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Słowo od Naczelnego

Rok 2007 był dla Poltera rokiem ważnym… podobnie jak każdy poprzedni i 
następny. Pomimo tego, że to w 2006 miała miejsce premiera nowego Poltergeista, to 
dopiero następny rok pokazał, że reformy to nie tylko zmiana wyglądu i niektórych 
funkcjonalności serwisu. W ubiegłym roku wielu ludzi z Poltera odeszło, wielu innych 
przyszło. Nastroje były najprzeróżniejsze - od totalnie bojowych, aż po kompletnie 
spokojne, a redakcyjna rotacja - bardzo duża. Niektórzy wróżyli nam nawet załamanie 
kadr… Cóż, wróżby te się nie sprawdziły i w 2008 rok Poltergeist wszedł z nowymi siłami, 
koncepcją działania i kadrami, w których skład wchodzą doskonale uzupełniający się 
ludzie. Mamy masę nowych pomysłów, lepsze perspektywy ich wcielenia w życie, a także 
to, co napędza nas najbardziej… Czyli Ciebie.

Tak, Ciebie, ponieważ to właśnie Ty, drogi czytelniku, jesteś główną siłą sprawiającą, 
że Poltergeist wciąż się rozwija, twórczość blogowa kwitnie, dział książkowy zaczyna 
publikować dwie recenzje dziennie, dział D&D nie nadąża z wrzucaniem na serwer 
nowych PDF-ów, a szefowa grupy redaktorskiej narzeka, że przy tej liczbie nadchodzących 
tekstów niedługo będzie musiała zwolnić się z „normalnej” pracy. Co więcej, zrobimy 
wszystko, byś został z nami nie tylko w roku 2008, ale także w latach kolejnych. W tym 
celu właśnie kusimy Cię niemal darmowymi nagrodami ze sklepiku punktowego oraz 
opracowujemy coraz to nowe rozwiązania, które mają na celu sprawić, być spędzał z nami 
jeszcze więcej czasu, przy czym jak najmniej narzekając na błędy, które niestety zdarza 
nam się jeszcze od czasu do czasu popełniać.

Tak więc, abyś był jeszcze bardziej zadowolony, oferujemy Ci niniejszą antologię, będącą 
swoistym raportem z działalności Poltera w 2007 roku. Znajdziesz w niej wszystko to, 
co uznaliśmy za najlepsze – od artykułów, przez ilustracje, aż po blogowe notki. Mamy 
nadzieję, że ów raport przypadnie Ci do gustu. Miłej lektury i do zobaczenia jutro, za 
miesiąc i za rok!

 Piotr ‘Rebound’ Brewczyński
 redaktor naczelny serwisu Poltergeist w roku 2007
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Słowo od Wydawcy
Witaj drogi Czytelniku. Antologia, którą właśnie masz przed sobą, stanowi podsumowanie 
minionego roku w serwisie Poltergeist i drobny, ale naszym zdaniem szczególnie warty 
uwagi wycinek tego, co udało nam się opublikować w ciągu tych 365 dni. 

Redakcja każdego z działów wybrała (często z niemałym trudem) kilka swoich najlepszych 
pozycji, które chcielibyśmy Ci przypomnieć, a być może zaprezentować po raz pierwszy. 
Jeżeli do tej pory nie czytałeś każdego artykułu ukazującego na naszych stronach to 
mamy na to spore szanse.

Wśród prezentowanych materiałów znajdziesz felietony, wywiady, recenzje, komiksy, 
artykuły almanachowe, scenariusze, bohaterów oraz inne materiały do gier fabularnych. 
Szczegółowe uzasadnienie ich wyboru przedstawią szefów poszczególnych działów w 
przygotowanych przez siebie wstępach.

Liczymy również, że po lekturze tego skromnego zbioru sięgniesz dalej, po archiwa 
znajdujące się na naszych stronach, w których czeka na Ciebie jeszcze niejedna perełka. 
Szczególnie, że ta kilkuset stronnicowa antologia zawiera 53 teksty, co stanowi zaledwie 
4% ubiegłorocznych artykułów, których było ponad 1300! 

Wszystko to wzbogacane codziennie o nowe teksty czeka na Ciebie na stronach Poltera, 
gdzie serdecznie zapraszam po skończeniu lektury Antologii. Tymczasem życzę miłego 
czytania!

 Przemysław ‘Draker’ Prekurat
 Wydawca serwisu Poltergeist w roku 2007
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O Antologii
Pomysł powstnia antologii pojawił się dość późno – w pierwszych dniach stycznia dwa 
tysiące ósmego roku. Dokładnie drugiego Chavez założył na forum redakcyjnym temat 

„Antologia poltera”. Dzień poźniej zgłosiłem się do koordynowania projektu. 

Od tego czasu niejedną nockę zarwałem – wyszukując wpisy blogowe, przeformatowując 
teksty, czy wysyłając tony prywatnych wiadomośći z ponagleniami. Co prawda dramatyzm 
tego zdania niweluje nieco fakt, że i tak pracuję na nockach, ale nie powiem – wiele 
wysiłku włożyliśmy w to, by oddać Wam poniższy zbiór tekstów. Dla nas będzie on 
przypomnieniem skromnej części pracy, jaką przez ubiegły rok włożylismy w serwis. 
Dla Was – być może okazją do zapoznania sie z tymi tekstami, które dotychczas Wam 
umknęły.

Teksty wybranie przez poszczególne działy ułożone są naprzemiennie z wybranymi wpisami 
z blogosfery. Postanowilismy wyróżnić nie tylko stałych redaktorów, ale także tych, którzy 
udzielaja się mniej oficjalnie, tworząc ogólną atmosferę serwisu. Kolejność działów w 
antologii zgodna jest z układem na belce ze strony głównej poltera.

Pragnę w tym miejscu szczególnie podziękować Marcinowi ‘Cactusse’ Kagankowi 
oraz Radkowi ‘Drozdalowi’ Drozdalskiemu. Pierwszemu z nich zadzięczamy ilustrację 
zdobiącą okładkę antologii, drugi podjął się trudu złożenia pdfa, który właśnie czytacie. 
Dzięki chłopaki, jesteście niezastapieni.

Jeżeli tegoroczna antologia spotka się z ciepłym przyjęciem, w przyszłym roku będziemy 
śmiało kontynuować tę nowa polterową tradycję. Zachęcam tutaj wszystkich tych, którzy 
chcieliby zobaczyć swoje nazwisko w spisie autorów, na końcu tej publikacji – nie wahajcie 
się i dołączajcie do społeczności poltergeista. Ta antologia pokazuje, że razem możemy 
wiele.

I wreszcie autorzy wszystkich prac wyróżnionych publikacją na dalszych stronach tego 
zbioru – dzięki za nieoceniony wkład w serwis i wielkie gratulacje – niejednokrotnie 
wybór tekstów był zaiste karkołomnym zdaniem (w moim dziale – trzy z pięćdziesięciu 
trzech!). Skoro przeszliście przez to sito, to cóż mogę rzec – jesteście po prostu najlepsi. 

 Zapraszam do lektury!
 Tomasz ‘kaduceusz’ Pudło
 koordynator antologii 2007, szef pionu RPG
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Rozgrywka RPG jako umowa społeczna
W przypisie do mojego artykułu o cierpieniu zdefiniowałem 
pojęcie umowy społecznej w odniesieniu do gier fabularnych 
jako nieformalne porozumienie zawarte pomiędzy uczestnikami sesji, określające jej 
zasady i regulujące przebieg rozgrywki.

Pomimo upływu czasu, uważam, że definicja ta w większości nadal zachowuje swoją 
ważność, jednakże sama w sobie wymaga szerszego omówienia. Pozwoli to lepiej ją 
zrozumieć i wykorzystać.

W umowie społecznej możemy wyróżnić trzy, podstawowe, elementy. Stanowią one 
ramy, na których opiera się sesja. 

Podręcznik
Pierwszym, najbardziej oczywistym elementem umowy, są zasady zawarte w podręczniku 
do gry, na którym opiera się rozgrywka. Chociaż określenie “nieformalne porozumienie” 
(ujęte w definicji) nie pasuje do słowa pisanego, to już sama akceptacja tych reguł na 
nim się opiera.

Pisemna forma zasad przemawia do świadomości większości uczestników sesji i utrwala 
w niej ten element jako najbardziej podstawowy, a zarazem stabilny i pewny. Dlatego też 
reguły podręcznikowe nazywane są zwykle oficjalnymi. 

Podręcznik stanowi przede wszystkim podstawę rozwiązywania sporów w świecie 
gry – czyli po prostu podstawę mechaniki. Czasem reguluje też inne kwestie – jak 
rozwiązywanie sporów między uczestnikami rozgrywki (np. przez głosowanie). Wiele 
podręczników zawiera również porady dla uczestników sesji, mówiące jak organizować 
rozgrywkę (różne rodzaje poradników Mistrza Gry, konstruowania nastroju na 
sesji, itp.). Zwykle nie mają charakteru wiążącego, ale po to właśnie istnieje zjawisko 
umowy społecznej, by takie kwestie klarować. W przeciwnym wypadku gracz może być 
zawiedziony, że jego Mistrz Gry nie stosuje się do porad spisanych w podręczniku.

Zmienianie lub usuwanie zasad z podręcznika zwykle ma miejsce w postaci umowy ustnej 
bądź pisemnej pomiędzy uczestnikami. Praktyka pokazuje, że spisywanie tzw. homerules1 
jest czymś normalnym w środowisku graczy, zwykle ze względu na potrzebę utrwalenia 
zmian reguł tak, by można się było do nich łatwo odwołać.

Jeśli jednak taka umowa nie miała miejsca, zakłada się, że podręcznik jest podstawową 
wykładnią zasad obowiązujących na sesji. Pomocniczy charakter ma interpretacja 
podręcznika. Reguły interpretacji oparte są o pozostałe elementy umowy społecznej 
konstytuujące sesję, i decyzja co do poprawności interpretacji jest od nich zależna.

Konflikty wybuchające na sesjach, często wynikają z sytuacji, w której jeden z uczestników 
za podstawę zasad przyjmuje podręcznik, a drugi deprecjonuje (obniża) jego znaczenie. 

Autor: Paweł ‘Gerard Heime’ Jasiński
Redakcja: Sławomir ‘Zuhar’ Wrzesień
Autor: Paweł ‘Gerard Heime’ Jasiński
Redakcja: Sławomir ‘Zuhar’ Wrzesień
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Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy gracz będący rule lawyer’em2 zacznie grać u 
Mistrza Gry mającego zwyczaj na bieżąco wprowadzać zmiany do reguł mechanicznych. 
Motywacja MG może być różna, na przykład zdrowy rozsądek czy chęć przyspieszenia 
rozgrywki, jednak gracz nie będzie się zgadzał na jakiekolwiek zmiany w zasadach.

W takiej sytuacji, nie można mówić, że wina leży po jednej ze stron. Obie osoby kierują 
się wszak subiektywnymi hierarchiami wartości, które nie mogą być porównywane 
na zasadzie lepsza-gorsza. Błędem jest jednak nie wyjaśnienie tej kwestii przed sesją. 
Osiągnięcie kompromisu w trakcie sesji jest czasochłonne, i często (ze względu na 
emocje towarzyszące rozgrywce) dodatkowo utrudnione. Tym samym może prowadzić 
do konfliktu, który przeniesie się również na osobiste stosunki pomiędzy uczestnikami 
sesji. Doświadczenie wskazuje, że większość graczy RPG wychodzi z założenia, że to 
osoba odpowiedzialna za organizację sesji (najczęściej Mistrz Gry) powinna omówić z 
nowym uczestnikiem stosunek grupy do podręcznika. Jednakże coraz silniejszy nacisk 
na rozłożenie się odpowiedzialności równo pomiędzy uczestników może wskazywać na 
to, że ta tendencja ulegnie zmianie.

Zwyczaj
Drugi element umowy społecznej stanowią zasady domniemane, będące owocem praktyki, 
z których uczestnicy wcale nie muszą zdawać sobie sprawy. Zwykle nie zwraca się na 
nie uwagi, lecz to one najczęściej i najsilniej określają, jak wygląda sesja. Wynika to ze 
stosunkowo niewielkiego (za wyjątkiem podręcznika) sformalizowania zasad na sesji. 
Zwyczaj nie powstanie, jeśli którykolwiek z uczestników sesji się temu sprzeciwi. Musi 
jednak wyraźnie zaznaczyć to pozostałym uczestnikom. Jeśli przemilczy całą sprawę, 
zwyczaj będzie funkcjonował.

Do sytuacji spornej może dojść, gdy jeden z uczestników doprowadza do złamania zasad, 
wynikających ze zwyczaju. Najczęściej ma to miejsce, gdy zwyczaj ma bezpośrednio 
wpływ na innych uczestników sesji (np. decyduje o autorytecie jednego z nich). Jeśli 
jedna z osób za przyzwoleniem reszty podejmowała decyzje w kwestiach mechanicznych, 
to z pewnością sprzeciw wobec jej zdania może być powodem konfliktu. W większości 
sytuacji, ugruntowany zwyczaj spotka się z obroną przez resztę uczestników. Jeśli jednak 
praktyka nie była częsta i zwyczaj nie uległ utrwaleniu, może to doprowadzić do rozłamu 
wśród uczestników, gdy część stanie za zwyczajem, a część przeciw niemu.

Najczęstszą przyczyną wejścia w konflikt ze zwyczajem jest dołączenie nowego uczestnika 
do grupy grających. W przeciwieństwie do zasad podręcznikowych, oraz ustnych lub 
spisanych umów, zwyczaj najsłabiej funkcjonuje w świadomości grających. Dzieje się 
tak, gdyż traktujemy go intuicyjnie, a co za tym idzie często nie zdajemy sobie sprawy z 
jego istnienia. Przekazanie dochodzącemu uczestnikowi wiedzy o zwyczaju jest przez 
to najczęściej niemożliwe. Taka osoba musi sama, uczestnicząc w sesji, poznać zwyczaje 
panujące w grupie grających. Za przykład takiego zwyczaju, może posłużyć umówiona 
długość narracji. Jeśli nowa osoba nie jest przyzwyczajona do długich, szczegółowych 
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opisów Mistrza Gry, może mu przerywać w pół zdania, co spotka się z krytyką innych 
uczestników. Często presja otoczenia jest na tyle silna, że nowa osoba dostosowuje się do 
już istniejących zwyczajów. Jeśli jednak posiada silną osobowość, może zacząć sprzeciwiać 
się im, powodując konflikty na sesji.

Stąd, istotne jest wytworzenie mechanizmu rozwiązywania sporów między uczestnikami, 
które pozwolą na szybkie, i sprawne wyjaśnienie na bieżąco drażniących kwestii.

Problemy wiążące się ze specyficzną naturą zwyczaju mogą być rozwiązane, poprzez 
wyodrębnienie poszczególnych zasad w nim zawartych i ustalenie umowy ustnej bądź 
pisemnej.

Zasady ustalone przez uczestników 
Trzecim elementem są zasady ustalane przez samych uczestników, dotyczące zarówno 
samej rozgrywki, jak i całej otoczki jej towarzyszącej. W myśl tej definicji, umawianie 
się przez uczestników sesji na konkretny termin, też można uznać za rodzaj umowy. W 
praktyce, ustne bądź pisemne ustalenie reguł ma miejsce zwykle w dwóch przypadkach. 
Pierwszym z nich będzie sytuacja, w której potrzeba oficjalnie zaznaczyć, że dochodzi do 
zmiany istniejących zasad (np. zachodzi ingerencja w mechanikę, zmiana wykształconego 
zwyczaju). Drugim, gdy uczestnicy chcą zapobiec możliwemu, bądź istniejącemu, 
konfliktowi. 

Jak wspomniałem wcześniej, umowa spisana zwykle traktowana jest z większą wagą. 
Forma pisemna oczywiście występuje rzadziej i najczęściej dotyczy mechaniki. Pełni 
również funkcję przypomnienia dla graczy o wprowadzonych zmianach. Wraz z rozwojem 
Internetu, coraz popularniejsze staje się tworzenie stron internetowych, blogów, bądź 
for poświęconych rozgrywce, gdzie między innymi zamieszczane są raporty z rozgrywki 
(tzw. Actual Play), i toczy się wymiana uwag między uczestnikami. Takie formy wyrazu 
również mogą zawierać elementy umowy społecznej ustalanej przez uczestników.

Warto zaznaczyć, że umowa społeczna w formie ustnej najczęściej powstaje na podstawie 
konsensusu, czyli wypracowania sytuacji zadowalającej uczestników. O ile w przypadku 
zwyczaju łatwiej jest o zdominowanie grupy przez silną jednostkę, o tyle zawarcie umowy, 
zwłaszcza o sporym znaczeniu dla przebiegu sesji, zwykle ma miejsce przy udziale 
wszystkich. Zawieranie umowy jest możliwością dla aktywizacji milczków, którzy rzadko 
zawierają głos w innych sprawach. Jedynie wyjątkowo silny autorytet jest w stanie narzucić 
innym graczom umowę dotyczącą ważnej kwestii, bez pytania ich o zdanie.

Umowy tego rodzaju zwykle zawierane są przed, lub po sesji. Jest to chwila na sprawy 
organizacyjne, omówienie wydarzeń z ostatnich sesji, wyciągnięcie wniosków, itd. Można 
oczywiście zawierać umowy mające na bieżąco “łatać” problemy, lecz zwykle są one 
improwizowane i dziurawe same w sobie - prędzej czy później, dochodzi do ich rewizji.

POLTERGEIST - www.polter.pl
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Jakich kwestii dotyka umowa?
Umowa obejmuje właściwie wszystkie kwestie, jakie mogą pojawić się na sesji. W 
rzeczywistości, większość z nich można pominąć, jednak wielu należy się osobne 
omówienie. Oczywiście, niektóre elementy nie muszą występować na wszystkich 
sesjach.

Interpretacja umowy - problem interpretacji umowy najczęściej jest tylko elementem 
większej umowy (na przykład dotyczącej uprawnień Mistrza Gry na sesji). Jest dość 
istotny wśród grup, które przywiązują wagę do mechaniki, bo to jej zwykle będzie 
dotyczyć. Ważne jest, aby grupa wiedziała, w jakich sytuacjach dokonuje się interpretacji 
umowy, oraz kto ma do tego prawo.

Organizacja spotkania - spotkanie grupy uczestników jest warunkiem niezbędnym 
do rozegrania sesji. Inne formy prowadzenia gry fabularnej (np. za pomocą Internetu) 
rządzą się często odmiennymi prawami. Choć organizacja spotkania nie musi wpływać 
bezpośrednio na rozgrywkę, to niemniej jednak nie można jej zaniedbać. Zadziwiająco 
często to na tym etapie mogą się pojawiać pierwsze konflikty. Zdarzające się spóźnienia 
mogą mieć destruktywny wpływ na całą grupę. Podobnie zmienianie terminu, bądź 
odwoływanie sesji. Istotne mogą być regulacje dotyczące dostarczania i spożywania 
posiłków i napojów (przede wszystkim ustalenie, czy na sesji można pić alkohol, gdyż 
jest to sprawa prowadząca niekiedy do konfliktów). Inną często podnoszoną kwestią 
jest palenie. Na tym etapie ustalamy również czas trwania sesji.

Organizacja rozgrywki - jest podstawą, na której opiera się sesja. Przewiduje między 
innymi wybór systemu RPG przez uczestników. Gdy ten zostanie wybrany, istotne jest 
określenie tematu rozgrywki (o czym ma ona opowiadać?) oraz jej nastroju (formy, w 
jakim ma być opowiedziana). To na tym etapie uczestnicy przedstawiają sobie nawzajem 
oczekiwania w stosunku do gry – ustalenia najczęściej mają formę umowy ustnej, a 
pytanie “W co gramy?” jest początkiem jej powstawania. Wyłonienie zasad dotyczących 
osób na sesji nieobecnych (w sytuacji, gdy biorą z nami udział w przygodzie dłuższej, 
niż jedna sesja) również jest elementem organizacji rozgrywki – i to dość istotnym, 
choć często regulowanym tylko zwyczajem.

Sposób rozwiązywania sporów w ramach świata (czyli mechanika rozgrywki) - jak 
wspomniałem wcześniej, na mechanikę rozwiązywania sporów w ramach świata składają 
się zwykle zasady oficjalne, które mogą być uzupełnione o erratę i interpretację, jak 
również “zasady domowe”. Zwyczaj chyba najrzadziej występuje właśnie w przypadku 
mechaniki, zważywszy na to, jak bardzo jest ona sformalizowana.

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami - ten element umowy określa, 
co dzieje się w sytuacji, gdy dochodzi do konfliktu między uczestnikami sesji. Część 
podręczników do gry przewiduje zasady rozwiązywania sporów – dla przykładu, 
głosowanie jest popularną metodą w wielu grach Indie. Jednak znacznie częściej zwyczaj 

•

•
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•
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decyduje o tym, jak rozwiązywać spory. W wielu przypadkach dochodzi do wyłonienia 
autorytetu, którego zdanie nie jest kwestionowane. Zwykle, za taki autorytet uznawany 
jest Mistrz Gry. Niekiedy grupa może również respektować autorytet specjalisty w 
określonej dziedzinie. Przeważnie jednak, autorytet będzie znajdował się w rękach 

“najgłośniejszego”, osoby o największej sile przebicia. W innym przypadku, zwyczaj 
będzie wskazywał na rozwiązywanie sporów drogą konsensusu. Jest to jednak metoda 
stosunkowo czasochłonna, choć być może najbardziej sprawiedliwa. W pewnym 
momencie, może dojść do sytuacji, w której zwyczajowe metody rozwiązywania sporów 
nie wystarczają – wtedy zwykle zostaje wypracowany nowy mechanizm, bądź intuicyjnie 
(wykształca się nowy zwyczaj) bądź w formie umowy pomiędzy uczestnikami. 

Wnioski
Udana sesja opiera się na współpracy wszystkich jej uczestników. Tą współpracę reguluje 
właśnie umowa społeczna – niezależnie od formy. Wszelkie patologie, które pojawiają 
się na sesji RPG, wynikają z błędów bądź braków w umowie społecznej. Poznanie zasad 
składających się na umowę społeczną umożliwia ich analizę, o co za tym idzie odnalezienie 
wszystkich niedociągnięć. Gdy już je odnajdziemy, możemy zmodyfikować zasady tak, 
by sesje były jak najlepsze i przyjemność z nich czerpana jak największa.

Oczywiście bez tych informacji czerpanie radości z sesji również jest możliwe. Powyższy 
artykuł ma jednak stanowić narzędzie dla tych, którzy mają z tym problemy i chcą lepiej 
zrozumieć jakie mechanizmy kierują sesją, by mieć na nie wpływ.

1) Homerules , ang. dosł. “zasady domowe”, czyli nieoficjalne zasady wymyślane przez 
graczy, by zmieniać bądź urozmaicać rozgrywkę.

2) Rule lawyer , ang. dosł. “prawnik zasad”, osoba ściśle przestrzegająca zasad zawartych 
w podręczniku i nie zgadzająca się na odstępstwa od nich.
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Narratywistyczna Rewolucja
Ostatnimi czasy na forach internetowych można usłyszeć 
rozmaite ciekawe terminy, które przywędrowały do nas zza 

wielkiej wody. Zdecydowana większość z nich pochodzi z tak zwanej teorii GNS. Jej 
powstanie zapoczątkowało falę innowacyjnych systemów, które nieźle namieszały w 
postrzeganiu naszego hobby. Nazwa teorii pochodzi od zdefiniowanych przez nią 
priorytetów wobec rozgrywki w erpega – gamizmu, narratywizmu i symulacjonizmu. 
Przyjrzyjmy się zatem umieszczonemu w centrum ukochanemu dziecku teorii. Ki czort, 
ten narratywizm? I do czego może się przydać?

Definicja Terminu
Zacznijmy od sprostowania – czym gieenesowy narratywizm nie jest. Nie ma on bowiem 
wiele wspólnego z starowodowym storytellingiem, skoncentrowanym na uczestniczeniu 
w Opowieści snutej przez Narratora. Ten drugi termin można odnieść do polskiego 
Monastyru, który często nazywano grą narracyjną. Niestety, nie oferuje on żadnego 
wsparcia typowego dla gry narratywistycznej. Na ironię losu zakrawa więc fakt, że 
w ostatnim numerze czasopisma Portal to właśnie Ignacy Trzewiczek opublikował 
przemyślenia, które w dużej mierze pokrywają się z definicją narratywizmu wyłożoną 
przez ojca GNS, Rona Edwardsa.

W Jesiennej Gawędzie czytamy: “Jak się robi dobrą przygodę dark fantasy? Dziś odpowiem 
na to pytanie wprost, bez ozdobników. Dobra przygoda musi zawierać wybory. Nic więcej. 
Nie trzeba super klimatu, skomplikowanej intrygi, pięknej scenografii i idealnie dobranej 
ścieżki dźwiękowej. To tylko dodatki, nic ponad. Tak naprawdę wszystkie te elementy to 
tylko para w gwizdek, jeżeli nie ma w przygodzie wyborów. Jeżeli zaś są, przygoda będzie 
świetna. […] Może trudno w to uwierzyć, ale im prostsze wybory, tym lepiej. Przyziemne, 
prozaiczne, wręcz prostackie. Muszą jak najbardziej dotyczyć graczy, bo wtedy gracze 
poczują smak podejmowania decyzji. Im bardziej mechaniczna decyzja – związana z 
możliwościami bohaterów, z ich umiejętnościami, czy charakterem - tym lepsza.”

Tymczasem w USA, w eseju Story Now!: Story Now requires that at least one engaging 
issue or problematic feature of human existence be addressed in the process of role-playing. 
[…] The Now refers to the people, during actual play, focusing their imagination to create 
those emotional moments of decision-making and action, and paying attention to one 
another as they do it. Krótko mówiąc narratywizm to postawa, w której kluczowym 
będzie skupienie się na jakiejś problematycznej, dotyczącej bohatera kwestii oraz 
rozwiązywanie dylematów z nią związanych. Slogan narratywizmu, “Story Now!”, można 
przetłumaczyć jako “Opowieść, tu i teraz”. Dlatego też dla kogoś, kto określiłby swoje 
oczekiwania wobec gry jako ściśle narratywistyczne, uczestniczenie w rozgrywce, która 
jest od początku do końca zaaranżowana przez Prowadzącego, mija się z celem. (to have 
such a thing (fixed plot or pre-agreed theme) is to remove the whole point: the creative 
moments of addressing the issue(s)). Przez swoje wybory gracz taki chce współtworzyć 
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historię, a nie tylko w niej uczestniczyć.

Tyle teorii. W praktyce jednak liczy się to, jak system erpegie wspiera daną koncepcję 
wpisując ją wewnątrz swojej mechaniki. Owszem, w Warhammera, czy Monastyr, można 
grać narratywistycznie, ale systemów tych nie nazwiemy narratywistycznymi. Stary Świat 
Mroku deklarował wsparcie dla Narratora snującego Opowieść i wprowadzał słynną 
Golden Rule – jego słowo jest ostateczne, gdyż to on wie najlepiej, co jest dobre dla 
sesji. Nowa szkoła erpegie, określająca się budzącym trwogę mianem Indie (od ang. 
independent) ma na ten temat inne zdanie. Autorytarny Mistrz Gry to wg niej zło 
wcielone, szatan we własnej osobie. Nie ma wyjścia, trzeba potwora usadzić, odbierając 
mu jego szlacheckie przywileje. Koniec swawoli! Drżyjcie autorytarni Mistrzowie Gry! 
Oto nadchodzi wymierzona w was narratywistyczna rewolucja!

Narratywistyczne Menu
Na początek naszego zestawienia chwytów, które w imię dobra rozgrywki pozbawiają 
Mistrzów balastu dodatkowych uprawnień, zaserwujmy coś lekkostrawnego. Będzie to 
nic innego jak wyłączność na stwierdzanie faktów. Dotychczas gracze operowali li tylko 
na elementach wprowadzonych do gry przez Prowadzącego? Teraz, jak za dotknięciem 
magicznej różdżki, sami mogą sobie coś wyczarować. Przykładowo - gramy w sesję opartą 
na uniwersalnej mechanice FATE. Gracz goni po uliczkach miasteczka łajdaka, który 
przed chwilą pochwycił jego sakiewkę. Gdy wtem, blask zapalanej żarówki towarzyszy 
słowom “Mistrzu, to ja wydaję punkt Fate, żeby ten gościu wbiegł w ślepą uliczkę”. Krótka 
piłka – jeden punkt i Puf ! Zrobione. Inną wersję tego rozwiązania oferuje utrzymany w 
humorystycznej tonacji Donjon (skojarzenie z Dungeons and Dragons jak najbardziej na 
miejscu). Sednem tej gry jest koncepcja, że gracz może w dowolnej chwili zażądać testu 
dowolnej z posiadanych umiejętności i za każdy uzyskany w nim sukces stwierdzić jeden 
związany z owym testem fakt. Zadaniem Mistrza Gry, wyrażonym zresztą wprost, jest 
takie nagięcie owych faktów, by pasowały do obmyślonego przez niego zarysu scenariusza. 
Gracz rzuca na przeszukiwanie, dostaje dwa sukcesy i stwierdza: “Odnajduję sekretne 
drzwi, za którymi jest wejście do nieodwiedzanej przez setki lat świątyni!” Ale przecież 
drzwi mogą mieć pułapkę, a świątynia – być opuszczona z powodu przekleństwa! Mistrz 
kombinuje, która z takich opcji pasuje mu do scenariusza i jedziemy dalej. Tym, którzy 
krzyczą, że takie rozwiązanie staje im ością w gardle i wcale a wcale nie jest lekkostrawne, 
pragnę zwrócić uwagę, że wprowadzanie przez graczy własnych faktów odbywa się 
często i na ich własnych sesjach. Gracze improwizują przecież detale na temat własnych 
postaci, które stają się później zaczątkami wątków obmyślonych przez MG. Podpowiadają 
elementy otoczenia (“Czy nie ma tu jakiegoś wielkiego drzewa, na które mógłbym się 
wspiąć?”), Bohaterów Niezależnych (“A jest w tej wiosce kowal?”), czy nawet wydarzenia 
(“Myślę, że po pochwyceniu Króla Bandytów ludność miasta wyjdzie na ulice, by zażądać 
publicznej egzekucji!”). Tyle tylko, że nie jest to ujęte przez mechanikę i nie wychodzi na 
pierwszy plan. Mając jednak w ręku mechaniczne narzędzie możemy śmielej akcentować 
interesujące nas wątki i sterować historią pod nasze własne zapatrywania.
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Przystaweczka łyknięta, czas na coś treściwszego. Zdarza się na sesjach, że gracz chce 
uzyskać jakiś efekt, ale nie może. Na drodze staje mu nieścisłe wyrażenie swoich intencji 
lub uparty MG z innym zamysłem na dalszy tok fabuły. Dla przykładu – gracz chce 
rozzłościć mistrza złodziejskiej gildii i doprowadzić do bijatyki, pod przykrywką której 
wyniesie z pomieszczenia skradzioną przez złodziei urnę z prochami swojego ojca. 
Decyduje się na test dowcipkowania. Test się udaje a MG odpowiada “okej, rozzłościłeś 
go, więc on każe stłuc tę przeklętą wazę”. Uuups! Raczej nie tego chcieliśmy. Stąd kolejna 
zdobycz narratywizmu – odebranie Mistrzowi Gry możliwości zmieniania (świadomego, 
czy nie) intencji gracza. Jak? Nic prostszego – na pomoc przychodzi nam mechanika 
stawek (ang. conflict resolution). Przed każdym testem negocjujemy jakie będą skutki 
jego sukcesu lub porażki, potem tylko wprowadzamy je w życie. Przykładem gry 
wykorzystującej mechanikę stawek jest Dogs in the Vineyard. Autor, Vincent Baker, 
posuwa się nawet dalej postulując hasło - “Say yes or roll the dice”. Oznacza ono - jeżeli 
coś nie jest ważne, MG powinien po prostu przystać na intencję gracza i pociągnąć 
fabułę dalej. Zaś w przypadku, gdy na rzeczy jest coś istotnego – czas odwołać się do 
mechaniki, by rozwiązać zaistniały konflikt, jasno określając oczekiwania obu stron. 
Zasady rozstrzygania konfliktów mogą być proste (jeden rzut kośćmi i po sprawie jak 
w grze Burning Wheel) lub bardziej rozbudowane (w DitV walczy się pulami kości 
odgrywając jednocześnie fabularnie całą sytuację). Tak czy owak, uzyskujemy możliwość 
kontroli gry na poziomie intencji grających bez ewentualnych nieporozumień.

Z podobnym rozwiązaniem mamy do czynienia w grze pod tytułem My Life With Master 
autorstwa Paula Czege. Autor sugeruje, by w trakcie rozgrywki odwołać się do techniki 
nazywanej po angielsku scene framing. Bohaterami tej gry są marne, nieludzkie sługi 
tytułowego Mistrza, a zasady są tak skonstruowane, by monstra zdobywając przyjaciół 
i miłość innych ludzi zrywały więżące je pęta i obracały się przeciwko swojemu panu 
(przewrotna parabola ruchu indie?). Scene framing ma na celu wykluczenie z gry pustych 
scen, nie mających właściwego wpływu na fabułę. Potwory odgrywają swoje sceny na 
przemian, a moment zmiany bohatera wyznacza konflikt – każdy ma prawo grać aż do 
pierwszego testu. Kolejka wróci do niego, by mógł odegrać scenę, która tworzy się jako 
konsekwencja rezultatów rzutu.

W czasach, gdy kontrola nad opowieścią leżała w rękach Narratora, to on miał prawo do 
nagradzania punktami doświadczenia, po zakończeniu sesji. Cóż, wraz z przejmowaniem 
przez graczy kontroli nad przebiegiem fabuły, pojawia się konieczność innego rozegrania 
tej kwestii. Z pomocą przychodzi nam tu koncepcja automatycznego przyznawania 
doświadczenia, niezależnego od czyjegokolwiek widzimisię. Spotykamy ją między 
innymi w systemie The Shadow of Yesterday, gdzie przybiera ona postać zestawu tak 
zwanych kluczy. Każdy klucz powiązany jest z jakąś cechą bohatera. Gdy pojawia się ona 
w grze (np. klucz krwiożerczości, gdy gracz staje przed dylematem – dobić pokonanego 
przeciwnika, czy oszczędzić mu życie), za każde działanie zgodne z kluczem dostaje się 
natychmiast pedeki. Klucz można przełamać płacąc pedekami lub zupełnie odrzucić 
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dostając całkiem sporą ich ilość, choć odcinając sobie tym samym drogę do dalszego 
nabijania punktów danym działaniem. Taki system można łatwo przenieść do innych 
erepgów, było to zresztą dyskutowane na forum. Bardziej rozbudowane zasady oferuje 
Burning Wheel/Empires. Tu kwestia nagradzania za sesje rozkłada się na dwa elementy. 
Pierwszym z nich jest awans umiejętności – ten dokonuje się w drodze wykonania 
określonej liczby testów (np. dwóch trudnych i czterech zwyczajnych), przy czym nie jest 
ważne, czy zakończyły się one sukcesem, czy nie. Drugą składową są punkty Arthy (służą 
do modyfikowania wyników testów i ew. doskonalenia umiejętności), które przyznawane 
są automatycznie za działania zgodne z przekonaniami danej postaci (ang. beliefs) lub 
w drodze głosowania, za wybitne osiągnięcia na sesji. Opisane powyżej rozwiązania nie 
są jednak zupełną nowością. Przecież już w dedekach była słynna tabelka przyznawania 
pedeków, z pomocą której ustalaliśmy, ile się należy za dane wyzwanie (w zależności od 
ilości postaci, ich poziomu i skali wyzwania; doświadczenie za odgrywanie jest zasadą 
opcjonalną). Wszelako podczas sesji DnD nie zdarzyło mi się, by ktoś nagle wykrzyknął 

“Ha! Awansowałem na następny poziom!”. Wypada zatem potraktować opisane wyżej 
reguły jako znaczącą aktualizację starszej koncepcji.

Wszystkie wymienione specjały czas jednak uprzątnąć, gdyż na stół podajemy dania 
wieczoru. Zastanówmy się, skąd wywodzi się wiodąca rola Mistrza Gry? Dlaczego gra 
on pierwsze skrzypce i z jakiego powodu przyznaliśmy mu podczas rozgrywki wszystkie 
dodatkowe uprawnienia? Olbrzymia cześć odpowiedzi zawiera się w jednym tylko słowie 

– mowa tu oczywiście o pieczołowicie przygotowanym przed sesją scenariuszu. Bądźmy 
zatem konsekwentni w tej grabieży. Oddawaj scenariusz, psiakostka! Czas na mały open 
play. Pierwszym piratem erpegowych wód jest gra Jareda Sorensena o zabawnym tytule 
InSpectres. Gracze tworzą w niej drużynę pogromców duchów i wyprawiają się na zadanie. 
Pierwszy zagaja Prowadzący, ale, gdy pojawia się konflikt, kontrola nad narracją (w wyniku 
testu) szybko przechodzi w ręce jednego z graczy i dalej podczas sesji krąży pomiędzy 
grającymi pozwalając im dorzucać coraz to nowe, zwariowane patenty do wspólnie 
opowiadanej historii. Oczywiście nie ma tu mowy o realizowaniu jakiegoś założonego 
z góry scenariusza – po prostu otwieramy się na to co mówią inni i puszczamy wodze 
wyobraźni. Sesje w InSpectres nie należą do najdłuższych, są za to bardzo intensywne.

Zupa opędzlowana? Czas na danie główne i porządnie przypieczone mięsiwo – mowa 
tu o Burning Empires. Ostatnią z rewolucyjnych zmian jest odebranie Mistrzowi 
Gry settingu. W tej grze science fiction opartej o komiksy Christophera Moellera i 
zmodyfikowaną mechanikę Burning Wheel autorstwa Luke’a Crane’a gracze opowiadają 
się po jednej ze stron – ludzi lub próbujących ich zawojować symbiontów znanych 
jako Vayleni. Grę poprzedzić jednak musi stworzenie przedmiotu konfliktu – planety, 
stanowiącej unikatowy setting dla kampanii. W jego tworzeniu MG i gracze uczestniczą 
na równych prawach. Burning Empires odznacza się też nietypowym podziałem narracji. 
Każdy gracz ma na sesji prawo do określonej ilości scen dotyczących jego bohatera – sam 
opowiada w nich jego losy a mechanika stawek pozwala innym graczom współtworzyć 
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konsekwencje jego czynów. Sceny łączą się w manewry, manewry w fazy, a te dają w 
końcu pełną kampanię opowiadającą historię zmagań o tę jedną z niezliczonych planet 
zagrożonych inwazją obcych.

Wypalanie planety jest szczególną postacią koncepcji, zgodnie z którą w grze pojawiają 
sie tylko i wyłącznie elementy niezbędne do jej funkcjonowania (tu: nasza planeta), 
natomiast reszta zostaje pominięta jako nieistotna. Mniej interaktywna jej wersja, 
łącząca setting ze scenariuszem pojawia się w we wspomnianej już grze Dogs in the 
Vineyard. Gracze wcielają się w niej w rolę Bożej Policji krążącej od wioski do wioski 
po wyimaginowanym westernowym świecie, w celu wyplenienia grzechu i odstępstw od 
wiary. Tworząc scenariusz do DitV kreślimy jedynie mapę stosunków pomiędzy ważnymi 
mieszkańcami mieściny, rozpisujemy sedno konfliktu i bieg wydarzeń w przypadku 
niezaburzenia ich przez graczy. Faktyczny obrót spraw będzie jednak zależny od interakcji 
na linii mieszkańcy – postacie graczy. Nie zostaje zatem rozpisany, tak jak ma to miejsce 
w normalnym scenariuszu. Szkic miejscowości stanowi niejako zaczyn, który grający mają 
wykorzystać do stworzenia udanej sesji.

Podsumowanie
Jak widać powyżej nowe, narratywistyczne erpegi wprowadzają wiele rozwiązań, które 
albo nie były dotychczas znane, albo istniały zaledwie w szczątkowej formie, niewspieranej 
przez zasady gry. Sprowadzają się one do przekazania graczom części lub większości 
uprawnień i obowiązków związanych zwyczajowo z funkcją Mistrza Gry. Przekłada się 
to dla nich na większą kontrolę nad rozgrywką, większą interaktywność.

Nowe gry często stanowią spójne zestawy reguł nastawione na jeden określony 
styl gry. Skupiają się, tak jak postuluje to Ron Edwards, na jednej problematycznej 
kwestii. Odpowiednio dopasowana mechanika staje się więc elementem centralnym, 
charakteryzującym rozgrywkę. Nigdy wcześniej nie była ona tak ważna – daje się jej 
bowiem prymat nad zdaniem Mistrza Gry, co jest często nie do pomyślenia w głównym 
nurcie. Wspomnijmy choćby przykład dwóch naczelnych zasad wickowego Siódmego 
Morza (“Nie ma żadnych zasad” i “Ale i tak oszukuj”). Jednocześnie jednak typowa 
gra indie pozostawia dużą dowolność odnośnie realiów i wszystkich tych elementów 
rozgrywki, do których zasady nie odnoszą sie bezpośrednio. Dogs in the Vineyard dałoby 
się np. bez większego problemu przenieść w realia Gwiezdnych Wojen; Rycerze Jedi byli 
przecież strażnikami pokoju w Republice. Jest to uniwersalność zupełnie inna od tej, jaką 
oferują np. mainstreamowe Gasnące Słońca, często oceniane jako system, w którym da 
się poprowadzić każdy scenariusz.

Rozwiązania typowe dla indie powoli przenikają do gier głównego nurtu. Za przykład 
niech posłużą abstrakcyjne potraktowanie waluty w Modernie d20 lub znane z Conana 
d20 fate points (analogiczne do FATE). Czy to oznacza, że stare erpegi powoli się kończą? 
Na przekór tonowi powyższego omówienia - nie. Czy to oznacza, że nowe gry są lepsze 
niż stare? Również nie. Rzucają one po prostu nowe światło na nasze dotychczasowe 
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rozgrywki, urozmaicają je lub po prostu dają możliwość zagrać inaczej. Może to nam 
pasować lub nie - często pojawiają się bowiem pewne ograniczenia. Weźmy typ scenariusza 
opartego na tajemnicy, którego sednem jest powolne odkrywanie przed grającymi intrygi 
przygotowanej przez Mistrza Gry. W otwartej grze jaką jest Burning Empires nie ma na 
takie zagrania miejsca, wszystko jest jawne. Jednocześnie jednak w normalnym erpegu nie 
zagramy tak jak w BE – po prostu nie ma do tego narzędzi. Proponuję zatem przyjrzeć 
się nowym produkcjom i samemu zadecydować, które podejście bardziej nam pasuje. A 
nuż dacie się porwać narratywistycznej rewolucji.

Linki do wspomnianych w tekście gier
Strona systemu FATE – całość zasad dostępna za darmo
Pełny tekst Donjona na licencji CC
Strona Dogs in the Vineyard
Strona The Shadow of Yesterday
Pełen system drugiej edycji tSoY 
Witryna My Life with Master
Strona InSpectres z darmowym, grywalnym demem 
Strona wydawcy Burning Wheel i Burning Empires
Omówienie Burning Wheel cz.1

Cytowane artykuły
Narrativism: Story Now! autorstwa Rona Edwardsa
Jesienna Gawęda: O wyborach autorstwa Ignacego Trzewiczka
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Cyberpunk v 3.0
 Potop, tyranozaury i inteligentne miasta

 W roku 1988 pojawiła się pierwsza edycja gry fabularnej 
Cyberpunk. Dwa lata później pod tytułem Cyberpunk 2020 
ukazała się jej ulepszona wersja, ta sama którą mogliśmy się 
cieszyć w naszym kraju, dzięki wydawnictwu Copernicus 
Corporation. Minęło piętnaście lat, i choć moda na cyberpunk 
delikatnie przygasła, wydawca systemu, R Talsorian Games, 
zdecydował się na zaskakujący ruch - po raz trzeci zaprasza na 
wyprawę do najciemniejszych zaułków miast niegościnnej 
przyszłości. Co ma nam do zaoferowania Cyberpunk v3.0?

Przez Ciemne Zwierciadło
Nowa edycja przedstawia realia, o jakich nikt chyba nie śnił 

grając w Cyberpunka 2020. Akcja zostaje przerzucona w bliżej niesprecyzowany okres 
trzeciej, a być może czwartej dekady XXI stulecia (sami autorzy nie są jednomyślni w tym 
względzie). Świat CP2020 był nam w miarę bliski – korporacje coraz głębiej ingerujące w 
życie codzienne, przepełnione metropolie, narastająca przestępczość i kolejne rewolucje 
technologiczne. Rozpadł się on jednak wraz z wybuchem Czwartej Wojny Korporacyjnej. 
Ten niszczycielski konflikt toczył się na całym globie, a także w przestrzeni kosmicznej. 
Korporacje sięgnęły po każdą broń dostępną w XXI-wiecznym arsenale, począwszy 
od pancerzy wspomaganych a skończywszy na broni masowego rażenia. Nowoczesne 
miasta ustąpiły miejsca skażonym ruinom, rozległe obszary wokół nich to pamiątki po 
niezliczonych potyczkach, bądź przerażające ciszą cmentarzyska. W wielu miejscach wciąż 
szaleją pozostałości wirusów, bądź utrzymuje się niebezpieczne dla organizmów żywych 
promieniowanie. Nieliczne miasta zostały poddane programowi odbudowy przy użyciu 
nanokonstruktów – tak postąpiono z Night City - lecz technologia wymknęła się spod 
kontroli, skutkiem czego miasto od kilkunastu lat bez przerwy rozbudowuje i modyfikuje 
swoją strukturę (w przybliżeniu zajmuje aktualnie niemal 75% zachodniego wybrzeża 
dawnych Stanów Zjednoczonych, ma ponad 800 mil długości i 200 mil szerokości). W 
tym świecie już nigdy nie zabraknie ciemnych zaułków.

Władzę na terenie dawnych Stanów Zjednoczonych sprawuje Armia, starająca się nie 
dopuścić do rozpadu kraju. W rzeczywistości jednak rząd w Waszyngtonie kontroluje 
zaledwie obszar wschodniego wybrzeża. Pozostałe tereny popadły w anarchię, bądź stały 
się zależne od gangów, secesjonistów albo następczyń korporacji – neokorporacji. Te 
ostatnie, mimo osłabienia wojną i znajdując się na celowniku armii, potrafiły zgromadzić 
tyle środków, aby skutecznie opierać się rywalom. Zapomnijcie jednak o garniturach, 
limuzynach i pięknych salonach. W czwartej dekadzie nowego stulecia neokorporacja 
bardziej przypomina syndykat zbrodni, niż biuro ugrzecznionych maklerów.

Autorzy: Łukasz ‘Deckard’ Lenard, 
Radek ‘Drozdal’ Drozdalski
Redakcja: Tomasz ‘kaduceusz’ Pudło

Autorzy: Łukasz ‘Deckard’ Lenard, 
Radek ‘Drozdal’ Drozdalski
Redakcja: Tomasz ‘kaduceusz’ Pudło
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Zatrzymajmy się tu na chwilę przy koncepcie linii historycznej (ang. timeline) 
Cyberpunka. W ramach poprzedniej edycji RTG stworzyło osobną linię wydawniczą 
Cybergeneration - osadzoną u schyłku lat 20-tych XXI wieku. Przedstawiała ona świat 
dotknięty tajemniczą “Zarazą Węglową”, pustoszącą ulice miast na całym świecie. W 
Cyberpunku v3.0 pominięto globalny wydźwięk tego wątku. Przeniesiono go w początki 
2021 roku, ograniczając czas (kilka tygodni) i zasięg (jedynie Night City) działania 
wirusa. Nowa edycja przekreśla również całkowicie informacje zawarte w dodatku 
Kosmiczna Otchłań. Olbrzymie stacje O’Neilla, kolonie na Księżycu i Marsie, działania 
w pasie asteroid – ich losy są zupełnie inne, lecz wspominać o tym tutaj to odzierać 
system z niespodzianki. Zarazem v3.0 jest oficjalną kontynuacją linii historycznej znanej 
z dwuczęściowej kampanii Firestorm: The Fourth Corporate War (Czwarta Wojna 
Korporacyjna).

Wojna korporacyjna, będąca w rzeczywistości kolejną Wojną Światową, zakończyła się 
po dwóch latach walk w roku 2023. Dla mieszkańców globu przełomu lat trzydziestych 
i czterdziestych nie był to jednak koniec problemów. Na horyzoncie było już bowiem 
widać wojnę o niepodległość kolonii orbitalnych i chyba najstraszliwszy w skutkach 
kataklizm, jaki ludzka rasa sprowadziła na samą siebie. W wyniku zniszczenia pokrywy 
lodowej na biegunach nastąpiła globalna zmiana klimatu – poziom mórz podniósł się o 
kilkadziesiąt metrów, zaś silne burze dopełniły dzieła zniszczenia. Gwoździem do trumny 
cywilizacji okazał się DataKrash - atak groźnego wirusa komputerowego autorstwa 
obłąkanego hackera Rache’a Bartmossa (pamiętamy go z CP 2020), który w ciągu kilku 
miesięcy wyłączył z użytkowania niemal całą Sieć. 5 lipca 2023 roku NetWatch, czyli 
sieciowa policja, uruchomiła protokół zniszczenia algorytmów wirtualnej rzeczywistości. 
Technologicznie powróciliśmy do początku dwudziestego pierwszego stulecia.

“Skoro To Cyberpunk, To kim 
Mogę Grać I Co wszczepić?”

Bez takich podstawowych instytucji, jak rząd, gospodarka, sieć, bez megakorporacji 
gwarantujących bezpieczne i w miarę komfortowe życie anarchia wydawała się niemal 
pewna. Jednak społeczeństwo, rozwarstwione w latach dwudziestych, ponownie się 
przekształciło. W środku panującego chaosu, na przekór tym, którzy biernie oczekiwali 
na pojawienie się nowych przywódców – powstały Altcults. Chyba najbliższym prawdy 
byłoby porównanie tych nowych form organizacji do struktury plemiennej. Każdy z 
nich posiada własny, podporządkowany sobie teren (enklawy). Jego członkowie noszą 
wyraźne oznaczenia ułatwiające identyfikację (tags), tworzące wyraźną linię podziału 
wśród społeczeństwa 203X roku. Altcult charakteryzują też dostęp (access) – czyli własna, 
wyjątkowa dziedzina techniki oraz Giri – swoisty system-kodeks norm łączący członków 
społeczności silniej, niż jakiekolwiek narzucone przez władze prawa. Cyberpunk v 3.0 
oferuje graczom możliwość wcielenia się w członków jednej z sześciu grup, z której każda 
opanowała pewne środowisko, rozwinęła jedną unikalną gałąź technologiczną i przyjęła 
pewien wyjątkowy styl życia.
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Spadkobiercami większości dawnych cyberpunków stali się Edgeruners. Ich domeną są 
miasta, ich żywiołem ulica, ich bronią pojazdy miejskie i NuCybe – supernowoczesna 
następczyni wszczepów z CP 2020. “Buu… To już było” – nic bardziej mylnego. Ulica roku 
203X jest jeszcze bardziej niebezpieczna, zaś NuCybe znacznie bardziej zaawansowana, 
niż “stare” wszczepy. Bo czyż nie ciekawszym jest posiadanie wzmocnionej biologicznie, 
ale jednak prawdziwej łapki czy nóżki, która w każdej chwili może przekształcić się 
w potężną cyberkończynę, gwarantującą siłę i zawierającą jeszcze więcej sprzętu, niż 
przed dekadą? Takie dodatki jak cybernetyka neuralna to tylko lukier – a wszystko to 
bez ryzyka popadnięcia w szaleństwo cyberpsychozy, konfliktu wewnętrznego między 
mięsem a stalą.

Reefs to grupa, której członkowie wywodzą się z licznych podmorskich kolonii, 
założonych jako zastępczy dom dla uciekinierów ze zniszczonej powierzchni. 
Wykorzystując nowoczesne wyposażenie oraz najnowsze osiągnięcia badań nad DNA 
opanowali technologię zmiany niektórych właściwości organizmu, a nawet całego 
ciała.

Kolejny Altcult to następcy tych, którzy w pierwszych latach XXI wieku wybrali życie 
w arkologiach – olbrzymich, samowystarczalnych kompleksach mieszkalnych. Upadły 
one wiele lat temu, lecz oto znalazły się osoby, które wykorzystując talent nowoczesnej 
technologii cyfrowo-robotycznej nadały nowe znaczenie słowom “realne życie”. Desnai 
zamieszkują swoiste parki-iluzje, wykorzystując roboty jako pomocników, opiekunów 
i strażników.

Spadkobiercami dawnej kultury nomadycznej stali się Rolling States – grupy wygnańców, 
bądź osób przemierzających Stany wzdłuż i wszerz w swoich olbrzymich ruchomych 
miastach. To prawda, iż kraj po latach wojny jest skażony, a środowisko leży w strzępach, 
lecz z pomocą samoadaptujących się nanosymbiontów nomadzi czwartej dekady XXI 
wieku mogą przeżyć niemal wszędzie.

Piątym Altcultem są Riptide – mieszkańcy pływających miast, które powstały tuż przez 
zniszczeniem pokrywy lodowej. Nieustannie poszukują nowych surowców, mogących 
przydać się przy utrzymywaniu istnienia tych zamkniętych środowisk. Lądy są skażone, 
dna zamieszkane, lecz oni wciąż poszukują miejsca, gdzie można przeżyć. Pod ich kontrolą 
znajdują się Bioformy – sztucznie wyhodowane stworzenia, zarówno tak małe jak ptaki, 
jak i potężne, jak dinozaury.

Ostatnim graczem na arenie jest Cee–Metal. W pełni samodzielna grupa tych, którzy 
wybrali życie w sztucznych, metalowych ciałach. Ich nowe ciała umożliwiają niemal 
wieczne życie, uniwersalność (wszak powłoki można zmieniać) oraz są pozbawione 
słabości ludzkiego organizmu. Wykorzystując doświadczenia z pełnymi przekształceniami 
cybernetycznymi lat dwudziestych oraz usuwając problem z borgami (czyli ofiarami 
cyberpsychozy), ruszają na podbój zniszczonego świata.
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Rdza Zamiast Chromu
Przyjrzyjmy się oprawie podręcznika. Jakość szycia jest fatalna - pierwsze kartki zaczynają 
wypadać już po kilku sesjach. Miękka, szybko niszczejąca okładka. Maksimum ascezy 

– tytuł gry oraz obowiązkowy cytat z wypowiedzi rockmana-buntownika Silverhanda 
– idola cyberpunkowej młodzieży i zarazem kontynuatora tradycji Springsteena, czy 
Dylana. Tylna część prezentuje się troszeczkę lepiej. Kilka sloganów, wyrywkowe cytaty 
z podręcznika, zaś przede wszystkim garść przedziwnych ilustracji, prezentujących… 
figurki udające cyberpunków. Kartkując podręcznik można łatwo dojść do wniosku, iż 
Talsorian postanowił zakpić sobie z fanów. Oczom czytelnika ukazuje się bowiem totalny 
rozgardiasz utrzymany w paskudnej, biało-zielono-czarnej tonacji.

Pal licho kolorystykę, która jest najwyraźniej spuścizną po Matriksie (kto uznał, iż 
zielony to kolor cyberpunka?), czy też pozostającą na dłoniach farbę drukarską. Layout i 
ilustracje przysłaniają wszystkie pozostałe niedociągnięcia! Czytając podręcznik czujemy 
się jakbyśmy przeskoczyli wstecz do późnych lat osiemdziesiątych. Tekst jest tak fatalnie 
rozmieszczony, iż nieraz przyjdzie grającym tracić cenne minuty na próbach odszukania 
potrzebnego w danej chwili fragmentu. Z całą pewnością nie ułatwią też tego zmieniający 
się w różnych miejscach podręcznika rozmiar czcionki, fatalny spis treści oraz brak 
indeksu. Nie zapominajmy jednak o oprawie graficznej – kto pamięta czasem kapitalne, 
częściej słabe ilustracje z poprzednich edycji, powinien przygotować się na kolejne zmiany 
na gorsze. Nie ma szkiców. Zamiast nich otrzymujemy sporadyczne, zazwyczaj kradnące 
sporo miejsca, fotografie figurek, stylizowane na ujęcia z kamer przemysłowych. Mało 
czytelne, często odpychające, bądź po prostu nie przykuwające uwagi.

Rdzeń
Nowa edycja Cyberpunka funkcjonuje w oparciu o mechanikę FUZION, zbliżoną w 
swych podstawowych założeniach do znanego z CP2020 Interlocka. Nadal rzucamy k10, 
sumując wynik z odpowiednim Atrybutem i Umiejętnością, nadal Mistrz Gry może 
stosować tajne modyfikatory. Autorzy oddają w nasze ręce kilka systemów tworzenia 
postaci, które możemy stosować w rozmaitych okolicznościach. W pierwszym pulę tzw. 
Character Points (Punktów Postaci) ustalamy rzucając odpowiednią liczbą kości i sumując 
wyniki. Punkty rozdysponowujemy następnie pomiędzy odpowiednie współczynniki 

– jest to zdecydowanie najbardziej czasochłonna droga. Point Buy to druga metoda 
tworzenia postaci oparta o pewną ustalaną przez Mistrza Gry pulę punktów. Dwie kolejne 
polecane są tym, którzy chcą rozpocząć grę najszybciej jak to tylko możliwe. W trzecim 
systemie do ustalenia wartości Stats (Atrybutów) stosujemy tabelę Flash Characters, 
w której wynikowi rzutu k100 przyporządkowano odpowiednie wartości. Otrzymany 
zestaw możemy zmodyfikować trzykrotną zamianą wartości poszczególnych Atrybutów. 
Czwarta metoda bazuje na Templates – archetypach, które po drobnej modyfikacji 
(wybieramy spośród zaproponowanych opcji) stają się grywalną postacią.

To, co rzuca się w oczy w przypadku nowej edycji, to swoisty mariaż innowacji i znanych 
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już rozwiązań. W miejsce dawnych Cech (edycja 2020) wprowadzono Atrybuty 
(Statistics) - 10 podstawowych i kolejne 10 pochodnych, ustalanych w oparciu o 
podstawowe. Umiejętności rozbito na Powiązania (Perks) (kontakty i powiązania 
różnego stopnia ze światem zewnętrznym), Talenty (Talents) (unikatowe zdolności, 
np. Oburęczność, czy Zmysł Walki) oraz Umiejętności (Skills) (np. Pilotaż, Pistolet, 
bądź Etykieta). Pula punktów na wszystkie wymienione elementy jest skromna, co w 
języku gry przekłada się na stworzenie przeciętnych postaci. Z drugiej strony jest to 
efekt zastosowania FUZION – mechaniki, która pomimo zakresu wartości 0-10 ustala 
przeciętny poziom atrybutu na 3, zaś heroiczny już na 7-8 (dla przypomnienia Interlock 
zastosowany w CP 2020: przeciętny to 4-5, bohater 9-10).

Z poprzedniej edycji pozostawiono mechanikę Reputacji oraz Życiorys (Lifepaths). O ile 
Reputacja znajduje zastosowanie w toku rozgrywki, o tyle Życiorys to czysta dekoracja, 
nie mająca praktycznie żadnego wpływu mechanicznego na przebieg gry.

Kolejną innowacją są Meta Characters, czyli nowe spojrzenie na bohaterów niezależnych. 
Jest to zgrabna konstrukcja, w której organizacje zostają potraktowane jako żywa istota 
z jej mózgiem, ramionami i ciałem, czyli funduszami, majątkiem i wojskiem. Meta 
Characters to szybki i jednolity system tworzenia grup, zespołów, konkurencyjnych 
Altcults i neokorporacji gotowych do wprowadzenia do gry. Jest to także swoiste 
podkreślenie niezbyt często występującego w grach fabularnych układu Mistrz Gry 
kontra Gracze.

Mechanika walki została podzielona na dwie sekcje – zasad podstawowych oraz 
zaawansowanych. Generalnie zmiany nie są zbyt wielkie, choć warto wspomnieć o 
zdecydowanie wyższym stopniu śmiertelności w czasie starcia, co jest o tyle dziwne, 
iż już poprzednia edycja bywała aż nazbyt realistyczna. Teraz sesje zdecydowanie się 
zaostrzą – każda strzelanina stanie się potencjalnie ostatnią, każda kula (Yup! Także ta 
kaliber 9mm) śmiertelną.

Jednym z najważniejszych (a zarazem sprawiających największe problemy w CP2020) 
filarów systemu był netrunning – czyli cyberpunkowe surfowanie po Sieci, rzadko kiedy 
mające chociażby pozory legalności. Czym byłby cyber bez hackera wykradającego 
dane z potężnych, świetnie strzeżonych fortec korporacji? Teraz zapewne zadajecie 
sobie pytanie – “Hej! Ale przecież Sieci nie ma, więc o czym Ty do diabła piszesz?”. 
Autorzy założyli jednak, że DataKrash nie będzie równoznaczny z upadkiem przepływu 
informacji elektronicznych, lecz sprowadzi go do poziomu sprzed prawie półwiecza. 
Hacking w czwartej dekadzie nowego wieku jest tym samym, czym na przełomie XX 
i XXI wieku - mozolnym łamaniem zabezpieczeń i pisaniem programów w okienku 
terminalu swojego komputera. Z jedną małą różnicą – danych strzegą systemy obronne, 
nieraz automatyczni strażnicy, oraz coś, co będzie spędzało sen z powiek niejednemu 
netrunnerowi. Cyberpunk v3.0 wprowadza Konstrukty – potężne programy, które dzięki 
osiągnięciom technologii mogą przybrać fizyczną postać w rzeczywistości poza siecią. 
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Co innego oszukiwać urząd podatkowy wiedząc, że jego programy obronne to szmelc z 
Tajwanu, co innego, gdy w kilka minut po wykryciu przez ścianę “puka” Troll, dla którego 
twój pistolet to tylko drobna niedogodność. Oczywiście jest światełko w tunelu – można 
pisać własne Programy, a także Konstrukty – autorzy oddają nam do rąk system kreacji 
softu zbliżony do tego znanego z poprzedniej edycji.

Na deser pozostawiłem kilka słów w kwestii wyposażenia, w jakie możemy zaopatrzyć 
postaci. Niestety, autorzy nie rozpieszczają nas także i w tej kwestii. Nowy cyberpunk 
posiada mało sprzętu, używa starej broni (rodem z 2020 roku) i nie posiada niemal 
żadnych pieniędzy (perk Wealth - Majętność - staje się jednym z najważniejszych w 
grze). Przeboleć można kwestie finansowe (jest to dobra motywacja do udziału w 
akcjach), lecz brak nowych “zabawek” (poza paroma wyjątkami) to już moim zdaniem 
nieporozumienie. Na szczęście (celowo?) autorzy pozostawili stare charakterystyki 
wyposażenia i cybernetyki, co umożliwia pełną konwersję z takich dodatków do 
poprzedniej edycji, jak seria Chromebook (ukazały się 4 wydania), czy katalog broni 
Mordercza Stal.

Warto dodać, iż autorzy w poszczególnych częściach podręcznika zamieszczają linki do 
stron wydawnictwa, z których pobrać możemy stale aktualizowaną erratę, nowe archetypy, 
Meta Characters i inne przydatne w czasie sesji materiały.

Nie Nazywano Tego Egzekucją…
Tak oto dobrnęliście do końca omówienia najnowszej edycji Cyberpunka – jedni 
w żalu po zbezczeszczeniu chwały edycji 2020, inni być może zainteresowani tym 
nowym spojrzeniem w mroczną przyszłość. Gra zupełnie nie wpasowuje się w trendy 
aktualnie widoczne na rynku gier fabularnych. Nie znajdziecie tutaj ton zasad 
regulujących każdy najdrobniejszy nawet aspekt świata, nie ma za wiele miejsca na 
storytelling, brak szczegółowo opisanego settingu, oprawa graficzna prawie nie istnieje. 
Po kilkunastokrotnym przeczytaniu podręcznika oraz rozegraniu kilku sesji mogę 
powiedzieć, iż jest to system inny, niż jego poprzednik. Koniec z owijaniem w bawełnę 

– bliżej mu do Ghost in the Shell, niż Łowcy Androidów; osią przygód będzie akcja, nie 
zaś odgrywanie. W zasadach walki pojawiają się pierwsze aspekty gamistyczne – m.in. 
bardziej rozbudowane systemy manewrów. Cybernetyka i nanotechnologia odmienia 
zupełnie dotychczasową konwencję mrocznej przyszłości i nurtu cyberpunka. Na jednym 
z zachodnich forów spotkałem się nawet z nadaniem nowego określenia na ten system 

– barbiepunk. Trafniejszym wydaje się jednak uznanie nowej odsłony Cyberpunka jako 
gry w konwencji transhumanity.

Z pewnością nie warto z miejsca przekreślać tego systemu. W mojej opinii nie sprostał 
on jednak oczekiwaniom oraz temu, co oferuje konkurencja. Mike Pondsmith starał się 
z jednej strony wypełnić trzecią edycję najbardziej radykalnymi pomysłami, z drugiej 
zaś nadal wmawiać odbiorcom, że to nadal nasz świat i naturalny krok naprzód. Gdyby 
treść podręcznika była bardziej wyważona, zaś jego oprawa chociaż dorównywała innym 
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dostępnym na rynku, uznałbym, że klient został potraktowany poważnie. W obecnym 
kształcie nie pozostaje mi jednak nic innego, niż ocenić go obiektywnie, nie kierując się 
sentymentami do CP2020.

Ocena: 2.5 / 6
Tytuł: Cyberpunk v 3.0
Autorzy: Mike Pondsmith, Lisa Pondsmith, Will Moss
Wydawca: R. Talsorian Games
Data wydania: 2005
Liczba stron: 304
ISBN-10: 1- 891933-03-5
Oprawa: miękka
Cena: 32,00 USD
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Przeszkol swoich pracowników z RPG!
Przez ostatni rok miałem okazję brać czynny udział w wielu 
szkoleniach Human Resources organizowanych przez znaną firmę, której nazwę 
przemilczę. Na zajęciach miałem doskonalić swoje umiejętności tzw. miękkie. Dziesiątki 
godzin szkoleń utwierdziło mnie w przekonaniu, że moje hobby RPG nauczyło mnie 
stokroć więcej niż szanowana firma. Ta refleksja o wielkich zaletach gier fabularnych już 
kiedyś migotała mi wielokrotnie przy różnych okazjach, jednak nigdy tak silnie się nie 
objawiała jak na rzeczonych zajęciach. 

Bazując na swoim doświadczeniu spróbuję zebrać wszelkie zalety gier fabularnych i ich 
przełożenie na moje codzienne życie zawodowe. Przekonacie się wówczas, że udawanie, 
kości, drama i mordowanie goblinów to nie infantylna zabawa, lecz raczej doskonały i 
niedoceniany kurs przygotowania do pracy zawodowej. 

Komunikacja - jak się skutecznie komunikować, jak mówić by być zrozumiałym. Sesja 
opiera się głównie na rozmowie stymulującej wyobraźnie a miłośnicy RPG doskonalą 
swoją zdolność opisywania, składania zrozumiałych deklaracji, przekładania abstrakcji 
(np. testów) na narrację stąd zdolności komunikacji stoją na wysokim poziomie. 
Precyzyjne przekazywanie zrozumiałych sygnałów czy to słowem, czy gestem bądź 
mimiką to jedna ze składowych naszego hobby. Jesteśmy równie dobrzy jeśli chodzi 
o odczytywanie informacji - po tonie głosu narratora przewidujemy, co zdarzy się za 
chwilę, Mistrz Gry buduje swój opis w oparciu o deklarację graczy. Dla nas odczytywanie 
znaków to codzienność, w końcu niemal na każdym konwencie są kalambury. Gdybym 
zaproponował w pracy kalambury popatrzyliby na mnie jak na głupka. 

Kreatywność - czyli twórcze rozwiązywanie problemów, ciekawe pomysły, projekty 
nowych nieszablonowych rozwiązań. Jeśli co tydzień byliście zmuszani do wymyślania 
oryginalnej intrygi na sesję, a jako gracze głowiliście się ciągle i kombinowaliście jak 
skutecznie wyjść na swoje, wasza przeciętna kreatywność to częstokroć nieosiągalne 
wyżyny dla innych. Wieloletnia zabawa w RPG poczynając od okresu dojrzewania a 
nawet wcześniej daje potężnego kopa wyobraźni i twórczemu podejściu do rozwiązywania 
problemów.

Praca zespołowa - drużyna i prowadzący to zespół, który aby się dobrze bawić musi 
wypracować wewnętrzne zasady. Intuicyjne zasady RPG w stylu - gdy naszej postaci nie 
ma w akcji nie wcinamy się innemu graczowi - to jeden z wielu przykładów, który ma na 
celu budować dobrą atmosferę w zespole. Ciężko wygląda sesja z graczem, który wszystkie 
światła kieruje na siebie, a w scenach innych postaci pragnie pokazać, że ma znacznie 
lepsze pomysły od bohaterów tych scen. Choć sesja bazuje na udanej pracy zespołowej, to 
w praktyce różnie z tym bywa. Z ręką na sercu powiem, że o ile obszar pracy zespołowej 
w przeciętnej drużynie RPG wygląda dość przeciętnie to jednak miłośnicy RPG mają 
ciągłą okazję do doskonalenia swojego warsztatu w praktyce. A lepiej chyba dokształcać 

Autor: Michał ‘Furiath’ MarkowskiAutor: Michał ‘Furiath’ Markowski
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7 się i szlifować praktyczną umiejętność współpracy w zespole na sesji niż trenować to na 

swoich współpracownikach?

Prezentacje, wystąpienia, prowadzenie zebrań - prowadziliście kilka lat 
drużynę, która z uwagi na koleżeńskie układy czasem dawała wam się we znaki? Jakiś 
z graczy nie zgadzał się z opisem lub interpretacją testu? Ktoś wytknął nieścisłość w 
scenariuszu? W porównaniu do takich sytuacji zebranie czy poprowadzenie prezentacji, 
na której prowadzący samo przez się zyskuje pewien autorytet, to ledwie cień tremy 
sesyjnej. Słuchacze zazwyczaj siedzą milcząco, klaszczą na koniec a pytania zadają w stylu 

„ile lat ma dziesięciolatek?”. Nie daj boże użyć jakiegoś trudnego słowa, jakie przeciętnie 
wplatacie w opisy lub dyskutując na forach o swoim hobby. Współpracownicy w 
rzeczywistym świecie nie znają tych słów. Krzywa Gaussa? Ingrediencje? Obligatoryjnie? 
Dysfunkcja? Lepiej nie przyznawać się, że wiecie co to oznacza. Improwizacja na sesjach 
nauczyła Was szybko reagować na nieoczekiwany zwrot wypadków a zapewniam was, 
pomysłowość i utrudnienia ze strony współpracowników na zebraniu są śmieszne w 
porównaniu z nieprzewidywalnością postaci waszych graczy.

Projekty, tworzenie narzędzi i schematów, algorytmy procedur i 
analiza matematyczno - przyczynowa: uważajcie, bowiem żaden szef nie lubi, 
jak się jest od niego mądrzejszym. Przy mechanice większości gier RPG oraz analizach 
własnych prawdopodobieństwa rzutów lub tłumaczeniem innym osobom, na czym 
polega walka w waszym RPGu, skomplikowanie projektów zawodowych będzie 
przypominać poziom szkoły podstawowej. W mig wychwycicie nieścisłości, dziury, 
ewentualne słabe punkty, a na kolanie napiszecie projekt, który będzie nie zgorszy niż 
wam przedstawiony. W końcu godziny analiz funkcjonowania mechaniki i ewentualnej 
opłacalności rozwoju postaci, bądź opracowanie scenariusza, w którym nie może być 
miejsca na najmniejszą nieścisłość, gdyż zostanie ona szybko wychwycona przez graczy, 
nauczyły was opracowywania projektów, analizy ich i krytycznego oceniania. A że 
dotyczyły fikcyjnych sytuacji, czy to naprawdę jest różnica? 

Analiza problemu - nie znam większych mistrzów analizy sytuacji niż znani mi 
erpegowcy. Sprowadzenie problemu do sedna i propozycje wielu dróg rozwiązania to 
nieodłączna cześć zabaw fabularnych. W większości z nich występują konflikty, które 
należy w jakiś sposób rozwiązać, tropy donikąd, które trzeba szybko wyeliminować. 
Gracze erpegów to automaty improwizacji dobrych rozwiązań - szczególnie możecie to 
zaobserwować, gdy wraz z towarzyszami waszego hobby oglądacie wspólnie film i nagle 
pojawiają się pomysły., że główny bohater wyczynia nieefektywne głupoty. Gracz od razu 
wie, ze w podobnej sytuacji najlepiej byłoby zrobić jedno, a także dla zoptymalizowania 
prawdopodobieństwa sukcesu i asekuracji własnej - wykonać dodatkowo drugie. I nie 
ma bata - po problemie. A tymczasem film opowiada o jakimś niezgule, który nie potrafi 
logicznie analizować sytuacji… 

Zarządzanie czasem, tworzenie notatek - przygotowanie scenariusza i 
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wszystkich istotnych elementów wymaga świetnej organizacji pracy i zdolności tworzenia 
hasłowych scenopisów. Przeciętny gracz musi spamiętać tysiące informacji: terminologii 
gry, nazw własnych występujących w opowieści, zależności pomiędzy scenami, jak 
również około dwustu kartek księgi zasad. Umiejętność tworzenia notatek przez graczy 
i Mistrza Gry to nawet nie dodatkowa umiejętność - to konieczność. Jak inaczej ogarnąć 
roczną kampanię, w których kolejne watki są ze sobą bezustannie wiązane. Mistrz Gry na 
bieżąco tworzy szkice sytuacyjne, a gracze kreślą symbole znalezione na murze świątyni, 
wytatuowane na ramieniu przeciwnika, zapamiętane znaki heraldyczne na chorągwi 
wroga. Każdy notuje najważniejsze wydarzenia, streszcza mechanikę działania czarów i 
magicznych przedmiotów, podlicza majątek postaci i punktuje rzeczy do zrobienia. Czy 
aż muszę zaznaczać, jak wszystkie te czynności przeciętnego erpegowca przekładają się 
na trudność stworzenia zwykłej notatki ze spotkania? Jak skonstruowanie samochodu 
do wystrugania patyka. 

Zaangażowanie w odgrywanie scenek, udawanie zachowań - życie 
zawodowe wymusza sytuacje, w których musimy czasem wbrew sobie odegrać jakąś 
scenkę. Zdziwilibyście się jak wiele osób ma tutaj olbrzymie opory - paraliżuje ich 
wstyd, ośmieszenie, ogólnie jest to sytuacja dla nich bardzo niekomfortowa. Szkolenia 
wewnętrzne polegające na odegraniu upierdliwego bądź bardzo agresywnego klienta? 
Cwaniaka? Osoby biorącej na litość? Żaden problem dla miłośnika RPG! Dla gracza i 
Mistrza Gry odgrywanie scenki jest banałem, zwyczajna formą rozrywki, podstawą jego 
aktywności sesyjnej. Poudawać coś przez chwilę to raczej zabawa i trening odgrywania. 

Empatia, odczytywanie motywów - staż w RPG uczy nas dostrzegać sytuację 
oczyma przeciwnej strony. Raz wszak wcielamy się w tych dobrych paladynów, innych 
raz tych złych kultystów. Taki trening pozwala dostrzegać ukryte motywy naszych 
interlokutorów, wchodzić niejako w ich skórę. Upierdliwy klient przestaje nim być, jak 
spojrzymy na sytuację jego oczyma - ma swoje racje i powody takiego, a nie innego 
zachowania. 

Ciekawe pomysły na integrację i spędzanie wolnego czasu - czy zastanawiało 
was kiedyś, dlaczego dla niektórych ciekawa zabawa jest równoznaczna z zakrapianą 
imprezą a jej poziom wyznacza ilość alkoholu? Szczytem rozrywki jest zaś uprawianie 
jakiegoś sportu. Tymczasem miłośnicy gier fabularnych znają mnóstwo motywów na 
ciekawe spędzanie czasu, gdyż najczęściej poza RPG nie wstydzą się innych rozrywek 
zespołowych typu gry karciane, planszówki, bitewniaki, kalambury itp. Już parokrotnie 
miałem okazję nauczyć wielu moich znajomych gry w mafię i za każdym razem przednio 
się bawili. Kilkoro z nich zaraziłem planszówkami. erpegowiec to człowiek, który zna i 
dobrze się bawi przy rozwijających ciekawych zabawach.

Podsumowując moje wywody, uważam, że gry fabularne są doskonałym sposobem do 
doskonalenia swoich umiejętności miękkich. Długa praktyka jako gracz i Mistrz Gry 
jest znacznie cenniejsza niźli setki wymyślnych kursów asertywności i komunikacji 
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7 zespołowej, a pracodawcy powinni punktować pracowników grających w RPG, zamiast 

przeznaczać duże pieniądze na psychologów pracy i „specjalistów od HR”. Ostatnie 
zdanie jest pobożnym życzeniem, a póki co, po prostu angażujcie się w swoje hobby, gry 
fabularne, ich zalety ujawnią się szybko, kiedy tylko skończy się szkoła i studia, a zacznie 
praca zawodowa. Pokażcie również ten artykuł rodzinie, by dowiedziała się, że walka z 
potworami to nie głupoty i strata czasu lecz nieustanne doskonalenie swojego warsztatu 
umiejętności interpersonalnych i menedżerskich.
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Wstęp: Dział D&D i D20
Pozwólcie zacząć od propaga… tzn. apelu. 

Swój wolny czas, a niekiedy i zdrowie poświęcamy na pisanie i przygotowanie do 
publikacji prawie półtorej setki artykułów rocznie. Nie ma sensu ich liczyć, nie ma 
powodu do sprawdzania ilości opublikowanych w tym czasie wieści… Kogo to obchodzi? 
Działamy – i robimy to nie tylko z własnego upodobania do D&D czy innych gier 
opartych o mechanikę d20, ale przede wszystkim dla was. To Wy czytacie i oceniacie 
owoce naszej pracy. Bez was cały nasz wysiłek nie miałby sensu, a wszelki zapał szybko 
by wygasł. Czasem braknie nam weny, czasem tracimy chęć do czegokolwiek… Dopóki 
jednak mamy poczucie, że “po drugiej stronie” jest ktoś, kto docenia nasze starania, 
nie poddajemy się. Dzięki więc wam za to, że jesteście. Nie pozwólcie, byśmy o tym 
zapomnieli – komentujcie, wysyłajcie własne prace, krytykujcie albo chwalcie. Niechże 
odczujemy waszą obecność – pozwólcie nam przekonać się, czego naprawdę chcecie.

Chyba już wystarczy. Przejdźmy do rzeczy. 

AD 2007 był ciekawym i trudnym rokiem. Złożyła się na to ciągłą praca nad rozwojem 
serwisu i zmiany, jakie musieliśmy – jako serwis - przejść. Szeregi redakcji opuściło dwóch 
redaktorów – Łukasz ‘TOR’ Garczewski (którego może jeszcze powitamy z powrotem 
w przyszłości – kto wie?) i Andrzej ‘ShadEnc’ Stój (który jednak wciąż współpracuje z 
działem, dostarczając kolejne teksty). W międzyczasie jednak do naszego grona dołączyli 
i doskonale dopasowali się wcześniejsi współpracownicy działu: Michał ‘rincewind 
bpm’ Smoleń – “zapalony d20tkowiec” i moderator forum, Tomasz ‘Radnon’ Cybulski 

– opiekun działu Dragonlance - i Adam ‘iron_master’ Janik, nasz “naczelny newsman” i 
pomysłodawca tłumaczenia Rozszerzeń Sieciowych. 

Jeszcze nie ominęliście tego fragmentu? 

Wiele było nadziei i oczekiwania, tak jak i projektów, nad którymi pracowaliśmy i 
wciąż pracujemy. Wojciech ‘amnezjusz’ Wein – nowo mianowany zastępca szefa działu 

– wraz z Marcinem ‘Verghityaxem’ Pawłowskim oraz Piotrem ‘Cahirem’ Wiankowskim 
wytrwale pracowali nad rozwojem działu Forgotten Realms, podczas gdy duet Mateusza 

‘Zsu-Et-Ama’ Kominiarczuka i Piotra ‘Fausta’ Kucharskiego zadbał o wzrost znaczenia 
Planescape. Nowych tekstów doczekali się i fani Greyhawk. Tyle o settingach, gdyż od 
tego roku położyliśmy większy jeszcze niż kiedykolwiek nacisk na ich promocję – nie 
tylko jeśli chodzi o wiodące światy, ale i te nieomal niszowe, nowe lub w zasadzie nieznane 
w Polsce. 

Wciąż to czytacie? Cud mniemany. Kończmy jednak: 

Autor: Mateusz ‘Zsu-Et-Am’ KominiarczukAutor: Mateusz ‘Zsu-Et-Am’ Kominiarczuk
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Od opisywania settingów zaczęliśmy rok 2007 – kilka minut po północy, tuż po 
rozpoczęciu się 2007 roku na stronę trafiły trzy artykuły przybliżające Midnight, mroczny 
świat, w którym tylko prawdziwi herosi mają szansę na przetrwanie. Prezentujemy wam 
jeden z nich – z pewnością nie najdłuższy, ale za to pozwalający zrozumieć nastrój tego 
settingu, którego polska premiera jest coraz bliżej.

Choć z Reboundem pożegnaliśmy się w dziale już w 2006 roku, wciąż podrzuca nam 
swoje opracowania, a te nieodmiennie spotykają się z Waszym ciepłym przyjęciem. 
Prezentujemy jedno z nich: Braterstwo krwi – propozycję modyfikacji mechanicznej 
umożliwiającej wprowadzenie do gry “ślubów krwi” oraz “przyjaźni do grobowej 
deski”. 

“Settingowy” jest także kolejny spośród wybranych przez nas tekstów: opis Ezjusza 
z Amnu, alter ego naszego redakcyjnego kolegi, okazał się prawdziwym przebojem. 
Podobnie zresztą jak cykl sygnowanych jego imieniem artykułów przybliżających 
świat Zapomnianych Krain. Oby ten bohater niezależny okazał się dla Was cenną 
inspiracją! 

Nic tak nie cieszy (poza PeDekami), jak możliwość zdobycia kilku nowych magicznych 
cacek. Mniejsza o to, w jakich okolicznościach doszło do transferu praw własności do 
nich. Przecież jednak nie wszystkie one muszą zapewniać “+2 do trafienia, +1k6 do 
obrażeń”. Magiczne przedmioty dla bogaczy to zbiorek zaklętych i nieraz kosztownych 
przedmiotów, które przydadzą się nie tylko bohaterom – i nie tylko w walce. 

Naszą działową antologię zamyka tekst poświęcony wydarzeniu, które odmieniło 
Planescape. Dla nas był to jeden z pierwszych dłuższych tekstów opisujących ten setting 
i pozwalających odkryć go na nowo. Poznajcie Wojnę Frakcji tak, jak ją opisali redaktorzy 
fikcyjnej sigilijskiej gazety: Albrecht Fauz’zht i Izsuel Schick. 

To już wszystko. Więcej tekstów niestety nie pozwolono nam zawrzeć w tym skromnym 
wyborze, zachęcamy jednak do zapoznania się z nimi na stronie działu. Tymczasem: 
życzymy miłej lektury.
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Ezjusz z Amnu
Słynny faeruński podróżnik i obiecujący pisarz

Historia: Ezjusz przyszedł na świat 15 mirtula roku 
1331 RD, w małym miasteczku położonym tuż przy 
Chmurowych Szczytach, nazywanym Thungrym. Od 
najmłodszych lat były z nim kłopoty. Zawsze robił to, co chciał, nigdy nie zwracając przy 
tym uwagi na nakazy starszych, lekceważąc je przy każdej okazji. 

Ogromna ilość energii nagromadzona w tak małym ciele pozwalała mu na wielodniowe 
wypady za miasto, czym doprowadzał swych rodziców do furii. W lesie, w samotności 
bawił się w wymyślane przez siebie zabawy, które bardzo często kończyły się różnego 
rodzaju urazami. Nie robiły jednak na nim większego wrażenia - im większe było 
niebezpieczeństwo i im więcej przynosiło to frajdy, tym lepiej. 

Okres takiej samowoli rozpieszczonego dziecka i bezradności rodziców trwał do 
dwunastego roku życia naszego bohatera, kiedy to zmarł jego ojciec. Dopiero po jego 
śmierci chłopak zorientował się jak słabo go znał, zrozumiał również, że zmarnował całe 
dotychczasowe życie na nic nie znaczące zabawy. Od tamtego czasu Ezjusz zmienił się. 
Pomagał matce w różnego rodzaju pracach. Zajmował się domem i starał się wyręczać 
ją w najcięższych zajęciach. Gdy miał już szesnaście lat doszło do kolejnej tragedii - 
w podejrzanych okolicznościach spłonął ich dom, tak samo zresztą jak kilku innym 
mieszkańcom miasteczka. Do dziś nie ustalono, co było przyczyną pożaru. Po stracie 
domu, Ezjusz wraz z matką opuścili Thungrym i przenieśli się do Athkatli, do swego 
ekscentrycznego wuja Chata. 

W Athkatli Ezjusz pomagał wujowi w prowadzeniu sklepu ze starociami. W wolnych 
chwilach zaczytywał się w przeróżnych księgach, których u wuja nie brakowało. Im 
dłużej przebywał w wielkim mieście tym większy był wpływ, jaki nań wywierało. 
Ezjusz lubił odwiedzać świątynię Oghmy, która sąsiadowała ze sklepem, i tam, w 
towarzystwie wielebnego Hurryfoota, pobierał nauki, a także rozpoczął badanie drzewa 
genealogicznego swej rodziny. Znajomość oraz praca z niziołkiem przerodziła się z czasem 
w wieloletnią przyjaźń. 

W przerwach pomiędzy nauką, pracą oraz wypadami do miasta, Ezjusz uczył się gry 
na lutni (niekiedy grał w mniejszych tawernach) i pisywał krótkie opowiadania, które 
bardzo rzadko (ale jednak) umieszczano w dodatkach do athkatlijskich gazet. W roku 
1362, kiedy Ezjusz był już dość biegły w pisaniu dłuższych form, w Athkatli ogłoszono 
konkurs literacki z niebywałą wręcz nagrodą - roczną nauką u boku samego Mintipera. 
Amnijczyk bardzo chciał wygrać i na potrzeby konkursu czasowo zrezygnował z nauk u 
niziołka. Niespodziewanie jego praca, zatytułowana Marsz, zajęła pierwsze miejsce. Był 
to początek wielkich zmian w jego życiu… 

Autor: Wojciech ‘amnezjusz’ Wein
Ilustracja: Marek ‘Marduk’ Madej
Redakcja: Mateusz ‘Zsu-Et-Am’ Kominiarczuk

Autor: Wojciech ‘amnezjusz’ Wein
Ilustracja: Marek ‘Marduk’ Madej
Redakcja: Mateusz ‘Zsu-Et-Am’ Kominiarczuk

http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Ambassador%20Laquatus
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Roczne tournée z Mintiperem, 
który okazał się być naprawdę 
sympatycznym człowiekiem, 
stawiającym jednak lirykę ponad 
prozą, było nadzwyczajnym 
doświadczeniem. Ezjusz wiele 
się od niego nauczył, a przede 
wszystkim upewnił się co do 
słuszności wyboru drogi życiowej 
jaką było pisarstwo.

Przez kolejny rok wędrował 
po Wybrzeżu Mieczy i zbierał 
materiały, które później 
wykorzystywał w swych 
książkach. W 1365 opublikował 
pierwszą poważną pracę, będącą 
czymś w rodzaju przewodnika 
po Amnie, jednak ze względu 
na dość sztywny i infantylny 
język nie spotkał się ona z 
ciepłym przyjęciem. Pomimo 
tego niepowodzenia, w tym 

samym samego roku Ezjusz ukończył kolejną pozycję, nad która pracę zaczął już w 
1363 roku. W cieniu Giganta okazało się strzałem w dziesiątkę - połączenie powieści 
z istnym kompendium wiedzy o niegdysiejszych władcach Torilu sprzedawało się jak 
ciepłe bułeczki. Trzeba tu przyznać, że duży wpływ na sukces książki z pewnością miała 
przychylna opinia Mintipera, który chwalił ją pod wieloma względami.

W ciągu następnych lat Ezjusz odwiedził Chult, poznał, co oznacza bycie cudzoziemcem 
w Rashemenie, przemierzył niemal całą pustynię Anauroch, spędził ciekawie sporo czasu 
na Lantanie i odwiedził niezliczona ilość innych miejsc, zarówno na Torilu, jak i na 
planach. A wszędzie, gdzie był, pisał, czując się jak natchniony…

Kolejne części cyklu W cieniu… oraz niekwestionowany hit: O bóstwach wszelakich, 
będący dość oryginalnym spojrzeniem na sprawy wiary w Krainach, sprzedawały się 
bardzo dobrze i niemal wszyscy zapomnieli o niewypale, jakim był przewodnik po Amnie. 
Mijały kolejne lata, a Ezjusz tworzył kolejne dzieła…

W roku 1371 odwiedził go Mintiper, który nie ukrywał powodu swego przybycia i 
prosto z mostu zaproponował mu wstąpienie do Księżycowych Gwiazd, organizacji, 
która z otwartymi rękoma przyjęłaby kogoś takiego jak Ezjusz. Ten jednak odmówił, 
gdyż nie chciał wiązać się z żadną grupa, czy to kulturalną, czy też ideową lub jakąkolwiek 
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inną. Zapewnił jednak, że jeśli zajdzie taka potrzeba postara się pomóc legendarnemu 
bardowi.

Przez kolejne lata było o nim dość cicho. Dopiero w 1373 okazało się, że potajemnie 
wypłynął do Maztici, by tam zbierać materiały o rdzennych mieszkańcach tej krainy…

Wygląd i osobowość: Ezjusz jest średniego wzrostu (mierzy 178 cm) i nie ma zbyt 
imponującej budowy ciała, jednak nie jest chudy. Ma długie ciemnobrązowe włosy spięte 
rzemykiem w koński ogon. Jego niechęć do golenia się (lub po prostu lenistwo) sprawiają, 
że ma również całkiem spora brodę. Zazwyczaj nosi się na czarno lub ciemnobrązowo.

Przeważnie jest uśmiechnięty i bardzo trudno go czymś zdenerwować (jedyną rzeczą 
naprawdę zdolną wyprowadzić go z równowagi jest znieważanie członków jego rodziny). 
Głos Ezjusza jest głęboki, a wszelkie słowa które wypowiada są przemyślane (przynajmniej 
zazwyczaj). Jest cierpliwy i konsekwentny, jednak złośliwi twierdzą, że nawet osioł nie jest 
równie uparty. Nie lubi, gdy mu się rozkazuje, sam również stara się unikać kierowania 
innymi. W wolnych chwilach lubi sobie pograć na lutni choć uważa, że powinna wydawać 
cięższe i mocniejsze dźwięki.

Jego niezwykła żądza poznania sprawia, że jest on w stanie poświęcić naprawdę wiele, 
byleby tylko zdobyć ważną dla siebie informację. Zawsze jednak ponad wszystko stawia 
dobro swoje oraz swojej rodziny i nie wydaje się możliwe, by świadomie sprowadził na 
nią niebezpieczeństwo. 

Ezjusz oddaje cześć Oghmie, którego dogmaty są wyjątkowo bliskie marzeniom i życiu 
Amnijczyka, cieszącego się z istnienia tego właśnie bóstwa. Z całym klerem Oghmy 
utrzymuje on dobre kontakty, a w szczególności z Amaralit Teenknoy, kapłanką z Wrót 
Baldura. Podejrzewa się nawet, że mieli lub nadal mają romans. 

Najważniejsze pozycje w dorobku Ezjusza:

W cieniu Giganta - wyd. 1365 RD - Księga przybliżająca zwykłym mieszkańcom Krain 
historię, zwyczaje i wierzenia potężnych i dumnych istot, jakimi są giganty.
Ezjusza przewodnik po Amnie [Poprawiony] - wyd. 1366 RD - Wydanie wznowione 
i poprawione, wzbogacone o humorystyczne wstawki i całkowitą zmianę stylistyki.
W cieniu Węża - wyd. 1367 RD - Opowiada o wierzeniach i życiu łuskowatych. Na 
potrzeby tej książki Ezjusz spędził pięć miesięcy w Hlondeth i na terenach Półwyspu 
Chult.
Dotyk boga - wyd. 1366 RD - Krótka książeczka opisująca kulisy niektórych wydarzeń 
mających miejsce w trakcie Czasu Niepokojów.
Cykl Wędrówki po… - wyd. 1366-72 RD - Cykl pokrótce opisujący różne części Krain 

- Rashemen, Thesk, Graniczne Królestwa.
Ezjusza przewodnik po Zaginionych Miastach - wyd. 1369 RD - Książka z wstępem 
samego Volo. Opisuje stare lecz warte poznania miasta w Krainach.
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Podróże planarne - wyd. 1369 RD - Drobiazgowa relacja z podróży Ezjusza po sferach, 
będąca mieszanką kompendium wiedzy z… powieścią kryminalną.
O bóstwach wszelakich - wyd. 1370 RD - Swoiste kompendium wiedzy o bóstwach 
Krain i o samej istocie wiary, zawierające informacje gromadzone przez niemal dziesięć 
lat badań i poszukiwań.
Prawdziwy strach - najnowsze dzieło, zostanie wydane na początku roku 1374 RD.

Mało znane fakty z życia Ezjusza i ciekawostki przez niego odkryte:

W roku 1367 Ezjusz został oskarżony o plagiat, jednak sprawa dość szybko ucichła z 
powodu śmierci rzekomo plagiatowanej osoby.
W czasie prac nad książką o Waterdeep, Ezjusz odkrył prawdziwą tożsamość przywódcy 
Czerwonych Szarf, jednakże wiedząc, że przedostanie się tej wiadomości do informacji 
publicznej spowodowałoby wielkie zamieszanie, zachował ją dla siebie.
Odkryte przez Ezjusza ruiny mazticańskiego miasta przemawiają za tym, że niegdyś 
kontynent ten zamieszkiwali… giganci, którzy z nieznanego powodu wymarli. Dalsze 
badania wskazują na to, że ich kultura była nadzwyczaj rozwinięta…
Ezjusz jest uczulony na psy i koty. Kiedy tylko zwierzęta te przebywają w jego pobliżu 
niemal pewne, że zacznie się on nadmiernie irytować i psikać.
W roku 1370 Ezjusz brał udział w wyprawie do Rashemenu, gdzie w tajemnicy 
przed innymi towarzyszami wyprawy zgłębiał tajemnicę vreymonii, a także niemal 
doprowadził do śmierci jednej z wiedźm. Na szczęście wszystko skończyło się na 
dożywotnim zakazie wstępu do Rashemenu.
Tworząc W cieniu Giganta, Ezjusz doszedł do wniosku, iż część gigantów spodziewa się, 
że w najbliższej przyszłości dojdzie do roztopienia się Wielkiego Lodowca i powrotu 
Uluutiu, który dokona zemsty na Annamie i poprowadzi gigantów do wielkiego marszu 
przeciwko innym mieszkańcom Krain. Nie wiadomo jednak, ile w tych plotkach jest 
prawdy, a ile marzeń zrodzonych z pamięci o niegdysiejszej chwale i władzy. 
Jak wielokrotnie pokazała historia, Ezjusz nie ma zbyt mocnej głowy i parę piw 
wystarczy, by stracił on “kontakt z rzeczywistością”. W chwilach słabości staje się 
dziwnie otwarty i wylewny. Może wówczas zdradzić nawet największą tajemnicę. 
Zazwyczaj opowiada wtedy niewybredne żarty.
Kiedy Vollothamp Geddard zdemaskował w Waterdeep grupę doppelgangerów 
podszywających się pod kurtyzany, osobą, która mu towarzyszyła, a przez co 
nieumyślnie stała się wspólnikiem demaskacji, był nie kto inny jak Ezjusz. Przez ten 
zbieg okoliczności Ezjusz trafił na czarna listę Niewidocznych - grupy, której członkami 
były doppelgangery.
Mniej więcej raz w miesiącu Ezjusz cierpi z powodów niewytłumaczalnych bólów głowy, 
które nie pozwalają mu spać, przez co następnego dnia jest zmęczony. Próbowano 
odkryć, co jest przyczyną tych bólów, jednak badania nie przyniosły dotychczas żadnej 
satysfakcjonującej odpowiedzi. 
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Ezjusz z Amnu: mężczyzna człowiek Amnijczyk Bard 10/Zaklinacz 3/Mistrz Wiedzy 
4: SW 17; średni Humanoid (człowiek); KW 10k6+30 plus 3k4+9 plus 4k6+12; pw 106; 
Init +5; Szyb. 12 m; KP 16; Baz. atak +10; Zwarcie +11; Atak +13 wręcz (1k6+3/18-
20, rapier +2); SA muzyka bardów (fascynacja, inspirowanie odwagi +2, kontrpieśń, 
podniesienie kompetencji, podniesienie pozycji, sugestia); SC przywołanie chowańca 
(jaszczurka Igor), sekret (sekretne zdrowie, mistyczna moc uchylania), tajniki, wiedza 
bardów; Char CD; MRO Wytr +8, Ref +11, Wola +15; S 12, Zr 12, Bd 17, Int 14, Rzt 
12, Cha 17; Znane języki: chondathski, giganci, gnomi, nexalski, wspólny.

Umiejętności i atuty: Blefowanie +17, Dyplomacja +16, Koncentracja +11, Czarostwo 
+10, Odcyfrowanie zapisków +10, Leczenie +6, Wiedza (historia) +13, Wiedza 
(miejscowa - Amn) +14, Wiedza (miejscowa - Srebrne Marchie) +8, Wiedza (religia) +19, 
Wiedza (tajemna) +7, Wyczucie pobudek +16, Występy (lutnia) +13, Zawód (skryba) 
+14, Zbieranie informacji +14; Skupienie na umiejętności (Wiedza [miejscowa {Amn}]), 
Skupienie na umiejętności (Wiedza [religia]), Doskonalsza inicjatywa, Unieruchomienie 
czaru, Wzmocnienie czaru, Wydłużenie czaru.

Czary barda na dzień: 5/4/4/4/3/1; bazowa ST 13. Poziom czarującego 14.

Znane czary barda: 0 - otumanienie, światło, wiadomość, otwarcie/zamknięcie, 
odporność, przywołanie instrumentu; 1 - identyfikacja, rozumienie języków, ożywienie 
liny, zauroczenie osoby; 2 - języki, wykrycie myśli, zlokalizowanie przedmiotu, rozmycie; 
3 - szpiegowanie, strach, sekretna strona, rozmawianie ze zwierzętami; 4 - wykrycie 
szpiegowania, krzyk, zdominowanie osoby, znajomość legend, strefa ciszy; 5 - przywołanie 
potwora V, zbiorowa sugestia, sen. 

Czary zaklinacza na dzień: 6/6; bazowa ST = 13. Poziom czarującego 3.

Znane czary zaklinacza: 0 - wykrycie magii, odczytanie magii, wykrycie trucizny, 
kuglarstwo, mistyczny znak; 1- hipnoza, wykrycie sekretnych drzwi, szybki odwrót. 

Wyposażenie: amulet naturalnego pancerza +2, pierścień ochrony +3, pierścień 
umysłowej tarczy, przezroczysty kamień Ioun, mistrzowska lutnia, rapier +2, czarna 
szata, 1235 sz, fajka, atrament, pióra, zwoje, futerał na zwoje.

Igor: jaszczurka chowaniec Ezjusza; SW -; malutka Magiczna bestia (rozwinięte Zwierzę); 
KW 17k8; pw 53; Inic. +2 (+2 Zr); Szyb 6 m, Wspinane 6 m; KP 16 (+2 naturalny 
pancerz, +2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 14; Baz. atak +10; Zwarcie -2; 
Atak +14 wręcz (1k4-4/x2, ugryzienie); SA doczepienie, przekazanie czaru dotykowego, 
węch, widzenie w słabym świetle; SC Doskonalsze uchylanie, więź empatyczna, wspólne 
czary; Char. CD; MRO Wytr +5, Ref +11, Wola +15; S 3, Zr 15, Bd 10, Int 7, Rzt 12, 
Cha 2.

Umiejętności i atuty: Ciche poruszanie się +14, Koncentracja +6, Nasłuchiwanie +3, 
Ukrywanie się +12, Wspinaczka +12, Wyczucie pobudek +8, Zachowanie równowagi 
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+10, Zauważanie +3, Skradanie, Finezja w broni.

Pomysły na przygody:

Po odkryciu w Maztice tajemniczych ruin nieznanej cywilizacji, Ezjusz organizuje 
ekspedycję, której zadaniem będzie ich zbadanie. W tym celu poszukuje on osób, które 
towarzyszyłyby mu w charakterze ochrony. Jednak Helmici i Mazticańska komórka 
Płomiennej Pięści roszczą sobie prawo do pierwszeństwa w eksploracji ruin. Pomimo 
tego Ezjusz za wszelką cenę pragnie być pierwszy. Czy bohaterowie ruszą wraz z nim? 
W całym zamieszaniu nikt nie zwraca uwagi na tubylców, którzy przestrzegają przed 
wyprawą do ruin, nad którymi ciąży odwieczna klątwa boga Tezci…
W Waterdeep ginie kilka osób. Wszystkie ofiary łączyła jedna rzecz - wszyscy byli 
czytelnikami książek Ezjusza. Co więcej, w większości przypadków ostatnią osobą, z 
którą rozmawiali, był sam Ezjusz, przez co staje się on głównym podejrzanym. Jednak 
sławny autor zaginął bez śladu. Czy wszystko to jest zgrabną mistyfikacją mającą 
oczernić Ezjusza, czy też autor nie jest do końca tym, za kogo cały czas był uważany? 
Czy bohaterowie odpowiedzą na apel Straży Waterdeep i pomogą w dochodzeniu?
W roku 1363 RD grupa skorumpowanych polityków z Athakli podpisuje układ 
ze Złodziejami Cienia, na mocy którego do końca roku 1373 większa część Rady 
Miasta Athakla będzie znajdować się w rękach Złodziei, organizacja zostanie uznana 
za całkowicie legalnie prosperującą gildię, a część budżetu miasta będzie zasilała jej 
skarbiec. Intryga sięga najwyższych szczebli władzy. Mija dziesięć lat. Kopia dokumentu 
zostaje wykradziona z domu jednego z polityków i koniec końców trafia do Ezjusza. 
Pisarz nie ma jednak możliwości podzielenia się rewelacjami, gdyż tajemnicza grupa za 
wszelką cenę pragnie zabić jego jak i wszystkich, którym przekaże zdobyte informacje. 
BG mają niepowtarzalną okazję wpłynąć na losy całego Amnu, jednak to, czy pomogą 
Ezjuszowi, czy też jego oprawcom, zależy tylko od nich.
Człowiek podający się za dawnego znajomego Ezjusza oskarża go o plagiat i kradzież 
pomysłów. Pragnąc zdyskredytować i skompromitować pisarza, poszukuje on grupy, 
która znalazłaby na niego haka. Oferując olbrzymie kwoty pieniędzy żąda nawet 
spreparowania dowodów winy Ezjusza, jeśli takowych nie da się znaleźć. Czy za 
pieniądze jesteście w stanie doprowadzić do ruiny jednego z najbardziej obiecujących 
autorów Krain?
Ezjusz często oferuje pomoc różnym grupom poszukiwaczy przygód, proponując 
objęcie posady przewodnika podróży (głównie po wschodzie i północy Faerunu), 
dzięki czemu może zbierać materiały do nowych książek. Czy bohaterowie odważą 
się uczestniczyć w jednej z jego wypraw? Czy jego wrogowie wykorzystają tę okazję, 
by upozorować wypadek?
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Braterstwo krwi 
Potęga przyjaźni

Niemal w każdym świecie i każdej krainie znane są 
legendy o przyjaźniach tak wielkich, że nie mieszczą 
się one w głowie dzisiejszym, w przeważającej mierze do bólu egoistycznym ludziom. 
Legendy te często kończą się heroiczną śmiercią jednego z bohaterów, który wolał śmierć 
od obserwowania udręki swojego przyjaciela. Równie często druga z postaci również 
umierała - ją jednak spotykała na ogół śmierć z żałości i poczucia niepowetowanej 
straty. Jasne jest, że wiele z podobnych opowieści to jedynie wyssane z palca bajki, 
przeznaczone dla uszu dzieci i mające wpoić im podstawowe zasady moralne. Niektóre 
z tych historii wydarzyły się jednak naprawdę, a ich bohaterowie są postaciami 
historycznymi, nieznacznie tylko “podkolorowanymi” - co oczywiste - na potrzeby mitu. 
Wielu z nich było tak naprawdę zakonspirowanymi kochankami, często gustującymi w 
przedstawicielach swojej własnej płci; inni byli prawdziwymi przyjaciółmi na śmierć i 
życie, z których każdy był gotów podłożyć głowę za tego drugiego; w końcu najmniejsza 
grupa składała się z par powiązanych nie tylko dozgonną przyjaźnią, ale także czymś 
więcej - czymś, co przekraczało granice świata materialnego i zapuszczało korzenie 
głęboko w świat magiczny i niedostępny zwykłym śmiertelnikom. Tym czymś były więzy 
krwi, powstałe w tajemniczym rytuale, o którego narodzinach i odkrywcach słuch już 
dawno zaginął. 

Więzy te łączyły tych, którzy je na siebie nakładali na całe życie, zapewniając im moc 
płynącą z samej obecności przyjaciela. Moc ta oczywiście nie mogła równać się z 
potęgą czarodziejów czy wysokich kapłanów, jednak sprawiała, że Połączeni stawali się 
nieporównanie skuteczniejsi we wszystkim, czego się podejmowali. Magowie powiązani 
więzami krwi z wojownikami nagle stawali się bieglejsi we władaniu ostrzem niż niejeden 
szermierz; kapłani związani z łotrzykami odkrywali, że znacznie łatwiej przychodzi im 
odnajdywanie najsłabszych punktów przeciwnika… Słowem - Powiązani stanowili 
dograny duet, który z każdej opresji potrafił wyjść obronną ręką. 

Jednakże więzy krwi pociągały za sobą również pewne niedogodności. Związany nimi 
wojownik pozbawiony towarzystwa przyjaciela tracił zapał do walki, a każde starcie 
stanowiło dla niego nie lada wyzwanie; opuszczony - choćby na chwilę - przez swojego 
towarzysza tropiciel nagle gubił się w lesie, a podczas potyczek jego dwa miecze 
nieustannie wchodziły sobie w drogę… 

W dzisiejszych czasach rytuał braterstwa krwi jest przez większość ludzi uważany 
za dziwactwo. Prawie nikt, prócz najmłodszych przedstawicieli “brzydszej” płci, nie 
wierzy już w jego magię. A szkoda, bowiem w dalekich krajach i pośród niektórych 
nacji (zwykle uważanych za mniej cywilizowane) braterstwo krwi pozostało ważnym 
składnikiem kultury, podnoszonym częstokroć do rangi bardzo pożądanego, a nawet - w 
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niektórych kręgach - decydującego o przynależności do pewnej grupy czy elity. Oddziały 
złożone z dozgonnych przyjaciół odpierają wrogie najazdy lepiej niż niejedna armia, a 
od czasu do czasu słyszy się nawet podania o całych krainach rządzonych przez dwóch 
mądrych i prawych władców, połączonych tą legendarną więzią. Zalety braterstwa 
krwi są wykorzystywane przede wszystkim przez elfy, znane ze swojego przywiązania 
do przyjaciół czy partnerów życiowych. 

Więź krwi pociąga za sobą - prócz wspomnianych już skutków czasowej rozłąki z bratnią 
duszą - jeszcze jedno, ogromne niebezpieczeństwo. Śmierć lub, co gorsza, zdrada jednego 
z przyjaciół najczęściej staje się dla drugiego ogromnym wstrząsem, którego następstwem 
jest zwykle skonanie ze zgryzoty i żalu. Zagrożenie jest tym większe, że rytuału nie da się 
w żaden sposób cofnąć - raz połączona krew pozostaje zmieszana na zawsze.

Rytuał połączenia krwi

Aby dwie istoty mogły zostać braćmi (ewentualnie siostrami) krwi, muszą przejść 
specjalny rytuał, którego kształt i przebieg różni się w zależności od klas postaci obu 
jego podmiotów. Jego stałym elementem jest upuszczenie niewielkiej ilości krwi obu 
istot i zmieszanie jej ze sobą. Od klas postaci istot zależy to, jak należy tego dokonać i w 
jakich warunkach musi zostać przeprowadzone, by jego skutkiem było zadzierzgnięcie 
więzów krwi.

Tabela 1-1: Rytuał połączenia krwi

Klasa postaci* Przebieg
Barbarzyńca, 
Wojownik

Upuszczenie krwi musi odbyć się w pozorowanej walce do 
pierwszej krwi z obu stron

Bard Podczas rytuału postać musi przez cały czas śpiewać, grać 
lub deklamować ulubioną pieśń, melodię lub poemat 
przyjaciela

Czarodziej, Zaklinacz Ostrze użyte do upuszczania krwi postaci musi być 
magiczne

Druid, Tropiciel Rytuał musi odbyć się w dziczy
Kapłan, Paladyn Rytuał musi odbyć się w miejscu poświęconym przez 

postać
Łotrzyk Rytuał musi mieć miejsce w nocy
Mnich Postać przez cały czas trwania rytuału musi zachować 

całkowite milczenie i nie może się nawet skrzywić podczas 
upuszczania krwi

*przez klasę postaci rozumie się nie tyle konkretną klasę, co drogę rozwoju obraną przez 
bohatera. W przypadku wieloklasowców czy postaci z poziomami w klasach prestiżowych 
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czynnikiem decydującym jest decyzja bohatera i jego własna wizja swojej drogi 
rozwoju. Np. Karaun, Wojownik 4/Łotrzyk 2 sam może wybrać, czy czuje się bardziej 
łotrzykiem czy wojownikiem i w zależności od swojego wyboru przystąpi do rytuału jako 
przedstawiciel jednej z tych dwóch profesji. W przypadku postaci przynależących do klas 
niewymienionych w tabeli, decyzja o formie rytuału należy do prowadzącego.

Jeżeli tabela nie mówi inaczej, upuszczenie krwi powinno nastąpić przez uroczyste 
nacięcie skóry i podstawienie pod ranę naczynia, w którym krew zostanie zmieszana. 
Krwi nie musi być dużo - wystarczy ilość mieszcząca się w naparstku. Zmieszaną krwią 
obie istoty muszą się wzajemnie naznaczyć. Forma symbolu ani jego umiejscowienie 
nie są istotne (choć tutaj ważną rolę w niektórych przypadkach odgrywają normy 
kulturowe). Jeżeli rytuał został przeprowadzony właściwie, a istoty spełniły wszystkie 
dodatkowe wymagania (patrz dalej), symbole wnikają w skórę postaci zaraz po tym 
narysowaniu. Od tego momentu braterstwo krwi zostaje zawarte i nie może już zostać 
w żaden sposób cofnięte (nawet za pomocą zaklęć takich jak cud czy życzenie - jedynym 
wyjściem pozostaje bezpośrednia boska interwencja).

Jak to z rytuałem jest
Należy pamiętać, że przebieg i kształt rytuału - pomimo iż stosunkowo proste - nie 
stanowią wiedzy powszechnej. Bohaterowie graczy nie usłyszą o nich od pierwszej 
lepszej przekupki na targu, a jeśli nawet, to opis ten najprawdopodobniej będzie 
pełen przekłamań i nieścisłości. Kto wie, czy poszukiwanie “recepty” na udany rytuał 
nie przerodzi się w potężną kampanię, zakończoną odnalezieniem czy to naocznych 
świadków, czy to starożytnej księgi, czy wreszcie ostatnich żyjących na świecie braci krwi, 
z których jeden niedosłyszy, a drugi utracił dar mowy…

Ewentualnie Mistrz Podziemi może zezwolić na odkrycie prawidłowej postaci rytuału za 
pomocą udanego testu Wiedzy (religia) lub Wiedzy (tajemnej), w zależności od kultury, 
z której wywodzi się postać. W obu przypadkach ST powinno wynosić przynajmniej 
30.

Wymagania: Aby Rytuał połączenia krwi się powiódł, konieczne jest spełnienie przez 
postacie pewnych dodatkowych wymagań, a także zaistnienie ściśle określonych 
warunków:

zawarcie braterstwa krwi jest możliwe tylko z istotą posiadającą Inteligencję o wartości 
co najmniej 3 (choć krążą legendy o druidach, którzy - chcąc zacieśnić relacje ze swoimi 
zwierzęcymi towarzyszami - znaleźli sposób na obejście tego ograniczenia)
różnica poziomów doświadczenia postaci bądź liczby KW pomiędzy istotami 
zawierającymi braterstwo krwi nie może przekraczać 2
postacie muszą być nierozłącznymi przyjaciółmi (ale nie mogą być w sobie zakochane), 
którym nawet przez myśl nie przejdzie działanie na szkodę drugiego (wszelkie skrywane 
złe zamiary automatycznie przekreślają powodzenie rytuału). Ten stan musi utrzymywać 
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się przez cały rytuał. Po jego zakończeniu wzajemne antagonizmy nie mają znaczenia 
dla stanu braterstwa krwi (choć mogą wpłynąć na jego zerwanie; patrz niżej) 
zawarcie braterstwa krwi jest możliwe tylko z jedną postacią na raz i musi być 
wzajemne
zawarcie braterstwa krwi jest możliwe tylko raz w życiu postaci (w tym wypadku “życie” 
obejmuje też ewentualny okres “nieżycia”, np. pod postacią licza). Po jego ewentualnym 
zerwaniu (patrz niżej) nie jest możliwe jego przywrócenie bądź zawarcie braterstwa 
krwi z inną istotą
niemożliwe jest zawarcie braterstwa krwi z jakąkolwiek istotą, która z definicji nie może 
być przyjacielem danej postaci. Np. więzami krwi nie mogą połączyć się dwie osoby o 
całkowicie przeciwnych charakterach i dążeniach. Niemożliwe jest także Połączenie 
z istotą, która nie ma krwi (przez krew w tym wypadku rozumie się dowolny płyn 
ustrojowy, bez którego dana istota nie jest w stanie funkcjonować) 
podstawą prawdziwych więzów krwi jest przyjaźń, a nie pragmatyzm czy chęć 
wykorzystania danej osoby do własnych celów. Z tych też powodów postacie o złym 
charakterze zazwyczaj nie są w stanie ich zawiązać. Więzów krwi nie można też nikomu 
narzucić siłą, podstępem czy za pomocą środków magicznych

Bracia krwi a rodzeństwa

Oczywiście, Rytuał połączenia krwi to tylko jedna z dróg zadzierzgnięcia więzów krwi, 
ale jedyna możliwa, jeśli chodzi o bohaterów, którzy nie są nimi połączeni od urodzenia. 
Nie znaczy to jednak, że wszyscy naturalni bracia czy siostry są automatycznie braćmi 
krwi. Decyzję o możliwości wykorzystania szablonu podejmuje MP. 

Prawdziwe więzy krwi w rodzeństwach zdarzają się stosunkowo rzadko, ale jeśli już 
zostaną utworzone, to zwykle są one znacznie silniejsze niż te zadzierzgnięte “sztucznie”, 
poprzez rytuał. I te jednak bladną w porównaniu z mocą, jaka czasem staje się udziałem 
naturalnych, zżytych ze sobą bliźniaków - zwłaszcza jednej płci.

Tworzenie brata we krwi 

Brat we krwi to specjalny szablon, który można nałożyć na dowolne stworzenie, którego 
wartość Inteligencji przekracza 3, o ile przejdzie ono Rytuał połączenia krwi (patrz 
wyżej). Stając się bratem we krwi, istota zachowuje wszystkie swoje statystyki oraz 
specjalne zdolności i zyskuje 1. poziom w szablonie brata we krwi. Na kolejne poziomy 
szablonu postać awansuje równolegle z poziomami klasowymi, jednakże kolejny poziom 
w szablonie brata we krwi uzyskuje dopiero z chwilą, w której na ten sam poziom w 
szablonie awansuje postać związana z nią więzami krwi. Np. Karaun, Wojownik 4/
Łotrzyk 2 i Cinder, Zaklinacz 6 są braćmi krwi 2. poziomu. W pewnym momencie 
Karaun awansuje na 7. poziom doświadczenia, jednak bratem we krwi 3. poziomu stanie 
się dopiero z chwilą, z którą na kolejny poziom doświadczenia awansuje jego przyjaciel, 
Cinder. 
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Tabela 1-2: Brat we krwi

Poziom Specjalne
1 Ból rozstania, braterska intuicja, związani do śmierci
2 Braterskie błogosławieństwo
3  –
4 Braterska więź
5  –
6 Ramię w ramię
7 Braterska ochrona
8 Więź zmysłowa 
9  –

10 Przekazanie zdolności 

Ból rozstania: Ilekroć bracia krwi oddalą się od siebie na odległość większą niż 1 km, 
natychmiast zaczynają dotkliwie odczuwać brak swojej bratniej duszy. Przez cały czas 
trwania stanu rozdzielenia otrzymują oni karę -2 do wszystkich testów ataku, rzutów 
obronnych i umiejętności. 

Braterska intuicja (zw): Już od 1. poziomu w szablonie braci krwi łączy specyficzna, 
ponadprzestrzenna więź. Jeżeli któryś z nich doświadczy jakiegokolwiek zdarzenia, które 
silnie wpłynie na jego psychikę (w negatywny bądź pozytywny sposób; decyzja Mistrza 
Podziemi), to istota połączona z nim więzami krwi dowiaduje się o tym natychmiast, 
niezależnie od miejsca, w którym się znajduje (może być to nawet odrębny plan). Postać 
odbierająca ten impuls odczuwa go jako przeczucie, że coś złego bądź dobrego spotkało 
jego brata we krwi. 

Związani do śmierci (zw): Braterstwo krwi jest więzią, która trwa aż do śmierci 
Połączonych. Nie jest możliwe jego całkowite zerwanie, aczkolwiek pewne działania 
mogą sprawić, że wszelkie płynące z niego efekty pozytywne przestaną działać. 

W chwili śmierci jednego z braci krwi, spowodowanej przez czynniki inne niż naturalne, 
drugiemu musi powieźć się rzut obronny na Wolę (ST 30). Nieudany oznacza, że 
osamotniony brat we krwi natychmiast umiera ze zgryzoty. Nawet jeśli uda mu się 
przeżyć, to nie może dalej awansować w szablonie brata we krwi, a także traci wszelkie 
zdolności specjalne z niego wynikające. Nie dotyczy to jednak bólu rozstania, który 
zaczyna stale oddziaływać na postać. Usunięcie tego efektu możliwe jest tylko za sprawą 
bezpośredniej ingerencji jakiejś boskiej potęgi - nawet czary pokroju cudu czy życzenia 
nic tu nie zdziałają. 

Identyczny efekt jak w przypadku śmierci brata we krwi wywiera dokonanie przez któregoś 
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z braci jakiejkolwiek czynu mającego na celu świadome zaszkodzenie drugiemu; w tym 
przypadku rzut obronny na Wolę dotyczy wyłącznie zdradzonego brata, ale obaj zaczynają 
cierpieć na stały ból rozstania i jednocześnie nie mają możliwości ponownego zawarcia 
braterstwa - raz skalana przyjaźń nie może już zostać naprawiona. W ekstremalnych 
przypadkach taki sam efekt może wywrzeć sama myśl o dokonaniu jakiegoś szczególnie 
niecnego czy okrutnego czynu (decyzja MP). 

Braterstwo krwi wygasa bez żadnych efektów negatywnych z chwilą naturalnej śmierci 
jednego z braci. Od tego momentu drugi z braci krwi nie może dalej awansować w 
szablonie brata we krwi, a także traci wszelkie zdolności specjalne z niego wynikające.

Braterskie błogosławieństwo (zn): Dopóki bracia krwi co najmniej 2. poziomu 
pozostają w odległości do 1 km od siebie, radość i nadzieja płynąca z towarzystwa 
bratniej duszy zapewniają im stale premie analogiczne do tych będących efektem czaru 
błogosławieństwo. 

Braterska więź (zn): Od 4. poziomu w szablonie brata we krwi bracia zyskują zdolność 
telepatycznego porozumiewania się ze sobą, o ile znajdują się w odległości do 1 km od 
siebie. Jeżeli jedna z postaci nie życzy sobie nawiązania kontaktu telepatycznego, to istota 
związana z nią więzami krwi nie będzie mogła się z nią skontaktować w ten sposób. 

Ramię w ramię (zw): Na 6. poziomie w tym szablonie bracia krwi znają już 
perfekcyjnie swoje przyzwyczajenia w czasie walki. Dzięki temu każda próba pomagania 
sprzymierzeńcowi, którą wykonują względem istoty związanej z nimi więzami krwi, 
kończy się automatycznym powodzeniem. 

Braterska ochrona (zc): Od 7. poziomu w tym szablonie brat we krwi może raz dziennie 
użyć tej zdolności, by przyjąć na siebie część obrażeń zadawanych istocie związanej z 
nim więzami krwi. Zdolność ta działa analogicznie do zaklęcia tarcza dla przyjaciela, 
rzuconego przez kapłana 6. poziomu, przy czym jej zasięg jest zwiększony do 1 km. 

Więź zmysłowa (zn): Na 8. poziomie w tym szablonie bracia uzyskują zdolność 
wzajemnego, ograniczonego korzystania ze swoich zmysłów. Tak długo, jak znajdują 
się w odległości do 1 km od siebie, mogą bez ograniczeń patrzeć przez oczy i/lub słyszeć 
przez uszy istoty związanej z nimi więzami krwi, przy czym istota ta musi wyrazić na to 
zgodę (jeśli jej nie wyrazi, korzystanie z jej zmysłów jest niemożliwe). 

Podczas korzystania ze zmysłów swojego brata we krwi, postać korzystająca zachowuje 
pełnię świadomości (choć jej zmysł wzroku i/lub słuchu zastaje zastąpiony zmysłami jej 
brata we krwi) i nie może w żaden sposób (poza kontaktem telepatycznym wynikającym z 
braterskiej więzi) wpływać na działania istoty, przez której zmysły patrzy i/lub słucha. 

Specyficzne zdolności a ich przejęcie

Czasem może zdarzyć się, że konkretna zdolność specjalna nijak nie powinna móc zostać 
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przejęta przez inną postać, mimo iż formalnie Przejęcie zdolności na to pozwala. W 
takich wypadkach granice są oczywiście wyznaczone normami zdrowego rozsądku, a 
zdanie ostatecznie ma Mistrz Podziemi. Niemniej sytuacje takie powinny zdarzać się 
sporadycznie, o ile tylko MP nie zezwoli graczom na to, by ich postacie zadzierzgnęły 
więzy krwi z - przykładowo - wyjątkowo przyjaźnie nastawionym beholderem…

Przejęcie zdolności (zn): Bracia krwi 10. poziomu zyskują unikalną zdolność, która 
pozwala im na czasowe korzystanie z dowolnej zdolności specjalnej (ale nie takiej, która 
wymaga specyficznej konstrukcji ciała), którą dysponuje istota powiązana z nimi więzami 
krwi. Za pomocą przejęcia zdolności mogą oni przejąć wyłącznie zdolność specjalną - 
niemożliwe jest przejęcie umiejętności rzucania czarów, bazowej premii do ataku, rzutów 
obronnych, premii do umiejętności, atutów nie pochodzących ze zdolności specjalnych 
(choć już atuty pochodzące ze zdolności specjalnych mogą zostać przejęte) itd. 

Jeżeli przejmowana zdolność specjalna może zostać użyta ograniczoną liczbę razy dziennie 
(np. paladyńskie ugodzenie zła), to przejmujący może użyć jej tylko raz w ciągu dnia. W 
chwili użycia przez przejmującego, postać której zdolność została przejęta traci jedno 
dzienne użycie tej zdolności. 

Jeżeli przejmowana zdolność może być używana tylko przez ograniczoną liczbę rund 
dziennie (np. czaropodobna zdolność latania), to przejmujący może korzystać z niej 
maksymalnie przez 5 rund w ciągu dnia (lub przez tyle rund, ile wskazuje opis danej 
zdolności - w zależności od tego, co krótsze). Jeśli zdolność pozwala na przerwy 
w korzystaniu, to przejmujący również może je robić. Po użyciu zdolności przez 
przejmującego, postać której zdolność została przejęta traci tyle rund wykorzystywania 
zdolności, ile zostało wykorzystane przez postać przejmującą. 

Jeżeli przejmowana zdolność ma pewną ograniczoną pulę dziennych użyć (jak np. 
jedność ciała mnicha), to przejmujący może wykorzystać maksymalnie 1/4 pełnej puli. 
Po użyciu zdolności przez przejmującego, postać, której zdolność została przejęta, traci 
z puli wykorzystaną przez przejmującego część zdolności. 

Jeżeli przejmowana zdolność działa stale bądź może być używana bez ograniczeń (np. 
atuty premiowe wojownika czy wykrycie zła paladyna), to przejmujący może korzystać 
z niej maksymalnie przez 10 rund w ciągu dnia, przy czym może ten czas dowolnie 
rozdzielić na minimum jednorundowe odcinki. Podczas używania zdolności przez 
przejmującego, postać, której zdolność została przejęta, nie może z niej korzystać i traci 
wszystkie premie z niej płynące, ale jest traktowana tak (np. na potrzeby magicznych 
przedmiotów), jakby nadal posiadała daną zdolność. 

Postać przejmująca zdolność korzysta z niej tak, jakby posiadała poziom i wszystkie cechy, 
zdolności, umiejętności oraz atrybuty istoty, której zdolność przejmuje (traktuje się ją 
tak, jakby była tą konkretną istotą). Postać, której zdolność ma zostać czasowo przejęta, 
musi wyrazić na to zgodę - bez niej przejęcie zdolności jest niemożliwe. Niemożliwe 
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jest także jednoczesne używanie tej samej zdolności przez obu braci krwi na raz; jeżeli 
występuje konflikt, to pierwszeństwo w używaniu zdolności specjalnej ma zawsze postać 
normalnie nią dysponująca. 

Postać przejmująca zdolność nie może przekroczyć normalnego limitu używania danej 
zdolności, jeżeli taki istnieje. Jeżeli np. jeden z braci we krwi - barbarzyńca - zużył już 
wszystkie dzienne wykorzystania szału, to istota połączona z nim więzami krwi nie może 
przejąć tej zdolności.

Pomysły na przygody
Postaciom graczy udaje się ująć nasłanego na nich zabójcę. Okazuje się nim utalentowany, 
ale niedoświadczony i młodziutki jeszcze łotrzyk. W trakcie przesłuchania chłopak 
zeznaje, że jest połączony braterstwem krwi ze swoim przyjacielem, a ten został 
uwięziony w niewiadomym miejscu przez jednego z wrogów postaci. Niegodziwiec 
postawił niedoszłemu skrytobójcy ultimatum: albo głowy bohaterów, albo życie jego 
brata we krwi. Czy herosi pomogą łotrzykowi, czy też pozostaną nieczuli na jego los?
Jeden z bohaterów graczy z dnia na dzień definitywnie traci dobry nastrój i przestaje 
radzić sobie nie tylko w walce, ale też z każdym, najprostszym nawet zajęciem. Ponadto 
co noc miewa koszmary, co wcześniej mu się nie zdarzało. Rzucone na pechowca 
zaklęcia poznania ujawniają, że cierpi on na dolegliwości identyczne z tymi, jakich 
doznają rozdzieleni bracia krwi. Czy możliwe, że bohater ukrywał przed swoimi 
przyjaciółmi fakt posiadania brata we krwi? A może sam o tym nie wiedział? Jeśli zaś 
prawdą jest to ostatnie, to jak to możliwe?
Bohaterowie graczy spotykają na swej drodze piękną, ale zrozpaczoną dziewczynę. 
Ta ze łzami w oczach zwierza im się, że jakiś czas temu całkowicie straciła kontakt 
ze swoją siostrą we krwi. Nie tylko nie odbiera związanych z nią przeczuć, ale nawet 
przestała doświadczać dolegliwości płynących z rozstania. Nie wie, co się z nią dzieje, 
ale jest pewna, że jej bratnia dusza żyje. Jedyną wskazówką są sporadycznie nawiedzające 
dziewczynę sny, w których widzi ona swą przyjaciółkę uwięzioną w tajemniczej 
komnacie o ścianach zbudowanych z czarnego jak noc dymu. Czy to możliwe, że 
istnieje jakieś miejsce, w którym nawet więzy krwi tracą swą moc?
Będący w poszukiwaniu starożytnego, tajemniczego przedmiotu bohaterowie trafiają 
do opuszczonych i zamkniętych podziemi. Z inskrypcji nad bramą dowiadują się, że do 
środka mogą wejść jedynie osoby związane więzami krwi. Problem w tym, że na tych 
ziemiach nikt nigdy nie słyszał o Rytuale połączenia krwi. Czy herosi udadzą się na 
poszukiwanie wskazówek, czy może uda im się jakoś obejść niewygodne ograniczenie? 
Jak zareagują na fakt, że po wejściu do podziemi okaże się, że może je opuścić tylko 
jeden z braci krwi?
Do potężnych i znanych na całym świecie bohaterów graczy zwraca się z prośbą o 
pomoc tajemniczy człowiek. Wyznaje im, że padł ofiarą klątwy rzuconej na niego przez 
boginię nieszczęścia. Teraz mężczyzna chce dostać się do złośliwej potęgi i wybłagać 
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cofnięcie przekleństwa, ale sam nie posiada mocy wystarczającej do podróży między 
planami. W rzeczywistości człowiek ten jakiś czas temu zabił swego brata we krwi. Czyn 
ten spodobał się bogini nieszczęścia, która postanowiła uczynić go swoim wybrańcem 
i zdjąć z niego piętno sprzeniewierzonej przyjaźni. Jedynym warunkiem bogini jest to, 
aby jej przyszły Pierwszy Sługa sprowadził przed jej oblicze herosów, którzy nieustannie 
krzyżują jej plany, aby mogła rozprawić się z nimi raz na zawsze.
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Magiczne przedmioty dla bogaczy
Czyli echa splendoru

Magiczne przedmioty i sama magia są domeną potężnych 
i niezwykłych istot – a wśród nich bogaczy. Możni często 

otaczają się zbytkiem, a cóż w fantastycznym świecie może stanowić lepszy jego przejaw, 
niż powszechność drogocennych magicznych drobiazgów? Większość magicznych 
obiektów opisywanych w podręcznikach przydaje się głównie w sytuacjach bojowych, 
a przeznaczona jest raczej dla bohaterów i ich przeciwników niż dla kogokolwiek innego. 
Tymczasem to wszelkiego rodzaju dostojnicy - arystokraci, wysocy kapłani, zamożni 
kupcy, przywódcy gildii i inne osoby dzierżące władzę - są najliczniejszą grupą mogącą 
sobie pozwolić na zakup magicznych przedmiotów. 

Opisane poniżej obiekty nie są przeznaczone dla typowych poszukiwaczy przygód, dla 
których przydatność większości z nich jest ograniczona. Są jednak piękne i kosztowne, 
a przy tym - w pewien sposób użyteczne. Mogą stanowić własność księcia lub innego 
dostojnego władyki, albo też mistrza gildii kupieckiej, któremu zależy na zbytku. Mogą 
również stać się prezentem ofiarowanym przez czarownika lub elementem smoczego 
skarbu. To, w jakich okolicznościach pojawią się na sesji, zależy jedynie od prowadzącego. 
Jaki użytek zrobią z nich gracze - czy ograniczą się do sprzedania ich przy pierwszej okazji, 
czy może znajdą dla nich jakieś inne zastosowanie - jest już sprawą drużyny.

Ametystowy kielich: Jest to wyjątkowo powszechny pomniejszy magiczny przedmiot, 
popularny zarówno wśród bogaczy, jak i zamożniejszych poszukiwaczy przygód. 
Wprawdzie zazwyczaj określa się go jako ametystowy kielich (nieco na wyrost, gdyż 
zwykle ametyst jest jedynie dodatkiem do metalowego czy szklanego naczynia), jednak 
równie dobrze może to być kunsztownie wykonany kufel lub cokolwiek podobnego. Tego 
rodzaju przedmioty łączy jedynie ich przeznaczenie do przechowywania napojów (choć 
rzadko przez dłuższy czas) i nieodmienny dodatek: wprawiane weń zaklęte ametysty. 
Jeśli ten fioletowy klejnot zostałby usunięty z danego przedmiotu, magia wycieka zeń 
i zanika.

Każdy płyn wlany do ametystowego kielicha zostaje magicznie oczyszczony, dzięki 
czemu traci wszystkie cechy zepsucia (np. stęchła woda ponownie staje się zdatna do 
spożycia, a woda święcona lub przeklęta traci swe nadnaturalne właściwości). Jeśli został 
on zatruty, traci toksyczne właściwości, a dodana trucizna przemienia się w zwykłą wodę, 
co może się odbić na smaku tak rozcieńczonego napoju. Napoje alkoholowe również 
ulegają oczyszczeniu. Nie tracą one swych walorów i wciąż mogą rozweselić i rozgrzać 
ciało, jednak nie sposób się nimi upić - ich spożywanie nie powoduje także innych 
niepożądanych skutków. Poza tym efekt ten jest analogiczny do zaklęcia oczyszczenie 
jedzenia i wody i podobnie jak ono nie ma wpływu na magiczne mikstury.

Jeśli substancja wlana do naczynia jest trująca (magiczna lub nie), wprawiony w naczynie 
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ametyst lśni jaskrawo, ujawniając ten fakt - nawet jeśli trucizna została unieszkodliwiona 
przez jego moc. Klejnot nie reaguje w ten sposób na zwyczajny alkohol, ale wykryje 
dodatek spirytusu drzewnego, kwasu lub innej toksyny.

Słabe przemiany; PC 1; Stworzenie cudownego przedmiotu, oczyszczenie jedzenia i 
wody, wykrycie trucizny; Cena: 2500 sz; Waga: 0,25 kg.

Arcyserwis: O tego rodzaju królewskim nakryciu często powstają legendy, które później 
przez lata powtarzają minstrele, opiewając wielkość i dostojeństwo dworu zarówno z 
cudownością uczt, jakie zostały wyprawione z jego użyciem. Niejeden już dostojny 
monarcha poszedł na wojnę, spożywając wcześniej bajeczną ucztę wraz ze swoimi 
najbardziej zaufanymi sojusznikami, biesiadując przy tym cudownym oporządzeniu. 
Arcyserwis różni się od wielu innych magicznych obiektów. Przede wszystkim - nie jest 
to jeden przedmiot, ale cały ich zestaw: kompletne nakrycie stołu wraz ze sztućcami, 
przeznaczone dla dwunastu osób. Cały serwis mieści się zazwyczaj w pokaźnej, ozdobnie 
wykończonej skrzyni. Magia nie tkwi jednak w niej, lecz w samych naczyniach i sztućcach. 
Rozłożenie ich na stole w pojedynkę zajmuje 12 minut, ale każda dodatkowo zajmująca się 
tym osoba (maksymalnie 4) może skrócić ten czas o 3 minuty, do minimum 1 minuty.

Tymczasem goście, potraw czekający w sali,
Z zadziwieniem na wielki serwis poglądali,
Którego równie drogi kruszec jak robota.
 – Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga XII

Wszystkie wchodzące w skład arcyserwisu naczynia i sztućce zadziwiają mistrzowską 
jakością wykonania i wytwornością materiałów. Doskonałej jakości porcelana, złoto, 
srebro i kunsztownie malowane figurki oraz scenki rodzajowe pokrywające naczynia 
sycą wzrok, jednak nawet one nie mogą mierzyć się z ucztą, którą może on powołać do 
istnienia. Na rozkaz właściciela naczynia pokrywają się najwykwintniejszymi potrawami. 
Dzbany wypełniają królewskie trunki, a pojemnikach zjawiają się drogocenne przyprawy, 
sosjerki roztaczają uroczy zapach śmietanek i sosów, a kielichy, miski i talerze same 
napełniają się wszystkim tym, czego tylko zapragnie ucztujący. Zdaje się przy tym, iż 
pokarmów w ogóle nie ubywa - i tak aż do chwili, gdy właściciel przedmiotu ogłosi 
zakończenie uczty, a wszystkie naczynia cudownym sposobem oczyszczą się i znów 
zalśnią nowością.

Dziś ze skarbca dobyty zajął środek stoła 
Ogromnym kręgiem na kształt karetnego koła.
 – Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga XII

W uczcie może brać udział do dwunastu osób. Pod wszystkimi względami odpowiada 
ona efektowi zaklęcia uczta bohaterów, jakkolwiek czas jej trwania wcale nie musi być 
ograniczony do jednej godziny - jest to jednak minimum niezbędne do tego, by premie 
zapewniane przez czar weszły w życie. Z tego efektu można skorzystać raz dziennie. Nie 
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jest to jedyna funkcja arcyserwisu. Dwa razy dziennie może on wypełnić się wspaniałej 
jakości potrawami i napojami w ilości wystarczającej, by posiliło się dwanaście osób. 
Poza tym efekt ten przypomina czar stworzenie jedzenia i wody. Jakby tego było mało, 
wszystko co znajdzie się na talerzach i w kielichach wchodzących w skład serwisu podlega 
automatycznie działaniu oczyszczenia jedzenia i wody. Spożywane z użyciem arcyserwisu 
alkohole przyjemnie rozgrzewają i wprawiają w dobry nastrój, ale nigdy nie pociągają za 
sobą żadnych negatywnych skutków pijaństwa.

Silne przemiany i przywoływanie; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, 
oczyszczenie jedzenia i wody, stworzenie jedzenia i wody, uczta bohaterów; Cena: 87 
120 sz; Waga: 12 kg.

Dzwonki na służbę: To nadzwyczaj proste magiczne urządzenie najczęściej przybiera 
postać kosztownych, delikatnych srebrnych dzwonków połączonych łańcuszkami, 
zawieszonymi na wygodnym - i równie kunsztownie wykonanym - uchwycie dla palców. 
Potrząśnięte dzwonki wydają miły dla ucha, cichy dźwięk, który można usłyszeć w 
promieniu 6 m, a zarazem symulują efekt zaklęcia niewidoczny służący. Czynność tę 
można powtarzać do sześciu razy, za każdym razem przywołując kolejnego niewidocznego 
służącego - dalsze dzwonienie nie przynosi efektu póki choć jeden ze sług nie zostanie 
odwołany. Wówczas można przywołać nowego służącego na jego miejsce. Za każdym 
razem dzwonienie jest akcją ruchu, która nie prowokuje ataków okazyjnych ze strony 
przeciwników.

Magiczni słudzy wypełniają wszystkie mentalne rozkazy osoby, która ich przyzwała, tak 
jak podano w opisie zaklęcia. Jedyna różnica tkwi w tym, iż mogą oni także wykonywać 
nieco bardziej złożone czynności bez konieczności podawania dokładnych instrukcji 

- na przykład nakryć do stołu czy usługiwać w czasie uczty wskazanej osobie (wówczas 
reagują także na jej życzenia). W żadnym wypadku nie można jednak sprawić, by stali 
się oni dla kogokolwiek zagrożeniem lub spróbowali ataku.

Niewidoczni służący stworzeni za pomocą dzwonków na służbę istnieją tak długo, jak 
długo ich usługi są potrzebne. W każdej chwili mogą jednak zostać odwołani (wszyscy 
bądź określona ich ilość) - wystarczy by właściciel przedmiotu zaklaskał dłońmi. 
Każde klaśnięcie jest akcją darmową, której towarzyszy zniknięcie jednego wybranego 
magicznego sługi. Także inne osoby, którym usługują niewidoczni służący mogą sprawić 
klaskaniem, by zniknęli, jednak mają oni prawo wpłynąć jedynie na przydzielone im 
sługi.

Dzwonki na służbę mają także inną funkcję. Jeśli posiadacz poczuje taką potrzebę, 
może zacząć gwałtowanie potrząsać dzwonkami - jest to wówczas akcja standardowa 
prowokująca ataki okazyjne ze strony przeciwników. Przedmiot wydaje wówczas głośny, 
czysty dźwięk alarmujących dzwonów, który można z łatwością usłyszeć w promieniu 
60 m (-3 m za każde drzwi i -6 m za każdą ścianę, które musi pokonać dźwięk). Możni 
korzystający z tego rodzaju przedmiotów zazwyczaj wydają zawczasu rozkazy swoim 
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sługom dotyczące znaczenia tego rodzaju sygnału.

Słabe odpychanie i przywoływanie; PC 1; Stworzenie cudownego przedmiotu, alarm, 
niewidoczny służący; Cena: 5 000 sz; Waga: 0,2 kg.

Sygnet dziedzictwa: Prawdziwy możnowładca nie może się obyć bez swojego rodowego 
sygnetu - dowodu jego rangi, majętności i wielkości familii, a zarazem osobistej pieczęci 
i znaku rozpoznawczego. Sygnety takie często przypominają masywne, złote pierścienie, 
w okach których znajdują się kunsztownie wykonane symbole - często jest to herb 
posiadacza, niekiedy otoczony dodatkowo dewizą rodową lub jego własnym mottem.

Aby zastosować sygnet dziedzictwa, nosiciel musi jedynie przycisnąć go mocno do jakiejś 
powierzchni - na przykład do karty papieru bądź pergaminu, koperty lub wstęgi materiału 
albo rzemienia. Magia przedmiotu tworzy wówczas odrobinę gorącego laku lub wosku, 
który momentalnie zastyga z odciśniętym w sobie symbolem. Każdy, kto na nią spojrzy, 
natychmiast dostrzega jej autentyczność.

Magiczna moc zawarta w sygnecie dziedzictwa chroni utworzone za jego pomocą 
pieczęcie. W momencie przyciśnięcia pierścienia oprócz widzialnego symbolu powstaje 
niewidoczny mistyczny znak, który nie znika nawet po mechanicznym usunięciu laku 
czy wosku. Jednocześnie bez tego konkretnego sygnetu dziedzictwa nie da się po 
prostu zdrapać tego materiału lub rozproszyć mistycznego znaku ani zmodyfikować 
treści już opieczętowanego dokumentu nie niszcząc go przy tym. Z kolei posiadacz tego 
przedmiotu może w akcji standardowej usunąć swoją pieczęć i wymazać treść z karty 
(jak przy użyciu czaru wymazanie).

Umiarkowane przemiany, przywoływanie i uniwersalne; PC 8; Wykucie pierścienia, 
mistyczny znak, pomniejsze tworzenie, wymazanie; Cena: 26 000 sz; Waga: -.

Szata dostojeństwa: Najpotężniejsi władcy i arcykapłani stojący na czele potężnych 
kościołów nieraz przywdziewają te królewskie szaty, będące nie tylko oznaką ich godności, 
ale i potężnym magicznym narzędziem. Każda z nich wykonywana jest przez największych 
mistrzów z użyciem najlepszych dostępnych materiałów i wprost kipi przepychem - co 
niestety odbija się pokaźną wagą tego stroju. Czyni go to niezbyt praktycznym - siłą 
rzeczy rzadko bywa wdziewany poza ważniejszymi okazjami i publicznymi wystąpieniami 
właściciela.

Przywdziana szata dostojeństwa zajmuje miejsce pancerza (przynajmniej pod względem 
limitu noszonych magicznych przedmiotów) i zapewnia noszącemu premię uświęconą lub 
bluźnierczą (w zależności od charakteru twórcy) +2 do Charyzmy, co odwzorowuje aurę 
nieomal boskiego splendoru, która go otacza. Nastawienie wszystkich osób znajdujących 
się w promieniu 18 m, którzy widzą przywdziewającą te wspaniałe szaty istotę, ulega 
poprawie o jeden stopień, aż do przyjaznego. 

Chwała, którą okrywa posiadacza szata dostojeństwa, sprawia, że nawet potencjalni 
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agresorzy mogą się zawahać przed zaatakowaniem go. Każde znajdujące się w promieniu 
36 m stworzenie, które zadeklaruje chęć zaatakowania nosiciela tego przedmiotu 
(może to być zarówno atak wręcz lub dystansowy, jak i wymierzony w niego czar lub 
inny efekt podobnego rodzaju), musi wykonać udany rzut obronny na Wolę o ST 14. 
Niepowodzenie w tym teście oznacza, że rezygnuje z ataku i w danej rundzie nie może w 
żaden sposób zaszkodzić tej osobie. Sukces w rzucie zapewnia niepodatność na działanie 
mocy danego przedmiotu przez 24 godziny.

Umiarkowane oczarowania; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, splendor orła, 
zauroczenie osoby, zdominowanie osoby; Cena: 72 000 sz; Waga: 7,5 kg.
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Wojna Frakcji 
Konflikt, który na zawsze odmienił Sigil

Frakcje! Czymże one są, jeśli nie zbieraniną głupców, 
starających się przeforsować swoje pozbawione 
znaczenia poglądy? Gdyby chociaż te krety zwane faktonami ruszały czasem swoimi 
tępymi mózgownicami i połączyły swe siły, scalili swoje poglądy i stworzyli organizację 
wyznającą uniwersalne prawdy Sfer.. ale nie! Oni wolą się kłócić, każdy ciągnie w swoją 
stronę.. Powiadam wam! Rządy frakcji w Klatce wkrótce się zakończą, a cień Pani ich 
dosięgnie! Już lada dzień, już niedługo…

 – Ianis Mulbalck, Anarchista

Wojna Frakcji była wydarzeniem, które diametralnie zmieniło oblicze Sigil, Miasta 
Drzwi. Obrosło ono w liczne legendy, a każdy jej świadek od dawna ma ułożoną własną, 
według niego - autentyczną wersję wydarzeń. Niniejszy tekst ma na celu odróżnienie 
prawdy od fikcji. Co prawda, trudno jest odseparować mitomanów od tych, którzy mówią 
prawdę, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż w Klatce mieszka wiele trepów, 
dla których kłamstwo jest drugą naturą, jednak postaramy się podołać temu zadaniu 
i rozwiać wszelkie cienie, które osnuwają Wojnę Frakcji. Tak więc - czytajcie dalej, a 
poznacie ciekawą śpiewkę.

Przyczyny 
Wojna Frakcji. Wydarzenie, które całkowicie odmieniło życie mieszkańców Sigil, Miasta 
Drzwi. Jak się zaczął cały ten ambaras? Cóż, drogi czytelniku, masz szczęście. Prowadziłem 
wtedy dość zajmujące badania na temat pochodzenia fresków znajdujących się na tyłach 
Gmachu Rozrywki (byłej siedziby frakcji znanej jako Stronnictwo Doznań [przyp. red.]), 
gdy to wszystko miało miejsce. I mogę śmiało rzec, że było na co popatrzeć. 

Wydarzeniem, które rozpoczęło ów konflikt, był spór pomiędzy dwiema frakcjami: 
Harmonium (czy też Twardogłowymi, jak zwykło się ich nazywać) i Strażą Zagłady. 
Obie grupy od dawna oskarżały się o dozbrajanie i zbieranie prywatnych armii w celu 
wyniszczenia przeciwnej frakcji, jednak zawsze podobne insynuacje czynione były z pewną 
dozą ostrożności. Dopiero gdy w tajemniczych okolicznościach zaginął przywódca Straży 
Zagłady, fakton Pentar (dzisiaj uważa się, iż za jego zniknięciem stała Liga Rewolucyjna, 
choć nikt tych rewelacji nie potwierdził), frakcja otwarcie oskarżyła o ten postępek 
Twardogłowych i Stronnictwo Doznań, które to frakcje miały ze sobą współpracować. 
Harmonium odpowiedziało zarzutem na zarzut: według nich Straż Zagłady celowo 
ukartowała spisek mający na celu wywołanie wojny, dlatego tez nakazali wyznawcom 
entropii wyniesienie się z ich siedziby, Zbrojowni. Tamci odmówili.

Konflikt zaogniał się, a kolejne frakcje dołączały do kłótni o to, po czyjej stronie leżała 
wina. Wolna Liga i Liga Rewolucyjna stwierdziły, iż to Harmonium jest prowodyrem, 
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choć Anarchiści dopatrywali się winy również u Łaskobójców i Stowarzyszenia Porządku. 
Nilesia, fakton Łaskobójców, oddała kontrolę nad frakcją przywódcy Przeznaczonych, 
księciu Rowanowi Darkwoodowi, a sama znikła z Klatki w parę dni po tym wydarzeniu. 
Wielu członków jej frakcji odmówiło posłuszeństwa Darkwoodowi, co stało się przyczyną 
stopniowo postępującego wewnętrznego rozłamu w szeregach ugrupowania.

W międzyczasie Harmonium i Straż Zagłady zaczęły gromadzić sojuszników, którzy mieli 
wspomóc ich w nadchodzących zmaganiach. Wojna wydawała się nieunikniona.

 – Ezjusz z Amnu, Podróże Planarne,
 wyd. Tym Waterdeep Limited,
 Waterdeep 1369 RD

Ezjusz z Amnu, wybitny uczony i historyk z Toril podszedł do sprawy bardzo rzeczowo. 
Niestety, jako pierwszak nie za wiele może powiedzieć o faktycznych przyczynach i 
nie zna pełnego cienia tych wydarzeń. Musicie wiedzieć, że Wojna Frakcji jest dziełem 
jednego człowieka. Drodzy czytelnicy - poznajcie księcia Rowana Darkwooda, faktona 
Przeznaczonych.

Tak, właśnie ten człowiek jest odpowiedzialny za nieszczęścia, które spadły na Klatkę. 
Ten trep z maniakalnym uporem dążył do przejęcie władzy w mieście, a na jego drodze 
stały inne frakcje. “Co z Panią?”, ktoś zapyta. Wierzcie lub nie, ten idiota uważał Jej 
Doskonałość za małą przeszkodę. Cóż, jak pokazują późniejsze wydarzenia, odrobinkę 
się przeliczył, ale o tym za moment. 

Darkwood zdawał sobie sprawę, że największą przeszkodą - oczywiście pomijał Panią 
- na jego drodze do celu - władzy nad miastem - były inne frakcje, w szczególności 
zaś - Stronnictwo Doznań i Harmonium, które mogło w dodatku wejść w sojusz z 
Łaskobójcami, gdyby tylko wykonał swój ruch. W myśl zasady “dziel i rządź”, popularnej 
nie tylko wśród władców Dziewięciu Piekieł, poczynił kroki mające zapewnić mu uległość 
Czerwonej Śmierci. 

Osobnym problemem pozostawali Twardogłowi. Musiał ich czymś zająć, a wplecenie 
ich w pozornie niezależny od niego konflikt było najlepszą po temu drogą. Napuścił 
ich na Straż Zagłady, przekonując naszych gwardzistów w czerwonych zbrojach, że ich 
konkurenci mają zamiar… doprowadzić do wojny w Sigil. Ot, ironia losu. Jak to mawiają 
na Acheronie: “Wojna jest uniwersalnym remedium na wszystko”. W tym wypadku 
świetnie się to sprawdziło. Z pomocą swoich agentów, książę Darkwood zdołał następnie 
przekonać Anarchistów, by wspólnie ze Strażą Zagłady zniszczyli Harmonium raz na 
zawsze. Jednocześnie Czuciowcy, jako naturalni wrogowie czcicieli entropii, włączyli się 
do walki, stając po stronie Harmonium.

Dalej Ezjusz z Amnu w swoim traktacie piszę dość do rzeczy, jednak nie wspomina, co 
skłoniło Alison Nilesie do oddania własnej frakcji w ręce faktona Przeznaczonych. Tutaj 
odpowiedzi udziela jeden z jej byłych podkomendnych:
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Czemu? Czemu fakton Nilesia oddała władzę temu trepowi, Darkwoodowi? Bo go 
kochała, idioto! Miłość, też mi coś.

 – Tshk’El, były Łaskobójca

Romans. Pięknie brzmiała historia, którą usłyszała młoda sferotknięta od 
charyzmatycznego księcia. Obiecywał jej miłość do grobowej deski i wspólną władzę nad 
miastem. Niestety, jak to z reguły bywa, dla Darkwooda był to czysty biznes. Rozkochał 
w sobie faktonkę jednej z bardziej wpływowych - i niebezpiecznych dla jego interesów 

- frakcji, a potem ją wykorzystał. Dzięki temu manewrowi władał on nie jedną, a dwiema 
organizacjami. Ptaszek się nieźle ustawił, to trzeba mu przyznać. Szkoda tylko dziewczyny, 
bo niebrzydka była, a i całkiem zdolna, choć naiwna.

Wzięli ślub - oczywiście w tajemnicy. Darkwood przejął władzę nad wiernym Nilesii 
odłamem frakcji, która nakazała im posłuszeństwo wobec niego. Wkrótce potem młoda 
diablica zniknęła z areny wydarzeń - została odsprzedana przez “kochającego męża” w 
niewolę, gdzieś na Planach Niższych. Co się z nią stało potem - nie wiadomo.

Przebieg
Bajzel? Ha! Bajzel to się dopiero zrobił, gdy jeden po drugim zaczęli znikać faktonowie. 
Ambar Vergrove od Bogowców i przywódca Znaku Jedynego, Darius - oni byli pierwsi. 
Potem szlag trafił tego skurla Terrance’a z Atharu. Następnie nasi dorwali Karana, co 
niezbyt spodobało się Chaosytom. Chcieli odzyskać swojego szefa, ale tego też wcięło. 
Tia, narobiliśmy sobie sporo wrogów. Oficjalnie nazywaliśmy ich “Wrogami Pokoju”, co 
ładnie przekonywało opinię publiczną, że to my jesteśmy tymi dobrymi. Ale szczęście 
się od nas odwróciło i zabójca Anarchistów wsadził kosę Sarinowi, naszemu faktonowi. 
Cała nasza frakcja poszłaby w labirynty, gdyby nie to, że mieliśmy paru członków, którzy 
potrafili ruszyć mózgownicami. Przetrwaliśmy.

W międzyczasie u Łaskobójców doszło do rozłamu. Wskutek małej wojny domowej 
powstały dwa ugrupowania: Synowie Łaski i Skurlobójcy. Z jednej frakcji zrobiły się 
dwie, czujesz? Ci pierwsi rychło dołączyli do nas, drudzy woleli jednak tańcować z tymi 
jeleniami od entropii.

Tego samego dnia, w którym miejsce miał ostateczny rozłam Łaskobójców, grupa 
Anarchistów wpadła do baru Czuciowców, urządzając masakrę. Stary, dawno nie 
widziałem takiej rzeźni. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stronnictwo 
Doznań dołączyło do nas w walce przeciwko “Wrogom Pokoju”. Z kolei Loża Ponurych 
zachowała neutralność, co w sumie nie dziwi, bo oni nigdy nie mieszali się do naszych 
konfliktów. 

Wszystko zaczęło się układać po naszej myśli, gdy jakiś chaosycki pies zarżnął Hashkara, 
faktona Guwernantów. No to my się nieźle wpieniliśmy i poszliśmy dokopać Strażnikom 
Zagłady na ich własnym terenie. Potem nazywali to Bitwą o Zbrojownię.

 – Tęgi Hamish, członek Harmonium, weteran Wojny Frakcji
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Jak widać, nie wszystko szło po myśli Darkwooda. Łaskobójcy nie chcieli mu się w pełni 
podporządkować. Ta część frakcji, która pozostała wierna Nilesii, opowiedziała się po 
jego stronie, jednak pozostali stawili mu opór. Ostatecznie doprowadziło to do rozpadu 
frakcji na dwa stronnictwa: Skurlobójców po stronie księcia i przeciwnych mu Synów 
Łaski. Udało mu się jednak wcześniej przekonać Arwyl Swanson, przywódczynię tych 
drugich, do wypuszczenia wszystkich skurli z Więzienia, co tylko wzmogło chaos na 
ulicach miasta. Kilku z nich skorzystało też z okazji, by “odwdzięczyć się” kilku wysoko 
postawionym osobistościom, którym “wiele zawdzięczali” - ich ofiarom padł między 
innymi Hanthar, fakton Stowarzyszenia Porządku. Zaraz potem miała miejsce pierwsza 
porządna bitwa.

Jak dym siem rozszedł, przez głównom brame Zbrojowni wpadła grupka skurli z 
Harmonium, opancerzona w te swoje czerwone zbroje. Na własne oczy żem widział, 
jak jeden z obrońców, ten ze Straży Zagłady, wyszczelił z jakiejś dziwacznej pukawki. 
Huknęło, a jeden z Twardogłowych stracił… głowę do walki, jeżeli wiesz o co mi chodzi, 
he he. Jednak za tom pierwszom grupom uderzeniowom wsypała się cała horda, która 
rozniosła gwardzistów bramy na szczempy. Potem nie mogłem obaczyć, co się działo, bo 
mnie ta hołota zasłoniła widok. No nic, w każdym razie ktoś tam chyba wpuścił jakiegoś 
żywiołaka ognia, bo jak nie huknęło! Fajerwerki że ho ho. Bo wiesz, te krety ze Straży 
zaguściły w różnych rodzajach broni, no to i ten cały proch dymny mieli tam. Nie muszę 
dodawać chyba, że ze Zbrojowni nie został kamień na kamieniu.

 – Szary Gebr, mieszkaniec Ula

Nie wiadomo dokładnie, co doprowadziło do wybuchu Zbrojowni, ale zapewne nie było 
to nic miłego. Paru skurli zostało rozniesionych na strzępy, właściwie nic ciekawego.

“Ciemiężcy Sigil”, jak nazywaliśmy Twardogłowych i ich sojuszników, zniszczyli 
Zbrojownię. Ale mylili się ci, którzy myśleli, że to koniec wojny. Nowe frakcje dołączały 
do obu stron konfliktu - my pozyskaliśmy wsparcie Atharu, z kolei Harmonium, o ironio, 
wspomogli Bogowcy. Do tych drani przyłączyli się także Znakowcy i Stowarzyszenie 
Porządku. 

Cóż, walka przybrała postać wojny pozycyjnej. Walczyliśmy o każdy skrawek Sigil, 
wydzierając je sobie z rąk niczym jakieś dzikie zwierzęta. Muszę przyznać, że już wtedy 
miałem wątpliwości. Tyle istot umierało podczas zmagań, a ja czułem się winien tego, 
co miało miejsce.

I stało się najgorsze. Z portali zaczęły wysypywać się oddziały tanar’ri, które zwęszyły 
szanse na przejęcie Sigil dla siebie. Oczywiście, gdy tylko się pojawili zaraz za nimi 
przypałętali się i baatezu. Wojna Krwi otwarcie przeniosła się do Klatki. Potem byłem 
świadkiem rzezi, którą odbyły sobie demony w Gmachu Rozrywki. A pomogli im w tym 
ludzie, członkowie Skurlobójców. Ci, którzy byli naszymi sprzymierzeńcami.

Portale się zamknęły. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale podejrzewam interwencję 
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Jej Cichości. Zatrzymało to siły biesów od wlewania się do miasta, lecz wstrzymało 
również dostawy jedzenia i medykamentów. Na ulicach rozpętał się prawdziwy chaos, a ja 
byłem świadkiem najbardziej nieludzkich zachowań. Miałem dość. I nie wiem, czy jeszcze 
długo bym wytrzymał, gdyby nie interwencja Rządów Niedoścignionego. Pamiętam, 
że po raz pierwszy w życiu ujrzałem tyle dobroci. Członkowie tej frakcji zaprowadzili 
względny porządek wśród cywili, uspokajali ich i pomagali najbardziej potrzebującym. 
Podjąłem decyzję. Następnego dnia przyłączyłem się do Rządów Niedoścignionego.

 – Unther Lightsorrow, 
  były członek Straży Zagłady, 
 aktualny członek Rządów Niedoścignionego

Relacja tego młodego uczestnika wojny w swoim czasie narobiła sporo zamieszania w 
szeregach frakcji. Jego poruszające słowa doprowadziły do wielu wątpliwości. Widać 
jednak, że nie znał on całego cienia spraw, o których opowiadał. Wszyscy uważają, iż 
tanar’ri same postanowiły wpaść do Sigil w tak dogodnym momencie. Nic bardziej 
mylnego. W rzeczywistości, pierwszą stroną konfliktu znanego jako Wojna Krwi, 
która dowiedziała się o walkach w Sigil, były yugolothy. Reszta biesów była zbyt zajęta 
swoimi wewnętrznymi sprawami (między innymi powrotem Orcusa, księcia demonów, 
dotychczas uznawanego za zmarłego), by zauważyć spór toczący się na ulicach miasta. 
Złamali przy tym jedną z głównych zasad, które znalazłyby się w podręczniku taktyki 
dla biesów, gdyby taki istniał - “nigdy, przenigdy nie spuszczaj wzroku z Sigil”. Yugolothy 
wykorzystały tę okazję i przekazały wieści o Wojnie Frakcji najpierw tanar’ri, a następnie 
baatezu. Mieli nadzieję, że obie strony wyrżną się nawzajem, czyniąc przy tym jak 
najwięcej szkody mieszkańcom Klatki. Potem ich własne oddziały wkroczyłyby do 
osłabionego miasta jako jego nowi władcy. Na szczęście ich plany spełzły na niczym, 
gdyż Pani zamknęła w porę wszystkie portale prowadzące do i z miasta. 

Odcięcie połączeń planarnych co prawda powstrzymało napływające fale biesów, ale 
również przeszkodziło w tym wszelkim innym istotom, nawet jeśli chciały one pomóc 
cywilom. Zarazem przyczyniło się do znacznego chaosu - niemożliwe było dostarczanie 
towarów ani jedzenia. Wszystko w Sigil opiera się na portalach - żar Wielkiej Kuźni 
pochodzi z Planu Żywiołu Ognia, woda - z Planu Żywiołu Wody. Nawet powietrze 
jest dostarczane przez odpowiednio rozmieszczone bramy do Planu Żywiołu 
Powietrza! Zarazem odcięcie portali uniemożliwiło ucieczkę… Wybuchła panika, a 
wielu było przekonanych, że Pani chce doprowadzić do zagłady miasta. Na szczęście 
w porę wkroczyły grupki członków Rządów Niedoścignionego, które przez cały czas 
zachowywały neutralność. Dostarczyli wsparcie moralne dla przerażonych mieszkańców, 
jak też dostawy żywności z własnych zapasów. Trzeba przyznać, że ta banda krwawników 
zdziałała wiele dobrego dla miasta. Wojna się zakończyła, a Pani otworzyła portale.
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Zakończenie
Myślałem, że jeszcze dużo czasu minie, aż zakończy się wojna. A potem do przedstawicieli 
gildii przybył dabus wysłany przez samą Panią, który przekazał im wiadomość: “To miasto 
nie będzie dłużej tolerowało waszych frakcji. Opuśćcie je lub zgińcie.”

 – Alcybiades Pinn, adwokat

Pani zirytowała się nie na żarty. Już na początku wojny wtrąciła faktonów (łącznie z tym 
bzikiem, księciem Rowanem) do labiryntów, a potem nakazała walczącym frakcjom 
zaprzestanie walk i wyniesienie się z Sigil. Kto jak kto, ale Ona ma klasę.

Po oświadczeniu dabusa (sługa Pani Bólu, władczyni Sigil; budowniczy miasta [przyp. 
red.]) nie było mowy o sprzeciwie. Członkowie frakcji szybko opuścili miasto poprzez 
na nowo otwarte portale (warto wspomnieć, iż zmieniły się do nich klucze, a czasem 
również ich miejsca docelowe). Niektórzy jednak wykazali się wielkim sprytem i, 
najzwyczajniej w świecie, zamienili swoje frakcje na religie i zainteresowania, co pozwoliło 
im pozostać w obrębie miasta. Taką decyzję podjęły: Loża Ponurych, Grabarze, Wolna 
Liga, Stronnictwo Doznań, Rządy Niedoścignionego i Chaosyci. W wyniku fuzji Znaku 
Jedynego i Wyznawców Źródła powstała nowa frakcja - Oko Umysłu, która swoją siedzibę 
założyła na Zewnętrzu.

Jak łatwo zauważyć, w Wojnie Frakcji nie było zwycięzców, wielu zaś można nazwać 
przegranymi. Jedynym faktonem, który przetrwał zmagania, była Rhys z Rządów 
Niedoścignionego. Potem wielu uważało, iż to ona stała za wszystkim, choć o to samo 
oskarżano również Rowana Darkwooda z Przeznaczonych. Oczywiście, większość 
mieszkańców jest zgodnych, iż, jak to oni ujmują, “swój cień rzuciła” Pani Bólu. Nie 
zmienia to faktu, że Wojna Frakcji jest kolejnym dowodem na to, jak bezsensowne i 
czasochłonne są różnorakie zmagania zbrojne.
 – Ezjusz z Amnu, Podróże Planarne,
 wyd. Tym Waterdeep Limited,
 Waterdeep 1369 RD

I jak tu go nie lubić? Ezjusz z Amnu, mimo iż jest pierwszakiem, pięknie podsumował 
wojnę - strata czasu, wywołana przez kreta owładniętego żądza władzy. Biedna Rhys, 
o której wielu niepochlebnie się wyrażało, miała wielkie szczęście, iż w porę zwiała z 
Sigil. A powiedzmy sobie szczerze - życie jest ważniejsze niż reputacja. Nowo otwarte 
portale nie wzbudzały zaufania mieszkańców Klatki. Po początkowej euforii z powodu 
ich przywrócenia, prędko przyszło zwątpienie: okazało się, że wiele bram zmieniło swoje 
położenie, klucze, zasady działania lub miejsca docelowe. Inne zupełnie zniknęły. Stało się 
to powodem poważnych problemów - wielu przestało używać tego najpowszechniejszego 
i wcześniej dość pewnego środka przemieszczania się pomiędzy Sferami. Bali się, że z 
dnia na dzień, z powodu lada zachcianki Pani, znowu zmienią się miejsca, do których 
prowadzą planarne bramy. Oczywiście, nic takiego nie miało miejsca, ale uraz pozostał. 
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W końcu, czymże jest Miasto Drzwi pozbawione portali? Wojna Frakcji miała olbrzymi 
wpływ na miasto. Niektórzy widzieli w odejściu frakcji szansę na nowy ład, inni zaś uznali 
to za przestrogę, mówiącą jasno, że jest tylko jedna prawdziwa władczyni Sigil. Jest jednak 
jedna rzecz, którą Sigil zawdzięcza księciu Darkwoodowi. Poprzez jego poczynania do 
mowy potocznej weszło powiedzenie: “skrewić coś jak pierwszak”. Oznacza ono całkowitą, 
głupią klęskę. Wszyscy muszą przyznać, że “trochę” mu nie wyszło to, co zaplanował…

Materiały zebrali, uporządkowali i spisali:

 Albrecht Fauz’zht
 oraz
 Izsuel Schick
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Midnight
Poznaj świat, w którym panuje Cień

Już niemal wiek upłynął od czasu, gdy armie sług Izradora, 
na których czele stanęli Królowie Nocy, podbiły ziemie 

ludzi. Dziesiątki miast zrównano z ziemią. Ludność innych ocalała, poddając się bez 
walki, straciła jednak wolność i honor. Niemniej nie każdy, kto porzucił broń, ocalał. 
Wymordowano bez litości tysiące magów, kapłanów, uczonych i mędrców. Zabito 
wszystkich, w których żyłach płynęła choćby kropla krwi starszej rasy, elthedar. Stracono 
każdego, kto w jakikolwiek sposób sprzeciwił się władzy Cienia z Północy. Na podbitych 
ziemiach ustanowiono nowe, surowe prawa, zabraniające nie tylko przeciwstawiania 
się sługom Izradora, ale również gromadzenia broni oraz wiedzy. Złamanie ich oznacza 
pewną śmierć.

Zwycięstwo Cienia z Północy nie opierało się na olbrzymiej potędze, z którą nikt ani 
nic nie mogłoby się zmierzyć. Izrador zwyciężył dzięki ludziom, wykorzystując słabość 
ich charakteru i woli. Wygrał dzięki chciwości i zdradzie, zawiści i pysze. Właśnie one 
sprawiły, iż czwórka największych bohaterów dała się omotać w sieci kłamstw, a następnie 
została za pomocą czarnej magii Cienia przemieniona w tych, którymi są obecnie – w 
Królów Nocy, generałów armii Izradora. Czy Jahzir zdradziłby, gdyby nie były mu miłe 
dla ucha szepty Cienia, obietnice zyskania wielkiej władzy, jakiej pożałował mu król 
Erenlandu? Czyż nie pewność siebie i wiara w swą potęgę sprawiła, że Ardherin, jeden z 
najpotężniejszych magów w historii, pozwolił się omotać kłamstwami demona i wciągnąć 
w będącą początkiem drogi ku potępieniu pułapkę? Wszak nie tylko bohaterowie poddali 
się woli Izradora – zdradzili również władcy Dornów, naznaczając całe plemię znamieniem 
hańby, ale od skazy nie są wolni i zwykli ludzie – żołnierze, kupcy i rzemieślnicy. W 
mrocznych czasach Ostatniej Ery syn zdolny jest wbić sztylet w serce swego ojca, zaś 
matka otruć córkę, jeśli czyn ten zapewni im bezpieczeństwo i spokój.

Nie wszystko jest jednak stracone. W głębi lasu Erethor ma swą siedzibę Aradil, elfia 
królowa, władająca swym ludem od tysięcy lat. Dzięki jej mądrości, potężnej magii 
puszczy oraz poświęceniu elfów pochód wrogiej armii został niemal zatrzymany. Każde 
spalone drzewo okupione jest krwią orków, za każdą piędź zdobytej ziemi Izrador musi 
zapłacić śmiercią swych sług. Niestety, z roku na rok potęga Cienia urasta, podczas gdy 
elfów jest coraz mniej. Do upadku jeszcze daleko, jeśli jednak nie zdarzy się cud, Erethor 
prędzej czy później padnie.

Daleko na wschodzie, odcięci od świata, samotnie walczą o przetrwanie krasnoludowie. 
Olbrzymia armia orków i innych istot w służbie Izradora zdobywa twierdzę za twierdzą, 
korytarz za korytarzem. Mimo, iż odważni i mężni, mieszkańcy Gór Kaladruńskich 
nie są w stanie powstrzymać fali ciemności. Są niczym tama, stojąc niewzruszenie na 
swych posterunkach, nie cofając się nawet w obliczu śmierci. Niemniej, gdy napór wojsk 

Autor: Andrzej ‘ShadEnc’ Stój
Redakcja: Łukasz ‘TOR’ Garczewski
Autor: Andrzej ‘ShadEnc’ Stój
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Cienia będzie zbyt wielki, siły Izradora skruszą krasnoludzki mur, zdławią wszelki opór 
i unicestwią ostatnie z jeszcze istniejących klanów.

Pomiędzy Erethorem leżą tereny, które niegdyś nazywano Królestwem Erenlandu. Północ 
opanowana była przez górskie klany Dornów, niezwykle honorowych i odważnych ludzi, 
przez wieki broniących sąsiadów od grozy czającej się poza zbudowanym w starożytności 
murem. Południe, oddzielone od ziem Dornów olbrzymim jeziorem, zwanym Morzem 
Pelurii, opanowane było przez Sarkosjan, mistrzów jazdy konnej, ponad wszystko 
miłujących wolność i niezależność. Żyli w zgodzie z innymi rasami, mądrze i rozważnie 
korzystając z dóbr, jakie dawała im natura. Wszystko uległo zmianie z nadejściem orków. 
Ścięli drzewa, zburzyli zamki i mury, spalili domy i stratowali ziemię, ludzi zaś oddali 
w niewolę. Dziś jedynie ludzie, niziołki oraz gnomy mogą się czuć w miarę bezpiecznie 
pośród orczych zdobywców. 

Cała Eredane tonie w ogniu i krwi. Jedyne, co powstrzymuje zło od ostatecznego 
zwycięstwa, to męstwo tych, którzy mają odwagę stanąć naprzeciw Cienia. Bohaterowie 
Ostatniej Ery walczą z wszechogarniającym mrokiem, mimo iż nadzieja na triumf umarła. 
Śmierć sięga ku nim nieustannie, oni jednak, dzięki odwadze i śmiałości, ale również sile 
i mądrości, wciąż się jej wymykają. Wiedzą, że prędzej czy później zaciśnie swe lodowate 
szpony na ich gardłach, wydrze z płuc powietrze i zatrzyma bicie serca, nie boją się jednak 
o swój los. Poświęcenie życia w obronie ludu i podtrzymanie iskierki nadziei na lepszą 
przyszłość to dla nich największa nagroda.

Czy jesteś gotów zostać jednym z ostatnich championów Aryth? Masz w sobie dość 
odwagi, by chwycić za broń i ruszyć do nierównego boju – walki z wrogiem dysponującym 
tak wielką potęgą, że jedyne, co będziesz mógł zrobić, to pozbawić go sług, które podlegają 
jego woli? Czy opanujesz potężną moc, jaką posiadali elthedar, których krew płynie 
również w twoich żyłach? Mieszkańcy Eredane liczą, iż podołasz zadaniu stawianemu 
ci przez przeznaczenie. Czy odważysz się stanąć w nierównej walce, samotny naprzeciw 
Cienia?
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Wychodząc z kina po seansie 300 zacząłem się zastanawiać, czy 

bitwa pomiędzy powiedzmy milionową armią Xerxesa i 300 Spartanami mogłaby mieć 
taki przebieg, jaki pokazano w filmie Millera/Snydera? Z wejścia przyszło mi na myśl 
D&D ze swoim d20. Efekty bardzo żywiołowej dyskusji ze znajomymi graczami były 
następujące:

Spartanie, jako zatwardziali fajterzy (o minimalnym poziomie równym 11) mieli dostęp 
do niezłego sprzętu - z pewnością do włóczni +5, tarcz +5 i nagolenników pancerza 
+8. Dzięki walce w formacji, zastosowaniu osłony i kilku atutów w rodzaju Uniku, ich 
bazowa KP wynosiła (10 +3 za Zr +7 za tarczę +8 za nagolenniki +10 za 9/10 osłony 
+3 za atuty) 41. Oznacza to, że wrogowie mający poziom niższy od 7-8 (liczę, że mniej 
więcej wtedy mieliby szansę wyciągnąć premię do trafienia w okolicy +20) mogliby trafić 
takiego Spartanina jedynie przy naturalnej “20” - czyli bez szans na krytyka.

Spartanie, jako twardzi fajterzy mieli pewnie całkiem niezłe statsy - z pewnością dobrą 
premię do Budowy, zapewniającą im minimum 100 hp. Licząc, że co dwudzieste trafienie 
ma szansę zadać 5-10 obrażeń, mogliby bez problemu przetrwać około 300 ataków przed 
utratą przytomności. Oczywiście, w razie potrzeby mogli być zastąpieni przez kolegów 
z tylnich szeregów.

Spartanie, jako doświadczeni fajterzy mieli z pewnością dostęp do Roztrzaskania i 
Większego Roztrzaskania, co w połączeniu z długą włócznią o zasięgu 10 stóp, sporawą 
siłą (min. 16, czyli bonus +3) i atutami w rodzaju Specjalizacji dało im 95% szansą na 
trafienie (2-20 na k20) i 100% szansę na powalenie przeciwnika po trafieniu (1k8+5 > 4-5 
hp przeciętnego fajtera). Oznacza to, że jeden Spartanin mógł wykosić pole dookoła siebie 
w przeciągu rundy - przy 20 Spartanach walczących na froncie daje to około 500 zabitych 
wrogów na rundę. Niskopoziomowi wojownicy Xerxesa musieli padać jak muchy.

Dodatkowo mniej doświadczeni Spartanie już w pierwszej fazie bitwy musieli zgarnąć 
tyle XP, by załapać się na awansik o poziom. Licząc, że cała bitwa zajęła kilka sesji, bez 
problemu można przyjąć, że po walce z Nieśmiertelnymi każdy, kto stał na nogach musiał 
mieć 15-16 poziom.

Pytanie zatem brzmi - czy Leonidas wyturlał “1” przy rzucie na trafienie Xerxesa, czy 
też nie zadał mu na tyle dużo obrażeń, by ten zszedł na minus?

Osobiście bardziej odpowiada mi druga wersja - Xerxes wyglądał na kolesia z kilkunastoma 
poziomami, a takiego jednym rzutem włócznią (nawet epickiego wojownika) raczej nie 
ma jak zdjąć…

Autor: Andrzej ‘ShadEnc’ StójAutor: Andrzej ‘ShadEnc’ Stój
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Wstęp: dział Kultu
Gdybym miał rzetelnie podsumować rok 2007 dla działu Kult, 
musiałbym się cofnąć nieco w czasie i dołączyć do grona redaktorskiego nieco wcześniej, 
ponieważ swoją przygodę z Polterem rozpocząłem dopiero w sierpniu 2007 roku, czyli 
właściwie w końcówce sezonu.

W każdym razie, przejdźmy do rzeczy. Po krótkim namyśle, do Antologii Poltera 
pozwoliłem sobie wybrać następujące teksty: Cytadela autorstwa Parsifala, Aegri 
Somnia mojego autorstwa oraz Iluzjon napisany przez Rastifa. Uważam, że wybór jest 
trafny, jeśli chodzi o atmosferę, którą chcieliśmy przekazać, ponieważ to, co przeczytacie 
w Antologii jest wstępem do klimatu gry. Zapewniam, że im dalej będziecie próbować się 
zagłębić w ten system, tym stanie się bardziej mroczny i jeszcze bardziej ciężki. Niektórych 
ludzi to odrzuci, niektórych zjedna, ale jedno jest pewne: nikt, kto to przeczyta nie 
pozostanie obojętny.

Patrząc na publikacje do Kultu w roku 2007 nie sposób nie zauważyć, że zabrakło 
materiału przeznaczonego dla Mistrzów Gry, czyli scenariuszy do gry, czy też szczegółowo 
opisanych Bohaterów Niezależnych. Niestety, jako że Kult jest systemem niszowym, 
utrzymującym się na łasce jego oddanych fanów, nie posiada on wielkiego zaplecza 
twórczego. 

Tak jak do tej pory pojawiały się teksty typowo klimatyczne (opowiadania, opisy lokacji), 
tak na przyszły rok postaramy się zapewnić nieco więcej różnorodności, aby pokazać 
wam Kult z innej niż dotychczas strony.

Pamiętajcie, rzeczywistość to kłamstwo najwyższe.

Autor: Tymoteusz ‘LiAiL’ MasiakowskiAutor: Tymoteusz ‘LiAiL’ Masiakowski
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Cytadela
Ból szybko wsiąka w kamień Cytadeli…

Wyobraźmy sobie zdjęcie lotnicze Warszawy. Duże, 
formatu A0, zawieszone na ścianie. Gdyby komuś z 

jakichkolwiek względów przyszłoby na 
myśl, aby nałożyć nań siatkę zaznaczającą 
miejsca, w których dochodziło do 
nienaturalnie dużej liczby omdleń 
otrzymałby kilkanaście miejsc. Kilka 
kamienic na starej Pradze, Kościół świętej 
Anny, szpital powązkowski, parę 
wydawałoby się przypadkowych podwórek 
na Woli, Pawiak, Cytadelę Warszawską i 
jeszcze garstkę innych miejsc. 

Gdyby ów ciekawski Badacz zachował się 
również przynajmniej nierozsądnie, by nie 
rzec głupio, i zawierzył brukowym dziennikom i magazynom oraz krążącym po ulicy 
plotkom powtarzanym z ust do ust, zaznaczając na zdjęciu lokacje, o których artykuły 
tychże wspominają jako o nawiedzonych, świętych czy magicznych zauważyłby, że część 
oznaczeń się pokrywa. 

Zapewne, w takiej sytuacji, człowiek stojący przy mapie, nie czułby jeszcze lęku, lecz lekki 
podniecający dreszcz. Niewykluczone, że zmobilizowałoby go to do zbadania historii 
miejsc, w których poprzednie naznaczenia występowały dwukrotnie. Po porwaniu się 
na to zadanie, Badacz na pewno nie powstrzymałby się od zaznaczenia na mapie tych 
punktów, których historia była wyjątkowo tajemnicza czy okrutna. W tym momencie 
część badaczy zostawiłaby sprawę, wiążąc wszystko logicznym wnioskiem – tragiczna i 
krwawa historia tych miejsc wpłynęła na ich opinię jako nawiedzonych i dziwacznych, 
zaś omdlenia mogą brać się z faktu napięcia nerwowego, jakie mogą odczuwać osoby 
szczególnie wrażliwe po wejściu do miejsca kaźni. 

Jednak pewien mały, ledwie dostrzegalny, odsetek ludzi podjąłby jeszcze jedno, dosyć 
nietypowe badanie. Eksperyment, za który w kręgach ludzi światłych i uczonych grozi 
wyśmianie i anatema. Mianowicie cześć badaczy zbadałaby coś, co niektórzy nazywają aurą. 
I po tym dziwnym, spirytystycznym działaniu prawdopodobnie większość przystąpiłaby 
do gorączkowego pakowania swych rzeczy i gwałtownej przeprowadzki. Jedynie 
najbardziej odważni, ciekawscy lub szaleni powróciliby jeszcze raz do historii miejsca, 
które tak ich przeraziło. I spróbowało spojrzeć inaczej na dzieje tego przerażającego, 
czarnego, pulsującego obszaru na północnej części zachodniego brzegu Wisły…
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Historia
Budowa Cytadeli została zainicjowana przez Cara Mikołaja I po upadku powstania 
listopadowego. Miała stać się pełnym grozy symbolem rosyjskiego panowania nad miastem, 
które wówczas było głównym ogniskiem polskiej działalności niepodległościowej. Przy 
jej budowie pracowały codziennie tysiące ludzi, zaś, aby zdobyć teren na jej budowę 
skonfiskowano i wyburzono dziesiątki domów i kamienic. Ukończenie i otwarcie Cytadeli 
było makabrycznym prezentem na szesnaste urodziny carewicza Aleksandra II. Cytadela 
już od pierwszych dni swego działania stała się więzieniem politycznym. W niesławnym 
pawilonie X zakończyły życie pokolenia polskich działaczy niepodległościowych i 
przypadkowych osób posądzanych o nieprzychylność carowi. Twierdza tak naprawdę, 
mimo swych grubych murów, nigdy nie miała być faktycznym punktem obrony miasta, 
na co wskazuje fakt dziwacznego rozmieszczania nielicznych dział oraz krótki zasięg. 
Zamiast armat Cytadela miała rozliczne „sale przesłuchań”, czyli po prostu gabinety 
tortur, kazamaty na prawie trzy tysiące dusz i najwybitniejszych interrogatorów w całym 
Przywiślańskim Kraju.

Cytadela górowała nad Warszawą w niemej grozie. Wieść o uwiezieniu kogoś w Cytadeli 
była równoznaczna pożegnaniem człowiek, jakiego znano dawniej. Część więźniów 
wychodziła odmieniona długotrwałymi „badaniami” w roztrzęsione, przerażone strzępki 
człowieka. Reszta nie wychodziła wcale. W tym okresie przez Cytadelę przewinęła się 
masa znanych postaci: m.in. Romuald Traugutt, Marcin Kasprzak czy Karol Levittoux. 
Egzekucje w twierdzy odbywały się publicznie, w Bramie Straceń (zwanej wtedy Wrotami 
Iwanowskimi) lub po cichu, gdzieś w podziemiach. Ciała grzebano potajemnie, nocą 
na zboczach Cytadeli.

Gdy podczas Pierwszej wojny światowej Niemcy weszli do Warszawy do zabitych przez 
carat niepodległościowców dołączyli masowo rozstrzeliwani przy ścianach Cytadeli 
polscy patrioci i zwykli kryminaliści. Niemcy nie zdążyli jednak rozgościć się w Cytadeli 

– w Odrodzonej Polsce znajdowała się tam główna siedziba wojska w Warszawie. Wtedy 
też doszło do niezwykłego zdarzenia – dwóch oficerów Wojska Polskiego, dobrych 
żołnierzy i patriotów, bohaterów wojny polsko-bolszewickiej – Walery Bagiński i Antoni 
Wieczorkiewicz, w 1923 próbowało wysadzić Cytadelę. Skutkiem była śmierć prawie 
trzydziestu osób i kolejne kilkadziesiąt ciężko rannych. Oczywiście – szybko znalazły 
się dowody na rzekome zaburzenia psychiczne i sympatie komunistyczne oskarżonych. 
Oficerów skazano na śmierć, jednak pod wpływem pewnych nacisków, karę zamieniono na 
dożywocie i wysłano do ZSRR gdzie miano ich wymienić na Polaków więzionych w tym 
kraju. Jednak konwojent wiozący jeńców na wymianę, niejaki Józef Muraszko, zastrzelił 
obu jeńców podczas transportu. Jak sam potem określił – z pobudek patriotycznych. Co 
ciekawe, Pan Muraszko, lata później wstąpił do Gestapo… Co spowodowało, iż dwaj 
szanowani i zaufani oficerowie porwali się na tak szalony czyn? Cóż takiego dojrzeli 
w Cytadeli?
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W Cytadeli podczas II RP więziono też przez krótki okres przed egzekucją przestępców 
kryminalnych, m.in. Władysława Hibnera i jego wspólników. W okresie okupacji 
niemieckiej stacjonowały tu oddziały Wehrmachtu i SS, oraz kilkakrotnie przebywały 
tu kilkuosobowe grupy naukowców z instytutów Ahnenerbe i Thule. Nic więcej o tym 
okresie działalności Cytadeli nie wiadomo.

Po 1945 roku Twierdza wróciła do rąk Wojska Polskiego. W okresie PRL prawdopodobnie 
była tu cześć akt Służby Bezpieczeństwa. Cytadela byłą wtedy ściśle strzeżona i mówi 
się, że na powrót wykorzystywano ją jako więzienie, choć są to tylko niepotwierdzone 
plotki.

Obecnie w Cytadeli dalej stacjonuje wojsko, choć na skutek nacisków publicznych w 
jednej z jej części otworzono ogólnodostępne muzeum. Często wśród zwiedzających 
zdarzają się przypadki omdlenia i utraty przytomności oraz ataki epilepsji, co dało asumpt 
do obwołania tego miejsca nawiedzonym, przez niektóre gazety.

Ogólna ilość ofiar Cytadeli nie jest znana do dziś.

Istota
Zapewne zastanawiacie się teraz, czym jest Cytadela. Cóż, jeśli chcecie mogę odsłonić 
wam rąbka tajemnicy. Widzicie, ponad setka lat krwawej i okrutnej historii nie minęła 
bez wpływu na te mury. Setki scen niezwykłego bestialstwa śledczych oraz niezłomności 
lub podłości oskarżonych wyraźnie wpłynęły na powłokę Iluzji otaczającej to miejsce. 
Już na początku drugiej połowy XIX wieku rosyjscy żołnierze i inspektorowie zaczęli 
narzekać na dziwne odgłosy, które nagle rozbrzmiewały w korytarzach twierdzy. Z czasem, 
niektórzy więźniowie przysięgali, że widzieli dziwne stworzenia przechadzające się po 
Cytadeli. Jednak, jako że zazwyczaj mówili to podczas tortur i w Sali pełnej śledczych 
nikt nie dał wiary ich słowom. Ale… podobno ból też może w jakiś sposób otworzyć 
oczy na prawdziwą Rzeczywistość.

Jednak osłabienie Iluzji nie jest jedyną tajemnicą Cytadeli. Mianowicie, ciężar krzywd, 
bólu i cierpienia jaki zalega w tym miejscu uniemożliwił duszom zmarłych tu ludzi, w 
piekle bądź Elizjum, stworzenie czyśćca. Ich umysły są zamknięte w murach cytadeli, 
posiadają wgląd zarówno na Iluzję jak i na Rzeczywistość jednak w większości przypadków 
nie mogą wpłynąć bezpośrednio na żadną z nich. Przez długie lata zaczęły mieszać się ze 
sobą tworząc coś na kształt prymitywnej Jaźni Cytadeli. Jaźń nie jest jednolita, to tysiące 
złączonych ze sobą dusz, pragnień i umysłów, z których wychyla się kilka najbardziej 
charakterystycznych. To właśnie Jaźń jest przyczyną omdleń i ataków padaczki które 
czasami dotykają zwiedzających – gdy tylko do Cytadeli wejdzie dostatecznie wrażliwa 
i empatyczna osoba, wszystkie zamknięte w murach umysły rzucają się na nią. Nie chcą 
zazwyczaj zrobić jej krzywdy, chcą po prostu aby ktoś zrozumiał ich los. Owe zrozumienie 
próbują przynieść przesyłając do mózgu ofiary własne doznania i wspomnienia kaźni. 
Oczywiście, dodatkowo zniekształcone przez upływ czasu. 
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Jako że Cytadela jest niebezpiecznym miejscem, jest ona dokładnie pilnowana. Wojskowa 
część jest sterowana przez liktora Binah, generała Arkadiusza Koreckiego. Korecki jest 
rozwścieczony faktem, że w Cytadeli wybudowano muzeum, przez co nie jest w stanie 
kontrolować wszystkich osób wchodzących i wychodzących z twierdzy. Z otwarcia 
muzeum korzysta też kilku warszawskich mistyków, którzy czują, że w Cytadeli drzemie 
jakaś moc, choć nie są do końca pewni, jaka. Często odwiedzają muzeum, oddając się 
medytacji w poszczególnych salach i próbując zgłębić tajemnicę Cytadeli. Jest ich ledwie 
kilku jednak jeden z nich, Tomasz Muszkowski, jest już o krok od przebudzenia.

Postacie
Arkadiusz Korecki
Stary liktor Binah. Kwateruje w Cytadeli od połowy lat siedemdziesiątych, co kilkanaście 
lat zmieniając swój wygląd i nazwisko. Posiada w Cytadeli kilkudziesięciu żołnierzy 
gotowych na każde skinienie, plus kilkunastu własnych, fanatycznie wiernych członków 
służb specjalnych. Przyboczni Koreckiego są mu niezwykle oddani gdyż ukazał im on 
skrawek swej rzeczywistej mocy i nauczył najprostszych form wpływania na rzeczywistość. 
Jeśli Korecki lub jego ludzie odnajdą kogoś kto wpadł na trop prawdziwej natury Cytadeli, 
przez pewien początkowy etap badań będą go po prostu zniechęcać, jeśli zaś poszukiwania 
zajdą za daleko – nie zawahają się usunąć nieszczęśnika. 

Tomasz Muszkowski
Trzydziestoparoletni młody mistyk. Od najmłodszych lat miał wrażenie ze coś jest nie 
tak z otaczającym go światem. Całe życie starał się zrozumieć ten dysonans w odbieraniu 
rzeczywistości – odpowiedź dał mu okultyzm. Od kilku miesięcy interesuje się Cytadelą, 
sprowadzając na siebie uwagę ludzi Koreckiego. Bywa w Cytadeli kilka razy w tygodniu, 
co przysporzyło mu sympatię Piotra Sareckiego. Muszkowski nie porzuci badań nawet 
w wypadku zagrożenia życia, gdyż uważa że Cytadela jest kluczem dla dostrzeżenia 
wielkiej Prawdy, choć sam do końca nie wie czym owa prawda miałaby być. Przez ciągłe 
przyjmowanie wizji płynących z twierdzy jego Mental Balance jest poważnie naruszone 
jednak nie daje tego po sobie poznać w najmniejszym stopniu.

Zrozumienie Cytadeli: Poziom 2, ale jest o włos od 3.

Piotr Sarecki
Stary kustosz muzeum w Cytadeli. Początkowy oschły i lodowato uprzejmy, jeśli tylko 
dostrzeże że ktoś dzieli jego pasję jaką jest kolekcjonowanie wiedzy o Cytadeli może stać 
się kopalnią informacji. Sam często czuje że twierdza nie jest zwykłym miejscem, jednak 
nie jest w stanie wyjaśnić cóż dokładnie jest w niej niezwykłego.

Zrozumienie Cytadeli: Poziom 1, jednak Jaźń Twierdzy dba o niego jakby był na poziomie 3.
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Dusza Cytadeli
Dusza Cytadeli to swoisty konglomerat tysięcy istnień które znalazły swój koniec w 
murach twierdzy – polskich patriotów, żołnierzy (polskich, rosyjskich, sowieckich i 
niemieckich), kryminalistów, przypadkowych cywili uwięzionych w kazamatach za Cara 
bądź PRL-u, rodzin żołnierzy które zginęły w zamachu na Cytadelę… Jasne jest, że nie 
Jaźń jako zbiorowość, nie jest zła. Jest szalonym spektrum uczuć, wrażeń i wartości, lecz 
zło jest raptem jednym z nich. Dusze zamknięte w kamieniach w gruncie rzeczy są wręcz 
opiekuńcze względem tych którzy okażą im szacunek, zainteresowanie i współczucie. A 
jako takie odbierają przyjmowanie wizji i badanie przeszłości więźniów zamieszkujących 
Cytadelę. Kiedy jakaś szczególnie wrażliwa postać będzie zwiedzała Cytadelę, możesz 
zesłać na nią wizję związaną z przeszłością tego miejsca – zazwyczaj wcielenie się w 
więźnia, przesłuchiwanego lub skazańca. Wizja taka zapewne wiązać się będzie z dużym 
wysiłkiem psychofizycznym (czego skutkiem może być np. omdlenie). Kolejne wizje nie 
przyjdą raczej nieproszone, gracz będzie musiał starać się je wywołać – chociażby przez 
próby medytacji w Cytadeli. Kolejne wizje będą miały coraz bardziej poważne skutki 

– część obrażeń z transu może znajdować się na ciele bohater po przebudzeniu, również 
po dojściu do przytomności gracz może mieć mdłości. Bardzo możliwe że będą też 
pociągały za sobą utratę Mental Balance. Jaźń Cytadeli może też manifestować się jako 
głos, a raczej głosy w głowie bohatera. Zazwyczaj jednak bardzo trudno będzie usłyszeć 
tylko jeden z nich – będą się na siebie nakładać to słabnąć to znów się nasilać, urywać 
czy też bełkotać. 

Ważne jest, żeby BG nie wywoływali kolejnych wizji ot tak sobie, żeby czuli że nie jest 
to nic przyjemnego –z drugiej strony, wizje i wiedza jaką niosą powinny być pociągające. 
Według uznania, po kolejnych wizjach i wiadomościach możesz przyznawać BG 
poziomy zrozumienia Cytadeli (proszę, nie traktuj tego jako kolejnej statystyki – to 
tylko próba odzwierciedlenia duchowej więzi jaka łączyć będzie gracza z Cytadelą i jej 

„mieszkańcami”). Ważne tylko by kolejne poziomy nie przychodziły zbyt szybko i łatwo. 
Prawdopodobnie jeśli bohater będzie na tyle ciekawski i zdesperowany by wywoływać 
u siebie wizje, to zanim przejdzie na drugi poziom zrozumienia Cytadeli zdobędzie już 
kilka przypadłości psychicznych.

Zrozumienie Cytadeli:
Poziom 1. Bohater wie że Cytadela cała nasiąkła agonalną męką jej więźniów. Wie też 
że ma to niemały wpływ wszystko co się w niej dzieje. Posiada też niemałą wiedzę o 
historii budowli. Czasem może słyszeć głosy wędrując po jej korytarzach. W wypadku 
gdy postaci na terenie Cytadeli grozi niebezpieczeństwo, Jaźń Cytadeli może dawać jej 
wskazówki poprzez szepty, głosy czy wizje (oczywiście będzie to „pomoc” w rozumieniu 
nieco obłąkanych umysłów Jaźni)

Poziom 2. Bohater zdaje sobie sprawę że dusze zmarłych w Cytadeli tkwią w jej murach. 
Zdaje też sobie sprawę z ich cierpienia. Jest w stanie nawiązać namiastkę kontaktu z Jaźnią 
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(choć niekoniecznie wpłynie to dobrze na jego zdrowie psychiczne). Wie że Cytadelą są 
zainteresowane jakieś większe siły, a wojsko w niej stacjonujące kryje jakąś tajemnicę. W 
wypadku zagrożenia na terenie twierdzy, architektura Cytadeli sama będzie się chwilowo 
i nieznacznie zmieniać na korzyść Bohatera. 

Poziom 3. Na tym poziomie Bohater widzi na terenie Cytadeli prawdziwą Rzeczywistość. 
Zna ukrytą naturę Koreckiego. Zna prawdziwą historię twierdzy z większością jej 
nadnaturalnych sekretów. Gdy postaci będzie grozić niebezpieczeństwo cała Jaźń i sama 
Cytadela stanie do jej obrony – Zsyłając na prześladowców straszliwe wizje, zmieniając 
układ korytarzy.

Jaźń Cytadeli
Karol Levittoux

Wszakże panie Levittoux, nie działałeś sam
Gdy cię pozbawimy snu, wszystko powiesz nam
Miejże rozum Levittoux, próżny jest twój trud
Żadnej strawy nie dać mu, by go złamał głód

Na przesłuchaniu wziął czterysta palek
Konieczny był tu bezpośredni przymus
Śledztwo da skutek, jeśli jest wytrwałe

Bez końca przecież nie może sie trzymać
Zwinięty w szmatę leży sztandar ciała

Szarpie go w strzępy ptaszysko dwugłowe
Krwią przekreślona pleców karta biała

Na niej napis: nie powiem, nie powiem, nie powiem
P. Gintrowski „Karol Levittoux”

Polak więziony w Cytadeli w 1841 roku. Był założycielem Związku Patriotycznego, 
organizacji samokształcącej młodych Polaków. Został aresztowany i osadzony w 
Cytadeli pod zarzutem działalności antyrosyjskiej. Przez kilka miesięcy był poddawany 
najróżniejszym torturom fizycznym i psychicznym, z długotrwałym pozbawianiem 
snu i pożywienia włącznie. Mimo dotkliwego śledztwa nie podał przesłuchującym ani 
jednego nazwiska czy informacji. Po nieudanej próbie ucieczki wzmożono katusze jakim 
poddawano więźnia. Levittoux, bojąc się że nie wytrzyma przesłuchań i wyda wspólników 
popełnił samobójstwo przez samospalenie. 

Obecnie jest jednym z najsilniejszych głosów w Jaźni Cytadeli. Jest względnie 
zrównoważony, przychylny Tomaszowi Muszkowskiemu i innym próbującym zbadać 
tajemnicę Cytadeli. Jest szczególnie aktywny w swej dawnej celi.
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Iwan Kutoszew
Iwan Kutoszew był postrachem wszelkiej antycarskiej konspiracji w latach 1863-1895. 
Jako naczelny śledczy Cytadeli przez ponad 30 lat przesłuchiwał, torturował i łamał 
najważniejszych więźniów twierdzy. Zazwyczaj z zadziwiająco dobrym skutkiem. Gdy 
zaczynał swą pracę jeszcze jako młody, ledwie trzydziestodwuletni absolwent carskiej 
akademii w Piotrogrodzie, był postrachem warszawskich działaczy niepodległościowych. 
Młody, zapalczywy, nieprzekupny i wykonujący powierzone rozkazy z przesadną 
dokładnością stał się dla Polaków niepokojącą odmianą od wiecznie pijanych i 
skorumpowanych rosyjskich inspektorów. Jednak podczas obławy na pewnego 
rewolucjonistę Iwan otrzymał paskudny postrzał w kolano. To zdarzenie przekreśliło jego 
perspektywy na przyszłą pracę w terenie, jednak jako jeden z najlepszych z warszawskiego 
garnizonu został zakwaterowany w Cytadeli. Przydzielono go do grupy przesłuchującej 
więźniów. Jak na ironię, to właśnie tu kaleki Kutoszew mógł w pełni pokazać na co go 
stać. Wyciągał z przesłuchiwanych wszystko w rekordowym czasie. Działał profesjonalnie 

– w zadawaniu innym cierpień nie znajdował przyjemności, traktował je tylko jako środek 
do zdobycia zeznań. Stosował tortury tylko gdy były potrzebne, jednocześnie nie cofając 
się przed żadnym okrucieństwem gdy ofiara nie chciała mówić. Szybko stał się legendą. 
Swą pracę prowadził do ostatnich dni, nawet jako zgarbiony, wychudzony i słaby starzec 
wzbudzając w więźniach nieopanowany lęk. Jednak pewnego ranka starego Kutoszewa 
znaleziono martwego w swej kwaterze w Cytadeli. Umarł najzwyczajniej na świecie, jak 
to starzy ludzie mają w zwyczaju, na zawał.

Jednak, jaźń Iwana, głęboko zżyta z twierdzą natychmiast po śmierci została uwięziona w 
murach Cytadeli. A na drugiej stronie czekała na niego niemała grupka osób które również 
znalazły się tu za jego zasługą. Stary śledczy, jako głęboko wierzący prawosławny uznał że 
znalazł się w piekle. Nie rozumie, czemu chodzą tu ludzie w dziwnych mundurach, tłumy 
turystów i czemu czasem dostrzega dziwaczne odpryski Prawdziwej Rzeczywistości. Jest 
święcie przekonany iż trafił tu za jakiś grzech ze swojego życia, a jako iż jego męka wiąże się 
z jego miejscem wieloletniej „pracy” – jest pewien że został ukarany za przewinę związaną 
z służbą w twierdzy. Wie, że w jego zachowaniu nie było generalnie nic nagannego 

– wykonywał rozkazy, tropił wrogów Cara i Ojczyzny, a nieraz wiadomości wyciągnięte 
na przesłuchaniu ratowały czyjeś życie. Samych tortur nie uznaje za nic złego. Był też 
gorliwych chrześcijaninem, nie opuszczał żadnych świąt ani cerkiewnych kazań. Sądzi 
więc że musiał dokonać jakiegoś uchybienia lub straszliwej krzywdy podczas przesłuchań. 
Wtopił się więc w ściany swej dawnej Sali przesłuchań i na nowo przeżywa wszystkie 
przesłuchania jakich dokonał. Raz za razem. Jego wizja jest tak silna że może niechcący 
wciągnąć w nią co wrażliwsze osoby przebywające w katowni. Podczas tych wizji można 
usłyszeć komentarze samego Kutoszewa, dobiegające jakby skądś spoza widzenia.

Joanna i Krzysztof Milewscy
Gdy Jan Milewski wraz z awansem na stopień oficerski po wojnie z bolszewikami w 
1920 roku dostał możność przeprowadzenia się z rodziną do kwater znajdujących się na 
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terenie Cytadeli nie posiadał się ze szczęścia. Apartamenty te, choć może nie szczególnie 
luksusowe, pozwalałyby spędzać Janowi (który często pracował w twierdzy do późnych 
godzin nocnych) więcej czasu ze swą młodą żoną Joanną i malutkim Krzysiem. Świeżo 
mianowany oficer nie wiedział jednak że przeprowadzka ta będzie przyczyną największej 
tragedii jego życia.

Podczas wybuchu Cytadeli w 1923 roku zginęło wiele osób… lecz niewielu wojskowych. 
Większość ofiar należała do rodzin oficerów i cywilnych pracowników Cytadeli. Wśród 
nich była Joanna Milewska i sześcioletni wtedy Krzysztof. Śmierć była tak gwałtowna że 
początkowo zdezorientowana Joanna nie wiedziała co się dzieje. Gdy jednak zdała sobie 
sytuacje ze swojego położenia, straciła zmysły. Walnie przyczyniła się to tego również 
bliskość i jednoczesna nieosiągalność ukochanego męża. Obecnie ten aspekt Cytadeli 
jest apatyczny, bierny i prawie zupełnie zapomniał ludzkiej mowy. Jedyna forma jej 
komunikacji z otoczeniem to przesyłanie bardzo silnych uczuć, co wpływa zazwyczaj 
negatywnie na zdrowie psychiczne celów.

Mały Krzyś z kolei dziwnym trafem osiągnął przez ostatnie osiemdziesiąt lat pewną 
dojrzałość umysłową. Wie dużo o wszystkim co dzieje się w Cytadeli – zarówno na 
planie doczesnym jak i wewnątrz Jaźni. Zawsze jednak przebywa w pobliżu matki, przez 
co często wysyłane przez tę dwójkę informacje nakładają się na siebie.

Władysław Hibner
Komunistyczny terrorysta, podczas nieudanej próby zamachu na policyjnego agenta w 
1925 roku zabił, wraz ze wspólnikami, kilkoro cywilów (m.in. młodego studenta oraz 
matkę z dzieckiem) strzelając w tłum podczas ucieczki. Był fanatykiem wierzącym, że cel 
uświęca środki, jednocześnie nie stronił od zwykłego bandytyzmu aby zdobyć środki na 
swą „walkę”. Został złapany, osadzony w Cytadeli i krótko potem w niej stracony.

Obecnie jest jednym z najbardziej psychopatycznych umysłów w Jaźni Cytadeli. Zdarza 
mu się uporczywie nękać i wchłaniać inne aspekty Jaźni. Jest przekonany o beznadziejności 
własnego położenia, więc żeby je sobie urozmaicić wywołuje jak największy chaos w 
twierdzy. Uwielbia męczyć przebywających w niej ludzi absurdalnymi wizjami pełnymi 
okrucieństwa. Za jego sprawą, na przestrzeni lat, już kilku żołnierzy stacjonujących w 
Cytadeli popełniło samobójstwo. 

Dietrich von Kniprode
Dietrich był jednym z najlepszych oficerów SS w Generalnej Guberni. Był młody, 
ambitny, inteligentny i jednocześnie głęboko wierzył w idee III Rzeszy. Arystokratyczne 
pochodzenia i typowo „aryjski” wygląd ułatwił mu karierę i zręcznie przysłonił 
drobne potknięcia i łapówki. Niczym dziwnym nie było więc, że otrzymał nominację 
na głównodowodzącego Cytadelą. Służba była nadzwyczaj wygodna, bezpieczna i 
niewymagająca aż do momentu gdy w czterdziestym pierwszym roku przysłano do 
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twierdzy ekipę badawczą złożoną z przedstawicieli organizacji Thule i Ahnenerbe. 
Członkowie komisji badawczej posiadali szerokie uprawnienia podpisane osobiście przez 
Himmlera, z których nie wahali się korzystać co niezwykle działało Dietrichowi na nerwy. 
Przez kolejne trzy lata znosił włóczących się po Cytadeli tajemniczych gości, którzy 
ani razu nie wyjaśnili celu swej wizyty, zasłaniając się tajemnicą i dobrem narodowym. 
Frustracja Kniproda osiągnęła szczyt gdy pod koniec czterdziestego czwartego roku 
zakazano mu wyjazdu z Warszawy i oddano zupełnie pod rozkazy przyjezdnych badaczy. 
Gdy Rosjanie w styczniu wkraczali do miasta, a garnizonowi nakazano pozostanie w 
warowni, wybuchł bunt. Dietrich zamknął się na kilka godzin w gabinecie rozważając 
sytuacje, po czym z ciężkim sercem wypuścił buntowników zaś sam, z kilkunastoma 
najwierniejszymi ludźmi i badaczami, pozostał w Cytadeli. Gdy sytuacja stała się krytyczna 
otrzymał rozkaz zejścia wraz z pozostałymi w twierdzy żołnierzami do kazamat. Tam 
Ulrich Treitzmann, przewodniczący grupy „naukowców”, wyłożył mu iż osiągnął to, nad 
czym pracował od lat. Wie jak otworzyć Cytadelę która jest przejściem do innego świata 
i ich jedyną szansą na ewentualną ucieczkę. Dietrich oczywiście uznał go za szaleńca, 
ale odgłosy walk dookoła twierdzy przekonały go, że nie ma już nic do stracenia. W 
podziemiach zebrali się wszyscy naziści w Twierdzy. Stanęli w dziwacznej, nieregularnej 
figurze geometrycznej wyrysowanej przez Ulricha i po czym Treitzmann i jego towarzysze 
rozpoczęli dziwaczny zaśpiew. Powietrze zaczęło falować niczym podczas upalnego dnia, 
a Kniprode stracił przytomność. 

Obudził się już jako element Cytadeli, przenikając przez jej zimne mury i płynnie łącząc 
się z innymi zamieszkującymi ją bytami. Jednocześnie jest obsesyjnie pewien, że żyje, zaś 
rytuał który odprawił Treitzmann uwięziły go w kamieniach Twierdzy. Nie wie co stało 
się z pozostałymi biorącymi udział w rytuale, dusze części z nich rozpłynęły się bez echa 
w jaźni Cytadeli, kilku pozostałych zachowały szczątkową osobowość, zaś po jeszcze 
innych nie znalazł śladu. Dietrich zdaje sobie sprawę z upływu czasu, jednocześnie nie 
jest jednak zainteresowany żywymi przebywającymi w warowni, chyba że ci są obdarzeni 
talentem okultystycznym. W takim wypadku chętnie nawiązuje z nimi kontakt, dzieli 
się skąpo informacjami i próbuje zmanipulować wykorzystując do własnych celów, chcąc 
wrócić do życia (jest święcie przekonany że to możliwe). Porozumiewa się z Tomaszem 
Muszkowskim.

Alicja Dziedzic
Alicja była jedną z niewielu mieszkanek Warszawy która została w niej po Powstaniu.. 
Większość jej rodziny zginęła zabita przez Niemców, ona sama nieszczególnie miała się 
gdzie podziać. Mieszkała wśród ruin, żywiła się byle czym, ubierała się w to co znalazła 
wśród gruzów. Wegetowała tak do momentu wkroczenia Rosjan – wraz z nimi przyszło 
nieznaczne polepszenie standardów życia Warszawiaków. Traumatyczne przeżycia Alicji 
nie zdołały jednak odcisnąć piętna na jej urodzie. Po zakończeniu wojny dostrzegli to 
rosyjscy bojcy wracający spod Berlina, dla których Warszawa była przystankiem w drodze 
do domu. Gdy dziewczyna zlekceważyła zaczepki pijanego sołdata została przemocą 
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zaciągnięta do Cytadeli, gdzie żołnierze mieli tymczasową placówkę. Tam została 
wielokrotnie wykorzystana do zaspokojenia naturalnych popędów bohaterów. Gdy rano 
Rosjanie wytrzeźwieli i zdali sobie sprawę z tego co może ich czekać, gdy dziewczyna 
poskarży się dowództwu próbowali udobruchać ją pieniędzmi i darami uszabrowanymi 
w Berlinie. Jednak Alicja nie przystała na to, co stało się przyczynkiem dla jej zabójstwa 
i porzucenia zwłok przy zboczu Cytadeli.

Ten aspekt Jaźni jest przepełniony wściekłością. Szczególna niechęcią darzy mężczyzn ze 
wskazaniem na Niemców i Rosjan. Jeśli jaki mężczyzna spróbuje poddać się medytacji, 
nawiązać kontakt z jaźnią Cytadeli lub (w wypadku co wrażliwszych) po prostu zbytnio 
się zamyśli, może zostać uderzony silnym ładunkiem negatywnych emocji i pełnych 
przemocy scen gwałtu i morderstwa. W wypadku wymienionych wyżej nacji może 
to nastąpić nawet bez spełnienia powyższych warunków. Alicja nie jest przyjaznym 
aspektem, nie interesuje jej też nic innego poza jej krzywdą wiec raczej nie przekaże 
zbyt przydatnych informacji.

Michał Giżycki
Michał od najmłodszych lat był wrażliwym dzieckiem. Gdy jako mały chłopiec 
wychowywał się w szarej PRLowskiej rzeczywistości, w małej wsi pod Warszawą, 
wymyślał rzesze niewidzialnych przyjaciół i opowiadał swym rodzicom o widzianych 
wszędzie wróżkach. Gdy dojrzewał, jego wrażliwość przerodziła się w poważną zawadę. 
Prześladowany i wyśmiewany z powodu swej zniewieściałości młodzieniec coraz bardziej 
zamykał się w swym wewnętrznym świecie i tonął w kolejnych tomikach wierszy. Jednak 
gdy po Giżyckiego upomniała się Ojczyzna, rzucił w kąt książki i chwycił za karabin. 
Niestety armia okazała się inna niż romantyczne rojenia Michała, jednak ten nie 
zniechęcił się, sądząc że zepsucie i chamstwo panuje tylko wśród żołnierzy poborowych. 
Został żołnierzem zawodowym i w krótkim czasie dostał przydział do Cytadeli.

To właśnie zbytnia wrażliwość zgubiła Michała i przyczyniła się do tego że „otworzył 
się” na Jaźń Cytadeli. Już po kilku dniach młody żołnierz przeżył pierwsze wizje. 
Nawiązał szczątkowy kontakt z kilkoma bytami i próbował, niczym w starych wiejskich 
opowieściach, przywrócić im spokój modlitwą. Jednak gdy nie przyniosło to skutków, 
Giżycki jeszcze głębiej wszedł w istotę twierdzy. Skutkiem tego przez kilka sekund 
zobaczył prawdziwą naturę prawdziwego władcy Cytadeli, znanego dziś jako Arkadiusz 
Korecki. To wystarczyło by załamać i tak już kruchą psychikę Michała. Młody żołnierz 
odebrał sobie życie strzałem z służbowego pistoletu. Nie wiedział, że to co miało być 
wyzwoleniem stało się dopiero początkiem jego męki.

Michał po nieszczęsnym strzale przez chwilę nie wiedział co się z nim dzieje. Znajdował 
się w miejscu gdzie popełnił samobójstwo… ale przecież chyba nie tak wyglądają zaświaty! 
Po jakimś czasie dopiero zauważył że myśli, które go wypełniają nie zawsze są jego, a 
przejmujący chłód który czuje – to lodowate zimno kamieni z których wzniesiono 
Cytadelę. Gdy Giżycki odkrył że stał się częścią warszawskiej twierdzy, jego i tak 
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już poszarpana psychika rozsypała się doszczętnie. Obecnie jest jedną z najbardziej 
obłąkanych części jaźni Twierdzy. Większość czasu spędza ukrywając się przed tym co 
podróżuje przez Cytadelę w Prawdziwej Rzeczywistości, mimo iż wie że stworzenia 
te nie widzą go lub też nie mogą skrzywdzić. Boi się ich niezwykle. Jeśli jeden z graczy 
znajdzie się w jednym pomieszczeniu z istotą z Rzeczywistości, może usłyszeć w swej 
głowie bełkotliwe i bolesne ostrzeżenie od Michała. Część jaźni, jaką stanowi Giżycki, 
najmocniej związana jest z obrzeżami Cytadeli które kiedyś patrolował.
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Iluzjon
Yojimbo

Sanjuro przechadza się po mieście. Mija psa niosącego w pysku odciętą dłoń. Drzwi jednego 
z drewnianych domów niespodziewanie otwierają się, przerywając dudniącą w uszach ciszę. 
Wybiega z nich podstarzały człowiek. Niczym szaleniec krąży wokół samuraja. Proponuje 
mu zostanie strażnikiem, ochroniarzem. 

Sanjuro ignoruje go i idzie dalej. Gdy otwierają się kolejne drzwi, wychodzi z nich kilkunastu 
uzbrojonych ludzi i otacza go szczelnym kordonem. 

Mignięcie. Ciało kobiety na szarej posadce z kafelkami. W jakiejś piwnicy. Jasne zdjęcie 
z fleszem. Nóż w brzuchu. Rozerwana, biała sukienka w czarne kropki, cała we krwi. 
Czerwona plama oplata ciało.

Jedna klatka. Dla normalnego człowieka, a nawet dla kamery, to zdjęcie wydawałoby się 
być prześwietlonym, białym błyskiem, jednym z setek zakłóceń na tak starej taśmie jak 
ta puszczana w kinie Iluzjon. Ale Marcin nie był normalny. On widział.

Dwadzieścia minut później. Sanjuro dopija kubek sake. Powoli wstaje, przechodzi do drugiego 
pokoju i dalej, poprzez bambusowe drzwi. Idąc korytarzem mija grupkę ciekawie mu się 
przyglądających kobiet, stłoczonych w ciasnym przejściu. Siada przy ścianie, podsłuchując 
rozmowę Seibeia z rodziną. 

Błysk. Trup podstarzałego mężczyzny z przebitym policzkiem. Brudne, przepocone włosy 
przyklejone do czoła. Światło wyraźnie odbija się od jego skóry. Dokładnie widać wnętrze 
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jego czaszki, niemalże czuć smród jego truchła.

Dwie klatki, może trzy.

Chwila wytchnienia. Gra muzyka, na środek pokoju wychodzą gejsze i rzucają samurajowi 
zalotne spojrzenia. „Wybierz sobie jakąś i zabaw się” – namawia go pani domu.

Zakłócenie. Kilka czarnych klatek. 

Ciemne zdjęcie. W rowie leży niezgrabnie ułożone ciało w czarnym uniformie. Lekko 
przysypane ziemią, nie sposób powiedzieć, czy to kobieta czy mężczyzna.

Sanjuro wychodzi z domu bednarza nocą. Przechodzi przez główną ulicę. Jego sylwetka, 
oświetlana przez ogniska tlące się przy domach, rzuca długi cień. Podchodzi pod drzwi 
Ushi-Tory. Porażeni strachem strażnicy zastygają w bezruchu. 

Znowu błysk. Martwa, może dziesięcioletnia dziewczynka z oderwanymi kończynami. 
Twarz zastygła w agonalnym grymasie. Wnętrzności spływające do wiadra.

Nikt tego nie widział. Oprócz Marcina.

Marcin zawsze widział lepiej. Nie więcej, lecz lepiej. Widział to, co każdy człowiek, lecz 
był w stanie dostrzec najmniejszy szczegół. Dosłownie… wszystko. Tablicę rejestracyjną 
samochodu jadącego paręset metrów dalej. Mrugnięcie człowieka stojącego w oknie 
nocą. Mikroskopijnej wielkości robaczka pełzającego w poszyciu lasu. Pojedynczą klatkę 
filmu w kinie. Lekarze tłumaczyli to nadwzrocznością, lecz Marcin wiedział, że… coś 
jest z nim nie tak.

Kino
Iluzjon Filmoteki Narodowej jest nieco zapomnianym kinem Warszawy, mimo, że w stał 
się częścią kulturalnego kolorytu stolicy już pod koniec lat 50’. Był on faktyczną realizacją 
programu Filmoteki. W swojej trwającej ponad pięćdziesiąt lat misji propagowania 
klasyki kina zmieniał swą siedzibę sześciokrotnie - znajdował się bowiem w Alei Szucha, 
dwukrotnie w kinie „Polonia”, w sali „Pod kopułą”, w kinie „Śląsk”, aby w końcu, w 1997 
roku, trafić do byłego kina „Stolica”. W ponurych czasach bez multipleksów i Internetu 
odgrywał ważną rolę w życiu kulturalnym Warszawy, goszcząc zarówno twórców 
awangardowych, jak i sławy światowego formatu. 

Dziś, za wyjątkiem okolicznych, podstarzałych mieszkańców pragnących w nostalgii 
odświeżyć sobie pozycje czasów ich młodości i nielicznych miłośników klasycznej 
kinematografii rozsianych po całym mieście, mało kto tu zagląda. Bez dotacji kino 
dawno by upadło. 

Faktycznie bowiem, przeciętnego widza odstrasza tu wszystko - począwszy od kompletnie 
niefunkcjonalnego, rotundo-podobnego budynku przytwierdzonego do sali projekcyjnej, 
poprzez nierówno podświetlony baner reklamowy, pomazane szczeniackimi napisami 
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mury, czarne nacieki spływające z dachu, podłogę pełną dziur, niewygodne, twarde 
krzesełka, przy których nie ma miejsca na nogi, a skończywszy na kiepskiej jakości obrazu i 
dźwięku. Nie ma Dolby Surround, nie ma klimatyzacji, nie ma reklam kosmetyków przed 
seansem, nie ma popcornu i serowych nachos. Zresztą, kto w dobie efektów specjalnych 
ogląda filmy, w których drzewo czy kwiatek nie są wygenerowane komputerowo?

Jednak te socjalistyczne mury kryją w sobie coś więcej niż setki szpul z klasyką światowego 
kina.

Postacie
Tomasz Działkowski
Tomasz Działkowski zajmuje się obsługą projektora w kinie Iluzjon. Ubiera się 
staroświecko, nosi zawsze nienagannie wyprasowany frak lub smoking. Ma 67 lat, siwe, 
poprzetykane łysizną włosy, brązowe oczy, szpakowatą twarz i smukłą budowę. Jego żona 
zmarła młodo, a dzieci dawno się usamodzielniły. Był reporterem Magazynu Filmowego, 
czasopisma wydawanego w czasach PRL-u i ma niezłą emeryturę, ale zdecydował się 
przyjąć tą marnie opłacaną posadę. Palenie papierosów od czasów późnej podstawówki 
kiepsko wypłynęło na jego zdrowie, dlatego woli wykorzystać uciekający czas na pracę, 
zamiast siedzieć w domu i powoli umierać. Papieros odrywa od ust tylko i wyłącznie 
gdy kaszle. A kaszle potwornie.

Nie będę kłamać ani przedłużać - ten sympatycznie wyglądający pan jest seryjnym 
mordercą. Z jego ręki zginęło w sumie pięć osób. Miejsca zbrodni dokładnie 
obfotografował, rejestrował na dyktafonie krzyki ofiar. Jego morderstwa nie wynikały 
z długotrwałych problemów psychologicznych - raczej z frustracji po śmierci żony, 
napędzanej ciągłym stresem w pracy. Nie mający nic do stracenia Działkowski zaczął 
mordować, a zbrodnie postrzegał jako formę obscenicznej zabawy. Był kilkakrotnie 
przesłuchiwany, jednak wysoka pozycja w partii nie zachęcała milicjantów do 
nadgorliwości. W końcu dwa morderstwa pozostały niewyjaśnione, a o trzy pozostałe 
oskarżono kogoś innego.

Początkowo Działkowski traktował wklejanie klatek ze swoimi zbrodniami w taśmę 
filmową i ciche puszczanie nagranych krzyków jako grę. Ciach, taśma klejąca, włączamy 
film i osoba widzi dowód jego winy, lecz dostrzega go w formie milisekundowego, jasnego 
lub ciemnego mignięcia, zwykłego zakłócenia, jakich pełno w zniszczonych kliszach 
Iluzjonu Filmoteki Narodowej. Podłączamy dyktafon do komputera obsługującego 
głośniki, ściszamy i widz słyszy krzyk, lecz zgaszony, rozmyty w szumie wiekowej aparatury 
kina. Potem zauważył, że po takich projekcjach ludzie dziwnie się zachowują. Po kilku 
miesiącach przeprowadził test. W starą kopię „Casablanki” wkleił kilkadziesiąt klatek 
ze zdjęciami swoich zbrodni. Nazajutrz mieszkająca nieopodal kobieta, miła, usłużna, 
niezwykle porządna starsza pani, którą Działkowski znał osobiście, zamordowała swoją 
sąsiadkę. 
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Zabójca odkrył, że błyski i dźwięki generują coś w rodzaju podprogowego przekazu 
wpływającego na widza, szczególnie na osoby uległe, o słabej woli. Silni psychicznie 
wychodzili z seansów naładowani pozytywną agresją na kilka dni, nie wywoływało to u 
nich żadnych skłonności do destrukcyjnych zachowań. Ale ze słabymi było… inaczej.

Działkowski nie jest już tak sprawny jak kiedyś. Rak płuc uniemożliwia mu normalne 
funkcjonowanie i popełnianie kolejnych zbrodni. Jednak… zmieniając taśmę filmową, 
świadomy konsekwencji tego, co robi, czuje ten sam impuls, to samo cudowne uczucie 
rozluźnienia, którego niegdyś dostarczały mu morderstwa.

Marcin Szarzyński
Człowiek, który widzi wszystko. Marcin nie cierpi na nadwzroczność, ani na żadną inną 
wadę wzroku. Po prostu urodził się z nadnaturalną zdolnością postrzegania wszystkiego. 
Zawsze był umysłem ścisłym, maturę z polskiego zdał przepisując ją od koleżanki, która 
siedziała kilka ławek dalej. Wydaje się to niemożliwe, ale on widział. Teraz jest studentem 
czwartego roku informatyki i rzadko wychodzi z domu. Jego niezwykła zdolność jest 
zarówno darem, jak i przekleństwem. 

Hubert Kubeć
Łysa, wypucowana na błysk czaszka. Trzy-paskowy dres. Sportowe buty. Gęba kryminalisty. 
Odór podrabianych perfum. Co taki człowiek robi w takim miejscu? Hubert zawitał 
do kina, bo chciał poderwać seksowną znajomą, będącą wielbicielką starego filmu. 
Naturalnie nigdy wcześniej tu nie był, spodziewał się multipleksu z popcornem i 
chrzczoną colą. Film był straszny, Hubert nic z niego nie zrozumiał, ale… spodobało mu 
się. Przez dwie godziny gapił się jak zaczarowany w ekran, czując przypływy adrenaliny i 
dreszcze agresji przechodzące po całym ciele. Jakby oglądał mecz Legii, ale lepiej. Mimo, 
że stawiał to sobie za punkt honoru, to nawet nie złapał swojej randki za tyłek. Od tej 
pory przychodzi tu przynajmniej kilka razy w tygodniu. Od seansów w Iluzjonie jest 
zwyczajnie uzależniony.

Pomysły do rozwinięcia
BG jest policjantem, a Działkowski miał zły, bardzo zły dzień. Pulmonolog zajmująca się 
jego płucami znów go nie przyjęła. Roznosząc wokół siebie woń papierosów powiedział 
jej, że przez ostatni miesiąc, tak jak obiecał, nie miał peta w ustach. Wywaliła go na zbity 
pysk. Pociął taśmę z dzisiejszym nagraniem na kawałki. „Tramwaj zwany pożądaniem”. 
Starannie powkładał własne ujęcia i dokładnie pozaklejał. Dużo ujęć. Długich. Takiej 
dawki jeszcze nie aplikował. Tej nocy dochodzi do serii brutalnych zbrodni - mordów, 
gwałtów, grabieży. Inspektor prowadzący śledztwa co prawda zauważa, że wszyscy 
podejrzani tego samego wieczora byli w kinie Iluzjon, lecz stwierdza, że umówili 
się oni tam specjalnie. Nie dostrzega jednak jednej rzeczy - że wszyscy byli ludźmi 
słabymi, podporządkowanymi, posłusznymi do granic możliwości. Ludźmi o parszywie 
wręcz słabej woli. Ludźmi, którzy sami z siebie nigdy nie dopuściliby się do tego typu 
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czynów.

Do graczy przychodzi Marcin i opowiada im o tym, co widział. BG zapewne idą na 
seans i… nic nie dostrzegają, podczas gdy Szarzyński rzuca się krzycząc jak obłąkany. 
Po wyjściu z kina gracz o najsłabszej sile woli zachowuje się znacznie agresywniej. Czy 
to Marcin jest szalony, czy może kino Iluzjon rzeczywiście skrywa jakąś tajemnicę?

„Przeminęło z wiatrem”. Film doskonały. Dwieście dwadzieścia dwie minuty wizualnej 
ekstazy. Perła wśród klasyki. I jeden z ulubionych obrazów Działkowskiego.

Akcja filmu zacznie się, jak zawsze zresztą, na plantacji rodziny O’Harów w Georgii, tuż 
przed wybuchem wojny secesyjnej. Scarlett O’Hara, będzie adorowana i kokietowana 
przez wszystkich mężczyzn z okolicy, aż spotka Rhetta Butlera, defetystę ganionego 
wśród mężczyzn za pesymizm w stosunku do ewentualnego powodzenia Południa w 
starciu z Północą.

Poczęstunek połączony z zaręczynami zostanie przerwany przez wieść o wybuchu wojny. 
Wkrótce Scarlett wyjdzie za mąż za Charlesa Hamiltona, który niedługo potem umrze 
na zapalenie płuc. Prawdopodobnie tutaj Działkowski wklei pierwszą porcję zdjęć.

Matka pięknej O’Hary wyśle ją do Atlanty, aby ta ułożyła sobie życie na nowo i odpoczęła. 
Scarlett i Melanie, jej kuzynka, pójdą tam na bal dobroczynny, gdzie niespodziewanie (dla 
ludzi, którzy widzą ten film po raz pierwszy) spotkają Rhetta. Okaże się, że zawadiaka 
z Charlestone pracuje teraz jako przemytnik dla Konfederacji. Bez skrupułów poprosi 
Scarlett do tańca, zaś ta przyjmie propozycję, mimo, że wciąż jest w żałobie. Podczas 
tańca Rhett powie O’Harze, że zamierza ją zdobyć, zaś ta zarzeknie się, że nigdy do tego 
nie dojdzie.

Pozycja Konfederacji gwałtownie osłabnie. Atlanta zostanie oblężona przez wojska Unii. 
Rhett wybawi Scarlett z niemałych tarapatów, zabierając ją z miasta i przewożąc w pobliże 
rodzinnej farmy. Zostawi ją na drodze prowadzącej na plantację, całując na pożegnanie. 
Potem zniknie, pojedzie walczyć dla konfederatów. Kiedy Scarlett będzie wracać do 
domu, zobaczy spaloną farmę Wilkes’ów. 

Tutaj Działkowski wklei kolejne zdjęcia. Nie wie bowiem, że w tym miejscu, dokładnie 
tutaj, kiedy Scarlett patrzy na opuszczone Twelve Oakes, na błonie filmowej jest niewielka 
deformacja, zadzior, który utknie w starym projektorze i zatrzyma taśmę…

•

•
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Aegri somnia
Sny chorego umysłu

Sekwencja zdarzeń nigdy nie była tak skomplikowana jak 
dzisiaj. Stworzenie unoszące się na samym środku sali, w 

niknącej już poświacie, przypominało nieco ptaka. Wygięte w tył narośla sięgały aż do 
sufitu, niemal go muskając. Ich końcami stworzenie prawie dotykało szyb zakratowanego 
okna znajdującego się na przeciwległej ścianie.

Momentami, kiedy próbowało podlecieć do góry, uderzało przedziwnymi kończynami 
o sklepienie, jakby nie było w stanie pojąć, że wyżej wznieść się nie może. Trzepotało 
wtedy w panice tymi koślawymi, marnymi imitacjami skrzydeł, wzbudzając nawet w 
najbardziej odległych kątach sali niebywałe wichry białego, opadającego pierza.

Jego wątłe, w porównaniu z miotającymi się w furii skrzydłami, ciało przypominało 
bezsilną laleczkę, unoszącą się na falach przypływu. Każde silniejsze zamachnięcie się 
rzucało nim na wszystkie strony tak, jakby nie było w stanie w ogóle kontrolować swojego 
ruchu.

Powietrze w pomieszczeniu stawało się zimne i cuchnące. Stworzenie niewątpliwie 
musiało pobierać dużo energii z otoczenia wydalając przy tym nieprzyjemny odór. 
Oddech przychodził mi z coraz większym trudem. Drobiny zatęchłego powietrza rzucały 
się zachłannie na ostatnie świeże hausty, wypełniając przestrzeń swą śmierdzącą wonią. 
Wciągałem ją w osłupieniu, leżąc na mojej pryczy i gorączkowo poszukując prawdy, 
którą, jak za każdym razem, spodziewałem się dostrzec natychmiast. Jednak, niczym 
robak umykający przed śmiertelnym ciosem twardych narośli dzioba, permanentnie 
wymykała mi się ona, zastępując obraz karykaturalną postacią, nie do końca rozwiniętego 
stworzenia. 

Dopiero po pewnym czasie obserwacji, w miarę jak przykry zapach się ulatniał, ponownie 
dotarło do mnie zamglone przypuszczenie, wspomnienie z poprzednich, niedawnych 
spotkań, że prawdopodobnie obserwowałem narodziny anioła.

Szukał czegoś zaszklonym, niewidzącym wzrokiem, może mnie, a może czegoś 
nieokreślenie dalekiego mojemu rozumowi. Wyciągał narośla we wszystkich kierunkach, 
jakby badał nieznany mu do tej pory świat. Widać było, że się cieszył. Dotychczas 
uwięziony, poznawał otoczenie, w którym nigdy przedtem nie przebywał. Lekarze z 
pewnością określiliby jego zachowanie jako stan nadmiernej euforii.

Patrzyłem na to, co się działo ze stoickim spokojem. Wiedziałem czego byłem świadkiem. 
Znałem na pamięć scenariusz tej sztuki. 

Robiło się coraz zimniej, opatuliłem się więc prześcieradłem, w które standardowo 
zaopatrują pacjentów szpitala.

***

Autor: Tymoteusz ‘LiAiL’ Masiakowski
Redakcja: Tomasz ‘Sting’ Chmielnik
Autor: Tymoteusz ‘LiAiL’ Masiakowski
Redakcja: Tomasz ‘Sting’ Chmielnik

 http://kult.polter.pl/Aegri-somnia-c11505


��

W końcu skierował twarz w moją stronę. Nie mógł mnie dostrzec mając jeszcze błony 
na oczach, zatem musiał wyczuć mój zapach. Mógłbym przysiąc, że zobaczyłem ślady 
uśmiechu w jego zdeformowanych ustach. Niewidzące oczy natychmiast nabrały życia, 
ruchy skrzydeł zamarły. Powoli opadł na podłogę. Kiedy sunął po pokoju jego kroki nie 
wydawały żadnego dźwięku, tak jakby nie był częścią tego świata. Wyciągnął skarlałe 
ręce przed siebie starając się wyczuć, co znajduje się dookoła. Szukał mnie.

W końcu odnalazł i zbliżył się do łóżka. Przez chwilę stał jakby się namyślając, po czym 
usiadł delikatnie na kafelkach naprzeciwko. Rękoma zaczął zdzierać błoniastą, klejącą 
się powłokę z oczu. Błysnęło błękitem. 

***
Nagle, coś się zmieniło. Zobaczyłem to w wyrazie jego twarzy. 

Skręciło go w spazmie bólu i niedowierzania kiedy gwałtownie poderwał się z podłogi. 
Zaczął rzucać się jakby walczył z samym sobą. Ciało jego, bryła doskonała, cierpiało w 
spazmach nieszczęścia i chciwości, daremnie wyciągając swe członki ku mojemu łożu w 
geście poszukiwania pomocy. Z minuty na minutę jego ruchy stawały się coraz bardziej 
drapieżne, noszące znamię szaleńczej agresywności. Zacząłem wyczuwać w jego ciele 
żądzę krwi. Przemiana zachodziła szybciej niż zazwyczaj. 

Usta wykrzywiły się w plugawej mowie. Okropne głoski leciały przez pokój, owijając 
swoim szalem nogi mojego łóżka i szarpiąc za nie z niewyobrażalną siłą. Poczułem, jak 
mimo ciężaru żelaznej pryczy, zaczyna się ona przemieszczać w kierunku bezkształtnych 
palców upiora, tej anielskiej deformacji, archanioła plugastwa, sycącego się ludzkim 
strachem.

Spojrzałem raz jeszcze przerażonym wzrokiem, na to, co roiło się przed moimi oczyma. 
Niebywałe w jaki sposób ludzki umysł potrafił zatuszować ogrom potworności, która wiła 
się i przemieszczała przede mną na kształt upadłego anioła, którego marna egzystencja 
dobiegała właśnie końca. To, co z początku wydało mi się świetlista postacią, teraz było 
upiornym szkaradztwem o tysiącu ruchomych, żywych, przemieszczających się w całym 
organizmie części.

***
Otworzyłem oczy i poderwałem się, dysząc jakbym złapał solidną astmę. Wstałem z łóżka 
zrzucając z siebie mokra od potu i wymiętą kołdrę. Wsunąłem białe, szpitalne klapki, 
które dostałem od profesor Wasilewskiej, i starając się nie myśleć, szybko podszedłem 
do umywalki. Gorączkowo wymacałem w półmroku cylindryczny kształt i łyknąłem od 
razu trzy pastylki. Już spokojniejszy, usiadłem z powrotem na łóżku.

Teraz mogłem myśleć. Sekwencja zdarzeń rzeczywiście nigdy nie była tak skomplikowana, 
jak dzisiaj. Przedtem ta, jakby tego nie określić, wizja ograniczała się do sceny, w której 
istota pojawiała się w pomieszczeniu. To, czego doświadczyłem było czymś przerażająco 
nowym. Z początku wydawało mi się, że stworzenie chciało poznać otaczającą je nową 
rzeczywistość, w tym także i mnie. Może było jedynie ciekawe? Jednak to nie mogło 
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być prawdą. Teraz wydaje mi się, że zależało mu wyłącznie na dosięgnięciu mnie swoim 
obmierzłym ciałem. Na zdobyciu moich sił witalnych, a kto wie, może i duszy.

Dobrze wiem, że nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co widziałem, ani tego, co działo 
się w pokoju. Lekarze od dłuższego czasu przestali słuchać z uwagą, traktując mnie jak 
dziecko opowiadające brednie. Czasem słyszę jak rozmawiają na zewnątrz, na korytarzu, 
myśląc, że ich nie słyszę. Mówią między sobą naukowym szeptem, że to przecież tylko 
aegri somnia – sny chorego umysłu. Jakże oni się mylą.

Może kiedy wreszcie przestaną naprawiać powybijane szyby w oknach, kiedy zaprzestaną 
zbierać miotłą piór leżących na podłodze, i kiedy dojrzą, że nie jest to puch z podartej 
przeze mnie poduszki, lecz prawdziwe pióra, może wtedy wreszcie mi uwierzą.

Uwierzą mi, że każdej nocy w mojej sali rodzi się anioł.
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Zagraj i Ty!
W związku z brakiem Poltera, ostatnio zmuszony byłem poszukać sobie 
innych zajęć, odnalazłem więc w otchłaniach Windozy niepozorny przycisk „wyloguj”. 
Aby zgłębić cel jego istnienia postanowiłem posłużyć się metodą rosyjskiego naukowca 
Namacajewa – kliknąłem nań. Okazało się, ze jest to skrót do zupełnie niesamowitej 
gierki!

Początkowa dezorientacja była spowodowana fotorealistyczną grafiką (odwzorowali 
wszystko, ale to wszystko – kurz, pajęczyny, pleśń na starej pizzy, plamki na pustym już 
monitorze, a nawet tapety na ścianach) i całkowitym brakiem widocznego interfejsu. 
Sprawiło mi to również nieco problemu, gdyż nie mogłem przejrzeć statystyk mojej 
nowej postaci ani jej ekwipunku (później okazało się, ze istnieje funkcja pogrzebania w 
kieszeniach). Nie zrażony, postanowiłem popróbować, co dalej. Brak dziennika questów 
sprawił, że byłem nieco zagubiony i nie bardzo wiedziałem, co mam robić, kiedy jednak 
porozmawiałem z pierwszym NPC (opisanym jako Mama) otrzymałem pierwsze zadanie 

– wynieść śmieci.

Warto przy tym zauważyć, że choć twarze BNów są świetnie wymodelowane i każda 
jest inna, to jednak ich AI pozostawia wiele do życzenia – zadają głupie pytania, nie 
potrafią udzielić odpowiedzi na twoje i rzadko mają coś ciekawego do powiedzenia. 
Uzbroiwszy się w wykradziony z lokacji Kuchnia nóż i opancerzywszy się w Skórzaną 
Kurtkę, zabrałem do ekwipunku Worek ze Śmieciami (tu kolejne zaskoczenie – plecak 
postaci jest bardzo mało pojemny i musiałem nieść go w ręku) i wyruszyłem w drogę ku 
chwale. Wykonanie zadania okazało się banalnie proste mimo braku automapy i kompasu. 
Kiedy jednak wróciłem do zleceniodawcy, wyszedł kolejny bug – nie przyznano mi 
żadnych pedeków ani innej nagrody.

W czasie rozmowy na temat okazało się, że fizyka gry i możliwości interakcji z otoczeniem 
są fenomenalne – można rzucać czym się komu podoba, a trafieni reagują odpowiednio 
do sytuacji. Brak save’ów sprawił jednak, że gwałtownie rosnący poziom trudności nie 
jeden raz sprowadzi gracza do parteru. Kolejną rzeczą budzącą podziw, jest ogromny 
świat pozbawiony szwów. Jest to jednak okupione pewnymi problemami – każdy „dzień” 
gry ładuje się aż przez sześć do dziesięciu godzin! Można to wprawdzie obejść, jednak 
znacząco pogarsza to komfort gry następnego „dnia”.

Warto wspomnieć słów kilka o fabule. Jest ona zarysowana bardzo niewyraźnie, tak 
że przez większość czasu nie bardzo wiadomo, co należy zrobić. Dodatkowo nic nie 
pozwala odróżnić zadań głównych od pobocznych, więc gracz musi starać się sprostać im 
wszystkim, by przypadkowo nie utknąć na jakimś etapie. Kontrowersje budzi wprawdzie 
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7 fakt, ze gra ma tylko jedno zakończenie (i to smutne), jednak czas grania – nawet do 

ponad 100 lat – budzi szacunek i pozwala się nacieszyć mnóstwem smaczków i aluzji 
do innych gier, a także filmów, muzyki i sztuki, a także mnóstwem minigierek, od gry 
w kręgle czy bilard, poprzez taniec, aż po walki uliczne. Szkoda tylko ,ze za większość 
trzeba płacić wirtualna kasą.

Jeżeli chodzi o muliplayer, to największy serwer może ponoć pomieścić 6 miliardów 
graczy i działać bez lagów, w co niezbyt chce mi się wierzyć. Podobno jednak gra się 
niesamowicie.

Chcąc zgłosić zaobserwowane błędy, postanowiłem skontaktować się z producentem lub 
dystrybutorem. Okazało się jednak, ze choć stron fanowskich jest na pęczki, to brakuje 
jakiejkolwiek oficjalnej. Nigdzie nie można również znaleźć solucji ani cheatów, więc 
każdy musi grać najlepiej jak umie. 

Ogólnie mogę polecić wszystkim „Życie” jako krótki przerywnik od Poltera i Netu, po 
pewnym czasie staje się jednak monotonne i nużące. Krótkie sesje z grą mogą jednak 
dawać sporo radości.
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Wstęp: dział Monastyru
Rok 2007 był ciężkim rokiem dla działu Monastyru. Pomijając 
zbędny ekshibicjonizm emocjonalny, którego i tak byliście świadkami w ostatnim 
umieszczonym artykule, był to rok, w którym zamknęliśmy dział. W tym czasie nie 
mieliśmy już niestety dziesiątek aktualizacji, nie mieliśmy samych najlepszych tekstów. 
Ten rok to nieustanna próba wskrzeszenia działu. Nie chcę przez to powiedzieć, że 
teksty które przeczytacie są złe, jestem daleki od tego. Nie chciałbym też rozdzierać szat 
i krzyczeć “szkoda, że nie widzieliście nas kiedyś”. Żałuję jednak, że to akurat antologia 
2007. W tym roku zmuszeni byliśmy wybrać z niewielu i tak tekstów te, które mogą być 
interesująca także dla ludzi słabo lub w ogóle nie znających Monastyru. 

I tak, Twierdza Gardasz to opis lokacji. Klimatyczne opisy lokacji są charakterystyczne 
dla tego systemu. Z tym większą przyjemnością mogę polecić jeden z najlepszych. 

Wpływy są co prawda artykułem mechanicznym, dotyczą jednak jednego z bardziej 
oryginalnych i gorzej wykorzystanych smaczków Monastyru. 

Ostatni z artykułów, Waleczne wilki pogranicza to wspomnienie dawnej chwały naszej 
strony i zwyczajowego dla nas wypuszczania dużych projektów napisach przez fanów 
w ładnej, pedeefowej formie. Może nie jest doskonały, może nie wszystkich przekonuje, 
ale widać, że wiele osób włożyło w niego swoją pracę i wypada to uszanować. 

Tymi artykułami, najlepszymi w 2007 roku i jednocześnie symptomatycznymi dla 
Monastyru żegnamy się z Wami. Przyjemnej lektury.

Autor: Józef ‘Joseppe’ OrzeszynaAutor: Józef ‘Joseppe’ Orzeszyna
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Twierdza Gardasz
W południowo-wschodniej części Agarii, kilka dni drogi 
od Vigradu, gdzie Grzmiąca wgryza się głęboko w tereny 
zajmowane przez wroga, stoi samotna, wiekowa twierdza. 

Będąc solą w oku Valdorczyków, których trzyma w ciągłym szachu, była i będzie celem 
wielu oblężeń, podjazdów i wycieczek. Jest przy tym świadkiem mnogich gwałtownych 
i brutalnych starć, okrucieństw i zbrodni, a sam teren, który chroni, jest jednym z 
najniebezpieczniejszych odcinków frontu. Niewielu stąd wróciło, a jeśli nawet, to tylko 
jako kalecy fizyczni lub psychiczni, dlatego warownia stała się naturalnym miejscem 
zsyłki ludzi niewygodnych, buntowniczych, a często i niecnych czy zwyrodniałych. 
Każdy, kogo tu spotkasz, był albo nadto szlachetny, albo nadto okrutny by mógł należeć 
do naszego świata i tutaj, prędzej czy później, dokona żywota. Jedyne, co jeszcze od 
niego zależy, to jak zginie i jak zostanie zapamiętany.

Zarys
Przed kilkoma wiekami Gardasz nie należało do Karian, a i nazywało się zupełnie inaczej. 
Potem nadeszły krucjaty, a o mury potężnej, krasnoludzkiej fortecy zaczęły rozbijać się 
kolejne szturmy sprzymierzonych. Ta twierdza jest nie zdobycia, mówili wkrótce, a z 
murów warowni wtórowali im poganie, złorzecząc i bluźniąc. Rzeczywiście, zdobyć ją 
szturmem było nie lada sztuką.

O pułkowniku Gardaszu krążyły już wtedy legendy – mówiono, że nie zna strachu i 
gotów jest podjąć każde ryzyko, byleby pokonać wroga. W rzeczywistości zarówno on, 
jak i duża część jego oddziału, była mocno uzależniona od środków odurzających i miał 
problemy z właściwą oceną sytuacji. Dlatego gdy odkryto tajemnicze tunele, mające 
rzekomo prowadzić do twierdzy, nie namyślał się zbyt długo, tylko zebrał możliwie wielu 
żołnierzy i ruszył wgłąb podziemi. Rzeczywiście prowadziły one do warowni – rzecz w 
tym, że gdy pułkownik do niej dotarł, została mu ledwie garstka ludzi. Okazało się, że 
tunele były zamieszkane przez różnej maści deviria, które natychmiast rzuciły się na 
żołnierzy, gdy tylko ci zagłębili się w podziemia.

Oddział, który pozostał Gardaszowi, nie mógł opanować twierdzy, ale wystarczył by 
opuścić bramę, a potem desperacko bronić się przy niej, ponosząc przy tym ogromne 
straty. Sam pułkownik poległ w trakcie tej walki – a ocalało ledwie z tuzin żołnierzy – ale 
sprzymierzonym udało się wedrzeć do twierdzy i po kilku godzinach zaciekłej walki w 
końcu ją zdobyć. Aby zaś uczcić wyczyn pułkownika forteca została nazwana właśnie 
jego nazwiskiem.

Od tego czasu warownia przeszła niewiele zmian. Perfekcyjna w swej konstrukcji, 
twierdza musiała być tylko nieznacznie dostosowana do potrzeb armii, głownie z 
powodu pojawienia się artylerii. Zasypano też cześć podziemnych tuneli, lecz prócz 
tego Gardasz wygląda jak przed wiekami – potężna bryła z czarnego, litego kamienia 

Autor: Filip ‘Gruszczy’ Gruszczyński
Ilustracje: Piotr ‘CE2AR’ Stachurski
Redakcja: Józef ‘Joseppe’ Orzeszyna
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o niepokojących kształtach, otoczona grubym na kilka metrów pierścieniem murów. 
Krasnoludzcy architekci nie dbali o jej urodę, lecz dziś nikt nie ma wątpliwości, że przy 
solidnej załodze twierdza jest nie do zdobycia. 

Terytorium wroga
Choć przez długi okres Gardasz była centrum niezwykle gwałtownych i krwawych 
konfliktów, to od pewnego czasu sytuacja wyraźnie się ustabilizowała. Nie oznacza to 
oczywiście, że jest tu bezpiecznie, ale jeśli tylko obie strony przestrzegają pewnych zasad, 
to liczba trupów pozostaje w normie. Valdorczycy pilnują, żeby Karianom nie strzeliło 
nic głupiego do głowy, ci zaś dbają o to, by Gardasz dalej trzymała pogan w szachu. Na 
dobrą sprawę żadnej ze stron nie chce się tego zmieniać, bo choć sytuacja daleka jest od 
komfortowej, to zapewnia minimum porządku i względnego spokoju.

Rzecz jasna nadal prowadzi się normalne działania wojenne. Głębiej za frontem 
Valdorczycy utrzymują trzy obozy warowne, która zatrzymać ewentualną ofensywę 
Karian i niejako neutralizować wojskowe znaczenie Gardasz. Agaryjczycy znają ich 
prawdziwe nazwy, ale żołnierze nie mówią o nich inaczej, niż obóz południowy, centralny 
i północny. Prócz tego bliżej Grzmiącej rzeki rozrzucona jest masa małych, dobrze 
ukrytych posterunków, między którymi krążą patrole. Wszystko to ma na celu wczesne 
wykrycie wojsk sprzymierzonych w razie ich koncentracji. Część tych kryjówek została 
już odnaleziona przez Karian, a następnie wykorzystana, by zaskoczyć oddziały pogan. 
Dziś z wielu na równi z Valdorczykami korzystają Agaryjczycy.

Żołnierze po obu stronach są już zmęczeni 
wojną. Choć nie powstrzymuje to oficerów 
przed zmuszaniem ich do walki, to 
kooperacja pomiędzy niższymi szarżami jest 
nad wyraz rozwinięta, co pozwala zmniejszyć 
nieco rozlew krwi. Szczególnie przyjaźnie 
nastawieni są orkowie z południowego 
obozu, jest on bowiem najstarszy i 
stacjonujące w nim plemiona poniosły 
największe straty. Zupełnie inaczej ma się 
sprawa z obozem centralnym, do którego w 
wyniku zluzowania trafiły świeże oddziały 
z głębi Valdoru. Ostatnimi czasy 
rozpoznanie wroga stało się kwestią życia i 
śmierci.

Okoliczna ludność jest niezwykle uległa i 
od dawna zaniechała jakiegokolwiek oporu 

wobec każdej ze stron. Chłopi żyją ze skrawków ziemi, nie wyścibiając nosa ze swych 
wiosek, starając się nie podpaść żołnierzom. Jedynym wyjątkiem jest Davest – duży gród 
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na północny wschód od Gardasz. Stoi tam już od lat, a jego mieszkańcom w przedziwny 
sposób udawało się uniknąć zniszczenia osady. Nie było to też specjalnie na rękę samym 
żołnierzom, bowiem Davest stanowi oazę normalności pośród chaosu i szaleństwa frontu. 
W grodzie obowiązuje zasada gościnności i nikomu, kto do niego wjedzie nie ma prawa 
nić się stać, jeśli tylko będzie przestrzegał obowiązujących w nim praw. Oczywiście, nie 
każdy zostanie doń wpuszczony, ale nie jeden raz oddział Valdorczyków lub Karian 
umknął pogoni, kryjąc się w Daveście. Jeśli gość nie sprawiał dotychczas kłopotów i 
jest znany mieszkańcom grodu, to ma spore szanse na uzyskanie bardzo bezpiecznego 
schronienia.

Ten odcinek frontu jest żywym świadectwem historii – gdzie się nie spojrzy widać 
strzaskane relikty przeszłości. Ruiny miast, potężnych twierdz i strażnic straszą swymi 
obcymi, monumentalnymi kształtami, a chyba najsłynniejszą z nich jest położona 
na północy bliźniacza do Gardasz forteca Zhavir. Została splądrowana przed laty 
przez krzyżowców w podobnym okresie, ale nie uznano jej za wartą obsadzenia. Dziś 
otoczona jest ponurą sławą i uznawana za nawiedzoną lub przeklętą. Podobnie sądzi się 
o położonym na południe od Davest kompleksie grobowców. Nawet Valdorczycy nie 
mają odwagi się tam zapuszczać, a agaryjczyków może zmusić do udania się w tamte 
rejony jedynie widmo nieuchronnej śmierci.

Zaplecze
Na dobrą sprawę zachodnia strona Grzmiącej niczym nie różni się od wschodniej – te 
same ubogie wioski, ruiny i żołnierskie strażnice. Nie widać nawet specjalnej przewagi 
ze strony Karian, choć przecież to do nich powinien należeć ten brzeg. Jest tu równie 
niebezpiecznie, co za linią frontu, a jedynymi spokojnymi miejscami jest bezpośrednia 
okolica Gardasz i głębiej położone tereny, których pilnują patrole z miasteczek i 
mniejszych obozów warownych. Tam zresztą Valdorczycy rzadko się zapuszczają, bo ich 
uwaga skupiona jest na Gardasz. Pomimo podobnych warunków żołnierze czują się po 
tej stronie dużo pewniej. Największa zasługa jest w tym lokalnej ludności – intensywnie 
indoktrynowana przez swoich księży stanowi lojalne zaplecze dla fortecy i żołnierzy.

Ze swej strony wojsko stara się utrzymywać możliwie dobre kontakty z miejscowymi, 
więc rekwizycje zdarzają się rzadko, a wszelkie przestępstwa wobec mieszkańców tego i 
tylko tego brzegu Grzmiącej są surowo karane. Zyskują na tym obie strony, bo żołnierze 
zostawiają większość żołdu w okolicznych wioskach, nie musząc się przy tym zanadto 
obawiać, że ktoś sprzeda ich Valdorczykom. Dużą część żołnierzy posiada w wioskach 
utrzymanki, czasem nawet po kilka. W niemal każdej osadzie można znaleźć prócz 
dobrze zaopatrzonej karczmy burdel, a położona na południu Narija to wioska złożona 
z samych niemal zamtuzów. Prze cały czas kręci się wokół niej spory patrol, choć samych 
przebywających w niej żołnierzy zwykle starczyłoby na obsadzenie małej stanicy.

Ci, którzy do Gardasz przybyli z rodzinami, zostawiają je zwykle w Nawicz – małym, 
lecz znakomicie ufortyfikowanym i dobrze bronionym mieście, na północny zachód 
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od fortecy. Kadra oficerska samodzielnie dokłada starań, aby miasto było należycie 
chronione, bo wielu jej członków również posiada tam swoich bliskich.

Bohaterowie niezależni
Gen. Janos Baruczow
Historia
Koszmar wojny na każdym pozostawia swój ślad. Czasem jest on niewielki i 
niedostrzegalny, częściej jednak jest trwały i wyjątkowo wyraźny. Tak jest również w 
przypadku gen. Baruczowa. Jako młody oficer trafił na front akurat w czasie potężnej 
ofensywy Valdorczyków. Wtedy linia walk cofnąła się o wiele kilometrów, zostawiając 
po sobie pola bitew usłane tysiącami ciał. Przerób żołnierzy był monstrualny, a bywały 
dni, gdy można było nawet kilkukrotnie awansować. Tak było i z Janosem – w wyniku 
ogromnych strat w kadrze skromny porucznik musiał stanąć na czele potężnego oddziału. 
I z tej próby Baruczow wyszedł zwycięsko.

Niestety nie wszystko układało się tak dobrze. Choć Janos świetnie radził sobie na 
kolejnych stanowiskach, które przypadały mu w udziale, jego psychika była w opłakanym 
stanie – stracił podczas wojny wszystkich przyjaciół i niezliczonych towarzyszy broni. 
Nadal radził sobie nieźle, a sytuacja na froncie powoli się uspokajała, ale tylko kwestią 
czasu było, kiedy Janos się załamie. Dowództwo tego czasu dać mu nie zamierzało. 
Baruczow, teraz już ze stopniem generała, został wycofany do relatywnie bezpiecznego 
Gardasz, którym miał się opiekować i przygotować do ewentualnego oblężenia. 
Rozwijająca się choroba psychiczna nie była jeszcze wtedy widoczna, więc sztab sądził, 
iż Janos sobie z tym poradzi. Efekt przerósł ich najśmielsze oczekiwania – twierdza była 
lepiej ufortyfikowana, a jej załoga lepiej przeszkolona, niż mogli tego oczekiwać.

Rzecz w tym, że Baruczow nie zrobił tego, by chronić fortecę i przydzielony jej odcinek 
frontu. Zrobił to, by chronić siebie. Postępująca paranoja sprawiła, że był gotów zrobić 
wszystko, byleby Gardasz było nie do zdobycia. Załoga trenowała do upadłego, broń i 
umocnienia były zawsze w należytym porządku, a w magazynach znajdowały się zapasy 
na wiele miesięcy. Z czasem – gdy front się ustabilizował – również choroba Baruczowa 
zaczęła ewoluować. Obawy dotyczące Valdorczyków zaczęły zanikać, ale na ich miejsce 
pojawiły się inne – teraz uderzenie miało przyjść z ręki jednego ze zdrajców, którzy 
wokół niego od dawna krążyli, od wewnątrz. I Baruczow jest gotów zrobić wszystko, 
byleby ten atak udaremnić.

Wygląd
Po Baruczowie w żaden sposób nie widać, że jest szalony. Ubiera się nienagannie i 
spędza dużo czasu dbając o swój wygląd, szczególnie pielęgnując starannie przystrzyżoną 
brodę. Zawsze stara się ubierać stosownie do zajmowanej pozycji i nigdy nie zapomina 
o posiadanych odznaczeniach, a u boku nosi znakomitej jakości rapier.
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Porady dotyczące odgrywania
Baruczow jest szalony, co do tego nie ma wątpliwości. Co prawda nie bełkocze, nie 
ma omamów i wygląda zupełnie normalnie, ale jego obłęd jest niezaprzeczalny. Przez 
całą dobę pilnują go specjalnie przezeń wybrani, lojalni i dobrze opłacani gwardziści. 
Właściwie nie opuszcza twierdzy, skąd snuje swoje intrygi i pilnuje swego bezpieczeństwa. 
Przez cały czas utrzymuje mała armię szpicli i informatorów, którzy mają wykrywać 
wszelkie oznaki buntu, nadmiernie ambitnych oficerów, którzy chcieliby zająć jego 
miejsce, no i oczywiście spiskowców, planujących jego zabójstwo. Tych ostatnich jak 
dotąd nie wykryto, ale to tylko dowód na to, że są znakomicie zakonspirowani!

Pułk. Werner Menaro
Historia
Póki dziedzic rodu Menaro był dzieckiem jego szczególne upodobania łatwo było ukrywać 
przed światem. To, iż lubił dręczyć zwierzęta, a nierzadko inne dzieci, traktowano jako 
przykrą dolegliwość, która minie wraz z wiekiem. Jeśli nawet komuś zdarzyła się krzywda, 
to zwykle było to nieszlacheckie dziecko, którego rodziców łatwo było kupić lub uciszyć. 
Lecz wbrew oczekiwaniom pomimo powolnego wchodzenia w dorosłość Werner wcale 
się nie zmieniał. Może inaczej – z każdym rokiem stawał się coraz bardziej brutalny i 
zwyrodniały. Zwierzęta dawno przestały mu wystarczać, teraz wraz kilkoma zaufanymi 
kompanami dręczył chłopów i biednych podróżnych wędrujących przez ziemie rodu 
Menaro. Pierwszego człowieka zabił mając 15 lat, a jego rodzice, choć przerażeni samym 
czynem, nie mieli innego wyjścia, jak zatuszować całą sprawę. Ojciec postanowił jednak 
w końcu zareagować i skończyć z bestialstwami chłopaka. Rozwiązaniem miała być armia 
i front.

Przez pierwsze dwa lata Werner był regularnie gnojony i przechodził twardą szkołę 
życia. Jednak karność i dyscyplina szybko weszły mu w krew, czyniąc z niego jednego 
z najbardziej obowiązkowych i sumiennych żołnierzy, torując mu drogę do awansów i 
pozycji. Awansował w błyskawicznym tempie, wprowadzając rodziców w stan błogiego 
spokoju i wiary, że ich syn wyszedł na prostą i może normalnie funkcjonować. Byli 
oczywiście w błędzie. Gdy tylko młody Menaro został w końcu mianowany kapitanem, 
z mocnymi plecami w sztabie i nieposzlakowaną opinią zdyscyplinowanego i solidnego 
oficera, obudziła się jego prawdziwa natura. Zaczął od swego własnego oddziału, 
wybierając kilku podobnych mu katów i rozpoczął znęcanie się nad młodszymi 
podkomendnymi – żółtodziobami, którzy ledwo co trafili na front. Było to jednak 
zdecydowanie zbyt mało – znacznie więcej możliwości dawały wypad za grzmiącą rzekę, 
patrole i Valdorskie wioski. O ich mieszkańców nikt nie pytał i nie próbował bronić, a 
na każdym patrolu znajdował się pretekst, żeby kogoś skatować, rozstrzelać lub powiesić. 
Później przyszły tortury. W oddziale wszyscy trzymali mordy na kłódki, nawet jeśli sami 
nie mieli ochoty na podobne zabawy. Ci którzy mieli, trzymali z Menaro i terrorem 
zmuszali innych do utrzymywania zmowy milczenia. Jednocześnie jego wyjątkowo 
brutalne metody przynosiły skutek – mieszkańcy pogranicza gotowi byli zrobić wszystko, 
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byleby udobruchać krwawego oficera. W sztabie nikt nie pytał, jak Werner wyłapywał 
szpiegów, przechwytywał patrole i podjazdy. Liczyły się wyniki. Kolejny awans zbliżał 
się błyskawicznymi krokami.

Upadek – jeśli tak można go nazwać – przyszedł zupełnie niespodziewanie. Tego dnia 
Menaro postanowił urządzić sobie zabawę w jednej z wsi. Padło podejrzenie, że znajduje 
się w niej szpieg. Wernerowi nie chciało bawić się w śledztwo, zadecydował więc, że 
dopóki mieszkańcy nie wydadzą informatora, to będzie po kolei włóczył końmi ich dzieci. 
Przy trzecim do wioski wjechał duży oddział Karyjczyków, stacjonujących w tym samym 
obozie, którzy również mieli tego samego dnia patrol. Rycerzy zaniepokoiło zamieszanie 
we wsi i postanowili to sprawdzić – trudno opisać ich przerażenie, gdy zobaczyli co 
się w niej dzieje. Ich dowódca wpierw rozkazał natychmiast wszystko przerwać, lecz 
gdy Werner w niewybrednych słowach odparł, co o tym myśli, natychmiast rozstawił 
oddział w szyku bojowym z wycelowanymi w Agaryjczyków hakownicami. Menaro nie 
pozostał mu dłużny i również zaczął szykować ludzi do orężnej rozprawy. Wydawało się, 
że obie strony mają podobną liczebność i szykuje się pat, gdy nagle połowa ludzi Wernera 
najspokojniej w świecie zebrała rynsztunek i pomimo wyzwisk, gróźb i przekleństw 
oficera, przeszła na stronę Karyjczyków. Rycerze aresztowali Menaro i odeskortowali 
go do obozu.

Cała sprawa została szybko rozwiązana na poziomie sztabów – agaryjskie dowództwo 
nie miało ochoty na skandal, więc Werner został prędko zawieszony i po cichu usunięty 
z placówki, a żeby osłodzić mu utratę twarzy, pozycji i otrzymanie wyjątkowo podłego 
przydziału, zaproponowano mu awans. Oficer nie oponował – swój proceder mógł 
kontynuować gdziekolwiek, a wyższa szarża tylko by to ułatwiała. Wkrótce potem trafił 
do Gardasz – do miejsca skąd się nie wraca i nikogo nie oczekuje z powrotem. Blady strach 
padł zarówno na żołnierzy, jak i mieszkańców okolicznych wiosek, a tutaj już nie było 
osoby, która by mu się przeciwstawiła. Menaro szybko uznał, że nie mógł trafić lepiej.

Wygląd
Już w samej aparycji Menaro jest coś, co wywołuje niepokój. Ostre, drapieżne rysy, wąskie, 
zaciśnięte usta i zmrużone, złe oczy nie wróżą niczego dobrego, a zimny i złowróżbny głos 
potrafi zjeżyć włosy na karku nawet najodważniejszym. Werner nosi zawsze nienagannie 
naszykowany mundur zgodnie ze wszystkimi nakazami regulaminu, a jedyne ozdoby na 
jakie sobie pozwala to kilka dużych, żelaznych sygnetów na palcach, które znakomicie 
wzmacniają każde uderzenie, gdy oficer znęca się nad którąś ze swych ofiar.

Porady dotyczące prowadzenia
Przez cały czas Menaro dla ochrony otacza się podobnymi jemu zwyrodnialcami i 
wzajemnie zapewniają sobie ochronę. W oddziale trzyma żelazną dyscyplinę, ale stara 
się specjalnie nie wchodzić w drogę tym, którzy mogą mieć silniejsze plecy, wybierając 
na ofiary słabych, samotnych i niedoświadczonych. Często prowokuje żołnierzy, szukając 
jakiegokolwiek pretekstu, by móc ich oćwiczyć samodzielnie lub kazać wybatożyć. 
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Jakiekolwiek formy sprzeciwu karze szybko i sprawnie, dlatego niewielu jest takich, którzy 
chcą mu się przeciwstawić. Obie strony utrzymują swoistą równowagę – Menaro nie 
rusza większych i silniejszych grup, a te nie wchodzą mu w drogę, gdy ten uweźmie się 
na kogoś z zewnątrz.

Werner regularnie urządza osobiście wypady za Grzmiącą, gdzie pastwi się nad lokalną 
ludnością. Ta nieraz już próbowała urządzać nań zasadzki, prosić o pomoc Valdorskich 
żołnierzy, ale Menaro jest na to za sprytny i jak dotąd nie dał się zabić, za to za każdą taką 
próbę srodze odpłaca wieśniakom. Każdy, kto mieszka dłużej w Gardasz wie, że za żadne 
skarby nie powinien wiązać się z nikim zza rzeki – nigdy nie wiadomo, czy akurat ona 
nie będzie następna ofiarą Menaro i czy nie będzie musiał wybierać między patrzeniem 
na jej kaźń i samobójstwem.

Pułk. Isa Madajew
Historia
Los sprzyja głupcom. Niestety tylko tym niegodziwym, zwyrodniałym i okrutnym, a 
pułk Madajew miał pecha być człekiem szlachetnym, odważnym i honorowym. Do 
pewnego momentu zresztą gwarantowało mu to powodzenie w armii, wśród arystokracji 
i rzecz jasna dam. Błyskawicznie awansował, pnąc się po szczeblach kariery, a niejako 
w międzyczasie udało mu się szczęśliwie ożenić z kobietą, która przyprawiała o szybsze 
bicie serca wszystkich kawalerów w okolicy. Również Isę, który nie mógł uwierzyć 
swemu szczęściu i gotów był jej poświęcić wszystko. Wydawało się, że sielankowego 
życia młodego pułkownika nic nie zdoła przerwać.

Potem zaś wszystko nagle się skończyło. Isa stał się niewygodny dla dowództwa, nie 
potrafił bowiem zaakceptować wielu praktyk i chciał je zmieniać. Nie potrzeba było dużo 
czasu, by otrzymał bilet w jedną stronę – do Gardasz. Isa przyjął to jednak ze spokojem 

– w końcu wszędzie mógł zrobić coś dobrego. Zapatrzona w niego żona równie pokornie 
zniosła swój los i z uśmiechem zgodziła przenieść dla męża do Nawicz. Madajew nie 
potrzebował niczego więcej do szczęścia.

Potem zdarzyła się tragedia. Nikt nie wie, od kogo żona Madajewa otrzymała wezwanie 
do Gardasz, ale pognała tam natychmiast, biorąc tylko niewielką przydzieloną jej na stałe 
straż. Kilkunastu żołnierzy nie miało szans z dużym orczym oddziałem, który zapuścił 
się głęboko na terytorium wroga, a z zasadzki nie miał prawa nikt wyjść żywy.

Gdy Isa usłyszał ponure wieści z rozpaczy wpadł w szał. By go zatrzymać potrzeba było 
całej jego straży przybocznej, a nawet zamknięty w swych komnatach miotał się i wył 
jak opętany przez dwie doby. Gdy w końcu je opuścił, żył tylko nienawiścią – gotów 
był poruszyć niebo ziemię, byleby odnaleźć winnych. Wszystkie jednak działania, które 
podjął, okazywały się bezcelowe – nikt nie wiedział, co tak naprawdę się wydarzyło, a 
wszyscy członkowie eskorty byli martwi. Człowiek zaś taki jak Isa, pomimo najszczerszych 
chęci, nie potrafił żyć nienawiścią. Została tylko rozpacz, żal i otępienie. To, co niegdyś 
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było pułk. Madajewem, stało się pustym truchłem, które choć funkcjonowało, to nie 
żyło. Isa umarł i pozostaje w tym stanie do dziś. Nie ma już też chyba siły, która by go 
mogła przywrócić do życia.

Wygląd
Gdyby nie służący Isa właściwie w ogóle nie przypominałby pułkownika agaryjskiej 
armii. Chodzi zwykle nieogolony i niechlujnie ubrany, z nieobecnym wyrazem twarzy. 
Jego niegdyś przystojna twarz jest dziś pusta i pocięta siecią zmarszczek. Choć przed laty 
Madajew był znakomitej formie, dziś jest tylko cieniem człowieka, którym niegdyś był 

– słaby, flegmatyczny i niezdarny nie zwraca właściwie niczyjej uwagi.

Porady dotyczące prowadzenia
Formalnie Isa dalej pełni funkcję pułkownika, ale praktycznie wszystkie obowiązki 
wypełniają jego podkomendni. Baruczowowi na rękę jest pozbawiony jakichkolwiek 
ambicji podwładny, więc trzyma go na stanowisku. W oddziałach Madajew każdy robi, 
co chce, a ze strony pułkownika nie należy oczekiwać ani kary, ani pomocy.

Kpt. Szamil dor Gerrod
Historia
Po swoich przodkach, którzy przybyli do Agarii by wziąć udział w krucjacie, Szamil 
odziedziczył trzy rzeczy: honor, rodowy miecz i tajemniczy dar, w mniemaniu kapitana 
będący przekleństwem. Od wieków nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka krew płynie 
w żyłach klanu dor Gerrod, choć rodzinne kroniki zawierały kilka wskazówek co do 
tego, jaka jest prawda. Nikt dotychczas nie zamierzał jednak jej odkrywać, a pierwszym, 
któremu przypadło to w udziale, był przez zupełny przypadek Szamil.

Wszystko wydarzyło się, gdy wrogi oddział zagonił patrol dowodzony przez dor Gerroda 
do nekropolii na południe od Davest. Gdy agaryjczycy wjechali między kurhany, Szamil 
natychmiast poczuł obecność gniewnych duchów, które gotowały się, by rozedrzeć ich 
na strzępy. O dziwo jednak potrafił się z nimi porozumieć, a nawet zaoferować pakt 

– możliwość ucieczki w zamian za wciągnięcie w pułapkę ścigających ich Valdorczyków. 
Wydaje się, że był to doskonały układ, ale tamto wydarzenie nie pozostało bez wpływu 
na stan umysłu i duszy dor Gerroda. Świadomość tego, iż sięgnął po zakazaną moc jest 
niezwykle destrukcyjna tak dla jego duszy, jak i psychiki, co potęgują jeszcze tajemnicze 
omeny i znaki, które zaczęły mu od tamtego czasu towarzyszyć. Choć Szamil próbuje 
odepchnąć od siebie tę myśl, powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, że tamtego dnia swymi 
czynami nie tylko porozumiał się z duchami. Zgromadzona w nim moc przebudziła coś 
potężnego i od dawna uśpionego, co próbuje się przedostać do Dominium. I jest coraz 
bliższe osiągnięcia tego.

Przede wszystkim jednak Szamil obudził w sobie dar Rodian, od wieków zapomniany 
przez jego przodków. Skrywana przez lata moc skumulowała się w rycerzu, czyniąc go 
niezwykle potężnym Wieszczem. Wystarczy, że się skupi i jest w stanie słyszeć głosy 



��

umarłych lub oglądać zdarzenia sprzed lat. Robi jednak wszystko, by uniknąć korzystania 
ze swych zdolności, pokładając ufność w swym ramieniu i odwadze, które dotąd nigdy 
go nie zawiodły.

I które żadną siłą nie doprowadzą go do potępienia…

Wygląd
Choć krew przodków jest już w nim mocno rozrzedzona, Szamil nadal wygląda jak 
prawdziwy Doryjczyk. Wysoki, dobrze zbudowany, z długą brodą i poważną, lecz 
łagodną twarzą, od razu wzbudza zaufanie. Ubiera się skromnie, lecz porządnie, mieszając 
doryjską elegancję z agaryjską praktycznością. Na co dzień nosi rapier koszowy, lecz przy 
jukach swego wierzchowca zawsze wiesza rodowy miecz, którym również regularnie i 
sumiennie ćwiczy.

Porady dotyczące prowadzenia
Szamil powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że jest zgubiony. Coś spoza tego świata 
kroczy po jego śladach i tylko powtórne użycie przeklętych mocy może go uratować. To 
zaś będzie oznaczało potępienie i strącenie na samo dno otchłani. Potrzeba cudu, aby 
wyjść cało z tej sytuacji.

To jednak najmniej porusza rycerza. Bo choć każdego dnia jest tego coraz bardziej 
świadom, to w swych modlitwach prosi tylko o jedno – by móc odejść nie plamiąc 
swego honoru. I zrobi wszystko, by tak właśnie się stało.

Por. Radko Travic
Historia
Marzeniem rodziny Traviców od zawsze było to, by ich dziedzic był oficerem. Tak 
się nieszczęśliwie złożyło, że trafiło akurat na Radko, który akurat z całej rodziny do 
żołnierskiego fachu nadawał się najmniej. Wobec groźby wydziedziczenia na nic zdał 
się jego opór i wkrótce młody szlachcic trafił na front, gdzie w przyspieszonym tempie 
przeszedł twardą szkołę życia. Wiedział dobrze, że nie nadaje się ani do szermierki, ani 
do strzelania, a i dowodzenie ludźmi niespecjalnie mu wychodziło, lecz w końcu nawet 
jemu udało się znaleźć swoje miejsce. Trafił do aprowizacji, a naturalna smykałka do 
handlu i cwaniactwa sprawiła, że szybko awansował. Przez zupełny przypadek i w skutek 
ogromnego pecha przy awansie trafił do Gardasz. Do przerażenia piekłem, jakim jest 
front, doszło teraz uczucie zupełnej beznadziei – w twierdzy nie sposób było normalnie 
żyć i nie można było się z niej wyrwać. Perspektywa życia w twierdzy szybko zmieniła 
Radko – okrzepł i stwardniał, a potem powoli zaczął wyzbywać się wszystkich ludzkich 
uczuć. Zaczął odnajdywać się w nowej rzeczywistości.

Dwie rzeczy, które szybko zaobserwował, to zupełny brak kontroli nad kadrą oficerską 
i kompletny brak zainteresowania okoliczną ludnością, szczególnie po drugiej stronie 
Grzmiącej. W jego głowie szybko zaczął powoli rodzić się plan, a gdy dano mu 
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kilkudniową przepustkę błyskawicznie zbadał grunt pod nowy interes. Potem znalazł 
jeszcze kilku ludzi, którzy podobnie jak on mieli ochotę na dodatkowy zarobek i zaczął 
wprowadzać swój plan w życie.

Agaryjskie burdele nigdy nie narzekały na brak panienek – wojna utrzymywała stały 
dopływ wdów i sierot, które potrzebowały pieniędzy. Lecz bogaci klienci miewali 
wyrafinowane zachcianki, a na te rzadko chciały godzić się miejscowe nierządnice. Gdyby 
zaś je przymusić, to z czasem mógł się znaleźć ktoś, kto by się o nie upomniał, więc było 
to nieco ryzykowne. Radko zamierzał wstrzelić się w niszę i dostarczyć towar, który 
można zmusić do wszystkiego i o który nikt się nie upomni. Co więcej – po wschodniej 
stronie Grzmiącej było go w bród, a Valdorskie kobiety od biedy mogły być uznane 
nawet za egzotykę i podbić jeszcze nieco stawkę. Travic zebrał ludzi, a potem ruszył na 
łowy. W ciągu jednej nocy miał gotowy pierwszy transport, który wysłał do umówionego 
kontrahenta. Zarobione pieniądze pozwoliły opłacić kogo trzeba w twierdzy, a Radko 
mógł rozkręcić swój interes na całość.

Wkrótce jednak zdał sobie sprawę, że pogranicze prędko wyczerpie swoje zasoby, a to 
może nie tylko ściągnąć na niego uwagę, ale i uniemożliwić dalsze dostarczanie kobiet. 
Rozwiązaniem okazali się sami Valdorczycy, z którymi udało mu się skontaktować za 
pomocą wynajętych przewodników – prędko bowiem znaleźli się wśród nich tacy, którzy 
chcieli zarobić i byli gotowi dostarczać towar z głębi Valdoru. Travic nie mógł trafić 
lepiej – obcość kobiet teraz była rzeczywistym atutem i z łatwością pokryła opłacanie 
pośredników. Od tego czasu siatka Travica działa doskonale, a w okolicy nie ma nikogo, 
kto chciałby i był w stanie go powstrzymać.

Wygląd
Trudno określić Travica inaczej niż szczur – i to taki dorodny, dobrze wykarmiony. 
Zwykle chodzi nieogolony i niezbyt czysty, nie dba też specjalnie o swoje odzienie. Stara 
się specjalnie nie wyróżniać i obnosić z swoim całkiem sporym bogactwem, ale i tak 
ubiera się znacznie dostatniej, niż inni oficerowie. Ma niezbyt miły, nieco piskliwy głos, 
dlatego musi go ciągle kontrolować. Z tego powodu nie lubi specjalnie gadać i rozkręca 
się tylko wtedy, gdy przechodzi do interesów.

Porady dotyczące prowadzenia
Od czasu gdy Radko zaczął handlować żywym towarem czasy się nieco zmieniły, a on 
musiał rozszerzyć swoją działalność. Teraz oprócz porwań posiada siatkę informatorów 
oraz utrzymuje stały kontakt z kilkoma Valdorskimi oficerami. Gdy trzeba kogoś 
sprzątnąć na patrolu albo załatwić sobie spokojny przejazd przez front, to trzeba to 
załatwić u Travica. Co prawda Valdorczycy niespecjalnie go szanują i nie darzą sympatią, 
ale ponieważ nigdy nie zawiódł ich zaufania, więc może całkiem sporo zdziałać.

Travic zabezpieczył się na wiele sposobów przed ewentualnym wykryciem prowadzonej 
przez niego działalności – regularnie opłaca kogo trzeba i pilnuje, żeby nikt za bardzo 
nie interesował się jego sprawami. Czas jednak zrobił swoje i ostatnio Radko trochę 



��

zmniejszył zakres środków bezpieczeństwa. Z tego powodu łatwiej trafić na ślad jego 
ciemnych sprawek, a nawet zadać mu cios – trzeba być wtedy jednak pewnym, że będzie 
on ostateczny. W przeciwnym wypadku Travic błyskawicznie ocknie się i zacznie 
kontratak.

Pomysły na przygody
Twierdza Zhavir
Wbrew legendom i żołnierskim opowieściom w fortecy nie straszy. Przynajmniej nie 
do końca. Przed wiekami został pod nią uwięziony potężny demon, a warownia miała 
strzec tego miejsca i nie pozwolić mu wyrwać się na wolność. Gdy została zdobyta 
przez krzyżowców magiczne bariery zniszczono, a bestia mogła w końcu podjąć próby 
przełamania wiążących ją zaklęć. Przez długi czas nie mogła robić zbyt wiele – zaledwie 
opętać pomniejsze bestie i czasem wyjątkowo niecnych ludzi, doprowadzając przy tym do 
zguby kilka mniejszych oddziałów. Ostatnio jednak nabrała sił i zaczęła coraz intensywniej 
napierać na założone na nią kajdany. Choć jej wysiłki spełzły początkowo na niczym, to 
jej starania zwróciły uwagę innego demona – wędrującego po okolicy nieśmiertelnego. 
Wkrótce zawitał on do twierdzy z zamiarem uwolnienia demona, którego później chciał 
spętać i zmusić do wyjawienia sekretów, mogących przywrócić nieśmiertelnemu część 
mocy. Nie zdawał sobie jednak sprawy z prawdziwej potęgi biesa i liczby sług, które 
ten zgromadził wokół twierdzy. Gdy tylko demon wyrwał się z oków, te podjęły próbę 
pojmania nieśmiertelnego, by bies mógł spróbować go zniewolić. Udało mu się jednak 
wyrwać z okrążenia i zaczął krążyć wokół warowni, szukając sprzymierzeńców, którzy 
pomogą mu spętać bestie. Nie chodzi mu bynajmniej o to, że w tej chwili zagrożona 
jest cała okolica, włącznie z samym Gardasz. Chce tylko wydobyć z demona potrzebne 
mu informacje.

Tak się akurat złoży, że w te rejony zostanie skierowany oddział z bohaterami – dowództwo 
zaniepokoi zmniejszona ilość orczych patroli w tej okolicy, te bowiem wyniosły się z 
powodu obecności demona. Cała grupa trafi w sam środek piekła wywołanego przez 
starcie dwóch deviria, a wkrótce potem na nieśmiertelnego, który zaproponuje im sojusz 
w walce z biesem, wyjaśniając przy tym wszelkie konsekwencje jego odrzucenia. Czasu 
jest niewiele, wkrótce bowiem demon odzyska pełnię mocy, a wtedy będą potrzebni albo 
potężni magowie, albo równie potężne relikwie i egzorcyści. Jeśli to ich nie przekona, to 
samo wyrwanie się z obszaru kontrolowanego przez demona będzie niesamowicie trudne, 
choć niekoniecznie niemożliwe. Bez względu na to, jaką decyzję podejmą bohaterowie, 
całą sprawę na koniec skomplikuje oddział orków, który – podobnie jak postaci – przybył 
do warowni zbadać niepokojące wydarzenia.

Spisek
Pewnego dnia w Gardasz uderza i roznosi się lotem błyskawicy wieść – pułk. Nadrevic 
został przeniesiony do twierdzy i ma do niej przybyć na dniach. Wiąże się to zapewne 
ze śmiercią jednego z członków rady wojskowej, który zapewniał protekcję krnąbrnemu 
pułkownikowi, cieszącego się na froncie ogromnym szacunkiem większości niższych szarż. 
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Na dobrą sprawę Nadrevic jest żywą legendą – opowieści o jego śmiałych wypadach 
na teren wroga i ciągłej walce o szeregowych żołnierzy można usłyszeć praktycznie od 
każdego człowieka na froncie. Widać jednak, że fortuna przestała mu sprzyjać i podzieli 
los innych opornych oficerów.

Nie jest to jednak wszystko. Jeden z bohaterów, najlepiej taki, który ma powody czuć 
się związanym z Nadrevic – może pod nim służył w poprzednich latach albo coś mu 
zawdzięcza, podsłucha rozmowę, w której omawiane jest zabójstwo pułkownika. Będzie 
z niej wynikało, że zamieszany w całość jest ktoś z góry i że zamach zostanie dokonany 
w najbliższych dniach, więc jeśli bohater zamierza przyjść Nadrevicowi z pomocą, to 
ma tylko kilka dni na odkrycie spiskowców. Kto może stać za zamachem? Możliwe, że 
Baruczow obawia się ambitnego oficera i chce go zawczasu unieszkodliwić, możliwe też, 
że są to zabójcy wynajęci przez Radę Wojskową, a kadra Gardasz ma się po prostu do 
niczego nie mieszać. Jak by nie było, bohaterowie prawdopodobnie będą zdani tylko na 
siebie i wyłącznie od ich sprytu będzie zależeć, czy uda im się uratować Nadrevica.

Tajemnica Gardasz
Podobnie jak Zhavir, Gardasz zostało zbudowane nie tylko po to, by bronić tych ziem. 
Tak jak bliźniacza forteca, jest więzieniem i w swych doskonale ukrytych podziemiach, 
ciągnących się dużo głębiej niż te, przez które przeprawiał się pułk. Gardasz, przetrzymuje 
potężnego demona. Ponieważ ta twierdza nie została zburzona, więc okowy krępujące 
biesa są znacznie silniejsze i nie pozwoliły mu dotąd nic zdziałać. Nie odnawiane jednak 
zaczęły w końcu słabnąć i teraz deviria zrobi co w jego mocy, żeby się uwolnić. Najpierw 
opęta możliwie dużą część dowództwa fortecy, a potem rozpocznie przygotowania do 
przełamania barier.

Bohaterowie wpadną przypadkiem na trop działań demona – może zakwestionują 
przypadkowość śmierci któregoś z ich towarzyszy, co w rzeczywistości było ofiarą dla 
demona, a może kpt. dor Gerrod odkryję fragment prawdy i podzieli się nią z nimi. 
Jakkolwiek by nie było będą musieli zmierzyć się z demonem i dowództwem, aby uchronić 
Gardasz przed zniszczeniem i odsłonięciem tej części frontu. Warto się też zastanowić, 
czy – pomimo wysiłków postaci – nie zaserwować graczom jednak wyrwania się demona 
z oków. Takie zakończenie może również być emocjonujące, a chaos, który zapanuje w 
tym odcinku frontu, może być hakiem dla wielu następnych przygód.
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Waleczne Wilki Pogranicza
Nieoficjalny dodatek do gry fabularnej Monastyr

Wstęp
Witam młodego panicza! Widzę, 
że i na takich gładkich młodzianów 
jak waszmość przychodzi kryska 
i muszą wyruszyć by odsłużyć 
swoje na froncie. Niczego się nie 

bój! Życie na Pograniczu Agarii nie jest takie złe, jak 
się o nim zwykło mówić. Usiądź przy moim stoliku, 
postaw butelczynę wina i racz wysłuchać opowieści 
starego, wyłysiałego wilka. Opowiem ci dzisiaj kilka 
słów o tutejszych wierzchowcach i wspomnę o 
formacjach wojskowych. Wytłumaczę ci, czym różni 
się kapral od porucznika. To dosyć istotne, abyś nie 
powiedział do oficera per “trepie”, bo skończy się to 
służbą w karnym oddziale albo zgoła czymś jeszcze 
gorszym. Dzięki mojej skromnej pomocy zorientujesz 
się w miejscowych zwyczajach i tradycjach. Jeżeli 
nie poskąpisz wina, usłyszysz również miejscowe 
opowieści i straszliwe historie o deviria, z którymi przychodzi nam walczyć. Widzisz 
tego mruka siedzącego przy barze? O nim też szepnę ci kilka zdań…

Agaryjskie wierzchowce
Aby podjąć wyrównaną walkę z siłami Ciemności, karianie potrzebowali wiernego 
sprzymierzeńca. Koń stał się niezastąpionym narzędziem do walki ze Złem, cudownym 
towarzyszem podróży, najlepszym przyjacielem wielu żołnierzy. 

Postaram się przybliżyć ci, panie, temat wierzchowców, które dzielnie służą na agaryjskim 
froncie. Trzeba jednak wiedzieć, iż w całym Dominium występuje ogromna różnorodność 
wśród tych zwierząt i nie da się ich wszystkich opisać w jednym miejscu.

W Agarii, wysokiej klasy konie od początku hodowane były z przeznaczeniem do celów 
bojowych. Na wschodzie kraju można spotkać pociągowe wałachy (kastrowane ogiery), 
jednak występują one jedynie we wsiach, gdzie służą do wykonywania ciężkiej pracy. 

Konie stepowe żyją na równinach Agarii i księstw Valdoru. Należą one do 
najwytrzymalszych i najmniej wymagających koni na świecie. Są niewielkie, szybkie, 
zwrotne, wytrwałe. Bez objawów zmęczenia przebywają trasę 120 km dziennie. Stepowce 
nie są odpowiednie dla rycerstwa. Wierzchowce nie potrafią unieść na grzbiecie ciężkiego 
jeźdźca. Dodatkowo zwierzęta te są wyjątkowo trudne w ułożeniu. Sprawiają wiele 

Autor: Marcin Sindera
Redakcja: Maciej Kaska
PDF: Sławomir Wrzesień
Okładka: Piotr Popiołek
Ilustracje: Marcin Kaganeka

	
PO

LT
E
R
	|

	M
O

N
A
S
T
Y
R

 http://monastyr.polter.pl/Waleczne-wilki-pogranicza-c8245 


��

kłopotów podczas tresury. Bardzo często objawiają swój gorący temperament. W niewoli 
rzadko się rozmnażają. Agaryjczycy powiadają, że zabranie wolności tym koniom sprawia, 
że marnieją. Maść koni stepowych: bułana, kasztanowa, rzadziej srokata.

Dory do Agarii przywędrowały wraz z pierwszymi krzyżowcami. Rasa ta posiada swoje 
korzenie wśród mocnych koni pociągowych, których w dawnych czasach zaczęło dosiadać 
doryjskie rycerstwo. Wierzchowce są masywne, wytrwałe, odważne i posłuszne. Łatwo 
przywiązują się do jednego właściciela i okazują wręcz wrogą nieufność wobec obcych. 
Stosunkowo szybko regenerują nadwątlone siły, jednak są dość wymagające. Prócz 
specjalnej tresury potrzebują odżywczego pokarmu i to w dużych ilościach. Dory nie 
nadają się do długich marszów, pościgów i gonitw. Zabierane na wyprawy swoje najwyższe 
wartości utrzymują przez 2–3 miesiące. Najlepiej czują się w umiarkowanym klimacie. 
W wielu kronikach znajdują się informacje, iż dory bardzo źle znoszą gorący klimat 
pustynny oraz chłodny klimat stepów. Maść dorów: kara, gniada, biała, na południu 
Agarii często tarantowata.

Konik górski to najlepszy koń juczny w całym Dominum. Konik ma małe wymagania 
względem paszy, posiada wyjątkową odporność oraz pewny krok. Jest wierny, łagodny, 
długowieczny i płodny. Niestety, jest to również najbrzydszy z koni, jakie można zobaczyć. 
Łeb ma suchy, kości masywne, kark gruby i mocny. Górale organizują zawody w jakim 
czasie konik przebędzie odpowiednią drogę. Rekord to podobno 16 kilometrów w 80 
minut z obciążeniem 100 kg. Ojczyzną tego konia jest Gord. Maść jest najczęściej gniada, 
ale występuje dość zróżnicowany przekrój.

Kathardy to rącze konie średniej wielkości. Sprowadzono je do Agarii z odległej prowincji 
Kathard, należącej do cesarstwa Kordu. Są to wierne i oddane człowiekowi wierzchowce. 
Idealne rumaki do podróży i rajdów. W ich żyłach płynie gorąca, północna krew o czym 
często można się przekonać na własnej skórze. Wśród nich rodzą się najpiękniejsze z 
koni Dominum. Rycerstwo drwi z tej rasy twierdząc, że jest to jedna z odmian psa, a nie 
konia. Hodowla kathardów w umiarkowanym klimacie Agarii dała niesamowite efekty. U 
zwierząt tych, w ciągu kilku pokoleń podniosła się masa, z równoczesnym zachowaniem 
szybkości i gibkości. Sama cena konia nie jest wygórowana, jednak koszty sprowadzenia 
takiego rumaka z Kordu przekraczają możliwości najbogatszych. Nie zmienia to faktu, 
iż konie te hodowane są w Agarii. Maść kathardów: tarantowata, rzadziej biała.

Dogorycze powstały ze skrzyżowania dwóch pierwszych wymienionych ras koni. W 
celu uszlachetnienia cech konia wcześniej powstałą krzyżówkę zmieszano z nielicznymi 
w Agarii kathardami. W ten sposób zrodziły się półkrwi agaryjskie rumaki. Na cześć 
walecznego wierzchowca pierwszego króla Agarii, Janosa Dogorocza, konie nazwano 
nazwiskiem króla. Podobno kiedyś królewski rumak sam wyniósł nieprzytomnego króla 
z ognia bitwy i zawiózł rannego właściciela do szpitala polowego. 

Dogorycze przejęły większość pozytywnych cech po przodkach. Z koni stepowych 
zyskały wytrzymałość, szybkość i temperament. Po dorach zachowały masę i wierność. 
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Dogorycze znakomicie spisują się w warunkach panujących na Pograniczu. Z bardzo 
dobrymi wynikami spełniają wszystkie stawiane przed nimi wymagania. Dogorycze 
występują w każdej z możliwych maści.

Koń cynazyjski to ogólna nazwa popularnej na Półwyspie Pazura rasy. Są to niezbyt duże 
konie o pięknym chodzie i lśniącej sierści. Używane głównie do uczestnictwa w paradach, 
a jest co pokazywać, bo urodą dorównują im tylko Kathardy. Konie cynazyjskie idealnie 
nadają się do krótkich przejażdżek po parkach i wypadów na wieś. Dzięki łagodnemu 
temperamentowi lubią dosiadać je panie. W razie potrzeby można zaprząc konia do lekkiej 
dwukółki. W Agarii panuje przekonanie, iż na koniach cynazyjskich nie da się jeździć, 
ponieważ są z porcelany. Kartińczycy i Cynazyjczycy mają na ten temat trochę inne 
zdanie. Istnieją udokumentowane przypadki śmiertelnych pojedynków spowodowanych 
kłótnią o wierzchowca. Maść koni: kara, gniada, izabelowata, rzadko biała.

Koń valdorski – rasa ta została wyhodowana przez elfy. Powstała najprawdopodobniej ze 
zmieszania koni stepowych z wierzchowcem nie występującym na terenach Dominium. 
Konie valdorskie są małe, odporne fizycznie, nie wymagają długich popasów. Mają grubą 
sierść dzięki czemu tracą mniej energii na ogrzewanie ciała. Z relacji żołnierzy walczących 
z deviria wynika, iż elfy potrafią rozmawiać z swoimi wierzchowcami dzięki przeklętej 
magii. Koń valdorski może posiadać tylko jednego właściciela. Agaryjscy żołdacy spotkali 
się z tym, iż przy ciałach martwych elfów pozostaje wierny wierzchowiec. Konia należy 
od razu zabić, ponieważ zwierzę nie pozwoli podejść do trupa swojego pana. Prędzej 
zdechnie z głodu niż go opuści. Należy jeszcze wiedzieć, iż jeszcze żadnemu z agaryjskich 
żołnierzy nie udało się oswoić wierzchowca devirii, nawet jeżeli został przygarnięty jako 
źrebak. Maść koni: biała lub siwa. Grzywa, ogon i pęciny często miedziane lub złote.

Widzę, że pan z mieszczuchów się wywodzi i nawet nie wie czym koń się żywi.. Otóż, 
zwierzę to posila się owsem, sianem, burakami pastewnymi, zielonką. Niektóre rasy 
lubią podjadać żołędzie. Owoce leśne są doskonałą paszą w zimie. Dobry hodowca wie, 
iż rumaka nie należy karmić słomą z roślin strączkowych, które często atakuje pleśń i 
inne grzyby pasożytnicze, a te spowodować mogą chorobę u konia, a czasami nawet 
doprowadzić do jego śmierci.

Koń to najwierniejszy towarzysz podczas wojny. Żołnierze potrafią dbać o zwierzęcych 
przyjaciół jak o własne oko w głowie. 

W przypadku wystąpienia u konia głębokich lub silnie krwawiących ran konieczna 
jest błyskawiczna pomoc. Przed rozpoczęciem leczenia ran należy je oczyścić. Gdy są 
uszkodzone naczynia krwionośne, trzeba zahamować upływ krwi. Jeśli z rany tryska jasna 
krew oznacza to, że została uszkodzona tętnica. Wymagane jest założenie opatrunku 
uciskowego zawsze powyżej miejsca zranienia. Trzeba go jednak co pewien czas 
rozluźniać, aby nie doszło do martwicy tkanki. Gdy z rany wypływa równomiernie krew 
ciemnoczerwona, uszkodzona została żyła. Wówczas często wystarczy zwykły opatrunek, 
by powstrzymać wyciek krwi.
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Każde zranienie niesie ze sobą ryzyko zarażenia tężcem. Żołnierze dbają więc o to żeby 
żadna z ran rumaka nie została zabrudzona glebą. W dwa, trzy tygodnie po zakażeniu 
objawia się choroba. Koń staje się bojaźliwy, ma rozszerzone źrenice, trudności w żuciu 
i łykaniu. W końcu dochodzi do trwałego skurczu mięsni. Nie ma żadnego lekarstwa 
na tężec. Koń umiera w ogromnych męczarniach.

Należy wiedzieć, iż występują cztery naturalne chody konia (kolejność według prędkości): 
stęp, kłus (w odpowiednim momencie należy podnieść się z siodła), galop (40 km/h) i 
cwał (60 km/h). Koń powinien galopować na tą samą nogę, w którym kierunku (lewo lub 
prawo) jedzie. Jeśli tak nie jest, koń jedzie kontrgalopem co jest niebezpieczne, ponieważ 
zwierzę ma problemy z zachowaniem równowagi. W cwale występuje charakterystyczna 
faza lotu wierzchowca, gdy kopyta, przez sekundy, nie dotykają ziemi.

Powodząc koniem nigdy nie możesz kazać zakręcić zwierzęciu w miejscu. Koń nie posiada 
obojczyka i nagły zwrot może spowodować, iż wierzchowiec naderwie sobie mięsień. 
Nawroty należy wykonywać jadąc szerokim łukiem.

W karczmie Ostoja, gdzie odpoczywają strudzeni wojaczką ludzie, można usłyszeć 
piękną historię o agaryjskim oficerze jazdy. Żołnierz umierając raniony przez orczą 
strzałę żegnał się z wierzchowcem słowami “Obym cię spotkał przyjacielu na łąkach 
stadniny Jedynego”.

Maść koni:

biała (zwana również “albino”) – sierść biała. Piwne lub jasnoniebieskie oczy. Jasne 
kopyta. Czerwone oczy, jak u prawdziwych albinosów nie występują.

bułana – żółtawa sierść. Ogon, grzywa, kończyny – czarne.

gniada – sierść od jasno brązowej do prawie czarnej, grzywa, ogon i dolne odcinki 
kończyn – czarne.

dereszowata (pleśniawa) – włosy białe i maściste wymieszane są w proporcji 1:1. 
Głowa, szyja i kończyny mają przewagę włosów maścistych (gniadych, karych lub 
kasztanowatych), natomiast tułów białych. Ilość włosów białych zależy od pory 
roku.

izabelowata – sierści żółtawa z jasnymi kończynami. Grzywa i ogon jaśniejsze, występują 
białe odmiany.

kasztanowata – żółtaworuda lub rudobrązowa sierść, grzywa i ogon w tym samym 
odcieniu lub jaśniejsze, kończyny bez czarnego podpalania.

kara – całkowicie czarna.

srokata (zwana także pstrokatą, łaciatą, krasą). Obok plam maści zasadniczej, na 
ciele występują białe plamy. Plamy te są najczęściej duże, o nieregularnym kształcie. 

•

•
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Obejmują również grzywę, ogon oraz kopyta.

tarantowata – na całkowicie lub częściowo białej sierści występują nieregularnie 
rozmieszczone niewielkie, ciemne plamy.

Agaryjskie konne formacje wojskowe
Nowy zwiad powstał w 1570 roku z inicjatywy Janora Markowa. Jest to lekka kawaleria 
wyekwipowana na modłę valdorskich elfów. W agaryjskiej armii jest tylko jedna chorągiew 
tego typu, ponieważ jest to projekt eksperymentalny.

Oddział wykorzystywany jest do dokonywania rekonesansu, dalekich wypadów w 
głąb terytorium przeciwnika i patrolowania terenu. Żołnierze doskonale zdobywają 
informacje oraz zaciągają języka u okolicznej ludności. Dzięki swojej szybkości potrafią w 
mgnieniu oka przemieścić się z jednego frontu walki na drugi. Bardzo często, niczym wilki 
podchodzą i szarpią przeciwnika, zadając niewielkie straty, za to bardzo go męcząc.

W walce ze stworami Valdoru, Nowy Zwiad stara się unikać bezpośredniego kontaktu z 
groźnymi przeciwnikami. Najczęstszym nieprzyjacielem ludzi są orki. Potyczki z elfami 
zdarzają się bardzo rzadko.

Wojacy wyekwipowaniem znacznie odbiegają od standardów panujących w armii karian. 
Kawaleria opancerzona jest w kolczugi posiadające krótkie rękawy i sięgające bioder. 
Co bogatsi żołnierze mogą sobie pozwolić na zakup lepiej wykonanych modeli zbroi, 
w których każde kółeczko jest zanitowane. Biedniejsi muszą zadowolić się marnymi 
wyrobami płatnerzy, w których poszczególne ogniwa pancerza połączone są tylko na 
styk. Taka kolczugą jest słabą ochroną przeciwko uderzeniom kłutym. Już przy niezbyt 
silnym sztychu kółeczka zostają rozerwane, a wojownik ranny. Strzała wypuszczona z łuku 
refleksyjnego, lub ciężkiego łuku orków bez problemu penetruje większość używanych 
w wojsku kolczug.

Na głowę każdy z wojaków zakłada czepiec kolczy – jest wygodny i nie ogranicza w 
żaden sposób pola widzenia.

Obowiązkowo, pod czepiec oraz kolczugę wkładany jest aketon (watowany kaftan i 
czapka, które absorbują energię uderzenia).

Stalowa ochrona rąk i nóg nie jest stosowana. Dłonie chronią skórzane rękawice 
jeździeckie. Niektórzy żołdacy zakładają na jedno przedramię karwasz z grubej skóry, 
który osłania rękę przed bolesnym uderzeniem cięciwy łuku.

U lewego boku każdy z żołnierzy nosi, jednoznacznie kojarzoną z deviria, szablę, a nie 
popularny w Dominum rapier. Według Janora Markowa, właśnie ta broń najlepiej spisuje 
się w walkach przeciwko orkom i elfom. Szermierka szablą jest szybka, a cięciem można 
zadać wielce niebezpieczny cios. Egzemplarze stosowane w Nowym Zwiadzie zostały 
opracowane przez rzemieślników na specjalnie zamówienie generała. Szable elfów okazały 
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się zbyt lekkie i przeznaczone wyłącznie do finezyjnego fechtunku. Maczety orków 
nie nadawały się do niczego innego niż rąbania drewna na opał. Ludzie potrzebowali 
broni przystosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Z tego powodu powstała szabla 
kawaleryjska. Szabla charakteryzuje się lekko zakrzywioną głownią o uwydatnionym 
piórze. Przez cała długość klingi biegnie zbrocze, znacznie zmniejszające ciężar broni. 
Rękojeść jest rozbudowana na wzór rapiera. Składa się z licznych posplatanych ze sobą 
kabłąków, nieograniczających jednak ruchów ręki i doskonale chroniących dłoń. W 
kapturku (głowicy) zamocowane jest kółeczko, przez które można przepleść łańcuszek 
albo rzemyk zakładany w razie potrzeby na nadgarstek. Nosi on nazwę temblak.

Niezwykle cenioną w Nowym Zwiadzie bronią jest rohatyna, zwana też włócznią. 
Długość broni wynosi około 2-óch metrów. Włócznia posiada grot w kształcie 
połączonych skrzydełek. Drugi koniec drzewca zaopatrzony jest w niewielki stalowy 
szpikulec. Bronią tą można wykonywać specjalny rodzaj fechtunku z końskiego siodła. 
Każdy model rohatyny posiada dodatkowo dwie pętelki z rzemienia. Jedną pośrodku 
drzewca, drugą na jego dole. Temblaki umożliwiają jeźdźcowi wygodny transport broni. 
Kawalerzysta zakłada jedną pętelkę na stopę wsuniętą w strzemię, drugą na przedramię i w 
taki sposób podróżuje. W wojsku powiada się: “rohatyna dobra jest na orka olbrzymiego, 
elfa wszetecznego i na dziewki rumiane, które w kuper z kulbaki klepnąć można”. Dla 
pieszego przeciwnika doświadczony żołnierz używający rohatyny z końskiego grzbietu 
jest śmiertelnie niebezpieczny.

W Nowym Zwiadzie zapoczątkowano skuteczny, valdorski sposób prowadzenia walki. 
Najbardziej ekstrawaganckim pomysłem wprowadzonym w oddziale było uzbrojenie 
żołnierzy w łuk. Ludzkim egzemplarzom daleko jednak do wyrobu elfów. Kariańska broń 
to zwykłe łuki równikowe, o drewnianym łęczysku długości około 100 cm. Sporadycznie, 
niektórzy żołnierze posługują się zdobytymi na elfach łukami refleksyjnymi. Jawnym 
zapożyczeniem od valdorskiej sztuki wojennej jest sposób transportowania broni. 
Agaryjczycy mają przytroczony przy siodle szczelny, skórzany futerał do którego wkładają 
nienaciągnięte cięciwą łęczysko. Dzięki temu drewno chronione jest przed zgubnym 
wpływem wilgoci i długo pozostaje sprężyste. W boju wojacy noszą łuk przewieszony 
przez plecy. Kołczan zwisa wygodnie przy prawym boku umocowany do pasa. Nowy 
Zwiad tak bardzo pokochał łuk, iż stał się on znakiem rozpoznawczym oddziału. 
Żołnierze obnoszą się dumnie z swoją bronią, manifestując tym samym przynależność 
do kawalerii Jarona Markowa.

Dzięki kilku potyczkom z elfami, ludzie nauczyli się wykorzystywać, z grzbietu końskiego, 
maksymalne możliwości łuku. Kawaleria podjeżdża możliwie najbliżej wroga, strzela 
kilkakrotnie z łuku i wykonuje nawrót. Podczas cofania, żołnierze ponawiają ostrzał 
przechylając się w kulbace do tyłu. 

Nowy zwiad niesamowicie ceni swoje wierzchowce. Najczęściej w oddziale można 
spotkać wspaniałe okazy dogoryczy. Biedniejsi z wojaków dosiadają małych koników 
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stepowych.

Rajtarzy to konny odpowiednik pieszych strzelców. W związku ze zmianami 
w wojskowości zapoczątkowanej przez odkrycie prochu, metody walki udoskonaliły 
się i ewoluowały. W wojnach straciła na znaczeniu siła rycerstwa i przełamująca szarża. 
Ciężkozbrojni nie byli w stanie przebić się przez mur pik wspomagany ciągłym ostrzałem 
prowadzonym z muszkietów. Wojska zaciężne wyparły z frontu pospolite ruszenie. Wraz 
z modernizacją armii powstała kawaleria wykorzystująca maksymalne możliwości broni 
palnej.

Tak zrodziła się rajtaria – lekka kawaleria walcząca przy pomocy ognia pistoletowego. 

Rajtarzy, podobnie jak konni kusznicy, zajmują się aprowizacją armii. W związku z tym, 
iż jest to rodzaj wojska używany w każdej liczącej się armii Dominium słowo rajtar jest 
synonimem rabusia i grabieżcy. Często zdarza się, iż rajtarzy muszą pracować jako odziały 
pacyfikacyjne, rozwiązując liczne problemu zbuntowanego chłopstwa.

Żołnierze uzbrojeni są w dwa pistolety nazywane pufferami. Pistolety produkowane 
są parami – prawy oraz lewy. Wojacy noszą je umieszczone w skórzanych olstrach z 
lewej i prawej strony siodła. Puffer jest to pistolet małego kalibru z zamkiem kołowym. 
Do naciągnięcia zamka do strzału wymagany jest odpowiedni klucz. Zamki kołowe 
w rajtarskiej broni mają bardzo skomplikowaną budowę. Wadą zamka kołowego jest 
szybkie zapychanie się rowków trących kółka i wgłębienia panewki, proszkiem ścieranego 
materiału oraz osadem spalonego prochu. Po pięciu, sześciu oddanych strzałach żołnierz 
musi kompletnie zdemontować i wyczyścić cały zamek. W pufferach chwyt pistoletowy 
jest prosty lub lekko odchylony ku dołowi. Kolba często zakończoną jest na kształt kuli, 
co pozwala na łatwiejsze dobycie broni z olster oraz umożliwia użycie puffera w walce 
niczym maczugi.

W walce wręcz, rajtarzy korzystają z rapierów koszowych. Ta wybitnie bojowa odmiana 
tej broni charakteryzuje się oprawą rękojeści w postaci systemu kabłąków i obłęków 
splecionych ze sobą i tworzących pełną osłonę dłoni. W rapierach koszowych średnia 
długość głowni to 80 cm, a szerokość waha się od 4–5 cm. Przeważnie występuje zbrocze 
znacznie zmniejszające ciężar ostrza. W rapierach rajtarów używany jest paluch, w który 
walczący wsuwa kciuk. Uchwyt broni z pomocą palucha zwiększa znacznie możliwości 
sprawnego fechtunku. Taka forma rapiera wykształciła się w Agarii z miecza rycerskiego. 
Dopiero później broń przerodziła się w egzemplarze przeznaczone do pojedynków 
indywidualnych. Żołnierze noszą rapier zamocowany na skórzanym lub materiałowym 
pasie, który przewieszony jest przez jedno z ramion.

Tylko niektóre formacje rajtarów opancerzone są w kirysy, składające się z napierśnika 
i naplecznika. Rajtaria z założenia nie jest przeznaczona do bezpośredniego starcia, 
dlatego też postanowiono jak najbardziej odciążyć ją kosztem zmniejszenia ilości użytego 
pancerza.
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Żołnierze ubrani są w rajtrok (kolet, skórzany kaftan), spodnie, wysokie buty sięgające 
poza kolana oraz kapelusz z szerokim rondem. Niektórzy wojacy umieszczają w dzwonie 
kapelusza stalowe stelaże, zastępujące minimalnie rolę hełmu.

Taktyka walki rajtarów upodobniła się znacznie do kontrmarszu stosowanego w rotach 
strzelczych. Cała siła formacji opiera się na ostrzale z broni palnej. Jazda podjeżdża w 
kilkunasto szeregowym szyku na odległość umożliwiającą oddanie skutecznego strzału 
z pufferów. Trzy pierwsze szeregi odłączają się lekko od oddziału, oddają strzał z jednej 
ręki, po czym dokonują nawrotu w miejscu i ponawiają ogień z drugiej ręki. Żołnierze z 
drugiego i trzeciego szeregu prowadzą ostrzał pomiędzy lukami powstałymi w pierwszym 
szeregu. Po wystrzeleniu amunicji, trójszereg wycofuje się i jest zastępowany przez 
następną grupę żołnierzy.

Najpopularniejszym wierzchowcem używanym przez rajtarów są dogorycze. Szybkie, 
zwinne, wytrzymałe konie nadają się idealnie dla kolejnej formacji lekkiej jazdy, którą 
spotkać można na terenach całego Pogranicza.

Arkebuzerzy to przykład unowocześnionej ciężkiej jazdy, wciąż stosowanej w walkach 
na zachodnim froncie. Formacja wykształciła się wprost z zaciężnego rycerstwa, którego 
rolę przejęła na polu bitwy.

Wielu arkebuzerów rekrutowanych jest spośród Kawalerów Mieczowych, którzy dalej 
hołdując tradycji rycerskiej, zaakceptowali nowinki technologiczne i w chwili obecnej 
używają broni palnej.

Żołnierze opancerzeni są w folgowane zbroje, które pozwalają zachować dużą swobodę 
ruchu. Uzbrojenie ochronne arkebuzera składa się z poszczególnych elementów: kirysu 
wraz z doczepionym do niego fartuchem, nabiodrników – chroniących uda oraz kolana, 
naramienników z opachą, nałokcicą i zarękawiem. Dłonie chronią skórzane rękawice. 
Głowę zakrywa hełm arkebuzerski czyli przyłbica z dołączonym do niej obojczykiem. 
Zasłona twarzy może być całkowita. Wtedy żołnierz ma małe pole widzenia przez 
niewielką, poziomą wizurę. Zasłona może również przybrać formę solidnej kratownicy. 
W hełmie arkebuzerskim charakterystyczny jest niewielki daszek umieszczony nad wizurą. 
Cała zbroja żołnierza waży około 22 kilogramów.

Masywne wierzchowce – dory, które jako jedyne są w stanie służyć ciężkiej jeździe, 
również oblekane są w płytowe zbroje. Zbroja końska składa się z naczółka (metalowa 
płyta dopasowana do końskiego łba), osłony karku wykonanej z folg, przedpiersienia, 
osłony boków oraz zadu.

Do typowego ekwipunku arkebuzera należy dodać wysokie, skórzane buty, idealnie 
nadające się do jazdy konnej.

Gdy powstawała formacja arkebuzerów, ich podstawową bronią były toporne arkebuzy z 
zamkami lontowymi. Karabiny przeznaczone były do strzału z grzbietu konia. Niestety, 
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zamek lontowy oraz zbyt duże rozmiary broni spowodowały, iż została ona wyparta przez 
znacznie poręczniejsze, ciężkie pistolety jazdy z zamkami kołowymi.

Broń ta, jest masywniejsza oraz ma większy kaliber niż rajtarskie puffery. Żołnierze 
wykorzystują pistolety zamiast przestarzałej kopii, która w epoce pik i muszkietów straciła 
całkowicie na znaczeniu. Podczas szarży, arkebuzerzy (zanim wpadną na groty broni 
drzewcowej) dokonują ostrzału, przerzedzając szyki pikinierów. Po utorowaniu sobie 
drogi, wpadają galopem na przeciwnika, dobywają pałaszy i rozpoczynają bezpośrednie 
starcie.

W walce twarzą w twarz, arkebuzerzy gromią przeciwnika przy pomocy rapierów 
koszowych lub pałaszy. Pałasz to długa broń, służąca przede wszystkim do cięcia, ale 
nadaje się również do kłucia. Charakteryzuje go prosta lub prawie prosta jednosieczna 
głownia. Rękojeści pałaszów są bardzo różne. W Agarii przeważa rękojeść szablowa 
z zamkniętym kabłąkiem. W oddziałach autoramentu kordyjskiego znaleźć można 
pałasze o rękojeściach rozbudowanych w pełną tarczkę i obłęki boczne. Pałasz to 
niewątpliwie bardzo groźna broń, która jest w stanie zadać przełamujące cięcie i ugodzić 
przeciwnika.

W oddziałach arkebuzerów pochodzących z Kordu (tam mają bardzo chlubną historię 
oraz bogatą tradycję) nadal używana jest rohatyna (patrz lekki zwiad).

Niewiele jest oddziałów, które są w stanie przetrwać szarże tych opancerzonych 
wojowników. Jeden z kordyjskich dowódców, służąc na froncie pogranicza miał podczas 
bitwy zwyczaj mówić: “wyślijcie arkebuzerów, a mi przygotujcie obiad”.

Karyjskie konne formacje wojskowe
Templariusze to na froncie elita karyjskich oddziałów. Nieustraszeni, wyćwiczeni, 
całkowicie oddani dowódcy, rycerze – zakonnicy sieją postrach wśród valdorskich wojsk, 
wzbudzają szacunek pomiędzy karianami.

Aby zostać Templariuszem należy być szlachetnego pochodzenia. Tylko możni Karyjczycy 
zostają wcieleni w poczet zakonu. Przyjęcie młodego człowieka do zakonu jest dla rodu 
tak wielkim wyróżnieniem, iż niekiedy całe rodziny zbierają latami majątek, aby wkupić 
przyszłego wojownika w łaski Templariuszy. Rycerze są tak bardzo szanowani pośród 
ludzi, iż stoją o klasę wyżej niż szlachta Kary. W Kościele, na biesiadzie czy radzie zawsze 
zajmują miejsce honorowe. Możni i nawet znaczniejsi duchowni muszą bardzo poważnie 
liczyć się z zdaniem zakonników.

Na froncie nie mówi się o tym głośno, ale powszechnie wiadomo, iż w skład rycerzy 
–zakonników werbowani są również kryminaliści. W zamian za odkupienie swoich 
win mają służyć zakonowi swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami szermierczymi. 
Rekrutację przeprowadza się spośród najgorszych morderców, gwałcicieli i infamisów. 
Dzięki darowaniu życia, kryminaliści odwdzięczają się psim posłuszeństwem wobec 
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dowódców oraz niezwykłą brutalnością w stosunku do wrogów.

Templariusze podlegają ciągłemu szkoleniu (fizycznemu jak i psychicznemu). Nieustanne 
treningi wpajają w żołnierzy doskonałe umiejętności walki i ordynku. Krwawo plewiony 
jest indywidualizm ludzi. Treningi zawsze odbywają się w oddziałach. Dzięki temu 
żołnierze są tak wyśmienici w walce w szyku. Poddawani ciągłej presji, umartwieniom 
ciała i rywalizacji Templariusze wyzbywają się jakichkolwiek ludzkich uczuć. Są całkowicie 
oddani dowódcy. Jego rozkaz jest dla nich święty. Reguła zakonu zabrania żołnierzom 
wycofania się z walki. Zasada jest tak restrykcyjnie przestrzegana, iż nawet podczas 
pojedynków rycerze nie postępują kroku w tył. Takie zachowanie często kończy się 
niepotrzebną śmiercią żołnierza, jednak powszechnie znany fanatyzm rycerzy przeraża 
tych, którzy stanęli na ich drodze.

Wyposażenie każdego z rycerzy poddane jest maksymalnej standaryzacji. Zakazane jest 
jakiekolwiek ozdabianie broni. Nie oznacza to, iż wojownicy posiadają uzbrojenie gorszej 
jakości. Wręcz przeciwnie. Wśród Templariuszy znaleźć można najlepsze egzemplarze 
broni. Zakon zabrania posiadania własnego ekwipunku (nawet miecza rodowego). Całe 
wyposażenie dla żołnierza kupuje zakon z pieniędzy, którymi szlachcic wkupił się w 
łaski zakonu.

Templariusze to ciężkozbrojna jazda. Na ekwipunek każdego wojownika składa się pełna 
zbroja płytowa, pod którą zakładany jest aketon. Głowę chroni hełm garnczkowy o 
okrągłym dzwonie. Dzięki temu ostrze ześlizguje się po hełmie nie czyniąc rycerzowi 
znacznego uszczerbku na zdrowiu. Dozwolone jest umieszczenie na hełmie chusty albo 
proporczyków z Krzyżem Templariuszy. 

Do walki wręcz rycerze – zakonnicy używają mieczy jednoręcznych. Głowica ma kształt 
kuli, jelec to uproszczony krzyż z pojedynczym wgłębieniem po każdej ze stron ostrza. 
Wgłębienie ma na celu zapobiec ześlizgnięciu się ostrza przeciwnika po osłonie dłoni.

Druga ręka dzierży trójkątną, stalowa tarczę. Całkowicie drewniane egzemplarze 
tarcz wyszły już dawno z użycia. Mimo tego, iż obleczeni w ciężkie płyty od stóp do 
głowy, żołnierze muszą walczyć z pomocą tarczy. Doskonałe opancerzenie wojowników 
wymusiło wśród orków wykorzystanie broni, która jest zdolna przebić karyjskie zbroje. 
Jedyną ochroną przed śmiertelnymi ciosami deviria jest dla Templariusza tarcza, którą 
można swobodnie manewrować. Doświadczony rycerz potrafi wykorzystać tarczę nie 
tylko do obrony. Powszechnie stosowaną praktyką w walce z orkami jest niespodziewany 
cios zadany ostrym rogiem tarczy.

Podczas szarży rycerze używają kopii. Jest to broń drzewcowa o nieprzeciętnej długości 
(4 metry), zakończona żelaznym grotem. Uchwyt kopii osłaniany jest przez specjalne 
tarczki. W Dominium istnieją dwa rodzaje kopii – bojowa i turniejowa. Różnią się one 
przede wszystkim budową grotu. Kopia jako broń nadaje się tylko i wyłącznie do zadania 
pchnięcia z siodła. Niemożliwe jest wykonywanie nią jakichkolwiek rodzajów fechtunku. 
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Aby skutecznie wykonać uderzenie jeździec musi siedzieć w specjalnym bojowym 
siodle, o wysokich łękach. Inaczej siła ciosu mogłaby zrzucić kopijnika z jego własnego 
wierzchowca. Kopia dzięki zastosowaniu specjalnej budowy, zazwyczaj kruszona jest w 
pierwszym, decydującym starciu.

Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym Templariuszy są purpurowe płaszcze, na 
których widnieje Krzyż Templariuszy. Krzyż na każdym z ramion ma jedną, prostopadłą 
do głównego ramienia, małą belkę. Symbolizują one cztery cnoty duchowe: wierność, 
honor, wstrzemięźliwość i wiarę. Pomiędzy ramionami, w pobliżu przecięcia się głównych 
ramion, umieszczone są cztery kule, nazywane również jabłkami. Symbolizują one 
cztery cnoty ludzkie: odwagę, męstwo, siłę, mądrość. Jest to bardzo popularny symbol 
umieszczany również na nowszych egzemplarzach broni i pancerzy.

W wojsku templariuszy, jako wierzchowców używa się ciężkich dorów, które od pokoleń 
hodowane były z przeznaczeniem dla ciężkiego rycerstwa.

Konni kusznicy to wciąż popularny rodzaj wojsk w Agarii. W jego skład wchodzą 
biedniejsi mieszkańcy Agarii, których nie stać na drogi, dobry ekwipunek, oraz rasowego 
wierzchowca. Jednostka uposażana jest ze skarbu państwa. Wielu żołnierzy zdobywa 
również potrzebny ekwipunek na własny koszt. Bądź to z wojskowego żołdu, bądź z 
zagarniętych łupów wojennych.

Konni kusznicy często zajmują się aprowizacją armii. Całe wojsko nie może tego 
robić, ponieważ wiele oddziałów składa się z piechoty i artylerii. Aprowizacja polega 
najczęściej na regularnym rabunku wiosek i ogołacaniu pól, w pobliżu których przechodzi 
wojsko.

W razie potrzeby, żołnierzy można wykorzystać do łupieżczych napadów, ataków 
z zaskoczenia na miasta, czy nawet działań oblężniczych.

Kusznicy opancerzeni są w specjalne zbroje strzelcze typu trzy czwarte. Tors chroniony 
jest przez napierśnik (ochrona pleców nie występuje). Na nogi zakładane są folgi, ale tylko 
do kolan (zbroja jest niepełna. Osłania tylko przód nóg). Stopy pozostają nieosłonięte, 
ponieważ żołnierze często muszą wykonywać zadania piesze. Głowę zakrywa prosty 
kapalin. Nigdy nie występują metalowe ochrony rąk. Elementy te uniemożliwiają sprawne 
operowanie kuszą. Pancerz na ramionach zastępuje watowany, lub pikowany kaftan 
wykonany ze skóry albo taniego materiału. Rękawy często są oddzielenie dopinane co 
pozwala żołnierzom dopasować zbroje do indywidualnych potrzeb.

Należy przypomnieć, iż wszystkie elementy opancerzenia są miernej jakości. Zbroje 
produkowane są masowo i często bardzo niedbale.

Podstawową bronią zaczepną żołnierzy jest kusza kawaleryjska napinana za pomocą 
lewara tzw. “koziej nóżki” (po odciągnięciu rączki w tył, sierpowe ramiona lewara ślizgają 
się po czopach umieszczonych po obu bokach kuszy, a haki napinają cięciwę). Jako, iż 
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mechanizm ten jest skomplikowany, często też ulega uszkodzeniom. Z tego powodu każda 
kusza wyposażona jest w strzemiączko, w które należy osadzić stopę podczas napinania 
cięciwy za pomocą haka napaśnego. W razie takiej potrzeby mechanizm “koziej nóżki” 
bardzo łatwo zdemontować. Kolba kuszy używanej w kawalerii jest zbliżona kształtem 
do kolby muszkietu. Dzięki specjalnemu wyważeniu (przeniesieniu ciężaru na tył broni) 
kusznicy są w stanie oddać skuteczny strzał przy pomocy jednej ręki. Druga może w tym 
samym momencie powodzić wierzchowcem. Skuteczny strzał z tej broni jest wstanie 
powalić przeciwnika z odległości 400 metrów. Łuk wykonywany jest z drewna, rogu 
lub metalu. Łoże, zwane również kolumną, zrobione jest najczęściej z drewna jabłoni, 
gruszy lub orzecha. W łożu umieszczone jest skomplikowane urządzenie spustowe 
nazywane orzechem. Kusze nosi się w specjalnym pokrowcu chroniącym łuk oraz cięciwę 
i części metalowe przed negatywnym wpływem wilgoci. Żołnierze muszą umieć dbać o 
przydzielony sprzęt. Od tego często zależy ich własne życie.

Do walki wręcz konni kusznicy używają tańszych egzemplarzy broni. Przy boku 
kawalerzysty często zwisa kord, tasak lub maczeta. Tylko nieliczni wchodzą w posiadanie 
miecza lub rapiera koszowego. Poza tym w bezpośrednim starciu nieraz lepiej sprawdza 
się krótka broń. Daje ona lepsze możliwości zadania skutecznego uderzenia.

Wielu z wojaków ma przy sobie również nóż lub sztylet. Prócz normalnego zastosowania 
zdarza się, że po wygranej bitwie noże są używane do rozpruwania zwłok przeciwników 
w celu poszukiwania kosztowności ukrytych w brzuchach ofiar. Oficerowie zabraniają 
dokonywania takiego procederu pod groźbą kary śmierci, jednak często dowództwu 
umykają sprzed oczu przewinienia wojaków.

Konni kusznicy bardzo często współdziałają na polu walki z ciężką kawalerią lub 
rycerstwem. Szyk bojowy uformowany jest w płot. Pierwsze szeregi zajmują żołnierze 
uzbrojeni w kopie, za nimi ustawione są szeregi kuszników. Już podczas szarży kusznicy 
prowadzą ostrzał ponad głowami ciężkozbrojnych (ostrzał nawiją). W momencie gdy 
ława wbija się w formację przeciwnika, rycerstwo walczy wręcz, tym samym blokuje 
dostępu do strzelców. Kusznicy będąc w wirze walki strzelają do wrogów znajdujących 
się w pobliżu. W razie potrzeby żołnierze są uzbrojeni na tyle odpowiednio, iż sami mogą 
stanąć do walki wręcz z wrogiem, wspomagając w bitwie ciężkozbrojnych.

Piechota Pogranicza
Najbardziej charakterystyczną formacją armii Dominium są potężne czworoboki 
piechoty składające się z muszkieterów i pikinierów. Każdy regiment – oddział piechoty 

– składa się zawsze z tych dwóch rodzajów żołnierzy. Czasami pikinierów uzupełniają 
nieliczni halabardnicy.

Muszkieterzy prowadzą walkę ogniową stosując różne formy kontrmarszu. Strzelcy 
ustawieni są w określoną liczbę szeregów. Podczas walki pierwszy szereg występuje kilka 
kroków przed pozostałe, oddaje salwę i wycofuje się, aby przygotować broń do kolejnego 
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wystrzału. Jego miejsce zajmuje kolejny szereg i sytuacja się powtarza. Taka technika 
prowadzenia walki ogniowej dała znakomite efekty. Umożliwia ciągłe prowadzenie 
ostrzału przeciwnika oraz stosunkowo duże możliwości manewrowania oddziałem 
podczas bitwy.

Muszkieterowie nie noszą żadnego pancerza. Jest im on absolutnie zbędny. Ciężar zbroi 
ogranicza znacząco możliwości szybkiej obsługi muszkietów. 

Muszkiet to gładkolufowy karabin z zamkiem lontowym. Kaliber broni waha się między 
17 a 25 mm. Donośność wystrzelonej kuli to maksymalnie 300 metrów, przy czym 
trafienie ze 100 metrów w stodołę, to wyczyn godny mistrza. W regimentach pieszych 
nie są używane zamki kołowe. Ich masowe wytworzenie jest zbyt kosztowne, zawodność 
wysoka, obsługa i znajomość konstrukcji trudna. Muszkiety są na tyle ciężkie (do 22 kg), 
że żołnierze muszą podpierać karabiny przy pomocy specjalnych widełek – forkietu. 
Agaryjska piechota znacznie bardziej w tym celu woli używać specjalnych dwuręcznych 
toporów. W razie potrzeby można ich użyć w bezpośredni starciu z przeciwnikiem.

Pikinierzy i halabardnicy, jako dostatecznie opancerzeni, stanowią ochronę 
dla regimentu muszkieterów. 1/3 każdego oddziału piechoty składa się pikinierów 
i halabardników. Noszą oni grzebieniaste hełmy typu morion. Korpus oblekają w 
napierśniki wraz z fartuchem (kirysy dostępne są tylko dla oficerów). Szyje chronią 
obojczykiem, ramiona folgowanymi naramiennikami. Czasami niektórzy z pikinierów 
wyposażeni są również w okrągłe, stalowe tarcze, które podczas marszu niosą przewieszone 
przez plecy. Halabardnicy nie stosują do osłony tarcz.

W rękach pikinierzy dzierżą 5 metrowe piki, zwane również spisami. W razie potrzeby 
pikinierzy ustawiają się w kilka szeregów, wbijają koniec piki w ziemię, grot pochylają 
w stronę przeciwnika. Obca jazda, aby sforsować regiment piechoty, musi przebić 
się przez mur ostrych drzewców oraz wytrzymać ciągły ostrzał prowadzony przez 
muszkieterów.

Dopełnieniem całego regimentu piechoty są halabardnicy, którzy ustawiają się w szyku 
tuż za pikinierami. Ich rolą jest walka z jeźdźcami, którym udało się przedrzeć przez 
ostry płot pik. W momencie walki piechota kontra piechota, halabardnicy uderzają na 
przeciwników zza pleców innych żołdaków, którzy pozbyli się już spis.

Każdy z wojaków służących w piechocie ma na podorędziu rapier koszowy, którym 
potrafi fechtować niczym uczony w szkole szermierz.

Artylerzyści to jedna z najważniejszych jednostek w armii Agarii. Ich zadaniem jest 
obsługa oraz dbanie o armaty, budowanie okopów, minowanie, wykonywanie wszelkiego 
rodzaju prac wymagających wiedzy technicznej. Szeregowi żołnierze przechodzą 
długie i żmudne szkolenie ogniowe. Pośród oficerów artyleryjskich znajdują się wysoko 
wykształceni wojskowi. Wśród tych ludzi znaleźć można absolwentów najlepszych 
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szkół wojskowych. Inni żołnierze nie przepadają za artylerzystami, gdyż uważają ich za 
zadufanych w sobie mądrali. Z tego też powodu środowisko bombardierów zamknęło 
się we własnym kręgu i rzadko kto jest do niego dopuszczany.

Żołnierze wyposażeni są w rapiery koszowe oraz pistolety z zamkami kołowymi. Gdyby 
artylerzysta zobaczył włóczącego się pomiędzy beczkami z prochem muszkietera z tlącym 
się lontem w dłoni…

Szeregowi odpowiedzialni za odpalanie armaty posiadają dodatkowo piki artyleryjskie. Są 
to włócznie z specjalnymi hakami przymocowanymi do grotu. Przez haki przewieszony 
jest w odpowiedni sposób lont, który później pozwala z bezpiecznej odległości dokonać 
wystrzału.

Do ochrony artylerii przydzielony jest zazwyczaj specjalny regiment muszkieterów, 
odpowiedzialnych za osłonę ogniową cennych żołnierzy.

Karyjscy cepownicy to popularna na pograniczu formacja piechurów. Żołnierze 
werbowani są spośród chłopów, fanatyków religijnych, których zapał – podsycany 
dodatkowo przez dowództwo – powoduje, iż nie mają sobie równych w boju, w całej 
Agarii.

Żołdactwo wyposażone jest najtańszym z możliwych kosztów. Ich głównym pancerzem 
są watowane kurtki. Głowę osłaniają marnej jakości kapalinami. Co bogatsi pozwalają 
sobie na zakup czepca kolczego, opadającego swobodnie na ramiona.

Podstawową bronią żołnierzy są bojowe wersje cepów stosowanych do młócenia zboża. 
Okute, ponabijane ćwiekami i gwoździami bijaki okazały się straszliwą bronią. Karyjczycy 
jak mało który regiment piechoty, są w stanie stawić czoła orkom niczym równy z równym. 
Nawet opancerzone rycerstwo czuje respekt przed tymi szaleńcami.

Bronią boczną cepowników są, podobnie jak wśród konnych kuszników, tasaki, kordy i 
maczety. A i te nie wszyscy posiadają, musząc zadowolić się zwykłą, drewnianą pałką.

Żołnierze mają w zwyczaju przybijać do niewielkich deseczek kartki z modlitwami do 
Jedynego. Później deseczki te zawieszają na szyi, na rzemyku lub sznurku. Wypisane 
modlitwy pozyskują od księży, którzy jako nieliczni potrafią czytać i pisać. Cepownicy 
są mięsem armatnim na Pograniczu. Inni żołnierze pogardzają nimi i traktują na równi 
z trędowatymi, oczywiście gdy tamci nie mogą tego zobaczyć. Słynny jest na Pograniczu 
incydent, gdy grupa Karyjczyków, wymordowała chorągiew Agaryjskich żołdaków, tylko 
dla tego, iż tamci śmiali się z nich przy ognisku.

Wojownicy z Valdoru
Strzelecka kawaleria to najczęściej spotykana na Pograniczu formacja elfów. 
Lekkie oddziały deviria, zapuszczają się w głąb terenów Agarii, aby siać strach i zniszczenie. 
Takie szybkie wypady stały się szczególnie popularne ostatnimi czasy.
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Wojownicy nie wykorzystują do ochrony głowy hełmów, gdyż są one zbędne. Dobrze 
zawiązany turban doskonale chroni głowę przed miażdżącym uderzeniem ciężkiego 
miecza. Jedynie szabla i wąski rapier są w stanie przejść przez warstwy materiału i ugodzić 
pomiot Kusiciela. Nakrycia głowy uszyte są w taki sposób, iż osłaniają głowę oraz kark. 
Finezyjnie zaplecione chusty zakrywają straszliwe fizjonomie, odsłaniając wyłącznie oczy. 
W razie potrzeby, elf może odsłonić twarz bez zdejmowania całego turbanu z głowy. 

Elfy często stosują makijaż. Malują ciemnymi kolorami skórę wokół oczu, co w połączeniu 
z chustami zakrywającymi twarz wywołuje przerażający efekt

Ze względu na sposób walki, deviria unikają ciężkich zbroi typu kolczego lub płytowego. 
Podstawową ochroną jest lamelkowy kirys (napierśnik i naplecznik). Słudzy ciemności 
opanowali do perfekcji sztukę wykorzystania żywicy – laki. Zbroje zbudowane są z małych 
skórzanych płytek pokrytych kilkoma warstwami laki. Poszczególne płytki naszyte 
zostają na skórzaną warstwę podstawową. Wielkość łusek jest różna. Najlepsze modele 
zbroi składają się z płytek wielkości paznokcia, gorsze, wielkości kciuka. Wytrzymałość 
usztywnionych laką elementów, jest porównywalna do odporności metalowych łusek. 
Lekkość, elastyczność i swoboda ruchów szermierza w takiej zbroi zaś dużo większe.

W związku z tym, iż na terenach Agarii lato jest gorące, a zimy surowe, regulacja 
temperatury organizmu odgrywa ważną rolę. Budowa poszczególnych elementów 
kirysu umożliwia swobodną regulację przewiewności zbroi za pomocą sznurków. W 
razie potrzeby wojownik może zacisnąć lub poluzować fragmenty pancerza..

Przedramiona chronione są przez lamelkowe karwasze. Dłonie oraz nadgarstki pozostają 
odkryte. Podczas samej walki nie stosuje się rękawic, które nie pozwalają na sprawą 
obsługę łuku.

Pod elfimi zbrojami brak aketonu. Jego rolę spełniają wygodne tuniki. Ubranie zakłada 
się na ciało warstwami. 

Podstawowym rodzajem broni wykorzystywanej przez deviria jest łuk refleksyjny. 
Skuteczny zasięg strzału wynosi około 150 – 200 metrów. Z takiej odległości trudno 
jednak trafić w pojedynczego człowieka, dlatego jest to dystans do strzału w zwartą grupę 
przecinków. Standardowym wyposażeniem elfiego wojownika jest sajdak składający się 
z dwóch elementów – łubia i kołczana. Kołczan jest w stanie pomieścić do 40 strzał 
co stanowi ogromną ilość pocisków. Każdy z żołnierzy w podręcznym ekwipunku 
posiada pierścień zakira, służący do napinania cięciwy. Deviria używają dwóch rodzajów 
grotów do strzał. Szerokie ostrza przeznaczone są do ranienia koni. Pędzące zwierzę po 
trafieniu takim pociskiem długo może jeszcze biec w furii. Jednak po pewnym czasie 
następuje wykrwawienie wierzchowca. Wąskie groty stosuje się do walki z opancerzonym 
przeciwnikiem. Dobrze wystrzelona strzała bez problemu przebija słabiej wykonane 
egzemplarze kolczug (kółka łączone na styk) lub nawet penetruje pancerze płytowe. 
Częstym zjawiskiem jest stosowanie przez deviria zatrutych strzał. Trucizna powoduje 
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paraliż mięśni, w tym również mięśnia sercowego. Człowiek po ugodzeniu zatrutym 
pociskiem umiera w straszliwych męczarniach.

Aby wykorzystać maksymalne walory łuku, elfy stosują specjalne końskie siodła, 
umożliwiające jeźdźcowi dosiad z przykurczonymi nogami. Taka pozycja zapewnia dużą 
swobodę ruchów podczas walki z grzbietu wierzchowca.

Inna bronią dalekiego zasięgu są krótkie oszczepy. Elfy mocują je przy siodle w specjalnym 
kołczanie zawierającym po 3, 4 sztuki tej broni. Każdy z oszczepów posiada na jednym 
z końców lotki pomagające utrzymać stateczność lecącego pocisku.

W walce bezpośredniej nie ma straszniejszego przeciwnika niż elf. Deviria te, to 
najniebezpieczniejsi szermierze, którzy mogą stanąć na drodze człowieka z Dominium. 
Dzieci Kusiciela do perfekcji opanowały sztukę fechtunku szablą. Wykorzystując 
swoje walory, wynikające z budowy ciała, pomioty Kusiciela potrafią wykonać podczas 
szermierki tą bronią prawdziwe cuda. Jedyna ochrona przed błyskawicznym ostrzem 
deiviria to ciężki pancerz. Szabla nie sprawdza się przeciwko zbroi płytowej, która z 
łatwością paruje ciosy zadane tym orężem. Choć i taki pancerz, nie zawsze, spełnia swoje 
podstawowe założenie. Dobrzy valdorscy szermierze potrafią trafić w nieosłonięte zbroją 
miejsca i śmiertelnie ugodzić przeciwnika. Podczas walki dwóch nieopancerzonych 
szermierzy wynik starcia jest przesądzony. Walory szabli górują znacznie nad cechami 
miecza. Dla wojownika uzbrojonego w rapier, szabla to godny przeciwnik.

Elfie egzemplarze szabli nie posiadają jelca. Rękojeść od razu przechodzi w łagodnie 
zakrzywioną głownie. Szable elfów wyposażone są w temblaki umocowane do głowicy. 
Założony na nadgarstek rzemień pozwala na wypuszczenie broni z dłoni, bez strachu, 
iż upadnie ona na ziemię.

Wielkim oryginałem, nie stosowanym w Dominium, jest kastet nazywany Pazurami 
Pantery. Kastet składa się z 5 ostrzy w kształcie pazurów wielkiego kota, umieszczonych na 
specjalnym rusztowaniu. Tą niewielką broń, można ukryć w kieszeni lub pod płaszczem. 
Przez wiele elfów stosowany jest do podrzynania gardeł swoich przeciwników. Rany 
zadane kastetem pozostawiają straszliwe blizny. Na froncie spotkasz Panie kilku ludzi, 
którzy takowe blizny posiadają. Choć są strasznie okaleczeni, możesz ich nazywać 
szczęściarzami. Tylko nielicznym udało się wyjść cało po ranie zadanej Pazurami 
Pantery.

Co należy wiedzieć o taktyce walki elfów. Deviria atakują ludzi z zaskoczenia. Preferują 
misternie zaplanowane zasadzki. Wyłaniają się z mroku, kąsają i niczym duchy znikają. 
Las jest ich ulubionym terenem walki. Mogą się w nim bez większych problemów ukryć. 
Są również mistrzami w poruszaniu się po puszczach i borach. Małe koniki idealnie 
nadają się do kluczenia pomiędzy drzewami. W razie starcia, deviria zasypują przeciwnika 
gradem strzał. Starają się unikać walki na broń białą. Karianie nawet nie wiedzą, z którego 
kierunku nadlatuje śmierć. W momencie nagłego ataku elfów, spanikowane wojskowe 
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wierzchowce rozrywają szyk, po czym rozpierzchają się ze jeźdźcami na grzbietach po 
lesie. W takiej sytuacji nie ma już ratunku dla żołnierzy. Elfy dopadają każdego z nich 
powoli, rozkoszując się strachem karian. Pomiędzy drzewami pojedynek w szyku nie ma 
najmniejszego sensu. Tutaj liczy się indywidualne zachowanie każdego z wojowników.

Na otwartych przestrzeniach najbardziej znanym manewrem bojowym elfów jest Skok 
Pantery. Ta podstawowa forma ataku doskonale nadaje się dla konnych łuczników. 
Głównym założeniem akcji jest jak najdłuższe unikanie bezpośredniego kontaktu, z 
jednoczesnym wykorzystaniem podstawowej broni miotającej – łuku. 

Manewr wygląda następująco:

Oddział elfów wyrusza w kierunku przeciwnika. W odległości około pół kilometra 
przechodzi w galop i w odpowiednim momencie rozpoczyna ostrzał z łuków 
refleksyjnych. W odległości 50 m od piechoty lub 150 m od konnicy oddział robi 
zwrot w prawo i rusza za dowódcą gęsiego. Podczas nawrotu nadal prowadzony jest 
ostrzał w lewo. W pewnej chwili dowódca rusza z powrotem do swoich szeregów. W 
tym samym czasie wyrusza kolejna grupa łuczników i sytuacja się powtarza.

Jeżeli istnieje możliwość otoczenia przeciwnika, elfy robią to. Zataczają wtedy krąg 
wokół obrońców i prowadzą ostrzał. Wszystkie czynności wykonywane są w galopie.

Ostrzał przeciwnika nie jest prowadzony w sposób przypadkowy. Wojownicy celują 
głownie w dowódców lub konkretnych żołnierzy. Dzięki specjalnym siodłom potrafią 
podnieść się z kulbaki i razić przeciwników skierowanych do nich plecami.

W momencie przeprowadzenia szarży przez konnicę obrońców, deviria wycofują się 
gęsiego zataczając łuk. Gdy atakuje konnica karian, elfy wykonują zwrot przez prawe 
ramię i każdy z nich wycofuje się indywidualnie prowadząc ostrzał do tyłu.

Taktyka ta ma niestety pewne wady. Konny łucznik posiada ograniczenia w stosunku 
do ilości wystrzelonych strzał. W pełnym pędzie, doświadczony elf potrafi wystrzelić 
maksymalnie 15 strzał. Fizycznie może oddać więcej salw, jednak w tym momencie 
jego palce odmawiają posłuszeństwa do końca bitwy (stąd też stosowanie pierścienia 
zakiry).

Elfi charakternicy ----- wiesz coś o nich, kawalerze? Tak też myślałem. Nie masz 
się czego wstydzić, panie. Z żyjących osób nikt nie miał okazji widzieć ich na własne oczy. 
Podobno ostatni raz pojawiali się na ziemiach Dominium jakieś sto lat temu. Teraz można 
usłyszeć o nich tylko w miejscowych opowieściach przekazywanych z ojca na syna.

Podobno twarze charakterników są zawsze odkryte. Skóra wokół ust jest wytatuowana 
na wzór zwierzęcych kłów. Deviria przebijają nosy i wkładają w dziurki niewielkie 
patyczki imitujące wąsy dzikiego kota. Niektórzy z Charakterników zawieszają koraliki 
na sznurkach przechodzących przez płatki uszu i nosa. Wygląda to wprost przerażająco. 

•

•

•

•
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Jeszcze gdy spojrzysz w ich oczy bez emocji… Diabelskie bękarty płodzone w ogniu 
piekielnym potrafią przerazić najdzielniejszych wojaków…

Charakternicy to formacja najlepszych szermierzy, którzy potęgę ostrej stali wspierają 
przeklętą magią wojenną.

Nie noszą żadnego ciężkiego pancerza, który mógłby ograniczać ich ruchy. Jedyną osłoną 
są zakładane na ręce długie, skórzane rękawice. Na skórę ponaszywane są twarde płytki z 
laki. Palce u dłoni pozostają odsłonięte. Opancerzenie sięga od łokcia do kłykci dłoni.

Na ramiona deviria zarzucają płaszcze wykonane z czerwonej, jaszczurczej skóry. Zwierząt, 
z których pochodzi ten materiał nie spotkasz, panie, w żadnym z państw Dominium. 
Takie ogromne gady mogą żyć tylko w Valdorze.

Charakternicy do walki posługują się dwoma rodzajami oręża. Podstawową bronią są 
jednoręczne szable. Broń, jak to przystało na elfy, nie ma jelca. Ostrze jest bardzo smukłe 
i delikatne – przeznaczone głównie do błyskawicznej szermierki z nieopancerzonym 
przeciwnikiem. Elfy nie troczą broni do pasa jak to przystało żołnierzowi. Szabla 
przewieszona jest przez plecy rękojeścią w kierunku ziemi. Najczęściej głowica zwisa 
przy lewym biodrze. Taki sposób noszenia broni jest bardzo wygodny i pozwala elfom 
na dużą swobodę ruchów.

Półtoraręczne miecze. To kolejna używana przez deviria broń biała. Nie są to jednak 
typowe bastardy, jakie ludzie wykorzystują na froncie. Valdorskie miecze mają długą 
rękojeść, którą można wygodnie uchwycić dwoma dłońmi. Klinga naostrzona jest 
tylko z jednej strony i delikatnie wygięta w idealny, lekki łuk. Takie wygięcie zwiększa 
znacząco powierzchnię tnąca ostrza. A należy wiedzieć, iż nie ma na świecie groźniejszej 
broni niż elfie bastardy. Miecz z niesamowitą łatwością potrafi przeciąć ludzkie ciało. 
Jedynym mankamentem ostrza jest to, iż nie wolno nim parować uderzeń ludzkiej 
broni. Stal, z której wykonane są elfie miecze jest niesamowicie twarda, dzięki czemu 
zyskała niespotykaną wręcz ostrość. Materiał przypłacił to jednak dużą kruchością. Jeden 
kontakt z ludzką stalą i miecz pęka na pół. Słabostka mieczy związana jest również z 
kariańskimi zbrojami. Wydawać by się mogło, że aby pokonać Charakternika wystarczy 
wysłać przeciwko niemu dobrze opancerzonego rycerza… Niestety, z tym problemem 
elfy poradziły sobie doskonale, wykorzystując potęgę magii oraz egzotyczny styl walki. 
W każdy mieczu charakternika zaklęta jest cząstka siły Kusiciela. Na ostrzu pojawiają 
się magiczne symbole. Gdy elf walczy z człowiekiem, może przyjąć zastawę lub uderzyć 
w ludzką stal tyle razy ile symboli ma na ostrzu. Czasami jest to jedno, dwa uderzenia, 
a czasami nawet kilkanaście! Magia sprawa, iż delikatne valdorskie ostrza wytrzymują 
kontakt z ludzką bronią. 

Elfi charakternicy wytworzyli również niespotykany w Dominum styl walki polegający 
na unikach. Deviria, gdy nie muszą, nie parują kariańskich ciosów. Dzięki swojej 
szybkości i zwinności schodzą z linii uderzenia, by potem, w odpowiednim momencie 
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odpowiedzieć śmiertelną ripostą. Przeklęte pomioty potrafią ominąć swoim ciosem 
kariańskie pancerze. Podczas walki tak perfekcyjnie manewrują ostrzem, że człowiek 
na moment odsłania fragment niechronionego zbroją ciała. Najczęściej jest to szyja, 
nadgarstki, pachy, pachwiny, kolana. Elf zadaje delikatne cięcie swoją brzytwą i czeka, 
aż przeciwnik umrze powoli z upływu krwi. W taki sposób deviria zwalczają zakute w 
zbroje święte, kariańskie rycerstwo.

Potwory w walce wspomagają się piekielnymi mocami diabłów, których mają na swoich 
usługach. Dowódca może mieć nawet siedem demonów na służbie! Stwory służalcze 
pochodzą prosto z piekła, dlatego oko ludzkie nie jest w stanie ich zobaczyć. Dzięki 
mocom udostępnionym deviria przez diabły, wojownicy potrafią wykonać kilkumetrowe 
skoki w dal. Upadek z dużej wysokości również nie czyni im większego uszczerbku na 
zdrowiu. Przywoływanie ognia, ciskanie mocami to dla nich drobnostka. Podobno dawno 
temu, gdy charakternicy szarżowali na kompanię muszkieterów, żaden z kariańskich 
muszkietów nie odpalił. Wszystkim żołnierzom sekundę przed oddaniem strzału diabły 
zdmuchnęły ogień z tlących się lontów. Później nie było już czasu, aby oddać skuteczną 
salwę. Potwory dopadły weteranów i przemieniły doborowych żołnierzy w górę zimnego 
mięsa.

W jednej z kronik można spotkać opis sytuacji, gdy deviria pojedynkował się z rycerzem z 
Kary. Pół armii oglądało ten spektakl. Karyjczyk wywijał mieczem, markował, zwodził. Elf 
tylko odsuwał się na milimetry spod lecącego ostrza. Jakby tańczył na jakiejś podrzędnej 
zabawie. Nawet nie wkładał w to energii. Gdy znudziła mu się ta agonalna szamotanina 
przeciwnika, machnął lewą ręką wydając rozkaz demonowi. Diabeł skoczył pod nogi 
rycerza i ten upadł podcięty na ziemię. Elf przyszpilił Karyjczyka swoim szydłem do 
gruntu i spojrzał na jego kompanów szukając kolejnej ofiary.

Orkowie – barbarzyńcy. Barbarzyńcy po stokroć! Tych to na Pograniczu można 
spotkać zawsze. Elfy zapuszczają się tutaj dosyć rzadko. Demony - prawie w ogóle. 
Ludzkich wojsk też nie jest zbyt dużo. A orków od cholery! Gadziny patrolują tereny 
zza Grzmiącą rzeką, traktując je jak swoje. Wielce możliwe jest również to, iż to nawet 
ludzcy wynajmują te potwory za niewielkie sumy w formie najemników, aby strzegły 
granicy. Przemawia za tym kilka faktów:

Ich język jest plugawy, mroczny, ale łatwo się go nauczyć. Komunikacja z nimi jest dla 
valdorczyków dosyć prosta. Nie powtarzaj tego później, ale znajomość ich mowy to 
umiejętność, która wielu porządnym karianom ocaliła głowy.

Orki poruszają się na czterech łapach, więc nie używają koni. Sami są szybcy jak nasze 
wierzchowce. To kolejny argument przemawiający za niskimi kosztami utrzymania 
takiego wojska. Zdarza się jednak, że przywódcy deviria dosiadają jako wierzchowce 
potężne bawoły zaznajomione z ogniem bitwy.

Deviria te, są bardzo wytrzymałe na trudy podróży. Potrafią wędrować bez ustanku przez 
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kilka dni i nocy, zatrzymując się tylko na bardzo krótkie przystanki.

Orki to doskonali wojownicy. Istoty wręcz stworzone do walki wręcz. Wielkością ciała 
przewyższają ludzi. Osiągają powyżej 2 metrów wysokości. Są doskonale umięśnione. 
Ich pyski uzbrojone są w ostre zęby. Pięści mają wielkie jak bochny wiejskiego chleba. 
Istne maszyny do zabijania.

W związku z tym, iż orki poruszają się na czterech łapach potwory nie noszą ze sobą 
wiele broni. Potężne, masywne maczety noszą przewieszone przez plecy na konopnych 
sznurach. Noże mają zatknięte za pas. Tyle wystarcza im do pełnego szczęścia.

Jako pancerz deviria stosują wytwarzane przez siebie kolczugi. Trzeba przyznać, iż 
valdorskie zbroje są bardzo dobrej jakości. Orki znają się doskonale na sztuce tworzenia 
pancerzy kolczych. Zaprawione w ciągłych bojach plemiona barbarzyńców potrafią 
wytworzyć zbroje poziomem sięgające wyrobom z Dominum.

Jak walczyć z takim tytanem? Byłeś zapewne kiedyś na polowaniu i widziałeś jak się 
myśliwy zmaga z niedźwiedziem. Walka z orkiem jest bardzo do tego podobna. Bestia 
ciągle jest w ofensywie. Podczas walki ork wpada w furię i nie zważa na zadawane mu rany. 
To że odrąbiesz mu rękę nie oznacza, że go pokonałeś. Jeżeli okażesz się wystarczająco 
szybki i celny możesz bardzo szybko zabić potwora. Jednak, jeżeli valdorczyk zepchnie 
cię, waszmośc do obrony, giniesz.

Gobliny – z tym małym czymś jest podobnie jak z orkami. Wszędzie ich pełno. Na 
szczęście nie są to przeciwnicy tak groźni jak orki. Gobliny to raczej głupie zwierzęta. 
Małpoludy w cynazyjskich cyrkach są od nich czasami sprytniejsze. 

Gobliny, atakują watahami. Nigdy nie zaczepiają uzbrojonych oddziałów. Raczej napadają 
na bezbronnych podróżnych i niewielkie transporty.

Broni nie używają żadnej. W walce korzystają z szponów i zębów. Obskakują, gryz, drapią, 
chcą przewrócić przeciwnika i przygnieść go masą grupy. Podobno czasami dosiadają orki 
i strzelają z ich pleców przy pomocy łuków. Jest to raczej bajdurzenie pijanych głupców 
niż prawda frontowa, ale kto tam wie…

Choć gobliny to mało groźny przeciwnik, nie lekceważ ich. W grupie potrafią być wielce 
niebezpieczne.

Kilka słów o broni palnej
Widzę, że młody i niedoświadczony jesteś panie. Zacznę od informacji, które powinieneś 
posiadać na temat prochu. Dobry proch ma postać granulek i nie zawiera pyłu. Obecność 
pyłu dyskwalifikuje proch, ponieważ jest on niebezpieczny w użyciu. Aby sprawdzić 
jakoś granulatu należy zanurzyć kilka razu palec w czarnych ziarenkach. Dobry proch 
nie pozostawia na dłoni żadnych śladów. 



11�

Wadą prochu jest to, iż eksploduje przy kontakcie z najmniejszą iskierką. Dlatego też 
proch przechowywany jest w drewnianych beczkach obitych mosiężnymi obręczami. 
Twój stempel do muszkietu również ma mosiężną końcówkę. Są to niezbędne formy 
zabezpieczenia przed niechcianym wybuchem. Powinieneś również pamiętać panie, iż 
prochu nie wolno trzymać w szklanych słojach. Po upadku naczynia i rozbiciu, drobne 
kawałki szkła mogą podziałać na granulki niczym igła i doprowadzić do nieszczęścia. 
Lekko zawilgocony proch po wysuszeniu nadaje się do użycia. Jeżeli zaś zobaczysz 
na prochu biały nalot możesz się go spokojnie pozbyć. Taki proch nie nadaje się do 
wykorzystania.

Widziałeś kiedyś ranę postrzałową z muszkietu? Dziękuj Jedynemu, że nie dał ci panie 
takiej okazji. Ołowiana kula przy uderzeniu w ciało, rozpłaszcza się. Jeżeli kula nie przeleci 
na wylot to masz jako takie szczęście. Jeżeli zaś przejdzie przez ciało, rana wylotowa jest 
ogromna. Dostaniesz w kończynę – jesteś pozbawiony członka, dostaniesz w korpus 

– krzycz o łopatę. Rany w korpus są wyjątkowo niebezpieczne. Nawet jeżeli nie zginiesz 
w momencie trafienia, umrzesz zapewne w przeciągu kilku godzin. Przedziurawione 
płuco zapada się i nie jest zdolne do dalszej pracy. Postrzał w jelita jest jeszcze gorszy. 
Treść jelitowa wylewa się do wnętrza ciała, a po kilku godzinach następuje zapalenie 
otrzewnej. Nie znam nikogo kto wyszedł z tego żywy. Myślisz, że to wszystko co chciałem 
powiedzieć? Nie. Musisz jeszcze wiedzieć, iż ołów jest silnie toksyczny. Jeżeli jakimś 
cudem kula nie uszkodziła ci narządów wewnętrznych zapewne umrzesz od zatrucia 
ołowiem. Objawy pojawiają się po kilku dniach. Występują wymioty, zaburzenia w 
oddawaniu moczu, bezsenność, majaki, kiszki odmawiają posłuszeństwa (nawet kilka 
dni). Charakterystyczną rzeczą jest koloryt skóry chorego. Cera człowieka jest blada 
i przyjmuje trupi odcień. Módl się do Jedynego aby na polu bitwy kule z muszkietów 
omijały cię panie.

W bitewnym zgiełku muszkieterowie wykonują wszystkie czynności na komendę. Przed 
przystąpieniem do ładowania broni żołnierz: otwiera panewkę, zapala lont uwiązany u 
forkietu, wkłada kilka ołowianych kul do ust.

Tak przygotowany muszkieter może nabijać broń. Wymienię teraz czynności, trzeba 
wykonać. Słuchaj Panie uważnie i postaraj się jak najwięcej zapamiętać.

Lufa muszkietu skierowana jest ku niebu, kolba oparta na ziemi, forkiet wbity w 
grunt.

Wsypanie prochu do lufy. Proch znajduje się w 12 pojemnikach zwisających na pasie 
przewieszonym przez pierś lub w prochownicy.

Wyjęcie stempla z łoża znajdującego się pod lufą i obrócenie go poprzez oparcie na piersi.

Przybicie prochu. Wybuch prochu w lufie jest mało prawdopodobny. Gdy jednak do 
tego dochodzi, odpowiednie trzymanie stempla nie chroni przed poparzeniem, jednak 
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zabezpiecza przed przebiciem dłoni lub urwaniem palca wylatującym stemplem.

Włożenie pakuł (krótkich, splątanych włókien lnu, konopi lub juty) w lufę. 

Przybicie stemplem pakuł.

Wsadzenie ołowianej kuli do lufy.

Przybicie kuli, aby dobrze zagnieździła się w pakułach. Występowanie wolnej przestrzeni 
pomiędzy prochem, pakułami a kulą jest bardzo niebezpieczna. W najlepszym wypadku 
strzał z tak załadowanej broni kończy się rozdęciem lufy (czasami zdarza się wykorzystać 
zamiast pakuł trawę!).

Włożenie stempla w łoże pod lufą.

Oparcie muszkietu o forkiet.

Obrócenie lekko w lewo muszkietu i nasypanie na panewkę sypkiego prochu z 
prochownicy. 

Zamknięcie panewki. Uderzenie dłonią w muszkiet aby proch z panewki wszedł w 
kanaliki prowadzące do komory. Zdmuchnięcie nadmiaru prochu z panewki.

Wsadzenie wiszącego z forkietu tlącego się lontu w kurek.

Broń gotowa do strzału. 

Po strzale:

Wyciągnięcie tlącego się lontu z kurka.

Wykonanie kontrmarszu i ponowne ładowanie broni z tyły oddziału.

Zapamiętałeś? Jeżeli nie to zapewniam cię, że przypomnisz sobie wszystko na polu 
walki.

Opowieści przy ognisku
Historia Nowego Zwiadu
W 1570 roku generał Jaron Markow zaproponował stworzenie oddziału, na wzór elfiej 
lekkiej jazdy. Pomysł zasugerowały dowódcy osobiste doświadczenia w walce z pomiotami 
Kusiciela. Swoją inicjatywę Markow argumentował tym, iż Agaria nie posiada armii 
zdolnej do błyskawicznych przemarszów i skuteczniej walki podjazdowej. Rada Wojskowa 
wyśmiała dowódcę, jednak król, po długich namowach, uległ propozycji Jarona Markowa. 
Strachliwy Herman II nie chcąc rozpoczynać konfliktu z Radą podkreślił, że jeśli formacja 
nie sprawdzi się w boju, zostanie natychmiast rozwiązana, a żołnierze przydzieleni do 
innych grup. Od tej decyzji nie było odwołania.

Rok później w Tereście zwerbowano pierwszych ochotników. Byli to głownie młodzi 
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agaryjczycy, którzy widzieli drzemiący w Nowym Zwiadzie potencjał. Wiosną, 1572 
roku formacja opuściła mury miasta i wyruszyła na zachód, aby tam strzec granic państwa 
przed atakami Ciemności.

Nikt nie wierzył w siłę nowopowstałego oddziału. Wyjątkowo okrutnie kpili z pomysłu 
Kawalerowie Mieczowi. Uważali oni, iż zapożyczanie taktyki wojennej od elfów to 
otwarty przejaw drzemiącego w agaryjczykach pogaństwa. Rycerze wysyłali do króla 
pisma z żądaniem natychmiastowej rezygnacji z pomysłu Jarona Markowa. Sam dowódca 
miał zaś zostać ukarany równomiernie do przewinienia. Według Kawalerów, generał 
powinien spłonąć na stosie. Dzięki Jedynemu, Herman II nie poddał się presji rycerstwa. 
Podjęta przez niego decyzja w krótkim czasie wydała obfite plony.

Nowy Zwiad stał się postrachem watah orków, które licznie zapuszczały się na tereny 
Agarii. Kawaleria wsławiła się niesamowitą skutecznością w walce z tymi bestiami. Na 
Pograniczu zaczęło robić się głośno o geniuszu Markowa. Wśród ludzi wzrosło poparcie 
nieudolnego króla, młodzież zaczęła coraz liczniej zaciągać się pod sztandary nowego 
znaku. Kawalerowie Mieczowi oskarżali, szydzili i próbowali zniszczyć dobre imię 
oddziału. 

12 marca 1573 roku rycerstwo otrzymało dowód słabości Nowego Zwiadu. W granicach 
państwa pojawiły się oddziały zwiadowcze elfów. Do walki z nimi wyruszyła, słynna 
już w państwie, kawaleria. Pierwsze potyczki były totalną klęską kariańskiej formacji. 
Lekka jazda elfów rozbijała poszczególne grupy jedna po drugiej. W czasie kilku tygodni 
walk sława, oddziału legła w gruzach. Funkcji Janora Markowa poczęło grozić poważne 
niebezpieczeństwo. Rycerstwo ponownie podniosło larum na Nowy Zwiad. Los całej 
inicjatywy zawisł na włosku. Generał musiał szybko zmodernizować swój oddział. 
Ulepszenie udało się. Po wprowadzeniu kilku istotnych zmian Nowy Zwiad stał się 
godnym elfów przeciwnikiem.

Mamy rok 1575. Kawaleria Janora Markowa jest symbolem Pogranicza.

OpowieśĆ O Śmierci Rycerzy Komtura Karola Małego
Zapowiadało się na rzeź. Oddział 300 karyjskich templariuszy natrafił przypadkowo 
na całą potęgę armii orków, zmierzającej w głąb terenów Agarii. Choć istniała jeszcze 
szansa ratunku, rycerze nie wycofali się. Komtur kazał oznajmić orkom, swoje przybycie. 
Powietrze przeszyły dźwięki rogów. Wielkie było zdziwienie valdorskich dowódców 
widzących grupę przybranego w purpurę rycerstwa zmierzającego kłusem w kierunku 
zorganizowanych orczych plemion. Cały pochód wojska zatrzymał się i spoglądał ciekawie 
w stronę Karyjczyków. Templariusze stanęli kilkaset metrów od przeciwnika. Rozciągnęli 
szyk w ławę. Czekali. Przed szereg wyjechał wolnym kłusem sam komtur. Uzbrojony w 
kopię i tarczę, opancerzony w najlepszej jakości płyty, wyglądał niczym heros z czasów 
Proroka. Orki zrozumiały o co chodzi żołnierzowi. Spomiędzy ich oddziałów wysunął 
się wódź jadący na włochatym bawole. Emocje wezbrały wśród rycerstwa. Potwór był 
dwa razy większy od ich dowódcy. Tytani ruszyli do szarży. Komtur pochylił kopie, wódź 
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opuścił włócznię. Lecieli ku sobie niczym dwa drapieżne orły. Cała natura wstrzymała 
na moment oddech, aby obserwować tych cudownych wojowników.

Gdy już mieli się zderzyć, zewrzeć w walce i szarpać jak niedźwiedzie, ork w ostatnim 
momencie rzucił swoją włócznią w wierzchowca rycerza. Koń, raniony w tors, zakwilił 
przeraźliwie i upadł na kolana. Jeźdźca wyrzuciło z kulbaki jak z katapulty. Rycerz 
upadł bezwładnie na ziemie. Ork zatrzymał bawoła i zeskoczył z jego grzbietu. Dobył 
przewieszoną przez plecy maczetę. 

Komtur podniósł się z trudem z ziemi. Chwiejąc się na nogach obnażył miecz i podniósł 
tarczę do zasłony.

Ciężko było patrzeć na wysiłek jaki ten mąż musi włożyć w tak nieznaczny ruch. Rycerze 
rozpoczęli śpiewanie psalmu na chwałę Jedynego aby potrzymać dowódcę na duchu oraz 
wybłagać błogosławieństwo dla niego.

Ork uderzył potężnie z zamachu. Rycerz przyjął cios na tarczę. Takie uderzenie zwaliłoby 
normalnego człowieka z nóg. Komtur wytrzymał i nie postąpił ani jednego kroku do 
tyłu. Po ciosie nastąpił kolejny, po nim jeszcze jeden.. Ramię rycerza omdlało z bólu. Przy 
czwartym uderzeniu tarcza pękła w drzazgi. Ork nadal napierał nie dając żadnej szansy 
na ripostę przeciwnika. Wymachiwał maczetą nad głową i opuszczał na rycerza straszliwe 
ciosy. Półprzytomny człowiek ratował życie unikami. Odskakiwał w bok, przechodził 
pod ostrzem, skracał dystans. Nigdy jednak nie postąpił kroku w tyłu. Reguły zakonu 
były bardzo surowe. Templariusz nigdy nie może się wycofać.

Unikając jednego z uderzeń nadarzyła się okazja na kontratak. Wódz valdorczyków na 
moment odsłonił swój kark. Komtur wiedział, iż jeżeli jego cios się nie uda, rycerz zginie. 
Wojennik ostatkiem sił sieknął orka w miejsce pomiędzy szyją a barkiem. Miecz zazgrzytał 
o kości i utkwił w ciele potwora.

Widząc przebieg sytuacji obydwie armie rzuciły się ku sobie. Templariusze ruszyli w 
szarżę, orki z przeraźliwym okrzykiem runęły w stronę jeźdźców.

Atak Elfów
Konwój rozbił obozowisko pośród stepów Agarii. Wysoka, zżółknięta trawa porastała 
pola dookoła. Nieopodal znajdował się trakt prowadzący na wschód, do fortu Sucha 
Stanyca.

Oddział dwudziestu żołnierzy miał za zadanie ewakuować z pobliskich wiosek kobiety 
i dzieci. Celem misji było dowiezienie ludzi do bezpiecznej siedziby wojska. Według 
zwiadowców w okolicy pojawiło się kilka konnych grup elfów. Dowództwo wolało nie 
ryzykować utraty ludzkiego życia.

Nikt nie wiedział, w którym kierunku rzeczywiście zmierzały deviria. Żołnierze byli 
bardzo zaniepokojeni. W obozie panowała nerwowa cisza. Atmosfera była przesycona 
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strachem i zwątpieniem w Jedynego. Taka sytuacja nie zwiastowała niczego dobrego.

Wszystko wyjaśniło się po zachodzie słońca. Na widnokręgu otulonym nocą zaświeciły 
dwie czerwone łuny. Żyzne Pola i Królewskie Sioło płonęły.

Nikt nie dawał najmniejszych szans, że elfy miną grupę. Byli to zbyt dobrzy tropiciele. 
Ludzie wiedzieli, że pomioty Kusiciela dopadną konwój jeszcze przed wschodem słońca. 
Żaden człowiek nie jest w stanie uciec przed jazdą deviria. Jedynym ratunkiem pozostała 
próba obrony. Przygotowali się do walki. Kobiety i dzieci zsiadły z wozów i schowały 
się pod pojazdami. Żołnierze liczyli, iż jakimś cudem deviria oszczędzą chociaż te 
niewinne istoty. Mężczyźni rozpalili ogniska i naładowali muszkiety. Henryk i Viggo 
co chwilę odchodzili ze strachu na stronę. Karl czyścił miecz z plamek rdzy. Jurij pił 
na umór gorzałkę. Ksiądz modlił się żarliwie do Jedynego. Prosił o szybką śmierć dla 
wszystkich.

Nadjechały przed świtem, gdy słońce zaczynało wschodzić. Deviria niczym zjawy, 
pojawiły się na widnokręgu. Ich konie nie galopowały, elfy jechały spokojnie, kłusem. 

Żołnierze podpalili lonty w muszkietach i ustawili się w szyku bojowym. Gdy deviria 
zbliżyły się na odległość dogodną do wykonania salwy z muszkietów, usłyszeć można 
było kilka krótkich gwizdnięć. Elfy rozproszyły się błyskawicznie. Każdy z wojowników 
zsunął się z siodła chowając się za końskim grzbietem. Żołnierze wypalili, jednak żadna 
kula nie trafił w szarżujące demony. Deviria w mgnieniu oka znalazły się przy ludziach. 
Otoczyły żołnierzy i zamknęły w kręgu. Agaryjczycy stanęli plecami do siebie. Rażeni 
strzałami ginęli jeden po drugim. Nikt nawet nie skrzyżował ostrzy z przeciwnikiem. 
Ksiądz stał na jednym z wozów i wykrzykiwał słowa modlitwy. Chciał, aby umierający, 
przed śmiercią słyszeli o łaskach Jedynego. Żaden z elfich pocisków nie dosięgnął jego 
piersi. Po kilku sekundach było po wszystkim. Elfy zatrzymały wierzchowce i obserwowały 
pole walki. Jeden z nich podjechał do Ojca powoli i dostojnie. Ksiądz nie widział twarzy 
elfa, ponieważ zakrywała ją chusta. Deviria wskazał palcem na kobiety i dzieci, poczym 
skierował dłoń w jego kierunku. Kiwnął głową dając mu do zrozumienia, że mogą odejść 
cali i zdrowi.

Trupi Pochód
Podróżując po bezdrożach Agarii, możesz, panie, być świadkiem trupiego pochodu. Setki 
upiorów przemierzają Pogranicze w martwym kondukcie pogrzebowym. Duchy wyją 
i lamentują nad swoim przeklętym losem. Nie do końca umarli żołnierze oddali swoje 
usługi Kusicielowi, gdyż ten obiecał im zakończenie tułaczki po ziemskim padole. W 
zamian za wolność upiorni żołdacy doprowadzają napotkanych ludzi do szaleństwa. 
W chorym, ludzkim umyśle łatwiej jest zagnieździć się demonom plugawiącym święta 
duszę.

Gdy natrafisz na trupi pochód czmychaj ile sił w nogach. Nie przyglądaj się duchom. Jeżeli 
te potwory wywęszą człowieka nie ma przed nimi ucieczki. Upiory wnikną w twoje ciało 
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i pokażą ci sceny, od których następuje poplątanie zmysłów. Módl się do Jedynego, aby 
kondukt nie przeszedł przez miejsce, w którym śpisz. Jeżeli nie zbudzą cię, panie, jęki i 
wycie przeklętych dusz, tej nocy wyśnisz najgorsze z możliwych koszmarów. Będą cię one 
prześladować do końca życia. A musisz wiedzieć, iż po tym zdarzeniu nie czeka cię długi 
żywot. Najprawdopodobniej znajdą cię dyndającego na własnych lejcach w stajni.

Co zrobić gdy już nie masz szansy na ominięcie pochodu? Zamknij oczy i nie otwieraj ich. 
Módl się do Jedynego najgorliwiej jak tylko potrafisz. Siła modlitwy potrafi zablokować 
duchom dostęp do ciała. Nie zważaj na dźwięki, które cię otaczają. To tylko iluzja, która 
ma na celu osłabić twoje wołanie do Pana o pomoc. To jedyny znany sposób na uniknięcie 
szaleństwa. Stalą lub prochem nie pokonasz upiorów. Takie rzeczy nie imają się ich 
zawieszonych pomiędzy światami ciał.

Podczas swoich podróży napotkałem całe wioski, przez które przeszedł kondukt 
pogrzebowy upiornych żołdaków. Nie zatrzymywaliśmy się aby grzebać zmarłych. 
Musiałem oszczędzić ludziom widoku, na który by tam natrafili. Uwierzysz, że matki 
potrafiły zabić swoje dzieci, brat mógł zabić brata, syn matkę. Jeżeli usłyszysz w nocy 
jęki i lamenty módl się o zmiłowanie. W Agarii jest ono nam potrzebne bardziej niż w 
innych państwach Dominium.

Szkoły szermiercze
Szkoła szermiercza – Valdorska.
Elf wirował dookoła agaryjskiego kapitana. Ten nie potrafił wychwycić odpowiedniego 
momentu do ataku. Z każdą chwilą ciężej było mu złapać oddech. Deviria krążył wokół 
niczym opętany, był za szybki dla człowieka. Kapitan wycofał się i czekał, próbując nie dać 
się zabić. Nagle elf doskoczył, wykonał błyskawiczne, krótkie cięcie z nadgarstka. Kapitan 
postawił nieporadną zasłonę. Ostrze szabli zdawało się tylko drasnąć szyję Agaryjczyka. 
Kapitan stał przez moment bez ruchu, po czym upadł nieprzytomny na ziemie.

Valdorska szkoła szermiercza daje bonus +2 do wszystkich akcji szermierczych z grupy 
Ruch. Postać z tą szkołą szermierczą zdobywa o 2 PP więcej niż wynika to z określonej 
reguły.

Szkoła szermiercza – Templariuszy.
Wódz orków spojrzał na rycerza w purpurowym płaszczu i wyszczerzył kły. Potwór 
naparł na przeciwnika zadając kilka ciosów maczetą. Templariusz cudem sparował każde 
uderzenie i nie postąpił ani jednego kroku do tyłu. 

Surowa reguła Templariuszy zabrania im wycofania się z walki. Rycerze są jej tak wierni, 
iż nawet podczas pojedynku wolą zginąć niż wykonać kroku w tył. Wojownik z tą szkołą 
szermierczą dostaję dodatkowe 5 punktów do rozdysponowania na akcje szermiercze: 
Zasłona, Odbicie, Praca nóg, Unik, Odskok.
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Szkoła szermiercza – Uliczna.
Ciasne uliczki Terestu nie były dobrym miejscem do walki, jednak rajtarowi udało się 
zepchnąć dezertera do defensywy. Ten nie dał za wygraną. Wycofując się ściągnął wiszące 
na sznurze pranie i cisnął nim w rapier żołnierza, później chwycił donicę z kwiatami i 
zepchnął ją pod nogi rajtara. Gdy tamten pchnął w pierś dezertera, bandyta odskoczył 
zgarniając do dłoni grudkę błota, którą rzucił w twarz atakującego.

Postać z tą szkołą szermierczą, nie traci co turę jednego Punktu Przewagi.

Biegłości

Sztuka krzyżowa.

Akcja w ataku, szabla.

Elf wykonał cięcie krzyżem z góry. Gdy żołnierz sparował atak, deviria kontynuował 
cios, tym razem tnąc z drugiej strony. Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie. Zmęczony 
i przyzwyczajony do rutyny żołnierz dał się zmylić jednym ruchem nóg elfa. Myślał, że 
tym razem cięcie zostanie skierowane w innym kierunku, więc wykonał paradę. Wielce 
się pomylił. Elf po raz kolejny powtórzył, znaną wcześniej żołnierzowi, kombinacje 
ruchów.

Atakujący deklaruje cięcie sztuką krzyżową (cięcie zwykłe) z PT 2. Jest to kombinacja 
powtarzających się ruchów. Po cięciu następuje kolejny atak, różniący się tylko kierunkiem 
prowadzenia szabli. Atak z wykorzystaniem sztuki krzyżowej obniża najbliższą kość 
obrony przeciwnika o 3. Cios zadaje ranę lekką.

Młynek.

Akcja w obronie, szabla.

Karyjczyk zwarł się na moment z deviria. Rycerz, rąbiąc mieczem, zasypał elfa gradem 
ciosów. Ten odskoczył sprawnie w tył i zaczął błyskawicznie wirować szablą wokół siebie. 
Miecz rycerza wpadł w szalony młynek i został odbity w bok. Karyjczyk ponowił atak z 
równie miernym skutkiem. Elf wymachiwał tylko szablą i uśmiechał się strasznie. Rycerz 
w żaden sposób nie mógł sforsować takiej obrony.

BG deklaruje wykonanie młynka szablą i automatycznie zwiększa dystans do dalekiego. 
W czasie wykorzystania tej biegłości akcja szermiercza Odbicie wzrasta o 2. Przeciwnik 
może skrócić dystans do bliskiego i walczyć dalej, lub może pozostać na dystansie dalekim 
przerywając tym samym na moment starcie. Postać stosująca młynek nie można przejąć 
inicjatywy i skrócić dystansu o jeden poziom. Udany młynek daje 1 PP.

Strzał z siodła.

Strzał, Pistolet
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Konie mknęły po leśnej ścieżce niczym oszalałe. Ranny rajtar uciekał przed ścigającym go 
bandytą. Żołnierz wiedział, że jeżeli dojdzie do walki na stal, zginie. Pozostała ostatnia 
szansa. W jednym olstrze był naładowany pistolet. Gdy bandyta dopadł do agaryjczyka 
ten wyszarpnął broń z futerału i wypalił oprychowi w twarz.

BG posiadający tą biegłość wykonuje strzał z jadącego wierzchowca z PT zmniejszonym 
do połowy.

Rzut przez ramię.

Akcja w ataku, zwarcie.

Pięć goblinów otoczyły Tolvicza. Jeden zaatakował maczugą. Żołnierz odbił uderzenie i 
szybko zripostował odcinając potworowi głowę. Kolejny maszkaron skoczył Tolviczowi 
na plecy drapiąc pazurami. Agaryjczyk zareagował odruchowo. Przyklęknął i wolną ręką 
pociągnął goblina za szyję. Deviria przeleciał przez ramię żołnierza i uderzył głośno o 
ziemię. Nie ruszał się. Zostały jeszcze trzy.

Walczący wykonują test przeciwstawny. Atakujący testuje Budowę oraz Wysportowanie o 
PT równym 2, broniący rzuca na Refleks z umiejętnością Wysportowanie. Udany test dla 
atakującego oznacza, iż rzucił przeciwnika na ziemię. Atakujący zyskuje od 3–6 PP. Jeżeli 
w teście osiągnął 15 PS, rzut był na tyle skuteczny, iż uszkodził przeciwnikowi kręgosłup 
zadając mu ranę ciężką. Nieudany test oznacza, że BG jest odwrócony do wroga plecami. 
Obrońca może przejąć inicjatywę lub odepchnąć przeciwnika na dystans bliski.

Wyłuskanie.

Akcja w ataku, miecz.

To były ostatnie sekundy życia kordyjskiego kapitana. Elf był doskonałym wojownikiem. 
Deviria zamarkował delikatne pchnięcie w pierś żołnierza. Kordyjczyk zasłonił się bez 
problemu, jednak to nie pomogło mu uratować życia. Elf błyskawicznie przejechał 
mieczem po odsłoniętym przez sekundę nadgarstku kordyjczyka. Żołnierz wiedział, że 
za moment się wykrwawi.

Walczący deklaruje użycie biegłości wyłuskanie. Atakujący musi wykonać test blefu o 
PT równym najniższej zasłonie przeciwnika. Jeżeli test się udał najbliższy atak cięciem 
będzie miał omijanie równe 10, a uderzenie zostanie zadane we wrażliwe miejsce na 
ciele przeciwnika (pachwiny, przeguby rąk, pachy, szyja, skroń). Zadaje rany zgodne z 
zastosowanym rodzajem cięcia.

Parowanie tarczą.

Akcje w obronie, miecz

Aklovicz przeturlał się po błocie i pochwycił leżącą koło trupa tarczę. Gdy próbował 
wstawać spadł na niego pierwszy cios maczetą. Agaryjczyk runął plecami na ziemię. Ork 
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doskoczył i zaczął w szale bić po tarczy żołnierza. Aklovicz lewą ręką zasłaniał się tarczą, 
prawą wyszarpnął zza pasa nabity pistolet.

Postać otrzymuje dodatkową kość Obrony jeżeli walczy z tarczą.

Cios tarczą.

Akcja w ataku, zwarcie

Pijany Agaryjczyk rzucił się na rycerza z pięściami. Ten, lekko zaskoczony, przyjął 
uderzenie przeciwnika na tarczę. Po karczmie rozniósł się dźwięk gruchotanych kości 
i krzyk pijaka. Rycerz się nie patyczkował. Pchnął przy pomocy tarczy Agaryjczyka 
w kierunku ściany, przycisnął go do niej i błyskawicznie zdzielił pancerną rękawicą w 
zęby.

Obrońca, który podczas walki w zwarciu posiada tarczę, może nią wykonywać akcje w 
ataku i obronie z modyfikatorem +2 do kości ataku lub kości obrony.

Szabla jako broń ręczna

Test: Fechtunek (wykorzystuje Umiejętność Szabla)

Rany lekkie

Ciężar broni: identyczny jak rapier.

Przebicie 1

Omijanie 5

Posługiwanie się szablą wymaga specjalnej umiejętności dodatkowej „Szabla”. W 
celu ustalenia ilość punktów do rozdysponowania na akcje szermiercze z grupy Broń 
Bitewna, gracz mnoży umiejętność „Szabla” przez 2. Tyle punktów może rozdzielić na 
akcje szermiercze z grupy miecz. Szablą można wykonywać wszystkie akcje dostępne 
dla miecza.

Wyjątkiem od reguły są obrażenia zadawane przy pomocy szabli.

Cięcie zwykłe – w wszystkich przypadkach (prócz ciosu w głowę) zadaje ranę lekką.

Cięcie z zamachu – podwyższa poziom zadanych obrażeń o jeden (kończyny, korpus 
– rany ciężkie; głowa – rany śmiertelne).

Walcząc szablą można wykorzystywać wszystkie dostępne biegłości prócz: Łamacz broni, 
Rzut rapierem, Wiązanie.
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Bestiariusz
Trupojady
Ludzie, którzy przez głód musieli wyrzec się swojego człowieczeństwa to tupojady. 
Upodlone do granic możliwości jednostki tak bardzo pogrążyły się w szaleństwie 
kanibalizmu, iż prawie zatraciły świętą duszę. Gdzieś głęboko w zdeformowanych ciałach 
tli się jeszcze iskierka mocy Jedynego, jednak jedynym ratunkiem dla trupojadów jest 
oczyszczająca potęga stosu.

Trupojady to zdeformowani ludzie. Ich skóra jest blada i pokryta wrzodami, plecy 
wykrzywione są przez garby, spod długich paznokci sączy się jad, który powstaje z nie 
leczonych ran.

Umysły potępieńców krążą wokół jednej myśli: “Najeść się do syta”. Nieważne czy 
posiłkiem będzie trup czy samotny podróżny. Dla trupojadów jest ważny tylko i wyłącznie 
posiłek.

W niektórych wioskach na Pograniczu trupojady egzystują pośród mieszkańców jednak 
ci nie zdają sobie sprawy z ich obecności. Za dnia potwory ukrywają się w okolicznych 
lasach lub kopalniach, a dopiero w nocy wychodzą na żer. Często napadają na samotnych, 
starych mieszkańców, porywają dzieci z kołysek, lub najczęściej wykopują świeżo 
pochowane zwłoki z cmentarzy.

Współczynniki: Agresja (zależy czy jest najedzony), Moc (10), Zręczn. (9), Spryt. (6), 
Spostrz. (10), Bud. (14), Wytrw. (14), Fecht. (10).

Walka: 3k20 w każdej turze walki. Cios pałką (2, ranna lekka), ugryzienie (2 rana lekka), 
cios pazurami (4, draśnięcie), unik (-2), odskok (4).

Jad: Każdy cios pazurami, który zrani BG niesie za sobą ryzyko poważnego zakażenia 
rany. Zraniona postać musi wykonać test Wytrwałości o PT 4, jeżeli test będzie nieudany 
postać zostaje zatruta jadem. Przez kilka dni wszystkie współczynniki postaci spadają 
do połowy.

Chłop buntownik
Chłopi żyjący w Agarii bardzo często podnoszą zbrojne bunty, których celem jest 
wywalczenie wolności. Zdesperowani ludzie uzbrojeni w bojowe wersje narzędzi 
rolniczych potrafią postawić w stan najwyższej gotowości całe garnizony wojska. Żołnierze 
niechętnie występują przeciwko mieszkańcom Agarii, gdyż zdarza się, iż muszą walczyć 
przeciw dobrze znanym sobie osobom. Nieraz zdarzyło się, że bunt podniosła wioska, z 
której pochodzi żołnierz wyznaczony do jej pacyfikacji.

Uzbrojone w kosy i cepy watahy chłopstwa są bardzo niebezpieczne dla niewielkich 
oddziałów wojska, kupców lub kurierów. Gdy żołnierz trafi żywcem w ręce pospólstwa 
nie ma dla niego gorszej śmierci. Chłopi zaserwują mu okrutne tortury zakończone 
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brutalnym morderstwem. Dowódcy wojskowi doskonale znają zachowanie chłopstwa, 
dlatego nie wahają się podejmować drastycznych decyzji. Dla buntowników nie ma 
łaski. Wioski palone są do gołej ziemi, chłopi wieszani na suchych gałęziach, a baby z 
dziećmi przepędzane do lasów.

Współczynniki: Zręczn. (9), Spryt. (9), Spostrz. (10), Bud. (16), Wytrw. (15), Fecht. 
(9).

Walka: 3k20 w każdej turze walki. Cios cepem (0, ranna lekka), uderzenie z zamachu 
(-2 rana ciężka), zasłona (3); kroki (1); unik (2), odskok (8), akcja w ataku (5), akcja w 
obronie (3)

Bohater niezależny - Rodion Saveli, żołnierz

WSPÓŁCZYNNIKI

Budowa 12

Zręczność 8

Spryt 15

Spostrzegawczość 9

Wiarygodność 9

Opanowanie 13

Wytrwałość 14

Wiara 13

WSPÓŁCZYNNIKI 
POMOCNICZE

Refleks 10

Autorytet 13

Wiedza Ogólna 11

Fechtunek 12

Strzelanie 12

Dusza 65

UMIEJĘTNOŚCI

Wysportowanie 3

Rapier 3

Pistolet 3

Wiedza magiczna 2

Zbieranie informacji 2

Jeździectwo 4

Postęp. ze zwierzętami 2

Sztuka przetrwania 4

Ukrywanie się 3

SZERMIERKA

Ruch

Kroki (2); Praca nóg (5); Unik (0);Odskok (9)

Rapier

Pchnięcie proste (4); Cięcie zwykłe (4); Pchnięcie ze zwodem (-3); Ponowienie (-1); 
Wypad (0); Pchnięcie pozorne (4); Zbicie (6); Zasłona II (6); Zasłona I (6); Riposta 
(1); Wyprzedzenie (-6);

Miecz

Cięcie zwykłe (0); Cięcie z zamachu (-5); Ponowienie (-2); Zbicie miecza (1); Odbicie 
(2); Zasłona (3); Wyprzedzenie (-8);
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Akcje w ataku (2);Akcje w obronie (3);

Biegłości: Doświadczenie (Agaria), strzał z siodła.

Trzy historie:
Babcia Esmina ze wsi Krucze Doły
Oj, tak panocku. Znam ja tego diabła doskonale. Mam już na karku siedemdziesiąt wiosen, 
ale pamiętam go jakoby dziś. Wleźli mi do chałupy bez pytania. Syn protestował to go 
zdzielili w zęby. Przeklęci rajtarzy miejsca na nocleg szukali. Trzydziestu chłopa w jednej 
chacie. Cha, cha, cha… Nie żeby wszyscy spali z starą babuszką. Tak dobrze to nie było. 
W chałupie legło tylko kilku żołnierzy. Pod wieczór przylazł on, ich sierżant. Takiej 
paskudnej mordy nigdy w życiu nie widziałam, a jak już mówiłam dziewięćdziesiąt wiosen 
mam. Żołnierz oka prawego nie miał i dziurę w czerepie, czarną chustą przysłaniał. Spod 
materiału wychodziły straszliwe blizny szpecące twarz. Lewa ręka ciągle mu drżała, a 
gębę czasami skurcz mu jakiś łapał i wykrzywiał paskudnie. To były chyba skutki tej rany 
w głowę, po której oko stracił piekielnik. 

Igor Maluević, rajtar
Służyłem pod sierżantem Savelim dokładnie trzy lata. To nie jest człowiek, ale diabeł 
wcielony. Okrutnik z niego wielki, ale, co trzeba przyznać, sprawiedliwy. Żołnierzy trzyma 
w garści jak mało kto. Łupów się pod nim nabrałem wiele. Gdy trzeba było uspokoić 
kmiotków wysyłało się Saveliego. Mieszczan też nieraz po łbach rapierami cięliśmy, 
jednak zawsze na rozkaz… Raz się zdarzyło, że jak z dziewkami chcieliśmy poigrać, to 
mieszczanie zabili dwóch naszych. Wtedy Saveli nie czekał, aż przyjdą rozkazy z góry. 
Powywieszał pół miasta na drzewach niedaleko murów i problem się skończył. Nie było 
czasu na dyskusje. Jechaliśmy w kierunku frontu. Później pod dowództwem sierżanta 
podchodziliśmy orki niczym wilki podchodzą owce. Saveli szarpał je i mordował bez 
litości. Zdziczał od krwi, którą przelał. Z tego też powodu wielu nazywa go Wściekłym 
Wilkiem.

Natasha Bolvić, szlachcianka
Wielką mi ranę w sercu otwierasz Panie pytając o nazwisko Saveli. Tak, znałam tego 
kawalera. Wielki to był żołnierz i cudowny człowiek o sercu ze złota. Kobiety za nim 
ciągnęły niczym obóz markietanek za kawalerzystami. Rodion wręcz nie mógł się 
odpędzić od kobiet. A swoje serce ofiarował akurat mi. Zakochaliśmy się w sobie niczym 
postacie z miłosnych poematów – na śmierć i życie. Niestety, mój ojciec nie pozwolił 
na ślub. W jego planach miałam wyjść za bogatego hrabiego. W nocy Rodion napadł 
na folwark by mnie porwać. W bitewnym zgiełku postrzelił śmiertelnie mojego ojca, 
pana tych ziem. Okoliczna szlachta poprzysięgła mu zemstę. Saveli musiał uciekać. Na 
znak, że będę na niego czekać (pomimo tego co uczynił), dałam mu na drogę czerwoną 
tasiemkę, którą nosiłam we włosach. Od tamtego dnia nigdy go nie widziałam. Podobno 
na Pograniczu jest o nim głośno… 
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Przygoda
Drogi Czytelniku! Jeżeli podoba Ci się agaryjskie Pogranicze, zachęcam do rozegrania 
przygody w wojskowym klimacie. Jeśli nie masz własnych pomysłów skorzystaj z przygody 
napisanej przez Macieja ‘Feniksa’ Gorczycę, Problemy na zachodzie. Tekst znajdziesz 
na stronie internetowej Monopolu. Adieu!
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Wpływy
O tym co Sojusznicy mogą, a czego nie mogą

Wedle zasad podręcznika podstawowego tworząc nowego 
sojusznika gracz może albo rozpisać jego pełną charakterystyką, 
albo wszelkie decyzje dotyczące umiejętności i wpływów swojego kontaktu pozostawić w 
ręku MG. Ponieważ pierwsza metoda jest zbyt czasochłonna, a przy tym niezbyt sensowna 
w przypadku sojuszników, którzy mają często służyć jedynie radą lub informacjami, druga 
zaś może w sytuacjach spornych generować konflikty na linii prowadzący – gracze, 
poniżej zamieszczamy uproszczony system określania, jakimi wpływami i zdolnościami 
dysponują sojusznicy. Nadal jednak sugerujemy przygotowywanie pełnych charakterystyk 
dla tych przyjaciół, którzy mają wyższy poziom więzi, a których gracze mogą używać 
jako rezerwowych bohaterów. 

Od tej chwili każdy pomocnik i każdy przyjaciel gracza będzie posiadać dodatkową cechę 
nazywaną – dość skrótowo – Wpływy. Określać ona będzie różne dziedziny, z którymi 
dany sojusznik jest w jakiś sposób związany, przy różnych postaciach może mieć to różne 
efekty. Jeśli dana postać jest żebrakiem, posiadającym wśród swoich Wpływów Półświatek, 
będzie to najprawdopodobniej oznaczało, iż orientuje się jedynie, kto jest kim, gdzie 
można kogoś znaleźć i ewentualnie, jak się z kimś skontaktować. Jeśli jednak jest to na 
przykład informator, może być to istotna persona w świecie przestępczym, nakręcająca 
skoki, trudniącą się paserstwem i szmuglem, a dzięki temu być szanowana i mogąca 
efektywnie oddziaływać na cały półświatek, a nawet dysponująca w nim sporą władzą. 

Jednak Wpływy to nie tylko kontakty. Do tej grupy zaliczają się także specyficzne 
zdolności i cechy Sojusznika, które mogą być wykorzystane przez bohaterów. Zakonnicy 
posiadają na przykład wiedzę, która pozwala dotrzeć im do wielu istotnych informacji. 
I nie są to jedynie wiadomości zgromadzone poprzez edukację, ale również dostęp 
do bibliotek i innych ekspertów – słowem wszystko, dzięki czemu mogą dotrzeć do 
poszukiwanej wiedzy. I tutaj zakres dostępnej mądrości może różnić się w zależności 
od postaci – sama cecha ma jedynie orientacyjnie określać, jaka jest szansa powodzenia, 
w razie, gdyby doszło do sytuacji spornej. 

Wybór wpływów
Tworząc nowego sojusznika gracz otrzymuje kilka darmowych Wpływów na różnych 
poziomach oraz pewną liczbę punktów wolnych, które będzie mógł przeznaczyć na zakup 
dodatkowych Wpływów lub powiększenie posiadanych. Pierwsza czynność kosztuje 6 
punktów i daje sojusznikowi wybrany Wpływ poziomie 3, a druga 1 punkt za poziom. 
Ponadto gracz może zapłacić pierścieniami za dodatkowe punkty wolne – za 1 pierścień 
otrzyma pięć dodatkowych punktów. Poziom żadnego Wpływu nie może przekroczyć 
18. 

Przykład. Podczas wyboru Sojuszników postanawiamy stworzyć sobie właśnie informatora 

Autor: Filip ‘Gruszczy’ Gruszczyński
Redakcja: Józef ‘Joseppe’ Orzeszyna
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– cwaniaka, operującego w półświatku przestępczym Dominante, zajmującego się 
szmuglem towarów z Eskrii i rozprowadzaniem ich w Dominante. Informator posiada w 
początkowych Wpływach Kontakty na 10 i 30 punktów wolnych. Za te punkty kupujemy 
następujące Wpływy: Buntownicy, Półświatek, Handel, każdy na poziomie 3. Płacimy 
za to 18 punktów. Za pozostałe rozwijamy Buntowników i Handel na 5, a Półświatek 
na 11. Ponieważ jest to dla nas dość mało, więc zużywamy 2 pierścienie i kupujemy 10 
dodatkowych punktów, rozwijając o następny punkt Półświatek, o dwa Kontakty, Handel 
o 5 i Buntowników o 2. Ostatecznie otrzymujemy informatora, posiadającego następujące 
Wpływy: Kontakty (12), Półświatek (12), Handel (10), Buntownicy (7). 

Testowanie wpływów
Za każdym razem, gdy dochodzi do sytuacji spornej między MG i graczem, rozstrzygana 
jest poprzez test odpowiedniego Wpływu, obciążony odpowiednim modyfikatorem. 
Wszystko zależne jest od rzeczy, która chce osiągnąć Sojusznik – jeśli posiada wśród 
Wpływów Kościół, to podanie kilku powszechnie znanych faktów dotyczących lokalnego 
biskupa jest zadaniem bardzo łatwym – PT winien być obniżony o 5 albo i 6 nawet 
punktów. Jednak uzyskanie audiencji z owym biskupem jest już zadaniem znacznie 
trudniejszym i w tym wypadku PT może wynieść 2. Gdyby był to arcybiskup lub kardynał, 
PT wyniosłoby odpowiednio 4 i 6, a w przypadku samego papieża nawet 10 i to tylko 
wtedy, gdyby sojusznik zamieszkiwał w Sarancie. Są to oczywiście tylko przybliżone 
wartości, do negocjacji między MG i Graczem. Poniżej zamieszczamy niewielką tabelę, 
która powinna pomóc przy wyborze PT. 

Zdobycie powszechnie znanych informacji 4 PT
Zdobycie informacji znanych tylko osobom wewnątrz danego 
środowiska

0PT

Zdobycie informacji poufnych, dostępnych tylko dla 
uprzywilejowanych osób

4PT

Odnalezienie powszechnie znanej osoby –2PT
Odnalezienie nieznanej szerzej osoby 2PT
Odnalezienie osoby ukrywającej się = zależnie od wpływów 
poszukiwanego 

od 4 do 8 PT

Uzyskanie audiencji u poszukiwanej osoby = zależnie od wpływów 
poszukiwanego

od -2 do 8PT

Sojusznik może zwiększyć swoje szanse na dwa sposoby – poprzez poświęcenie większej 
ilości czasu na wykonanie zadania, co może mu dać ułatwienie od 1 do 3 PT i poprzez 
nakłady finansowe ze strony bohaterów, które również obniżą PT od 1 do 3 punktów. 
Oczywiście, zarówno czas jak i pieniądze, które będzie trzeba wygospodarować, będą 
się różnić w zależności od działania – uzyskanie posłuchu u byle szlachetki nie będzie 
trwało długo, ale na uzyskanie audiencji u kardynała można czekać miesiącami, jeśli ten 
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nie będzie szczególnie zainteresowany spotkaniem. 

Zwiększanie i zmniejszanie się wpływów
Nic nie jest wieczne. Jednego dnia możesz być panem świata, a drugiego zwykłym 
żebrakiem. Także sojusznicy mogą zyskiwać lub tracić swoje Wpływy, co zamierzamy 
oddać poprzez odpowiednie zasady w mechanice. Warto przy tym pamiętać, że 
kontrolowanie zysków i strat Wpływów, to nie jest księgowość. O ile drobne wahania 
współczynników można zignorować i jedynie odnotować na karcie postaci, to w pewnych 
sytuacjach warto znaleźć ich fabularne wytłumaczenie. Jeśli – dla przykładu – lokalny 
mafioso traci regularnie swoje Wpływy w półświatku, to znak, że wyrasta mu konkurencja 
pod bokiem, a on powoli traci kontrolę nad swoją dzielnicą. Jeśli strata będzie nagła, a 
przy tym bardzo duża, lub, co gorsza, będzie oznaczała utratę całego Wpływu, może to 
oznaczać bunt i kompletną utratę władzy. To oczywiście znakomity pomysł na scenariusz 
lub nawet minikampanię, bo do kogo, jak nie do naszych postaci graczy, zwróci się 
zdesperowany Sojusznik? Całość może wyglądać również odwrotnie. Niech Sojusznikiem 
będzie ksiądz – niewielki wzrost to zapewne tylko większy autorytet i władza w diecezji, 
ale jeśli nagle zyska on dużo punktów, oznacza to zapewne awans – biskupią pelerynę, a 
może nawet i purpurę! To również znakomity motyw na kilka scenek fabularnych, bądź 
scenariuszy – w końcu nowy biskup będzie potrzebował kilku zaufanych ludzi, którzy 
pomogą mu umocnić władzę na nowym stanowisku. 

Zasady mechaniczne są proste: raz na miesiąc lub rok, zależnie od typu rozgrywki, 
przyjętej przez MG, gracz losuje dla każdego z Sojuszników jeden z Wpływów, a następnie 
wykonuje jego test i określa liczbę punktów sukcesu bądź porażki. Następnie porównuje 
wynik z poniższą tabelą: 

Punkty sukcesu Punkty porażki
0 - 3 Brak zmian 0 - 3 Brak zmian
4 - 5 Wpływ zwiększa się o 1 4 - 5 Wpływ zmniejsza się o 1
6 - 9 Wpływ zwiększa się o 2 6 - 9 Wpływ zmniejsza się o 2

10 - 12 Wpływ zwiększa się o 3 10 - 12 Wpływ zmniejsza się o 3
13 - 14 Wpływ zwiększa się o 4 13 - 14 Wpływ zmniejsza się o 4

15+ Sojusznik zyskuje nowy Wpływ na 
poziomie 3

15+ Sojusznik traci Wpływ

Ponieważ poziom Wpływu nie może przekroczyć 18, toteż za każdym razem, gdy 
wynikiem będzie powiększenie któregoś z nich powyżej 18, gracz wybiera inny z 
Wpływów i ten podnosi o jeden, a jeśli jest to niemożliwe, to wybiera nowy Wpływ na 
poziomie 3. 
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Rodzaje wpływów
Slumsy – W pewne miejsca, o tym wie każdy rozsądny człowiek, samemu lepiej się nie 
zapuszczać. W pewnych miejscach na nic zda się ostry rapier, silne ramię i mężne serce, 
dlatego właśnie lepiej ich unikać. Jednym z nich jest niemal zawsze uboga dzielnica w 
każdym większym mieście. Zamieszkana przez wszelkiego rodzaju margines społeczny, 
często staje się świadkiem gwałtu, grabieży i mordów, które są tu na porządku dziennym. 
Jeśli jednak posiada się kogoś, kto się tu wychował, kto potrafi tu funkcjonować i 
bezpiecznie przemykać pośród ciemnych i ciasnych uliczek, można bez większych obaw 
zapuścić się w zakazane rejony. Jeśli tylko można zaufać przewodnikowi… Kim jest Twój, 
panie? Sprytnym żebrakiem? Drobnym łotrzykiem? Rajfurem? Szanowanym członkiem 
lokalnego gangu? Kimkolwiek by nie był, lepiej by nie zostawił Cię w środku nocy w 
którymś z ciemnych zaułków. 

Dzielnica szlachecka – Przyszło nam żyć w czasach, gdy obecność na balu jest 
ważniejsza od zasług wojennych, gdy modna fryzura i elegancki ubiór wyznacza Twą 
pozycję wśród ludzi, a to, kogo znasz, jest istotniejsze niż to, kim naprawdę jesteś. Dlatego 
zawsze warto wiedzieć, co jest akurat w modzie, u kogo trzeba w tym tygodniu się pokazać, 
a kto już nie jest w łaskach i kim nie warto sobie zawracać sobie głowy. Dobrze ustawiony 
i zorientowany przyjaciel jest w stanie załatwić wszystko – przynieść najświeższe plotki, 
zdobyć zaproszenie na bal, umówić spotkanie z kimś wysoko postawionym. A to, mój 
panie, jest dziś rzecz doprawdy nieoceniona. Dbaj o takich przyjaciół ze wszystkich sił, 
zobaczysz, że nie raz i nie dwa okaże się to niezmiernie przydatne. 

Dzielnica mieszczańska – Przykro mi to mówić, lecz dzisiejsza arystokracja to już 
nie ci sami ludzie, co ledwie kilkadziesiąt lat temu. Szlachta się skundliła, zapomniała 
o honorze, o swej godności, łasa na pieniądze i zaszczyty zeszła do poziomu gminu, do 
pospólstwa, które nagle zaczęło robić coraz większe pieniądze. Ono zaś nie zamierzało 
stracić swej szansy i zaczęło zdobywać coraz więcej władzy i przywilejów. Dziś to właśnie 
filistrowie zaczynają rządzić tym krajem, więc warto mieć w nich sojusznika, bo to ich 
czasy wkrótce nastaną. Z reszta – honor honorem, ale każdemu z nas przyda się solidny 
bankier lub kupiec, który będzie można zaufać i powierzyć nasze pieniądze, lub który 
poratuje w nas w razie kłopotów finansowych. 

Dwór – To miejsce, w którym zapadają decyzje o przyszłości świata. Można być 
bogatym, wpływowym, można mieć wysoko postawionych przyjaciół, ale jeśli nie masz 
ich we dworze, bądź jeśli sam nie jesteś jego częścią, to tak naprawdę nie znaczysz nic. 
Możesz być biednym jak mysz kościelna, ale posłuch o władcy, namiestnika bądź króla 
jest rzeczą nieraz cenniejszą niż wszelkie bogactwa tego świata. 

Kościół – Nie ma w Dominium potężniejszej organizacji i nie ma bardziej wpływowych 
ludzi nad duchownych. Można się na to zżymać, lecz znacznie rozsądniej jest się 
dostosować i żyć z nimi w zgodzie. Nie ma wszak bardziej znaczących nad biskupów, 
nie ma bardziej złowieszczych nad inkwizytorów i nie ma też bardziej oczytanych i 
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obeznanych z naturą świata nad zamkniętych w klasztorach mnichów. Bądź z nimi w 
przyjaźni, mój panie, a nie będzie ludzi, którzy Ci zagrożą, nie będzie drzwi, które będą 
przed Tobą zamknięte i nie będzie wiedzy, która będzie poza Twoim zasięgiem. Uczyń 
sobie z nich wrogów, a nie znajdziesz człowieka, który zechce się za Tobą wstawić. Więc 
jak, mój panie, czy mam umówić Ci spotkanie z jego eminencją? 

Półświatek – Cóż, znajomości wśród przestępców, złoczyńców i wszelkiej maści 
łotrów nie przynoszą może chwały, lecz wierz mi panie, nieraz będziesz potrzebował 
skorzystać z ich usług – na dodatek nie zawsze w niegodziwym celu – a przy tym nie 
wszyscy ludzie żyjący pośród cieni są do cna źli i zepsuci. Bo cóż złego jest w handlu 
eskryjskim winem dla przykładu? Moje podniebienie niewiele interesuje polityka 
i konflikty możnych tego świata, ja zaś ów trunek uwielbiam. Wojna wojną, zasady 
zasadami, lecz człowiek nie wielbłąd i pić musi. Oczywiście, nie wszyscy przestępcy to 
dobrzy ludzie, którzy narażają się na niebezpieczeństwo, byleby umilić nam nieco trudy 
egzystencji. Większość to mordercy, oszuści i złodzieje, lecz i oni są nam od czasu do 
czasu potrzebni i choć przeklinamy życie, za to, iż nas do tego zmusza, to korzystamy 
z ich usług. 

Doki – Obaj jesteśmy od dawien dawna szczurami lądowymi, drogi panie, nie ma się 
więc co dziwić, że nie czujemy się zbyt pewnie pośród marynarzy, przesiadujących w 
zatęchłych tawernach, gdzie na nic zda się ostry rapier, a prym wiodą zardzewiałe noże 
i sękate pieści. Gdzież jednak znajdziesz miejsce, w którym kupić możesz dosłownie 
wszystko? Port to jedno wielkie targowisko, a interesy, które są tu prowadzone, rzadko 
kiedy są dozwolone przez prawo. Niewolnicy, magiczne artefakty, narkotyki – czego 
tylko dusza zapragnie! Nie jest to wszak jedyny towar, którym się tu handluje. Rzekniesz 
jedno słowo, mój panie, a już jutro będziemy na pełnym morzu, a Kordyjczycy będą pluli 
sobie w brody, że po raz kolejny dali Ci ujść! 

Rzemieślnicy – Spójrz panie, na ten sztucer. Rzekłbyś, nordyjska robota, prosto od 
bardańskich górali. Nic z tych rzeczy. Dziś nie musisz ruszać na drugą stronę Dominium, 
by kupić porządny kawał armaty, żelaza czy blach. Wokół pełno jest utalentowanych 
ludzi, którzy tylko czekają na swoje pięć minut. Wystarczy ich odnaleźć, a nawet wśród 
Nordyjczyków wzbudzisz zazdrość swym orężem. 

Wieś – Nikt z nas nie lubi obcować z gminem, użerać się z chamami i odwiedzać ich 
cuchnące domostwa. Ponieważ jednak różne obowiązki zmuszają każdego z nas by to 
uczynił, toteż warto wśród kupy tego gnoju znaleźć sobie kogoś, kto będzie nas, w co 
uciążliwych z nich, wyręczał. Zaufany sołtys czy choćby znajomy gospodarz uprzedzi o 
niezadowoleniu wśród poddanych, ugości w domu w razie nieszczęśliwego wypadku, a 
przede wszystkim uczyni wszystko, by nieco umilić nam chwile przymusowego pobytu 
wśród ciemnego motłochu. 

Region – Tak jak prowincjusze nie orientują się, co dzieje się w stolicy, tak my, 
mieszczuchy, nie mamy pojęcia o tym, co dzieje się na prowincji. A nierzadko to tam 
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właśnie zaczynają się spiski, tam rozgrywa się największa polityka, to tam krążą kurierzy 
od jednego arystokraty do drugiego, tam decyduje się o kierunku, który obejmie kraj w 
najbliższej przyszłości. Tam – z daleka od monarszego oka, z daleko od jego faworytów 
i agentów. Wiem, panie, żeś jest człowiekiem naszego króla i duszę byś zań sprzedał. 
Jeśli chcesz się mu więc przysłużyć, lepiej dowiedz się czym prędzej, co planuje hrabia 
d’Ebrascone i jaką wiadomość nieśli gońcy, których wczoraj posłał do hrabiny d’Trevienne 
i barona Artenou. 

Handel – Brak umiejętności obracania pieniądzem był niegdyś niemal cnotą. Czasy 
jednak, gdy wartość człowieka mierzyło się czymś zupełnie innym, niż zasobnością 
jego sakiewki, odchodzą, niestety, w przeszłość. Takim jak my, nie pozostaje nic 
innego, jak dostosować się, nim chciwi kupcy i innej maści hołota wyrwie nam resztki 
naszego majątku. Warto tedy wiedzieć, na co rośnie popyt, gdzie lokować pieniądze i 
jak odbudować rodzinną fortunę. Poza tym, każde dziecko wie, że to pieniądz rządzi 
dziś światem. Wiedz, panie, kto się bogaci, a kto biednieje, który monarcha popadł 
w tarapaty finansowe i który kraj kupuje dużo stali, a będzie wiedział, w które stronę 
zmierza cały świat… 

Władze – Administracja niższego szczebla, straż miejska, śledczy, poborcy podatków… 
Długo by wymieniać wszystkich ludzi, od których, bardziej niż od decyzji monarchów i 
kardynałów, zależy nasze życie. Lepiej nie wchodzić im w drogę, bo nie ma nic gorszego 
od niechętnego urzędnika czy wrogo usposobionego kapitana straży. Żyj z nimi w zgodzie, 
czyń z nich swych przyjaciół, a Twoje życie stanie się znacznie prostsze – Twe pisma nie 
będę czekały latami w archiwach, niedaleko Twego domu zawsze znajdzie się chętny do 
pomocy patrol, a urzędnik w inspektoracie zawsze będzie witał Cię z uśmiechem. Żyć, 
nie umierać. 

Armia – Ostatnimi czasy przekonuje się, że jedynymi ludźmi honoru są już tylko 
żołnierze. Oni jako jedyni dotrzymują słowa, jako jedyni staną przy Tobie w razie 
najcięższej nawet próby, im jako jedynym będziesz mógł zaufać, gdy staniemy w obliczu 
najcięższej nawet próby. Poza tym, czego, jak czego, ale w naszych czasach nie ma rzeczy 
cenniejszej nad silne ramię, wprawne we władaniu żelazem. Jeśliś jednak, panie, człekiem, 
który rzadko korzystałby z takich usług, zważ, iż w wielu krajach wojskowi, jeśli nie 
rządzą, to posiadają sporą władzę i jeszcze większy autorytet. Z nimi musi liczyć się każdy 
człowiek w państwie, więc lepiej jest ich mieć po swojej stronie. 

Buntownicy – Ciszej, na Jedynego! Nie waż się, panie, mówić o takich rzeczach na 
głos, bo tu wszędzie ściany mają uszy, a wielu ludzi tylko czeka, by wzbogacić się na 
Twych nierozważnych słowach. Ja sam nie pochwalam tego, z kim się spotykasz, panie, 
lecz jestem człowiekiem na tyle otwartego umysłu, że wiem, iż w żadnej wojny strony 
nie dzielą się na tych, którzy mają rację i tych, którzy jej nie mają, lecz na zwycięzców i 
przegranych. Spotykając się z tymi drugimi zawsze narażasz się na większe lub mniejsze 
niebezpieczeństwo. Niemniej, ludzie ci wciąż mogli zachować dużą część swej władzy, 
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dysponują przy tym zwykle lojalną, choć nieliczną, załogą, a skoro zdołali się utrzymać na 
tyle długo, to muszą być zaprawieni w swym rzemiośle. Jeśli tylko zdołasz ich przekonać, 
że mogą dopiec swemu ciemięzcy, możesz liczyć na kilka wyjątkowo oddanych i gotowych 
na wszystko ostrzy. 

Kontakty – Właściwy człowiek na właściwym miejscu, to istny skarb. Wiem, co mówię, 
bo mam wielu przyjaciół w różnych ciekawych miejscach i nieraz drobna przysługa z ich 
strona okazała się nad wyraz cenna. Taka znajomość nie może się równać z faktycznymi 
wpływami w danej organizacji czy środowisku, lecz często to, czego potrzebujemy 
ogranicza się do drobnej przysługi, dyskretnego zdobycia informacji czy jedynie drobnej 
ingerencji z naszej strony. Wtedy, zamiast wprawiać w ruch całą maszynerię naszych 
wpływów, przyjaciół i pomocników, lepiej jest oprzeć się na pojedynczej osobie, która 
jest właśnie tam, gdzie potrzeba i może zrobić dokładnie tyle, ile potrzebujemy, nawet, 
jeśli jest to bardzo niewiele. 

Majątek – Złoto, kamienie szlachetne, weksle, posiadłości i inwestycje. Co tylko 
zechcesz panie, na niewielki procencik. A jeśli wykonasz dla nas drobną przysługę, to 
nawet bez i zupełnie bezterminowo. Więc jak będzie? 

Wiedza – Informacja to władza. Informacja zdobywana od ręki, bez żmudnych 
poszukiwań, bez przeczesywania bibliotek, wypatrywania najdrobniejszych poszlak 
i przemierzania kraju wzdłuż i wszerz w poszukiwania kolejnych okruchów wiedzy, 
to czysty zysk. A takie źródło dochodu nie wymaga ani ryzykownych inwestycji, ani 
ogromnych nakładów czasu. Wystarczy słuchać, mój panie. Słuchaj uważnie, a będzie 
najbogatszym człowiekiem świata. 

Wiedza tajemna – Są rzeczy, których nawet ja się nie podejmę, mój panie. Chcesz 
– szukaj ludzi, którzy zaprzedali swe dusze. Jeśli taka Twa wola, paktuj z nimi i korzystaj 
z ich usług. Jeśliś w istocie bez wyjścia, proś i żebrz o ułamek ich mocy. Ale mnie w to 
nie mieszaj, nie spieszno mi ani na stos, ani do lochów inkwizycji. Dam Ci tylko ostatnią 
radę, nim pójdziesz do tego człeka, niech Jedyny zlituje się nad Twoją duszą. Pamiętaj, 
panie - cena takich usług jest zawsze wyższa, niż nam się na początku wydaje. Decyduj 
rozważnie. 

Początkowe wpływy sojuszników
Sojusznik Wpływy
Arystokrata Dzielnica szlachecka(10), Dwór(10), Majątek(5), + 10 

punktów 
Chłop Wieś(10), Region(10) + 15 punktów 
Dworzanin Dwór(10), Dzielnica Szlachecka(5) + 15 punktów 
Dyplomata Dwór(5), Handel(5), Kontakty(5) + 20 punktów 
Informator Kontakty(10) + 30 punktów 
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Sojusznik Wpływy
Karczmarz Slumsy lub Dzielnica mieszczańska(10), Handel(5) + 20 

punktów 
Ksiądz Kościół(10) + 30 punktów 
Książę Dwór(10), Region(10), Majątek(10) + 10 punktów 
Kupiec Handel(10), Dzielnica mieszczańska(5), Rzemieślnicy(5) + 15 

punktów 
Lekarz Dzielnica mieszczańska lub Dzielnica szlachecka(10), Wiedza(10) 

+ 15 punktów 
Miecznik Rzemieślnicy(10), Dzielnica mieszczańska(10), Wiedza(5) + 10 

punktów 
Prawnik Dzielnica mieszczańska lub Dzielnica szlachecka(10), Wiedza(10) 

+ 15 punktów 
Rzemieślnik Rzemieślnicy(10), Handel(5), Wiedza(5) + 15 punktów 
Służący Slumsy(5), Dzielnica mieszczańska(5) + 25 punktów 
Szlachcic Dzielnica mieszczańska(10) + 30 punktów 
Uczony Wiedza(10) + 30 punktów 
Wędrowny 
artysta

Dzielnica mieszczańska(5), Dzielnica Szlachecka(5), Kontakty(5) 
+ 20 punktów 

Włóczęga Slumsy(10) i Półświatek(5) lub Region(10) i Wieś(5) + 20 
punktów 

Zakonnik Kościół(10), Wiedza(10) + 15 punktów 
Zbrojny Armia(10) + 30 punktów 
Żebrak Slumsy(10), Półświatek(5) + 15 punktów
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Wstęp – Dział WFRP
Wybór tekstów do Antologii Poltera 2007 nie był wcale łatwą sprawą. Zaczęliśmy od 
dyskusji redakcyjnej, bo co sześć głów to nie jedna. Na szczęście okazaliśmy się dość 
zgodni i obeszło się bez krwawej wojny wewnątrzredakcyjnej (najwidoczniej pomimo 
tylu lat obcowania z Chaosem nie jesteśmy jeszcze spaczeni). Problem był jednak 
zupełnie inny, choć gwoli ścisłości ujęty w obiektywnych kategoriach nie powinien być 
problemem, a powodem do radości. Otóż w roku 2007 dział Warhammera opublikował 
na swoich łamach ponad 50 tekstów - m.in.: 7 scenariuszy, 9 artykułów almanachowych 
poświęconych prezentacji Starego Świata i aż 14 szortów. Te krótkie utwory literackie 
właśnie w roku 2007 doczekały się swojego odrębnego miejsca w naszym dziale. Zakątek 
ten jest stale aktualizowany i cieszy się sporą popularnością wśród osób odwiedzających 
poltergeistową stronę WFRP. Ale miniony rok to także obszerne pdfy – Liber Fanatica 

- Tom 1: Kompendium Bohatera oraz cztery części Projektu Kislev. Na uwagę zasługują 
również materiały graficzne – jak choćby rzetelnie i pięknie przygotowane trzy kolorowe 
plansze z żetonami ułatwiającymi rozgrywkę. Pod względem ilości publikacji był to 
najlepszy rok w całej historii naszego działu. 

Teraz rozumiecie, dlaczego nasza redakcja miała drobne kłopoty z wybraniem pięciu 
tekstów do niniejszej antologii – mając tyle do wyboru po prostu nie mogliśmy się 
zdecydować. Ale jak już pisałam – udało nam się i mamy zaszczyt zaprezentować te 
materiały na następnych stronach. Zanim to jednak nastąpi, pozwolę sobie zabrać jeszcze 
troszkę miejsca i waszego czasu, szanowni czytelnicy, wszystko po to, by krótko uzasadnić 
wybór tekstów Działu WFRP. 

Rok 2007 zważywszy na ilość publikacji moglibyśmy nazwać „rokiem szortów”. Dlatego 
nie ulegało wątpliwości, że akurat te utwory muszą znaleźć się w niniejszej antologii. 
Wybraliśmy trzy – Wieczerzać z Ranaldem, Rudzielca i Nieoczekiwany przystanek 
na Przełączy Czarnego Ognia. Wszystkie z nich były ciepło przyjęte w komentarzach 
czytelników, ale nie tylko to kierowało naszą decyzją. Pierwszy szort to nasz ukłon 
w stronę Gniewomira ‘trikiego’ Trockiego, który przyczynił się do powstania działu 
Szorty i jest autorem prawie połowy zamieszczonych w nim prac. Drugi został wybrany 
spośród tekstów okolicznościowych pisanych z okazji Walentynek i oczywiście traktuje 
o miłości, choć czyni to w charakterystyczny, warhammerowy sposób. Ostatni zaś utwór 
był nadesłany na ogłoszony przez dział WFRP Konkurs w Szortach, lecz z powodu 
zbyt dużej ilości znaków nie wziął w nim udziału, a szkoda, bo bardzo się jury podobał. 
Postanowiliśmy więc wyróżnić go publikacją tutaj. 

WFRP to przede wszystkim sesje, dlatego dokonując wyboru nie mogliśmy zapomnieć o 
scenariuszu. I jednogłośnie wskazaliśmy Czarne chmury ponad Knallburgiem, czyli pracę, 
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która zajęła pierwsze miejsce w Burzliwym konkursie na scenariusz. Jest to przejrzyście 
napisana przygoda, świetnie oddająca klimat Warhammera i łatwa do poprowadzenia, 
nawet dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki jako Mistrzowie Gry. 

Jak sesje to i materiały almanachowe traktujące o uniwersum Starego Świata, których w 
ubiegłym roku nie brakowało. Pisaliśmy o krasnoludach i o elfach, o Kislevie, Norsce i 
Bretonii, o jeździectwie i o żaglach, pod którymi tym razem znalazły się orki. W antologii 
zdecydowaliśmy się jednak zamieścić tekst o Pannach Graala z piękna ilustracją Jakuba 

‘Paskuda’ Redysa traktujący o najpotężniejszych kobietach w Bretonii. 

Na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak w imieniu całej Redakcji WFRP zaprosić 
was do lektury.

  – Karolina ‘Viriel’ Bujnowska 
 Szef Działu WFRP
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Wieczerzać z Ranaldem
W mojej profesji od czasu do czasu trzeba zacząć od początku. 
Tym razem schronienia szukałem w Wurtbad, nie zawsze jednak 
oko Ranalda spogląda przychylnie.

– Psia mać – kląłem w duchu – znowu moja gęba na liście gończym. Pół kopy złotych 
koron? – przetarłem oczy ze zdumienia – cholerny łup nie był tyle wart. Obyś gnił w 
męczarniach Jozefie, oby bogowie zasłali klątwę na twe bękarty. Mówili, iż interesy z 
tobą mogą być niepewne, ale kto mógł przypuszczać, że okażesz się kapusiem? Sigmar 
mi świadkiem, że nawet o tym nie pomyślałem. Sięgnąłem po bukłak. Ostatnie krople 
wody ledwie zwilżyły mi zeschnięte wargi.

– Nie… – dobiegł mnie płacz kobiety – Shallyo, gdzie twoja łaska? Dlaczego?!
Obejrzałem się przez ramię. Dwóch mężczyzn stało przy rozpaczającej kobiecie.

– Nie becz – pogardliwie zwrócił się do niej pierwszy – Teraz sam Morr oprowadza go 
po swoich ogrodach. 

– Od dziś sam miód pić będzie, a nie te szczyny od Hermana – uśmiechnął się ponuro 
drugi – Opłakiwać ci go trzeba było, zaraz po tym, jak się z kurduplami zaczął zadawać 

– spoważniał, pochylił się nad nią i szepnął – Wiesz jak mawiają, że kto sypia ze szczurami 
urodzi dziecko z włochatymi nogami. Wszyscy go ostrzegaliśmy przed robieniem 
interesów z Niziołami.
Dziwni ci Stirlandczycy – myślałem opuszczając główny plac Nagenhof – w ogóle nie 
bawi mnie ich humor, a szczególnie w mojej sytuacji. Dokąd teraz? W którą stronę 
mam uciekać? Tylko patrzeć jak Ulryk zmrozi tą krainę. Cienie domostw, tu czuję się 
bezpieczniej. Zatrzymać się, pomyśleć, ocenić sytuację…

– Do cholery, o czym tu myśleć, wiać stąd trzeba – syknąłem sam do siebie – byle 
potknięcie i resztę życia spędzę w lochu jako dziewka jakiegoś strażnika. Ludzie rodzinę 
sprzedają za mniejsze kwoty.
Narzuciłem kaptur na głowę. Rozejrzałem się dookoła – stary, dobry nawyk, o którym w 
tej sytuacji powinienem częściej pamiętać. Co ten fircyk tak mi się przygląda? Zamarłem. 
Czyżbym był śledzony? Jak mogłem do tego dopuścić? Jak długo już mnie obserwuje?
Trochę już w życiu widziałem, ale tak dziwaczny ubiór na co dzień się nie zdarza. Czarne 
buty ze srebrna klamrą na wysokim obcasie, spodnie szerokie, jakby napompowane na 
wysokości ud, czerwony płaszcz z miejscem na biały żabot przy szyi, a na głowie, próbujący 
niezdarnie skryć długie kręcone włosy, kapelusz z żółtym piórem.
Po chwili dostrzegłem znane mi gesty. “Potrzebujesz czegoś?” Odwrócił głowę. Prawa 
ręką dalej dawał mi znaki. Trzy palce, klepnięcie w udo, zakręcił małe koło palcem 
wskazującym – “Ja mogę załatwić dużo”.

***
– Gustav – zmyśliłem na poczekaniu – mów mi Gustav.
– Miło mi herr Gustav. Sven Seltzman, do usług – pokłonił się, a jego ręka wykonała 

Autor: Gniewomir ‘triki’ Trocki
Redakcja: Daniel ‘karp’ Karpiński

 http://wfrp.polter.pl/Wieczerzac-z-Ranaldem-c8797 
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jakiś nieznany mi gest.
Wydawało mi się, że opanowałem wszystkie znaki… Może to podpucha, pułapka? 
Rozejrzałam się szybko.

– Bądź spokojny herr Gustav, ze mną ci nic nie grozi. – uspokajał mnie Sven.
– Która z dziedzin Ranadla jest Ci najbliższa i co masz mi do zaoferowania? – zapytałem 
nerwowo, nie przestając się rozglądać.

– Gama mych usług jest szeroka, ale gdybym to co robię miał nazwać w dwóch słowach 
rzekłbym – tu na chwilę zamilkł – dostarczyciel uciech. – powiedział majestatycznie 
wznosząc rękę ku górze. Natychmiast ją złapałem.

– Opuść rękę – w mym głosie pojawiło się wzburzenie – Alfons jesteś? Nie płacę za 
łóżkowe uciechy – burknąłem.

– Rajfur, herr Gustav, rajfur, załatwić …
– Tego, co oferujesz nie potrzebuję – przerwałem mu. – Bywaj – rzuciłem przez ramię 
odwracając się. Chciałem jak najszybciej odejść. Jego dziwny ubiór przyciągał zbyt wiele 
spojrzeń.

– Człowiek interesu nie oddala się, nie usłyszawszy oferty… – nalegał.
Zacisnąłem zęby w gniewie. Podszedłem do niego blisko, nachyliłem się nad jego uchem 
i w złości, z pełną ironią, wycedziłem przez zęby:

– Potrzebuję zniknąć na jakiś czas, zarobić w spokoju trochę kasy, możesz to załatwić?
***
Młyn, chata mytnika, gospoda “Piwożłop”, murowany dom z dużym szyldem. Wszystko 
się zgadza. Ale czy to nie pułapka? Ukryłem twarz w dłoniach, kołysząc się bezwładnie. 
Wszak już raz w tym miesiącu dałem się wykiwać. Wziąłem głęboki oddech. Uderzyłem 
się po licu, z nadzieją, że to mnie ocuci. Ranald bywa kapryśny, raz kozie śmierć. Jak już 
złodziej złodziejowi nie może zaufać… Idę. Już miałem zastukać w drzwi. Zawahałem 
się na moment. Jeszcze jeden głęboki wdech, zamknąłem oczy. Stukanie dobiegło mych 
uszu.

– Wejść – usłyszałem. Zamarłem. Jakiegokolwiek wyboru bym teraz nie dokonał, każdy 
wydawał się zły.

– Wejdź do cholery, albo goń stąd przybłędo.
Nacisnąłem na klamkę. Zgrzyt zawiasów rozszedł się po komnacie, w której siedział 
mężczyzna. Wszedłem do środka. W pokoju panował półmrok, jedyne okno było 
zasłonięte kawałkiem materiału. Na stole, przy którym siedział barczysty drab, tliła się 
świeca.

– Szukasz pracy, tak? – zapytał nie podnosząc głowy znad papierów.
– Tak panie – odpowiedziałem podchodząc do stołu.
Gdy byłem na tyle blisko, by móc mu się przyjrzeć, ogarnął mnie lęk. Przystanąłem. 
Siwe włosy, drewniane oko, cztery duże blizny na twarzy, brak jednego ucha i kilka 
spróchniałych zębów sprawiało, że swoim wyglądem budził strach.
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– Siadaj – wskazał mi krzesło, nie podnosząc wzroku znad papierów.
Spojrzałem na jego dłoń wskazującą miejsce, gdzie miałem spocząć. Braki na twarzy 
nie były jedynymi ubytkami. Dłoń miała tylko dwa duże palce, które w słabym blasku 
świecy wyglądały niczym szczypce. Na moim ciele pojawiły się krople potu. Teraz 
zrozumiałem skąd się wzięło powiedzenie “sfajdać się w gacie”. Czułem, że może to za 
chwilę nastąpić.

– Pięć szylingów tygodniowo, umowa wygasa, kiedy tak powiem. Wyruszamy o świcie, 
pasuje?
Marne grosze – pomyślałem. – Zresztą i tak nie mam argumentów do negocjacji, muszę 
brać co dają, byle tylko znaleźć się dalej stąd.

– Podróżujesz z urzędnikiem kancelarii księstwa Stirlandu, na czas podróży jesteś pod 
jego jurysdykcją. Twe imię?

– Gustav – odpowiedziałem szybko.
Z podziękowaniem wzniosłem wzrok do góry. Ogromny ciężar spadł mi z serca. Drzwi 
do wolności zdawały się szeroko otwierać przede mną.

– Postaw tu krzyżyk – przesunął świstek papieru na skraj stołu, ani na chwilę nie podnosząc 
głowy.

***
– I jak Panie, najął się?
– A, to ty – dryblas spojrzał na Svena – tak, podpisał. Korona od łba, taka była 
umowa?

– Widzę pamięć cię nie opuszcza – rajfur pokłonił się pokornie. – Tak jak prawisz panie, 
korona od pary rąk.

***
Metalowa kareta? Co to za wymysły? – zastanawiałem się siedząc na wozie. Zresztą nie 
tylko to było intrygujące, tuzin jeźdźców, w tym “piękniś”, z którym podpisywałem 
kontrakt, wszyscy od stóp po czubek głowy zakuci byli w zbroje. Nawet ci, którzy siedzieli 
ze mną na wozie, łącznie z woźnicą, mieli elementy zbroi. Doszedłem do wniosku, że to 
ja wyglądam dziwnie w samej skórzni i kapocie.

– Oto wielmożny pan Friderich Grossberg – przerwał me rozważania “piękniś” – poborca 
podatkowy miłościwie nam panującego Księcia Elektora – wskazał na urzędasa. – Mam 
nadzieję, że jesteście wypoczęci, bo podróżować będziecie do zmierzchu, wszak do 
Sylwanii droga daleka…
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Rudzielec
Ilsa Zumwald miała trzynaście lat, rude loki, zielone oczy, zadarty 
nos i znienawidzone piegi. Nie miała też piersi takich, jak jej 

starsza siostra, co było dla niej prawdziwym zmartwieniem. Ale była przy tym wszystkim 
szczęśliwa, gdyż pierwszy raz zakochała się w mężczyźnie. Greta, Helga i Karin, jej 
najlepsze przyjaciółki, miały na ten temat inne zdanie. Według nich wcale nie była 
to pierwsza miłość. Przecież do dziś wszystkie cztery z rozrzewnieniem wspominają 
wędrownego grajka, który zatrzymał się zeszłej wiosny w ich wsi. Kochały go wtedy, 
przez cały tydzień jego pobytu, najmocniej na świecie, na całe życie i aż po grób.

Do tego, Heinzowi Tauberowi daleko było jeszcze do miana mężczyzny. Ledwo rzucił 
mu się pierwszy wąs, a ojciec nadal tarmosił go za ucho, gdy w obejściu nie było porządku. 
Przyjaciółki były zgodne: owdowiały tej zimy dwudziestoletni Rutger Baum, który miał w 
nawyku rąbać drwa bez koszuli na grzbiecie, był mężczyzną, Heinz zaś, w ich mniemaniu, 
był chłopcem. Dla Ilsy to co mówiły jej koleżanki, nie miało najmniejszego znaczenia, 
bo to przecież nie one kochały go najmocniej na świecie, na całe życie i aż po grób. 
Kiedy one kręciły się w pobliżu obejścia Rutgera, Ilsa w każdej wolnej chwili pomagała 
w gospodarstwie starej.
Matka Heinza cieszyła się z pomocy Ilsy, z jej gadatliwości i niezwykłej energii, która 
wnosiła tyle radości do domu. Choć miała czterech synów na wychowaniu, to jednak 
czasem bardzo jej brakowało dziewczęcego szczebiotu. Starszej kobiecie córka kowala 
przypominała własne córeczki, które wiele lat temu Morr powołał przed swoje oblicze. 
Mocno polubiła tą małą i rada była z każdej jej wizyty. Poza tym, była to córka jednego z 
bogatszych gospodarzy. Ludzie powiadali, ze w posagu miała najlepszą ojcową łąkę pod 
lasem, dwie krowy i puchową pierzynę. Nie sposób było Ilsy nie lubić i nie dostrzegać 
w niej, matczynym zwyczajem, przyszłej synowej. Szybko też zauważyła, za którym z jej 
synów córka kowala wodzi oczyma. Tauberowa uważnie pilnowała, aby młodzi mieli 
wiele okazji do wspólnego spędzania czasu. Zadbała, aby to Heinz odprowadzał Ilsę do 
domu, gdy ta się u niej zasiedziała aż do zmroku. Nie wszystko jednak potoczyło się po 
jej myśli.

***
Ilsa Zumwald miała czternaście lat i jej mały świat runął w gruzach. Najpierw straciła 
przyjaciółkę, tą najstarszą z ich grupy. Karin, nic sobie nie robiąc z przysięgi wiecznej 
przyjaźni i wspólnych zabaw, została panią Baumową i na stałe zajęła się pilnowaniem 
Rutgera. Później było jeszcze gorzej. Jej ukochany Heinz postanowił zaciągnąć się na 
służbę u jaśnie pana i opuścić wioskę.

– Oj, ty się nie martw – mówił, gdy szlochała – przecież dalej będę cię lubił. A do domu 
będzie cię Karl odprowadzał, więc będziesz bezpieczna.

– Ja się nie o powroty boję, ino o ciebie… – próbowała powiedzieć mu coś bardzo 
ważnego.

Autor: Karolina ‘Viriel’ Bujnowska
Redakcja: Daniel ‘karp’ Karpiński
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– Przecie wrócę – uśmiechał się do niej – i będziemy się dalej przyjaźnić. I nad rzekę Cię 
zabiorę, ryb nałowimy jak ostatnio.
Ilsa nie chciała ani ryb, ani przyjaźni. Chciała, aby ją wziął w ramiona, przytulił i ucałował. 
Bo tak przecież postępują kochankowie! Tymczasem on, jakby ślepy na jej miłość, swoim 
starym zwyczajem pogłaskał ją po głowie.

– Na długo nie jadę, zdążę wrócić i potańczyć na twoim weselu, Rudzielcu.
Gdy odchodził płakały obie, ona i pani Tauber. Ale dni mijały dalej i trzeba było jakoś 
żyć. Nadeszła ciężka praca przy zbiorach, później przy orce i przygotowaniach do Czasu 
Ulryka. Z wiosną stopniały śniegi, puścił lód na rzece i świat zaczął budzić się do życia. 
Wszystko dookoła zmieniało się z dnia na dzień. Tylko żar miłości młodej dziewczyny 
wciąż był taki sam.

***
Ilsa Zumwald miała siedemnaście lat, gdy kompletnie odmieniony Heinz powrócił do 
wsi. Jego sylwetka zmężniała, nabrała pewnej szlachetności. W jego piwnych oczach 
widać było pewność siebie. Już nikt nie nazwał by go chłopcem. Na ten dzień Ilsa czekała 
z upragnieniem, odganiając od siebie z uporem wszystkich zalotników. A tych nie było 
mało, bo jej ciało dojrzało i nabrało piękna. Rude loki podkreślały niezwykłą jasność 
cery i szczupłość twarzy. Piękne, zielone oczy przykuwały uwagę mężczyzn nie mniej 
niż smukła kibić i wydatne piersi. Była przy tym wygadana i pewna siebie, jak mało która 
dziewczyna we wsi. Kowal z dumą patrzył na swoją córkę i nie naciskał na rychły ożenek. 
Był pewien, że trafi jej się w życiu ktoś lepszy niż tutejsi chłopi.

– Aleś wyrosła, Rudzielcu – Heinz uściskał ją jak dawniej na przywitanie, budząc zazdrość 
innych chłopców – I chyba jesteś trochę inna…

– Tak? – spytała, przekornie przekręcając głowę i posyłając mu najładniejszy ze swoich 
uśmiechów.

– Mógłbym przysiąc, że coś się w Tobie zmieniło… – zawiesił na moment głos – już wiem! 
Masz nowe piegi na nosie! – zaśmiał się głośno, zakręcając nią w powietrzu niczym 
starszą siostrą.

– A ty nic nie zmądrzałeś u tych jaśnie państwa – żachnęła się odsuwając od niego – nadal 
głupiś jak owca!

– Beeee – zabeczał, by rozdrażnić ją jeszcze bardziej. Musiał przyznać, że stęsknił się za 
domem, za całą tą atmosferą i za wygłupami z Rudzielcem.
Powrót Heinza świętowała cała wieś. Mężczyźni zgromadzili się w karczmie na wieczorze 
pełnym śmiechu, alkoholu i dysput o wielkim świecie. Ojciec Heinza chwalił się nim 
komu i jak mógł, bo chłopak nie dość, że zmężniał to jeszcze przywiózł do domu 
sporo pieniędzy. Jednak już następnego dnia wszyscy wrócili do swoich codziennych 
obowiazków, zapominając o wielkim powrocie. I tak mijały kolejne dni.

***
– Ale się staremu Tauberowi syn udał, tyle zarobić. Ludzie mówią, ze cały mieszek złotych 



1��

koron zwiózł do domu – ględził pomocnik kowala.
– Za prace się weź, a nie za plotki– zrugał go Zumwald – co mu po takim synu, co to na 
ziemi zostać nie chce, tylko do jaśnie państwa wracać woli?! Słyszałem, jak się Tauber 
skarżył.

– Ano, powiadają, że z wiosną wraca na służbę. Widać dobrze mu tam było…
– Patrzał ty lepiej, żeby tobie było dobrze tutaj – kowal porządkował narzędzia.
– E tam, mnie tu źle nie jest – uśmiechnął się pomocnik – Jeno on marudzi, bo się w 
panience von Hindenberg zakochał. A karczmarz mówił, że z wzajemnością. Ponoć go 
za to ze dworu odprawili.

– Głupi, tyle powiedzieć mogę, we wsi tyle zdrowych dziewuch – burknął kowal – ale 
jak woli szukać w świecie sławy i bogactwa, by się ze szlachcianką pochędożyć, to głupi 
jest i tyle.
Ilsa cofnęła się od drzwi, pod którymi stała od dłuższej chwili. Postawiła tacę z obiadem 
dla ojca na ziemi i z płaczem wybiegła z izby. Schowała się w stodole i długo szlochała. 
Czuła, że coś jest nie tak, gdy tyle opowiadał o jaśnie państwie. Bała się, że Heinz nie 
zechce tu zostać. Ale ciągle miała nadzieję i ciągle go kochała. Nawet, gdy z durnym 
rozanieleniem na twarzy opowiadał o Adeli von Hindenburg. Teraz zaś wszystko stało 
się jasne! On dla tej wymuskanej jędzy gotów w świat ruszyć. Zacisnęła pięści, aż zbielały 
jej kostki.

– Niedoczekanie twoje, von ladacznico! – mruknęła, ocierając nos rękawem.
***
Kowal wybierał się na targ w sąsiednim miasteczku, a Ilsa wyprosiła, by zabrał ją ze sobą. 
Kochał córkę i rozpieszczał jak mógł, więc i tej prośbie nie odmówił. Ilsa była ostatnio 
smutna, czym martwiła ojcowskie serce. Ojcowski rozum podpowiadał zaś, że wizyta 
na targu i zakupy wśród kolorowych kramów, rozwiążą problem.
Do Mittmund dotarli w południe. Kowal miał do załatwienia parę sprawunków, więc 
pozwolił Ilsie udać się na rynek i zostawił przy niej swojego pomocnika.

– Pilnuj jej Udo, bo jak włos Ilsie z głowy spadnie, to ci nogi z dupy powyrywam!
– Oka nie spuszczę – chętnie przyrzekł pomocnik, bo i tak gapił się na nią przy każdej 
okazji.
Ilsa chodziła wśród kramów, lecz nie poświęcała uwagi ani kolorowym materiałom ani 
barwnym wstążkom, ani ślicznym koralom. Chciała wybrać dla siebie coś pięknego, aby 
zawrócić Heinzowi w głowie, ale kompletnie nie mogła się skupić. Wędrowała praktycznie 
bez celu, nie słuchając w ogóle rozgadanego i podekscytowanego wizytą w mieście Uda. 
W końcu znalazła to, czego było jej trzeba.
Wóz wymalowano kolorowo, mężczyzna siedzący na nim obsługiwał spory tłum 
zainteresowanych. Pomocnicy stojący obok wykrzykiwali w niebo głosy:

– Magiczne mikstury Wielkiego Tubariego! Amulety na szczęście, na bogactwo! Sam 
cesarz je nosi! Eliksiry na urodę, dla wszystkich pań! Maaaagiczne mikstury…
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Ilsa przecisnęła się przez tłum, pomagając sobie łokciami. Zgubiła gdzieś po drodze Uda, 
ale mało ją to obchodziło. Udało jej się dopchać przed tłuste i czerwone oblicze samego 
Wielkiego Tubariego.

– Amulet na bogactwo? Bo na urodę nic nie potrzeba, królewno – sapnął sprzedawca.
– Nie, ja czegoś innego potrzebuję.
– Już wiem – zakrzyknął radośnie – mam tu specyfik specjalnie dla ciebie królewno 
– dodał konspiracyjnym szeptem.
Zanurkował w głąb wozu i po chwili wrócił uśmiechnięty, dzierżąc w dłoni małą fiolkę 
pełną czerwonego płynu.

– Noś to przy sercu. Szepcz jego imię, gdy zasypiasz, a po trzech dniach daj mu to wypić 
i pilnuj, by zaraz po tym tylko w twoje oczy spojrzał – ściszył ponownie głos – A twój 
będzie już do końca życia.
Trafił. Zawsze wiedział, czego pragnie ludzka próżność. Przez moment jeszcze patrzył na 
odchodzącą dziewczynę, ważąc w dłoni monety. Zaśmiał się głośno i wrócił do pracy.

– A dla dobrodzieja co? Bogactwo już masz, wiec amulet szczęścia polecam…
***
– Przyniosłam ci jedzenie – Ilsa uśmiechnęła się do Heinza.
– Dziękuję Rudzielcu. Przyda się, bom zgłodniał – przerwał rąbanie drwa i usiadł na 
pieńku.

– Popij kompotem. Dobry, z naszych jabłek…
Patrzyła jak zajada z apetytem i nerwowo zaciskała dłonie. Czekała.

***
Kolorowy wóz opuszczał miasto tuż przed zamknięciem bram. Koła turkotały, a młody 
woźnica podśpiewywał wesoło. Z tyłu, Wielki Tubari zaniósł się głośnym rechotem, 
zacharczał i wypluł flegmę.

– Dziękuję Ci Panie za te bogactwa – charczał trzymając w dłoniach gnijące resztki 
jedzenia – Przyjmij Panie Plagi, mą ofiarę z głupców. Niech piją swoje eliksiry i gniją w 
męczarniach ku twej chwale. Niech krew im się gotuje i ustami wycieka, niech wrzody 
pokryją ich ciała…
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Nieoczekiwany przystanek 
na Przełęczy Czarnego Ognia

Odbijająca silne światło Mannslieba biel górskiej przełęczy 
splugawiona była krwawymi śladami. Wiodły wśród skał, wzdłuż 

wydeptanej w płytkim śniegu ścieżki, wyraźnie widoczne w bezchmurną, gwiaździstą 
noc. Ślady kończyły się pomiędzy niewielkim, samotnym skupiskiem drzew, gdzie cztery 
zmarznięte postacie starały się rozpalić ogień. Zbliżała się północ i temperatura szybko 
spadała, a wśród wędrowców byli ranni. Para z ich oddechów gęstniała. Czarne Góry, jak 
zawsze obojętne na sprawy życia i śmierci, obserwowały wszystko w grobowej ciszy.

Zasłonięty od wiatru przez pozostałych, Otton po raz kolejny spróbował skostniałymi 
rękami skrzesać iskrę. Znów bez rezultatu. Zaklął szpetnie i z trudem pohamował 
ochotę ciśnięcia krzesiwa precz, gdzieś w otaczającą ich biel. Stojący nad nim wielki 
Nors – Gunnar Grimmson – bez wyraźnego wysiłku trzymający na rękach drobne ciało 
nieprzytomnego Alfreda, sam przy tym krwawiąc z naprędce opatrzonego uda, skrzywił 
się, ale nie skomentował. Za to ostatni z nich, niziołek obserwujący uważnie kierunek z 
jakiego tu przybyli, obrócił się z sapnięciem.

– Na wszystkie demony Chaosu, pospiesz się łamago! – warknął. Na włosach i brwiach 
niziołka świeciły się kryształki lodu. Klnąc, szczelniej okrył się wełnianą opończą i wrócił 
spojrzeniem do okrytej mrokiem bieli. Wypatrywał pościgu.
Tłumiąc irytację, Otton znów schylił się nad nędznie wyglądającą kupką drewienek 
i szepcząc modlitwę do Ranalda, Pana Fortuny, uderzył krzemieniami o siebie. Tym 
razem hubka zajęła się. Po chwili maleńki ogień podsycony kawałkami drewna oświetlił 
czerwone z zimna twarze skupionych wokół niego osób. Tylko zemdlony Alfred, szczupły 
młodzieniec z ułamaną strzałą wciąż sterczącą z biodra, był blady i zlany potem. Wielki 
Nors posadził go przed sobą jak dziecko i przytknął mu do ust manierkę z gorzałką. 
Trunek pociekł po brodzie nieprzytomnego. Niziołek, nazywany przez towarzyszy 
Willim, roztarł nad płomieniem skostniałe dłonie i zbliżył się do rannych.

– Obejrzymy cię teraz, stary – rzekł cicho do nieprzytomnego i spojrzał na Norsa. – 
Podtrzymaj go wielkoludzie, za chwilę zerknę też na twoją nogę.
Kiedy niziołek obmacywał bok leżącego, Otton dorzucił do ognia ostatnie mizerne 
gałązki i wyprostował się z jękiem. Czuł w nogach wszystkie te mile, które przebrnęli tej 
nocy, szczególnie wykańczający bieg od miejsca goblińskiej zasadzki aż do tych drzew.

– Zbiorę więcej opału i rozejrzę się – powiedział obserwując z niepokojem płytki oddech 
Alfreda. – Nie dajcie ognisku zgasnąć!
Poprawił lisią czapkę oraz przytwierdzony do pasa kord i opatulony wełnianym płaszczem 
wszedł między zimne cienie drzew. Mimo skórzanych rękawic prawie nie czuł dłoni. Po 
raz setny chyba przeklinał własną bezmyślność. Jesień nie jest najlepszą porą na przeprawę 
przez Czarne Góry, nawet uczęszczaną Przełęczą Czarnego Ognia. Gdyby im się tak 
nie spieszyło do domu, jak nazywali między sobą Imperium, zostali by w Księstwach 

Autor: Maateusz ‘Maestro’ Paszun
Redakcja: Daniel ‘karp’ Karpiński
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do wiosny, albo chociaż dołączyli się do jakiegoś większego konwoju handlowego. 
Tymczasem utknęli tutaj, pośrodku niczego, z jakąś bandą zielonoskórych na karku. 
Głupota to grzech śmiertelny.
Bijąc się z myślami Otton machinalnie odłamywał z drzew mniejsze gałęzie, igliwie, nawet 
fragmenty kory. Wszystko mogło się przydać do podtrzymania tak potrzebnego ognia.
Z niedużym naręczem opału zbliżył się do krawędzi drzew i spojrzał w kierunku, z 
którego przyszli. Widoczność była bardzo dobra. Za sprawą śniegu i będącego w pełni 
Mannslieba, od bieli odcinał się wyraźnie każdy kształt, każdy głaz i zaspa. Skupisko drzew, 
w którym się ukryli, stało pośród dosyć płaskiego terenu, nikt niepostrzeżenie nie mógł 
się tu podkraść. Otton uważnie zlustrował otoczenie, ale nie dostrzegł żadnego śladu 
pościgu. To jednak nie oznaczało bezpieczeństwa. Ich trop był bardzo wyraźny, a ognisko, 
choć tak małe, niewątpliwie rzucało się w oczy z daleka. Zresztą nawet bez goblinów na 
karku, mogli umrzeć tu z zimna i wyczerpania. Alfi wyglądał naprawdę źle…
Wzdrygnął się i kompletując po drodze jeszcze trochę opału wrócił do przyjaciół. 
Gunnar, ze skupieniem na pokrytej rudą brodą twarzy, rozdmuchiwał dogasający ogień, 
sprawiając wrażenie niewzruszonego całą sytuacją. Chrząknął odbierając od Ottona 
naręcze drew.

– Czarodziej umiera – powiedział nie podnosząc głowy.
Czując nagły ucisk w pustym żołądku Otton klęknął obok niziołka. Willi trzymał na 
kolanach głowę Alfreda. Próbował poić rannego z ledwo parującego miedzianego kubka.

– Opatrzyłem go i podgrzałem garść ziół z gorzałką, ale… – zawahał się w odpowiedzi na 
pytające spojrzenie Ottona. Obok Alfiego, niespełna dwudziestoletniego adepta magii 
z Nuln, leżał wyciągnięty z rany grot strzały. Przypatrując mu się dokładniej Otton 
domyślił się jednego – grot był zatruty.

– Mówił coś? – spytał niziołka. Ten zwiesił głowę.
– Nic. Nie odzyskał przytomności ani na chwilę.
Obok przykucnął Gunnar. Wielki mężczyzna położył na moment ciężką dłoń na 
ramieniu Ottona.

– Nic nie poradzisz – powiedział z tym swoim gardłowym akcentem. Potem wyprostował 
się i wszedł pomiędzy drzewa.

– Zawsze jest jakiś sposób! – warknął po chwili Otton. – A czary Alfiego? Ingrediencje, 
z których korzystał? – Chwycił sakwę nieprzytomnego przyjaciela i jednym ruchem 
wyrzucił na śnieg całą jej zawartość. Dookoła rozsypały się buteleczki, zioła, pergaminy, 
jakieś zawiniątka i mieszki przewiązane rzemykami. Otton zaczął to wszystko przerzucać 
szukając czegoś użytecznego, znajomego. Jednak przedmioty przyjaciela nic mu nie 
mówiły. Willi chrząknął. 

– Zostaw, to nic nie da – mruknął. – Lepiej stań na czatach jak Gunnar, gobliny mogą…
– Wypaliłeś chociaż ranę!? – warknął na niego Otton. Wstając na nogi kopnął bezużyteczne 
ingrediencje umierającego czarodzieja.
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– To nic nie da – powtórzył dobitniej niziołek. – Trucizna jest w żyłach. Od początku 
nie miał żadnych szans, rozumiesz?
Otton nie rozumiał. Odwrócił się do niewielkiego ogniska i wpatrzył w zmniejszające 
się, niemrawe płomienie. Były coraz słabsze, jak oddech Alfreda – młodego, wesołego 
mężczyzny, którego Otton znał najdłużej z grupy, jeszcze z czasów pobytu w Nuln. 
Wędrowali razem od trzech lat. Razem wykaraskali się z niejednej kabały. A teraz… To 
nie mogło się tak skończyć! Nie tutaj i nie teraz!
Ponownie spojrzał na rannego, mając nadzieję, że Alfi wróci jeszcze do przytomności, 
otworzy oczy, że zdążą się pożegnać, powiedzieć… cokolwiek. Po raz ostatni, zanim Morr 
zabierze przyjaciela. Willi, szczękając z zimna zębami, zbadał oddech nieprzytomnego. 
Spojrzał na Ottona.

– Już – powiedział po prostu. Otton zaklął szpetnie. Bezradność i wściekłość nie pozwoliły 
mu się modlić. Powtórzył przekleństwo jeszcze raz i jeszcze, tłukąc zaciśniętą dłonią w 
pień drzewa. Nagle pojawił się obok Gunnar. Zerknął bez słowa na kompanów i dorzucił 
do ognia kilka gałązek mniejszych niż palce jego dłoni. Zbliżył do płomieni ostrze Katli 

– swojego topora i powoli okopcił je. Wyszeptał kilka słów w swoim języku.
– Obserwują nas – dodał głośniej w reikspielu. – Są za zaspą na lewo od nas. Dziesięciu, 
może tuzin. Czekają na nasz ruch, albo naszą śmierć z zimna. – Willi i Otto zrozumieli 
sens słów dopiero po chwili.

– Jesteś pewny? – spytał człowiek. – Patrzyłem wcześniej i…
– Widać źle patrzyłeś – przerwał Nors. – Widziałem ich. Oni nas raczej też – obnażył 
wilcze zęby w parodii uśmiechu. – Chyba nie będą do nas strzelać. Oddech Ulryka się 
wzmaga. Pomiędzy drzewami jesteśmy bezpieczni. Przez jakiś czas.

– To znaczy? – zapiszczał Willi. Ignorując ciało Alfreda zerwał się na nogi i doskoczył 
do Norsa rozglądając się dookoła – Co zrobimy?
Gunnar spojrzał na niziołka sięgającego mu do szerokiego skórzanego pasa. Choć po 
czarodzieju Norsmen był chyba najmłodszy z całej grupy, jak zawsze emanowała z niego 
surowa determinacja i pewność siebie. Pozostali chcieli usłyszeć krzepiące słowa. Słowa 
dające nadzieję.

– Musimy zaatakować – usłyszeli w zamian. – Inaczej zamarzniemy albo przyjdą tu, kiedy 
opadniemy z sił.
Willi melodramatycznie rozdziawił usta i chwycił się za kędzierzawe włosy. Otton bez 
słowa zdjął płaszcz i powoli przykrył nim ciało martwego przyjaciela. Potem wyprostował 
się i poprawił ciepłą czapę.

– Pośpieszmy się więc – powiedział powoli z zastygłą, jakby martwą twarzą. – Zanim 
zmarznę. Tylko jak to sobie wyobrażasz? Nie jesteśmy z Willim tak biegli w robieniu 
mieczem jak ty. Nasze karczemne awantury to jedno, ale to… – pokręcił głową. Nagle 
wzruszył ramionami – Zróbmy to szybko. 
Gunnar kiwnął głową i zmienił pozycję ciała. 

	
PO

LT
E
R
	|

	W
A
R
H

A
M

M
E
R



1��

– Posłuchajcie, uczynimy tak… – zaczął. Przerwał mu krzyk niziołka wskazującego palcem 
coś pomiędzy drzewami.

– Nadchodzą!
Mannslieb na chwilę zasłonił swoją twarz, biel zmroczniała i ten właśnie moment gobliny 
wybrały na atak. Szybkie, okutane skórami sylwetki wpadły milcząco pomiędzy drzewa. 
Gdzieś o pień trzasnęła strzała. Gunnar i Willi krzyknęli, każdy z inną mocą, jakby 
próbując dać ujście adrenalinie wypełniającej im żyły i dobywszy broni rzucili się na 
przeciwników. Kord Ottona przymarzł do metalowej obudowy pochwy i tych kilka 
sekund omal nie kosztowało go utraty życia. Kiedy wyszarpnął już ostrze, ledwo odbił 
pchnięcie włóczni wymierzonej w jego brzuch. Skoczył do przodu skracając dystans i 
uderzeniem lewej pięści zwalił przeciwnika z nóg. Dopiero teraz krzyknął i wykorzystując 
pień drzewa wdał się w bój z dwoma innymi goblinami. Spod spiczastych, futrzanych 
czap zielonoskórych wyglądały małe, świecące nienawiścią oczy.
Bogowie sprzyjali Ottonowi. Kosztem płytkiej rany na udzie ciął w gardło jednego z 
napastników. Stracił przy tym równowagę, czego jednak nie zdołał wykorzystać drugi 
goblin, posługujący się oblepionym brudem buzdyganem i okrągłą drewnianą tarczą. 
Otton zwarł się z nim, zaczął siłować. Przewrócili się i przetoczyli rozsypując dogasające 
ognisko. Smród, posapywania i stękania po chwili przerodziły się w charczenie. Otton 
zadusił goblina i spróbował wstać szukając wzrokiem swojej broni. Kiedy ją wreszcie 
podniósł, wyrosła przed nim sylwetka kolejnego zielonoskórego. 
Dwa długie noże goblina zbrukane były krwią – życiem Gunnara albo Williego. Mimo 
wściekłości Otton nie miał siły atakować. Cofnął się ledwo unikając zakrwawionych ostrzy. 
Przeciwnik wykonał zwód i rzucił się do przodu. Jeden z jego noży wbił się w przedramię 
Ottona, drugi szczęknął o kord człowieka. Otton poczuł, że słabnie, cofnął się i potknął. 
Dookoła posypały się iskry ze zagaszonego ogniska. Goblin ryknął tryumfalnie i skoczył 
do przodu. W tym momencie pod jego stopami coś z hukiem błysnęło. Zielonoskóry 
zamarł na krótki moment wystarczający do wbicia mu w gardło sztychu. Otton wyciągnął 
z trupa ostrze kordu i odepchnął w tył chylące się ku niemu, broczące krwią ciało.
Spazmatycznie, krótkimi oddechami łapał mroźne powietrze. Morrslieb znów rozświetlił 
okolicę bladym jak kość światłem. Wokoło zapadła cisza. Nieopodal, otoczony kilkoma 
nieruchomymi ciałami goblinów, siedział oparty o drzewo Gunnar. Skrzywiony trzymał się 
za bok. Niziołka nie było nigdzie widać. Nie zareagował na słabe wołanie Ottona. Wszyscy 
zielonoskórzy leżeli martwi, niektórzy może uciekli. W tej chwili nie miało to znaczenia.
Otton siedział wpatrzony w biel, drżąc na całym ciele. Zęby szczękały, w głowie się 
kręciło. Zwyciężyli. Strach gdzieś się ulotnił, zastąpiło go śmiertelne zmęczenie. Żył, to 
prawda, ale jak długo jeszcze? Odpowiedź na to pytanie z każdym uderzeniem serca była 
Ottonowi coraz bardziej obojętna. Położył się na ziemi i spojrzał w gwiazdy. Odklejały 
się od nocnego nieba i powoli opadały w dół, pomiędzy drzewa. 
Po chwili płatki śniegu zgęstniały, coraz szybciej zasypując bez różnicy, ludzi i gobliny, 
żywych i martwych.
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Czarne chmury ponad Knallburgiem
Scenariusz ten przeznaczony jest dla grupy 4-5 postaci kończących 

kompletowanie pierwszych lub rozpoczynających drugie profesje. Z punktu widzenia 
wprowadzenia najlepiej byłoby, gdyby bohaterowie byli powiązani z wojskiem, jednak 
każda grupa wynajmująca swe usługi w zamian za złote korony bez problemu znajdzie 
motywację do uczestniczenia w przygodzie.

Wprowadzenie
Anton Schneider to jeden z najwybitniejszych inżynierów swojego pokolenia. Wraz z 
jego inteligencją idą w parze odwaga oraz patriotyzm. W dniu, w którym rozpoczęła się 
inwazja Chaosu wyruszył do walki w obronie swojej ojczyzny. Los był dla Antona dosyć 
łaskawy – oddział mieczników, któremu towarzyszył odbył jedynie kilka potyczek ze 
zwierzoludźmi oraz dwa większe starcia. Wydawało się, iż wszystko wróci do normy – po 
pokonaniu Archaona bandy mutantów kryły się co prawda w lasach Imperium, jednak 
największe zagrożenie zniknęło.

Niestety, śmierć nie zapomniała o Schneiderze. Jednostka wpadła w zasadzkę zwierzoludzi 
niecałepięćdziesiąt mil od Delberz, ku któremu zmierzali żołnierze. Pierwszy padł trupem 
dowodzący oddziałem kapitan von Henke. Pozbawieni przywódcy żołnierze stanęli 
jednak dzielnie i odparli atak sług Chaosu. Zginęło przszło dwudziestu ludzi z liczącego 
cztery tuziny oddziału. Rannych było niewielu – ciosy zadawane przez zwierzoludzi 
były zbyt silne, by człowiek miał szansę przeżycia. Jednym z tych, którzy mogli mówić 
o “szczęściu” był Anton Schneider, trafiony bełtem niewielkiej kuszy, jaką posługiwał 
się przywódca atakujących. 

Broń zwierzoczłeka zaraziła Antona jakąś chorobą – inżynier zasłabł i zapadł w 
śpiączkę. Pozostali przy życiu żołnierze pchnęli w kierunku Delberz gońca – z listami 
proszącymi o sprowadzenie pomocy dla Schneidera oraz o rozkazy dla pozostałych 
przy życiu mieczników. Żołnierze mieli skierować się do leżącego na uboczu od częściej 
uczęszczanych traktów miasteczka, noszącego nazwę Knallburg. Niestety, Schneider 
słynął jako zdolny inżynier nie tylko pośród ludzi, ale również innych ras. Grupa skavenów 
kryjących się w ruinach leżącego nieopodal Knallburga klasztoru urządziła zasadzkę na 
pozostałych przy życiu mieczników, wycinając ich w pień i porywając samego Antona. 
Napojony spaczeniowymi eliksirami Schneider już dzień później rozpoczął pracę nad 
usprawnieniem pracy machiny, jaką szczuroludzie zbudowali w ruinach – maszyny, która 
może przynieść śmierć wszystkim żyjącym w okolicy ludziom.

Streszczenie
Bohaterowie, wraz z doktorem Lehmannem, do którego ochrony zostali wynajęci trafiają w 
okolice miasteczka Knallburg, rzekomo przeklętego. Po potyczce z dziwnym stworzeniem 
docierają do skrytego pod całunem ciemnych, burzowych chmur miastem. Bardzo szybko 
zdają sobie sprawę z tego, iż w opowieściach na temat Knallburga może być wiele prawdy. 

Autor: Andrzej ‘ShadEnc’ Stój
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Mieszkańcy miasta zachowują się dziwnie, wydają się być prędzej ożywionymi trupami, 
niż ludźmi. Spekulacje bohaterów na temat tajemnic, jakie skrywa miasteczko bardzo 
szybko znajdują potwierdzenie w ustach umierającego trapera, który został zaatakowany 
przez bandytów, zanim postacie zdążyły przybyć na zaaranżowane przez niego spotkanie. 
Krótkie śledztwo, zbadanie okolicy Knallburga i rozmowa z obłąkanym niziołkiem 
pozwalają im zdobyć pewność odnośnie sytuacji: winni zachowania ludzi i pojawienia 
się czarnych chmur kryją się w ruinach pobliskiego klasztoru. Po dotarciu na miejsce 
grupa dostrzega słup dymu, unoszący się z komina wystającego ponad dach jedynego 
ocalałego budynku. Zauważają również kilku szczuroludzi patrolujących okolicę. Tylko 
od działań bohaterów zależy, czy machina skavenów klanu Skryre, jaką zbudowały w 
podziemiach pod klasztorem zostanie zniszczona, nim drobiny spaczeniu unoszące się w 
czarnych chmurach ponad Knallburgiem opadną razem z deszczem, jaki przyniesie śmierć 
dziesiątkom ludzi, zaś ciała całych setek podda działaniu przerażających mutacji.

Początek
Grupa zostaje wynajęta w roli ochrony doktora Olivera Lehmanna, podróżującego do 
Knallburga w celu zajęcia się obrażeniami i chorobą Antona Schneidera. Jej zadaniem jest 
również odnalezienie pozostałych przy życiu żołnierzy i wręczenie im pisma z rozkazem 
powrotu do Delberz. Jeśli bohaterowie nie dysponują własnym środkiem transportu, 
otrzymują na drogę wierzchowce (lub wóz, jeśli nie znają się na jeździe konnej). Suma 
pieniędzy, jaką mają zarobić w zamian za wykonanie tego zadania jest uzależniona jedynie 
od prowadzącego i oczekiwań swojej grupy – nie powinna być jednak większa niż 30-40 
ZK na osobę.

Pierwsza scena
Wydaje się, że najrozsądniej byłoby rozpocząć scenariusz sceną, podczas której bohaterowie 
zostają wynajęci do ochrony Lehmanna. Z punktu widzenia fabuły wydarzenie to ma 
jednak marginalne znaczenia, dlatego też radzę pominąć je i zacząć prowadzenie w 
momencie, gdy grupa dociera w okolice Knallburga. Wszelkie informacje dotyczące 
szczegółów zadania można wówczas przekazać ustami postaci tła (np. doktora Olivera) 
lub streścić je zanim sesja się rozpocznie.

Bestia w południe
Scena rozpoczyna się przed znajdującym się o kilka godzin drogi od Knallburga 
zajazdem, w którym bohaterowie zatrzymali się na posiłek. Grupa siedzi oparta o jesion 
stojący nieopodal budynku karczmy – wszystkich ogarnia błogość i senne rozluźnienie. 
Sielankę przerywa krzyk człowieka, słyszalny z linii lasu. Postacie widzą młodego, 
kilkunastoletniego chłopaka, który wybiega nagle spomiędzy drzew i wrzeszcząc rusza 
w kierunku zabudowań. W chwilę potem na drodze pojawia się ścigająca go bestia.

Nie ma wątpliwości co do tego, iż jest to mutant. Stworzenie było niegdyś prawdopodobnie 
dzikiem – obecnie jedynym śladem, który może o tym świadczyć są krótkie, masywne 
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łapy oraz długie, pokryte zakrzepłą krwią szable wystające z umazanego posoką pyska. 
Większość ciała bestii pokrywa półprzezroczysta, odsłaniająca mięśnie skóra, tu i ówdzie 
pokryta ciemnoszarą szczeciną.

Posiada długi, gruby ogon, na końcu którego znajduje się koścista narośl przypominająca 
maczugę. Bestia osiąga około pięciu stóp w kłębie.

Potwór rozgląda się przez dwie-trzy sekundy, po czym rusza szaleńczym tempem za 
uciekającym chłopakiem. W tym czasie wszyscy ludzie znajdujący się na zewnątrz zajazdu, 
łącznie z doktorem Oliverem, kryją się w budynku głównym. Gracze prawdopodobnie 
zdecydują się na walkę – jeśli jednak uciekną, bestia spróbuje przebić solidne drzwi 
karczmy (co oczywiście się jej nie uda), po czym rzuci się w szale na zgromadzone w 
stajni konie. Zabije wszystkie.

Uratowany chłopiec otoczony zostanie grupką przekrzykujących się nawzajem 
podróżnych, wypytujących praktycznie o wszystko. Z chaosu, który wybuchnie w 
zajeździe, bohaterowie będą w stanie usłyszeć następujące informacje:

Udo, bo tak ma na imię ocalony chłopak, najął się do pracy u węglarzy, mieszkających 
nieopodal Knallburga. Około godziny wcześniej cała grupa została zaatakowana 
przez dzikopodobnego stwora – Udo ratował się ucieczką, nie wie co stało się z 
pozostałymi.

Jeden z kupców twierdzi, że takie bestie pojawiały się na terenie dookoła „tego przeklętego 
miejsca” (mówi oczywiście o Knallburgu) od jakiegoś czasu. Prawdopodobnie od czasu, 
gdy nad miastem pojawiły się „te piekielne, czarne chmury”.

Knallburg to ponoć miasto umarłych, ludzie zachowują się tam, jakby byli ożywionymi 
trupami.

Grupa nie będzie w stanie uzyskać żadnych konkretniejszych informacji. Ludzie 
znajdujący się w zajeździe wyrażają jednak jednomyślną opinię, iż miasteczko Knallburg 
zostało przeklęte – od jakiegoś czasu gromadzą się nad nim czarne chmury. Są ponoć 
tak gęste, iż przesłaniają słońce.

Doktor Oliver nie omieszka oczywiście dodać jakiejś zgryźliwej uwagi na temat 
łatwowierności wieśniaków i głupoty wiary w zasłyszane plotki i przesądy, nie zmieni 
to jednak nijak opinii zgromadzonych w karczmie osób.

Doktor Oliver
Zachowanie doktora Lehmanna najłatwiej określić jako… irytujące. Ten stary, zgorzkniały 
człowiek wydaje się być wszystkowiedzący i za nic w świecie nie przyznaje się do błędu. 
Jest starym weteranem, dlatego też nie dziwi się praktycznie niczemu, jednak wnioski, 
jakie wyciąga z własnych przemyśleń nie zawsze są zgodne z prawdą. Oczywiście, Oliver 
nie jest złym człowiekiem – jego surowa powierzchowność wynika z trybu życia, jaki 

•

•

•
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prowadził przez ostatnie lata. Generalnie jest bardzo odważny i gdy trzeba jest zdolny 
do naprawdę wielkich poświęceń.

Mimo wszystko, dla bohaterów graczy będzie wydawał się najprawdopodobniej starym, 
zrzędliwym starcem, który najchętniej siedziałby w karczmie i żłopał piwo. Oliver, o ile 
nie będzie zmuszony, nie podejmie żadnych działań w celu odnalezienia Schneidera i 
żołnierzy – oczekuje, że bohaterowie załatwią wszystko, co trzeba.

W Knallburgu
Grupa dociera do Knallburga późnym popołudniem, na krótko przed zachodem słońca. 
Miasteczko wygląda paskudnie. Ludzie – mimo iż odziani dobrze – wyglądają niczym 
zombie. Poruszają się wolniej, niż normalnie, jakby byli częścią jakiegoś mechanizmu, 
który działa jedynie dzięki sile inercji. Rozmawiają w zwykły sposób, jednak mimo 
wszystko bohaterowie dostrzegą, iż w ich głosach brak jakichkolwiek emocji.

Plotki dotyczące czarnych chmur wiszących nad miastem okazują się niestety prawdą. 
Ciemnoszary całun zakrywa niebo, niemal całkowicie zasnuwając słońce. Gwałtowne 
wichry o zapachu przypominającym rdzę nie są w stanie przegnać znad Knallburga 
tych chmur.

W miarę upływu czasu wrażenie odnośnie niernormalnego zachowania mieszkańców 
zaczyna narastać. Wszyscy snują się niczym lunatycy, wykonując swą pracę niczym roboty. 
Wygląda to tak, jakby byli mocno skoncentrowani na pojedynczych zadaniach, ignorując 
wszystko, co dzieje się dookoła nich. Praktycznie nikt nie wie, gdzie może znajdować się 
poszukiwany oddział mieczników. Grupa nie uzyska informacji nawet u straży miejskiej 

– nikt nie pamięta, by jakaś większa grupa przybyła ostatnio do miasteczka. Na dobrą 
sprawę wydaje im się, że bohaterowie są jedynymi osobami, jakie dotarły do Knallburga 
w przeciągu ostatnich kilku tygodni.

Miasteczko
Knallburg jest dość sporym skupiskiem ludzi – przed wojną liczył przeszło 1,5 tysiąca

mieszkańców. Jakiś czas temu słynął z wyrobów rzemieślniczych tutejszych mistrzów 
(zwłaszcza szewców, kuśnierzy i garbarzy). Niestety, miasto dość mocno ucierpiało 
podczas Burzy Chaosu.

Wielka horda zwierzoludzi wtargnęła do Knallburga, zabijając ludzi i niszcząc budynki. 
Przeszło trzecia część domów spłonęła – między innymi skupione w północnej części 
miasteczka domostwa mistrzów cechowych i ich czeladników. Obecnie w Knallburgu 
żyje około 700 osób.

Dziwny dzień
Bohaterowie czują się rankiem bardzo dziwnie. Budzą się niewyspani, mimo iż spali 
niemal do południa. Wydaje im się, jakby nie zmrużyli oczu przez całą noc. Na dodatek, 
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w ustach czują dziwny posmak, przypominający rdzę lub krew. Gracze bez wątpienia 
nabiorą podejrzeń względem miasteczka, jak również mieszkańców. Będą zdawać sobie 
sprawę, że ktoś lub coś zatrzymało (i prawdopodobnie uśmierciło) mieczników – wszyscy 
są zapewne uwięzieni lub martwi. Zanim zdecydują się podjąć samodzielne działania, 
zyskają możliwość odkrycia części tajemnicy skrywanej przez Knallburg.

Wkrótce po tym, jak grupa zejdzie do sali głównej karczmy, do środka wbiegnie mały, 
umorusany chłopiec. Rozejrzy się przez chwilę, podejdzie do najprzyjaźniej wyglądającej 
postaci, wręczy jej niewielką kartkę, po czym wybiegnie, nie czekając na odpowiedź. 
Na kartce zapisano chwiejącym się pismem słowa “Proszę o spotkanie przy starej kuźni, 
przyjdźcie tak szybko, jak możecie”.

Karczmarz bez problemu może skierować bohaterów w stronę wspomnianej w notce 
kuźni – znajduje się ona w północnej, obecnie niemal całkowicie wyludnionej części 
Knallburga.

Osobą, która próbuje się skontaktować z grupą jest Lukas Weiss, stary traper, żyjący na 
obrzeżach miasta. Jest jedną z nielicznych osób, jakie wiedzą o morderstwie dokonanym 
na imperialnych żołnierzach – dzień po tym, jak zginęli w zasadzce urządzonej przez 
skavenów natknął się na grób, w którym złożono ich ciała. Nikomu jednak o tym nie 
mówił – dwa dni przed przybyciem bohaterów dwójka kultystów Żółtego Kła złożyła 
mu wizytę, oferując możliwość przystąpienia do sekty. Lukas co prawda nie odmówił im 
otwarcie, poprosił jednak o kilka dni zastanowienia. Jest przerażony całą sytuacją – nie 
ma pojęcia, do jakiej sekty należeli owi ludzie, jest jednak świadomy, iż oddają cześć złym 
bóstwom. W bohaterach widzi szansę swojego ratunku, dlatego też podjął desperacką 
próbę skontaktowania się z nimi.

Niestety, Lukas nie zdaje sobie sprawy z tego, iż cały czas znajduje się pod obserwacją 
mieszkających w Knallburgu kultystów. Dwójka z nich widziała jak posyłał po bohaterów 

– w tym momencie zyskali pewność, iż Weiss woli umrzeć, niż przystąpić do ich kultu. 
Chwilę później piątka czcicieli Rogatego Szczura rusza w kierunku starej kuźni z zamiarem 
zabicia Lukasa, zanim ten zdąży przekazać bohaterom posiadane informacje.

Drużyna dociera na miejsce spotkania w chwili, gdy grupka kultystów atakuje Weissa. 
Bohaterowie widzą mężczyznę otoczonego przez pięciu wyglądających na bandytów ludzi. 
Jeden z nich wykorzystuje chwilę nieuwagi i wbija sztylet w plecy Lukasa. Chwilę później 
cała piątka – o ile grupa nie zdecyduje się ukryć – rzuca się na postacie. Bandyci są na 
tyle zdesperowani, iż będą walczyć do śmierci – mają świadomość z niebezpieczeństwa, 
na jakie mogli by narazić kult, jeśli zostaliby pochwyceni żywcem.

Lukasowi nie zostało zbyt wiele życia. Przejście trudnego testu Leczenia może co 
prawda zapobiec jego śmierci, jednak Weiss chwilę po walce traci przytomność i 
nie odzyska jej przez kilka kolejnych dni. Przed utratą świadomości chce przekazać 
bohaterom jak najwięcej informacji, jednak słowa wypowiadane przez niego są bardzo 
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nieskładne. Postacie wyłapują jedynie pojedyncze słowa: “żołnierze zamordowani, grób”, 
“zatruli”, “kultyści, tu w…”, “próbowali mnie przyjąć, ale wolę umrzeć”. Drżącymi rękoma 
sięga pod kaftan, jednak zanim zdąży wyjąć skrywany tam przedmiot pada bez życia. 
Rzeczą, którą Weiss skrywał okazuje się być poplamiony krwią kawałek mapy okolic 
Knallburga. Zaznaczono na niej punkt, podpisany jako “groby” - miejsce to znajduje 
się około dwóch godzin drogi od miasteczka, w młodym zagajniku leżącym pośród 
okolicznych wzgórz.

Grób żołnierzy
Podążając za wskazówkami Lukasa bohaterowie mogą odnaleźć miejsce, w którym 
szczuroludzie pogrzebali imperialnych żołnierzy. Kilkanaście kruków podrywa się do 
lotu, gdy bohaterowie wkroczą na polanę. Dziesiątki much i komarów brzęczą nad pasem 
świeżo przerzucanej ziemi.

W kilku miejscach została rozkopana przez padlinożerców – postacie bez problemu 
dostrzegą ogryzioną do kości rękę, wciąż okrytą strzępkami błękitnego munduru 
mieczników. Skavenom nie zależało zbytnio na dokładnym pochówku, ciała są ledwo 
przysypane glebą. Większość trupów posiada rany po mieczach, jednak kilka ciał nosi 
ślady poważnych oparzeń. Udany test Wiedzy (anatomia) pozwoli odkryć, iż oparzenia 
te powstały w wyniku reakcji z jakąś substancją chemiczną i w żadnym wypadku nie 
mogły być spowodowane przez ogień. 

W czasie, gdy grupa będzie badała grób żołnierzy, na polanie pojawi się niewielka, 
odziana w łachmany postać. Obserwuje bohaterów przez chwilę, po czym podpełza 
bliżej, zachowując się, jakby za czymś węszyła. Okazuje się być wychudłym, pokrytym 
błotem i popiołem niziołkiem o starczących na wszystkie strony, szarych włosach. Lupo, 
bo tak się przedstawia, jest wyjątkowo głośną, żywiołową istotą. Bardzo ekspresywnie 
pokazuje emocje – opisując coś krzywi się i macha gwałtownie rękoma. Generalnie stara 
się naśladować to, o czym mówi.

Bohaterowie, zanim zorientują się, że mają do czynienia z szaleńcem, będą zmuszeni 
wysłuchać opowieści o potworach czających się w pobliskim mieście. Lupo opisuje ludzi 
żyjących w Knallburgu – według niego to rogate potwory o nogach satyrów. Widział 
nie raz, jak tańczą dookoła wielkich ognisk, piją ludzką krew i jedzą mięso niziołków. 
Niziołek doskonale wie, gdzie znajduje się ich świątynia – opisuje ją jako wzniesioną na 
niewielkim wzgórzu kamienną konstrukcję, w centrum której znajduje się wielki komin, 
z którego wydostają się kłęby czarnego dymu. Zdaniem Lupa to właśnie ten dym zalega 
nad Knallburgiem w postaci gęstych chmur.

W zamian za bukłak piwa i solidny posiłek może zaprowadzić grupę w okolicę tego miejsca. 
Przyciśnięty zdradzi, że był więźniem zwierzoludzi i mutantów, tylko cudem udało mu się 
uciec (w rzeczywistości nie jest to do końca prawda – był więziony i torturowany przez 
szczuroludzi), dlatego też za nic w świecie nie zgodzi się ryzykować życiem.



1��

Atak na klasztor
Słowa niziołka okazują się być prawdziwe – grupa dociera w okolice ruin starego 
klasztoru Sigmara. Już z daleka widzą słup czarnego jak noc dymu wydostającego się 
znad budowli. O ile przedostanie się na teren ruin klasztoru nie stanowi większego 
problemu, o tyle kłopoty sprawi grupie dotarcie do wieży, w której znajduje się machina. 
Przejście przeciętnego testu Spostrzegawczości pozwoli dostrzec strażników, broniących 
dostępu do dziedzińca i wnętrza buowli. Gruzowisko patrolowane jest przez piątkę 
szczuroludzi – dwóch obserwuje okolicę z dachu jedynego ocalałego budynku, trzy 
pozostałe przemieszczają się po terenie dziedzińca.

Wymknięcie się skavenom wymaga przejścia przeciętnego testu Skradania się. W 
przypadku porażki można spróbować skryć się przed wzrokiem szczuroludzi – wymaga 
to zdania trudnego testu Ukrywania się. Jeśli choć jeden z bohaterów poniesie porażkę, 
skaveny obrzucają grupę bombami gazowymi a następnie zaatakują ich wręcz. Stanie 
wówczas naprzeciw nim czwórka wojowników (jeden pobiegnie po wsparcie – po pięciu 
rundach walki powróci z trzema kolejnymi szczuroludźmi).

Podziemia
Finałowa walka rozgrywa się w podziemiach pod klasztorem, gdzie znajduje się 
centrum konstruowanej przez szczuroludzi machiny. Dostępu do urządzenia broni 
trójka skaveńskich wojowników (lub żaden, jeśli strażnicy na górze zdążyli podnieść 
alarm) dowodzona przez uzbrojonego w parę ociekających jadem krótkich mieczy 
szczurzego inżyniera. Po ich stronie walczy również odziany w strzępki ubrania szaleniec 
o wykrzywionej w gniewie twarzy, atakujący w furii ciężkim młotem bojowym. Pierwszy 
z wrogów to Skrite, inżynier klanu Skryre, przywódca szczuroludzi. Drugim jest Anton 
Schneider, który pod wpływem spaczenia oraz narkotyków i trucizn skavenów utracił 
zmysły. Obecnie wykonuje jedynie rozkazy Skrite’a – ten zaś nakazał mu zetrzeć w proch 
intruzów, którzy przybyli zniszczyć machinę piekielną.

Całe pomieszczenie wypełnione jest kadziami z bulgoczącym, rudobrązowym płynem, 
rurami, kablami i dziesiątkami mechanizmów (przekładni, łańcuchów, kół zębatych, 
wahadeł i olbrzymich sprężyn). Podczas każdej rundy walki bohaterowie (oraz ich 
przeciwnicy, za wyjątkiem Skrite’a) są zmuszeni wykonywać przeciętne testy Zręczności 

– porażka oznacza karę -10% do testów WW oraz uników. Wyrzucenie “100” oznacza 
krytyczny pech – zanurzenie ręki we wrzącym płynie, uderzenie o jeden z elementów 
mechanizmu, itp. Osoba, która uzyska taki wynik w teście Zręczności upada na ziemię 
i otrzymuje 1 ranę, która nie może być zredukowana dzięki zbroi lub Wytrzymałości.

Ostateczne starcie
Scena finałowej walki jest dość trudna do poprowadzenia. Kilka postaci tła oraz 4-5 
bohaterów to dość wymagająca grupa. Problemem będzie nie tylko mechanika, ale 
również prowadzenie narracji, opisywanie wydarzeń, jakie będą miały miejsce podczas 
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tej potyczki. Najprostszym rozwiązaniem byłoby więc pominięcie części zasad i 
poprowadzenie tej sceny jako szybkiej, dynamicznej walki. Sam radzę jednak lekko 
spowolnić akcję, wprowadzić swoisty “bullet time” - dzięki temu nie tylko łatwiej będzie 
opisywać poszczególne działania, ale i przenosić się pomiędzy konkretnymi grupkami 
walczących, unikając w ten sposób nudy. Warto podkreślić rolę elementów scenografii 

– jeśli gracze zechcą topić wrogów w kadziach ze żrącym kwasem, wpychać pomiędzy zęby 
olbrzymich kół mechanizmu oręż przeciwników lub nawet ich samych lub wykorzystać 
inne przedmioty, Mistrz Gry powinien na to pozwolić.

Wynik potyczki zależy jedynie od działań bohaterów. Schneider będzie walczyć w szale 
do śmierci, jednak Skrite, jeśli otrzyma ciężką ranę, spróbuje się wycofać do jednego z 
kilku ukrytych w głębii pomieszczenia tuneli. Pościg za skavenem poprzez wąski, grożący 
zawaleniem się tunel to samobójstwo – Skrite porusza się szybciej, w dodatku wciąż 
posiada jedną lub dwie bomby. Dostanie się w obłok żrącego gazu oznaczałoby niemal 
pewną śmierć.

Jeśli grupa wyjdzie z walki zwycięsko, bohaterowie zapewne zniszczą całą maszynę. W 
pomieszczeniu znajduje się wystarczająco dużo prochu i materiałów łatwopalnych, by 
zawalić budowlę. Kilka minut po podpaleniu lontu potężny huk wstrząśnie okolicą. 
Strop budynku i ściany zapadną się, zaś chwilę potem z komina strzeli strumień zielonego 
ognia i cała wieża eksploduje, rozpadając się na drobne kawałki.

Epilog
Zakończenie scenariusza zależy nie tylko od działań graczy i wyroków kostek, ale również 
decyzji prowadzącego. Co z chmurami zgromadzonymi nad miasteczkiem – rozproszą się, 
czy też spadnie z nich trujący deszcz? Jaki los czeka żyjących w Knallburgu kultystów i czy 
w ogóle bohaterowie poznają ich tożsamość? W końcu – jeśli Skrite’owi udało się zbiec, 
czy będzie chciał się zemścić na ludziach, którzy pokrzyżowali jego plany? Odpowiedzi 
na te pytania zależą jedynie od woli prowadzącego. Jeśli chce pokazać graczom, że nigdy 
nie da się osiągnąć pełni zwycięstwa, powinien zesłać na Knallburg trujące opady. Równie 
dobrze los może uśmiechnąć się do postaci i po kilku dniach powrócą do Delberz razem 
z doktorem Oliverem.

Nagrody
Mistrz Gry powinien nagrodzić każdego z graczy sumą około 100-150 PD. Ukończenie 
scenariusza warte jest 50 punktów – kolejne 50 PD postacie powinny otrzymać, jeśli ich 
zadanie zakończyło się sukcesem. Prowadzący ma prawo przyznać dodatkowo od 20 do 
100 PD za interesujące pomysły, zaangażowanie w sesję oraz grę aktorską – konkretne 
liczby zależą od tego, na co grupa kładzie największy nacisk.

Machina piekielna
Dziwaczne urządzenie znajduje się w podziemiach pod ruinami klasztoru. Maszyna to 
przedziwny zlepek ciała, drewna i metalu. Jej elementy pokryte są mchem, rdzą i skórą, 
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skomplikowane mechanizmy napędzane są parą oraz siłą mięśni oplatających olbrzymie 
koła zębate, jak gdyby te były kośćmi. Urządzenie sprawia wrażenie, jakby było żywą 
istotą – i w rzeczywistości nią jest.

Największą częścią machiny jest olbrzymi, stalowy komin, wystający na kilka metrów 
ponad gruzowisko. Poprzez skomplikowany system rur połączony jest z piecem, w którym 
nieustannie palone jest drewno, spaczeń oraz rozmaite alchemiczne odczynniki. Gazy 
przechodzą przez system mechanizmów napędzających maszynę, po czym wydostają się 
poprzez rury i ulatują kominem w postaci gęstych, czarnych oparów, tworzących nad 
Knallburgiem coraz gęstszą warstwę czarnych chmur.

Skutkiem ubocznym działania machiny jest gromadzenie spaczeniowej mocy. Magiczna 
energia gromadzi się w powstających w wyniku spalania spaczenia gazach i ulatuje 
do atmosfery, gdzie kumuluje się we wnętrzu chmury. Gdy zostanie zgromadzona 
wystarczająca ilość mocy, następuje wyładowanie – na okolicę, nad którą znajdują 
się nasączone spaczeniem pary spada wywołujący mutacje i choroby deszcz. Ponadto 
same opary wpływają na zwierzęta i ludzi przebywające w okolicy, wywołując senność, 
osłabienie i apatię.

Działanie w mechanice
Każda istota, która będzie oddychać zatrutym przez spaczeń powietrzem dłużej, niż 48 
godzin musi wykonać test Siły Woli: porażka oznacza otrzymanie kary -10 do testów Int, 
SW oraz Ogd (do minimum równego 11). Testy powinny być powtarzane co kolejne 
12 godzin. Kary do cech pozostają tak długo, jak istota jest poddana działaniu par i 
zmniejszają się o 10 na każdą dobę, która upłynie od chwili wydostania się z zatrutej 
okolicy.

Deszcz wywołany przez zatrute chmury wymusza wykonanie testu Odporności z 
modyfikatorem -20: porażka oznacza zarażenie Zgnilizną Nurgle’a oraz szansę na 
otrzymanie mutacji (wynosi ona 25%, stosowny rzut powinien wykonać MG). Test 
powinien być powtórzony po każdej godzinie, jaką istota spędzi w okolicy, na którą 
spada czarny deszcz (schronienie się pod dachem nie chroni przed tym efektem) – opady 
utrzymują się przez 1k10 godzin. Zgromadzenie wystarczającej ilości mocy, by spadł 
trujący deszcz zajmuje około miesiąca pracy pieca.

Charakterystyki
Poniżej podano jedynie współczynniki najważniejszych postaci tła – jeśli Mistrz Gry 
będzie potrzebował wartości cech innych istot, powinien posłużyć się Księgą Zasad, 
Zbrojownią Starego Świata i/lub Bestiariuszem Starego Świata. W celu ustalenia 
współczynników kultystów Żółtego Kła, z którymi bohaterowie zmuszeni są walczyć 
można użyć charakterystyki zbirów (str. 247 w Księdze Zasad).

Bestia
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Cechy główne

WW US K Odp Zr Int SW Ogd
45 0 48 48 31 11 11 0
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP
2 18 4 4 6 - - 1

Cechy drugorzędne
Umiejętności: spostrzegawczość
Zdolności: broń naturalna, morderczy atak, niepokojący, nieustraszony, silny cios, 
straszny,
widzenie w ciemności
Zbroja: brak
Punkty zbroi: głowa 1, ręce 1, korpus 1, nogi 1
Uzbrojenie: pazury i kły****

Anton Schneider
Profesja: inżynier
Poprzednie profesje: rzemieślnik
Rasa: człowiek

WW US K Odp Zr Int SW Ogd
44 31 35 41 41 49 23* 26*
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP
1 16 3 4 4 - 4 -

Umiejętności: czytanie i pisanie +10, nauka (inżynieria), nauka (mechanika), plotkowanie 
+10, powożenie +10, rzemiosło (rusznikarstwo) +10, rzemiosło (kowalstwo), sekretny 
język (gildii), spostrzegawczość +10, targowanie, wieza (Imperium), wiedza (Tilea), 
wycena, znajomość języka (tileański)
Zdolności: altylerzysta, błyskotliwość, broń specjalna (palna), silny cios *, szał bojowy 

*, twardziel
Zbroja: średni pancerz (koszulka kolcza, kaftan skórzany)
Punkty zbroi: głowa 0, ręce 2, korpus 3, nogi 0
Uzbrojenie: broń jednoręczna (młot)
Wyposażenie: ubranie

Skaveński wojownik
Profesja: klanbrat (clanrat) ***
Poprzednie profesje: brak
Rasa: skaven
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WW US K Odp Zr Int SW Ogd
31 25 30 33 41 29 29 21
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP
1 11 3 3 5 - 1 -

Umiejętności: skradanie się, spostrzegawczość, sztuka przetrwania, ukrywanie się, wiedza 
(skaveny) +10, wspinaczka, znajomość języka (queekish)
Zdolności: broń specjalna (proce), grotołaz, widzenie w ciemności
Zbroja: lekki pancerz (kaftan skórzany)
Punkty zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 1, nogi 0
Uzbrojenie: broń jednoręczna (miecz), bomba gazowa – jedna na dwóch skavenów 
(poison wind globe) ***
Wyposażenie: ubranie

Skrite
Profesja: inżynier
Poprzednie profesje: rzemieślnik, harcownik (skirmisher) ***
Rasa: skaven

WW US K Odp Zr Int SW Ogd
44 44 40 32 51 47 51 31
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP
2 14 4 3 6 - 2 -

Umiejętności: czytanie i pisanie +10, nauka (inżynieria) +10, nauka (mechanika), 
plotkowanie, powożenie +10, rzemiosło (rusznikarstwo) +10, rzemiosło (górnictwo), 
sekretny język (gildii), skradanie się, spostrzegawczość +10, sztuka przetrwania, 
targowanie, ukrywanie się, unik, wiedza (skaveny) +10, wiedza (Tilea), wycena, 
wspinaczka, znajomość języka (queekish)
Zdolności: altylerzysta, barzo szybki, błyskotliwość, broń specjalna (palna), grotołaz, 
oburęczność, szybkie przeładowanie, widzenie w ciemności
Zbroja: lekki pancerz (kaftan skórzany)
Punkty zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 1, nogi 0
Uzbrojenie: dwie bronie ręczne (miecze) **, 4 bomby gazowe (poisoned wind globe) ***, 
pistolet spaczeniowy (warplock pistol) ***
Wyposażenie: ubranie, 10 metrów liny, kotwiczka, kule i zapas prochu na 10 strzałów

* - zmiany w charakterystyce Antona spowodowane przez skaveńskie trucizny i 
narkotyki
(normalne wartości SW i Ogd są wyższe o 20 punktów)

** – broń zatruta Czarnym lotosem (opis na str. 126 Księgi Zasad)
*** – przedmioty i profesje opisane w podręczniku Children of the Horned Rat
**** - szable bestii zapewniają jej premię +2 do Siły przy obrażeniach zadanych podczas szarży
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Polteru jest smutny. 
Przygarnij Polteru

Ostatnio zawirowań wokół Polteru co niemiara. Zazwyczaj 
mam czas, żeby się pouczyć, wejść na Polteru, załatwić sprawki z SWU, wyjść na miasto, 
poczytać książkę… może nawet w coś zagrać? A teraz? Podręcznik z Historii Anglii na 
zmianę z aferu-Polteru. Zabijacie mój czas. Wniosek może być tylko jeden…

Odchodzę.

Ha, żartowałem.

Ludzie, czy Wy czytacie co piszecie? Bo ja mam czasem wrażenie, że nie. Ale pewnie 
doskonale wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego, jak to wszystko wygląda z boku, ot, choćby 
dla takiej skromnej osoby jak ja. A jest to, nie przymierzając - śmieszne. Oczywiście, 
Waszych fandomowych wojenek nie da się nie zauważyć. Gdy tu przyszedłem myślałem, 
że nie wiem… nienawiść między Polterem i Valkirią ma swoje korzenie w jakimś ludzkim 
nieporozumieniu, ktoś komuś nadepnął na odcisk czy coś… Nie wiem, co jest śmieszniejsze 

- moja naiwność czy sam pomysł.

Ale nie, ale nie… (jak mawiał pewnien Maciej z Zadupia). Olśniło mnie. Seji był, to 
Seji był zły, ale jak już poszedł, to jest dobry. starlift co prawda był zły, lecz gdy głośno 
woła by Polteru mu oddał mapkę, jest już fajny :>. I jeszcze jakiś ziom nagle zaczął się 
rozumieć ze Szczurami uciekającymi z tonącego statku :> ((c) by kaduceusz). Wniosek? 
To nie zależy od ludzi, to wszystko wina Polteru. Sama obecność, egzystencja Polteru 
sprowadza na ludzi przebywających w promieniu r(a)żenia konflikty i utarczki. Polteru 
to wielkie przedwieczne (i ostateczne) Zło.

Sęk w tym, że ten krótki cytat z Simana całkiem ładnie oddaje całą sytuację. Polteru jest 
smutny. Wy nie? Biedny smutny Polteru. On pewnie naprawdę nie chciał, tylko… jakoś 
mu tak samo wyszło. Przygarnij Polteru…

Moje miejsce pracy - Polteru, Wielkie Przedwieczne Zło. ZUO i Występek. Podoba 
mi się ;].

Autor: Grzegorz ‘SethBahl’ Adach

POLTERGEIST - www.polter.pl

http://www.polter.pl/
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Księga Pomsty
Tak było zapisane:

“A kiedy odejdą dwaj mędrcy na S, rozpocznie się czas okrutny. Czas flejmu. Czas pomsty. 
I nawet Szczury uciekną z tonącego okrętu. Nie będzie już Codziennych Newsów, ani 
Dobrych Tekstów, ani Profesjonalizmu. Nadejdą czasy ścierwojadów i quasi-dziennikarzy. 
I królować będą Blogi oraz Ankiety - Sługi Chaosu, a wraz z nimi niewypowiedziane 
notki, śledzące komcie i bluzgi na blogu Borejki. I nie będzie już wiadomo, kto bagnem, 
kto plażą, kto dupą, a kto Simanem.

I wówczas Polteru spojrzy ze swej wysokości. I smutek zagości na jego embrionie. Lecz 
nikt go nie przygarnie i nikt go nie pocieszy, więc rozeźli się Polteru jak cholera. A wtedy 
rzeki popłyną krwią, a blogi zapłoną w oczyszczającym ogniu. A Czterej Jeźdźcy Rżenia 
powstaną, by zgnieść fandomciuchów i Najwyższą Górę. Mędrcy na S wypuszczą swoje 
wiewiórki i zażądają swych mapek z powrotem. I będzie płacz i zgrzytanie zębów, tak, 
że nawet Moderatorzy niczego nie będą mogli niczego ocenzurować i wtargną na forum 
redakcyjne, a Redaktorzy upadną na kolana i będą prosić o wybaczenie. A wtedy…”

- Potem jest coś o nagich ludziach tańczących na zielonej łące i nie wiem co dalej. 
Zamazane jakieś.

- Pokaż następną kartkę.

- To reklama. Reklama Maca! “d20 w Strefie Dobrych Cen! Teraz k10 i figurka z WFB 
w każdym zestawie Happy Meal!” 

KONIEC części pierwszej (możliwe, że ostatniej)

Autor: Szymon ‘Siman’ Charko

 http://info.polter.pl/Siman,blog.html?3259
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Wstęp: dział WoD
Filip ‘Gruszczy’ Gruszczyński

Wydarzeniem roku 2007 było wydanie polskiej edycji Świata Mroku. Długo oczekiwany 
podręcznik trafił w końcu ręce fanów, a nasz dział postanowił odpowiednio zmienić 
profil, by sprostać oczekiwaniom początkujących narratorów. Dlatego przez ostatnie 
miesiące skupiliśmy się na materiałach przeznaczonych dla śmiertelnych, a efektem tego 
było kilka znakomitych tekstów. Spośród nich wybraliśmy trzy najlepsze:

Śladami zbrodni autorstwa Pawła ‘Gerarda Heime’ Jasińskiego to moloch, który 
na długi czas oszczędzi wam kupowania Tales from the 13th Precinct. Choć nie 
opisuje tak kompleksowo amerykańskiej policji, jak wyżej wzmiankowana pozycja, to 
stanowi doskonałą bazę do prowadzenia thrillerów ze stróżami prawa i detektywami 
w rolach głównych. Ponieważ jest to jeden z najlepszych wyborów na wczesne sesje w 
Świecie Mroku, toteż ów tekst stanowi doskonały poradnik dla tych, którzy stawiają 
pierwsze kroki w groźnej rzeczywistości.

Po złej stronie torów ponownie pióra Pawła ‘Gerarda Heime’ Jasińskiego to 
jakby druga strona poprzedniego artykułu. Slumsy, dzielnice biedoty, favelas - miejsca 
gwałtu, występku i zbrodni, do których lepiej się nie zapuszczać. Świetny materiał do 
budowania własnego settingu w mrocznej części miasta zarówno dla śmiertelnych, jak 
i dla istot nadnaturalnych.

Trochę mroczniejszy świat tu Krzysztof ‘Szczur’ Hryniów spogląda na Świat 
Mroku z drugiej strony barykady. Możemy zapoznać się ze sposobami utrzymywania 
swego istnienia w tajemnicy przez nadnaturalne społeczności. Artykuł będzie 
niezastąpioną pomocą przy projektowaniu kroniki, w której śmiertelne postaci 
chcą odkryć istnienie nadprzyrodzonego, choć jest adresowany głównie do osób, 
które wykorzystują już Wampira: Requiem, Wilkołaka: Odrzuconych i Maga: 
Przebudzenie.

Ponadto - jako delikatny powiew egzotyki - prezentujemy tekst Artura ‘Garnka’ 
Ganszyńca omawiający Dziedzictwo do Maga: Przebudzenie zatytułowane NextGen. 
Znakomicie opracowane, zgodnie z szablonem prezentowanym w Legacies: the Sublime 
oraz Legacies: the Ancient, a przy tym w żadnym punkcie nie ustępujące tamtejszym 
pomysłom jeśli chodzi o oryginalność i koncepcję. Mamy nadzieję, że tym artykułem 
uda się Garnkowi przekonać Was do tej gry.

•

•

•



1��

Modus operandi
Modus operandi, czasem skracany do m.o., jest określeniem na specyficzny, szczegółowy 
i zwykle powtarzalny styl zachowania sprawcy przestępstwa. W modus operandi odbijają 
się charakter sprawcy, jego indywidualne cechy i możliwości. Analizowanie sposobu 
działania sprawcy jest jedną z metod jego identyfikacji. W realiach Świata Mroku, 
nietypowe modus operandi nie jest rzadkością – ofiara wampira bądź wilkołaka zginie 
w sposób bardzo wyjątkowy i niewytłumaczalny, a jednocześnie łatwy do rozpoznania 
(o ile istota nadnaturalna nie podejmie kroków, mających temu zapobiec). Narrator nie 
powinien jednak czynić potworów sprawcami wszystkich zbrodni, z jakimi mogą się 
zetknąć śmiertelnicy. Wszak najgorszym drapieżnikiem poruszającym się po ulicach 
Świata Mroku wciąż jest człowiek.

Ciekawe modus operandi można uzyskać, przepuszczając Skazy i Cnoty przez pryzmat 
umysłu seryjnego mordercy. Popełnienie 
zbrodni w charakterystyczny sposób, 
związany ze Skazą powinno wiązać się z 
odzyskaniem przez sprawcę punktu Siły Woli. 
Tym samym, psychopatą będą kierowały nie 
tylko motywy fabularne, ale również 
mechaniczne - co jest ważne dla dobrego 
osadzenia jego postaci w systemie.

Chciwość – mordercy, którzy kierują się 
Chciwością, częściej będą wybierać na swe 
ofiary osoby bogate, bądź po prostu 
posiadające jakąś określoną rzecz, która ich 
przyciąga. Czasami będą działać pod 
wpływem chwili, kierując się żądzą zdobycia 
czegoś, co właśnie 
zobaczyli (niezależnie 
od tego, czy będzie to 
piękna kolia czy piękna 
dłoń). Na początku 
śledztwa, wszystko może 
wskazywać na to, że 
sprawca zabił swą ofiarę, 
chcąc zabrać jej 
kosztowności. Dopiero 

badając sprawę okazuje się, że to seryjny morderca, który niejako 
mimochodem zabiera z miejsca zbrodni „pamiątki” i inne fanty – 
wskazuje na to fakt, iż przestępca mógłby ukraść przedmioty nie 
zabijając ofiary, wartość przedmiotu może też być nieproporcjonalna 

Kozioł ofiarny

Warto pamiętać o tym, że gdy tylko pojawią się doniesienia 
w stylu “ofiara zginęła rozszarpana wielkimi pazurami” lub 
“znalezione ciało było pozbawione krwi, lecz policyjny 
patolog nie odkrył na nim żadnych ran” organy ścigania 
zaczną łączyć poszczególne zbrodnie i przypisywać je 
jednemu sprawcy. Ilu jest wszak w Nowym Jorku świrów, 
którzy zakładają na ręce stalowe pazury i przebierają się 
w skóry wilków, by polować nocą na Brooklynie? Jest to 
oczywiście błędne założenie - sprawców może być wielu i 
nie muszą wiedzieć o sobie nawzajem. 

W ten sposób, postać, która raz zagryzła człowieka bądź 
wyssała go do cna, może wpaść w poważne tarapaty. 
Wystarczy, że ktoś widział ją na miejscu zbrodni, i 
nagle okazuje się, że nasz John Doe jest podejrzany o 34 
morderstwa w 12. Stanach. A to oznacza Federalnych, 
oddziały SWAT postawione w stan gotowości, a może 
nawet zainteresowanie innych, mniej jawnych rządowych 
organizacji.

Jeśli gracze są pomysłowi, mogą też wykorzystać wpadkę 
jednego z przeciwników na swoją korzyść. Wystarczy 
pociągnąć kilka sznurków, skierować uwagę władz we 
właściwe miejsce i nagle okazuje się, że znienawidzona 
pijawka zyskała sobie zainteresowanie gliniarzy takie samo, 
jak budka z darmowymi pączkami.

O czym śnią mordercy

Mordowanie ofiar może w pewnym 
momencie stać się dla psychopaty 
jedynym sposobem na odzyskanie 
Siły Woli. Wszak podręcznik 
mówi o nocnym odpoczynku, lub 
innej okazji do zrelaksowania się. 
Tymczasem straszliwe koszmary 
senne, nerwica natręctw, niepokój 
lub inne zaburzenia mogą 
powodować, że sprawca nigdy nie 
zazna odpoczynku niezbędnego 
do odzyskania Siły Woli. To tylko 
podsyci jego głód krwi i zmusi do 
coraz śmielszych działań.

Śladami zbrodni
 Zabójcza gra między gliną a psychopatą o życie ofiary

Uwaga: w poniższym tekście termin psychopata jest 
używany w znaczeniu potocznym, a nie naukowym.

Autobus był prawie pusty. Adam skulił się na fotelu i schował głowę w kołnierz pomiętego 
prochowca. Nie zależało mu na niczym innym, poza dojechaniem do domu. Dojechać, 
zamknąć się na cztery spusty, nie odbierać telefonów. Odizolować się, zanim „to” się 
zacznie. Z nerwów, zaczął kiwać się na fotelu. W przód i tył. W przód i tył. W końcu, 
by wyrwać się z otępienia, zerknął w głąb pojazdu.

Jego uwagę przykuł podwieszony pod sufitem wyświetlacz, mający najwyraźniej 
pokazywać godzinę. Był popsuty. Cały czas migał czerwonymi diodami ułożonymi w 
bezsensowny wymysł bramki logicznej zegara. A jednak, w tym chaotycznym miganiu 
było coś uporządkowanego…

Adam spojrzał na odbicie wyświetlacza w bocznej szybie. Wszystko stało się przerażająco 
jasne. Zegar działał i odliczał w dół.

„O nie nie nie nienienienienie….” Zaczął panicznie powtarzać w myślach Adam, uderzając 
pięściami w skronie. Wiedział, że „to” zacznie się dokładnie za… 4 minuty i 39 sekund.

Moralność (i analogiczne cechy u istot nadnaturalnych) jest w Świecie Mroku 
mechanizmem, który pozwala w bardzo ciekawy 
sposób opowiadać historie o wyborach pomiędzy 
dobrem a złem, pokusie, która nęci postacie 
osobistym zyskiem i realizacją ich Skaz, i wreszcie 

– upadku bohatera po stopniach Moralności aż 
na samo dno. Postać, która stoczyła się na dno 
(nieważne, czy niezależna, czy prowadzona 
przez gracza) nadal może być jednak ciekawą 
do wykorzystania w trakcie kroniki. Wszak 
mroczna atmosfera Świata Mroku aż prosi się o 
poprowadzenie sesji w klimatach kryminału bądź 
thrillera psychologicznego, w którym detektywi 
próbują pojmać niebezpiecznego psychopatę. Ten 
artykuł powstał właśnie z myślą o takich sesjach, by 
zaoferować Narratorom garść narzędzi, które będą 
użyteczne podczas policyjnych śledztw i badania 
scen zbrodni.

Autor: Paweł ‘Gerard Heime’ Jasiński
Redakcja: Joanna ‘Ysabell Moebius’ Filipczak

Nie tylko psychopaci

Artykuł pisany jest w oparciu o założenie, 
że sprawcami zbrodni są przede wszystkim 
psychopatyczni, seryjni mordercy. Nie oznacza to 
jednak, że nie można poniższych zasad i sugestii 
zastosować w przypadku innych sprawców. W 
grę wchodzą tu przede wszystkim dwie sytuacje. 
Pierwsza z nich dotyczy zawodowych zabójców 
i pozostałych osób, dokonujących morderstw z 
przyczyn innych, niż dziwaczne cele i psychiczna 
niestabilność. Pogoń za egzekutorem mafijnym 
bądź rządowym czyścicielem może być nawet 
trudniejsza, niż polowanie na psychopatę. 
Druga sytuacja to, oczywiście, wszelkie kontakty 
z nadnaturalnym. Nie ulega wątpliwości, że 
działalność wampirów, wilkołaków i magów, 
zwłaszcza tych mniej rozsądnych, może 
doprowadzić do tak zwanej “zwózki trupów”.
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 http://wod.polter.pl/Sladami-zbrodni-c14479
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Modus operandi
Modus operandi, czasem skracany do m.o., jest określeniem na specyficzny, szczegółowy 
i zwykle powtarzalny styl zachowania sprawcy przestępstwa. W modus operandi odbijają 
się charakter sprawcy, jego indywidualne cechy i możliwości. Analizowanie sposobu 
działania sprawcy jest jedną z metod jego identyfikacji. W realiach Świata Mroku, 
nietypowe modus operandi nie jest rzadkością – ofiara wampira bądź wilkołaka zginie 
w sposób bardzo wyjątkowy i niewytłumaczalny, a jednocześnie łatwy do rozpoznania 
(o ile istota nadnaturalna nie podejmie kroków, mających temu zapobiec). Narrator nie 
powinien jednak czynić potworów sprawcami wszystkich zbrodni, z jakimi mogą się 
zetknąć śmiertelnicy. Wszak najgorszym drapieżnikiem poruszającym się po ulicach 
Świata Mroku wciąż jest człowiek.

Ciekawe modus operandi można uzyskać, przepuszczając Skazy i Cnoty przez pryzmat 
umysłu seryjnego mordercy. Popełnienie 
zbrodni w charakterystyczny sposób, 
związany ze Skazą powinno wiązać się z 
odzyskaniem przez sprawcę punktu Siły Woli. 
Tym samym, psychopatą będą kierowały nie 
tylko motywy fabularne, ale również 
mechaniczne - co jest ważne dla dobrego 
osadzenia jego postaci w systemie.

Chciwość – mordercy, którzy kierują się 
Chciwością, częściej będą wybierać na swe 
ofiary osoby bogate, bądź po prostu 
posiadające jakąś określoną rzecz, która ich 
przyciąga. Czasami będą działać pod 
wpływem chwili, kierując się żądzą zdobycia 
czegoś, co właśnie 
zobaczyli (niezależnie 
od tego, czy będzie to 
piękna kolia czy piękna 
dłoń). Na początku 
śledztwa, wszystko może 
wskazywać na to, że 
sprawca zabił swą ofiarę, 
chcąc zabrać jej 
kosztowności. Dopiero 

badając sprawę okazuje się, że to seryjny morderca, który niejako 
mimochodem zabiera z miejsca zbrodni „pamiątki” i inne fanty – 
wskazuje na to fakt, iż przestępca mógłby ukraść przedmioty nie 
zabijając ofiary, wartość przedmiotu może też być nieproporcjonalna 

Kozioł ofiarny

Warto pamiętać o tym, że gdy tylko pojawią się doniesienia 
w stylu “ofiara zginęła rozszarpana wielkimi pazurami” lub 
“znalezione ciało było pozbawione krwi, lecz policyjny 
patolog nie odkrył na nim żadnych ran” organy ścigania 
zaczną łączyć poszczególne zbrodnie i przypisywać je 
jednemu sprawcy. Ilu jest wszak w Nowym Jorku świrów, 
którzy zakładają na ręce stalowe pazury i przebierają się 
w skóry wilków, by polować nocą na Brooklynie? Jest to 
oczywiście błędne założenie - sprawców może być wielu i 
nie muszą wiedzieć o sobie nawzajem. 

W ten sposób, postać, która raz zagryzła człowieka bądź 
wyssała go do cna, może wpaść w poważne tarapaty. 
Wystarczy, że ktoś widział ją na miejscu zbrodni, i 
nagle okazuje się, że nasz John Doe jest podejrzany o 34 
morderstwa w 12. Stanach. A to oznacza Federalnych, 
oddziały SWAT postawione w stan gotowości, a może 
nawet zainteresowanie innych, mniej jawnych rządowych 
organizacji.

Jeśli gracze są pomysłowi, mogą też wykorzystać wpadkę 
jednego z przeciwników na swoją korzyść. Wystarczy 
pociągnąć kilka sznurków, skierować uwagę władz we 
właściwe miejsce i nagle okazuje się, że znienawidzona 
pijawka zyskała sobie zainteresowanie gliniarzy takie samo, 
jak budka z darmowymi pączkami.

O czym śnią mordercy

Mordowanie ofiar może w pewnym 
momencie stać się dla psychopaty 
jedynym sposobem na odzyskanie 
Siły Woli. Wszak podręcznik 
mówi o nocnym odpoczynku, lub 
innej okazji do zrelaksowania się. 
Tymczasem straszliwe koszmary 
senne, nerwica natręctw, niepokój 
lub inne zaburzenia mogą 
powodować, że sprawca nigdy nie 
zazna odpoczynku niezbędnego 
do odzyskania Siły Woli. To tylko 
podsyci jego głód krwi i zmusi do 
coraz śmielszych działań.
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do postępowania sprawcy. Przykładowo, jeśli sprawca zabił swą ofiarę w jej domu, może 
odjechać z miejsca zbrodni jej własnym samochodem. Zdecydowanie bardziej 
makabrycznymi mordercami, powodowanymi Chciwością są kolekcjonerzy, którzy jako 
specyficznego rodzaju trofea traktują części ciała swych ofiar, często wyrabiając z nich 
niecodzienne ozdoby. Warto zauważyć, że taki morderca bywa oszczędny (w finansowym 
znaczeniu) jeśli chodzi o przygotowanie zbrodni. Jednocześnie, wbrew rozsądkowi, może 
nie chcieć rozstać się z bronią bądź ubraniami, które mogłyby zdradzić go w trakcie 
śledztwa.

Gniew - psychopata poluje na ofiarę starając się ją sprowokować (czasem nawet 
nieświadomie) do agresji słownej bądź fizycznej. Przykładową ofiarą może być prostytutka, 
która, słysząc nietypowe żądanie klienta, nazwała go chorym popaprańcem. Morderca 
mści się brutalnie za zniewagę, często masakrując ofiarę. Może przy tym stosować broń, 
która nie powoduje natychmiastowej śmierci, i pozwala uwolnić agresję przez znęcanie 
się nad ofiarą. Czasem będzie to przedmiot, który sprawca znalazł na miejscu zbrodni. 
Na początku killing spree może wydawać się tylko niezwiązanymi ze sobą przypadkami 
brutalnych pobić. Tortury wchodzą w grę zwłaszcza szczególnie wtedy, gdy zemsta za 
zniewagę (rzeczywistą lub urojoną) jest zaplanowana z zimną precyzją.

Lenistwo – sprawca nie jest specjalnie wybredny, jeśli chodzi o ofiarę. Zwykle będzie 
polował w miejscach, do których ma blisko, i w których łatwo znajdzie osobę nadającą 
się na cel – bezbronną (dziecko, niepełnosprawny, osoba starsza) lub taką, którą nikt 
się nie przejmuje (bezdomny, odludek). Z jednej strony, może być trudno powiązać go 
z konkretnymi zbrodniami (ze względu na brak cech charakterystycznych), z drugiej 

– łatwo wciągnąć w pułapkę. Morderca taki może wykorzystywać swoją pozycję, kontakty, 
pieniądze, bądź swych podwładnych do aranżowania spotkań z ofiarami zamiast szukać 
ich osobiście. Sprawca wybierze broń, którą zabije ofiarę szybko, bez zbędnego wysiłku 

– na przykład jednym szybkim cięciem lub strzałem z broni palnej. Nie będzie kłopotał 
się dobijaniem ofiary, ani specjalnie skrupulatnie sprzątał miejsca zbrodni.

Nieumiarkowanie – różne czynniki mogą powodować psychopatą, który kieruje się 
Nieumiarkowaniem. Zazwyczaj Skaza ta ujawnia się w jakiś bardzo specyficzny sposób, 
który wyznacza modus operandi sprawcy. Przykładowo, zabójca uzależniony od 
adrenaliny będzie bawił się z Policją w najbardziej pasjonującą grę w jego życiu, a nawet 
zacznie myśleć o morderstwach w kategoriach gry. Z kolei smakosz i obżartuch może 
okazać się koneserem ludzkiego mięsa, kanibalem polującym na wyjątkowo smaczne 
kąski. Trafią się też sprawcy, działający pod wpływem narkotyków bądź innych substancji 
odurzających, którzy, po ich zażyciu, niczym Doktor Jekyll stają się innymi ludźmi. Jedno 
z pewnością łączy morderców, którzy kierują się tą Skazą – nie będą potrafili powstrzymać 
swych żądz, niezależnie od niebezpieczeństwa. Niektórzy z nich mogą wcale nie lubić 
tego, co robią – jednak ich nałóg będzie silniejszy od sumienia czy strachu.

Pycha – zabójcy, którzy kierują się tą Skazą, często czują potrzebę udowodnienia innym, 
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że są od nich lepsi. Mogą cierpieć na kompleks niższości, bądź po prostu mieć chore 
ambicje i równie chore mniemanie o sobie. Przekłada się to często na sposób popełniania 
morderstw. Z jednej strony, taki psychopata może zachowywać się wprost lekceważąco 
wobec organów ścigania (nie dopuszczając możliwości bycia złapanym), z drugiej – bawić 
się w nimi w grę, w której chce zademonstrować wyższość swego intelektu i poglądów. 
Może mordować osoby, które są od niego lepsze, lub też takie, które nie zgadzają się 
z jego zdaniem bądź nie pasują do wizji świata, którą pieczołowicie buduje swymi 
zbrodniami. Może zdecydować się na ofiarę bardzo trudną do zabicia (na przykład ze 
względu na ochronę), powszechnie znaną i szanowaną. Potrafi wcześniej wskazać policji 
cel, tylko po to, by mimo wszystko dopiąć swego i przeprowadzić udane morderstwo. 
Na miejscach zbrodni, będzie pozostawiał podpis, świadczący o tym, że to jego dzieło. 
Zwykle wypracowuje schemat, którego się trzyma –oczekując, że gliniarze go rozgryzą, 
co ma doprowadzić do spektakularnej, finałowej konfrontacji. Będzie chciał zabłysnąć, 
zaistnieć w mediach i w świadomości ludzi.

Zazdrość – morderca wybiera swe ofiary, kierując się zazdrością o konkretną rzecz, którą 
te osoby posiadają. Może to być uroda, młodość, szczęśliwa rodzina, kochający partner, czy 
pokaźna ilość pieniędzy na koncie. Osoby te psychopata może znać osobiście, ukrywając 
swą zazdrość przez wiele lat, zanim coś w nim pęknie i rozpocznie krwawą zemstę. 
Traumatyczne wydarzenie, które zmieniło jego życie nie do poznania, jest kolejnym 
tropem dla detektywów prowadzących śledztwo. Atakując, skupia się na pozbawieniu 
ofiary tego, co dla mordercy najcenniejsze. Nie musi zabijać ofiary – może straszliwie 
ją okaleczyć, poniżyć, ośmieszyć, zadać jej fizyczny ból, pozbawić towarzystwa innych 
ludzi. Zwykle to szok organizmu i trauma doprowadzą do śmierci ofiary. 

Żądza – pierwszym typem mordercy, którzy wiąże się z Żądzą, jest morderca seksualny. 
Należy pamiętać o tym, że Skaza ta polega na stawianiu ludzi w pozycji ofiary. Psychopata 
może zmusić cel do wykonywania przed śmiercią upokarzających czynności, zwłaszcza 
tych związanych z seksualnością (np. noszenie ubrania płci przeciwnej). Może też skłonić 
swą ofiarę do popełnienia samobójstwa (np. dając jej w ręce narzędzie zbrodni), lub 
zmusić ją, by kogoś zamordowała, a następnie sama się zabiła. Psychol kierujący się 
Żądzą bawi się z ofiarą – daje jej nadzieję, po czym ją odbiera. Zabija, gdy osiągnie to 
co chce, lub znudzi się zabawką. Często wybiera łatwe cele – osoby bezbronne, mało 
wiarygodne, pozbawione wsparcia. Czasem będzie dręczył ofiarę przed śmiercią (np. 
głuchymi telefonami, listami z pogróżkami) by uczynić ją ofiarą, jeszcze zanim ją zabije. 
Niekiedy traktuje przedmiotowo samo ciało, układając je w wulgarne pozy. Chęć władzy 
i dominacji to zwykle najsilniejsze uczucia związane z Żądzą.

Bystrzy detektywi z pewnością prędzej czy później odgadną Skazę mordercy, jeśli 
zaczną analizować jego poczynania. Można im to utrudnić, dodając do modus operandi 
opartego na Skazie, jeszcze jeden element. Jest nim Cnota sprawcy. Oczywiście, rzadko 
zdarza się, by psychopata zrealizował swą Cnotę (i tym samym odzyskał punkty Siły 
Woli). Musiałoby to wymagać od niego nie tylko wyrzeczenia (w postaci zaniechania 
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morderstwa) ale i aktywnego działania. 

Jednocześnie, bohaterowie mogą próbować przemówić do tej ludzkiej części mordercy, 
którą reprezentuje Cnota. Znalezienie właściwiej “dźwigni” może sprawić, że sprawca 
popełni błąd podczas planowania zbrodni, odda się w ręce Policji lub zaprzestanie 
działalności. Przykładowa “dźwignia”, to sprowokowanie mordercy do popełnienia 
czynu stojącego w bezpośredniej sprzeczności z jego Cnotą, lub też ukazanie mu 
sposobu realizacji jego Cnoty w sposób nie związany z jego przestępczymi czy 
zbrodniczymi skłonnościami (taki czyn powinien wiązać się z odzyskaniem Siły Woli 
przez psychopatę).

Nadzieja – morderca kierujący się Nadzieją to ideolog. Chce nie tylko, by jego zbrodnia 
coś znaczyła, ale też by wpłynęła pozytywnie na życie innych ludzi. Szok, walka o 
przetrwanie, czasem również śmierć są jego narzędziami, które mają przywrócić ludziom 
chęć do życia i działania, wskazać nowy sens. Będzie wybierał ofiary wśród ludzi, których 
życie przyniosło komuś załamanie i rozczarowanie.

Słabością takiego mordercy jest możliwość udowodnienia mu, że jego czyny nie 
mają szansy wpłynąć pozytywnie na świat – wręcz przeciwnie, sprawca oddziałuje 
destruktywnie na swoje otoczenie.

Rozwaga – psychopata kierujący się Rozwagą, często będzie perfekcjonistą, 
przeprowadzającym zabójstwo doskonałe w każdym calu. Szczególnie, jeśli chodzi o 
posprzątanie miejsca zbrodni. Nie uderzy na szybko, lecz będzie długo obserwował ofiarę 
i bez wahania zrezygnuje z morderstwa, jeśli uzna, że nie osiągnie tego, czego pragnął, lub 
jest to zbyt niebezpieczne. Często wróci jednak później, gdy okoliczności się zmienią.

Sposobem na pokonanie mordercy jest wyłożenie mu, że popełniając zbrodnię idzie 
na łatwiznę; wszystkie cele da się osiągnąć w ramach systemu i społeczeństwa, a nie na 
skróty. Postacie mogą też celowo rzucać kłody pod nogi mordercy, by ten się zraził i 
zrezygnował z morderczych zamiarów. 

Sprawiedliwość – szaleniec, który kieruje się Sprawiedliwością, jest szczególnie 
niebezpieczny gdy nie znamy jego sposobu pojmowania tej Cnoty. Na pewno 
będzie uderzał w ofiary, które sobie na to “zasłużyły”. Morderca o konserwatywnych 
korzeniach może mordować zarówno zbuntowaną młodzież jak i prostytutki, ale nie 
tknie szanowanej, tradycyjnej rodziny. Z kolei krwawy anarchista uderzy w polityków, 
bogatych i chciwych, oszczędzając biedaka na ulicy. Sprawiedliwi mogą również nie 
chcieć eliminować świadków bądź detektywów prowadzących śledztwo, ponieważ uznają 
ich za niewinnych.

By powstrzymać falę przemocy, sprawcy należy udowodnić, że dokonując zbrodni 
przekracza cienką linię oddzielającą dobro od zła i niczym nie różni się od osób, które 
eliminuje.
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Szczodrość – mordercy wiedzeni Szczodrością ujmą się za rannymi i słabymi, 
oszczędzając ich lub wręcz pomagając w potrzebie. Ich ofiarami mogą stać się, na zasadzie 
przeciwieństwa, ludzie silni, niezależni i sprawni, odpowiedzialni za okrucieństwo wobec 
słabszych. Pozytywny wizerunek, wykreowany dzięki pomaganiu innym, utrudnia 
identyfikację sprawcy. Czasem, zabójcy będą tłumaczyć swoje czyny litością wobec innych 
ludzi. Będą zabijać szybko i czysto, bez zadawania zbędnego cierpienia. Niekiedy mogą 
działać jako anioły śmierci, skracając męki cierpiących i pokrzywdzonych.

Psychopatom takim należy pokazać, że mordując twardych i silnych, rani się jednocześnie 
słabych i bezbronnych – ich rodziny, dzieci, osoby pod ich opieką. Można też uświadomić 
im, że istnieją inne metody pomagania ludziom niż odesłanie ich z tego padołu łez.

Umiarkowanie – sprawcy, kierujący się Umiarkowaniem, popełniają morderstwa 
mało spektakularne, ciche. Możnaby rzec, że są minimalistami w swym “fachu”. Zwykle 
potrzebują naprawdę silnych bodźców, by posunąć się do zabicia ofiary. Czasem 
pozostawią ją przy życiu, jakby niepewni, czy powinni ją dobijać. Inni mordercy z kolei 
będą budowali swe morderstwa w oparciu o ideę harmonii. Psychopata taki będzie 
próbował zbudować stan równowagi poprzez skrupulatnie zaplanowane morderstwa.

Wykorzystanie wątpliwości zabójcy i zachwianie jego pewnością siebie jest kluczem do 
pokonania go. Im trudniej będzie mu znaleźć złoty środek, tym łatwiej można będzie 
sobie z nim poradzić. Jednocześnie, morderca może na zawsze odłożyć narzędzie zbrodni, 
jeśli przekona się, że morderstwo zawsze jest skrajnością i nie prowadzi do stabilizacji, 
równowagi. Wahanie się sprawcy ma też jeszcze jedną zaletę – daje Policji cenny czas na 
znalezienie go i aresztowanie.

Wiara – wiara, jak łatwo się domyślić, często powoduje, że sprawca tłumaczy swe czyny 
motywami religijnymi bądź ideologicznymi. Śmierć ofiary ma znaczenie, które zazwyczaj 
zna tylko morderca. Jest to część większego planu, boskiego (np. skrzywiona wersja 
chrześcijaństwa) lub ludzkiego (nihilizm, komunizm, ekologizm). Przykładowo, zabicie 
trzynastu ofiar może być jedynym sposobem na uchronienie miasta (lub świata!) przed 
zagładą. Psychol może odstąpić od realizacji swych początkowych zamierzeń, (włącznie 
z oszczędzeniem ofiary) jeśli uzna, że taka jest wola sił wyższych, bądź tak jest lepiej dla 
całego przedsięwzięcia. Niekiedy, może to być abstrakcyjny znak od duchów, innym 
razem udana ucieczka ofiary może sprawić, że religijny szajbus uzna jej prawo do życia, 
dane jej przez Najwyższego.

Wdanie się w tradycyjną dysputę o istocie wiary może być ryzykownym, ale skutecznym 
sposobem na powstrzymanie go od kolejnych morderstw; inną metodą jest ukazanie 
sposobu realizacji planu bez zabijania istot ludzkich.

Wytrwałość – morderca kierujący się Wytrwałością jest zwykle skrajnie niebezpieczny. 
Prędzej, niczym zwierzę, odgryzie sobie łapę uwięzioną we wnykach, niż da się pojmać 
przez myśliwego. Zabójca taki potrafi być wystarczająco cierpliwy, by wyczekać do 
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odpowiedniego momentu, nie odpuści też ofiary raz wziętej na celownik. Wszelkie 
próby odstraszenia go dadzą tylko krótkotrwały skutek – zaszyje się na jakiś czas, bądź 
przygotuje się lepiej. Nie straszne mu metody przeprowadzenia zabójstwa, wymagające 
ogromnej determinacji (jak czekanie na ofiarę przez wiele godzin w niewygodnym 
miejscu).

Jeśli mordercy kierujący się Wytrwałością mają jakiś cel, do którego zaciekle dążą, 
można udowodnić im, że popełnianie morderstw nie przybliża ich do niego. Co więcej, 
morderstwa są ślepym zaułkiem, pchającym sprawcę w ręce sprawiedliwości, a stamtąd 

– na krzesło elektryczne. Wytrwałość ma sens tylko wtedy, gdy istnieje choć cień szansy 
na realizację zamierzeń sprawcy.

Ciężko być psycholem
Goście pokroju Hanibala Lectera nie są normalni. Większość z nich nie próbuje nawet 
tego ukryć, choć są oczywiście i tacy, którzy posiadają doskonałe umiejętności, z których 
korzystają by wymknąć się sprawiedliwości. W wielu przypadkach potencjalna ofiara 
seryjnego mordercy może się spłoszyć, a rutynowe zatrzymanie na autostradzie zamieni 
się w aresztowanie, gdy gliniarz z drogówki zorientuje się, że coś jest nie tak. 

Narrator powinien zadecydować o teście Podejrzliwości w sytuacji, gdy postać może 
(dzięki swej przezorności) zawczasu przejrzeć niecne zamiary innej osoby (nie musi 
oczywiście wiedzieć, że ma do czynienia z niebezpiecznym psychopatą) Test można 
wykonać tylko raz na spotkanie z daną osobą.

Podejrzliwość

Pula kości: Czujność + Empatia kontra Manipulacja + Oszustwo

Akcja: Sporna

Postać badająca powinna widzieć podejrzanego, i nawiązać z nim rozmowę. To z niej 
jest w stanie wywnioskować, co poruszyło ostatnio badanego, jak się zachowywał, i na 
podstawie tych informacji może ocenić jego zamiary.

Dramatyczna porażka: badający odniósł zupełnie mylne wrażenie co do psychiki 
badanego; u zwykłego obywatela dostrzeże Zaburzenia Psychiczne lub niedawno 
dokonaną Degenerację; psychopata wyda mu się cnotliwym, godnym szacunku 
człowiekiem.

Porażka: badającemu nie udało się wywnioskować niczego na temat badanego.

Sukces: Za każdy uzyskany sukces badający ma prawo dowiedzieć się, czy w przeciągu 
ostatnich 24. godzin: 

- badany używał swoich Skaz i Cnót
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- aktywowały się jego Zaburzenia Psychiczne 

- badany doznał spadku lub wzrostu Moralności.

Test nie podaje jednak szczegółów – jakie to Cnoty i Skazy, jaki jest poziom Moralności, 
itd. Jednocześnie, badający zdaje sobie sprawę z tego, czy badany posiada jakieś złowrogie, 
niecne zamiary (oczywiście “złowrogie i niecne” jest pojęciem subiektywnym, a jego 
interpretacja należy do Narratora. Może się zdarzyć, że psychopata będzie kierował się 
szlachetnymi pobudkami, realizując je w zwyrodniały sposób).

Wyjątkowy sukces: pozwala ujawnić te same informacje co powyżej, jednak badający 
może sprecyzować, jaki przedział czasu (mniejszy niż tydzień) ją interesuje. Na przykład, 
postać może chcieć wiedzieć, czy badany doznał spadku Moralności trzy dni temu, tj. w 
dzień popełnienia morderstwa. Jednocześnie badający zdaje sobie sprawę z tego, czy 
badany posiada jakieś złowrogie zamiary wobec otoczenia i potrafi powiedzieć, w kogo 
są skierowane (spośród następujących możliwości: badający, osoba, którą badający zna, 
osoba przebywająca w okolicy, inna osoba nieznana badającemu).

Możliwe utrudnienia: Brak umiejętności Wykształcenie lub Dedukcja przynajmniej 
na 3 kropki, ze specjalizacją Psychologia lub Kryminologia (-3). Postać (badający lub 
badany) posiada lekkie Zaburzenie Psychiczne (-1), ciężkie Zaburzenie Psychiczne (-2). 
Krótka, rutynowa kontrola na autostradzie (-3). Długa, filozoficzna rozmowa przy kawie 
i papierosach w jednym z przydrożnych barów Ameryki (+2). Badany zdaje sobie sprawę 
z przeprowadzania testu (-2).

Warto zauważyć, że powyższą zasadę można zastosować w przypadku każdego testu 
psychologicznego, mającego poznać osobowość badanego.

Oprócz tego, profesjonalnie skonstruowane testy (papierowe bądź elektroniczne) mogą 
posiadać pewien wyznaczony próg Moralności, na przykład „mniej niż 5”. W takiej 
sytuacji, test sporny pomiędzy badanym a osobą przeprowadzającą test psychologiczny 
wykonuje się na takich samych zasadach, jak ten wymieniony powyżej. Jedyna różnica 
polega na tym, że badający, w 
przypadku sukcesu może ustalić 
czy badany jest poniżej, czy powyżej 
ustalonego progu. 

Co to oznacza dla psychola? Może 
mieć problem z otrzymaniem 
pozwolenia na broń, znalezieniem 
zatrudnienia w firmie, o rządowych 
organizacjach nie wspominając. 
Przykładowo, podręcznik Tales from the 13th Precinct zakłada, że do służby w Policji 
nie powinna wstąpić osoba o moralności mniejszej niż 6. Podobne wymagania mogą 

Zło też się szanuje

A co, jeśli mroczny kult lub zbrodnicza organizacja dokonują 
selekcji członków na tej samej zasadzie, co policja lub administracja 
państwowa? Z tym że badający będzie szukał w postaci tego co 
najgorsze – po to by potwierdzić, że reprezentuje te same wartości, 
co reszta bluźnierczej grupy? Czy postać, chcąca ją zinfiltrować, 
będzie musiała uciec się do złych występków, by udowodnić swoją 
lojalność wobec zła? 
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mieć inne organizacje.

Ponadto, podczas przesłuchania na komendzie, policyjny psycholog może zorientować 
się, że ma do czynienia z szajbusem. Nie jest to wystarczająca podstawa by przymknąć 
taką osobę, lecz z pewnością zwróci na badanego uwagę policji, która może połączyć go 
z różnymi przestępstwami.

Dowody zbrodni
Podręcznik podstawowy Świata Mroku tłumaczy nam, jak badać miejsca zbrodni (str. 
56 ŚM). Nie wspomina jednak o tym, że tylko bezmyślny przestępca (lub taki, któremu 
się bardzo śpieszy) nie postara się, by maksymalnie utrudnić śledczym dochodzenie. 
Najpierw Narrator musi ustalić, co chce zrobić przestępca. Rozwalić świadka koronnego 
w biały dzień w Beverly Hills? Czy może zadźgać po cichu bezdomnego w ciemnej 
uliczce? Zależnie od sytuacji, należy ustalić ilość śladów, jakie może znaleźć gliniarz 
na miejscu zbrodni. Odciski butów na mokrej ziemi, łuski z pistoletu, odciski palców, 
pozostałości organiczne (mocz, nasienie, włosy, naskórek), porzucone narzędzia zbrodni, 
sposób dokonania włamania, sposób zabicia ofiary, czy nawet zeznania świadków są 
przykładowymi śladami, na które mogą natrafić organy ścigania.

Im bardziej wprawny jest morderca, tym trudniej organom ścigania znaleźć wszystkie 
ślady. Dlatego też, Narrator, po ustaleniu liczby sukcesów, powinien wykonać za mordercę 
rzut Czujność + Dedukcja. Detektyw, badając miejsce zbrodni, znajdzie pierwszy ślad 
dopiero wtedy, gdy uzyska więcej sukcesów, niż morderca w powyższym teście.

Należy pamiętać o najważniejszej zasadzie – każdy ślad jest jednocześnie narzędziem 
fabularnym, który ma pchnąć przygodę do przodu. Umieszczanie na sesji śladów, które 
nic nie znaczą i które do niczego nie prowadzą, nie ma sensu.

Portrety psychologiczne
Stworzenie portretu psychologicznego przestępcy jest zadaniem dla wprawionych 
kryminologów. Na podstawie tego, w jakich okolicznościach i w jaki sposób zginęła 
ofiara, można wywnioskować 
wiele na temat zabójcy. Jak 
wykorzystać tworzenie 
portretów psychologicznych 
na sesji? Każdy ślad zostawiony 
przez zabójcę, oprócz typowego 
ustalenia “kto to zrobił”, może 
być wykorzystany do stworzenia 
portretu psychologicznego. 
Narrator może uznać, że na 
miejscu zbrodni istnieją też 
inne przesłanki, które pozwalają 

Pomysł na przygodę: W kotka i myszkę

Psychopatyczny morderca bawi się od jakiegoś czasu z detektywami 
w kotka i myszkę. Na miejscu zbrodni porzuca wskazówki, 
które mają doprowadzić śledczych do następnej ofiary – zawsze 
jednak spóźniają się o kilka chwil. Postacie stają się coraz bardziej 
zdeterminowane, by dorwać zwyrodnialca, zanim zginie kolejna 
osoba. W którym momencie kończy się obowiązek zawodowy, 
a zaczyna się obsesja? Detektywi przekroczyli już raz granicę 
prowadząc dochodzenie – czy przekroczą kolejną i kolejną? I czy 
domyślą się, że morderca chce udowodnić gliniarzom, że są w stanie 
popełnić straszne czyny tylko po to, by go dorwać, a granica między 
sprawiedliwością a brutalnością łatwo się zaciera?
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dołożyć element do układanki, jaką jest taki portret.

Poznać mordercę
Każdy pozostawiony na miejscu zbrodni ślad mówi coś o mordercy. Śledczy może się 
dowiedzieć, czy morderca jest osobą społeczną lub wykształconą. Jak wygląda to w 
warstwie mechanicznej? 

Pula kości: Różna

Akcja: Natychmiastowa

Jeśli detektyw natrafi na ślad, wiążący się z atrybutami i umiejętnościami społecznymi lub 
umysłowymi, może wykonać test atrybutu i umiejętności analogicznej do pozostawionych 
dowodów. Przykładowo, jeśli morderca zostawił na ciele ofiary okultystyczne symbole, 
wskazaną pulą byłoby Inteligencja + Okultyzm. 

Jakiego typu informacje może uzyskać śledczy?

przybliżony poziom cechy lub umiejętności (należy uniknąć podawania wartości 
liczbowej, zamiast tego fabularnie opisać umiejętności mordercy), związanej ze śladem. 
Jeśli detektyw badał porzucony na miejscu zbrodni pistolet, po jego stanie technicznym 
i skalibrowaniu celowników może określić, czy morderca zna się na broni palnej i 
rzemiośle. Odcisk buta pomoże ustalić Rozmiar i Siłę mordercy, oraz być może to, czy 
potrafi dobrać obuwie do warunków terenowych (Przetrwanie).

fabularną wskazówkę, dzięki której można ustalić tożsamość mordercy. Mogą to być 
numery seryjne broni oraz amunicji, wzór bieżnika i rozmiar buta, próbka lakieru z 
samochodu. Należy jednak pamiętać o tym, że informacje tego typu nie są dowodami 
w sądzie, jeśli nie zostaną profesjonalnie zabezpieczone i przebadane przez policyjnych 
analityków.

Dramatyczna porażka: 
śledczy mylnie interpretuje 
znalezione na miejscu 
zbrodni ślady i wyciąga z 
nich nieprawdziwe wnioski.

Porażka: detektywowi nie 
udaje się uzyskać żadnych 
informacji na podstawie 
danego śladu bądź śladów; 
będzie potrafił zidentyfikować 
sprawcę dopiero, gdy odeśle 
znalezione dowody do 
analizy.

•

•

Czegoś mi tu brakuje…

Należy pamiętać o tym, że większość detektywów prowadzących badania 
może przegapić lub niewłaściwie zinterpretować ślady, które wiążą się z 
działaniem mocy mistycznych i nadnaturalnych. Nawet okultystyczne 
bądź kulturowe motywy zbrodni mogą nie być oczywiste dla gliniarza, 
który vodoo zna tylko z kiepskich filmów grozy. Analiza pozyskanych 
na miejscu zbrodni śladów przez specjalistę może wyjawić, że coś, co 
wydawało się przypadkowym działaniem, jest w rzeczywistości rytualnym 
mordem. Analizowanie dowodów zbrodni pod tym kątem jest szczególnym 
przypadkiem omawianego testu. Wykorzystuje się w nim, zależnie od 
sytuacji, Inteligencję i Okultyzm lub Wykształcenie. W przypadku tej drugiej 
umiejętności postać otrzymuje -3 do rzutu jeśli nie posiada specjalizacji 
Antropologia, Etnologia lub konkretna kultura (np. kultura aztecka). Tego 
typu informacje są bardzo cenne dla śledztwa, gdyż pozwalają zawęzić krąg 
podejrzanych do przedstawicieli konkretnej grupy etnicznej, lub osób 
posiadających szczegółową wiedzę na dany temat.
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Sukces: śledczy otrzymuje informacje na temat jednej cechy, oraz na podstawie dowodu 
będzie potrafił zidentyfikować sprawcę (np. porównując odcisk buta podejrzanego z tym 
znalezionym na miejscu zbrodni).

Wyjątkowy sukces: śledczy otrzymuje informacje na temat jednej cechy, oraz kilka 
dowodów pozwalających zidentyfikować sprawcę.

Możliwe utrudnienia: ślad jest bardzo charakterystyczny - osinowy kołek, srebrne pociski 
(+3), ślad jest stary (-2), ślad został celowo podrzucony na miejsce zbrodni (+4), ślad 
jest sfabrykowany w celu zmylenia śledczego (-4).

Tworzenie portretu psychologicznego

Pula kości: Inteligencja + Dedukcja

Akcja: Złożona, 1 rzut to 1 godzina

Tworzenie portretów psychologicznych pozwala osiągnąć dwie rzeczy. 

Po pierwsze, dzięki niemu można sięgnąć w głąb umysłu sprawcy i ustalić, co właściwie 
go “nakręca”. Lub, mechanicznie mówiąc, pozwala poznać Skazę, Cnotę i Zaburzenia 
Psychiczne Sprawcy.

Po drugie, pozwala odpowiedzieć na zasadnicze pytanie - dlaczego ten psychopata zabija? 
Jaki jest jego motyw?

Zanim detektyw rozpocznie tworzenie portretu psychologicznego, Narrator musi ocenić, 
jak wiele śledczy wiedzą o mordercy.

Im uboższa wiedza, tym więcej sukcesów 
musi uzyskać śledczy, by uzyskać kolejną 
informację na temat sprawcy. Liczba 
sukcesów niezbędna, by uzyskać kolejną 
informację, powinna zamknąć się w 
przedziale 1-5.

Przykładowo, informacja, że morderca znęca 
się nad kobietami może być zbyt ogólnikowa. 
Narrator uznaje, że śledczy uzyska jedną 
informację za każde 5 sukcesów uzyskanych w złożonym teście. Natomiast wskazówki 
mówiące, że morderca posiadał apodyktyczną matkę, która zdominowała większość jego 
życia, dają już o wiele dokładniejszą informację. Narrator decyduje, że detektyw uzyska 
informację za każde 2 uzyskane sukcesy.

Jeśli śledczemu test wyjdzie dostatecznie dobrze, dowie się ze stworzonego portretu 
psychologicznego, że sprawca wybiera ofiary według specyficznego klucza – kobiety 
przypominające (zachowaniem i wyglądem) jego zmarłą rodzicielkę. 

Oni też są ludźmi

O ile modus operandi odpowiada na pytanie, jak sprawcy 
mordują, to dalej pozostaje pytanie – dlaczego? Wielu 
sprawców zbrodni doznało cierpienia i upokorzenia 
w dzieciństwie lub młodości, co przełożyło się na ich 
późniejsze, socjopatyczne zachowanie. Wiarygodna 
historia postaci, która z normalnego człowieka zamieniła 
się w krwiożerczego mordercę, pozwala nie tylko nadać 
ciekawe tło całej kronice. Dzięki niej będzie wiadomo 
dlaczego morderca popełnia swe zbrodnie, a co za tym 
idzie – jak można go powstrzymać.
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Informacje, jakie może uzyskać detektyw, są następujące:

- Skaza

- Cnota

- Zaburzenie psychiczne (śledczy odkrywa je po kolei, jedno po drugim).

- Motywy zbrodni

O kolejność ujawnianych informacji decyduje Narrator, tj. detektyw może poznać 
najpierw Skazę, potem Zaburzenie psychiczne, następnie Cnotę, jeszcze jedno Zaburzenie, 
i na końcu – motyw zbrodni. 

Sugerowane jest jednak, by śledczy poznali motywy zbrodni na samym końcu. 

Dramatyczna porażka: Postać identyfikuje nieprawdziwe informacje (złą Cnotę, 
fałszywy motyw).

Porażka: Postać nie uzyskuje żadnych informacji.

Sukces: Postać czyni postępy w tworzeniu portretu psychologicznego i odkrywa jedną 
z informacji.

Wyjątkowy sukces: Postać znacznie przybliża się do stworzenia kompletnego portretu 
psychologicznego mordercy.

Możliwe utrudnienia: brak specjalizacji Psychologia lub Kryminologia (-3), detektyw 
miał okazję rozmawiać z mordercą (+3), detektyw zna czyny mordercy jedynie z doniesień 
innych (-2), detektyw miał okazję przeglądać osobiste zapiski lub notatki mordercy (+1) 
lub słyszeć jego nagrania (+2).

Myśleć jak on
A co, jeśli policyjny psycholog, bądź 
detektyw, spróbuje myśleć tak jak 
zbrodniarz? Jest to ryzykowne 
przedsięwzięcie, ale potencjalnie 
opłacalne.

Wejście w psychikę mordercy

Pula kości: Inteligencja + Empatia

Akcja: Złożona, 1 rzut to 1 godzina

Narrator może wymagać, by przez 
jakiś czas detektyw zaczął naśladować 
zbrodniarza w pewnych aspektach 

Być jak Ed Gein

Najstraszniejsze historie pisze życie, dlatego też warto 
szukać inspiracji wśród psychopatów, którzy żyli (lub 
żyją) w naszym świecie. Nawet takie podstawowe źródło 
jak Wikipedia zawiera całkiem sporą listę autentycznych 
seryjnych morderców.

Lista seryjnych morderców wg. państwa z którego 
pochodzą oraz wg. ilości ofiar.

Powyższy przykład (dotyczący apodyktycznej matki) 
powstał w oparciu o historię Eda Geina, amerykańskiego 
seryjnego mordercy, którego czyny sięgają wyżyn perwersji 
i degeneracji. Jednak, jak udowadniają źródła z Wikipedii, 
nie jest on jedyny.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_country
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_country
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_number_of_victims
http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Gein
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życia, by mógł wczuć się w jego psychikę. Postać może próbować wejść w osobowość 
sprawcy, tylko wtedy, jeśli zna jego Skazę, Cnotę oraz przynajmniej jedno Zaburzenie 
Psychiczne (jeśli jakieś posiada). Jeśli postać wytypuje złe cechy (Skazę, Cnotę itp.) przed 
przystąpieniem do testu, może się to dla niej zakończyć fatalnie. Wyjątkowy sukces 
należy wtedy traktować jako zwykły, sukces jako porażkę, a porażkę jako dramatyczną 
porażkę.

Dramatyczna porażka: Eksperyment posunął się za daleko, co odbiło się na psychice 
postaci. Nie udaje jej się wejść w osobę mordercy, jednak otrzymuje lekkie Zaburzenie 
Psychiczne, które działa do końca sceny.

Porażka: Postaci nie udało się wejść w osobowość złoczyńcy.

Sukces: Postać wczuła się w osobowość mordercy. Na czas sceny przejmuje jego Skazę, 
Cnotę i wszystkie Zaburzenia Psychiczne, jakie posiada. Co więcej, po zakończeniu 
sceny wykonuje rzut na Degenerację tak, jakby popełniła grzech na takim poziomie 
Moralności, jaki ma w tej chwili morderca (tj. jeśli śledczy posiada Moralność 5, a 
morderca 2, to śledczy będzie rzucał dwiema kośćmi na Degenerację; nie musi wykonać 
rzutu, jeśli sprawca ma Moralność wyższą od niego). Jednocześnie, postaci jest łatwiej 
przeprowadzić analizę pozostawionych dowodów zbrodni pod kątem przestępcy, tworzyć 
portret psychologiczny i badać miejsce zbrodni związane z tym konkretnym przestępcą. 
Do wszystkich powyższych testów otrzymuje modyfikator +3 do rzutów.

Wyjątkowy sukces: Działa jak zwykły, z tą różnicą, że postać nie musi wykonywać rzutu 
na Degenerację.

Możliwe utrudnienia: brak Wykształcenia przynajmniej na 2 i specjalizacji Psychologia 
lub Kryminologia (-3), zastosowanie środków psychotropowych (+2), przebranie się 
za mordercę i naśladowanie jego nawyków (+2), popełnienie morderstwa naśladując 
mordercę (+5), ograniczenie się do eksperymentu myślowego (-2).

Pomysły na śledczych
Policyjny detektyw rzadko bywa normalny. Wystarczy spojrzeć na filmowe archetypy 
(Se7en jest tego doskonałym przykładem). Poniższe pomysły na to, jak ubarwić postać 

Pomysł na przygodę: Naśladowca

Po długim i niebezpiecznym śledztwie postacie dopadają seryjnego mordercę. Może on zginąć na miejscu, 
podczas finałowego starcia, w pożarze lub wielkiej eksplozji (ciała nigdy nie znaleziono?), ale równie dobrze 
może w ekspresowym tempie trafić na krzesło. Oczywiście obrona starała się wykazać, że klient jest niewinny, ale 
społeczeństwo już dawno postawiło na psycholu krzyżyk. Po jakimś czasie pojawiają się jednak nowe zabójstwa. 
Czyżby postacie dorwały niewłaściwą osobę? Zapewne odrzucą tą myśl, nie chcąc przyjąć do świadomości, 
że skazali na śmierć niewinnego człowieka. Mógłby to być naśladowca, lecz kto z takimi szczegółami umiałby 
odtworzyć modus operandi przestępcy? Chyba, że jest nim ktoś, kto miał dostęp do sprawy… Czyżby osobowość 
psychopaty przejęła kontrolę nad policyjnym psychologiem, który zaangażował się za bardzo w sprawę? A 
może to coś więcej – ze względu na silną więź wykształconą w trakcie badań, psycholog stał się Kotwicą dla 
Zjawy, którą stał się po śmierci psychopata? A może ten sam duch, który wcześniej kontrolował mordercę, 
teraz przejął ciało niewinnego psychologa?
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nie są znanymi z podręcznika podstawowego Wadami. Są raczej niekonwencjonalnymi, 
mechanicznymi rozwiązaniami, których nie znajdziecie w innych podręcznikach. Mają 
za zadanie uczynić waszą postać naprawdę niezwykłą i nadać jej kolorytu. Pomysły te 
można wykorzystać za wiedzą graczy bądź bez niej – oba rozwiązania mają swe słabe i 
mocne strony.

Magnes na psycholi

Postać zupełnie nieświadomie przyciąga do siebie różnego rodzaju psycholi i degeneratów. 
Prawdopodobnie wiąże się to z ciężkimi przeżyciami z dzieciństwa lub młodości. 
Być może była molestowana przez jednego z rodziców, albo ktoś się nad nią znęcał? 
Niezależnie od przyczyny, zmora ta ciągnie się za postacią po dziś dzień.

Niebezpieczne przyciąganie

Pula kości: Moralność

Akcja: Natychmiastowa

Za każdym razem, gdy w okolicy postaci pojawia się osoba o Moralności (lub 
odpowiadającej cesze) na poziomie 4 lub mniejszym, musi wykonać test tejże cechy. Za 
każde lekkie zaburzenie należy odjąć kość, a za każde ciężkie – dwie kości. 

Test wykonać można maksymalnie raz na scenę.

Dramatyczna porażka: Przyciągane jest tak silne, iż przestępca czuję potrzebę 
natychmiastowego wejścia w interakcję z przyciągającą go osobą. Uczucie takie 
jest wyjątkowo silne – może być porównane do miłości od pierwszego wejrzenia, 
przepuszczonej przez pryzmat mrocznych fantazji i pragnień degenerata. 

Porażka: Osoba z niską Moralnością czuje się przyciągana w stronę postaci. Zależnie 
od charakteru psychola, może on racjonalizować działanie Magnesu. Seryjny morderca 
może uznać postać za swą kolejną ofiarę, zaś nawiedzony sekciarz – osobę oświeconą, o 
pokrewnej duszy, bądź nawet poszukiwanego proroka. Część degeneratów z pewnością 
wytłumaczy przyciąganie miłością lub nienawiścią – dwoma uczuciami silnie się 
mieszającymi.

Sukces: Nic się nie dzieje, psychol najwyraźniej nie złapał haczyka.

Wyjątkowy sukces: Degenerat staje się odporny na przyciąganie postaci – nie musi 
wykonywać następnych rzutów.

Zastosowanie: Postać może być detektywem policyjnym, który ma tendencję do 
przyciągania do siebie czubków – można by powiedzieć, że sprawy wprost wpadają 
na niego. Jeśli postać jest kobietą, między nią a seryjnym zabójcą może rozegrać się 
niebezpieczna gra oparta na działaniu magnesu i… napięciu seksualnym. Postać może 
być też świadkiem zbrodni lub niedoszłą ofiarą, której zależy tylko na wyrwaniu się 
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ze szponów mordercy. Niezwykły magnetyzm sprawi, że psychol nie będzie chciał tak 
łatwo jej odpuścić. Pozostałe postacie, wcielając się w role gliniarzy bądź znajomych, 
muszą ochronić “magnes” i jednocześnie dorwać sprawcę. A co, jeśli nadgorliwy detektyw 
postanowi wykorzystać “magnes” jako przynętę na zbrodniarza?

Tragedia z przeszłości
Jakiś czas temu postać spotkała wielka tragedia. Zwykle tak silna trauma wiąże się ze 
śmiercią bliskiej osoby. Może rodzinę postaci rozszarpały wilkołaki, albo rodzice zginęli 
zabici przez opętanego przez zjawę mordercę? Równie dobrze to sama postać mogła być 
ofiarą ataku (na przykład żądnego krwi wampira) i z trudem uszła z życiem. Od tamtej 
pory, postać żyje tym tragicznym wydarzeniem, i nie może pozbyć się go z pamięci. 
Otrzymuje jedno lekkie zaburzenie psychiczne, które musi wiązać się z doznaną traumą. 
Jednak za każdym razem, gdy naraża się na niebezpieczeństwo, by zapobiec podobnej 
sytuacji jak ta z przeszłości, otrzymuje punkt Siły Woli. Może się to zdarzyć tylko raz 
na scenę.

Zastosowanie: Tragedia z przeszłości stanowi dla postaci motor do działania, gdy w grę 
wchodzi śledztwo powiązane z nią. Jednocześnie, postać walcząc z tym, by tragedia nie 
rozegrała się ponownie, sama może przekroczyć granice, które w normalnej sytuacji 
uznałaby za nieprzekraczalne (ten aspekt “Tragedii z przeszłości” zadziała, jeśli zyska 
sobie akceptację gracza prowadzącego daną postać).

Wyrzutek
Czy postać tego chce, czy nie, zawsze jest outsiderem. Może ukrywać się, przebierać, 
lecz prędzej czy później ktoś kapnie się, że postać nie pasuje, że jest nie stąd, że jest 
dziwna. W większości przypadków wystarczy rzut na Czujność + Empatię kontra 
Manipulacja + Oszustwo by rozpoznać wyrzutka z tłumu. W przypadku przebrania, 
dobrego wtopienia się w tło (festyn osobliwości?) wyrzutek może otrzymać premię do 
rzutu. Często zdarza się jednak, że swój ciągnie do swego, a outsiderzy mogą nawiązać 
płaszczyznę porozumienia, która pomoże im przetrwać w tłumie. Może wszyscy przeżyli 
coś dziwnego, byli świadkiem niesamowitego wydarzenia? Postać otrzymuje premię +2 
do testów do rozpoznawania innych wyrzutków, oraz do testów Empatii, Perswazji i 
Obycia z nimi związanymi.

Jak mechanicznie traktować Wyrzutków? Mogą oni otrzymywać kary do niektórych 
testów społecznych (np. Obycie), jeśli osoba z którą rozmawiają jest uprzedzona do 
obcych, bądź wyczulona na odmienność innych ludzi (np. mieszkaniec małego miasteczka, 
konserwatysta). Przede wszystkim jednak, ważny jest efekt fabularny – Narrator powinien 
sprawić, by osoby tego typu czuły się wyobcowane ze społeczeństwa, którego są częścią… 
teoretycznie.

Zastosowanie: Uczynienie postaci w drużynie wyrzutkami z pewnością ułatwi stworzenie 
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grupy, która będzie miała wspólny cel. Może być nim na przykład odkrycie, dlaczego 
dziwne przeżycia z ich przeszłości sprawiają, że to oni są inni? Postać seryjnego mordercy 
również może być wyrzutkiem (gracze zaczną dociekać, co mają z nim wspólnego), lub 
przeciwnie – może polować dokładnie na takich jak oni. Z jakiego powodu? A co, jeśli 
samotny glina, outsider, przekona się, że jedyna osoba, z którą może się dogadać, która 
go rozumie, jest psychopatycznym mordercą?

Kuszenie
Gliniarz oddany sprawie łatwo może przekroczyć granice swych kompetencji, a nawet 
prawa, by złapać ściganego zbrodniarza. Kuszenie służy do wyeksponowania tego wątku 
na sesji. Za każdym razem, gdy postać stanie przed możliwością zdobycia informacji, które 
mogą ją skłonić do złamania prawa, powinna otrzymać dodatni modyfikator.

Efekt ten można wzmocnić, dodając ten sam modyfikator do wszystkich rzutów, które 
wiążą się z łamaniem prawa. Za przykład niech posłuży brutalne przesłuchiwanie 
podejrzanego; postać uciekająca się do użycia siły w przesłuchaniu może otrzymać od 
Narratora modyfikator wynikający z kuszenia.

Należy pamiętać o rzutach na Degenerację, za każdym razem, gdy postać popełnia 
przestępstwo, i nie stosować modyfikatorów w sytuacjach, gdy złamanie prawa nie może 
się już odbić na Moralności postaci. Inaczej Kuszenie staje się bezcelowe. 

Warto też stopniować możliwości popełnienia przestępstwa, od najlżejszych po najgorsze. 
To znaczy, postać o Moralności 6, popełniając występek z 6 poziomu Moralności (na 
przykład włamując się do sejfu swojego szefa, w poszukiwaniu zatajonych materiałów 
na temat sprawy), może otrzymać co najwyżej jedną kość więcej. Jeśli jednak postanowi 
zastrzelić z zimną krwią przestępcę na ulicy (występek z Moralności 3), może otrzymać 
nawet modyfikator +3 do strzału.

Kuszenie nie powinno jednak występować cały czas, dlatego też Narrator powinien 
przyznać modyfikator z niego wynikający tylko raz na scenę.

Zastosowanie: Pomysłowe wykorzystanie przez Narratora modyfikatorów pozwala 
pokierować postacią gracza tak, by ona sama doszła do wniosku, iż złe czyny są łatwiejsze 

– i bardziej korzystne. Łowca potworów sam może stać się w ten sposób potworem.

Inspiracje
Pisząc ten artykuł, miałem w głowie kilka różnych filmów. Były to między innymi:

Siedem (Se7ven, 1995)

Mr. Brooks (Mr. Brooks, 2007)

Psychopata (Copycat, 1995)

Milczenie Owiec (Silence of the Lambs, 1991)

•

•

•

•
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Piła (Saw, 2004)

Lśnienie (The Shining, 1980)

Pachnidło (Perfume: The Story of a Murderer, 2006)

Wszystkie te filmy stanowią doskonałą inspirację, jeśli chodzi o postacie morderców. 
Lśnienie pokazuje, jak niestabilna postać może stać się ofiarą pokus. Siedem z kolei, oprócz 
fenomenalnego motywu siedmiu grzechów głównych, świetnie ilustruje przekroczenie 
przez gliniarza granicy. Psychopata skupia się na naśladownictwie i modus operandi, 
ukazuje też jakim niebezpieczeństwem dla postaci może stać się jej własny umysł. Piła to 
nie tylko historia o niezwykłych motywach zbrodni, ale i policyjnej obsesji na punkcie 
dorwania sprawcy. Pachnidło pokazuje świat z perspektywy mordercy, którego (ze 
względu na jego obcość) nigdy do końca nie zrozumiemy, zaś Mr. Brooks ukazuje sprawcę 
jako człowieka posiadającego rodzinę i starającego się zerwać z “nałogiem”. Milczenia 
Owiec nie muszę chyba nikomu polecać, lecz warto przypomnieć sobie ten film by 
zobaczyć, jak myśli najsłynniejszy celuloidowy morderca naszych czasów.

•

•

•
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Po złej Stronie Torów 
Tak blisko, a tak daleko

Dobry horror potrzebuje uczucia alienacji i odosobnienia. 
Gdy filmowe potwory wychodzą na ulice miast i zaczynają 
mordować ludzi (a do akcji wkracza Gwardia Narodowa) upada atmosfera strachu i 
osaczenia – obraz nieubłaganie zmierza w stronę kina akcji.

Dlatego też autorzy filmów grozy rzucają swych bohaterów w miejsca, w których nie 
ma, co liczyć na pomoc z zewnątrz. Nieważne czy będzie to domek nad jeziorem, czy 
obóz letni (jak w słynnych slasher movies). Do cywilizacji daleko, linie telefoniczne 
odcięte, samochód się rozbija, a na komórce brak zasięgu. W takich warunkach potwór 
(psychopata, obcy, nieumarły, duch, mutant, czy inny antagonista) rozpoczyna łowy.

Z doświadczeń scenarzystów horrorów mogą skorzystać Narratorzy prowadzący nowy 
Świat Mroku. Alienacja i odosobnienie są doskonałymi narzędziami, bez których trudno 
o dobrą sesję grozy. Jednak wysyłanie graczy w odległe miejsca, tylko po to by stworzyć 
warunki do rozegrania horroru, może być uciążliwe, sztampowe, a przede wszystkim 
zbędne. Niebezpieczeństwo czai się często o wiele bliżej niż można by przypuszczać.

Kiepskie, niebezpieczne dzielnice, do których lepiej się nie zapuszczać, opuszczone 
zakłady fabryczne, terytoria gangów, slumsy, nieużytki i zrujnowane bloki mogą być 
doskonałym tłem dla rozegrania sesji grozy. Niejeden z nas słyszał opowieści o Harlemie, 
paryskich Cities czy brazylijskich favelas. Jeśli w świecie za naszym oknem istnieją w 
miastach miejsca tak niebezpieczne, że boi się do nich zapuszczać policja, to jak straszne 
będą one w Świecie Mroku?

Tam właśnie powinni trafić gracze. Do miejsca po złej stronie torów.

Ostatnia granica
Spójrzmy na tory przez pryzmat opowieści grozy. Wyraźnie oznaczona granica miejsca 
niebezpiecznego jest częstym toposem spotykanym w mitach, baśniach, powieściach i 
filmach. Tory są rzecz jasna tylko przykładem, Piąta Aleja, kanał burzowy, czy po prostu 
nagła różnica pomiędzy budynkami z jednej i drugiej strony ulicy spełniają tę samą 
rolę. Nawet Warszawa ma swój prawy brzeg Wisły, cieszący się złą reputacją – z Pragą 
na czele.

Granicy można też nadać bardziej subtelny charakter. Przyda się tutaj opis ewokatywny 
– cienie po „złej stronie” zawsze będą większe i ciemniejsze, pogoda smętniejsza, a słońce 
nie będzie wychodzić zza chmur. Jednym słowem, opis będzie wyraźnie wskazywał 
charakter miejsca, w którym znaleźli się gracze. Być może dziwnym trafem, zawsze wtedy 
gdy gracze trafią do złej dzielnicy, będzie zapadał zmrok?

Odpowiedni dobór muzyki, czy zmiana oświetlenia mogą wspomóc lub wręcz wywołać 

Autor: Paweł ‘Gerard Heime’ Jasiński
Redakcja: Tomasz ‘Sting’ Chmielnik

http://wod.polter.pl/Po-zlej-stronie-torow-c12506
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nastrój zagrożenia. Gdy gracze poznają się już na niebezpieczeństwie czającym się po 
złej stronie torów, świadome przekroczenie granicy będzie napiętnowane ciężarem 
odpowiedzialności za podjętą decyzję.

Trzeba było skręcić w lewo
Skoro zła strona torów jest taka straszna, to, po co 
w ogóle się tam zapuszczać? Odpowiedzi może być 
kilka.

Po pierwsze, postaci mogły trafić tam nie z własnej 
woli. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności mógł 
spowodować, że wylądowały w samym centrum 
slumsów. Może wysiadły na złej stacji metra? 
Może samochód padł im właśnie w momencie, gdy 
jechały na skróty wiaduktem pośrodku dzielnicy 
przemysłowej? Bohaterowie mogli też zostać 
porwani dla okupu. Szczęście towarzyszące udanej 
ucieczce szybko minie, gdy zorientują się, że są w 
samym środku piekła. Innym razem, o jeden drink 
za dużo na podejrzanej imprezie i postać ląduje w 
zaułku bez portfela, w zarzyganych, śmierdzących 
ciuchach, bez wiedzy, jak się stąd wydostać.

Czasem postać może być motywowana przez cel, 
którego realizacja jest ważniejsza niż bezpieczeństwo 
i warta narażenia życia. Może bohater gracza 
jest człowiekiem zawodowo stykającym się z 
niebezpieczeństwem, na przykład gliniarzem, 
który dostał przydział do złej dzielnicy? Może 
trop poszukiwanego mordercy, bądź porwanej 
dziewczyny, prowadzi właśnie tam? Czasem coś 
równie ważnego, ale bardziej prozaicznego – na 
przykład ciężko chory krewny mieszkający po drugiej stronie torów – może ściągnąć 
bohatera w sam środek piekła. Innym razem może to być chciwość, ambicja lub inna 
słabość, która zwraca się przeciwko bohaterowi. Być może czysta, ludzka ciekawość będzie 
wystarczająca, by nierozważna postać podpisała na siebie wyrok śmierci i skręciła w prawo, 
w stronę szarych, zaciemnionych bloków pokrytych smętnymi graffiti?

Powód, dla którego postaci znalazły się w złej dzielnicy będzie najczęściej tzw. 
McGuffinem. W języku scenarzystów i pisarzy, jest to narzędzie, mające pchnąć 
bohaterów do konkretnych miejsc lub skłonić do konkretnych działań – a sama natura 
owego narzędzia jest nieistotna.

Może to nie jest najlepszy pomysł

Postaci, które zdają sobie sprawę z tego, co 
czyha po złej stronie torów, mogą nie być 
zbyt chętne do przekraczania symbolicznej 
granicy. Przy pierwszym przejściu przez każdą 
z granic, Narrator może wymagać pewnej 
liczby sukcesów (pomiędzy 5 a 10, zależne od 
złej sławy obszaru po drugiej stronie granicy) 
w Złożonym teście wykonywanym pulą 
Determinacja+Opanowanie, by określić, czy 
postać miała dość odwagi, by przejść na drugą 
stronę. Każdy rzut, to jedna runda wahania 
zaś dramatyczna porażka sprawia, że postać 
tchórzy i dopóki nie zmienią się okoliczności, 
nie odważy się przekroczyć granicy. Podobnie 
dzieje się jeśli postać nie uzbiera wystarczającej 
liczby sukcesów w liczbie rzutów, równej swojej 
puli. Wyjątkowy sukces napełnia postać wiarą 
we własne siły i pozwala jej odzyskać punkt Siły 
Woli. Test jest modyfikowany przez poniższe 
okoliczności:

+1 postać przekracza granicę razem z grupą 
znajomych
+1 któremuś z towarzyszy postaci udało się 
przekroczyć granicę
+1 postać jest dobrze uzbrojona i pewna 
siebie
od +1 do +3 przekroczenie granicy jest ważne 
dla postaci lub zgodne z jej Cnotą 
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Inny świat
Warto się postarać by pierwsza wizyta w złej dzielnicy 
była zaskoczeniem. Im silniejsze wrażenie wywrze na 
graczach, tym bardziej będą się oni bać kolejnych 
wypadów w to miejsce. Grunt to podkreślić, jak 
bardzo dziwne i pokręcone jest miejsce, do którego 
trafiły ich postaci. Są tutaj obcymi. Zdradzają ich 
ciuchy, styl, sposób mówienia, kolor skóry, język. 
Jak poradzą sobie dwaj biali krawaciarze w dzielnicy 
latynoskich imigrantów? Nie będą potrafili nawet 
zapytać o drogę, będą lżeni, znieważani – być może 
nawet napadnięci i okradzeni. Cały czas podążać 
za nimi będą puste spojrzenia wygłodniałych ludzi, 
śledzące każdy ich ruch. Kolejną przeszkodą mogą 
być zwyczaje. Biedacy ze slumsów zwykle są religijni, 
zabobonni, wierzący w różne przesądy. Kultywują 
wiele tradycji, które zostały zapomniane w dobie 
popkultury –część z nich w dziwnie wypaczonej 
formie. Złamanie tabu bądź naruszenie jakiejś 
tradycji może nie tylko wzbudzić wrogość mieszkańców, lecz również przynieść zemstę 
mocy paranormalnych. A zakazy bądź nakazy, mogą być różne – „Nie przechodź przez 
most o północy”, bądź „Gdy nieumyślnie zabijesz zwierzę, zasyp jego krew piaskiem, a 
ciało wrzuć do rzeki”. Inną, jeszcze groźniejszą rzeczą, może być brak znajomości gangów, 
ich terytoriów i wzajemnych stosunków. Nie okazanie szacunku przechodzącemu obok 
gangsterowi, bądź nie spytanie się o pozwolenie przy przekroczeniu terytorium, może 
okazać się ostatnim błędem w życiu postaci.

Czymś, czego bohaterowie nie widzieli wcześniej, będzie z pewnością wszechogarniająca 
bieda, brud, wulgarne zachowanie i deprawacja. Dzieci bawiące się w rynsztoku, 
bezdomny skubiący szczura na obiad, trzynastolatka dająca dupy na ulicy młodemu 
gangsterowi za działkę cracku.

W warunkach horroru taka alienacja ma jeden, podstawowy cel – stworzenie atmosfery 
zagrożenia i nieufności, która wprowadzi graczy w odpowiedni nastrój. W dodatku, gdy 
wreszcie zmierzą się po raz pierwszy z grozą i nadprzyrodzonym, będą wiedzieć, że w 
promieniu wielu kilometrów nie ma dla nich pomocy.

Poza zasięgiem
W dzisiejszych czasach człowiek rzadko kiedy może czuć się samotny. W dobie telefonii 
komórkowej, Internetu i powszechnej motoryzacji, odległości się kurczą; bankomaty i 
plastikowy pieniądz czynią gotówkę zbędną. Problem polega na tym, że cywilizacja 

Dorotko, chyba nie jesteśmy już w 
Kansas

Najzwyczajniej w świecie może zdarzyć się, 
że postaci nie zdają sobie sprawy z tego, jak 
niebezpiecznym miejscem jest zła dzielnica i 
wejdą do niej bez uprzedniego przygotowania. 
To dobra okazja, by przetestować umiejętność 
Półświatek. Przyjezdni muszą zmniejszyć 
pulę o dwie kości. Osoby, które go nie 
zdadzą, mogą co najwyżej odnieść wrażenie, 
że trafiły do jednej z gorszych dzielnic miasta 
– co jest sporym niedopowiedzeniem. W 
przypadku dramatycznej porażki, postać 
może wmaszerować w sam środek slumsów 
zupełnie ignorując fakt, w jakim miejscu się 
znalazła. Osoby, które zdały test zorientują 
się, jak wielkim błędem było wejście do tej 
części miasta. W przypadku wyjątkowego 
sukcesu, Narrator powinien też podrzucić 
kilka faktów dotyczących dzielnicy, które 
okażą się przydatne dla postaci.

O co chodzi temu meksowi?

Różnice kulturowe, społeczne i językowe mogą stanowić podstawowy 
problem w komunikacji z „tubylcami”. Posiadanie Atutu „Język: 
Hiszpański” jest oczywiście niezbędne, by porozumieć się z latynoskim 
gangsterem, lecz to jeszcze nie wszystko. Postać może mieć problem 
ze zrozumieniem miejscowego slangu, jeśli nie zda testu Półświatka. 
Niektóre kulturowe niuanse umkną nawet ulicznemu cwaniakowi, 
lecz nie osobie, która pozytywnie zda test umiejętności Wykształcenie 
związany z konkretną kulturą (np. Haiti) – lub wręcz test Okultyzmu, 
w przypadku dziwnych zwyczajów bądź obrzędów. W tego typu 
sytuacjach może przydać się Atut Wiedza Encyklopedyczna – postać 
często oglądała programy dokumentalne o dzielnicach biedoty lub 
różnych egzotycznych kulturach i może zaskoczyć posiadanymi 
informacjami towarzyszy.
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kończy się wraz z przekroczeniem granicy. Po złej stronie torów postaci nie znajdą 
bankomatów. Jak w takim razie, nie mając drobnych, zapłacą bezdomnemu za wskazówkę, 
jak wydostać się ze slumsów? Zepsutego samochodu nie zreperują bez autoryzowanego 
serwisu – padł komputer sterujący wtryskiem paliwa. Zasięgu sieci nie ma – w slumsach 
nie znajduje się żaden nadajnik, a budki telefoniczne są zdewastowane. O hotspocie z 
dostępem do Internetu nie warto nawet wspominać. Zresztą, samochód szybko straci 
opony i felgi, a komórka zniknie w kieszeni miejscowego opryszka.

Zła strona torów to biała plama na planie miasta. Jakieś ulice są zaznaczone na mapie, 
ale dane pochodzą sprzed kilkunastu lat. Z pewnością nie ma zaznaczonych gruzowisk, 
płonących samochodów, squatów, itp. Nie ma nań również naniesionych terytoriów 
gangów. Dzielnicy zdaje się nie dostrzegać reszta miasta – nie zagląda tu nikt, od 
taksówkarza, przez rozwoziciela pizzy, a na policji, straży pożarnej i karetce kończąc. 
Gliniarze reagują na wezwanie opieszale, a gdy już zareagują, zrobią wszystko, by spędzić 
w złej dzielnicy jak najmniej czasu. Posterunek? Jaki posterunek?

Klik, klik
Oczywiście, bohaterowie prędzej czy później 
będą walczyć. Może jakiś cwaniak wozi ze sobą 
czterdziestkę piątkę, może ktoś zna kung-fu, może 
nawet wśród bohaterów jest gliniarz? Zobaczymy 
co powie nasz spec od walki wręcz, gdy wyskoczy 
na niego kilku ćpunów z kosą, zdeterminowanych 
i obojętnych na śmierć. W magazynku klasycznej 
czterdziestki piątki mieści się 7 pocisków. Ciekawe 
ile zapasowych wozi ze sobą krawaciarz pracujący na 
Wall Street? Szybko okaże się, że policyjna odznaka 
rodzi więcej wrogości i nienawiści, niż potrafi usunąć 
policyjna spluwa.

Zła dzielnica to miejsce, w którym bohaterowie 
muszą użyć głowy, zanim staną do walki. Nie mają 
broni? Niech rozejrzą się dookoła – wszystkiego 
można użyć jako zabójczego narzędzia. Podręcznik 
Armory będzie przydatny, jeśli chodzi o szeroką 
gamę broni improwizowanej – od śrubokrętów, po 
miotacze ognia z puszek dezodorantu. Brak groźnej 
broni, w szczególności palnej, podkreśla nastrój 
zagrożenia. Jeśli postacie mają pukawki, pamiętaj 
by liczyć strzały (znaczniki, szczególnie te efektowne, 
w postaci pustych łusek, mogą być przydatne) – gracze będą się zastanawiać przed każdym 
pociągnięciem spustu.

Cholera, nie ma sygnału!

Ktoś próbuje jednak dodzwonić się na 
komisariat lub połączyć z Internetem by 
wyszperać mapę miasta? Wykonaj Rzut Szansy. 
Sukces oznacza, że postać dodzwoniła się tam 
gdzie chciała i będzie miała sygnał jeszcze przez 
kilkadziesiąt sekund. Porażka oznacza, że linia 
jest zajęta lub nie ma sygnału. Dramatyczna 
porażka natomiast wiąże się z poważnymi 
kłopotami – prawdopodobnie ktoś zauważył 
telefon bądź inny drogi sprzęt elektroniczny 
i będzie chciał się szybko wzbogacić na 
nieświadomym zagrożenia przyjezdnym.

Znowu zabarykadowane

Poruszanie się po złej dzielnicy nie jest wcale 
proste. Slumsy różnią się od pustyni lub dżungli 
chyba tylko malowniczością. Dlatego też 
Narrator może wymagać testów Przetrwania 
podczas poruszania się w trudnym, miejskim 
terenie: odnajdywania przejść i określania 
kierunku podróży. Dodatkowo, większość 
surwiwalowców uczy się raczej przetrwania w 
lesie niż wielkim mieście, dlatego też każdy bez 
specjalizacji „miasto” (lub podobnej) otrzymuje 
karę -2 do testu.
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Ulice i zaułki
Dobre rozplanowanie dzielnicy jest jednym z kluczowych zadań Narratora. Jeśli 
rozpocznie sesję z mapą slumsów (choćby zarysowana we własnym umyśle), na której będą 
zaznaczone najważniejsze miejsca, gracze odniosą wrażenie, że faktycznie są w rozległej, 

pełnej niebezpieczeństw dzielnicy. Warto sięgnąć do oglądanych filmów bądź czytanych 
powieści i wyobrazić sobie takie slumsy. Jakie będą charakterystyczne miejsca? Czy będzie 
to opuszczona stacja metra, która służy za noclegownię bezdomnym? Zawalony most, 
z którego skaczą do wody bawiące się dzieci? Podtopione podczas powodzi osiedle, w 

Aby podkreślić, jak trudna jest walka w złej dzielnicy dla przybyszów z zewnątrz, warto zastosować jedną z 
poniższych zasad mechanicznych.
Oni zawsze wracają
Prędzej czy później, musi dojść do konfrontacji z miejscowymi. Może Pan Buźka wyjdzie na środek i zagada 
„tubylców” na śmierć. Może Pan Mięśniak będzie musiał kawałkiem gazrurki wytłumaczyć, kogo się nie zaczepia. 
Ale to nie koniec problemów - miejscowi się zmyją, by przeczekać kłopoty. I wrócą. 
Sukcesy uzyskane w teście społecznym zamień na kości, tak samo postąp z obrażeniami zadanymi w walce 
(1 kość za dwa lekkie obrażenia lub jedno poważne, każda krytyczna rana warta jest 2 kości). Następnie rzuć 
uzyskaną pulą. Każdy sukces to 10 minut spokoju. Wyjątkowy sukces oznacza, że nie trzeba się już przejmować 
napotkaną bandą. W przypadku porażki radzę, by uciekać, i to jak najszybciej – zgraja pozbiera się lada chwila 
i lepiej być daleko, nim to się stanie.
Nic do stracenia
Przeciwnicy napotkani w złej dzielnicy mają jedną, podstawową przewagę. Może i są wygłodniali, osłabieni, 
źle uzbrojeni i niezorganizowani. Ale niewiele mają do stracenia i mogą walczyć do ostatniej kropli krwi. Jak 
wykorzystać to w mechanice Świata Mroku? Oto kilka przykładów:
- Zignoruj premię do testów Zastraszania wynikające ze „środków perswazji” (trzymane w rękach uzbrojenie) 
lub powoływania się na swoje „plecy” (Sprzymierzeńcy: mafia, policja, wojsko) – tego typu sojusznicy nie robią 
wrażenia w tych częściach miasta.
- Miejscowi powinni otrzymać premię do przeciwstawiania się testom Zastraszania, wynikające z sytuacji, w 
jakiej się znaleźli. Osoba wygłodniała i zdesperowana może otrzymać +1, osoba na głodzie narkotykowym +3, 
a szaleniec, który utracił zmysły +5. 
- Podobnie jak w powyższym przykładzie, funkcjonować mogą premie wynikające z zastosowania używek 
(alkohol, narkotyki). Zależnie od ilości używki i mocy jej działania, można otrzymać premię od +1 (kilka piw) 
po +5 (bardzo silne narkotyki wzmacniające pewność siebie i wywołujące agresję).
Strefa Mroku
Może to śmieszne, ale w złych dzielnicach nic nigdy nie działa tak, jak powinno. Być może, dlatego że większość 
znalezionych tam przedmiotów jest zepsuta, zużyta lub uszkodzona. Narrator powinien zredukować premie, 
jakie dają określone przedmioty, znalezione w złej dzielnicy (np. nóż może być tępy i źle wyważony, dlatego 
będzie zadawał tylko 0 L obrażeń).
Jest też i druga możliwość dla Narratorów, którzy chcą wprowadzić na swe sesje element niesamowitości i grozy. 
Wszystkie, technologiczne przedmioty bardziej skomplikowane od noża czy pałki, zaczynają w złej dzielnicy psuć 
się i zacinać. Przed użyciem przedmiotu, Narrator może zażądać od gracza, by ten rzucił pulą, jaką urządzenie 
dodaje do testu. Sukces oznacza, że przedmiot zepsuł się i nie można go użyć do końca sceny. Test wykonuje 
się raz na scenę niezależnie od jego wyniku. Wyjątkowy sukces oznacza, że przedmiotu nie da się naprawić bez 
pomocy wykwalifikowanego specjalisty.
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którego wodach coś pływa nocami? Oczyszczalnia ścieków, z której podobno da się 
przejść do kanałów, prowadzących do dowolnej części miasta? Stare zakłady chemiczne, 
z których nocami dochodzą dziwne dźwięki, a w oknach widać światła? Spalona 
podstawówka, w której zginęło kilkunastu uczniów? Bocznica kolejowa, pełna sypiących 
się wagonów? Niepokojący pomnik, wykonany lata temu przez nieznanego artystę? 
Cmentarzysko samochodów, na którym kiedyś mafia rozwiązywała swoje porachunki? 
Squat anarchistów, którzy budują w odcięciu od świata małą arkologię? Melina gangu, 
którego nowy szef kreuje się na religijnego guru? Zrujnowany kościółek, prowadzony 
przez obłąkanego księdza? A może wreszcie samotny dom pośrodku ogrodu, do którego 
przez tyle lat nikt się nie włamał?

Mając taką mapę w głowie, można szybko reagować na posunięcia graczy i na bieżąco 
opisywać im, co widzą, co majaczy w oddali, co wyłania się zza rogu, itd. Charakterystyczne, 
intrygujące miejsca mogą skłonić graczy do ich zbadania – a każde z nich może stanowić 
materiał na oddzielną przygodę.

Serce ciemności
Dzielnica to jeszcze nie wszystko. 
Jeśli chcemy, by sesja miała 
ekscytujący, pełen napięcia 
finał, musi on mieć miejsce 
w odpowiedniej lokacji. Gdy 
nasi metaforyczni rycerze w 
metaforycznych, lśniących 
zbrojach zabrną w samo serce (nie 
do końca) metaforycznego bagna, 
powinni trafić na metaforyczny 
zamek złego czarnoksiężnika. 
Ponownie, stosując ewokatywność 
opisu, można sprawić, by nawet 
w ponurych slumsach znalazło 
się miejsce bardziej mroczne 
i niebezpieczne, niż wszystko 
dookoła. O ile na ulicach złej 
dzielnicy panują gangi, o tyle 
nikt, nawet największy twardziel, nie zapuszcza się do opuszczonej fabryki mebli bądź 
samotnej, dziewiętnastowiecznej rezydencji. Nikt, oprócz bohaterów – ci będą musieli 
się tam wybrać. Spory kompleks, pełen krętych korytarzy, rozległych pomieszczeń i 
głębokich piwnic. Budynki bez światła, pełno sterczących z ziemi, niebezpiecznych 
urządzeń, gruz, dziury. Oraz, oczywiście, odgłosy – szczękanie blach, trzask otwartych 
okien, popiskiwanie szczurów. Grozy może dodać tlący się cały czas pożar, niebezpieczne 
substancje składowane kiedyś w fabryce, czy też głęboka, mętna woda roztaczająca się 

Więc… co możemy z tym zrobić?

Wymyślając charakterystyczne miejsca w slumsach, warto zastanowić 
się, co mogą zrobić w danym miejscu postaci – lub, w jaki sposób 
może ono mieć na nie wpływ. Jeśli chcemy streścić charakter lokacji 
w kilku zdaniach, dodajmy do nich opis mechaniczny, lub konkretne 
wyzwanie, które będzie wiązało się z postaciami. Na przykład, jeśli 
gracze trafią do kościółka, prowadzonego przez szalonego księdza, 
to jedyną szansą na wyciągnięcie czegokolwiek od niego, może być 
dysputa teologiczna (test Inteligencja + Wykształcenie, specjalizacja 
Teologia). Innym razem, udany test Czujność + Dedukcja pozwoli 
ustalić, jaka to tragedia rozegrała się w podstawówce lata temu – i, 
że wszystko wskazuje na to, iż było to podpalenie. Jednocześnie, 
udany test Czujność+Empatia ujawni, że ksiądz się ciągle czegoś 
boi, a Inteligencja+Okultyzm pozwoli odkryć, że ruiny podstawówki 
stanowią o wiele mroczniejsze miejsce, niż to się wszystkim zdawało. 
Nawet jeśli jakieś miejsce ma być tylko tłem dla akcji, dobrze by było, 
żeby gracze nie tylko mogli słuchać ciekawego opisu. Powinni móc 
je badać, eksplorować i dokopywać się prawdy. Nawet jeśli każda 
lokacja będzie opisana skrótowo i przy pomocy kilku testów, graczom 
może się zdawać, że każdy fragment slumsów został przez Narratora 
szczegółowo obmyślony. A o to przecież chodzi.

	
PO
LT
E
R
	|
	Ś
W
IA
T
	M
R
O
K
U



1��

pod całym budynkiem. To ponure miejsce w obrębie granic miasta stanie się dla nich 
straszniejsze, niż uroczysko na samym środku bagien, lub złowieszcze ruiny skryte wśród 
leśnej głuszy.

Pomysły na przygody
Utracona miłość
Znika dziewczyna jednego z bohaterów. Wszystko wskazuje na to, że została porwana. 
Trop prowadzi do dzielnicy cieszącej się złą sławą. Postaci dysponować mogą kasą i 
wpływami, ale na terenie slumsów są bezradne. W dodatku, w trakcie poszukiwań, 
okazuje się, że przyjaciele ściągnięci do pomocy w poszukiwaniach czują do dziewczyny 
coś więcej. Zgrana do tej pory ekipa musi przetrwać nie tylko dzielnicę, ale i konflikt, 
który narasta w grupie. Każda sekunda się liczy, dziewczyna może umrzeć w każdej 
chwili. A wszystko po drodze wskazuje na to, że nie było to zwykłe porwanie. Czy za 
wszystkim stoi bluźnierczy kult? A może to wataha wilkołaków postanowiła przygarnąć 
świeżo przemienionego szczeniaka? Czy to możliwe, żeby dziewczyna upozorowała swoje 
porwanie, wystawiając miłość swego chłopaka (i reszty adoratorów) na próbę?

Najgorsza pobudka w życiu
Bohaterowie budzą się po złej stronie torów. Może zostali porwani, może ktoś 
naszprycował ich jakimiś prochami. Może mają amnezję w wyniku wypadku. Może 
wycięto im nerki na czarny rynek. A może się po prostu spili i niezbyt pamiętają, co się 
z nimi stało. Choć mogłoby im się wydawać, że najgorsze już za nimi, to się mylą. Są 
w środku najgorszej miejskiej dżungli, o jakiej słyszeli, nie mają żadnych środków, ani 
pojęcia, w którą stronę iść. Powoli zapada zmrok. A wszyscy wiedzą, że tu nie wolno 
przebywać po zmroku na ulicy…

Przykrywka
Grupa gliniarzy, detektywów lub prywatnych mścicieli musi odnaleźć pewną osobę lub 
przedmiot, który znajduje się na terenie slumsów. Starają się dokonać niemożliwego 

- zinfiltrować środowisko. Udając gangsterów, bezdomnych, wyrzutków społecznych, 
poznają zwyczaje i stopniowo badają okolicę. Wkrótce okazuje się, że sprawa ich przerosła, 
a ponure slumsy kryją w sobie coś więcej, niż tylko melinę groźnego gangstera, bądź 
dziuplę, w której zniknął skradziony fant.

Piekło na ziemi
W slumsach, w których właśnie znajdowali się bohaterowie, wybuchło piekło – ale kto 
oprócz mieszkańców by się tym przejmował? Kataklizm może być naturalny (pożar, 
zamieszki lub wojny gangów na wielką skalę, epidemia) lub nadnaturalny. Czy będą to 
zombie , którzy powstali w wyniku wypadku w opuszczonych zakładach chemicznych? 
A może kult działający na terenie slumsów uwolnił demona, któremu nie potrafi stawić 
czoła? A może na terenie miasta powstała Wyrwa (Verge), z której wychodzą duchy 
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zamieszkujące Cień ? Władze miasta, bądź nie wiedzą nic o sytuacji, bądź też otoczyły 
slumsy kwarantanną i nie spieszą się, by zaradzić kryzysowi. Wszak dla nich ludzie ci i 
tak są od dawna martwi. Cel stojący przed bohaterami jest prosty – przeżyć i wydostać 
się z tego piekła.
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Trochę mroczniejszy świat
Świat Mroku to nasz świat,  
tylko trochę mroczniejszy.

Powyższe założenie brzmi w sumie dość rozsądnie, zwłaszcza gdy 
weźmiemy pod uwagę fakt, że istnieją w Świecie Mroku istoty 
nadnaturalne, a wpływ ich działań oraz dynamiki Cienia na rzeczywistość jest bardzo 
namacalny. Przyjęcie tego założenia pociąga jednak za sobą znaczące konsekwencje. 
W jakiś sposób trzeba przecież uzasadnić i zracjonalizować to, że w Świecie Mroku 
przestępczość musi być znacznie większa, niebezpieczne sekty są częstszym zjawiskiem, 
a Waco nie jest odosobnionym przypadkiem tylko regularnością. Patrząc bowiem na 
opisy fundowane nam przez wydawnictwo White Wolf w podręcznikach, to większość 
wilkołaczych watah właśnie pod takie Waco podchodzi. 

Niezależnie od przyjętych założeń, świat przedstawiony powinien być zbudowany 
sensownie, a czasem dość trudno to zrobić w świetle oficjalnych materiałów. Spójrzmy 
chociażby na sugestie z futrzaka – większość tych podanych przy Irrakach w The Rage 
polega na rozwiązaniu problemu poprzez takie czy inne usunięcie ciekawskich. Krawężnik 
węszy wokół locusu? Trup. Federalni przyślą kogoś żeby się tym zainteresował? Kolejny 
trup. Ktoś się zainteresuje serią zgonów? Zwózka trupów. Ludzi zabitych w mniej lub 
bardziej finezyjny sposób. W którymś momencie ktoś się nimi zainteresuje i to już 
zdecydowanie na poważnie – na poziomie Most Wanted. 

Drugi przykład – Pierwsza Przemiana. Dziewczyna przemienia się podczas zajęć w szkole 
i znika, jednak dopiero po rozerwaniu sześciu koleżanek. Trudno uzasadnić co w ciągu 
kilku chwil zamieniło je w strzępy, zwłaszcza że świadkowie podają sprzeczne wersje 
zdarzeń (Lunacy), zaś rodzice i większość społeczeństwa jest oburzona, że coś takiego 
wydarzyło się w szkole. No bo jakie mogą być sensowne uzasadnienia? Niebezpieczny 
psychopata? Wściekły pies? Niedźwiedź, który uciekł z ZOO? Aligator z kanałów? Tym 
bardziej, że w przypadku Pierwszej Przemiany dochodzi nam jeszcze zaginięcie. A co jeśli 
rok wcześniej była w miasteczku podobna sytuacja i jeden z braci zniknął, zostawiając 
rodzeństwo w podobnym stanie? Przy pewnej dozie powtarzalności zjawiska trudno 
znaleźć kozła ofiarnego żeby zamknąć śledztwo. A patrząc na Pierwsze Przemiany opisane 
w podręcznikach, to o powtarzalności spokojnie możemy mówić. I zwózce trupów z 
nią związanej. 

Rozwiązania zasugerowane przez WW z pewnością pasują do tematyki kronik i mhrrroku 
świata, niemniej są dość irracjonalne. Działanie w opisany w podręcznikach sposób i 
założenie, że „wszystko jest OK”. wymaga znacznego zwiększenia stopnia niewiary od 
wszystkich biorących udział w kronice. A to nie każdemu z grających musi się podobać. W 
takim wypadku pozostaje trochę pokombinować i sięgnąć po lepsze sposoby racjonalizacji 
nienaturalnych zjawisk i utrzymywania tajemnic istot nadnaturalnych w sekrecie. 

Autor: Krzysztof ‘Szczur’ Hryniów
Redakcja: Tomasz ‘Sting’ Chmielik

http://wod.polter.pl/Troche-mroczniejszy-swiat-c11250
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Poniżej postaram się przedstawić parę pomysłów bez gotowych rozwiązań, za to 
opatrzonych prostymi przykładami. Moim zdaniem najsensowniejszym rozwiązaniem z 
punktu widzenia logiki świata, jest jakaś wypadkowa kilku (lub wszystkich) z poniższych 
propozycji. Ale o tym postaram się napisać jeszcze słowo na końcu. Najwięcej przykładów 
będzie z Wilkołaka – w tym settingu najczęściej zostawia się widoczne dla ludzkości 
ślady i najtrudniej je później delikatnie zatrzeć. 

1. Entropia 
Świat Mroku jest miejscem znacznie paskudniejszym od naszego świata. Znieczulica 
społeczna, obserwowalna u nas, posunęła się w nim jeszcze dalej. Większość osób nie 
przejmuje się złem, które dzieje się wokół nich, pod warunkiem, że nie dotyka ich 
bezpośrednio lub nie jest odpowiednio „medialne”. Pospolite lub ukryte przestępstwa 
zazwyczaj unikną kary, lecz wysadzenie biura FBI nadal spowoduje krajowy skandal, 
szukanie kozłów ofiarnych i ostrą akcję represyjną rządu przeciwko sprawcom 
(rzeczywistym lub urojonym). Wszystko to w świetle kamer, żeby tylko jak najlepiej 
wypaść przed społeczeństwem. 

Trzeba jednak uważać, by nie pójść za daleko w tym kierunku. Przykładowo, jeśli w każdej 
ciemnej uliczce będą się czaiły gangi (a w dodatku żeby były groźne, to będą dobrze 
uzbrojone), to przedstawiony świat powinien to oddawać. Ludzie powinni chodzić w 
nim uzbrojeni po zęby (bo przy przyjętych założeniach nawet wycieczka po bułkę do 
sklepu jest wyzwaniem), traktować większość spotkanych osób nieufnie i, jak przystało 
na zastraszonych, zbyt często reagować agresją. Szybko uzyskamy tą drogą społeczeństwo 
wyciągnięte żywcem z cyberpunka, niezbyt pasujące do tego, co założyliśmy na wstępie 
(gra toczy się w „świecie takim jak nasz”), a do tego znacznie utrudniające graczom 
zabawę. 

Najlepszym krokiem jest chyba zastosowanie entropii w niewielkim stopniu. Gangów 
jest więcej, są bardziej agresywne i zdegenerowane, większość dzielnic przesuwa się o 
punkt w dół na skali warunków życia czy bezpieczeństwa. Policja jest trochę bardziej 
niedofinansowana i skorumpowana, jednak cały czas działa i w jakimś stopniu jest 
gwarantem społecznego ładu. Zamieszki wybuchają częściej i skutkują większą liczbą 
ofiar, niemniej Nowy Orlean i wprowadzenie wojska na ulice zdarza się równie rzadko, 
co w naszym świecie. 

Łatwiej jest ukryć dodatkową śmierć, gdy występuje ona częściej. Łatwiej ukryć nietypową 
grupę ludzi, gdy sporo osób dookoła dba o swoją prywatność lub demonstracyjnie 
okazuje swoją odmienność. Przykładowo, wataha wilkołaków, patrząc z zewnątrz, będzie 
wydawała się czymś normalnym – kolejnym gangiem, może trochę silniejszym i bardziej 
agresywnym od sąsiadów. Ale dopóki nie przeholuje, to cały czas będzie wtapiać się w 
otoczenie. 
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2. Stare prawa 
Niektóre rzeczy są takie, a nie inne od wielu 
lat i nie warto tego zmieniać. Tę koncepcję 
wprowadzoną w życie najprościej sobie 
wyobrazić na dalekich od cywilizacji, 
mało zaludnionych terenach. Niewielkie 
miasteczko, praktycznie odcięte od świata, 
będzie przestrzegało niepisanych zasad, 
ustanowionych dawno temu przez istoty 
nadnaturalne. Nawet tak prosta reguła jak 

„Na Czarne Wzgórze nie chodzi się w nocy.” 
jest dobrym przykładem tego rozwiązania. 
Miejscowi nie będą tam chodzić, bo po 
prostu „tam się nie chodzi”. Innym również 
będą odradzać nocną wizytę na wzgórzu, 
odwołując się do rozsądku i racjonalizując 
(„bo to niebezpieczne, tam stromo jest, parę 
osób spadło i sobie kark skręciło”) albo 
traktując to jako miejscowe tabu. A jeśli 
przyjezdny nie posłucha, będzie węszył i 
spotka go coś przykrego, nie zdziwią się - 
przecież było to do przewidzenia. Ostrzegali 
go, zrobili wszystko, co mogli i tyle. Nie ma, 
co więcej o tym mówić i wzbudzać przesadnego zainteresowania. Wiadomo przecież, 
że to tylko zaszkodzi. 

Kolejny przykład tego typu znajdziemy w pierwszym settingu w dodatku Territories 
(Hood River). Miejscowi „na pamiątkę starego zwyczaju” wystawiają przed domem lód. 
W ten sposób składają regularnie ofiarę, która uspokaja miejscowego ducha wulkanu. I 
nieświadomie pomagają wilkołakom. Póki przestrzegają starego zwyczaju, cała okolica 
jest względnie bezpieczna. 

Stare prawa znajdują również zastosowanie w przypadku wolf-blooded families (co 
zresztą White Wolf pokazał w Blood of the Wolf i The Pure). Jeśli przykładowo co 
pokolenie jeden z synów nagle znika, to rodzina zamiast poinformować policję przygotuje 
fałszywe ślady i będzie zniechęcać „obcych” do zgłębiania tego tematu. Brudy pierze 
się we własnym gronie, w końcu nikt nie musi wiedzieć o klątwie/błogosławieństwie 
(zależy jak interpretują owe zniknięcia). Mogą nawet nie wiedzieć czemu członkowie 
rodziny znikają (w dodatku pozostawiając za sobą zdemolowane pokoje), niemniej „tak 
się zawsze działo” i nikomu się nie podoba, żeby ktoś tym się interesował i grzebał w 
rodzinnych sekretach. 

Entropia a mechanika

Oprócz fabularnego zastosowania Entropii, 
możemy ją również zastosować mechanicznie. 
Wystarczy dokonać niewielkich modyfikacji 
w statystykach i modyfikatorach do testów. 
Przykładowo weźmy na tapetę gangi i policję. 
Niech gangster (strona 205 podręcznika 
World of Darkness) stanie się bardziej 
agresywny i lepiej uzbrojony – Uzi zamiast 
Glocka, dodatkowa kropka w Firearms 
kosztem Fleet of Foot (ten koleś teraz nie 
ucieka, a strzela), obniżenie Morality do 5 i 
związana z tym choroba psychiczna dobrze 
odda stan rzeczy. Z kolei oficer policji (strony 
205-206 podręcznika World of Darkness) 
będzie raczej kiepsko dofinansowany, mniej 
profesjonalny, ale za to znacznie bardziej 
cyniczny. Composure, Investigation i 
Morality będzie miał niższe o 1, za to 
zyska specjalizację do Empathy, ułatwiającą 
znajdowanie ludzi, którzy dadzą mu w łapę, 
Contacts lub Allies w mafii, która go opłaca 
i dodatkową kropkę w Intimidation. Fakt, 
że ludzie są bardziej skryci można łatwo 
oddać dodając kary wynikające z ich obaw 
lub zdenerwowania do testów Socialize czy 
Persuasion.
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Jednak stare prawa można zastosować równie łatwo w otoczeniu miejskim. Może to być 
część slumsów, do której gangi i policja nie zaglądają. Nie wiedzą oczywiście, że jest to 
terytorium wilkołaków, ale czują się tam niepewnie. Ci, którzy interesowali się owym 
miejscem zniknęli i nikt nie planuje do nich dołączyć. A póki jest cicho i spokojnie, to 
nie ma sensu kusić licha i sprawdzać, co tam się dzieje. Lepiej udawać, że problem nie 
istnieje. Ewentualnie go zracjonalizować. Dla przykładu, członkowie gangów mogą 
między sobą przekazywać informację, że na ten kwadrat się nie wchodzi, bo tam rządzi 
prawdziwa mafia. A to już inna liga. Wytłumaczenie dobre jak każde inne, a brzmi 
wiarygodnie. 

3. „Zdrowy rozsądek” 
Ludzie mają naturalną tendencję do 
szukania usprawiedliwień, okłamywania 
siebie i racjonalizowania rzeczy, których 
nie rozumieją. W końcu coś, co znamy (lub 
chociaż myślimy, że znamy) nie jest aż tak 
straszne jak nieznane. Dodatkowo niektóre 
mechanizmy obronne istot nadnaturalnych 
(wilkołacze Lunacy chociażby) są w tym 
przypadku dosyć skuteczne – przeciętny 
człowiek zapomina o tym, co naprawdę 
widział, nie chce wracać do tych przykrych wspomnień, a w razie czego racjonalizuje 
kwestię mówiąc, że napadł go i pogryzł wielki pies. 

Nawet samo szukanie wyjaśnień dziwnych zdarzeń przez zwykłe osoby w większości 
przypadków skończy się racjonalizacją problemu – łatwiej uwierzyć, że to mafia 
zabija ludzi w lesie, bo rozmontowuje tam samochody i nie chce świadków, lub że za 
zniknięciami stoi psychopatyczny morderca, niż w to, że morderstw dokonuje banda 
ludzi-wilków. Dopóki społeczeństwo nie ma wystarczającej wiedzy i niepodważalnych 
dowodów, nie ma co się obawiać, że wyciągnie właściwe wnioski i odkryje prawdę. 

Co nie oznacza, że ich „odkrycia” nie są niebezpieczne. Policja szukająca psychopaty, 
czy dokonująca regularnych nalotów na polanki w lesie może być równie kłopotliwa i 
niebezpieczna, co łowcy szukający tam wilkołaków. A czasem nawet bardziej kłopotliwa, 
bo w tym przypadku nasze wilkołaki nie są przyparte do muru i zareagują zgodnie z 

„wykładnią podręcznikową” (zabiją policjantów), co przysporzy im tylko wielu nowych 
problemów. Problemów, które mogą niebezpiecznie przybliżyć śmiertelników do 
odkrycia prawdy.

4. Kontrola wewnętrzna 
Wszystkie społeczności nadnaturalne mają w swoich, mniej lub bardziej rygorystycznie 
przestrzeganych zasadach, wymóg sekretności - utrzymania faktu swojego istnienia i 
obecności w tajemnicy przez zwykłymi ludźmi. 

Stare prawa a mechanika

To rozwiązanie promuje nieufność do obcych 
i terytoria, których się nie odwiedza. Żeby 
wesprzeć mechanicznie to rozwiązanie 
można wprowadzić następujące zasady. 
Nikt nie lubi rozmawiać z obcymi, więc mają 
oni obniżone pule kości, gdy rozmawiają z 
miejscowymi. Modyfikator zależy od tego, 
o co się wypytują – pytanie o drogę to tylko 
-1, detektyw węszący za zaginięciami w 
miejscowym lesie będzie miał karę -3, zaś 
ktoś wypytujący się o rodzinne sekrety będzie 
musiał usunąć 5 kości z puli. 
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Dość rozsądne jest więc założenie, że zarówno poszczególne grupy dbają regularnie 
o zachowanie tajemnicy, jak również i to, że istnieją wyznaczone osoby lub grupy w 
nadnaturalnych społecznościach, które zajmują się „zacieraniem śladów” i tworzeniem 
fałszywych tropów. W przypadku magów oficjalnie rola ta przypada Strażnikom Zasłony, 
wampirów - Szeryfowi i jego Ogarom, zaś u wilkołaków w każdej watasze taką funkcję 
pełni Irraka. 

W rejonach, w których społeczność nadnaturalna dba o zachowanie tajemnicy jej znaczące 
zdolności i zasoby mogą być bez problemu wykorzystane 
do zatarcia śladów po wpadkach członków i zniechęcenia 
nadgorliwych od zbytniego drążenia sprawy bez 
przyciągania nadmiernej uwagi. Posłużyć może do tego 
wszystko - zarówno wpływy całkowicie naturalne jak 
np., znajomości wampirów w miejscowej policji, 
sprawiające że do sprawy przydzielony zostanie leniwy 
detektyw (lub nawet ghoul), jak również i te 
nadnaturalne, takie jak wypranie mózgu świadkom przy 
pomocy Arkanum Umysłu. 

Usunięcie świadków, doprowadzenie ich do 
szaleństwa, wymazanie im pamięci, kontrola śledztwa, 
usunięcie śladów „przestępstwa”, wykorzystanie 
charyzmy (naturalnej lub wzmocnionej Arkanami 
czy Dyscyplinami) do przekonania ludzi, że „tu nic 
się nie stało”, to wszystko dobre metody na zatarcie 
śladów. Dodatkowo w większości przypadków można 
je przeprowadzić dość skrycie i bez dużego wysiłku. 

A jak wszystko inne zawiedzie, to zawsze pozostaje 
odwrócenie uwagi – pozwala zarówno zyskać na czasie, 
jak i skierować ciekawskich na inne tory. Dajmy na to, 
jeśli przykładowo mamy łowcę, który zainteresował się 
ofiarami skarżącymi się na koszmary, w których ktoś je 
gryzie (efekt zbyt częstych polowań jednego z wampirów 
w okolicy), to z pewnością od sprawy odciągnie go nagłe 
znalezienie przez policję ofiary pozbawionej krwi. A 

potem kolejnej. Gdy się okaże, że była to sprawka wariata myślącego, że jest wampirem 
(albo psychopaty wieszającego swoje ofiary w dół i czekającego aż krew spłynie z ich ran) 
i powróci on do poprzedniej sprawy, to koszmary będą już tylko niewyraźnym 
wspomnieniem i utraci punkt zaczepienia. Raczej nie będzie podejrzewał, że poprzednia 
sprawa była mistyfikacją dla odwrócenia jego uwagi, a nawet jeśli, to wiele mu to nie da. 
W niektórych przypadkach jest nawet szansa, że przy pomocy mistyfikacji uda się 
przekonać ciekawską osobę, że to, co dotychczas mu się wydawało nadnaturalne było 

Zdrowy rozsądek a mechanika

Osoby pozbawione wiedzy o sprawach nad-
przyrodzonych częściej wybiorą racjona-
lne uzasadnienie. W przypadku dociekań 
śmiertelników w sprawach, w których 
ocierają się o nadnaturalne, można założyć 
dwa rozwiązania mechaniczne, wspierające 
konwencję. 

Śmiertelnik w przypadku sukcesu racjonali-
zuje zdarzenie, tylko wyjątkowy sukces daje 
mu pełny pogląd na sytuację. Przykładowo: 
policjant prowadzi śledztwo w sprawie 
morderstwa dokonanego w supermarkecie, 
w którym obraz zabójcy uchwycony przez 
kamerę przemysłową był rozmyty. W przy-
padku sukcesu zacznie szukać możliwości 
sabotażu kamery albo wyłączenia jej przez 
pracownika ochrony sklepu. Tylko w przy-
padku wyjątkowego sukcesu zacznie dociekać 
innych rozwiązań. 

Śmiertelnik otrzymuje karę do testu równą 
5-Occult w każdym przypadku, w którym 
nie ma ewidentnych dowodów na nadnatu-
ralne pochodzenie obserwowanych zjawisk. 
Rozwiązanie to poskutkuje utknięciem 
oficjalnych śledztw, zaś rozmaitym łowcom 
czy innym Archiwum X, będzie cały czas 
udawało się odkrywać prawdę, w którą nikt 
nie uwierzy. 
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jak najbardziej naturalnym zjawiskiem i przestanie się tym interesować. A strata jednego, 
zdominowanego pionka nie jest wcale aż takim dużym kosztem. 

5. Rząd wie o wszystkim! 
Rząd współpracuje z kosmitami. Magowie są zatrudniani 
do szpiegowania tajnych baz zagranicznych mocarstw. 
Wojskowi naukowcy w sekretnych laboratoriach 
dokonują sekcji wilkołaków, starając się uzyskać gen, 
który pozwoli im stworzyć armie nadludzkich żołnierzy. 
Majestic 12 chciał wypuścić idigama żeby zniszczyć 
wampiry opanowujące Biały Dom i dlatego zginął JFK. 

Jednym słowem spiskowa teoria dziejów pełną gębą. 
Oczywiście zastosowanie jej bezpośrednio znacznie 
wypaczy nasz Świat Mroku, ale część z tych elementów 
można spokojnie wprowadzić w pewnej formie 
zachowując logikę świata i uzasadniając, czemu o 
niektórych sprawach nagle robi się cicho. 

Oczywiście, nie cały rząd o tym wie. Wiedzą tylko 
wybrani, tajne wyspecjalizowane organizacje istniejące 
w ramach takich struktur jak NSA, DIA czy FBI. I 
bardzo dbają o to, żeby, dopóki nie uda im się rozwiązać 

„problemu”, informacja o nim nie przedostała się dalej 
– nikt nie chce paniki w społeczeństwie na wieść o 
straszliwych wilczych potworach, ani tym bardziej tego, 
że przeciwnicy polityczni wykorzystają ich przed tobą. 

Jeśli przykładowo jeden z departamentów NSA 
wie o istnieniu ludzi-wilków, z których każdy jest 
równorzędnym przeciwnikiem dla tuzina agentów, 
to będzie bardzo się starać, żeby informacje o nich 
nigdzie się nie pojawiły. Jednocześnie zaś starać się 
będzie aby uzyskać z nimi jakiś kontakt, przeprowadzić 
badania albo w inny sposób ich zwerbować lub poznać 
problem na tyle, żeby możliwe było jego rozwiązanie. I 
sprawa rozszarpanych ludzi nagle ucichnie. Detektyw 
ją prowadzący dowie się, że federalni ją przejęli. 
Dziennikarza uciszy nieśmiertelna kwestia „sprawa 
bezpieczeństwa narodowego”. Inni zbyt dociekliwi mogą zostać zastraszeni, aresztowani 
lub nawet zabici. W końcu jest to sprawa bezpieczeństwa państwowego i nie można 
cofnąć się przed niczym, byle tylko nikt się o wilkołakach nie dowiedział. 

Zasada Opcjonalna: Kontrola 
wewnętrzna a mechanika

Rozwiązanie te mechanicznie można 
wspomóc na dwa sposoby, zależnie od tego, 
czy ma zostać zastosowane w kronikach 
przeznaczonych dla śmiertelników czy istot 
nadnaturalnych. 

To spisek! – dokładne usuwanie informacji 
przez wiele wysoko postawionych osób rza-
dko zostawi jakieś punkty zaczepienia, poza 
tymi fałszywymi. Chyba, że coś się posypie 
– wtedy nagle wychodzi na jaw cały spisek 
i liczne koneksje nadnaturalnych istot. 
Śmiertelnicy wykonujący testy mające na 
celu odkrycie prawdy i jeśli uzyskają suk-
ces, to odkrywają tylko „zmyłkę”, taką np., 
jak wzmiankowanego wcześniej w tekście 
fałszywego wampira. Za to wyjątkowy suk-
ces ujawni przed nimi nagle całą rozległość 
spisku – odkryją, że policja kontrolowana 
jest przez Księcia, burmistrz jest ghoulem, 
zaś tajemnicze samozapłony trzy lata temu 
były efektem wojny pomiędzy wampirami. 

Wszyscy patrzą nam na ręce – w przypadku 
kroniki przeznaczonej dla istot nadnatu-
ralnych zastosowanie powinno być inne. 
Łatwiej będzie ukrywać im swoje wpadki 
(bo inni się tym zajmą), jednak jest wysoka 
szansa, że wszyscy się o tym dowiedzą. Dla 
każdego przewinienia należy ustalić pulę 
(od 1 do 5 kości) zależną od tego, jak dużym 
zagrożeniem jest ono dla społeczności. Kości 
z tej puli dodawane są jako premia z ekwi-
punku (equipment bonus) do wszelkich tes-
tów zacierania śladów. Jednak po wszystkim 
należy wykonać rzut tą pulą – sukces oznacza, 
że wiedza o grzeszkach postaci dostała się 
również w ręce ich przeciwników. W końcu 
wszyscy patrzą im na ręce.
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Władza, wyszkoleni ludzie oraz pieniądze pochodzące z czarnego budżetu dają bardzo 
duże możliwości. Pozwalają zarówno uciszyć sprawę, jak i, w razie potrzeby, upolować 
przyczyny jej powstania. Równie ciekawym rozwiązaniem może być współpraca 
niewielkiej grupy istot nadnaturalnych z którąś z organizacji rządowych. Obie strony 
czerpią z tego korzyści, zarówno w kwestii utrzymania sprawy istnienia „nadnaturali” w 
tajemnicy, jak również korzystania z unikalnych możliwości danej strony. 

Przykładowo wyobraźmy sobie grupę Strażników Zasłony współpracujących z 
departamentem FBI. Utrzymanie w ten sposób w sekrecie istnienia magów staje się 
łatwiejsze, tak samo jak zabezpieczenie ludzi przed ich działaniami (oraz istotami z 
Otchłani). Dla magów FBI stanowi dobre narzędzie do zwalczania Proroków Tronu 
oraz osób łamiących Zasłonę. Dla FBI magowie są fenomenalnym zasobem w 
przesłuchiwaniu terrorystów, śledzeniu ich nietypowymi metodami i praniu mózgów. 
Win-win situation. Wariant tego rozwiązania, to infiltracja jednej z wpływowych 
organizacji przez istoty nadnaturalne. 

Konsekwencje 
Pozostaje jedna, bardzo 
ważna kwestia, o której nie 
można zapominać dla dobra 
gry i spójności świata. Każda 
akcja powoduje reakcję. 
Każde działanie powoduje 
określone konsekwencje. Jeśli 
wilkołak rozszarpie człowieka 
na środku ulicy, ale policji nie 
uda się namierzyć sprawcy 
(Entropia), to cały czas 
gdzieś w archiwach będzie 
leżeć dziwna sprawa. I parę 
osób będzie ją pamiętać. A to 
doskonały ślad dla łowcy albo 
wrogów (Czystych, duchów, 
innych nadnaturali). Tak 
samo z pozostałymi metodami 

– Stare Prawa i Zdrowy 
Rozsądek działają najlepiej, 
gdy nie są nadużywane. 
Pierwsze ma funkcję głównie 
odstraszającą i zbyt częste, 

„głośne” wydarzenia zwrócą 
uwagę społeczeństwa. Drugie 

Agent rządowy

Tło: Statystyki zaprezentowane poniżej nadają się do odwzorowanie 
agenta polowego jednej z podanych instytucji. W przypadku jakichś 
niesamowitych zdarzeń pojawi się na miejscu, prowadząc własne 
śledztwo i podejmując stosowne działania żeby było o tym cicho. 

Opis: Klasyczny z filmów – czarne okulary, czarny garnitur, wybrzuszenie 
pod marynarką, twarz pokerzysty i nerwy ze stali. 

Wskazówki do prowadzenia: Agenci rządowi są dobrze wyszkolonymi 
i pewnymi siebie profesjonalistami, posiadającymi wystarczającą wiedzę 
i możliwości by poradzić sobie z większością problemów. Zazwyczaj 
z pełną bezczelnością uciszają świadków i wydobywają potrzebne do 
śledztwa zeznania, często posuwając się do zastraszania czy nawet 
przemocy. Posiadane kompetencje pozwalają im na przerwanie 
większości oficjalnych śledztw, zaś ich samych niesłychanie trudno jest 
zniechęcić. 

W razie naprawdę poważnych problemów nie zawahają się wezwać 
wsparcia – a czarne helikoptery to jedna z ostatnich rzeczy, jakie planują 
zobaczyć miejscowe istoty nadnaturalne. 

Cechy: Intelligence 3, Wits 4, Resolve 4, Strength 3, Dexterity 4, 
Stamina 3, Presence 4, Manipulation 3, Composure 5 
Umiejętności: Academics (Criminology) 3, Computer 3, Investigation 
3 (Crime Scenes), Occult 3 (Supernatural Entities), Politics 2, Science 
1, Athletics 3, Brawl 3, Drive 2, Firearms 4 (Pistols), Larceny 3 (Bypass 
Security), Stealth 2, Empathy 2 (Detect Lies), Intimidation 4 (Outright 
Threats), Persuasion 2, Streetwise 1, Subterfuge 3 
Atuty: Allies 4, Fast Reflexes 2, Gunslinger, Fast Draw (Firearms), 
Fighting Style – Kung Fu 3, Status 4 
Broń/Ataki: 

Wręcz (6 B)
Pistolet (11L, specjalna amunicja pozwala zadawać 10A wilkołakom 
i wampirom)

Pancerz: Kevlar (1/2) 

•
•
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zaś jest niebezpieczne z racji tego, że ktoś może skojarzyć właściwie fakty. Powodują one 
również reakcję, niekoniecznie odpowiednią, ale cały czas potencjalnie niebezpieczną. 
Kontrola wewnętrzna jest najbezpieczniejsza – dobrze wykonana usuwa ślady dla osób 
z zewnątrz. Niemniej osoby „z wewnątrz”, zwłaszcza te, które musiały usuwać ślady po 
cudzej wpadce, na pewno będą miały coś do powiedzenia. Utrata szacunku w społeczności, 
ostracyzm, wrogość niektórych jej członków, a nawet uznanie za zagrożenie i eliminacja, 
to możliwe konsekwencje łamania zasad. A interwencja tajnych rządowych organizacji, o 
ile usuwa jedne problemy, to zamienia je na inne, najczęściej w postaci węszących agentów. 
Niekoniecznie zainteresowanych dobrem istot nadnaturalnych. 

Generalnie każda kolejna wpadka jest drobnym zaciśnięciem pętli wokół lokalnej 
społeczności istot nadnaturalnych, zjawiskiem którego może ona nie zauważyć dopóki 
wszystkie pozostawione informacje i tropy nie trafią w ręce niewłaściwej osoby – łowcy, 
agenta rządowego, mściwego ducha czy innej istoty nadnaturalnej. Kogoś, kto będzie 
mógł to wykorzystać do poczynienia jak największych szkód.
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NextGen
Dziedzictwo magiczne

Zagraj, spodoba ci się.
Magia zawsze istniała na obrzeżach społeczeństwa, kwitła 
poza głównym nurtem kultury, czasem w miejscach 
zapomnianych i porzuconych, czasem w bocznych odnogach cywilizacji a czasem w 
kipiącej, burzliwej awangardzie postępu. Szare masy, spełniające kryteria normalności, 
nigdy nie wyrywają się z Uśpienia – magia pozostaje więc domeną ludzi wyróżniających 
się, odcinających od tłumu. Nieprzystosowanych i aspołecznych.

Wolna Rada od momentu swojego powstania wierzyła, że rozwój nowych technologii 
jest w stanie pobudzić przebudzoną wolę, że rewolucja informatyczna zrodzi świeże 
spojrzenie, lepsze od zmurszałych tajemnic Atlantydy. Komputery, wolność wymiany 
informacji, przestrzeń i czas skondensowane na ciekłokrystalicznym ekranie – sterylne 
cyberpunkowe sny prosto z książek Gibsona.

Wszyscy spodziewali się, że na żyznej glebie nowych technologii wyrośnie niejedno 
technognostyczne Dziedzictwo magiczne. Mimo to, gdy gdzieś w okolicach 2005 roku 
Przebudzeni zdali sobie sprawę z istnienia NextGen, nawet Wolna Rada nie była pewna 
swoich odczuć. Jedno z najmłodszych Dziedzictw powstało w świecie nowych technologii 
i napędzane jest mechanizmami społecznymi, których nie było jeszcze dwie dekady temu. 
Jednak od wyidealizowanych gibsonowskich neuromantów różni się niczym kreskówki 
z Cartoon Network od Mony Lisy.

Z punktu widzenia przeciętnego człowieka największym zyskiem z nowych technologii 
są nowe źródła rozrywki. Gry komputerowe, konsole nowej generacji, MMORPG, nowe 
platformy umożliwiające grę z ludźmi, których nigdy nie spotkasz w prawdziwym życiu, 
wymyślone światy w głąb których można uciec przed codziennością, to jest prawdziwy 
postęp. Tym właśnie karmi się NextGen – Dziedzctwo graczy. Dla magów z NextGen 
życie to gra. Nie zrozumcie tego źle, nie oznacza to, że nie biorą oni magii na poważnie. 
Bez niej nie wytrzymaliby szarej codzienności. Oni po prostu wiedzą coś, czego inni 
tylko się domyślają – życie to gra. Dla NextGen gra to całe życie.

To nie przenośnia. Członkowie NextGen wierzą, że natrafili na grę bardziej wyrafinowaną, 
niż cokolwiek z czym mieli wcześniej do czynienia. Grę sięgającą dalej niż internet, dalej 
niż rzeczywistość wirtualna, dalej niż augmented reality. Grę nakładającą się na świat 
fizyczny, w której za konsole służą ludzkie ośrodki nerwowe, a za ekrany zmysły. Program, 
który analizuje i modyfikuje impulsy docierające do mózgu, wplatając obiekty z gry 
w tkankę świata rzeczywistego. Rzecz jasna, tak wyrafinowana technologia nie jest 
powszechnie dostępna. Gra nie weszła jeszcze na rynek i zapewne jeszcze długie lata 
pozostanie w fazie testów, ukryta przed opinią publiczną i konkurencją. Dlatego tak 
niewielu o niej wie. Trzeba się wykazać nie lada determinacją, żeby przebić się przez sieć 
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niedomówień i kłamstw, żeby wyszperać na ukrytych forach odpowiednie informacje, 
żeby otworzyć umysł na zakodowane sygnały Gry i w końcu zalogować się na jednym 
z dobrze strzeżonych serwerów. Na tych, którym się uda, czeka nagroda. The ultimate 
gaming experience.

NextGen to bardzo młode Dziedzictwo. Niezwykle specyficzne. Niezmiernie 
kontrowersyjne. Niewielu wie o ich istnieniu, a ci którzy wiedzą nie są w stanie odgadnąć, 
jaka rola przypadnie ostatecznie tej grupie magów. Nawet sami członkowie NextGen maja 
więcej pytań, niż odpowiedzi. Kto stworzył Grę? Dlaczego tylko nieliczni są w stanie 
usłyszeć jej zew? Na jakich zasadach działa i jaki jest jej cel? Czy można ją ukończyć? 
I co wtedy?

Gracze zgadzają się tylko w paru podstawowych sprawach. Jest pięć serwerów: Arkadia, 
Eter, Pierwotna Dzicz, Pandemonium i Stygia. Gra nazywa się Atlantis: Reality Game.

Ścieżka: Pierwsi NextGen byli Acantusami, jednak z biegiem czasu niektórzy magowie 
Wolnej Rady z innych ścieżek znaleźli sposób by przystąpić do tego Dziedzictwa. Nikomu 
innemu się to nie udało – lub nikt inny nie jest na tyle szalony, by poświęcić całe swe 
życie grze.

Przydomek: Gracze
Zakony: NextGen nie jest mocno związany z żadnym z Zakonów a jedynie Wolna Rada 
przyjmuje członków tego Dziedzictwa w swoje szeregi (lub dostarcza Graczom nowych 
członków). Stosunek pozostałych jest co najmniej ostrożny. Srebrne Stopnie i Mysterium 
traktują NextGen z pełnym pobłażania niedowierzaniem, Strażnicy Zasłony obserwują, 
a Adamantowe Strzały, nawet gdy cenią sobie zdolności taktyczne konkretnych Graczy, 
nie są w stanie im do końca zaufać.

Wygląd: Członkowie NextGen nie wypracowali jak dotychczas żadnego oficjalnego 
ubioru i przypuszczalnie nigdy nie wypracują. Trudno też mówić o stereotypowym 
Graczu – nie dlatego, że nie ma stereotypów, lecz dlatego, że jest ich tak wiele. Mroczni 
długowłosi nastolatkowie w czarnych koszulkach, brawurowo przebrani fani anime, 
japiszony z rozluźnionymi krawatami, odreagowujący stres przy konsolach, bladzi i otyli 
informatycy, dzieci dorastające przed ekranem, zagubione w wirtualnych światach. Atomy 
krążące swobodnie na obrzeżach współczesnych społeczeństw.

Można rzecz jasne dostrzec pewne cechy wspólne. Gracze z reguły najlepiej czują się 
oddzieleni od codzienności (i innych ludzi) kokonem swojego hobby, ekranem komputera, 
czy rolą w którą właśnie się wcielają. Łączy ich zamiłowanie do nowinek technicznych 

– przenośnych konsol, telefonów nowej generacji, najnowszych komputerów, świeżo 
wypuszczonych na rynek urządzeń multimedialnych. Wszystkiego, co pozwala w 
dowolnym momencie zanurzyć się w świecie fikcji, oderwać od przyziemnych problemów, 
zażyć rozrywki.
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Jest jeszcze coś – pasja, z którą rozmawiają o swoim hobby. Chorobliwy entuzjazm z jakim 
dzielą się informacjami o grze, porównują dokonania. Specyficzny język, niezrozumiały 
dla osób z zewnątrz. I to wiecznie rozkojarzone spojrzenie, roztargnienie sugerujące, że 
myśli Gracza błądzą gdzieś daleko. Że choć fizycznie tkwi w szkole, biurze, centrum 
handlowym, całą duszą przebywa w innym, o wiele ciekawszym i niebezpiecznym świecie. 
Łatwo to wyjaśnić – tak po prostu jest.

Tło: Gdyby NextGen powstało parę lat temu, byłoby prościej – w gry on-line grali 
głównie biali nastolatkowie płci męskiej z krajów wysoko rozwiniętych. Jednak od 
tamtych, prostych lat powstało i odeszło wiele gier. Obecnie z grami video styka się w 
miarę regularnie prawie połowa mieszkańców krajów rozwiniętych, a ponad 90% dzieci 
obu płci gra regularnie. Nowe pokolenie graczy dorasta.

Członkowie NextGen pochodzą więc z praktycznie wszystkich warstw społecznych, 
kategorii wiekowych i przedziałów dochodu. Warunek jest tylko jeden – obsesyjne 
zainteresowanie grami. Nie ważne ile zarabiasz, co planujesz robić, czy masz rodzinę i 
znajomych. Jeśli grasz dużo i intensywnie, jeśli osiągnięcia twojej postaci interesują cię 
bardziej niż tak zwana rzeczywistość, jeśli cały czas wolny poświęcasz na planowanie 
kolejnych rozgrywek, usłyszysz w końcu o Atlantis. Jeśli będziesz naciskał, w końcu 
odnajdziesz któryś z serwerów. I nie będzie już odwrotu.

Organizacja: Gracze są ze sobą w stałym kontakcie, choć nie tworzą zwartej organizacji. 
Dziedzictwo istnieje rozpięte gdzieś w wirtualnych przestrzeniach między forami 
dyskusyjnymi, kawiarenkami internetowymi, czatami, komunikatorami sieciowymi, 
wymienianymi regularnie MMSami, sieciami P2P. Żyje karmione ulotną różnorodnością 
sieciowych społeczności, oddycha dyskusjami, pluje flejmami. To wszystko jest jednak 
tylko otoczką.

Sercem NextGen jest Gra. Wspólne wypady w niebezpieczne rejony fantomatycznego 
świata, wspólnie wykonywane questy, walki z bossami – to tworzy prawdziwą społeczność 
Graczy. Drużyny powstające na potrzeby jednego rajdu przeradzają się w przyjaźnie na 
śmierć i życie. Dosłownie, bo z każdym poziomem Gra robi się bardziej niebezpieczna. 
I nie wystarczy wstać od komputera. Gdy raz się zalogujesz, Gra zawsze będzie gdzieś 
tam, na krawędzi pola widzenia. Dlatego dobrze jest mieć wsparcie.

Nie oznacza to, że członkowie NextGen nie spotykają się „w realu”. Robią to od czasu do 
czasu – zazwyczaj w małych grupkach, by przy piwie powspominać ostatnie rozgrywki lub 
zaplanować nowy rajd. Spotkania w szerszym gronie należą do rzadkości, choć ostatnimi 
czasy na forach pojawiają się plany zorganizowania pierwszego konwentu wszystkich 
Graczy. Czas pokaże, jak wpłynie to na oblicze NextGen.

Sugerowane Oblacje: Przejście nowego poziomu w grze, napisanie solucji, odkrycie 
nowego sposobu ukończenia questu, wymyślenie pomysłowego exploitu zasad, 
zaprojektowanie nowej gry, udział w sesji RPG, staranne analizowanie strategii lepszych 
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graczy.

Koncepty: Nałogowy gracz MMORPG, miłośnik fantastyki, projektant gier, fan RPG, 
programista, dziennikarz z czasopisma branżowego, zawodowy gracz.

Historia
NextGen jest bardzo młodym Dziedzictwem. W zestawieniu ze społecznościami 
wywodzącymi się wprost z zatopionej Atlantydy praktycznie nie ma historii. Pojawił 
się mgnienie oka temu i nic nie gwarantuje, że przetrwa dłużej niż kilka lat. Dziedzictwo 
nie może się poszczycić spisaną historią – a ponieważ Graczy nie interesuje przeszłość, 
oficjalny kanon może nigdy nie powstać. Nie oznacza to jednak, że nikt nie interesuje 
się genezą NextGen.

Gracz
Istnieje pewna opowieść. Można się na nią natknąć w otchłaniach Internetu, poskładać 
ze strzępków maili na listach dyskusyjnych, wygrzebać na dawno zapomnianych forach, 
usłyszeć w nocnej audycji studenckiego radiowęzła, przeczytać w amatorskim zinie. 
Istnieje w wielu wersjach, jest pełna sprzeczności, zawsze dotyczy kogoś, kogo osobiście 
znał znajomy twojego bliskiego kumpla. Ma wszelkie cechy miejskiej legendy, a mimo to 
(lub może właśnie dlatego) członkowie NextGen są przekonani o jej prawdziwości.

Był sobie gracz. Nawet jeśli miał jakieś imię, jest ono nieistotne, liczy się tylko to, że był 
graczem. Grał od kiedy tylko istniały gry video. Spacewar!, Pong, Tank – tak, grał w nie 
i we wszystko, co pojawiło się na rynku przez kolejne dekady. Dorastał w salonach gier, 
przed ekranem telewizora, przy monitorze pierwszego PC i grał. Wiedział, że po to się 
urodził. Wiedział, że to jest ważne. Nie wiedział tylko, czemu. Mógł tylko ufać swoim 
przeczuciom, a one mówiły mu, że nadciąga coś wielkiego, coś ważnego. I że musi być na to 
przygotowany. Grał więc jeszcze więcej. Nie było gry, której by nie przeszedł, łamigłówki 
nie do rozwiązania, bossa nie do pokonania. Z każdym ukończonym tytułem lepiej 
rozumiał mechanizmy rządzące grami, lepiej poruszał się wśród schematów rozgrywki. 
Kiedy siedział przy kontrolerze był bogiem, nic i nikt nie mogło mu przeszkodzić. Mimo 
to, niedosyt i niepokój, który odczuwał, nasilały się.

Wiedział, że nadchodzi przełom, że kiedyś gry zmienią świat. Kiedy pojawił się Internet i 
powszechna możliwość gry po sieci, mówiono o przełomie. Kiedy wybuchła popularność 
MMORPG, gry trafiły do wszystkich mediów, zaczęły zmieniać kulturę. Kiedy na 
rynek weszły konsole nowej generacji, stało się jasne, że branża gier zdeklasuje w końcu 
Hollywood i przejmie kontrolę nad marzeniami ludzkości. Jednak nie na to czekał Gracz. 
Każde z tych wydarzeń przewidział. Nie było to trudne, miał już wyrobioną markę w 
branży i testował wersje pre-alfa każdego produktu, który miał trafić na rynek. Gdy 
publika zachwycała się każdą nową generacją gier, czuł tylko niesmak.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy zrozumiał prawdziwą naturę świata. Mówi się, że 40 dni i 
nocy nie wstawał sprzed komputera, grając jednocześnie we wszystkie massive-multiplayer 
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dostępne w sieci. Mówi się, że ukończył w siedem minut c-RPGa zaprojektowanego na 
140 godzin gry. Mówi się, że za pierwszym razem przeszedł na expercie wszystkie kawałki 
w Guitar Hero. Mówi się, że awaria zasilania zmusiła go, by wstał sprzed monitora. Mówi 
się, że zwariował. Mówi się, że gdy po raz pierwszy wyszedł z mieszkania, zobaczył nad 
głowami przechodniów paski życia, a z przedmiotów, które dotknął wyrastały menu 
kontekstowe. Mówi się, że wtedy wszystko zrozumiał.

Nie wiadomo, ile czasu zajęło mu zrozumienie zasad Gry. Nie wiadomo do jakich czynów 
musiał się posunąć, by zdobyć dokumentację techniczną designu. Nie wiadomo, jakim 
cudem nie zginął w tych pierwszych dniach. Wiadomo natomiast, do jakich wniosków 
doszedł. Spisał je i opublikował w wielu, dobrze zabezpieczonych miejscach w sieci. Potem 
zniknął. Reszta była kwestią czasu.

Najnowsze wydarzenia
Kiedy członkowie NextGen natknęli się po raz pierwszy na innych Przebudzonych, nie 
byli zaskoczeni. Oczekiwali tej chwili z niecierpliwością, jednak kierujące nimi motywacje 
były co najmniej niestandardowe. Każdy z Graczy wiedział, że bierze udział w najbardziej 
wyrafinowanej Grze, jaka może tylko istnieć. Każdy czytał opublikowane na sieci 
fragmenty design doc i znał podstawy Gry: istnieje pięć serwerów odwołujących się do 
pięciu silnych archetypów i oferujących pięć rodzajów gameplaya, główna oś fabularna 
opowiada o upadku i próbach wskrzeszenia Atlantydy, głównymi antagonistami są znane 
z mitów istoty nadnaturalne, lecz przewidziano również wielu w pełni interaktywnych 
bohaterów niezależnych.

Magowie Pentakla w pierwszych 
kontaktach uznali Graczy za kolejną 
grupkę młodych, niezorientowanych, 
nierozważnych i potencjalnie 
niebezpiecznych apostatów, którzy 
jakimś cudem uniknęli w pierwszych 
miesiącach po Przebudzeniu kontaktu z 
innymi magami. Członkowie NextGen 
uznali natomiast, że wreszcie udało im 
się trafić na obiecanych w design doc 
bohaterów niezależnych. Ot, niefortunny 
zbieg okoliczności. Kolejna napisana 
przez życie historia, rozpięta między 
tragedią a farsą.

W chwili obecnej panuje coś na kształt 
chwiejnej równowagi. Są miejsca, w 
których NextGen wpasował się w 
istniejące społeczności, są miejsca, w których obie społeczności istnieją w zupełnym 

Interakcja z NextGen

Fakt, że dla magów z NextGen życie jest Grą, zmienia 
wszystko. Przynajmniej z punktu widzenia magów Pentakla. 
Jak można traktować poważnie kogoś, kto ma całą atlantydzką 
tradycję za wymysł projektanta gry i mniej lub bardziej daje do 
zrozumienia, że uważa Kręgi, Konsylia i Zakony za organizacje 
istniejące tylko dla jego rozrywki? Trudno zaufać komuś, 
kto uważa cię za Bohatera Niezależnego. Czasami jednak 
zostaje nawiązana współpraca, choć powody bywają różne. 
Bywa, że Gracze nie przyznają się do swojego światopoglądu 
– pozostają w roli i odbierają zasady ustanowione przez 
Konsylium jako zasady gry. Bywa, że lokalnym magom nie 
przeszkadza tło NextGen – skoro wybrali działać wraz z 
Konsylium przeciw wspólnym wrogom, a są bardzo skuteczni 
w swoich działaniach, rozsądnym jest ich zaakceptować. Bywa 
również, że Zakony wykorzystują NextGen jako swoiste 
króliki doświadczalne, testujące granicę między magicznym a 
nie-magicznym, zaklęciami wulgarnymi a ukrytymi, techniką 
nierozróżnialną od magii a magią. NextGen jest na tyle 
młodym Dziedzictwem, że nie można mówić o standardowej 
reakcji – każdy przypadek jest wyjątkiem.
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oderwaniu, unikając jakichkolwiek kontaktów, są miejsca gdzie trwa otwarta wojna. 
Najwięcej oczywiście jest miejsc, w których nikt o NextGen nawet nie słyszał. Kolejne 
rozdziały dopisze życie.

NextGen tworzy społeczność korzystającą z najnowszych zdobyczy cywilizacji i cierpiącą 
na wszystkie bolączki, które przyniósł ze sobą postęp techniczny. Jest to społeczność 
osób aspołecznych, zatomizowana sieć introwertyków, grupa o prawie idealnej wymianie 
informacji i praktycznie zerowym kontakcie. Nie da się jednak ukryć, że ta anarchistyczna 
struktura działa.

Gracze wiodą oddzielne życia, na co dzień kontaktując się sporadycznie – co nie 
przeszkadza im tworzyć Kręgów działających jak idealnie zaprogramowane maszyny, 
sprawne i efektywne. Również na szerszą skalę NextGen sprawdza się jako organizacja. 
Choć jej członkowie zazwyczaj nie znają się osobiście, chętnie i sprawnie dzielą się 
informacjami. W dobie Web 2.0, wikipedii, darmowych forów dyskusyjnych i 
szerokopasmowych sieci komórkowych przestrzeń i czas nie są problemem. Trzeba tylko 
wiedzieć gdzie i kiedy zajrzeć – a Gracze to wiedzą.

Życie i Gra
Jest tylko jeden sposób, by zrozumieć NextGen 

– trzeba pojąć, czym jest dla nich Gra. Nawet jeśli z 
pozoru ich zachowania są podobne do standardów 
Przebudzonych, powody które za nimi stoją są z 
gruntu odmienne.

Większość Graczy dzieli swoje życie na dwie części. 
Codzienność jest szara, wypełniona obowiązkami, 
nieprzyjemna, rzeczywistość ogranicza. Magia 
związana jest z Grą. Łatwo poznać moment, w 
którym członek NextGen opuszcza real life – kończy 
codzienne obowiązki, starannie przygotowuje sprzęt, 
odpręża się, zamyka na chwilę oczy, po czym w 
błysku nimbusa, dostrojony do nad-rzeczywistości, 
otoczony ochronną magią i skupiony na celu, wkracza 
do Gry. Wynikają z tego dwa ważne wnioski: po 
pierwsze, w przyziemnych sytuacjach magowie z 
NextGen są zazwyczaj relatywnie nieprzygotowani i 
bezbronni, po drugie, jeśli tylko dzierżą magię, robią 
to w konkretnym celu i konfrontacja może okazać się 
trudniejsza niż można by przypuszczać. Zwłaszcza, 
gdy trafi się na kogoś, kto spędza w Grze kilkanaście 
godzin na dobę.

Nie ma odwrotu

Początkowa euforia nowego maga NextGen 
prędzej czy później zderza się z prawdziwym 
światem – fizycznym bólem, strachem, 
śmiercią. Gra okazuje się czymś więcej, niż 
tylko niewinną rozrywką. Wtedy pojawia 
się też świadomość nieodwracalności 
dokonanego wyboru. Raz podjętej Gry 
nie można wyłączyć, nie ma sposobu na 
wypisanie się i powrót do normalności. 
Początkowy szok zmienia się zwykle w jeszcze 
większą determinację. Skoro nie można 
porzucić Gry, pozostaje ją pokonać.

Niektórzy magowie NextGen studiując 
filozofię Przebudzonych dostrzegają, że niesie 
ona więcej prawd, niż się wydaje. Świadomość 
ta niewiele zmienia – dusze NextGen są 
przeprogramowane i dla nich magia jest i 
na zawsze pozostanie aspektem Gry. Mogą 
starać się przedstawiać Grę jako uniwersalną 
przenośnię zmagań ludzkości z własnymi 
słabościami, mogą widzieć w niej magiczny 
program, dzięki któremu Wyrocznie chcą 
wyrwać śmiertelników z Uśpienia, mogą snuć 
tysiące równie karkołomnych teorii – nie 
mogą tylko zaprzeczyć istnieniu Gry.
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Tak ostre wydzielenie Gry z życia, ma wiele powodów. Jednym z nich jest konieczność 
utrzymania tajemnicy. Gracze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw na jakie się narażają 

– nie chodzi tu tylko o zagrożenia ukryte w Grze. Sam fakt przystąpienia do Gry jest 
śmiertelnym ryzykiem. Produkt nie jest 
przecież powszechnie dostępny, ba, nie 
wszedł nawet w stadium otwartej bety. 
Biorąc pod uwagę, jak wielkie środki i 
jak rozwinięte technologie są 
wykorzystywane, nie dziwi, że 
producentom zależy na utrzymaniu Gry 
w tajemnicy. Bez względu na koszty. 
NextGen wie, że gra nielegalnie, wbrew 
woli twórców gry i że każda minuta 
spędzona w Grze jest ryzykiem. Dlatego 
też Gracze na ile potrafią, ukrywają 
swoje prawdziwe tożsamości, używają 

pseudonimów, przebraniem, makijażem, magią zmieniają swój wygląd, unikają podczas 
Gry miejsc, w których mieszkają, uczą się lub pracują.

Najważniejszym miejscem dla każdego Gracza 
jest jego sanctum, bezpieczne schronienie, 
baza wypadowa, centrum dowodzenia, miejsce 
odpoczynku i wytchnienia. Czy jest to 
wynajęte mieszkanie, czy zamykany na klucz 
pokój, zaadaptowany garaż czy serwerownia 
w akademiku, daje się zauważyć pewne cechy 
wspólne. Zawsze jest tam połączenie ze światem 
zewnętrznym, zawsze są tam gry, zawsze jest 
to miejsce niedostępne dla obcych. Bardziej 
biegli Gracze otaczają swoje sancta sieciami 
zabezpieczeń magicznych, jednak zazwyczaj są 
one tylko uzupełnieniem bardziej przyziemnych 
zabezpieczeń. W swoich samotniach 
członkowie NextGen spędzają większość czasu 

– planują dalsze posunięcia, liżą rany, analizują 
zgromadzone dane, magazynują zdobyte artefakty, ćwiczą nowo rozwinięte zdolności, 
spisują solucje napotkanych problemów, tworzą profile przeciwników, z którymi chcą 
się zmierzyć. Czasem kontaktują się z innymi Graczami i planują wspólne akcje.

Kręgi powstające w ramach NextGen służą zazwyczaj konkretnym celom, powstają na 
potrzeby jasno określonych rozgrywek i z bardzo pragmatycznych powodów. Niektóre 
wyzwania są zbyt wymagające, by podołał im jeden Gracz. Czasem zdarza się, że udana 

Producenci

Nad głowami NextGen wisi miecz Demoklesa – Producenci. 
Gracze wiedzą, że korzystają z Gry bez autoryzacji i że jej 
twórcom się to nie podoba. O producentach wiadomo 
niewiele: mają dostęp do nieograniczonych środków, 
mają kontakty w koncernach i środowiskach rządowych, 
doskonale znają mechanizmy Gry, potrafią je obchodzić i 
sprawnie wykorzystywać. Są bezwzględni i nie można z nimi 
negocjować.

Magowie Pentakla znają Producentów z opowieści NextGen 
i utożsamiają ich z Prorokami Tronu, lub innymi sługami 
Otchłani. Inne alternatywy są zbyt niepokojące by w ogóle 
je rozważać.

Dzieci Konsoli

Wielu z członków NextGen nie osiągnęło 
jeszcze pełnoletności. Samotnie dorastające 
dzieci cywilizacji, przebudzone przed 
migającym ekranem, traktują magię 
jak naturalne rozwinięcie dziecięcych 
marzeń, nagrodę za pokonane wyzwania. 
Introwertyczne, nie szukające bezpośredniego 
kontaktu z innymi ludźmi, finansowo zależne 
od rodziców dzieci NextGen posługują się 
zaklęciami z wirtuozerią nieskażoną wiedzą 
i doświadczeniem. Oddychają magią, nie 
do końca świadome swojej unikalności. Ich 
przyszłość jest nieodgadniona – mogą rzucić 
świat w Otchłań, mogą być zapowiedzią 
masowego Przebudzenia. Już za kilka lat 
stanie się to jasne.
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współpraca podczas kilku wypadów przeradza się w coś więcej, funkcjonalne uzupełnianie 
pól kompetencji przeradza się w prawdziwą przyjaźń. Równie często jednak świeżo 
powstały krąg rozpada się wskutek wzajemnych oskarżeń po nieudanej akcji, czy podczas 
kłótni o podział łupów.

Jedną z rzeczy, która najbardziej dobitnie wyróżnia NextGen spośród innych magów, 
jest cel, dla jakiego sięgają po magię. Jest nim Gra, a samo pojęcie gry wiąże się z chęcią 
wygranej. Gracze zawsze mają cel i zawsze starają się wygrać. Magia NextGen jest środkiem 
do pokonywania kolejnych wyzwań. Wyzwaniem może być eksploracja okolicy, 
pokonanie terroryzującego okolicę potwora, wydarcie tajemnic ukrytej w Astralu 
atlantydzkiej świątyni, zdobycie cennego artefaktu, pokonanie w magicznym pojedynku 
znanego maga – słowem wszystko, co Gracz uzna za warte uwagi.

NextGen jest dziedzictwem aktywnym, gromadzącym magów, którzy ciągle i z własnej 
woli pchają się w kłopoty. Trudno powiedzieć, czy okaże się to zgubą tej społeczności, 
czy jej zbawieniem.

Inicjacja
Stwierdzenie, że NextGen aktywnie wyszukuje 
nowych członków jest tak samo prawdziwe, 
jak stwierdzenie, że to Gracze sami odnajdują 
NextGen. Osoby zafascynowane grami po 
Przebudzeniu po prostu trafiają do tego 
dziedzictwa, tak się jakoś składa. Niektóre 
inicjacje są wynikiem miesięcy poszukiwań 
w sieci, starannej selekcji i skomplikowanych 
prób, inne przytrafiają się praktycznie same w 
wyniku przypadkowej rozmowy na czacie.

Zazwyczaj przyszły Gracz jest już Przebudzony, 
gdy natrafia na NextGen. Z reguły jest to 
jego pierwsze spotkanie z innym magiem 
i pierwsza okazja wzięcia w ryzy chaosu, który przyniosło wyrwanie się z Uśpienia. 
Dla kogoś wychowanego na grach i wykarmionego papką popkultury prosta filozofia 
Dziedzictwa jest prawdziwym objawieniem. Wszystko układa się w logiczną całość: nowe 
zdolności, niepokojące obrazy nie są objawem szaleństwa – są elementami Gry, szumem 
nakładającym się na real life. Zagubiony mag zyskuje zrozumiały cel.

Ostateczna inicjacja zawsze jest próbą, wyzwaniem do pokonania. To na ile (i czy w ogóle) 
zasady próby będą znane kandydatowi na Gracza zależy tylko od prowadzącego inicjację 
członka NextGen. Wyzwanie zazwyczaj poprzedzane jest długimi przygotowaniami i 
może przyjąć dowolną formę – od pojedynku magicznego po wspólny rajd przeciwko 
lokalnemu pylonowi Proroków Tronu. Jeżeli kandydat podoła i wykaże się odpowiednim 

Magia grupowa

Kabały tematyczne (Symbolic Cabals, Mage: the 
Awakening str. 129), będące raczej wyjątkiem 
w społeczeństwie Przebudzonych, dla magów z 
NextGen są normą. Z właściwą sobie nieświadomością 
Gracze odwołują się jednak do symboli i archetypów 
zrozumiałych tylko w ich grupie. Ich kabały tworzone 
są wokół archetypów wziętych żywcem z gier. Role 
magów zależą od tego, w jakiej konwencji dani Gracze 
czują się najlepiej. Członkowie kabały tematycznej 
korzystają z dobrodziejstw współpracy tylko, jeśli 
wyzwanie, z którym się mierzą pasuje do przyjętej 
konwencji (grupa nawiązująca do cyberpunka 
otrzyma bonus podczas próby wykradzenia informacji 
z sanctum Proroków Tronu mieszczącego się w 
budynku wielkiej korporacji, ale nie powinna na 
niego liczyć podczas eksploracji nawiedzonego domu 
w poszukiwaniu pamiętnika oszalałego maga).
Fantasy: mag, złodziej, wojownik, kapłan.
Cyberpunk: solo, fixer, korp.
Horror: dziennikarz, antykwariusz, pisarz, archeolog.

Proces

NextGen jest kontrowersyjnym dziedzictwem. Spośród 
jego krytyków najbardziej zajadli są Strażnicy Zasłony. 
Magowie z tego Zakonu otaczają Graczy baczną 
obserwacją, daleko wykraczającą poza rutynę. Cel jest 
jeden – ocenić, czy NextGen nie jest ścieżką lewej ręki 
i czy jego działania nie służą na dłuższą metę interesom 
Otchłani. Strażnicy argumentują, że niezależnie od 
zaangażowania, z jakim niektórzy Gracze walczą z 
demonami i Prorokami Tronu, sama istota NextGen 
jest niebezpieczna. Magia powinna dążyć do złamania 
Iluzji a podstawowe założenia tego dziedzictwa czynią 
z niej iluzję wewnątrz iluzji, sztuczny twór wytworzony 
przez czynniki ze świata upadłego. Można polemizować 
z tą interpretacją, jednak dla wielu magów argumenty 
Strażników są wystarczająco mocne, by uzasadnić dużą 
nieufność względem Graczy.
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zestrojeniem z Grą, mentor zdradza mu kod, pozwalający zalogować się na serwerze na 
prawach gracza. Ostateczny wybór zawsze należy do aspirującego maga. Jeśli zdecyduje 
się wycofać, NextGen przyjmuje to ze zrozumieniem, jednak nigdy już nie ponawia 
oferty. Jeśli mag wykorzysta kod, jego dusza ulega przeprogramowaniu, receptory w 
mózgu aktywują się a do konta Gracza zostają dopisane nowe funkcjonalności. Gra staje 
się nieodłączną częścią życia i nie ma już odwrotu.

Magia NextGen
Gracze mają bardzo praktyczne i utylitarne podejście do magii – korzystają z wszystkiego, 
co może przybliżyć ich do zwycięstwa w Grze. Ich zaklęcia bardzo często wizualizują się 
w sposób kojarzący się z efektami znanymi z ekranów komputera, a gesty wywołujące 
poszczególne roty przypominają sekwencje wstukiwane na klawiaturze, lub kontrolerach 
do konsol. Nie zmienia to faktu, że magia Graczy pozostaje przy tym zabójczo 
skuteczna.

Ulubione narzędzia magiczne NextGen to związane z grami gadżety technologiczne 
– joysticki, kontrolery gier video, miniaturowe konsole itp. Mogą służyć za narzędzia 
związane ze Ścieżką, wykorzystując powiązanie Acantusów z plastikiem, lub opierać się 
na właściwym Wolnej Radzie powinowactwie z mechanizmami i urządzeniami.

Wejście w grę (Umysł ****)

To zaklęcie pozwala magowi wysłać swoją jaźń do wnętrza gry komputerowej.

Praktyka: Wzorca (Patterning)

Akcja: Natychmiastowa

Czas trwania: Przedłużony (jedna scena)

Aspekt: Ukryty (Covert)

Koszt: Brak

Mag potrafi natychmiast przenieść swoją świadomość do wnętrza dowolnej gry 
komputerowej, w którą grał. Trafia wtedy do ukrytego gdzieś w otchłaniach Temenos 
zbiorowego wyobrażenia tej gry, powstałego w umysłach wszystkich graczy. Ciało maga 
pozostaje nieświadome otoczenia przez cały czas trwania zaklęcia.

Rota NextGen: Pełna Immersja

Pula Kości: Determinacja (Resolve) + Informatyka + Umysł

Gracze znajdują dwa podstawowe zastosowania dla tej roty. Pierwsze jest oczywiste – 
rozrywka i trening. Ulubione gry bardzo zyskują, gdy można odbierać je wszystkimi 
zmysłami i dzięki magii obchodzić ograniczenia narzucone przez twórców. Drugie 
zastosowanie powstało w sytuacjach kryzysowych – pełna immersja pozwala na 

współpraca podczas kilku wypadów przeradza się w coś więcej, funkcjonalne uzupełnianie 
pól kompetencji przeradza się w prawdziwą przyjaźń. Równie często jednak świeżo 
powstały krąg rozpada się wskutek wzajemnych oskarżeń po nieudanej akcji, czy podczas 
kłótni o podział łupów.

Jedną z rzeczy, która najbardziej dobitnie wyróżnia NextGen spośród innych magów, 
jest cel, dla jakiego sięgają po magię. Jest nim Gra, a samo pojęcie gry wiąże się z chęcią 
wygranej. Gracze zawsze mają cel i zawsze starają się wygrać. Magia NextGen jest środkiem 
do pokonywania kolejnych wyzwań. Wyzwaniem może być eksploracja okolicy, 
pokonanie terroryzującego okolicę potwora, wydarcie tajemnic ukrytej w Astralu 
atlantydzkiej świątyni, zdobycie cennego artefaktu, pokonanie w magicznym pojedynku 
znanego maga – słowem wszystko, co Gracz uzna za warte uwagi.

NextGen jest dziedzictwem aktywnym, gromadzącym magów, którzy ciągle i z własnej 
woli pchają się w kłopoty. Trudno powiedzieć, czy okaże się to zgubą tej społeczności, 
czy jej zbawieniem.

Inicjacja
Stwierdzenie, że NextGen aktywnie wyszukuje 
nowych członków jest tak samo prawdziwe, 
jak stwierdzenie, że to Gracze sami odnajdują 
NextGen. Osoby zafascynowane grami po 
Przebudzeniu po prostu trafiają do tego 
dziedzictwa, tak się jakoś składa. Niektóre 
inicjacje są wynikiem miesięcy poszukiwań 
w sieci, starannej selekcji i skomplikowanych 
prób, inne przytrafiają się praktycznie same w 
wyniku przypadkowej rozmowy na czacie.

Zazwyczaj przyszły Gracz jest już Przebudzony, 
gdy natrafia na NextGen. Z reguły jest to 
jego pierwsze spotkanie z innym magiem 
i pierwsza okazja wzięcia w ryzy chaosu, który przyniosło wyrwanie się z Uśpienia. 
Dla kogoś wychowanego na grach i wykarmionego papką popkultury prosta filozofia 
Dziedzictwa jest prawdziwym objawieniem. Wszystko układa się w logiczną całość: nowe 
zdolności, niepokojące obrazy nie są objawem szaleństwa – są elementami Gry, szumem 
nakładającym się na real life. Zagubiony mag zyskuje zrozumiały cel.

Ostateczna inicjacja zawsze jest próbą, wyzwaniem do pokonania. To na ile (i czy w ogóle) 
zasady próby będą znane kandydatowi na Gracza zależy tylko od prowadzącego inicjację 
członka NextGen. Wyzwanie zazwyczaj poprzedzane jest długimi przygotowaniami i 
może przyjąć dowolną formę – od pojedynku magicznego po wspólny rajd przeciwko 
lokalnemu pylonowi Proroków Tronu. Jeżeli kandydat podoła i wykaże się odpowiednim 

Magia grupowa

Kabały tematyczne (Symbolic Cabals, Mage: the 
Awakening str. 129), będące raczej wyjątkiem 
w społeczeństwie Przebudzonych, dla magów z 
NextGen są normą. Z właściwą sobie nieświadomością 
Gracze odwołują się jednak do symboli i archetypów 
zrozumiałych tylko w ich grupie. Ich kabały tworzone 
są wokół archetypów wziętych żywcem z gier. Role 
magów zależą od tego, w jakiej konwencji dani Gracze 
czują się najlepiej. Członkowie kabały tematycznej 
korzystają z dobrodziejstw współpracy tylko, jeśli 
wyzwanie, z którym się mierzą pasuje do przyjętej 
konwencji (grupa nawiązująca do cyberpunka 
otrzyma bonus podczas próby wykradzenia informacji 
z sanctum Proroków Tronu mieszczącego się w 
budynku wielkiej korporacji, ale nie powinna na 
niego liczyć podczas eksploracji nawiedzonego domu 
w poszukiwaniu pamiętnika oszalałego maga).
Fantasy: mag, złodziej, wojownik, kapłan.
Cyberpunk: solo, fixer, korp.
Horror: dziennikarz, antykwariusz, pisarz, archeolog.

Proces

NextGen jest kontrowersyjnym dziedzictwem. Spośród 
jego krytyków najbardziej zajadli są Strażnicy Zasłony. 
Magowie z tego Zakonu otaczają Graczy baczną 
obserwacją, daleko wykraczającą poza rutynę. Cel jest 
jeden – ocenić, czy NextGen nie jest ścieżką lewej ręki 
i czy jego działania nie służą na dłuższą metę interesom 
Otchłani. Strażnicy argumentują, że niezależnie od 
zaangażowania, z jakim niektórzy Gracze walczą z 
demonami i Prorokami Tronu, sama istota NextGen 
jest niebezpieczna. Magia powinna dążyć do złamania 
Iluzji a podstawowe założenia tego dziedzictwa czynią 
z niej iluzję wewnątrz iluzji, sztuczny twór wytworzony 
przez czynniki ze świata upadłego. Można polemizować 
z tą interpretacją, jednak dla wielu magów argumenty 
Strażników są wystarczająco mocne, by uzasadnić dużą 
nieufność względem Graczy.
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wewnętrzną emigrację i daje schronienie przed magią wpływającą na umysł, czy 
przesłuchaniami. Mag, który podąży w głąb gry za członkiem NextGen, musi się liczyć 
z tym, że stawi czoła przeciwnikowi w jego ulubionym środowisku.

Wtajemniczenia
Wtajemniczenia NextGen są przeniesieniem logiki gier video w sferę magii. Ich głównym 
celem jest zapewnienie przewagi Graczowi, danie mu czasu na reakcję, wyciągnięcie go 
z kłopotów przez drobne nagięcie zasad. Cel każdej gry jest tylko jeden – wygrana, a 
wtajemniczenia Graczy doskonale to pokazują.

Pierwsze: Interfejs użytkownika

Wymagania: Gnoza 3, Czas 2, Życie 1, Informatyka 3

Pierwsze wtajemniczenie wprowadza Gracza w nową rzeczywistość, otwiera jego umysł 
na informacje dostarczane przez Grę i pozwala wykorzystać na swoją korzyść minimalne 
opóźnienia w transmisji i powtarzalność algorytmów. Dzięki tej zdolności mag jest w 
stanie przewidzieć wynik planowanej właśnie akcji.

Wtajemniczenie działa podobnie do zaklęcia Arkanum Czasu 2, Glimpsing the Future 
(Mage: the Awakening, str. 259) i pozwala rzucić dwa razy kośćmi wykonując akcję 
natychmiastową w rundzie bezpośrednio po aktywacji tej mocy. Gracz jest w stanie 
skorzystać w ten sposób z Interfejsu tylko tyle razy na dobę, ile wynosi jego znajomość 
Arkanum Czasu.

Interfejs dostarcza również podstawowych informacji o każdej napotkanej postaci w Grze, 
wyświetlając jej gatunek, wiek i płeć, analogicznie do 
zaklęcia Życia 1, Analyze Life (Mage: the Awakening, 
str. 180). Poprawne zinterpretowanie informacji 
wymaga udanego testu Inteligencji + Przetrwanie 
(rośliny), + Tresura (zwierzęta) lub + Medycyna 
(ludzie).

Gdy mag pozna to wtajemniczenie, staje się 
nieodłącznie związany z Grą. Jednym z następstw 
jest subtelna zmiana wizualizacji wszystkich 
efektów magicznych, które nabierają zauważalnie 

„komputerowej” estetyki. Informacje uzyskane dzięki 
magii (w szczególności wiedźmiemu wzrokowi) 
pojawiają się w postaci pasków, czy okienek tekstowych 
nad głowami postaci, tworzenie imago zaklęcia opiera 
się na menu kontekstowych, znane roty Gracz wybiera z 
list rozwijanych, przywoływane iluzje sprawiają wrażenie renderowanych na najnowszym 
sprzęcie graficznym. Jest to proces subtelny, jednak nie do przeoczenia przy dłuższych 

Pomysły na przygody - Komputerowe Sny

Skradzione dziedzictwo – Do bohaterów graczy z prośbą o pomoc zgłasza się dwójka młodych magów. Poszukują 
sprawiedliwości. Pewien czas temu skradziono cenny artefakt, należący do ich nieżyjącego już mistrza. Młodzi 
magowie zdają sobie sprawę, że sami nie dadzą rady go odzyskać, liczą jednak na zrozumienie i wsparcie postaci 
graczy. Szybko okazuje się, że poszukiwany artefakt jest w posiadaniu członka Rady miejscowego Konsylium. Czy 
podejmą się zlecenia? A jeśli im się powiedzie, jak zareagują, gdy odkryją, że zleceniodawcy należą do NextGen i 
kłopoty, w jakie wpakowali bohaterów są dla nich tylko epizodem w Grze?

Expansion disc – Po sieci krąży opis nadchodzącego dodatku do Gry, osnutego wokół inwazji demonów. Bohaterowie 
graczy natrafiają na niego i interpretują go jako ostrzeżenie przed nadciągającą intruzją bytów z Otchłani (choć postaci 
nie muszą należeć do NextGen, wariant taki zapewnia dodatkowy wymiar opowieści). Czy potraktują ostrzeżenie 
wystarczająco poważnie? Czy i w jaki sposób, uda im się przekonać Konsylium do podjęcia stosownych działań? 
Ich sytuacji nie poprawia fakt, że miejscowy Hierarcha miał już styczność z NextGen i traktuje to Dziedzictwo 
ze skrajnym lekceważeniem i nieufnością. Być może bohaterowie będą przygotowywać się do wojny wbrew woli 
Konsylium, za jedynych sprzymierzeńców mając grupkę maniaków komputerowych? A gdy w okolicy rzeczywiście 
rozpęta się piekło, pierwsze podejrzenia padną na bohaterów. Kto naprawdę stoi za inwazją demonów? Musi przecież 
istnieć lepsze wyjaśnienie, niż „wprowadzono na rynek nowy dodatek do Gry”.

Cudowne dzieci – W aglomeracji, w której rozgrywa się przygoda, magowie odnotowują coraz więcej Przebudzeń 
dzieci i nastolatków. Wszystkie mają związek z grami komputerowymi i występują na niespotykaną dotąd skalę. 
Strażnicy Zasłony optują za izolowaniem przebudzonych, podczas gdy Wolna Rada aktywnie ich chroni, dopatrując 
się w całej sytuacji zapowiedzi upadku Klątwy. W czasie, gdy trwają polityczne przepychanki, w mieście niezauważenie 
powstaje kilka kręgów NextGen. Przesilenie następuje, gdy młodzi Gracze zaczynają dostawać z nieznanego źródła 
questy do wykonania – niebezpieczne nie tylko dla Konsylium, ale dla wszystkich Przebudzonych. Skąd przychodzą 
zlecenia? Jak na nie zareagować? Czy Konsylium jest gotowe rozpocząć magiczną wojnę, przeciw grupce dzieci i 
nastolatków?

•

•

•

NextGen a istoty nadnaturalne

NextGen bardzo późno wszedł w stałe in-
terakcje z resztą Przebudzonych. Jednym z 
wyjaśnień tego stanu jest natura pierwszego 
wtajemniczenia tego Dziedzictwa. Inter-
fejs użytkownika dostarcza informacji o 
fizycznej naturze napotkanych istot. W ten 
sposób Gracze instynktownie rozpoznają 
wampiry (interfejs nie wykazuje ich jako is-
tot żywych) i wilkołaki (rozpoznawane jako 
nieznany gatunek, różny od homo sapiens) 
– i ku tym właśnie istotom skierowana jest 
uwaga większości nowych członków Next-
Gen. Magowie, fizycznie nierozróżnialni od 
innych ludzi, wpadli w oko Graczy relaty-
wnie później.
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kontaktach z Graczem.

Drugie: Quick Save

Wymagania: Gnoza 5, Czas 3

Drugie wtajemniczenie pozwala członkowi NextGen na zapisanie Gry i uniknięcie 
następstw najbardziej fatalnych pomyłek. Niestety stare sejwy bardzo szybko stają się 
niekompatybilne, więc cofnąć można się najdalej o kilka sekund, jednak zazwyczaj to 
wystarczy.

Moc ta działa analogicznie do zaklęcia Czasu 3 Shifting Sands (Mage: the Awakening, 
str. 263) i pozwala kosztem 1 Mana cofnąć się w czasie o jedną rundę. Nikt poza Graczem 
nie jest świadomy, że gra została zapisana i wczytana ponownie. Warto pamiętać, że rany 
odniesione podczas powtarzanej rundy nie leczą się.

Gracz może wczytywać zapisaną grę i powtarzać feralną rundę dowolną ilość razy 
– dopóki ma Manę potrzebną do wgrania sejwa.

Opcjonalne Arkanum: Życie 2

Członek NextGen, posiadający wystarczającą znajomość Arkanum Życia, jest w stanie 
leczyć obrażenia, które odniósł od momentu zapisania gry (czyli podczas powtarzanej 
rundy). Wtajemniczenie działa podobnie do zaklęcia Self Healing (Mage: the Awakening, 
str. 183). Mag może w ten sposób wyleczyć rany powierzchowne (bashing) i ciężkie 
(lethal) odniesione podczas ostatniej rundy, jednak może w ten sposób odzyskać tylko 
tyle punktów Zdrowia, ile wnosi jego poziom w Arkanum Życia. Skorzystanie z tej mocy 
nie wymaga dodatkowego wydatku Many.

Trzecie: Aktywna Pauza

Wymagania: Gnoza 7, Czas 4

Trzecie wtajemniczenie pozwala zatrzymać na chwilę grę – lub przynajmniej opóźnić 
upływ czasu, w stopniu pozwalającym na dokonanie niezbędnych przygotowań. Zdolność 
ta działa podobnie do zaklęcia Temporal Pocket (Mage: the Awakening, str. 265), przy 
czym moc zaklęcia równa jest poziomowi znajomości Arkanum Czasu.

Opcjonalne Arkanum: Życie 4

Gracz, który opanował na wystarczającym poziomie Arkanum Życia, potrafi w sytuacjach 
stresowych dokonywać czynów niedostępnych zwykłym ludziom. Wtajemniczenie to 
działa podobnie do zaklęcia Życia 4 Supreme Honing (Mage: the Awakening, str. 190). 
Mag może zwiększyć swoje Atrybuty Fizyczne, dodając do nich, w dowolnej konfiguracji, 
swoje kropki w Arkanum Życia. Podbicie Atrybutów trwa jedną scenę i wymaga wydania 
1 Mana. Moc uaktywnia się samoistnie, zawsze gdy Gracz uzyska nadzwyczajny sukces 
w teście, w którym zwiększył pulę, wydając punkt Siły Woli.

wewnętrzną emigrację i daje schronienie przed magią wpływającą na umysł, czy 
przesłuchaniami. Mag, który podąży w głąb gry za członkiem NextGen, musi się liczyć 
z tym, że stawi czoła przeciwnikowi w jego ulubionym środowisku.

Wtajemniczenia
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celem jest zapewnienie przewagi Graczowi, danie mu czasu na reakcję, wyciągnięcie go 
z kłopotów przez drobne nagięcie zasad. Cel każdej gry jest tylko jeden – wygrana, a 
wtajemniczenia Graczy doskonale to pokazują.
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się na menu kontekstowych, znane roty Gracz wybiera z 
list rozwijanych, przywoływane iluzje sprawiają wrażenie renderowanych na najnowszym 
sprzęcie graficznym. Jest to proces subtelny, jednak nie do przeoczenia przy dłuższych 
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kłopoty, w jakie wpakowali bohaterów są dla nich tylko epizodem w Grze?

Expansion disc – Po sieci krąży opis nadchodzącego dodatku do Gry, osnutego wokół inwazji demonów. Bohaterowie 
graczy natrafiają na niego i interpretują go jako ostrzeżenie przed nadciągającą intruzją bytów z Otchłani (choć postaci 
nie muszą należeć do NextGen, wariant taki zapewnia dodatkowy wymiar opowieści). Czy potraktują ostrzeżenie 
wystarczająco poważnie? Czy i w jaki sposób, uda im się przekonać Konsylium do podjęcia stosownych działań? 
Ich sytuacji nie poprawia fakt, że miejscowy Hierarcha miał już styczność z NextGen i traktuje to Dziedzictwo 
ze skrajnym lekceważeniem i nieufnością. Być może bohaterowie będą przygotowywać się do wojny wbrew woli 
Konsylium, za jedynych sprzymierzeńców mając grupkę maniaków komputerowych? A gdy w okolicy rzeczywiście 
rozpęta się piekło, pierwsze podejrzenia padną na bohaterów. Kto naprawdę stoi za inwazją demonów? Musi przecież 
istnieć lepsze wyjaśnienie, niż „wprowadzono na rynek nowy dodatek do Gry”.
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dzieci i nastolatków. Wszystkie mają związek z grami komputerowymi i występują na niespotykaną dotąd skalę. 
Strażnicy Zasłony optują za izolowaniem przebudzonych, podczas gdy Wolna Rada aktywnie ich chroni, dopatrując 
się w całej sytuacji zapowiedzi upadku Klątwy. W czasie, gdy trwają polityczne przepychanki, w mieście niezauważenie 
powstaje kilka kręgów NextGen. Przesilenie następuje, gdy młodzi Gracze zaczynają dostawać z nieznanego źródła 
questy do wykonania – niebezpieczne nie tylko dla Konsylium, ale dla wszystkich Przebudzonych. Skąd przychodzą 
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Victoria McPherson 
Postać do Maga: Przebudzenie

Cytat: Jasne, że się uda!

Tło: Annę wychowały telewizja, Internet i gry video. Rodzice, skupieni na pracy, wiecznie 
w delegacjach i na zebraniach zarządu, nie mieli wiele czasu dla swojej jedynej córki. 
Starali się nadrobić brak uwagi kupując najnowsze zabawki, wynajmując opiekunki i 
prywatnych nauczycieli, a od święta urządzając z córką krótki wypad do parku rozrywki. 
Anna dorastała więc sama, wpatrzona w ekran telewizora, słuchając elektronicznych 
bajek, rozmawiając z postaciami z gier. Sporadyczne kontakty z rówieśnikami nie służyły 
wykształceniu dziecięcych przyjaźni i dziewczynka krążyła zazwyczaj na obrzeżach 
podwórkowych band i osiedlowych klubów, ledwo rozpoznawana, czasem będąca 
obiektem zainteresowania, częściej drwin. W końcu zawsze rodzice dostawali nową, lepszą 
pracę w jakimś odległym mieście i Anna przenosiła się wraz z nimi, w nową okolicę, do 
nowej szkoły. W ciągle zmieniającym się otoczeniu jedynym stałym elementem były 
gry.

Minęło kilka przeprowadzek, na rynku pojawiło się kilkadziesiąt nowych gier, a Anna 
ze skupionego, samotnego dziecka wyrosła na skupioną, unikającą ludzi nastolatkę. 
Wtedy też w jej życiu zaczęła pojawiać się magia. Zagadki z gier pojawiały się w snach, a 
rozwiązane przynosiły na jawie nagłe przeczucia i zbiegi okoliczności. Wszystko zaczęło 
nagle mieć ukryte znaczenie – każdy numer telefonu, każda kombinacja kolorów ubrań 
ludzi na ulicy, wzory ułożone z parkujących samochodów widzianych z okna pokoju. 
Świat stał się jedną, wielką łamigłówką, wyzwaniem, które kusiło i obiecywało nagrodę. 
Anna nie dała się długo prosić.

Jeśli rodzice zauważyli zmianę w jej zachowaniu, zapewne ucieszyli się, że ich córka 
zaczyna w końcu wychodzić z domu. Jednak zamiast spotykać się ze znajomymi, Anna 
spędzała godziny krążąc po okolicy, zbierając kolejne elementy łamigłówki. Zapuszczała 
się w niebezpieczne okolice, ryzykując więcej niż się domyślała. Szczęście jednak nigdy 
jej nie opuściło. W końcu, którejś księżycowej nocy, znalazła miejsce, ku któremu 
wskazywały wszystkie tropy – strzelisty biurowiec w centrum miasta. Nie niepokojona 
przez nikogo weszła do hollu, w windzie wstukała kod, który był rozwiązaniem ostatniej 
z zagadek i wjechała na górę. Tam, w wielkiej, oświetlonej księżycem sali zalogowała się 
na srebrnym terminalu i przez sekundy, godziny, lata wpatrywała się w przemykające 
przed jej oczami strumienie danych, symboli, odpowiedzi na wszystkie pytania i pytań 
zrodzonych z każdej odpowiedzi. Z zadumy wyrwał ją odgłos zbliżających się kroków. 
Nie odwracając się za siebie, uciekła. W domu nikt nie zauważył jej nieobecności, choć 
nie było jej równo siedem dni.

Miesiące po Przebudzeniu były dla Anny czasem nieustannego zachwytu i emocji, których 
nie mogła z niczym porównać. Każdą wolną chwilę spędzała na badaniu swoich nowych 

Autor: Artur ‘Garnek’ Ganszyniec
Redakcja: Joanna ‘Ysabell Moebius’ Filipczak
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mocy i na poszukiwaniu nowych wyzwań i łamigłówek. Z dziecięcą otwartością przyjęła 
magię, jako coś naturalnego i korzystała z niej, nawet przez chwilę nie zastanawiając się 
nad pochodzeniem czy celem jej nowych zdolności. Nie rozmawiała o tym z rodzicami, 
ani nielicznymi koleżankami – ale przecież nigdy nie rozmawiała z nimi o niczym 
istotnym.

Przełom nastąpił, gdy wiedziona snami i przeczuciami Anna natrafiła na zapomniane 
wejście do ruin Atlantydzkiej świątyni. Wychowana na grach przygodowych i 
łamigłówkach dokonała niemożliwego – pokonała strażników i zdobyła skarb świątyni. 
Artefakt, który miał odmienić jej życie - Kameę. Rzeczy, które wówczas zobaczyła, 
głęboko ją poruszyły i skłoniły w końcu do zadania pytań o naturę magii. Gdyby wówczas 
natrafili na nią magowie z Pentakla, sprawy potoczyły by się inaczej. Jednak zanim do 
tego doszło, rodzice przenieśli się do nowego miasta a Anna, po raz kolejny wyrwana 
z otoczenia, które zaczynała rozumieć, znalazła odpowiedź na swoje pytania w sieci. 
Dowiedziała się o Grze i przyjęła tę wiedzę bez mrugnięcia okiem. Piętnaście minut po 
przeczytaniu design doc zalogowała się na Serwerze Arcadia i stała się NextGen.

Pokój, do którego i tak rodzice nigdy nie zaglądali, przerobiła na sanctum – opierając się 
głównie na prostych, technicznych zabezpieczeniach. Swoją postać przygotowała bardzo 
dokładnie, wykorzystując przy tym magię Kamei. Podczas Gry Anna staje się Victorią 
McPherson, dorosłą panią detektyw specjalizującą się w zjawiskach paranormalnych. Ma 
wtedy wszystko, czego brak jej na co dzień: kontrolę, popularność, wpływ na swoje życie 
i szacunek innych ludzi. Dzięki informacjom uzyskanym od NextGen, Victorii udało się 
zdobyć akceptację Konsylium, a po pewnym czasie przystąpić do Wolnej Rady.

Victoria ma jeden cel – ukończenie Gry. Każdą przeszkodę traktuje jako wyzwanie i 
pokonuje - bezczelnością, szczęściem i sprytem nadrabiając brak wiedzy i wykształcenia. 
Psychicznie wciąż niedojrzała, nie ocenia swojego zachowania w kategoriach moralnych. 
To przecież tylko gra. Podczas gdy Anna Ivry mieszka z rodzicami i pozostaje na ich 
utrzymaniu, Victoria McPherson pnie się powoli w strukturach Konsylium, zyskując 
lojalnych sojuszników i zaciętych wrogów. Kiedyś ta maskarada się wyda, jednak póki 
co obie panie doskonale się bawią.

Wygląd: Anna jest niewyróżniającą się z tłumu, kilkunastoletnią dziewczyną. Opadające 
na twarz blond włosy, okulary, bluza z kapturem, słuchawki na uszach, plecaczek – ot 
i tyle. Nie utrzymuje kontaktów z rówieśnikami, większość czasu spędzając w domu 
przed konsolą. Czasami wypuszcza się na dłuższe wycieczki na rowerze lub rolkach 

– do centrum handlowego po nową grę lub zbadać niepostrzeżenie jakieś miejsce lub 
fenomen interesujące Victorię.

Victoria McPherson jest postacią stworzoną przez Annę, efektem działania Kamei. Pewna 
siebie, krótko obcięta trzydziestoletnia kobieta o lekko południowej urodzie podaje 
się za byłą policjantkę. Jest wysportowana, nosi praktyczne, czarne ubrania i uwielbia 
wszelkie technologiczne nowości. Większość magów widzi w niej po prostu kolejnego 
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ambitnego członka Wolnej Rady.

Kiedy Victoria odsłania nimbus, jej wygląd zmienia się nieznacznie, znikają wszelkie 
niedoskonałości a cała sylwetka lekko się upraszcza – prawdziwa osoba zmienia się w 
wyrenderowany komputerowo model 3D. Wulgarna magia okraszona jest dodatkami 
rodem z gier, smugami, które ciągną się za postacią, lub nienaturalnymi efektami 
dźwiękowymi.

Odgrywanie: Victoria jest fontanną aktywności, nigdy się nie poddaje i do każdego 
wyzwania podchodzi z zaraźliwym entuzjazmem. Pewna siebie do granicy bezczelności, 
bez najmniejszych skrupułów wykorzystuje swój urok osobisty. Ryzyko podejmuje bez 
wahania, wiedząc, że los stoi po jej stronie. Utrzymuje wiele powierzchownych kontaktów 
z innymi Przebudzonymi, jednak nie wstąpiła nigdy do żadnej kabały ani nie dopuściła 
nikogo na tyle blisko, by nawiązała się prawdziwa przyjaźń. Powody są dwa: po pierwsze, 
nie chce nikogo dopuścić do Anny Ivry, po drugie, tak naprawdę traktuje innych magów 
jak postaci z gry – sympatyczne, przydatne, ale w sumie nieprawdziwe.

Anna Ivry jest w wielu aspektach przeciwieństwem Victorii – nieśmiała i małomówna, nie 
przejawia specjalnych ambicji ani inicjatywy, żyjąc w swoim własnym świecie. Rodzice 
zapewniają jej utrzymanie i decydują o jej edukacji i przyszłych planach zawodowych, 
zupełnie ignorując pozostałe dziedziny życia córki. Anna akceptuje to i całą energię 
poświęca na Grę.

Dedykowane narzędzie magiczne: Kontroler Wii. Victoria używa go do 
wszystkich zaklęć i rot – czasem jak magicznej różdżki, czasem jak pilota, czasem jak 
broni. 
Prawdziwe imię: Anna Ivry
Ścieżka: Acantus
Zakon: Wolna Rada
Dziedzictwo: NextGen
Atrybuty mentalne: Inteligencja 2, Czujność 3, Determinacja 2
Atrybuty fizyczne: Siła 1, Zręczność 3, Wytrzymałość 2 
Atrybuty społeczne: Prezencja 3, Manipulacja 4, Opanowanie 2
Umiejętności mentalne: Komputery 4 (gry), Dochodzenie 3 (zagadki logiczne), 
Nauka 1, Okultyzm 1
Umiejętności fizyczne: Wysportowanie 2 (skoki), Złodziejstwo 1, Ukrywanie 1
Umiejętności społeczne: Empatia 2, Ekspresja 2, Perswazja 4 (dama w potrzebie), 
Półświatek 1, Oszustwo 2
Atuty: Sanctum 2 (wielkość 1, bezpieczeństwo 1), Okultacja 3, Wysoka Mowa 1, 
Sprzymierzeńcy 2 (NextGen), Niewolnik 3 (Nexus), Artefakt 6 (Kamea)
Siła Woli: 4
Mądrość: 6 (Narcyzm)
Cnota: Nadzieja – Victoria nie wierzy, że może ją spotkać cokolwiek złego i 
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wyrastającym z tego entuzjazmem zaraża wszystkich w pobliżu
Skaza: Niecierpliwość – Victoria woli działać impulsywnie, licząc na łut szczęścia, niż 
cierpliwie czekać, woli zdobywać niż wypracowywać. Ponieważ nie wierzy w porażkę, 
zdarza jej się bez zastanowienia pakować w kłopoty.
Inicjatywa: 5
Obrona: 3
Szybkość: 9
Zdrowie: 7
Gnoza: 3
Arkana: Czas 3, Los 1, Przestrzeń 1, Życie 2,
Roty: Czas – Strumień Chwil (Momentary Flux str. 257) (*) [pula: 9], Tarcza Chronosa 
(Shield of Chronos str. 261) (**) [pula: 6], Przyspieszenie (Acceleration str. 262) (***) 
[pula: 7]; Los – Uśmiech losu (*) (Winds of Chance str. 150) [pula: 6], Spojrzenie Sybilli 
(*) (The Sybil’s Sight str. 149); Przestrzeń – Omniwizja (*) (Omnivision str. 233) [pula: 
6]; Życie – Wyczucie Tłumu (patrz niżej) (*) [pula: 6], Organiczna odporność (Organic 
Resilience str. 183) (**) [pula: 5]
Wyczucie Tłumu – jest to specyficzna dla NextGen rota oparta na efekcie Wyczucie 
Życia (Sense Life str. 181) z pierwszego poziomu Arkanum Życia. Efekt działania roty 
jest zawężony w stosunku do oryginału i dotyczy tylko i wyłącznie ludzi. Rota oparta 
jest na puli Czujność + Półświatek + Życie.

Wtajemniczenie: Pierwsze – Interfejs użytkownika

Mana / na rundę: 12/3

Pancerz: 3 (Temporal Dodge, Czas 3). Jeżeli zostanie pochwycona, korzysta z roty 
Organiczna Odporność – pancerz spada wtedy do 2, jednak zapewnia ochronę przed 
obrażeniami zadawanymi podczas pochwycenia. Kamea (Artefakt ******)

Durability 5, Size 1, Structure 5

Pojemność Many: Maksimum 11
Natura i pochodzenie artefaktu znanego jako Kamea nie jest powszechnie znane. Żaden 
z magów Mysterium nie miał ostatnimi czasy okazji zbadać go osobiście, a jego obecna 
właścicielka nie jest zainteresowana przeszłością. Można go łączyć ze wspominanymi 
w kronikach Przebudzonych przedmiotami pozwalającymi wcielić się w kogoś innego, 
nadać ciało swojemu alter ego. Nie wiadomo nawet, czy Kamea jest unikatem, czy jednym 
z kilku podobnych przedmiotów.

Kamea pozwala noszącej ją osobie zmienić wygląd, wiek, wzrost a nawet płeć – działa 
podobnie do efektu Życia **** Doppelganger. Pierwsza próba użycia Artefaktu wymaga 
testu Gnoza + Opanowanie. Jeśli jest udany, mag dostraja się do przedmiotu, tworząc 
przy okazji Imago postaci, w którą zmieni się po założeniu Kamei. Wybranego wówczas 
wyglądu nie można później zmienić, zostaje on na zawsze wyryty w duszy maga i 
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wpleciony w nici łączące go z Artefaktem.

Użycie Kamei wymaga zużycia jednego punktu Many, a zmiana wyglądu utrzymuje się aż 
do zdjęcia Artefaktu. Sam moment zmiany postaci jest wulgarny i przywołuje Paradoks, 
jednak późniejsze przebywanie w nowym ciele nie niesie już żadnych negatywnych 
następstw i nie wzbudza Niewiary. Mag wraca do swojej zwykłej postaci w momencie 
zdjęcia Kamei.

Mówi się, że Artefakt zmienia wygląd wraz ze zmianą właściciela. Najczęściej opisywany 
jest jako kamienny medalion z wyrytym profilem osoby, w którą zmienia się właściciel. 
W rękach Anny Ivry Kamea wygląda jak srebrna pamięć flashowa z elektronicznym 
wyświetlaczem, na którym można odczytać rozmaite dane medyczne Victorii 
McPherson.

Zaklęcie uaktywnia się, gdy Anna założy Kameę (na pasku na szyi, lub przypiętą do 
bransoletki) i włączy ją. Dziewczyna zmienia się wówczas w Victorię i pozostaje nią do 
momentu, gdy Artefakt zostanie wyłączony, lub zdjęty.

Nexus

Kiedy Anna przybyła do miasta i badała okolicę, zdobywając informacje przydatne dla Victorii, trafiła 
na posesję pewnego maga. Prawie udało się jej dostać do wnętrza sanctum, kiedy przyłapał ją właściciel. 
Tylko swojemu szczęściu (oraz Okultacji) zawdzięcza fakt, że właściciel nie rozpoznał w niej maga i 
potraktował jak kolejne ciekawskie dziecko z sąsiedztwa – kazał jej przysiąc, że nie wejdzie już nigdy 
na teren posesji (Geas) i odstawił do domu. Upokorzona Anna postanowiła się odegrać.

Gdy Victoria przystąpiła do Konsylium, poznała znienawidzonego maga, przedstawiającego się jako 
Nexus. Przy pierwszej sprzyjającej okazji wciągnęła go w pojedynek na zagadki. Nexus dał się namówić, 
pewny swego i skuszony stawką, którą miał być kamień duszy przegranego. Ku swemu zaskoczeniu, 
przegrał.

Victoria wykorzystała już jedną z trzech zwyczajowych przysług, czerpiąc w sytuacji kryzysowej manę 
bezpośrednio z zasobów Nexusa. Mimo, że zdaje się być panią sytuacji, dziewczyna wie, że karta może się 
wkrótce odwrócić. Zwłaszcza, że od momentu gdy poznała Arkanum Przestrzeni, zaczęła sobie zdawać 
sprawę, że połączenie sympatyczne działa w obie strony, a Nexus może wkrótce połączyć Victorię z 
pewną niegrzeczną dziewczynką, która próbowała wkraść się do jego sanctum. 
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Wiksa, czyli tabaka
Jakoś tak się złożyło, że dysponuję właśnie dwoma dniami wolnego, 
co postanowiłem spożytkować familijnie i odwiedzić rodzinne strony. Dwudniowy 
powrót do Koła ma zaletę w postaci większej ilości wolnego czasu, co wiąże się z 
możliwością dokonania wpisu w robotniczej sekcji mojego skromnego bloga. Dzisiaj 
zajmę się tzw. ciekawostkami z kuchni, o których zwykli śmiertelnicy przychodzący do 
lokalu zwykle nie mają pojęcia. Czyli kuchennym slangiem i kuchennymi zabawami. 
Głupimi zabawami, trzeba dodać.

Slang, jak powszechnie wiadomo, jest tajnym systemem znaków werbalnych i 
pozawerbalnych, umożliwiającym określonej grupie osób sprawną komunikację. Tak 
samo jest i u nas. Przedstawienie całego zasobu słownictwa wiązałoby się z wypisywaniem 
tutaj tzw. słownika łaciny podwórkowej, ponieważ praca w tak stresowych warunkach 
wyzwala w ludziach, a szczególnie w moich serdecznych koleżankach z kuchni, niepojętą 
pomysłowość w kwestii wymyślania i stosowania przekleństw. Z racji na ostatnie 
wydarzenia związane z brzydkimi słowami, postaram się więc podać tylko te zwroty, 
które nadają się do publikacji, tudzież specyficzne bluzgi, których zastosowanie jest 
dość… ciekawe ;).

Wiksa - zwana także tabaką, oznacza wybitne natężenie ilości klientów przebywających 
na sali i w ogródku, co wiąże się ze zwiększoną ilością zamówień. Jednym słowem, kiedy 
robisz pięć rzeczy na raz, a kelnerki donoszą kolejne trzy karteczki - masz wiksę.

Przykład: “Sp…adaj, nie zrobię tych grzanek, bo mam wikse!”

Szlumfa - mydliny i pomyje powstałe na wskutek zmywania podłogi. Podobno można 
dodawać do ciasta na pizzę zamiast oleju ;).

Przykład: “Drożdże, woda, cukier, piwo… a szlumfe dałeś?”

Katakumby - zaplecze kuchni. Nasza mieści się w suterenie budynku, tak więc trudno 
nazywać położone jeszcze niżej pomieszczenia piwnicą. Stąd katakumby, w których 
znajdują się zamrażarki i lodówki. Uwaga! Do katakumb nie wlicza się w slangu chłodnia, 
chociaż aby do niej wejść, trzeba przez katakumby przejść. W katakumbach pali się także 
papierosy, wyjada bakalie i odkłada brudne szklanki po napojach.

Przykład: “Skocz po krewety do katakumb.”

Suka, tudzież podawaczka - kelnerka. Mało eleganckie, ale póki żaden facet tak nie 
mówi, a dziewczyny się godzą, aby kucharki tak na nie wołały - jest spoko. Etymologia 
określenia powiązana jest z dzwonkiem, którym oznajmiamy, iż zamówienie jest gotowe, 

Autor: Jakub ‘Urko’ Skurzyński
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7 a na dźwięk którego kelnerki przybiegają szybko i karnie jak… no właśnie ;).

Przykład: “Suki! Makaron do wzięcia!”

Łoś - łosoś. Mało śmieszne, ale warte zapamiętania ;).

Ułani - profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM), którzy czasami 
rezerwują u nas stoliki.

Przykład: “-Jest na jutro jakaś rezerwacja? -Tak, ułani przychodzą, pewnie znowu będą 
chcieli carpaccio.”

Bufetowa - brzydka kandydatka na kelnerkę, którą z zawodu eliminuje aparycja. Można 
usłyszeć, kiedy szef przegląda CV ;).

Przykład: “Ej, a może ona robiła zdjęcia razem z chłopakiem i się pomylili u fotografa? 
Na bufetową się nadaje.”

Grafik - coś, co nikomu nie pasuje, ale trzeba się go trzymać, bo szef go ustala.

Przykład: “Gosia, zamień się ze mną na czwartek, bo mam ch…głupi grafik.”

Zmywak - synonim Zła. Wejście na zmywak jest czymś, co każdej kelnerce śni się po 
nocach jako najgorszy koszmar. Szczególnie w weekendy. Na ich szczęście czasami zjawia 
się Ewa, która jest zatrudniona tylko na zmywaku :].

Przykład: “Moje paznokcie!”

Egzema - moja choroba dermatologiczna, którą Bozia pobłogosławiła mnie, pozwalając 
w większości wypadków unikać dyżurów przy zmywaku :].

Przykład: “-Kuba, wejdź na zmywak. -Nie mogę, mam egzemę, od chemii wysycha i 
pęka mi skóra, i pęcherze się robią. Smaruje to maścią sterydową, ale staram się nie 
podrażniać” - stała śpiewka ;)

Brzydale - para składająca się z podobno wyjątkowo brzydkiej dziewczyny i równie 
paskudnego chłopaka, którzy często rezerwują u nas stolik.

Przykład: “O, brzydale jutro przychodzą!”

Kiedy już opanowaliście skrótowy słownik kuchennej łaciny, okrojony o wszelkiej masy 
przekleństwa, które naprawdę gęsto zaścielają powietrze, możemy przejść do głupich 
zabaw.

Radio - wiecznie, przez 24 h / dobę nastawione na Eskę “tylko najnowsze przeboje” albo 
RMF Maxxxx “Maxx Max Max…”. Dzięki pracy w kuchni znam większość najnowszych 
hitów na pamięć, ponieważ wspomniane stacje radiowe puszczają każdy z częstotliwością 
zbliżoną do pół godziny. Kiedy leci coś z mocniejszym beatem, kucharki podkręcają 
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volume i kontynuują pracę, kręcąc tyłkami w rytm muzyki. Po dwóch dniach mózg jest 
tak zlasowany, że przestaje odbierać większość bodźców związanych z dźwiękami.

Bejsbol - zabawa polegająca na rzucaniu nożami przez jedną osobę i odbijanie ich 
plastikową deską do krojenia przez drugą. Czasami zamiast nożów lecą łyżki albo 
pojemniki z pleksi, ale wtedy nie jest już tak zabawnie.

Perfumy - nacieranie kelnerek pleśniowym serem, tak, że bluzka takowej jest na resztę 
dnia hojnie obdarzona zapachem starych trampek trzymanych w foliowej torebce w 
temperaturze 40 stopni. Chyba, że ktoś lubi zapach camemberta czy lazura - wtedy ten 
zapach podobno jest przyjemny. Występuje w opcji z bitą śmietaną, ale to też nie jest 
już tak zabawne :].

Zapasy - przygwożdżenie jednej z ofiary do posadzki w katakumbach / przebieralni 
przez trzy pozostałe i grożenie jej Perfumami, bitą śmietaną lub sosem pomidorowym. 
Na grożeniu się, niestety, zwykle kończy.

Kibelek - zabarykadowanie drzwi i zgaszenie światła osobie, która korzysta z ubikacji. 
Najlepiej w tym samym czasie na jej błagalne dobijanie się odpowiadać “No weź szybciej 
kończ, bo inni też się chcą wysikać”, a następnie odblokować drzwi i przez kolejne 5 minut 
słuchać, jak dana osoba dobija się do rzekomo zablokowanych drzwi, nie wpadając na 
pomysł, aby nacisnąć klamkę. Skutkuje głównie z kelnerkami ;).

Ganiany - gonienie się z drągiem do czyszczenia rynien po ogródku w godzinach otwarcia 
lokalu, kiedy w środku siedzą klienci, połączone z przewracaniem krzesełek i siebie 
nawzajem. Wierzcie mi, bezcenny widok.

Rzucanie - pod tą ogólną nazwą kryje się zarówno rzucanie ciastem od pizzy w kuchni, 
jak i bitwy na darmowe dla klientów cukierki za barem na górze. Druga opcja fajniejsza, 
bo amunicję można zjadać, aby zakończyć konflikt.

Kablowanie - nie, nie chodzi o donoszenie szefowi, że kelnerki się obijają ;). Chodzi o 
rzucanie głośnych oskarżeń, jakoby nasz rozmówca obgadywał trzecią, nie biorącą udziału 
w rozmowie osobę, która doskonale te oskarżenia słyszy. Obgadywanie zwykle dotyczy 
rozmiarów pośladków kelnerek, fajności ich cycków i innych podobnych, żenujących 
żarcików :].

No, to by było na tyle w kwestii zwyczajów oraz języka panującego w moim obecnym 
miejscu pracy. Kolejna porcja informacji ze świata włoskiej gastronomii w polskim 
wydaniu, w miarę możliwości i niebawem. A tymczasem jedno motto - przesłanie. Jeżeli 
uważacie się za dobrych ludzi, miejcie litość dla biednych kucharzy i nie zamawiajcie 
pizzy z owocami morza. To boli.

POLTERGEIST - www.polter.pl

http://www.polter.pl/
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Rok 2007 na Stronach Szaleństwa
Jacek ‘vanderus’ Dworzycki

Początek 2007 roku nie zapowiadał się zbyt ciekawie dla polterowego działu poświeconego 
systemowi Zew Cthulhu. Aktywność redakcji spadła do minimum, coraz gorzej było z 
aktualizacjami materiałów, spadała oglądalność. Nie ma w tym nic dziwnego – w redakcji 
pozostał generalnie tylko Piotr ‘Wojewoda’ Woyke, który sam nie był w stanie pociągnąć 
całego działu. W końcu nadszedł taki moment, że nieuniknionym stało się podjęcie 
decyzji o zamknięciu Stron Szaleństwa. Chyba, że znalazłby się jakiś desperat, gotów 
włożyć pracę, by dział przy życiu utrzymywać.

Tym oto sposobem od początku czerwca zostałem szefem Stron Szaleństwa z mocnym 
postanowieniem, by raz w miesiącu aktualizować dział, co by Cthulhu na Polterze nie 
zamarł zupełnie. Jednak nie dane mi było owego postanowienia dotrzymać. Bardzo 
szybko wśród współpracowników, a następnie redaktorów znaleźli się Arkadiusz ‘Jeremiah 
Covenant’ Słowik i Bartek ‘5+oP +h3 H8’ Gruszczyński, którzy nie grzeszą zbytnim 
lenistwem. Dzięki naszej pracy i zaangażowaniu, a także pomocy innych osób – zarówno 
z redakcji Poltera, jak i z serwisem nie związanych – udało nam się zintensyfikować 
działalność działu, czyniąc z niego aktualnie najprężniej działające miejsce poświęcone 
Zewowi Cthulhu w polskiej sieci. Ukoronowaniem tej pracy i starań było wpisanie 
Stron Szaleństwa, jako jedynej polskiej strony, na listę witryn polecanych na stronach 
producenta systemu, firmy Chaosium. 

Patrząc na ubiegły rok pod kątem publikacji postanowiłem wybrać trzy, które najmocniej 
na wyróżnienie zasługują. Pierwszym z nich jest opowiadanie Arkadiusza ‘Jeremiaha 
Covenanta’ Słowika Przesyłka, na łamach Stron Szaleństwa publikowane w trzech 
odsłonach. Był to bodaj pierwszy jego tekst w naszym dziale, od razu na bardzo wysokim 
poziomie. Dodatkowo, był to najdłuższy tekst zeszłego roku. W naszym podsumowaniu 
po prostu nie mogło go zabraknąć.

Lipiec okazał się miesiącem wyjątkowym. Najbardziej cthulhowy ze wszystkich 
kolejowych składów świata zawitał do Polski. O przyjeździe do naszego kraju Orient 
Expressu informowaliśmy kilkukrotnie w wieściach na łamach działu. Niektórzy nawet 
zarzucali nam, iż wiadomość ta zdominowała cały dział w tym miesiącu. Cóż, chyba 
trzeba im przyznać rację. Jednak patrząc na statystyki odwiedzin wyraźnie widać, że 
informacja ta nie tylko mnie wydała się interesującą. Oczywiście, takiej wizyty nie sposób 
sobie odpuścić zwłaszcza, że obiecałem przygotowanie fotogalerii z tego wydarzenia. 
Szczerze muszę jednak przyznać, że zaskoczyło mnie, że są osoby gotowe nawet spoza 
Warszawy przyjechać, byle tylko OE zobaczyć.
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Dzięki właśnie takiej osobie macie możliwość zapoznać się z relacją wraz z pomysłem 
na przygodę zatytułowaną Orient Express autorstwa Rafała ‘Ra-Va’ Błaszczaka. Wielki 
ukłon w jego stron za pracę, którą w przygotowanie tego tekstu włożył, pomagając 
nam we wciąż jeszcze początkowym stadium działalności działu. Tym samym lipiec 
okazał się miesiącem przełomowym – nie dość, że zamieściliśmy pierwszy od długiego 
czasu scenariusz, to jeszcze pojawiła się fotogaleria. Wszystko to oczywiście ku pamięci 
wielkiego Mehmeta Makryata.

Trzecim tekstem, który był ważną cegiełką włożoną w rozwój działu była Geometria 
nieeuklidesowa dla cthulthystów. Bluźniercza geometria w domu i zagrodzie, której 
autorem jest Mateusz ‘Zsu-Et-Am’ Kominiarczuk. Tekst przygotowany z niebywałą 
starannością, a jednocześnie lekkością pióra zdominował wszystkie inne publikacje z 
zakresu szeroko rozumianej publicystyki w dziale. Geometrii… przypadła również palma 
pierwszeństwa, pod względem ilości wyświetleń tego artykułu. Mówiąc najprościej – z 
pewnością jest to hit 2007 roku. Ja osobiście mogę tylko tym wszystkim, którym tekst 
przypadł do gustu, oświadczyć, iż wszystko wskazuje na to, że nie był to jedyny tekst 
szefa działu D&D na Stronach Szaleństwa.

Kolejne miesiące na Stronach Szaleństwa to kolejne teksty, czy całe wręcz cykle, bardzo 
dobrze przyjęte przez naszych ulubionych macko-czytelników. Warto tu odnotować na 
przykład Mityczny Miesiąc w wykonaniu Arkadiusza ‘Jeremiaha Covenanta’ Słowika, 
który jest nieocenionym dostarczycielem pomysłów na kolejne przygody do Zewu 
Cthulhu.

A co w roku 2008? No cóż – mamy nadzieję, że nie raz Was pozytywnie zaskoczymy. 
Trzymajcie za nas macki i pamiętajcie: nadszedł czas przebudzenia Cthulhu. 
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Przesyłka
Żwir zachrzęścił pod kołami, gdy furgonetka skręciła 
w boczną drogę prowadzącą do Chałupy Weizmannów. 

Kierowca wrzucił czwórkę i rozkoszując się jazdą, rozparł wygodnie w fotelu. Było parę 
minut po godzinie ósmej, została mu ostatnia paczka do dostarczenia i jedyne jego 
zmartwienie stanowiły ciemne chmury, zasnuwające rozgwieżdżone niebo i księżyc w 
pełni.

Podrapał się po brodzie i zapalił papierosa. Pracował w firmie spedycyjnej od trzech 
lat, po wsiach, jak określano jazdę po kraju, jeździł od dwóch. W tych stronach był po 
raz pierwszy, ale bez trudu dotarł na miejsce. Ponadto, gdy zatrzymał się w miasteczku 
na obiedzie, udało mu się porozmawiać z mieszkańcami i zdobyć parę dodatkowych 
informacji o adresacie.

Chałupa Weizmannów, do której zmierzał, swoją nazwę zawdzięczała starej 
żydowskiej rodzinie, mieszkającej w tej okolicy od przeszło trzech pokoleń. Knajpa, w 
której jadł kolację, należała swojego czasu do jednego z członków owej familii. Żydzi 
dawali zatrudnienie wielu ludziom, płacili dobrze i żyli w znakomitej komitywie z 
miejscowymi.

Historia rodziny kończyła się wraz z „ostatecznym rozwiązaniem”. Jedynie 
najmłodszemu synowi, Robertowi, udało się uniknąć hitlerowskiego terroru i z tego, 
co mówił barman wynikało, że mieszka gdzieś w Ameryce. Ponoć, co jakiś czas, przysyłał 
pieniądze, by wspomóc rodzinne miasteczko, nieopodal którego się wychował.

Dom został sprzedany i w tej chwili należał do lekarza nazwiskiem Terlecki. Wedle 
słów, doktor przeprowadził się na wieś, by odpocząć od miasta. Wraz z nim, do domu, 
do którego już na zawsze przylgnęła nazwa Chałupy Weizmannów, przeprowadziła się 
jego żona, córka i stary przyjaciel rodziny. Najczęściej, w miasteczku pojawiała się córka 

– Patrycja, robiąca zakupy co dwa, trzy dni.
Na przednią szybę furgonetki opadł płatek śniegu. Po chwili następny i następny. 

Mężczyzna zaklął pod nosem i włączył radio.
Za kwadrans podamy wiadomości…
Droga była wąska, wysypana w całości żwirem, pozbawiona pobocza. Przez pierwsze 

dwieście metrów otaczały ją kamienne mury, przez co można było odnieść wrażenie, że 
jedzie się w czymś w rodzaju labiryntu. Gdy się skończyły, na ich miejscu pojawiła się 
trawa i drzewa, przykryte cienką warstwą białego puchu.

Kierowca spojrzał na zegarek, a myślami wrócił do Terleckich. 
Z opowieści barmana wynikało, że lekarz zajmował się jakimiś badaniami. Co jakiś czas 

można było spostrzec drogie, niemieckie auta – Mercedesy i Audi, ostrożnie wspinające 
się drogą wśród wzgórz. Teorii było wiele, ale barman nie wierzył w żadną z nich – wedle 
niego, doktor po prostu odpoczywał, a dorabianie do tego jakiś niestworzonych historii 
było zwykłą stratą czasu.

Mężczyzna spojrzał w tył, na kilka zwrotów i przesyłkę dla Terleckiego. Co w niej 
było? Mógł się tylko domyślać – ciężar i kształt przywodził na myśl książki. Jakie książki? 

Autor: Arkadiusz ‘Jeremiah Covenant’ Słowik
Redakcja: Jacek ‘vanderus’ Dworzycki
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Podręczniki medyczne czy literatura popularna? Tego już kierowca nie wiedział. W tej 
chwili, najbardziej liczyło się dla niego dostarczenie przesyłki i powrót do hotelu.

Droga prowadząca do Chałupy Weizmannów wiła się między wzniesieniami, 
praktycznie cały czas pnąc się w górę. Samego domu nie było jeszcze widać – mężczyzna 
przewidywał, że znajduje się on za zalesionym wzgórzem, górującym nad okolicą.

Śnieg padał coraz gęściej i szybko przykrywał drogę. Reflektory wyławiały z mroku 
długie, zmrożone źdźbła trawy, nagie krzaki i ciemne pnie. Kierowca pogłośnił radio:

Dobry wieczór! Jest wpół do ósmej, zapraszamy na nasz błyskawiczny serwis 
meteorologiczny.

Pomimo słonecznego popołudnia i stosunkowo wysokiej temperatury, noc zapowiada 
się wyjątkowo ciężko. Możemy oczekiwać nawet minus piętnastu stopni Celsjusza i, 
w najgorszym wypadku, dwudziestu centymetrów śniegu. Przewidywana widoczność 

– trzydzieści metrów. Służby drogowe wyjadą dopiero jutro, o piątej rano, więc do tej 
godziny spodziewane są utrudnienia w ruchu. Prosimy nie opuszczać domów bez ważnej 
potrzeby i jednocześnie składamy wyrazy współczucia tym, którzy muszą pracować w 
tych warunkach.

– Dzięki – zwolnił, zredukował do dwójki i przygotował się do pokonania stromego 
wzniesienia. Silnik zawył, gdy furgonetka powoli wspinała się w górę. Grudy śniegu 
uciekały spod kół, opony lekko się ślizgały, ale samochód nieprzerwanie parł do 
przodu.

To był serwis informacyjny radia Tooker. Miłego wieczoru życzę.
Kierowca ściszył muzykę i spojrzał w boczne lusterko.
Z tyłu panowała całkowita ciemność, jedynie tylne światła zabarwiały śnieg 

na czerwono. Był sam jak palec. Sprawdził wyświetlacz komórki – nie było żadnej 
wiadomości. Oli obiecał, że zadzwoni jak już będzie wolny, dostarczy ostatnią przesyłkę. 
Szef odezwie się jutro rano, tak jak zwykle, koło ósmej.

Śnieg wściekle uderzał o szybę, wycieraczki nie nadążały z jego odgarnianiem.
Cholera, gdzie jest ten dom?
Wydawało się, że jest już całkiem blisko. Jeszcze tylko kilka wzniesień i wdrapie się 

na to największe wzgórze, za którym powinna stać Chałupa Weizmannów.
Nacisnął mocniej pedał gazu. Silnik zawył – obroty wynosiły jakieś sześć tysięcy na 

minutę, a samochód wlókł się zaledwie dwudziestką.
Pieprzona paczka – gdyby chociaż wiedzieć, co w niej jest.
Zjechał z kolejnego wzniesienia, tuż przed nim zamajaczyło kilkanaście drzew i ledwo 

widoczna droga, stromo pnąca się do góry. Silnik wył, pokonując kolejne metry, a czas 
dłużył się potwornie. Setki białych płatków tańczyły w świetle reflektorów, kontrastując 
z czarnymi jak węgiel pniami drzew. Mężczyzna wytężonym wzrokiem wpatrywał się 
przed siebie, czekając, aż teren wreszcie zacznie się wyrównywać.

Gdy wjechał na wzgórze i spostrzegł w oddali migoczące, żółte światło, odetchnął z 
ulgą. Coś musiało zakłócać sygnał, bo radio przestało grać. Skupił się na jeździe i powoli 
prowadził furgonetkę w dół doliny, w kierunku Chałupy Weizmannów.

W końcu, samochód zbliżył się na tyle, by rozróżnić kształty dużego, prostokątnego 
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domu, stojącej z tyłu stodoły i studni przed nimi. Gdzieś z boku, kątem oka spostrzegł 
spory, prostokątny kształt przykry brezentem – prawdopodobnie jakiś samochód.

Gdy zajeżdżał przed dom, tuż przed maską zobaczył dwoje fosforyzujących ślepi. 
Co jest?!
Gwałtownie zahamował, nieomal uderzając twarzą w kierownicę. W świetle 

reflektorów zobaczył ogromnego owczarka niemieckiego, całego oblepionego śniegiem. 
Pies czujnie spozierał na intruza, biegając w pobliżu furgonetki. 

Zgasił silnik i czekał. Po minucie nacisnął klakson, przerywając panującą ciszę. Pies 
zaczął szczekać.

Śnieg bezszelestnie pokrywał wszystko wokoło.
Otworzyły się drzwi od domu. Owczarek podbiegł do człowieka stojącego w progu. 

Ten pogłaskał go po łbie i ruszył wolno w kierunku samochodu. Kierowca uchylił 
szybę:

– Czy to dom państwa Terleckich?
– Tak, a bo co? – zapytał ochrypły, męski głos. Twarz skrywał pod grubym kapturem, 

otoczonym futrem.
– Mam paczkę do dostarczenia.
– Daj.
– Nie, nie. Muszę dostać podpis pana Terleckiego, świadectwo odbioru.
– To bierz i chodź do chałupy, bo ciągnie.
Kierowca rozejrzał się w poszukiwaniu psa, ale ten prawdopodobnie zniknął w 

ciepłym wnętrzu. Wyłączył światła, wziął paczkę i zapiąwszy kurtkę, wyszedł z samochodu. 
Rozejrzał się wokoło, ale było zbyt ciemno. Śnieg powoli, spokojnie, jakby kołysząc do 
snu opadał z czarnego, zasnutego chmurami nieba.

Podążając za mężczyzną, wszedł do domu. Tamten zamknął za nimi drzwi, zasunął 
zasuwę i z głośnym zgrzytem przekręcił klucz w zamku. Potem ściągnął kaptur – dopiero 
teraz można było mu się przyjrzeć z bliska.

Mężczyzna mógł mieć około pięćdziesięciu lat – pomarszczona twarz, zaczerwienione 
policzki – może od mrozu, a może były to popękane naczyńka krwionośne. Szyję niemal 
całkowicie zakrywała czarna, poprzetykana siwymi włoskami broda. Spod gęstych, 
krzaczastych brwi na kierowcę patrzyło dwoje czujnych, brązowych oczu. Mężczyzna 
kiwnął głową, a następnie poprowadził go długim, niskim korytarzem do salonu. Uwagi 
kierowcy nie uszedł długi myśliwski nóż, zatknięty za pas.

Deski zaskrzypiały pod ich stopami, gdy przeszli przez szeroko otwarte dwuskrzydłowe 
drzwi i wkroczyli do pokoju gościnnego. Po prawej stronie, skąd biło ciepło znajdował 
się duży, ceglasty kominek. Ściany, podobnie jak wysoki sufit, pomalowano na biało i 
udekorowano obrazami oraz trofeami myśliwskimi. Drewnianą podłogę przykrywał 
puszysty dywan. Na środku pomieszczenia stał ciemnobrązowy, prostokątny stół.

W fotelu naprzeciw kominka siedział starszy, może sześćdziesięcioletni mężczyzna 
w bordowym szlafroku. Światło doskonale oświetlało liczne bruzdy na jego twarzy, a 
on sam w zamyśleniu wpatrywał się w ogień. Z trzymanej w prawej dłoni fajki leniwie 
unosiła się smużka szarego dymu. 
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– Doktorze, do pana – rzucił mężczyzna odziany w futra i oparł się o ścianę. Nie 
spuszczał wzroku z kierowcy.

Terlecki ocknął się i rozejrzał badawczo po pomieszczeniu. W końcu jego wzrok 
zogniskował się na obcym i trzymanej przez niego paczce.

– Myślałem, że już pan nie przyjedzie – głos był wysoki, stary, jakby wysuszony.
– Zlecenie musiałem wykonać dziś.
– Dość paskudna pogoda.
– Owszem. Dlatego zależy mi na jak najszybszym dostarczeniu przesyłki – kierowca 

podszedł do siedzącego i podał długopis, a następnie wskazał mu gdzie powinien 
podpisać.

– Dziękuję. Oto pańska własność – podał Terleckiemu paczkę. Dłonie lekarza drżały, 
gdy sięgał po przesyłkę.

– To ja dziękuję – doktor uśmiechnął się kącikiem ust, z satysfakcją. – Bardzo mi 
zależało na tych księgach.

W tym momencie do pokoju weszła zadbana starsza kobieta w czarnej spódnicy i 
ciemnożółtej bluzce – zapewne małżonka Terleckiego. Zlustrowała wzrokiem wszystkich 
zgromadzonych w pomieszczeniu i patrząc na obcego, zapytała:

– A któż to jest, Henryku?
– Pan…? – Terlecki spojrzał pytająco na kierowcę.
– Rafał Kalas – ukłonił się nisko.
– No właśnie – doktor kiwnął głową i zaczął pykać fajkę.
– Zostanie pan na kolacji?
– Nie, nie – kierowca postąpił krok ku drzwiom. – Muszę wracać.
– W taką pogodę? No, co też pan! – kobieta spojrzała mu w oczy i z lekkim uśmiechem 

ujęła go pod ramię.
– Nie, nie, naprawdę dziękuję. Już prawie przestało padać. Nie chcę robić kłopotu.
– Bez gadania. Żal psa wygonić na dwór – kierowca przypomniał sobie owczarka, 

który jeszcze pięć minut temu biegał przed światłami furgonetki. Rzeczywiście, żal. 
– …pan chce wracać. Za jakieś pół godziny się uspokoi, przestanie padać, zjemy i wtedy 
pan wróci.

– Ale… – Kalas spojrzał na mężczyznę przy drzwiach, który przyglądał mu się 
złowrogo.

– Nie ma żadnego „ale”! Proszę do stołu – Terlecka wskazała mu krzesło i dopilnowała, 
aby usiadł. 

Gdy Kalas zajął miejsce, z wyrazem tryumfu wyszła do przedpokoju.
– Już dawno temu mówiłem, że kobiety rządzą światem – doktor uśmiechnął się 

kpiąco i rozłożył ręce w geście bezradności.
Wstał z fotela i usiadł przy stole, naprzeciw Rafała. Wyciągnął z kieszeni paczkę 

zapałek i po kolei zapalił wszystkie świeczki na dwóch srebrnych kandelabrach stojących 
na blacie. W tym czasie Kalas zdjął kurtkę i powiesił na oparciu krzesła. Rozprostował 
nogi, sprawdził wyświetlacz komórki – brak zasięgu. Schował telefon do kieszeni i zapytał 
gospodarza:
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– Przepraszam – jest tutaj zasięg?
– Ma pan na myśli telefonię komórkową?
– Tak.
– Różnie – Terlecki wzruszył ramionami. 
– Uhm – by podtrzymać rozmowę, Kalas zapytał – Długo już państwo tutaj 

mieszkają?
– Od trzech czy czterech lat. Nie pamiętam dokładnie, nie mam głowy do takich 

szczegółów.
– Rozumiem – Rafał wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów. – Mogę zapalić?
– Tak, proszę. – Terlecki kiwnął głową – Władimir, przynieś popielniczkę.
Mężczyzna przy drzwiach wyszedł.

– Ładny dom – rzekł Rafał odpalając papierosa i wskazując na płótna i trofea 
– pańskie?

– Nie, nie. – w tym momencie do pokoju wszedł mężczyzna z ciężką, szklaną 
popielniczkę i położył ją przed Kalasem. – Część z nich to pewnego rodzaju posag mojej 
żony, natomiast te trofea obok kominka są stosunkowo świeże – Władimir upolował 
je jesienią.

– Zajmuje się pan myślistwem? – Rafał zwrócił się do mężczyzny ponownie stojącego 
przy drzwiach.

– Robię dużo rzeczy – odpowiedział wolno Władimir, bacznie obserwując Kalasa.
– Rozumiem – kierowca zaciągnął się głęboko papierosem.
Chyba nie jestem tutaj mile widziany.

– A pan? – Terlecki wycelował w niego fajką.
– Pracuję w firmie spedycyjnej, rozwożę paczki po całej Polsce.
– Lubi pan swoją pracę? – doktor zmrużył oczy.
– Nie narzekam. Można sporo zwiedzić i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
– Typ podróżnika, jak rozumiem?
Kalas w odpowiedzi się uśmiechnął. Gdzieś na górze skrzypiała podłoga. Drewno 

cicho trzaskało w kominku. W powietrzu unosiła się woń wanilii. Rafał spojrzał na 
zegarek – dochodziła dziewiąta.

Mam nadzieję, że przed północą będę w hotelu. Hm… pierwszy raz będę jadł kolację 
u któregoś z klientów. Nie pasuje mi to, ale… może doktor otworzy przesyłkę?

Spojrzał na paczkę leżącą z boku. 
Terlecki sam powiedział, że są to książki – ale jakie to książki? Z ciężaru można by 

było wywnioskować, że albo cztery małe woluminy, albo jedna, dwie spore księgi. Raczej 
ta druga opcja – paczka była dość szeroka.

– Tatku? – delikatny głos wyrwał kierowcę z zamyślenia. Rafał odwrócił głowę i 
spojrzał na młodą kobietę stojącą w progu. Na oko miała około dwudziestu paru lat. To 
musiała być Patrycja, córka gospodarza.

– Tak? – doktor wyciągnął fajkę z ust.
– O której będzie kolacja?
– Za parę minut. Nie idź już na górę, potem skończysz – doktor wstał od stołu – Idę 
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porozmawiać z mamą, a ty usiądź i poczekaj.
Terlecki wyszedł wraz z Władimirem, a dziewczyna podeszła do stołu. Chwilę mierzyła 

wzrokiem Kalasa, a następnie zajęła miejsce. Miała kręcone, blond włosy opadające na 
ramiona, szczupłą, piękną twarz i ładną figurę. Płomienie rzucały złocisty blask na jej 
bladą skórę, odbijały się w oczach. Dziewczyna uśmiechnęła się lekko i zapytała:

– Pan pewnie dostarczył przesyłkę dla taty?
Fajna laska.

– Owszem – Rafał skinął głową.
– A jak pana godność? – z lekkim uśmiechem kręciła głową. – Tatko powinien mi pana 

przedstawić, ale sam pan rozumie – gdy się na czymś skupi, reszta świata nie istnieje.
Kierowca podał rękę dziewczynie:

– Rafał Kalas. 
– Patrycja Terlecka – ponownie się uśmiechnęła. – Długo pan u nas zostanie?
– Szczerze mówiąc, nie planowałem tutaj w ogóle zostać.
– Moja mama pana zatrzymała?
– Tak.
Dziewczyna machnęła ręką.

– W sumie się nie dziwię, pogoda jest naprawdę upiorna – dziewczyna spojrzała za 
okno, na płatki śniegu przylepione do szyby.

Kalas kiwnął głową.
– Długo pan tak pracuje? Rozwożąc paczki?
– Około trzech lat.
– Lubi to pan?
– Tak. Nie narzekam.
Doktor pojawił się na progu. Z tyłu, jak cień, stał za nim myśliwy.

– Przepraszam, że wam przerwę… – popatrzył na Patrycję – ale chciałbym zobaczyć, 
co tam dziś zmajstrowałaś, moja droga.

– Dobrze tatku. Mam iść z tobą?
– Nie – Terlecki spojrzał na Kalasa – zajmij się naszym gościem.
– Dobrze – dziewczyna uśmiechnęła się ciepło i odprowadziła ojca wzrokiem.
Rafał zgasił papierosa i ułożył się wygodnie na krześle.

– A pani się czym zajmuje? – zapytał.
– Jaka pani? Taka stara nie jestem – Patrycja uśmiechnęła się uroczo.
– No racja – Kalas się roześmiał – Ale nie chciałbym cię urazić.
– Dobra forma. Może od razu przejdźmy na ty? Czy już przeszliśmy?
– Już przeszliśmy – kierowca mrugnął. – A więc co porabiasz?
– Dużo rzeczy.
– A dokładniej?
– Hm… – dziewczyna oparła łokcie na stole – maluję obrazy, sporo czytam, recenzuję 

książki i filmy, czasem coś napiszę.
– Artystka?
– Jeśli można tak powiedzieć.
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– Nie no, można. Przecież, jeśli coś robisz, coś, co można podpiąć pod działalność 
artystyczną, to chyba jesteś artystką, prawda?

– Ale musiałabym jakoś zaistnieć, moje nazwisko powinno stanowić markę, ludzie 
by mnie znali.

– A nie znają?
– Nie.
– A gdzie się udzielasz?
– Na Sieci.
– Jeśli dobrze piszesz, to chyba łatwo się przebić, prawda?
– Chyba, że piszesz o czymś, co mało kogo interesuje?
– Czyli o czym?
Patrycja nic nie odpowiedziała, wpatrzyła się w ogień.

– Nie no, powiedz, ciekawi mnie to.
– Co za książki przywiozłeś mojemu ojcu? – zapytała, a następnie przysunęła paczkę 

do siebie. Zaczęła ją powoli rozpakowywać. Kalas obserwował to w milczeniu.
Czyli nic nie straciłem, siedząc tutaj.
Dziewczyna rozdzierała kolejne warstwy papieru, śmieci zrzucając na podłogę. Rafał 

spojrzał na drzwi – nikt nie nadchodził. 
Odważna – chyba, że ojciec pozwala jej otwierać paczki. Widać, że jest jedynaczką. 

Trzeba jej przyznać, że jest pewna siebie, sympatyczna i dość konkretna. No i 
tajemnicza.

Kalas podrapał się za uchem i przyjrzał się książkom kładzionym przez dziewczynę 
na stole. Widać, że obydwa woluminy zrobiły na niej duże wrażenie.

– Co to za książki? – zapytał od niechcenia.
– Klucz Salomona i Lemegeton.
– Czyli?
– Księgi okultystyczne. Ich autorstwo przypisuje się biblijnemu królowi Salomonowi, 

ale prawdopodobnie pochodzą ze średniowiecza.
– Okultystyczne?
– Tak – dziewczyna otworzyła jedną z ksiąg. – Stare grimuary, opisujące duchy i 

demony, a także sposoby ich przyzywania.
– Zajmujesz się takimi rzeczami? – Rafał spojrzał na nią badawczo.
– Nie, nie ja. Tata. To jego hobby – lubi sobie o tym poczytać w wolnych chwilach. 

Próbował nas tym zainteresować – podniosła wzrok i spojrzała mu w oczy, jakby się nad 
czymś zastanawiając – ale wyszło mu to chyba tylko z Władimirem.

– Rozumiem – mruknął Kalas.
Dziewczyna się uśmiechnęła.

– Wiem, że to dziwnie dla Ciebie brzmi, ale tutaj naprawdę nie ma co robić.
– Nic przecież nie mówię.
– Hm… to nie wyglądaj tak, jakbyś chciał mnie przepraszać. – mrugnęła i wróciła 

do księgi.
Rafał spojrzał na zegarek. 21:10. 
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Zaraz powinni podać kolację.
– Jesteś praktykujący? – zapytała, nie przerywając kartkowania.
– Nie. Skąd takie pytanie?
– Nie wierzysz?
– Nie zastanawiam się nad tym. Po prostu żyję – wzruszył ramionami.
– Czyli dość płytko, jeśli mówimy o twoim duchu?
– Nie myślę o tym w tych kategoriach. Dlaczego o to pytasz?
– Tak po prostu. Skoro wiesz, że zajmujemy się okultyzmem, chciałam wiedzieć, co 

o tym myślisz.
– Nic nie myślę – Kalas uśmiechnął się kącikiem ust – Ludzie mają różne 

zainteresowania.
– To prawda – Patrycja skinęła głową i zagryzła wargę. – A te zainteresowania są 

różnie odbierane.
– Też prawda. Szczerze mówiąc, nie dbam o to. To wasza osobista sprawa – ja miałem 

tylko dostarczyć przesyłkę.
– Ale przyznaj – spojrzała na niego bystro – czujesz satysfakcję z tego, że poznałeś 

jej zawartość, prawda?
– No tak, to oczywiste. Za każdym razem tak jest. Lubię wiedzieć, co wożę w swoim 

samochodzie. Może to trochę głupie, ale w ten sposób jakby poznaję ludzi, którym 
dostarczam te wszystkie paczki.

– I co możesz powiedzieć o nas? – zapytała, zamykając księgę.
– Że macie swoje zainteresowania. Że prowadzicie spokojne życie z dala od cywilizacji. 

I że chyba jest wam dobrze i nie macie powodów do narzekań.
– Hm… masz rację – uśmiechnęła się i zaniosła woluminy na boczny stolik. – Idę 

sprawdzić, czy kolacja jest już gotowa. Zaraz wrócę.
Rzuciła mu przelotne spojrzenie i opuściła pokój. Rafał został sam. Rozejrzał się po 

pomieszczeniu, spojrzał w kominek, później na korytarz. Z góry ponownie dochodziło 
skrzypienie podłogi – najwyraźniej tam musiał się znajdować pokój dziewczyny.

Wstał od stołu i podszedł do leżących ksiąg. Grube okładki z tłoczonymi literami. 
Otworzył na stronie tytułowej:

The Key of Salomon
Clavicula Salomonis
A poniżej dziwny symbol – coś jakby okrąg, a w nim krzyż o podwójnych ramionach 

– u góry i u dołu. W środku i wewnątrz okręgu znajdowały się jakieś symbole, przywodzące 
na myśl litery greckiego alfabetu.

Przerzucił parę kartek dalej – książka była napisana po łacinie. Wyglądała na dość 
starą – papier był pożółkły, a czcionka podobna do gotyckiej. 

Kalas usłyszał jakiś szmer za plecami. Zamknął księgę i odwrócił się powoli.
***
W korytarzu stał owczarek. 
Z lekko przekrzywioną głową przypatrywał się intruzowi. Miał grubą, czarno–

pomarańczową sierść i ciemne jak węgle oczy. Przez chwilę mierzyli się wzrokiem, aż w 
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końcu pies stracił zainteresowanie przybyszem i poczłapał w głąb domu.
Gdzieś na górze zaskrzypiała podłoga. Chwilę później ciszę zakłóciło stanowcze 

burczenie w jego brzuchu. Uśmiechnął się i podszedł do okna.
Śnieg przestał padać, jego furgonetka stała lekko przysypana. Jeszcze raz spojrzał na 

zegarek – dwadzieścia po dziewiątej.
Ktoś się zbliżał. Rozpoznał głos Patrycji. Usiadł na swoim miejscu i czekał.
Skrzypienie na górze się powtórzyło.
Do pokoju wkroczyła Terlecka niosąc wazę parującej zupy. Uśmiechając się perliście, 

postawiła ją przed Kalasem. Za nią szła Patrycja, niosąc talerze i sztućce. Nakryła do stołu 
i usiadła naprzeciw Rafała. W tym czasie starsza kobieta zapytała:

– I jak się panu u nas podoba?
– Właśnie mówiłem Patrycji, że panuje tutaj istna sielanka. Spokój, cisza – 

przyjemnie.
– Owszem, owszem – zaczęła nalewać zupę do talerzy. – Jest bardzo miło, zwłaszcza 

latem.
– Proszę – powiedziała Patrycja, podając mu talerz.
– Dziękuję – Kalas kiwnął głową i zaczął jeść.
– Smacznego – Terlecka uśmiechnęła się lekko i ruszyła do przedpokoju – zawołam 

Henryka i Władimira. Znowu siedzą na górze?
– Tak – mruknęła dziewczyna.
– Nie jesz? – zapytał, widząc jak Patrycja miesza leniwie zupę.
– Zjem później. Wolę sobie z tobą pogadać – spojrzała mu w oczy – tutaj rzadko 

przyjeżdża ktoś obcy.
– Nie odwiedza was rodzina? – Rafał przełknął solidny łyk. Zupa, grzybowo–

jarzynowa, sądząc po tym, co pływało w talerzu, była naprawdę wyśmienita. Sięgnął po 
pajdę chleba i spojrzał na córkę Terleckich.

– Prawie w ogóle. W tym roku byli na wakacje, ale tylko parę dni. Prawda jest taka, 
że nikt nie lubi przebywać zbyt długo z dala od cywilizacji.

– Chcesz się stąd wyprowadzić?
– Mam taki zamiar. Ale jeszcze nie teraz. Skończyłam liceum, przeprowadziliśmy się 

tutaj… może w przyszłym roku pójdę na studia. Taką mam nadzieję.
– A co chcesz studiować?
– Teologię albo psychologię. Nie wiem jeszcze.
– Na pewno jakąś „logię” – uśmiechnął się Kalas.
– No tak – dziewczyna odwzajemniła uśmiech i zaczęła jeść.
Przez chwilę pokój wypełniały tylko odgłosy jedzenia. Na progu salonu pojawił się 

owczarek, merdając ogonem. Patrycja sięgnęła po kromkę chleba i szepnęła:
– Azif, chodź.
Pies posłusznie podbiegł do dziewczyny. Ta pogłaskała go po głowie i rzuciła mu 

chleb.
– Dobry, dobry – spojrzała na niego ostatni raz i wróciła do zupy.
– Jest twój? – zapytał Kalas.
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– Cała rodzina się nim opiekuje, ale w sumie, to ja spędzam z nim najwięcej czasu. I 
chyba to właśnie mnie najbardziej słucha.

– Szkoliłaś go jakoś?
– Takie najprostsze polecenia jak „bierz go”, „łapa” czy „leżeć”. Nic skomplikowanego. 

Ale rozumie, co się do niego mówi, czyli jest dobrze.
– A skąd to imię?
– Azif ? – pies spojrzał na dziewczynę. – Od takiego arabskiego uczonego, długa 

historia. Ale pasuje do niego – ponownie pogłaskała go po głowie.
W tym momencie do salonu weszła Terlecka wraz z mężem i Władimirem. Doktor 

uśmiechnął się do Patrycji i usiadł na końcu stołu, jak przystało głowie rodziny. Myśliwy 
obrzucił Rafała pogardliwym spojrzeniem, podrapał psa za uchem i zajął miejsce po 
prawej stronie, tuż przy Terleckim. Pani domu rozlała zupę do talerzy i zbierając puste 
naczynia, zapytała:

– Smakowało panu?
– Tak, tak – wyśmienite.
– To dobrze.
– Stara kuchnia ma swój smak, prawda? – wtrącił się doktor, patrząc na Kalasa.
– Owszem. Zawsze lubiłem jeździć do mojej babci – specjalizowała się w staropolskich 

potrawach – odrzekł Rafał. – I muszę powiedzieć, że ta zupa przypomina mi te 
babcine.

– Tak… nie mamy się czego wstydzić. Pan nie kontynuuje tradycji gastronomicznych? 
– doktor się rozkaszlał. Tylko Patrycja spojrzała na swojego ojca, przykładającego do ust 
chusteczkę – żona i Władimir nie podnieśli głowy znad talerzy. Kalas poczekał, aż minie 
atak kaszlu i dopiero wtedy odpowiedział.

– Nie, nie. Rzadko zajmuję się gotowaniem, nie ma mnie w domu po prostu – kątem 
oka Rafał spostrzegł, że Patrycja bacznie mu się przypatruje. Udał, że tego nie widzi i 
skupił się na rozmowie z doktorem.

– Rozumiem… – lekarz włożył chusteczkę do kieszeni – A przy okazji… Tak się 
zastanawiałem… że skoro lubi pan podróżować, to na pewno lubi pan też historię? 

– zapytał doktor między kolejnymi kęsami chleba.
– Szczerze mówiąc, to był mój ulubiony przedmiot w szkole.
– To może później, gdy skończymy jeść i zanim pogoda się uspokoi, porozmawiamy 

o historii tego domu? – Władimir spojrzał na doktora, potem na kierowcę i wrócił do 
jedzenia. Kalas go zignorował i odpowiedział:

– Nie mam nic przeciwko.
– Pójdę po kompot – rzuciła Terlecka i wraz z córką wyszła z salonu. 
Doktor jadł dłuższą chwilę, a gdy skończył odsunął talerz i przesiadł się na fotel. 

Gestem nakazał Kalasowi ustawienie krzesła obok kominka. Następnie dorzucił parę 
szczap do ognia, nabił i rozpalił fajkę. Gdy w górę uniosły się smugi waniliowego 
dymu, Terlecki zaczął mówić. Jego głos, odrobinę szorstki i sposób, w jaki opowiadał 

– spokojnie, lekko gestykulując – od razu sprawiły, że Rafał przestał żałować czasu, który 
tutaj spędził.
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– Dom, w którym obecnie się znajdujemy został zbudowany około stu dwudziestu 
lat temu. Jego architektami i budowniczymi byli Weizmannowie – żydowska rodzina, 
zamieszkująca tutejsze tereny od kilkunastu dziesięcioleci. Familia była rozbita na kilka 
grup – właścicieli karczm, tartaków, okolicznych pól. Ich wpływy sięgały ponoć nawet 
do Krakowa – choć teraz ciężko to potwierdzić. Faktem niezbitym pozostaje jednak, iż 
swojego rodzaju serce rodziny znajdowało się właśnie w tym miejscu. Nie dziwota, że 
miejscowi zaczęli ów dom nazywać Chałupą Weizmannów.

– Seniorem rodu był Józef Weizmann. Z informacji, które posiadam wynika, że był 
to bardzo bogaty człowiek – posiadał dwa tartaki, piwiarnię, cztery sklepy i kilkadziesiąt 
hektarów pola. Stanowił najpoważniejszego pracodawcę, jakbyśmy dziś powiedzieli, na 
tych terenach. Chłopi, których zatrudniał, byli dobrze traktowani, co zaprocentowało 
w późniejszych latach… – doktor zaciągnął się głęboko i wpatrzył w ogień. Po paru 
sekundach kontynuował.

– Józef miał czwórkę dzieci – Jakuba, Joachima, Annę i najmłodszego syna – Roberta. 
Wymieniłem ich w kolejności od najstarszego do najmłodszego – i w takiej też kolejności 
będę o nich opowiadał.

– Jakub, jako syn pierworodny, miał zostać następcą Józefa. By godnie reprezentować 
Weizmannów, zostaje wysłany przez ojca do Krakowa na studia historyczne. Tam poznaje 
Esterę, swoją przyszłą żonę, także Żydówkę i w roku 1938 bierze ślub. Dzięki pieniądzom 
uzyskanym z posagu, udaje im się zamieszkać w Krakowie i przez kilka lat żyją w spokoju. 
Z informacji, które posiadam, wynika, że na wiosnę roku 1942, czyli w momencie, gdy 
w całym kraju rozpoczynał się proces likwidacji gett żydowskich, dochodzi do wydania 
Jakuba i Estery Niemcom przez kilku szmalcowników. W swoim gabinecie mam list, 
wysłany przez Jakuba na kilka dni przed aresztowaniem – wymienia z nazwisk kilka 
osób i podkreśla, że na wypadek aresztowania, to tych ludzi należy winić. Nie widzę 
przyczyny, dla której mielibyśmy w to nie uwierzyć – to ta czwórka doniosła Niemcom 
o ukrywających się Weizmannach.

Do pokoju weszła Patrycja niosąc trzy szklanki wypełnione ciemnoczerwonym 
napojem. Podała kompot ojcu, Władimirowi i Kalasowi – wszyscy skinęli głową. 
Dziewczyna bezszelestnie znikła. Rafał wypił mały łyk, zapalił papierosa i zapytał:

– Co się z nimi stało? Z tymi szmalcownikami?
– Zaraz, zaraz – doktor machnął ręką, jakby odganiał muchę. Za jednym zamachem 

wypił połowę szklanki, zaciągnął się fajką i ciągnął dalej: 
– Najstarszy syn wraz z żoną zostają wysłani do Oświęcimia. I tutaj dochodzi do 

splecenia się wątków Jakuba i Joachima – doktor spojrzał na Kalasa poważnie i pochylił 
się lekko w fotelu. Ściszył głos i rzekł:

– Szmalcowników była czwórka. Byli biednymi mieszkańcami Krakowa, którzy gdzieś, 
zapewne przez przypadek, dowiedzieli się o ukrywającym się małżeństwie. By mieć 
całkowitą pewność, przez kilka, może kilkanaście dni obserwowali dom. Byli jednak na 
tyle nieostrożni, że Jakub zorientował się, że coś jest na rzeczy. Pozwalam sobie przypuścić, 
że na pewno myślał o jakimś wyjściu awaryjnym, na pewno planował zmianę lokalu – ale 
nie mam stuprocentowej pewności. Zresztą, to nie jest w tej chwili istotne.

	
PO

LT
E
R
	|

	Z
E
W

	C
T
H

U
LH

U



���

– Jak wspominałem, posiadam list z imionami i nazwiskami. Gdy wiadomość o 
aresztowaniu dotarła do Chałupy Weizmannów, Joachim, z listą osób odpowiedzialnych 
za śmierć brata, przedostał się do Krakowa. Zrobił to wbrew kategorycznemu zakazowi 
ojca. Chciał zemścić się za wydanie Jakuba i mu się to udało. Jak tego dokonał, chciałbyś 
zapytać zapewne – doktor cofnął się i rozparł się wygodnie w fotelu. Niespiesznie pykał 
fajkę, wpatrując się w Kalasa.

– Wchodząc tutaj, zauważyłem, że moja córka otwarła przesyłkę, którą pan dla mnie 
przywiózł. Rozumiem też, że powiedziała, co jest w środku?

– Jakieś księgi okultystyczne – odpowiedział Rafał.
– Owszem. Dwie okultystyczne księgi – Klucz Salomona i Lemegeton, które 

zamówiłem u pewnego człowieka, trudniącego się ściąganiem zapomnianych woluminów 
z całej Europy. Nie było to pierwsze zamówienie, co nie zmienia faktu, że jest jednym 
z najważniejszych – skosztował kompotu i mówił dalej. – Okultyzm i wszelkie kwestie 
związane z wiarą nie interesowały mnie przez bardzo długi czas. Byłem racjonalistą, 
wierzyłem w fakty. W obecnej chwili, zmieniłem nieco swoje podejście…

Gdzieś na górze zaskrzypiała podłoga. Doktor przerwał opowieść i spojrzał na 
Władimira.

– Idź jej powiedz, by niczego nie ruszała.
Myśliwy kiwnął głową i wyszedł, a Terlecki zaczął mówić.

– Pan może się do tego nie przyznać, ale lubi pan poznawać te wszystkie legendy, mity 
i inne tego typu opowieści. Podróżując po kraju i rozwożąc różne przesyłki, siłą rzeczy 
słyszy pan mnóstwo różnych historii. Jako, że spędził pan tutaj chwilę, pozwolę sobie 
dokończyć opowieść o tym domu, a pan nie będzie mógł powiedzieć, że stracił te parę 
godzin. Mylę się?

– Proszę mówić – Rafał zaciągnął się i spojrzał na zegarek. Dochodziła dziesiąta.
– Ta czwórka, która wydała Jakuba i Esterę Niemcom, zginęła dwa dni po przyjeździe 

Joachima do Krakowa. Według świadków, było słychać potworne krzyki z ich mieszkania, 
a rano policja znalazła cztery martwe ciała w najdziwniejszych pozach. Poszła plotka, że 
to duchy, nasłane przez Żydów, zamordowały szmalcowników we śnie. Brzmi to dość 
absurdalnie, nie sądzi pan? – nie czekając na odpowiedź, doktor kontynuował:

– Joachim, podczas rutynowej kontroli ulicznej, został rozstrzelany przez patrol 
niemieckich żołnierzy. Na tę wieść, Józef Weizmann postanowił ukryć swoją rodzinę. 
Wysprzedał rodzinny majątek i zajął się exodusem – córkę, Annę, wysłał do Rumunii, do 
swoich starych krewnych, natomiast Roberta, najmłodszego syna jakimś cudem przerzucił 
do Stanów Zjednoczonych. Do dziś nie mam pojęcia, jak mu się to udało.

– Gdy już został sam, opuścił ten dom, klucze powierzył zaufanemu Polakowi z 
miasteczka i zniknął. Do domu przylgnęła nazwa Chałupy Weizmannów i przez wiele, 
wiele lat nikt się tymi terenami nie interesował.

– Kiedy przeczytałem w gazecie, że dom wystawiono na sprzedaż, od razu zacząłem 
zbierać pieniądze. Pan rozumie – lubię się otaczać rzeczami mającymi swoją historię 

– Terlecki uśmiechnął się lekko. Spokojnie pykał fajkę. 
Skrzypienie na górze ustało. Ogień cicho trzaskał w kominku. Kalas opróżnił szklankę, 
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odstawił ją na stół i czekał. Doktor zwilżył usta resztą kompotu i wypuszczając chmurę 
dymu, mówił dalej:

– Dom kosztował mnie sporo pieniędzy. Oprócz zakupu, należało go wyremontować. 
Kupiłem go ze wszystkim, co było w środku – siłą rzeczy, nie było tego wiele. Przez tyle 
lat, wielu szabrowników szukało jakiś wartościowych przedmiotów zostawionych przez 
Weizmannów. Jedynym nienaruszonym pomieszczeniem pozostał strych. Nie wiem do 
końca, dlaczego tak było, ale gdy pociągnąłem właściciela za język, stwierdził, że chodzą 
plotki, iż tę część domu obłożono jakąś klątwą.

– Oczywiście, uznałem to za brednie i wkrótce po pierwszych remontach i 
przeprowadzce przystąpiłem do badania poddasza. Na drzwiach broniących doń wstępu 
znalazłem jakieś wyryte symbole i słowa, napisane w nieznanym mi języku. Ich znaczenie 
poznałem dopiero niedawno – i w pewnym sensie, nieco za późno – rzekł Terlecki z 
delikatnym, ironicznym uśmiechem.

– Dlaczego za późno? – przerwał Rafał. – Naprawdę istniała jakaś klątwa?
– Nie, nie – doktor spojrzał Kalasowi prosto w oczy – To były brednie, nic więcej.
– Więc?
– Na strychu znalazłem mnóstwo starych ksiąg – przekrój literatury z początku 

dwudziestego wieku. Wyglądało na to, że Weizmannowie lubili czytać. W obecnej 
chwili, cały czas kataloguję wszystkie te woluminy, szukam informacji o nich w Internecie 

– staram się stworzyć dokładnie opisaną biblioteczkę.
– Literatury beletrystycznej było niewiele – przeważały książki popularnonaukowe, 

psychologiczne, religijne i okultystyczne. Najciekawsze okazały się te ostatnie i obecnie 
żałuję, że zająłem się nimi tak późno.

– Dlaczego?
– Może, gdybym się zajął wcześniej, już teraz znałbym odpowiedzi na pytania 

dotyczące Weizmannów.
– A jakie to pytania?
– Nie tak szybko – doktor uśmiechnął się ironicznie. – Wróćmy jeszcze do rzeczy 

znalezionych na strychu. Oprócz mnóstwa książek, były tam też obrazy – pejzaże i dość 
odważne abstrakcje. Stare płyty, kolekcja broni białej i interesujący wisiorek – Terlecki 
sięgnął do kieszeni i wyciągnął z niej wiszący na grubym, metalowym łańcuchu medalion. 
Miał kształt trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych krawędziach. Mieścił się w zaciśniętej 
dłoni i w całości zrobiono go ze złota.

– Ładny, prawda?
– Można? – Kalas wyciągnął rękę. Doktor zmierzył go wzrokiem, spojrzał na medalion 

i ostrożnie położył wisiorek na dłoni Rafała.
Kalas zaczął oglądać go w świetle bijącym z kominka. Na wierzchu pokrywy – bo 

bezsprzecznie wewnątrz medalionu coś było – znajdowały się inskrypcje, przywodzące 
na myśl pismo arabskie. Oprócz tego, z tyłu wyryto dużą literę W – oczywisty symbol 
rodziny Weizmannów.

Spojrzał na Terleckiego i zapytał:
– Co jest w środku?
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– Nie udało mi się tego otworzyć – Terlecki pokręcił głową.
– Jest pusty?
– Nie, nie. Niech pan posłucha – doktor odłożył fajkę, wziął medalion z rąk Kalasa 

i schował go do kieszeni.
– Nie pozwolił mi pan dokończyć i teraz zadaje niepotrzebne pytania. Na strychu 

znalazłem także pamiętnik Anny. Rozpoczynał się w dniu jej szesnastych urodzin, a 
kończy, gdy dziewczyna opuszcza dom Weizmannów i kieruje się do Rumunii.

– Polski i jidysz przeplatają się w tych zapiskach, dlatego trochę czasu zabrało mi 
odszyfrowanie wszystkiego. Jednak, gdy w końcu mi się to udało, poznałem parę tajemnic 
tej starej żydowskiej familii – doktor uśmiechnął się tryumfująco, a Rafał poprawił się 
na fotelu, czekając na ciąg dalszy.

– Medalion, który panu pokazałem, przez Annę nazywany jest Herbem. Wedle jej słów, 
każdy z członków rodziny posiadał taki medalion. Nie mówi tego wprost, lecz z kontekstu 
wynika, że ów wisiorek posiada pewnego rodzaju moc… – Terlecki bacznie obserwował 
Kalasa, w oczekiwaniu na jakąkolwiek reakcję. Nie doczekawszy się jej, mówił dalej.

– Zacząłem czytać księgi znalezione na strychu. Jednocześnie, znajdowały się w nich 
odniesienia do innych dzieł, których Weizmannowie nie posiadali – musiałem zacząć 
kupować je na aukcjach internetowych, od prywatnych kolekcjonerów. Wydałem całą 
masę pieniędzy, ale nie żałuję.

Na korytarzu pojawił się Władimir. Spojrzał na Rafała, a później na doktora.
– Przestało padać. Idę odśnieżyć.
– Dobrze. Weź Azifa, niech sobie trochę pobiega.
Myśliwy kiwnął głową, a Terlecki wrócił do przerwanego wątku:

– Wydaje mi się, że Herb służył do jakiejś mentalnej komunikacji między członkami 
rodziny. Wysyłałem w tej sprawie list do Roberta Weizmanna, ale pozostał bez odpowiedzi. 
Dlatego, jak sam Pan rozumie, nie mam całkowitej pewności. Ale… – Terlecki uśmiechnął 
się kącikiem ust. – pamiętniki Anny skierowały moją uwagę ku obrazom i inskrypcjom, 
które znalazłem na strychu.

– I?
– Pan jest bardzo niecierpliwy.
– Po prostu, opowiada mi pan interesującą historię. I szczerze mówiąc, chciałbym 

skorzystać z toalety – Kalas uśmiechnął się przepraszająco.
– W lewo i do końca korytarza. Proszę się nie krępować, zaczekam.
– Dziękuję.
Rafał wstał i wyszedł do przedpokoju. Kierując się wskazówkami Terleckiego, 

dotarł do ubikacji. Skorzystał z toalety i nad umywalką umył ręce. Spojrzał na siebie 
w lustrze.

Przyglądał mu się około trzydziestoletni, dobrze zbudowany mężczyzna. Miał krótkie 
brązowe włosy i lekko opaloną twarz. Podkrążone oczy, pełne policzki i duży, złamany 
dawno temu nos. Zęby pożółkłe od kawy i papierosów.

Pokręcone towarzystwo, a ja z nimi.
Kalas uśmiechnął się do odbicia i wyszedł na korytarz.
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Zobaczywszy schody na górę, nie mógł się powstrzymać. Chciał zobaczyć pracownię 
Patrycji, dowiedzieć się, czym się zajmuje, jak wygląda jej pokój. Nie miał wiele czasu. 
Terlecki raczej nie będzie patrzył przychylnie na obcego buszującego mu po domu, ale 
nie potrafił sobie odmówić.

Mam nadzieję, że nie będzie zła, jeśli się do niej wproszę.
Rozejrzał się i nie zobaczywszy nikogo, ruszył w górę schodów.
Niskie, drewniane stopnie zaprowadziły go do bogato zdobionych drzwi. Widniały 

na nich rozmaite napisy i geometryczne figury. Ze środka dochodziły go jakieś szmery, 
kroki, szelesty. Przyłożył ucho do drzwi, nasłuchując.

Patrycja coś recytowała, jednak nie mógł rozpoznać słów. Tym niemniej, jednego 
był pewien – na pewno nie mówiła po polsku.

Ostrożnie otworzył drzwi i niepostrzeżenie wszedł do środka.
***
Dziewczyna siedziała do niego odwrócona plecami, czytając na głos książkę. Jakby 

coś przeczuwając, podniosła wzrok i w lustrze stojącym na blacie biurka zobaczyła twarz 
Kalasa. Szybko wstała i ruszyła w jego stronę.

– Co ty tu robisz? – patrzyła to na niego, to na schody. W jej oczach widział strach.
– Przyszedłem zobaczyć twój pokój.
– Mówiłeś coś ojcu? – zapytała szeptem.
– Nie.
– Musisz stąd wyjść.
– Dlaczego? – zmrużył oczy.
– W tej chwili – otworzyła drzwi. – Rafał, naprawdę, nie żartuję.
– Ale czemu?
– Nie pytaj mnie.
Kalas spojrzał na nią badawczo i cofnął się na schody.

– Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy – uśmiechnęła się blado i zamknęła drzwi. 
Sekundę później rozległ się zgrzyt klucza przekręcanego w zamku. Kalas ostatni raz 

spojrzał na drzwi, a następnie powoli zszedł na dół. Wrócił do łazienki, ponownie umył 
ręce – by, w razie czego, mieć alibi i wracając do salonu, próbował sobie przypomnieć 
wszystko, co zobaczył w pokoju dziewczyny.

Same pomieszczenie było niewielkie, wyłożone drewnem. Okno było po lewej stronie, 
duże, z ciemnymi zasłonami. Przy ścianie znajdowały się regały z książkami i duży stół 

– na nim świeczki, książki, jakieś fiolki i słoje. Po prawej stała ciemna płachta, coś w rodzaju 
parawanu, przypominającego te spotykane w szpitalach – przypuszczał, że ta umowna 
granica dzieliła pokój na dwie części.

Ale dlaczego?
Za załomu korytarza wyłoniła się Terlecka.

– Co pan tu robi? – zapytała, patrząc podejrzliwie.
– Byłem w ubikacji.
– Długo.
– Kłopoty z żołądkiem.
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Kobieta pokręciła lekko głową.
– Nic przyjemnego.
– Owszem. A teraz przepraszam – Rafał minął ją i ruszył do pokoju gościnnego.
Doktor dalej siedział przy kominku, zapatrzony w ogień. Oderwał wzrok dopiero 

wtedy, gdy Kalas zajął swoje miejsce.
– Tak się zastanawiałem… czy jeśli teraz skończę, to pana zawiodę?
– Tak, raczej tak.
Doktor się uśmiechnął. Zgasił fajkę, popiół wrzucił do ogniska. Przeciągnął się i 

podał rękę Kalasowi.
– Powiem tylko tyle, że w obecnej chwili moja córka pomaga mi do końca rozwikłać 

tajemnicę tych obrazów. A te książki i obrzędy, które opisuję… myślę, że będą bardzo 
pomocne – Terlecki uśmiechnął się szeroko i klepnął Rafała w ramię. – Jeszcze raz bardzo 
dziękuję za dostarczenie mi tej przesyłki.

– To moja praca – Kalas zrobił dobrą minę do złej gry.
Czemu nie skończył opowiadać?

– Racja. Ale dziękuję też, że zechciał mnie pan wysłuchać.
– Mówił pan w bardzo zajmujący sposób.
– Ale bajki.
– Możliwe – teraz to Kalas się uśmiechnął i rozłożył ręce.
– Nie, żebym pana wyganiał, ale przestało padać.
– Nic się nie stało. Już późno, od dawna powinienem być w hotelu.
– Do zobaczenia – uścisnęli sobie dłonie i ruszyli ku drzwiom wyjściowym.
Gdy stali na progu, z góry dobiegło ich dudnienie. Miarowe uderzenia, głośny jęk 

drewna – Kalas spojrzał pytająco na doktora.
Dum, dum, dum.
Co ona tam robi?

– Patrycja czasem za głośno słucha muzyki – uśmiechnął się przepraszająco.
Dum, dum dum.

– Do zobaczenia – Rafał otworzył drzwi i rozejrzał się na dworze.
Dum, dum, dum.
Księżyc wyjrzał za chmur, rozjaśniając nieco noc. Kilka gwiazd, doskonale widocznych 

w krystalicznie czystym powietrzu, zamigotało gdzieś w górze. Kalas z trudem, brnąc 
przez śnieg dotarł do zasypanej furgonetki. Dokładnie oczyścił szybę i wsiadł do 
środka. Pomachał Terleckiemu na pożegnanie i odpaliwszy silnik, ruszył w kierunku 
miasteczka.

Patrząc w boczne lusterko, mógłby przysiąc, że w oknie na strychu zobaczył twarz 
Patrycji.

Gdy wyjechał z doliny, włączył radio. Właśnie nadawali Przeboje Niezapomnianych 
lat ‘80 – jakieś stare kawałki, których już nigdzie nie grają. Kalas odpuścił hamulec, 
pozwalając furgonetce się rozpędzić. Łagodnie mijał kolejne pagórki, oczami wyobraźni 
widząc już światła miasteczka i przytulny pokój w hotelu.

A może jest już zasięg?
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Sięgnął ręką po telefon. Gdy zauważył parę kresek, wybrał numer swojej 
dziewczyny.

Ciekawe, czy śpi?
Sygnał.
Dziwni Ci Terleccy. Ładny, stary dom, ale nie chciałbym tam spędzić nocy. Do tego 

ta opowieść doktora…
Sygnał.
A Patrycja… Ładna, może trochę za śmiała, ale sympatyczna. Ciekawe, czy ten cały 

okultyzm naprawdę ją interesuje.
Sygnał.
I kim tak właściwie jest Wład…

– Słucham?
– Cześć Ola.
– No hej, co tam u Ciebie?
– Właśnie wracam do hotelu, dostarczyłem ostatnią przesyłkę.
– Fajnie. Ale to chyba dość późno? Odbiorca nie był na Ciebie zły?
– Nie, nie. W ogóle trochę dziwny człowiek. Ale to Ci opowiem, jak się zobaczymy. 

Strasznie tutaj dużo śniegu.
– W górach jesteś, kochanie, więc czego oczekiwałeś? – wybuchła serdecznym 

śmiechem.
– No nie wiem, mogłoby go być nieco mniej – ściszył radio – A co u Ciebie?
– Nic ciekawego. Trochę się pouczyłam, trochę poczytałam. Obejrzałam serial i szykuję 

się powoli do spania.
– No, to się kładź tam zaraz.
– Troskliwy facet się znalazł.
– Proste – sięgnął po paczkę papierosów – Dobra, kochanie, kończę. Zadzwonię 

jutro.
– No, buziaki, papa.
Odłożył telefon na siedzenie pasażera i sięgnął po zapalniczkę.
Coś śmignęło przed reflektorami.
Azif ?
Skręcił gwałtownie. 
Za gwałtownie.
Furgonetka wpadła w poślizg, siłą bezwładu sunąc w kierunku barierki oddzielającej 

jezdnię od skarpy. 
Energicznie, raz za razem naciskał hamulec – bezskutecznie. Koła straciły 

przyczepność, a samochód przestał reagować.
Kurwa!
Zaciągnął ręczny i mocniej skręcił kierownicę.
Jęk blachy i huk paczek gdzieś z tyłu.

…
..
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.
Otworzył oczy. Leżał na boku, samochód musiał się przewrócić. Przed sobą miał deskę 

rozdzielczą i kierownicę poplamioną krwią. Otarł nos, sprawdził czy nie jest złamany, 
spojrzał na zegarek – parę minut po jedenastej. Sięgnął do schowka po ciężką latarkę, 
którą dawno temu dostał od ojca. 

Otworzył drzwi i usiadł na boku samochodu. Rozejrzał się wokoło, dziękując za 
księżyc w pełni, obmywający wszystko bladym światłem. 

Furgonetka leżała na dnie doliny. Głęboka bruzda, wyżłobiona przez samochód 
miała około dwudziestu metrów długości. Zbocze, o stosunkowo łagodnym nachyleniu 
znajdowało się parę kroków dalej. Jak okiem sięgnąć, wokół rozpościerała się biała 
pustynia, lekko iskrząca się w świetle księżyca.

Rafał zeskoczył z furgonetki i zaczął ją obchodzić w poszukiwaniu uszkodzeń. 
Pękł prawy reflektor, przednie koło, od strony pasażera, było przebite. Co prawda, 

miał zapasowe, ale co z tego? W obecnych warunkach nie było możliwości, by postawić 
furgonetkę i spróbować wrócić na drogę. Był uziemiony.

Spojrzał na zegarek, zapalił papierosa i zdał sobie sprawę, że coś za nim stoi. Odwrócił 
się powoli. 

W snopie światła zobaczył czarno–pomarańczową sierść i błyszczące oczy.
Azif.
Owczarek, obnażywszy zęby, zbliżał się powoli do Rafała.
Kalas zważył latarkę w dłoni i chwycił ją mocniej.

– Dobry piesek, dobry piesek.
Kurwa, ale to głupio brzmi.
Zwierzę odpowiedziało mu warczeniem. Z białych kłów kapała ślina, w zwężonych 

ślepiach tańczyła wściekłość, a mięśnie grały pod skórą, przygotowując się do skoku. 
Rafał wyłączył latarkę. Lekko pochylił się do przodu i czekał.
Gdy śnieg zatrzeszczał pod łapami owczarka, z całej siły zamachnął się latarką.
Nie trafił.
Poczuł, jak zwierzę z dużą siłą uderzyło go w klatkę piersiową i obaliło na ziemię. 

Kalas nie stracił zimnej krwi, jego umysł pracował na najwyższych obrotach – czując 
przy sobie pysk z wściekłością szarpiący jego kurtkę, zaczął tłuc latarką. Czuł jak trafia 
psa w żebra, kręgosłup, łeb. Powietrze wypełnił skowyt i trzask łamanych kości. Chwycił 
owczarka za kark, wczepił się w sierść i zaczął uderzać w nos. Raz za razem, nieprzerwanie, 
dopóki nie poczuł, że pies zesztywniał.

Rafał zepchnął z siebie ciało Azifa i wstał, próbując uspokoić oddech. Otrzepał kurtkę 
ze śniegu, a następnie włączył latarkę. 

Owczarek leżał w zaspie, z potrzaskanym nosem i zakrwawionym łbem. Kalas, 
ocierając pot z czoła, ruszył powoli w kierunku furgonetki. Ręce, poplamione krwią i 
zaczerwienione od zimna, drżały jak w febrze.

Skurwysyński kundel.
Panowała cisza. Nawet wiatr, dający się wcześniej we znaki, zamilkł. Zaśnieżone pola, 

ciągnące się po horyzont niknący w ciemnościach, uzmysławiały Kalasowi, jak daleko 
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jest od domu. Zaczął się zastanawiać, ile mu zajmie piesza wędrówka do miasteczka 
i czy dojdzie tam przed świtem. Spojrzał na zegarek – dochodziło dwadzieścia po 
jedenastej.

Ostrożnie wspiął się na samochód i wszedł do środka. Omiótł wnętrze snopem 
światła i skierował się na tył pojazdu. Kilka paczek było uszkodzonych, na podłodze, 
będącej bokiem pojazdu leżały telefony komórkowe, książki, świeczki i potłuczona 
porcelana. Kalas wziął swoje rzeczy, opróżnił butelkę po wodzie mineralnej i wyszedł 
na zewnątrz.

Usiadł na samochodzie i zaczął zapinać kurtkę. Była trochę potargana, ale zamek 
pozostał nienaruszony. Wyjął z bocznych kieszeni szalik i rękawiczki, nałożył czapkę 
i nasunął kaptur na głowę. Już miał zeskakiwać z furgonetki, gdy usłyszał przed sobą 
jakiś szelest.

W świetle księżyca zobaczył jakąś ciemną postać, odcinającą się na tle wszechobecnej 
bieli. Szła powoli, zapadając się przy każdym kroku w śnieg i szeleszcząc lekko, 
ocierającymi się o siebie nogawkami.

Kalas skierował w tamtą stronę latarkę. W snopie światła pojawiła się człowiek odziany 
w grube futro, ze strzelbą w dłoniach.

Władimir.
Myśliwy się zatrzymał i błyskawicznie podniósł broń do oka. Rafał momentalnie 

przechylił się w tył, chcąc zejść z linii strzału.
Błysk i huk.
Rafał poczuł ból w lewym ramieniu, uderzenie odrzuciło go do tyłu, ześlizgnął się 

po ścianie furgonetki w śnieg. Rozejrzał się wokoło, przeszukując zaspę w poszukiwaniu 
latarki, która wypadła mu z ręki. Rozrzucał wokoło grudy śniegu, gdy wtem usłyszał jakiś 
szmer. Wstrzymał oddech, nasłuchując.

Władimir musiał zbliżać się do samochodu. Kalas rozejrzał się wokoło, w 
poszukiwaniu czegoś, czego mógłby użyć jako broni. Otaczał go tylko śnieg, lśniący 
w świetle księżyca. Z lewej strony, niemal na wyciągnięcie ręki, miał furgonetkę. Bez 
namysłu doskoczył do niej i oparł się o zimny dach. Starał się oddychać jak najciszej, 
jednocześnie układając w głowie jakiś plan.

Gorączkowo przeszukiwał kieszenie, ale jedyne na co trafił, to jego telefon komórkowy, 
w którym właśnie wyczerpywała się bateria. Ścisnął go kurczowo w dłoni, zastanawiając 
się, gdzie spadła latarka. Jednocześnie, spojrzał na ramię – kurta była trochę poszarpana i 
poplamiona krwią, a sama ręka piekielnie bolała. By choć na chwilę sobie ulżyć, przyłożył 
do niej trochę śniegu, który momentalnie zabarwił się na purpurowo.

Wtem do jego uszu doszedł podniesiony głos Władimira:
– Żyjesz? Milczysz, ale i tak wiem, że żyjesz.
Odezwać się czy nie?

– Zabiłeś psa.
Kalas ostrożnie zaczął pełznąć w stronę tyłu samochodu.

– Doktor za późno się dowiedział, że byłeś u Patrycji.
Kurwa.
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– Musisz mi zapłacić za śmierć Azifa.
Rafał był już przy tylnych drzwiach. Nagle poczuł pod dłonią coś twardego. 

Wyciągnąwszy przedmiot ze śniegu, rozpoznał swoją latarkę. Szkło było zbite, ale dalej 
była na tyle ciężka, by służyć za broń.

Wtem z tyłu zatrzeszczał śnieg. Kalas momentalnie się odwrócił i rzucił latarką 
we Władimira, wyłaniającego się za furgonetki. Błyskawicznie podniósł się na nogi i 
doskoczył do zdezorientowanego myśliwego.

Obydwaj wpadli w zaspę, strzelba odleciała w bok. Rafał zaczął bić leżącego 
Władimira – jak w szale, bez przerwy zadawał ciosy, nie bacząc na zmęczenie. W dłoni 
trzymał telefon i czuł jak pękający plastik wbija się w skórę. Wiedział, że nie może dać 
przeciwnikowi chwili na złapanie oddechu, to była walka na śmierć i życie – i Kalas 
chciał wyjść z tego cało.

Władimir sięgnął dłonią po nóż i błyskawicznie, na odlew ciął Rafała. Kalas odturlał 
się w bok, poza zasięg ostrza, a myśliwy powoli wstał z ziemi.

– Bijesz się nieźle – rzekł ochrypłym głosem. – I chyba nawet złamałeś mi nos. Nie 
myślałem, że będziesz taki twardy.

– Pozory mylą.
– O tak, o tak – myśliwy uśmiechnął się krzywo i ruszył powoli w kierunku Rafała.
Kalas zaczął się cofać, zastanawiając się jak wyjść z opresji. Czuł pulsujący ból w 

ramieniu, w miejscu gdzie myśliwy go trafił. Nie miał nic – latarka leżała gdzieś przy 
furgonetce, Siemens popękał i pokaleczył mu dłoń. Zresztą, co to za broń wobec 
myśliwskiego, ostrego jak brzytwa noża?

– Nie uciekaj, tchórzu.
– Nie uciekam – odpowiedział Kalas drżącym głosem, cofając się.
– I tak cię dopadnę, Terlecki ci nie odpuści.
Rafał postąpił jeszcze dwa kroki w tył, poczuł, że o coś zahaczył, stracił równowagę i 

upadł na plecy. Jak najszybciej potrafił podniósł się i spojrzał na zbliżającego się myśliwego. 
Dzieliło ich jakieś dziesięć kroków, gdy kierowca spostrzegł, o co się potknął.

Władimir także musiał to zobaczyć, bo zaczął biec.
Kalas wyciągnął ręce przed siebie. Władimir był coraz bliżej. Śnieg trzeszczał pod jego 

stopami. Ostrze noża zalśniło w świetle księżyca, gdy myśliwy doskakiwał do leżącego 
Rafała.

Huknął strzał.
Władimir przewrócił się na śnieg. Kalas odrzucił bezużyteczną strzelbę i powoli 

ruszył w kierunku furgonetki. Słyszał świszczący oddech myśliwego, lecz nawet nań nie 
spojrzał. Drżącymi dłońmi przeszukiwał śnieg w poszukiwaniu latarki. Gdy ją wreszcie 
znalazł, schował do kieszeni razem ze zniszczonym telefonem i przygotował się do drogi. 
Wolnym krokiem, z trudem brnąc przez śnieg ruszył w stronę zbocza.

– Mało wiesz – usłyszał za sobą ochrypły głos. 
Stanął jak wryty i wolno się odwrócił.
Trafiłem go. Przecież go kurwa trafiłem.
Władimir z krzywym uśmiechem stał przed nim ze wzniesioną strzelbą.
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– Jak…? – wykrztusił z siebie Rafał.
– Zdecydowanie za mało – Myśliwy z ogromną siłą uderzył Kalasa w głowę kolbą. 

Kierowcy pociemniało przed oczami i przewrócił się na śnieg.
Ostatnie co zapamiętał, to gwiazdy, gdzieś tam, na tle atramentowego nieba.
Potem nastała ciemność.

* * *
Odzyskał ją dopiero wtedy, gdy wlekli go schodami do pokoju Patrycji.
Głowa bolała go potwornie, coś działo się z jego wzrokiem, nie miał siły. Czuł jak 

trzymają go pod ramionami, a jego stopy uderzają o stopnie. Ktoś rozmawiał, ale nie 
mógł zrozumieć, o co mu chodzi. Zamknął oczy w nadziei, że zaraz się obudzi z tego 
koszmarnego snu. W jego głowie kołatała się tylko jedna myśl.

Pieprzona przesyłka.
Po długiej jak wieczność chwili poczuł, że sadzają go na krześle.

– Wiem, że jesteś przytomny. Spójrz na mnie – usłyszał nad sobą głos Terleckiego. 
Zaryzykował i otworzył oczy.

Byli tam wszyscy – doktor, jego żona, Patrycja i Władimir. Patrzyli na niego jak na 
okaz w zoo. Ze zdziwieniem skonstatował, że go nie związali. Przetarł oczy, rozmazując 
krew po twarzy i spojrzał na nich raz jeszcze. Na twarzy Terleckiej odmalowała się 
pogarda.

– Zabiłeś mojego psa – rzekł Terlecki.
– Zaatakował mnie – odpowiedział Kalas.
– Rozumiem. Poradzimy sobie z tym problemem, tak jak sobie poradziliśmy z tym, 

że postrzeliłeś Władimira.
– Widzę, że posiada dużą tolerancję na żelazo – Rafał uśmiechnął się krzywo. Było mu 

już wszystko jedno. Stracił czucie w prawej ręce, nie mógł się stąd wydostać, wyglądało 
na to, że ci psychopaci go zabiją. Gdyby tylko głowa nie bolała tak straszliwie…

– Niezłe – doktor uśmiechnął się ciepło. – Szkoda, że poznaję pańskie poczucie 
humoru w tak niestosownej chwili.

– Spierdalaj – wyksztusił Rafał ostatkiem sił.
– Władimir, przenieś go.
Rafał wyciągnął przed siebie ręce, chcąc odepchnąć myśliwego, lecz ten odtrącił je 

bez wysiłku i chwyciwszy kierowcę za poły kurtki zrzucił go na ziemię. Kątem oka, Kalas 
spostrzegł jak Patrycja odchyla parawan. Władimir bez najmniejszej finezji zawlókł Rafała 
na środek czegoś w rodzaju pentagramu. Kierowca podniósł się na klęczki i rozejrzał 
wokoło.

Znajdował się wewnątrz jakiejś figury geometrycznej wyrysowanej kredą, składającej 
się z rombów, trójkątów i kwadratów. Całość wpisana była w ogromny okrąg, zajmujący 
połowę podłogi. Na jego krawędzi stały zapalone świeczki. Spojrzał na Terleckich – doktor 
trzymał w rękach strzelbę, natomiast jego żona jakąś księgę. Patrycja stała z boku, oparta 
o stół i patrzyła badawczo na Kalasa.

– Pierdoleni okultyści – mruknął Rafał, podpierając się rękami.
– Jeśli to pana pocieszy, panie Kalas, to mogę tylko powiedzieć, że nie będzie bolało 
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– powiedziała Terlecka z mściwym uśmiechem.
– Czego wy właściwie chcecie?
– Tylko pana krwi. Tylko tyle, a może aż tyle? – powiedział doktor i zbliżył się do 

okręgu. Rafał podniósł wzrok.
W świetle świec widział, jak wszyscy zebrani uśmiechali się w upiorny sposób. Patrzyli 

na niego z tryumfem, tak jak zwycięzca patrzy na wroga u swoich stóp. Może tylko w 
spojrzeniu Patrycji widać było coś na kształt smutku.

Ale równie dobrze, mogło to być tylko złudzenie.
– Pozdrów od nas Weizmannów – rzekł Terlecki i nacisnął spust.
Za oknem znów zaczął padać śnieg.
KONIEC
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Orient Express
Czwartego października 1883 roku wyruszył z Paryża 
do Istambułu pierwszy pociąg sygnowany jako Orient 

Express. Początkowo na trasie były przeprawy promowe, jednak już od 1889 cała trasa 
pokonywana była koleją. Kursowanie pociągu zawieszono na czas trwania pierwszej wojny 
światowej. Po jej zakończeniu połączenie wznowiono. W 1919 otwarty został, najdłuższy 
w tamtych czasach, kolejowy Tunel Simplon wydrążony w masywie Monte Leone na 
wysokości 634-705 m n.p.m. i liczący 19,8 kilometra długości, łączący miasta Brig i 
Domodossola (Szwajcarię i Włochy). Autorem tego cudu inżynierii lądowej był Alfred 
Brant. Dzięki niemu trasa Orient Expressu zaczęła przebiegać przez Mediolan, Wenecję i 
Triest. Pociąg kursujący tą południową trasą zwany był Simplon Orient Express i szybko 
stał się najważniejszym połączeniem Paryż - Istambuł. Trzecią trasą kursował Arlberg 
Orient Express, który to poprzez Zurych, Innsbruck i Budapeszt a następnie Bukareszt, 
docierał aż do Aten. Złote lata pociągu przypadają na lata trzydzieste XX wieku. 

Orient Express jest uosobieniem komfortu i bogactwa. Luksusowe wagony sypialne i 
wagony restauracyjne słynące ze swej kuchni sprawiły, że pociągiem podróżują osoby 
szlacheckiego pochodzenia, dyplomaci, ludzie biznesu i burżuazja. Dodatkowo jest to 
jedyny środek transportu łączący dwa krańce Europy - wschód i zachód. Jednak wybuch 
wojny w 1939 po raz kolejny przerywa na kilka lat kursowanie pociągu. Połączenie 
zostaje wznowione dopiero w 1945 i to bez trasy do Aten, przebiegającej przez Jugosławię, 
której granice pozostawały zamknięte. Połączenie to zostało wznowione w 1951 roku, 
w którym - przez zamknięcie granicy pomiędzy Bułgarią, a Turcją - wstrzymany na 
rok został pociąg do Istambułu. Kolejną przeszkodą była Żelazna Kurtyna. Państwa 
komunistyczne zgodnie ze swoimi rozporządzeniami zmieniały oryginalne wagony 
Wagon-Lits na swój skład, w związku z tym trudno mówić o kursowaniu oryginalnego 
Orient Expressu. W roku 1962 wstrzymane zostały definitywnie dwa z trzech połączeń. 
Jedynym ciągle kursującym pociągiem był Simplon Orient Express, który został 
zamieniony w wolniejsze połączenie nazwane Direct Orient Express. W 1971 roku, 
Wagon-Lits Company wstrzymała produkcję nowych wagonów, a istniejące składy 
sprzedała zainteresowanym przewoźnikom. Ostatni pociąg na trasie Paryż - Istambuł 
jechał 19 maja 1977 roku i wiele osób uznało to za koniec Orient Expressu. W dalszym 
ciągu jednak kursował pod tą nazwą pociąg na trasie Paryż - Bukareszt, która w 2001 
roku została skrócona do połączenia Paryż – Wiedeń, gdzie dołączano go do ekspresu 
Paryż - Strasburg oznaczanym na rozkładach nazwą Orient Express. Uruchomienie 
ekspresu TGV Paryż - Strasburg w czerwcu 2007 przyniosło kolejne skrócenie trasy 
Orient Expressu do Strasburg - Wiedeń.

W 1982 założona została prywatna spółka Venice-Simplon Orient Express, która 
odkupiła od państwowych przewoźników oryginalne wagony Wagon-Lits z lat 20 i 30 
XX wieku i uruchomiła połączenie na trasie Londyn - Wenecja. Skład rusza w podróż raz 
w roku w dzień Orient Expressu. Na chwilę obecną firma Venice-Simplon Orient Express 

Autor: Rafał ‘Ra-V’ Błaszczak
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek
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uruchamia kilka różnych połączeń, np. Londyn – Rzym i tylko część z nich ograniczona 
jest do jednego kursu rocznie. Możliwa jest również przejażdżka prawie oryginalną trasą 
Orient Expressu z Paryża przez Budapeszt i Bukareszt do Istambułu.

Orient Express w Polsce
Pojawienie się słynnego pociągu w Polsce było sporym zaskoczeniem. Okazało się, że 
Venice-Simplon Orient Express we współpracy m.in. z PKP uruchomiła nowe połączenie 
po Europie, w ramach którego pociąg odwiedza Polskę (najbliższy w lipcu 2008 roku). 
Cała podróż jest ośmiodniowa i rozpoczyna się w Wenecji. Następnie pociąg rusza do 
Wiednia, a stamtąd zwiedzając po drodze Słowację, podróżni docierają do Krakowa. 
Podczas postoju w Krakowie pasażerowie pociągu mają możliwość zwiedzenia miasta, 
kopalni soli w Wieliczce, muzealnego kompleksu obozów zagłady Oświęcim - Brzezinka, 
Wadowic i Zakopanego. Następnie pociąg rusza do Warszawy, w której pasażerowie 
spędzają popołudnie i noc na zwiedzaniu i wieczornym, prywatnym koncercie 
chopinowskim. Nad ranem pociąg rusza z Warszawy w na północ, by podróżni mogli 
zwiedzić zamek w Malborku, a następnie zawraca i udaje się do Pragi, gdzie kończy 
swój bieg. 

 Orient Express w Warszawie
 W sobotę z piętnastominutowym opóźnieniem pociąg pojawił się na stacji Warszawa 
Gdańska. Witany był przez kilkuset mieszkańców Warszawy, choć dla wielu osób 
zaskoczeniem mogło być, że zamiast stylowego parowozu słynne Wagon-Lits ciągnięte 
były przez zwykłą polską, zieloną, towarową ET 22 (co ciekawe, w trakcie całej podróży 
elektrowóz był wielokrotnie zmieniany, a na wyjeździe skład ciągnięty był przez dwa 
elektrowozy - widać 16 wagonów ważących w sumie 900 ton jest sporym wyzwaniem). 
Nikt nie wie, dlaczego wybrano akurat brzydką Warszawę Gdańską jako dworzec, na 
którym Orient Express się zatrzymywał. Peron był za krótki i nieprzystosowany dla 
niepełnosprawnych pasażerów. 

Na czas opuszczenia pociągu przez podróżnych, peron 3 i przejście otoczone było przez 
dzielną drużynę SOKu, która pilnowała spokojnego przejścia pasażerów ekskluzywnego 
pociągu do podstawionych już autokarów. Gdy wszyscy pasażerowie wysiedli, pociąg 
odjechał w nieznane miejsce, gdzie stał do rana.

W niedzielę, słynący z punktualności Orient Express, wbrew wcześniej podawanym 
informacjom, zamiast odjeżdżać z Warszawy Gdańskiej o 9:30 podstawiony został 
dopiero przed 11. Wcześniej spotkaliśmy się na peronie z vanderusem i czas oczekiwania 
umililiśmy sobie rozmową nad cthulhowymi aspektami kultowego pociągu. Mimo 
ponadgodzinnej zmiany w rozkładzie, na peronie ciągle przewijała się ponad setka 
osób chcących zobaczyć na własne oczy słynny skład znany między innymi z powieści 
Agaty Christie. To budujące uczucie wiedzieć, że nie jest się osamotnionym maniakiem 
zrywającym się w niedzielę z samego rana, żeby zobaczyć jakiś stary pociąg. Zaskakujące 
jest, że z tego, co donoszą miłośnicy kolei z innych miast, potrafiły tam zebrać się tysiące 
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osób, nawet, jeżeli pociąg zatrzymywał się tylko na kwadrans w samym środku nocy (np. 
w Poznaniu o 1:28). Widać dla warszawiaków to żadna rewelacja. 

Po ponad godzinie oczekiwania z głośników rozlega się miałkie “Pociąg Orient Express 
zostanie podstawiony na torze 6 przy peronie 3. Proszę zachować ostrożność”. Pociąg 
wjeżdża długo, dostojnie. Zajmuje całą długość peronu, tak, że elektrowóz oraz pierwszy 
i ostatni wagon, stoją już za platformą. Z granatowych wagonów ze wszechobecnymi 
złoceniami zaczynają wysiadać pierwsze osoby z obsługi pociągu. Najpierw wagonowi 
boye w niebieskich uniformach, później kierownik pociągu we fraku, a na koniec 
eleganccy kucharze w białych czapkach i kelnerzy w białych marynarkach. Zostaje 
rozwinięty czerwony dywanik z logiem Venice-Simplon Orient Express. Zaczyna grać 
orkiestra (miejscowa, ludowa). Obsługa fotografuje się z chętnymi, wszyscy oczekują 
pasażerów. W końcu pojawiają się odprowadzani bezpiecznie przez SOK, po czym 
zajmuje się nimi już obsługa. Gdy wszyscy pasażerowie i ich bagaże znalazły się w pociągu, 
ten - żegnany przez publiczność zgromadzoną na dworcu Warszawa Gdańska - ruszył na 
północ w kierunku Malborka w ostatni dzień swojej podróży. A vanderus i ja udaliśmy 
się w przeciwnym kierunku, dzieląc się wrażeniami z wizyty tego wybitnie cthulhowego 
pociągu w naszym kraju.

 Orient Express a Zew Cthulhu
Najsłynniejszą kampanią 
będącą rozszerzeniem do gry 
fabularnej, jest bez wątpienia 
wydany przez Chaosium 
Horror w Orient Expressie. 
Zdobywca wielu najbardziej 
prestiżowych nagród w 
środowisku. Wśród autorów 
znaleźć można między 
innymi Geoffa Gilliana, 
Marka Morrisona, czy też 
Thomasa Ligottiego (tego 
samego, słynnego obecnie 

autora horrorów). Prócz grubego podręcznika z klimatyczną okładką otrzymujemy 
również pudełko z gadżetami umilającymi grę. Znajdują się wśród nich bilety na pociąg, 
paszporty, plany poszczególnych wagonów, czy mapa Europy itp. Dlatego cieszę się, że 
MAG zdążył wydać Horror…, zanim zrezygnował z rozwijania linii rpgowych. W 
przekładzie brali udział znani i lubiani, a wśród nich Krysia Nahlik i Tomasz Z. 
Majkowski.

Co do samej przygody, to jest ona totalnie liniowa. Jednak trudno postrzegać to jako wadę 
tego scenariusza. Kampania jest naprawdę trudna. Mistrz Gry musi opanować mnogość 
bohaterów niezależnych, całkiem skomplikowaną historię, a dodatkowo przekonywująco 
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przedstawić graczom liczne lokacje i ich specyficzny klimat, tak by faktycznie czuli 
się, jakby podróżowali przez całą Europę aż do Istambułu (a w zasadzie wtedy jeszcze 
Konstantynopola). Graczom również nie jest łatwo - jeśli coś przegapią to ich strata, bo 
nie będzie możliwości cofnąć się, a jeśli się zagapią, to z łatwością mogą stracić swoją 
postać. W opinii wielu graczy i mistrzów gry, z którymi rozmawiałem na temat HwOE, 
cechuje się on wysoką śmiertelnością i częstymi zmianami postaci. Poza samą kampanią, 
podręcznik zawiera również sporo informacji o pociągu i przydatnych elementów, które 
pomogą mistrzowi gry jeszcze lepiej przygotować się do prowadzenia. W tym roku mija 
11 lat od pojawienia się kampanii na rynku (10 od polskiego wydania), więc zdobycie 
oryginalnego podręcznika graniczy z cudem. Osoby posiadające egzemplarze (w tym 
niżej podpisany), na pytanie o odsprzedaż patrzą na rozmówcę jak na osobę, która właśnie 
utraciła kilkanaście punktów poczytalności. Jednak, jeśli będziecie mieli możliwość 
zdobycia kopii, gorąco polecam!

Orient Express w Polsce a Zew Cthulhu
 Na zakończenie chciałbym zaproponować trochę rpgowego mięcha. A konkretnie 
pomysł na przygodę z wykorzystaniem powyższych informacji.

 Bo czy to nie dziwne, że nagle w Polsce pojawia się Orient Express? I dlaczego dąży 
akurat do Malborka? I czemu kursuje tylko raz w roku?

Kod von Jungingena
15 lipca 1099 roku

Jerozolima pada. Armia krzyżowców wdziera się do miasta w imię obrony grobu 
pańskiego, a tak naprawdę z myślą o grabieży i mordowaniu. Większość bezmyślnie 
rzuca się na co popadnie, mordując i kradnąc byle błyskotki. Siódemka rycerzy rusza 
jednak bezpośrednio do podziemi głównego meczetu w poszukiwaniu trzech zwojów. 
Gdy tylko udaje im się je znaleźć, natychmiast opuszczają ogarnięte szaleństwem miasto 
i udają się w długą podróż z powrotem do Europy.

15 lipca 1410 roku

Na polach w okolicach Grunwaldu toczą się ostatnie przygotowania do walnej bitwy. 
Ulrich von Jungingen nerwowo spaceruje po swoim namiocie, rzucając wyzwiska na 
polskich władyków, którzy musieli ruszyć się akurat teraz. Wtem do namiotu wbiega 
posłaniec. Panie, wieści z Malborka – rzekł, podając wielkiemu mistrzowi zalakowany list. 
Zakonnik przeczytał treść wiadomości i nieznacznie się uśmiechnął. Freski malowane na 
zamku ukończone, a klucz do zagadki ukryty. Nawet, jeśli czeka ich dziś śmierć w bitwie, 
ich następcy będą mogli ukończyć rytuał oparty na tajemniczych arabskich zwojach, 
przywiezionych przez krzyżowców z Jerozolimy i odbudują potęgę zakonu w nowym, 
lepszym świecie.
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22-25 czerwca 2006 roku

Polskę odwiedził Bruno Platter, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego. Wśród 
odwiedzonych miast znalazł się oczywiście Malbork, wraz z wizytą na zamku i 
odprawieniem mszy w zamkowej kaplicy. Wszystko to było jednak tylko pretekstem 
do wejścia do zamkniętych zazwyczaj części zamku. Władze muzeum nie sprzeciwiły 
się życzeniu Wielkiego Mistrza i mógł on swobodnie zwiedzić wybraną część dawnej 
siedziby zakonu w stolicy zakonnego państwa. I zgodnie ze znalezionymi wcześniej 
manuskryptami, odnalazł tajemnicze freski z konstelacjami gwiezdnymi i łacińskimi 
inskrypcjami. Usatysfakcjonowany, wiedzę na ich temat zabrał z powrotem do Wiednia, 
do siedziby zakonu przy Singergasse 7.

14-15 lipca 2006 roku

Günter Hindenberg, wpływowy biznesmen z Brazylii, spotyka się z udziałowcami Venice-
Simplon Orient Express i dofinansowuje projekt “Słowiańskie marzenia”. Trasa pociągu 
ma wieść z Wenecji/Wiednia przez Słowację, Kraków, Warszawę do Malborka i stamtąd 
do Pragi. Przygotowana pula ponad stu biletów wyprzedana zostaje momentalnie. Część 
pasażerów wsiadać będzie w Wenecji, część ma dosiąść się dopiero w Wiedniu. Są wśród 
nich obywatele Wielkie Brytanii, USA, Brazylii, Meksyku, Francji, Austrii i Niemiec.

Na trasie “Słowiańskiego marzenia” jako jeden z głównych punktów programu (pociąg 
wyłącznie po to jedzie na północ Polski) pojawia się zwiedzanie krzyżackiego zamku 
w Malborku. 

14-15 lipca 2007 roku

W Wenecji do pociągu wsiada Günter Hindenberg wraz ze swym zaufanym doradcą o 
aparycji seryjnego mordercy, Otto Neuewaldem. W Wiedniu do pasażerów pociągu 
dołączają wysocy rangą członkowie zakonu krzyżackiego i zakonni familiares, a 
wśród nich sam Karl Habsburg-Lothringen podróżujący incognito. Przez większą 
część podróży wyglądają na gromadę starszych panów, którzy przepuszczają właśnie 
dorobki swojego życia na ekstrawaganckie podróże. Starają się nie wyróżniać spośród 
reszty pasażerów, panicznie unikając jednak sfotografowania. Po wyruszeniu pociągu 
z Warszawy w niedzielę rano, w gronie starszych panów widać wyraźne poruszenie. 
Żywiołowo rozmawiają po niemiecku, co jakiś czas wspominając o Malborku. Pasażerowie 
Orient Expresssu docierają do Malborka i autokarami przewożeni są na zamek. Grupa 

“niemiecka” otrzymuje własnego przewodnika i jest oprowadzana przez najstarszą część 
zabudowań. Spóźniają się na planowany odjazd pociągu. Gdy w końcu dowiezieni zostają 
autokarem, wsiadają do Orient Expressu z wyraźnym ociąganiem, jednak każdy z nich 
sprawia wrażenie bardzo szczęśliwego. Za trzy lata mija 600 lat od przerwania rytuału. 
Będzie można podjąć próby wznowienia go. Ta myśl wręcz wisi w powietrzu, jednak 
żaden z grona starszych panów nie ma dość odwagi, by ją głośno wypowiedzieć. Ich czas 
wraca. Pociąg natomiast spokojnie odjeżdża do Pragi. Tegoroczna edycja “Słowiańskiego 
marzenia” dobiega końca.
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I tu zaczyna się Twoja rola mistrzu gry. Co za tajemnicze zwoje wywieźli krzyżowcy 
z Jerozolimy? Co takiego kryją freski zamku w Malborku. Jaką wiadomość zza grobu 
przekazuje swoim braciom zakonnym Ulrich von Jungingen? Czy 15 lipca gwiazdy były 
ułożone w porządku? Jaką rolę odgrywa w tym Orient Express?

Günter Hindenberg; 83 lata
Właściciel olbrzymich terenów ziemskich w Brazylii. Plantator, 
przetwórca. Multimilioner. Koneser sztuki. W 1945 roku pojawia 
się z pieniędzmi w São Paulo i kupuje olbrzymie posiadłości na 
stokach gór, zakładając tam potężne plantacje.

S 10 KON 11 BC 9 INT 17 MOC 17

ZR 6 WG 11 WYK 20 P 34 WT 10

Modyfikator obrażeń: +0
Broń: brak
Umiejętności: języki: łacina 40%, portugalski 60%, polski 10%; okultyzm 34%, 
rytuały 12%, Korzystanie z bibliotek 40%, Mity Cthulhu 5%, Targowanie się 60%

Otto Neuewald; 29 lat
Doradca Hindenberga do spraw rozwiązań siłowych.

S 18 KON 17 BC 13 INT 10 MOC 7

ZR 16 WG 12 WYK 12 P 64 WT 15

Modyfikator obrażeń: +0
Broń: rewolwer kal. 0.45 60%, obrażenia 1k10+2; uderzenie pięścią 65%, obrażenia 
1k3+mo; nóż 50%, obrażenia 1k4
Umiejętności: prowadzenie samochodu 44%, wspinaczka 30%, pływanie 22%, 
pierwsza pomoc 12%
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Otto Neuewald; 29 lat
Kierownik pociągu.

S 14 KON 13 BC 15 INT 15 MOC 13

ZR 12 WG 12 WYK 16 P 54 WT 154

Modyfikator obrażeń: +0
Broń: rewolwer kal. 0.45 35%, obrażenia 1k10+2; uderzenie pięścią 55%, obrażenia 
1k3+mo; 
Umiejętności: Wiarygodność 40%, Wmawianie 23%, Język obcy: angielski 50%, 
Okultyzm 20%, Obsługa ciężkiego sprzętu - Pociąg Orient Express: 45%

Część poświęcona historii pociągu powstała w oparciu o angielską Wikipedię.

Autorem wszystkich wykorzystanych zdjęć jest Jacek ‘vanderus’ Dworzycki.
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Geometria nieeuklidesowa dla 
cthulthystów

Bluźniercza geometria w domu i zagrodzie

Wszyscy wielbiciele prozy H. P. Lovecrafta, jak również 
twórczości opartej o jego pomysły (RPG, karcianki etc.) 
zetknęli się z całą pewnością z, jakże często przywoływanym, pojęciem “geometrii 
nieeuklidesowej”. Pewnym problemem jest jednak fakt, że - niestety - dokładne znaczenie 
tego określenia znane jest zazwyczaj tym najbardziej dociekliwym tudzież studentom 
matematyki i uczniom niektórych szkół średnich, a przynajmniej tym spośród nich, którzy 
pobierają nauki w klasach matematycznych. Dla pozostałych może to być wzmianka w 
książce, Escherowski drzeworyt wstęgi Möbiusa, model przestrzeni Kleina (z powodu 
kształtu nazywanej również butelką Kleina) bądź fraktale (figury samo-podobne), 
cenione za (jak pisze Pratchett) “ładne wzory na koszulkach”. Nie wszystkie z nich 
muszą zresztą być zrozumiałe dla każdego. Dla większości geometria nieeuklidesowa z 
pewnością pozostanie tylko niejasnym terminem bez większego znaczenia - kolejnym 
dwuspadowym, omszałym określeniem rodem z plugawych powieści grozy. Szkoda, gdyż 
jest to jedna z bardziej intrygujących idei w matematyce. 

W tym momencie uprzedzam wszystkich, że poczynione w tekście uwagi na ten temat 
niekoniecznie odpowiadają wysublimowanym gustom profesury i o ile nadają się do 
wyłożenia podstaw, to lepiej nie szafować nimi w bardziej oficjalnym otoczeniu. Gdyby 
jednak ktokolwiek wyraził taką chęć, musi wziąć na 
siebie pełne ryzyko. To samo tyczy się środowiska 
najbardziej zatwardziałych cthulthystów, którym 
nie w smak może się okazać nastrój zbliżony w 
mniejszym stopniu do Cienia nad Inssmouth, a w 
większym - do Very Scary Solstice, Shoggoth on 
the Roof i Unspeakable Vault (of Doom)… Skoro 
jednak formalnościom stało się zadość, pomachajmy 
na pożegnanie resztkom Poczytalności i przejdźmy 
do rzeczy.

Odpowiadając na pytanie: “czym jest geometria 
nieeuklidesowa” musimy najpierw ustalić, czym jest 
sama geometria - i przywołać Euklidesa. Obejdzie się 
bez świec i innych pomocy początkującego spirytysty, 
ale za to przyda się garść pojęć znanych ze szkolnych 
podręczników. Najkrócej mówiąc: geometria to 
dział matematyki, którego przedmiotem badań są 
figury geometryczne i zależności między nimi. Była 
to również pierwsza dziedzina matematyki oparta o 

Autor: Mateusz ‘Zsu-Et-Am’ Kominiarczuk
Redakcja: Grzegorz ‘Thoron’ Tusznio

 http://zc.polter.pl/Geometria-nieeuklidesowa-dla-cthulthystow-c12702
 http://zc.polter.pl/Geometria-nieeuklidesowa-dla-cthulthystow-c12702
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aksjomaty, inaczej określane jako postulaty albo pewniki. Zainteresowani powiedzieliby, 
że są to “sformalizowane wypowiedzi o pojęciach pierwotnych, na których opiera się 
cała geometria”. My zaś możemy uznać, że to “wymysł, na który nikt nie potrafi podać 
dowodu, ale wszyscy uznają, że to prawda, bo inaczej wszystko pójdzie w Shoggotki” - i 
również będziemy bliscy prawdy.

Pierwsze twierdzenia geometryczne próbował tworzyć Tales z Miletu, filozof i uczony. 
Biorąc pod uwagę to, czym się zajmował, możemy nazwać go “honorowym Badaczem”. W 
okolicy 300 r. p.n.e. Euklides dokonał w dziele Elementy kompilacji uzyskanej do tamtego 
momentu wiedzy matematycznej. Obejmowało ono teorię proporcji, arytmetykę… i 
geometrię. Jak widać już w tym momencie, lektura tejże księgi (czy raczej zwojów, które 
się na nią składały) mogła odbić się na Poczytalności niejednego czytelnika. Był to 
zarazem pierwszy dedukcyjny (tzn. “taki, który opiera się na zgadywaniu odpowiedzi i 
dowodzeniu, że się trafiło”) wykład geometrii w historii matematyki, a twierdzenia, które 
zostały weń wyprowadzone z zastosowaniem tradycyjnych reguł logiki (tj. “dowodząc, że 
ma się rację, a skoro tak to nie można się mylić”), opierały się o ustalone pojęcia pierwotne 
i aksjomaty. Na tych ostatnich skupia się nasza uwaga. Pięć postulatów Euklidesa przez 
ponad dwa tysiące lat stanowiły podstawę matematyki. Nie to nas jednak interesuje 

- najważniejszy jest fakt, że V aksjomat został wyprowadzony najpóźniej, a nadto wydaje 
się, że sam Euklides niechętnie się do niego odwołuje. Całkiem słusznie, o czym jeszcze 
się przekonamy, bowiem ten właśnie postulat ma dla nas kluczowe znaczenie.

V aksjomat Euklidesa (często zwany po prostu “aksjomatem Euklidesa”) głosi, że “przez 
punkt nie leżący na danej prostej przechodzi dokładnie jedna prosta równoległa do danej”. 
Z języka matematyki na “nasze”: “jeśli nakreślicie prostą, a poza nią wybierzecie jakiś 
punkt, to możecie narysować tylko jedną prostą, która będzie przez niego przechodzić 
i nie będzie krzyżować się z tą pierwszą prostą”. Niezależnie od tego, jak go zapiszemy, 
będzie on równoważny m.in. następującym, jakże znajomym twierdzeniom: 

- suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa mierze kąta półpełnego

- na każdym trójkącie można opisać okrąg

- istnieje kwadrat

Już w tym momencie możemy zastanowić się, “co by było, gdyby go nie było”. Rzecz 
jasna, wszystkie równoważne z nim twierdzenia przestałyby obowiązywać… Wielokrotnie 
próbowano dokonać wyprowadzenia V aksjomatu od pozostałych, jednak nigdy się to 
nie powiodło – dziś już wiadomo, że było to niemożliwe. Próby te jednak doprowadziły 
do powstania innych teorii, które stały się podstawą tzw. geometrii nieeuklidesowych. 
Posłużyliśmy się liczbą mnogą, gdyż jest ich wiele (a “imię ich Legion”). Teoretycznie 

- nieskończenie wiele. Ich wspólną cechą jest to, że nie jest w nich spełniony V pewnik, 
który zostaje zastąpiony innym, sprzecznym stwierdzeniem. Co ciekawe, utworzona w 
ten sposób “nowa geometria” wciąż funkcjonuje i jest jak najbardziej prawdziwa. Tym 
samym można dojść do wniosku, że V pewnik wcale nie jest taki pewny, a geometria 
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euklidesowa, do której zdajemy się być przyzwyczajeni, wcale nie jest “jedyną słuszną”. 
Rodzi się również podejrzenie, że może być odwrotnie… Po wyeliminowaniu V aksjomatu 
(bez zastępowania go innym) powstaje geometria absolutna, której twierdzenia są 
prawdziwe zarówno dla geometrii euklidesowej, jak i dla nieeuklidesowych.

W końcu jesteśmy w domu - bluźnierczym, cyklopowym, omszałym i dwuspadowym. 
Powiedzmy sobie zatem coś więcej o geometriach nieeuklidesowych (mając nadzieję, że 
powtarzanie tego pojęcia nie jest równoznaczne z trzykrotnym wymówieniem imienia 

“Hastur”). Przedstawiłem już “oficjalną” wykładnię tego, czym one są. Równie dobrze 
można powiedzieć, że “geometria nieeuklidesowa to taka, która dotyczy płaszczyzny 
o niezerowej krzywiźnie w przestrzeni trójwymiarowej”. Jesteśmy przyzwyczajeni do 
płaszczyzn, pól, kwadratów i sześcianów. Wyobraźmy sobie jednak, że mamy do czynienia 
z płaszczyzną w kształcie sfery lub półsfery. Albo i lepiej - że oto mamy rzutować obraz 
na torus (“przykładowa bryła topologiczna”, albo po prostu “coś na kształt pierścienia czy 
opony”) lub jeszcze inny “okrągły”, trójwymiarowy kształt. Co ciekawe, równie dobrze 
może to być geoida (jak Ziemia). Skoro zaś kształt powierzchni definiuje geometrię, a 
sami najczęściej przebywamy raczej na wielkiej kuli niż ogromnym dysku (o ile zanadto nie 
bujamy głową w chmurach), możemy już teraz stwierdzić, że geometrie nieeuklidesowe 
powinny nam być znacznie bliższe niż euklidesowa - uproszczona i całkowicie nierealna. 
Jakie to przykre - i jakże cthulhowo-Kultowe.

Darujmy sobie jednak obalanie Iluzji i walkę z Nienazwanym. Zamiast tego rzućmy okiem 
na kilka przykładów. By się nie rozdrabniać, weźmy się za tzw. geometrię hiperboliczną 
(nazywana również geometrią Łobaczewskiego), w której aksjomat Euklidesa zastępuje 
następujące stwierdzenie: “przez punkt nie leżący na danej prostej przechodzą co najmniej 
dwie różne proste nie przecinające danej”. Darujmy sobie cthulthyzm i bądźmy przez 
moment “zwykłymi ludźmi”, by z tej pozycji zapytać - “niemożliwe?” Tak - jednak tylko w 
geometrii euklidesowej. Dla geometrii hiperbolicznej zaś jest to podstawa… Co ciekawe, 
doskonale działająca i dająca interesujące efekty.

Tyle teoria. Jak jednak oddać to na kartce? Na początek przydatna będzie prosta 
linia. Tej linii nie ma - przyjęcie tego faktu jest konieczne dla zrozumienia omawianej 
postaci geometrii. Dla uproszczenia przyjmijcie, iż pełni ona rolę horyzontu. Widzimy 
widnokrąg, ale nie jesteśmy w stanie do niego dojść - gdy się zbliżamy, odsuwa się od 
nas. I tak w nieskończoność… Jeśli zastąpimy nas - upartych wędrowców, Badaczy i 
obserwatorów z niskim poziomem Poczytalności, którym zachciało się badać horyzont 

- prostą, biegnąc ku nakreślonej linii-której-nie-ma, to dojdziemy mniej więcej do tego, 
o co chodzi. V aksjomat zastępuje tutaj postulat hiperboliczny: “przez punkt nie leżący 
na danej prostej przechodzą co najmniej dwie różne proste nie przecinające jej”. Jego 
spełnienie jest możliwe - kwestia tego, jak wyglądają proste w danej geometrii. 
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 Prosta, jak wiadomo, jest “nieskończenie długim zbiorem 
punktów pozbawionym początku i końca”. W tym 
konkretnym przypadku istnieją dwie możliwe formy 
prostej - jeśli będzie ona prostopadła do tego-czego-nie-
ma, to będzie wyglądała podobnie do tych, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni. Co ważne, nie wybiega ona 
poza to-czego-nie-ma. Dochodzi doń, ale nie dalej - tam 
już nie istnieje przestrzeń. Ktoś mógłby uznać, że w takim 
wypadku mamy do czynienia z półprostą - otóż nie. Linia, 

na której się opieramy, nie istnieje faktycznie, a definicja prostej wciąż pozostaje w mocy 
- jest to “nieskończenie długi zbiór punktów” - a punkt nie zajmuje żadnej przestrzeni 
(obrazująca go na naszych rysunkach kropka jest aż zbytnim uproszczeniem). W związku 
z tym, na nieskończenie małej przestrzeni można zmieścić nieskończenie wiele punktów 

“jeden obok drugiego”. Wynika z tego również, że ów koniec jest tylko pozorny - wciąż 
mamy do czynienia z niekończącą się linią punktów, czyli z prostą. Druga możliwość 
może wydać się jeszcze bardziej nietypowa: dlaczego prosta nie miałaby zostać 
rozciągnięta niczym łuk na tym-czego-niema? To, o czym była już mowa powyżej, 
obowiązuje i teraz, więc mimo dwóch pozornych końców, wciąż mamy do czynienia z 
nieskończoną prostą. Niezależnie więc od promienia koła, z którego wycięto dany łuk, 
będzie on nieskończenie długi. Z geometrią hiperboliczną mamy do czynienia 
przykładowo w pracach M. C. Eschera, takich jak seria drzeworytów Granice koła.

Skorzystaliśmy z modelu półpłaszczyznowego Łobaczewskiego-Bolyaia - osoby 
tych badaczy (czy może raczej: Badaczy) są ściśle związane z narodzinami geometrii 
nieeuklidesowej i przyjęło się określać geometrię hiperboliczną ich nazwiskami - znanego 
jako bluźnierczy i niewypowiedziany “model półpłaszczyzny Poincaré”. Jest to tylko 
jedno z wielu możliwych rozwiązań. Istnieją cztery najczęściej stosowane modele tej 
geometrii:

model Kleina - “wnętrze koła jako płaszczyzny hiperbolicznej i cięciwy koła jako linii”

model Poincaré - “angażuje wnętrze koła; proste są reprezentowane przez łuki koła 
prostopadłego do granicy koła oraz średnicy okręgu”

model półpłaszczyzny Poincaré - “za płaszczyznę hiperboliczną przyjmuje 
półpłaszczyznę Euklidesa jako określoną przez Euklidesa linię B (samo B nie jest 
włączane). Hiperboliczne linie są więc zarówno półokręgami prostopadłymi do B jak 
i promieniami prostopadłymi do B”

model Minkowskiego - najbardziej plugawy z wymienionych: “stosuje n-wymiarową 
hiperboloidę o obrocie osadzonym w n+1-wymiarowej przestrzeni euklidesowej” - 
tajemnicza hiperboloida oznacza figurę powstałą przez obrót hiperboli wokół osi

Geometria hiperboliczna pozwala na ciekawe przekształcenia - np. dopuszcza figury w 
rodzaju dwuścianów. Stoi w sprzeczności z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni przez 

•

•

•
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Günter Hindenberg; 83 lata
Właściciel olbrzymich terenów ziemskich w Brazylii. Plantator, 
przetwórca. Multimilioner. Koneser sztuki. W 1945 roku 
pojawia się z pieniędzmi w São Paulo i kupuje olbrzymie 
posiadłości na stokach gór, zakładając tam potężne plantacje.
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nauczanie - jakże sztucznej i nienaturalnej - geometrii euklidesowej. Słuszne wydają się 
słowa architekta Friedensreicha Hundertwassera, który miał twierdzić, iż “linia prosta 
jest narzędziem diabła” - zdecydowanie mocniej niż Gaudi, który przypisywał ją ludziom 
(mówiąc przy tym, że za to “linia krzywa jest dziełem Boga”). 

Dajmy pokój geometrii Łobaczewskiego. Wszak nie jest ona jedyną istniejącą, choć z 
pewnością najstarszą (przynajmniej biorąc pod uwagę datę jej “odkrycia”). Jako się rzekło, 
pod pojęciem “geometrii nieeuklidesowej” może się kryć nieskończenie wiele różnych 
geometrii. Jako żywo, “Wielość w Jedności”, czasem nawet ze sferami (choć niekoniecznie 
błyszczącymi). Kwestia sformułowania odpowiedniego stwierdzenia sprzecznego z V 
aksjomatem, mogącym go zastąpić. Dobrym przykładem będzie geometria eliptyczna, 
będąca piękną odwrotnością (jeśli można tu jeszcze mówić o czymś takim) omówionej 
geometrii hiperbolicznej. Zamiast przyjmować, że “przez punkt położony poza prostą 
może przechodzić tylko jedna prosta równoległa do pierwszej” lub “przez punkt […] mogą 
przechodzić co najmniej dwie proste”, zakłada ona, iż ta sztuka nie uda się żadnej śmiałej 
prostej. “Przez punkt nie leżący na danej prostej nie przechodzi żadna prosta równoległa 
do danej” - jakież to smutne… W praktyce może to oznaczać, że zdecydowaliśmy się np. 
potraktować powierzchnię jakiejś nieszczęsnej kuli jako płaszczyznę. Nie będziemy jednak 
wnikać głębiej w jej specyfikę, ani też specyfikę innych geometrii nieeuklidesowych. 
Ciekawi, którym nie żal Poczytalności, zawsze mogą poszukać na własną rękę, albo nawet 
zastanowić się nad jakąś “własną” geometrią. W końcu - czemu nie?

Czy wszystko to jest tylko zabawą znudzonych matematyków, teorią bez znaczenia, 
nie licząc tego, że “daje ciekawe efekty na koszulkach”? Nie - o tym jednak należałoby 
przekonać się samemu. Swoistą ciekawostką może za to być fakt, że - zgodnie z pewnego 
rodzaju wyliczeniami, mającymi na celu ustalenie, czy Wszechświat będzie się rozszerzał 
w nieskończoność, czy też kiedyś zaprzestanie tego niecnego procederu lub nawet zacznie 
się kurczyć - w naszym Wszechświecie (przemilczmy na moment Przedwiecznych i 
wszelakie Rasy Obce [Służebne czy też nie], pozwalając sobie na tak śmiałe określenie) 
obowiązuje geometria hiperboliczna, a sam Wszechświat bynajmniej nie ma zamiaru się 
zatrzymywać. Ot, zimny drań bez żadnych zahamowań.

Jeśli zaś chodzi o nieeuklidesowe figury, to mamy z nimi do czynienia na co dzień - są 
“wbudowane” w świat. O kilku z nich wspomnieliśmy na wstępie. By nie pozostawiać 
niejasności, wróćmy do nich na moment i powiedzmy trochę więcej. Wstęga Möbiusa 
to przykład powierzchni jednostronnej: ma ona tylko jedną stronę, mimo niewątpliwej 

“trójwymiarowości”. A także jedną tylko krawędź… Każdy może ją stworzyć na własną 
rękę, chwytając długi, wąski kawałek papieru, taśmy lub materiału - i zginając go, by 
połączyć jego końce “na odwrót”. Tak powstały pierścień ma to do siebie, że można po 
nim wodzić palcem bez końca, jakkolwiek nie jest to specjalnie zajmujące zajęcie. Dość 
często sugeruje się, że znajomy symbol nieskończoności jest w jakiś sposób powiązany 
z wstęgą Möbiusa (skojarzył je ze sobą także Escher w jednej z prac). Niestety, o ile 
nie jest to jakiś dowcip Yog Sothotha, wydaje się to mało prawdopodobne: “położona 
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ósemka” jako symbol nieskończoności była w użyciu przynajmniej na dwa wieki przed 
okryciem wstęgi. Czy musi ona posiadać jedno takie “zagięcie”? Oczywiście nie - może 
ich być dowolna nieparzysta liczba. Przy trzech takich “zagięciach” otrzymamy kształt 
dziwnie znajomy, służący obecnie za symbol recyklingu. Można to uznać za dowód na 
jego bluźnierczą naturę… 

Wróćmy jeszcze na moment do faktu posiadania przez wstęgę Möbiusa jednej krawędzi. 
Co by się stało, gdybyśmy skleili ją - albo skleili brzegami dwie takie wstęgi? Mamy 
nikłe szanse powodzenia, gdyż wymaga to wykorzystania czterech wymiarów. W 
innym wypadku przekonamy się, że owo Coś musiałoby przechodzić przez siebie… Po 
dokonaniu tej trudnej sztuki w wyobraźni lub na rysunku otrzymujemy jednak kształt 
odlegle kojarzący się z butelką: przestrzeń Kleina, jednostronną, pozbawioną brzegu 
powierzchnię dwuwymiarową. Co prawda funkcjonującą dobrze tylko w czterech 
wymiarach, ale zawsze.

Są jeszcze fraktale… Zawsze są jeszcze fraktale. Często określa się je jako figury samo-
podobne. Z rzadka dodaje się, że są tym, co pomiędzy zwyczajowymi wymiarami: swego 
rodzaju ułamkami. Często ilustruje je się za pomocą przykładów wziętych z natury, takich 
jak choćby rozgałęziające się drzewo, przy czym gałęzie dzielą się na mniejsze, a te dalej 

- i wciąż widać w nich pewne odległe podobieństwo do całego drzewa. Równie dobra 
może być analogia do plaży - na mapie obdarzonej dość zawiłym kształtem, który w miarę 
zwiększania skali staje się jeszcze bardziej powikłany - wciąż jednak możemy rozpoznać 
w nim wiele elementów podobnych do całości - lub chociaż do innych jej elementów. 
A gdy wybierzemy się na nią sami, szybko przekonamy się, że poza zaznaczonymi na 
mapach elementami trzeba by wziąć pod uwagę również piasek - i każde ziarenko z osobna… 
Innym razem zmusza się komputer do wygenerowania fraktali przez powtarzanie kilku 
kroków w nieskończoność, co pozwala zaoszczędzić wiele nerwów i jeszcze więcej czasu. 
Prostym przykładem fraktala może być trójkąt równoboczny, który podzielimy na cztery 
równe, mniejsze trójkąty równoboczne, które z kolei podzielimy w ten sam sposób - i 
tak w nieskończoność. Nazywamy go trójkątem Sierpińskiego. Częściej jednak fraktale 
bywają skłębione i poszarpane, równie niechętne liniom prostym jak Gaudi. Ogółem 
mają one to do siebie, że ich tworzenie nieco łatwiej przychodzi komputerom niż ludziom 
(którzy dość prędko się nudzą - albo zwyczajnie mają trudności z uchwyceniem skali lub 
pomieszczeniem czegoś na skończonej płaszczyźnie), a ich występowanie zwykle wiąże się 
albo z naturą (która chyba je lubi, umieszczając je gdzie się da), albo z bluźnierczo wysokim 
poziomem chaosu. Na przykład w obrazach Pollocka. Ciekawe, iż choć “prawdziwe”, “pełne” 
fraktale są nieskończone, to wciąż można je zmieścić na skończonej powierzchni…

Gdy kolejnym razem traficie na wzmiankę o “geometrii nieeuklidesowej” w “R’lyeh, gdzie 
spoczywa martwy Cthulhu”, pamiętajcie, że nie tylko tam się z nią spotykacie - i że nie 
jest wcale taka plugawa i omszała jakby się wydawało.

Wykorzystane ilustracje M. C. Eschera: Wstęga Moebiusa II, Granice Koła III
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Jak Superman uratował Kejti
W ramach aktualizacji bloga postanowiłem podzielić się z Wami krótką 
historyjką. Wydarzenie opisane w historyjce miało miejsce jakieś dwa tygodnie temu 
w centrum Katowic.

Stałem sobie spokojnie pod sklepem należącym do sieci “Żabka” i czekałem na znajomego 
który cośtam sobie kupował. Aż tu nagle… Podjeżdża jakaś biała fura, otwiera się szyba i 
koleś o wyglądzie niedźwiedzia grizzly na sterydach zapytuje mnie uprzejmym tonem:

- Excuse me. Do You speak english?

Jako że trochę tam spikam po ingliszu to odpowiedziałem behemotowi że jes, of kors. 
Na jego twarzy w momencie pojawiła się ulga i zastanawiałem się przez chwilę ile razy 
zapytywał ludzi o to czy spikają w inglisz, a w odpowiedzi słyszał “ja nie znaju”, “nein”, 

“że hę?” albo “aaaa! Cudzołożnik… znaczy cudzoziemiec, sory ale noł”.

Więc kiedy na twarzy ingliszmena odmalowała się ulga i radość, ja sam ucieszyłem się 
że będę mógł pomóc temu biednemu człowiekowi. I wtedy on zapytał (w przypadku 
ostatniego słowa zachowam pisownię fonetyczną):

- How can I find kejti?

W tym momencie osłupiałem i wyrwało mi się:

- Że hę?

On na to:

- Kejti. I’m going to kejti. But now i’m lost. Could you help me?

Zacząłem się zastanawiać. Kejti, kejti, kejti. WTF kejti? Znajomy wyszedł ze sklepu 
i zaczął się zastanawiać ze mną o jaką pieprzoną kejti może temu anglikowi chodzić. 
Pomyślałem że kejti to może nazwa jakiegoś domu handlowego albo coś w ten deseń. 
Zapytałem więc:

- What the hell is kejti?

Na co on:

- Kejti. City, town… stadt.

Angol najwyraźniej myślał że prędzej zakumam po niemiecku niż po angielsku. Ciekawe 
czy umiał coś więcej po niemiecku, czy tylko to jego “stadt”. Ciekawe, czy gdybym mu 

Autor: Jakub ‘Qball’ Kubal
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7 walnął “Stadt? Jaaa. Das is ein kleine prosioczek po polu gelaufen jebudu po mordas 

pierdyk!” to by zrozumiał że sobie z niego jaja robię? Newermajnd. No ale myślałem i 
myślałem i myślałem i podsuwałem mu “maybe Katowice” i tym podobne, ale on uparcie 
twierdził że on chce do “kejti”.

W końcu poprosilismy go żeby nam to napisał na kartce. Angol w naszym kraju ma się 
trudniej dogadać niż niemowa z zaawansowanym porażeniem układu nerwowego. Ale 
napisał. “Kety”. 

Kety? Jak chce ketę to niech do jubilera zapiernicza, tam sobie wybierze. Ale to przecież 
o “stadt” chodziło a nie o ketę. 

I nagle olśnienie: “Kęty!”.

Yeah! Bingo! Bullseye! Hooray! Yahoo! Oral B!

Poprosił żeby mu to zapisać fonetycznie, więc zapisaliśmy w jego notesiku “Kenty”. 
Miał problem z odpowiednim wypowiedzeniem tego, ale naprowadziłem go dzięki 
Supermanowi.

- Do you like Superman? Clark Kent? Yes. Kent. Kent-y.

Grizzly podziękował i odjechał w stronę Oświęcimia (“Ossswic… Oscie… Osi-wi-cie..” 
- “Oświęcim. Cholera… Auschwitz!” - “Aaa! Auschwitz. Now I know.” - “Uff ”).

I tak Superman raz jeszcze uratował dzień a Kejti była już w zasięgu łap wyspiarskiego 
grizzly. God save the Superman.
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Co każdy chciałby wiedzieć o
 Dziale Książek? 

Ewa ‘senmara’ Haferkorn

Redakcja jest jak ogrzewanie podłogowe. 

W zasadzie każdy wie jak powinien wyglądać efekt – ma być ciepło. Patrząc na równiutko 
poukładane deski, czy panele promieniujące przyjaznym ciepełkiem każdy może 
powiedzieć: OK, to właśnie tak powinno wyglądać. 

Nikogo zaś nie interesuje to, co się dzieje w środku, pod równo poukładanymi panelami i 
deskami, wśród plątaniny kabelków i przepływów dziwnych mocy. Swoją drog, wcale bym 
się nie zdziwiła, gdyby ogrzewanie podłogowe było napędzane mnóstwem chomików 
o cieplutkich brzuszkach biegających w kołowrotkach albo jarzącym się jasnozielono 
smarkiem Przedwiecznego. Albo czymkolwiek. 

Poznałam pracę w Redakcji Poltera i po tym, jak zobaczyłam bebechy Płoda od wewnątrz, 
nic mnie już nie zdziwi. 

Być może inni szefowie działów będą chcieli Was, Drodzy Czytelnicy uświadomić, ile 
newsów, recenzji czy opowiadań popełnił dany dział w minionym roku, co ja uważam 
za niepotrzebne, ponieważ Wy to już wiecie. Wiecie lepiej od nas, gdzie są najciekawsze 
recenzje, kto walnął byka w arcie i w którym dziale są najciekawsze artykuły. My czasem 
jesteśmy tak zajęci poganianiem chomików… ekhem, pisaniem artykułów i pilnowaniem 
jakości publikacji własnego działu, że nie mamy czasu zajrzeć na sąsiedni. Przynajmniej 
na tym polegała praca w naszym dziale przez ubiegły rok. 

To Wy znacie świetnie ułożenie desek na podłodze i z precyzją ciepłolubnego kota 
potraficie znaleźć najcieplejsze miejsce. A do nas należy nadzorowanie maszynerii, żeby 
sprawnie działała. 

Zatem, na czym jedzie maszyneria Działu Książek? Choć wydawałoby się, że recenzje 
są chlebem powszednim, to tak naprawdę produkt uboczny. Książki, siedzące w 
ławkach niewolniczych (wyobrażenie sobie galery ze wszech miar mile widziane), 
napędzają wszystko na co dzień. Wszyscy redaktorzy naszego działu to praktycznie 
osoby uzależnione od literek. Następny stopień specjalizacji to uszeregowanie energii 
i puszczenie jej w rurki artykułu, czy felietonu. Ale powiedzmy sobie szczerze, nikomu 
nie chce się pisać artykułów. Przecież w tym samym czasie można przeczytać kolejną 
książkę! A w jeszcze kolejnej znajdują się informacje, które są w tym artykule niezbędne, 
zatem… 
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A jednak udaje nam się pisać artykuły. Wasze komentarze pod nimi są zawsze motywujące, 
a już teksty nadesłane z zewnątrz (nie do wiary! Ktoś napisał, choć nie musiał!) to 
megamotywujący dowód na interaktywność. Bo wiecie, gdy ktoś usiądzie na podłodze, 
to klepkom też jest ciepło i obie strony ogrzewają się wzajemnie. 

Lubimy też przeprowadzać wywiady, co widać zarówno na stronie jak i w niniejszej 
antologii. Co prawda każdy z nich pożera tyle czasu, energii i przygotowań, nie mówiąc 
o walce z dyktafonem, że nie są one publikowane tak często, jak byśmy chcieli. Ale zawsze 
motywuje nas chęć pobycia z autorem/przesłuchiwanym sam na sam, zatem egoistyczne 
pobudki sprzyjają atrakcyjności działu. 

Fantastykę ogólnie można podzielić na trzy kawałki: fantasy, horror i s-f. Teraz wyobraźcie 
sobie przedstawicieli tych trzech gatunków. I każcie im pracować. Gdy dodać jeszcze 
różnice wieku, płci, ilości wolnego czasu, podejścia do polskiej fantastyki i charakteru, 
można zacząć się dziwić, jak udaje nam się coś razem zrobić. 

Ale się udaje. 

Tabuny chomiczków wciąż biegają, żeby było Wam ciepło. Książki się czytają. Artykuły 
się piszą. Podłoga grzeje. Sami możecie sprawdzić.
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Wywiad z Tadem Williamsem
Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek: Widzę, że masz tu ze sobą 
dużo sprzętu. Na twoim blogu przeczytałam, że nazywają cię 
The Lord of Tools.

Tad Williams: The Lord of Tools? (śmiech) Muszę nim być. Nie lubię(śmiech) Muszę nim być. Nie lubię 
nim być. To nie jest dla mnie naturalne. Są tacy ludzie, którzy lubią 
bawić się takimi rzeczami, kochają elektronikę, urządzenia różnego 
rodzaju. Ja taką osobą nie jestem. Muszę jednak robić różne techniczne 
rzeczy, bo jeżeli ja się za to nie wezmę, nikt tego nie zrobi. Mam nadzieję, 
że pewnego dnia moje dzieci przejmą ten obowiązek. 

Natknęłam się na informację, że mieszkacie w dwóch miejscach – w Londyniw i San 
Francisco. 

Kiedyś tak. Teraz, przez większość czasu mieszkamy w Kalifornii. Prawie cały czas. Moja 
żona była moim brytyjskim wydawcą, więc zaraz po ślubie przeprowadziłem się do Anglii, 
bo ona ciągle pracowała w biurze, a ja mogłem pracować gdziekolwiek. I mieszkaliśmy 
razem w Londynie przez kilka lat. Potem, kiedy odeszła z wydawnictwa i zaczęła robić 
coś innego, głównie pisać, przeprowadziliśmy się do Kalifornii, bo chciała mieć trochę 
więcej słońca. Przez całe życie chciała mieszkać w przyjemnym miejscu, gdzie jest ciepło 
i słonecznie.

Wcale jej się nie dziwię - pochodzi z Wielkiej Brytanii. (śmiech) 

Tak, choć ja byłem całkiem szczęśliwy w Londynie. Nie przepadam za słońcem. Tak się 
składa, że pochodzę z Kalifornii, ale spójrz na mnie! Zobacz (wyciąga przed siebie ręce), 
jaki mam kolor skóry?

No, jesteś… biały. 

No właśnie. Nie potrzebuję dużo słońca, nie lubię gorąca, nie mogę wtedy myśleć. Ale 
przeprowadziliśmy się. Na początku jeździliśmy tam i z powrotem, jednak okazało się to 
zbyt trudne, kiedy mieliśmy już dzieci. Dlatego w końcu sprzedaliśmy tam [w Londynie] 
nasze mieszkanie i przeprowadziliśmy się na stałe do Kalifornii.

No tak, mieszkacie w domu, nie w mieszkaniu. Ze wszystkimi kotami, psami to chyba 
wygodniejsze. 

Jest bardzo… tłoczno. To dość duży dom, ale wszystkie te zwierzaki chcą być tam, gdzie my, 
tak samo, jak dzieci. Mamy bardzo duże łóżko, największe, jakie mogliśmy kupić, ale kiedy 
wdrapie się tam dwójka dzieci, trzy psy i czasami koty, robi się naprawdę tłoczno.

Przejrzałam Twojego bloga i znalazłam tam wiele ciekawych informacji, mimo że jest 
jeszcze dość krótki. 

Autor: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek
Redakcja: Michał ‘M.S.’ Smętek

http://ksiazki.polter.pl/Wywiad-z-Tadem-Williamsem-c13104
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Tak, dopiero go zacząłem.

Bardzo mi się spodobał obrazowy sposób, w jaki opisałeś swoje biurko.

(chichocze zadowolony)

I rozumiem, że znajduje się tam figurka Ganeszy, ośmiornica Lyndy Barry, ale co to jest 
Magic Jesus Phone? 

A! Mam go ze sobą. 

I co to jest? 

To i-phone.

Acha! (śmiech) 

Mam go może z miesiąc. Wiesz, […] to jest TEN telefon Apple’a, o którym tyle się 
mówi […]. Jestem użytkownikiem Macintosha, więc ten telefon jest dla mnie najlepszym 
rozwiązaniem. Jednak, kiedy wszedł na rynek w Stanach, był na niego taki popyt, że 
ludzie zapisywali się po niego w kolejce. Nie zrobiłem tego, ale kiedy już go kupiłem, to 
zaczęliśmy żartować, jaki on nie jest cudowny. Dlatego zacząłem nazywać go Magic Jesus 
Phone, bo robi wszystko – odtwarza muzykę, prasuje ubrania - co tylko potrzebujesz.

No dobrze, więc - z całym tym sprzętem i tobą, jako The Lord of Tools […] - czy jest tu jakieś 
odniesienie do twojego cyklu Inny Świat? 

No cóż, pracowałem kiedyś dla Apple. Uwielbiam science fiction, ale nie jestem 
naukowcem. Więc pisałbym więcej science–fiction, gdybym znał się lepiej na nauce. 
Ale komputery, multimedia, rzeczywistość wirtualna – to są rzeczy, z którymi miałem 
do czynienia, kiedy pracowałem dla Apple, jakieś 15 lat temu czy nawet więcej. Dlatego 
miałem jakieś doświadczenie, rozumiałem te rzeczy. Czułem, że mogę to pisać, kiedy 
przyszedł mi do głowy ten pomysł. Musiałem się oczywiście trochę douczyć, ale bez 
wracania na studia, żeby zrobić dyplom z fizyki albo czegoś takiego.

Więcej w tym nauk społecznych? 

Wiele, tak. Ale jeżeli jesteś pisarzem s-f, nie musisz idealnie znać się na nauce, po prostu 
musisz pisać o rzeczach, które sprawią, że czytelnik poczuje się zadowolony, poczuje, że 
to, co piszesz, jest spójne i ma sens. Wiele osób pracuje przy komputerze, a ja nie chciałem 
pisać książki, przy czytaniu której każdy mówiłby: Co za idiota! Czy on o tym nie wie?! 
I gdybym usiadł i próbował pisać bez żadnego przygotowania książkę o astrofizyce, tak 
właśnie każdy by powiedział. Ale jeżeli chodzi o komputery, mogłem kłamać efektywnie. 
(uśmiecha się chytrze). Mogłem to udawać w sposób dobry na potrzeby s-f.

A co z Aquamanem? Skąd pomysł, żeby napisać komiks? 

Przechodziłem przez to jakieś dwa lata temu – wiesz, co znaczy powiedzenie “midlife 
crisis”?
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Tak, mój tato kupił wtedy nowy samochód. 

Dokładnie! Dla większości mężczyzn kryzys wieku średniego objawia się właśnie 
kupnem samochodu sportowego, a jeśli są singlami, to mogą być randki z młodszymi 
kobietami - to wszystko ma na celu demonstrowanie: “Wcale nie jestem stary! Nie 
jestem stary! Mój kryzys wieku średniego, to tak naprawdę żaden kryzys”. Po prostu 
powiedziałem sobie, że skoro zawsze uwielbiałem komiksy, wyrastałem na komiksach, 
to nie ma żadnego prawdziwego powodu, dla którego nie mógłbym pisać komiksów, 
oprócz tego, że prawdopodobnie nie zarobiłbym na komiksie tyle, co na książce. Dla 
mnie, to jak kupno sportowego samochodu; powiedziałem: do diabła z tym! Zawsze 
lubiłem komiksy, to będzie dobra zabawa nauczyć się czegoś nowego i będzie zabawą 
być osobą, o którą fani komiksów toczą spory – on jest straszny, on jest niezły. Komiksy 
ciągle mi się podobały, zacząłem je czytać na nowo, a wśród moich ulubionych autorów 
są też autorzy komików, na przykład Alan Moore, wiesz ten od The Watchmen i V for 
Vendetta, więc pomyślałem, że to po prostu będzie dobra zabawa i to jest to, co teraz 
zrobię, kiedy już jestem w średnim wieku. 

Co było w tym najbardziej pasjonujące? 

Po prostu uczenie się nowego sposobu pisania, tak jak pisanie scenariusza filmowego, czy 
czegoś takiego. Wiesz, za każdym razem, kiedy zmieniasz dziedzinę, uczysz się nowych 
rzeczy, ale dla profesjonalisty bardzo pasjonujące jest właśnie współzawodnictwo. Być 
ocenianym przez ludzi, którzy czytają najlepsze dzieła w tej dziedzinie. To by było zbyt 
pokrętne, aby tłumaczyć – zacząłem pisać komiksy po to, żeby się nauczyć nowej formy. 
Takie podejście, to byłaby dobra zabawa, dobra zabawa. Ale jest ona jeszcze większa, jeżeli 
mówisz sobie: spróbuje się, spróbuję czegoś, co nie jest moją dziedziną i popróbować 
tworzyć na poziomie tych, uważanych tam za najlepszych.

Więc jak się pisze komiks w porównaniu do pisania książki? Co jest inne? 

Co jest inne, to fakt, że komiksy są bardzo skondensowaną formą. Czasami opowiadasz 
historię na 22 stronach, z początkiem, środkiem i zakończeniem, z niewieloma dialogami i 
wskazówkami dla rysownika, ale to jest bardzo, bardzo króciutka forma, to jak 5- lub 6-cio 
stronicowe opowiadanie, zamiast zwykłej ilości tekstu. Dlatego pracuje się całkiem inaczej 
niż przy powieści. Wszystko sprowadza się do kondensowania. To jest sztuka streszczania. 
Także twoje pomysły muszą nadawać się do takiej kompresji. Jeżeli w komiksie musisz 
przez 3 strony wyjaśniać co się dzieje, to właśnie tracisz swoich czytelników. W książce 
zazwyczaj około 3 stron zajmuje ci wprowadzenie ważnego zwrotu w akcji. W komiksie 
nie da się tego zrobić.

A co ze współpracą z innymi artystami? Bo kiedy piszesz książkę, jesteś zdany tylko na siebie, 
tutaj musisz polegać na kimś innym, na rysowniku. 

Tak, to sztuka wymagająca współpracy. Myślę, że dla mnie to jest trochę inne, niż dla 
innych pisarzy, bo zanim zostałem pisarzem, prawie wszystko, co tworzyłem, było w jakiś 
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sposób współpracą. Większość. Pracowałem w teatrze, przy robieniu filmu, grałem w 
zespole rockandrollowym, pracowałem też w radiu, […]. Byłem więc przyzwyczajony 
do współpracy z innymi ludźmi i do robienia czegoś zupełnie nowego, z więcej niż jedną 
osobą. I bardzo mi się to podoba.

Zawsze jest ta “wartość dodana” w takiej pracy? 

Tak, jak to mówimy – więcej niż suma części. I bardzo mi to odpowiada. I jest to 
jedna z rzeczy, które (bo jestem osobą roztrząsającą szczegóły, mam świra na punkcie 
kontrolowania rzeczy, więc kiedy piszę książki, muszę myśleć o każdym szczególe) są 
przyjemne, że możesz powiedzieć – myślę, iż to mogłoby być tak, ale może ty to wymyśl, 
jestem pewien, że będziesz miał dobry pomysł. I ludzie, którzy z tobą pracują, faktycznie 
proponują ci lepsze pomysły niż twój. I to cieszy.

Czy to dlatego zdecydowałeś się na kolejny projekt we współpracy, tym razem z twoją żoną, 
Deborah, który nazwaliście Dragons of Ordinary Farm? 

Tak, częściowo. Ponieważ ona [Deborah] jest początkującym pisarzem. Mówi, że – nie 
wiem, może chce tylko być miła – że dużo się ode mnie uczy, kiedy pracujemy razem, 
bo pracujemy nad tym już od jakiegoś czasu. Więc pomyśleliśmy, że najlepiej byłoby 
popracować nad projektem, przy którym możemy planować razem. Ona może napisać 
zarys, ja napiszę zarys, przejrzymy to kilka razy i obydwoje coś do tego wniesiemy. A 
ponieważ mamy dzieci, zainteresowaliśmy się pisaniem dla dzieci. Tylko że nasze dzieci 
rosną i zaczynamy się interesować pisaniem książek dla starszych dzieci. Teraz piszemy coś, 
co się nazywa – bez ograniczeń lub starsza młodzież, więc jest to coś dla ludzi w wieku, 
kiedy interesujesz się Harrym Potterem. Myślę, że moim stałym czytelnikom także się 
to spodoba, ale będzie to znacznie krótsze, niż większość moich książek . 

Zazwyczaj, to jest gdzieś około 700 stron, prawda? 

To, co zazwyczaj piszę, jest znacznie dłuższe, dłuższe nawet niż 700 stron, ale ta powieść 
będzie miała około 200. Mimo to, sądzę, że będzie się podobało. Pomysły są naprawdę 
fantastyczne, więc myślę, iż czytelnicy znajdą tam też humor, który zawsze jest w moich 
powieściach. Pierwszą część chcemy zatytułować The Dragons of Ordinary Farm, 
cykl zatytułujemy pewnie Ordinary Farm Books. A będzie opowiadał historię dwójki 
dzieci, które, wbrew swojej woli, są odesłane na farmę odległego krewnego, o którym 
nigdy wcześniej nie słyszały. Na całe lato, podczas gdy ich matka wyjeżdża ze swoim 
chłopakiem na rejs. Dlatego dzieci czują się bardzo nieszczęśliwe i przygnębione, ale 
kiedy tam przyjeżdżają, dowiadują się, że zwierzęta, które się tam hoduje, to wszystko 
mityczne stworzenia – takie jak smoki, jednorożce, chimery, gryfy. A sama farma jest 
lekko zwariowanym miejscem. To ogromny budynek ciągnący się w nieskończoność, 
składa się z różnych części, które nie są logicznie ze sobą połączone.

Czy to trochę jak Alicja w Krainie Czarów? 

Tak, trochę.
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Bo korzystałeś już kiedyś z takich motywów. 

Tak. Tak samo, jak wykorzystałem tu motyw słynnego domu, nazywanego Winchester 
Mystery House. Dom ten stoi w okolicy, gdzie dorastałem i został zbudowany przez 
trochę zwariowaną osobę. […] Pierwsza część [książki - przyp. red.] jest nie tylko o tej 
dziwnej farmie i tych dziwnych zwierzętach, które tam przebywają, ale też o tym, skąd 
one się tam biorą, skąd pochodzą. Dzieci starają się rozwiązać tę tajemnicę, bo ludzie, 
którzy mieszkają na farmie, też są tajemniczy i nie chcą im wszystkiego powiedzieć. Więc 
pierwsza część jest o odkrywaniu tajemnicy farmy. Myślę, że będzie to ciekawa książka. 
Pisanie jej, to naprawdę dobra zabawa i jest to coś, co pewnie chętnie przeczytałbym, 
kiedy byłem dzieckiem.

Czy to też jest jakoś powiązane z kryzysem wieku średniego?

Może w takim sensie, że zawsze chciałem próbować nowych rzeczy i chciałbym znaleźć 
nowe sposoby opowiadania historii; może nową historię, a może zrobić film, show 
telewizyjny, spróbować wszystkich tych rzeczy?

No tak, części już spróbowałeś. 

Tak, ale ciągle nie mam dość. To, co lubię najbardziej, to znajdowanie nowych sposobów 
na robienie tego, co właśnie tworzę. 

Więc myślisz o zrobieniu czegoś dla telewizji lub kina? 

Ludzie ciągle o tym ze mną rozmawiają. Robimy także grę, opartą na Innym Świecie, 
która ma wkrótce wyjść. To będzie MMOG. Więc tak, wszystkie te rzeczy są dla mnie 
bardzo ciekawe i biorę czynny udział w ich tworzeniu, nie sprzedaję jedynie praw 
autorskich. Miałem swój udział w pisaniu gry, ale to wciąż jest dla mnie nowa dziedzina. 
Chciałbym wykorzystać w niej moje myśli i poznać pomysły ludzi, z którym współpracuję, 
zobaczyć, co z tego wyjdzie.

A co z tymi podręcznikami do niemieckiego? Przeczytałam to w twoim wpisie i poczułam 
się zawstydzona. (śmiech) 

Tak, uczę się niemieckiego. Zabrałem nawet jedną ze swoich książek na wyjazd, żeby 
popracować nad czasownikami.

Czy to też jest z potrzeby spróbowania czegoś nowego? 

Kiedy byłem młodszy, uczyłem się hiszpańskiego i francuskiego, więc lubię ich używać, 
jeżeli tylko mogę. Kiedy byłem we Francji, próbowałem mówić w tym języku. To było 
zabawne doświadczenie, starać się pamiętać o czymś po francusku. Mówię odrobinę 
po włosku, bo to bardzo podobny język, a teraz chciałem się nauczyć niemieckiego, bo 
jeżdżę po Niemczech i chciałbym lepiej poznać kraj, do którego wyjeżdżam, a nie tak, 
jak tu w Polsce – każdy musi mówić w moim języku. 

Czy myślałeś, żeby pisać w innym języku? 
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Próbowałem. Jedynym językiem, w którym mógłbym spróbować sił, jest hiszpański. Od 
czasu do czasu próbowałem tłumaczyć poezję. To bardzo trudne. Gdybym mieszkał w 
kraju hiszpańskojęzycznym przez jakiś rok i musiałbym używać tego języka codziennie, 
to myślę, że spróbowałbym swoich sił w tłumaczeniu albo w pisaniu w tym języku na 
serio. Ale teraz, to byłoby jedynie kiepski przekład. To byłoby jedynie znajdowanie 
sposobu na niezręczne przekładanie tego, co zostało napisane językiem poetyckim lub 
artystycznym.

Dobrze, więc porozmawiajmy jeszcze o fantasy. Trzymasz się pisania w tym jednym gatunku, 
pomimo tego, że robiłeś już wiele rzeczy - serial telewizyjny, gra internetowa. Dlaczego 
fantasy? Co jest takiego w tym gatunku? 

Po pierwsze, ten gatunek nie ma tak naprawdę granic. Możesz zrobić wszystko, co chcesz. 
Możesz być całkiem realistyczny, całkiem fantastyczny. Jedyne, o czym musisz pamiętać, 
jeżeli piszesz komercyjne fantasy, to organizacja. Dajesz czytelnikom określoną rzecz. 
To jak stwierdzenie: jestem malarzem i pracuję na płótnie. To bardzo małe ograniczenie. 
Jako pisarz będę starał się napisać historię, która sprawi, że czytelnik chce odwrócić 
stronę. Ale jest mnóstwo sposobów, za pomocą których mogę to osiągnąć. Lubię mieć 
jakąś strukturę, ale lubię też mieć wolność do bycia bardzo twórczym. 

A więc to kreatywność sprawia, że trzymasz się gatunku? 

Mhm. I wolność. Wolność do stworzenia całego świata lub wielu światów.

A twoje postacie? Są bardzo żywe. Tym, co mi się rzuciło w oczy, to fakt, że pokazujesz ich ból 
„od środka”. Czy to jest potrzeba dzielenia się swoimi odczuciami z czytelnikiem, otworzenia 
się na innych? 

Nie sądzę, żeby chodziło mi tak bardzo o dzielenie się, chociaż to wspaniałe otworzyć 
się na ludzi, którzy cię otaczają. Dla mnie to raczej paralelne centra tego samego 
impulsu. Impulsu do zbadania ludzi, a w szczególności, jak działamy, jak wyglądamy, 
jak się zachowujemy i próba stania się lepszymi - bardziej szczerymi, uprzejmymi, 
radzącymi sobie z ultimatum w życiu lub codziennymi zmartwieniami, z instynktem 
samozachowawczym do tego, żeby działać szybko. Więc myślę, że to trochę jak zen albo 
buddyzm; to próba dotarcia głębiej oraz lepszego zrozumienia. I to jest tym, co mnie 
interesuje i co znajduje się też w moich pracach. Więc myślę, że moi bohaterowie trochę 
to odzwierciedlają. Interesuję się ich emocjami, tym, co sprawia, iż są tymi, kim są, ale 
nawet i oni interesują się naturą ludzką. Dlatego uważam, że to wszystko pochodzi od 
tego mojego jednego, wewnętrznego impulsu.

Więc to ci pomaga nadać też autentyczność twoim bohaterom? 

Tak. Tak jak większości pisarzy. Niektórzy pisarze czerpią tylko i wyłącznie z siebie i 
to jedyne, co próbują zamieścić w swoich historiach. Ale uważam, że wszyscy musimy 
[w sobie] znaleźć coś, co emocjonalnie jest elastyczne. Jeżeli masz postać, która coś 
straciła, coś ważnego i rozpacza z tego powodu, to wtedy ja muszę znaleźć w sobie coś 
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- wspomnienie albo zrozumienie dla tego uczucia, jeżeli nie jest to coś, co mi się kiedyś 
przydarzyło. Być może nawet coś strasznego - zabicie kogoś, na przykład. Nie mam 
takiego wspomnienia - ale mogę w sobie znaleźć coś, jak wściekłość lub przerażenie, co 
ma te same…

…Korzenie? Więc pracujesz jak aktorzy, stajesz się takim laboratorium emocjonalnym?

Tak, tak myślę. To wymaga zrobienia dwóch rzeczy - najpierw znajdujesz to coś 
[emocjonalnie] elastyczne, a potem starasz się również myśleć - i to jest bardziej 
intelektualnie - ale kim jest ta osoba i w jaki sposób jest to dla niej inne. Jakie jest ich 
życie, kim są i jak byliby inni ode mnie. Więc myślę - jak wcześniej powiedziałem - nikogo 
nie zabiłem, nie jestem socjopatą ani seryjnym mordercą - jednak i tak mogę spróbować 
znaleźć w sobie uczucia takie jak: oziębłość lub brak troski o innych, samolubstwo, a 
potem pomyślę o tej konkretnej osobie i będę starał się rozciągać oraz dopasowywać te 
rzeczy i robić je częścią tego bohatera. Weźmiemy więc trochę samolubstwa, która stanie 
się częścią ich samych. […] Więc robimy dwie rzeczy - starasz się znaleźć emocjonalny 
dźwięk lub ślad a potem używasz wyobrażenie tego, kim ta osoba mogłaby być, żeby 
złożyć to razem do kupy i sprawić, by wyglądali jak żywi.

Czy trudno ci te uczucia zostawić za sobą, kiedy pracujesz? Rozumiem, że emocjonalnie to 
trudna praca, że możesz się dokopać do czegoś, czego byś w sobie nie chciał widzieć. 

Tak, czasami [można się tego dokopać]. Uważam, że nie jest to dla mnie takie trudne, bo 
jedna z różnic pomiędzy pisarzami, to kwestia tego, jak dobrze się czują we własnej skórze. 
A ja byłem wychowany w szczęśliwej rodzinie. Nie uważam, iż jestem idealny, wspaniały, 
czy nawet, że jestem zupełnie dobrym człowiekiem, ale uważam, iż całkiem nieźle radzę 
sobie na tym świecie. Uważam, że moje książki są całkiem niezłe. Nie uważam się za 
oszusta czy coś w tym rodzaju. Jeżeli pracuję, to pracuję ciężko i żyję tym. Ale mam dobry 
grunt emocjonalny, więc nie jest mi wcale tak ciężko odsunąć od siebie te negatywne 
emocje. Mogę powiedzieć: teraz pracuję - wiesz, jak malarz - to mój obraz, to nie jest 
świat, jaki widzę na codzień, teraz po prostu pracuję. Ale oczywiście te rzeczy zostają w 
mojej głowie, będę leżał w nocy i zastanawiał się, co chcę zrobić z tym czy z tamtym. Nie 
jest to jednak na zasadzie, że nie mogę się pozbyć jakiegoś paskudnego uczucia. 

Czyli jesteś osobą, która lubi samego siebie? 

No cóż, nie mam obsesji na swoim punkcie. Nie jestem osobą, która siedzi przed lustrem, 
mówiąc do swojego odbicia: jesteś fantastycznym gościem! Jesteś w porządku.

(śmiech)

Ale […], jeszcze kiedy byłem nastolatkiem, chodziłem na imprezy, no wiesz, nastolatki 
chodzą na imprezy i kiedy tam wchodzą, rozglądają się dookoła i myślą sobie: “wszyscy 
są fajniejsi ode mnie, wszyscy się na mnie patrzą, czy ja mam coś na twarzy?” I kiedyś, 
miałem wtedy może z 15 lat, rozejrzałem się po takiej imprezie i powiedziałem: “wiesz, 
wszyscy w tym miejscu są o wiele bardziej przejęci sobą, niż patrzeniem na mnie; oni 
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raczej nie oceniają mnie, tylko martwią się, że ktoś ocenia ich, więc czego ja się mam bać?” 
I od tej pory, kiedy wchodziłem do pokoju, nie myślałem - och, jestem taki fajny, wszyscy 
mnie będą uwielbiać, ale myślałem - dlaczego mam się denerwować, wszyscy dookoła 
to robią. Jeżeli będę traktował ich dobrze, będą zadowoleni i wszyscy w końcu poczują 
ulgę. Więc w tym sensie nauczyłem się pewności siebie - bo to strata czasu zachowywać 
się inaczej. To wcale nie znaczy, że chcę być lepszy niż ktokolwiek inny, ale to znaczy, że 
nie chcę marnować czasu martwiąc się, czując przerażenie, obsesję jak…

… jak wyglądasz i co myślą o tobie inni? 

Tak, co myślą inni.

Ale to chyba normalny etap w naszym życiu, taki jak… kryzys wieku średniego? 

Tak, to jak najbardziej normalne. Każdy boi się, że nie wpasuje się do świata. I o to właśnie 
chodzi, przez samo martwienie się, że się nie wpasujesz - już pasujesz! (śmiech)

(śmiech)… Zauważyłam, że często czerpiesz z mitologii w swoich książkach - z afrykańskiej, 
egipskiej. Wydajesz się być zainteresowany Afryką. 

Jestem zainteresowany wszystkim.

Wszystkim. No, dobrze. Ale dlaczego Afryka? 

W serii Inny Świat, gdzie używałem sporo mitologii afrykańskiej, było dużo o najbliższej 
przyszłości. I jednym z elementów, który chciałem umieścić, był kraj, który przechodzi 
interesujące zmiany. A Południowa Afryka jest jednym z najbardziej interesujących krajów 
z ogromnymi perspektywami, bo gdybyś mi powiedziała, kiedy dorastałem, że Południowa 
Afryka przejdzie pokojową zmianę ustroju do rządów większości, nigdy bym w to nie 
uwierzył. To było niesamowite dla mojego pokolenia, bo widzieliśmy tylko Afrykanerów 
tłamszących, torturujących i więżących i spychających Afrykanów na margines. Pomysł, 
że to się mogło skończyć, bo Afrykanerzy nagle odpuścili, a Afrykanie […] stwierdzili, 
że: “źle nas traktowaliście, ale my też odpuścimy, postaramy się iść do przodu” - to jest tak 
niesamowite! Dlatego też, Afryka mnie zainteresowała. Również mitologia afrykańska, 
którą często używałem w serii Inny Świat, to była mitologia buszmeńska. Użyłem jej 
głównie z dwóch powodów. Pierwszy, to fakt, że są ludem autochtonicznym, który 
się nie zmienił w ciągu około 20 tysięcy lat. Książka z kolei była o technologii, która 
zmieniała istotę ludzką w coś innego. Dlatego użyłem tego [mitologii buszmeńskiej] 
jako przeciwwagi. Ale [użyłem jej] również z politycznego punktu widzenia, bo historia 
ludów autochtonicznych wygląda tak samo: przybywają Europejczycy, kolonizują te kraje, 
autochtoni cierpią, tracą swoją kulturę, zaczynają się rzezie lub uwięzienia. […] A jedną z 
najbardziej interesujących rzeczy o buszmenach, a zarazem najbardziej tragiczną, jest to, iż 
oni byli represjonowani zarówno przez napływowych białych, jak i plemiona afrykańskie. 
Więc to nie było przeciwstawienie światła ciemności lub Afrykanów Europejczykom, ale 
raczej ich tradycyjny sposób życia, kontrastujący z nowoczesnym rolnictwem itp. Czyli 
kilku zbieraczy i myśliwych przeciwko cywilizacji.
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Powiesz mi coś jeszcze o The Factory? 

Ach, chodzi o ten projekt. Bardzo prosty pomysł. Komiksy mają swoją własną mitologię. 
A jednym z takich mitów jest to, że superzłoczyńcy noszą kostiumy, nie wyglądają jak ja 
czy ty, noszą maski, stroje, długie peleryny i mają też sługusów, ludzi na posyłki, którzy 
dla nich pracują, jakby tamci byli szefami firmy. Ci ludzie przychodzą głównie po to, 
żeby superbohater miał kogo poturbować. Sługusi też mają swoje własne kostiumy, 
podobne do kostiumów superzłoczyńców. Więc pomyślałem, że chciałbym napisać 
komiks o tym, gdzie ci ludzie są szkoleni, skąd dostają kostiumy? Gdzie oni się uczą, jak 
być superzłoczyńcą i pomocnikiem superzłoczyńcy? Skąd oni biorą te pasujące kostiumy 
i tym podobne. Więc pomysł był taki, żeby nazwać miejsce, gdzie możesz zostać złym 
facetem, Bad Guy Factory. Być może jesteś dzieciakiem, który żyje na ulicy, jesteś w gangu, 
chcesz zarobić trochę więcej pieniędzy i masz jakieś moce albo zainteresowania, więc 
możesz iść tam, żeby nauczyć się, jak zostać superzłoczyńcą. Lub, jeśli nie masz żadnych 
mocy, aby zostać superzłoczyńcą, uczysz się, jak być sługą i zostajesz przydzielony do 
jakiegoś superzłoczyńcy, jak w firmie rekrutującej. Więc pomagają ci z kostiumem, mają 
dział PR…

To dość osobliwy pomysł, bo z tego, co pamiętam, to bohaterowie komiksów zazwyczaj trafiali 
na swoich pomocników przypadkiem - ratowali im życie lub coś w tym rodzaju. A tutaj nie 
ma tego długu, po prostu jest fabryka złoczyńców? 

Tak, tak. I to jest właśnie ta druga strona, strona najemnika, który chce po prostu dostać 
taką pracę. Ale o tym wszystkim jeszcze poczytasz. Ale ponieważ jest to [Bad Guy Factory] 
miejsce pełne kryminalistów i psychopatów, to […] wygląda jak Hogwart, ale pełen ludzi, 
którzy są kryminalistami, są szaleni, wredni, są… złoczyńcami, wiesz.

No cóż, nie ma nic normalnego w byciu złoczyńcą. (śmiech) 

No tak, oczywiście. (śmiech)

Dziękuję ci za rozmowę. 

Ja również ci dziękuję.
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Wywiad z
Jarosławem Grzędowiczem

W pewien sposób mogę powiedzieć, że nigdy nie pracuję

Mam przyjemność przedstawić wywiad z Jarosławem 
Grzędowiczem, który został przeprowadzony na poznańskim 

Pyrkonie 2007.

Mojego rozmówcy nie trzeba szeroko przedstawiać. W polskiej 
fantastyce działa od lat: jako dziennikarz, szef czasopisma Feniks, 
tłumacz oraz pisarz. Jego twórczość jest znana i jak najbardziej doceniana, 
o czym świadczyć może Nagroda Zajdla w 2006 roku. Co najciekawsze, 
po raz pierwszy w historii została ona przyznana jednemu autorowi za 
opowiadanie (Wilcza zamieć) i powieść (Pan Lodowego Ogrodu).

Ewa ‘senmara’ Haferkorn: Dosyć długo szefowałeś Feniksowi, praca ta wiązała się z 
poprawianiem, ocenianiem tekstów i zmuszaniem do pisania. Jak czujesz się będąc z drugiej 
strony?

Jarosław Grzędowicz: Zawsze chciałem być z drugiej strony. Feniks był dla mnie 
zapleczem. Chciałem prowadzić to pismo w taki sposób, by zapewniało mi stały dochód, 
kiedy będę robił to, co lubię i na czym mi zależy. Chciałem pisać a jednocześnie siedzieć 
w branży.

Znajdowałeś czas dla własnych tekstów?

O tyle o ile. Teksty, które potem wydałem w Księdze jesiennych demonów powstały 
w czasie, kiedy prowadziłem Feniksa. W Księdze jest pięć czy sześć opowiadań, przez 
dziesięć lat napisałem jedno z nich i dwa w kawałkach. Zatem znajdowałem czas, ale 
pisałem w porywach. Po kawałku tego, to tamtego.

Dlatego to tak długo trwało?

Dlatego to tak długo trwało. Także dlatego, że oprócz Feniksa robiłem rozmaite fuchy, 
tłumaczenia i inne rzeczy.

Wyczytałam bodajże w Czarnej Mszy, we wstępie, że pisanie opowiadania u ciebie trwało 
bardzo długo.

Słynąłem z tego, że prawie nie pisałem, tylko od czasu do czasu coś sprzedawałem, na 
przykład do antologii. Na tej podstawie wysnuto teorię, że piszę całymi latami. Pisałem 
w normalnym tempie, tylko na ogół rzadko.

Chyba wyjątkiem był zamieszczony w Czarnej Mszy Dom na krawędzi światła?

Wtedy to była jedyna antologia, więc miałem swego rodzaju presję. Obiecałem Wojtkowi 

Autor: Ewa ‘senmara’ Haferkorn
Redakcja: Wojciech ‘Wojteq’ Popek
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[Wojciech Sedeńko - red.], że napiszę, miałem pomysł na tekst, w związku z tym byłem 
w stanie się zmobilizować i napisać to przez parę nocy. Właściwie pisałem to tylko dla 
Czarnej mszy. Miałem opory, żeby własne teksty publikować w Feniksie.

Dlaczego?

Byłem selekcjonerem, a to znaczyło, że mój tekst nie przechodził przez żadną selekcję i 
sam sobie go wydałem. Nie podobało mi się to, bo to pachniało nepotyzmem.

Bałeś się oskarżeń?

Nie oskarżeń. Bałem się takiego własnego poczucia, że coś tu jest nie w porządku. Z 
drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że jest to przesada, w związku z tym pozwalałem 
sobie opublikować powiedzmy jedno opowiadanie na rok, dwa lata. Od czasu do 
czasu.

***

Lubisz bazować na świecie, który znasz, czy raczej polegasz na wyobraźni?

To zależy od pomysłu i od przyjętej konwencji. Jeżeli jest to opowiadanie grozy, 
które dzieje się tu i teraz, to w pewnym sensie opowiadam o świecie, który znam bo 
osadzam w nim akcję. W znanej mi rzeczywistości, wśród ludzi, o których się ocieram. 
Element fantastyczny oczywiście jest wymyślony. Czasem są to różne rzeczy, które 
funkcjonują w kulturze albo w wyobrażeniach. Lubię robić takie haczyki, bo wtedy jest 
to uwiarygodnione.

Opisujesz znajomych?

Nie. Bezpośrednio nie. Zazwyczaj dalszych znajomych, jeśli już i to nie wprost, lecz ich 
pewne cechy.

Specyficzne zachowania?

Specyficzne zachowania, lub na przykład tworzę z kilku postaci jedną. Czasami 
przedstawiam karykaturę danej osoby, albo umieszczam ją w innym kontekście. Wtedy 
to nie jest tak naprawdę ten człowiek. To trochę tak jakby grał rolę w tym opowiadaniu, 
jakbym go zatrudnił do filmu. To na tym polega. 

Pytam, bo w twoich opowiadaniach występują ludzie, których można polubić, może dlatego, 
że ty ich lubisz?

To jest zaskakujące pytanie. Zazwyczaj ludzie mnie pytają, dlaczego ich aż tak nienawidzę, 
ponieważ mają wrażenie, że robię im krzywdę. Natomiast rzeczywiście ich lubię. Tak 
postrzegam typ literatury, który piszę. Uważam, że jest wysoce niewiarygodne, żeby 
można się było identyfikować z bohaterem, którego się nie znosi, który jest dla czytelnika 
nie akceptowalny. Bardzo trudno jest brnąć przez powieść – opowiadanie też – u boku 
kogoś, kogo się nie lubi. Czytelnik ma mu kibicować. Jeżeli życzy mu wszystkiego 
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najgorszego, to nic z tego nie będzie. Nie będzie można mu życzyć, żeby wylazł z kipieli 
wody, raczej, żeby utonął sukinsyn i koniec.

Lubię, bo to jest metoda, żeby czytelnik ich polubił. Tak ich buduję, żeby byli sympatyczni 
dla mnie i zakładam, że dzięki temu dla czytelników też będą sympatyczni. 

To się jak najbardziej sprawdza.

W niektórych wypadkach pewnie tak, chyba, że się trafi na kogoś o zupełnie innym 
charakterze, kto go odrzuci, no to trudno. Ludzie są różni.

Zastanawiam się, dlaczego komandos, bohater Pana Lodowego Ogrodu lubi Boscha?

On nie jest komandosem. Lubi Boscha, ponieważ jego mama była malarką. Podczas 
wakacji w Chorwacji, spotkała Fina, mieli romans i nie chcieli wracać na północ Europy, 
bo doszli do wniosku, że nie lubią zimna i zostają w Chorwacji bo tu im się podoba. 
Mama była malarką, więc go katowała: obwoziła po muzeach, musiał oglądać Boscha 
w Amsterdamie…

“Mamo, ja chcę oglądać kreskówki…”

Dokładnie!

***

Ulf jest człowiekiem, który cierpi pewnego rodzaju przypadłość, że żyje działaniem. 
Adrenalina jest mu potrzebna, by mógł czuć że żyje. Dlatego robi różne ryzykowne 
rzeczy.

Sądzisz, że kradłby ciuchy w supermarkecie?

Nie, raczej przemycał samochody przez Saharę. Gdyby potrzebował adrenaliny a nie miał 
innych możliwości, to raczej by sprowokował bójkę. Wykluczyłbym kradzież ciuchów, 
bo na Saharze nie ma supermarketów Tesco (śmiech). To jest dobre dla nastoletniej 
gimnazjalistki, a nie dla takiego faceta. Już nie mówiąc o tym, że ma swoje lata. Choć 
tego nie widać, bo żyje w świecie, w którym można długo żyć.

Lubisz się posługiwać archetypami? Ja widzę Ulfa jako maga-wędrowca.

Tak, lubię. Lubię, bo są fajne. Posługiwanie się archetypami to puszczenie oka do 
czytelnika, który, jeśli skojarzy odpowiednie rzeczy to ma więcej frajdy. Akurat tutaj 
jest mi to potrzebne. Lubię archetypy, tylko nie na chama - to jest sztuczka, która jest 
przymrużeniem oka a nie wtarciem komuś w twarz. To nie tak, że ja wmawiam komuś 
Junga.

Taki poziom dialogu, który ułatwia zrozumienie?

Chciałbym, żeby to nastąpiło na niższym poziomie. To jest poziom dialogu, który 
umożliwia coś ponad zrozumieniem. 
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Zrozumienie bez słów?

Poziom tekstu, który jest troszeczkę niżej, bez którego można żyć, ale to jest jeszcze 
fajniejsze. Wyjątkowy poziom frajdy z czytania, dla czytelnika, który rozpoznał.

***

Swego czasu był opisywany projekt Hitalia, teraz jest zamieszczony w Internecie, w Czarnej 
mszy napisałeś podwójne opowiadanie wraz z Jackiem Piekarą, można z tego wywnioskować, 
że lubisz się bawić nowymi rzeczami.

Lubię. Ale to jest nieporozumienie, ja z nim nie pisałem podwójnego opowiadania. 
Przypadkiem wpadliśmy na ten sam pomysł, ustaliliśmy, ze napiszemy dwa opowiadania. 
Ja napisałem swoje, czekałem na opowiadanie Jacka, on się wycwanił i napisał drugi 
koniec. Założenie było takie: co z tego wyniknie, jeżeli obaj, każdy po swojemu, bez 
konsultacji zrobimy te same założenia fabularne. 

Lubię robić różne nowe rzeczy, ale bez przesady. Wszystkie są utrzymane w dość czytelnej 
konwencji. Podoba mi się to, co robi Gaiman. Oscyluje między filmem, komiksem, 
książką, książką dla dzieci, to jest interesujące. Ja na przykład chciałbym kiedyś zrobić 
komiks. Gdy będę miał chwilę czasu, to się tym zajmę. Mam już grafika, mam nawet 
pierwociny scenariusza, bo robiłem komiks w Feniksie przez kilka odcinków, ale okazało 
się, że format Feniksa się nie nadaje do tego typu twórczości. Można zrobić komiks 
dość czystą kreską, ale plansza, która miała cztery kadry robiła się nieczytelna. Była 
za drobna, naćkana, nie mieściły się dymki. Po prostu pismo miało za mały format. 
Musielibyśmy to robić jak mangę, dwie kartki na stronie i wtedy ten komiks by się nie 
mieścił w numerze.

A jakby był taki gruby jak książki z mangami?

Nie mieliśmy możliwości zmiany grubości numeru. Było założone 182 strony i koniec. 
Więc to odpadało.

Napisałeś, że Popiół i kurz jest książką komiksową.

Przez typ estetyki i prowadzenia napięcia. Tak naprawdę ono nie jest prowadzone w 
sposób literacki, tylko za pomocą agresywnych scen z dużą siłą uderzenia. Tak jak się to 
robi w komiksie. Jest ona komiksowa na ten sam sposób co filmy Tarantino. Jest to nadal 
książka, ale nie rozpisana na kadry, nie udaje komiksu, tylko czerpie z jego estetyki. To 
nie jest na przykład komiks o superbohaterze. ale pewien typ estetyki komiksowej tam 
został użyty, zwłaszcza w samym opowiadaniu Obol dla Lilith, który otwiera tą książkę. 
Później celowo to wygasiłem, bo uznałem, że zabieg ów w objętości całej powieści będzie 
nieznośny. Starałem się, żeby to nie było przerysowane, trochę wygładziłem kanty. Ale w 
pewnym sensie to jest estetyka mrocznego komiksu. Miałem ochotę na gotycki klimat i 
tak chciałem to zrobić. Chciałem zobaczyć, czy da się zrobić komiks pisząc prozę. 

Wykorzystujesz cudze pomysły?
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Nie, choć lubię nawiązać do cudzych drugorzędnych szczegółów fabularnych, z 
różnych powodów. Czasami to jest przypadek. Jeśli coś jest wielokrotnie używane w 
literaturze fantastycznej, to się wbija w głowę. To się opisze całkowicie odruchowo i jest 
niezamierzone. Wynika raczej z tego, że się nażarłem fantastyki. 

Żyjemy w tym samym świecie, czytamy te same książki…

Tak, to prawda. Czasami są to skróty myślowe. Chodzi o to, że ja nie chcę odkrywać 
Ameryki. Jeśli coś było opisane w Mistrzu i Małgorzacie, to wolę napisać, że bohater 
przypomniał sobie tą scenę, niż opisać ją zupełnie inaczej i udawać, że ją wymyśliłem. 
Zakładam, że bohater żyje w świecie, w którym też to czytają, więc skojarzenie jest 
zupełnie naturalne. Nie udawajmy, że w jego świecie tego nie ma. Jest, on o tym wspomniał 
i to jest po prostu uczciwe, a nie, że tą scenę opiszę udając, że jestem Bułhakowem, choć 
nigdy w życiu nie widziałem Bułhakowa na oczy. A trzeci sposób, dla którego się to robi, 
to dlatego, że to jest podyktowane fabułą i czemuś służy, żeby wizerunek – nawet nie 
sama scena – nawiązywał do czegoś.

Czy jest coś, czego byś nigdy nie opisał, bo uważasz to za podłe, złe, brzydkie?

Nie opisał bym czegoś, co jest związane ze światem realnym, czyimś osobistym 
przeżyciem, czegoś, co by komuś zrobiło krzywdę. Gdybym miał potrzebę użycia takiego 
doświadczenia, bo to na przykład było także moje doświadczenie albo wpływało na 
historię, którą opowiadam, to starałbym się to zmienić. Zmieniłbym szczegóły, elementy, 
to nie byłby dokładny portret sytuacji. Czy coś jest tak drastyczne, żebym tego nie opisał? 
Nie opisałbym żadnej drastycznej sceny, gdyby nie była potrzebna. 

Czyli nie napisałbyś splatterpunka dla samego epatowania krwią?

Nie sądzę, żebym umiał napisać splatterpunka. Nie przepadam za tym. Doceniam 
tych ludzi, którzy za pomocą makabry coś opowiadają, ale nie jestem miłośnikiem 
posługiwania się makabrą dla niej samej, dla estetycznej prowokacji. Na przykład w życiu 
bym nie poszedł na wystawę tego Niemca, który robi rzeźby z ludzi. Nie poszedłbym 
tam dlatego, ponieważ uważam, że to co on robi jest niesmaczne i nie chcę w tym 
uczestniczyć. To nie znaczy, że nie jestem ciekaw, ale bardzo łatwo mi z tej ciekawości 
zrezygnować. Myślę, że wyszedłbym przygnębiony i z poczuciem, że uczestniczę w czymś 
niedobrym. Natomiast nie uważam, że trzeba zabronić takich wystaw. To jest zupełnie 
inna rzecz. Każdy powinien mieć możliwość wyboru, czy chce w tym uczestniczyć czy 
nie. Ja natomiast uważam, że mam tu do czynienia z pewnego rodzaju złem i nie będę 
w tym brać udziału. 

Ale interesuje ciebie wiele rzeczy. Publikujesz na przykład artykuły w Gazecie Polskiej, na 
tematy od biologicznych po historyczne.

Sensem tej kolumny nie jest opisywanie tego, co mnie interesuje, ale tego, co może 
zainteresować czytelnika. Gazeta Polska jest gazetą społeczno-polityczną z dużą ilością 
polityki. Uważam, że moja rubryka służy temu, żeby człowiek mógł na chwilę wytchnąć 
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od rzeczy bardzo doraźnych i dowiedzieć się o czymś, co go zainteresuje, skieruje jego 
wyobraźnię w stronę, którą on nigdy nie podążał i da mu świadomość tego, jak wiele 
dzieje się obecnie w nauce. Jak wiele ciekawych rzeczy tam się dzieje. Chodzi tam także 
o to, żeby poszerzyć horyzonty i podnieść oczy z wydarzeń politycznych i codziennych 
i zobaczyć jeszcze inne rzeczy. Świat nie kończy się na personaliach, aferach i sprawkach 
polityków. Przeglądam to, co się ukazuje w pismach naukowych, wybieram to, co – jak 
czuję – będzie atrakcyjne dla ludzi, którzy na co dzień się tym nie zajmują. To nie jest 
rubryka adresowana do uczonych. Oni tylko czasami protestują, że używam nieścisłego 
języka. To nie ma sensu. Te artykuły są przeznaczone dla ludzi, którzy by w życiu się tym 
nie zainteresowali. 

Staram to także zrobić w taki sposób, żeby dość często zjawiały się dobre wiadomości. W 
naszej prasie panuje taka zasada, że all news are bad news, jeżeli się weźmie jakąkolwiek 
gazetę tam nie ma nic generalnie pozytywnego. Jeżeli się coś zapowiada, to jest to na 
przykład katastrofa. Mało kto zauważa natomiast, że dzieje się dużo rzeczy po prostu 
interesujących. Tak przez wiele lat było redagowane pismo Przekrój, które było po prostu 
czytadłem. Miało mnóstwo ciekawostek, ale człowiek po przeczytaniu tego pisma nie 
miał wrażenia, że najrozsądniej byłoby położyć się na torach. W taki sposób chcę tą 
rubrykę prowadzić. Nie wszystko o czym tam piszę mnie osobiście interesuje, ale staram 
się wybierać rzeczy ciekawe, co się dzieje i jest w jakiś sposób interesujące. Wybieram 
je sam, więc posługuję się takim narzędziem: jeśli mnie to zaciekawiło, to zaciekawi też 
kogoś innego, bo ja też nie jestem uczonym. Dzięki temu mam spojrzenie z zewnątrz, 
mogę wybierać ciekawostki, a nie rzeczy istotne dla rozwoju nauki. Raz, że bym ich nie 
umiał opisać, dwa, że czytelnik by od nich odpadł. 

Czytając o kijankach, czy dziwnym kalendarzu to można powiedzieć, że jesteś ciekawą 
osobą, bo interesujesz się wieloma rzeczami. Mało jest osób, które się interesują czymkolwiek 
innym niż złe wydarzenia.

Dlatego robię rubrykę dla ludzi, którzy nie mają pojęcia, że takie rzeczy się dzieją. Ja je 
wyciągam z internetowych wydań czasopism naukowych. Takich materiałów jest bardzo 
dużo. Nikt tego prawdopodobnie nie czyta w takiej ilości. Wersja internetowa Nature jest 
bardziej popularna i strawna niż ta wychodząca na papierze i w ciągu tygodnia ukazuje 
się około 150 artykułów na bardzo różne tematy. Jest prestiżowe pismo i prawie każdy, 
kto zrobi jakieś badania stara się opublikować w Nature, Science i różnych innych. Stąd 
można powybierać takie rzeczy. 

W zasadzie przeszliśmy od książek do tego jak spędzasz wolny czas…

To praca. Ja dostaję za to pieniądze.

Ale mówisz o tym tak, jakby to była przyjemność.

Bo wybieram takie prace. To sposób na życie. Ja w pewien sposób mogę powiedzieć, że 
nigdy nie pracuję.
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***

W jednym z opowiadań natknęłam się na to, że bohater słucha kapeli The Clash. Słuchasz 
jej?

Tak, czasem. Słucham różnych rzeczy. Crashów lubię wyjątkowo. Ale nie tylko. Słucham 
różnych rzeczy, ale nie jestem melomanem. Nie rozróżniam zespołów, lecz gdy słyszę 
dany utwór, to go rozpoznaję. Kojarzę te, które mam w postaci płyt w domu. Maja (Maja 
Kossakowska, pisarka, żona Jarosława Grzędowicza – przyp. red.) jest chodzącym radiem. 
Ona jest w stanie rozpoznać każdy utwór, kto to śpiewał i po co. Dotyczy to oczywiście 
pewnego wycinka muzyki, takiej rockowej, starszej. Ja również te utwory rozpoznaję, ale 
żeby mnie zastrzelić – nie wiem, kto to. Wiem, że znam i lubię wykonawcę, ale słucham 
bardzo różnych rzeczy. Podczas pisania słucham muzyki instrumentalnej, bo słowa mnie 
rozpraszają - zaczynam ich słuchać. Gdy muszę się skoncentrować, słucham muzyki po 
to, by stworzyć kurtynę, żeby nie przeszkadzało mi nic na zewnątrz. Żeby się zamknąć 
na tym co mam w głowie i na ekranie. 

Jak piszecie razem w domu przeszkadzacie sobie w jakiś sposób?

W sumie nie. Maja potrafi się wyłączyć, jej nie przeszkadza to, że się kręcę po domu. 
Najczęściej pracujemy w podobnych godzinach. Ja mam słuchawki. Mamy dość małe 
mieszkanie, najlepiej by było oczywiście, gdybyśmy mieli osobne pracownie i mogli się 
tam pozamykać, ale nie ma tak dobrze. Radzimy sobie w ten sposób, że ja słucham muzyki, 
a Mai aż tak bardzo nie przeszkadza, zapada się w tym, co robi.

Nie ma kłótni o to, kto ma nakarmić kota?

To nie jest powód do kłótni. Oczywiście kiedy wstaję rano na chwilę i muszę nakarmić 
kota to przewracam oczami, ale daję mu jeść, bo to jest kwestia pokrojenia mu kawałka 
mięsa. 

Pracując w domu człowiek odrywa się od “typowej” pracy. Są inne tematy do rozmów…

Oczywiście, żadne z nas nie pracuje w biurze, każdą pracę wykonujemy jako najemnicy, 
Maja pracowała przez dłuższy czas jako dziennikarz w telewizji, jeżdżąc z ekipami 
kręcącymi filmy dla redakcji kulturalnej, a ja piszę dla różnych gazet. PITów dostałem 
chyba kilkanaście. Dla wielu firm robię różne rzeczy, zawsze jako najemnik. 

Tłumaczysz także komiksy. Czytasz też komiksy oprócz tych, które tłumaczysz?

Ostatnio nie. Jestem na takim etapie pisania, że mam bardzo mało czasu na czytanie, 
nad czym ubolewam. Czasem “poczytuję”, czasem “łykam” po parę stron w wolnych 
chwilach, przy jedzeniu, ale mam mało czasu na lekturę dla rozrywki. Praca jest zbyt 
absorbująca, jeśli się napisze, powiedzmy, siedem, osiem stron dziennie – tak to wychodzi 

– to człowiek ma głowę pełną betonu i jest w stanie tylko patrzeć bezmyślnie na ekran. W 
takich momentach czytanie jest ze zrozumiałych względów niemożliwe. Więc nie czytam 
komiksów. Tak się składa, że zazwyczaj zapoznaję się tylko z tymi, które tłumaczę.
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Ostatnio pojawiło się bardzo dużo komiksów.

Wiem. Ale ja mam bardzo dużo pracy.

Idziesz do Empiku i nie wiadomo co wybrać.

Staram się je przeglądać co jakiś czas. O ile książkę ciężko przeczytać w Empiku - choć 
są tacy mistrzowie - to komiks można. I wtedy nie ma powodu go kupować. Dlatego 
wielu ludzi czyta, odkłada i rynek komiksów w Polsce jest biedny.

Jeszcze niedawno komiksy były tanie, zaczytane egzemplarze można było kupić za złotówkę. 
A teraz idziesz do Empiku – pięć dych.

Czasami są wydania zbiorcze, antologie. Okazało się, że u nas nie opłacają się wydania 
zeszytowe. Tłumaczę komiks, który w Stanach jest wydawany w postaci dziesięciu 
zeszytów, a potem wraz z dodatkami ekstra wychodzi książeczka dla kolekcjonerów. U 
nas ten komiks jest wydawany tylko w postaci tej książeczki. Zeszyty u nas nie idą. Nie 
ma tradycji obcowania z komiksem, traktuje się go jako literaturę dla dzieci a także dla 
młodzieży. To się przesuwa stopniowo. Natomiast nie ma takiej sytuacji, że są komiksy 
dla starszych, jak w Japonii na przykład, albo dla ludzi w średnim wieku lub komiksy 
dla dorastających panienek.

Komiks dla każdego.

Oni żyją komiksem na co dzień. Ktoś mi mówił, że jeżeli tam się jedzie kolejką, to w 
ręku każdy ma mangę i kartkuje w odwrotną stronę. U nas tego nie ma. Natomiast u nas 
budzą zdziwienie produkcje komiksów dla dorosłych, jak choćby 300. Czytałem recenzję 
tego filmu, gdzie biedny recenzent nie radził sobie ze zjawiskiem. Coś pohukiwał o 
macdonaldyzacji życia, trochę stawał na głowie, że sprofanowano starożytną Grecję. To 
powstało jako komiks i ma taką estetykę. Najwyraźniej facet nie był w stanie zrozumieć 
czym to jest i jakie są prawa konwencji. Komiks to jest takie coś dla dzieci, a film jest 
zrobiony infantylnie, dla idiotów i koniec. 

Na szczęście to się zmienia, komiks coraz bardziej wnika w kulturę, tylko powoli 
i ze szkodą dla polskich autorów komiksowych. Mieliśmy grupę niewiarygodnie 
utalentowanych autorów, byli nazywani szkołą łódzką. W tej chwili co do jednego pracują 
w agencjach reklamowych, robiąc bilboardy, gdzie im się płaci sto złotych za kadr. Więc 
nie ma ich komiksów, a przedtem, kiedy jeszcze usiłowali to robić, na konwencie w Łodzi 
wywieszali po jednej planszy swojego wymarzonego komiksu i tyle go mieli. Chyba ta 
łódzka szkoła przepadła, nie wiem, niektórzy może powyjeżdżali, ale też coś się zaczęło 
ruszać. Wypłynęli bardzo utalentowani polscy autorzy wokół pisma Produkt, przedtem 
wyjechał Jeż Jerzy, który zrobił pewnego rodzaju furorę. Pokazali, że można. Na pewno 
będzie lepiej.

Często komiksem interesuje się facet, dziewczyna mówi tylko “znów tyle kasy wydałeś na 
te obrazki”…
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Komiks to hobby, w obrębie fandomu bardzo wielu ludzi gra na przykład w larpy, które 
wymagają bardzo drogich rekwizytów ASG. Myślę, że bardzo trudno wytłumaczyć 
dorosłemu człowiekowi – życiowemu partnerowi, że kupiliśmy sobie oto plastikowy 
pistolet maszynowy za równowartość prawdziwego (śmiech).

Żeby go użyć raz na rok.

Bardzo ciężko byłoby wytłumaczyć coś takiego komuś spoza fandomu. Bo my się tu 
spotykamy z kumplami w fabryce, bo wampiry, bo coś tam. No wariat przecież i to 
ciężki kliniczny wariat, trzeba dzwonić po pogotowie. Ludzie z wysublimowanym hobby 
mają ciężkie życie. Hobby związane z komputerami jest łatwiejsze, bo można wyłączyć 
i tego nie widać. A człowiek, który się przebiera i bierze udział w LARPie wygląda na 
podejrzanego. Jak sytuacja, w której moi przyjaciele zostali aresztowani dość brutalnie, 
bo zobaczono co mają w bagażniku, gdy jechali na LARPa (śmiech)…

***

Można powiedzieć, że z Mają się dobraliście, podobne klimaty…

Tak. Oczywiście że tak, dlatego nie mamy tego typu problemów. Wiemy, dlaczego 
człowiek pisze i stuka palcami w tą deseczkę. Wiemy, jak wygląda budżet pisarza i że 
czasami nie ma pieniędzy. 

Te seksowne czarownice w twoich opowiadaniach to ona?

Niektóre tak. Myślę, że można rozpoznać. Nie wszystkie, niektóre się różnią totalnie, ale 
zwłaszcza jedna jest silnie wzorowana. 

Czytając wasze książki trudno się oprzeć wrażeniu, że pomykający na motorze…

Ja nigdy nie jeździłem na motorze!

Ale można skojarzyć, a ruda czarownica w twoich…

Lubię rude czarownice. To taki odruch.

Coś, co było zawsze i nie wiadomo dlaczego?

Tak.

***

Na stronach internetowych pojawiło się twoje zdjęcie, gdy siedzisz przed maszyną do pisania, 
fajeczka. Pan Pisarz.

Zawsze chciałem zrobić takie zdjęcie. 

Mi się to kojarzy z Lovecraftem, który napisał, że “literatura nie jest zajęciem stosownym dla 
dżentelmenów, pisanie musi być traktowane jedynie jako eleganckie hobby, któremu należy 
się oddawać nieregularnie i z dystansem”.
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Chętnie bym to robił nieregularnie i z dystansem, a resztę czasu poświęcał na 
przechodzenie się po swoich włościach, ale nie ma takich możliwości. Więc ja jestem 
bliższy raczej praktyce Chandlera albo Dicka którzy klepali biedę i pisali na termin. 

Ale miłe jest takie wyobrażenie.

Bardzo miłe, aczkolwiek moim zdaniem stereotyp pisarza takiego jak Hemingway, 
Chandler właśnie też jest w pewien sposób romantyczny. Trzaskać w maszynę Remington 
w jakimś wynajętym pokoju, Hawaje, w samym podkoszulku - Papa Hemingway. Trzeba 
tylko kupić lepszy rum i zapalić cygaro. I w podkoszulku.

W paski?

Nie, nie w Odessie, tylko na Hawajach!

***

Czy Zajdel działa stymulująco, czy raczej hamująco?

Hamująco. Człowiek staje się w pewien sposób rozpoznawalny, zwłaszcza jeśli się dostaje 
nagrodę za pierwszy tom. Wiążą się z tym przeróżne oczekiwania, które budzą takie 
wrażenie, że może one są na wyrost, może ja nie umiem im sprostać, a może tym ludziom 
chodzi o coś takiego, z czym ja nie mam nic wspólnego. Pojawiają się różne obawy. 

Kiedy człowiek zaczyna być widoczny, to też budzi niechęć. Razem z nagrodą pojawia 
się poczucie żalu. Teraz wszyscy na mnie spojrzą, dojdą do wniosku, że już nie jestem 
trendy w związku z tym zaczną na mnie wsiadać: już dostał nagrodę - to banalne, żeby 
komuś się podobał. 

Być jednym z nielicznych, którzy go lubią: a czytaliście takiego? To jest coś innego niż 
czytać kogoś, kto dostał nagrodę. To jest obciach.

Takie obawy się u mnie budzą. Po co przesadzać, ja tylko opowiadam historie.

***

Załóżmy, że istnieje reinkarnacja. Kim byłeś w poprzednim wcieleniu?

Nie wiem, kim mógłbym być…

Załóżmy, że to co robisz teraz, jest jakoś związane z poprzednim wcieleniem.

Skoro wybrałem takie życie, to musiałem być jakimś kancelistą, który sobie palnął w 
łeb!

Dlaczego palnął?

Dlatego, że bycie kancelistą biurowym jest dla kogoś mojego pokroju rodzajem piekła. 
Ja bym nie wytrzymał. 

Houellebecq napisał książkę Lovecraft. Przeciw światu, przeciw życiu. Jest w niej założenie, 
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że Lovecraft występował przeciwko rzeczywistości, którą znał. Zwłaszcza pisarze fantastyki 
mówią “nie’ dla życia, które ich otacza.

Zapytaj ich, czy chcieliby robić coś innego. To jest jeden z najfajniejszych zawodów 
świata. Równać się z tym może tylko prowadzenie podróżniczego programu kulinarnego, 
albo bycie rentierem. 

Z tym, ze nie każdy może być pisarzem.

Nie każdy może być rentierem.

Nie każdy może być kucharzem.

No wiesz, żeby prowadzić program kulinarny, nie trzeba być kucharzem. Programy 
kulinarne prowadzone przez kucharzy na ogół są nudne. Im bardziej są profesjonalne, 
tym te programy są gorsze. 

Mniej profesjonalne są ciekawsze?

Tak. To znaczy nie wiem, czy “mniej”, wiem, że to nie polega na siekaniu cebuli jak 
maszyna. To polega na siekaniu cebuli tak, żeby to było ciekawe.

Tak, żeby wszyscy przed telewizorem siedzieli i płakali?

Dzwoni telefon – niech odbierze ktoś inny. Bo oni siedzą i oglądają jak facet coś gotuje. 
To jest sztuka.

Bardzo lubię gotować. Maja też.

Gotujecie na zmianę?

Nie, ja jestem silniejszy, więc ja częściej gotuję.

Na zasadzie: precz z kuchni?

Tak. Ja gotuję w sposób chaotyczny. Wszędzie leżą jakieś łupiny z cebuli i czosnku, 
mnóstwo trzepaczek i czegoś tam, ale podobno smakuje nieźle. Mnie smakuje, Mai też. 
Pod tym względem też się dobraliśmy, bo uwielbiamy potrawy egzotyczne, przyprawione, 
czosnek, cebulę, bazylię. 

Moje gotowanie wygląda jakby nastąpił tam zamach terrorystyczny.

No, kto by pomyślał… Dzięki za wywiad!
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Światy Fantastyczne #1:
Świat Dysku

Sposobów na stworzenie świata fantastycznego jest wiele. 
Można wykorzystać naszą własną rzeczywistość i umieścić w 
niej postacie fikcyjne, można też od podstaw opracować świat 
zupełnie nowy. Terry Pratchett zręcznie łączy obie te metody– z porozumiewawczym 
uśmiechem przerabia kulę ziemską na Dysk i nadaje mu swoistą geografię (przedstawiającą 
widok zaskakująco znajomy), historię (którą skądś jakby znamy) i kulturę (o dziwo, 
przywodzącą na myśl kolejną porcję skojarzeń). Zarówno autor jak i czytelnik bawią się 
przy tym doskonale.

Świat Dysku płynie przez wszechświat na grzbiecie czterech słoni, stojących na 
gigantycznym żółwiu o imieniu A’Tuin 
(płeć wciąż nieznana). Na jego powierzchni 
możemy wyróżnić cztery kontynenty: 
Nienazwany Kontynent, Klatch, Kontynent 
Przeciwwagi oraz IksIksIksIks. Nienazwany 
Kontynent to główna, choć nie jedyna, 
arena wydarzeń. To właśnie tu znajduje się 
słynne miasto Ankh-Morpork, handlowa 
stolica Dysku, miasto które nigdy nie 
śpi (prawdopodobnie z powodu pcheł). 
Ramtopy to główne pasmo górskie, w 
którego skład wchodzi szczyt Cori Celesti 

– źródło pola magicznego i siedziba bogów (Dunmanifestin). Spośród niezliczonych 
królestw powstałych na terenie Ramtopów najbardziej znane jest Lancre, będące w 
zamierzeniu autora przeciwieństwem Ankh-Morpork. Wiejski krajobraz, zabobonni 
mieszkańcy, żywy folklor – takie miejsca potrzebują magii, która potrafi leczyć krowy 

– możemy więc być pewni, że znajdziemy tam prawdziwe czarownice. U podnóży 
Ramtopów leży Überwald - swoista odmiana Transylwanii, z całym jej przerażającym 
inwentarzem. Czytelników może zaciekawić fakt, że pomysł na znajdujące się tam 
kopalnie tłuszczu powstał podczas wizyty Pratchetta w Polsce (autor nieopatrznie 
odwiedził “typowo polską restaurację”). Klatch to zarówno nazwa kontynentu jak i 
państwa leżącego na jego terenie. Cytując Pratchetta “Not loosely based on Africa at 
all. Honestly”. Mamy tam więc piramidy, pustynie, dżunglę, ale i odpowiedniki ludów 
mezoamerykańskich. Kontynent Przeciwwagi położony jest po przeciwnej, w stosunku 
do Nienazwanego Kontynentu i Klatch’u, stronie Dysku. Znany jest ze swych ogromnych 
złoży złota. Jego mieszkańcy wyznają politykę izolacji i nieingerencji (czyżby Daleki 
Wschód?). Na Dysku nie może też zabraknąć Australii – jej odpowiednikiem jest 
IksIksIksIks (Czteriksy, Terror Incognitia) – oraz jej niezwykłej fauny i flory.

Autor: Maria ‘Oddrun’ Klewicz
Ilustracje: Sebastian ‘lucyfer.’ Skuza
Redakcja: Wojciech ‘Wojteq’ Popek
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Mechanizmy funkcjonowania władzy są w Świecie Dysku bardzo podobne do tych 
obecnych na Ziemi. Na szczególną uwagę w tej kwestii zasługuje jednak Ankh-Morpork. 
Na czele tego wielkiego miasta stoi bowiem Patrycjusz – Havelock Vetinari – postać 
nieprzeciętna, wychowanek Gildii Skrytobójców. Tajemnicą jego sukcesów jest 
prawdopodobnie pogląd, że tym, czego obywatele naprawdę pragną, jest by wszystko 
pozostało tak jak dawniej. Nie znaczy to, że żadne zmiany nie zachodzą, ale jeśli coś 
funkcjonuje bez zarzutu to po co to naprawiać. W Ankh-Morpork funkcjonuje więc 
system gildii. Mamy między innymi Gildię Skrytobójców, Klownów, Żebraków i 
oczywiście Gildię Szwaczek. Gildie te zajmują się edukacją swoich podopiecznych i 
przygotowaniem ich do zawodu. Ponadto istnienie takich gildii jak Gildia Skrytobójców 
czy Złodziei paradoksalnie zapewnia (w mniejszym lub większym stopniu) miastu 
porządek. Na straży prawa stoi Straż Miejska - początkowo składająca się zaledwie z kilku 
funkcjonariuszy (starających się być jak najdalej od zbrodni jak to tylko możliwe), po 
reformach wprowadzonych przez Samuela Vimesa zaczęła odnosić znaczne sukcesy.

Główni bohaterowie serii (których jest doprawdy sporo) są wykreowani z dużą 
dokładnością. Każdy z nich ma unikalną aparycję, osobowość, przyzwyczajenia, 
zainteresowania, nałogi, uprzedzenia i lęki. Są to postacie dynamiczne, z biegiem czasu 
zmieniają się, nabierają doświadczenia, a autor wzbogaca je o nowe cechy. Mimo iż 
żadna z nich nie jest idealna – a może właśnie dlatego – czytelnik autentycznie się z nimi 
zżywa i z zainteresowaniem śledzi ich ewolucję. Sympatię potrafi wzbudzić każda z nich – 
zarówno szkaradny Nobby Nobbs, pazerny Gardło-Sobie-Podrzynam Dibbler, tchórzliwy 
Rincewind czy też surowa Babcia Weatherwax. Wśród postaci drugoplanowych da się 
wyróżnić wiele takich, które pojawiają się stosunkowo często, a bez których Świat Dysku 
straciłby na barwności – do takich należy niewątpliwie Bezdennie Głupi Johnson, nie 
pojawiający się osobiście, ale zaznaczający swoją obecność poprzez zaskakujące wynalazki 
i dzieła, takie jak na przykład staw dla pstrągów o szerokości 1 cala, a długości ponad 
100 stóp.

Oryginalne jest podejście autora do problemu Śmierci. Śmierć bowiem jest bohaterem 
specyficznym, antropomorficzną personifikacją, a zarazem postacią podchodzącą do 

“życia” ze szczerą fascynacją. Jest to jegomość o nienagannej figurze (bycie szkieletem 
zobowiązuje), eleganckim stroju (czarna peleryna), sprawnie posługujący się białą bronią 
(a przynajmniej kosą i mieczem) i WIELKIMI LITERAMI. Dla przeciętnego człowieka 
jest niewidzialny (umysł ludzki wypiera ze świadomości wszelkie zauważane w pobliżu 
chodzące szkielety). Do swego zawodu stara się nie podchodzić emocjonalnie i traktuje 
go jako specyficzny typ usługi publicznej. Jest niezwykle zaintrygowany ludzkością i 
stara się zrozumieć, co sprawia, że ludzie funkcjonują (notabene wiedząc, co sprawia, 
że przestają).

Interesująca jest także kwestia bogów Dysku. Tym, co sprawia, że powstają i rosną w siłę 
jest pokładana w nich wiara (która dzięki magicznemu polu przybiera spersonifikowaną 
formę). Praktycznie mogą więc istnieć bogowie dosłownie wszystkiego – zarówno 
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bogowie miłości, wojny i sprawiedliwości, jak i bogowie kaca, rzeczy na patyku i 
sztuki ozdobnego strzyżenia krzewów. Co ciekawe, bogowie nie pełnią na Dysku 
funkcji Stworzycieli - ta rola jest już obsadzona przez Stwórców. Siedzibą bogów jest 
Dunmanifestin (położony na szczycie Cori Celesti), gdzie oddają się oni przeróżnym 
grom, których celem jest manipulowanie ludźmi i rozerwanie się (mieszanka wręcz 
wybuchowa). W sposób ciekawy do istnienia bogów podchodzą niektórzy mieszkańcy 
Dysku. Babcia Weatherwax w bogów nie wierzy, bo wie, że istnieją. Według niej, to tak 
jakby wierzyć w stół.

Pratchett w zaskakujący sposób bawi się konwencją. Przełamuje ją, udowadniając 
czytelnikowi, że postać fantastyczna nie musi być w 100 % przewidywalna. Czy ktoś 
nie znający twórczości autora pomyślałby, że Srebrna Orda, najbardziej znana na Dysku 
banda barbarzyńców, składa się w rzeczywistości ze stetryczałych staruszków? Oczywiście 
wiek nie przeszkadza im ani trochę w skutecznym wykonywaniu “zawodu” (laska może 
być zaskakująco groźną bronią). Z drugiej strony Pratchett powiela stałe elementy, 
wyolbrzymiając je jednak i przejaskrawiając – dlatego też w Świecie Dysku szansa jedna 
na milion spełnia się w dziewięciu przypadkach na dziesięć, a w Überwaldzie każdym 
dramatycznym słowom obowiązkowo towarzyszy błyskawica.

Pretekst do dowcipu Pratchett znajduje praktycznie we wszystkim – w nazwach 
miejscowości (Dijabringabeeralong), imionach bohaterów (Funkcjonariusz Wizytuj 
Niewiernych z Wyjaśniającymi Broszurami), a nawet opisach przyrody. Robi to jednak 
z niezwykłą lekkością, nie nużąc czytelnika. Niektóre z dowcipów autor wykorzystuje 
wielokrotnie, zabieg ten jednak przeprowadzając na tyle wdzięcznie, iż czytelnik nie ma 
mu tego za złe, a wręcz znajduje radość w rozpoznawaniu stałych elementów. Humor 
książek Pratchetta wymaga od czytelnika niemałej inteligencji i oczytania. Niewielu 
jest w stanie rozpoznać wszystkie parodiowane postacie, wydarzenia, miejsca i zjawiska – 
wielokrotne czytanie poszczególnych tomów z serii jest więc jak najbardziej wskazane.

Świat wykreowany przez Pratchetta jest niezwykle szczegółowo dopracowany, o czym 
świadczy ilość publikacji nie będących stricte opowiadaniami ze Świata Dysku, ale 
raczej przewodnikami po nim (np. The Discworld Companion, Świat Dysku: Mappa, 
Nauka Świata Dysku, Sztuka Świata Dysku, itp.). Charaktery postaci, mimo iż często 
przejaskrawione, wydają się być niezwykle realne (chyba każdy z nas spotkał w życiu 
ludzi pokroju Rincewinda czy Dibblera). Miasto Ankh-Morpork zdaje się naprawdę 
działać – nie ma zresztą innego wyjścia skoro u władzy jest Lord Vetinari. Odnoszę 
wrażenie, że Świat Dysku dawno wyrwał się spod kontroli autora, i jedyne co może on 
robić, to nadawać tor biegowi wydarzeń – a wychodzi mu to świetnie. Pratchettowski cykl 
poleciłabym wszystkim tym, którzy w książkach fantastycznych szukają inteligentnego 
humoru, ponadczasowych (a zarazem zabawnych) refleksji, niecodziennych spostrzeżeń 
na temat naszego świata i nas samych, a także zwykłej przyjemności wynikającej z 
lektury.
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Disco-polo polskiej fantastyki
Przeryłem się przez dyskusję pod tekstem p. Aleksandry Janusz 
i, wyłapawszy co ciekawsze myśli, postanowiłem się do nich 
zbiorczo ustosunkować. 

Padła teza, że dobry pisarz wyda książkę zawsze, a przy tym wyda 
ją nawet, jak napisze raz na kilka lat.

Generalnie mogę się z tym zgodzić (tylko, na Boga, czemu za przykład 
posłużył tu akurat jacek sobota?, celowo małą literą - ciąży na nim 
anatema za uchylenie się od pojedynku). Trzeba jednak spełnić 
kilka warunków - tzn. mieć silne plecy w środowisku i być dobrze 

zakumplowanym z wydawcami. Ja piszę o sytuacji normalnej - wchodzi człowiek z ulicy 
z jedną książką. I mówi, że kolejna ewentualnie za trzy lata. Szanse kogoś takiego nie 
są duże. Dla wydawcy każda publikacja to inwestycja i ryzyko. Do pierwszej książki 
czasem się dokłada. Zyski są z kolejnych. Dobra inwestycja to pisarz, który przez całe lata 
dostarcza z morderczą regularnością kolejne maszynopisy. Optymalne rozwiązanie to 
przyniesienie jednej książki do wydania od razu i drugiej nie dopisanej jeszcze do końca, 
ale dobrej i zaawansowanej w 75% i konspektu dwu kolejnych. Optymalne rozwiązanie 
to posiadanie dodatkowo na koncie 10 opowiadań puszczonych w gazetach. Tekstów, z 
których można by w przyszłości złożyć zbiorek. 

Granice, etc. a ogólnie: czy pisanie jest sztuką
Generalnie pisanie jest rzemiosłem. Ma swoje reguły, używa się do tego konkretnych 
narzędzi. Od czasu do czasu trafia się wśród pisarzy artysta. Ok., niech sobie żyje. Ja 
podchodzę do tego zawodu chłodno i z dystansem. Książka to produkt taki jak garnek. 
Robi się ją na tym etapie ręcznie (choć amerykanie już pracują nad automatyzacją). 
Zapotrzebowanie jest spore, dla ok. 7% populacji nadal jest to towar pierwszej potrzeby. 
Zatem niezbędni są sprawni rzemieślnicy. Przychodzi człowiek na targ i widzi setki 
garnków. Jeśli od małego jest przyuczony, że zupę gotuje się w garnku, to wybierze sobie 
mniejszy czy większy, polewany lub kamionkowy - taki, jakiego lubi używać w kuchni. 
Wśród setek normalnych czasem trafi się jeden fikuśny - ulepiony przez garncarza artystę. 
I ktoś go też kupi - żeby był na wigilijną zupę grzybową… Jeśli jednak człowiek przyjdzie 
na targ i zamiast setek funkcjonalnych garnków zobaczy trzy fikuśne do wyboru, to 
obejrzy i odstawi - bo nie bardzo będzie wiedział, że w tym się zupę robi. 

Artyści żyją z tego, że wykorzystują znudzenie szarego człowieka wyrobami rzemieślników. 
Ale żeby mogli funkcjonować, jest potrzebne to znudzenie. Specyficzne znudzenie 
produktem na tyle dobrym, by skłaniał do poszukiwań jeszcze lepszego, a nie do przejścia 
na mosiężne kociołki. Stąd potrzebne są dobre książki dla mas, które zachęcą do czytania, 
a z czasem do poszukiwań jeszcze lepszych. Takie właśnie staram się pisać. 

Problem weny

Autor: Andrzej Pilipiuk
Redakcja: Tomasz ‘Sting’ Chmielik
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W znacznej mierze jest to problem sztuczny i wymyślony przez artystów, którzy są tak 
genialni i wrażliwi, że rozprasza ich bębnienie kropli po parapecie. Przez ludzi, którzy 
chcą być artystami, ale nie są w stanie wykrzesać z siebie pomysłu choćby na poziomie 
rzemieślniczym. Każdy ma lepsze i gorsze dni. Kiedy nadchodzi gorszy nie należy leżeć 
do góry brzuchem. Zawsze są jakieś teksty do poprawiania i szlifowania… No, chyba, że 
jest się artystą nie uznającym poprawek. 

Związek literatury, pieniędzy i grafomanii
Artysta piszący jedną książkę na trzy lata musi mieć inne źródła dochodu (chyba, że 
nazywa się Sapkowski i raz na trzy lata sprzeda tyle egzemplarzy, że potem ma z czego 
spokojnie żyć). Rzemieślnik nastawiony na życie z pisania musi pisać 2-3 książki rocznie. 
Dobrze by też było, gdyby stale miał w szufladzie 2-3 dobre maszynopisy jako rezerwę 
w wypadkach losowych. Grafoman niejako z definicji nie otrzymuje za swoją pracę 
wynagrodzenia - bo generalnie nikt nie chce go wydać, a jeśli ktoś się skusi, to zrobi to 
jednorazowo. Czasem trafi się grafoman, któremu uda się wydać książkę dzięki pracy po 
linii towarzysko-partyjno-płciowej. Albo bogaty, który zanosi maszynopis do drukarni 
i daje kasę, a oni robią resztę. 

Jeśli ktoś pisze grafomanię, ale znajduje wydawców i czytelników, to oznacza, że dostarcza 
produkt komuś potrzebny. W tym przypadku trudno: jest grafomanem, ale jest też z 
niego jakiś pożytek. Dlatego ja, choć wzdycham z ubolewaniem nad przypadkiem 
niejakiej Masłowskiej, to nie potępiam ani Jej, ani wydawcy, ani czytelników. Dla mnie 
Jej proza to gówno - ale widać komuś do szczęścia i gówno jest potrzebne. Ktoś lubi się 
tarzać w chlewie - co mi to przeszkadza? Wkurzają mnie natomiast grafomani ciągnący 
gigantyczne pieniądze w postaci dotacji z MkiS. Jestem kapitalistą i wyznaję jasne reguły: 
nie umiesz lepić ganków, które ktoś chce kupić to spier… z naszego targu i tyle. 

Co do mojej prozy
Padł argument, że moja proza to wodolejstwo, brak pomysłów, mielenie w kółko tego 
samego etc. Ludzie, pobudka. Dotacji nie biorę. Każdą kolejną moją książkę kupują 
tysiące ludzi, którzy najwyraźniej to właśnie lubią czytać (albo, którym ten straszliwy 
grafoman Pilipiuk zrobił wodę z mózgów). Dotacji nie biorę. Płacę podatki, które 
potem idą na dotacje dla rozmaitych wydrwigroszy. Nikogo nie atakuję. Siedzę sobie 
w warsztacie i lepię pracowicie swoje garnki. Może i pokraczne, ale ludziom jakoś się 
podobają. Mam sygnały, że moje książki czytają łebki, które wcześniej nie czytały nic. 
Nie mam sygnałów, że kogokolwiek moja proza zniechęciła do czytania. 

Polskie piekiełko podziwiam, ile razy wystawię głowę z mojej szopy. Fantastyka mnie 
nie lubi i udaje, że mnie nie ma. Na dwanaście wydanych książek raczyli zauważyć trzy. 
Science Fiction - podobnie - udaje, że nie istnieję. Lampa zamieszcza paszkwile na moją 
prozę pisane przez frustratów z ich naczelnym na czele. W Internecie jacyś podpisani 
pseudonimami obrońcy “czystości rasowej polskiej SF” wbijają mi mniej lub bardziej 
udane szpilki. A ja na to czniam.
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Czytelnicy też jakoś nadal to kupują. Kupują moje książki w ilościach, które pozwalają 
mi z trudem, bo z trudem, ale związać koniec z końcem (o zgrozo, czytelnicy ci jakoś 
nie rzucili się masowo na dzieło wspomnianego tu jacka soboty i innych “artystów”). I 
może to tak straszliwie boli moich adwersarzy? Ludzie, kultura masowa zawsze trafia 
do większej liczby odbiorców niż elitarna. Takie są prawa buszu. 

I jeszcze jedno: kim są u diabła “różowi czternastolatkowie” - chodzi o ich kolor polityczny 
czy orientację seksualną!? 

Moje poglądy
Sorry - uważam się za człowieka myślącego zdroworozsądkowo. Dla znacznego odsetka 
ludzi to, co głoszę to “skrajna prawica”, “faszyzm”, zwyrodniały kapitalizm, moherowy 
katolicyzm, zaściankowość, homofobia, rasizm, ksenofobia, pochwała feudalizmu, 
nacjonalizm (ciekawe: zarzucać polski nacjonalizm człowiekowi z moim pochodzeniem?), 
a jakbym napisał coś kiedyś o Żydach, to jeszcze dostanę w promocji łatkę antysemity. 

Bohaterowie literaccy stanowią swojego rodzaju alter ego pisarza. Moi bohaterowie 
pozytywni mają poglądy równie “skrajne & niedorzeczne” jak ja. Moi bohaterowie 
negatywni nie dość, że są lewakami, to jeszcze zazwyczaj marnie kończą. Po prostu lubię 
pisać to, co sam chciałbym przeczytać. I nie narzucam sobie ograniczeń. 

Wychowawcza rola literatury moim zdaniem skończyła się w chwili wynalezienia telewizji. 
Jeśli komuś poglądy moich bohaterów przeszkadzają - niech sięgnie po kryptolewicową 
prozę Sapkowskiego. I tyle. Raz w życiu ostrzej zamanifestowałem swoje poglądy, gdy 
zdecydowałem się zbojkotować Polcon 2007. Uznałem, że są przegięcia, których 
normalny człowiek nie może tolerować. I tyle. 

Fani są wybredni
Ok. To dobrze. Ale kapitalizm, którego jestem zagorzałym wyznawcą, zakłada po pierwsze 
swobodę wyboru, po drugie wolność gospodarczą. Dostarczam na rynek moje garnki. 
Podobnie dostarczają je tam moi koledzy po fachu (i kilka bardzo zdolnych koleżanek). 
I niech klient wybrzydza do upojenia. Wszystkich nie kupi. Lepię po swojemu. Z drugiej 
strony nikt nie zmusza mnie, żebym ulepione garnki zdobił przedstawieniami całujących 
się facetów - mam więc swobodę twórczą i tematykę dla mnie obrzydliwą po prostu 
omijam łukiem. Mógłbym dorzucić scen erotycznych i sprzedać, powiedzmy, dwa tysiące 
sztuk książki więcej. Ale nie muszę. 

Odnośnie anegdotki…
To zabawne jak w naszym kraju ludzie, którzy uważają się za profesjonalistów, podchodzą 
do innych, którzy też uważają się za profesjonalistów. Miałem za sobą kilkanaście tomów 
kontynuacji Pana Samochodzika. Postanowiłem zrobić coś, by podwoić moje roczne 
dochody. 

Ciąg dalszy przebiegał tak, jak zanotowała to Achika w swoim kapowniczku. 
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Wymyśliłem serię powieściową dla młodzieży. Zaplanowałem ją na zimno i bez emocji. 
Uznałem, że jestem w stanie pisać po 4 tomy rocznie. Cały cykl obliczyłem na jakieś 
12-16 tomów. Ustaliłem standardową długość tomu na 180 stron znormalizowanego 
maszynopisu - czyli objętość “samochodzika”. A potem się zadumałem. Jeśli przyjdę 
do wydawnictwa i zaproponuję napisanie 16 książek w 4 lata, zostanę spuszczony ze 
schodów. Niewykluczone, że zadzwonią po panów z odpowiednim kaftanikiem (w tej 
chwili sobie uświadomiłem, że jedno z wydawnictw, do których planowałem uderzać, 
miało siedzibę w Łodzi! Brrr…). 

Problem ten postanowiłem rozwiązać, pisząc “próbkę” - tzn. 4 pierwsze tomy. A potem 
po prostu - siadłem i napisałem. Nie cztery, dwa zaledwie. Łącznie 360 stron. Zajęło mi to 
jakieś pięć tygodni nieludzkiej harówy. Wymyśliłem list intencyjny, dodałem konspekty 
dwu kolejnych tomów, informację o kształcie planowanej serii oraz moje CV, w którym 
chwaliłem się bodaj dziesięcioma wydanymi “samochodzikami”. 

Próbkę rozesłałem do czterech największych wydawnictw publikujących dla dzieci i 
młodzieży. Do dnia dzisiejszego - tzn. przez sześć lat, otrzymałem jeden list z lakoniczną 
informacją, że moje żądania finansowe (tzn. cztery tysiące złotych za maszynopis, w 
zamian za prawa dla wydawcy na pięć lat) są nazbyt wygórowane. Fantastykę dla dzieci 
chwilowo zarzuciłem - czekam, aż w tej branży pojawią się profesjonaliści, z którymi 
będzie można nawiązać kontakt. 

Rozumiem zarzuty, że pisuję fantastyczne harlekiny

Rozumiem zarzuty, że pisuję fantastyczne harlekiny (a gdzie u licha w mojej prozie jest 
ta miłość!?), że Wędrowycz to disco-polo fantastyki etc. No dobra. Moja proza to jest 
disco-polo fantastyki. I co, do cholery, w tym złego!? Czy każdy musi kochać Verdiego 
z Bachem? Jak ktoś chce sobie poczytać odpowiednik Chopina, to niech bierze się za 
książki Dukaja. Czy ja komuś zabraniam czytać Dukaja? Mogę nie lubić Sapkowskiego, 
mogę prywatnie uważać go za żałosnego megalomana z przerostami ego, ale nie wzywam 
do bojkotu Wiedźmina.

Czy ja kogokolwiek oszukuję? Czy od kogokolwiek wyłudzam jego pieniądze? Istnieje 
rzesza ludzi, którzy wymagają od piosenek, żeby prostym i zrozumiałym językiem 
opowiadały o miłości i o tym, że “nad naszą wsią przeleciał meteoryt”. I co? Mamy ich 
pozamykać w obozach i puszczać im na okrągło Wagnera aż przywykną? Komuna już 
próbowała. Socjaliści wyrżnęli kilka gatunków prozy równo z ziemią. Dziwnym trafem 
ludzie, zamiast czytać klasykę, przestali czytać w ogóle. Popatrzcie na fantastykę. W latach 
osiemdziesiątych mieliśmy Zajdla, Borunia, Trepkę, Lema. Była też “seria z glisdą” dla 
mniej wymagającego czytelnika. Efekt? Fantastykę czytały rzesze ludzi. Nakłady po 100 
tysięcy sztuk znikały z księgarń. Po 1990 roku nastąpił regres. Ukazywało się niewiele 
polskiej prozy i była ona robiona na jedno kopyto. Coraz mniej było książek dla zwykłego 
zjadacza chleba. Na naszym targu zostały garnki fikuśne. I spora część ludzi stwierdziła, 
że skoro nie ma odpowiednich naczyń, pora przestać jadać zupę. 
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Fabryka Słów dostrzegła lukę rynkową i nastawiła się na masową produkcję garnków do 
zupy. I ludzie powoli znowu przyzwyczajają się do tego dania. Cieszę się, że przyłożyłem 
rękę do ratowania ich kulinarnego gustu. Amen.

	
PO
LT
E
R
	|
	K
S
IĄ
Ż
K
A



���

Jego Wysokość Horror 
Czasem mam wrażenie, że horror to taki mniej udany brat 
lotnej fantasy i intelektualnego s-f. Jest w nim zbyt dużo 
niepoważnych rzeczy: nieprawdziwe potwory, nieprawdziwe sytuacje, bohaterowie 
reagujący w niemożliwy do sprawdzenia sposób, czasami nieodpowiednie podejście do 
świata wiary i duchowości. A przecież horror ma tak ładną historię i chyba nigdy nie 
był w podziemiu. Początków horroru można upatrywać już w XVI-XVIII wieku, w 
powieściach gotyckich, wiktoriańskich, weird story, a w postaci, jaką znamy pięknie 
rozkwitł w latach 70` ubiegłego wieku. Gdyby nie był nic wart, przecież dawno zgniłby 
pod warstwą lepszych pomysłów. Skąd ten czarny marketing?

Jako wieloletni czytelnik literatury grozy, mam pewne doświadczenia wynikające z 
koczowania w bibliotekach, rozmów na forach, przeczesywania aukcji internetowych i 
wreszcie rozmów z innymi ludźmi. Spotykałam się z pewną pogardą dla horroru ze strony 
różnych osób: zarówno czytających książki jak i nie, nauczycieli, znajomych filologów 
z akademika, ludzi młodych jak i starszych, którzy mają określone zdanie, co do tego, 
jaka literatura jest wartościowa. 

Przeglądając program telewizyjny Gazety Wyborczej, zwracam także uwagę na ilość 
“gwiazdek” przy opisie filmów. Jest to tylko moja opinia powstała na skutek wieloletniego 
przeglądania popularnego przewodnika po programie, ale sądzę, że horrory traktowane 
są w programie po macoszemu. Zupełnie jakby hasło “horror” kwalifikowało film na 
niższą półkę. Całość opisu często jest podsumowana: dla amatorów. A romanse, filmy 
sensacyjne czy westerny nie są ukierunkowanym kinem? 

Rozmawiając ze znajomymi zauważyłam, że film powstały na bazie powieści Tolkiena 
oglądały osoby, które zupełnie nie interesowały się fantasy, to samo można powiedzieć 
o produkcjach s-f. Któż nie zna Odysei 2002 czy Solaris? Natomiast wielu odrzuca film 
z dopiskiem “horror”, nawet bez czytania recenzji. Oczywiście książki i filmy, które - jak 
to czasami określam – są pozytywnie zaopiniowane przez filologów, takie jak Lśnienie 
Stephena Kinga czy Mnich M.G. Lewisa, to zupełnie inna bajka. Horrory o naprawdę 
dużych walorach literackich, powieści inicjujące gatunek lub nurt, nie mogą być w 
żaden sposób pomijane. Zatem przymyka się oko na ich, tak niechlubne, “horrorowe” 
pochodzenie. 

Następne zachowania podpatrzone u przyjaciół to takie, że chętniej oglądamy filmy 
niż czytamy książki. Sprawa w tym wypadku jest prosta: idąc do kina całą gromadą, 
można pójść “nawet na horror”. Są to tak zwani oglądacze dla towarzystwa, którzy idą 
do kina, niekoniecznie na film. Stąd wielu moich kolegów oglądało Piłę czy Wzgórza 
mają oczy. Zapewne część osób właśnie dlatego poszła na Władcę Pierścieni, choć nie 
lubią fantasy. Książka natomiast jest sprawą indywidualną i nawet, jeśli ktoś toleruje 
film - horror dla dobra wyższego (czyli towarzystwa), to horror w biblioteczce już 
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niekoniecznie. Dodatkowym gwoździem do trumny jest fakt, że najciekawsze i najlepsze 
do reklamowania są horrory epatujące przemocą i krwią. Część potencjalnych czytelników 
uważa, że takie właśnie są powieści grozy.

No i te pytania do pisarzy grozy: dlaczego horror, czemu nie możesz pisać normalnych 
książek? Jako odbiorca produktu czuję się poirytowana. Cóż to, czy dobry pisarz nie może 
pisać horroru? To go umniejsza? A może powinien to być wstydliwy sekret, coś jak granie 
w Zdeprawowanych nastoletnich lesbijkach dla aktorki, która zrobiła karierę? 

Być może powyższe “dowody prześladowania” biorą się tylko z moich doświadczeń 
wynikłych z mieszkania w naszym kraju. Nie wiem, bo nigdy nie mieszkałam w innym 
miejscu. Co prawda nie kryję się z czytaniem ulubionego typu książek, ale muszę się liczyć 
z lekceważącymi spojrzeniami i komentarzami. Nie mówiąc o tym, że w poznańskim 
Empiku o kupnie horroru w dniu wydania nie ma co marzyć. Nawet, jeśli są to horrory 
Kinga wydawane przez duże i uznane wydawnictwa. 

Nie, żeby w Polsce powieści grozy nie było. W tym klimacie pisali chociażby Władysław 
Reymont, Adam Mickiewicz, Stefan Grabiński. Jednak nie spowodowali oni takiego 
szumu wokół powieści grozy jak autorzy w Stanach, gdzie książki, a potem także 
filmy i komiksy, pojawiały się regularnie i w dużych ilościach. To dzięki temu, gatunek 
żył i ewoluował a dziś amerykański horror ma solidną markę i jest uprawiany przez 
wielu pisarzy, z nurtami i historią, której mógłby pozazdrościć mu niejeden gatunek. 
Niektórzy nawet nazywają horror jednym z najbardziej trwałych gatunków w erze 
postwietnamskiej. 

Noel Carroll zauważa, że popularność horrorów wynika z tego, że w latach pięćdziesiątych 
leciały one w telewizji popołudniami i wieczorem. Także Stephen King niejednokrotnie 
wspominał, że oglądał filmy na porankach dla dzieci w kinie. Jeżeli dodamy do tego 
niezwykle popularny komiks, to mamy obraz dużej części społeczeństwa wychowanej 
na wszelkiej maści opowieściach o wampirach, nastoletnich wilkołakach i stworach 
zrodzonych przez ciemność. Horrory ponadto miały wiele interesujących dla młodego 
człowieka scen erotycznych, których jakoś nie dopatrzyli się rodzice.

Uważa się, że filmy są dobrym miernikiem popularności gatunku literackiego. A 
zauważcie, jak dużo powieści grozy jest filmowanych. Oczywiście mówię o produkcjach 
zagranicznych, bo polskich horrorów jest zaledwie garstka. Egzorcysta, wydany w latach 
60` i następnie sfilmowany, wpłynął stymulująco na rynek - pojawiło się sporo klonów 
książkowych i filmowych poruszających tematykę opętania. Można by się spodziewać, 
że nawiedzenia się przejedzą a znudzona publiczność i czytelnicy znajdą źródło nowych 
doznań. Ale wtedy, jak na życzenie, pojawiły się Szczęki, Carrie, Lśnienie, Noc Żywych 
Trupów. Gwiezdne wojny zrodziły zainteresowanie kosmosem, a to z kolei - Obcego. 
Za każdym razem nowa podnieta utrzymywała gatunek na topie i owocowała licznymi 
klonami i tematami. Jeśli dodać kolejne wznowienia wizerunku wampirów, wilkołaków 
i mumii, amator horroru naprawdę miał się czym cieszyć. 
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Jednak przekonanie, że horror jest nieodłączną częścią kultury, jest tak naprawdę 
tym, co pozwala temu gatunkowi istnieć i rozwijać się. Może wśród nas są ludzie, 
którzy świadomie wybierają to, co ich interesuje nie bacząc na wskazówki i podszepty 
społeczeństwa, ale jaki stanowią procent klas, roczników studenckich, pracowników, czy 
rodziny? Niestety, wskaźniki są okrutne. Większość ludzi nie podejmuje świadomych 
wyborów, gdyż nie zależy to od ich wewnętrznych przekonań, lecz od reklamy i tego, co 
robią inni członkowie społeczeństwa, z którymi się identyfikują. Jeśli taka osoba żyła w 
świecie jednorodnym i nigdy nie wykształciła nawyku poszukiwania, raczej nie będzie 
potrzebowała niczego innego niż to, co już zna. Dodatkowo fantastyka jest wymagającym 
hobby. Trzeba włożyć trochę trudu, żeby poruszać się swobodnie w tym temacie. 

Zarówno fantasy jak i horror często czerpią z mitologii, symboliki i quasi-magii. To 
następny powód do rzucenia kamieniem, zwłaszcza ze strony widzących wszędzie sekty 
i występek przeciw katolikom. Stany są krajem wielowyznaniowym, Anglicy również 
wykazują spory dystans w tej kwestii. Niby literatura popularna niewiele ma z wiarą 
wspólnego, ale pewnie niejednej sesji rpg groziło rozpędzenie, bo babcia podsłuchała 
wypowiedź: “Wielki, Przedwieczny, Panie…”. A wszystkiemu są winne nieodpowiednie 
książki. Bo przecież horror sięga po elementy, których boimy się wszyscy - zostaliśmy 
wychowani, by nie mówić o szatanie i demonach, nie wzywać nadaremno imienia 
boskiego i nie parodiować sakramentów. Autorzy książek grozy rzadko przejmują się 
nieodpowiednim podejściem, czcią czy zgodnością z zasadami. A niektórzy, niestety, 
biorą to bardzo, bardzo na serio. 

Liberałów, także książkowych, trzeba więc wychować. Amerykanie mieli na to sporo 
czasu, zapewne w niektórych rodzinach trzy pokolenia pożyczały od siebie powieści 
grozy. U nas wyglądało to całkiem inaczej.

W latach 90` cała spuścizna kultury horroru, który w Stanach miał sporo czasu na 
dojrzenie, ewoluowanie i oswajanie czytelnika, na nas spadł z siłą worka z piaskiem. 
Smith obok Blaty`ego, King przy Lovecrafcie, Lumleyu i Herbercie. A do tego Masterton 
z Manitou i poradnikami seksuologicznymi jednocześnie. A, zapomniałabym o Barkerze, 
którego ekscesy homoseksualne rażą nawet dziś. Większość wydane było byle jak, w 
tanich, rozpadających się okładkach z sugestywnymi obrazkami. Jak coś takiego postawić 
obok trzech, obleczonych w nobliwe płótno, tomów Sienkiewicza? Nie było czasu na 
dostosowanie się, poznawanie nurtów i poszukiwanie rzeczy wartościowych, książki były 
wydawane achronologicznie, a serie kończyły się ni stąd ni zowąd.

Oczywiście horror, tak jak każdy gatunek, może być napisany dobrze lub źle. Jednak tę 
prawdę weryfikuje życie. Na pewno nie tylko ja spotkałam osoby, które oceniają książki za 
propagowane w nich idee i wartości. Mogę powiedzieć, że horror także głosi uniwersalne 
idee, tylko w innej estetyce. I właśnie ta estetyka sprawia problemy. Bo w szkole uczono 
nas, jak czytać klasyków i “odpowiednich” pisarzy, ale nie mówiono o tym, jak należy 
czytać horror. Kwestie potwora, interpretacji fikcji nie były poruszane, przynajmniej w 
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moim liceum.

Dziś, po nastu latach rynek horrorów wygląda już lepiej, ale kiepskie wrażenie pozostało. 
Wrażenie bylejakości i misz-maszu. Dzięki wydawnictwom mamy premiery polskie w 
dniu premier światowych (Masterton, który bardzo przypadł Polakom do serca), czasami 
książki wydawane są tak, że oko bieleje (Prószyński), w księgarniach jest sporo książek 
nowych autorów i jest dobry przepływ informacji (ach, Internet). Ludzie wychowywani 
na książkach w tanich okładkach zaczynają sami pisać własne (na przykład Orbitowski). 
Nawet pisarze fantastyki, którzy dotąd stronili od grozy, coraz odważniej piszą nowe 
teksty w tym stylu. Może wkrótce powstanie kilka filmów, a jak będę babcią, nikt nie 
będzie się wstydził czytania i oglądania horrorów. Liczę także na ludzi, którzy dostali się 
w młyn horrorowy z czystego przypadku lub w wyrazie buntu. Jednak wciąż jest ogromna 
większość, którą trzeba doinformować, że horror jest i atrakcyjny, i wartościowy.	
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Umarł król, niech żyje król?
Czyli krótko o tegorocznym Zajdlu w kategorii 

“powieść” i nie tylko.

Po raz drugi z rzędu, Zajdla za najlepszą powieść 
fantastyczną roku otrzymał Jarosław Grzędowicz. 
Przyznam, że jestem ogromnie zaskoczony. Chyba wszyscy typowali Sapkowskiego, 
którego Lux Perpetua - będąca zwieńczeniem cyklu husyckiego - cieszyła się ogromną 
popularnością. Odniosła ona również sukces komercyjny - wystarczyło chociażby spojrzeć 
na listy bestsellerów w EMPiKu (jeśli chodzi o sprzedawalność książek) czy w sklepach 
internetowych. I dodatkowo samo nazwisko. Sapkowski. Czy jest ktokolwiek, kto nie 
słyszał o tym autorze? Czy inni pisarze posiadają tylu fanów co on? Nie sadzę.

Coś się jednak na naszym rynku zaczyna zmieniać, ale czy na lepsze? Nowa fala autorów 
atakuje. Grzędowicz, który wcześniej był znany głównie jako redaktor naczelny Fenixa, 
wyskoczył jak filip z konopi, zostawiając konkurencję całkowicie z tyłu. Najpierw 
fenomenalny zbiór opowiadań grozy (według mnie niedościgniony wzór), czyli Księga 
Jesiennych Demonów. Następnie Pan Lodowego Ogrodu - jego pierwsza powieść, 
która zyskała sporo pochlebnych recenzji, a następnie Popiół i Kurz, będąca nieco 
bardziej rozrywkową książką, aniżeli pozostałe. I co się dzieje? Chyba wszyscy już 
wiedzą. Grzędowicz zgarnia dwa Zajdle za rok 2005 i jest na fali. Każde jego opowiadanie 
cieszy się sporym uznaniem, nagle wszyscy sobie przypominają, że to on jest twórcą 
pierwszego polskiego opowiadania fantasy i oczekują kontynuacji Pana Lodowego 
Ogrodu. Myślałem, że wrzawa opadnie dość szybko, a sam autor gdzieś zniknie na jakiś 
czas. Przychodzi mi teraz na myśl Ziemiański, który napisał Achaję i po sporym sukcesie 
słuch o nim zaginął. A tu proszę - Grzędowicz ponownie zdobywa Zajdla! I o dziwo, 
udaje mu się pobić samego Sapkowskiego. Tak, właśnie tego Sapkowskiego. Z jednej 
strony dobrze, z drugiej źle. 

Będę z Wami szczery. Popiół i Kurz był dla mnie naprawdę świetną książką, o czym 
pisałem tutaj - recenzja. Jednak patrząc z perspektywy czasu, powieść ta nadaje się do 
przeczytania na jeden raz. Po ponad roku pamiętam ledwo ogólny zarys fabuły. Ok - to 
jest klasa sama w sobie jeśli chodzi o dobrą powieść rozrywkową, ale nie pretenduje 
do miana czegoś więcej. Już znacznie bardziej poważne i mogące zainteresować szerszą 
publiczność (nie tylko fantastyczną!) jest wspomniana wcześniej Księga Jesiennych 
Demonów, która przeszła bez większego echa. Do sklepów właśnie trafiło wznowienie 
opowiadań, więc mam nadzieję, że zainteresuje się nimi większe grono szanownych 
czytelników. Ale wracając do tematu - czy książka stricte rozrywkowa zasługuje na miano 
największej nagrody fantastycznej roku? Bo powiedzmy sobie szczerze – Popiół i Kurz 
nie jest niczym więcej.

Pamiętam jak na spotkaniu autorskim na tegorocznym Pyrkonie Grzędowicz wspominał, 

Autor: Jędrzej ‘bukins’ Bukowski
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek

 http://ksiazki.polter.pl/Umarl-krol-niech-zyje-krol-c11916
http://ksiazki.polter.pl/Popiol-i-kurz-Opowiesc-ze-swiata-Pomiedzy-Jaroslaw-Grzedowicz-c5780
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że ogromnie się cieszył z przyznanej mu nagrody, jednak szum i nagłe zainteresowanie 
wokół jego osoby spowodowało znaczne przystopowanie prac nad jego kolejnymi 
dziełami. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak będzie wyglądała jego obecna praca nad 
książkami. Teraz, po otrzymaniu kolejnego Zajdla z rzędu, fani będą oczekiwali jeszcze 
lepszych książek, a w moim mniemaniu daje się odczuć tendencję spadkową. Obawiam się, 
że autor znajduje się aktualnie pod zbyt dużą presją i może to znacząco odbić się na jego 
kolejnych powieściach. Może nie mnie bawić się w złego proroka, ale czarno to widzę. 

Z drugiej strony, rok 2006 wg mnie był w sumie był dość średni i za bardzo nie było 
w czym wybierać. Większość to typowe średniaki, które nie wniosły nic nowego do 
literatury fantastycznej chociaż zdarzyły się fenomenalne wyjątki. Typowałem, że oprócz 
Lux Perpetuy oraz Verticala, nominacje może otrzymać również świetny Głos Boga, 
jednak tak właściwie to był zbiór opowiadań składający się w jedną całość. Nocarz to dla 
mnie kompletne nieporozumienie, ale rozumiem, że wampiry są cały czas w modzie i mają 
liczne grono fanów. Nie jestem także fanem Kossakowskiej. Nie cierpię jej stylu pisania i 
praktycznie każda jej powieść to dla mnie niestrawna papka. Do dzisiaj się zastanawiam 
nad ogromnym sukcesem jej książek. Z całą pewnością jej powieści mają szczęście do 
opraw, bo większość okładek bardzo, ale to bardzo cieszy oko. Brzezińską skwituję jednym 
zdaniem. Ile można czytać o Twardokęsku? Co najlepsze - w podsumowaniu roku sam 
napisałem o Popiele i Kurzu następujące słowa: Kto wie, czy to nie kolejny kandydat na 
przyszłoroczną nagrodę Zajdla?. 

Zajdel za powieść 2006 roku rozdany. Sapkowski zdetronizowany. Już raz ta sztuka udała 
się, ale nie byle komu, bo samemu Dukajowi (w 2004 roku). W tym roku Grzędowicz. A 
co za rok? Na pewno nie Pan Lodowego Ogrodu. Tom 2, bo nie sądzę by został wydany 
do końca 2007 roku. Więc co innego? Za wielu kandydatów na horyzoncie nie widzę, 
ale rok się jeszcze nie skończył, więc czekam cierpliwie na coś naprawdę godnego uwagi. 
Boję się jednak, że może być gorzej niż w roku poprzednim.
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Wieści jeleniogórskie
Mam dwie siostry. To znaczy, ze jest nas trzy. Jedna blondynka, jedna 
ruda, jedna brunetka. Gdy obcy ludzie widzą nas razem mówią: ależ jesteście różne! I 
to nie chodzi tylko o kolor włosów.

Jedna mówi: Bo ja wzięłam inteligencję.

Druga: A ja urodę.

Trzecia: A ja nie mogłam się zdecydować i mam to i to.

Stosujemy to wymiennie, zależy od tego, która zacznie.

Nieczęsto się nas widzi razem, ale w ostatni weekend pojechałam do Jeleniej Góry, 
żeby sprawdzić, czy moje siostry nie padły ofiarą mafii tureckiej. Obie dorabiają sobie 
w tureckiej restauracji z jedzeniem, która należy do niemieckich Turków, mieszkają w 
sterylnie czystej kawalerce (i nie mają kota) i nie znalazłam u nich żadnej (!!!!) książki. 

Określa nas to, co wiemy o świecie. Im więcej poznajemy, tym wiedza jest lepsza/
obszerniejsza. Im więcej różnych różności jedzeniowych znamy, tym jesteśmy szczęśliwsi. 
Oto podsumowanie mojej wizyty w tym przybytku.

Po pierwsze, zazwyczaj miałam zerowe zaufanie do wszelkich kebabowni i pitowni. Ale, 
wiecie, na siostrach zawsze można się zemścić jakby co, więc poprosiłam o radę - co 
tu zjeść? Czekając na zawijany placek z różnymi różnościami patrzyłam na kucharza 
uwijającego sie przy grillu. Właścicielami restauracji i kucharzami, są dwaj Turcy - młodszy 
włochaty i okrągły, starszy chudy z łysiną, to jakiś trend. Znają tylko turecki i niemiecki, 
z moimi siostrami kontaktując się po niemiecku a z panią na zmywaku na migi :)

Po drugie, po tym jak już nawydziwiali, że jesteśmy totalnie różne, przyniesiono nam 
obiadek. Jedzenie było pyszne choć totalnie blokujące dalsze spożywanie czegokolwiek. 
Do tego sałatki, niesamowite pałeczki z ciasta francuskiego i kozim serem, czarne oliwki 
(Mój Mężczyzna ich nie lubi, wiec było więcej dla mnie), dolmadakie, mocna turecka 
herbatka. A na koniec usłyszałam, że “rodzina je za darmo”. Dla przyzwoitości zapłaciłam 
tylko za polskie piwo. 

Po trzecie, wieczorem, jak już siedziałyśmy tylko we trzy, zapalili nam fajkę wodną z 
tytoniem miodowym. Pomimo całego zblazowania i obycia, paliłam ją pierwszy raz i 
stwierdzam, że gdyby palenie papierosów było tak przyjemne, to bym je paliła. Pogadałyśmy 
o tym, że jedna jest za chuda, druga nigdy nie dzwoni a trzecia za bardzo umalowana. 
Obgadałyśmy naszą mamę, nasze prace i pochwaliłyśmy sie naszymi mężczyznami. 

Gdy przyszedł facet najmłodszej z nas (nie widział nas jeszcze razem), powiedział 
oczywiście: ale jesteście różne! 

Na co odpowiedziałyśmy:
– bo ja jestem najmądrzejsza,
– ja najładniejsza,
– a ja świetna w łóżku.

Autor: Ewa ‘senmara’ Haferkorn

POLTERGEIST - www.polter.pl
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Wstęp: dział filmowy
Wybór trzech tekstów nie jest sprawą prostą, stanowi on zatem 

wyłącznie jedną z wielu możliwych propozycji. W zestawieniu swe miejsce znalazł remake 
jednego z największych klasyków: 3:10 do Yumy, głównie ze względu na komentarze, 
jakie pojawiły się pod recenzją. Pokazują one, że western wciąż ma wielu fanów, a 
film Mangolda potrafi zaspokoić apetyty wielu z nich. Autor recenzji pisze wręcz o 
odświeżeniu tego spróchniałego gatunku jakim jest western. I trudno zaprzeczyć tej 
tezie. 

Kolejny tekst to Piraci z Karaibów: na krańcu świata. Piraci to zdecydowanie największe 
wydarzenie ostatnich lat, na płaszczyźnie kina przygodowego. Tekst przybrał formę 
interesującej dyskusji, która w sposób lekki i zgrabny ma szansę uświadomić także tym, 
którzy już dawno wyrośli z marzeń o byciu piratem, o co w tej całej trylogii chodzi.

I w końcu tekst numer trzy to recenzja Persepolis, filmu będącego uzupełnieniem dla 
autobiograficznej powieści graficznej Marjane Satrapi. Został wybrany ze względu na 
jego podstawy merytoryczne. Zwraca uwagę na wiele aspektów, jednocześnie zamykając 
się w języku przystępnym i zrozumiałym.

Autor: Iwona ‘Ivrin’ Kusion
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3:10 do Yumy
Jestem fanem westernów. Mogę się do tego 
przyznać, chociaż western przez znaczną 
część wielbicieli kina traktowany jest w ten sam sposób, jak 
muzyka country przez melomanów. Nie zrażało mnie to jednak, 
gdyż uwielbiam ten wspaniały klimat Dzikiego Zachodu. Pościgi, 
strzelaniny, pompatyczne dialogi, idealnie dobrzy i paskudnie 
źli bohaterowie i ta smakowita schematyczność konwencji. Albo 
mamy do czynienia z napadem na pociąg, poszukiwaniem 
wyjętego z pod prawa czy też konfliktem o ranczo (z wariacjami 
na temat Indian, wojny secesyjnej albo gorączki złota). Wszystko 

jest wyjątkowo oczywiste – wiemy kto stoi po której ze stron, możemy przewidzieć każdą 
następną akcję. Niestety, to był główny powód upadku tego wspaniałego gatunku 
filmowego – od 1980 roku nikt już nie zajmował się westernami, a produkcja tego typu 
trafiała się sporadycznie i nie budziła zainteresowania publiczności.

Jakże wielka była moja radość, kiedy usłyszałem o remake’u legendarnego westernu 15:10 
do Yumy z 1957 roku. Pierwowzór uznawany jest za klasykę gatunku i zarazem za jeden 
z najbardziej wyłamujących się z konwencji produkcji tego typu. Zamiast klasycznego 

“jeźdźca znikąd” bohaterem jest najnormalniejszy biedny ranczer, weteran wojny secesyjnej. 
Aby uratować siebie i swoją rodzinę przed utratą miejsca zamieszkania, musi błyskawicznie 
zdobyć 200 dolarów na wybudowanie studni (a 
przypominam, że w realiach tamtego okresu była to 
spora suma). Podejmuje się więc przerażającego 
zadania – będzie eskortował zbrodniarza Bena 
Wade’a do uroczego miasteczka Contention, gdzie o 
godzinie 15:10 pojawi się pociąg do Yumy, w której 
oczekują bandyty w lokalnym więzieniu. Problem 
polega na tym, że banda Bena nie ma zamiaru 
pozostawiać swojego szefa na pastwę losu. Zaczyna 
się wyścig z czasem, przeciwnościami losu i własnym 
strachem. Czy zwyczajny ranczer poradzi sobie z tym 
zadaniem? Czy ulegnie pokusom zbrodniarza (który 
jest nie tylko inteligentny ale bardzo kulturalny)? I 
oczywiście standardowe pytanie dotyczące 
westernów: czy zatriumfuje sprawiedliwość?

Pewne jest to, że produkcja Jamesa Mangolda 
wykracza poza ramy zwykłego remake’u. Jest to raczej zupełnie nowe spojrzenie na ten 
film, nowa kreacja każdej z postaci oraz odświeżenie tego spróchniałego gatunku jakim 
jest western. Odbiór filmu na całym świecie jest wyjątkowo pozytywny i nie ma się czemu 
dziwić. Dziewięćdziesiąt dwie minuty upływają jak z bicza strzelił, wypełnione akcją i 

Autor: Hubert ‘Saise’ Spala
Redakcja: Iwona ‘Ivrin’ Kusion

http://film.polter.pl/310-do-Yumy-c13863
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narastającym napięciem. Największą atrakcją 3:10 do Yumy są doskonale wykreowane 
postacie. Russel Crowe jako Ben Wade jest absolutnie idealny – mroczny, tajemniczy i 
wyjątkowo śmiercionośny. Christian Bale w roli ubogiego ranczera, Dana Evansa też 
spełnił się w stu procentach. Jest to postać doświadczona wojną, która żyje w upokorzeniu 
i stara się uzyskać aprobatę syna. A na dodatek ma bardzo mocny kręgosłup moralny, 
który nie chce się ugiąć nawet w obliczu pewnej śmierci. Poza głównymi bohaterami 
naszej filmowej sceny, postacie drugiego planu też dały wspaniały popis aktorskiego 
kunsztu. Chociażby rewelacyjny Ben Foster jako Charlie Prince – prawa ręka Bena 
Wade’a i esencja czystego zła.

Mamy więc trzymającą w napięciu fabułę oraz narastający 
suspens, ozdobiony rewelacyjną kreacją bohaterów. 
Dodajmy do tego wspaniałe sceny, wyśmienite zdjęcia, 
budującą klimat muzykę i kosmiczną dynamikę scen 
akcji – strzelaniny to jest to, co musi się znaleźć w każdym 
westernie. A w 3:10 do Yumy są one wyjątkowo piękne i 
cieszą oko widza. Zaznaczmy jeszcze dodatkowo, że w tym 
doskonałym filmie nie ma ani jednej minuty dłużyzn. Od 
początku do końca sprawna ręka Jamesa Mangolda prowadzi 
nas przez solidną akcję – od napadu na wóz z pieniędzmi, do 
finałowej walki w Contention. A akcja nie oznacza jedynie 
pościgów i strzelanin, ale również walkę charakterów (co w 
szczególności widać w scenie w pokoju hotelowym), podczas 
której bohaterowie ulegają drastycznym przemianom. 
3:10 do Yumy nie jest jedynie pożywką dla miłośników 
adrenaliny.

Podsumowując, 3:10 do Yumy to wspaniała produkcja. Ma absolutnie wszystko, czego 
oczekuję od filmu. Świetna fabuła, gra aktorska na bardzo wysokim poziomie, doskonała 
muzyka, cudowne zdjęcia. I na dodatek, jest westernem! Ach, te rewolwery, rozległe prerie, 
czerwone kaniony i zakurzone miasteczka. 3:10 do Yumy jest dla westernów tym, czym 
Piraci z Karaibów byli dla filmów o piratach – wspaniałym odświeżeniem konwencji na 
które długo trzeba było czekać. I nie pozostaje mi nic innego jak zdecydowanie polecić 
wizytę w kinie.
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Ocena: 6 / 6
Tytuł: 3:10 to Yuma
Reżyseria: James Mangold 
Scenariusz: Halsted Welles, Michael Brandt 
Obsada: Christian Bale, Russell Crowe, Logan Lerman, 
Dallas Roberts, Ben Foster, Peter Fonda
Muzyka: Marco Beltrami 
Zdjęcia: Phedon Papamichael
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2007
Czas projekcji: 117 min.
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Persepolis
Miasto Wszystkich Ludów

W ciągu ostatniego półwiecza ludzka świadomość rozszerzyła 
się, obejmując ogromną wiedzę o rzeczywistości. Z drugiej 
strony wirtualne odległości skurczyły się dzięki nowoczesnej 
komunikacji. Zarówno szybkie przemieszczanie się, jak i 
natychmiastowy przepływ danych sprawiają, że każda myśl i 
słowo w ciągu chwili mogą obiec cały glob. Słowa, uwolnione 
od wielu ograniczeń czasowych i przestrzennych, są jedną z 
podstaw demokratyzacji społeczeństw. Mimo pozornej 
homogenizacji, w przestrzeni “globalnego miasta” wciąż istnieją 
głuche punkty. Pozostają nieme bądź ujawniają sporadycznie 
informacje o monologowym charakterze. Reszta świata 
wyczekuje wszelkich wieści, które zerwą zasłonę milczenia i 

niedopowiedzeń. Media komercyjne rządzą się jednak swoimi prawami, a ich celem jest 
produkcja rozrywki i szczęścia. Druzgoczące wiadomości z frontów wojennych, państw 
totalitarnych czy skrajnie biednych, ujęte zostają w konwencję steatralizowanego “newsa”. 
I niejednokrotnie się zdarza, że drastyczne informacje są neutralizowane przez następującą 
po nich reklamę proszku, który może wyprać każde sumienie i dezodorantu, po którym 
nie pozostaje ślad refleksji. Pozostaje wciąż niezaspokojona potrzeba autentyzmu, 
poświadczenia historii opowiedzianej z głębi doświadczenia. Odpowiedzią na nią są 
wyznania świadków, których głosy przedostają się przez milczącą kurtynę, ratując przed 
zatraceniem żywą pamięć o dziejach świata. Jedno ze wspomnień, należące do Marjane 
Satrapi, stało się powodem stworzenia animowanego filmu pt. Persepolis (reż. Vincent 
Paronnaud, Marjane Satrapi), opowiadającego historię autorki, emigrantki z Iranu.

Opowieści o wojnach, rewolucjach i nieludzkich systemach politycznych, snute przez ich 
świadków, obrosły już od XX wieku tradycją. Próba opisania autentycznego doświadczenia 
tragedii często szła w parze z poszukiwaniami i eksperymentami formalnymi, gdyż 
drastyczne treści nie znajdowały wyrazu w ramach tradycyjnych zasad decorum. 

Autor: Julian ‘Mayhnavea’ Czurko
Redakcja: Maciej ‘repek’ Reputakowski
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Przełamując formułę czystej literatury biograficznej i przekraczając konwencję realizmu, 
artyści wypowiadali się w powieściach z pogranicza fantastyki, komiksie, różnych 
rodzajach filmowych, nowych mediach. By naszkicować grono najbardziej doniosłych 
twórców, należy wspomnieć pisarki Doris Lessing (Lato przed zmierzchem, Pamiętnik 
przetrwania, Piąte dziecko), która 11 października 2007 roku otrzymała literacką 
Nagrodę Nobla, oraz bardzo popularną Dubravkę Ugrešić (Amerykański fikcjonarz, 
Kultura kłamstwa, Ministerstwo bólu), a także autorów powieści graficznych: Arta 
Spiegelmana (Maus), Guy Delisle’a (Phenian). Marjane Satrapi zaczęła swoją twórczość 
od komiksu Persepolis, który stał się wzorem dla kolejnej wypowiedzi w postaci filmu 
animowanego.

Komiks Persepolis jest autobiograficzną opowieścią Satrapi o jej dzieciństwie i dorastaniu 
w ogarniętym wojną Teheranie oraz późniejszej emigracji do Europy. Często porównuje się 
go do Maus Spiegelmana ze względu na łączącą je prostotę formy (rysunku, oszczędnych 
dialogów) względem trudnej i przejmującej treści. Wersja filmowa tej historii zachowuje 
wszystkie charakterystyczne cechy komiksowego oryginału, a ich realizacja w wymiarach 
animacji i dźwięku wzbogaca treści na obu poziomach kodowania, jak i w przestrzeni ich 
współzależności. Sama historia jest również nieco odmienna względem pierwowzoru, 
dodaje pewne fakty i anegdoty, pomijając inne. Nie jest to li tylko adaptacja filmowa, 
ale samodzielny utwór tej samej autorki, więc oba biograficzne dzieła wzajemnie się 
uzupełniają.

Filmowa historia ma charakter rozbudowanej retrospekcji. Dorosła Satrapi podejmuje 
próbę powrotu do rodzinnego Teheranu, ale nie starcza jej na to odwagi. Spowodowana 
tym melancholia przywołuje obrazy z przeszłości tłumaczące jej obecną sytuację i 
przegraną w walce ze sobą. Wspomnienie sięga wczesnych lat Marjane, obserwującej ze 
swojej dziecięcej perspektywy przemieniający się świat dorosłych. Wielkie wydarzenia 
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świata polityki - rewolucję przeciwko tyranii szacha Rezy Pahlawiego, dojście do władzy 
islamskich fundamentalistów pod wodzą Chomeiniego, wojnę z Irakiem - włączała w swój 
świat poprzez zabawę i dziecięce zaangażowanie. Jednak zmieniająca się rzeczywistość 
wkrótce zaczęła wkraczać w życie bohaterki przemocą, jako niezrozumiałe zakazy i nakazy, 
a w końcu przez agresję i śmierć bliskich. Mała Marji została zmuszona, by prędko dojrzeć 
i zacząć walczyć o swoje miejsce na świecie. Rodzice, aby chronić córkę przed wojną, 
wysłali ją do Europy i od tego momentu na zawsze była wszędzie gościem. Dla ludzi 
Zachodu pozostawała obcą, a kraj rodzinny zmienił się nie do poznania. Jedyny dom, 
jaki pozostał Marjane, to miejsce w jej pamięci, w którym wciąż żywe były wspomnienia 
ukochanych osób i ich mądrości. Historia bohaterki jest opowieścią o poszukiwaniu 
tożsamości jako kobiety, cudzoziemki, wiecznego emocjonalnego uchodźca i tułacza.

Warstwa wizualna filmu zachwyca i jest znacznym krokiem naprzód w stosunku do wersji 
komiksowej. Zachowana został prostota przekazu oraz oszczędność w przedstawianiu 
postaci. Jednakże animacja, została wzbogacona o kilka interesujących motywów 
i zabiegów, które podkreślają nastrój i napięcie. Obraz ten utrzymany jest w dwóch 
paletach barw. Historia ramowa utrzymana jest w wąskim wachlarzu zgaszonych 
kolorów, zaś opowieść retrospektywna pokazana została w konsekwentnej tonacji 
czerni i bieli oraz towarzyszącym im tonom pośrednim, przypominającym rozwodniony 
tusz, rozlany na papierze. Skontrastowane plamy gładkiej bieli i czerni budują kolejną, 
subtelną opozycję wobec posiadających wyraźną fakturę i substancję szarości. Postaci i 
obiekty przedstawione są schematycznie i płasko, bez światłocienia, przez co nabierają 
charakter wyraźnych, wyodrębnionych znaków. Wrażenie ruchu oraz głębi uzyskane 
zostało poprzez przesuwanie się i zmianę wielkości obiektów - często rozlewających 
się w wykrawane z tła sylwety - względem kolejnych planów. Bardzo często pojawiają 
się takie przedstawienia, na których rzeczy są ledwie sugerowane poprzez obrys i jego 
animację (np. nacierająca armia, będąca wielką plama czerni, od góry ograniczonej linią 
ramion i hełmów, wewnątrz znaczoną białymi błyskami szkieł masek przeciwgazowych), 
co niezwykle pobudza wyobraźnię. Za pomocą tego chwytu budowane są najbardziej 
dramatyczne wydarzenia, dzięki czemu aluzja, sugestia i ogromne pole do dopowiadania 
historii przez widza, stają się najmocniej działającymi środkami wyrazu. Ta jednolita 
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stylistyka została złamana nawiązującą do tradycyjnej sztuki perskiej arabeską, która 
pojawia się w przedstawieniach natury oraz przywoływanych opowieści (np. historii 
władzy Szacha stylizowanej na teatr lalek).

Dźwiękowy wymiar filmu został opracowany bardzo oszczędnie. Pierwszy plan stanowią 
dialogi, muzyka ilustracyjna pojawia się rzadko i zawsze w funkcji symbolicznej. Motywy 
europejskich utworów rozbrzmiewają, gdy Marjane próbuje odnaleźć się w zachodniej 
rzeczywistości, z kolei wątki ludowych melodii irańskich akcentują chwile duchowego 
powrotu do korzeni, odzyskiwania nadwątlonej tożsamości. Istotne jest też podkładanie 
głosu, które, zgodnie z obecną tendencją w filmie animowanym, powierzone zostało 
znanym aktorom. W oryginalnej, francuskiej wersji językowej głosu głównej bohaterce 
i jej matce użyczyły - także córka i matka - Chiara Mastroianni i Catherine Deneuve, 
zaś głos babci należy do Danielle Darrieux, która w filmie 8 kobiet zagrała babkę 
postaci Deneuve. Zazwyczaj zabieg ten ma za zadanie przywołać charakterystyczny rys 
gwiazdy filmowej (np. komiczny, jak w przypadku cyklu Shrek), który zabarwi odbiór 
wykreowanej postaci, ale w przypadku Persepolis uderza jego bardziej rozbudowane 
znaczenie. W historię włączono nie tylko charakter aktorek (Deneuve jako ikona 
francuskiego kina), ale także ich osobiste i filmowe związki, które wzbogacają odbiór o 
dodatkowe konteksty.

Historia opowiedziana przez Satrapi jest niezwykle poruszająca nie tylko ze względu 
na trudną tematykę rozliczenia z wojną, lecz także dzięki niezwykłej dla europejskiego 
odbiorcy perspektywie widzenia rzeczywistości. Marjane pokazuje “od drugiej strony”, 
jaki wpływ na życie Irańczyków miały kontakty z Zachodem: rozwój gospodarczy za 
czasu dynastii Pahlawi, który stał się narzędziem tyranii, czy przemycanie z zagranicy 
produktów zakazanych przez dyktaturę religijną, dla której alkohol i muzyka były 
elementem wywrotowym wobec wprowadzonego systemu społecznego. Zaskakujące 
jest, w jaki sposób ikony naszej popkultury, jak zespoły Abba czy Iron Maiden, stały się 
symbolami politycznego sprzeciwu i intelektualnej niezależności dla całego pokolenia 
irańskiej młodzieży. Persepolis okazuje się istotnym dokumentem w postkolonialnym 
dyskursie, poddającym krytyce nie tylko przeszłe wydarzenia, ale wskazującym na istotne 
problemy świata współczesnego. 
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Pod poziomem czytelnych treści ukryte zostały bardziej osobiste myśli autorki, 
przekazane subtelnie w warstwie estetyki. Dwie stylistyki obrazu w Persepolis - 
schematycznego rysunku, otoczonego bądź wypełnionego płaskimi plamami barw, 
oraz drobiazgowo opracowanej dekoracyjnej arabeski - mają swoje dominanty w 
postaci pary biegunowych symboli. Największe napięcie kształtu i koloru pojawia 
się w dramatycznych przedstawieniach wielkich figur czerni: tłumu rewolucjonistów, 
armii irackiej, nadchodzącej ciemności i terroru. W każdym z przypadków barwa 
ta pochłania i ukrywa indywidualność tworzących ją domniemanych elementów. 
Odbierając tożsamość i rozpuszczając w bezimienności, jest symbolem izolacji, strachu i 
zagrożenia. Przeciwieństwo stanowi kulminacja arabeskowych wzorów w obrazach natury, 
towarzyszących wydarzeniom świata ludzkiego. Pojawiają się w tle, poza biegiem historii, 
jako jej bierny i niezmienny świadek. W tej nie wprost wyrażonej symbolice zawarta jest 
główna myśl autorki, czyli rozdzielność istnienia światów człowieka i natury. Ludzkość 
w krytycznych momentach swojego istnienia jawi się jako potężny żywioł, który cały 
swój potencjał realizuje w zniszczeniu. Jej czasem jest ciągła, agresywna zmiana. Z kolei 
przyroda jest tym, co wbrew pozorom pozostaje stałe. Jest źródłem, którego wymiar 
to cykliczność, tradycja i ponadludzkie wartości. Zarysowany jest tu kontrast między 
rewolucją a ewolucją, wielością w bezimiennej jedności a jednością we wciąż zmiennej, 
rodzącej się i więdnącej wielości. To między tymi światami umieścić można tytułowe 
Persepolis, starożytną ceremonialną stolicę państwa Persów, zniszczoną przez Aleksandra 
Wielkiego. Monument potęgi, potężny relikt czasu, zastygły w swoim przemijaniu. Jest to 
symboliczny punkt odniesienia dla Satrapi, z którego poszukuje stabilizacji i utraconych 
korzeni, jednocześnie nie tracąc kontaktu z dynamiczną współczesnością.
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Film Marjane Satrapi i Vincenta Paronnaud porusza do głębi, co zostało dostrzeżone 
przez zachodnią krytykę - podczas 60. festiwalu filmowego w Cannes produkcja 
otrzymała nagrodę jury. To dowód wyjątkowego uznania dla wyjątkowo nietypowego 
filmu: animowanego obrazu o charakterze dokumentalno-autobiograficznym, 
przeznaczonego dla dojrzałego odbiorcy i będącego przekładem (choć nie adaptacją) z 
języka sztuki komiksowej. Jest to znak, że sumienie Europy potrzebuje trudnych pytań, 
zadawanych w sposób inteligentny i nowatorski. To poprzez nie aktualizuje się tożsamość 
obywatela współczesnego świata, a pojęcia tego, co “nasze”, “inne” i “obce” ulegają rewizji. 
Odpowiedzią na historię przedstawioną w Persepolis może być tylko postulat stworzenia 
takiej utopii, która stanie się domem dla każdego, kto przekroczy Bramę Wszystkich 
Ludów. A skoro nie jest to możliwe do zrealizowania, należy pamiętać przesłanie o pokoju, 
iż są takie plamy krwi, których nie da się wywabić. I takie ślady czyjegoś istnienia, które 
warto zachować.

Tytuł: Persepolis
Reżyseria: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
Scenariusz: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
Obsada: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, 
Danielle Darrieux, François Jerosme, Arié Elmaleh
Muzyka: Olivier Bernet
Kraj produkcji: Francja, USA
Rok produkcji: 2007
Czas projekcji: 95 min.
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Piraci z Karaibów: Na krańcu świata
Na krańcu trylogii

Magda: Czy warto czekać rok na film?

repek: To zależy, jaki będzie ten film.

Magda: Zatem, jaki jest?

repek: Pytanie jest i nie jest proste. Jest doskonały, jak część 
druga, czyli także - jak chcą niektórzy - bezsensowny i słaby 
w porównaniu z częścią pierwszą. Ci “niektórzy” oczywiście 
się mylą. A na poważnie - to ten typ kina, które czyni z nas 
małe dziewczynki i chłopców, przywołuje młodzieńcze 
lektury i nakazuje odrzucić chłodne kalkulacje oraz 
zburzyć oziębły dystans. Albo zapomnisz o subiektywnych 
oczekiwaniach i dasz się ponieść fali nieskrępowanej fantazji, 
albo utoniesz.

Magda: Ja najchętniej pluskałabym się w fabule jeszcze parę razy, w szczególności ze 
zmienionym w prawdziwego pirata Willem. Prąd przygody i niesamowitych wyczynów, 
jakich podejmują się bohaterowie filmu, oszałamia. Taką ilością doniosłych wydarzeń 
można by obdzielić co najmniej trzy wysokobudżetowe produkcje. Chwytająca za gardło 
wizja odpływających ku krańcowi ziemi dusz, pojedynek magicznych statków w oku 
cyklonu i wielkie zgromadzenie piratów z całego świata - adrenalina szumi w uszach 
widza niczym szalejący sztorm.

repek: Tutaj pojawia się niestety małe niebezpieczeństwo zagubienia w głębinach intrygi. 
Początek Na krańcu świata wbija w fotel klimatycznym zawiązaniem fabuły, a potem 
akcja rusza pod pełnymi żaglami. Można wręcz odnieść wrażenie, że dzieje się za dużo, a 
wszyscy bohaterowie “ciągną” w swoją stronę, każdy realizuje własny wątek. Tak jest przez 
mniej więcej połowę projekcji, kiedy to indywidualne nitki splatają się i najważniejsze 

Autor: Magdalena i Maciej Reputakowscy
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek
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postaci suną wspólnym kursem do samego końca. Nie ma wątpliwości, że przy kolejnych 
podejściach do trzeciej odsłony Piratów będzie się odkrywać najmniejsze szczególiki 
konsekwentnych, fabularnych powiązań. Już teraz widać ich niemało…

Magda: Tak, bowiem w tym filmie każda postać drugo- i trzecioplanowa ma własny 
wątek fabularny. Podobnie jak pies, małpa, papuga, busola, kapelusz Jacka, oba statki, 
a nawet wykonana w pierwszej części przez Willa szpada. Film może być trudny w 
odbiorze, gdyż nie ma szczegółu lub sceny, która nie rozwijałaby opowieści. Wszystko 
ma swoje przeznaczenie i miejsce w świecie trylogii, każdy element odgrywa swoją rolę, 
aby doprowadzić do spektakularnego zakończenia. Bohaterowie przebywają daleką drogę, 
docierają na sam kraniec świata i wkraczają do krainy śmierci. Przechodzą próbę, jakiej 
tradycyjnie poddawani byli wszyscy mityczni bohaterowie. Przekraczają granicę dzielącą 
żywych od umarłych, podróżując poprzez lód i morze nocą, kiedy horyzont zlewa się z 
taflą oceanu i świat śmiertelnych łączy się z zaświatami. Wyprawa ta przemienia Elizabeth 
oraz Williama i pokazuje, kto był prawdziwym herosem w tej opowieści. Przeznaczeniem 
pary jest przywrócenie zaburzonego porządku rzeczy w symbolicznej scenie połączenia 
kochanków i odczynienia zdrady, która leżała u podstaw panującego na morzach zła. 
A piraci? Piraci pozostają piratami, ratują swój świat od zmian i wyruszają po kolejny 
skarb.

repek: Co ciekawe, głównym nośnikiem pirackiego nastroju staje się Barbossa, kreowany 
z rozmachem i swadą przez Goeffreya Rusha. Jack Sparrow ma na głowie (a raczej w 
głowie) inne problemy, więc to na nieumarłym kapitanie spoczywa obowiązek utrzymania 
konwencji. Pomagają mu w tym niezrównani Pintel i Ragetti oraz załoga “Czarnej Perły”, 
a także cała plejada pirackich przywódców z Seo Fengiem (klimatyczny Chow Yun-Fat) 
na czele. Za ich sprawą Piraci utrzymują status filmu trzymającego się nieugięcie przyjętej, 
czy wręcz stworzonej przez siebie stylistyki. Na szczęście nie mnożą przy tym nowych 
wątków, lecz jedynie kontynuują te, które zasygnalizowano w poprzedniej części. Rok 
temu zresztą sporo spekulowano na temat możliwych zakończeń losów poszczególnych 
postaci, a finałowa odsłona trylogii musiała wziąć na siebie brzemię logicznego ich 
zamknięcia.
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Magda: Trzecia część obnaża nie tylko tors Orlando Blooma i udo Keiry Knightley, 
ale konsekwencję twórców, którzy nie pozostawiają odbiorcy na mieliźnie domysłów i 
skrupulatnie domykają wszystkie wątki. Historie pojedynczych bohaterów kończą się 
mniej lub bardziej szczęśliwie, niektórych pochłania wir przeznaczenia, innym udaje się 
wypłynąć na powierzchnię. Upadły Komodor Norrington, przechodzi długą drogę od 
zaszczytów, poprzez chlewik, do utraty honoru, aby na u kresu podróży obrać właściwy 
kurs i odkupić wyrządzone zło. Dowiadujemy się także, co stało się z psim strażnikiem 
więzienia, dlaczego w kończącym trylogię filmie macki krakena nie doczekały się animacji 
oraz jaką przyszłość wybrała, przewijająca się przez wszystkie epizody, gadatliwa para 
żołnierzy.

Rozpoczęcie Klątwy Czarnej Perły i finał Na krańcu świata łączy finezyjna pętla, w 
której uratowany przed laty z zachłannych ramion morza Will zostaje… Ach, już słyszę 
salwę czytelników, którzy nie chcą wiedzieć za dużo. Jest to jednak puenta warta przelanej 
na ekranie krwi i użytej na potrzeby produkcji taśmy filmowej. Puenta, która kończy 
historię namiętnego romansu pomiędzy synem pirata a córką gubernatora, a rozpoczyna 
nową przygodę na szerokich wodach oceanu.

repek: Przygodę, do której koniecznie niezbędna jest jedna osoba: Jack, czyli duch serii, 
bez którego - bez względu na to, jakich bohaterów pokochaliśmy - cykl straciłby cały swój 
urok. A Jack, jak to Jack, zawsze wypłynie na powierzchnię, gdyż fabuła automatycznie 
dostosowuje się do jego improwizowanych decyzji.
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Magda: Na szczęście “sparrowy”, to znaczy, wróbelki ćwierkają, iż zawarto diabelski 
pakt na kolejne części…

repek: …a zatem niebawem przekonamy się, jak w tej grze o dusze widzów poradzi 
sobie Jack Sparrow.

Magda: Kapitan. Kapitan Jack Sparrow.

Tytuł: Piraci z Karaibów: Na krańcu świata
Reżyseria: Gore Verbinski
Scenariusz: Terry Rossio, Ted Elliott
Obsada: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, 
Geoffrey Rush, Chow Yun-Fat, Stellan Skarsgård, Jack 
Davenport, Bill Nighy
Muzyka: Hans Zimmer
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2007
Czas projekcji: 168 minut
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Wstęp: dział Star Wars
Losy działu „Gwiezdnych wojen” na Polterze były dość burzliwe, 

jednak w jakiś sposób udało mu się te dwa lata przetrwać. Czas w takim razie zrobić 
podsumowanie roku dla SWU... i to w zasadzie pierwsze takie podsumowanie. Pierwsze, 
gdyż jest to pierwszy pełny obrót, jaki wykonałem na stanowisku szefa działu Star Wars 
Universe. Myślę, że zrobiliśmy sporo, a co ważniejsze udało się osiągnąć cele na ten rok. 

Po pierwsze ustabilizowaliśmy liczbę treści na stronie – aktualizacje regularnie, co tydzień, 
w poniedziałek (plus te bonusowe, naturalnie). Newsy na tyle regularnie na ile takowe 
się pojawiają. Teraz pozostają tylko perspektywy stopniowego przyspieszania. 

Po drugie względnie ustabilizowaliśmy liczbę odwiedzin. Liczba odwiedzających miast 
spadać, rośnie; ponadto udało się przekroczyć próg 3k userów miesięcznie (jak i 4k/mc., 
5k/mc. zdaje się też, ale teraz już nie pomnę). 

Dalej, wciąż pracujemy nad rozwojem składu redakcyjnego. Przy wymogach Poltergeista 
nie jest to przesadnie łatwe, jednak w roku 2007 udało się dokoptować wsparcie 
redakcyjne w postaci Martinusa i pozostaje mieć nadzieję, że na tym się nie skończy. 

Opublikowaliśmy także nasz pierwszy serwisowy PDF, a w nim „Ostatni pojedynek” 
autorstwa Jedi Nadiru Radeny, z którym nawiązaliśmy swoją drogą szerszą współpracę. 

Jeśli już przy kooperacjach jesteśmy, to także udało się dogadać pierwszą w historii SWU 
współpracę międzynarodową. Dzięki porozumieniu z węgierskim grafikiem Zoltánem 
Simonem udało się otworzyć dział z tapetami. 

Pojawiła się baza danych. Trzeba powiedzieć, że zorganizowanie jej nie było łatwe jednak 
opłacało się. Zrobiliśmy ją tak naprawdę dla własnej wygody pracy (i usprawnienia tejże), 
ale komu wola może także z niej już korzystać. 

Myślę, że przez rok 2007 nie próżnowaliśmy, jednak mnóstwo pracy jeszcze przed nami. 
Wiele zawirowań doświadczyło SWU w ostatnich latach i rok ubiegły przepracowaliśmy 
pod znakiem stabilizacji tego, co już mamy oraz nadrobienia niezbędnych zaległości, 
jak choćby recenzje filmów, które zdaje się były, ale znikły wraz z pierwszym składem 
działu. 

Rok 2008 będzie pierwszym rokiem typowo rozwojowym, a (nie ukrywajmy) będzie 
ciężko, gdyż przebić się na rynku serwisów SW nie jest w tej chwili łatwo.

 

Autor: Grzesiek ‘SethBahl’ Adach
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Wybór tekstów do antologii:

1. Dlaczego kochamy Gwiezdne Wojny?
Bycie miłośnikiem jakiegokolwiek filmu (i nie tylko filmu) to zadanie niełatwe. Jak każde 
inne hobby tak i to pochłania wielkie ilości czasu, energii i często środków finansowych. 
Po długich latach fanowskiej aktywności od niektórych oczekuje się, że będą znali 
odpowiedź na każde pytanie dotyczące obiektu ich zainteresowania, tymczasem jak się 
okazuje konsternację łatwo jest sprowadzić jednym prostym, dziecinnym wręcz, pytaniem 

– „Dlaczego?”. Umiecie na nie odpowiedzieć?

Grzesiek ‘SethBahl’ Adach

2. The Empire Strikes Back - recenzja
Bardzo trudno jest napisać coś nowego i odkrywczego o filmie, który nosi jednoznaczne 
miano „kultowego”. Zawarcie w słowach „magii”, która towarzyszy widzowi podczas 
seansu Imperium kontratakuje wymaga niezwykłej zręczności, przy czym należy mieć 
również na uwadze fakt, że każde nierozważnie użyte słowo może ściągnąć na głowę 
recenzenta gromy ze strony fanatycznie oddanych fanów. Gromów nie było i myślę, że 
udało się zlokalizować „magię”. Zapraszam do lektury.

Wojtek ‘Wojteq’ Popek

3. Pamięć
Rok 2007 był dla społeczności fanów Gwiezdnych wojen rokiem szczególnym. 
Szczególnym, gdyż trzydzieści lat wcześniej, dokładnie 25. maja, na ekrany amerykańskich 
kin wszedł obiekt ich zainteresowania (lub raczej jego pierwsza-czyli-czwarta część). 
Starano się uczcić to wydarzenie różnorako; Jedi Nadiru Radena zrobił to na swój własny 
sposób – pisząc opowiadanie okolicznościowe. Opowiadanie „nie tylko dla fanów”.

Grzesiek ‘SethBahl’ Adach

4. Krypta
Niektórzy ludzie są okrutni. Po prostu okrutni. Bywają chwile, kiedy społeczność 
fanowska przeżywa kryzys i wyraża potrzebę, desperacką potrzebę pojawienia się kogoś, 
kto przywróci wiarę. Na przykład pierwszym polskim fanfilmem na poziomie światowym. 
A potem przychodzą Oni, robią sobie mały Prima Aprilis i szczerzą zęby w uśmiechu po 
wystrychnięciu kilku tysięcy ludzi na dudka. W bardzo złym momencie…

Grzesiek ‘SethBahl’ Adach
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Dlaczego kochamy Gwiezdne wojny?
Jeśli czytasz ten artykuł, a na SWU trafiłeś 
(trafiłaś) z pełną świadomością i bez przymusu, 
zapewne darzysz gwiezdną sagę George’a 
Lucasa ciepłymi uczuciami. Bardzo możliwe, 
że na pytanie o ulubiony film odpowiadasz 
bez wahania: “Star Wars!”. Dlaczego?

Pewien forumowicz zdołał kiedyś zbić mnie 
z pantałyku jednym prostym pytaniem: 

“Dlaczego jesteś fanką Gwiezdnych wojen?”. 
Przyznam, że nigdy wcześniej nie zastanawiałam 
się, co tak naprawdę urzekło mnie w tym 
filmie. Postanowiłam jednak rozłożyć swoje 
uwielbienie dla sagi na czynniki pierwsze i 
przeanalizować każdy z osobna. Zaczęłam 
też przeszukiwać fanowskie fora dyskusyjne i 
wypytywać różnych miłośników Star Wars o 
powody, dla których kochają filmy Lucasa.1 

Trzeba pamiętać, że nikt (a na pewno nie producenci) nie wróżył Nowej nadziei sukcesu. 
Nawet sam reżyser był przekonany, że co najwyżej zwrócą się koszty produkcji. Setki, 
tysiące fanów, ogromne przychody i ciągle żywe uniwersum były wielkim zaskoczeniem 
dla twórców. Co sprawiło, że tak wielu ludzi pokochało prostą bajkę o przygodach 
Skywalkerów i spółki?

“Za co lubię Star Wars? Za wszystko. Najbardziej chyba za złożoność: żaden bohater 
nie jest anonimowy i ma swoją historię, każdy pojazd ma swoje parametry i wszystko 
dokładnie określone, każda planeta ma swoje cechy (często niepowtarzalne)…” Bez 
wątpienia, mnóstwo fanów jest zachwyconych różnorodnością i wielowymiarowością 
świata Gwiezdnych wojen. W każdym filmie, książce czy komiksie pojawia się wiele 
różnych światów zamieszkiwanych przez rozmaite – często charakterystyczne dla danego 
układu - rasy. Skalista Tatooine z małymi handlarzami – Jawami i groźnymi Ludźmi 
Piasku, śnieżnobiała Hoth zamieszkiwana przez spokojne tantauny, raj na ziemi – Naboo 
z łagodnymi shaakami… Można by tak wyliczać bez końca. Każda planeta ma swoją 
specyfikę, każda rasa – swój język, historię czy zwyczaje, co dobrze przedstawił Kevin J. 
Anderson w albumie pt. Ilustrowany wszechświat Gwiezdnych wojen. To tysiące lokacji, 
tak licznych i różnorodnych, które można eksplorować bez końca – “wielki, uniwersalny 
plac zabaw” (Steven Barnes, autor książki Spisek na Centusie).

�  W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego tekstu 
i podzielili się swoim zdaniem odnośnie uwielbienia dla sagi Lucasa, w szczególności zaś Sethowi, bez 
którego powyższy artykuł w ogóle by nie powstał.

Autor: Autor: Aleksandra ‘Jade Elenne’ Wierzchowska
Redakcja: Grzesiek ‘SethBahl’ Adach
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“Cenię sobie w SW to, że mogę sobie wyobrazić, co by było gdybym żył w tamtym świecie, 
co bym chciał robić, kim być, co zobaczyć. Jakie cele bym sobie stawiał.” Wyobraźcie sobie, 
że możecie wprowadzić w świat Gwiezdnych wojen własnego bohatera. Kim będzie? 
Twi’lekańską tancerką na Coruscant? Młodym wojownikiem Tuskenów? Łowcą nagród 
z Bespin? – to zależy tylko od Was, bo świat Star Wars oferuje w tym zakresie wręcz 
nieograniczone możliwości. Taka wolność kreacji po prostu zachwyca. Uniwersum, które 
dawno temu powstało w głowie młodego amerykańskiego reżysera jest bardzo obszerne, 
ale logicznie skonstruowane. 

“Za Dartha Vadera i Hana Solo. Za najlepszego muppeta (który ma fatalną składnię) 
wszechczasów - Yodę.” Popularność niektórych bohaterów Gwiezdnych wojen wykracza 
poza przynależność do fabuły. Nawet ludzie, którzy nigdy nie oglądali filmów ani nie 
czytali gwiezdnowojennych książek i komiksów, bez problemu ich rozpoznają. George 
Lucas w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że Star Wars to historia Anakina Skywalkera 

- Dartha Vadera: człowieka, który przechodzi na stronę zła i znajduje odkupienie dzięki 
swoim dzieciom. Jednak to nie tylko fabule Mroczny Lord zawdzięcza uwielbienie fanów 

- jest postacią niezwykle rozpoznawalną, zarówno dzięki charakterystycznemu wyglądowi, 
jak i kilku sławnym cytatom (wypowiedzianym głębokim głosem Jamesa Earla Jonesa). 
Również powiedzonka i zachowania Hana Solo szybko zyskały opinię kultowych - w 
dużej mierze dzięki odtwórcy tej roli, Harrisonowi Fordowi, który sympatycznemu 
szmuglerowi dał wiele z własnego stylu bycia. 

“W Star Wars jako miłośnikowi militariów bardzo podobały mi się siły zbrojne Imperium 
jako całość - statki jak spod igły, wypolerowane pancerze i dopasowane mundury 
(oficerskie - świetne).” Wiele osób fascynuje nowoczesna technika, szczególnie sprzęt 
wojskowy. Niezwykle imponująco przedstawia się pod tym względem Imperium 
Galaktyczne. Chyba najlepiej oddaje to scena z początku Imperium kontratakuje 

- Niszczyciel Gwiezdny klasy Super, wraz z innymi krążownikami i imperialnymi 
myśliwcami, majestatycznie sunący w pobliżu Hoth przy dźwiękach Marsza Imperialnego 
robi niezapomniane wrażenie. Scena ta przypomina wręcz film propagandowy, tak 
znakomicie została tu oddana wszechmoc i potęga politycznego tworu Palpatine’a. W 
Gwiezdnych wojnach niemało jest wszelkiego rodzaju bitew i pojedynków, które budzą 
zachwyt choćby dzięki zaletom czysto wizualnym. Nawet najwięksi przeciwnicy przyznają, 
że sceny batalistyczne w sadze Lucasa wyglądają bardzo efektownie.

“Za wyniesienie się na trochę do znacznie lepiej urządzonej galaktyki.” W erze kosmicznych 
podbojów jesteśmy w stanie uwierzyć, że uniwersum, które po raz pierwszy ujrzeliśmy na 
ekranach kin trzydzieści lat temu, naprawdę istnieje, że gdzieś tam wśród gwiazd mkną 
szybkie statki przemytników i ciężkie krążowniki handlowe. Niejeden wielbiciel sagi 
George’a Lucasa przyznaje otwarcie, że świat ten wydaje się znacznie atrakcyjniejszy niż 
nasz. Choć bohaterowie pochodzą z różnych planet i warstw społecznych, potrafią ze 
sobą współpracować. Mimo że w uniwersum SW istnieją znane z naszej rzeczywistości 
zjawiska negatywne, takie jak korupcja, totalitaryzm i wojna, w końcu udaje się 
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przezwyciężyć zło. Wielu z nas pragnęłoby, żeby tak wyglądała nasza przyszłość - nie 
zimna i odhumanizowana, ale pełna heroizmu i uniwersalnych wartości…

“W sadze Lucasa zachwyca mnie to, jak znakomicie zostały tam wykorzystane i połączone 
elementy wszelkich kultur, ich historii i wierzeń. W Star Wars motywy wzięte z Zen 
doskonale komponują się z elementami westernu i komiksowymi historiami, obok siebie 
występują odwołania do różnych religii i mitologii. Reżyser zdołał z tego stworzyć bardzo 
spójny, choć rozbudowany wszechświat. Motywy, z którymi się tam spotykamy, są znane 
od zarania dziejów, ale kosmicznej scenerii łączą się w opowieść czytelną dla ludzi XXI 
wieku, mimo nowoczesnej otoczki głęboko zakorzenioną w ich własnej historii; opowieść 
z ciągle aktualnym przesłaniem.” Gwiezdne wojny w dość oczywisty sposób nawiązują 
do uniwersalnych mitów, legend i eposów. Od początku jest jasne, że np. Ben Kenobi to 
uwspółcześnione wcielenie baśniowego mędrca, takiego jak Merlin z mitologii celtyckiej 
czy Gandalf z Władcy pierścieni, zaś Imperium to owe symboliczne Królestwo Zła. 
Tworząc swoją opowieść Lucas obficie czerpał z każdej niemal kultury: miecze świetlne 
są bardzo podobne do tych, używanych przez samurajów, zaś filozofia Jedi wywodzi się 
w prostej linii z buddyzmu. Motyw ojca i syna oraz winy i odkupienia tego pierwszego 
wyraźnie nawiązuje do tradycji chrześcijańskiej. Wiele postaci posługuje się tytułami 
wziętymi wprost z europejskiej historii i baśni - mamy w Gwiezdnych wojnach królestwa, 
księżniczki, lordów, hrabiego a nawet barona; ba, pojawiają się też smoki (Krayt)! A Moc 

– czyż nie kojarzy się z magią?

“Przygody rycerzy, wspaniałych wojowników z pięknymi księżniczkami u boku, 
walczących z obrzydliwymi Huttopodobnymi wrogami, potrafią masakrycznie zawrócić 
w głowie. Szczególnie dzieciakowi. To taki inny świat, podróże, tym bardziej gwiezdne, 
wolność. […] Do dziś pragnę kiedyś, choć na chwilkę, dać nura w kosmos. Oderwać 
się od ziemi. Zresztą pewnie nie tylko ja. Obserwując, jak ludzkość chętnie dąży do 
podróży kosmicznych, myślę, że można śmiało stwierdzić, iż jest to też odwieczne jej 
pragnienie.” Przypomnijcie sobie czołówkę Gwiezdnych wojen: “Dawno, dawno temu…” 

– brzmi znajomo, nieprawdaż? Taki początek nie dziwi, gdy zdamy sobie sprawę, że saga 
Lucasa to po prostu baśń. Wielu z nas lubiło w dzieciństwie odgrywać role baśniowych 
bohaterów, chociażby z opowieści o Królu Arturze. Gwiezdne wojny odwołują się do 
tych historii, pozwalają na nowo wczuć się w ich klimat. Choć zamiast lśniącej zbroi 
Jedi noszą proste szaty, a zamiast śnieżnobiałych rumaków dosiadają eopie (Qui-Gon 
Jinn na Tatooine podróżuje właśnie na grzbiecie eopie), etos rycerza pozostał i wywołuje 
takie same odczucia. 

“Generalnie w całym uniwersum SW podoba mi się jego pozorna prostota. Na pierwszy 
rzut wydawać by się mogło, że wiadomo kto jest dobry a kto jest zły. Dla przeciętnego 
odbiorcy SW to wystarczy. Jednak kiedy ktoś zagłębi się w zawiłości galaktycznego świata, 
dostrzega coś innego. Postaci są niejednoznaczne i niekiedy balansują na granicy między 
światłem a ciemnością.” Mimo że w sadze Lucasa występuje dość wyraźnie zarysowany 
podział na “białych” i “czarnych” ( Jedi, Republika i Sojusz Rebeliantów stoją po stronie 
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dobra, Sithowie, Separatyści i Imperium reprezentują zło), pojawiają się bohaterowie, 
których trudno zaszufladkować. Najlepiej uwidacznia się to w dramacie Anakina, który tak 
bardzo chce pomóc ukochanej osobie, że w końcu dopuszcza się złych czynów. Miłośnicy 
Knights of the Old Republic z pewnością jako przykład podaliby Kreię. Ostatecznie 
jednak w Gwiezdnych wojnach, tak jak w każdej bajce, zwycięża dobro. Banał? Być 
może. Ale jakkolwiek by nań nie patrzeć, jest to banał pięknie opowiedziany.

“Przez moment mam prawo uwierzyć, że jestem kimś ważnym. Kimś, kto broni dobra… a 
nie zwykłą Kasią. […] Tylko kimś… KIMŚ!, kto odgrywa rolę, ważną rolę. A potem usuwa 
się w cień. Taka niezauważalna dobra ręka, która odgrywa ważną rolę. Zanim nie zobaczę, 
że miecz świetlny to plastikowa zabawka - mogę uwierzyć w swoją wagę dla tego świata.” 
To właśnie magia Gwiezdnych wojen: to, że każdy może przysłużyć się sprawie, że zło 
zostanie kiedyś pokonane, że marzenia naprawdę mogą się spełnić… W każdym z nas 
drzemie gdzieś to pragnienie udziału w czymś ważnym: doświadczenia wielkiej przygody, 
wcielenia się w owianego sławą bohatera i ratowania świata. Z drugiej strony, nikt nie 
chce przekreślać własnych korzeni. Doskonałym przykładem jest Luke Skywalker - mimo 
że ratuje Galaktykę, nie zapomina o swoim pochodzeniu w głębi serca wciąż pozostaje 
chłopcem z Tatooine, który marzy o podróżowaniu do odległych światów. Qui-Gon, 
chociaż bez wątpienia jest wielkim rycerzem Jedi, nie jest wolny od wad: bywa zbyt 
niezależny, nie umie się podporządkować. Yoda to wielki mentor Zakonu, ale zarazem 
dowcipniś, który umie się śmiać i z samego siebie (“Gdy lat dziewięciuset dożyjesz, gorzej 
wyglądać będziesz…”). Z bohaterami gwiezdnej sagi można się identyfikować, bo chociaż 
dokonują wielkich czynów, są zarazem bardzo ludzcy i bliscy nam samym, podobnie jak 
każdy z nas o czymś marzą.

“A mnie uwiodło to, że ludzie tam mają marzenia i wiedzą o co walczą. Wierzą w to, co 
walczą. Wierzą w swoje ideały.” Marzenia… Tak, w Star Wars odgrywają one bardzo 
ważną rolę. Gdyby Anakin nie wierzył w to, że może zmienić swój los, zapewne do 
końca życia byłby tylko niewolnikiem z Tatooine i nigdy nie zostałby Jedi. Padmé ma 
nadzieję, że uratuje swój lud, Luke wierzy, że w jego ojcu jest jeszcze dobro. Losy postaci 
w Gwiezdnych wojnach toczą się różnie, ale wszyscy mają jakieś pragnienia i starają 
się je urzeczywistnić. Mają ideały, dla których gotowi są nawet ginąć, bo wierzą w to, 
o co walczą. W naszym świecie mało kto pozwala sobie na marzenia - konfrontacja z 
rzeczywistością może okazać się zbyt bolesna. Gwiezdne wojny udowadniają, że jednak 
warto w coś wierzyć i mieć o czym śnić.

“Pod pewnym względem świat SW jest normalniejszy, niż nasz. Taka powinna być nasza 
rzeczywistość. Ten świat to coś, o czym w gruncie rzeczy wszyscy marzymy.” Kochamy 
SW, bo jest to świat, w którym chcielibyśmy żyć. Tam ludzie są do końca wierni, nawet 
w ostatniej chwili starają się przysłużyć sprawie, a jeśli dostają drugą szansę, nie marnują 
jej (tak jak Lando w Imperium kontratakuje). Czy w naszym otoczeniu często można 
spotkać takie postawy? W świecie, gdzie jedni bez żadnych skrupułów zdradzają i zabijają 
innych dla przysłowiowych trzydziestu srebrników? Gwiezdne wojny to świat wartości, 
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o których dzisiaj chyba w dużej mierze zapomnieliśmy - przyjaźni, miłości, oddania 
sprawie, wierności… 

“Po czasach racjonalizmu ludzie odwrócili się od wszelkich wierzeń, odpuścili sobie rytuały. 
Lucas stworzył nam opowieść, która znów uczyła wierzyć. Jeśli pomyśleć, że wpasowało 
się to wtedy w New Age i inne tego typu nurty (wiecznie żywe w postaci fantasy czy 
RPG), odrywające od rzeczywistości i mówiące, że nie wszystko musi być wyjaśnione (w 
sposób racjonalny). Potrzebne są symbole, odniesienia, rytuały. Star Wars nam to dawała. 
Dostaliśmy prostą, ale jakże wspaniałą legendę o walce dobra ze złem, legendę, która, tak 
jak każdy mit, powinna żyć w nas.” Znany antropolog kultury Joseph Campbell napisał 
kiedyś, że w obecnych czasach ludziom potrzebny jest Mit - coś pięknego, symbolicznego, 
wyróżniającego się w szarej codzienności. Taką właśnie rolę spełniają Gwiezdne wojny 

- epicka opowieść, pełna rytuałów, wierzeń, tajemnic… Coś, w co bardzo chcemy wierzyć, 
baśń, która bierze początek w nas samych, niezwykłe połączenie magii i mistyki. Film, w 
którym spełniają się nasze marzenia. Sam George Lucas wiele razy mówił w wywiadach, 
że pragnął stworzyć historię, w której ludzie odnajdą swoje lepsze „ja”. Wszyscy tak bardzo 
potrzebujemy dzisiaj wiary w uniwersalne wartości, w honor, zaufanie, odwagę… Saga 
Star Wars przywraca nam tę wiarę.

Powodów, dla których kochamy Gwiezdne wojny jest mnóstwo, niniejszy artykuł 
wymienia bardzo niewiele z nich. Wszystkie znajdują uzasadnienie, ale nie odpowiadają 
do końca na postawione w tytule pytanie - bądź co bądź, jest wiele książek i filmów, 
w których także pojawiają się wielowymiarowi bohaterowie, ponadczasowe przesłanie, 
umiejętnie wykorzystane archetypy czy rozbudowane uniwersum. Dlaczego zatem Star 
Wars? Otóż jest jeszcze coś bardzo charakterystycznego dla Gwiezdnych wojen. Coś, 
za co wszyscy je kochamy: miecze świetlne.
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Gwiezdne wojny – Epizod 5:
Imperium kontratakuje

Fani Gwiezdnych wojen są w ostatnich latach znani 
głównie z narzekania. Narzekania na wszystko – na jakość 
filmów (które notabene namiętnie oglądają), na poziom książek (które z drugiej strony 
bez wytchnienia czytają) czy gadżetów (które swoją drogą bezustannie kupują). Ten, jakże 
ciekawy przecież, fenomen jest tematem na osobny artykuł, tymczasem skupmy się na 
pytaniu: “dlaczego narzekają na filmy, które de facto nieustannie oglądają?”. Indagowani 
w ten sposób najczęściej odpowiadają, że to “już nie to, co było kiedyś”, że “to nie te same 
Gwiezdne wojny”, że “to komercja i brak klimatu”.

Nie trudno wyobrazić sobie skonfundowanie młodego kinomana na widok tak 
niekonsekwentnych i pełnych sprzeczności miłośników filmu i świata Star Wars, 
zarzucających je tak nieprzyjaznymi przecież epitetami. Premiera pierwszej części 
gwiezdnej sagi, jaka ukazała się w kinach, miała miejsce 25 maja 1977 roku. Ciężko 
wymagać od każdego (a zwłaszcza od osób z tzw. “młodszego pokolenia”), by dokładnie 
śledził losy filmu mającego trzydzieści lat. Cóż więc trzeba zrobić, by zobaczyć te 
rzekomo “prawdziwe” Gwiezdne wojny, tę mityczną już magię sagi, na której brak wraz 
z premierami kolejnych epizodów konsekwentnie się narzeka? Moja odpowiedź na to 
pytanie jest prosta – wybrać się do kina, wypożyczalni DVD lub w dowolny inny sposób 
obejrzeć Imperium kontratakuje.

Filmowe wydarzenia przedstawiają się dość dramatycznie – pomimo zniszczenia “Gwiazdy 
Śmierci” baza na Yavin IV upadła. Wyparci rebelianccy obrońcy wolności kryją się na 
mroźnej planecie Hoth, podczas gdy rozwścieczeni Sithowie przeczesują całą galaktykę w 
ich poszukiwaniu. Wkrótce sztab zostaje odkryty, a Imperium zmieniając w pył naziemne 
wojska rebeliantów, zmusza ich do ucieczki. W czasie, gdy podróżujący “Sokołem” Han, 
Chewbacca, Leia i para droidów mają własne problemy i za wszelką cenę starają się wyrwać 
ze szponów ścigającego ich Vadera, Luke podejmuje szkolenie u sędziwego mistrza Jedi 
Yody na zapomnianej planecie Dagobah. Niecierpliwy i lekkomyślny młodzieniec nie 
kończy go jednak wabiony pułapką zastawioną przez złowrogiego lorda Sithów.

 Z uwagi na baśniowy charakter opowieści, Gwiezdne 
wojny nigdy nie cechowały się przesadnie 
skomplikowaną fabułą. Zawsze jednak bogate były 
w dynamizm akcji i jej nieoczekiwane, często 
dramatyczne zwroty, a Imperium kontratakuje 
wcale w tym miejscu innym częściom sagi nie 
ustępuje. Film trzyma w napięciu niemal od 
pierwszej do ostatniej minuty, wciąga, bawi i 
wzrusza. Praktycznie nie ma mowy, by widz 

oderwał wzrok od ekranu choć na chwilę. Dodano nieco mroku, którego brakowało w 
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Nowej nadziei, poczęstowano widza wybornym wątkiem miłosnym, a wszystko to 
uwieńczono spektakularnymi walkami na miecze świetlne oraz potyczkami w kosmosie. 
Nie sposób tu także nie wspomnieć efektów specjalnych, które jak na tamte czasy były 
oszałamiające, a dziś (cyfrowo poprawione i zremasterowane) perfekcyjnie komponują 
się z filmem, z jednej strony obrazując to, czego nie da się osiągnąć zwykłymi środkami, 
z drugiej nie rzucając się zbytnio w oczy.

Jak powszechnie wiadomo, z braku odpowiednich funduszy Lucas nie obsadził w filmie 
gwiazd, jednak nikt dziś nie zaprzeczy, że dobrana obsada sprawdziła się wręcz wybornie. 
Mało kto może sobie dziś wyobrazić w roli Hana Solo kogokolwiek innego niż Harrisona 
Forda, człowieka, którego dwójka przyjaciół – Lucas i Spielberg – wyniosła na szczyty 
popularności. Także dwójka aktorów jednego spektaklu - Carrie Fisher (księzniczka 
Leia) i Mark Hamill (Luke Skywalker) – nie zawiodła. Młoda Fisher zademonstrowała 
nam wysokiej klasy naturalną i przekonywującą grę, a transformacja Luke’a z wiejskiego 
chłopca w mistrza Jedi jest dużo bardziej przekonująca niż przemiana Anakina w Vadera, 
która odbyła się niemal jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

W Imperium kontratakuje, podobnie jak i w całej klasycznej trylogii, widz doświadcza 
zupełnie innego podejścia do pojęcia humoru niż w prequelach. Wszyscy mogą, zapewne 
z niewypowiedzianą ulgą, zapomnieć o Jar Jarach i “żartach” bazujących na potykaniu 
się, kaleczeniu i smażeniu kończyn. Jest to bardzo dobra wiadomość, zważywszy, że 
mimo dość mrocznego klimatu filmu, sytuacji komicznych jest relatywnie sporo. Archetyp 
głupca wypełnia tu robot protokolarny C-3PO (Anthony Daniels), którego dystyngowane 
maniery i przywiązanie do właściwych procedur nie zawsze idą w parze z racjonalnym 
rozumowaniem, co często sprowadza na niego i jego kompanów nieszczęścia (i wysokich 
lotów komizm sytuacyjny). Ponadto, mimo iż jego relacja z astromechem R2-D2 (Kenny 
Baker) przekształciła się w coś na kształt przyjaźni, spięcia i utarczki pomiędzy 
gwiezdnymi odpowiednikami Flipa i Flapa nieraz przynoszą uśmiech na twarze widzów. 
Nie można także zapomnieć o przemytniku z szelmowskim uśmiechem i jego ciętych 
dialogach z księżniczką Leią, których kunszt i wyważenie stały się wzorem dla wszelkich 
pozytywnych łajdaków w późniejszych produkcjach. 

Jak pisałem wcześniej, efekty specjalne są 
widoczne, ale nie atakują wzroku widza tak 
agresywnie i intensywnie, jak to się dzieje we 
współczesnych produkcjach. Swego rodzaju 
fenomenem jest to, że mimo upływu trzydziestu 
lat, po cyfrowym odświeżeniu negatywu i 
poprawieniu tu i ówdzie komputerowych 
wstawek, wiek filmu może pozostać trudnym do 
odgadnięcia dla niewtajemniczonych. Wśród 
tworów komputerowych zobaczymy w Imperium… to, z czego tak słyną Gwiezdne 
wojny – efektowne wybuchy w kosmosie, piękne Miasto w Chmurach na planecie 
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Bespin czy (jakże by inaczej) sławne miecze świetlne i widowiskowe pojedynki “elegancką 
bronią na bardziej cywilizowane czasy”. Oczywiście musimy się pogodzić z faktem, że 
technika walki w tychże starciach nie istnieje, acz nie przeszkadza to w czerpaniu radości 
z oglądania filmu (przynajmniej nie tak, jak w Nowej nadziei).

Warstwa muzyczna, podobnie jak w części poprzedniej, spoczęła na barkach Johna 
Williamsa, który kolejny raz spisał się po mistrzowsku. Tak się składa, że najbardziej 
popularne melodie ze świata Star Wars pochodzą właśnie z Imperium kontratakuje. 
Któż nie kojarzy Marsza imperialnego czy Tematu Yody? Jednak ścieżka dźwiękowa 
do filmu jest dużo bardziej różnorodna – począwszy od baśniowego The Ice Planet 
Hoth, poprzez nieco zwariowany Asteroid Field i mroczny Darth Vader’s Trap, na 
dynamicznym utworze Clash of Lightsabers skończywszy. Ścieżka zdecydowanie różni 
się od i tak już ówcześnie nowatorskiego soundtracku do Nowej nadziei – Gwiezdne 
wojny okazały się ogromnym kinowym sukcesem i Williams mógł rozpocząć pracę z 
liczniejszą niż poprzednio orkiestrą, a także pozwolić sobie na dalej idące eksperymenty 
muzyczne, co (jak możemy usłyszeć) wyszło filmowi na dobre.

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie “dlaczego?”. Dlaczego film liczący sobie 
już lat trzydzieści, co prawda cyfrowo poprawiony, lecz wciąż posiadający mnóstwo 
wizualnych niedoskonałości, w niemal wszystkich ankietach prowadzonych pośród fanów 
wygrywa z feerią barw i popisem najnowocześniejszej techniki wspierającej konwencję 
kosmicznej baśni? Odpowiedź wydaje się prosta – efekty specjalne to nie wszystko. 
Reżyserzy pokolenia Lucasa i Spielberga znaczny nacisk kładą na warstwę wizualną. 
Trudno im się dziwić, w końcu są nazywani “pokoleniem komiksu”, gdyż na nim się 
wychowali, chłonąc wagę obrazu ze wszystkich stron. Reżyseria Imperium kontratakuje 
została jednak powierzona Irvinowi Kershnerowi, profesorowi Lucasa ze szkoły filmowej, 
który do wspaniałej oprawy wizualnej dodał jeszcze trochę… duszy. Tchnął weń życie i 
magię, wciągnął widza do baśniowego świata z odległej galaktyki. Być może nie przez 
przypadek dwa pierwsze miejsca wśród ulubionych przez fanów filmów sagi zajmują te 
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nie wyreżyserowane przez “Makera”.

Mimo upływu lat Imperium kontratakuje wciąż pozostaje dla ogromnej liczby osób na 
całym świecie filmem wielkim. Mimo iż niektóre sceny, w porównaniu z komputerowymi 
tworami z Władcy pierścieni czy Matrixa, wyglądają co najmniej śmiesznie, fani 
przymykają na to oko. Prawdopodobnie dlatego, że to, czym jest część piąta Gwiezdnych 
wojen, już nie wróci. Jest takie niepisane prawo, że przemijanie opromienia wszystko 
czarem nostalgii. Właśnie dlatego, przez pryzmat tej nostalgii, Imperium… postawione 
obok trylogii prequeli nabiera niebotycznej klasy. Połączenie tego z faktem, że jest 
najzwyczajniej w świecie filmem fantastycznie zrealizowanym, powoduje, że fani mogą 
go oglądać zawsze i wszędzie. I nie tylko fani.

Ocena: 6 / 6
Tytuł: Gwiezdne wojny – Epizod V: Imperium kontratakuje
(Star Wars - Episode V: The Empire Strikes Back)
Reżyseria: Irvin Kershner
Scenariusz: George Lucas, Lawrence Kasdan
Obsada: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee 
Williams, Anthony Daniels
Muzyka: John Williams
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 1980
Czas projekcji: 124 min.
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Pamięć
Dwa tygodnie po zakończeniu Wojny z Yuuzhan 
Vongami

***

Wir nadprzestrzeni rozmył się i przekształcił w siatkę diamentowych punkcików, pośród 
których błyszczała brązowa, jakby lekko przybrudzona tarcza niegościnnej, pustynnej 
planety. W oddali złocistym blaskiem żarzyły się dwie gwiazdy.

Drżącymi z podniecenia dłońmi objąłem stery swojego niewielkiego statku. 
Przygotowywałem się do tej wyprawy od wielu, wielu dni; może już nawet od oficjalnego 
ogłoszenia końca wojny z Yuuzhan Vongami. Gdy wszyscy świętowali lub wylewali 
rzewne łzy, szacowali straty lub z niepokojem oczekiwali na wieści od swoich dawno nie 
widzianych krewnych, ja zacząłem układać plan mojej eskapady. Po zadziwiająco łatwo 
uzyskanym namaszczeniem rodziców, zebrałem w końcu ekwipunek, zapasy i informacje, 
które w okresie powojennym miały wartość większą niż najpotężniejszy turbolaser.

Tak oto znalazłem się na orbicie Tatooine, oczami wyobraźni spoglądając na bielutki 
kadłub Imperialnego Niszczyciela Gwiezdnego, który posyłał dziesiątki szmaragdowych 
błyskawic w sylwetkę uciekającej Korelliańskiej Korwety – równocześnie realizując 
największe marzenie dzieciństwa: podążyć śladami “Wielkiej Trójki”: Luke’a Skywalkera, 
Hana Solo i Księżniczki Lei Organy.

I to akurat w przeddzień trzydziestej rocznicy Bitwy o Yavin!

Nie zdołałem niestety przekonać kontrolera przestrzeni powietrznej Mos Eisley, by 
pozwolił mi wylądować w Doku 94, gdzie jak głosiła legenda stał niegdyś “Sokół 
Millenium”. Posadziłem więc swoją maszynę w wyznaczonym miejscu i natychmiast 
zrozumiałem dlaczego gwiezdni podróżnicy tak bardzo nie cierpieli klimatu planety. 
Po paru minutach całe moje ubranie przesiąkało potem, a w gardle czułem taką suchość, 
jakbym nie pił wody przez dobrych kilka dni.

Przez ulice Mos Eisley szedłem zdecydowanym krokiem, nie rozglądając się wokół siebie. 
Przyciąganie uwagi w mieście znanym z nieprawdopodobnej koncentracji wszelakich 
mętów było ostatnią rzeczą jakiej potrzebowałem – za to pierwszą rzeczą był śmigacz, 
który udało mi się wynająć za odpowiednią ilością gotówki. Pół godziny później mknąłem 
po pustkowiach z niezbyt zawrotną prędkością, w starym, odrapanym X-34.

Jako, że nikt nie wiedział gdzie znajdowała się pustelnia Obi-Wana Kenobiego, moim 
celem było dawne domostwo Larsów, w którym wychował się późniejszy twórca 
Nowego Zakonu Jedi. Przez wiele lat budynki farmy były własnością Darklighterów, ale 
szczerze mówiąc nie wiedziałem, czy nie zostały komuś sprzedane. Tak czy siak, miałem 
możliwość zobaczyć je jedynie z oddali, bo bliższa wizyta mogłaby być niepożądana 
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przez gospodarzy.

W gruncie rzeczy wystarczyło mi, by przez moment popatrzeć na świat tak jak młody 
Luke Skywalker, zwykły, wiejski chłopak marzący o życiu z dala od Tatooine i wstąpieniu 
do Imperialnej Akademii – jak ktoś pozbawiony perspektywy rozwoju, z tajemniczą 
przeszłością, nudną teraźniejszością i beznadziejną przyszłością.

Któż mógł przypuszczać, że kiedyś Luke Skywalker stanie się bohaterem i natchnieniem 
dla miliardów młodzieńców w całej galaktyce? Rozumowanie było proste: skoro “chłopak 
z zadupia” mógł zostać bohaterem, to przecież ja też mogłem się nim stać, prawda?

Uśmiechnąłem się do swojego odbicia w zabrudzonej owiewce śmigacza. Marzenia, ech 
te marzenia!

Spodziewałem się widoku pojedynczego, kopulastego budynku i zarysu wielkiego dołu, 
prowadzącego do podziemnych części kompleksu mieszkaniowego. Tymczasem kiedy 
dotarłem na miejsce, ujrzałem zupełnie inny obraz. Brązowawych budynków było więcej, a 
wszystkie łączyły się ze sobą korytarzami, jeżeli zaś dół jeszcze istniał, to prawdopodobnie 
został czymś przykryty. Dawna farma Larsów ani trochę nie przypominała tego, czym 
była tu w czasach panowania Imperium.

Zanim ktokolwiek mnie spostrzegł, odjechałem – ze szczyptą rozczarowania, rzecz 
jasna, ale też dziwnej nostalgii towarzyszącej całej mojej wizycie na Tatooine. Czułem 
się prawie tak, jakbym kiedyś tu mieszkał i po kilkunastu latach powrócił, by zastać 
zupełnie odmienioną planetę. 

Uznałem, że najwyższy czas udać się do słynnej kantyny Chalmuna, gdzie po raz pierwszy 
Skywalker i Kenobi spotkali Hana Solo i Chewbaccę. W przeciwieństwie do domostwa 
Larsów, kantyna spełniła moje oczekiwania. Liczyłem na to, że wewnątrz lokalu ujrzę 
gamę ras inteligentnych, łajdaków i łowców nagród, paskudne stoliki i podziurawione 
ściany, nieznośną duchotę oraz ciemnawą atmosferę – dostałem to wszystko z nawiązką 
w postaci trudnego do zniesienia odoru potu i rozlanego alkoholu.

Zamówiłem jakiegoś błękitnawego drinka i udając, że nie szukam nikogo konkretnego, 
ostrożnie rozejrzałem się. Popijając trunek z niedomytej szklanki, wyobraziłem sobie 
jak przy jednym ze stolików siedzi Han Solo, negocjując z Obi-Wanem Kenobim cenę 
przelotu na Alderaan, a w tle przygrywa jakaś tandetna jizzowa muzyka. “Widząc” w 
głowie tą wizję, uśmiechnąłem się.

To był błąd. Przy pobliskim stoliku doszło do bójki i nieszczęściem, uśmiechając się, 
zerknąłem właśnie w tamtym kierunku. Jeden z obcych wyciągnął do przodu ramię i 
gniewnie krzyknął coś w swoim języku. Jego palec wskazujący był wycelowany prosto 
w moją pierś. Po chwili ten sam palec zastąpiła lufa pistoletu blasterowego. Raptem 
zrobiło mi się goręcej w okolicach uszu. Czując nagły dopływ adrenaliny, rzuciłem się 
na podłogę.
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– Żadnych blasterów! – krzyknął rozpaczliwie barman, nurkując za ladę. Natychmiast 
stanął mi przed oczami kiczowaty, ale zabójczo realistyczny obraz Rodianina usmażonego 
blasterem Hana Solo, który zobaczyłem kiedyś na jakiejś wystawie. Mało brakowało, 
a poczułbym na własnej skórze jak to jest dostać od kogoś z blastera. Nie kusząc losu, 
wyskoczyłem z kantyny jak porażony prądem, puszczając się biegiem w stronę portu.

***

W ciągu trzydziestu lat galaktyka zmieniła się praktycznie nie do poznania. Niektórzy 
wspominając te czasy mówili, że były one lepsze, spokojniejsze, bezpieczniejsze. Czasy 
dominacji Imperium przyniosły przecież pokój, były wytchnieniem od wojny, która 
później targała Nową Republiką przez dobrych piętnaście lat, a jego zbrodnie, choć 
straszliwe, nie mogły się równać ludobójstwom i zniszczeniom dokonywanym przez 
fanatycznych Yuuzhan Vongów.

Spoglądając na Cmentarzysko – szczątki Alderaan, pięknej planety, którą unicestwił strzał 
z Gwiazdy Śmierci – niektórzy zadawali sobie dwa pytania: czy patrząc przez pryzmat 
ostatnich lat tragedia Alderaan nie była mało istotnym incydentem? Czy dysponując 
potęgą Gwiazdy Śmierci, Imperium z łatwością nie pokonałoby Yuuzhan? Z punktu 
widzenia zagorzałych zwolenników ustroju demokratycznego i ocalałych mieszkańców 
Alderaanu, te pytania były bluźnierstwem i najwyższą obrazą, wyrazem zwykłej hipokryzji 
i obłudy.

Wlatując w obszar dryfujących skalnych pozostałości planety, nie sądziłem, że 
kogokolwiek tam spotkam. Łatwo sobie więc wyobrazić jak wielkie było moje zdumienie, 
gdy na ekranie komputera pokładowego wyświetliło się kilkaset transponderów statków 
najróżniejszych klas i typów.

Dopiero w połowie drogi do środka kręgu asteroid, uświadomiłem sobie dlaczego zebrał 
się tu tak liczny tłum i palnąłem się w czoło, że nie wpadłem na to od razu po wyjściu 
z nadprzestrzeni.

Dzisiaj był Dzień Pamięci i to bardzo szczególny – mijało przecież równe trzydzieści lat 
od zniszczenia Alderaanu.

Liczba statków rosła z każdą minutą, aż sięgnęła blisko tysiąca. Zorientowałem 
się, że wszystkie promieniście okalają blisko stumetrowy, błękitny jacht gwiezdny o 
charakterystycznej alderaańskiej linii. Kątem oka dostrzegłem błyskającą lampkę na 
moim pulpicie łączności. Ktoś przesyłał na otwartym kanale jakąś transmisję. 

Wcisnąłem odpowiedni guzik. Przed moimi oczami rozjaśniał hologram pięknej, choć 
już niemłodej kobiety odzianej w prostą, długą białą suknię.

Księżniczka Leia Organa Solo, zdumiałem się w myślach, czym prędzej wsłuchując się 
w słowa wychodzące z jej ust.
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– … nie wolno nam o tym wszystkim zapomnieć. Ale też nie wolno nam mówić o tragedii 
Alderaanu słowami nienawiści, gniewu i urazy. Nie wolno nam wykorzystywać retoryki 
tych, którzy chcieli nas zniszczyć. Nie wolno nam sprawić, by koło się zamknęło. Ci 
wszyscy, którzy tu zginęli, pragnęli sprawiedliwości i pokoju, galaktyki wolnej od opresji, 
ucisku i tyranii. – Księżniczka zamilkła, dając słuchaczom chwilkę czasu na zadumę. – Nie 
wolno nam o tym zapomnieć. To nasze przyrzeczenie i obowiązek względem nich.

Leia Organa Solo powiedziała jeszcze kilka zdań i zniknęła z holoprojektora, by ustąpić 
miejsca trzem dziewczynom, które zaintonowały wyjątkowo piękny, melancholijny wiersz 
słynnej alderaańskiej poetki, Hari Seldony. Przez następne pół godziny słuchałem jej 
requiem dla Alderaanu i kiedy poczułem, że łzy spływają mi po policzkach, zmusiłem 
się do wyłączenia transmisji. Otarłem twarz rękawem, zdziwiony, że choć nie byłem 
potomkiem Alderaańczyków, a historia, której słuchałem dotyczyła czegoś, co przestało 
istnieć na długo przed moimi narodzinami, byłem tak poruszony.

Pamięć. Tak, księżniczka miała rację, pamięć była najistotniejsza. Wielu już zapomniało 
o tym, co stało się tu trzydzieści lat temu, o zbrodniach Imperatora, o co tak naprawdę 
chodziło całej tej Rebelii. W galaktyce istnieją rasy żyjące nawet tysiąclecia, a mimo to, 
Alderaan i to wszystko, co rozgrywało się w czasach jego unicestwienia, powoli stawało 
się jedynie częścią ponurej statystyki, kolejnym tematem na lekcji historii.

“Nie wolno nam o tym zapomnieć”.

Nigdy.

Pociągnąłem za dźwignię hipernapędu.

***

Jakby się przypatrzeć Bitwie o Yavin ze strony czysto strategicznej, zwycięstwo 
Rebeliantów nie miało żadnego większego znaczenia. W porządku, zniszczono Gwiazdę 
Śmierci, ale to przecież nie ona stała na straży tysięcy systemów gwiezdnych, lecz potężne 
floty złożone z ogromnych okrętów wojennych – każda przynajmniej tak samo silna jak 
wszystkie ówczesne maszyny Sojuszu zgromadzone razem w tym samym miejscu.

Lecz dla Rebeliantów tamtych dni liczyło się coś innego. Idea, by walczyć z tyranią do 
końca. Idea, która poparta wystarczająco głośnym pokazem, miała się rozplenić na całą 
galaktykę.

Powoli okrążając pomarańczową kulę gazowego giganta i zbliżając się do czwartego z 
jego księżyców, zdawałem sobie sprawę z faktu, że nie zobaczę nawet najdrobniejszego 
śladu po wydarzeniu, które zmieniło bieg historii galaktyki. Żadnych szczątków, tak 
jak w przypadku Alderaanu, ani żadnych budowli, jak na Tatooine, które mogłyby dać 
świadectwo tamtych lat. Wszystko poszło z dymem w ostatniej wojnie.

Przyleciałem tu jednak po to, by choćby przez sekundę poczuć tą szaloną radość, która 
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wypełniała ciało Luke’a Skywalkera… a może też i jego ulgę? Czyż większość Rebeliantów 
na widok eksplodującej Gwiazdy Śmierci nie poczuła właśnie ulgi? Dopiero potem 
zapanował amok radości.

Zastanawiam się czy w ciągu ostatnich pięciu lat ktokolwiek gdziekolwiek miał 
okazję doświadczyć tak czystej radości. Może na początku wojny, gdy zagrożenie 
było niedoceniane i wydawało się, że Nowa Republika jest w stanie osiągnąć szybkie 
zwycięstwo? A może wtedy, gdy najeźdźcy pokazali swe prawdziwe oblicze i sformowała 
się przeciw nim koalicja starych wrogów? Osobiście w to wątpię. Później zaś, cóż, później 
każde zwycięstwo było zaprawione zbyt wielką dawką goryczy. Nie było sposobu na 
odpędzenie się od myśli o setkach porażek, śmierci miliardów, czy straszliwym upadku 
Coruscant.

Rebelianci na Yavinie nie martwili się przeszłością, gdyż jej nie mieli. Każda wygrana z 
“niezniszczalnym” Imperium – nawet, gdy czasem męczyły wspomnienia Ghormana lub 
Caamas – była powodem do świętowania.

W wojnie z Yuuzhan Vongami nie było czego świętować.

Może właśnie dlatego tu przyleciałem? Może dlatego wyruszyłem w tą dziwną podróż? By 
poznać smak, zabrać stąd cząstkę tej radości, której nie mogła zapewnić teraźniejszość?

Spoglądałem na ciemnozieloną tarczę Yavin IV, żałując, że nie mogę wylądować na jego 
powierzchni, wejść do Wielkiej Świątyni Massassich i dotknąć jej kamiennych murów, 
znaleźć się tak blisko tej wspaniałej historii, jak tylko się dało.

Pociągnąłem za stery swojego statku. Moja krótka podróż, w której nie zobaczyłem 
nawet ułamka tego, co chciałbym zobaczyć, dobiegała końca. Moje prywatne “obchody” 
trzydziestej rocznicy Bitwy o Yavin były skromne, ale opuszczając system, cieszyłem się, 
że do nich doszło.

Kto wie, czy za kolejnych trzydzieści lat w ogóle będzie co oglądać.

Mam nadzieję, że tak jak ja, jest jeszcze wielu ludzi, którzy pamiętają o tym wszystkim, 
którzy będą tu wracać, którzy nie zapomną. Bo historia zapomniana to historia, której 
nie ma. Szczęśliwi ci, którzy nie przejmują się przeszłością, jednak jeszcze szczęśliwsi ci, 
którzy ją znają i rozumieją, nie dopuszczając do tego, by powtórzyły się jej najmroczniejsze 
części.

Gwiazdy przeistoczyły się w długie białe linie, witając błękit nadprzestrzeni.
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Krypta
Prima Aprilis?

 Co tu dużo mówić - w konia daliśmy się zrobić, Panowie, 
w konia. Twórcy zabawili się nieźle naszym kosztem, robiąc 
nam kawał. Ale kto tak naprawdę jest winien? Oni, że sobie 
kosmiczne jaja z nas zrobili, czy my, że na owe jaja 
pozwoliliśmy?

Ale od początku. Kryptę zaczęto reklamować w połowie 
wakacji jako “film, który znajdzie się w czołówce światowych 
produkcji fanowskich”. Premierę zapowiedziano na Polcon, 
który miał się odbyć miesiąc później. Przez kolejne 
tygodnie widzowie, oczekujący “pierwszego dobrego, 
polskiego fanfilmu”, byli raczeni doskonałymi w każdym 

calu fotosami i trailerami a na Holonecie twórcy podgrzewali atmosferę przedstawiając 
nadchodzący film w samych superlatywach. Wreszcie uległa im nawet redakcja ICO, 
organizując specjalny czat. Atmosfera była gorąca do czerwoności a widzowie spragnieni. 
W końcu nadeszła premiera i… I co? I Prima Aprilis. 

No, może nie do końca, bo nie prima tylko dwudziesty siódmy i nie aprilis tylko sierpień. 
Jednak idea ta sama. Jak już napisałem - zrobili nas w konia (może nawet w osła) i to 
wcale nie jakąś wymyślną metodą. Owszem, był to podstęp, ale jeśli ktokolwiek by się 
zastanowił choć chwilę nad zapowiedziami twórców poczułby, że coś pachnie inaczej 
niż powinno. Jacy filmowcy zaczynają kampanię reklamową na miesiąc przed premierą 
wyskakując, nie wiadomo skąd, z gotowym filmem? Jacy twórcy zaczynają promocję od 
stwierdzenia, iż z miejsca zajmie miejsce w światowej czołówce?

Ciołki jesteśmy, moi drodzy, ciołki. A teraz możemy się z naszego “ciołkizmu” pośmiać. 
Smutne jest tylko to, że teraz na jaw wychodzi prostota niektórych jednostek, które 
najwyraźniej pojęcia żartu (nawet, jeśli nieudanego) nie rozumieją. Pośmiali się z nas 

- tak. Jednak czy to powód do złości? Krzywda nikomu się nie stała. Chyba, że za krzywdę 
uznamy to, że ktoś nie może się pogodzić z faktem, że jest ciołkiem, który dał się wrobić 
w żart. Autorzy mogliby teraz zacząć sprzedawać koszulki z napisem “Dałem się nabrać 
na Kryptę”.

Co z samym filmem, pytacie? Nic specjalnego tu nie mamy. Tak jak zwiastuny pokazywały 
idealny fanfilm (a raczej jego wyobrażenie), tak sam film pokazuje jak wygląda fanfilm 
beznadziejny. W sumie nie jest to nawet fanfilm Star Wars, a fanfilm fanfilmów. (Chociaż, 
gdyby się uprzeć, SW uznać można za fanfilm jednego z obrazów Kurosawy. Ciekawe 
czyim fanem był Kurosawa?) Powtórzono tu wszystkie błędy i schematy takich produkcji 

- od długich i nieciekawych napisów początkowych, poprzez błąkających się w tle 
osobników aż po obowiązkowy pojedynek Jedi vs Sith na lokalnym łonie przyrody.

Autor: Mateusz ‘Jackson’ Albin
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek
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A i we wspominanej promocji możemy się doszukać powtórki z szału poprzedzającego 
premierę E13 (chociaż to już tylko przypadek). Film nie jest specjalnie śmieszny, choć 
zabawniejszy od innej parodii fanfilmów – Two Ness. Jednak, kogo na dłuższą metę mają 
śmieszyć robione jak najnieudolniej kostiumy czy tekturowa scenografia - to wszystko 
mieliśmy w The Super Elektrolux Warriors. Krypta nie pokazuje nic nowego, tracąc 
dodatkowo specyficzny klimat “radosnej głupoty”. Jak już pisałem - śmiać się mamy 
przede wszystkim z siebie.

A może to wcale nie był żaden żart? Może ten film nie miał mieć nic wspólnego ze Star 
Wars? Może to tak naprawdę film fanów PAJaców i Alderaanu? Ale te wątpliwości 
rozwiać mogą tylko autorzy.

Ocena: 2 za film + 4 za zrobienie mnie w konia = 6/6
Ocena: 6 / 6
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Wstęp: dział komiksowy
Dział komiksowy serwisu Poltergeist powstał 1 kwietnia 2004 roku i tego dnia obchodzi 
swoje tradycyjne urodziny. Od początku swojego istnienia przeszedł już parę zmian, 
przewinęło się przez niego kilku redaktorów, pojawiło trochę ciekawych tekstów i… 
komiksów. 

Zastanawiając się nad wyborem tytułów do Polterowej Antologii, doszliśmy w pewnym 
momencie do wniosku, iż powinniśmy postawić właśnie na komiksy. Nie na teksty, które 
ukazują się na codzień, lecz właśnie na to, co stanowi o sensie istnienia naszego działu. 

Oczywiście, od razu pojawił się problem, gdyż ilość komiksów opublikowanych na łamach 
działu idzie już w setki. Wybraliśmy zatem cztery z nich, które były szczególnie ważne 
w minionym roku. Jeśli chcecie przeczytać i obejrzeć więcej, zarezerwujcie sobie kilka 
wolnych godzin i zajrzyjcie do menu Webkomiksy. 

A gdyby przyszło Wam kiedyś do głowy, by dołączyć do tej galerii… Śmiało, najwyżej 
pogryziemy. 

Maciej ‘repek’ Reputakowski, Paweł ‘Singer’ Niećko & Co.
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Wybrane komiksy
Lucjusz i Ambroży  strona: 440

Ta seria zadebiutowała na łamach Poltergeista w 2005 roku i doczekała się aż 70 
odcinków, zdobywając sobie liczne grono sympatyków. Jej autorzy, Lucjusz i Ambroży, 
prowadzili czytelników przez zabawne niuanse swojego zawodoweg i codziennego życia. 
Prezentujemy ostatni z odcinków cyklu.

Press Gang  strona: 137
Paweł ‘ploxx’ Łoś po prostu zgłosił się do nas i podarował swoje cztery komiksy. “Dar” 
to odpowiednie słowo w kontekście pomysłowości i poziomu prezentowanego przez 
każdy z nich. Z tej czwórki wybieramy “Press Gang” - przepiękne połączenie szanty z 
fantastyką.

Movie Maniac  strona: 315
Komiks Jana ‘johnny’ego’ Lorka, byłego redaktora serwisu, wciąż z nami współpracującego, 
ukazuje się w dziale komiksowym dziesięcioodcinkowymi seriami. Pierwsza pojawiłą się 
w 2006, druga zwieńczyła rok 2007. Jak sam tytuł wskazuje, paski oddają przemyślenia 
fanatyka filmów - proste i zabawne, ale jakże bliskie wielu kinomaniakom.

Demokracja  Strona: 361
W 2006 roku serwis Poltergeist po raz pierwszy znalazł się w gronie patronów medialnych 
największej imprezy komiksowej w Polsce - Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w 
Łodzi. W międzyczasie redakcja działu komiksowego nawiązała współpracę z grupą 
FK Estremadura, której członkowie wygrali prestiżowy konkurs na krótką formę 
komiksową organizowany przy MFK 2006. W efekcie zwycięska praca, zatytułowana 

“Demokracja”, ukazała się na łamach naszego serwisu, wzbudzając przy okazji całkiem 
ciekawą dyskusję. 

W nadchodzących miesiącach można spodziewać się kolejnych prac, które przyszły na 
festiwalowy konkurs w roku 2007.
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Wstęp: dział gier bitewnych
Działo się trochę, lecz „trochę” to przecież pojęcie względne. 

Zacznijmy od tego, że od lutego 2007 dział zasiliła młoda krew – jeden z nowych fanów 
gier bitewnych objął nawet pozycję szefa działu. Pojawili się nowi ludzie w redakcji, z 
których każdy obejmował tak naprawdę ważną pozycję, ponieważ był odpowiedzialny 
za pewien system lub systemy bitewne. Zaczęły się pojawiać w miarę regularne artykuły 
oraz znaczna ilość comiesięcznych wieści. Mieliśmy przyjemność współpracować z 
Flambergiem i wydawnictwem Battlefront, ciągle rozwija się też współpraca z polską 
Ligą Warhammer Fantasy Battle.

Niebo zaszło chmurami, gdy Generał William starał się dostrzec na horyzoncie, czego 
dzielna drużyna może się spodziewać wpatrując się w swoją lśniącą lunetę, Aki wzruszył 
ramionami i westchną po czym powiedział: 

– Domyślam się Generale, że nie znajdziesz odpowiedzi w tych szklanych szkiełkach. 
Będziemy musieli podejść pod las z lewej strony czołgając się przy brzegu tej rwącej 
rzeki, aby przypadkiem nikt nas nie usłyszał. Następnie nasz zwinny Szczurek zrobi 
rozeznanie. 

Jaśniejąca szybko wtrąciła: 

– Zemną tam tak łatwo się nie zakradniecie (szczerym uśmiechem obdarzyła swych 
kompanów) 

– Dlatego Ty zostaniesz tutaj! – szybko dorzucił Fingorskan, zachrypłym głosem 
sprawiając, że blask Jaśniejącej szybko przybladł. 

– Chwila! – krzyk Williama sprawił, że wszyscy na sekundę umilkli – Jesteśmy drużyną, 
więc jak drużyna będziemy działać! 

Taktyczne podejście Aki jak zwykle w jakiś stopniu pomogło Williamowi w decyzji, co 
tak naprawdę maiło niezwykły wpływ na dalszy rozwój przygód dzielnej piątki dzielnych 
poszukiwaczy przygód w tym mrocznym świecie…

Wystąpili: 
William – służy w imię Imperatora, przez brutalny tok niefortunnych wydarzeń stał się 
dowódcą małej grupy poszukiwaczy przygód. 
Aki – wojskowy wyjadacz, który przeżył niejedną bitwę. Obecnie prawa ręka Williama. 
Fingorskan – krasnoludzki wojownik ma burzliwą historię, która pchnęła go w 
niekończącą się podróż. Jest twardy i taki też ma charakter, co często można odczuć w 

Autor: Rafał ‘WilliamWolfes’ Jankoś
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jego ciętych wypowiedziach. 
Jaśniejąca – nowa gwiazda drużyny, która tak naprawdę jest tajemniczą kobietą 
nieznanego pochodzenia. 
Szczur – ów Skavenski przedstawiciel jest tak naprawdę dopełnieniem drużyny, potrafi 
pomóc każdemu i w każdej chwili, a jego niezliczone talenty są nieocenione.
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Dobre sposoby na szybkie malowanie
Każdy ma swoje tempo malowania. Niektórzy pojedynczy 
model malują godzinę, inni dwie. Czasem jednak bliski termin 

turnieju lub pokaz, zmuszają nas do pomalowania szybko, nawet w ciągu jednego dnia, 
dużej ilości figurek. Co w takim wypadku zrobić? Przede wszystkim – dobrze wszystko 
zaplanować.

I. Stanowisko pracy
Miejsce do pracy to podstawa. Musi być dobrze oświetlone, najlepiej lampą z żarówką 
naśladującą światło dzienne. Barwy wyglądają wtedy niemalże tak, jak w naturalnym 
świetle i nie ma ryzyka, że coś co wyglądało dobrze przy lampce, za dnia wyglądać będzie 
fatalnie.

Potrzebujemy także w miarę wysokiego biurka i wygodnego krzesła. Może wydawać się 
to nieistotne, ale przy wielogodzinnym malowaniu komfort pracy odgrywa niebagatelną 
rolę. Trzeba także przygotować sobie miejsce do pryskania figurek spray’em. Musi to być 
przewiewne miejsce, chociażby balkon. Posadzkę trzeba suto zasłać gazetami, a na koniec 
ustawić na boku pudełko po butach, w którym będziemy pryskać miniaturki. Na biurku 
przydatnym gadżetem będzie tzw. painting station, czyli zrobiona z dykty powierzchnia 
do malowania z nadstawką do przechowywania pędzli i innych akcesoriów. Produkuje 
je GW, jednak wykonanie jej nie jest trudne. W naszej ‘stacji malarskiej’ powinny się 
znajdować: 

wszystkie potrzebne nam do malowania farbki – najlepiej w sporej liczbie odcieni. 
Jeśli się spieszycie, przygotowywanie mieszanek do poszczególnych odcieni jest 
złym pomysłem. Ponadto koniecznie musimy mieć farbę podkładową w spray’u. Na 
nakładaniu podkładu pędzelkiem stracilibyśmy mnóstwo czasu
pędzle – najlepiej w wielu rozmiarach, szczególnie jeśli będziemy musieli malować 
zarówno duże, jak i malutkie powierzchnie. Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie miały 
czubki w szpic. Mało jest tak irytujących rzeczy, jak malowanie szczegółów zniszczonym 
pędzelkiem.
kleje – dostosowane do tego, co malujemy. Do plastiku używa się cementu do 
polistyrenu (dużo osób nazywa go po prostu klejem modelarskim). Łączy on szybko 
i pewnie. Jeśli musimy malować małe, wieloczęściowe figurki metalowe, a możemy 
pozwolić sobie na prowizorkę, używamy kleju typu cyjanoakryl (Kropelka, Super Glue 
itp.). Mają tendencję do puszczania po pewnym czasie, lub przy pierwszym lepszym 
nadwerężeniu, jednak używając ich zaoszczędzimy sporo czasu, w porównaniu do 
klejenia na tzw. sztyfty. Jeśli chcemy także przygotować podstawki, musimy mieć Wikol 
(inaczej klej PVA).
narzędzia i akcesoria – obowiązkowo zestaw pilników o różnym przekroju oraz 
nożyk i opcjonalnie matę do cięcia. Przydać się mogą także cążki modelarskie, 
szczypce boczne oraz obcążki precyzyjne. Pozwolą w szybkim czasie oczyścić figurkę 

•

•

•

•

Autor: Piotr ‘Fingor’ Różycki
Redakcja: Krzysztof ‘Szczur’ Hryniów
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z nadlewek, pomocne będą także podczas sklejania. Obowiązkowo powinniśmy się 
również wyposażyć w dwa lub trzy kubeczki (bądź też inne pojemniczki) z wodą oraz 
spory kawałek ręcznika papierowego. Świetnie nadają się ręczniki szorstkie i słabiej 
chłonące (takie jak na stacjach benzynowych). Jeśli malujemy w określonym schemacie, 
to zadziwiająco przydatna może się okazać tabela kolorów.
opcjonalne – posypki, jakich potrzebujemy do wykonania odpowiednich podstawek. 
Powinniśmy jednak zawsze mieć piasek modelarski (ew. dowolny drobnoziarnisty, 
przeprażony wcześniej w piekarniku), gdyż używa się go w 90% przypadków. W wielu 
przypadkach nieoceniona może się okazać masa modelarska, np. green stuff.

Jest jeszcze inna, dość indywidualna sprawa. Jeśli wiemy, że szybko męczą nam się 
oczy, a będziemy pracować przez wiele godzin, możemy spytać się lekarza o krople do 
zmęczonych oczu. Czasami są bardzo pomocne. 

Skończyliśmy więc fazę przygotowań. Teraz czas przejść do kolejnej części

II. Przygotowywanie figurek
Przy szybkim malowaniu sklejanie od razu całych figurek nie zawsze jest dobrym 
pomysłem. Jeśli wiemy, że po sklejeniu niektóre elementy mogą utrudniać dostęp do 
innych części figurki, nie kleimy całej figurki od razu. Dobrze jest popatrzeć na zdjęcia 
jednostek w internecie. W artykule przyjmę jednak, że np. przyklejone ręce uczynią 
dostęp do części tułowia i głowy niemal niemożliwym. W związku z tym, na początku 
bierzemy cążki w łapę i wycinamy korpusy, zostawiając u nóg spore fragmenty wypraski, 
aby wygodnie trzymało się je w palcach. Na tym etapie możemy ewentualnie wyciąć 
i przykleić do tułowia dodatki (plecaki, kołczany itp.), które nie będą zawadzać przy 
doklejaniu rąk, czy głowy. Wycinamy także podstawki, zachowując jednak precyzję. Inne 
części zostawiamy w wypraskach.

Teraz wszystkie tułowia i wypraski, z których korzystamy pokrywamy podkładem w 
spray’u z jednej strony (przestrzegam przed malowanie całej figurki naraz – najpierw jedna 
strona, jak wyschnie, malujemy drugą). Kiedy podkład schnie, malujemy podstawki na 
wybrany przez nas kolor (dla przykładu wezmę brązowy, aby potem wykończyć podstawkę 
w klasyczny sposób piasek +trawka statyczna). Kiedy podkład wyschnie, malujemy 
wypraski i korpusy z drugiej strony. Jeśli nasze podstawki są już suche, smarujemy je 
lekko rozwodnionym Wikolem, nie żałując kleju. Następnie zanurzamy je w piasku i 
każdą lekko naciskamy palcem, aby piasek lepiej się trzymał. 

III. Malowanie
Bierzemy się z powrotem za figurki. Poprawiamy ewentualne braki w podkładzie czarną 
farbką. Trzeba pomyśleć jakich technik będziemy używać do pomalowania miniaturek. 
Jest to o tyle istotne, że mamy ustaloną kolejność stosowania technik. Metody te opisane 
są w większości w tym artykule. 

Mamy tutaj dwie opcje. Możemy malować według schematu, ale najpierw tułowia, potem 

•
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ręce, potem głowy i dodatki (wg mnie lepsza metoda), bądź też malować tułów, ręce, 
głowa, tułów, ręce, głowa. To jednak indywidualna kwestia. Ręce i głowy malujemy 
w wypraskach. Stosujemy tzw. technikę seryjną, tj. malujemy dany etap na wszystkich 
figurkach, a dopiero później zaczynamy do następnej fazy. Przejdźmy jednak do kolejności 
etapów.

Pierwszy z nich to drybrush (tzw. suchy pędzel). Zaczynamy od niego, gdyż jest to 
najmniej precyzyjny sposób malowania. Często zdarza się, że malujemy tylko miecz, a na 
koniec sporą część ręki i kawałek tułowia tez mamy srebrną. Przydaje się do malowania 
stali (wygląda wtedy na podniszczoną) oraz ciemnych włosów.

Kiedy już skończymy drybrushing, możemy przejść do zwykłego malowania . Teraz 
także czas, aby wycieniować figurkę metodą mokrego pędzla (AKA laserunku) lub też 

„zmyć” jakiś fragment miniaturki. 

Na koniec część opcjonalna, jednak dość ważna, czyli poprawianie szczegółów. Można 
poprawić guziki, namalować oczy, czy uwydatnić detale. Wszystko zależy od inwencji.

IV. Końcowe prace
Kiedy figurki przesychają, my malujemy wszystkie podstawki na brązowo tak, aby nie 
zakryć faktury piasku. Kiedy farbka wyschnie, cieniujemy drybrushem z jasnego brązu, 
a następnie z koloru kościanego (Bleached bone wg palety Games Workshop). 

Zanim zrobimy podstawki do końca, musimy jeszcze skleić figurki. Ostrożnie wycinamy 
części z wyprasek, sklejamy figurki odpowiednim klejem. Miejsca nie zamalowane 
poprawiamy.

Na koniec do podstawek doklejamy posypki według własnego gustu. Dobrym pomysłem 
jest pozostawienie miejsc, w których widać pomalowany piasek. Na koniec dodać można 
mały kamyczek, lub dokleić strzaskaną tarczę. Kiedy powielimy to na każdej podstawce, 
figurki są już gotowe do gry!

Malując i wykonując podstawki w ten sposób, możemy zaoszczędzić sporo czasu. Przy 
malowaniu moich krasnoludów, 13 dość złożonych figurek (Gromowładni z pasami z 
amunicją i drobnymi konwersjami) spędziłem około 10 h, przy czym malując figurki 
pojedynczo i nakładając podkład pędzelkiem, nad jedną siedziałem mniej więcej 1,5h! 
Przy innych armiach można zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Tą metodą jedną driadę z 
podstawką można zrobić w 20 minut! Nie jest to jednak metoda optymalna do wszystkich 
figurek, jednak większą część można efektywnie malować tym sposobem.
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Gorkamorka
czyli o zapomnianym systemie GW z dawnych lat

– Jeszcza wiencej! – warknął zdenerwowany wódz, szturchając 
po drodze wszystkich, którzy według niego ruszali się zbyt 
wolno. – Głupie pokraki! Wiencej paliwa!

– Nie może wiencej – mruknął przepraszająco Grud, jeden z młodszych orków. – Ten 
pojazd nie jest przyst… przywysto… no, nie da siem. 

– To, że nie chcem odgryźć ci nogi, to nie znaczy, że siem nie da, tak?! – ryknął wódz na 
Gruda. – Potrzebujem siem dostać tam przed nimi, wienc trza nam dużo paliwa, tak?!

– Tak, wodzu – Grud zniżył głos do strachliwego szeptu. – Ale ten pojazd wiencej nie 
da rady. Tak żeśmy go zrobili. 

– To racja – dodał starszy Murk. – Nie da rady wiencej. 

– Oni nie mogom być tam przed nami! – upierał się wódz. – Nie pozwolem tym 
pokrakom! Chyba, że… – spojrzał groźnie na podwładnych. – Chyba, że WY macie 
jakiś powód, by to zrobić!

Orkowie struchleli. Wódz lubił oskarżać o zdradę i współpracę z wrogiem, i zawsze, gdy 
to robił, kłótnia kończyła się krwawą bójką. 

– Już, już, robimy – burknął Murk, montując przy pojeździe ulubiony “przyspieszacz”. Nie 
chciał znów tego robić z powodu ryzyka eksplozji, ale lepsze było to, niż odcięta ręka w 
walce z szefem – to spotkało kiedyś jednego z orków. Lepiej było nie ryzykować. 

– Ja myślę – odrzekł szef, spoglądając pogardliwie na Murka i jego towarzyszy. – I żeby 
mi wiencej nie było bum podczas jazdy! 

Orkowie westchnęli ciężko. Tego akurat nikt nie mógł zagwarantować. 

Rzecz zaczęła się w złotej epoce systemów skirmishowych, której początek przypada na 
koniec lat ‘90 i która niestety kończy się dość szybko na ostatnich resztkach jakichkolwiek 
artykułów w White Dwarfie, dotyczących gier najpopularniejszych, jak np. Necromunda. 
W świecie WFB zaczęło się wszystko od gry Warhammer Quest, którą później wyparł 
popularniejszy Mordheim. W roku 1997 świat Warhammera 40.000 miała podbić 
GorkaMorka. 

Gra pozornie jest prosta – dwa gangi orków biją się (a wiemy, jak silnie zakorzeniona jest 
animozja w tej zielonej rasie) o złom, z którego mają wybudować statek, pozwalający im 
wydostać się z planety, na której się rozbili. Z całym swoim sprzętem i pojazdami Orkowie 
ruszają do boju. Najszybsi giną lub zwyciężają. 

Autor: Natalia ‘Skavenblight’ Kaszuwara
Redakcja: Krzysztof ‘Szczur’ Hryniów

http://bitewniaki.polter.pl/Gorkamorka-c14494 
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Choć opis brzmi w miarę prosto, zasady gry są bardziej skomplikowane, niż w 
późniejszych systemach skirmishowych Games Workshop. Czy też raczej – zasad jest 
po prostu więcej, niż np. w Mordheim http://bitewniaki.polter.pl/Mordheim––miasto–
przekletych–c1726 , tak przy rozgrywaniu pojedynczych bitew, jak i dla kampanii. System 
oczywiście najwięcej uroku pokazuje właśnie przy rozgrywaniu kampanii, gdzie kłopotów 
w trakcie bitwy i po bitwie może być mnóstwo, ale równie dużo jest możliwości, by sobie 
z nimi poradzić. Z jednym zastrzeżeniem – nie należy za bardzo przywiązywać się do 
swojego gangu, ponieważ w wielu przypadkach o dalszym losie danego orka decyduje 
tylko rzut kością. 

W zasadzie do samej gry wystarcza tylko jeden podręcznik – Da Roolz. Jednak, jeśli chce 
się w pełni wczuć w klimat gry i dowiedzieć więcej na temat tajemniczej planety, na której 
rozbili się orkowie, powinno się także zajrzeć do Da Uvver Book, w którym znajdują 
się także scenariusze do gry, urozmaicające rozgrywkę i pozwalające na rozgrywanie 
kampanii. Do Gorkamorki wyszedł także dodatek Digganob, zawierający nowe bandy 
i scenariusze, jednak podobnie jak reszty podręczników, nie ma go już w sklepach. 
Oryginalne podręczniki pojawiają się czasem na aukcjach internetowych, zwykle jednak 
ich cena jest wysoka. 

O co chodzi
Orkowie, jak wiadomo, dysponują rozwiniętą technologią. Jak również wiadomo, nie 
przywiązują specjalnej wagi do staranności wykonania sprzętu, jakim się posługują. To 
sprawia, że często mają kłopoty z utrzymaniem się przy życiu, mimo morderczej siły 
broni, jakich używają. 

Podobnie było w tym przypadku. Wędrujący po kosmosie space hulk – czyli kombinacja 
wielu połączonych ze sobą wraków statków kosmicznych, tworzących ogromną 
konstrukcję – był doskonałym miejscem dla orków. Do czasu, gdy potężna eksplozja nie 
spowodowała katastrofy tej przedziwnej konstrukcji. Wszystko runęło w dół z ogromną 
prędością rozbijając się na nieznanej planecie. 

Większość orków nie przeżyła oczywiście tej katastrofy. Zaledwie garstce udało się 
przetrwać – byli wśród nich zarówno orkowie, jak i mniejsze zielonoskóre istoty, a także 
squigi. Szczątki rozbitego statku rozproszyły się w promieniu wielu mil. Nieliczni, którzy 
przeżyli samą eksplozję, mieli kolejny kłopot – przeżyć na planecie, która jak okiem 
sięgnąć była niczym innym, jak tylko wielką pustynią.

W nowopowstałym społeczeństwie orków, jakie rozwinęło się na planecie, rolę 
przywódców zaczęli grać “naukowcy” – zwani swojsko przez orków Mekboyz. Ich 
szaleńcze eksperymenty z bronią i nadzwyczajne zdolności techniczne pozwoliły orkom 
na zorganizowanie życia w nowym środowisku. Powstało miasto – Mektown – w którym 
orkowie rozpoczęli nowe życie. Jednak nie chodziło o to, by po prostu żyć. Mekboyz 
mieli inny pomysł na przyszłość. 
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Wrak space hulka był ogromny, a jego szczątki można było znaleźć praktycznie wszędzie, 
zarówno w bliższej, jak i dalszej odległości od miasta. Ze szczątków tych postanowiono 
zbudować nowy statek, który pozwoliłby orkom odlecieć z nieprzyjaznej planety. Od tej 
pory rozpoczęło się wielkie zbieranie kawałków wraku, gdyż każdy, pozornie nieważny, 
kawał żelastwa mógł się przydać w budowaniu statku. Wszyscy włączyli się w tę akcję, 
czasem brutalnie odpychając innych orków od znalezionego przez siebie złomu. 

Orkowie nie byliby orkami, gdyby skończyło się tylko na takich kłótniach. Wkrótce 
doszło do wielkiej schizmy w ich społeczeństwie. Poszło o rzecz najmniej może ważną, lecz 
dla orków, jak się okazało, najważniejszą – którego z orkowych bogów ma przypominać 
budowany statek. Zwolennicy Gorka optowali oczywiście za Gorkiem, lecz zwolennicy 
Morka nie chcieli im na to pozwolić. Orkowie podzielili się między te dwie frakcje 

– “Gorkersów” i “Morkersów” i od tej pory zbieranie złomu nie było już tylko rywalizacją. 
Zamieniło się w zwyczajną wojnę. 

Właśnie ta wojna o złom, w której Gorkersi i Morkersi chcą pokazać swoją siłę, jest 
przedmiotem rozgrywek. 

Mechanika
Mechanika gry sama w sobie jest dość prosta. Jako że system pochodzi z Games Workshop, 
a rozgrywa się w świecie WH40k, wszystko to właściwie jest powtórzeniem zasad 
Warhammera 40.000. Oczywiście, dodano wiele dodatkowych zasad, właściwych dla samej 
Gorkamorki. Rzuty wykonujemy zatem zwykłą kością sześciościenną, mamy klasyczne 9 
cech opisujących jednostkę, odpowiadających szybkości ruchu, umiejętnościom walki 
wręcz czy strzeleckim, i tak dalej. W tym wypadku system nie różni się niczym od 
zwykłego systemu skirmishowego GW. 

Ciekawe jest jednak to, jak wiele rzutów trzeba wykonać podczas jednej bitwy, zwłaszcza 
w przypadku, gdy posiadamy w gangu pojazdy. Bowiem to właśnie pojazdy są esencją 
tej gry – potrafią siać zniszczenie, jeśli się ich umiejętnie użyje, lecz także mogą sprawić, 
że w kampanii będziemy zaczynać grę od zera. Nic nie jest tu pewne – można wykonać 
zwykły ruch, lecz można też po nim użyć “dopalaczy”. Po ich użyciu można bezpiecznie 
przejechać jeszcze kawałek, lecz można też stanąć na dwie tury, lub w ogóle stracić życie w 
eksplozji, jaka nastąpi. Po każdym kolejnym użyciu dopalaczy ryzyko zwiększa się, a więc 
zwiększa się liczba rzutów, jakie wykonujemy. Także w kampaniach, pomiędzy bitwami, 
mamy więcej roboty niż w przypadku kampanii np. w Mordheim. 

Zasad dodatkowych jest zatem trochę więcej. Raczej jednak to urozmaica grę, niż w 
niej przeszkadza,

Gang
Każdy z graczy tworzy gang orków, na który ma ustaloną ilość pieniędzy (właściwie 

“zębów”, gdyż owa waluta zwie się “teef ”, czyli zniekształcone “teeth”). Standardowo 
mamy ich 100 i za nie można już stworzyć całkiem potężny gang. Minimalna liczba 
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wojowników to 3. Górnej granicy, co ciekawe, nie ma. 

Do wyboru mamy następujące jednostki:

Nob, czyli szef – Jest to najmocniejszy (a w każdym razie na początku gry) ork w gangu, 
który dowodzi całą zieloną hałastrą. Jak wiadomo, szef jest tylko jeden, więcej ich w gangu 
mieć nie można. Kosztuje też najwięcej ze wszystkich orków, bo aż 12 teef ’ów. 

Spanner Boyz – Ci orkowie znają się, a przynajmniej tak twierdzą, na wszelkich 
technicznych aspektach pojazdów. Dlatego też, jeśli chcemy zakupić jakikolwiek pojazd 
czy motor, musimy na każdą z tych maszyn zakupić jednego spanner boya. Spanner boy 
kosztuje 6 teef ’ów – nieco więcej niż przeciętny ork. 

Slaverz – Łowcy niewolników, sprawujący nad nimi pieczę. Można mieć dowolną ich 
liczbę w gangu. Łowca niewolników kosztuje 6 teef ’ów.

Boyz – Zwykli orkowie, niewyróżniający się niczym szczególnym. Można mieć dowolną 
ich liczbę w gangu. Koszt takiego orka to 5 teef ’ów.

Yoofs – Młodzicy. Są to młodzi, niedoświadczeni jeszcze, orkowie, którzy nie są specjalnie 
poważani w społeczeństwie orków. Z tego powodu ich liczba może sięgnąć tylko połowy 
liczby wszystkich członków gangu. Młodzik kosztuje 3 teef ’y, czyli stosunkowo mało. 

Grots – Małe, zielonoskóre kreatury, używane przez orków jako niewolnicy. Jeśli masz w 
gangu łowcę niewolników, możesz ich kupić, jednak ich liczba nie może nigdy przekroczyć 
liczby orków w gangu. Jeden zielonoskóry malec kosztuje zaledwie 2 teef ’y. 

Oczywiście w grze najważniejsze są pojazdy. Do wyboru mamy trzy ich rodzaje:

Trukk – Mamy pełną dowolność co do kształtu tego pojazdu. Możemy zrobić z niego 
ogromną ciężarówkę, która wozi cały gang, ale także i coś na kształt jeepa z odkrytym 
dachem, z którego orkowie mogliby strzelać do wrogów. Jest to najdroższy pojazd, gdyż 
kosztuje aż 20 teef ’ów, lecz jednocześnie przydaje się częściej niż inne. 

Trak – Trak to niewielki pojazd na gąsiennicach, nieco tańszy od trukka (15 teef ’ów). 
Mieści się do niego mniej orków, jednak także bywa przydatny w grze.

Motor [Warbike] – Motory są tanie (10 teef ’ów), szybkie i zwrotne, jednak mają ten 
minus, że niewielu orków się na nie zmieści. Mimo to w scenariuszach typu pościg są 
zwykle bardzo przydatne. 

Bronie oraz zbroje
Nie będę szczegółowo opisywać broni u orków, gdyż ich różnorodność jest naprawdę 
duża. Bronie dzielą się oczywiście na te do walki wręcz (wszelkiego rodzaju pałki, topory, 
łańcuchy itd.), bronie strzeleckie (czyli zarówno kusze, jak i karabiny), oraz większe bronie 
palne (tu także wliczamy granaty). Dodatkowo łowcy niewolników mają do dyspozycji 
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swoją listę broni, adekwatną do ich profesji. 

Bronie palne, jak to zwykle bywa, wiążą się z ryzykiem niewypału lub innych 
nieprzewidzianych komplikacji. Mamy zatem kolejne dodatkowe rzuty, urozmaicające 
rozgrywkę. Choć nie zawsze na plus. Dobrym przykładem są tu bomby, które mogą 
wybuchnąć w dłoni pechowego orka, jak i również polecieć w zupełnie nieplanowanym 
kierunku i wybuchnąć niekoniecznie tam, gdzie powinny. Także miotacze ognia są 
niebezpieczną bronią (choć tutaj już zdecydowanie bardziej dla celu niż dla strzelacjącego), 
która zadaje obrażenia zarówno od samego strzału, jak i od ognia, w którym może stanąć 
trafiony ork, co jest bardzo prawdopodobne. W przypadku niektórych broni nawet 
siła zadawanych obrażeń zależy od rzutu – może wynosić od 3 do 8, zatem rozrzut jest 
dość spory. 

Oprócz broni mamy też kilka rodzajów zbroi. Najlżejsza jest zbroja ze skóry squiga 
(studded armour). Gang ma też dostęp do jej cięższej wersji (flak armour), która 
dodatkowo chroni przed ogniem i efektami wybuchów. Jest też dostępna ciężka zbroja, 
wykonana z metalu, która daje największą ochronę, jednak ze względu na swój ciężar 
utrudnia ruch. Oprócz wymieionych rodzajów zbroi mamy też tarcze. 

Przebieg rozgrywki
Podczas rozgrywki gra także nie różni się zbytnio od innych systemów GW. Standardowo 
mamy podział tury na cztery fazy: 

ruch, kiedy to modele wykonują wszelkie ruchy, łącznie z szarżami 
strzelanie, kiedy odbywa się wszelkiego rodzaju walka strzelecka 
walka wręcz, czyli rozstrzyganie szarż 
rekonwalescencja (inaczej niż w Mordheim, na końcu, zamiast na początku tury)

Te same zasady stosują również pojazdy, choć w ich przypadku dochodzi jeszcze 
możliwość kolizji z innym pojazdem. 

Chociaż wszystko rozgrywa się na pustyni, zasady dotyczące terenu są rozmaite. Inaczej 
wygląda ruch na trudnym terenie, inaczej na otwartym. To, co w innym systemie 
potraktowano by jako otwarty teren, w Gorkamorce zapewne byłoby już terenem, gdzie 
poruszać się jest trudniej. Wiadomo, że szybkość to podstawa, zatem trzeba też zwracać 
uwagę na teren, po którym się poruszają modele, zwłaszcza, gdy chodzi o pojazdy, które 
na trudnym terenie mogą mieć kłopoty. 

Rozgrywka w Gorkamorce, mimo wielu dodatkowych rzutów, jest dość dynamiczna 
– zwykle chodzi bowiem o szybkość. Początkujący gracz może obawiać się ryzykownych 
posunięć w grze. Tak naprawdę jednak cała gra jest ryzykowna, ponieważ orkowie z 
natury nie tworzą sprzętów solidnych, nastawiając się w 100% na skuteczność, czyli 
zniszczenie przeciwnika. Gra jest dość losowa, zatem nawet kampanie powinno się 
traktować “na luzie” – to tylko orkowie, wszystko może się zdarzyć. 

•
•
•
•
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Kampanie
Urok tego systemu tkwi jednak w kampaniach. Dlaczego? Podobnie jak w Mordheim 
czy Necromundzie mamy tu rozwój gangu, który zarówno może oznaczać progres (czyli 
wzmocnienie jednostek) jak i regres (czyli nieudane efekty leczenia rannych, co się zdarza). 
Tu także mamy wiele ciekawych zasad, których w innych systemach nie ma. 

Jak wiadomo, po każdej bitwie zostają ranni i zabici. Z zabitych pożytku nie będzie, 
jednak rannych można próbować ratować. W momencie, gdy odniosą poważne obrażenia 

– na przykład utracą jedną z kończyn, lub nawet obie – można próbować leczyć ich u 
Doktorka [Doc]. Jednak leczenie wiąże się ze sporym ryzykiem, wykonaniem wielu 
rzutów i możliwością utraty może nie modelu, ale jego przydatności w dalszej grze. 
Wszystko zależy od dobrego humoru Doktorka. Może być w dobrym i zastąpić brakujące 
nogi gąsienicami. Może też być w złym i dorobić nogę z drewna. Możliwe jest nawet 
przeszczepienie pacjentowi mózgu squiga. Oczywiście Doktorek każe sobie płacić za te 
usługi, niekoniecznie adekwatnie do ich wyniku. 

Oddzielną tabelkę “zranień” mamy do pojazdów. Tu możliwości jest tyle, co w przypadku 
zwyczajnych orków. Jeśli mamy pecha, wóz zostaje całkowicie zniszczony. Jeśli jednak 
mamy duże szczęście i jeden z orków wpadnie na dobry pomysł wykorzystania usterki, 
pojawiają się nowe możliwości w korzystaniu z pojazdu. Nigdy więc nie jest się pewnym, 
czy zejście z pola bitwy potężnego trukka naładowanego orkami wyjdzie nam na plus 
czy na minus. 

Kolejna rzecz: orkowie nie odnoszą się do siebie z szacunkiem. Nawet wódz nie wzbudza 
takiego respektu, jaki by chciał, a i to na pewno nie jest to spowodowane jego autorytetem 

– raczej strachem przed walką z nim. Gdy jednak w kampanii jeden z orków wyrzuci awans 
do cechy Ld i osiągnie współczynnik równy Ld wodza, należy rozegrać walkę między 
nimi. W końcu odważny ork może sobie pozwolić na próbę odsunięcia obecnego szefa 
od władzy. Rozsądek nie jest w tym wypadku najważniejszy. 

W kampaniach mamy oczywiście rzeczy właściwe dla systemów z tej półki – zdobywanie 
doświadczenia, rozwój oraz bogacenie się i kupowanie nowego sprzętu. Ponieważ górnej 
granicy w liczebności gangu nie ma, może się zdarzyć, że gang szybko się rozrośnie. Z 
drugiej strony, nie jest to pewne, jeśli przez jeden nieudany rzut można stracić połowę 
swoich jednostek… 

Modele
Gra była sprzedawana w całym wielkim pudle, obejmującym nie tylko podręczniki, ale 
też figurki, kości i kilka elementów terenu. Same figurki od czasu do czasu można kupić 
na aukcjach – nie są one zbyt drogie. Jednak ponieważ gra jest nie bez powodu nazywana 

“grą dla szaleńców”, można też odpuścić sobie kupowanie figurek oryginalnych i pobawić 
się w wymyślne konwersje. 
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Zazwyczaj bazą pod konwersje są plastikowi Boyz z Warhammera 40.000, czasem także 
Stikkbommaz. Są to bowiem figurki proste, z dużą ilością części i możliwości ich łączenia. 
Widziałam jednak gang złożony z figurek metalowych, także poddanych obróbce green 
stuffem – i tutaj można było zobaczyć bardzo ładne figurki. Ponieważ gra poza gry 
domowe nie wychodzi (nie ma ani turniejów ani kampanii jak do tej pory), nie jest też 
konieczny WYSIWYG. Można zatem złożyć figurki według swojej fantazji i chęci. 

Prawdziwym polem do popisu są oczywiście pojazdy – nikt bowiem nie narzucił ich 
kształtu i wielkości. Można oczywiście kupować pojazdy z innych gier, motory do 
WH40k, lecz moim zdaniem lepiej jest po prostu wkroczyć w zapomniane przestrzenie 
sklepów z zabawkami i przyjrzeć się najtańszym pojazdom. Bywa, że zwykły samochodzik 
za 5 zł z wytłoczonym “made in China” po przerobieniu ma szansę stać się prawdziwym 
wozem orków. 

Przykładowo – ja skompletowałam póki co jeden motor (właściwie pojazd 
motoropodobny) i jednego trukka. O ile o motorze za 4 zł nie ma się co rozpisywać, o tyle 
trukk zasługuje już na uwagę. Kupiłam w sklepie zabawkowym samochód policyjny za 6 zł. 
Następnie odcięłam dach. Przednia szyba – która zostanie przyklejona po pomalowaniu 

– została zarysowana i podziurawiona w paru miejcach. Miejsca “policjantów” zostały 
oddzielone od miejsc “więźniów” (tak bowiem wyglądał ów wóz przed przerobieniem na 
pojazd orków) wielką, wyciętą ze spienionego PCV twarzą Gorka (albo Morka). Beczka 
postawiona z tyłu daje jednemu z orków dogodne miejsce do stania i strzelania przez oko 
owego Gorka/Morka. I tak dalej. Wóz jest jeszcze nieskończony, jednak już teraz efekt 
jest zadowalający. Wielkość pojazdu daje duże możliwości doczepiania do niego różnych 
części. Można też załadować tam wielu orków, co pozwoli gangowi przemieszczać się 
w dość szybki sposób. W Gorkamorce nie ma bowiem limitu modeli na pojazd – poza 
limitem fizycznym, czyli nie można załadować nań więcej figurek, niż się rzeczywiście 
mieści. 

W zasadzie kłopotem mogą być jedynie traki, ale z drugiej strony, zabawkowych czołgów 
też jest wiele i zawsze można je jakoś przerobić. Jest to – przynajmniej dla mnie i wielu 
znanych mi graczy – przyjemniejszy sposób na robienie pojazdów niż kupowanie 
oryginalnych. Zwłaszcza, że w przypadku tych drugich mamy już ograniczenia w 
ładowności. 

Słowo na koniec
Gorkamorka to system na pewno ciekawy i wart przetestowania. Choć można się dziwić, 
że ten niebanalny skirmish został tak szybko zapomniany – nie należy się jednak przez 
to zniechęcać. Być może są powody, dla których Necromunda jest uznawana za lepszą 

– wszak w popularne gry się inwestuje, wydaje się dodatki, chce się je zmieniać. Jednak jeśli 
chce się zagrać w sposób nieco bardziej szalony, niż w innych systemach, jeśli losowość 
nie stanowi problemu – Gorkamorka jest grą wspaniałą. 
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A podobno system nie umiera, póki się w niego gra. Może – w świetle ostatnich informacji 
o ostatecznym wycofaniu się GW ze wspierania działu Specialist Games – powinniśmy 
wziąć sobie do serca i popatrzeć na systemy, o których zapomniano. Nie oznacza to 
przecież, że nie były ciekawe…
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[WFB] W pogoni za zdrajcami Imperium
Od jakiegoś czasu 
stosunki pomiędzy 
szlacheckimi 
rodami, walczącymi w Imperium o pieniądze i 
władzę, były bardzo napięte. Wybuch wojny 
domowej wisiał na włosku. Szczególnie 
niebezpieczną rozgrywkę toczył samozwańczy 
Książe Dario Dunea z Wolfenburga, który 
planował w podstępny sposób przejąć władzę w 
Talabheim, obsadzając tam własnego człowieka, 

za pomocą którego mógłby władać miastem. Taki człowiek już istniał, posiadał w radzie 
miasta kilku przekupionych posłów wyższego urzędu protektoratu Księcia Elektora. Na 
szczęście William Wolfes z Talabheim nie był bezmyślny, posiadał sieć własnych 
kontaktów. Wiedział, że w tych niespokojnych i brutalnych czasach zdrada jest na 
porządku dziennym. W tajemnicy powołał szpiegów, zwanych Obroną Interesów Miasta, 
umieszczonych na rozmaitych stanowiskach i odpowiedzialnych za wykrycie zdrajców. 
Inwigilacja dała przerażające wyniki – wśród ludzi odpowiadających za bezpieczeństwo 
miasta nawet najbardziej zaufani sprzedali się za worki złota, posiadłości czy tytuły. Po 
wykryciu próby przejęcia władzy reakcja była szybka. Zdrajcy stracili głowy a przywódcy 
spisku postanowiono odpowiedzieć siłą zbrojną. Poinformowano sprzymierzone miasta 
i nałożono embargo, zaś wojska wysłano w kierunku Wolfenburga. Rozwścieczony 
William Wolfes postanowił własnoręcznie zabić Dario Dunea.

– Kapitanie nadchodzą! – zwiadowca krzyknął w kierunku dowódcy batalionu z 
Wolfenburga. – Przygotować się, strzelcy na stanowiska, moździerz załadować! – Dario 
wydając rozkazy zdawał sobie sprawę, że wygranie tej bitwy nie będzie łatwe, bo z 
wściekłym przeciwnikiem trudno się walczy. Jest po prostu nieprzewidywalny, a jego 
zaciętość napawa przerażeniem.

–Williamie uspokój się, brak opanowania może prowadzić do zguby. – Teofil rzekł do 
swego Księcia rozkładając na niewielkim wzniesieniu swoje lunety i materiały do pisania. 
Dobrze ukryty, osobisty skryba Williama, miał za zadanie dokładnie udokumentować 
te wielkie zwycięstwo nad zdrajcą Imperium. –Jestem niezwykle spokojny, jak zawsze, 
gdy krew mnie zalewa! – rzekł William z niezwykle przerażającym uśmiechem na 
ustach. Wyciągnął miecz, uniósł go i przeglądał się jak światło słoneczne odbija się na 
wypolerowanej klindze, wśród połyskujących na błękitno krasnoludzkich runów. 

–To będzie piękna krwawa łaźnia Teofilu, kolejna wspaniała bitwa w imię Sigmara! W 
imię naszego Imperatora! 

Gdy tylko jednostki strzelców i artyleria zostały rozstawione William wydał rozkaz do 

Autor: Rafał ‘WilliamWolfes’ Jankoś
Ilustracje: Rafał ‘WilliamWolfes’ Jankoś
Redakcja: Krzysztof ‘Szczur’ Hryniów

http://bitewniaki.polter.pl/Warhammer-Fantasy-Battle-W-pogoni-za-zdrajcami-Imperium-c10712
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ataku. – Za Imperium! Za Sigmara! Za Imperatora! – z krzykiem na ustach ruszył w 
powietrze na swym pegazie. – Śmierć zdrajcom! – żołnierze z Talabheim ruszyli biegiem 
na Wolfenburczyków. 

W pogoni za zdrajcą
Scenariusz: Przeciwnicy spotykają się w bratobójczej walce, w której jedna ze stron 
zdradziła krajan. Celem jest wyeliminowanie wszystkich jednostek (regimentów) wroga 
bądź wszystkich bohaterów. Jeśli żadna ze stron tego nie osiągnie, uznaje się wynik bitwy 
za remisowy. Bitwa trwa pięć tur.

Armie: Obydwie armie mogą być wybrane z list armii oficjalnie wydanych, fanowskich 
czy alternatywnych (wydanych, np. w White Dwarfie). Armie musza być złożone na 
minimum 1000 pkt. Najlepiej gdyby to były takie same armie (polecam Imperium lub 
Bretonię). 

Pole bitwy: Może zostać ułożone według gustu graczy, lecz założeniem jest, by pole 
bitwy było dosyć pagórkowate, za co każdemu z graczy przysługuje minimum jedna 
dwu–poziomowa górka. 

Rozstawienie: Armie rozstawiają się 24 cale od siebie, reszta zasad rozstawiania według 
podręcznika zasad do Warhammera Fantasy Battle. 

[bitwa2.jpg]

Grafika zaczerpnięta z księgi zasad do Warhammera Fantasy Battle

Wolfenburski Batalion Dario Dunea
Imperium Ludzi – armia na 1,049 punktów

Dario (Kapitan – Capitan) 105 pkt.

Generał posiadający broń jednoręczną, pełną zbroje płytową, tarcze oraz magiczny Miecz 
Zygmunta (Sword of Sigismund). Dosiada pegaza, który może latać. 

	
PO

LT
E
R
	|

	G
R
Y
	B

IT
E
W

N
E



��1

Morgan Holdenberg (Chorąży armii – Battle Standard Bearer) 125 pkt. 

Chorąży armii, który posiada Zbroje z Meteorytowego Metalu (Armour of Meteoric 
Iron, 1+Sv), Miecz Siły (Sword of Power, +1S) oraz dosiada konia bojowego. 

Lucius Brief (Kapłan Bojowy Sigmara – Warrior Priest of Sigmar) 139 pkt. 

Kapłan posiada ciężką zbroję (5+Sv), Magiczną Tarczę (Enhanted Shield, 5+Sv), Bitewny 
Miecz (Sword of Battle, +1A), Pieczęć Sigmara (Seal of Sigmar, +1 kość rozproszenia/ 
jednostkę). 

Rycerze Białego Wilka (Knights of the White Wolf ) 155 pkt. 

5 Rycerzy Białego Wilka posiadających broń jednoręczną, wielkie młoty, pełne zbroje 
płytowe(4+Sv), pancerz na wierzchowce. Każdy z rycerzy dosiada bojowego konia. 
Odział posiada muzyka, chorążego i jest dowodzony przez Mentora. 

Strzelcy (Handgunners) 110 pkt. 

10 strzelców posiadających broń jednoręczną i broń palną (rusznice). Oddział posiada 
muzyka i jest dowodzony przez Strzelca Wyborowego, który posiada Długą Rusznicę 
z Hochlandu. 

Milicja (Militia) 70 pkt. 

10 Milicjantów posiadających dwie bronie do walki wręcz. Oddział posiada muzyka, 
chorążego i jest dowodzony przez Sierżanta. 

Włócznicy (Spearmen) 70 pkt. 

10 Włóczników posiadających broń jednoręczną, włócznie oraz lekkie zbroje(6+Sv). 
Oddział posiada muzyka, chorązego i jest dowodzony przez Sierżanta. 

Halabardnicy (Halberdiers) 70 pkt. 

10 Halabardników posiadających broń jednoręczną, halabardy oraz lekkie zbroje(6+Sv). 
Oddział posiada muzyka, chorążego i jest dowodzony przez Sierżanta. 

Wielkie Miecze (Greatswords) 80 pkt. 

5 Wielkich Mieczy, każdy posiada broń jednoręczną, wielki miecz (+2S), pełną zbroję 
płytową (4+Sv). Oddział posiada muzyka, chorążego i jest dowodzony przez Obrońcę 
Księcia. 

Biczownicy (Flagellants) 50 pkt. 

5 Biczowników posiadających korbacze (+2S w pierwszej turze walki wręcz). 

Moździerz (Mortar) 75 pkt. 
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Moździerz wraz z załogą, która posiada broń ręczną. 

Kości Mocy: 2

Kości rozproszenia: 3 

Modeli w armii: 62

Talabheimski Batalion Williama Wolfesa
Imperium Ludzi – armia na 1,038 punktów

William Wolfes (Kapitan – Capitan) 144 pkt.

Generał posiadający broń jednoręczną, lancę, Miecz Siły (Sword of Power,+1S), Zbroję 
z Meteorytowego Metalu(Armour of Meteoric Iron, 1+Sv). Dosiada pegaza, który może 
latać.

Death is Above (Czarodziej Bitewny – Battle Wizard) 160 pkt.

Czarodziej ma drugi poziom magiczny i specjalizuje się w magii śmierci. Posiada Kamień 
Mocy (Power Stone) i Wziernik Van Horstmana (Van Horstman’s Speculum). Dosiada 
konia bojowego.

Posiadane czary to: Wiatr Śmierci (Wind of Death) oraz Chodząca Śmierć (Walking 
Death).

Fridrich Ognisty (Czarodziej Bitewny – Battle Wizard) 150 pkt.

Czarodziej ma drugi poziom magiczny i specjalizuje się w magii ognia. Posiada Kamień 
Mocy (Power Stone) oraz Pierścień Ognia Zagłady (Doomfire Ring).

Posiadane czary to: Ognisty Podmuch (Fire Blast) oraz Ściana Ognia (Wall of Fire).

Kusznicy (Crossbowmen) 85 pkt.

10 kuszników posiadających broń jednoręczną i kusze. Oddział dowodzony jest przez 
Strzelca Wyborowego.

Strzelcy (Handgunners) 100 pkt.

10 strzelców posiadających broń jednoręczną i broń palną (rusznice). Oddział dowodzony 
jest przez Strzelca Wyborowego, który posiada powtarzalną rusznice.

Włócznicy (Spearmen) 58 pkt. 

10 Włóczników posiadających broń jednoręczną, włócznie oraz lekkie zbroje. Oddział 
dowodzony jest przez Sierżanta.

Halabardnicy (Halberdiers) 58 pkt. 
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10 Halabardników posiadających broń jednoręczną, halabardy oraz lekkie zbroje. Oddział 
dowodzony jest przez Sierżanta.

Czarna Gwardia Morra (Black Guard of Morr, Knights of Inner Circle) 146 pkt. 

5 Rycerzy Wewnętrznego Kręgu posiadających broń jednoręczną, lance, tarcze, pełne 
zbroje płytowe, pancerz na wierzchowca. Każdy z rycerzy dosiada bojowego konia. Odział 
dowodzony jest przez Mentora.

Wielkie Miecze (Greatswords) 62 pkt. 

5 Wielkich Mieczy z bronią jednoręczną, wielkimi mieczami (+2S) i w pełnych zbrojach 
płytowych. Oddział dowodzony jest przez Obrońcę Księcia.

Moździerz (Mortar) 75 pkt. 

Moździerz wraz z załogą, która posiada broń ręczną.

Kości Mocy: 6

Kości rozproszenia: 4 

Modeli w armii: 58 

Porównanie
Batalion Williama Wolfesa z Talabheim
Przewagi batalionu Williama

Posiadanie jednego regimentu strzelającego więcej od przeciwnika może go zmusić do 
ataku. Również większy zasięg kuszników, jeżeli zostanie dobrze wykorzystany, może 
być wielka przewagą.
Bardzo silna, ofensywna magia Śmierci i Ognia, Kamienie Mocy oraz Pierścień  
Ognia Zagłady.
Generał batalionu na pegazie. Dzięki 20” zasięgowi szarży może łatwo niszczyć maszyny 
wojenne oraz zagrozić strzelcom.
Słabości batalionu Williama
Niska wytrzymałość całej armii (tylko na 3, prócz Generała batalionu), może być pietą 
Achillesową.
Batalion Williama ma o jeden regiment mniej niż batalion Dario

Rafał planuje wykorzystać zasięg kuszników oraz przewagę w magach. Będzie starał się 
zmiękczyć ostrzałem i magią jednostki Kasi unikając jednocześnie związania swoich 
walką wręcz z silniejszym przeciwnikiem. 

Batalion Dario Dunea z Wolfenburga

•

•

•

•
•

•
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Przewagi batalionu Dario
Pieszy Generał batalionu i Kapłan Sigmara dobrze będą wspomagać jednostki, co może 
być kluczowe w wygraniu walki wręcz.
Konny chorąży batalionu z łatwością będzie wspomagał większość oddziałów przez 
całą bitwę.
Trzech bohaterów wprawnych w walce, daje dużą przewagę w momencie, kiedy strony 
się do siebie zbliżą.
Nienawiść do przeciwnika otrzymywana wraz z przyłączeniem Kapłana Sigmara 
do jednostki – przerzuty na trafienie w pierwszej turze każdej walki wręcz są dużą 
premią.
Przewaga liczebna jednego regimentu daje możliwości łatwiejszego ataku na flankę 
przeciwnika.

Słabości batalionu Dario
Niska wytrzymałość całej armii, częściowo jednak niwelowana posiadaniem trzech 
wytrzymałych bohaterów.
Mniejsza liczba oraz krótszy zasięg jednostek strzeleckich.
Brak własnych magów – samotny kapłan będzie miał problemy zarówno z 
powstrzymaniem obu magów przeciwnika, jak i użyciem swoich modlitw.

Kasia będzie starała się unikać jednostek strzelających Rafała, co spowoduje 
najprawdopodobniej ruchy na obrzeżach stołu, jeżeli jednostki strzelające zostaną 
rozstawione w środku pola. Planuje również jak najszybciej doprowadzić do zwarcia, 
aby wykorzystać przewagę liczebności armii oraz silnych bohaterów. Jej priorytetem jest 
eliminacja czarodziejów przeciwnika.

•

•

•

•

•

•

•
•
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W pogoni za zdrajcą

 Rozstawienie wojsk Williama Wolfesa

Batalion Williama tura 1
Rozpoczynając pierwszą turę Rafał wydał rozkaz marszu naprzód wszystkim jednostkom 
walczącym wręcz. Obaj czarodzieje również maksymalnie skrócili dystans do przeciwnika. 
William Wolfes na pegazie przeleciał nad lasem i omijając wielką wieżę ustawił się na 
flance, przygotowując do ataku na moździerz. Tylko jednostki strzelające zostały na 
pozycjach pozwalających na bezpieczny i wygodny ostrzał.

Obaj magowie uwolnili swoją moc i wolfenburczycy zostali zalani salwami magicznych 
pocisków. Fridrich Ognisty wykorzystując moc Ognistego Podmuchu oraz Pierścień 
Ognia Zagłady ranił ośmiu Milicjantów, którzy po wykonaniu dwóch testów paniki 
dalej mężnie stali na polu bitwy. Drugi z czarodziei skierował Wiatr Śmierci, który 
pochłonął cztery istnienia, na włóczników. Kusznicy, strzelcy i moździerz strzelili w 
kierunku wroga, jednak, zapewne na wskutek silnego wiatru, wszystkie wystrzelone 
pociski upadły przed liniami jego oddziałów. W ten sposób zakończyła się pierwsza 
tura batalionu Williama.
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 Rozstawienie wojsk Dario Dunea

Batalion Dario tura 1
Jednostki Kasi pod silnym magicznym ostrzałem nie mogły stać w miejscu i patrzeć jak ich 
kompani padają jeden po drugim. Wydany został rozkaz marszu w kierunku przeciwników, 
aby jak najszybciej skrócić dystans. Wielkie Miecze, dowodzeni przez Luciusa Briefa, 
halabardnicy pod wodzą generała Dario, rycerze Białego Wilka, Biczownicy Sigmara 
oraz milicji, wszyscy ruszyli do przodu. Morgan Holdenberg utrzymywał pozycję w 
centrum armii, podnosząc żołnierzy na duchu obecnością sztandaru. Strzelcy i moździerz 
pozostali w miejscu przygotowując się do oddania ognia. 

W fazie magii Lucius Brie próbował pomodlić się do swego boga, Sigmara, by on i jego 
jednostka nie złamała się podczas bitwy. Jednak moc magów przeciwnika skutecznie 
przeciwdziałała samotnej modlitwie Luciusa. Załoga moździerzy na rozkaz Dario 
wystrzeliła w kierunku halabardników Williama. Strzał był celny, odłamki sięgnęły 
sześciu żołnierzy, połowa z nich miała już nigdy nie wstać.. Pomimo poniesionych 
strat halabardnicy jednak dzielnie szli naprzód. Strzelcy, podobnie jak ich przeciwnicy, 
okazali się nieefektywni. Jedynie ich dowódca dał przykład swoim żołnierzom, jednym 
celnym strzałem z Hochlandzkiego Długiego Muszkietu zabijając dowódcę strzelców 
naprzeciw.
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Batalion Williama tura 2
Rafał widząc poczynania batalionu Kasi skierował jednostkę Czarnej Gwardii Morra w 
obstawie czarodziejów w kierunku milicji i Rycerzy Białego Wilka, zaś Wielkie Miecze 
zaszarżowały wrogą bandę Biczowników Sigmara. Dosiadający pegaza William skrócił 
dystans do moździerza. Szeregowa piechota zachowała się znacznie bardziej defensywnie 

– strzelcy, kusznicy i włócznicy utrzymali pozycję, a tylko halabardnicy ruszyli w kierunku 
wroga. 

Death is Above skierował Wiatr Śmierci na jednostkę kawalerii przeciwnika. Efekt był 
bardzo ciekawy, gdy dwóch rycerzy zostało poderwanych z ziemi niczym marionetki w 
wielkim wirze, który uniósł ich na ponad 100 metrów, po czym upadli, a roztrzaskujące 
kawałki ciała wypadły ze szczelin w popękanych zbrojach. Jednak widok, który zmroziłby 
krew w żyłach zwykłych ludzi, nie zrobił większego wrażenia na elitarnych rycerzach. 
Fridrich Ognisty skoncentrował Ognisty Podmuch na jednostce Wielkich Mieczy, z 
których pozostało tylko dwóch i kapłan Sigmara resztki oddziału zdały jednak test paniki. 
Następnie wyzwalając moc Pierścienia Ognia Zagłady uwolnił czar Płonącej Czaszki, 
którym zabił jednego milicjanta. 

Tymczasem podczas ładowania moździerza, ktoś musiał przesadzić z ilością czarnego 
prochu, co skończyło się nieudanym wystrzałem, a naprawa maszyny przeciągnęła się 
przez dwie kolejne tury. Strzelcy zdołali zabić jedynie jednego z Wielkich Mieczy, co nie 
zdołało złamać jednostki. Szarża Wielkich Mieczy Williama zakończyła się sukcesem, cały 
oddział Biczowników Sigmara został wyrżnięty w pień. Tura Rafała została zakończona 
w pięknym stylu zniszczeniem całej jednostki Kasi.

Batalion Dario tura 2
Kasia widząc, że sprawy nie idą zgodnie z planem, popełniła kolejny błąd wydając rozkaz 
do ruchu jednostkom, które zbliżyły się do przeciwników na niebezpieczną odległość. 
Jedynie rycerze Białego Wilka starali się zaszarżować Czarną Gwardię Morra, lecz 
taktyczny odwrót udaremnił ten atak. Kapłan kolejny raz modlił się do Sigmara, lecz 
nadaremno. Strzelcy skierowali lufy na oddział halabardników, kładąc trupem czterech. 
Dzielni żołnierze wytrzymali by to, lecz strzał z moździerza dokończył dzieła zniszczenia, 
gdy celne trafienie pozbawiło pozostałych życia. Fatalny początek tury Kasi zakończył 
się wyśmienicie.

Batalion Williama tura 3
Czarna Gwardia Morra zebrała swe szyki i ustawiła się frontem do rycerzy Białego Wilka, 
William zaszarżował na moździerz, Wielkie Miecze przygotowały się na przyjęcie szarży 
w turze przeciwnika. Czarodzieje wbiegli na flanki Białych Wilków, aby nie zostali 
zaszarżowani. Obaj skoncentrowali całą swoją moc na pobliskich rycerzach, zabijając 
kolejnych dwóch, jednak nie zdołali ich złamać. Strzelcy nie wykazali się celnością i zabili 
tylko jednego włócznika. Szarża Williama zakończyła się sukcesem, a załoga moździerza 
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została wbita w ziemię silnymi kopytami pegaza. W ten sposób skończyła się trzecia 
tura Rafała.

Batalion Dario tura 3
Kasia rozpoczęła turę deklarując kolejno szarże. Dowódca Białych Wilków rzucił się 
na jednostkę włóczników, którzy pewni siebie postanowili bronić wejścia na wzgórze 
obsadzone przez własnych strzelców. Kapłan Sigmara wraz z dowódcą Wielkich Mieczy 
zaatakowali Wielkie Miecze Williama, którzy również stawili im czoła. Oddział 
halabardników zrobił zwrot, aby jak najszybciej dostać się na flankę wyżej wymienionego 
oddziału wroga. Strzelcy postanowili stać w tej turze wiedząc, że wrogi Generał zbliża 
się na swym pegazie z flanki. Morgan Holdenberg skierował się w kierunku epicentrum 
walk, zaś Luciu Brie kolejny raz spróbował zdobyć siły od swego boga w modlitwie 
Młot Sigmar, lecz tak jak w poprzednich przypadkach przygniatająca moc czarodziejów 
przeciwnika zwyciężyła. Strzelcom nie udało się sięgnąć żadnego celu, ale dowódca 
kolejny raz pokazał swym kompanom jak powinni strzelać i zdjął jednego włócznika. 
Podczas walki wręcz zginął zaledwie jeden Wielki Miecz Williama a pozostali utrzymali 
pole. Jednak nadchodzący z flanki generał Dario ze swymi halabardnikami poważnie 
zagrażał ich dalszemu istnieniu. Walczący w pojedynkę Biały Wilk cudem rozniósł na 
strzępy całą dziesięcioosobową jednostkę włóczników z Talabheim. Taki niebywały sukces 
podniósł na duchu Kasię.

Batalion Williama tura 4
Po dramatycznych zmaganiach ze zdrajcami oddziałom z Talabheim zostały wydane 
kolejne rozkazy. Czarna Gwardia Morra skierowała się ku centrum pola bitwy, gdzie 
toczyły się zacięte walki piechoty. Generał William na swym pegazie ruszył na jednostkę 
strzelców przeciwnika. Magowie również pobiegli ku centrum. Strzelcy pozostali na 
pozycjach, licząc że uda im się zabić samotnego Białego Wilka, zanim na nich zaszarżuje. 
Death is Above skoncentrował swoją moc na jednostce halabardników dowodzonych 
przez generała Dario. Rzucając czar Wiatr Śmierci pozbawił życia pięciu wojów. Fridrich 
skierował Ognisty Podmuch na Morgana Holdenberga, który został poparzony 
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magicznym ogniem. Następnie używając mocy drzemiących w Pierścieniu Ognia 
Zagłady spopielił jednego wrogiego strzelca, dwóch kolejnych padło przebitych bełtami 
kuszników. Ciężkie zmagania Wielkich Mieczy z wrogą piechotą zaowocowały jedynie 
zabiciem jednego wroga, który pomimo przegranego starcia kontynuował walkę. 

Ta tura Rafała była całkiem udana, o czym świadczą liczne ofiary po stronie Kasi.

Batalion Dario tura 4
Sprawy obrały zły kierunek i Kasia nie mogła już zbyt wiele zmienić. Morgan Holdenberg 
skierowany został na jednostkę Czarnej Gwardii Morra. Samotny jeździec Białego Wilka 
z wiarą i odwaga rzucił się na silnie chroniony moździerz. Strzelcy twardo wyczekiwali na 
szarżę wrogiego generała. Kapłan Sigmara Lucius wzywał moc swego boga w modlitwie 
Ognia duszy, lecz potęga wrogich Czarodziejów rozwiała pomyślnie wiejące wiatry 
magii. 

Czarna Gwardia Morra została ostrzelana przez strzelców, lecz twarde pancerze 
wytrzymały uderzenia ołowianych kul i żaden jeździec nie spadł. Lucius Brief ramie w 
ramie z generałem Dario rozszarpali resztki oddziału Wielkich Mieczy na strzępy. Głuche 
dźwięki miażdżonych głów pod ciosami Luciusa były słyszane na całym polu bitwy, 
zaś jęki mordowanych żołnierzy napawały przerażeniem. Biały Wilk powalił ciosem 
kawaleryjskiego młota jednego z załogantów, jednak nie zdołał zniszczyć moździerza. 

Batalion Williama tura 5
Czarna Gwardia Morra dostała rozkaz marszu na Morgana Holdenberga, czarodzieje 
ustawili się tak, aby nie zostać zaszarżowanymi przez przeciwnika, zaś generał William 
na swym wierzchowcu zaatakował jednostkę strzelców. Kusznicy i strzelcy pozostali 
na pozycjach i wyczekiwali momentu, kiedy będą mogli strzelać do ostatniego rycerza 
wroga. Magowie znowu zadali przeciwnikowi ciężkie straty – Death is Above Wiatrem 
Śmierci zabił czterech halabardników, zaś Fridrich Ognisty czarem Ognisty Podmuch 
pozbawił życia czterech włóczników. Strzelcy czekali nie mając żadnego wroga w zasięgu, 
zaś kusznikom nie udało się nikogo zranić. Gdy doszło do starcia bezpośredniego, śmierć 
zebrała dużo większe żniwo – dzielnie walczący załoganci w końcu ulegli Białemu 
Wilkowi, zaś William na pegazie zabił trzech strzelców, złamał oddział i goniąc wysiekł 
co do nogi. 

Batalion Dario tura 5
Wszyscy bohaterowie skierowali się na jednostkę Czarnej Gwardii Morra, jednak tylko 
Morgan Holdenbergowi zdołał dojść do zwarcia z nimi. Bohaterski Rycerz Białego Wilka 
rzucił się następnie na jednostkę kuszników. Lucius Brief próbował modlitwy Leczącej 
Ręki, która jak można się domyśleć została zniwelowana przez wrogie moce. Podczas 
walki wręcz Morgana z Gwardią Morra poległ jeden rycerz, zmuszona do wykonania testu 
złamania Kasia była pewna, że się powiedzie i tak też się stało. Rycerz Białego Wilka tym 
razem nie miał tyle szczęścia i przegrywając walkę został zmuszony do ucieczki. Kusznicy 
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oczywiście starali się go gonić, ale jeździec na wierzchowcu okazał się szybszy. 

W ten sposób zakończyła się ostatnia tura w tej bitwie.

Bitwa zakończyła się zwycięstwem Rafała, który dowodził batalionem z Talabheim.

Zacięta bratobójcza walka pomiędzy regimentami z Wolfenburga a batalionem księcia 
Williama, zakończyła się miażdżącym zwycięstwem talabheimczyków, którym udało się 
rozbić wszystkie regimenty wroga. Jednak dowódcy przeciwnych sił, a zwłaszcza Dario z 
rodu Dunea zbiegli w ferworze walki. Krucjata mściwego Williama Wolfesa rozpoczęła 
się i można spodziewać się kolejnych bitew z jego głównym wrogiem.

Przygniatające zwycięstwo starego wyjadacza

Rafał: Mój plan nie był skomplikowany i udało mi się go 
zrealizować, co prawda z ogromnymi komplikacjami, ale udało 
się. Rewelacyjnie zdawane testy paniki przez oddziały Kasi 
irytowały mnie niezmiernie, lecz jedyne co mogłem zrobić w 
odpowiedzi na taką sytuację, to sprawić by wykonywała jeszcze 
więcej testów.

Dodam, że ogromnie zawiodłem się na włócznikach, którzy w 
tak mało honorowy sposób zeszli z pola walki, poprzez szarżę 

rozwścieczonego rycerza Białego Wilka.

Niestety, doświadczenie ma istotną rolę w zwycięstwie

Kasia: Nie miałam żadnego specjalnego planu, ani taktyki. Poszłam 
po prostu na żywioł, dawno nie grałam, a chciałam mieć z tej bitwy 
jak najwięcej przyjemności. Rzuty kostkami na testach paniki 
wychodziły mi perfekcyjnie, zdałam ich tyle, że już nie pamiętam 
jak wiele ich było. Walka była zacięta, ale od początku Rafał miał 
przewagę i z każdą turą ją powiększał. Popełniłam kilka błędów, 
co szybko wykorzystał, bezlitosny… Tak to jest z mężami – trzeba 
na nich uważać! Największą frajdę miałam, gdy Biały Wilk rozniósł 
na strzępy cały oddział włóczników.
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Legitymacje prasowe - kilka słów o… 
Długo, oj bardzo długo nie pisałem na blogu. Przyczyny są różne 
i różnorakie, takie, śmakie i owakie. Generalnie nie mam czasu i mam kobietę, co - jak 
inni mający takowąż wiedzą - sprawia, że ilość WOLNEGO czasu sprowadza się do tych 
cudownych chwil, kiedy człowiek jest sam na sam z sedesem. Nieważne. Dziś, drogie 
dziatki, postanowiłem napisać wam o wspaniałej rzeczy, jaką jest legitymacja prasowa. 
A właściwie opisać, jak się takiej wspaniałej rzeczy dorobić. Wszystko oczywiście na 
własnym przykładzie.

Załóżmy więc, że już założyliśmy mega-fajną stonę internetową, zarejestrowaliśmy ją w 
sądzie za 16 zł z groszami, a nawet posłaliśmy do Bilbioteki Narodowej pismo, w którym 
prosimy o przyznanie ISSN-u. Pismo, owszem, przychodzi. Ba! Dostajecie nawet ISSN, 
czyli bombeczka. Myślicie pewnie, że teraz kwestia legitymacji jest już przesądzona. I 
słusznie, o ile wyłożycie odpowiednią ilość kasy.

Na początek - projekt. To relatywnie łatwa część, o ile macie obie ręce, oczy i mózg na 
swoim miejscu. Daltoniści moga poprosić o asystę starszą siostrę, względnie mamę, żeby 
po wykonaniu projektu nie okazało się, że przeważające na legitce kolory to sraczkowaty 
i Barbie-różowy. Projekt dajecie do akceptacji redakcji. Ta oczywiście będzie narzekać, 
padną oskarżenia o to, że prawdopodobnie nie spytaliście siostry o zdanie, ewentualnie 
posądzenia o kretynizm wraz z adresami najbliżej poradni lekarskiej. Należy przejść nad 
tym do porządku dziennego, chyba że ambicja podpowie co innego. Ja przeszedłem.

Super - projekt jest na dysku, a my - o ile trochę pomyśleliśmy - zapisaliśmy go jako 
wektor czy inne ustrojstwo (chodzi o to, żeby potem łatwo można było wpisywać imię, 
nazwisko, tajny masoński numer i wymiary w klacie). Warto też pamiętać o miejscu na 
podpis RedNacza i jakąś fancy pieczątkę, którą można się chwalić znajomym i stemplować 
im czoła. Koszt pieczątki to 15-20 zł, a funu jest co niemiara. To lepsza inwestycja, niż 
pobudzające żele intymne Durexa, ale - oczywiście - de gestibus.

Po wykonaniu projektu przychodzi czas na druk. Kupujemy papier odpowiedniej 
grubości, co koszci nas jakieś 15 zł z przesyłką, bo oczywiście w papierniku mają tylko 
papier “zwykły”, kolorowy, kolorowy samoprzylepny i toaletowy w kulawe gąski. Do tego 
dochodzi papier do zdjęć, ale jeśli kupimy drukarkę EPSONa, to dostaniemy pakiecik 
w gratisie, to jest za darmo. Radość wielka.

Kiedy problem papieru jest już rozwiązany, przychodzi pora na batalię nr 1. Zdjęcia. 
Wyciągnięcie ich od redaktorów jest trudne, graniczy niemal z cudem. Oczywiście 
nie dotyczy to tych, którzy uważają się za przystojnych. Z nimi jednak zwykle nie ma 
problemu, bo na Gronie mają tyle nagich zdjęć, że na pewno da się znaleźć jakieś, na 
którym widać twarz. Załóżmy jednak, że dostaliśmy ok. 20 zdjęć, z czego jedno jest z 
przedszkola, cztery w okularach, dwa z nakryciem głowy (przy czym jedno to sombrero), 
trzy w sepii lub czerni i bieli, a ostatnie przedstawia psa sąsiada spod dwójki. To ostatnie 

Autor: Piotr ‘Rebound’ Brewczyński
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7 oprawiacie i wieszacie nad kominkiem, resztę wrzucacie do Photoshopa i zmniejszacie 

tak, żeby nie było widać pryszczy i tego, że osobnikowi nr 4 ktoś wsadza język do ucha.

No to mamy cały stuff cyfrowy. Czas zająć się wydrukiem.

Pewien problem sprawia odnalezienie odpowiedniego programu, który bez jęków i 
zgrzytów wydrukuje legitki dwustronnie. Potem kolejne dwie godziny należy spędzić 
nad doborem parametrów papieru. Kiedy już wydrukujecie pierwsze legitki, nie macie 
nawet siły na podniesienie długopisu, nie mówiąc już o pieczątce. Podpisujecie jednak 
papiery i stemplujecie je, by paść na łóżko i następnego dnia udać się do warsztatu 
poligraficznego.

I tu już będzie konkret.

Niejaki beacon potrzebował legitymacji “na wczoraj”, bo jechał na konwent. Pomarudziłem 
trochę, ale się zgodziłem - w końcu za to mi płacą. Na początku przekonałem się, iż 
pomimo tego, że maszynka do laminacji to małe i niezbyt kosztowne coś, to nie jest ona w 
standardzie większości zakładów. Wreszcie trafiłem na jedną - ku jakże niewypowiedzianej 
redości - niedaleko BUWu i Czułego Barbarzyńcy, w którym można kupić nieśmiertelne 
Moleskine’y. 

Pełen nadziei w sercu przekazałem pani świstek do zafoliowania i zapytałem o cenę tej 
przyjemności. Pani spojrzała na mnie krzywo (nie wiem, którego słowa nie zrozumiała, a 
z “przyjemnością” boję się nawet kombinować), po czym pewnym głosem stwierdziła, że 
3 zł. Z zamarłym uśmiechem na twarzy zgodziłem się na tą cenę, za którą w warszawskim 
McDonalds’ie można zatruć się pikatnym ChickenBurgerem (TM). Doszedłem jednak 
do wniosku, że 3 zł to trochę dużo biorąc pod uwagę fakt, że planuję zalaminować około 
50 legitymacji. Podczas kiedy pani sapała nad urządzeniem, ja zacząłem rozglądać się po 
zakładzie. Po kilku sekundach mój wzrok padł na kartkę, opatrzoną nazwą “Cennik”. Na 
pierwszym miejscu figurowała tam jak byk cena za “laminację legitymacji/identyfikatora”. 
Było to 1,5 zł. Z pewnym wahaniem spytałem pani, czy czasem nie pomyliła się przy 
wycenie, ewentualnie czy jest pewna, że wręczony jej dokument jest formatu A4, bowiem 
laminacja takiej kartki opiewała w cenniku na sumę 3 zł. Pani z żelaznym spokojem 
stwierdziła, że wręczona jej legitymacja prasowa identyfikatorem raczej nie jest. 
Skapitulowała poproszona o definicję identyfikatora. Zapłaciłem 1,5 zł.

Na odchodznym spytałem szefa owego zakładu - nobliwego grubasa siedzącego w 
rogu i popatrującego na mnie niechętnie - czy dostałbym jakiś rabat na laminację 50 
legitymacji. Szef zwęszył interes i wielkodusznie zaproponował mi 5-procentowy upust. 
Słabszym z matematyki podpowiem, że to ok. 3 zł i 75 gr. Wierzyć się nie chce, że 
wzmiankowany właściciel poszedł na takie ustępstwo i odjął sobie od mięsistych, pełnych 
warg wspomnianego już ChickenBurgera (TM).

Na koniec wypada wspomnieć, że legitymacje prasowe należy jeszcze wysłać pocztą. 
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Zastanawiam się nad skorzystaniem z usług przewoźnika niezależnego, choć na obecną 
chwilę redaktorzy raczej nie będą mi wdzięczni za to, że po odbiór głupiego kartonika 
będą musieli lecieć do Krakowa czy Gdańska, bowiem sieć nie obejmuje mniejszych 
miast. Skierniewice raczej odpadają.

Aha. Nie ma co nawet wspomniać o tym, że - jako kochany RedNacz - postanowiłęm 
zafundować redaktorom “firmowe” smycze (dwa warianty kolorystyczne, już wkrótce do 
dostania w naszym sklepiku z nagrodami - see sample above! ;)) oraz plastikowe holdery. 
Draker płacze i liczy pieniądze. W tym roku trzeba chyba zrezygnować z prezentów… :

POLTERGEIST - www.polter.pl

http://www.polter.pl/
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Wstęp: dział gier karcianych
Ponieważ ostatni szef działu gier karcianych, Rafał ‘Ra-
V’ Błaszczyk, postanowił iść śladem szefa działu gier 

bitewnych (mowa o emigracji na Wyspy), dokonaliśmy z dareushem na szybko wyboru 
artykułów dotyczących Magic:the Gathering. Jego efektem są dwa prezentowane 
przez nas poniżej teksty. Pierwszy z nich dotyczy źrodeł many, drugi zaś podejmuje się 
opisania zmian, jakie przyniosła dziesiąta edycja najpopularniejszej gry karcianej świata. 
Zapraszamy do lektury.

Autorzy: kaduceusz i dareush, czyli Tomasz 
Pudło i Dariusz Okołowski
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Źródła mana
Jak złożyć talię, aby dało się nią grać?

Podczas tworzenia talii w pierwszej kolejności 
koncentrujemy się na ustaleniu, jakie czary i stworki 
powinny się w niej znaleźć. Zwykle w ostatniej kolejności zajmujemy się kwestiami 
związanymi z zapewnieniem naszej talii dostatecznej ilości źródeł mana.

Gracze (szczególnie początkujący) na tym etapie przygotowania do gry, zadają sobie 
podstawowe pytania. Ile lądów mam włożyć do talii? Jakich lądów użyć? Czy wykorzystać 
dodatkowe źródła? Niestety wielu graczy nie zadaje sobie takich pytań wcale, a po 
przegranych kilku meczach dochodzą do wniosku, że powinni dokupić sobie kilka

drogich kart, bo to jest według nich kluczem do zwycięstwa.

Postarajmy się opisać źródła mana, które ma do dyspozycji gracz. Nie będziemy opisywać 
każdego lądu po kolei. Spróbujemy podzielić je na typy.

(TYP 1) Za najprostsze źródło mana można z pewnością uznać ‘basic land’ (Plains, 
Snow-Covered Mountain).

Autor: Dariusz ‘dareush’ Okołowski
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek

http://mtg.polter.pl/Zrodla-mana-c10891
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(TYP 2) Często stosowanym źródłem są tak zwane lądy podwójne, które dają dostęp 
do dwóch różnych kolorów mana już w pierwszej turze, ale posiadają jakiś defekt. Dwie 
główne grupy kart tego typu to popularne ‘duale’ (Blood Crypt, Hallowed Fountain) 
oraz ‘painlandy’ (Adarkar Wastes, Llanowar Wastes).

(TYP 3) Innym popularnym rodzajem lądów są te, które dają dostęp do dwóch kolorów 
mana z pewnym ograniczeniem. Takimi ograniczeniami mogą być np. dostęp do mana 
turę po wystawieniu lądu (Tresserhorn Sinks) lub ograniczona ilość możliwych użyć 
tego, (Gemstone Mine), posiadanie pewnych permanentów (Nimbus Maze, Meteor 
Crater, Tainted Peak, Thran Quarry) lub cofnięcie innego lądu na rękę (Rith’s Grove).

(TYP 4) Lądy dające mana z pewnymi dodatkowymi własnościami. Przykładowe lądy 
w tej grupie 

•	 lądy o zwiększonej produktywności (Urza’s Mine, Urza’s Power Plant, Urza’s Tower, 
Temple of the False God, Cabal Coffers, Gaea’s Cradle, Serra’s Sanctum) 

•	 lądy ze zdolnościami (Duskmantle, House of Shadow, Orzhova, the Church of Deals, 
Barbarian Ring, Mikokoro, Center of the Sea, Llanowar Reborn, Dakmor Salvage).
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•	 baterie (Dwarven Hold, Fountain of Cho, Molten Slagheap).

Na tym nie wyczerpuje się podział, ale innych, mniej znaczących rodzajów, nie będziemy 
tutaj wymieniać.

Oczywiście lądy przedstawione powyżej różnią się nawet wewnątrz typu. Przypatrzmy 
się np. typowi 2. Mimo, że lądy Karplusan Forest i Stomping Ground są porównywalne, 
to gracz, który będzie chciał wystawić jeden z nich w pierwszej turze i zagrać Kird Ape, 
szybko zauważy różnicę. W przypadku tego drugiego lądu małpa będzie miała parametry 
2/3, a w przypadku pierwszego 1/1. Niby straciliśmy więcej życia w pierwszej turze, ale 
to można szybko odrobić mając na stole potężniejsze stwory.

Skoro wiemy już, z czym mamy do czynienia możemy przejść do jednego z kluczowych 
pytań. Ile lądów jest potrzebne w skutecznej talii? Oczywiście odpowiedź na to pytanie 
nie jest prosta i jednoznaczna. Obserwacja trywialna, aczkolwiek kluczowa - wszystko 
zależy od talii. Oczywiście możemy tutaj przywołać generalną zasadę, że lądy powinny 
stanowić około 33% talii (20 lądów na 60 kart). Co oznacza ‘około’? Od czego zależy 

‘około’?

W celu uporządkowania wszystkich zasad, wróżb i mądrości ludowych, mądre głowy 
postanowiły wprowadzić termin krzywa mana (ang. mana curve). Jest to narzędzie, które 
pozwala dostroić talię i efektywnie wykorzystać zasoby mana w każdej turze.

Teoria rozpatruje dwa główne przypadki. Po pierwsze, gdy grasz deckiem typu aggro, to 
nie możesz pozwolić sobie na brak mana. Gracze, który zagrali kilka partii agresywnymi 
taliami na FNMach, doskonale wiedzą co może oznaczać niedostatek zasobów. Dwie tury 
(np. w decku typu Boros Wins) bez wystarczającej ilości lądów, to klapa. Optymiści mogą 
liczyć, że przeciwnikowi pójdzie jeszcze gorzej. Tutaj każdy ląd jest na wagę złota (choć 
z drugiej strony, kto grając borosem chciałby dobrać 6 równin i Taste for Mayhem).

Poza ilością lądów w talii ważne jest też, na co zamierzamy zużyć dostępną mana. Jako 
przykład posłuży nam talia Marka Herberholza, która wygrała Pro-Tour Honolulu (lista 
kart). W talii tej było 11 kart o koszcie 1, 8 kart o koszcie 2, 14 kart o koszcie 3 i 4 karty 
o koszcie 4. Łatwo zauważyć tendencję wyższy koszt - mniej kart (pomijając karty o 
koszcie 3). Zaprojektowanie talii tego typu zwiększa liczbę kart, które można zagrać 
przy zasobach mana dostępnych w danej turze. W decku typu grull jest to tym bardziej 
istotne, że talia ta powinna działać szybko. Każdy deck budowany w ten sposób powinien 
wyprzedzić przeciwnika i umożliwić szybką wygraną.

Każda talia ma swoje własne potrzeby i istnieje wiele dróg prowadzących do stworzenia 
bazy zasobów, które spełnią tę potrzebę. Należy podjąć odpowiednią decyzję. Ile lądów? 
Jakie lądy? Czy może coś innego niż lądy. Każda odpowiedź na takie pytanie zależy od 
talii, którą mamy na rękach. Prawdę mówiąc nie powinien mieć problemu nikt, kto zna 
i rozumie matematykę, bo to właśnie ona ma największe znaczenie przy dostrajaniu 
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zasobów mana. Ideałem jest sytuacja, w której możemy zagrać wszystkie nasze czary. 
Oczywiście jak to z ideałami bywa, nie zawsze daje się taki stan osiągnąć (no bo jak tu 
zagrać Akroma, Angel of Wrath w pierwszej turze). Ale mimo wszystko, trzeba do niego 
dążyć. Musimy postarać się, żebyśmy w pierwszej turze mogli wystawiać nasze stworki 
za 1 mana, a w szóstej turze - czary za 6 mana.

Spróbujmy przyjrzeć się teraz, czym gramy. Zadanie jest w miarę proste w przypadku, 
gdy gramy talią mono-kolorową. Wtedy wystarczy dobrać ilość lądów. Można to zrobić 
w dość prosty sposób, przez dobór eksperymentalny. Sprawdzamy ile mamy w talii kart, 
które nie są lądami. Teraz dzielimy tę liczbę przez 2 (zaokrąglając w górę) i tyle właśnie 
lądów nam potrzeba. Dla talii agresywnych należy dodać do tego jeszcze do 10% liczby 
lądów, którą obliczyliśmy. Tutaj po raz kolejny podkreślam, że wszystko należy dograć 
eksperymentalnie. Piszemy tutaj o początkowych wyliczeniach, których nie należy 
trzymać się bezwzględnie.

Inną sytuację mamy w przypadku talii dwukolorowej. Tutaj zaczynają się schodki (bo na 
prawdziwe schody jeszcze przyjdzie czas). Poza ilością kart musimy znać stosunek kolorów 
występujących w naszej talii. Musimy wiedzieć ile występuje kart dwukolorowych oraz 
ile jest kart jednego i drugiego koloru. Łatwo obliczyć, że kolor zielony stanowi około 
36% naszej przykładowej talii. Załóżmy teraz, że zamierzamy użyć wyłącznie basic lands. 
Czy lasów powinno być więc 36%? Otóż, odpowiedź brzmi ‘nie’. Nie widać tego tutaj tak 
drastycznie, ale stosunek kolorów lądów powinien być bardziej zrównoważony względem 
siebie niż stosunek kolorów w reszcie kart. 

Wyobraźmy sobie talię, gdzie mamy układ 8 kart zielonych i 30 czerwonych. Jeżeli 
mielibyśmy utrzymać taki sam stosunek w lądach, to mielibyśmy 4-5 lasów. Niestety 
to mogłoby okazać się nie do końca szczęśliwym układem, bo prawdopodobieństwo 
dobrania lasu przez pierwsze tury byłoby dość niskie. To mogłoby być dla nas bolesne, 
gdyby karty zielone miały być wystawione dość wcześnie. Dlatego lepiej, w przypadku 
lądów, użyć systemu pierwiastkowego (jakże popularnego ostatnimi czasy). Wtedy 
w ostatnim przypadku mielibyśmy 7-8 lasów i 14-15 gór. To już wygląda lepiej, bo 
prawdopodobieństwo dobrania lasu w pierwszych turach wzrosło, a prawdopodobieństwo 
dobrania gór pozostało wysokie. W przypadku talii Marka Herberholza mielibyśmy około 
43% procent lasów. Sytuacja po raz kolejny ulega zmianie, gdy dodatkowo rozważamy lądy 
wielokolorowe. Na szczęście sytuacja w naszym hipotetycznym przypadku (8 zielonych, 
30 czerwonych) jest dość prosta. Wystarczy rozważyć podział tylko tej części lądów, która 
nie jest dwukolorowa.

Kolejną podstawową kwestią jest odpowiedni dobór kart, które wystawiamy używając 
naszych zasobów mana. Załóżmy, że gramy biało-niebieską talią opartą na stworach ze 
zdolnością flying. Wielu zawodników, którzy grają w formacie standard, włoży do tej 
talii sporo stworków o koszcie 2. Załóżmy też, że talia będzie miała tyle samo Równin 
co Wysp. Oczywiście chcielibyśmy, aby za tę cenę efekt był jak najlepszy. Rozważmy trzy 
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karty - Leonin Skyhunter, Azorius First-Wing oraz Mistral Charger. Teraz załóżmy, że 
chcemy wstawić osiem stworów o koszcie dwa, a więc dwa komplety. Który komplet 
odrzucić? Najbardziej efektowną kartą wydaje się nam tutaj dwukolorowy stwór, 
stworzony dla tego typu talii. Niech to będzie nasz pierwszy pozytywny wybór. Które 
z białych stworzeń jest gorsze z naszego punktu widzenia? Wybór jest dość trudny, ale 
w talii dwukolorowej lepszy wydaje się być Mistral Charger. Bardziej prawdopodobne 
jest, że wystawimy go w drugiej turze i będzie już mógł efektywnie zbijać punkty życia 
naszego przeciwnika. Oczywiście Leonin Skyhunter jest odporniejszy, ale gracze znający 
potencjale zagrożenia szybko zorientują się, że to niewielka przewaga.

Istnieje jeszcze mnóstwo kwestii i niuansów związanych z zasobami mana w Magic: the 
Gathering, ale to już wyższa szkoła jazdy i temat na kolejny artykuł.
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Co przynosi Xth Edition
Kilka słów komentarza

Najgorszy jest zawsze początek…
Niniejszym, niezbyt oryginalnym i inteligentnym wstępem 
chciałbym zacząć mój pierwszy w życiu artykuł o M:tG. 

W związku z niedawnym opublikowaniem najnowszego Core’a przez Wizards of the 
Coast, metagame z pewnością ulegnie ogromnej zmianie. Chciałbym zatem opisać moje 
wrażenia związane z wieloma kartami, które znalazły się na liście przedrukowanych 
(pozwolę sobie nie wypowiadać się na temat wszystkich -zwyczajnie nie jest to potrzebne. 
W końcu nikomu nie trzeba chyba mówić, że Angel’s Feather cały czas nie jest zbyt 
fajny…)

Zacznijmy może od wielkich nieobecnych, czyli kart nieprzedrukowanych, co może 
spotkać się z ogromną dezaprobatą ze strony graczy.

Savannah Lions - co tu dużo mówić - był zawsze i według mnie powinien zostać, ale 
najwidoczniej Wizardsi postanowili zrezygnować z pierwszoturowych kritów z 2-ką z 
przodu. Strata dość duża dla wielu aggro decków zawierających biały kolor.

Kird Ape - kolejne osłabienie aggro. Który gracz nie czuł mocy kryjącej się w 
pierwszoturowym Stomping Ground + Ape? No cóż, Gruul i Zoo będą sobie musiały 
jakoś dać radę…

Blood Moon - to akurat mnie cieszy. Nigdy nie przepadałem za tą kartą (pewnie z powodu 
mojej miłości do wielokolorowych decków). Zamiast niej został Magus of the Moon, 
którego na szczęście dużo łatwiej usunąć z gry.

Circle of Protection: Red - okrutna kara dla kontrolek ze splashem na biały. Ta karta 
wpuszczona w drugiej turze generalnie wykluczała wygraną Gruula, a teraz… Oczywiście, 
zawsze zostaje jeszcze Story Circle, ale jednak ten większy koszt…

Sleight ofhand i Seething Song - nareszcie! W końcu nie będzie problemów z tymW końcu nie będzie problemów z tym 
wkurzającym DSem… Jak dla mnie bardzo dobra decyzja.

Mana Leak - jedna z podstawowych kontr od bardzo dawna. Obecnie zastępowana przez 
Delay. Duża strata, jakby nie patrzeć Leak był kontrą twardą, a Delay tylko opóźnia 
działanie (chyba że gdzieś w trakcie wpuścimy Teferiego do gry. Wtedy Delay zaczyna 
wyglądać o niebo lepiej).

Rewind - zastępowany teraz przez Discombobulate. Od rotacji wielki nieobecny. Szkoda 
go trochę, ale prawdą jest, że generalnie darmowa kontra była trochę przesadzona.

Phyrexian Arena - straszna decyzja, szczególnie z niedługo uciekającym również i Bobem. 

Autor: Knoley
Redakcja: Tomasz ‘Sting’ Chmielnikt

	
PO

LT
E
R
	|

	G
R
Y
	K

A
R
C
IA

N
E

http://mtg.polter.pl/Co-przynosi-Xth-Edition-c11413
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&id=129466
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Savannah%20Lions
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Kird%20Ape
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Stomping%20Ground
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Blood%20Moon
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Magus%20of%20the%20Moon
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?id=83027
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Story%20Circle
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Sleight%20of%20Hand
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Seething%20Song
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Mana%20Leak
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Teferi,%20Mage%20of%20Zhalfir
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Rewind
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?name=Phyrexian%20Arena


���

Na szczęście wpuszczają za nią Graveborn Muse, ale to już nie to samo. Muzę jakby nie 
patrzeć dużo łatwiej usunąć i wpuszcza się ją o turę później.

Persecute - ciężko powiedzieć czy to dobrze czy źle, nie sądzę jednak, że wiele decków 
naprawdę poczuje tę zmianę. Aktualne MBD (Mono Black Discard) korzystają generalnie 
z Cry of Contrition, Ravenous Rats, Mindlash Sliver i Hypnotic Spectra, które przy dobrym 
podejściu są w stanie wyczyścić rękę przeciwnika w 3-4 tury.

Tron – szkoda go trochę, chociaż nigdy żadnego, porządnego decka opartego na nim nie 
złożyłem. Po prostu dawał fajne możliwości kombinowania drogimi kartami i robienia 
z nimi niesamowitych kombosów. No cóż, trzeba przeżyć.

Volcanic Hammer - od teraz zastępowany przez Incinerate. Zmiana na lepsze za taki sam 
koszt, nie ma co narzekać.

Boli też trochę brak takich kart jak: Biorhythm, czy Battle of Wits, które były naprawdę 
fajne jeśli chodzi o budowanie decka opierającego się na nich. Najwyraźniej nadchodzi 
koniec istnienia fundecków…

Przejdźmy jednak do sedna sprawy, czyli kart które ukazały się w 10 edycji.

Karty białe:
Angelic Chorus - dla aggro za droga, dla kontrolek nieprzydatna, a mimo wszystko całkiem 
drogo sobie za nią liczą wszelkie sklepy internetowe. Ciekawe, ale jednak nie sądzę, że 
ktokolwiek będzie nią zainteresowany.

Beacon of Immortality - karta w mojej opinii słaba i nieciekawa, chociaż na pierwszy 
rzut oka może się wydawać całkiem fajna. 6 mana w 90% przypadków będziemy mieli 
dostępne koło 8-10 tury, a do tego czasu aggro nas zabije, a kontrola już przejmie władzę 
na całym stole.

Cho-Manno, Revolutionary - byłby fajny, gdyby kosztował 1W, ale w obecnej postaci jest 
kompletnie niegrywalny. Wkładanie go do decka jest marnowaniem slotów.

Loyal Sentry - bardzo fajny chump blocker za 1cc. Piękne jest to, że można na niego wziąć 
Groundbreakera czy jakiegokolwiek innego krita z tramplem i nie dostać nic w LP (ability 
działa przed obrażeniami). Może być grany, zwłaszcza że dotychczas był zbanowany.

Mobilization - drogie, ale może być skuteczne w late game dla kontrolek bez kritów. Ja 
jednak cały czas skłaniam się w kierunku Sacred Mesa , która robi więcej kritów za ten 
sam koszt.

Pacifism - nie może się równać ani z Temporal Isolation ani z Faith’s Fetters, więc nie 
będzie widoczny (jak zwykle).

Paladin en-Vec - wcześniej był grany, więc teraz raczej też będzie. 2/2 z FSem i dwoma 
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protekcjami za 3cc jest bardzo kuszącą i dobrą propozycją, której najprawdopodobniej 
ulegnie dużo graczy.

Pariah - razem ze Stuffy Doll super (tańsza i szybsza wersja Pariah’s Shield). Gdziekolwiek 
indziej - zupełnie nieprzydatne i całkowicie zbędne.

Reya Dawnbringer – Reanimator znowu żyje? Przedrukowanie Doomed Necromancer 
i Beacon of Unrest może sprawiać takie wrażenie. Szkoda tylko, że Buried Alive nie ma 
w standardzie.

Rule of Law - teraz, kiedy DragonStorm został tak okaleczony, że nie da się nim grać 
- zupełnie niepotrzebne. No, może gdyby jeszcze Erayo też przedrukowali, ale na to na 
szczęście raczej nie ma co liczyć.

True Believer - zwykle siedział w sidzie (‘na wszelki wypadek’) i nie widział za dużo gry. 
Teraz najprawdopodobniej również tak będzie.

Windborn Muse – aggro ściągnie ją burnem, na kontrole się nie przyda. Raczej nie będzie 
widoczna.

Wrath of God - niezmiennie świetny, ciągle niezastąpiony. Damnation w końcu opuści 
T2, a Wrath będzie w nim zawsze. I za to go kochamy.

Karty czarne:
Beacon of Unrest - powolne, ale możliwe że również skuteczne. Droższe niż Vigor Mortis 
czy Dread Return, ale możliwość wracania również artefaktów i, przede wszystkim, 
celowania nie tylko w swój graveyard daje ogromne możliwości tej karcie. Pożyjemy, 
zobaczymy.

Doomed Necromancer - Seal of Fire i Sudden Shock nie dają mu żyć. Niestety - raczej nie 
będzie widziany.

Graveborn Muse - według mnie ma to być zastępczyni Phyrexian Areny, której nie dorasta 
nawet do pięt. Dużo łatwiejsza do zlikwidowania, wychodząca turę później. Może w 
jakichś MBA deckach będzie widziana, ale na pewno nie przez najbliższe 2 miesiące, 
gdy można się jeszcze cieszyć Bobem.

Head Games - zastępca Persecute?… Oj, discard cierpi. Dla monokolorowego decka 
(albo decka z niewielkimi splashami na inne kolory) 3-turowy Persecute oznaczał w 95% 
koniec rozgrywki. Poza tym - można go było wytutorować Dimir House Guardem , który 
przydawał się także do tutorowania innych rzeczy. Head Games nie jest lepszy (ani nawet 
zbliżony) do żadnej z tych zalet, więc raczej nie ma szans na przebicie się.

Phage the Untouchable - może znajdzie sobie slot w jakiejś UB kontrolce jako finisher. 
Wszystko się niedługo okaże, ale nie wierzę, że nagle połowa graczy oszaleje na jej 
punkcie.
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Rain of Tears - zamiast Stone Rain. Czy Wizardom przypadkiem nie pomyliły się kolory? 
Chociaż może Lorwyn i jego następcy mają zmienić charakterystyki kolorów, a to jest 
do tego przygotowanie. Zobaczymy.

Karty czerwone:
Beacon of Destruction - jedna, może dwie kopie w powolnych mono R burnach. Większego 
zastosowania dla tej karty niestety nie widzę.

Incinerate - zastępca Volcanic Hammera. Lepszy za taki sam koszt. Raczej nie ma się nad 
czym rozpisywać, ani na co narzekać.

Mogg Fanatic – pierwszoturowy, czerwony drop, który najwyraźniej zastępuje Kird Ape. 
Niestety - z małpą nie może się równać, chociaż muszę przyznać, że jego ability jest 
całkiem miłe. W Gruulu na pewno będzie grany, Zoo może też się skusi.

Seismic Assault - razem z Life from the Loam tworzy okrutne combo, które może być 
widoczne na turniejach przez następne 2 miesiące. Później z LftL trzeba będzie się 
pożegnać i jeśli Lorwyn nie zaproponuje czegoś równie dobrego do wracania landów z 
grave’a na rękę, to Seismic Assault zostanie zapomniany.

Siege-Gang Commander - w czasach Onslaughta był świetny, teraz trochę gorszy z 
powodu mniejszej ilości goblinów do poświęcania i braku Sharpshootera (oby nigdy 
już nie wrócił). Razem z Goblin War Marshallem może trochę namieszać, więc raczej 
zobaczymy go raz czy dwa w niedługim czasie.

Squee, Goblin Nabob - doskonały znak na to, że Wizards nie mają w planach 
przedrukowywania Survival of the Fittest. Mimo wszystko – Squee daje ogromne 
możliwości deckom bazującym na discardzie. Dobrze, że nie przedrukowano Peace of 
Mind, wtedy byłoby straszne.

Karty niebieskie:
Ambassador Laquatus - jedyne jego zastosowanie widzę w NarcoBridge, ale nawet tam 
raczej się nie sprawdzi, bo Magus of the Bazaar jest lepszy żeby się przewijać. Wydaje mi 
się, że nie trafia on za bardzo w żadnego decka, więc raczej nie będzie grany.

Arcanis the Omnipotent - ciężko powiedzieć. Może kilka kopii będzie granych w jakichś 
mono-U kontrolach razem z Teferim . Okaże się, chociaż zbyt wielkiej przyszłości się po 
nim nie spodziewam.

Denizen of the Deep - koszt go zabija, tak samo jak brak jakichkolwiek umiejętności. Poza 
tym - po wytapowaniu się na niego raczej nie będziemy mieli jak go chronić, a trochę 
głupio patrzeć jak spada od jakiegoś Terrora, czy trafia go Cancel.

Discombobulate - zastępca Rewinda, z którym nie może się równać. Możliwość 
przeglądania kart byłaby dobra, gdyby był to Scry, ale zwykłe ułożenie jest raczej słabe. 
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Sądzę, że dużo częściej będzie widać Cancela, którego mniejszy koszt czyni z niego 
całkiem miłą, twardą kontrą (oczywiście to nie to samo co zwykły Counterspell , ale 
zawsze coś…).

Spiketail Hatchling - zastępca Mana Leak’a podobno… Ktoś chyba upadł na głowę i 
to dość mocno. Kontra, o której wie przeciwnik nie jest raczej zbyt… skuteczna, nie 
uważacie?

Cancel - od teraz jedna z podstawowych kontr. 3cc trochę boli, ale chyba trzeba się będzie 
przyzwyczaić - innego wyjścia nie widzę (no i zawsze lepsze 3cc niż 4).

Persuasion - mimo wyższego kosztu cały czas skłaniam się w stronę Take Possesion. Possesion 
pozwala zabrać każdy permanent i ma tą doskonałą zdolność nazywaną Split Second, więc 
najprawdopodobniej to on będzie widywany w deckach, a nie Persuasion.

Telling Time - szczerze przyznam, że w tej karcie zakochałem się od pierwszego wejrzenia. 
Jak dla mnie jest ona najlepszym drawem w T2 za 2cc. Na pewno będzie widywana w 
powolnych niebieskich deckach dzięki swojej możliwości odrzucenia niepotrzebnego 
drawu i dobrania samego miodu.

Time Stop - bardzo ciekawa karta. Niestety, raczej nie mająca szans na bycie graną. 4 
jej kopie to zwyczajne marnowanie slotów, może 1 sztuka żeby wytutorować Mystical 
Teachings, ale i tak rzadko kiedy ma się 10 many na zbyciu.

Time Stretch - nie chce mi się wierzyć, że jakikolwiek deck będzie korzystał z tej karty. 
Niby 2 bonusowe tury to dużo, ale: 
· grając z aggro będziesz gryzł glebę zanim zdążysz to rzucić 
· jakakolwiek kontrola pacnie Cancelem i po wszystkim.

Twincast - super karta. Najlepiej działająca oczywiście pod berłem, ale i tak raczej znajdzie 
się parę wolnych slotów na nią w niebieskich kontrolach. Będzie często widywana przez 
najbliższe kilka lat.

Karty zielone:
Avatar of Might - ciekawa karta jeśli przeciwnik szybko się wyłoży. Możemy wtedy 
otrzymać takiego ciekawego 4/5-turowego klocka 8/8 za GG. Sądzę, że znajdzie swoje 
miejsce w paru deckach.

Birds of Paradise - gdyby ptaków nie przedrukowano, to oznaczałoby to totalny upadek 
ludzkich obyczajów. Jedna z kart, których wartości nie da się nie docenić. 

Gaea’s Herald - ciekawy przeciwko kontrolom. Jeśli przeciwnik szybko go nie zdejmie, a 
akurat nie podejdzie mu na rękę żaden Wrath czy Damnation, to może się nagle okazać, 
że jest już za późno na cokolwiek. Mimo wszystko nie spodziewam się widzieć go w 
Gruulu, Zoo czy ’Goyfie, ponieważ jest to marnowanie slotów, które można zapełnić 
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bardziej naporowymi kritami. Chociaż może dzięki tej 2 z przodu…

Joiner Adept - ciekawa karta. Daje ogromne możliwościDaje ogromne możliwości deckom multikolorowym, które 
dzięki niej przestają się bać o zły kolor many. Dodajmy jeszcze do tego 2 ataku za 2cc 

- wychodzi całkiem miły koleś, który może mignąć raz czy drugi w jakimś turniejowym 
decku.

Mirri, Cat Warrior - całkiem miły krit jak na swój koszt, chociaż jest parę lepszych. 3 
w plecach i trzy niezłe umiejętności czynią z Mirri całkiem przyjemny wybór, chociaż 
to 2 z przodu mocno boli… Istnieją jednak lepsze krity za 3cc, więc raczej nie będzie 
się pojawiać.

Molimo, Maro-Sorcerer - nie ma najmniejszych szans na istnienie z powodu kosztu. Gdyby 
zamiast 7 było 3 albo 4, to może by gdzieś znalazł miejsce, ale teraz na pewno nikt się 
na niego nie skusi.

Quirion Dryad - jeden (a raczej jedna) z dwóch zielonych wymiataczy z 10. Już widzę 
oczyma wyobraźni te 5-kolorowe decki i Driadę 15/15 w 4 turze… No cóż, nie ma to jak 
powracający w glorii i chwale Terror, ale w sumie to nie wiadomo jak z tą Driadą do końca 
będzie - w Extendzie była świetna, a jak będzie w Standardzie to się jeszcze okaże.

Root Maze - ciekawa rzecz, ale nie widzę dla niej zastosowania. Wcześniej przeszła bez 
jakiegoś większego echa, więc teraz raczej będzie tak samo.

Sylvan Scrying - jak dotąd grana tylko wT&N, raczej nie znajdzie miejsca w T2. 
Szczególnie z odpadającym Tronem i wyśmienitym Edge of Autumn jako konkurencją.

Troll Ascetic - drugi (i to ten lepszy) zielony wymiatacz z 10. Gdy przeczytałem tę nazwę 
w zapowiedziach, to chyba z dziesięć minut przecierałem oczy ze zdziwienia… Od teraz 

- totalny mus w każdej talii zawierającej chociażby śladowe ilości zielonego i znów jeden 
z głównych powodów denerwowania się przeciwników tego koloru. Ale na szczęście ja 
jestem jego fanem, więc, jak dla mnie, bomba.

Artefakty:
Crucible Of Worlds - razem z Horizon Canopy daje nam dodatkowy draw za 1 many co 
turę. Razem z Terramorphic Expanse pozwala na odessanie wszystkich basic landów z 
talii. Razem z Mouth of Ronom, to już wolę nie myśleć nawet… Generalnie - bardzo fajna 
karta jak na aktualne landy.

Pithing Needle - niszczy Projekt X i Martyra, jak również niesamowicie utrudnia grę 
prawie wszystkim aktualnie popularnym deckom. 2-3 kopie generalnie obowiązkowe 
w sidzie.

Platinum Angel - możliwe, że zobaczymy go w paru deckach. Generalnie dość ciekawa 
karta, nawet pomimo swojego dużego kosztu.
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Razormane Masticore - gorsza od zwykłej Masticore , nawet znacznie gorsza, ale ciągle 
całkiem niezła. Być może znajdzie gdzieś dla siebie miejsce.

Legacy Weapon - razem z Joiner Adeptem mogła by coś podziałać, ale nie sądzę, że gracz 
dożyje do tego momentu. Najwyraźniej specjalnie pod nią został przedrukowany też 
Composite Golem, ale raczej nic wielkiego to nie da.

Landy
A konkretnie manlandy – nie ma tu za dużo do opowiadania - cały czas Treetop Village i 
Faerie Conclave są lepsze od pozostałych (gdybyście nie wiedzieli, pozostałe to: Spawning 
Pool, Ghitu Encampment i Forbidding Watchtower. Jednak razem z Crucible of Worlds 
wszystkie manlandy stają się… lepsze same w sobie. W końcu teraz to generalnie darmowe 
krity, nieprawdaż?

To by było na tyle. Nie sądzę, że wielu z was dotrwało do samego końca. Mimo wszystko 
dziękuje za przeczytanie chociaż kawałka i mam nadzieję, że nie było tak źle. Niedługo 
znów przeczytacie coś mojego ‘pióra’.
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http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Razormane%20Masticore
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Masticore
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Legacy%20Weapon
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Composite%20Golem
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Treetop%20Village
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Faerie%20Conclave
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Spawning%20Pool
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Spawning%20Pool
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Ghitu%20Encampment
http://ww2.wizards.com/gatherer/CardDetails.aspx?&name=Forbidding%20Watchtower


���

Polter 2.0 czyli wygodne blogowanie 
w Polterblogu2.0

W końcu stało się. CięŻko było zaimplementować(albo wstaw inne 
trudne słowo) web 2.0 do blogów, ale się udało!

Wystarczy nieco chęci i mozna blogować jak na całym świecie w WEB 2.0 na Polterze! 
Niektórzy blogujący (a nawet sami redaktorzy Poltera, o zgrozo!) mieli problemy z 
formatowaniem tekstu. W dniu dzisiejszym wszystkie (, [b] [/heheh] ) idą w niepamięć. 
Wystarczy otworzyć obrazek zamieszczony obok w dowolnym programie graficznym* i 
w miejscu napisu Polter 2.0 prezentuje BLOG 2.0 Rewolucja w blogach wstawić swój 
własny tekst ! Tak stworzony BLOG 2.0 zapisujemy w formacie.jpg i wrzucamy na 
Poltera!

Nic prostszego ! WEB 2.0 jest na wyciągnięcie ręki!

Skorzystaj z nowego POLTER2.0!

*w przypadku posiadaczy Windows np. w Paint, Linuxowcy w Gimpie)

Autor: Adrian ‘Borejko’ Kuc

POLTERGEIST - www.polter.pl

http://www.polter.pl/
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Wstęp: dział gier planszowych
Rok 2007 był dla polskiej sceny planszówkowej przełomowy. Wysyp polskich edycji i niski 
kurs złotówki odbiły się na dużej ilości gier, które trafiły na rynek. Starczy powiedzieć, 
że teksty planszówkowe opublikowane w 2007 r. stanowią około jednej trzeciej całości 
zawartości działu. To dużo - bo pierwsze wzmianki o dziale gier planszowych sięgają 
2002 r.

Spośród tej lawiny niusów, recenzji i felietonów wybraliśmy dla Was trzy artykuły, 
najlepiej podsumowujące ubiegły rok w naszym serwisie. Gry, w które nie grałem to 
debiutancki felieton naszego szefa działu - Ezechiela. Osobisty, balansujący na pograniczu 
ekshibicjonizmu - za to najlepiej pokazujący miejsce gier planszowych w jego życiu.

Felietony to jednak tylko deser do właściwej pracy redakcji. Manila to nasz manifest 
recenzencki - tak według nas powinno wyglądać omówienie gry planszowej. Dowcipne, 
rzetelne i maksymalnie praktyczne. Lekturę tego tekstu polecam wszystkim kandydatom 
do naszego grona redakcyjnego.

Trzecią naszą propozycją są Polecanki Sylwestrowe - ulubione gry imprezowe redaktorów 
Poltergeista.Kawałek wspólnej pracy, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, 
że ten tekst przyda się Wam w trakcie zakupów.

Życzymy miłej lektury

redakcja działu gier planszowych
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Gry na Sylwestra
Planszówki imprezowe

Długi, zimowy wieczór. Grupa znajomych. Picie, 
chrupki i ciastka na stole. Obraz sam w sobie 
zachęcający, ale czegoś w nim jeszcze brakuje? Czego? 
Otóż dobrej zabawy - najlepiej jakiejś gry, szybkiej, atrakcyjnej, nieskomplikowanej i 
przede wszystkim wesołej. Ale jaką grę wybrać, aby spełniała te kryteria? Sprawdźmy!

Swoje ulubione gry “imprezowe” polecają redaktorzy działu Planszówki

Oskar ‘Fenran’ Usarek - Pierwsze dwie z moich propozycji to prawdziwy kosmos, w 
dosłownym tego słowa znaczeniu. Sięgając po te wesołe karcianki przeniesiesz się wraz 
z kolegami w gwiezdną przestrzeń, rozgrywając epickie bitwy kosmicznych okrętów: 

Mag Blast, który doczekał się ostatnio trzeciej edycji, to już klasyka. Każdy z graczy 
dostaje pod swoją kontrolę okręt flagowy swojej frakcji, oraz grupę gwiezdnych statków 
(różnej klasy), za pomocą których prowadzi bitwę. Unikalnym elementem tej gry są… 
efekty dźwiękowe, które gracze muszą wydawać, aby wykonać udane trafienie. Gra jest 
zatem pełna odgłosów typu “ziuuut”, “kaboooom”, oraz salw śmiechu, następujących po 
każdym bardziej lub mniej udanym ataku. 

Kiedy zmęczymy się już wykrzykiwaniem efektów strzałów i eksplozji, wtedy można 
sięgnąć po Light Speeda. Tutaj liczy się przede wszystkim szybkość wystawiania kart i 
umiejętność błyskawicznego kojarzenia (sytuacja na stole zmienia się w mgnieniu oka), 
gdyż chwilę po tym, jak pierwszy gracz wyłoży swój ostatni myśliwiec, dochodzi do 
rozliczenia rozgrywki. I wtedy zaczyna się sprawdzanie, czy odpowiednio ustawiło się 

Autorzy: redaktorzy działu planszówki.polter.pl
Ilustracje: BoardgameGeek
Redakcja: Joanna ‘Ysabell Moebius’ Filipczak

http://planszowki.polter.pl/Gry-na-Sylwestra-c14672
http://planszowki.polter.pl/Mag-Blast-c10692
http://planszowki.polter.pl/Light-Speed-c6465
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swoje statki na stole, kto zostaje trafiony, a komu udało się uniknąć 

niebezpiecznych strzałów. Gra toczy się w błyskawicznym tempie i pełna jest uroczych 
sytuacji, a okrzyk “aaaah! tego nie zauważyłem”, pojawia się raz po raz. 

Trzecia z imprezowych propozycji przenosi nas w klimaty bliżej nieokreślone, ale 
podobnie jak Light Speed, sprawdza czujność oka i sprawność ręki. Grając z kolegami 
w Jungle Speeda, musisz przez cały czas śledzić wystawiane przez przeciwników karty, 
aby w odpowiednim momencie chwycić drewniany totem, leżący na środku pola gry. 
Pamiętaj, nigdy nie jesteś jedynym sięgającym po totem - liczy się szybkość, refleks, 
umiejętności. Gra, mimo całej swojej prostoty, wciąga na długie godziny, a toczy się tak 
szybko, że nietrudno o błędy - zwłaszcza, że konstrukcja kart wymusza maksymalne 
skupienie przez całą rozgrywkę.
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Adam ‘Aki’ Kasprzak - Ważne w grach imprezowych jest to żeby były szybkie, zapewniły 
wszystkim graczom, niezależnie od ich upodobań dobrą zabawę. Na początek polecam 
Banga! . W czasie gry wcielamy się w postać szeryfa, jego pomocnika, bandytę lub 
renegata. Każdy ma do wykonania inne zadanie: bandyci muszą zabić szeryfa, szeryf i 
jego pomocnicy bandytów i renegata, a renegat musi wykończyć wszystkich.

Inną grą idealną imprezy jest też karcianka Blefuj. Zasady gry są proste, a więc po 
niespełna minucie ich tłumaczenia można rozpocząć zabawę. W czasie gry gracze 
przekazują sobie zakryte karty mówiąc jaki obrazek się na niej znajduje. Osoba, która 
otrzymała kartę może zgadywać czy osoba, od której ją otrzymała mówiła prawdę czy 
tylko blefowała lub podejrzeć kartę i przekazać ją dalej. Dużym plusem Blefuj jest to, 
że możne w nią grać nawet 9 osób.

Natomiast jeśli lubimy trochę absurdu to idealna nadaje się gra AtoMUUówki , gdzie, 
jako biznesmeni, zarabiamy pieniądze wysadzając brytyjskie krowy zarażone BSE na 
francuskich polach minowych. Wygrywa oczywiście ta osoba, która zgromadzi najwięcej 
pieniędzy. Gracze mogą sobie nawzajem podkładać świnie, bo jakby nie patrzeć, w 
biznesie wszystkie chwyty są dozwolone.

Szymon ‘Neishin’ Szweda - Problem z grami typowo imprezowymi polega na tym, że 
trudno znaleźć takie, które dogodzą wszystkim obecnym. Dlatego też postanowiłem 
okazać się trochę seksistą i przedstawić dwie gry, które przemawiają konkretnie do innej 
płci. Oczywiście nie jest tak, że w grę przeznaczoną w tym teście dla mężczyzn nie grywają 
kobiety (i vice versa), ale moje obserwacje wykazują pewną prawidłowość.

http://planszowki.polter.pl/Bang-c13655
http://planszowki.polter.pl/Unexploded-Cows-c7744
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Faceci, wiadomo, lubią akcję, są agresywni, a testosteron można zbierać łyżeczką z 
powietrza. Dlatego też na męskie imprezy należy zaopatrzyć się w Spadamy , prawie 
taktyczną grę czasu rzeczywistego, w której trzeba wykazać się refleksem, pomyślunkiem 
i dobrą koordynacją oko-ręka. Na czym to polega? Gracze wcielają się w rolę spadających 
krów (wersja polska) lub „korpów” (wersja angielska), a ich celem jest osiągnięcie gleby 
jako ostatni. Rozdający podaje karty w trybie ciągłym (z szybkością dostosowaną do 
umiejętności graczy), a gracze starają się tak je wykorzystać, by albo dogodzić sobie 
albo napsuć krwi przeciwnikowi. Jedno rozdanie nie trwa dłużej niż 3 minuty, więc gra 
rzeczywiście jest szybka.
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Kobiety ze swojej strony preferują raczej coś spokojnego. Na ostatniej imprezie furorę 
zrobiły Animalia, gra o kolekcjonowaniu zwierzątek i wystawianiu ich na pokazach. 
Zasady są proste (ale nie prostackie), a wykonanie miażdży. Bardzo skrótowo rzecz 
biorąc każda z osób ma szansę dociągnąć kartę ze zwierzakiem w ciemno. Jeżeli jej się 
nie spodoba albo nie pasuje do już uzbieranych zwierzaków to puszcza kartę w koło w 
nadziei, że komuś się przyda. Kiedy wszyscy uzbierają po 5 kart zaczyna się wystawa, 
liczenie gwiazdek, które świadczą o piękności kolekcji, a następnie zbieranie medali 
za zwierzęta tego samego gatunku. Gra jest krótka i wydawałoby się prostacka, jednak 
zdolności specjalne niektórych zwierzaków dają jej pewną nutkę strategii, która pozwala 
przechylić wygraną na swoją stronę.

A co przy imprezach mieszanych? I na to jest sposób – That’s life!, czyli popularny 
Verflixxt!. Można go określić jako mocno zaawansowanego Chińczyka, ale podkładanie 
komuś świni daje mnóstwo radości. O co chodzi? Pola mają na sobie liczby, zazwyczaj 
ujemne. Kto schodzi ostatni z kafelka, zbiera go. Na końcu gry wygrywa osoba, która 
osiągnie najwyższy wynik. Niby prostackie, ale dochodzą do tego pola z tak zwanymi 

„paczkami”, które pozwalają zamienić jeden kafelek ujemny na dodatni o takim samym 
nominale. Prócz tego jeszcze klocki neutralne, a w dodatku dochodzi ptaszyl komplikujący 
życie wszystkim graczom i kafelki, które każą ci oddać ostatnio zebrany kafelek osobie po 
lewej. Kombinacji jest od groma. Do tego wraz z dodatkiem można grać nawet na 8 osób. 
Prawie niestniejący paraliż decyzyjny, oraz straszliwie proste zasady, dające się wytłumaczyć 
w pięć minut nawet planszówkowym nowicjuszom to kolejne plusy tej gry.

Marcin ‘Ezechiel’ Zaród - W życiu każdego samotnika nadchodzi taki moment, którego 
chciałoby się uniknąć - ale się nie da. Przyznam od razu - nie cierpię chodzić na imprezy, 
nie znoszę grup liczących więcej niż 6 osób. Niestety - nie zawsze mogę wyłgać się z 
uczestnictwa w “rozrywce” - w sukurs przychodzą mi gry imprezowe. Imprezowe - czyli 
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takie, które pomagają bezboleśnie przeżyć imprezę. 

Moim faworytem w kategorii “party games dla odludków” jest Tantrix-układanka, 
mała i tania łamigłówka logiczna, którą mogę schować w kieszeni kurtki. Idealna dla 
miłośników puzzli i szachów. Impreza się toczy, a ja w kąciku składam układam moje 
zawijasy. Od czasu do czasu krzyczę “Udało się”, spełniając tym samym obowiązek 
społeczno-towarzyski. 

Jeżeli zaś musicie udać się na Bardzo Ważne Zebranie - polecam Wam łamigłówkę 
Tangram. Po rozłożeniu mieści się w terminarzu lub zeszycie- dyskretny, rozrywkowy 
i bardzo twórczy. Może i jestem dziwny - ale znacznie więcej humoru widzę w 
pomysłowych kombinacjach Tantrixa i Tangramu niż w marnych grepsach klasycznych 
imprezówek.

	
PO

LT
E
R
	|

	P
LA

N
S
Z
Ó

W
K
I

http://planszowki.polter.pl/Tangram-c7159


��1

Manila
Dzień z życia przemytnika

Jest rok 1821 po 
narodzeniu Chrystusa. 
Całe Filipiny znajdują 
się pod kontrolą Korony Hiszpańskiej. Całe? Nie! Grupy 
przemytników wciąż stawiają opór ekonomicznej presji 
ze strony najeźdźcy. Na swoich kruchych, bambusowych 
łódkach przewożą nielegalnie cenne ładunki, dając 
miastu bogactwa, hiszpańskim władzom – zmartwienie, 
a graczom – masę dobrej zabawy. 

A to wszystko dzięki wydawnictwu Egmont, które sprowadza na polski rynek zagraniczny 
hit – wielokrotnie nagradzaną za granicą grę planszową Manila.

Towary luksusowe
Kiedy otworzymy pudełko z Manilą, naszym oczom ukaże się przyjemna, kolorowa i 
niezbyt skomplikowana plansza – większość jej powierzchni zajmują trzy morskie szlaki, 
wyznaczające trasy dla łódek. Pól na pionki jest zaledwie kilkanaście. 

Po wyciągnięciu planszy ucieszą nas pozostałe elementy – duże, plastikowe łódki, 
dopasowane do nich żetony ładowni w czterech kolorach (odpowiadające czterem 
towarom), karty udziałów, różnokolorowe kostki (ponownie, w barwach reprezentujących 
przewożone dobra) oraz pionki wspólników (w gustownych “chińskich” czapeczkach) 
w pięciu kolorach dla pięciu graczy. 

Wszystkie elementy są wykonane bardzo precyzyjnie i z użyciem dobrych materiałów, 
co gwarantuje długie rozgrywki bez rozklejających się kart czy rozpadających łódek. Na 
szczególną uwagę zasługują żetony pieniędzy – pięknie wykonane monety reprezentujące 
filipińskie pesos.

Płyniemy, kapitanie!
Tura rozpoczyna się od licytacji funkcji kapitana portu. Jest to decyzja o kluczowym 
znaczeniu, gdyż to on decyduje o dostarczanych towarach, wyznacza miejsce startu 
poszczególnych łodzi oraz, przede wszystkim, ma możliwość kupowania kart udziałów, 
które w ostatecznym rozrachunku decydują o zwycięstwie w grze. 

[plansza10] Po ustaleniu tego arcyważnego wyboru gracze rozstawiają swoje pionki, 
przydzielając im różne funkcje – czekają w porcie na przypływające okręty, bądź 
wyczekują tychże w stoczni. Jeśli statek zatrzyma się na polu wybranym przez danego 
gracza – dostaje on odpowiednią ilość pesos. Pionkom wspólników można przeznaczać 
też role pomocnicze – takie jak ustawianie ich na łódkach z towarem (gracz zarabia, gdy 

Autor: Oskar ‘Fenran’ Usarek
Ilustracje: Egmont
Redakcja: Joanna ‘Ysabell Moebius’ Filipczak

http://planszowki.polter.pl/Manila-c14224
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dana łódź wpłynie do portu), na polach pilotów, dzięki czemu mogą przesuwać łódki 
o kilka pól w przód lub w tył, na łodzi pirackiej, dzięki czemu gracz zyskuje szansę na 
przejęcie całego ładunku, bądź wyznaczać do roli ubezpieczyciela – ryzykowne posunięcie, 
przy którym równie łatwo o dobry zysk, co duże straty.

Wszystkie tury w Manili wyglądają tak samo. Na początku gracze ustawiają po jednym 
pionku, potem następuje rzut kością sześciościenną, decydujący o ruchu łodzi. Następnie 
drugi pionek, rzut kością, wreszcie pionek trzeci i ostatni, decydujący rzut, po którym 
będzie już wiadomo, które towary wpłynęły do portu, a które niestety przepadły. 

Każdy towar, który wpłynął do portu, automatycznie zwiększa swoją wartość. Gdy cena 
jednego z nich na czarnym rynku w Manili wzrośnie do trzydziestu, gra się kończy, a 
gracze sprawdzają aktualną wartość zakupionych przez siebie udziałów, oraz dodają do 
tego ilość aktualnie posiadanych pieniędzy – posiadacz największej ilości pesos, zarówno 
w udziałach, jak i gotówce – wygrywa grę. 

Mechanika jest bardzo łatwa do przyswojenia, i już po piętnastu minutach wertowania 
przejrzystej instrukcji można przystąpić do pierwszej rozgrywki.

Masz żyłkę do hazardu?
Po pierwszej rozgrywce z pewnością będziemy łaknąć kolejnej: gra jest bardzo miodna, 
przyjazna, szybka w rozgrywce: po szybkiej licytacji następuje ustalanie dóbr, wybór 

miejsc dla pionków (bycie rozpoczynającym ma tutaj 
krytyczne znaczenie, gdyż dla któregoś w kolejności 
graczy może nie starczyć już najbardziej intratnych miejsc 
dla wspólników) i kolejne rzuty kostkami. 

Manila wymaga rozsądnego zarządzania ryzykiem, gdyż to na hazardzie właśnie opiera 
się cała rozgrywka. Ruch łódek jest całkowicie zależny od rzutu kością, a do gracza 
należy jedynie decyzja, na którym z pięciu pól zacznie dany towar. Dalej wszystko jest 
w rękach losu, a zadaniem graczy, rozstawiających wspólników po każdym rzucie kością, 
jest rozsądne dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na planszy i rozstawianie pionków 
według własnego wyczucia i żyłki do hazardu. 

Manila
Stolica Filipin, położona na wyspie Luzon 
w Zatoce Manilskiej, przy ujściu rzeki 
Pasing. Przez trzysta lat kontrolowana przez 
Hiszpanię, w XX wieku przejęta przez Stany 
Zjednoczone. Obecnie stanowi potężne 
centrum przemysłowe kraju, skupiające 90% 
filipińskiej ekonomii. 

Nazwa miasta pochodzi z czasów dawnych 
plemion, zamieszkujących region: określenie 

“May nilad”, znaczyło “tu jest nilad” – a 
dotyczyło specyficznego rodzaju rośliny. 
Nazwa z czasem wyewoluowała w Maynila, 
a w Europie i w Stanach Zjednoczonych 
przyjęła formę Manila.
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I tak w sytuacji, kiedy dwie łódki są już o dwa - trzy pola od portu i następuje ostatni 
rzut, gracz spokojniejszy i nie lubiący ryzykować ustawi swój pionek w porcie, licząc na 
przejęcie ładunku i płynący z tego fragment zysku. Gracz-ryzykant jednak zdecyduje się 
prawdopodobnie na łódź piracką i będzie liczył na dobry rzut, aby zagarnąć wszystkie 
przewożone na łodzi dobra.

Rozgrywka pełna jest takich decyzji, wymagających od nas nie tylko dostosowania 
się do wymogów losu, ale także i wyborów graczy, którzy wcześniej rozstawili swoje 
pionki. Mimo, że bezpośredniej interakcji między graczami nie ma (nie można sobie 
zabierać udziałów, albo spychać z łódek), to samym rozstawianiem pionków można 
współuczestnikowi zabawy znacznie pomóc lub przeszkodzić: odbierając mu intratne 
miejsce na łodzi, przesuwając pilotem upragnioną przez niego łódkę dwa pola do tyłu, 
bądź też decydując się na pirackie plądrowanie. 

Dzięki tym specyficznym regułom, przy bardziej “twardo”, grających poziom 
zaangażowania, a niekiedy irytacji, wzrasta pod niebiosa (co niektórzy gracze, na przykład 
ja, bardzo lubią), ale jednocześnie sprawiają one, że gracze spokojniejsi (na przykład 
rodzina, zasiadająca do Manili wieczorem, przy kuchennym stole) będą się dobrze bawić 
przez trzy kwadranse bez cienia negatywnych emocji.

Jedyną poważną wadą, jakiej doszukałem się podczas kolejnych rozgrywek w Manilę 
jest właśnie pełna losowość gry. Możemy jedynie w niewielkim stopniu wpływać na 
ruch łódek (za pomocą pól dla pilotów), ale i tak w ostatecznym rozrachunku wszystko 
jest w rękach losu. 

Można zapomnieć o przemyślnych taktykach i 
matematycznych obliczeniach, przewidywaniu posunięć 
i myśleniu kilka tur do przodu – jesteśmy ograniczeni 
do poczciwego rzutu kością, który zadecyduje, czy 
postawienie pionka np. na łodzi pirackiej było dobrym 
posunięciem, czy złym. Jest to zatem gra, przy której 
znakomicie będą bawić się osoby z żyłką do hazardu, 
miłośnicy rozgrywki planowanej, przemyślanej i 
wyliczonej będą zaś czuli spory niedosyt, kiedy całe ich 
długotrwałe kombinowane zostanie zniweczone przez 
pechowy rzut.

Ta pełna losowość sprawia też, że gracze niekiedy mogą 
przez kilka tur nie zarobić niemal nic, lub błyskawicznie 
się wzbogacić – a w sytuacji, kiedy któremuś z graczy wyjątkowo dopisze szczęście i 
przeskoczy finansowo pozostałych graczy, zyskuje on znacznie większe szanse na 
zwycięstwo niż pozostali – może do końca gry przejmować funkcję kapitana i jak 
najszybciej doprowadzić do portu towar, w którym ma najwięcej udziałów, tym samym 
zapewniając sobie sukces w rozgrywce. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się niezwykle 

Zoch Verlag
Oryginalnie Manila została wydana przez 
niemieckie wydawnictwo Zoch Verlag 

– wydawcę między innymi Niagary, czy 
Altamiry. Wydawnictwo w swojej ofercie 
posiada mnogość gier dla starszych i 
młodszych graczy. 

Do niemieckiego wydania Manili dołączana 
była również płyta CD. Sama gra wielokrotnie 
zdobywała nagrody zarówno w Niemczech, jak 
i za granicą. Niestety, autor gry, Franz-Benno 
Delonge, twórca m.in. gry Fjorde, zmarł w 
tym roku, i nic nie wskazuje na to, aby miał 
pojawić się jakikolwiek dodatek do Manili.

http://planszowki.polter.pl/Interakcja-c7517
http://planszowki.polter.pl/Losowosc-c7511
http://planszowki.polter.pl/Niagara-c14161
http://planszowki.polter.pl/Fjorde-c7416
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rzadko, na tyle sporadycznie, że nie psuje to przyjemności z kolejnych partyjek Manili.

Krótko i na koniec
Pomimo pewnych wad, Manila pozostaje znakomitą pozycją zarówno na imprezę 

w gronie przyjaciół, jak i dla rodziny. Jest to gra 
wybitnie “niedzielna”, do której wraca się co jakiś czas 
z dużą przyjemnością, ale na pewno nie można w nią 
grać non-stop, gdyż staje się wtedy nieco monotonna. 
Kolorowa plansza i świetne wykonanie spodoba się 
miłośnikom gier takich jak Blue Moon City, a losowa 
rozgrywka będzie z pewnością przyjemną odmianą po 
wielogodzinnych, pełnych planowania rozgrywkach w 
Wysokie Napięcie.

Dodając do tego przyjemny klimat przemytniczej 
eskapady, zarządzanie ryzykiem, kupowanie towarów na 
czarnym rynku i podobne szmuglerskie elementy, oraz 
doskonałe wykonanie każdego elementu, zaczynając od 

planszy, a na instrukcji kończąc (ze szczególną uwagą na przepięknie wykonane monety 
i fajne pionki), mamy pozycję, która zadowoli większość typów graczy – nie licząc tych, 
dla których sednem rozgrywki w planszówki jest długie planowanie i niska losowość.

Ocena: 5 / 6
Typ gry: rodzinna
Tytuł: Manila
Autor: Franz-Benno Delonge
Wydawca: Egmont
Data wydania: 2007
Miejsce wydania: Polska
Liczba graczy: od 3 do 5
Wiek graczy: 0d 10 lat
Czas rozgrywki: ok. 60 minut
Wydanie: polskie
Instrukcja: polska
Cena: 130,00 zł.

Dziękujemy wydawnictwu Egmont za udostępnienie egzemplarza gry do recenzji

Autor podsumowuje
Jednym słowem… pasjonująca.

Szczególnie polecana… dla rodzin z dziećmi 
w różnym wieku, grup przyjaciół szukających 
gry na zabawy.

Odradzana… miłośnikom “szachowych” 
planszówek.

Największe zalety… doskonałe wykonanie, 
przemyślana mechanika, dużo kombinowania 
i pośredniej interakcji.

Główne wady… losowość oraz sporadycznie 
występujący efekt “kuli śnieżnej”. 
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Gry, w które nie grałem
Zaduszki

Nie wiem czy oglądaliście kiedyś stare westerny? Takie, 
w których szeryf wjeżdża na białym koniu do głębokiego 
kanionu. Chociaż jest samo południe, to jednak dno jest ukryte w cieniu. Koń wlecze 
się noga za nogą, a w tle leci jakieś kawałek Morricone. W pewnym momencie ze zboczy 
wąwozu zaczynają spadać ogromne kamienie (z dykty). To źli bandyci postanowili zabić 
dobrego szeryfa…

Mój pokój przypomina właśnie taki kanion. Długi i wąski, ukryty wśród dwóch, wysokich 
półek z książkami. Gdzieś w głębi stoi (podobno) jakiś komputer. Jak w każdym 
porządnym westernie, trochę skał (tzn. książek) wala się po podłodze i okolicach. Jednak 
to nie o literaturze podłogowej będzie poniższy tekst.

Na szczycie szafek leżą graty. Planszówki po lewej stronie, części komputerowe po 
prawej. W roli złego bandyty występuje zazwyczaj kot. Pierwsze spadają wtedy “gry 
lżejsze”, przerywnikowe i imprezowe. Jeżeli to nie wystarczy, pozostają jeszcze eurogry 
i strategie wojenne. 

Od dawien dawna pokój należał do mnie i do Taty. Zawieszenie broni zakładało, że nie 
ruszamy cudzych krawędzi kanionu. Ja nie ruszam gratów komputerowych, on nie dotyka 
planszówek. Działania w samoobronie (np. zasłanianie głowy przed spadającą klawiaturą) 
są dozwolone. Niestety kilka miesięcy temu musiałem złamać warunki rozejmu. 

Musiałem uporządkować rzeczy po zmarłym Tacie. 

Klawiatury, procesory, dyski twarde, hipertajne dokumenty wojskowe Marynarki 
Wojennej (O kurka! – tego nie było. Nie było żadnych tajnych dokumentów. Naprawdę!). 
Byłem bardzo zdziwiony, gdy pod starą klawiaturą znalazłem planszówki. Czyżby Tata 
złamał warunki rozejmu? 

Na pierwszy ogień poszły szachy. Ani Tata, ani ja nie byliśmy wybitnymi graczami. 
Pierwszą partię rozegraliśmy, kiedy miałem jakieś 9 lat, ostatnią w okolicach mojej matury. 
Graliśmy okazjonalnie, do czasu, gdy nie zacząłem nałogowo wygrywać. Tata wrócił 
do brydża, ja przerzuciłem się na Wysokie Napięcie. Szachy pozostały jednak moją 
pierwszą grą planszową. Do dzisiaj cenię sobie elegancję i prostotę mechaniki, połączone 
z “głębią strategiczną” i dużą swobodą decyzji. Nie lubię ludzi nie potrafiących grać w 

“królewską grę”. Poznane później go, czy mankala nie wywarły na mnie porównywalnego 
wrażenia. 

Moją pierwszą grą wojenną był Top Gun. Największym jego atutem były wiernie 
odwzorowane karty rzeczywistych samolotów. Do dzisiaj pamiętam dyskusje toczone 
z Tatą na temat przewagi Miga-29 nad F-16. Rakiety na podczerwień, bombardowania 

Autor: Marcin ‘Ezechiel’ Zaród
Redakcja: Joanna ‘Ysabell Moebius’ Filipczak

http://planszowki.polter.pl/Gry-w-ktore-nie-gralem-c13471
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i walka manewrowa – pomimo turowej mechaniki, gra przypomina nieco Wings of 
War. W trakcie kilkunastu partii w TG dowiedziałem się, że nie lubię w planszówkach 
losowości. Właśnie podczas jednej z rozgrywek poznałem legendę rodzinną, opowiadającą 
o przyjęciu mojego Ojca na WAT. Ze względu na wadę wzroku, przed badaniem 
lekarskim nauczył się na pamięć wszystkich tablic okulistycznych. Wyniki były tak 
dobre, że przyjęto go do lotnictwa. Dopiero stamtąd trafił do MW. Nic więc dziwnego, 
że Top Gun był dla nas obu grą szczególną, dla mnie, bo dotyczył pracy Ojca, dla Taty, 
bo dotyczył pasji syna.

Top Gun i szachy to nie jedyne gry, w które grałem z Tatą. Pomimo znacznie mniejszej 
niż dzisiaj popularności planszówek, poznaliśmy jeszcze takie klasyki jak Kreta 1941 
czy Bzura 1939, a także familijne Step by Step. Większość wspomnień z rozgrywek 
podkolorowana jest sentymentem. Zapomniałem już błędy i niejasności w zasadach. 
Pamiętam tylko radość z rozgrywek z Ojcem i satysfakcję z wygranej. Boję się sięgać 
dzisiaj po te gry, boję się, że słabości wykonania i mechaniki wezmą górę nad dobrymi 
wrażeniami. Teraz, gdy poznałem “nowoczesne” planszówki, obawiam się powrotu do 
tych “starszych”, nie chcąc zniszczyć sobie dobrych wspomnień.

Po drugiej stronie półek – po mojej stronie kanionu, leży kilka innych gier planszowych, 
w które z Tatą zagrać już nie zdążyłem. Nie wystarczyło czasu na Haziendę, Twilight 
Struggle czy Thurn und Taxis. Nie udało nam się razem zmierzyć w Wysokie napięcie, 
chociaż obu nas przyciągała industrialna estetyka planszy. Ostatnią grą, w którą grałem 
z Tatą pozostanie, zatem brydż, którym zaraziłem się dopiero w liceum. 

Najbardziej żałuję nierozegranej nigdy partii w Orła morskiego. Marynistyka była 
naszym wspólnym konikiem, więc próba odtworzenia Bitwy Jutlandzkiej czy Bitwy u 
Wysp Komandorskich pociągała nas niesamowicie. Niestety – ciągle nie starczało nam 
czasu, odkładane spotkanie nigdy nie nadeszło. Mnie odstręczała nauka skomplikowanych 
zasad, a Tata pewnie obawiał się porażki “na polu zawodowym”. Orzeł morski do końca 
świata będzie leżał na półce, chyba, że mój (ewentualny) syn odziedziczy hobby po ojcu 
i dziadku. Podobny los spotkał Ścieżki chwały. Bardzo intrygujący okres historyczny, 
duży wybór możliwych strategii – wszystko zachęcało do gry. Ponownie nie starczyło 
czasu, ani sił na naukę zasad i rozgrywkę. 

Żałuję, że Tata nie zdążył zagrać ze mną w Duel in the Dark. Mieszanka brydżowego 
blefu i szachowej strategii przypadłaby mu do gustu, podobnie jak estetyczne wykonanie. 
Może wróciłyby wspomnienia ze wspólnych partii Top Guna, Lwa Morskiego czy 
seansów Bitwy o Anglię.

Typowe gry familijne nie pociągały nas za bardzo. W momencie boomu planszówkowego, 
obaj byliśmy na nie nieco za starzy. Woleliśmy raczej gry strategiczne i logiczne, takie, w 
których osiągnięcie mistrzostwa zabiera zbyt wiele czasu. Ani Osadnicy, ani Carcassonne 
nie pociągały nas tak bardzo jak Wysokie Napięcie czy Twilight Struggle. Żałuję, że nie 
nauczyłem Ojca grać w Caylusa, jako brydżysta byłby pewnie zadowolony z szerokiego 
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wachlarza strategii. Paradoksalnie – do grania z rodzicami trzeba dorosnąć. Dopiero 
po stracie Taty uświadomiłem sobie wartość czasu z nim spędzonego, tyle, że wtedy 
było już za późno. 

Jeśli kiedyś będę miał syna, też nauczę go planszówek. Zaczniemy od szachów, potem 
będą Osadnicy (grrr – jak ja ich nie lubię), może Bohnhanza a może Carcassonne? 
Nauczę go grać w Hexa, pokażę mu Blue Moon City. Gdy dorośnie, przerzucimy się 
na Wysokie Napięcie, Puerto Rico i Twilight Struggle. A gdy kiedyś pokona mnie w 
Caylusa, przekażę mu swoją kolekcję gier.

Cieszę się, że sporą część mojego życia wypełniły planszówki. Ciężko mi ocenić, czy miały 
one wpływ na mój charakter, zainteresowania czy pracę. Nie żałuję żadnej partii, nawet 
jeśli była rozegrana w marną grę. Czas zaciera błędy mechaniki, a koloryzuje wspomnienia 
z rozgrywki. Nieważne, zatem, czy grałem w Chińczyka czy w Puerto Rico, w istocie 
liczą się tylko kolejne udane spotkania z bliskimi.

Spieszmy się grywać z ludźmi, tak szybko odchodzą…
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7 Trzewikowszczyzna

Forma gier wydawanych pod znakiem Cheapass z pewnością 
wyróżnia je na tle innych wydawnictw. W zalewie ciężkich, kolorowych pudeł, 
wypełnionych po brzegi żetonami, figurkami i grubymi taliami kart, produkcje 
stajni Cheapass prowokują wręcz swoją lekkością i kłują w oczy czarno-białą oprawą. 
Znaczące są też różnice w cenie. Cheapass zdaje się krzyczeć: Stary, dajemy Ci fajną grę, 
z dopracowanymi zasadami, po rozkosznie niskiej cenie. Nie płacisz, za tonę bitsów 
oraz kolorowy tusz. Nie płacisz za solidne pudło. Dostajesz esencję, zasady i wszystko co 
potrzebne do grania. Nie zawyżamy sztucznie kosztów, nie płacimy uznanym grafikom, 
ani wytwórcom figurek. Dostajesz wyjątkowe zasady i elementy konieczne do gry. 
Wszystko to za 10 dolców. Ty oszczędzasz, a my i tak troszkę na tym zarobimy. Za cenę 
jednej „wypasionej” gry dostaniesz u nas cztery. 

W tym szaleństwie jest reguła. Przyszło mi zagrać w trzy gry wydawnictwa Cheapass. 
Unexploded Cows, Kill Doctor Lucky oraz Witch Trial. Każda z nich jest inna. 
Łączy je tylko czarno-biała oprawa. Unexploded Cows – w polsce wydane nakładem 
Wydawnictwa Portal jako AtoMuuuuówki – to bardzo lekka party-game o dowcipnej 
tematyce. Kill Doctor Lucky z kolei jest grą o znacznie większym stopniu muzgożerności. 
Witch Trial zaś jest czymś pomiędzy. Te dwie ostatni gry łączą się ze sobą w warstwie 
tematycznej. Obie „dzieją się” w klimatach lat bliskich fine de cicle. 

Lakka gra imprezowa w czerni i bieli? Może być. Znam to z Wiochman Rajzera, 
pamiętam z Sim Wiochy. Dowcipny temat, niezobowiązująca komiksowa oprawa. 

Gra odnosząca się wprost do wieku pary i początków wieku elektryczności? Jasne. Ma 
to klimat. Jest estetycznie powiązane. Pamiętam wystrój książek i gazet, znam wygląd 
ówczesnych reklam. Mimo toporności wydania, mam wrażenie, że trzymam w dłoniach 
produkt prosty, lecz elegancki. 

Wydawnictwo Portal przenosi formułę Cheapassa do polski. Czy jest to tak świetne 
zagranie jakby mogło się wydawać? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to poniekąd 
strzał do własnej bramki. 

Mam wielki szacunek do Ignacego Trzewiczka i Wydawnictwa Portal. Za to że swego czasu 
skutecznie (czytaj na dłużej niż 5 numerów) przełamał monopol prasowy na rynku gier 
fabularnych. Za to, że dzięki Portalowi powiało nowością, nieszablonowym spojrzeniem. 
Za to, że Portal jest jedynym wydawnictwem, które potrafiło stworzyć polskiego erpega 
i utrzymać go z sukcesem na rynku. Za to, że Portal był prekursorem nowej fali gier 
planszowych (fali, po której wszyscy teraz surfujemy). I samego Ignacego Trzewiczka 
za wielki zapał, za upór w dążeniu do celu. Za to, że nie odpuścił i przetrwał recesję 
pierwszych lat XXI wieku. Za trzy edycje Pionka i propagowanie gier planszowych. 

Zadaję sobie jednak pytanie, czy metody, który sprawiły, że Wydawnictwo Portal dziś 

Autor: Piotr ‘Neurocide’ Haraszczak

 http://planszowki.polter.pl/Neurocide,blog.html?3369
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kwitnie, że wydaje polskie gry, będą skuteczne teraz, kiedy o recesji już nikt nie pamięta? 
Czy to co sprawdziło się w chwili załamania rynku, sprawdzi się i dziś? Czy nie jest tak, 
że rynek gier planszowych, to jednak zupełnie inni klienci, to inny target (pod wieloma 
względami) niż erpegowcy? 

Z erpegów się wyrasta, erpegowcy to często licealiści i studenci, a zatem w sporej liczbie 
osoby, których portfele są cienkie, którzy liczą każdy grosz. Dla nich ważne jest to, czy 
gra jest tania, czy mogą sobie ściągnąć ją z sieci – tylko po to, żeby mieć później na piwo, 
fajki, albo bilet miesięczny. Często są zależni finansowo od rodziców. Ilu znacie rodziców, 
którzy z chęcią dają dzieciakowi na podstawki czy dodatki? To bardzo niestabilny rynek, 
z niepewnym klientem. Cena gra ważną rolę. Pamiętam siebie, dla mnie było to dosyć 
istotne. 

Dziś zarabiam. Stać mnie i na fajki, bilet i jeszcze grę planszową. Płace za mieszkanie, 
jedzenie – ale przyjemności nie są problemem. Mam swój własny niezależny portfel. Dziś 
stać mnie na Tygrys i Eufrat, Osadników, Neuroshimę. Stać mnie na kupno pisma 
poświęconego mojemu hobby. Jeszcze parę lat temu, żeby kupić Portala rezygnowałem z 
czterech obiadów w stołówce. Wówczas Machina wydawała mi się produktem o idealnym 
stosunku cena/jakość/grywalność (nawet miałem wrażenie, że wychodzę na tym lepiej 
niż wydawca). Ale dziś, gdybym miał wybór – czy zostawić w sklepie 30 zlotych za 
Machinę czy 120 za Ticket to Ride (bo obie gry uwielbiam), zgadnijcie co bym wybrał. 
I odwrotnie, gdybym miał do wybory czarno-szaro-białego TtR za 30 i w pełni kolorową 
Machinę, z solidnymi kartami i żetonami za 120. Pewnie, wziąłbym to co droższe i lepiej 
wykonane. Stać mnie. 

Za to nie stać mnie dziś na gry fabularne. Paradoks? Nie, gdyż za rpg płacę czasem. 
Sesja zżera 5 godzin. Przygotowania do niej dwa lub trzy razy więcej. Sesja eliminuje z 
towarzystwa moją dziewczynę, oraz żony lub dziewczyny kumpli. Wpadając na herbatkę 
do domu zaprzyjaźnionej pary nie zaproponuję od niechcenia sesyjki w Warhammera, 
za to z chęcią partyjkę Osadników, Ticketa czy Mag-blasta. Nawet dłuższe gry takie jak 
Gra o Tron, czy Arkham Horror (mimo zbliżonego do sesji czasu trwania) eliminują 
parę dobrych godzin przygotowań. Może to lenistwo, a może to wspólne wielu ludziom 
przed trzydziestką wrażenie, że czas płynie szybciej niż kiedyś. Tak czy inaczej na RPG 
mnie nie stać. 

Czy bardzo się pomylę, kiedy stwierdzę, że w podobnej sytuacji znajduje się spora liczba 
niegdysiejszych erpegowców? Czy was też nie stać na RPG? Czy zatem nie jest tak, że 
byli erpegowcy, kiedyś biedni studenci (z nadmiarem czasu), dziś są już jakoś sytuowani 
finansowo (lecz wiecznie na debecie czasowym), są już innym targetem? 

Jest jeszcze jedno. Kiedy byłem bajtlem (tak się w mych stronach nazywa dzieciaka) 
grałem z rodzicami. Pamiętam Kokosy (mutacja Monopoly) wycięte z gazety Razem, 
lub z Panoramy, pamiętam niedzielne Makao i Eurobussines. Nie znam nikogo, kto 
by niedzielę poświęcał na erpegowanie z rodzicami. Nie znam też zbyt wielu rodziców 
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7 patrzących przychylnie na RPG. Moje pokolenie albo jeszcze nie wydało dzieci, albo 

wydało, lecz są jeszcze zbyt młode. Targetem wydawnictw RPG nigdy nie byli rodzice, 
a to oni posiadają środki. W przypadku gier planszowych może być jednak inaczej. Bo 
jeśli dajmy na to mój ojciec, wyciągnie na imprezie rodzinnej Warhammera, to raczej 
partnera nie znajdzie. Jeśli zaś, wyłoży na stół Ticketa, to nawet jeśli wujek popuka 
się w czoło, a ciotka rzeknie: Jasiu dorośnij wreszcie, to ciągle będzie mógł zagrać ze 
mną, albo postępową babcią, albo chmarą berbeci. Kto wie, może nawet zaintrygowany 
wujek weźmie w końcu jednego głębszego na odwagę i sam się do gry na tą godzinkę 
przyłączy. 

Cheapass jest buntownikiem na bogatym rynku. Jedzie pod prąd, wyróżnia się. Jest 
czarno-biały w bezmiarze koloru. Wydawnictwo ma urok anarchisty. Ale jak długo 
prosperuje rynek gier planszowych w ameryce czy europie? Dwadzieścia, trzydzieści 
lat? Może więcej? 

A u nas? Raptem trzy. Czy nie jest tak, że pragniemy kolorowych wydań, mocnych 
żetonów i ciężkich pudeł? Czyż nie jesteśmy jak pustynia pragnąca wody? Sądzę, że 
okres wydawania gier po najniższych kosztach rynek ma za sobą. Klienta stać nie tylko 
na gry fajne, ale przy tym świetnie wykonane. Bo jeśli chcę nabyć prześwietną grę, to 
chcę, żeby jakość wykonania też mnie zadowalała. I gdyby dziś, ktoś wydał jeszcze raz 
pierwszą Machinę i sprawił, że żetony byłyby grube i twarde oraz w pełnym kolorze, że 
karty nie dość, że barwne to jeszcze posiadające zaokrąglone rogi (i w ogóle wykonane 
jak te w Magblaście) i gdyby ten ktoś dołączył kolorową instrukcję na kredzie, a pudło 
wyposażył w ergonomiczną wytłoczkę, to zapłaciłbym za tą grę godną cenę. Tak jest 
beknąłbym za nią 120 złociszy bez wahania.
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Wstęp do antologii - komputerówki
Dział gier PC jest chyba jednym z młodszych na Polterze. Powstał 
zaledwie nieco ponad rok temu, jednak po uruchomieniu miał spore problemy z redakcją. 
Skończyło się na tym, że od czerwca opiekuje się nim ja. Zresztą tak się pomyślnie składa, 
że niedawno publikowaliśmy tekst, związany z urodzinami działu. Można go znaleźć 
na stronie w zakładce Publicystyka. Tak więc pisanie tutaj jakiejś długiej i szczegółowej 
historii mija się z celem. Pozwolę sobie wkleić tutaj tylko zakończenie wspomnianego 
już tekstu: 

„Przez pół roku staraliśmy się w miarę regularnie dostarczać Czytelnikom newsy oraz 
recenzje. Efekt to 668 newsów oraz 19 nowych recenzji. Uzupełniliśmy także bazę 
danych o 454 pozycji (do tego 11 w dziale Przed premierą) i galerię o 170 nowych 
materiałów. Co miesiąc także odbywa się na naszych łamach sonda. Tyle cyferek. Na 
zakończenie pozostaje podziękować mi zarówno Czytelnikom, jak i osobom z redakcji. 
Za odwiedzanie, za komentowanie, czasem za współtworzenie. Cały czas staramy się 
zmieniać i reagować na wszelkie sugestie, by być jak najatrakcyjniejszym działem. Na 
dzień dzisiejszy oceniam go na 3 z mocnym plusem. Powoli, aczkolwiek konsekwentnie, 
idziemy do przodu. Mam jednak nadzieję, że za rok wynik ten będzie lepszy.” 

Co do samej antologii – mieliśmy nielichy problem z wyborem tekstów. Wiedziałem, że 
na pewno chcę w niej widzieć Scenę Infinity Engine autorstwa Dawida ‘Yarpena’ Gniłki. 
Bardzo ciekawie zaprezentował on w nim gry oparte o tytułowy silnik, zawierając w 
tekście także sporo informacji o nieoficjalnych dodatkach i modyfikacjach. Dla fanów 
serii BG czy IWD to lektura wręcz obowiązkowa. 

Kolejnym tekstem została recenzja gry Clive Barker’s Undying autorstwa Arkadiusza 
‘Jeremiaha Covenanta’ Słowika. Czemu? Ponieważ to pierwszy tekst, jaki ukazał się po 
reaktywacji działu. Dodatkowo, sama gra uzyskała najwyższą możliwą ocenę, czyli szóstkę. 
To chyba wystarczająca rekomendacja. 

Z ostatnim tekstem było najwięcej problemów. Początkowo, miał to być S.T.A.L.K.E.R.: 
Cień Czarnobyla. Jednak po dyskusji i zastanowieniu, do publikacji trafił Guild Wars. 
Kolejna najwyższa ocena punktowa, a przy tym bardzo dobra gra. Dużo lepsza od 
wspomnianego S.T.A.L.K.E.R.a. Mam nadzieję, że sam tekst także przypadnie Wam 
do gustu, ponieważ to ja jestem jego autorem. 

To co mogę powiedzieć na zakończenie, to życzyć miłej lektury i zaprosić do regularnego 
odwiedzania, a także współtworzenia działu. 

Do przeczytania.

Autor: Łukasz ‘Chavez’ Maludy
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Scena Infinity Engine 

Salve, czytelniku!
Na początek może się przedstawię. Z tej strony monitora Dawid 

‘Yarpen’ Gniłka. Od ponad 2 lat jestem twórcą oraz tłumaczem 
modyfikacji dla silnika Infinity, czyli dodatków do gier takich jak 
Saga Baldur’s Gate, Saga Icewind Dale czy też Planescape: 
Torment. W moim skromnym felietonie chciałbym przybliżyć ci 
coś, co współtworzymy już od kilku lat oraz pokazać, że rozwijanie 
kreatywności i tworzenie czegoś nowego w obrębie fantastyki, to 
nie tylko pisanie do szuflady setek opowiadań czy też dodatków dla 
Dungeons and Dragons. Jest wiele ścieżek, moddowanie (czyli 

modyfikowanie) gier komputerowych może być jedną z nich.

Dla tych, którzy nie znają tytułów powstałych na silniku Infinity, krótko je opiszę. Pozycje 
te to seria klasycznych już gier cRPGów, w których akcja ukazana jest w dwuwymiarowym 
rzucie izometrycznym. Gry oparte są one o mechanikę Dungeons and Dragons i dzieją 
się (poza Tormentem, które ukazuje nam Sfery) w znanym świecie Zapomnianych Krain. 
Saga Baldur’s Gate to ogromna, fabularna przygoda ukazująca nam losy Dzieci Bhaala. 
Icewind Dale zaś to klasyczny, cRPGowy hack’n’slash, nawiązujący do takich gier jak np. 
Eye of Beholder. Z kolei Planescape: Torment jest już zupełnie inną grą, w której nacisk 
położono na niesamowity świat Sfer, wielowątkową fabułę oraz bardzo rozbudowane 
dialogi. Jak widać, dla każdego coś miłego – dzięki temu tytuły te znalazły na całym 
świecie miliony fanów. Fanów, którzy nie ograniczyli się tylko do grania.

Autor: Dawid ‘Yarpen’ Gniłka
Redakcja: Łukasz ‘Chavez’ Maludy
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Mimo, iż każdą z tych gier można było przejść na bardzo wiele sposobów, niektórzy 
próbowali urozmaicić rozgrywkę. Powoli powstawały pierwsze, nieoficjalne (oficjalnych 
brak) narzędzia służące do edytowania zasobów gry. Szybko odkryto metody na 
dodawanie nowych przedmiotów, zaklęć, postaci czy obszarów. Uzdolnieni modderzy 
mogli zrealizować swoje wizje, dopowiedzieć to, co ich zdaniem w oryginalnej grze zostało 
niedopowiedziane. Powstały społeczności modderskie, które jednoczyły zapaleńców i 
dawały im miejsce na dzielenie się swoimi uwagami oraz wiedzą z innymi.

Jak to wygląda dzisiaj? Pięć ogromnych, międzynarodowych społeczności modderskich i 
kilka pomniejszych o charakterze “narodowym”, ponad 500 modyfikacji dla gier na silniku 
Infinity – od drobnych udoskonaleń mechaniki po Totalne Konwersje wprowadzające 
zupełnie nową fabułę i rozwiązania. Zaangażowani w rozwój profesjonalni writerzy, 
graficy, webmasterzy, tłumacze. Do tego kanały RSS i radio Infinity oraz, co najważniejsze, 
niesłabnąca popularność i młodzi ludzie, którzy chcą pokazać coś od siebie. Poza tym, 
istnieją projekty takie jak Gem RB – open-source’owy emulator silnika Infinity, czy 
też gra The Broken Hourglass, która tworzona jest przez ludzi ze sceny modderskiej 
(projekt został uznany za odkrycie niezależnej sceny developerskiej). Notuje się ciągły 
progres. Także w Polsce, chociaż nasz kraj pozostaje mocno w tyle w porównaniu z 
innymi. Ostatnie wydanie Sagi BG i IWD znacznie spopularyzowało temat modów 
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– dzięki czemu rośnie zainteresowanie stronami tematycznymi.

Wypadałoby chyba wspomnieć coś o najważniejszym elemencie tego wszystkiego – o 
samych modach. Te są różne, od drobnych poprawek po zupełnie nowe fabuły. Najwięcej 
(aż 300) modyfikacji powstało do Baldur’s Gate 2, która łączy w sobie najłatwiejszy do 
modowania silnik i bardzo “chłonny” świat, w którym wiele można jeszcze “namieszać”. 
Pozwolę sobie opisać kilka najważniejszych.

Saga Baldur’s Gate:
Opowieści z Północy Wybrzeża Mieczy: Jest to największy obecnie dodatek dla 
pierwszej części Baldur’s Gate - w dodatku polskiego autorstwa. Po jego zainstalowaniu 
pojawia się wiele dodatkowych zaklęć, przedmiotów, postaci, przeciwników i zadań. 
Dane nam jest zarówno zwiedzić zupełnie nowe lokacje, jak i odkryć szeroko zakrojone 
zmiany w tych z oryginalnej gry.

Tajemnice Wybrzeża Mieczy: To znacznie młodszy od Opowieści… dodatek. 
Mimo iż aktualnie jest on na poziomie Demo, jest już godny uwagi. Wprowadza 
wiele interesujących rozwiązań czysto mechanicznych takich chociażby jak Punkty 
Doświadczenia za naukę czarów. Nie stroni przy tym od dodatków czysto fabularnych: 
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znajdziemy tu zarówno nową postać ‘przyłączalną’ (Czarodziej Ann’amorth) jak i 
możliwość romansowania z drowką Viconią już w pierwszej części gry.

The Grey Clan Episode I: In Candlelight: Rozszerzenie to wprowadza do świata gry 
nową rozbudowaną intrygę, która ma związek z Szarym Klanem - świetnie wyszkolonym 
i wyposażonym ugrupowaniem planującym atak na Wybrzeże Mieczy. W czasie tego 
zadania będziesz musiał rozwiązać wiele zagadek oraz pokonać potężnych przeciwników 

- jednak nagrodą będzie (poza zyskami) spokój Wrót Baldura.

Baldur’s Gate Trilogy: Jest to konwerter silnika Infinity, który pozwala nam zagrać w 
Baldur’s Gate I na silniku drugiej części gry poprzez spojenie tych dwóch tytułów w 
jedną wielką całość. Podczas rozgrywki możemy cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami 
BG2 - wysoka rozdzielczość, nowe rasy i klasy, przycisk TAB i inne. Poza tym platforma 
BGT jest łatwiejsza w edycji, co pozwala tworzyć dodatki, które byłyby niemożliwe do 
realizacji dla oryginalnego BG1.

Unfinished Business (BG1&BG2): Dodatek ten przywraca do gry elementy, które 
zostały z niej wycięte przed wydaniem - zarówno ze względu na decyzję twórców jak 
i brak czasu na dopracowanie. Zmiany niekiedy były diametralne: w BG1 dane nam 
będzie zwiedzić drugi poziom Lodowej Wyspy czy też zapoznać się z rozszerzonym 
Pamiętnikiem Sarevoka. W BG2 z kolei pomożemy Minscowi w poszukiwaniu Boo, 
zabawimy się w kotka i myszkę z Bodhi oraz wyjaśnimy sprawę znajomości Sarevoka 
oraz Yoshimo.

The Darkest Day: Jest najsłynniejszą, a zarazem największą modyfikacją dla BG2. 
Zawiera dziesiątki zadań, lokacji, zaklęć, przedmiotów, podklas, postaci i zupełnie 
nowych przygód. Niestety, większość z nich jest niezbyt urozmaicona zaś instalacja tego 
dodatku zbliża Baldur’s Gate do prostego H’n’S. Mimo to znajduje on tysiące fanów 
na całym świecie, także w Polsce.

Classic Adventures: Aktualnie, jest to jedyna wciąż tworzona Totalna Konwersja dla 
Baldur’s Gate 2. Po jej zainstalowaniu dane nam będzie rozegrać ogromną kampanię 
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pełną klasycznych przygód dla AD&D – czyli coś, co każdy fan RPG (a w szczególności 
Dungeons and Dragons) powinien zobaczyć. Obecnie istnieje wersja Beta która pozwala 
na rozegranie kilku spośród tych przygód, które już prezentują się znakomicie.

Saga Icewind Dale:
Auril’s Bane: Duża modyfikacja dla Icewind Dale 1, która urozmaica grę poprzez 
dodanie nowych zadań, przedmiotów i zaklęć. Oprócz tego dołączone zostały liczne 
poprawki oraz usprawnienia. Modyfikacja niestety nie została przetłumaczona na język 
polski.

Undead Targos: Jedna z niewielu modyfikacji dla Icewind Dale 2, która zamienia 
oblegające Targos gobliny na nieumarłe szkielety - nie są one tak banalnym przeciwnikiem 
i walki stają się o wiele ciekawsze. Na potrzeby zmiany, zedytowane zostały dialogi jakie 
przeprowadzają mieszkańcy Targos.

Oczywiście jest to tylko bardzo mały obraz tego, co możecie znaleźć na stronach o Infinity. 
Ze względu na to, że różnorodność jest ogromna – pewnie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Jeżeli ktoś by się skusił na to by zagrać z modami - starzy by odświeżyć pamięć; młodzi 
by zobaczyć w co się kiedyś grało – to powinien sprawdzić zawartość stron, których 
adresy podaję poniżej.

Polskie:

•	 Tawerna Bibliotekarzy (Tutoriale)
•	 Wieża Ramazitha (Mody)
•	 Dolina Hrothgara (Forum)
•	 Children of Bhaal (Forum)

Zagraniczne:

•	 Pocketplane 
•	 Gibberlings3
•	 Spellhold Studio
•	 Black Wyrm Lair
•	 TeamBG
•	 Chosen of Mystra
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Teraz wypada się już tylko pożegnać. Chociaż, może spotkamy się kiedyś na forum – kiedy 
będziesz prezentował swój pomysł na moda. Pozdrawiam!
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Clive Barker’s Undying
 Dum spiro spero – Póki oddycham, nie tracę nadziei

 Clive Barker’s Undying 
to gra FPS opowiadająca 
historię Patricka Gallowaya, poszukiwacza przygód i 
badacza zjawisk paranormalnych, który przybywa do 
Irlandii na wezwanie swojego przyjaciela, Jeremiaha 
Covenanta. Na miejscu okazuje się, że sprawa jest nieco 
bardziej skomplikowana, niż się na początku wydawało – 
dziedzic rodu umiera, a wokół domostwa zaczynają się 
dziać bardzo dziwne rzeczy. Jeremiah przybliża Patrickowi 
historię swojej familii, gdy wtem konwersację przyjaciół 
przerywa dziki ryk, dochodzący gdzieś z korytarza. 
Galloway dobywa broni i rusza sprawdzić, co to było, a 

my zostajemy wrzuceni prosto w wir wydarzeń.

Nim zacznę przybliżać czytelnikowi grę, warto wspomnieć o osobie Clive’a Barkera, 
firmującego grę swoim nazwiskiem. Pisarz (cykl Księgi Krwi, Wielkie Sekretne 
Widowisko), producent filmowy (seria Hellraiser), poeta i malarz jest postacią znaną 
każdemu miłośnikowi horrorów. Jego wkład w grę jest bardzo widoczny i to właśnie 
przede wszystkim jemu zawdzięczamy fabularną niezwykłość Undyinga.

Fabuła gry intryguje, pomimo tego, że pomysł wydaje się zwyczajny – niemal opuszczony 
dom, umierający właściciel, kilka osób ze służby, które jeszcze nie uciekły i dziwne, 
tajemnicze zdarzenia. Wcielając się w postać Gallowaya przyjdzie nam powoli poznawać 
mroczną i zawiłą historię rodziny Covenantów. Rozmawiając z napotkanymi ludźmi oraz 
odnajdując pamiętniki i pergaminy, z każdą chwilą w większym stopniu uświadamiamy 

Autor: Arkadiusz ‘Jeremiah Covenant’ Słowik
Redakcja: Łukasz ‘Chavez’ Maludy
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sobie, jak skomplikowane były relacje między członkami familii i do czego doprowadziły. 
Okultyzm, czarna magia, szaleństwo – to integralne części historii demonicznego rodu 
Covenant. Scenariusz napisany przez Barkera olśniewa i przykuwa do komputera, nie 
pozwalając się od niego oderwać.

A może jednak? Może warto oderwać się od monitora i sprawdzić, czy naprawdę jesteś 
sam w pokoju? W końcu Clive Barker’s Undying jest bardzo udanym horrorem. Podczas 
gry często przyjdzie ci przemierzać korytarze idąc przy ścianie i czujnie przepatrując 
otoczenie. Albo po prostu stanąć w miejscu i poczekać aż wycie umilknie, a te diabelne 
Howlery wreszcie nadejdą. Lub tak po prostu – bać się własnej broni. Trzymałeś kiedyś 
w dłoni Tybetańskie Działo Wojenne, broń podobną do łba złotego smoka, co rusz 
wzdrygającą się z zimna? Mówię to z całą pewnością - to jeden z niewielu FPS-ów, który 
naprawdę jest w stanie wywołać ciarki na plecach grającego. Nie polecam grania w nocy 
osobom, nie mającymi wcześniej styczności z podobnymi tytułami – dzieło panów z 
DreamWorks jest naprawdę znakomite i potrafi przestraszyć.

Wspomniałem o Howlerach – jest to jeden z wrogów, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. 
Rodzajów przeciwników nie ma zbyt wiele, jednak w niczym to nie przeszkadza. Każdy 
z nich jest bardzo charakterystyczny i na długo zapada w pamięć. Na początku będziemy 
walczyć właśnie z owymi Howlerami, psami z piekła rodem. Później pojawią się m.in. 
piraci i potwory przypominające istoty opisywane przez Lovecrafta. Jak różny jest ich 
wygląd, miejsce występowania i sposoby walki, tak wszyscy wrogowie mają jedną wspólną 
cechę – bardzo często działają przez zaskoczenie. 

Oprócz wyżej wymienionych przeciwników, zmierzymy się z sześcioma bossami 
– pięcioma odpowiadającym kolejnym demonicznym mieszkańcom domu, a także 
tytułowym Nieumierającym. Każdy z nich wymaga pomysłowości i innej taktyki 

– zastosowanie jak największej siły ognia zwyczajnie nie działa.

Asortyment środków zagłady, który otrzymujemy do rąk należy podzielić na dwie 
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kategorie – broń i magię. Pośród tych pierwszych znajdziemy m.in. rewolwer, do którego 
można znaleźć zwykłe i srebrne pociski, dubeltówkę (także dwa rodzaje amunicji i tryb 
strzału z dwóch luf jednocześnie), Kosę Celtów, Tybetańskie Działo Wojenne czy 
Kamień Gel’ziabar. Podstawowym czarem jest Skrye, dający możliwość m.in. patrzenia 
w przeszłość. Oprócz niego, w trakcie gry nabędziemy zdolność niszczenia obcej magii, 
rzucania zaklęcia przyspieszającego, czy tworzenia fenomenalnej Burzy Czaszek. Do 
tego każdy czar można wzmocnić poprzez znajdowane tu i ówdzie Amplifiery. Mówiąc 
o broni, muszę wspomnieć o ciekawym pomyśle zastosowanym w grze – mianowicie, 
sterując Patrickiem możemy jednocześnie stosować zaklęcia, jak i broń konwencjonalną. 
Bohater, strzelając z pistoletu, potrafi w tej samej chwili razić wrogów piorunami. Jest to 
dla mnie nowość w grach FPS i za to Clive Barker’s Undying przyznaję duży plus.

Lokacje, które odwiedzimy w grze, są niezwykle różnorodne. Oprócz domostwa 
Covenantów, przyjdzie nam zwiedzić ruiny monastyru, mauzoleum, katakumby czy 
Oneiros – dziwną, surrealistyczną krainę o niebie w kolorze czerwieni i budynkach 
unoszących się w powietrzu. Miejsca, do których trafiamy, naprawdę zachwycają, nie 
pozwalając się nudzić – za pomocą Skrye niektóre z nich pokażą nam swoje zupełnie 
inne oblicze. Nie nuży nawet rodzinna posiadłość, którą odwiedzamy najczęściej – m.in. 
dlatego, że przyjdzie nam ją oglądać podczas różnych warunków pogodowych.

Grafika bazuje na zmodyfikowanym silniku Unreala Tournament. Jak na dzisiejsze 
standardy, wygląda raczej przeciętnie, tym niemniej nie razi ani nie przeszkadza w grze. 
Animacja postaci jest całkiem znośna, nieźle wykonano cienie, a woda wygląda bardzo 
dobrze – ale to niemal sztandarowy efekt silnika Unreala. Jeśli chodzi o wady, najbardziej 
rzuca się w oczy mała interakcja z otoczeniem i słabo wykonane nieboskłony. Jednak są 
to rzeczy na tyle nieistotne, że nie przeszkadzają w czerpaniu radości z Clive Barker’s 
Undying.

Dźwięk wymaga osobnego akapitu – jest po prostu fantastyczny. Owo zaskoczenie, o 
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którym wspominałem wyżej, nie polega na tym, iż potwór pojawia się znikąd. On zawsze 
gdzieś jest, kryje się w jakimś zakamarku – lecz nie jest bezgłośny. Będąc dostatecznie 
uważnym, usłyszysz przeciwnika za każdym razem. Szum wiatru, wycie Howlerów, 
plusk wody, demoniczny śmiech Aarona – to wszystko w takim samym stopniu kreuje 
atmosferę Undyinga, w jakim robi to fabuła, wrogowie i miejsca, do których trafiamy. 
Muzyka także nie zawodzi – zwłaszcza motyw przewodni, przygrywający w menu i 
pojawiający się w najważniejszych momentach gry. Podczas samej rozgrywki panuje 
cisza, przerywana odgłosami otoczenia. Muzyka pojawia się w określonych chwilach, 
wyśmienicie podkreślając dramatyzm sytuacji. Nam pozostaje tylko słuchać.

Clive Barker’s Undying skończyłem w około 20 godzin. Myślę, że sama gra mogłaby 
być odrobinę dłuższa – na dobrą sprawę pierwsze zadanie, dotyczące Lizabeth, zajmuje 
nam najwięcej czasu, następne są krótsze. Nie zmienia to faktu, że autorom udało się 
utrzymać gracza w napięciu do samego końca, który nota bene, jest naprawdę mocny. 
Gra oferuje pozorną wolność – niby posiadłość jest ogromna, niby mamy wiele lokacji do 
zwiedzenia – lecz musimy to robić zgodnie z zamysłem twórców. Drzwi są pozamykane, 
część na klucz, którego w danej chwili nie mamy, część tak po prostu – autorzy nie 
przewidzieli możliwości bezkarnego myszkowania po domostwie. Podobnie jest z samą 
intrygą – najprzód musimy zająć się sprawą Lizabeth, dopiero później pozostałymi 
członkami rodziny. Ciężko stwierdzić, czy liniowość gry jest w tym przypadku plusem 
czy minusem.

Otrzymaliśmy doskonale skonstruowaną fabułę, pełną starych tajemnic, zaskakujących 
zwrotów akcji i przede wszystkim, bardzo, ale to bardzo intrygującą. Jednak osoba, która 
skończyła grę, nie ma powodu by zaczynać grać ponownie. Chyba, że chce spróbować 
swoich sił na wyższym poziomie trudności. Do tego dochodzi czynnik pozornej wolności, 
o którym wspominałem wyżej. Mnie owa liniowość przypadła do gustu, gdyż jestem 
gotów zapłacić tę cenę za dopracowaną i zajmującą fabułę. Jednak osobom, które oczekują 
większej dowolności, ów element Clive Barker’s Undying może przeszkadzać.
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O czym jeszcze warto wspomnieć? Gra zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie 
i zaliczam ją do jednego z najlepszych tytułów z jakimi miałem styczność. Mogę 
tylko zachęcić każdego do zapoznania się z tym tytułem. Do odwiedzania wszystkich 
zakamarków, wyłapywania cichutkiego szeptu „Look Around”, poznania czarnego 
humoru twórców i przyjrzenia się bliżej menu gry. Clive Barker’s Undying jest warty 
każdej spędzonej przy nim chwili i ośmielam się twierdzić, że nie będziesz żałował, jeśli 
po niego sięgniesz.

Plusy:
doskonała fabuła
znakomity dźwięk i muzyka
czarny humor
atmosfera
nowatorskie bronie i zaklęcia

Minusy:
gra jest za krótka
dla niektórych liniowość

Ocena: 6 / 6
Producent: DreamWorks
Wydawca: Electronic Arts
Dystrybutor PL: Cenega Poland
Data premiery: 21 lutego 2001
Data wydania PL: 20 kwietnia 2001
Wymagania sprzętowe: Pentium III 500 MHz, 256 MB RAM, Karta 
graficzna 32 MB Direct3D
Graliśmy na: Duron 900, 256 MB RAM, GeForce 2 64 Mb, Windows XP
I…: Ledwo zauważalny brak płynności po wyjściu na większe przestrzenie.

•
•
•
•
•

•
•
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Guild Wars

 Zacząć muszę od wyjaśnienia, czym tak właściwie owe Guild 
Wars jest. Otóż nie jest to MMORPG, choć wiele osób 
porównuje ją do World of Warcraft. Sami twórcy określają 
GW jako CORPG, czyli Competitive Online Role-Playing 
Game. Gra jest więc sieciowym RPG-iem, osadzonym w 
realiach fantasy. Swoją europejską premierę miał w 2005 
roku, więc już jakiś czas temu. Ale po kolei.

Kupując wersję pudełkową otrzymamy bardzo ładny i 
bogaty w elementy zestaw. Poza DVD z grą, znajdziemy w 
nim płytę z muzyką, instrukcję obsługi, plakat, ściągawkę 
z klawiszologii, kod dla przyjaciela oraz kod do gry. Ten 
pierwszy możemy oddać znajomemu, dzięki czemu będzie 
on mógł wypróbować tytuł. Nasz kod jest zaś niezbędny 

podczas instalacji gry. Po niej następuje ściąganie wszelkich łat i poprawek. Na szczęście 
proces jest zautomatyzowany i nie zabiera zbyt wiele czasu. Po tych czynnościach możemy 
wreszcie uruchomić grę i założyć własne konto. Dopiero wtedy będziemy mogli stworzyć 
własną postać. W tej Guild Wars: Prophecies do wyboru jest sześć klas: Elementalista, 
Mesmer, Mnich, Nekromanta, Łowca i Wojownik. Każda z nich została szczegółowo 
opisana w grubej i ładnie wydanej instrukcji, dzięki której każdy będzie wiedział na co 
się decyduje. Tworzenie postaci odbiega nieco od tego, co oferują inne gry cRPG. Nie 
ma tutaj przydzielania statystyk, po prostu ustalamy wygląd bohatera i jedną z klas. W 
grze dostępna jest tylko rasa ludzi, choć w samej rozgrywce napotkamy także inne, np. 
krasnoludy.

W Guild Wars występują dwa tryby: PvP i PvE. Ten pierwszy to znany z wielu tytułów 
tryb Gracz kontra Gracz. Wybierając tę drogę, nasza postać od razu jest tworzona na 
maksymalnym, dwudziestym poziomie doświadczenia i zostaje rzucona w wir walk. 
Dostępne są różnego typu areny, na których przyjdzie nam udowadniać wyższość 

Autor: Łukasz ‘Chavez’ Maludy
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek

http://gry.polter.pl/Guild-Wars-c13465
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naszej taktyki nad taktyką pozostałych. Drugi tryb, PvE, to nic innego jak tryb 
fabularny. Zaczynamy na pierwszym poziomie, po czym z czasem awansujemy. Warto 
o nim powiedzieć nieco więcej. Cała akcja gry dzieje się w świecie Tyrii, który to został 
najechany i zniszczony przez rasę Popielców. Po stworzeniu postaci będziemy mogli 
zobaczyć go przed inwazją, ponieważ początkujący gracze zaczynają w tzw. “przedszkolu”, 
gdzie poznają podstawy sterowania oraz główne zasady gry. Dopiero po wypełnieniu 
kilku zadań możemy przejść do właściwej rozgrywki. W niej zaś spotkamy zadania główne 
i poboczne. Te pierwsze, jak sama nazwa mówi, popychają fabułę do przodu i co jakiś 
czas doprowadzą nas do tzw. misji. Te drugie zaś pozwolą zdobyć dodatkowe punkty 
doświadczenia, pieniądze oraz przedmioty. Zapewnią oczywiście także dobrą zabawę. W 
grze nie ma może zbyt dużo przemyślnych zadań (głównie polegają one na “idź i zabij”), 
nie przeszkadza to jednak w żaden sposób w zabawie.

Wracając jednak do wspomnianych misji. Co jakiś czas, wypełniając zadania główne, 
dotrzemy do kluczowego miejsca w fabule. Oznaczone ono jest na mapie tarczą i, żeby 
móc dalej posuwać się w fabule, należy wypełnić misję. Po kliknięciu na odpowiedni guzik, 
zostaniemy przeniesieni do specjalnej lokacji, w które będziemy musieli coś wykonać. 
Zazwyczaj towarzyszyć nam będą, oprócz bohaterów niezależnych, liczne przerywniki 
filmowe prezentujące fabułę. Same zadania są różnorodne – czasem będzie to obrona 
jakiegoś miejsca, innym razem eskortowanie postaci. Czym się różnią misje od zadań 
głównych? Przede wszystkim, jeśli przerwiemy (np. wylogujemy się) tą pierwszą, zostanie 
ona automatycznie uznana za nieudaną i będziemy musieli zaczynać ją od nowa. Na 
szczęście nie ma limitu prób. Poza tym, za wypełnianie misji zwykle dostajemy więcej 
PD. No i bez jej wypełnienia nie będziemy mogli iść dalej w fabule. A ta jest ciekawa i 
w kilku miejscach potrafiła mnie pozytywnie zaskoczyć.
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Wspominałem o tym, że nie ustalamy żadnych współczynników. Otóż w grze nie ma cech, 
są za to umiejętności, które oparte są na pewnych atrybutach, różne dla każdej z klas. I tak 
np. Łowca będzie posiadał atrybuty związane ze strzelaniem, a Elementalista w różnymi 
żywiołami. Główną częścią mechaniki gry są jednak umiejętności. Jest ich multum, dla 
każdej z klas inne. Cała zabawa polega jednak na tym, że na raz możemy korzystać tylko z 
zestawu ośmiu umiejętności. Odpowiedni ich dobór przed wyruszeniem do walki często 
decyduje o powodzeniu lub porażce. Na różnych stronach poświęconych grze można 
nawet znaleźć tzw. build, czyli właśnie zestaw ośmiu umiejętności przygotowany na 
danego potwora. Oczywiście poznamy dużo więcej umiejętności niż osiem – wszystkie 
one są zapamiętywane i będzie można wybrać z nich zestaw “bojowy” tylko w specjalnych 
lokacjach, tzw. Dystryktach, o których więcej powiem w dalszej części tekstu.

Oczywiście tytuł został spolszczony. Tym razem w sposób kinowy, to znaczy mamy 
oryginalną ścieżkę dźwiękową i polskie napisy. Dzięki temu nikt nie może narzekać, że 
źle dobrano głosy aktorów. Przetłumaczenie gry ma jednak swoje minusy – stosując polskie 
nazewnictwo nie dogadamy się z graczami, którzy używają nazw angielskich. Na szczęście 
wersję językową można dowolnie zmieniać, również w trakcie gry. Nie dostrzegłem w niej 
także jakiś poważniejszych błędów, a drobne potknięcia są na bieżąco poprawiane.
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Tak w skrócie prezentują się główne założenia Guild Wars. Została jeszcze strona 
wizualna i dźwiękowa. Gra jest w pełnym 3D, modele są starannie wykonane, a same 
krajobrazy czasem urzekają swoim pięknem. Obojętnie, czy to wybrzeże w okolicy Lwich 
Wrót, czy mroźne góry północy. Każdy element ubrania czy uzbrojenia jest widoczny 
na naszej postaci, a dzięki dużej opcji konfiguracji początkowego wyglądu, w grze jest 
duża różnorodność. Muzyka i odgłosy są dobrze dobrane do klimatu fantasy. Utwory 
nie przeszkadzają podczas rozgrywki, co można zaliczyć tylko na plus. Bardzo ładnie 
wizualnie prezentują się także efekty używania niektórych umiejętności. Mówiąc w skrócie 

– jest ślicznie, przy czym gra nie wymaga jakiś ogromnych mocy obliczeniowych.

Jak do tej pory, Guild Wars rysuje się jako typowa gra MMORPG. Dlaczego więc twórcy 
postanowili inaczej ją określać? Otóż różni się ona w istotnych aspektach rozgrywki. W 
Guild Wars innych graczy spotkamy tylko w niektórych lokacjach, wspomnianych już 
dystryktach. Są to miasta i osady, w których można zakupić sprzęt, wybrać bohaterów 
do dalszej wędrówki, bądź też zdecydować się na wspólną wyprawę z innymi graczami. 
Jest to dość ciekawe rozwiązanie – tworząc drużynę, możemy zaprosić do niej innych. 
Wtedy po wyjściu z miasta będziemy zwiedzać świat wraz z nimi. Osobiście bardzo mi 
się takie rozwiązanie podoba – zniknął problem graczy, którzy czekają na zabicie jakiegoś 
potwora by ukraść wszystko, co z niego wypadnie. A dzięki możliwości zabrania ze 
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sobą postaci sterowanych przez komputer – sami decydujemy jak chcemy grać w danym 
momencie – sami czy z innymi.

Kolejną ciekawą opcją są tytułowe wojny gildii. Każdy gracz może założyć własną 
gildię, bądź też przyłączyć się do istniejącej. Poza wspólnym kanałem do rozmów dla 
towarzyszy, można wykupić sobie posiadłość, w której można przechowywać przedmioty 
czy wykupywać umiejętności. Gildia może także wyzwać inną do walki – wtedy potyczka 
toczy się właśnie o owe siedziby. Wierzcie mi, walka dwóch drużyn, często liczących po 
kilkudziesięciu graczy, robi wrażenie. Prowadzone są rankingi wojen między gildiami, a 
wygrywający dostają różne bonusy. Warto więc brać udział w tych potyczkach.

Ostatnią rzeczą, która wyróżnia Guild Wars na tle innych gier tego typu są opłaty. Jak 
wiadomo, tytuły MMO wymagają opłacania abonamentu. GW jest ich pozbawione 

– raz płacimy za grę i możemy cieszyć się rozgrywką do woli. Zapewne zadowoli to wielu 
graczy, gdyż abonamenty za inne tytuły nie są wcale niskie, jeśli popatrzymy na średnie 
zarobki w naszym kraju.

Guild Wars mnie urzekł. Mało jest gier, które potrafią mnie przykuć na tak długo do 
komputera. Rozwiązania zaproponowane przez twórców, idealnie wpasowują się w moje 
gusta i wymagania. Dokładając do tego piękną grafikę, otrzymałem produkt idealny. Do 
zobaczenia na szlakach Tyrii.

Ocena: 6 / 6
Producent: ArenaNet
Wydawca: NCsoft
Dystrybutor PL: CD Projekt
Data premiery: 28 kwietnia 2005
Data wydania PL: 16 czerwca 2005
Wymagania sprzętowe: Procesor 1 GHz, 512 MB RAM, karta grafiki z serii 
ATI Radeon 8500 lub GeForce 3 z 64 MB VRAM, 3 GB HDD, Windows 
XP/2000/ME/98, dostęp do sieci Internet
Graliśmy na: Mobile AMD Sempron 3400+, 1024 MB RAM, ATI 
Mobility Radeon X1600 256 MB
I…: wszystko na full i zero problemów
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Wstęp – dział konwentowy 
Konwenty, zloty i spotkania, a wszystko to pod sztandarem 

fantastyki i RPG. W 2007 naprawdę dużo się działo. Na łamach działu opublikowaliśmy 
20 recenzji i 9 fotorelacji, a patronowaliśmy 13 imprezom.

Jeżeli zaś chodzi o antologię, to zważywszy na fakt, że każda relacja jest choć odrobinę 
subiektywna, dział konwentowy postanowił opublikować tekst, który każdemu może się 
przydać. Cykl Marcina ‘Ezechiela’ Zaroda pt. Jak robię prelekcje wbrew pozorom 
jest przeznaczony nie tylko dla prelegentów, ale dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć 
swoją wiedzę o wystąpieniach publicznych.

Dział konwentowy życzy dużo słuchaczy i ciekawych prelekcji. Do zobaczenia na 
konwencie.

Autor: Marcin ‘DAME’ Jasiunas
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Jak robię prelekcje cz. 1
Dać rzeczy słowo

Tekst dedykuję pamięci mojego Taty, który nauczył mnie 
milczeć.

Moją miarą konwentu jest program i Games Room. Na konwent przyjeżdżam dla 
prelekcji, dyskusji i “pogrywy”. Spotkania towarzyskie, knajpiane etc. stanowią dla mnie 
tło nierzutujące na ocenę spotkania. Konwent to dla mnie wymiana doświadczeń w 
interesujących mnie dziedzinach, okazja do konfrontacji swoich poglądów, “Silva Rerum” 
wiedzy fantastyczno-erpegowej. 

Od prelekcji konwentowej wymagam zawartości merytorycznej i estetyki. Poprzez 
zawartość merytoryczną rozumiem przygotowanie autora do prelekcji, spójność 
wewnętrzną poglądów, rzetelność informacji i ich przełożenie na praktykę. Jako estetykę 
rozumiem sposób i czytelność przedstawienia informacji, poprawność językową, erudycję 
i “klimat” prelekcji. Osoba prowadzącego interesuje mnie jedynie wówczas, gdy może on 
posiadać większe doświadczenie w danej dziedzinie niż ja. Choć do fandomu trafiłem 
poprzez erpegi, od prelegenta oczekuję używania “języka literackiego” – żywej, poprawnej 
polszczyzny, szacunku do dyskutantów i słuchaczy, umiejętności kontrolowania dyskusji, 
wreszcie kultury osobistej.

Ogłada językowa prelegenta to nic innego, jak umiejętność przedstawiania złożonych 
problemów prostymi słowami. Nie ma ona nic wspólnego ze “szpanowaniem” gwarowym 
słownictwem, ani tym bardziej z nieczytelnym sposobem przedstawiania własnych opinii. 
Język mówiony różni się od języka pisanego, choć w obu obowiązuję te same zasady 
gramatyki.

Szacunek do słuchaczy wynika z prostego założenia: “gdyby nie oni, prelekcji by nie 
było”. Dobre sprawdzenie bibliografii, polemika z niewygodnymi faktami, uczciwość 
w przedstawianiu przeciwstawnych stanowisk – wszystkie te rzeczy są dla mnie miarą 
szacunku. Osoby, które uważają, że każde wystąpienie ma służyć ich “autokreacjii” i 
lansowaniu się prelegenta zapraszam do knajpy konwentowej. Prelekcja to nie teatr 
jednego aktora, to spotkanie równorzędnych fanów, z których jeden (prelegent) chce 
pomóc innym .

Rozumiem, że inni konwentowicze mogą oceniać konwent, lub prelekcję pod innymi 
względami, zwracając uwagę na rzeczy przeze mnie nie wymienione, lub inaczej je 
wartościując. Większość powyższych cech nie ma zastosowania w przypadku prelekcji 

“plotkarskich”, opartych jedynie na charyzmie i uroku autora, nie zaś na treściach zawartych 
w jego wypowiedzi. Mój tekst adresowany jest dla wszystkich osób myślących o robieniu 
prelekcji na konwencie. Nie gwarantuję sukcesu, ponieważ retoryka prelekcyjna jest 
tak dalece subiektywną kwestią, że zarówno odbiór jak i przygotowanie wystąpienia 

Autor: Marcin ‘Ezechiel’ Zaród
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek
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według poniższych rad nie gwarantują niczyjego zadowolenia. Poniższe wytyczne 
stanowią moją subiektywną opinię, prezentującą domniemaną sytuację idealną nie zaś 
jakąkolwiek wykładnię. 

Oczywiście większość porad zawartych w artykule można z powodzeniem stosować 
przygotowując wykład, prezentację maturalną, bądź też spotkanie biznesowe. Ramy 
czasowe należy oczywiście traktować ogólnie. Kursywą zaznaczam pytania do Czytelnika. 
W pierwszej części artykułu Czytelnik znajdzie rady dotyczące przygotowań do 
prelekcji. 

Tekst ten inauguruje cykl artykułów poświęconych przygotowaniu i prowadzeniu 
prelekcji na konwentach. W kolejnych częściach zajmę się m.in. konstrukcją argumentacji, 
publicznością i trikami prelegenta.

Terminarz przygotowań

31 dni przed prelekcją:
Określenie tematu prelekcji.

Temat: O czym chcę mówić? Czy znam się na tym o czym chcę mówić? Czy pasjonuje mnie ten 
temat? Czy zainteresuje publiczność? Czy konwentowicze słyszeli kiedyś podobne prelekcje? 
Jaki charakter ma konwent?

Kiepski temat to pierwszy krok w kierunku kiepskiej prelekcji. Po czym poznać dobry 
temat:

Jest przydatny. Można z niego wyciągnąć patenty na sesje, pomysły na przygody, 
wreszcie rozwój osobisty słuchaczy.
Nie jest zbyt hermetyczny, może zainteresować większość konwentowiczów.
Kręci prelegenta. Nie można mówić dobrze o czymś, co jest człowiekowi obojętne. 
Prelegent musi mieć zdanie odnośnie tematu prelekcji.
Ktoś już o nim kiedyś mówił. (Na poprzednim konwencie).
Nie jest kontrowersyjny. Nie urazi uczuć potencjalnego słuchacza. 
Istnieje do niego bibliografia. Prelegent ją zna.

Propozycja tematu prelekcji powinna zostać zgłoszona organizatorom co najmniej miesiąc 
wcześniej. W przypadkach, kiedy nie znamy do końca naszego terminarza (egzaminy, 
matura) radzę poczekać do momentu, gdy będziemy pewni uczestnictwa w konwencie. 
Lepiej jest zgłosić prelekcję za późno niż zmuszać organizatorów do zmiany programu na 
tydzień przed konwentem. Zbyt późne wysłanie prelekcji może zaowocować odrzuceniem 
jej przez koordynatora danego bloku.

21 dni przed prelekcją
“Burza mózgu”. Przygotowanie treści merytorycznej prelekcji.

•

•
•

•
•
•
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Dobry koncept prelekcji powinien zostać skonfrontowany z rzeczywistością. Fascynacja 
danym tematem może zapewnić część wymaganej charyzmy, nie pokryje jednak luk w 
argumentacji. Wbrew pozorom zaczarowanie słuchaczy słowem, charyzmą i urokiem 
osobistym nie jest rzeczą trudną. Według mnie magnetyzm prelegenta nie jest istotą 
retoryki, której sedno kryje się w zaproszeniu do dyskusji i przemyśleń. Największą 
nagrodą dla mnie, jako prelegenta nie jest bezgraniczne zasłuchanie widza, ale krytyczna 
polemika uczestnika.

Ten punkt decyduje o powodzeniu prelekcji. Każdej osobie, myślącej o prowadzeniu 
prelekcji, polecam następujące ćwiczenia:

a) Wypisz 5 faktów, poglądów, wiadomości, które słuchacze Twojej prelekcji mają 
zapamiętać. Posegreguj je, począwszy od najmniej, do najbardziej istotnej. Do każdego 
faktu dopisz 2 argumenty przemawiające za jego uznaniem i 1 przemawiający przeciwko 
niemu.
b) Wypisz 20 rzeczowników, których chcesz użyć w swojej wypowiedzi. Przy każdym z 
nich określ kontekst wypowiedzi.
c) Postaw się w roli słuchacza lub “adwokata diabła”. Czego oczekiwałbyś od prelekcji o 
takim tytule? Jak powinien zachowywać się prelegent? Czy tematyka skłania do żywiołowej 
błazenady, czy raczej do chłodnej i kulturalnej logiki? Jak sądzisz, ilu Twoich kolegów 
zainteresują przedstawione przez Ciebie problemy? Do czego można wykorzystać wiadomości 
zawarte w Twoim wystąpieniu? Jak Twoją prelekcję oceni miłośnik literatury, a jak 
zakochana w Tobie 16 letnia wielbicielka hentai-mangi? Jak zareagujesz, gdy w czasie 
Twojej prelekcji przyjdzie Andrzej Sapkowski i zacznie Cię słuchać? Co może się w trakcie 
prelekcji zepsuć? Czy potrafisz przeprowadzić prelekcję do końca, pomimo awarii prądu, 
zgaśnięcia światła, awarii komputera? 

W tym miejscu warto zastanowić się nad formą prelekcji. Czy ma ona być tylko 
wprowadzeniem do dyskusji panelowej, czy też raczej monografią poświęconą danemu 
zagadnieniu? Ile czasu zajmie Ci prezentacja poglądów? Jak dużo wątpliwości może budzić 
dana prelekcja? Czy materiał jest prosty, czy może wymagać dodatkowych objaśnień? Czy 
prelekcja może naruszać czyjekolwiek uczucia osobiste? 

Główna część pracy nad tematem prelekcji odbywa się tutaj. Czytamy książki, oglądamy 
filmy, notujemy cytaty. Warto porozmawiać ze znajomymi, aby poznać kilka potencjalnych 

“mielizn” prelekcji. Warto poszukać na forach internetowych informacji odnośnie tematu. 
Znajomość anegdotek dotyczących tematu pomaga w prowadzeniu prelekcji. Humor 
jest sojusznikiem prelegenta.

14 dni przed prelekcją
Określenie celu prelekcji, adresata i tezy wystąpienia. 

Cel: Po co robię prelekcję? Dlaczego przygotowuję ten konkretny temat? Czy celem prelekcji 
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jest prezentacja obiektywnych faktów, czy subiektywnych opinii? Czy wystąpienie jest częścią 
większego projektu? Czy prelekcja ma ilustrować doświadczenia, czy przybliżać teorię? 

Adresat: Kto jest adresatem prelekcji? Jaki posiada zasób wiadomości? Czy chcę zachęcić go 
do określonych działań? (kupno ksiązki, ściągnięcie pdf-a) Ilu uczestników się spodziewam? 
W jakim będą wieku? Czy będą to miłośnicy literatury, czy erpegów? 

Teza: Streść w jednym zdaniu stanowisko prelegenta. Jakie są argumenty na poparcie tezy? 
Jakie argumenty przeczą tezie? Postaw się na stanowisku krytyka, spróbuj znaleźć słabe 
punkty swojego wystąpienia. 

Inne: Czy prelekcja wykorzystuje multimedia? Czy potrzebny jest rzutnik, głośniki, ksero? 
Czy mam przygotować skrypt dla uczestników? Czy prelekcja zostanie podsumowana w 
postaci artykułu? Jaką opinię ma konwent, na który przygotowujemy prelekcję? Czy słynie 
z dobrej organizacji, czy lepiej wziąć własny laptop i głośniki? 

Najważniejsza część przygotowań za nami. Udzielenie odpowiedzi na większość z 
powyższych pytań ułatwia przeprowadzenie prelekcji. Mogą wydawać się one banalne, 
warto jednak poświęć chwilę czasu i przemyśleć odpowiedzi. Większość nieudanych 
prelekcji ma początek w słabym przygotowaniu “idei”, nie zaś w samej tematyce 
wystąpienia. Innymi słowy, podstawowym grzechem prelegentów jest nieumiejętność 
organizacji i przekazywania treści, nie zaś mało interesująca tematyka. Gorąco wierzę, 
że każdy uczestnik konwentu potrafiłby znaleźć dziedzinę swojego życia, na której się 
zna i potrafi o niej opowiadać innym. Nie znaczy to jednak, że każdy może i powinien 
być prelegentem. Pierwszym zadaniem kwalifikującym na prelegenta jest umiejętność 
sformułowania tematu. Temat powinien składać się z hasła “reklamowego” i zdania 

dopełniającego/informującego.

Zauważyliście, że spisanie powyższych punktów 
daje prawie gotowy opis prelekcji do informatora? 
Teraz jest dobry moment na wysłanie go do orgów. 
Do opisu należy dołączyć “wymagania sprzętowe” 
prelekcji. (rzutnik, głośniki, nagłośnienie). Do tego 
czasu organizatorzy powinni potwierdzić przyjęcie 
prelekcji do programu konwentowego. Jeśli tego nie 
zrobili, należy się z nimi skontaktować. 

Po co spisywać? Czy nie wystarczy sobie 
wymyślić? 

Niestety nie, przynajmniej w większości przypadków. 
Spisanie celu, adresata i tezy wymusza na prelegencie przelanie myśli na papier, zamiast 
prezentacji ich luźnego ciągu. Mózg ludzki lubi, gdy się go zmusi do pewnego wysiłku, 
dokonuje wtedy syntezy rozproszonych myśli, co ułatwia zadanie prelegenta. Uwierzcie 

Przykład tezy, adresata i celu: 
Temat “Od Halsa do Kaczmarskiego” - inspiracje 
w dark fantasy. 

Teza Malarstwo w połączeniu z poezją Jacka 
Kaczmarskiego może być źródłem scenariuszy, 
koloru, BNów i cytatów dla sesji dark fantasy.

Cel Celem prelekcji jest pokazanie inspiracji do 
systemów dark fantasy (Warhammer, Monastyr), 
których źródłem są obrazy historyczne i piosenki 
Jacka Kaczmarskiego. 

Adresat Adresatem prelekcji jest miłośnik obu 
powyższych systemów, znający realia przynajmniej 
jednego z nich. 
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mi – warto spisać tych kilka punktów na kartce. Jeżeli prelegent nie potrafi jasno ich 
zdefiniować – to znak, że z prelekcją może być coś nie tak.

3 dni przed prelekcją
Spisz plan prelekcji w postaci równoważników zdań. Prelekcja godzinna powinna zawierać 
od 10 do 15 punktów. Przyjętym przeze mnie kryterium dopuszczalnej długości dygresji, 
bądź detalu, jest 1/10. Oznacza to, że żaden z punktów nie powinien być realizowany 
w czasie przekraczającym 1/10 całkowitej długości prelekcji. Znacznie lepiej jest 
zostawić 10 minutowy margines czasu na dyskusję, podsumowanie i wyjaśnienia, niż 
przeciągać prelekcję, zajmując czas i miejsce kolejnych mówiącym. Zbyt duża liczba 
punktów powoduje zmniejszenie ilości dostępnego czasu i zubożenie prelekcji, co 
może zaowocować chaosem, bądź niewyczerpaniem tematu. Plan powinien osobno 
wyszczególniać ilustracje do prelekcji, nagrania dźwiękowe, doświadczenia i dyskusje.

Powyższy plan od razu pokazuje nam 
kolejność prezentacji slajdów prezentacji 
multimedialnej. Widać, że trzeba znaleźć 
dobre reprodukcje obrazów i dobre 
wersje piosenek. W przypadku dużych 
imprez publicznych, warto posłać e-maila 
z zapytaniem o prawo do prezentacji 
treści zastrzeżonych prawami autorskimi 
w postaci niekomercyjnej, o charakterze 
edukacyjnym. Teza w formie pytania 
retorycznego, wymieniona w punkcie 2, 
to jeden z trików mających zwrócić uwagę 
słuchacza. Więcej o sztuczkach w kolejnych 
częściach artykułu. W przypadku prelekcji 
popularnonaukowej, bądź multimedialnej, 
warto podać i skomentować bibliografię. 
Słabym punktem powyższego planu jest 
duża ilość materiałów demonstracyjnych 

– piosenek, obrazów, przykładów. Jeżeli 
prelegent nie opanuje dobrze materiału może dojść do pomyłek, powtórzeń i 
bałaganu.

Warto spisać konspekt. Nie warto pisać przemówień. Wystarczy kilka równoważników 
zdań + notki na temat multimediów. Ponownie – im więcej rzeczy prelegent uporządkuje 
przed prelekcją, tym mniejsza szansą na “wpadkę” w czasie prelekcji.

1 dzień przed prelekcją
Przygotowanie ewentualnych skryptów, pomocy dla słuchaczy. 

Przykładowy konspekt prelekcji: 
1. Przedstawienie się. Prezentacja tematu i adresata prelekcji.
2. Podanie tezy prelekcji w formie pytania retorycznego 
(“Co mają wspólnego skaveni, deviria, Bosch i Jacek 
Kaczmarski?”).
3. Pokazanie obrazu “ Ambasadorowie” Hansa Holbeina. 
4. Wysłuchanie piosenki JK o tym samym tytule. 
5. Przykład: Szkic przygody opartej o intrygę z obrazu i 
zarazę.
6. Obraz “ Samosierra” Piotra Michałowskiego, piosenka JK.
7. Poezja JK jako źródło cytatów i epizodów.
8. Przykład: Opis oparty na piosence.
9. Obraz “Szulerzy” Caravaggia, piosenka JK.
10. Przykład: Zastosowanie obrazu jako rekwizytu na sesji. 
11. Przykład: Piosenka jako ilustracja fragmentu sesji.
12. Obraz: Encore, jeszcze raz Pawła Fiedotowa. Piosenka JK.
13. Źródło nastroju dla MG, wspomagacz wyobraźni.
14. Dyskusja. 
15. Podsumowanie, bibliografia.
16. Epilog: Piosenka JK “Hymn”.
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Wszyscy lubią gadżety konwentowe, zwłaszcza, gdy stanowią one podsumowanie dobrej 
prelekcji. Czarno-białe reprodukcje obrazów, teksty piosenek JK, wydrukowany artykuł 
podsumowujący prelekcję – wszystkie gratisy sprawiają, że słuchacze chętniej przyjdą 
na następne prelekcje autora. Po ksero materiałów (maksymalnie 6 stron na uczestnika) 
można zwrócić się do organizatorów konwentu. Oprócz waloru reklamowego (logo 
Poltera i konwentu), gadżety pomagają w przyswojeniu i zapamiętaniu treści prelekcji. 

Przygotowanie prezentacji w postaci slajdów, folii, plakatów

Wszyscy lubią multimedia. Podkład dźwiękowy, slajdy prezentacji – wszystkie te 
rzeczy nie pomogą jednak, jeśli prelegent będzie pozbawiony charyzmy. Nie można 

“ukryć się” za multimediami, zbędne wodotryski irytują. Nie warto stosować animacji 
slajdów, szpanerskich brzęczyków, bo zazwyczaj psują się w trakcie prelekcji. Ideałem 
jest prezentacja w postaci formatu pdf, ponieważ na wszystkich komputerach wygląda 
identycznie, czego nie można powiedzieć o plikach programów Power Point, Impress czy 
Word. Osobiście najczęściej przygotowuję prezentację w programie Open Office Impress 
i konwertuję ją do pliku pdf. Następnie kopiuję ją na co najmniej dwa różne nośniki, 
po czym jeden z nich daję mojej dziewczynie jadącej ze mną na konwent. Na wszelki 
wypadek, tuż przed wyjazdem, pliki prezentacji i pomocy wysyłam sobie na emaila. 

Należy wyrobić w sobie przekonanie, że sprzęt jest przeciwko nam. Komputer jest agentem 
SkyNetu i zawiesi się w najgorszej chwili, kopie dokumentów będą uszkodzone, a rzutnik 
się spali. Ideałem jest taka zawartość multimediów, aby w razie awarii prelegent był w 
stanie doprowadzić prelekcję do końca, pozbawiony wsparcia elektroniki. W większości 
wypadków multimedia powinny stanowić dodatek, nie zaś treść prelekcji.

12 godzin przed rozpoczęciem prelekcji
Sprawdzenie miejsca, czasu prelekcji.

Czy jest jakaś errata do programu? Czy jest errata do erraty? Czy jest na niej moje 
nazwisko? Kiedy mówię, w jakiej sali? Może ustawić alarm w komórce na 15 minut 
przed prelekcją?

2 godziny przed prelekcją
Kontrola ewentualnego nagłośnienia, rzutnika, głośników. 

Czy laptop orgów obsługuje moje USB? Czy ma czytnik CD? Czy sterowniki audio 
/ wideo działają? Czy zainstalowano program do przeglądania slajdów / odtwarzania 
dźwięku? Czy prezentacja odpala się bez problemu? Czy mam kopię zapasową, na drugim 
nośniku? Czy mam dostęp do odpowiedniego konta na laptopie?

Teoretycznie powyższe rzeczy powinien załatwiać koordynator bloku prelekcji. W 
praktyce polecam osobiste sprawdzenie, ze szczególnym uwzględnieniem errat, 
zamkniętych sal i zepsutych rzutników. Niestety wszelkie awarie w trakcie prelekcji 
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rzutują negatywnie na ocenę osoby prelegenta. Dwie godziny to dość czasu, aby znaleźć 
odpowiedniego koordynatora i zdobyć sprzęt zapasowy. Słuchaczy jednak nie interesuje 
koordynator programu, ukryty w knajpie konwentowej. Chcą krwi orgów. Wobec ich 
braku zadowolą się skromną osobą twórcy programu.

Organizatorzy konwentu są sojusznikami prelegenta. Przynajmniej aż do godziny 
rozpoczęcia prelekcji. Zaraz potem prelegent zostaje sam. Cały cymes polega na tym, 
aby wykorzystać umiejętności koordynatorów działu prelekcyjnego jeszcze zanim zaczną 
się prawdziwe kłopoty. Prewencja zamiast przemocy.

15 minut przed prelekcją
Dzwoni alarm na komórce. Zaczynamy końcowe przygotowania: przewietrzenie sali 
prelekcyjnej, przygotowanie wody / herbaty / tabletek na gardło dla prelegenta. 

Drobiazgi, które potrafią uratować / pogrążyć prelekcję. Duchota, zachrypnięte gardło 
i kurz potrafiły pogrążyć nawet Winstona Churchilla.

3 minuty przed prelekcją

Przygotowanie slajdów, głośników, komputera.

Podłączamy hardware. Odpalamy software. Jeszcze dwie godziny temu wszystko działało 
…

1 minuta przed prelekcją
Koncentracja i wyciszenie, powtórzenie w myślach pierwszego zdania prelekcji.

Zen. Pierwsze zdanie to najważniejszy krok. Warto je “wykuć na pamięć”, warto zawrzeć w 
nim coś więcej niż powitanie i zachęcenie do prelekcji. Nie warto go stylizować (wychodzi 
śmiesznie) nie warto go celebrować (bo nudno). 

0 minut - Początek prelekcji: 
Cześć! Nazywam się Marcin Zaród i dziękuję za przeczytanie mojego artykułu. To 
początek prelekcji i koniec części pierwszej. Zapraszam do przeczytania części II, 
poświęconej konstrukcji logicznej prelekcji, która już niebawem.

Autor cyklu jest laureatem nagrody Pomorskiego Mówcy Znakomitego 2006 - przyp. 
red.
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Jak robię prelekcje cz. 2
Przebieg prelekcji

Prelekcja istnieje tylko w momencie jej wygłaszania. 
Wszelkie przygotowania (omówione w poprzedniej części 

tekstu), służą tylko i wyłącznie jak najlepszemu wygłoszeniu prelekcji. Niniejsza część 
cyklu poświęcona jest sposobom konstruowania argumentacji. Innymi słowy spróbuję 
przedstawić kilka sposobów na atrakcyjne i czytelne wykorzystanie wiedzy zdobytej 
w trakcie pracy nad prelekcją. Argumentacja jest duszą każdej prelekcji, ponieważ 
każda wiedza może być przekazana na wiele różnych sposobów. Począwszy od wykładu 
monograficznego, poprzez prelekcję “klasyczną” i warsztaty, a skończywszy na panelu 
dyskusyjnym – nie wystarczy wiedza z danego tematu. Trzeba umieć jeszcze znaleźć 
sposób na jej atrakcyjne przekazanie.

1. Przywitanie uczestników.
Przedstawienie się. Podanie tematu, 
adresata i formy prelekcji.

“Początek to najdelikatniejsza chwila”. Prowadzący prelekcję ma zazwyczaj około 10 minut 
na “opanowanie sali”. Jeśli nie uda się opanować początkowego chaosu, jaki towarzyszy 
zbieraniu się słuchaczy, prelegent może mieć problemy z dalszym ciągiem wystąpienia. 
Pierwsze minuty prelekcji, oprócz wprowadzenia w temat, ustalają relacje prelegent- 

słuchacz. Dla “warchołów” i “mentorów” 
(słuchaczy mogących zepsuć prelekcję) 
to moment próby sił. Od wprowadzenia 
zależy czy prelekcja przemieni się w kłótnię, 
dyskusję czy wykład. Groźby i przechwałki 
zbyt często maskują brak pewności siebie 
i przygotowania prowadzącego. Znacznie 
lepiej jest spokojnie przedstawić się, podać 
temat i adresata prelekcji. W pierwszych 
minutach prelekcji szczególnie ważne jest 
utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze 
słuchaczami i reagowanie na ich emocje. 
Jeżeli słuchacze zachowują się zbyt głośno 
można spróbować zniżyć głos, aby zyskać 

uwagę widowni. Krzyk i podniesiony ton nie są dobrymi sposobami na uciszenie sali. 
Słuchacz “stłumiony” krzykiem prelegenta będzie czekał na okazję do konfrontacji.

Znacznie lepiej iż podniesienie głosu działa uśmiech. Każdy prelegent ma mniejszą, lub 
większą tremę. Najlepsi z nich potrafią przekuć ją w dowcip, dykteryjkę czy uśmiech. Więcej 
informacji o sposobach radzenia sobie z publicznością znajdziecie w części trzeciej cyklu.

Autor: Marcin ‘Ezechiel’ Zaród
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek

Przykład wprowadzenia:
Cześć! Nazywam się Marcin Zaród i chciałbym powiedzieć 
Wam kilka słów o twórczości Jacka Kaczmarskiego i jej 
wykorzystaniu w RPG. Temat prelekcji brzmi: “Od Halsa do 
Kaczmarskiego - inspiracje w dark fantasy”, więc jak łatwo 
się domyślić będę mówił o Malczewskim, RPG i fantastyce. 
Poprzednie edycje prelekcji wygłaszane były na Falkonie 
i na U-Bocie 2006. Prelekcję kieruję do Mistrzów Gry 
prowadzących sesje w realiach Warhammera i Monastyru, 
zainteresowanych nietypowymi technikami prowadzenia. 
Myślę, że nieznajomość twórczości JK lub tych systemów 
nie będzie przeszkodą w zrozumieniu prelekcji. Potrwa ona 
około 50 minut, następnie przewiduję około 10 minut czasu 
na dyskusję i pytania.
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Prelegent nie może wstydzić się swoich poglądów, powitanie i przestawienie się buduje 
sympatyczną atmosferę, pomagając jednocześnie w “opanowaniu sali”. Podanie tematu 
powinno zawierać kilka słów komentarza odnośnie planowanego czasu prelekcji i jej 
zawartości. Głośne przeczytanie przez prelegenta opisu z informatora jest dopuszczalne i 
może pomóc wielu słuchaczom (zwłaszcza, jeżeli prelekcja odbywa się w zbyt wczesnych 
godzinach porannych). Teoretycznie każdy obecny na prelekcji powinien znać jej temat, 
jednak praktyka konwentowa wskazuje na to, że często bywa inaczej (nawet jeśli konwent 
jest 100% bez). Dzięki temu osoby zainteresowane innymi rzeczami będą mogły wyjść 
w ciągu pierwszych 10 minut, nie marnując niczyjego czasu. Adresat prelekcji to 
hipotetyczna osoba, która w największym stopniu skorzysta z informacji prelegenta.. 

2. Przedstawienie tezy prelekcji. 
Kolejnym krokiem jest przedstawienie słuchaczom tezy prelekcji. Prelegent 
powinien wiedzieć, jaką treść chce przekazać na prelekcji. Prezentacja tezy pomaga w 
uporządkowaniu argumentacji i budowaniu logiki wywodu. Teza powinna być frapująca 
i zachęcać uczestników do pozostania na prelekcji. Wielu konwentowiczów zagląda na 
początek prelekcji, żeby zorientować się, co będzie się działo w danej sali. Warto spróbować 
zachęcić ich do pozostania do końca. Najlepszym sposobem na zainteresowanie słuchacza 
jest przedstawienie tezy w formie pytania retorycznego.

Zwroty do słuchaczy, pytania retoryczne i przykłady to narzędzia sprawnego mówcy. 
Siła dobrej prelekcji polega na jasnym i klarownym 
przedstawieniu toku rozumowania prelegenta, 
tak, aby słuchacz mógł przyjąć i zrozumieć jego 
argumenty. Przekonanie kogokolwiek do tezy 
prelekcji nie jest wartością nadrzędną, znacznie 
ważniejsza jest klarowna i zrozumiała struktura 
wypowiedzi. Słuchacz nie musi podzielać poglądów 
prelegenta, powinien je za to jednoznacznie rozumieć. Innymi słowy: prelekcja ma dla 
mnie przede wszystkim charakter informacyjny, a nie publicystyczny.

Oczywiście w przypadku dyskusji panelowych, celem nie jest prezentacja argumentów, 
ale ich wymiana. Dyskusja charakteryzuje się koniecznością krótszego i czytelniejszego 
przedstawiania argumentów niż w przypadku typowej prelekcji. Ważne jest prezentowanie 
swoich poglądów w kontekście stanowiska innych dyskutantów, oraz zwięzłość i 
jednoznaczność. Wiele kłótni miało swój początek w niedokładnym rozumieniu przekazu 
dyskutanta / prelegenta. 

W dalszej części artykułu skupię się jednak na klasycznej prelekcji, w której jeden 
uczestnik pełni rolę nadrzędną.

Przykład tezy prelekcji
w formie pytania retorycznego:
Co łączy Jacka Kaczmarskiego, malarstwo 
niderlandzkie i gry fabularne? W trakcie tej prelekcji 
ja będę próbował dowieść związków pomiędzy nimi, 
Wy zaś będziecie mi w tym przeszkadzać (uśmiech 
i puszczenie oka do sali).
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3a. Argumentacja autorska
Stosunkowo dobrym modelem prelekcji jest próba rekonstrukcji toku rozumowania 
prelegenta. Słuchaczowi zostają przedstawione argumenty w postaci ciągu logicznego 
zaproponowanego przez mówcę. Kolejne elementy ciągu są dyskutowane i przyjmowane, 
bądź weryfikowane tylko na podstawie subiektywnego doń stosunku autora. Punktem 

wyjścia w konstrukcji tego rodzaju argumentacji 
jest osobiste zdanie autora na omawiany temat. 
Logika tego rodzaju wywodu ma naturę 
emocjonalną, jest mocno subiektywna, opiera 
się na charyzmie prelegenta i na zaangażowaniu 
publiczności. Jeżeli prelegent nie wciągnie 
publiczności w klimat swoich rozważań, może 
zaowocować to chaosem i niespójnością 
przekazywanych informacji. W takich wypadkach 
trzeba umieć przejść do chłodnej argumentacji, 

opartej na rzeczowości a nie na emocjach. Nie ma nic gorszego niż prelegent “spalający się” 
w obronie poglądów niemożliwych do przyjęcia przez publiczność. Własna fascynacja 
czasem nie wystarczy do zarażenia nią całej sali. 

Jako argumentację autorską rozumiem również przedstawianie faktów, komentowanych 
przez autora. Sposób taki sprawdza się w przypadku prezentowania systemów RPG, 
gdy informacje z podręcznika są równie ważne, co wrażenia prelegenta. Zarówno w 
przypadku próby rekonstrukcji argumentacji, jak i przy prezentacji własnej wizji tematu 
należy zachować szacunek dla osób trzecich.

Niestety, porozumienie i więź emocjonalna pomiędzy prelegentem a publicznością jest 
straszliwie trudna do uchwycenia i zdefiniowania. Kruchość i nietrwałość argumentacji 
opartej na charyzmie autora jest największą wadą tego rodzaju prelekcji W przypadku 
słabej więzi, prelegent zostanie sprowadzony do roli błazna zabawiającego publiczność. 
W przypadku zbyt mocnej charyzmy górującej nad argumentacją, słuchacze zapamiętają 
autora, nie zaś jego słowa. Choć dla niektórych ludzi głównym beneficjentem prelekcji 
jest sam prelegent, ja wolę pozostać przy dbałości o dobro słuchacza. Jako prelegent jestem 
istotny wyłącznie, jeśli służy to przekazaniu pewnej wiedzy i emocji. Wbrew pozorom, 
w przypadku argumentacji opartej na emocjach, dobre przygotowanie do prelekcji jest 
równie ważne, co w wypadku prelekcji “monograficznej” i chłodnej. 

3b. Argumentacja: Oparta na inspiracjach
Innym sposobem na konstrukcję toku rozumowania jest wersja “bodziec – analiza 

– wnioski” zastosowana w prelekcji zaplanowanej w pierwszej części cyklu. Prelegent 
prezentuje kolejne bodźce do przemyśleń i omawia je, a tok argumentacji zachodzi 

“mimochodem”. Moim zdaniem to najlepszy sposób na prelekcje erpegowe, dotyczące 
źródeł inspiracji. Rolą prelegenta jest przygotowanie ciekawych i niespotykanych 

Przykład argumentacji autorskiej:
Moja fascynacja twórczością Jacka Kaczmarskiego 
odcisnęła swoje piętno na moim sposobie prowadzenia. 
Nieświadomie wykorzystywałem w przygodach cytaty 
i zapożyczenia fabularne z twórczości JK. Niniejsza 
prelekcja jest próbą oddania mojego szacunku dla JK 
za pomocą formy, jaką czuję najlepiej – gier fabularnych. 
Przykłady, które podam na niniejszej prelekcji opierają 
się na Monastyrze i I edycji Warhammera, ponieważ 
te systemy znam najlepiej.

Przykład argumentacji 
opartej na inspiracjach:
Malarstwo batalistyczne w połączeniu 
z utworem Samosierra może służyć jako 
źródło inspiracji i cytatów w trakcie 
prowadzenia scenariuszy wojennych. 
Znajomość poezji JK nie jest problemem 
w odbiorze treści tak długo, jak ich 
rozumienie nie jest kluczowe w dalszym 
toku przygody. Osoby znające utwór 
docenią intertekstualność. Osoby nie 
obeznane z twórczością JK będą miały 
okazję do nadrobienia zaległości. 

[prezentacja obrazu P. Michałowskiego wraz 
z odtworzeniem piosenki: Samosierra]
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przykładów ilustrujących tezę. Przykłady są przekuwane w trakcie prelekcji na praktyczne 
rozwiązania sesyjne, co stanowi najlepszą ilustrację tezy. Taka forma wystąpienia 
przypomina nieco warsztaty, prowadzący może część analizy bodźców pozostawić 
słuchaczom do dyskusji.

Należy jednak wspomnieć, że smaczki literackie mają rację 
bytu tylko w niewielkich ilościach, inaczej przesyt zabija 
radość z ich odkrywania. Z tych dwóch dzieł do sesji 
wyciągnąłbym następujące elementy: 

W przypadku argumentacji opartej na “bodźcach” nie 
wystarczy przygotować ciekawe i niecodzienne źródła 
inspiracji dla uczestników. Prowadzący powinien 
zaprezentować przykłady ich praktycznego wykorzystania. 
Co więcej – powinien umieć włączyć w tok prelekcji 
rozwiązania proponowane przez słuchaczy. W przypadku 
takiej argumentacji prelegent przypomina kumpla 
opowiadającego o ciekawym wydarzeniu. “Bodźce” (grafiki, 
obrazy, muzyka, wydarzenia historyczne) powinny stanowić 
pasję prelegenta. Bardzo trudno jest dzielić się pasją, jeżeli 
samemu się jej nie ma.

Wbrew pozorom w przypadku tego typu prelekcji nastrój jest równie ważny, co w 
przypadku argumentacji “subiektywnej”. Prelegent chce, aby słuchaczom udzieliła się 
jego fascynacja danym dziełem. Bez zainteresowania publiczności, wciągnięcia jej do 
dyskusji i zachęcenia do aktywności, prelekcje tego typu przypominają nudny pokaz zdjęć. 
W momencie, gdy prelegent zauważy, że widowni nie udziela się jego pasja, powinien 
przejść do praktycznych przykładów. Zamiast prezentować źródła inspiracji powinien 
skupić się na ich skutkach.

3c. Argumentacja analityczna
Kolejny sposób konstrukcji wywodu 
sprawdzi się w przypadku prelekcji 
historycznych. Zakłada on przedstawienie 
i dyskusję wyjściowej sytuacji ogólnej a 
następnie analizę kolejnych wydarzeń 
prowadzących do sytuacji końcowej. 
Argumentacja taka sprawdza się w 
przypadku prelekcji popularnonaukowych 
i naukowych. Celem takich prelekcji nie 
powinno być jedynie ukazanie wydarzeń 
historycznych, ale również próba analizy 
całych procesów. 

Przykład argumentacji analitycznej:
Typowym źródłem inspiracji dla MG są książki i filmy. 
Chciałbym przedstawić Wam inne podejście do szukania 
inspiracji. Zamiast szukać gotowych scenariuszy w Hollywood, 
poszukajmy drobniejszych elementów scenariusza: BNów, 
cytatów i drobnych “kawałków klimatu”. Jeżeli chcecie 
wykorzystać twórczość Kaczmarskiego na sesji, zacznijcie od 
kilkukrotnego wysłuchania danej piosenki. W trakcie słuchania 
zaznaczajcie w jej tekście fragmenty, które wzbudziły Wasze 
zainteresowanie. Ładny zwrot, ciekawa postać, niespotykana 
przenośnia – wszystko co Was poruszyło. Drobnicę tę 
spróbujcie zebrać w postaci większych motywów. Przykładowo 
– obdarzcie BNa cytatem z piosenki i portretem Holbeina.

3a. Argumentacja autorska
Stosunkowo dobrym modelem prelekcji jest próba rekonstrukcji toku rozumowania 
prelegenta. Słuchaczowi zostają przedstawione argumenty w postaci ciągu logicznego 
zaproponowanego przez mówcę. Kolejne elementy ciągu są dyskutowane i przyjmowane, 
bądź weryfikowane tylko na podstawie subiektywnego doń stosunku autora. Punktem 

wyjścia w konstrukcji tego rodzaju argumentacji 
jest osobiste zdanie autora na omawiany temat. 
Logika tego rodzaju wywodu ma naturę 
emocjonalną, jest mocno subiektywna, opiera 
się na charyzmie prelegenta i na zaangażowaniu 
publiczności. Jeżeli prelegent nie wciągnie 
publiczności w klimat swoich rozważań, może 
zaowocować to chaosem i niespójnością 
przekazywanych informacji. W takich wypadkach 
trzeba umieć przejść do chłodnej argumentacji, 

opartej na rzeczowości a nie na emocjach. Nie ma nic gorszego niż prelegent “spalający się” 
w obronie poglądów niemożliwych do przyjęcia przez publiczność. Własna fascynacja 
czasem nie wystarczy do zarażenia nią całej sali. 

Jako argumentację autorską rozumiem również przedstawianie faktów, komentowanych 
przez autora. Sposób taki sprawdza się w przypadku prezentowania systemów RPG, 
gdy informacje z podręcznika są równie ważne, co wrażenia prelegenta. Zarówno w 
przypadku próby rekonstrukcji argumentacji, jak i przy prezentacji własnej wizji tematu 
należy zachować szacunek dla osób trzecich.

Niestety, porozumienie i więź emocjonalna pomiędzy prelegentem a publicznością jest 
straszliwie trudna do uchwycenia i zdefiniowania. Kruchość i nietrwałość argumentacji 
opartej na charyzmie autora jest największą wadą tego rodzaju prelekcji W przypadku 
słabej więzi, prelegent zostanie sprowadzony do roli błazna zabawiającego publiczność. 
W przypadku zbyt mocnej charyzmy górującej nad argumentacją, słuchacze zapamiętają 
autora, nie zaś jego słowa. Choć dla niektórych ludzi głównym beneficjentem prelekcji 
jest sam prelegent, ja wolę pozostać przy dbałości o dobro słuchacza. Jako prelegent jestem 
istotny wyłącznie, jeśli służy to przekazaniu pewnej wiedzy i emocji. Wbrew pozorom, 
w przypadku argumentacji opartej na emocjach, dobre przygotowanie do prelekcji jest 
równie ważne, co w wypadku prelekcji “monograficznej” i chłodnej. 

3b. Argumentacja: Oparta na inspiracjach
Innym sposobem na konstrukcję toku rozumowania jest wersja “bodziec – analiza 

– wnioski” zastosowana w prelekcji zaplanowanej w pierwszej części cyklu. Prelegent 
prezentuje kolejne bodźce do przemyśleń i omawia je, a tok argumentacji zachodzi 

“mimochodem”. Moim zdaniem to najlepszy sposób na prelekcje erpegowe, dotyczące 
źródeł inspiracji. Rolą prelegenta jest przygotowanie ciekawych i niespotykanych 

Przykład argumentacji autorskiej:
Moja fascynacja twórczością Jacka Kaczmarskiego 
odcisnęła swoje piętno na moim sposobie prowadzenia. 
Nieświadomie wykorzystywałem w przygodach cytaty 
i zapożyczenia fabularne z twórczości JK. Niniejsza 
prelekcja jest próbą oddania mojego szacunku dla JK 
za pomocą formy, jaką czuję najlepiej – gier fabularnych. 
Przykłady, które podam na niniejszej prelekcji opierają 
się na Monastyrze i I edycji Warhammera, ponieważ 
te systemy znam najlepiej.

Przykład argumentacji 
opartej na inspiracjach:
Malarstwo batalistyczne w połączeniu 
z utworem Samosierra może służyć jako 
źródło inspiracji i cytatów w trakcie 
prowadzenia scenariuszy wojennych. 
Znajomość poezji JK nie jest problemem 
w odbiorze treści tak długo, jak ich 
rozumienie nie jest kluczowe w dalszym 
toku przygody. Osoby znające utwór 
docenią intertekstualność. Osoby nie 
obeznane z twórczością JK będą miały 
okazję do nadrobienia zaległości. 

[prezentacja obrazu P. Michałowskiego wraz 
z odtworzeniem piosenki: Samosierra]
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Nie wszyscy bywalcy konwentów lubią słuchać prelekcji analitycznych. Według niektórych 
są one zbyt suche i wyprane z emocji. Emocje i pasje prelegenta liczą się dla nich bardziej 
niż jego wiedza. Jeżeli prelegent widzi, że słuchacze nie są zainteresowani obiektywną 
wiedzą, powinien umieć “włączyć w sobie fana” i przedstawić swoje zdanie na omawiany 
temat. Anegdotka dotycząca malarza, zjadliwy dowcip dotyczący Kaczmarskiego 

– wszystko, co “ożywia” prelekcję jest wskazane. Jeden z moich wykładowców zwykł w 
trakcie wykładów rysować słoneczka przy szczególnie ładnych dowodach twierdzeń z 
mechaniki kwantowej. Pasja nie musi kłócić się z wiedzą.

Stosunek do słuchacza
Komplementy wobec publiczności, płaszczenie się i wywyższanie to zabiegi mające na 
celu ukrycie braków w pewności siebie mówcy. Sformułowania w rodzaju “niegodny 

prelegent”, “nie znam się na prowadzeniu, jestem 
skromnym redaktorem Poltera” brzmią raczej żałośnie. 
Niestety wśród słuchaczy prelekcji zdarzają się 

“warchołowie”, szukający potwierdzenia własnej wartości 
kosztem prelegenta. Z zasady im bardziej napuszony i 
zadufany w sobie prelegent, tym takich osób więcej. 
Jednak powyższe zwroty, ujawniające nieśmiałość i brak 
pewności siebie prelegenta, są dla nich wodą na młyn. 
Identyfikacja tych osobników powinna nastąpić jak 
najszybciej. W trzeciej części artykułu spróbuję podać 

moje patenty na radzenie sobie z “komandosami”, których działania mogą doprowadzić 
do zepsucia prelekcji i odebrania zabawy innym. 

Jako mówca lubię ustawicznie atakować i podważać swoje własne stanowisko. Lubię 
szukać wątpliwości i luk we własnym rozumowaniu, “na żywo” szukać “dziury w całym”. 
Innymi słowy – w trakcie moich prelekcji staram się być swoim największym krytykiem. 
Służy to lepszemu zrozumieniu tezy i stanowi dowód uczciwości wobec słuchaczy. 
Zatajenie znanego mi argumentu, ukrycie moich wątpliwości uważam za nieetyczne. 
Moja prywatna etyka prelekcyjna uznaje “przemilczenie” za jeden z większych problemów, 
ponieważ nadrzędną wartością dla mnie pozostaje rzetelność i klarowność przekazywanej 
informacji. Oczywiście każdy prelegent podchodzi do problemu inaczej. Niektórzy wolą 
zataić argument, oszczędzając sobie niepotrzebnej dyskusji i stawiając na piedestale 
spójność i wewnętrzną logikę prelekcji. 

4. Podsumowanie
Rolą prelegenta jest podsumować 
argumenty i kontrargumenty dotyczące 
omawianego zagadnienia. Należy 
wskazać wady i zalety omawianej tezy, 
zbierając wiedzę przekazaną w prelekcji 

Przykład dążenia do
obiektywizmu:
W przypadku wkładania w usta BNów cytatów 
z JK należy się upewnić, jak gracze reagują na 
znajome słowa. W zależności od nastroju sceny 
zaskoczenie, śmiech, lub inne nieprzewidziane 
reakcje graczy mogą zepsuć efekt i scenę. 
Zdarzyło mi się to kilka razy. Od tamtej pory 
znacznie ostrożniej korzystam z bezpośrednich 
cytatów z jakichkolwiek utworów.

Przykład podsumowania:
Poezja Jacka Kaczmarskiego może stanowić ciekawy sposób na 
urozmaicenie sesji. Cztery główne sposoby na użycie twórczości JK 
to Cytat, Opis, Nastrój i Fabuła. Cytat zakłada użycie słów wierszy w 
charakterze wypowiedzi BNa. Opis to wykorzystanie piosenki i obrazu 
jako środka przekazu wrażeń z danej sceny. Fabuła to kreowanie BNów 
i scenariuszy w oparciu o piosenki. Nastrój to świetny wspomagacz 
wyobraźni dla MG.
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w postaci – powiedzmy – 5 minutowej rekapitulacji. 

5. Podanie bibliografii,
 źródeł informacji, cytatów.

Dobrym, choć stosunkowo rzadkim zwyczajem, jest podawanie bibliografii. W przypadku 
prelekcji historycznych czy popularnonaukowych, bibliografia pomaga uzupełnić 
wiedzę zainteresowanym i pokazuje, w pewien 
sposób, tok rozumowania prelegenta. Nie jest 
niczym wstydliwym przedstawienie źródeł 
swoich poglądów i stwierdzeń, najlepiej wraz z 
komentarzem. Kilka słów o źródle informacji 
można zawrzeć również we wstępie – wskazane 
jest to w przypadku prelekcji historycznych 
poruszających popularne tematy (m. in. inkwizycja, 
broń, sztuka oblężnicza, tortury). Najlepiej jest 
wyświetlić slajd zawierający wszystkie źródła i 
skomentować najważniejsze. Bibliografia pozwala 
słuchaczom rozwijać pomysły prelegenta i wiele mówi o jego rzetelności. Szczerze mówiąc 
nie lubię prelekcji historycznych bez bibliografii. Z zasady mam wtedy nieodparte 
wrażenie, że jedynym źródłem wiedzy prelegenta był kanał Discovery. 

Zadziwiająco często mam rację.

6. Zakończenie i dyskusja.
Ważny, choć stosunkowo często pomijany element prelekcji. Dyskusja służy wyjaśnieniu 
niejasności i doprecyzowaniu stanowisk. Prelegent musi być otwarty na dyskusję, umieć 
ją kontrolować i prowadzić w określonym kierunku. Pytania publiczności to świetna 
informacja zwrotna, najlepiej określająca jakość prelekcji:

Brak kłopotliwych pytań – prelekcja nieudana, brak zainteresowania publicznością. 
Być może onieśmieliłem słuchaczy, zniechęcając ich do zadawania pytań.
Kilka kłopotliwych pytań (2,3) – dobra prelekcja, dobrzy słuchacze. Znaleźli luki w 
moim wywodzie wnosząc swój wkład do dyskursu. 
Kilkanaście kłopotliwych pytań (od 10 w górę) – prelekcja nieudana. Nie rozpoznałem 
pieniaczy i/lub nie przygotowałem dobrego toku rozumowania.

Nie jest niczym złym przyznanie się do niewiedzy, lub uznanie cudzego stanowiska za 
lepsze. Prelegent powinien umieć podać źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych 
w trakcie prelekcji. Spisanie źródeł w konspekcie prelekcji chroni przed kłopotliwymi 
pytaniami dotyczącymi autorstwa danych dzieł. Zestresowany prelegent łatwo może 

“palnąć babola” i (przykładowo) przypisać autorstwo Pana Tadeusza Adamowi 

•

•

•

Przykład prezentacji bibliografii:
W trakcie przygotowywania niniejszej prelekcji 
korzystałem z Wikipedii. Większość reprodukcji 
obrazów pochodzi właśnie stamtąd. Z Wiki 
zaczerpnąłem również kilka szczegółów odnośnie 
życiorysów malarzy i interpretacji dzieł. Źródłem 
cytatów była strona www.kaczmarski.art.pl, którą 
polecam wszystkim zainteresowanym. Można 
tam znaleźć kilkanaście innych piosenek, wraz z 
powiązaniami malarskimi i literackimi. Użyte wersje 
piosenek pochodzą z następujących płyt…
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Mickiewiczowi*. Dopóki wątpliwości dotyczą subiektywnego rozumienia przekazu 
prelegenta wszystko jest w porządku. Gorzej, gdy słuchacze wskazują na jego ewidentne 
błędy merytoryczne.

Po dyskusji zawsze dziękuję moim słuchaczom 
za prelekcję. Grupa ludzi potrafiących wysłuchać 
prelegenta, zgłaszając następnie rzeczowe uwagi na 
nie zasługuje. Poświęcili oni część swojego czasu na 
wysłuchanie mnie i moich poglądów. Nie musieli 
przychodzić na prelekcję, granie w planszówki to 

znacznie mniej wymagające rozwiązanie. Teraz jest moment, aby im podziękować. 

Drugą kwestią jest zakończenie. Na ogół organizatorzy koordynują przejścia pomiędzy 
kolejnymi prelekcjami w tym samym bloku programowym, informując o upływającym 
czasie. Przedłużanie wystąpienia poza ramy zawarte w informatorze jest nieuprzejme 
wobec następnego prelegenta. On też mógł czytać część pierwszą tego artykułu i chce 
właśnie podłączyć swojego laptopa oraz przewietrzyć salę.

Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania. Wasze uwagi będą pomocne w pracy 
nad następnymi częściami tekstu.

Autor wie kto napisał “Pana Tadeusza”. A przynajmniej tak twierdzi.•

Przykład zakończenia i dyskusji:
Dziękuję za lekturę tekstu i zapraszam do dyskusji 
w komentarzach. W następnym tekście spróbuję 
przedstawić sylwetki kilku szkodliwych rodzajów 
słuchaczy kilka sposobów na radzenie sobie z 
publicznością konwentową.
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Jak robię prelekcje cz. 3
Sojusznicy i wrogowie

W poprzednich częściach pokazałem jak przygotować i 
przeprowadzić prelekcję adresowaną dla kulturalnych i 
oczytanych słuchaczy, szanujących prelegenta i jego wywód. W niniejszej części spróbuję 

“zejść na ziemię” i przedstawić swoje sposoby na radzenie sobie ze złośliwą i leniwą 
publicznością konwentową. Ponieważ każdy mówca ma swoje “sztuki prelekcyjne”, nie 
każdy musi zgodzić się z moimi. Poniższy tekst będzie raczej wyborem pojedynczych 
problemów, wraz z moimi propozycjami przykładowych rozwiązań. Podobnie jak w 
przypadku poprzednich części, przykłady oprę o prelekcję “Od Halsa do Kaczmarskiego 

- inspiracje w dark fantasy”.

Warchołowie
Warchoł – osoba wywołująca kłótnie i zamęt swoją samowolą (Słownik j. polskiego 
PWN)

Każdy prelegent musi być jednocześnie wodzirejem i moderatorem utrzymującym salę 
w ryzach. Niestety każda argumentacja jest wrażliwa na osoby “negujące dla zasady” 
i chcące zbudować swoje poczucie wartości na 
krytykowaniu osoby prelegenta. Rolą prelegenta 
jest możliwie szybko rozpoznać takie nastawienie i 
próbować przejść nad tym do porządku dziennego. 
Wejście w interakcję, dyskusję lub konflikt z 
pieniaczem doprowadzi do zepsucia zabawy reszcie 
słuchaczy. Najlepszym sposobem jest ignorowanie 
danego osobnika i ograniczenie komentarza do 
słów “możliwe, prawdopodobne, być może”. Dalsza dyskusja z warchołem jest szkodliwa, 
bo odciąga prelegenta od głównego wątku prelekcji. Wszystkim prelegentom zmęczonym 
warcholstwem polecam maksymę: “Ludzie mogą czytywać “Fakt”, jednak to reportaże 
Kapuścińskiego pozostają w pamięci.”

Dobry prelegent odróżnia krytykę konstruktywną od “czepialskiej”. Pierwsza zasługuje na 
komentarz, bo wzbogaca prelekcję, druga zasługuje na zbycie w postaci “przykro mi, nie 
mamy czasu, chcę się zająć innymi zagadnieniami”. Innym wytrychem jest sformułowanie 

“to kwestia subiektywna, na potrzeby prelekcji założymy, że”. Czymś zupełnie innym 
jest reakcja na dobre pytanie, znamionujące zainteresowanie słuchacza, wnoszące nowy 
wkład do tezy. Ideałem jest odpowiedź włączająca zdanie słuchacza do toku argumentacji, 
traktująca wkład słuchacza na równi z przemyśleniami prelegenta. Prowadzący prelekcję 
ma prawo przyznać się do błędu: “nie zastanawiałem się nad tym”, lub “nie spojrzałem 
na ten problem z tej strony”. Bronią ostateczną prelegenta jest asertywne “Ok, to Twoje 
zdanie, ja mam inne i tu będę je przedstawiał. Możesz się zgodzić lub nie, ale pozwól mi 

Autor: Marcin ‘Ezechiel’ Zaród
Redakcja: Beata ‘teaver’ Kwiecińska-Sobek

Przykład obrony
przed argumentem “warchoła”:
Atak: Poezja Jacka Kaczmarskiego to sztuka i nie 
można stosować jej w RPG.

Obrona: Masz rację – poezja JK jest sztuką. W 
dalszej części prelekcji spróbuję połączyć sztukę z 
rozrywką, aby “uczyć bawiąc”…
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skończyć”. Większość warchołów jest mało odporna na proste przyznanie racji i przejście 
do dalszej dyskusji. Warchoł poszukuje rozrywki. Niestety nie zważa na to, że przy okazji 
psuje zabawę innym konwentowiczom. W skrajnych wypadkach celem warchoła nie jest 
wspólna dyskusja, ale odebranie okazji do dyskusji innym. Prelegencie! Ten człowiek 
przyszedł na prelekcję, aby ją zepsuć. Jego celem jest zajęcie czasu prelegentowi i odebranie 
mu kontroli nad prelekcją. Każda interakcja z warchołem (dyskusja, próby uspokojenia, 
krzyk, strach) jest jego sukcesem. Najlepszym sposobem na warchoła jest pozornie 
przyznać mu rację, kontynuując jednak swój wywód.

Mentor
Odmianą “warchoła” jest “mentor”. W tym wypadku zamiast otwartej konfrontacji, 
niszczenie prelekcji polega na skrytym podważaniu każdego argumentu prelegenta. 

“Mentor” siada w pierwszym rzędzie, przyzwalając prelegentowi na mówienie, 
przynajmniej tak długo, aż “mentor” się nie znudzi. Następnie mentor zaczyna “jątrzyć 

dyskusję, komentując “scenicznym szeptem” 
wszystkie wpadki prelegenta. Mówca 
zaczyna się peszyć, zwłaszcza, gdy “mentor” 
ma od niego większe doświadczenie. 
Najlepszym sposobem na “mentora” jest 
nagle przerwać prelekcję i zapytać go o 
zdanie na temat odpowiedniego problemu. 
Jeżeli prelegent zrobi to odpowiednio 
gwałtownie, jest szansa, że mentor nie 
będzie potrafił przytoczyć argumentu. 
Pozy “warchoła” i “mentora” są bardzo 

labilne, łatwo ewoluują. Nie należy jednak wierzyć w możliwość przekonania warchoła 
“argumentami”. Bywa to możliwe, jednak szkoda na to czasu słuchaczy. 

Warto jeszcze raz podkreślić konieczność błyskawicznego wyodrębnienia warchołów i 
przyjęcia wobec nich odpowiedniej polityki. Nie należy zakładać, że każdy dyskutant 
to warchoł, istnieje jednak kilka symptomów, które pozwalają ich odróżnić od reszty 
słuchaczy:

Poza warchoła sugeruje lekceważenie wobec prelegenta. Niedbały sposób siedzenia, 
zabawa komórką – jeżeli słuchacz niezainteresowany prelekcją uaktywnia się dopiero 
w fazie dyskusji powinno to zwrócić uwagę prelegenta.
Rozmowy i głośne komentarze odnoszące się do ubioru i osoby prelegenta. 
Ostentacyjna negacja lub przekręcanie wypowiedzi prelegenta.
Nieuwaga i zamyślenie. 

Mentor odbiera prelekcję jako atak na swój autorytet. Jemu nie chciało się zrobić prelekcji, 
za to woli bezpiecznie “podkopywać prelekcje” innych osób. Dobrym sposobem jest 

•

•
•
•

Przykład obrony przed “mentorem”
poprzez przeniesienie odpowiedzialności:
Prelegent: Spróbuję teraz omówić zastosowanie poezji JK 
i malarstwa Michałowskiego do konstruowania opisów, 
na przykładzie piosenki Somosierra i obrazu o tym samym 
tytule.. 

Mentor (scenicznym szeptem) : Obraz “Somosierra”
Michałowskiego to wojny napoleońskie. Monastyr to barok, 
Warhammer to w najlepszym wypadku renesans…

Prelegent: Może Ty podasz jakiś lepszy przykład opisu i 
obrazu bitwy, najlepiej oparte na twórczości JK?
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pozwolić “mentorowi” wypowiedzieć swoje racje, uznać jego wiedzę i przestać się 
nim zajmować. W powyższej wypowiedzi nie chodzi o uznanie mentora za drugiego, 
równorzędnego prelegenta. Chodzi o to, aby dać gadule się wygadać, minimalizując 
szkody na tkance prelekcji.

Błazen
Kolejna odmiana “warchoła” to błazen. Najczęściej jest to znudzony, zblazowany 
konwentowicz, bądź też osoba nierozumiejąca prelekcji. Komentarze i dowcipne 
przerywniki mają zwrócić na niego uwagę prelegenta, rekompensując w ten sposób 
kompleksy żartownisia. Ignorowanie 

“błazna” nie przyniesienie skutków, 
ponieważ w przeciwieństwie do “warchoła” 
i “mentora” nie potrzebuje on prelegenta, 
aby zepsuć prelekcję. Możliwie strategie 
obrony to “wykpienie błazna”, lub “karcąca 
uwaga”. Jeżeli prelegent jest wystarczająco błyskotliwy, może spróbować przywołać dowcip 
żartownisia w kontekście ironii, lub zgrywy. 

Karcąca uwaga powinna być skierowana do konkretnego osobnika, prelegent powinien 
wygłosić ją odpowiednio pewnym i spokojnym głosem. Każda niepewność mówiącego, 
zażenowanie lub trema są pożywką dla wszystkich odmian warchoła. W trakcie 
wygłaszania uwagi warto jest na chwilę nawiązać kontakt wzrokowy z “żartownisiem”. 
Dobra forma uwagi powinna brzmieć mniej więcej tak: 

Najlepszą obroną przed warchołem jest 
dobre przygotowanie do prelekcji. Trema 
prelegenta sprawia, że w przypadku braku 
przygotowania znacznie łatwiej jest stracić 
wątek, popełnić błędy logiczne i oddać 
pole “warchołowi”. “Warchołowie” to największy mankament prelekcji konwentowych. 
Osoby, które poszukują dobrej zabawy kosztem innych konwentowiczów nie są moimi 
ulubionymi towarzyszami czy to w knajpie czy to na prelekcji. Pozorna dobra zabawa i 
luz “błaznów” łączy z cynizmem i opanowaniem “mentora” jedna rzecz: brak szacunku 
do innych osób obecnych na prelekcji. 

Wyznawca
Jako prelegent nie znoszę jeszcze jednego gatunku słuchaczy – “Wyznawców”. Są to 
ludzie akceptujący bezkrytycznie daną ideę, lub osobę, nieskorzy do dyskusji i 
konstruktywnej krytyki. Osoba taka oczekuje od prelegenta przedstawienia poglądów 
stojących w absolutnej zgodności z własnymi. Prelekcja stanowi dla niej okazję do 
spotkania ze “współwyznawcami” i utwierdzeniu w danym stanowisku. W razie istnienia 
punktów spornych, negowana jest osoba prelegenta, nie zaś jego argumenty. Wbrew 
pozorom bycie obiektem fascynacji “grupy wyznawców” jest deprymujące i rozleniwiające. 

Ironiczna obrona przed błaznem: 
Błazen: To ten fejmus, wiesz ten co nie pije na konwentach…

Prelegent (do publiczności): Chyba nie mówisz o 
Kaczmarskim? Ciężko mi go nazwać abstynentem. Ostatnio 
jest też chyba dość martwy.

Poważna obrona przed błaznem: 
Błazen: To ten fejmus, wiesz ten, co nie pije na konwentach…
Prelegent (nawiązując kontakt wzrokowy): Mogę Cię prosić o 
ciszę? Przeszkadzasz mi i innym uczestnikom tej prelekcji. 
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Bezkrytyczna akceptacja poglądów prelegenta jest gorsza od ich negacji. Prelegent, 
otoczony wianuszkiem wielbicieli, stopniowo przestaje skupiać się na logice wywodu, 
przesuwając tematykę w stronę promocji własnej osoby. Prelekcja nie służy lansowaniu 
osoby prelegenta, ale przedstawieniu jego poglądów. Głównym beneficjentem prelekcji 
powinien być jej słuchacz. Rozwój i promocja osoby autora, korzyści marketingowe etc. 
nie powinny przesłaniać prelegentowi osoby słuchacza. Najprostszym wentylem 
przeciwko “wyznawcom” i samozadowoleniu prelegenta jest “autoironia” i krytyczny 
stosunek do własnej osoby.

W trakcie moich prelekcji 
niejednokrotnie spotkałem się ze 
słuchaczami szukającymi guru, który 
zaprezentuje im jedyną, słuszną 
wykładnię. Dziwnym trafem – im 
lepszą prelekcję przygotuje autor, tym 
większego prawdopodobieństwo, że 
ktoś uzna go za guru. Na zjawisko 

“kształtowania się orszaku” szczególnie podatne są prelekcje “osobiste”, oparte na 
emocjach i przeżyciach. Prelegent bywa postrzegany wtedy jako “wybawiciel”, rozwiązanie 
wszystkich problemów.

Nie nadaję się na proroka, dlatego zwykle na początku prelekcji zaznaczam, że “moje 
poglądy są wynikiem moich obserwacji i przemyśleń. Nie pretendują do roli prawdy 
objawionej, mam nadzieję, że posłużą Wam do pracy nad własnym stanowiskiem”. Warto 
pamiętać, że “łaska wyznawcy na pstrym koniu jeździ”, w ostatecznym rozrachunku 
prelegent na takiej znajomości raczej traci. 

Fejmus
Następną klasą “warchołów”, stanowiącą pewną odmianę “mentora” są “fejmusi”. 
Najczęściej są to osoby znane w fandomie, redaktorzy serwisów, pisarze, tekściarze. 
Prelekcja jest dla nich okazją do “lansowania się”, czyli umacniania pozycji towarzyskiej. 
Dziwnym trafem dzieje się to najczęściej kosztem prelegenta i słuchaczy. Ataki fejmusa 

przyjmują dwojaką formę. W przypadku 
słabszych prelegentów, niepewnych swoich 
argumentów i twierdzeń i pozbawionych 
pewnej dozy asertywności “fejmus” może 
podjąć próbę “przejęcia prelekcji”, poprzez 
zdominowanie dyskusji, argumenty “ad 
personam” i erytrystykę. W przypadku 
dobrych prelekcji, opartych na starannej 

argumentacji, fejmus dąży do konfrontacji upatrując źródła zagrożenia w “jakości 
prelekcji”. 

Autoironiczna obrona przed “wielbicielem”:
Prelegent: Czy są jakieś pytania odnośnie przebiegu prelekcji? 

Wyznawca: W jaki sposób można zostać takim dobrym MG, jak Ty?

Prelegent: Nie czytać durnych artykułów, zamiast tego próbować pisać 
własne. Zamiast teoretyzować na konwentach, grać sesje i dobrze się 
bawić. Wystrzegać się zblazowanych erpegowców piszących przydługie 
poradniki w internecie. 

Obrona z przeniesieniem. Prelegent 
pozwala “wygadać się fejmusowi”:
(Ryzykowne, czasem konieczne, gdy gardło boli)

Fejmus: To wszystko było napisane w “Jesiennej Gawędzie” 
w Portalu w 2003 r.

Prelegent: Masz rację. Przedstawisz, proszę, 3 główne tezy 
tamtego artykułu? Nie wszyscy słuchacze go czytali.
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Najprostszą obroną w obu wypadkach jest asertywność. “Mam inne zdanie na ten temat. 
Proszę pozwól mi je przedstawić. Jeśli się z nim nie zgadzasz – poczekaj z dyskusją do 
końca prelekcji, wtedy będzie czas na pytania”. Uwagi do słuchaczy należy mówić 
spokojnym, pewnym tonem nawiązując kontakt wzrokowy. Mowa ciała powinna być 

“otwarta” i “nieagresywna”. Założone na krzyż ręce, palce wskazujące winnego, bluzgi – 
wszystkie te rzeczy odpadają. Prelegent powinien reprezentować sobą odpowiedni 
poziom kindersztuby.

W skrajnych wypadkach można uciec się do “Przeszkadzasz mi w prowadzeniu prelekcji. 
Ze względu na słuchaczy proszę o zmianę postawy, lub opuszczenie sali”. Jeśli “fejmus” dąży 
do konfrontacji, prelegent powinien jej unikać. Warto zauważyć, że spora część “fejmusów” 
to znakomici prelegenci. Wielu z nich posiada znakomitą charyzmę, będąc jednocześnie 
autorytetami w swoich dziedzinach. Wszelkie próby 
schlebiania im prowadzą do eskalacji konfliktu. W 
przypadku otwartej konfrontacji, polemiki i kłótni 
są w stanie zmobilizować część swoich “wyznawców” 
do ataku na prelegenta. 

Warto zapamiętać jedną maksymę: “ Nie daj się 
wciągnąć w wojnę z kretynem. Sprowadzi Cię do 
swojego poziomu i pobije doświadczeniem”. Utarczki słowne fejmusów, choć stanowią 
namiastkę “cyrkowej atrakcji” pozostawiają w słuchaczach niesmak. Prelegentowi powinno 
zależeć na utrzymaniu pewnego poziomu dyskusji i kultury osobistej. Bezpardonowe 
wojenki z fejmusami temu nie sprzyjają. Niszczenie cudzych prelekcji często wydaje im 
się drogą do utrzymania statusu społecznego.

Dobrzy, źli i brzydcy
Z powyższych przykładów wynikać może, że 
publiczność to banda łotrów, czyhających na 
błąd dzielnego i odważnego paladyna. (Tfu! 
Prelegenta miało być). Czy publiczność jest 
wrogiem prelegenta? 

Tak. Każdy przeciętny słuchacz ma w 
sobie coś z warchoła (nie lubi nudy, ani 
protekcjonalności), coś z mentora (wiedzę) 
i błazna (niecierpliwość). Granica dzieląca 
wnikliwe pytania od czepialskich uwag jest 
bardzo cienka.

Nie. Większość publiczności to zwykli 
konwentowicze, potrafiący uszanować inne 
osoby. Jeżeli prelegent włoży trochę serca w przygotowanie prelekcji, większość widzów 

Agresywna obrona asertywna:
(nie polecam – prowokuje, zamiast wygaszać)

Fejmus (lekceważąco): Synu – co robiłeś w 94 r. 
? Ja wtedy prowadziłem sesje w Kryształy Czasu 
i pisałem pierwsze przygody.

Prelegent (spokojnie): Uczyłem się w zerówce 
kultury osobistej. 

Cechy dobrego słuchacza:
1. Cierpliwy. Potrafi wysłuchać prelegenta. Wkłada wysiłek 
w zrozumienie argumentacji.

2. Kulturalny. Nie używa argumentów ad personam. 
Charakteryzuje się “odwagą cywilną”, uwagi do prelekcji 
zgłasza osobiście a nie pośrednio (blog, plotka, obmowa). 
Szanuje prelegenta i innych słuchaczy.

3. Krytyczny. Nie akceptuje bezkrytycznie poglądów 
prelegenta. Bierze udział w dyskusji, stawia dobre pytania.

4. Życzliwy. Przychodzi na prelekcję z pozytywnym 
nastawieniem. Nie chce “zgnoić” prelegenta. Nie nastawia 
się na konflikt, nie chce go wywoływać.

5. Twórczy. Wykorzytuje wiedzę zdobytą na prelekcji. Potrafi 
spojrzeć na problem z innej strony niż prelegent…
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odwdzięczy się zainteresowaniem i kulturą osobistą. Wymienione przypadki występują 
rzadko, jednak potrafią zepsuć efekt kilkugodzinnej pracy prelegenta. Ze względu na to 
poświęciłem im stosunkowo najwięcej miejsca. Niestety złe przykłady łatwiej zapadają 
w pamięć niż dobre.

Powyższa lista to zbiór subiektywnych wytycznych odnośnie widowni. Każdy z 
prelegentów ma inne oczekiwania. Jedni wolą publiczność żywą, komentującą na bieżąco 
i aktywną w dyskusji. Inni wolą “siedzenie przy herbacie” i kulturalne dyskusje.

Postawa prelegenta
Prelekcje przypominają nieco prowadzenie zajęć w przedszkolu. Prelegent ma zazwyczaj 

około 10 minut czasu, aby wyodrębnić 
z grupy urwisów i ustalić odpowiedni 
model relacji. Krzyki, strach, niepewność 
i służalczość są pożywką dla konfliktów. 
Spokój, opanowanie i kultura osobista 
sprzyjają utrzymaniu kontroli nad prelekcją. 
Szacunek wobec publiczności wymaga, aby 
prelegent był w stanie kontrolować tok 
prelekcji i ustalić atmosferę na sali.

Zaimek “ja” użyty w powyższym przykładzie został wykorzystany celowo. Czasami trzeba 
podkreślić różnicę pomiędzy prowadzącym a publicznością. Nikt tego nie lubi, bo burzy 
to relację fan prelegent – fan słuchacz. Niestety w skrajnych przypadkach warcholstwa 

zaimek ja bywa niezastąpiony. Niektórzy 
słuchacze miewają problemy z odgrywaniem 
swoich ról na prelekcji. Jedni grają mówców, 
wtedy, gdy powinni być słuchaczami. Inni 
milczą, bądź czytając z kartki, zamiast 
utrzymywać kontakt wzrokowy ze 
słuchaczami.

Powyższa lista stanowi subiektywny 
wybór najważniejszych cech charakteru 
prelegenta. Jako prelegent staram się dążyć 
do rozwinięcia ich. Inni mówcy mogą swoją 
rolę postrzegać inaczej, stąd też możliwe są 
inne podejścia.

Niezależnie od złośliwości i zgryźliwości 
błaznów, mędrców i warchołów należy 
pamiętać o zachowaniu podstawowych 

zasad kultury osobistej. Powszechne w fandomie zwracanie się do siebie per “Ty” 

Obrona asertywna ironicza - wersja 
mocniejsza:
(polecam – błyskotliwa i utrzymująca kontrolę)

Fejmus (lekceważąco): Synu – co robiłeś w 94 r. ? Ja wtedy 
prowadziłem sesje w Kryształy Czasu i pisałem pierwsze 
przygody.

Prelegent (spokojnie): Uczyłem się w zerówce. Obecnie 
jednak to ja prowadzę prelekcję. Na zwierzenia osobiste 
zapraszam do sali sypialnej po północy. 

Cechy dobrego prelegenta:
1. Dobrze wychowany. Szanuje słuchacza. (Nie robi 
prelekcji “na kolanie”, nie spóźnia się, nie czyta z kartki, nie 
obraża słuchacza)
2. Erudyta. Zna się na swoim temacie, potrafi spojrzeć na 
niego z kilku stron. Zna literaturę i faktografię przedmiotu. 
Potrafi powiązać ze sobą pozornie odległe rzeczy. Potrafi 
sytuować fakty w określonym kontekstach: literackich, 
erpegowych i innych. 
3. Życzliwy. Nie nastawia się na konfrontację z żadnym 
słuchaczem.
4. Samokrytyczny. Szuka błędów we własnym stanowisku. 
Nie akceptuje bezkrytycznie swojego stanowiska, dostrzega 
w nim wady i luki.
5. Obdarzony poczuciem humoru, podchodzący z 
dystansem do publiczności i samego siebie. (Ironiczny, ale 
nie złośliwy. Mądry, ale nie przemądrzały. Zdolny, ale nie 
zarozumiały.)
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nie powinno stanowić podstawy do wycieczek osobistych. Dobrze jest nauczyć się 
polemizować z argumentami, szanując jednocześnie krytykowanego człowieka. Jawna, 
konstruktywna krytyka wymaga zazwyczaj więcej odwagi cywilnej niż festiwal wycieczek 
osobistych. Niesmak nie zastąpi ciekawości. Dobry prelegent potrafi zrobić dobrą prelekcję 
bez uciekania się do chwytów populistycznych. Serwilizm wobec publiczności jest dla 
mnie oznaką braku szacunku. Zamiast przygotować prelekcję interesującą dla widowni, 
prelegent skupia się na kokietowaniu uczestników. Nie warto ukrywać – znacznie łatwiej 
zrobić prelekcję plotkarską, opartą na charyzmie Autora, niż przygotować wystąpienie 
oparte na argumentacji. Jeśli prelegent w trakcie prelekcji przyjmuje pozę błazna, niech 
czyni to, by zapisać się w pamięci słuchaczy jako Stańczyk. 

Zakończenie
W trakcie dyskusji nie należy “walczyć z przeciwnikiem”, ale raczej “ rozmawiać z kolegą”. 
Przyznanie racji, uśmiech i szacunek do rozmówcy są dla mnie oznaką klasy prelegenta. 
Dobry mówca potrafi poświęcić szczegółowość na rzecz zrozumiałości, nie uciekając się 
jednak do powtarzania truizmów. Klarowność wywodu, świadomość własnej omylności, 
oraz wszechstronna znajomość tematu – stanowią 3 cnoty kardynalne prelegenta. 

Dziękuję za uwagę. Pozostaje mi życzyć potencjalnym Prelegentom rozsądnych krytyków, 
rozumnych adwersarzy i zawsze łaskawej weny. W następnej części artykułu spróbuję 
pokazać kilka moich ulubionych trików krasomówczych prelegenta. Zaprezentuję też 
kilka przykładowych ćwiczeń, które wykorzystywane są do szkolenia mówców.
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Krótkie bio autorów antologii:
amnezjusz (Wojciech Wein)

Student, niepoprawny optymista, uzależniony od kawy i herbaty. Przygodę z RPG 
rozpoczął jeszcze w przeszłym tysiącleciu. Od przeszło dwóch lat zintegrowany z serwisem 
Poltergeist, choć początki nie należały do najłatwiejszych. W czerwcu 2007 roku dołączył 
do redakcji działu D&D. Jako redaktor jak tylko może stara się przybliżyć czytelnikom 
realia settingów Forgotten Realms oraz Greyhawk. Obecnie zajmuje pozycję zastępcy 
szefa działu D&D. W wolnych chwilach rysuje, czyta, słucha ciężkiej muzyki (przy której 
najlepiej mu się pisze), gotuje i robi wiele innych ciekawych rzeczy.

Andrzej Pilipiuk
Autora powieści o Jakubie Wędrowyczu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jego 
gościnny tekst na łamach Poltera wzbudził niemałą dyskusję i w efekcie trafił na łamy 
niniejszej antologii.

Borejko (Adrian Kuc)
Z grami fabularnymi zetknąłem się już jakiś czas temu, o czym pisałem, bądź szpanowałem 
na polterze. Popełniłem parę tekstów do śniętych papierowych pism i stamtąd też mój 
wywodzi się mój alkoholiczny nick.

Portal polter bacznie obserwowałem przez jakiś rok, aż w końcu się zarejestrowałem i 
porozkręcałem blogosferę (z zakresu 1.1-1.9) swoją wrodzoną tępotą oraz intuicyjnym 
idiotyzmem. Około roku przychodziło mi to z różnym skutkiem, jednak odwiecznie 
irytowało S.N.T., którzy nie umieli nabrać dystansu do radosnej zabawy płynącej z 

“blogaskoffania”.

Po roku umknąłem z blogosfery poltera na swój blog. Początkiem tego roku zabawne 
pomysły Pierwszych Person Portera uhonorowałem specjalną, wirtualną nagrodą Palmy 
Portera.

Bukins ( Jędrzej Bukowski)
Rocznik 1987, aktualnie student kulturoznawstwa, założyciel Bytowskiego 
Stowarzyszenia Fantastów, członek stowarzyszenia 40i4, namiętny czytacz, aktywny 
larpowicz, chthultysta.

Cactusse (Marcin Kaganek)
Szara eminencja polskiej sceny autorkowej. Na polterze – lurker. W tej antologii – twórca 
ilustracji zdobiącej okładkę.

Chavez (Łukasz Maludy)
Mógłbym tutaj powypisywać różne rzeczy związane z moim życiem, jednak wątpię, czy 
zainteresują one kogokolwiek. Ważniejsze są wydarzenia od pewnej daty – 13.11.2005. 

POLTERGEIST - www.polter.pl

http://www.polter.pl/
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7 Wtedy to zarejestrowałem się w serwisie. Zacząłem od razu z grubej rury – kontaktem 

z Sejim i chęcią prowadzenia działu EarthDawna. Na stanowisku trwałem pół roku, 
po czym wraz ze startem nowej odsłony Poltera zamknąłem dział. Przeszedłem też do 
działu Ogólnego RPG. Robiłem tam głównie za ‘technicznego’. Poprawiałem dane w 
bazach, podmieniałem okładki, szukałem literówek. Udało si się także wrzucić parę 
rzeczy, które wywołały mniejszy lub większy flejm w komentarzach. Cały czas też coraz 
bardziej integrowałem się z ludźmi z redakcji – spotkanie niektórych z nich na żywo 
zostawiło trwałe ślady w mojej psychice. Wiele zmieniło się w mojej sytuacji wraz z 
odejściem Seji’ego. Przejąłem obowiązki związane z forum serwisu, tym samy rezygnując 
ze współpracy z działem RPG. Pilnowanie na nim porządku, ułatwianie redakcjom 
pracy, dbanie o ogólny wizerunek forum – moje codzienne zajęcia. Oficjalnie zostałem 

„Koordynatorem do spraw społeczności”, cokolwiek by to nie znaczyło. Kilka miesięcy po 
tym wydarzeniu postanowiłem także reaktywować dział gier komputerowych (obecnie 
przemianowany na dział gier PC), któremu szefuje już ponad pół roku. Od pisania 
recenzji i wrzucania newsów, po uzupełnianie baz danych i kontakty z dystrybutorami i 
współpracownikami. Nie narzekam na brak zajęć. Co dalej? Cóż, przeszedłem przez całą 
drabinkę redakcyjną, został mi więc jeszcze fotel Redaktora Naczelnego do wysiedzenia. 
Kto wie, może kiedyś.

dareush (Dariusz Okołowski)
Stary karciarz, ale w serwisie od niedawna. Autor artykułów o skrajnie różnym poziomie. 
Od totalnego chłamu do dobrze przyjętych artykułów na temat źródeł mana w grze 
Magic: The Gathering.

Deckard (Łukasz Lenard)
Z grami fabularnymi zetknąłem się wpierw z pomocą czasopism jak Bajtek, Top secret 
i Fantastyka. Później przyszedł rok `94 a wraz z nim Warhammer pierwsza edycja i 
Magia i Miecz, potem Cyberpunk 2020. Po drodze brałem udział w kilku krakowskich 
(i jednym rzeszowskim) konwentach – znany byłem z niezmordowanego prowadzenia 
kolejnym drużynom i zajadania cytryny, dzięki której wciąż mogę mówić. Gdzieś w 
2003 roku wraz z boomem internetowym po raz pierwszy zabrałem głos w dyskusji na 
Polterze – oczywiście skończyło się flejmem i w ten właśnie radosny sposób objawiałem 
światu swoją obecność i wiedzę, z której teraz wypada mi się tylko śmiać. W listopadzie 
2005 roku rejestruję się na forum serwisu, wkrótce potem (zimą przełomu `05 i `06) 
zostaję członkiem redakcji – wpierw w dziale Star Wars, następnie wiosną 2006 roku 
przechodzę do działu RPG. Z dniem 1 stycznia 2008r. opuszczam redakcję serwisu 

- let`s freelance! 

Niegdyś byłem zwolennikiem klimatycznego stylu grania, którego filarami była 
jak najpełniejsza wiedza MG o świecie, filmowy realizm i improwizacja, ozdobione 
odpowiednim podkładem muzycznym i okazjonalnie świeczkami. Dzisiaj jest nieco 
inaczej – wierzę w profilowanie gier pod konkretny styl rozgrywki, grę zgodnie z 
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podręcznikiem i wizją autorów oraz nowe rozwiązania, które od kilku lat pojawiają 
się w grach fabularnych. Zmieniłem upodobania systemowe – Cyberpunk 2020 i Star 
Wars d20 poszły w odstawkę na rzecz Burning Empires i przelotny romans z Shockiem i 
Universalis. Ostatnio prowadziłem Star Wars d6, od drugiej połowy stycznia ruszyliśmy 
z Burning Wheel.

Drozdal (Radosław Drozdalski)
Drozdal łączy dwa etaty – jednym z nich jest praca (za darmo) dla amerykańskiego 
wydawnictwa Burning Wheel. Nasz łącznik z światem zachodnich erpegów na co dzień 
mieszka w Nowym Jorku. Współautor zdobywcy Origins – gry Burning Empires. Na 
Polterze od lat redaktor działu RPG Ogólny. Tutaj także w roli DTPisty. Na Polterze 
założył sobie konto bo podobał mu się zielony wystrój strony (który nie jest jego kolorem 
ulubionym!), a potem mu tak już zostało. Cay czas gra w gry fabularne, a nie tylko 
rozmawia i pisze o graniu w nie.

Ezechiel (Marcin Zaród) 
Pierwszy kontakt z serwisem Poltergeist miałem w okolicach 2004, przy okazji lektury 
monastyrowych pamiętników. Do grona redakcyjnego trafiłem jako laureat konkursu 
na tekst. Artykuł rozrósł się do rozmiarów dodatku fanowskiego, a ja na stałe trafiłem 
do redakcji susbsystemu Monastyru. Pierwsze ostrogi jako tekściarz zdobyłem pisząc 
dodatki fanowskie, silnie inspirowane światem rzeczywistym. 

Jakiś czas później rozpocząłem współpracę z działem konwentowym, aby w końcu trafić 
do planszówek (2006 r.). Miewałem również okazjonalne przygody z książkami czy grami 
komputerowymi. Udało mi się poderwać kilka dziewczyn na Poltergeista (z jedną z nich 
nawet się zaręczyłem). W listopadzie 2007 objąłem kierownictwo nad planszówkami, 
zostając tym samym przełożonym swojej drugiej połowy. 

Obecnie mam 24 lata, szeroko pojętą publicystyką zajmuję się od 14 roku życia. Nic 
więc dziwnego, że praca na Polterze jest dla mnie ważnym elementem doskonalenia 
warsztatu. Lubię artykuły wnikliwe i rzetelne - takie, które docenia się po n-tym czytaniu 

– sam też staram się takie pisać. Jako dewizę dziennikarską przyjąłem (zmodyfikowany) 
cytat z Pattona: „Im więcej potu w korekcie, tym mniej krwi po lekturze”. Za największą 
wadę moich tekstów uznaję ich długość, za największą zaletę – wnikliwość i rzetelność 
właśnie. 

Prywatnie studiuję fizykę techniczną, chodzę po górach i pracuję w harcerstwie.

Spośród moich tekstów opublikowanych w zeszłym roku, za najlepsze uważam 
poradnik retoryczny (opublikowany w dziale Konwenty) i osobisty felieton zaduszkowy 
(opublikowany w dziale Planszówek). Cieszę się, że oba trafiły do niniejszej antologii

POLTERGEIST - www.polter.pl

http://www.polter.pl/
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7 Faust (Piotr Kucharski)

Moja przygoda z portalem Poltergeist zaczęła się całkowicie przypadkowo. Był rok 2003, 
a ja przeczesywałem google w poszukiwaniu materiałów na sesje Dungeons & Dragons. 
Odnalazłem, wtedy skromną jeszcze, ale mieniącą się „oficjalną” stronę o tym systemie 
(nawet nie interesowałem się specjalnie faktem, że jest to część większego portalu). 
Druga wysłana przeze mnie praca okazała się strzałem w dziesiątkę – recenzja „Królowej 
Pajęczych Otchłani” została przyjęta przez Rebounda i niedługo potem zamieszczona 
na stronie. Od tej chwili wszystko stało się łatwiejsze – najpierw zostałem mianowany 
moderatorem na forum serwisu, potem udało mi się stać pełnoprawnym członkiem 
redakcji. Dołączyłem do wielkiej rodziny Poltera.

Byłem redaktorem między innymi działu Star Wars czy Zew Cthulhu, jednak na stałe 
miejsce zagrzałem jedynie w D&D. W pewnym momencie zostałem tam opiekunem 
nowopowstałego poddziału Planescape. Tym, co moim zdaniem jest szczególnie 
znamienite dla naszego działu to fakt, iż ani razu nie mieliśmy poważniejszego zastoju, 
a tym bardziej zawieszenia strony. Redakcja zawsze była na tyle zgrana, a ludzie na tyle 
poważni, że można było odnaleźć wyjście z cięższej sytuacji.

Aktualnie dalej opiekuję się poddziałem Planescape i nic nie wskazuje na to, że porzucę 
to zajęcie.

Fenran (Oskar Usarek) 
Mimo niewielkiego dawniej zaangażowania, z Polterem związany jest od kilku ładnych lat, 
niemal każdego dnia czyta posty i nowe polterowe artykuły. Dawniej redaktor działów 7th 
Sea (odszedł przy rozwiązywaniu redakcji) oraz Crystalicum (serwis został zawieszony). 
Obecnie zaangażowany w pracę działu gier planszowych, sympatyk i współpracownik 
działu WoD oraz autor jednego z polterowych blogów. Redaktor, recenzent, felietonista 
i podróżnik w jednym.

Fingor (Piotr Różycki)
Na poltera trafiłem trochę przypadkowo - szukałem strony o D&D. Dopiero po pewnym 
czasie zainteresował mnie dział bitewniaków. Zaczynałem od pisania wieści, potem 
niemalże od razu dołączyłem do zespołu nowego rednacza działu - Williama. Ogólnie 
w dziale zajmuję się pisaniem tekstów i (ostatnio rzadziej) wrzucaniem newsów. Po 
drodze miałem dodatkowo małe rendez-vous z działem Gier PC, ale zakończyło się 
ono stosunkowo szybko.

Furiath (Michał Markowski)
Swoją przygodę z serwisem Poltergeist zacząłem od lektury i komentowania 
trzewiczkowych Pamiętników Monastyru, potem aktywnie udzielałem się na forum, 
by w 2004 roku zostać szefem działuWarhammera. Przez dwa lata popełniłem mnóstwo 
tekstów o prowadzeniu przygód w Starym Świecie, aktywnie uczestniczyłem w promocji 
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drugiej edycji Warhammera w Polsce. W 2006 roku objąłem stanowisko szefa pionu 
RPG w Polterze. W międzyczasie prowadziłem blog polterowy promujący Klanarchię, 
a także zawierający wiele moich przemyśleń o grach fabularnych. “Przeszkolcie swoich 
pracowników z RPG” to jeden z nich.

Garnek (Artur Ganszyniec)
Z polterem związany od ponad czterech lat, jednak dopiero pojawienie się nowego Świata 
Mroku skłoniło go do napisania jakiegoś tekstu.

Kiedy nie gra w WoDa, pracuje przy produkcji gier komputerowych, lub dopracowuje 
Wolsunga (i co najmniej jedną z tych rzeczy ma nadzieję robić jeszcze przez wiele lat).

Gerard Heime (Paweł Jasiński)
Choć w mojej metryce stoi “Paweł Jasiński”, to i tak wiele osób myśli, że Gerard to 
moje prawdziwe imię. Na Polterze działam od 4 lat, wciągnięty do tej mrocznej sekty 
przez Jakuba ‘Bjorna’ Szamałka, kolegę z licealnej ławy. W trakcie swej kariery pełniłem 
wiele funkcji. Od zwykłego użytkownika, trolla forumowego i dyżurnego faszystę, przez 
moderatora, fikcyjnego redaktora szemranych działów (co żadnego artykułu nie napisał) 
po pełnoprawnego członka redakcji. Gdzieś tak w okolicach 2006 roku doszedłem do 
wniosku, że warto jednak napisać parę tekstów - choćby z czystej przyzwoitości - i od 
tamtej pory na Polterze publikuję swoje artykuły regularnie. Zaangażowałem się w 
prowadzenie dwóch działów, Świata Mroku i RPG Ogólne. 

Skąd takie ciągoty na pisanie? W głowie mam pełno pomysłów, a warsztat cały czas 
domaga się dopracowania - dlatego też staram się skrobać regularnie.

Czasem możecie trafić na mój tekst, który wyda wam się przeintelektualizowany i 
napisany zbyt trudnym słownictwem - to znak, że studia rzucają mi się na mózg. Jestem 
bowiem stosunkowcem-międzynarodowcem, czyli studentem Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Czy będę ratował świat w Białym 
Domie, czy sprzedawał frytki w McŻarciu, czas pokaże. Na pewno nie zamierzam 
zrezygnować z pisania - i oczywiście erpegów.

Gruszczy (Filip Gruszczyński)
Dołączyłem do Poltera za sprawą Monastyru. Ponieważ to tutaj publikowane były 
pamiętniki prezentujące proces powstawania systemu, toteż zostałem niejako zmuszony 
do rejestracji, chcąc aktywniej uczestniczyć w życiu społeczności skupionej wokół 
dziecka Portala. Przez długi czas jednak odrzucałem plany wstąpienia do redakcji, na 
krótki czas dołączając jedynie do działu poświęconego wspomnianej wcześniej grze. W 
tym czasie skupiony byłem raczej na wydawnictwie, popełniłem też kilka tekstów do 
ichniego czasopisma Gwiezdny Pirat. Polter był jednak dla mnie miejscem wymiany 
opinii, flame’ów i dobrej zabawy.

Sytuacja zmieniła się w sierpniu zeszłego roku, gdy Furiath zaproponował mi objęcie 
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7 działu Świata Mroku. Wspólnie z grupą przyjaciół udało się nam przywrócić go do życia 

po długim okresie niebytu, a potem zmienić w profesjonalny serwis o grach wydawnictwa 
White Wolf. Od tego czasu zajmuję się wyłącznie nim, czasem jednak lubię wrócić do 
tekstów do Monastyru i wspomnień z nimi związanych. W samą grę niestety już nie 
grywam.

Jackson (Mateusz Albin)
Jackson jest w „półświatku” fanów Gwiezdnych wojen osobą znaną i poważaną. Co więcej, 
jest jednym z nielicznych, na tyle ambitnych, by na serio potraktować temat fanfilmów. 
Dzięki zawartemu porozumieniu, niektóre z jego opinii o produkcjach starwarsowych, 
które są tylko fragmentem jego fanfilmowych zainteresowań, można już przeczytać na 
łamach Star Wars Universe.

Jade Elenne (Aleksandra Wierzchowska)
Z Polterem pierwszy raz zetknęłam się w 2005 roku. Wkrótce potem zostałam redaktorką 
działu Star Wars: Universe, a obecnie jestem zastępcą szefa SWU.

Jedi Nadiru Radena (Nadir Srdjan Jovanovski)
Znany w polskim fandomie miłośników Star Wars twórca opowiadań fanowskich, mistrz 
gry PBF RPG “Polowanie na Jedi” i redaktor gwiezdnowojennego portalu The Outer 
Rim. Od 2006 roku współpracuje z SW Universe, działem Poltergeista poświęconym 
uniwersum George’a Lucasa. Poza Star Wars interesuje się wszelkiej maści serialami 
SF i międzynarodowymi rozgrywkami piłki nożnej. Urodził się w 1987 roku w byłej 
Jugosławii, jest studentem i obecnie mieszka w Radomiu.

Jeremiah Covenant (Arkadiusz Słowik)
Na Poltergeista trafiłem w kwietniu 2006, po krótkiej pracy dla Inkluza. Rok trwało 
oswajanie się z serwisem, aż wreszcie zdecydowałem się na coś więcej niż zabawę w 
czytelnika. Na wiosnę 2007 roku zacząłem pisać wieści do działu Filmu, Książek, Nauki 
i na subsystem Gier Komputerowych. Do redakcji tego ostatniego wszedłem przed 
wakacjami. W międzyczasie stworzyłem kilka innych rzeczy, porozrzucanych po serwisie. 
Kilka miesięcy później opuściłem Komputerówki, przenosząc się na subsystem Zewu 
Cthulhu. Tutaj pracuję do teraz i nic nie zapowiada zmiany tego stanu rzeczy.

Joseppe ( Józef Orzeszyna)
Z Polterem spotkałem się w 2002 roku, gdy jako młody i długowłosy erpegowiec 
poszukiwałem w sieci (używając Yahoo!) mrocznych, fantastycznych obrazków.

W maju 2003 roku zapisałem się na forum i zacząłem zaprzyjaźniać z najbardziej 
rozpoznawalną niegdyś twarzą Poltera - Sejim.

W 2004 porzuciłem współpracę z konkurencyjnym serwisem i zacząłem pełnoetatowo 
spełniać się na stronie z płodem.
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W 2005 wrobiono mnie w prowadzenie strony o Monastyrze, którą z żalem zamknąłem 
ostatniego dnia zeszłego roku.

W 2006 zacząłem być głosem doradczym i krzyczałem kiedy robiono serwisowi źle. 
Starałem się także z miernym skutkiem wprowadzić mądrości, których uczono mnie na 
studiach i poprawić komunikację na Polterze.

W 2007 pojawiłem się na zlocie Poltera i wygrałem w siatkówkę.

Co przyniesie ten rok? Zobaczymy…

kaduceusz (Tomasz Pudło)
Rocznik ’83, erpegowo ’97. Dawniej fan WFRP, czy EarthDawna, dziś miłośnik 
erpegowych eksperymentów. Zdobywca PMM oraz Quentina. Bywalec konwentów i 
niestrudzony komentator Megakonkursu RPG. Na polterze od lat jako lurker, od przeszło 
roku jako redaktor działu Ogólnego i od miesiąca szef pionu RPG. Tutaj – koordynator 
projektu antologia 2007.

Knoely (Mateusz Albin)
Młody karciarz, od niedawna w serwisie. Jego debiutancki artykuł spotkał się ze sporym 
zainteresowaniem ze strony czytelników. Obecnie całą energię inwestuje w egzamin 
dojrzałości.

LiAiL (Tymoteusz Masiakowski)
Żeby cokolwiek powiedzieć o mojej znajomości z Polterem musiałbym najpierw odnieść 
się do samego Kultu. Moja przygoda z tym systemem fabularnym zaczęła się na poważnie 
w sierpniu roku 2006. Oczywiście już wcześniej wiedziałem o jego istnieniu, ale dopiero 
po natknięciu się na międzynarodowe, skupiające wielu fanów forum The Last Cycle 
wziąłem się za ten system na poważnie. Mówiąc precyzyjniej oddałem mu swoje życie. 
Stał się moją absolutną inspiracją. Nie na darmo ktoś kiedyś powiedział, że „jak spodoba 
ci się klimat Kultu, to zostanie z tobą już na całe życie”. Póki co się sprawdza.

I tak, będąc aktywnym członkiem forum The Last Cycle, na początku sierpnia 2007 
roku zostałem zaproszony przez Rothara do redakcji Kultu na Polterze. Po pewnym 
czasie Rothar zrezygnował i 27 października 2007 zostałem mianowany na szefa działu, 
którym jestem do chwili obecnej.

Maestro (Mateusz Bonawentura Paszun)
Moje zainteresowanie szeroko rozumianą fantastyką wyrosło zapewne z dziecięcych zabaw 
w czasach, kiedy wyobraźnia musiała zastępować nieprzebraną mnogość współczesnych 
zabawek i gier komputerowych. Potem pojawiły się książki, filmy i magazyny ukazujące 
całe bogactwo oraz możliwości tego gatunku. Lewis, Howard, Tolkien, LeGuin, Zelazny, 
Wolfe, a po nich cała plejada gwiazd fantasy i sci-fi. W jakimś numerze magazynu „Feniks” 
przeczytałem artykuł Andrzeja Sapkowskiego omawiający gry RPG wraz z przykładem 
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7 spisanej sesji. Byłem zafascynowany. Nieco później w „Nowej Fantastyce” natknąłem się 

na opowiadanie Williama Kinga „Geheimnisnacht”. Wówczas, jeszcze o tym nie wiedząc, 
zakochałem się w uniwersum Warhammera, jawiącego mi się jako mroczny renesansowy 
western. Trwale zaraziłem się bakcylem gier fabularnych i wraz z przyjaciółmi, których 
starałem się zainfekować, rozpocząłem eksplorację przeróżnych fantastycznych światów: 
Zew Cthulhu, Wampira: Maskarady i całego mnóstwa systemów autorskich. Kiedy 
ostatnie duże formaty magazynu Magia i Miecz kończyły pewną epokę, zacząłem 
intensywniej rozglądać się po nowym obszarze, już zainfekowanym przez fascynujące 
mnie tematy – po Internecie. Regularnie przeglądałem strony Nowej Gildii, Poltergeista i 
Valkirii. Początkowo najbardziej odpowiadał mi serwis Nowej Gildii - tam opublikowałem 
pierwsze teksty. Jednak od początku 2005 roku coraz więcej mojej uwagi przyciągał 
Poltergeist. Bardzo cieszyłem się ze ścisłej współpracy pionów Warhammera na obu 
serwisach. W jakiś czas po wydaniu w Polsce drugiej edycji nieśmiertelnego „Młotka” 
oddałem Poltergeistowi swoje pióro i uwagę. W tym co piszę, staram się niezmiennie 
wyrazić własną, niesłabnącą fascynację fantastyką i grami fabularnymi.

Marcin Sindera
Moja przygoda z fantastyką rozpoczęła się w 1998 roku od literatury Andrzeja 
Sapkowskiego, Stanisława Lema oraz J.R.R Tolkiena. Rok później poznałem fascynujący 
świat gier fabularnych i założyłem, działający do dnia dzisiejszego, klub gier RPG w 
miejscowości Siemonia. Od stycznia 2008 jestem członkiem Galicyjskiej Gildii Fanów 
Fantastyki. Z internetowym serwisem Poltergeist związałem się przez zamknięty już dział 
Monastyru. Moimi ulubionymi systemami RPG są Warhammer oraz Monastyr.

Magdalena i Maciej Reputakowscy (Meadea i repek)
Małżeństwo Panny z Bronowic i Przybłędy z Lublina.

Ona: feministka, autorka scenariuszy do gier fabularnych, rysowniczka, doktorantka na 
wydziale polonistycznym UJ, rude włosy i dusza.

On: feminista, szef działu komiksowego Poltera, czasem scenarzysta, czasem 
redaktor-korektor, magister teatrologii, myśli nogami (szczególnie w trakcie meczu 
piłkarskiego).

Wspólnie: jurorzy w kapitule Quentina, organizatorzy ConQuestów i ConStarów, twórcy 
konkursu GRAMY!. Fani komiksów, mitów (arturiańskich i innych), Piratów z Karaibów 
i Bayernu Monachium.

Nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Mayhnavea ( Julian Czurko)
Łodzianin ur. w 1983 r. Historyk sztuki, kulturoznawca, recenzent. Pracę dla Poltergeista 
zaczął od pisania recenzji dla działu komiksowego, z czasem również i dla filmowego. 
Pióro ostrzył sobie na dziełach wybitnych (“Cinema Panopticum”, “Persepolis”) jak i 
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redefiniujących kategorię żenady (“Ragnarök”).

Neurocide (Piotr Haraszczak)

Założyciel i redaktor naczelny e-zinu Erpegowiec - Magazynu Tyskiego Środowiska RPG. 
Wieloletni fan Poltera. Od niedawna redaktor działu gier planszowych. Dwa lata temu 
zrozumiał, że wyrósł z gier fabularnych. Przed rokiem dojrzał do gier planszowych.

Oddrun (Maria Klewicz)
Poltera jako portal polecił mi mój “metafizyczny brat” Bukins, dość aktywny użytkownik. 
Znając moje upodobanie do wszystkiego co fantastyczne i przypisując mi niejakie 
zdolności pisarskie długo namawiał do zrecenzowania jakiejkolwiek lektury, a w końcu 
niemal zmusił do przybliżenia innym Świata Dysku Terry’ego Pratchetta. Doświadczenie 
okazało się cenne i nie tak straszne jak mi się wcześniej wydawało. Jak na razie moje 
polterowy dorobek przedstawia się bardzo skromnie, ale kto wie, może z czasem 
zmobilizuję się by go powiększyć. 

Jeśli chodzi o życie prywatne to studiuję na II roku skandynawistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim. Moimi największymi pasjami są język norweski i książki ale sporą miłością 
darzę również czekoladę i nieumarłych.

Parsifal (Paweł Jędral)
Poltera znałem od dawna, będąc jedynie jego biernym odbiorcą. Jednak, gdy 
zainteresowałem się uniwersum karcianki i erpega Kult, zauważyłem, iż ma ono swój 
dział tylko na jednym polskim serwisie. Dział ten nieustannie padał, odradzał się, 
miewał wielomiesięczne zastoje, czy czystki redakcyjne - w zasadzie nic dziwnego, 
biorąc pod uwagę fakt, iż sam system był martwy. Pewnego dnia wraz z przyjacielem 
postanowiliśmy wstąpić w szeregi redakcji Poltera i sprawić, aby martwy dział znów 
cieszył się zainteresowaniem. Było to pod koniec 2007 roku… Obecnie dział Kultu 
przybrał nieco na aktywności, a niebawem nadejdzie dla niego czas kolejnych, poważnych 
zmian.

Qball ( Jakub Kubal) 
Dołączył: 2005-11-02 
Urodziny: 1983-12-30 
Miasto: Wyspa dnia poprzedniego 
Zainteresowania: złorzeczenie, marudzenie 
Te kilka podstawowych faktów z polterowego profilu w zasadzie mówią o mnie wszystko. 
Na polter.pl zajmuję się przede wszystkim marudzeniem, czytaniem, komentowaniem, 
dyskutowaniem i – a może przede wszystkim - denerwowaniem innych ludzi. Sam przy 
tym denerwuję się niezwykle rzadko, jako że jestem leniwy i najzwyczajniej w świecie nie 
chce mi się tracić sił na podbijanie sobie ciśnienia bezsensownymi utarczkami słownymi. 
Pozostałe fakty dotyczące mojej osoby mogą się łatwo zdezaktualizować więc nie widzę 
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7 celu w którym miałbym je przytaczać ;)

Ra-V (Rafał Błaszczak)
Ra-V jest z Polterem od zamierzchłych czasów, niemal od zawsze. Zdarzyło mu się nawet 
zasiadać na stołku naczelnego serwisu. Obecnie szef działu karcianek, choć udziela się 
też w innych częściach serwisu, czego efektem jest publikowany w tej antologii tekst do 
Zewu Cthulhu.

Rastif (Karol Muszyński)
Erpegami interesuję się od 2001 roku, wtedy też poznałem Poltergeista. Do końca 2007, 
kiedy to przyszło mi wstąpić do redakcji (do czego rzecz jasna musiałem założyć konto), 
pozostałem szarym i niezbyt regularnym czytelnikiem. Za nieosiągalny cel postawiłem 
sobie rozpromowanie nieznanego w Polsce i już dziś martwego systemu Kult.

Rebound (Piotr Brewczyński)
Związany z Poltergeistem „na serio” od 2004 roku, odkrył serwis na długo wcześniej, 
początkowo spamując forum działu Magic: The Gathering, a następnie będąc członkiem 
nieistniejącego już Stowarzyszenia Młodych Miłośników Fantastyki. Po tym, jak w 2004 
roku szturmem zdobył miejsce w redakcji działu Dungeons & Dragons, jego kariera w 
szeregach serwisu szybko postępowała i w 2007 roku została zwieńczona stanowiskiem 
redaktora naczelnego całego serwisu. Rebound (czy też Ree), prócz zajmowania się 
wszystkim tym, czego na dobrą sprawę nie widać, z pasją pisze recenzje do działu 
książkowego i zaśmieca swojego polterowego bloga najprzeróżniejszymi notkami, które 
już dawno skompromitowały go w oczach większości znajomych. Mało widoczny na 
konwentach, woli zajmować się pracą redakcyjną zza swojego biurka w Warszawie. 

Saise (Hubert Spala)
Kiedy dinozaury chodziły po ziemi a gołębie ważyły po 300 kilo i zjadały ludzi, 
zarejestrowałem się na Polterze. I nic. Przez spory kawałek czasu w ogóle się nim nie 
przejmowałem, ba, zapomniałem, że serwis istnieje! Ale zmieniło się to w wieku licealnym, 
kiedy odkryłem nagły przypływ twórczych mocy, które zmuszały mnie do kreowania 

- jeszcze za czasów starlifta napisałem kilka recenzji gier planszowych i tak jakoś wyszło, 
że sie przyjęły. I wsiąkłem! Pisanie sprawiało mi radość, Polter dostarczył świeżych 
znajomości, poszerzył moje zainteresowania i zdecydowanie wpłynął pozytywnie na 
moje wciąż krótkie życie! Amen!

senmara (Ewa Haferkorn)
Poltera znam od lat, ale dopiero od pewnego czasu angażuję się aktywnie w życie serwisu. 
Jestem szefem Działu Książek i oprócz lansowania się na zlotach piszę artykuły horrorowe, 
przeprowadzam wywiady dla Poltera oraz zajmuję się ogólnie pojętą publicystyką w 
naszym dziale.

Patrząc na dokonania naszego działu można powiedzieć, że usilnie staram się uhorrorowić 
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go jak tylko się da, a pozostali redaktorzy – wręcz przeciwnie, robią wszystko by do tego 
nie dopuścić. Razem zachowujemy względną równowagę.

Gdy nie zajmuję się książkami gram w Diablo, pełnię funkcję doradczą przy tworzeniu 
i testowaniu Klanarchii oraz wychowuję kota. Albo odwrotnie.

SethBahl (Grzesiek Adach)
W redakcji Poltergeista jestem redaktorem prowadzącym dział Star Wars Universe 
oraz moderuję tu i ówdzie. Taki stan utrzymuje się mniej-więcej od roku, podczas gdy 
aktywnym użytkownikiem serwisu jestem od lat dwóch. Tutaj realizuję swoje pasje oraz 
pracuję z ludźmi, dla których (i tylko dla których) warto walczyć pośród szalejącego Zła 
i wszelkiej maści Proroków Ostatecznej Zagłady. Ale generalnie jest bardzo pozytywnie. 
Przynajmniej w rejonach, w jakich operuję.

ShadEnc (Andrzej Stój)
Weteran dnd.pl, autor Drogi ku chwale oraz współautor Kroniki Skradzionych Legend 

– jedynego polskiego dodatku fanowskiego do EarthDawna, który ukazał się drukiem. W 
dwa tysiące siódmym jego setting Nemezis zwyciężył w Megakonkursie RPG (publikacja 
wkrótce!). Na polterze współpracował głównie z działem DnD pisząc liczne recenzje 
oraz poczytny cykl o światotworzeniu.

sheol (Krzysztof Grzegorczyk)
Lat prawie 30, wieśniak z pochodzenia, erpegowiec z powołania, od Poltera uzależniony 
trochę.

Trochę błazen internetowy, trochę pijak, trochę lurker forów. 

Jest i tyle, osiągnięć na polterze, jak mówi, zero.

Siman (Szymon Charko)
Rok produkcji: 1988, zatwardziały lublinianin. Student historii od czasu niedługiego. 
Człowiek Paradoksu, przebrzydłej (i nędznej oczywiście) konkurencji. Lubi czekoladę 
i swojego psa. Nie lubi chamstwa i ludzi z włosami w nosie. 

Docelowo artysta plastyk. Póki co tworzy co może, z planszówkami włącznie. Głównie 
jednak leni się i marnotrawi powietrze.

Na Polterze w przypływach aktywności prowadzi własnego bloga, głownie jednak 
zajmuje się biernym odbiorem prezentowanych treści. Wcale mu to nie przeszkadza, 
gdyż aktywność sieciową wykazuje gdzie indziej. Ale może coś tu kiedyś napisze, jak go 
ładnie poproszą, różnie w życiu bywa.

POLTERGEIST - www.polter.pl
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7 Skavenblight (Natalia Kaszuwara)

Wszystko zaczęło się od e-zinu, dawno zamkniętego już Inkluza, który w ostatnim okresie 
swojej działalności nawiązał współpracę z Polterem. Nie miałam wtedy większego pojęcia 
o serwisach poświęconych fantastyce, więc zaczęłam śledzić pierwszy z brzegu, a był 
nim właśnie Polter. Przez długi czas nie pisałam swoich tekstów, jednak pustki w dziale 
bitewniaków (które, jak się złożyło, znajdują się na szczycie moich zainteresowań z kręgu 
fantastyki) skłoniły mnie do nawiązania bliższej współpracy z serwisem. Pod koniec 
października 2007 zostałam przyjęta do redakcji, gdzie pozostaję nadal, pisząc wyjątkowo 
długie teksty z uciążliwymi dla korekty zdaniami wielokrotnie złożonymi.

Smg (Piotr Kamiński)
Zarejestrowałem się na forum 24.08.2005, za radą Rebounda, po nieudanej próbie 
wkręcenia się bezpośrednio na stronę poprzez nadesłanie im kilku prac. W ten sposób 
obecna Redakcja pozbyła się natręta, a ja zyskałem ludzi, którzy oceniali moje prace.

Od tego czasu trochę natworzyłem - na forum wala się przeszło setka mich prac, głównie 
magicznych przedmiotów, które zresztą przez długi czas były moim konikiem, zwłaszcza 
te przeklęte. Poza tym stoczyłem kupę fajnych flejmów jak i poważnych dyskusji, a także 
wziąłem udział we wszystkich dostępnych edycjach konkurs(ik)u, w pierwszej, czwartej, 
piątej i szóstej przechodząc do etapu drugiego. Jak do tej pory ani razu nie zwyciężyłem, 
ale wciąż się staram ;).

16.10.2006r. na stronie dnd.polter.pl ukazała się pierwsza praca mojego autorstwa, 
zmiennik. 

23.04.2007r. ukazuje się tam część pierwsza drugiej z moich opublikowanych prac, 
alternatywnej mechaniki dyskusji. Część druga i ostatnia ukazuje się 07.05.2007r. Mam 
i trzecią pracę na Polterze - pomurnika (04.06.2007r) a czwarta jest w drodze - moja 
praca z VI edycji konkursiku została wyróżniona.

Szczur (Krzysztof Hryniów)
Na Polterze siedzę sobie od czasu dłuższego niż większość pamięta. Zaczynałem jako 
współpracownik, potem byłem moderatorem, redaktorem, korektorem, czasem z 
konieczności zastępcą szefa działu, przez krótki czas także zwykłym userem (z uwagi na 
wyrzucenie dyscyplinarne). Teraz znów jestem redaktorem i współpracownikiem. Cykl 
się zamyka, dalej robię to samo, choć Polter się sporo zmienił - nie zawsze na plusa. 

Wszystko zaczęło się od działu Świata Mroku (jeszcze starego) i przedpotopowego 
zinu Altar, potem doszedł dział bitewniaków, teraz znów większość polterowego czasu 
przeznaczam na dział Świata Mroku (tym razem nowego). Jeden z efektów mojej pracy, 
w postaci tekstu “Trochę mroczniejszy świat” możecie zobaczyć w antologii. Tyle 
przynudzania, życzę miłej lektury.
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Tancred_de_Beauville (Mirosław Kuśnierz)
Na Poltera zawitałem kilka lat temu. W znacznym stopniu zawdzięczam to Kislevovi, nad 
którym miałem okazję pracować, oraz być może przede wszystkim działowi Warhammera, 
na który wcześniej zdarzało mi się zaglądać. Do tej pory na łamach Poltera udało mi 
się zaistnieć w fragmentach Projektu:Kislev oraz w Pannach Graala. W tym drugim 
artykule już niezależnie starałem się opisać część mojego ulubionego kraju Starego 
Świata oraz kobiet, którym twórcy poświęcili jak na moje uznanie za mało miejsca. W 
planach mam kilka kolejnych - mam nadzieję, że pojawią się na łamach Poltera. Wątpię 
bym mógł zostać stałym współpracownikiem, gdyż regularne pisanie czegokolwiek, za 
wyjątkiem przymusu w trakcie sesji, nigdy nie było moją domeną. Mam tylko nadzieję, 
że teksty, których jestem autorem, komuś się przydały w trakcie jego przygód z światem 
Wojennego Młotka.

teaver (Beata Kwiecińska-Sobek)
Z Polterem od marca 2005 roku. Początkowo zwykły użyszkodnik forum, potem redaktor 
w dziale korekty, recenzent oraz aktywny działacz blogosfery. Obecnie szef korekty, czyli 
pracoholik masochista.

triki (Gniewomir Sławosz Trocki)
Urodzony w lipcu 1980 roku w Słubicach. Dzieciństwo i młodość spędził w Złotoryi, a 
od czasów studiów związany z Wrocławiem. Wolny czas obok RPG (gdzie prymat wiodą 
Warhammer i Kroniki Mutantów) wypełnia mu dobra literatura, film i od niedawna 
planszówki. Od 2007 roku, szczęśliwy ojciec.

Na poltera trafił w maju 2004 roku. Na początku roku 2007 debiutował w dziale 
Warhammera, krótkim tekstem o strażniku miejski z Talabheim - Udo Egor. Jeden z 
pomysłodawców działu szorty, gdzie co jakiś czas, stara się umieścić swoje wypociny.

Urko ( Jakub Skurzyński)
Z Poltergeistem związany formalnie od stycznia 2004 roku, do czego popchnęło go 
zamiłowanie do RPGów i fantastyki. Po koniecznym okresie kwarantanny zaczął 
aktywnie korzystać ze swojego konta w okolicach lutego roku pańskiego 2006, kiedy 
to nastąpiło tzw. fandomowe przebudzenie na ostatnim Zacnym Krakonie 2006. Od 
tego czasu wsławił się licznymi błyskotliwymi wypowiedziami na forum i na łamach 
serwisu, które chociaż nie porażają częstotliwością, zawsze wywołują u czytelników 
uśmiech, niekoniecznie politowania. Obecnie piastuje zaszczytny urząd redaktora działu 
konwentowego, którego godne reprezentowanie ostatnimi czasy utrudniają wszelkiej 
maści przeciwności losu w postaci matury i olimpiad przedmiotowych. W nieformalnych, 
wieczornych rozmowach odgraża się jednak, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa 
w tej materii.
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7 Viriel (Karolina Bujnowska)

Wodnik, socjolog, poddana kota, uzależniona od przyjemności. Ulubiony kolor fioletowy, 
system: WFRP, CP 2020, ZC, NS. Regularnie czytam Cosmo, Broń i amunicję i Nową 
Fantastykę. 

Mój romans z Polterem rozpoczął się latem 2006 i choć jestem kapryśna, trwa do 
dziś. Polter ma w sobie to „coś”, wobec czego kobieta nie potrafi być obojętna – Dział 
Warhammera! Żartuję, że połączyła nas miłość do systemu. Opieka nad działem i 
obowiązki szefa wymagają sporo pracy, ale współpracuję ze wspaniałymi ludźmi, dzięki 
którym jest to przyjemność.

Pełnię rolę „Pani Prezes” SBF „Universum”, organizuję „Dni Fantastyki”, współpracuję z 
serwisem Crossroads. W wolnym czasie z pasją oddaję się gotowaniu i prowadzeniu sesji, 
zawsze improwizując pod dyktando intuicji, ze szczyptą Chaosu i pikanterii. Kocham 
taniec, konwenty i gwar rozmów. Czasem wolę ciszę i dobrą lekturę. Niezmienne jest 
u mnie tylko upodobanie do wysokich obcasów, krótkich spódniczek, zimnego Lecha 
i ginu z tonikiem.

WilliamWolfes (Rafał Jankoś)
Nie wiem jak to się zaczęło, pewnie przez google, wyszukiwarkę, która zmieniła życie 
wielu ludzi i stworzyła nie jeden polterowy płód. Z czasem poznawałem serwis, który 
bardzo mi odpowiadał, bo był profesjonalny, a ludzie zwracali się do siebie z szacunkiem. 
Można przyjąć datę założenia konta na polterze.

Od 9 lat jestem fanem Warhammer Fantasy Battle i innych systemów Games Workshop, a 
co za tym idzie wiem sporo w tym temacie. Gdy zaczynałem przygodę z polterem pisałem 
głównie na forum bo nie wiedziałem jeszcze wielu rzeczy, a mogłem się większości tam 
dowiedzieć. Po długiej przerwie powróciłem na poltera, lecz z dużym doświadczeniem 
w temacie i zasobem wiedzy. Byłem mile zaskoczony propozycją zostania szefem działu 
gier bitewnych, ale jak widać zgodziłem się. W sumie robię to, co uwielbiam i chyba o 
to chodzi.

Yarpen (Dawid Gniłka)
Tłumacz, modder i pisarczyk do usług! W swoim dorobku mam niestety tylko dwa 
artykuły na Poltergeiście. Pierwszym z nich jest tekst o scenie Infinity. Drugi to recenzja 
podręcznika do DnD: Heroes of Horror. Ponoć dobre, sprawdźcie! Oczywiście, w planach 
mam dalszą współpracę z P. jednak limity czasowe i wrodzone lenistwo skutecznie w 
tym przeszkadzają.

Zsu-Et-Am (Mateusz Kominiarczuk)
Poltera poznałem chyba jeszcze za czasów Ercona w dziale D&D. Może pół roku później 
przełamałem swoją niechęć do loga serwisu i zacząłem udzielać się na forum. Jeszcze w 
pierwszej połowie 2004 roku naszło mnie na spróbowanie czegoś więcej – przesłałem 
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próbne teksty Reboundowi, ówczesnemu szefowi redakcji. Jeden odpadł w redakcji, mimo 
moich protestów (choć dziś cieszę się, że nie ujrzał światła dziennego), drugi – statystyki 
dodatkowych broni do D&D – przetrwał i rozwijał się aż do dzisiejszej formy. 

Minęło ładnych kilka miesięcy, nim naprawdę zostałem redaktorem, a jeszcze więcej 
czasu zanim uzyskałem uprawnienia do moderacji forum działu D&D. Później poszło 
już z górki. 

Nie będzie przesadą jeśli stwierdzę, że to praca na Polterze nauczyła mnie pisać poprawnie 
i z niechęcią patrzyć na wszelkiego rodzaju błędy. Już ponad rok szefuję działowi D&D 
i to w nim jestem najaktywniejszy. Co będzie dalej, zobaczymy.
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