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JIGOKU: Piekło w Szmaragdowym Cesarstwie
System: Legenda Pięciu Kręgów

Liczba graczy: 4
Czas rozgrywki: 12 godzin, 2 sesje

Strona scenariusza: www.jigoku.com
Magdalena Madej-Reputakowska

http://jikogul5k.wix.com/jigoku
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Muzyka: Shogun Total War: Yoh Hee

	 Scenariusz	opowiada	historię	czterech	bohaterów,	którzy	wkraczają	
do	krainy	Fu Lenga,	aby	ocalić	Szmaragdowe	Cesarstwo	przed	ostateczną,	
wieczną	 ciemnością.	Dzieje	 herosów,	 którzy	 stawiają	 na	 szali	 swoje	 życie,	
rozgrywają	się	w	czasach	zmierzchu	honoru	i	upadku	chwały.	Istoty	z	Kra-
iny	Cienia	opanowały	już	ziemie	siedmiu	klanów	i	jedynie	garstka	ocalałych,	
którzy	 nie	 polegli	 i	 nie	 ulegli	 podszeptom	władcy	 demonów,	 broni	 się	w	
pałacu	ostatniego	cesarza.

Podczas	gdy	kilku	zaledwie	wojowników	odpiera	czarną	powódź	demonów,	
ostatni	 z	 honorowych	 ludzi	 wyruszyli	 tam,	 gdzie	 nigdy	 nie	 dotarł	 żaden	
śmiertelnik.	Armia,	w	której	ku	zagładzie	kroczą	córy	i	synowie	Smoka,	Fe-
niksa,	Lwa,	Skorpiona,	Kraba,	Żurawia	i	Jednorożca,	ma	jedno	zadanie	–	do-
trzeć	do	Jigoku,	do	Pałacu	Piszczeli	i	zniszczyć	Fu Lenga.

Z	ogromnej	armii	pozostanie	jedynie	czwórka	wybrańców,	którzy	dostaną	
od	Fortun	szansę	na	uratowanie	Szmaragdowego	Cesarstwa.

PRZED WYRUSZENIEM DO PIEKŁA...
Jigoku	to	scenariusz	wymagający	od	Mistrzyni	Gry	dużej	elastyczności	oraz	
dostosowania	spisanych	wydarzeń	do	wprowadzanych	przez	graczy	elemen-
tów	historii.	Dlatego	zanim	zdecyduje	się	poprowadzić	drużynę	ku	czelu-

ściom	piekieł,	powinna	przeczytać	kilka	wskazówek	dotyczących	
poprowadzenia	Jigoku:

Podział na sceny –	scenariusz	składa	się	z	9 spisanych scen,	któ-
rych	 kolejność	 jest	 optymalna	 dla	 dramaturgii	 oraz	 logiki	 rozgrywki.	

Podstawową	fabuły	jest	dungeon crawl	–	czyli	przeprawa	przez	kolejne,	upior-
ne	krainy	Jigoku	–	na	która	nałożono	wątki	osobiste	bohaterów.	Opisy	scen	
zawiera	ich	najbardziej	prawdopodobny	przebieg	i	stanowi	propozycję	dla	
prowadzącej.	Należy	je	modyfikować	w	oparciu	o	preferencje	oraz	deklara-
cje	graczy.

Sceny graczy –	 scenariusz	 zawiera	mechanizm	pozwalający	każ-
demu	 z	 graczy	 dodawać	 własne	 sceny.	 W	 trakcie	 rozgrywki	 dru-

żyna	może	w	 sumie	 dodać 8 scen,	 czyli	 niemal	 tyle,	 ile	 zaproponowano	
w	 scenariuszu.	 Co	 istotne,	 dodane	 sceny	 mają	 większy	 ciężar	 fabularny 
i	natychmiast	modyfikują	cały	scenariusz.	Oznacza	to,	że	pomysł	gracza	jest	
zawsze	ważniejszy	niż	spisane	w	tekście	propozycje.

Sceny retrospektywne	-		w	scenariuszu	pojawiają	się	trzy	retro-
spekcje,	 z	 których	każda	 jest	 rozgrywana	przez	drużynę.	Wydarzenia 

z	przeszłości	wpływają	na	teraźniejszość	fabuły,	czyli	podróż	przez	Krainy	
Cienia.

Narracja graczy	–	w	wielu	momentach	scenariusza	grający	będą	
podejmować	narrację	za	Mistrzynię	Gry.	Przykładowo	opisywać	wygląd	

Bohaterów	Niezależnych	 lub	decydować	o	 interpretacji	 zahaczek	wątków 
w	przypadku	Wysłanników Fortun.	Deklaracje	graczy	są	wiążące	dla	pro-
wadzącej,	która	powinna	wprowadzić	je	do	świata	gry.

Wątek romantyczny	–	w	scenariuszu	może	pojawić	 się	historia	
miłosna	między	 postaciami	 graczy.	 Zadaniem	 prowadzącej	 jest	 jedy-

nie	subtelne	zasugerowanie	więzi	między	bohaterami	i	podjęcie	wątku	tylko	
wtedy,	gdy	gracze	się	w	niego	zaangażują.

https://www.youtube.com/watch?v=HJzi8c5Ovh8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJzi8c5Ovh8&feature=youtu.be
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… NALEŻY ZEBRAĆ SAMURAJÓW
Jigoku	 nie	 jest	 scenariuszem	 uniwersalnym	 przeznaczonym	 dla	
dowolnej	 drużyny	 samurajów,	 ale	 przygodą	 opartą	 na	 konwen-
cji	narracyjnej	z	konkretnymi	bohaterami	graczy.	Dlatego	zanim	
Mistrzyni	Gry	zedecyduje	się	wyruszyć	z	drużyną	do	piekła,	po-
winna	poinformować	współtwórców	zabawy	o	następujących	ce-
chach	przygody:

Gotowe postaci	 –	 herosi	 posiadaja	 gotowe	 statystyki,	
imiona	 i	wątki	 fabularne.	W	trakcie	 rozgrywki	 to	gracze	 in-

terpretują	archetypicznie	zarysowanych	bohaterów	i	nadają	im	in-
dywidualne	cechy.	Decydują	o	ich	rozwoju	fabularnym	oraz	koń-
cu	legendy	o	każdym	ze	śmiałków.	Płeć	postaci	można	dowolnie	
zmienić.

Zmiany w Szmaragdowym Cesarstwie	 –	w	 sce-
nariuszu	została	zaproponowana	autorska	wizja	piekła,	czyli	

cesarstwa Fu Lenga.	Fabuła	nie	ma	nic	wspólnego	z	oficjalną	
historią	systemu	Legenda Pięciu Kręgów,	ale	zachowuje	istotę	świata	
Honoru	i	Chwały.

Zmiany w mechanice	–	w	scenariuszu	pojawia	się	wiele	
n owy ch	 mechanizmów	 fabularnych	 dodanych	 do	 oficjalnych	 zasad	
Legendy Pięciu Kręgów.	Dodatkowo	zasady	walki	z	podręcznika	do	drugiej	edy-
cji	także	zostały	zmodyfikowane.

Wątek romantyczny –	w	scenariuszu	za	zgodą	graczy	może	poja-
wić	się	wątek	miłosny	między	dwójką	bohaterów.	Przed	sesją	należy	ich	

spytać,	czy	godzą	się	na	udział	w	historii	miłosnej.

Jeśli	graczom	nie	odpowiada	któraś	z	wymienionych	cech,	należy	ją	usunąć	
albo	uznać,	że	nie	jest	to	scenariusz	pod	ich	gust.

BOHATEROWIE
Gracze	otrzymają	cztery	gotowe	postaci,	wokół	których	koncentruje	się	cały	
scenariusz.	Drużyna	została	tak	skonstruowana,	aby	dwoje	bohaterów	stop-
niowo	stawało	się	na	nowo	pełnymi	osobami,	zaś	pozostała	dwójka	stopnio-
wo	ulegała	sile	Cienia.	Do	pierwszej	grupy	należy	Oni oraz Samuraj,	któ-
rzy	intencjonalnie	nie	posiadają	na	początku	imion,	zostaną	im	one	nadane	
dopiero	w	wybranym	przez	grających	momencie.	W	drugiej	grupie	znajdują	
się	Kaze i Yin,	czyli	bohaterowie	magiczni.	Chłopiec	będzie	stopniowo	roz-
pływał	się	w	pustce,	a	jego	opiekunka	będzie	mogła	świadomie	zaryzykować		
własnego	ducha,	aby	pokonać	mrocznego	kami.

Gracze	rozpoczynają	opowieść	nie	posiadając	wszystkich	informacji	na	te-
mat	swoich	postaci.	Podobnie	ich	bohaterowie	nie	są	w	pełni	świadomi	swo-
jej	przeszłości	lub	przeznaczenia.	Od	decyzji	drużyny	zależy,	kim	ostatecznie	
okażą	się	herosi,	którzy	wkroczyli	do	krainy	Fu Lenga.

Oni
Zapomnij, kim jesteś, aby stać się tym kim chcesz być.1 

Wielki	wojownik	uległ	sile	Krain	Cienia	i	stał	się	sługą	Księcia Ciemności.	
Obrońca	Rokuganu	przeobraził	się	w	takiego	samego	potwora,	jakie	niegdyś	
ginęły	od	jego	miecza.	Skaza	cienia	pożera	jego	ciało,	ale	w	tej	monstrualnej	
skorupie	nadal	tli	się	siła	ducha	dawnego	wojownika.	W	momencie	spotka-
nia	z	resztą	drużyny	i	po	zabiciu	jednego	z	jej	członków	bushi	odzyska	czę-
ściowo	władzę	nad	swoim	zmutowanym	ciałem	i	ponownie	stanie	się	sługą	
Cesarstwa.

Oni	nie	pamięta	swojej	prawdziwej	tożsamości.	Będzie	ją	odzyskiwać	stop-
niowo	w	trakcie	przygody.	Po	przebudzeniu	postaci	demon	zdaje	sobie	spra-
wę	jedynie	z	tego,	że	niegdyś	był	człowiekiem,	który	miał	rodzinę,	klan	oraz	
własne	pragnienia.	W	trakcie	rozgrywki	gracz	sam	zadecyduje,	kim	był	jego	
bohater,	zanim	pogrążył	się	w	mroku.

1	 Mistrz	Zen	Hyakujõ	Ekai
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Samuraj
Umrzeć  kiedy trzeba umrzeć, uderzyć kiedy trzeba uderzyć.2 

Ostatni	przedstawiciel	honorowych	sług	Cesarstwa,	którego	nie	pochłonęła	
ciemność.	Samuraj	z	klanu	Lwa,	który	wypełnia	ostatni	rozkaz	Szmarag-
dowego Championa	i	eskortuje	chłopca	do	samego	serca	pałacu	w	krainie	
śmierci.	Oddany	syn	bushido	zabiera	Kaze	w	niebezpieczną	podróż,	w	trakcie	
której	ginie	setka	wspaniałych	samurajów.	Do	bram	Jigoku	dociera	ich	zale-
dwie	kilku,	natomiast	zadanie	dokończy	tylko	jeden.

Samuraj	ma	rozkaz	oddać	życie	za	młodzieńca,	co	sumiennie	wypełni	i	gi-
nie	z	rąk	potężnego	Oni.	Jednak	jego	duch	jest	silniejszy	niż	śmierć	i	samuraj	
powraca,	aby	wypełnić	przysięgę.	W	trakcie	gry	gracz	zadecyduje,	jakim	wo-
jownikiem	jest	jego	bohater	i	wybierze	pomiędzy	weteranem,	szermierzem 
i yojimbo,	tworząc	własną	szkołę	walki.

Kaze
Kiedy zwykły człowiek zdobywa wiedzę, staje się mędrcem,
kiedy mędrzec osiąga zrozumienie, staje się zwykłym człowiekiem.3 

Kaze	pamięta	tylko	swoje	proste	życie	ze	świątyni	wysoko	w	górach	Klanu	
Smoka.	Chłopiec	nie	zna	niczego	poza	ascetycznym	sanktuarium	mnichów,	
którzy	uczyli	 go	pokory.	Młody	adept	nauk	Shinsei	 jest	niezwykle	ciekaw	
świata,	którego	nie	dano	mu	do	 tej	pory	zakosztować.	Ma	na	 to	niewiele	
czasu,	gdyż	dawny	porządek	właśnie	odchodzi	w	niebyt.

Młodzieniec	posiada	wyjątkowe	zdolności	magiczne.	Płomienie	rozpalają	się	
mocniej	w	jego	obecności.	Ziemia	potrafi	pokryć	się	delikatną	roślinnością.	
Woda	zdaje	 się	 szeptać,	 a	powietrze	delikatnie	pieści	 jego	 szaty.	Chłopiec	
nie	jest	istotą	ludzką	i	swoje	istnienie	zawdzięcza	poświęceniu	czterech	mi-
strzów	żywiołów.	Gracz	sam	stworzy	„przeszłość”	bohatera	 i	zadecyduje,	
jaka	była	historia	jego	powstania.
2	 Tradycyjne	japońskie	przysłowie
3 Powiedzenie zen

Yin
Wypluwam krew
a rzeczywistość rozjaśnia się
jak majak4  

Z	rzezi,	w	której	poległa	ostatnia	wielka	armia	Rokuganu,	ocalała	ostatnia		
obrończyni	muru.	W	godzinie	powrotu	Fu Lenga	 jest	 jedyną	strażniczką 
i	krzykiem	w	ciemności,	który	stoi	między	potęgą	cienia	a	Rokuganem.	Po-
zostali	mistrzowie	ziemi	polegli	w	magicznej	bitwie	z	demonicznymi	mo-
cami	i	teraz	tylko	ona	może	wezwać	żywioł	do	walki	przeciwko	demonom.

Adeptka	mistycznych	ścieżek	Klanu	Kraba	doskonale	wie,	jak	złudne	i	ku-
szące	mogą	być	ciemne	moce.	Yin	przeczuwa,	że	misja	jest	skazana	na	nie-
powodzenie	i	przez	bramę	wątpliwości	do	jej	duszy	wkradł	się	cień.	Shugenja 
jest	gotowa	jednak	zaryzykować	i	wykorzystać	zakazaną	wiedzę,	aby	strącić	
demony	w	ciemność.	A	potem	dołączyć	do	nich	w	otchłani.	Graczka	w	trak-
cie	rozgrywki	sama	decyduje	o	tym,	jak	zmienia	się	jej	powoli	pogrążająca	się	
w	mroku	bohaterka.

CZAS
Opowieść	ma	miejsce	w	momencie,	gdy	strącony	do	otchłani	Fu Leng	już	
niemal	w	pełni	odzyskał	dawną	moc,	zaś	jego	demoniczne	legiony	zwiastują	
przybycie	nowego	pana.	Rokugan	pustoszą	hufce	umarłych,	które	przedo-
stały	 się	 do	 świata	 śmiertelników	 przez	 jedną	 z	 dziewięciu	 bram	 piekieł.	
Ogromna	armia	samurajów,	ashigaru	i	zwykłych	chłopów,	którzy	chcieli	bro-
nić	swoich	domów,	wyruszyła	w	głąb	Krain	Cienia.

Z	oceanu	ludzi	do	bram	Jigoku	dotarła	garstka.	Bramy	śmierci	przekroczyło	
zaledwie	kilku.	W	głąb	cesarstwa	Fu Lenga	przedostał	się	zaledwie	jeden	
samurai,	jedna	shugenja	i	mały	chłopiec.

W	piekle	 czas	 jest	 niczym	niekończąca	 się	 czarna	 rzeka.	Nie	ma	dni,	 ani	
nocy.	Po	przejściu	bramy	herosi	stracą	poczucie	czasu	i	nie	będą	w	stanie	
4	 Haiku	śmierci	autorstwa	Sungao
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określić,	jak	długo	wędrują	przez	koszmarne	ziemie.	Bohaterowie	
przedzierają	się	do	Pałacu	Piszczeli,	podczas	gdy	niedobitki	cesar-
skiej	straży	bronią	ostatnich	ocalałych	w	Otosan	Uchi.	Scenariusz	
składa	się	z	dziesięciu	scen,	które	będą	rozgrywać	się	w	Jigoku,	
przeszłości	bohaterów	oraz	w	pałacu	cesarskim	obleganym	przez	
demony.

Scenariusz	powinien	zostać	rozegrany	w	trakcie	dwóch	sześcio-
godzinnych	sesji.	Pierwsza	faza	wyprawy	do	Jigoku	kończy	się	po	
scenie Trzewia,	zaś	druga	rozpoczyna	Przepowiednią.

MIEJSCE
Historia Samuraja, Oni, Yin i Kaze	rozgrywa	się	w	mrocznych	
czeluściach	 Jigoku.	 Kraina	 Śmierci	 to	 wyjątkowo	 nieprzyjazne	
miejsce,	w	którym	od	tysięcy	lat	na	pokrytej	popiołami	skremo-
wanych	 ciał	 ziemi	 nie	 stanęła	 stopa	 śmiertelnika.	 Poszczególne	
obszary	Jigoku	odpowiadają	kolejnym	organom,	przez	które	we-
dług	nauk	Shinsei	przechodzi	dusza	umierającego	człowieka.	Bo-
haterowie	 jednak	zamiast	opuszczać	pustą	skorupę	wejdą	przez	
Gardziel	do	 środka	potępionego	cesarstwa.	Kraina	 śmierci	 i	 jej	
przewrotny	władca	są	ze	sobą	zespoleni	–	przemierzając	upiorny	
krajobraz	drużyna	jednocześnie	idzie	poprzez	martwe	od	tysiąc-
leci	 ciało	mrocznego	kami.	 Siedziba	Fu Lenga	 to	niekończąca	

się	mroczna	kraina,	w	której	wiatr	to	krzyki	niedobitków	wielkiej	armii,	zaś	
rzeki	to	krew	pomordowanych	samurajów.

W	samym	centrum	ponurego	cesarstwa	znajduje	się	Pałac	Piszczeli,	który	
został	wzniesiony	ze	szczątków	wojowników	poległych	w	tysiącach	bitew,	
jakie	rozegrały	się	od	zarania	dziejów.	Właśnie	tam	na	nowo	zabije	serce	Fu 
Lenga,	który	czeka	aż	wypełni	się	jego	mroczna	intryga.	Cesarz	Ciemności	
powróci,	aby	odebrać	należne	sobie	dziedzictwo.

Szczęki
Daleko	w	Krainach	Cienia,	gdzie	horyzont	styka	się	z	przeklętą	ziemią 

i	ponoć	można	odnaleźć	schody	wiodące	ku	pałacowi	Amaterasu,	znajdu-
je	się	dziewięć	bram,	przez	które	można	wkroczyć	do	Jigoku.	Przez	jedną 
z	nich,	 zwaną	Szczękami,	 do	 cesarstwa	Fu Lenga	wejdą	Kaze, Samuraj 
i Yin.

W	gorącym,	czerwonym	od	krwi	piasku	zieje	mrokiem	 i	 trującymi	opara-
mi	ogromna	otchłań.	Otwór,	 którego	brzegi	pokrywają	niezliczone	 rzędy	
ostrych	niczym	zębiska	oni	kamieni,	przypomina	wielką	rozwartą	paszczę.

Najmądrzejsi	z	Kuni	powiadają,	że	Szczęki	pożrą	każdego,	kto	wkracza	do	
Jigoku	z	sercem	wypełnionym	strachem.

Gardziel
Po	przeprawie	przez	jedną	z	bram	śmiałkowie	dotrą	do	jaskini,	której	

nie	można	zmierzyć	wzrokiem.	U	stóp	bohaterów	otworzy	się	nieskończona	
przepaść	przez,	którą	można	przejść	 jedynie	po	wąskim	moście.	Na	drugi	
brzeg	tonącej	w	mroku	i	mglistych	oparach	Gardzieli	prowadzą	wyrastające	
z	ciemności	wąskie,	kamienne	słupy	przypominające	kręgi	nagiego	szkieletu.

Wejścia	na	most	strzeże	Oni	przykuty	magicznymi	łańcuchami	do	dwóch	
pamiętających	 pojedynek	 kami	 kamieni.	 Wojownik	 nadal	 walczy	 w	 głębi	
zniszczonego	przez	skazę	cienia	ciała.	Dlatego	Fu Leng	przykuł	zaklęciami	
swojego	dawnego	przeciwnika	i	nakazał	mu	strzec	mostu,	jak	niegdyś	dziel-
ny	bushi	strzegł	Rokuganu.

Trzewia
Trzewia	to	ogromny,	nieprzebyty	 labirynt,	którego	władcą	 jest	potęż-

ny,	przypominający	czerwia	demon,	zwany	Heroldem Fu Lenga.	Szerokie 
i	wysokie	niczym	najwyższe	wierze	cesarskiego	pałacu	wydrążone	w	przeklę-
tej	ziemi	korytarze	pokrywa	lepki	śluz.	Ściany	mają	charakterystyczny	wzór	
pierścieni	i	co	jakiś	czas	Trzewiami	wstrząsa	odległy	pomruk.	Bohaterowie	
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brnący	przez	wyżłobione	cielskiem	demonicznego	robaka	kręte	tunele	idą	
zanurzeni	po	kolana	w	lepkiej	czarnej	mazi,	która	odurza	wonią	rozkładu. 
W	sokach	Krainy	Cienia	unoszą	się	szczątki,	których	czerw	nie	strawił.

Jezioro Krwi
Po	epickiej	bitwie	z	Heroldem Fu Lenga czwórka	bohaterów	trafi	do	

żołądka	Jikogu.	Nie	sposób	objąć	podziemnego	cesarstwa	wzrokiem.	Nie	
wystarczy	żywota	jednego	śmiertelnika,	aby	obejść	wnętrze	mrocznej	krainy.	
Nieskończoną	 ciemność	wypełniają	krwawe	wody	 jeziora,	 które	powstało 
w	miejscu	upadku	okaleczonego	kami.	Nad	ciemną	posoką	unosi	się	czer-
wony	blask,	który	oświetla	 stojące	bez	 ruchu	gnijące	zwłoki	wojowników.	
Na	brzegiem	jeziora	czeka	niezliczona	armia	ciał	poległych	samurajów,	któ-
rzy	po	śmierci	stali	się	marionetkami	Księcia	Ciemności.	Pozbawione	ducha 
i	honoru	skorupy	czekają	na	rozkazy	swojego	cesarza.

Las Mieczy
Pierwsi	 śmiertelnicy,	 którzy	 postawią	 swoje	 sandały	 w	 Lesie	Mieczy,	

usłyszą	szczęk	wielkiej	bitwy	 -	 tumult	 ścierających	się	w	walce	 tysięcy	ka-
tan.	To	pełne	bólu	 jęki	Fu Lenga	hulają	w	srebrzystych	gałęziach	drzew,	
które	zamiast	konarów	mają	połyskujące	klingi	mieczy.	Westchnienia	agonii	
mrocznego	kami	uderzają	w	twarze	śmiałków	z	siłą	górskiego,	zimnego	wia-
tru.	Wichura	wywołana	przez	cierpiącego	od	zarania	dziejów	brata	Hantei	
niesie	ze	sobą	drobne	odpryski	starożytnych	ostrzy.

Las	Mieczy	to	ostatni	etap	podróży	dzielący	herosów	od	siedziby	Fu Len-
ga.	Nawet	jeśli	uda	im	się	przeżyć	wichurę,	która	bezlitośnie	tnie	ciało	oraz	
zbroje,	czeka	ich	długi	labirynt	ostrzy-luster.	Pośród	strzelistych,	srebrnych	
drzew	zalanych	dziwnym	magicznym	światłem	czyha	na	bohaterów	niebez-
pieczeństwo	znacznie	groźniejsze	niż	potężne	demony	czy	ożywione	ciała.

Pałac Piszczeli
W	samym	sercu	Jigoku	wznosi	się	ogromny	pałac,	który	 jest	upiorną	

kopią	 siedziby	potomków	Hantei.	W	przeciwieństwie	do	bogato	zdobio-

nych	tętniących	życiem	komnat	cesarskiego	zamku	labirynty	pokoi	
w	Pałacu	Piszczeli	zieje	grobową	pustką.

W	scenach	retrospektywnych	pojawiają	się	również	miejsca,	które	nie	znaj-
dują	się	w	cesarstwie	Fu Lenga.	W	trakcie	snucia	opowieści	o	walce	z	upa-
dłym	bóstwem	gracze	odwiedzą	także	Góry	Smoka,	stolica	cesarstwa	i	pałac	
ostatniego	potomka	Amaterasu.

HISTORIA
Scenariusz	składa	się	z	historii	bazowej	oraz	czterech	wątków	osobistych.	
Każdy	z	czwórki	bohaterów	odbywa	drogę	przez	piekło,	która	umożliwia	
mu	wypełnienie	przeznaczenia,	przez	co	historie	 indywidualne	stapiają	się 
z	główną	osią	fabuły.

Podstawą	opowieści	 jest	misja	zniszczenia	Fu Lenga	 i	ocalenia	Szmarag-
dowego	Cesarstwa.	Na	jej	tle	rozgrywają	się	motywy	indywidualne,	o	fina-
le	których	zadecydują	grający.	Poniżej	rozpisano	wszystkie	wątki	w	formie	
WKU	 (Wyzwanie	–	Koncentracja	–	Uderzenie),	 a	Mistrzyni	Gry	znajdzie	
dokładniejszy	opis	Bohaterów	Graczy.	Wszystkie	cztery	postaci,	które	zejdą	
w	głąb	Jigoku,	mają	własny	mechanizm	odzyskiwania	lub	tracenia	tożsamo-
ści	oparty	na	karcie	postaci.	

Bohaterowie	Graczy	nie	wiedzą	o	sobie	wszystkiego.	Przykładowo,	Yin nie 
zdaje	sobie	sprawy,	że	jest	najistotniejszym	elementem	mrocznej	intrygi	upa-
dłego kami,	zaś	Samuraj	nie	będzie	świadom,	iż	poległ	w	starciu	z	demona-
mi	piekieł.	Stopniowo	zaczną	poznawać	wszystkie	elementy	opowieści,	zaś	
gracze	decydować,	jaka	ścieżką	kroczyć	będą	honorowi	herosi.
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BOHATEROWIE
W	rozdziale	Bohaterowie	Mistrzyni	Gry	znajdzie	dokładny	opis	postaci	graczy,	a	 także	stworzoną	dla	nich	
indywidualną	mechanikę.

W	przypadku	wszystkich	postaci	obowiązuje	zasada,	że	to	grający	zawsze	mają	ostatnie	słowo.	Mistrzyni	Gry	
powinna	dostosować	wydarzenia	do	ich	deklaracji	oraz	decyzji.	Gracze	nie	muszą	także	domyślić	się,	„co	au-
torka	scenariusza	miała	na	myśli”.	Oznacza	to,	że	–	przykładowo	–	gracz	wcielający	się	w	Kaze	może	uznać,	
iż	jego	postać	jest	prawdziwym	chłopcem	z	krwi	i	kości,	a	została	jedynie	użyta,	jako	naczynie	na	żywioły.	
Grający	demonem	może	wprowadzić	członków	swojej	zapomnianej	rodziny,	zaś	Samuraj	stworzyć	postać	
surowej	matki.
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POWRÓT BOHATERA
Celem	Oni	 jest	 odzyskanie	władzy	 nad	 swoim	
ciałem	 oraz	 duszą,	 aby	 wypełnić	 spoczywający	
na	jego	barkach	obowiązek.	Część	karty	postaci	
osoby	wcielającej	się	w	Oni	została	wypełniona	
wcześniej,	 zaś	 pozostałe	 miejsca	 uzupełni	 sam	
grający.	 W	 trakcie	 Jigoku	 pojawią	 się	 sugestie,	
że	demon,	który	wyrwał	się	spod	panowania	Fu 
Lenga,	to	sam	Hida Kisada.	Jednak	ostateczna	
decyzja	należy	do	gracza,	który	może	nadać	swo-
jemu	bohaterowi	dowolną	tożsamość.

MECHANIZM
Kolejne	sceny	fabularne	umożliwiają	bohaterowi	
odzyskanie	części	utraconej	osobowości	i	pamię-
ci.	Gracz	wcielający	się	w	Oni	na	początku	roz-
grywki	dostaje	jedynie	fragment	karty	z	cechami	
istoty,	którą	gra	i	informację,	że	jest	służącym	Fu 
Lengowi potworem.	Dopiero	w	trakcie	rozgry-
wania Jigoku	 grający	otrzymuje	wszystkie	 części	
układanki,	 czyli	 stopniowo	 kompletuje	 pełną	
kartę	postaci.	Puste,	kluczowe	dla	charakteru	bo-
hatera	miejsca	na	karcie	uzupełnia	 gracz,	 który	
ma	 niemal	 zupełną	 dowolność	 podejmowania	
decyzji.

W	konkretnych	momentach	scenariusza	bohater	
będzie	stawiał	czoła	wyzwaniom,	które	umożli-
wią	mu	przypomnienie	 sobie	poprzedniego	ży-
cia.	 Wyzwolenie	 się	 spod	 wpływu	 Mrocznego	
Pana	będzie	postępować	w	następującej	kolejno-
ści:	

Startowy Fragment	 –	 rozpoczy-
nając	 sesję,	 gracz	 otrzymuje	 niewielki	 frag-

ment	 karty	 postaci,	 z	 którego	 wynika,	 że	 jest	
demonem	na	usługach Fu Lenga.	Postać	nie	po-
siada	ani	części	umiejętności,	ani	poziomów	ran.	
Pozostający	 we	 władzy	 Skazy Cienia Oni jest 
nieśmiertelny.

Pierwszy Fragment –	 w	 pierwszej	
kolejności	 Oni	 odzyska	 ułamek	 pamięci 

o	 swoim	 poprzednim	 życiu	 poprzez	 częściowo	
wypełnioną	 listę	 umiejętności	 postaci.	 Grający	
sam	wyda	ostatnie	punkty	na	wybrane	umiejętno-
ści.	Dodatkowo	gracz	otrzyma	informację,	że	jego	
bohater	wyzwolił	się	spod	panowania	Fu Lenga.

Drugi Fragment	–	następnie	gracz	sam	
wpisuje	na	kartę	Klan,	do	którego	należy	jego	

bohater.	Grający	może	wybrać	dowolny	istniejący	
klan,	a	także	stworzyć	własną	rodzinę	z	wymyślo-
nym	przez	siebie	monem.

Trzeci Fragment –	 w	 momencie	 od-
zyskania	 trzeciej	 części	 karty	 bohater	 staje	

się	 na	 powrót	 samurajem.	 Gracz	 sam	 decyduje 
o	poziomie	Honoru	przebudzonego	bushi.	Ważną	
wskazówką	 jest	wyjątkowo	wysoka	Chwała po-
staci.

Czwarty Fragment - dopiero na ostat-
nim	 fragmencie	 karty	 grający	 wpisuje	 imię	

swojej	postaci.	Gracz	może	uznać,	że	jego	postać	
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to	sam	Osano-Wo5,	który	zeszedł	z	niebios,	aby	pokonać	Fu Lenga,	ale	został	opętany	przez	mrok.

Wątek osobisty zagubionego w Krainach Cienia wojownika:

Wyzwanie: Oni	strzegący	wejścia	do	Jigoku	zostaje	wyzwolony	spod	działania	czaru	i	odzyskuje	czę-
ściowo	świadomość,	kim	był,	zanim	uległ	Fu Lengowi.	Dołącza	się	do	dwójki	ocalałych	z	wielkiej	armii	
Rokuganu	i	staje	się	ich	przewodnikiem	po	przeklętej	krainie.

Koncentracja:	Demon,	który	cały	czas	zmaga	się	z	mrocznymi	mocomi	Fu Lenga,	wraz	z	nowymi	
towarzyszami	stawi	czoło	Heroldowi Fu Lenga.	Podczas	przeprawy	przez	Trzewia	i	Las	Mieczy	Oni 
zaczynają	nawiedzać	go	zagubione	dusze	zabitych	w	Krainach	Cienia	samurajów,	którzy	stracili	władzę	
nad	swoimi	ciałami.	Ich	duchy	pozostały	jednak	wierne	kodeksowi	bushido	i	poszukują	pana,	który	po-
prowadzi	ich	przeciwko	upadłemu	kami.

Uderzenie: Oni	otrzymuję	jedną	szansę,	aby	przypomina	sobie	kim	był,	zanim	upadł	w	mrok.	W	chwili	
objawienia	Fu Leng,	obiecuje	samurajowi,	że	będzie	jego	nowym	cesarzem.	Bohater	staje	przed	trud-
nym	wyborem.	Jeśli	odrzuci	propozycję	upadłego	kami,	pozostanie	bez	pana	i	celu.	Czy	złoży	przysięgę	
wierności	Mrocznemu	Cesarzowi?	Upadły	wojownik	ma	także	szansę	odkupić	swoje	winy	odnajdując	
Tsuchi no Kokoro6	i	po	raz	pierwszy	od	wieków	wzywając	duszę	poległych	w	Krainach	Cienia.	Czy	heros	
stanie	na	czele	widmowej	armii,	która	szykuje	się	do	walki	ze	swoimi	własnymi	ciałami?	

5	 Osano-Wo	–	syn	smoczycy	burzy	i	samego	Hidy.	Po	opuszczeniu	Rokuganu	stał	się	Fortuną	ognia	i	grzmotów
6	 Magiczny	dzwon,	który	jest	opisany	w	dalszej	części	scenariusza
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DUCH BUSHIDO
Celem	Samuraja	jest	zrozumieć	swoje	przezna-
czenie.	Rozpoczynając	grę	gracz	dowie	się	z	karty	
postaci,	że	w	trakcie	ceremonii	gempukku	bushi 
z	Klanu	Lwa	otrzymał	przepowiednię	wielkości	
–	gracz	sam	zadecyduje,	jakie	były	słowa	proroc-
twa.	 Jednak	 przez	 całe	 życie	 samuraj	 pozostał	
jedynie	 szeregową	 kataną	 na	 usługach	 wielkich	
panów.	Grający	nie	zdaje	sobie	sprawy,	że	wiel-
kie	 zadanie,	 do	 jakiego	wyznaczyły	 go	Fortuny,	
bohater	wypełni	dopiero	po	śmierci.	Wtedy	od-
rzuci	ciało,	które	go	więzi	i	poczuje	siłę	swojego	
ducha.

Postać	 rozpoczyna	 grę	 z	 informacją,	 że	 zawsze	
był	najsłabszym	i	najbardziej	chorowitym	z	wo-
jowników.	Samuraj,	który	przyniósł	jedynie	hań-
bę	i	smutek	swojej	dumnej	matce,	nie	odznacza	
się	także	wybitnymi	zdolnościami	szermierczymi.	
Natomiast	 jego	 honor	 jest	 silny	 niczym	 górski	
lew.	Dopiero	z	czasem	gracz	wcielający	się	w	tego	
bohatera	dowie	się,	że	jego	postać	zginęła	w	sce-
nie	przeprawy	przez	Gardziel.	Początkowo	ozna-
ki	będą	mało	dostrzegalne,	zaś	wraz	z	upływem	
czasu	siła	ducha	Samuraja	przezwycięży	jego	i	tak	
martwe	ciało.

MECHANIZM
Bohater,	który	ginie	na	samym	początku	wyprawy	
do	Jigoku,	będzie	stopniowo	zmieniał	się	w	po-
tężnego	przodka.	Duchowa	moc	postaci	da	mu	
szansę	na	pokonanie	własnej	słabość.	W	trakcie	
gry	 w	 wyznaczonych	 momentach	 fabuły	 gracz	

wcielający	się	w	Samuraja	będzie	two-
rzył	własną	Szkołę Walki.	Grający	będzie	
wybierał	pomiędzy	trzema	ścieżkami	wojownika	
kolejno	 nadając	 nazwy	 każdej	 randze.	 Decyzje	
grającego	nie	tylko	mają	wpływ	na	umiejętności	
Samuraja,	ale	także	na	to,	kim	ostatecznie	oka-
że	się	wybrany	do	wielkości	bushi.	Za	każdym	ra-
zem,	gdy	bohater	zbliża	się	do	zrozumienia	swo-
je	przeznaczenia,	gracz	otrzymuje	 trzy	karteczki 
z	technikami.	Grający	może	konsekwentnie	kro-
czyć	jedną	ścieżką	lub	dowolnie	mieszać	ze	sobą	
rangi.	Po	skompletowaniu	wszystkich	rang	heros	
nazywa	swoją	wyjątkową	technikę.

Droga Chwały 

Ranga I: (nazwę wpisuje gracz)
Samuraj	czerpie	prawdziwą	siłę	ze	swojego	nie-
ugiętego	ducha.	Technika	pozwala	w	testach	walki	
zamienić	wszystkie	cechy	fizyczne	na	psychiczne.	
Oznacza	 to,	 że	 gracz	 zamiast	 testu	 na	 Zręcz-
ność + Kenjutsu	wykonuje	 rzut	na	Inteligen-
cję + Kenjutsu.	Cechy	fizyczne	są	zastępowane	
odpowiednimi	cechami	psychicznymi	w	obrębie	
kręgów	–	czyli	Refleks	zastępuje	Intuicja, Wy-
trzymałość	jest	równa	Sile Woli,	zaś	Siła	–	Spo-
strzegawczości.

Ranga II: (nazwę wpisuje gracz)
Samuraj	 nie	 odczuwa	 bólu	 ani	 zmęczenia,	 gdy	
podążą	 ścieżką	 miecza.	 Wojownik	 przezwycię-
ża	 swoje	 słabości	 dzięki	 sile	 swojego	 honoru.	
Na	 początku	 potyczki	 szermierz,	 a	 także	wszy-
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scy	walczący	u	jego	boku	towarzysze,	otrzymują	tyle	dodatkowych	kostek,	
ile	wynosi	Honor Samuraja.	Dodatkowe	kostki	traktowane	są	jak	Punkty 
Pustki.	Gracz	może	dołożyć	jedną	zatrzymywaną	kostkę	w	dowolnym	te-
ście	w	trakcie	walki.	Po	zakończeniu	starcia	punkty	przepadają.

Ranga III: (nazwę wpisuje gracz)
Bushi	w	trakcie	walki	wpada	w	szał	bitewny	i	nie	zna	 lęku	przed	śmiercią.	
Po	pierwszej	akcji,	w	 trakcie	której	gracz	zdał	 test	na	 trafienie,	otrzymuje	
darmowe	podbicie	na	kolejną	kość	akcji.	Zasada	ta	dotyczy	każdej	kolejnej	
akcji,	 jaką	postać	podejmie	w	 trakcie	 trwania	walki	 i	dopóki	 zdaje	 test	na	
trafienie	przeciwnika.	Oznacza	to,	że	bohater	test	na	drugiej	akcji	wykonuje	
z	jednym	darmowym	podbiciem,	na	trzeciej	z	dwoma	darmowymi	podbicia-
mi,	na	czwartej	z	trzema	i	tak	dalej.	Darmowe	podbicie	gracz	może	„wydać”	
na	pokonanie	większej	ilości	przeciwników,	trudniejsze	trafienie	lub	zadanie	
dodatkowych	obrażeń.	Grający	może	także	dowolnie	podzielić	skumulowa-
ną	pulę	darmowych	podbić.

Droga Wojny

Ranga I: (nazwę wpisuje gracz)
Joshitsu7	czerpie	prawdziwą	siłę	z	nieugiętej	woli	i	żelaznej	dyscypliny.	Techni-
ka	pozwala	w	testach	walki	zamienić	wszystkie	cechy	fizyczne	na	psychiczne.	
Oznacza	to,	że	gracz	zamiast	testu	na Zręczność + Kenjutsu	wykonuje	rzut	
na Inteligencję + Kenjutsu.	Cechy	fizyczne	są	zastępowane	odpowiednimi	
cechami	psychicznymi	w	obrębie	kręgów	–	czyli	Refleks	zastępuje	Intuicja, 
Wytrzymałość	jest	równa Sile Woli,	zaś	Siła	–	Spostrzegawczości.

Ranga II: (nazwę wpisuje gracz)
Weteran	widział	tysiące	bitew	i	zakosztował	krwi	tysiąca	przeciwników.	Od-
dany	sługa	cesarstwa	w	potyczce	czuje	się,	jak	koi	w	stawie	i	dlatego	potra-
fi	przewidywać	 ruchy	wroga.	W	momencie	ustalania	 inicjatywy	gracz	 rzu-
ca	dodatkowo	tyloma	kośćmi,	ile	wynosi	jego	Honor.	Wydawane	w	starciu	

7 Joshitsu	to	elitarne	odziały	Klanu	Lwa,	do	których	należą	najlepsi	samurajowie.	Aby	dołączyć	do	
jednostki,	należy	przez	13	lat	służyć	w	armii	i	nigdy	nie	splamić	honoru	tchórzostwem.

rozkazy	–	Punkty	akcji	–	dzieli	pomiędzy	wszystkich	uczestników	potyczki.	
Weteran,	a	także	każdy	z	pozostałych	bohaterów,	może	otrzymać	tylko	jedną	
dodatkową	kostkę	akcji.

Ranga III: (nazwę wpisuje gracz)
Samuraj	 zawsze	wypełnia	 rozkaz	 swojego	pana	 i	 nic	 nie	 powstrzyma	 go	
przed	 dokończeniem	 zadania.	 Doskonale	 wyszkolony	 joshitsu	 czerpie	 ze	
swojego	doświadczenia,	prowadząc	innych	do	boju.	Po	zdanym	teście	Ho-
noru o Stopniu Trudności 15	postać	dodaje	do	każdego	rzutu	tyle	nieza-
trzymywanych	kostek,	ile	wynosi	jej	Honor.	Wszyscy	bohaterowie	towarzy-
szący	joshitsu	również	otrzymują	tyle	niezatrzymywanych	kości,	ile	wynosi	
Honor	dowodzącego	nimi	weterana.

Droga Służby

Ranga I: (nazwę wpisuje gracz)
Obrońca	nie	zważa	na	słabość	lecz	na	siłę	swojej	przysięgi	i	wierności.	Tech-
nika	pozwala	w	testach	walki	zamienić	wszystkie	cechy	fizyczne	na	psychicz-
ne.	Oznacza	to,	że	gracz	zamiast	testu	na	Zręczność + Kenjutsu	wykonuje	
rzut na Inteligencję + Kenjutsu.	 Cechy	fizyczne	 są	 zastępowane	 odpo-
wiednimi	cechami	psychicznymi	w	obrębie	kręgów	–	czyli	Refleks	zastępuje	
Intuicja, Wytrzymałość	jest	równa	Sile Woli,	zaś	Siła	–	Spostrzegawczo-
ści.
 
Ranga II: (nazwę wpisuje gracz)
Yojimbo	odda	życie	za	swojego	pana	i	nie	zawaha	się	stanąć	pomiędzy	nim	a	
armią	ciemności.	Samuraj	może	w	trakcie	walki	wziąć	na	siebie	tyle	ataków	
skierowanych	przeciwko	innym	uczestnikom	potyczki,	 ile	wynosi	 jego	po-
ziom	Honoru.	Gracz	deklaruje,	które	ataki	przejmuje	jego	bohater	już	po	
teście	na	trafienie	oraz	obrażenia	wykonanych	przez	Mistrzynię	Gry.	Obroń-
ca	otrzymuje	zaokrągloną	w	górę	połowę	ran,	jakie	dostałaby	broniona	przez	
niego	osoba.
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Ranga III: (nazwę wpisuje gracz)
To	nie	wyszkolone	ciało,	ani	mistrzowska	technika	miecza	czyni	z	samura-
ja	śmiertelnie	niebezpiecznego	wojownika.	To	oddanie	bushido	 i	podążanie	
ścieżką	powinności	sprawiają,	że	jego	czyny	przechodzą	do	legendy.	Yojimbo 
może	wydać	duży	punkt	Honoru,	aby	zablokować	dowolny	atak	przeciwni-
ka.	Bohater,	który	traci	jeden	poziom	Honoru	zatrzymuje	potężne	zaklęcie	
maho,	kłamstwo	Skorpiona,	które	oczerniłoby	jego	pana,	czy	las	strzał	wy-
strzelony	przez	zabójców	w	trakcie	zasadzki.

Po	 skompletowaniu	 wszystkich	 trzech	 rang	 szkoły	 Samuraj ostatecznie 
osiąga	oświecenie	i	staje	się	przodkiem.	W	finałowym	starciu	bohater	dostaje	
karteczkę,	na	której	wpisuje	nazwę	całej	Szkoły Walki.	finalną	wskazówką	
dla	gracze,	że	jego	bohater	jest	duchem.

Szkoła: (nazwę wpisuje gracz)
Samuraj	 zawsze	wypełnia	powierzone	mu	zadanie.	Nawet	 jeśli	może	

tego	dokonać	dopiero	po	śmierci.	Duch	prawdziwego	bushi	jest	w	nim	tak	
silny,	że	jego	ciało	przestaje	być	dla	niego	ciężarem.	Oświecona	dusza	odry-
wa	się	od	swojej	powłoki	i	przestaje	być	ograniczona	przez	ludzką	słabość.	
Bohater	ignoruje	wszystkie	otrzymane	obrażenia	i	przestaje	odczuwać	zada-
wane	mu	ciosy.

Wątek osobisty bohatera, którego przeznaczono do wielkości:

Wyzwanie: Samuraj	przybywa	razem	z	ostatnią	armią	Rokuganu	do	jednej	
z	 dziewięciu	 bram	 Jigoku.	W	bitwie	 ze	 strażnikami	 krainy	Fu Lenga gi-
nie Szmaragdowy Champion,	który	prosi	wojownika,	aby	ten	złożył	uro-
czystą	przysięgę	-	nakazuje	podwładnemu	strzec	małego	chłopca	i	dotrzeć 
z	 nim	 do	 Pałacu	 Piszczeli.	 Niestety	 słabe	 ciało	 zawodzi	 bohatera,	 który	
umiera	w	starciu	z	pierwszą	piekielną	przeszkodą.

Koncentracja:	Związany	obietnicą	 i	 podążający	 ścieżką	bushido	wojownik	
powraca,	aby	dokończyć	zadanie.	Nieświadomy	swojej	śmierci	Samuraj do-

łącza	do	wybrańców	Fortun	 i	 kontynuuje	przeprawę	przez	 Jigoku.	Boha-
ter	stopniowo	otrzymuje	wskazówki,	iż	nie	jest	już	człowiekiem.	Poddając	
się	przeznaczeniu	może	odkryć	w	sobie	ogromną	siłę	mogącą	pokonać	Fu 
Lenga,	ale	musi	zrezygnować	ze	wszytskieog	co	wiąże	go	z	ziemskim	ży-
ciem.

Uderzenie:	 W	 finałowym	 starciu	 Samuraj	 może	 zrozumieć,	 iż	 w	 świe-
cie	 ludzi	 trzyma	 go	 już	 tylko	 honor	 i	 obietnica	 dana	 Szmaragdowemu 
Championowi…	a	może	 także	 słabość	 serca.	Wojownik	 staje	 przed	wy-
borem:	czy	przyjąć	ofertę	nowego	życia	od	Fu Lenga,	czy	 	pożegnać	się 
z	towarzyszami	i	uczuciem,	które	łączyło	go	ze	światem	ludzi.	Jak	Samuraj 
zrozumie	słowa	przepowiedni?	Zostanie	przodkiem	wiernym	do	końca	za-
sadom	bushido,	czy	nieumarłym	generałem	armii	Cesarza	Ciemności?
 

Honorowy i martwy
Gracz	wcielający	się	w	postać	wojownika	z	Klanu	Matsu	może	domyślać	

się,	że	jego	bohater	zginął.	Ostatecznie	jednak	prawda	o	jego	przeznaczeniu	
zostanie	ujawniona	w	finalnej	scenie	Jigoku.	Do	tego	czasu	nadal	związany	ze	
swoim	ciałem,	nieświadomy	śmierci	Samuraj	otrzymuje	obrażania	i	ponosi	
mechaniczne	konsekwencje	ran	tak,	jak	wszystkie	pozostałe	postaci.		W	mo-
mencie,	gdy	heros	zrozumie,	że	jest	martwy,	otrzyma	ostatnią	rangę	szkoły,	
a	gracz	będzie	ignorował	od	tej	pory	tabelkę	z	odniesionymi	obrażeniami.
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MAGICZNY CHŁOPIEC
Celem	Kaze	 jest	 strącenie	Fu Lenga na	 samo	
dno	otchłani.	Chłopiec	będzie	musiał	dokonać	
wyboru	–	czy	wypełni	swoją	powinność	i	prze-
stanie	istnieć,	czy	wybierze	życie,	którego	nigdy	
nie	 zaznał.	 Bohater	 ma	 psychikę	 dziecka,	 jest	
bardzo	ciekawy	świata	i	wszystko	jest	dla	niego	
nowe.	„Żyje”	dopiero	od	niedawna	i	większość	
swego	faktycznego	życia	podróżował	pod	eskor-
tą	gigantycznego	wojska.	Całą	drogę	przebył	za-
mknięty	w	papierowej	lektyce	opatrzonej	wielo-
ma	zaklęciami.

MECHANIZM
Na	 kilka	 dni	 przed	 sesją	 gracz	 wcielający	 się 
w Kaze	 otrzymuje	 zadanie	 stworzenia	 krótkiej	
historii	 postaci.	 Chwyt	 ma	 sprawić,	 że	 grający	
bardziej	 zżyje	 się	 z	 bohaterem,	 który	w	 istocie	
nie	 ma	 żadnej	 przeszłości.	 Mistrzyni	 Gry	 in-
formuje	 go	 jedynie,	 że	 jego	 postać	 jest	małym	
mnichem	 dorastającym	 z	 dala	 od	 świata,	 który	
marzy	o	wielkich	czynach	i	długich	wyprawach.	
Prowadząca	 musi	 poprosić	 gracza	 o	 możliwie	
najkrótszy	opis	chłopca,	a	także	odpowiedzenie	
na	następujące	pytania:

Twoje najpiękniejsze wspomnienie:

Nieustannie przepełnia cię tęsknota za:

Zawsze wybuchasz gniewem, gdy:

Najcenniejsza rzecz, jaką kiedy-
kolwiek posiadałeś, to:

Wszystkie	wspomnienia,	uczucia	i	tęsknoty,	jakie	
kłębią	się	w	sercu	oraz	duszy	Kaze,	nie	należą	do	
niego,	 ale	 do	mistrzów	 żywiołów.	Wspomnienie	
należy	do Mistrza Wody,	 tęsknota	przepełniała	
Mistrza Wiatru,	ulubiony	przedmiot	był	własno-
ścią	Mistrza Ziemi,	a	uczucie	gniewu	należało	do	
władcy	Ognia.	Czterej	shugenja	stworzyli	doskona-
łe	zaklęcie,	poświęcając	całą	swoją	moc	i	energię	
życiową.	Rozpłynęli	się	w	pustce	i	z	niej	narodził	
się	Kaze.	 W	 trakcie	 scenariusza	 gracz	 stopnio-
wo	będzie	się	dowiadywał,	do	jakiego	celu	został	
stworzony	i	że	nie	posiada	żadnej	przeszłości.

W	przypadku	małego	herosa	mechanika	magii	nie	
działa	zgodnie	z	tą	opisaną	w	podręczniku,	gdyż	
chłopiec	nie	musiał	uczyć	się	zaklęć,	ani	trenować	
kontroli	nad	żywiołami.	Gracz	sam	decyduje,	jaki	
czar	chce	rzucić,	zaś	prowadzący	określa	Stopień 
Trudności.	 Za	 każdym	 razem,	 gdy	Kaze	 uwal-
nia	jeden	z	czterech	elementów,	nadprzyrodzone	
moce	 eksplodują	 z	 ogromną	 siła	 tsunami.	 Gdy	
magiczny	 kataklizm	 ucichnie,	 bohater	 odczuwa	
rosnącą	w	jego	wnętrzu	pustkę.

Każdorazowo,	 gdy	 chłopiec	 rzuci	 zaklęcie,	 jego	
talent	się	wypala	i	już	nie	może	skorzystać	z	mocy	
danego	żywiołu.	Mistrzyni	Gry	powinna	dostoso-
wać	tę	zasadę	do	fabuły,	tak	aby	gracz	odczuwał	
satysfakcję	 z	 korzystania	 z	 magicznego	 talentu.	
Moc	żywiołu	wypala	się	dopiero	po	rzuceniu	po-
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tężnego	czaru	lub	po	całej	sekwencji	walki,	w	której	Kaze	używał	głównie	jednego	z	elementów.

Ponieważ	 chłopiec	 jest	 czystą	magią,	 która	 zaczęła	 przemieniać	 się	w	 istotę	 ludzką,	 jego	Kręgi nie 
zależą	od	wartości	cech.	Przykładowo,	Krąg Wody Kaze	jest	równy	4,	ale	jego	Siła	wynosi	1	zaś	Spo-
strzegawczość	3.

Wątek osobisty dziecka, które ma zniszczyć bóstwo:

Wyzwanie: Przygoda	Kaze	zaczyna	się	w	czterech	ścianach	lektyki,	w	której	ogromna	armia	eskortuje	
chłopca	do	Krain	Cienia.	Początkowo	dzieciak	nie	zdaje	sobie	sprawy	ze	swojej	roli	w	ostatecznym	star-
ciu z Fu Lengiem	i	posłusznie	podąża	za	swoimi	obrońcami.	Z	czasem	mały	mnich	stopniowo	uwalnia	
drzemiące	w	nim	moce	i	zaczyna	decydować,	czy	chce	rozpłynąć	się	w	niebycie,	czy	zostać	istotą	ludzką.	

Koncentracja: Kaze	odbywa	pierwszą	w	życiu	podróż	i	może	zżyć	się	ze	swoimi	towarzyszami.	Chło-
piec	powoli	zaczyna	rozumieć,	kim	jest	i	poznaje	swoją	przeszłość.	Cesarz	Ciemności	obawia	się	drze-
miącej	w	Kaze	mocy.	Próbuje	zgładzić	lub	zbuntować	chłopca,	od	którego	oczekuje	się,	że	umrze	dla	
Szmaragdowego	Cesarstwa.

Uderzenie: W	finałowej	bitwie	chłopiec	w	końcu	będzie	mógł	przypomnieć	sobie	dzień	swoich	naro-
dzin.	Kaze	poprzez	zrozumienie	własnej	istoty	jednocześnie	uświadamia	sobie	do	jakiego	celu	został	
stworzony.	Kim	jest	mały	mnich	zdeterminuje	jego	dalszy	los.	Bohater	staje	przed	wyborem:	poświęci	
się	dla	świata,	którego	nawet	nie	zna,	czy	skorzystać	z	kuszącej	oferty	Fu Lenga.	Czy	Kaze	ocali	Roku-
gan,	czy	pomoże	stworzyć	nowe	Cesarstwo	Ciemności?
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UCZENNICA CIEMNOŚCI
Yin	jest	ostatnią	z	Kuni.	Ostatnią	shugenja,	która	
włada	mocą	Ziemi,	a	także	potrafi	zmusić	mrok	
do	posłuszeństwa.	Łowczyni	Demonów	dla	do-
bra	 Klanu	 oraz	 całego	 Szmaragdowego	 Cesar-
stwa	zgłębiała	tajniki	magii	cienia	wraz	ze	swoja	
mistrzynią.	 Dlatego	 celem	 Yin jest ostateczne 
unicestwienie Fu Lenga	 i	 zniszczenie	 wszyst-
kich	demonicznych	sił.

Aby	 dokończyć	 dzieło,	 które	 od	 pokoleń	 jest	
ciężkim	brzemieniem	oraz	obowiązkiem	Klanu	
Kraba,	musi	być	gotowa	na	ostateczne	poświę-
cenie.	Używając	tej	samej	magii	co	potężne	oni,	
stopniowo	ulega	skazie.	Może	mieć	tylko	nadzie-
ję,	 że	 zanim	 stanie	 się	 sługą	 mrocznego	 kami, 
uda	jej	się	go	ostatecznie	unicestwić.	Shugenja nie 
zdaje	sobie	sprawy,	że	jest	częścią	planu	Fu Len-
ga,	który	sam	wprowadził	ją	w	arkana	zakazanej	
magii	 i	 skaził	 jej	 ducha.	W	 scenie	 retrospekcji	
Yin	 przejdzie	 rytuał	 wtajemniczenia	 i	 zostanie	
jej	powierzony	potężny	artefakt	–	odcięta	przez	
Hantei	dłoń	Fu Lenga.

MECHANIZM
W	trakcie	sesji	graczka	wcielająca	się	w	Yin	bę-
dzie	mogła	rzucać	czary	Cienia,	a	także	próbo-
wać	 wykorzystywać	 mroczną	 magię	 przeciwko	
demonom.	Za	każdym	razem,	gdy	dotknie	spa-
czonej	 mocy	 Fu Lenga,	 utraci	 cząstkę	 siebie 
i	 powoli	 zacznie	 tonąć	 w	 mroku.	 Shugenja jest 
adeptką	nauk	Kuni	i	może	także	używać	potęgi	
Ziemi	i	gromić	oni	mocą	jadeitu.	W	przeciwień-

stwie do Kaze,	 graczka	 wcielająca	 się 
w Yin	jest	wyszkoloną	Kuni	i	zna	wiele	ma-
gicznych	formuł.	Na	karcie	postaci	shugenja znaj-
dują	się	posiadane	przez	nią	zaklęcia,	które	opa-
nowała	do	perfekcji	i	nie	potrzebuje	czytać	słów	
mocy	 ze	 zwojów.	 Dodatkowo	 bohaterka	 może	
rzucić	 dowolne	wymyślone	przez	 siebie	 zaklęcie	
Ziemi,	które	nie	ma	żadnego	efektu	fabularnego	
i	jest	czysto	estetyczne.	Przykładowo,	bez	turlania	
kośćmi	rozpala	zielonym	światłem	kawałek	jade-
itu.

W	scenariuszu	pojawia	się	kilka	scen,	w	których	
Yin	 będzie	 kuszona,	 aby	 użyć	 mrocznej	 magii.	
Gdy	graczka	zdecyduje	się	skorzystać	z	mocy	cie-
nia,	nie	wykonuje	żadnego	testu,	tylko	sama	opi-
suje	 fabularne	konsekwencje.	Następnie	wybiera	
jeden	z	czterech	kartoników.	Czarne	elementy	od-
powiadają	 konkretnym	miejscom	 na	 karcie	 i	 po	
ich	zasłonięciu	w	Yin	zachodzi	zmiana.	Oznacza	
to,	 że	 skaza	 cienia	 zaczęła	 przejmować	 nad	 nią	
władzę.	 Graczka	 sama	 wybiera,	 które	 elementy	 
	w	jakiej	kolejności	chce	położyć	na	swojej	posta-
ci.

Skaza Cienia I –	 zasłania	 umiejętności	
bohaterki,	pozostawiając	jedynie	magię	maho 

oraz	wiedzę	o	demonach.

Skaza Cienia II –	zasłania	Rangę oraz 
Honor	bohaterki.
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Skaza Cienia III	–	zasłania	historię	postaci,	ale	pozostawia	na	karcie	informację,	że	Yin pragnie 
zabić	Fu Lenga.

Skaza Cienia IV –	zasłania	imię,	profesję	oraz	klan	bohaterki.

Przykładowo,	zasłonięcie	imienia	oraz	profesji	powoduje,	że	shugenja	zapomina,	kim	jest.	Nie	pamięta,	
skąd	pochodzi,	jakie	miano	otrzymała	na	gempukku,	ani	kim	byli	jej	przodkowie.	Wie	jedynie,	że	jej	
celem	jest	zabicie	Fu Lenga.	Natomiast	zasłonięcie	Honoru i Chwały	powoduje,	że	Yin nie zdaje so-
bie	sprawy,	że	jest	samurajem.	Traci	swoją	dumę,	poczucie	tego,	że	może	pokonać	każdego	oni,	a	także	
przestaje	kierować	się	zasadami	bushido.

Wątek osobisty kuszonej przez ciemnośc shugenja:

Wyzwanie: Yin	jako	ostatnia	z	władców	żywiołów	wkracza	do	Jigoku,	gdzie	ma	za	zadanie	eskortować	
małego	chłopca.	Jedynie	adeptka	nauk	Kuni	zdaje	sobie	sprawę	z	niebezpieczeństw	czychających	na	
smiałków,	którzy	rzucają	wyzwanie	Fu Lengowi.	Yin	może	stawić	czoła	koszmarom	piekła,	ale	będzie	
musiała	za	to	zapłacić	wysoką	cenę.	Shugenja	niesie	także	własne	brzemię,	które	powoli	pożera	jej	duszę.

Koncentracja: W	serdu	oraz	duszy	Yin	coraz	głośniej	słychać	szept	mrocznego	kami.	Shugenja z rodzi-
ny	Kuni	balansuje	pomiędzy	mrokiem	a	jasnością	powoli	rozumiejąc,	że	tylko	ona	może	stawić	czoła	
magi	Cesarza	Ciemności.	Yin	musi	także	zadecydować,	czy	wyjawić	towarzyszom	mroczny	sekret	–	ma-
gini	jest	zespolona	z	upadłym	kami	i	wraz	z	nią	do	Pałacu	Piszczeli	podąża	dłoń	Fu Lenga.

Uderzenie: Yin	staje	do	ostatecznej	bitwy	z	odwiecznym	wrogiem	jej	klanu.	Czy	wraz	z	towarzyszami	
pokona	przeciwności	piekła?	Czy	podda	się	podszeptom	Cesarza	Ciemności?	W	ostatecznym	starciu	
z Yin	stanie	przed	wyborem:	czy	dać	się	pochłonąć	ciemności,	czy	też	walczyć	o	własną	duszę,	ryzy-
kując,	że	cząstka	Fu Lenga	przetrwa.	Do	ostatniej	chwili	kami	będzie	kusił	i	mamił	swoją	uczennicę	
fałszywymi	obietnicami.
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FU LENG
W	rozdziale	Fu Leng	Mistrzyni	Gry	znajdzie	dokładny	opis	głównego	przeciwnika	drużyny	–	Fu Lenga.	
Dodatkowo	zawiera	on	informacje	na	temat	demonicznych	legionów	oraz	niebezpieczeństw	jakie	czyha-
ją	na	herosów	w	piekle,	a	także	specyficznych	Bohaterów	Niezależnych	pojawiających	się	w	scenariuszu. 
W	rozdziale	zamieszczono	charakterystykę	oraz	rolę	fabularną	poszczególnych	postaci	i	przeciwników,	na-
tomiast	ich	statystyki	znajdują	się	na	końcu	tekstu	w	rozdziale	Pomoce.
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FU LENG
W	Jigoku	pojawia	się	tylko	jeden	Bohater	Nieza-
leżny	–	Fu Leng.	Mroczny	Pan	czuje	obecność	
herosów,	którzy	prowadzeni	przez	 jego	zniena-
widzone	rodzeństwo	kroczą	ku	centrum	Jigoku,	
aby	przeszkodzić	w	objęciu	należnego	mu	tronu.	
Książę	 Ciemności	 nie	 odzyskał	 w	 pełni	 swojej	
mocy	 i	wie,	 że	 tuż	 przed	 ostatecznym	przebu-
dzeniem	 jest	najsłabszy,	dlatego	nie	konfrontu-
je	się	otwarcie	z	drużyną	wybraną	przez	siedem	
Fortun.	W	 trakcie	 przeprawy	 bohaterów	 przez	
krainę	śmierci	obecność	Fu Lenga	będzie	nara-
stać,	aż	jego	przytłaczająca	moc	niemal	zmiażdży	
dusze	oraz	honor	postaci	graczy.

W	momencie	upadku	najmłodszy	kami	rozpadł	
się	na	dwie	części	–	cielesną	i	duchową.	Podczas	
gdy	 ciało	 bóstwa	 nieustannie	 cierpi,	 jego	 duch 
z	biegiem	wieków	stawał	się	coraz	silniejszy.	Dla-
tego Fu Leng	będzie	manifestował	się	w	trakcie	
fabuły	na	dwa	sposoby:	pod	postacią	demonicz-
nych	istot	zrodzonych	z	jego	okaleczonego	cia-
ła,	oraz	jako	duch	podszywający	się	pod	osoby,	
które	miały	lub	mają	wpływ	na	Bohaterów	Gra-
czy.	Upadły	kami,	który	przez	wieki	pielęgnował	
urazę	 do	 swojego	 brata	Hantei	 i	 pragnął	 jego	
cesarstwa,	może	 przybrać	 dowolną	 postać.	 Po-
nieważ	jest	istotą	boską,	nie	ograniczają	go	także	
ramy	czasu.	Obawiając	 się	 swojej	 śmierci	 z	 rąk	
wybrańców,	 już	wcześniej	 zasiał	w	 ich	duszach	
ziarno	mroku.	Oznacza	to,	że	Mroczny	Pan	po-
jawiać	 się	 będzie	 w	 scenach	 retrospektywnych,	
w	 których	 gracze	 będą	 kształtować	 przeszłość	

swoich	 bohaterów.	 Aby	 grający	 mieli	
możliwość	zorientowania	się,	że	nieustannie	
spotykają	tę	samą	osobę,	wszystkie	postaci	pałają-
cego	nienawiścią	władcy	cienia	będą	miały	jedną	
wspólną	cechę	–	Fu Leng	potrafi	przekształcać	
swoje	ciało,	ale	nigdy	nie	wyleczył	rany,	jaką	zadał	
mu	Hantei.

Podczas	 walki	 kami	 rozpruł	 brzuch	 swego	 ojca	
Onnotangu	 i	 wszystkie	 dzieci	 słońca	 i	 księżyca	
wydostały	się	na	wolność.	Mąż	Amaterasu	chwy-
cił	ostatnie	z	wypadających	z	jego	trzewi	potom-
ków	–	był	nim	właśnie	Fu Leng.	Złapał	syna	za	
prawą	dłoń	i	gdy	już	chciał	go	rozerwać,	Hantei 
odciął	kończynę	młodszego	brata,	ratując	mu	tym	
samym	życie.	Przyszły	mroczny	kami	upadł	z	dala	
od	serca	Rokuganu,	a	w	miejscu,	gdzie	roztrzaska-
ło	się	jego	ciało,	powstała	przeklęta	ziemia	zwana	
dziś	Krainami	Cienia.	Przez	wieki	Mroczny	Pan	
pałał	nienawiścią	do	boskiego	brata,	który	założył	
cesarski	 ród.	Knuł	 przeciwko	 dzieciom	 siedmiu	
klanów	i	czekał	aż	nadejdzie	dzień	zemsty.

Fu Leng	nigdy	nie	wybaczył	rodzeństwu,	że	go	
opuściło,	zaś	litościwy	cios	Hantei	uznał	za	zdra-
dę.	Wolałby	 zginąć	niż	 z	 niebiańskiej	 istoty,	 po-
tomka	bogów,	stać	się	plugawym	demonem	w	cie-
le,	które	było	wieczną	raną.	Cios	zadany	potężną	
ręką	 najsilniejszego	 z	kami	 sprawił,	 że	Mroczny	
Pan,	bez	względu	na	to,	czy	przybiera	postać	roga-
tego	oni,	czy	zasuszonej	wiedźmy,	zawsze	można	
go	poznać	po	braku	prawej	dłoni.



20

DEMONICZNE WCIELENIA KAMI
Wszyscy	przeciwnicy,	jakich	gracze	napotkają	na	swojej	drodze,	to	
Fu Leng	w	demonicznej	postaci	lub	istoty	będące	cząstką	pana	
potępionej	krainy.	Mistrzyni	Gry	powinna	sugerować,	że	walcząc	
z	 zamieszkującymi	 Jigoku	 demonami,	 bohaterowie	 czują	 obec-
ność	ósmego	kami.

Szepty Fu Lenga
Przez	wieki	swojego	cierpienia	Fu Leng,	którego	pozbawio-

ne	ręki	ciało	nigdy	nie	odzyskało	dawnej	postaci	ani	siły,	złorze-
czył	swoim	braciom	oraz	siostrom,	a	także	ich	dzieciom.	Szepta-
ne	przez	niego	w	mroku	nienawistne	słowa	i	zaklęcia	przybrały	
materialną	formę.	Szepty Fu Lenga	wyglądają	niczym	płynące	
w	powietrzu	wstęgi	słów	zapisanych	w	potępionym	języku	demo-
nów.	Słowa	księcia	ciemności	zachowują	się	niczym	krwiożercze	
pijawki.	Przesycone	nienawiścią	swego	władcy	spijają	resztki	wol-
nej	woli	ze	swoich	ofiar.

Herold Fu Lenga
Niewyobrażalnie	 ogromny	 robak	o	 paszczy,	 która	mogłaby	

połknąć	 całą	 armię,	 jest	 najwierniejszym	 sługą Fu Lenga.	 Po-
tężny	oni	nie	 jest	dosłownie	częścią	mrocznego	pana,	ale	przez	

wieki	żywienia	się	jego	upadłym	z	niebios	ciałem	zespolił	się	z	władcą	Krain	
Cienia.	Od	czasów	pierwszych	budowniczych	muru,	za	którym	schronił	się	
Rokugan,	Czerw	zwany	Heroldem Fu Lenga	budzi	strach	w	Klanie	Kra-
ba.	Demon	jest	w	pełni	odporny	na	ciosy	kataną	i	magię.	Aby	go	pokonać,	
trzeba	przebić	serce	potwora.	Jednak	żaden	z	herosów	cesarza	nie	odważył	
się	wskoczyć	w	paszczę	oni.

Marionetki Fu Lenga
Wszyscy	członkowie	Klanu	Kraba	wiedzą,	że	kto	zginie	na	przeklętej	

ziemi,	 ten	powróci	 jako	sługa	Fu Lenga.	W	chwili	 śmierci	każdy	zostaje	
rozcięty	na	ducha	i	ciało,	tak	samo	jak	kami,	który	spadł	z	niebios.	Nawet	

najbardziej	honorowego	śmiertelnika	czeka	taki	sam	los,	co	cierpiącego	od	
zarania	 dziejów	najmłodszego	 z	 synów	Amaterasu	 i	Onnotangu.	Gnijące	
zombie	nie	są	klasycznymi	nieumarłymi,	ale	pustymi	skorupami,	którymi	za-
władnął	duch	bóstwa.	W	scenariuszu	pojawiają	się	ciała	samurajów,	a	także	
zwykłych	eta	poległych	w	walce,	pochłoniętych	przez	ciemność	i	niebezpie-
czeństwa	przeklętej	krainy.	Marionetki	są	w	istocie	samym	Fu Lengiem, 
którego	magia	oraz	duch	przepełnia	zmasakrowane	zwłoki.	Walcząc	z	armią	
trupów,	Bohaterowie	Graczy	będą	stawiać	czoła	księciu	mrocznego	cesar-
stwa.

Yin i Kaze	dostrzegają	mroczną	obecność	Fu Lenga	w	ciemnych	oczodo-
łach	zombie.	Kuni	oraz	chłopiec	zamiast	martwych	bushi	w	zbrojach	noszą-
cych	ślady	szponów	i	kłów	widzą	istoty,	z	ran	których	unoszą	się	czerwone	
języki	magii.	Podczas	gdy	ciała	poległych	wojowników,	którzy	strzegli	muru,	
stały	się	sługami	potępionego	kami,	ich	dusze	błądzą	zagubione	w	Krainach	
Cienia.	Astralne	cienie	członków	wszystkich	Klanów,	którzy	przepadli	bez	
wieści,	często	podążają	za	swoim	ciałem	i	patrzą,	jak	te	odbierają	życie	ko-
lejnym	sługom	Cesarza.	

W	 walce	 Marionetki Fu Lenga poruszają	 się	 z	 nadludzką	 szybkością 
i	wyczuwają	obecność	żywych.	W	scenariuszu	drużyna	wybrańców	Fortun	
spotka	na	swojej	drodze	wiele	ożywionych	ciał.	Jednak	zwłoki,	które	opęta	
upadły	kami,	czerpią	także	siłę	z	tego,	kim	były	za	życia.	Dlatego	bohatero-
wie	stoczą	również	bój	z	Marionetkami,	które	będą	wymagać	więcej	niż	
jednego	filmowego	machnięcia	kataną.

Oddział Matsu Itagi
W	scenie	retrospekcji	Ostatni	marsz	Krabów	herosi	będą	walczyć	z	joshit-
su,	elitarną	piechotą	Klanu	Lwa.	Wiele	wieków	temu	dumny	Matsu Itagi8  
wyprawił	się	razem	ze	swoimi	ludźmi	za	mur	Kaiu.	Bohater	wielbiony	przez	
cały	Rokugan	został	cudem	uratowany	przez	daimyo	rodziny	Hida.	Jednak	
jego	wierni	słudzy	przepadli	bez	wieści	w	cesarstwie	Fu Lenga.	Bohatero-
wie	odnajdą	pogrzebanych	żywcem	weteranów.
8	 Postać	pojawiająca	się	w	Drodze Kraba
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Martwa Armia
W	scenie	Jezioro	Krwi	gracze	walczyć	będą	z	ogromną	armią	martwych	ciał,	
które	czekają	w	grobowcu	swojego	władcy	na	jego	rozkaz.	Samuraje,	którzy	
od	zarania	dziejów	ginęli	w	Krainach	Cienia,	byli	werbowani	do	oddziałów 
i	ich	szczątki	od	wieków	gniją	we	wnętrzu	Jigoku.	

Słudzy Fu Lenga
Ponure	Krainy	Cienia	 pełne	 są	 okropieństw,	 których	 opisać	 nie	 byli-

by	w	stanie	nawet	najbardziej	elokwentni	artyści	rodziny	Doji.	Demony	za-
mieszkujące	piekło	przyjmują	przeróżne	pokraczne	i	przerażające	kształty. 
W	trakcie	wędrówki	bohaterowie	mogą	wielokrotnie	napotkać	próbujących	
ich	pożreć	oni.	Dlatego	za	każdym	razem,	gdy	Mistrzyni	Gry	będzie	potrze-
bować	dodatkowego	wyzwania,	może	użyć	Sług Fu Lenga.	W	scenariuszu	
demony	pojawiają	się	w	scenie	Przegrana bitwa o Rokugan oraz Trzewia.

Słudzy Fu Lenga	 nie	 są	 przeciwnikami,	 których	 można	 wyelimino-
wać	 jednym	 ciosem	 katany.	 Demony	 są	 wytrzymałymi	 przeciwnikami	 i	
trzeba	 zadać	 im	odpowiednią	 ilość	obrażeń,	 aby	wydały	 swój	ostatni	 ryk.
Karty	 ze	 statystykami	 oraz	mechaniką	 wszystkich	 potworów	 znajdują	 się 
w	rozdziale	Pomoce	na	końcu	scenariusza.	

KAMI W LUDZKIEJ SKÓRZE
W	trakcie	rozgrywki	gracze	napotkają	na	swojej	drodze	Fu Lenga	pod	róż-
nymi	 postaciami	 i	w	 różnych	momentach	 historii.	Niektórych	 bohaterów	
upadły	kami	spróbuje	kusić	podczas	marszu	do	jego	pałacu,	ducha	innych	
będzie	chciał	złamać	jeszcze	w	dzieciństwie.	Cztery	wcielenia	mistrza	kłam-
stwa	i	czarnej	magii	należy	traktować	jak	czterech	różnych	Bohaterów	Nie-
zależnych,	którzy	mają	konkretne	zadania.	Prowadząca	powinna	dostosować	
zaproponowane	postaci	do	graczy,	tak	aby	ich	zachowanie	było	jak	najsku-
teczniejsze	i	nie	wzbudziło	zbyt	oczywistych	podejrzeń	drużyny.

Mistrzyni
Po	raz	pierwszy	gracze	spotkają	Fu Lenga	w	scenie	retrospektywnej,	

która	będzie	się	rozgrywać	podczas	ostatniego	wymarszu	Klanu	Kraba	za	

mur.	Pan	kłamstwa	i	mrocznej	magii	wiele	lat	temu	przybrał	po-
stać	nauczycielki	Yin.	Pod	pozorem	walki	z	Krainami	Cienia	nauczył	
swoją	 podopieczną	 zakazanej	 sztuki	maho,	 a	 także	 zatruł	 jej	 duszę	 zwąt-
pieniem.	W	 ten	 sposób	 chciał	 przemienić	 potężną	 władczynię	 żywiołów 
w	swoją	służkę.	Misterny	plan	Fu Lenga	ma	na	celu	nie	tylko	zepchnięcie	
Yin	w	ciemną	otchłań,	ale	także	wykorzystanie	swojej	uczennicy	do	odzy-
skania	pełni	sił.

Dla	bohaterki,	 a	 także	wszystkich	 innych	członków	klanu,	Mistrzyni jest 
poważaną	Kuni,	 wielką	 shugenja	 Ziemi,	 która	 pokonała	 niezliczone	 zastę-
py	 oni.	W	momencie	 pojawienia	 się	Mistrzyni	 to	 graczka	 sama	 opisuje,	
jak	wygląda	jej	ukochana	sensei.	Prowadząca	dodaje	wyłącznie	jeden	istotny	
szczegół	–	prawa	dłoń	nauczycielki	jest	od	urodzenia	zniekształcona.	Ręka	
Mistrzyni kończy	się	poniżej	łokcia	i	posiada	jedynie	trzy	zdeformowane	
palce.

Kapłan
Jako	drugi	w	 scenariuszu	pojawi	 się	Fu Leng	 podszywający	 się	 pod	

kapłana	prowadzącego	ceremonię	gempukku.	Spotkanie	mrocznego	pana	
i Samuraja wydarzyło	 się,	 gdy	bohater	wchodził	 dopiero	na	drogę	bushi. 
W	scenie	retrospektywnej,	która	wydarzyła	się	wiele	lat	przed	inwazją	armii	
Cienia	na	Rokugan,	Kapłan	przepowiedział	postaci	gracza	wielką	chwałę.	
Fu Leng pragnie,	aby	faktycznie	przeznaczony	do	wielkości	sługa	bushido 
zwątpił	i	nigdy	nie	stał	się	prawdziwym	zagrożeniem	dla	upadłego	kami.	Czy	
Samuraj ośmieszy	się	w	trakcie	ceremonii	przejścia,	podczas	której	miał	się	
stać	prawdziwym	wojownikiem,	zależy	od	decyzji	gracza.

Kapłana w	scenie	retrospekcji	opisze	gracz	wcielający	się	w	Samuraja.	Pro-
wadząc	jedynie	doda,	że	zamiast	ascetycznych,	przywykłych	do	odmawiania	
mantry	na	różańcu	palców	bohaterowie	zobaczą	pomalowaną	na	złoto	dłoń.	
Smukłe	złączone	palce	wyglądają	niczym	wzniesione	do	błogosławieństwa	
przez	samego	Shinsei9.
9	 Shinsei	jest	Buddą	rokugańskiego	świata	i	podobnie	jak	statuy	buddyjskiego	boga	jego	wizerunki	
również	umieszcza	się	w	świątyniach.	Gesty	dłońmi,	jakie	wykonują	podobizny	bóstwa	zwane	mudrami,	
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Daimyo
Fu Leng	jest	nie	tylko	władcą	ciemności,	ale	także	mistrzem	

iluzji	 i	kłamstwa.	Dlatego,	 aby	ponownie	uczynić	z	Oni swoje-
go	 sługę,	przyjmie	postać	Hidy Kisady.	 Jeśli	 gracz	podchwyci	
delikatne	wskazówki,	 to	 spotkanie	 bohatera,	 którym	myślał,	 że	
jest	jego	postać	powinno	mocno	go	skonfundować.	O	to	właśnie	
chodzi	potępionemu	bóstwu,	które	chce	zamieszać	w	głowie	he-
rosa	powoli	poznającego	 swoją	prawdziwą	 tożsamość.	W	przy-
padku,	gdy	grający	ma	inny	pomysł,	kim	naprawdę	jest	Oni, kami 
pod	postacią	daimyo	postara	się,	aby	zwątpił	w	swoją	chwalebną	
przeszłość.	Fu Leng	spróbuje	zmusić	bohatera	do	złożenia	mu	
przysięgi	wierności.	Wtedy	Oni	ponownie	 stanie	 się	 jego	 sługą 
i	przestanie	zagrażać	intrydze	władcy	Krain	Cienia.

Hida Kisada wygląda	niczym	stary	niedźwiedź,	który	od	dawna	
nic	nie	 jadł.	Potężny	wojownik	postarzał	 się	 i	 jego	włosy	przy-
prószyła	siwizna,	zaś	silne	ramiona	przygniata	brzemię	utraconej	
ziemi.	Wielki	przywódca	Klanu	Kraba	ma	niezliczone	blizny	na	
całym	ciele	–	część	z	nich	to	pamiątki	po	honorowych	czynach,	
pozostałe	to	nadal	otwarte	rany,	które	wojownik	próbował	opa-
trzyć.	 	Cały	 prawy	 bok	 daimyo	 pokrywa	 gojące	 się,	 obandażo-
wane	resztkami	kimona	poparzenie,	które	sięga	od	jego		twarzy	

przez	ramię,	całą	rękę	i	część	korpusu.

Ostatnie wcielenie
Ostatnia	 postać,	 jaką	 przybierze	 Fu Leng,	 zależy	 od	 opisu	 historii	

Kaze.	Władca	Krainy	Cienia	pojawi	się	przed	chłopcem	w	scenie Las Mieczy 
i	wcieli	się	w	osobę	z	jego	wspomnień.	W	zależności	od	tego,	jak	gracz	przed	
sesją	 opisał	 najwspanialsze	wspomnienie	 lub	najcenniejszą	 rzecz	należąca	
niegdyś	do	chłopca,	tak	Mistrzyni	Gry	skonstruuje	Bohatera	Niezależnego.

Postać,	którą	Fu Leng	przybierze,	aby	zwodzić	chłopca,	zależy	także	od	ży-
mają	różne	znaczenie.	Dłoń	Kapłana,	który	w	istocie	jest	Fu	Lengiem,	unosi	się	w	geście	abhaya,	co	oznacza	
„nie	lękaj	się”.

wiołu,	jaki	nadal	będzie	posiadał	bohater.	Postać	upadłego	kami,	podobnie	
jak	wszystkie	jego	pozostałe	iluzje,	nie	posiada	prawej	dłoni.	Prowadząca	po-
winna	dostosować	brak	kończyny	do	charakteru	osoby	z	przeszłości	Kaze 
–	czyli	w	istocie	pozostałej	w	nim	cząstki	jednego	z	mistrzów	żywiołów.

W	Intro	oraz	finale	heroicznej	przeprawy	przez	piekło	upadły	kami pojawi 
się	w	swojej	prawdziwej	postaci.	Fu Leng,	zanim	został	okaleczony	przez	
własnego	brata,	a	następnie	jego	ciało	roztrzaskało	się	spadając	z	nieba,	był	
boskim	synem	Amaterasu.	Zanim	powstały	Krainy	Cieni,	kami	był	pięknym	
młodzieńcem,	który	odziedziczył	po	księżycowym	ojcu	 jasne	oblicze,	 zaś	
po	słonecznej	matce	niebiańskie	spojrzenie.	Cesarstwem	za	murem	włada	
marny	cień	dawnego	bóstwa.	

NARODZINY
Fu Leng	od	zarania	dziejów	snuł	pajęczą	sieć	intryg	i	marzył	o	powrocie	zza	
grobu.	Jednak	jego	połamane,	poranione	ciało	nie	mogło	w	pełni	odzyskać	
sił	dopóty,	dopóki	mroczny	książę	pozbawiony	był	prawej	dłoni.	Potężny	
cios Hantei	 przez	wieki	 niczym	mur	 oddzielał	 żądnego	 zemsty	kami od 
Szmaragdowego	Cesarstwa.	Fu Leng	zdołał	jednak	odnaleźć	swoją	prawą	
dłoń,	a	także	znalazł	sposób	na	zregenerowanie	utraconej	potęgi.

Ponieważ	prawa	dłoń	Fu Lenga	 została	odcięta,	 zanim	 stał	 się	upadłym	
kami nie	jest	skażona	znamieniem	cienia,	lecz	posiada	niebiańską	moc.	Wnie-
sienie	boskiej	cząstki	do	Jigoku	mogłoby	oznaczać	koniec	mrocznego	księ-
cia.	Jednak	dla	zemsty	i	żądzy	władzy	ósme	z	dzieci	Amaterasu	i	Onnotangu	
zaryzykuje	własne	życie.	Fu Leng	 sam	przekaże	drużynie	wszechpotężny	
artefakt,	aby	zaniosła	go	do	Pałacu	Piszczeli.	Ma	nadzieję,	że	zanim	dłoń	
dotrze	do	serca	jego	cesarstwa,	odciśnie	się	na	niej	mroczne	piętno.	Dlatego	
artefakt	powierza	Yin,	 swojej	 nieświadomej	niczego	uczennicy.	Shugenja z 
Klanu	Kraba,	korzystając	z	maho,	stopniowo	zatruje	swoje	ciało,	a	tym	sa-
mym	dłoń Fu Lenga.	W	momencie,	gdy	artefakt	znajdzie	się	w	Pałacu	Pisz-
czeli,	książę	ciemności	spróbuje	ostatecznie	zawładnąć	bohaterką	i	odzyskać	
cząstkę	siebie,	której	potrzebuje	do	pełnej	regeneracji.
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WYSŁANNICY FORTUN
W	 scenariuszu	 Jigoku poza Fu Lengiem nie	 ma	 odgrywających	 istotnej	
roli	Bohaterów	Niezależnych.	Na	swojej	drodze	do	Pałacu	Piszczeli	gracze	
napotkają	 jednak	postaci	 tła,	 które	 stanowią	 część	historii	 głównej	 lub	 są	
istotne	dla	wątków	osobistych.	Niemal	wszyscy	bohaterowie,	którzy	pełnią	
jedynie	wspomagającą	funkcję	w	scenariuszu,	zostaną	odegrani	przez	graczy.	
Ponieważ	graczka	wcielająca	się	w	Yin	ma	najbardziej	rozbudowany	wątek,	
jako	jedyna	z	drużyny	nie	otrzyma	drugiej	postaci.

Postaci	tła	grający	otrzymają	na	jedną	krótką	scenę	retrospektywną.	Oczywi-
ście	przypisane	konkretnym	graczom	role	nie	są	przypadkowe,	ale	powiąza-
ne	z	ich	głównymi	bohaterami.	Na	krótko	przed	retrospekcją	gracz	otrzyma	
karteczkę	z	kilkuzdaniowym	opisem,	kim	gra	oraz	informacją,	która	bardzo	
przydałaby	się	drużynie	w	wątku	głównym.	Zadaniem	grającego	 jest	ode-
grać	charakter	nowego	bohatera,	a	także	wiarygodnie	i	zgodnie	z	konwen-
cją	przekazać	wiedzę	potrzebną	do	wykonania	heroicznego	zadania	przez	
grupkę	 zmierzającą	 do	 Pałacu	 Piszczeli.	 W	 trakcie	 rozgrywki	 przekazani 
w	ręce	drużyny	Wysłannicy Fortun będą	nabierać	charakteru	uzupełniani	
ich	pomysłami	oraz	interpretacją	zawartych	na	kartach	opisów.

W	trakcie	przeprawy	przez	Jigoku	pojawią	się	także	postaci	zupełnie	pobocz-
ne,	które	odegra	Mistrzyni	Gry.	Pośród	nich	znajdą	się	żołnierze	ostatniej	
armii	Rokuganu,	należące	do	Klanu	Lwa	samuraiko,	a	także	mały	Cesarz.

Władca Żywiołów
W	postać	shugenja	wcieli	się	gracz,	który	na	początku	sesji	dostał	kartę	

Kaze.	W	tym	przypadku	zamiany	postaci	prowadząca	ma	dodatkowo	utrud-
nione	zadanie,	gdyż	będzie	to	władca	tego	żywiołu,	któryego	chłopiec	użyje	
w	konkretnym	momencie	scenariusza	(do	zniszczenia	Szeptów Fu Lenga, 
złamania	magicznej	pieczęci	lub	jakiegokolwiek	innego	wymyślonego	przez	
gracza	celu).	Scena	rozgrywająca	się	na	wiele	lat	przed	inwazją	Krain	Cienia	
wymagać	będzie	od	Mistrzyni	Gry	umiejętności	improwizacji.

Przed	sesją	gracz	wcielający	się	w	magiczne	dziecko	odpowiedział	
na	cztery	pytania	–	dla	grającego	określają	one	przeszłość	Kaze,	czym	
są	w	istocie	zadecyduje	on	sam	w	finale	przygody.	Dlatego	w	retrospekcji	
Mistrzyni	Gry	ma	za	zadanie	wprowadzić	wspomnienie,	uczucie	lub	rzecz	
związaną	właśnie	z	tym	z	mistrzów,	którego	element	został	użyty	jako	ostat-
ni.	Przykładowo,	jeśli	bohater	zniszczył	Szepty	siłą	ziemi	i	później	nie	uży-
wał	już	mocy	to	w	scenie	Przepowiednia	istotną	rolę	odegra	przedmiot	należą-
cy	niegdyś	do	Władcy	tego	elementu.	Na	kartce,	którą	otrzyma	grający,	będą	
jedynie	uniwersalne	informacje	dostosowane	do	dowolnego	mistrza	magii.	
Od	prowadzącej	zależy,	jak	wprowadzi	indywidualne	cechy	potężnych	shu-
genja	i	zasugeruje	grającemu,	że	może	jednak	nie	są	to	zwykłe	wspomnienia.

Informacja: 	Podstawowym	zadaniem	Władcy Żywiołów	jest	przekazanie	
informacji	Yin i Samurajowi,	których	spotka	w	świątyni.	Wiadomość	jest	
bardziej	 skomplikowana	 niż	w	 przypadku	 pozostałych	 postaci	 tła.	Gracz	
wcielający	się	w	shugenja	ma	opowiedzieć	dwójce	dzieci	historię	dzwonu,	któ-
ry	niegdyś	bił	na	zamku	Hiruma.	

Gracz	opowie	legendę	o	Sercu Ziemi10	własnymi	słowami	na	podstawie	krót-
kiego	streszczenia	historii	na	kartce	postaci.	

Zwiadowca
W	scenie	Ostatni marsz Krabów	gracz,	któremu	Mistrzyni	Gry	powierzyła	

postać	Oni,	zagra	zwiadowcą	z	klanu	Hiruma.	Bushi	jest	weteranem,	który	
od	urodzenia	poznawał	 tajemnice	 i	niebezpieczeństwa	Krain	Cienia.	Naj-
pierw	jako	dziecko	z	opowieści	swojego	ojca,	później	samemu	zapuszczając	
się	daleko	na	ziemie	Fu Lenga	 i	rzucając	mu	wyzwanie.	Zwiadowca jest 
honorowym	samurajem,	ale	także	Krabem	do	szpiku	kości.	

Informacja:	Na	karcie	Zwiadowcy znajduje	się	sugestia,	że	jest	on	w	jakiś	
sposób	 związany	 z	Hidą Kisada,	 a	 także	posiada	wielki	 sekret	Herolda 
Fu Lenga.	Czerwia	zabić	można	 jedynie	przebijając	 jego	 serce.	Pancerza	
potwora	nie	przetnie	nawet	najdoskonalsze	ostrze.
10	 Symboliczny	przedmiot	czci,	w	którym	ma	przebywać	„duch	kami”.
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Szmaragdowy Champion
Oddanym	sługą	Cesarstwa	zagra	gracz,	który	wciela	się	w	po-

stać	Samuraja.	Ostatni	zwycięzca	wielkiego	 turnieju11,	w	którym	
tradycyjnie	wybiera	się	strażnika	cesarza,	pojawia	się	po	raz	pierw-
szy	 podczas	 przegranej	 bitwy	 w	 scenie	 rozpoczynającej	 przygo-
dę,	a	następnie	drużyna	odnajduje	jego	ciało	w	paszczy	Czerwia.	
Dopiero	w	scenie	retrospekcji	grający	otrzyma	zadanie	odegrania	
Szmaragdowego Championa,	Na	kartce	z	opisem	bohatera	znaj-
dzie	 się	 informacja,	 że	 właśnie	 przygotowuje	 się	 do	 wyruszenia 
w	Góry	Smoka.	Gracz	otrzyma	także	wskazówkę,	że	sługa	cesar-
stwa	stracił	nadzieję	na	uratowanie	rodu	Hantei.	

Informacja: Postać	tła	posiada	kluczową	informację	potrzebną	do	
ostatecznego	pokonania	Fu Lenga.	To	Szmaragdowemu Cham-
pionowi powierzono	zwój	z	częścią	 tajemnicy,	który	miał	otwo-
rzyć	w	Jigoku.	Zaś	pierwszy	jej	fragment	przekazał	mu	wcześniej	
sam	Cesarz.	Wiedzę	o	miejscu	spoczynku	Fu Lenga przekazywali	
sobie	z	pokolenia	na	pokolenie	potomkowie	Hantei.

Jedynie	następcy	 tronu	Rokuganu	wiedzieli,	 że	kami	 odrodzi	 się,	
jeśli	pozostanie	choć	cząstka	jego	istoty.

Tsuchi no Kokoro
Dzwon	nosi	imię	Tsuchi no Kokoro,	czyli	Serce Ziemi,	gdyż	jego	donośny,	

dudniący	głos	słychać	w	całych	Krainach	Cienia.	W	czasach,	gdy	jeszcze	nie	
było	muru	 i	 nic	 nie	 obdzielało	 Szmaragdowego	Cesarstwa,	 bicie	 dzwonu	
wzywało	samurajów	do	powrotu.	Zew	Tsuchi no Kokoro	słychać	było	nawet	
głęboko	w	królestwie	Fu Lenga	i	niejeden	zagubiony	oddział	odnalazł	dro-
gę	do	domu	kierując	się	biciem	serca	krainy,	o	która	walczą	ludzie	i	demony.	

11	 Szmaragdowy	Champion	zgodnie	z	realiami Legendy Pięciu Kręgów	jest	wybierany	w	trakcie	szeregu	
testów	na	Równinie	Gromów.	Przyszły	strażnik	cesarza	musi	wykazać	mistrzostwo	we	władaniu	mieczem,	
ale	także	doskonale	znać	się	na	prawie,	etykiecie	oraz	dowodzeniu.	Turniej	nie	pojawia	się	w	trakcie	scenariu-
sza.

Dzwon	odzywał	się	także,	gdy	wojownicyw.	nie	powracali	do	zamku.	Pod-
czas	ceremonii	pogrzebowych,	w	trakcie	których	nie	można	było	skremo-
wać	ciał	poległych	bushi, daimyo	klanu	uderzał	w	Tsuchi no Kokoro.	Wierzono,	
że	głos	starego	dzwonu	jest	tak	donośny,	iż	słychać	go	nawet	w	zaświatach 
i	wezwane	dusze	powracały	do	domu,	gdzie	kapłani	pomagali	im	rozpocząć	
cykl	reinkarnacji.	W	dniu	upadku	zamku	Hiruma	dzwon	na	zawsze	został	
utracony	i	 już	nigdy	bicie	Serca Ziemi	nie	prowadziło	duchów	zagubionych 
w	Krainach	Cienia.	Powiada	się,	że	Fu Leng nie	mógł	zniszczyć	potężnego	
shintai	kazał	zabrać	dzwon	do	swojego	pałacu,	aby	nigdy	więcej	jego	lament	
nie	wznoił	się	nad	mrocznym	cesarstwem.
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W	 rozdziale	Mechanika	Mistrzyni	Gry	 znajdzie	 zmienione	 zasady	 pierwszej	 edycji	Legendy Pięciu Kręgów. 
Z	powodu	przyjętej	epickiej	konwencji	zmodyfikowany	został	system	obrażeń,	sposób	ustalania	inicjatywy	
oraz	 ilość	wykonywanych	 przez	 bohaterów	 akcji.	Dodatkowo	w	 scenariuszu	wprowadzono	mechanikę	
narracyjną	– Punkty Tao.

MECHANIKA
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MECHANIKA
Jigoku	 to	heroiczny	scenariusz,	którego	bohaterowie	mają	swoje	
przeznaczenie	i	nie	mogą	zginąć,	dopóki	go	nie	wypełnią.	Mistrzy-
ni	Gry	powinna	sprawnie	operować	mechaniką,	która	została	tak	
dostosowana	do	postaci	graczy,	aby	ostatni	herosi	Rokuganu	nie	
polegli	w	przypadkowym	starciu.	Na	potrzeby	scenariusza,	który	
w	warstwie	estetycznej	powinien	przypominać	spektakularne	ani-
me,	zmieniono	mechanikę	Legendy Pięciu Kręgów.	Herosi	będą	mieli	
znacznie	więcej	okazji	do	machania	kataną	i	znacznie	mniej,	aby	
zginąć	od	jednego	ciosu	pazurami	oni.

Konwencja hakamy i katany
Konwencja	 anime	 nie	 współgra	 z	 wyjątkowo	 śmiertelnym	

systemem	walki	Legendy Pięciu Kręgów.	Przedostając	się	do	Pałacu	
Piszczeli,	samurajowie	stoczą	wiele	spektakularnych	pojedynków,	
stawią	 czoła	 ogromnemu	 demonowi	 i	 jednym	 cięciem	 katany	
będą	zabijać	nieumarłych.	Realizm	odkładamy	do	lakowej	szka-
tułki	 i	na	potrzeby	fabuły	zmieniamy	zasady	rozgrywania	poty-
czek,	korzystając	z	reguł	7th Sea.	Grupy	zombie	oraz	demonów	
traktowane	 są	 niczym	Grupa Drabów	 –	 wszystkie	wchodzące 
w	jej	skład	potwory	działają	w	tym	samym	momencie	(korzystają	
z	 tej	 samej	 Inicjatywy)	 i	 zostają	wyeliminowane	z	walki	po	 jed-

nym	trafieniu.	Każde	dodatkowe	podbicie,	które	podnosi	bazową	trudność	
trafienia	pierwszego	wroga	z	Grupy,	pozwala	graczowi	w	ciągu	jednej	akcji	
wyłączyć	z	walki	kolejnego	przeciwnika	(bez	konieczności	wykonywania	do-
datkowych	rzutów	określających	ilość	otrzymanych	ran).

Przykład: Bohater	został	zaatakowany	przez	cztery	plugawe	istoty.	Aby	tra-
fić	demona,	należy	wykonać	 test	o	ST 15.	Gracz	deklaruje	 trzy	podbicia,	
po	jednym	za	każdego	dodatkowego	przeciwnika.	Jeśli	pomyślnie	zda	test 
o ST 30,	powinien	szybko	i	dynamicznie	opisać,	jak	czterema	błyskawiczny-
mi	ciosami	jego	samuraj	rozprawia	się	z	całą	grupą.

Inicjatywa
W	Jigoku	inicjatywa	nie	jest	ustalana	zgodnie	z	zasadami	z	podręcznika	

do Legendy Pięciu Kręgów,	ale	tak	jak	w	systemie	7th Sea.	Oznacza	to,	że	gracze	
rzucają	tyloma	kośćmi,	ile	wynosi	ich	Refleks,	a	następnie	kolejno	deklarują	
akcje	zgodnie	z	rosnącą	wartością	wyników.

Przykład: Jeśli	Oni	w	starciu	z	pomiotami	Fu Lenga	wyrzuci	3-8-9	to	ko-
lejne	ciosy	zada	przeciwnikom,	najpierw	zużywając	trójkę,	potem	ósemkę, 
a	na	koniec	dziewiątkę.	Jeśli	gracze	wyrzucą	taką	samą	wartość	na	kości	akcji	
(przykładowo,	 dwóch	 z	 nich	 uzyska	wynik	2),	wtedy	pierwszy	 działa	 ten,	
który	uzyskał	większą	sumę	na	wszystkich	kościach	akcji.

Aby	przyspieszyć	walkę,	która	pojawia	się	niemal	w	każdej	scenie	scenariu-
sza, gracz może dodatkowo zużyć dowolne dwie kości akcji i natych-
miast wykonać akcję (np. atak).	Poświęcenie	dwóch	kostek	oznacza,	że	
to	jego	deklaracja	jest	rozpatrywana	jako	pierwsza	zarówno	przed	przeciw-
nikami,	jak	i	członkami	drużyny.

Rany
System	 otrzymywania	 ran	 pozostaje	 bardzo	 podobny	 do	 tego,	 który	

obowiązuje	w	Legendzie Pięciu Kręgów.	Subtelna	różnica	polega	na	tym,	że	za-
miast	minusów	do	puli	kości	gracze,	których	postaci	zostaną	zranione,	otrzy-
mują	dodatni	modyfikator	do	Stopnia Trudności	testu.	W	praktyce	ozna-
cza	to,	że	przy	systemie	eksplodujących	kości	mają	szansę	nadal	wyrzucać	
bardzo	wysokie	wyniki.	Na	przygotowanych	kartach	postaci,	które	znajdują	
się	w	rozdziale	Pomoce,	zmieniono	tabelę	z	obrażeniami,	zaznaczając	kolejne	
modyfikatory	Stopnia Trudności	zależne	od	odniesionych	obrażeń.

PUNKTY TAO
Przed	sesją	Mistrzyni	Gry	rozda	graczom	pod	dwie	kostki	–	 jedną	czarną 
i	drugą	białą.	Symbolizują	one	Punkty Tao,	czyli	złą	i	dobra	kharmę	bohate-
rów,	którzy	wyruszyli	do	piekła.	W	dowolnym	momencie	rozgrywki	każdy	
z	graczy	może	wydać	białą	 lub	czarną	kość,	aby	wywołać	scenę.	W	scenę	
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wprowadza	gracz,	który	może	wciągnąć	do	niej	 innych	grających	i	dowol-
nych	 Bohaterów	Niezależnych,	 a	 nawet	 stworzyć	 nowe	 postaci.	Od	 tego	
momentu	 Mistrzyni	 Gry	 przejmuje	 narrację	 na	 warunkach	 zadeklarowa-
nych	przez	gracza,	których	nie	może	zmienić,	a	jedynie	zaakceptować	jako	
obowiązujące.	Prowadząca	może	 jednak	wprowadzić	dodatkowe	elementy	
uzupełniając	 pomysł	 gracza,	 ale	 nigdy	 nie	może	 zepsuć	 idei	 sceny.	 Przy-
kładowo,	 jeśli	 gracz	wcielający	 się	w	Samuraja	 wywoła	 scenę	 pojedynku	
w	swojej	dawnej	szkole,	Mistrzyni	może	uznać,	że	jego	przeciwnikiem	był	
młody	Szmaragdowy Champion.	Nie	może	jednak	dodać	tego	elementu,	
jeśli	gracz	sam	zadeklaruje,	z	kim	się	pojedynkuje.

Czarne Punkty Tao	gracze	wydają,	aby	wywołać	negatywne	sceny	z	przeszło-
ści,	 teraźniejszości	 (rozgrywające	się	równolegle	do	fabuły),	a	nawet	przy-
szłości.	 Jako	 negatywne	 należy	 rozumieć	 sekwencje,	 które	 albo	 obniżają	
statystyki	postaci	(np.	Honor),	albo	ukazują	ją	w	złym	świetle	na	poziomie	
fabularnym.	Po	wykorzystaniu	„czarnej	kostki”	bohater	odzyskuje	wszystkie	
Punkty Pustki.

Białe Punkty Tao	 grający	 przeznaczają	 na	 pozytywne	 sceny,	 czyli	 takie, 
w	których	mogą	zmienić	część	fabuły	lub	„sprowokować”	Mistrzynię	Gry	
do	wyjawienia	ważnej	tajemnicy.	Przykładowo,	jeśli	nie	zdołają	przekazać	in-
formacji	powierzonych	BN	wysłanym	przez	Fortuny	(Zwiadowca, Mistrz 
Żywiołów i Szmaragdowy Champion),	mogą	zainicjować	scenę	z	nimi, 
a	następnie	opowiedzieć	historię	o	dzwonie	 lub	wyjawić	słaby	punkt	He-
rolda Fu Lenga.	Po	rozegraniu	sceny	prowadząca	dostaje	Punkt Pustki, 
który	może	wydać	na	dowolny	rzut	istot	Krain	Cienia.

W	trakcie	rozgrywki	przed	Mistrzynią	Gry	staje	wyjątkowo	trudne	zadanie.	
Wszystkie	 cztery	postaci	 będą	nieustannie	 się	 zmieniać,	 zaś	 gracze	wpro-
wadzać	dodatkowe	fakty	z	ich	przeszłości	lub	sugerować	przyszłe	wybory.	
Świat	gry	nieustannie	powinien	aktualizować	się	do	wszystkich	decyzji	gra-
czy	dotyczących	 ich	bohaterów.	W	przypadku	Yin	 prowadząca	musi	wie-
dzieć,	co	zapomniała	shugenja z	rodziny	Kuni,	zaś	przy	opisach	walki	Samu-

raja	pamiętać	o	nazwach	jego	technik	i	stylu	walki	mieczem,	jaki	
wybrał	gracz.	Ma	obowiązek	 także	wspierać	wszystkie	decyzje	doty-
czące	tożsamości	Oni	i	pamiętać,	kim	stopniowo	staje	się	na	nowo	demon.	
Kreując	świat	przed	oczami	Kaze,	nie	może	pominąć	tak	ważnego	elementu	
jak	pustka,	którą	chłopiec	zacznie	odczuwać.	Uwolnione	żywioły	i	utracone	
wspomnienia	powinny	nieustannie	pojawiać	się	w	narracji,	aby	gracz	wie-
dział,	że	są	ważną	częścią	fabuły.

Dodatkowo	gracze będą modyfikować scenariusz dodawanymi scena-
mi,	których	w	trakcie	rozgrywki	może	być	aż	osiem.	Wszystkie	informacje 
i	pomysły,	jakie	wprowadzą,	stają	się	obowiązujące	dla	świata	gry.
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SCENARIUSZ
W	rozdziale	Scenariusz opisano	kolejne	wyzwania,	jakim	stawiają	czoła	bohaterowie	graczy	–	podzielono	je	na	sceny	oraz	sekwencje	
wydarzeń.	Zawarto	w	nim	także	informację	dotyczące	scenerii	oraz	propozycje	odnośnie	muzyki	na	sesji.
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SCENARIUSZ
Opowieść	rozpoczyna	się	od	trzech	bohaterów,	którzy	przekraczają	granice	
świata	śmiertelników	i	zagłębiają	się	w	otchłani	piekieł.	Żadne	z	nich	nie	jest	
zwykłym	 człowiekiem,	 ale	 to	właśnie	 im	przyjdzie	 ocalić	 ludzkość.	Kaze 
wraz	ze	swoim	opiekunami	Samurajem	z	Klanu	Lwa	i	Yin	wyruszyli,	aby	
pokonać	Fu Lenga,	który	wraz	z	odzyskaniem	ciała	będzie	chciał	dokonać	
inwazji	na	Rokugan.	Przed	rozpoczęciem	sesji	należy	dyskretnie	powiado-
mić	gracza,	który	otrzyma	postać	Oni,	że	włączy	się	do	rozgrywki	około	
godziny	później.

Scenariusz	 jest	podzielony	na	sceny,	które	są	propozycją	przeprowadzenia	
historii	czterech	wybrańców	Fortun.	Prowadząca	ma	do	dyspozycji	szcze-
gółowo	rozpisany	szkielet	fabuły,	która	będzie	ewoluować	wraz	z	decyzjami	
wybrańców	Fortun.	Należy	jednak	pamiętać,	że	Mistrzyni	Gry	ma	obowią-
zek	zmieniać	przebieg	fabuły	w	trakcie	prowadzenia	i	dostosowywać	wyda-
rzenia	do	decyzji	grających.	Dodatkowo	gracze	mają	możliwość	generowa-
nia	własnych	scen,	których	konsekwencje	są	wiążące	dla	logiki	scenariusza.	
Prowadząca	nie	może	nie	uznać	wydarzeń	wywołanych	Punktami Tao.

Sceny	są	nie	tylko	kolejnymi	etapami	przeprawy	przez	cesarstwo	Fu Lenga, 
ale	także	wprawiają	w	ruch	mechanizmy	wpisane	w	każdą	z	postaci.

Uczennica ciemności
Yin	może	otrzymać	Skazę	Cienia	w	następujących	scenach	–	Gardziel,	

Trzewia,	gdzie	może	otworzyć	zwój,	Jezioro	krwi,	Las	mieczy.	Dodatkowo	
graczka	może	w	dowolnym	momencie	sama	wpaść	na	pomysł	użycia	ma-
gii maho,	 która	 sprawi,	 że	 jej	postać	 zbliży	 się	do	Fu Lenga.	Dodatkowo 
w	ostatecznym	starciu	z	Księciem	Ciemności	magia	krwi	także	może	okazać	
się	bardzo	użyteczna	i	pomóc	pokonać	demonicznego	kami.

W	zależności	od	decyzji	graczki	oraz	reszty	drużyny,	Yin	może	zakończyć	
scenariusz	z	różną	ilością	punktów	Skazy Cienia.	Co	oznacza,	że	może	stać	
sie	sługą	Cesarza	Ciemności,	albo	oprzeć	się	jego	mocy.

Powrót bohatera
Oni	odzyskuje	stopniowo	swoją	tożsamość	w	następujących	scenach	

–	Gardziel,	Jezioro	krwi,	Las	mieczy	i	Pałac	Piszczeli.	Dodatkowo	w	scenie	
Las	mieczy	zamiast	odzyskać	fragment	karty	gracz	może	stracić	jeden	z	tych,	
które	już	posiada.	Grający	sam	decyduje,	kim	okaże	się	jego	bohater.

Oznacza	to,	że	historia	demona	może	zakończyć	się	jego	pełnym	odrodze-
niem	jako	istota	ludzka	lub	tragicznym	końcem	herosa,	który	nigdy	w	pełni	
nie	wyzwoli	się	spod	władzy	Fu Lenga.

Duch bushido
Samuraj	wraz	z	kolejnymi	wyzwaniami	piekieł	zacznie	zdawać	sobie	

sprawę,	że	nie	ogranicza	go	już	słabe	ciało.	Gracz	na	pewno	otrzyma	kolejne	
rangi	Szkoły	Szermierki	w	następujących	scenach	–	Trzewia	(dostanie	także	
nową,	zmienioną	kartę	postaci),	Jezioro	Krwi	i	Pałac	Piszczeli.	Oznacza	to,	
że	Samuraj	zakończy	swoją	historię	z	pierwszą	oraz	drugą	rangą,	a	 także 
z	karteczką	zawierającą	zasadę	całej	ścieżki	miecza.

W	dwóch	momentach	scenariusza	od	decyzji	gracza	będzie	zależeć,	czy	bo-
hater	rozwinie	w	pełni	swój	potencjał	i	posiądzie	wszystkie	trzy	rangi	szkoły.	
Po	raz	pierwszy	grający	będzie	miał	na	to	szansę	w	scenie	Przepowiednia,	zaś	
później	w	 sekwencji	Las	mieczy.	W	obu	przypadkach	 jego	bohater	może	
zawieść	i	nie	posiąść	większej	siły	ducha.	U	kresu	swojej	drogi	bushi	może	
zatem	być	nadal	spętany	wspomnieniem	życia	lub	zostać	wypasionym	kok-
sem-przodkiem.

Magiczny chłopiec
O	kolejności	uwalniania	Kręgów,	a	tym	samych	pozostałości	po	mocy	

Mistrzów	Żywiołów,	w	pełni	decyduje	gracz.	Od	jego	kreatywności	zależy,	
który	z	elementów	użyje	w	starciu	z	koszmarem	Jigoku.	Kaze	może	stracić	
cząstkę	 swojej	 istoty	w	następujących	 scenach	 –	Gardziel,	Trzewia,	 gdzie	
może	otworzyć	zwój,	Jezioro	krwi,	Las	mieczy	i	Pałac	Piszczeli.	Dodatkowo	
w	scenie	Przepowiednia	istotne	będzie,	jakiego	żywiołu	gracz	użył	tuż	przed	
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retrospekcją.	W	sekwencji	Las	mieczy	natomiast	ważne	okaże	się,	
jakie	Kręgi	 chłopiec	 nadal	 posiada.	 Grający	 	 może	 oczywiście 
w	dowolnym	momencie	sam	wpaść	na	pomysł	użycia	magii,	która	
pomoże	jego	towarzyszom,	ale	także	opuści	go	już	na	zawsze.

Oznacza	to,	że	dotarłszy	do	serca	piekieł,	Kaze	może	nadal	po-
siadać	kilka	Kręgów Żywiołów	albo	w	bitwie	o	Rokugan	z	Fu 
Lengiem	posiadać	już	jedynie	Pustkę.

Przygotowania
Przed	rozpoczęciem	sesji	Mistrzyni	Gry	powinna	przygoto-

wać	specjalne	karty	postaci	oraz	potrzebne	do	przeprowadzenia	
Jigoku	pomoce.	Przerobione	na	potrzeby	scenariusza	karty	są	naj-
ważniejszą	częścią	mechanizmu	każdego	z	bohaterów.	W	zależ-
ności	od	drużyny	prowadząca	ma	dwa	wyjścia	–	poinformować	
ich	o	dodatkowych	zasadach	albo	zaskoczyć	w	trakcie	grania.	Sce-
nariusz	został	spisany	zgodnie	z	drugą	opcją,	która	wymaga	spo-
rego	zaufania	między	uczestnikami	zabawy,	ale	zapewni	im	także	
sporą	dawkę	pozytywnego	zaskoczenia.

Przed	wyprawą	do	piekła	 gracz	wcielający	 się	w	Oni	 otrzymu-
je	tylko	niewielki	fragment	karty	postaci,	natomiast	odgrywający	
Kaze oraz Yin	 jakiekolwiek	 niewielkie	 pojemniki.	W	 lakowych	

szkatułkach	lub	woreczkach	na	kostki	gracze	otrzymają	elementy	potrzeb-
ne	do	ewolucji	ich	bohaterów.	Mistrzyni	Gry	powinna	jedynie	przekazać	je	
grającym	i	powiedzieć,	że	poznają	ich	zawartość	w	odpowiednim	momencie	
historii.	Gdy	w	 trakcie	 rozgrywki	 herosi	 użyją	 swoich	mocy,	 prowadząca	
poprosi	 ich	o	otwarcie	 tajemniczych	pojemników,	 a	następnie	 zasłonięcie	
wybranego	fragmentu	karty.

Proponuję,	 aby	przed	 rozegraniem	 Jigoku	Mistrzyni	Gry	powiedziała	 gra-
czom,	że	jest	to	heroiczny	jednostrzał.	Mają	jedyną	okazję	w	długiej	historii	
Rokuganu,	aby	stawić	czoła	Fu Lengowi.	Nie	ma	zatem	sensu	odkładać	

heroicznych	czy	szalonych	decyzji	na	później.	Nie	będzie	bowiem	żadnego	
później.

INTRO – UPADEK
Muzyka: Blue Stahli Corner

Intro	do	Jigoku	rozgrywa	się	w	najważniejszym	dla	uniwersum	Legendy Pięciu 
Kręgów	momencie,	czyli	w	chwili	ponownych	narodzi	kami i	upadku	Fu Len-
ga.	Scena	rozpoczyna	się	w	zupełnej	ciemności	–	Mistrzyni	Gry	może	na	
moment	zgasić	wszystkie	światła	–	w	której	słychać	jedynie	bicie	serca.	Jak-
by	z	oddali	zaczną	powoli	narastać	okrzyki	i	szczęk	broni.	Nagle	ciemność	
rozerwie	pojedyncza,	pionowa	 linia	 światła,	która	zamieni	 się	w	eksplozję	
oślepiającej	jasności.	W	pulsującym	blasku	szalejącej	burzy	widać	kotłujące	
się	postaci,	które	wypadają	w	potężnego	brzucha	Onnotangu.

Huk	burzy	rozrywa	krzyk	ostatniego	z	kami,	którego	boski	ojciec	łapie	za	
prawy	nadgarstek.	Ogromne	oblicze	Pana	Księżyca	wyłania	się	zza	migoczą-
cych	chmur,	w	których	kłębią	się	smoki	sztormu	i	zawieruchy.	Na	delikatnej	
twarzy	młodzieńca	o	onyksowych	oczach,	którego	rodzic	zamierza	zmiaż-
dżyć	sznurem	perłowych	zębów,	widać	strach.	W	sinych	obłokach	naprze-
ciw	Onnotangu	staje	samuraj	w	złotej	zbroi,	który	jednym	cięciem	miecza	
o	szerokim	ostrzu	pozbawia	młodszego	brata	dłoni.	Fu Leng	z	krzykiem	
spada	w	burzowe	chmury,	widząc	nad	sobą	Hantei	walczącego	z	Księży-
cem.	Ostatni	z	kami	przebija	ścierające	się	obłoki,	przelatuje	przez	skręcone	
pierścienie	smoczych	ciał,	rozpaczliwie	próbując	chwycić	się	cielsk	pokry-
tych	 śliską	 łuską,	 aż	 opuszcza	 niebiosa.	Na	moment	 pęd	 upadku	 zwalnia 
i	Mistrzyni	Gry	opisuje	czarne	spojrzenie	upadającego	kami,	który	tuż	przed	
uderzeniem	zamyka	oczy.

Wiele pokoleń później…

https://www.youtube.com/watch?v=4vwOtL3j528&feature=youtu.be
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SCENA I – PRZEGRANA BITWA O ROKUGAN
Sceneria:	Rozgrzane	 zagniewanym	słońcem	 i	 zabarwione	krwią	do	 czerwoności	niebo	
rozpościera	 się	 nad	 trwającą	 w	 sercu	 Krain	 Cienia	 masakrą	 oddziałów	 prowadzonych	
przez Szmaragdowego Championa.	Krzyki	konających	i	ryki	gigantycznych	demonów	
pożerających	przerażonych	nieszczęśników.

Muzyka: Shogun Total War 2: Tsunami

Bohaterowie	zostają	wrzuceni	w	sam	środek	ogromnej,	chaotycznej	bitwy,	
którą	już	przegrali	–	cała	scena	jest	przeprowadzona	na	jednym	teście	inicja-
tywy	i	zgodnie	z	zasadami	mechaniki.	Mistrzyni	Gry	powinna	dynamicznie	
dzielić	oraz	przeplatać	ze	sobą	wydarzenia	skupiające	się	wokół	Samuraja 
z	atakiem	na	Yin oraz Kaze.	W	zależności	od	przebiegu	sceny	wynikającego	
z	deklaracji	graczy	przeskakiwać	pomiędzy	bohaterami.	Sekwencja	została	
spisana	w	formie	WKU	–	czyli	podzielona	na	trzy	udramatyzowane	etapy.

Samuraj

Wyzwanie: Historia,	która	zawiedzie	bohaterów	do	Jigoku	rozpoczyna	się	
od	cuchnącej,	ociekającej	śluzem	paszczy	oni,	który	próbuje	odgryźć	twarz	
Samurajowi.	Wojownik	walczy	o	życie	w	odbierających	oddech	ścisku	zbroi.	
Jak	tylko	padnie	jeden	demon,	z	piachu	wyskakuje	kolejny,	który	rzuca	się	
na	Lwa.	

Postać	Samuraja	jest	tak	skonstruowana,	że	już	na	początku	bohater	zajrzy	
śmierci	w	oczy.	W	 starciu	 z	demonem	mechanika	 szybko	doprowadzi	 do	
momentu,	w	którym	wojownik	będzie	w	poważnych	kłopotach.	Na	pomoc	
przyjdzie	mu	sam	Szmaragdowy Champion.	Generał	ocali	swojego	pod-
władnego,	ale	natychmiast	giną	doborowi	samuraje	ze	straży	przybocznej,	
którzy	go	ochraniają.	Bohater	zostaje	„siłą”	wcielony	do	odziału	Champio-
na.		Dowódca	konającej	w	strachu	i	bez	honoru	armii	zacznie	przedzierać	
się	 przez	 chaos	bitwy	 ciągnąc	 za	 sobą	 swoich	najwierniejszych	 ludzi	 oraz	
Samuraja.

Koncentracja: Samuraj	i	osobista	straż	Championa	jako	ostat-
ni	odpierają	ataki	kłębiącej	się	masy	przerażających	istot	Cienia.	Gdy	
tylko	padnie	 jeden	demon,	 jego	miejsce	 zawsze	pojawia	 się	 kolejny.	Giną	
setki	wojowników.	Pozostali	porzucają	rodowe	miecze	i	wybierają	niehono-
rową	ucieczkę.	Przy	boku	dowódcy	pozostają	jedynie	najdzielniejsi,	którzy	
nie	obawiają	się	śmierci	i	kolejno	znikają	w	chmurze	krwi.

Nad	polem	bitwy	rozlega	się	potężny	ryk,	który	mrozi	krew	w	żyłach	bo-
haterów.	W	 eksplozji	 czerwonego	 piachu	wynurza	 się	 legendarny	 demon	
–	toczący	potępione	ziemie	cienia	gigantyczny	robak,	którego	Klan	Kraba	
nazywa	Heroldem Fu Lenga.	Sunący	w	kierunku	Samuraja	potwór	jest	
wielkości	pałacu.		Pożera	wszystko	i	wszystkich	na	swojej	drodze.	Pochłania	
zarówno	dzieci	Cesarza,	jak	i	swoich	własnych	pobratymców.	Czerw	płynie	
w	morzu	śmierci,	powodując	jeszcze	większy	chaos	i	panikę.

Uderzenie:	 Zakuty	 w	 złoto-zieloną	 zbroję	 Szmaragdowy Champion 
spogląda	na	swoją	rozbitą	armię,	setki	poległych	i	konających.	Czas	na	mo-
ment	się	zatrzymuje.	Sługa	Cesarza	 zwraca	się	ku	Samurajowi,	mówiąc:	
Samuraju, odpowiadasz za los całego Cesarstwa. Powierzam ci opiekę nad ostatnią 
nadzieją Rokuganu. Udowodnij mi, że uczyniłem słusznie, ratując ci życie12.

Następnie	nakazuje	bohaterowi	złożyć	przysięgę,	że	zrobi	wszystko,	aby	do-
prowadzić	„magicznego	chłopca”	do	serca	Jigoku.	Czas	zwalnia	i	w	samym	
cyklonie	bitwy	Samuraj	decyduje,	czy	uroczyście	przyrzeka	dokończyć	mi-
sję	Szmaragdowego Championa.	Jeśli	się	zgodzi	otrzymuje	Punkt Ho-
noru,	a	jeśli	odmówi	Honor	spada	mu	o	cały	jeden	poziom.	Decyzja	jest	
kluczowa	dla	całego	wątku	Samuraja	–	czy	wkroczy	do	Jigoku,	jak	uciekinie	
z	pola	bitwy,	czy	jako	wojownik	z	zadaniem	od	Championa.

Mistrzyni	Gry	powinna	przeprowadzić	chwilę	rozmowy	między	Wysłanni-
kiem Fortun	a	herosem.	Ich	losy	bowiem	są	ze	sobą	splecione.	Ich	drogi	

12	 Wszystkie	wypowiedzi	Bohaterów	Niezależnych	w	scenariuszu	to	jedynie	sugestie	zapisane	w	for-
mie	wypowiedzi,	aby	prowadzący	łatwiej	zapamiętał,	co	mówią	postaci	w	danej	scenie.	Oczywiście	w	trakcie	
sesji	należy	użyć	własnych	słów	o	podobnym	sensie.

https://www.youtube.com/watch?v=RsB-Hn0P_jM&feature=youtu.be
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jeszcze	się	skrzyżują.	Scena	ma	na	celu	stworzyć	więź	między	bo-
haterem	i	Championem.

Jeśli	 bohater	 złoży	 przysięgę	 to	 otrzymuje	 dwa	 rozkazy	 –	 ma	
uciec	z	bitwy	i	dokończyć	misję	Szmaragdowego Championa.	
Wtedy	 akcja	 znowu	przyspiesza	 i	Czerw	naciera	 na	 ostatni	 ba-
stion	broniących	się	sług	Cesarza.	Ziemia	trzęsie	się	i	osuwa	pod	
stopami	biegnącego	bohatera,	który	z	trudem	ucieka,	przedziera-
jąc	się	przez	pobojowisko.	Nad	nimi	zawisa	otwór	gębowy,	który	
zasłania	niebo	i	w	którym	widać	trawionych	ludzi	oraz	demony.	
Heros	powinien	cudem	uniknąć	losu	pozostawionych	towarzyszy,	
którzy	razem	ze	swoim	przywódcą	znikają	pożarci	przez	Herol-
da Fu Lenga.

Yin i Kaze

Wyzwanie:	 W	 więzieniu	 z	 białego	 papieru	 siedzi	 zamknięty	
chłopiec.	W	 tle	 dopiero	 po	 chwili	 odzywają	 się	 dogłosy	 bitwy, 
a	na	pokrytej	zaklęciami	ścianie	lektyki	pojawia	się	powoli	sunący	
wężowy	cień.	Cielsko	pokryte	onyksową	łuską	oplata	drewniane	
pudełko	i	próbuje	chwycić	Kaze.	W	trakcie	walki	chłopiec	spoj-
rzy	prosto	w	delikatną	twarz	młodej	kobiety.	Usta	oni13		drgną,	jej	

oblicze	 jakby	 pęknie	 na	 pół.	Do	 twarzy	 chłopca	 błyskawicznie	 zbliża	 się	
kilka	rzędów,	wężowych	kłów.	

Koncentracja:	 Na	 zwojach	 opowieści	 pojawia	 się	 Yin.	 Shugenja	 razem 
z	lektyką	znajdują	się	w	kręgu	wojowników,	którzy	ostatkiem	sił	bronią	się	
przed	napierającymi	istotami	Cienia.	Wszędzie	leżą	ciała	tych,	którzy	oddali	
życie	za	tajemniczego	chłopca,	którego	wielka	armia	wiele	tygodni	eskorto-
wała	do	bram	Jigoku.

13	 Potwór	to	pojawiająca	się	w	japońskich	legendach	Nure-onna.

Kuni	 razem	 z	 Kaze	 stawiają	 czoła	 wężowemu	 oni	 oraz	 nacierającym	
na nich Sługom Fu Lenga.	 Starcie	 z	 potworem	 jest	 pierwszą	 wska-
zówką	 dla	 dwójki	 graczy	 –	 oni	 za	 wszelką	 cenę	 pragnie	 krwi	 mnicha 
i	ignoruje	pozostałych	śmiertelników.

Uderzenie:	 Do	 herosów	 dociera	 fala	 uciekających	 przed	 Czerwiem	 –	
bohaterowie	walczą	z	Nure-onną,	demonami	oraz	odpierają	napierających 
w	panice	wojowników.	Wpadający	na	nich	przerażeni	żołnierze	powoduja,	
że	wszystkie	testy	są	trudniejsze	o	+5.	

•	Jeśli	uwięziona	pomiędzy	napływającą	powodzią	demonów	i	ludzi	a	splota-
mi	gada	Yin	znajdzie	się	w	niebezpieczeństwie.	Niespodziewanie	na	pomoc	
przyjdzie	 jej	wężowe	monstrum.	Demon	uratuje	 shugenja	–	zabije	swojego	
pobratymca	lub	zasłoni	bohaterkę	własnym	cielskiem.	Istota	poświęca	się,	
gdyż	w	tej	scenie	Kuni	ma	już	przyprawioną	dłoń	Fu Lenga i	stanowi	część	
jego	planu.	O	ręce	Cesarza	Ciemności	graczka	dowie	się	w	scenie	retrospek-
cji.	

•	Jeśli	w	tej	scenie	gracz	wcielający	się	w	Kaze	zdecyduje	się	użyć	jednego	
z	 żywiołów,	 jego	moc	 nie	 ulegnie	wypaleniu.	 Zamiast	 elementu	 spalą	 się	
karteczki	z	zaklęciami,	które	pokrywają	lektykę.	Gracz	i	graczka	wykonują	
test na Inteligencję + Tajemna Wiedza o ST 15.	Zdany	test	oznacza,	że	
chłopiec	i	shugenja	domyślają	się	,	że	jego	więzienie	miało	powstrzymać	jego	
samego,	a	nie	istoty	Cienia.	W	scenie,	w	najbardziej	dramatycznym	momen-
cie	pojawia	się	Samuraj.	Trójka	wybrańców	rusza	przez	uciekający	w	prze-
rażeniu	i	jednocześnie	atakujący	bez	ładu	tłum	wojowników.

Bohaterowie	ścierają	się	z	chaosem	bitwy,	grzęznąc	w	przesiąkniętym	krwią	
piachem.	Znikają	w	wielobarwnej	pożodze	ginących	siedmiu	Klanów.	Mi-
strzyni	 Gry	 kończy	 scenę	 ostrym	 cięciem,	 gdy	 grupa	 herosów	 opuszcza	
miejsce	rzezi	ostatniej	armi	Rokuganu.
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SCENA II - GARDZIEL

Sceneria:	Jedynie	garstka	ocalałych	z	ogromnej	armii	dociera	do	jednej	z	dziewięciu	bram	
Jigoku.	W	dziwnym	blasku	czerwonego	słońca	szczerzą	się	kamienie	otaczające	biegnącą	
w	głąb	ziemi	jamę.

Pomoce: W	tej	scenie	Mistrzyni	Gry	użyje	karty	potworów	–	Szeptów Fu Lenga.

Muzyka: Shogun Total War 2: Hichiriki

Przez	zębiska	Szczęk	przechodzi	trójka	bohaterów,	a	także	czterech	ocala-
łych	samurajów	noszących	takie	mony,	jakie	wybiorą	gracze.	Niewielka	grupa	
Bohaterów	Niezależnych	pozostanie	z	drużyną	jedynie	na	jedną	scenę.	Przy-
dadzą	 się	Mistrzyni	Gry	do	wprowadzenia	 klimatu	oraz	przeprowadzenia	
sekwencji	walki	na	moście.	

Do	wnętrza	piekieł	 schodzi	 się	długim	wąskim	korytarzem.	Droga	w	dół	
jest	ciężka	i	stopy	wojowników	ślizgają	się	po	wilgotnym,	stromym	podłożu.	
Zanim	jednak	drużyna	wkroczy	do	otchłani,	wszyscy	wykonają	test	Honoru 
o ST 25.	Aby	przekroczyć	 rzędy	ostrych	 jak	zęby	 skał,	 trzeba	mieć	męż-
ne	serce	i	niezłomnego	ducha.	Wszyscy,	którzy	nie	zdadzą	testu,	nie	mogą 
w	nadchodzącej	potyczce	przerzucać	wyrzuconych	na	kostkach	10.

W	momencie,	 gdy	ostatni	 ocaleni	 z	 bitwy	 zostają	 połknięci	 przez	 bramę, 
z	wnętrza	 Jigoku	dobywa	 się	 ciężkie	westchnienie.	W	 tym	momencie	Mi-
strzyni	Gry	mówi	graczom,	aby	opisali sobie nawzajem swoje postaci.

Przed	garstką	ocalałych	roztacza	się	wyjątkowy	widok	–	ogromna	grota,	któ-
rej	krańce	giną	w	mroku.	Wkraczająca	do	niej	trójka	bohaterów	i	towarzyszą-
cy	im	samuraje	zdają	się	być	niczym	ziarenka	ryżu	w	rozległej	dolinie.	Ko-
lejny	etap	swojej	wyprawy	drużyna	przebędzie	przez	Gardziel	–	czyli	sypiący	
się,	linowy	most,	który	niemal	natychmiast	niknie	w	trupiej	mgle.

Pierwszy	etap	przeprawy	gracze	pokonają,	 idąc	po	chwiejącym	się	moście	

i	 zbutwiałych	 deskach,	 które	 rozpadają	 się	 przy	 każdym	 kroku.	
Nagle	oczom	śmiałków	ukaże	się	potężny	kształt	we	mgle,	który	stoi	
na	największym	ze	słupów	pomiędzy	dwoma	rzeźbionymi	w	tajemne	znaki	
obeliskami.	W	tym	momencie	w	opowieści	pojawia	się	postać	Oni,	które-
go	Mistrzyni	Gry	powinna	wcześniej	uprzedzić,	że	zacznie	grę	później	niż	
reszta	drużyny.	Demon	dostał	rozkaz,	aby	strzec	przejścia,	a	na	jego	moście	
właśnie	pojawili	się	intruzi.

Muzyka: Shogun Total War 2: Ona Hei

Mistrzyni	Gry	przenosi	narrację	na	gracza	wcielającego	się	w	Oni,	tak	jakby	
w	opowieści	chodziło	o	obronę	mostu,	a	nie	przeprawę	do	Jigoku.	Demon	
jest	bohaterem	sceny	zaś	reszta	drużyny	intruzami.	Oko	narracji	skupia	się	
także	na	Kaze,	który	przez	swoje	krótkie	życie	nie	widział	mijających	pór	
roku.	Opętany	przez	moce	Fu Lenga Oni	widzi	przed	sobą	grupę	śmier-
telników	oraz	świetlistą	istotę	–	dla	wszystkich	pomiotów	Mrocznego	Pana	
chłopiec	jest	latarnią,	do	której	przyciąga	ich	siła	zaklęć,	z	jakich	go	stwo-
rzono.

W	trakcie	walki	demona	wspierają	także	Szepty Fu Lenga –	wypełniające	
Gardziel	złorzeczenia	wypowiedziane	przez	Mrocznego	Pana,	które	wyglą-
dają	jak	jadowite,	widmowe	wstęgi	słów	w	tajemnym	języku	Krain	Cienia.	
Szepty	wchodzą	przez	nozdrza,	usta	lub	uszy,	a	gdy	znajdą	się	już	w	środku	
swojej	ofiary	przejmują	nad	nią	kontrolę.	Na	samym	początku	walki	opano-
wują	czterech	żołnierzy,	którzy	weszli	do	Jigoku	razem	z	bohaterami.	Mi-
strzyni	Gry	może	wprowadzić	dowolną	 ilość	Szeptów	pozwalającą	 jej	na	
dynamiczne	przeprowadzenie	sceny.

W	starciu	z	Oni	każdy	bohater	ma	swoje	zadanie.	Samuraj	będzie	najpraw-
dopodobniej	 bronił	 dostępu	 do	 chłopca.	Kaze	 stawi	 czoła	Szeptom Fu 
Lenga,	natomiast	Yin	będzie	mogła	zerwać	pętające	byłego	bushi	łańcuchy.	
Dokładny	przebieg	 starcia	 jak	 zawsze	 zależy	 od	 deklaracji	 grających	oraz	
tego,	czy	Fortuny	będą	ich	wspierać	podczas	rzutów	kostkami.

https://www.youtube.com/watch?v=tiNM_eWuBLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x8FOUUO1cAU&feature=youtu.be
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Scenariusz walki

ONI	-	demon	jest	przykuty	do	obelisków	niewidzialnymi	zaklęcia-
mi,	dlatego	w trakcie starcia odrzuca jeden najwyższy wynik 
na kostce.	Niepowodzenie	prowadzący	interpretuje,	jako	ograni-
czające	jego	ruchy	magiczne	pęta.	Długość	magicznego	łańcucha	
pozwala	demonowi	wejść	na	most,	ale	uniemożliwia	opuszczenie	
wyznaczonego	mu	przez	Fu Lenga	posterunku.	Dla	postaci	de-
mona	chłopiec	jarzy	się	oślepiającym,	drażniącym	światłem.

YIN	-	Kuni	w	trakcie	starcia	może	zorientować	się,	że	demon	jest	
przykuty	i	Fu Leng	panuje	nad	nim	dzięki	łańcuchom.	Graczka	
wykonuje	 test	 na	 Inteligencję + Wiedza o Krainach Cienia 
o ST 15.	 Shugenja	 może	 zdecydować	 się	 na	 użycie	 maho,	 aby	
uwolnić	Oni.	Bohaterka	dostaje	pierwszy	punkt	Skazy Cienia, 
a	 graczka	 wybiera	 pierwszy	 fragment	 do	 zasłonięcia	 karty. 
W	chwili,	gdy	użyje	zakazanej	sztuki,	poczuje	lodowaty	ból	w	pra-
wej	dłoni.	Ręka	kami	zapłonie	czerwoną	magią.

KAZE –	mnich	 czuje	 obcą	mu	magię,	 ale	 nie	widzi	 krwawych	
łańcuchów	 demona.	 Szepty Fu Lenga	 zaatakują	 chłopca 
i	spróbują	wślizgnąć	się	do	jego	ust,	zakuć	go	w	swoich	splotach, 

a	 nawet	 zrzucić	 w	 otchłań.	 Bohater	może	 uwolnić	 dowolny	 z	 żywiołów. 
W	momencie,	gdy	ucichnie	magiczny	sztorm,	Mistrzyni	Gry	przenosi	chłop-
ca	w	zupełnie	inne	miejsce	i	czas.	Bohater	przez	krótką	chwilę	patrzy	oczami	
mistrza	żywiołu,	którego	magii	użył.	Oczywiście	w	powracającym	i	znikają-
cym	nagle	wspomnieniu	wykorzystuje	informację	związaną	z	odpowiednim	
elementem.

SAMURAJ - bushi	zostanie	zaatakowany	przez	byłych	towarzyszy.	Wojow-
nik	jest	uwięziony	pomiędzy	stojącymi	z	jednej	strony	czterema	wojownika-
mi,	których	opanowały	Szepty,	a	szarżującym	na	Kaze	potworem.	Fortuny	
zadecydowały,	 że	Samuraj	musi	 umrzeć,	 aby	w	wypełnić	 swoje	 przezna-

czenie.	Niskie	 statystyki	 i	wysoki	Honor	bohatera	powinny	znacznie	uła-
twić	prowadzącej	sprawne	uśmiercenie	herosa.	Mistrzyni	Gry	powinna	zgrać 
w	czasie	uwolnienie	Oni	z	odejściem	postaci	bushi	z	Klanu	Lwa.	Jeśli	fabu-
ła	lub	mechanika	uśmiercą	go	wcześniej,	należy	przełożyć	scenę	jego	osta-
tecznego	odejścia.	Bohater	traci	wszystkie	poziomy	ran,	ale	umiera	powoli	
i	boleśnie,	dopóki	konwencja	oraz	dramatyzm	mu	nie	pozwolą	odejść.	Jak	
dokładnie	ginie	bohater,	zależy	od	mechaniki	–	postać	wyjątkowo	łatwo	za-
bić	–	 i	decyzji	całej	drużyny.	Samuraj	może	zostać	 trafiony	 tetsubo	Oni, 
spaść	z	mostu	 lub	otrzymać	cios	mieczem	 jednego	z	opanowanych	przez	
Szepty	wojowników.

Przebudzenie	Oni	 jest	 kulminacją	 sceny.	Nagle	mork,	 który	 spowijał	 bo-
hatera	opada	niczym	zerwana	zasłona.	Gracz otrzymuje drugi fragment 
karty postaci.	Mistrzyni	Gry	pyta	grającego	–	Co zmieniło się w demonie? Od-
powiedz	w	pełni	zależy	od	gracza,	który	opisuje	odzyskaną	cząstkę	człowie-
czeństwa	swojej	postaci.

Moc żywiołów i magia cienia

Jeśli	w	 scenie	Gardziel Kaze	 użyje	magii,	 aby	 zupełnie	 anihilować	ogromną	
ławicę	złowieszczych	Szeptów.	W	tym	momencie	scenariusza	grający	jeszcze	
nie	wie,	jak	kosztowne	jest	uwalnianie	żywiołów.	Jeśli	się	na	to	nie	zdecyduje,	
jego	postać	zachowuje	wszystkie	elementy,	ale	walka	ze	słowami	kami	będzie	
znacznie	trudniejsza.	Przykładowo,	to	Szepty	mogą	spowodować	śmierć	Sa-
muraja.

Analogicznie	sytuacja	wygląda	w	przypadku	Yin.	Shugenja	wie,	jak	działa	Skaza	
Cienia,	która	pęta	wole	oraz	zmysły.	Zerwanie	łańcuchów	uwolni	nieśmiertel-
nego	strażnika	–	w	tym	momencie	Oni	nie	posiada	jeszcze	karty	z	poziomami	
obrażeń,	zatem	jest	odporny	na	wszelkie	ciosy.	Graczka	może	oczywiście	zre-
zygnować	z	użycia	maho.	W	takiej	sytuacji	demon	przebudzi	się,	widząc	śmierć	
Samuraja,	która	przywoła	w	nim	uśpione	człowieczeństwo.
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SCENA III: OSTATNI MARSZ KRABÓW

Postaci: Yin, Samuraj	oraz	gracz	wcielający	się	w	Oni,	który	otrzymuje	postać	Zwia-
dowcy.

Sceneria:	Wiekowy	mur	Kaiu,	który	przetrwał	wiele	nawałnic	Krain	Cienia,	ze	smutkiem	
spogląda	 na	 odchodzące	 dzieci	Hidy,	 które	 wyruszają	 w	 swoja	 ostatnią	 bitwę.	Martwe	
obrzeża	królestwa	Fu Lenga	o	ziemi	koloru	padliny	i	nieboskłonie	barwy	krwi.	

Retrospeckaj: Scena	rozgrywa	się	przed	Przegraną bitwą o Rokugan,	czyli	w	momencie,	gdy	
ostatnia	wielka	armia	opuszcza	bezpieczne	mury	fortecy	Klanu	Kraba.

Pomoce: W	tej	scenie	Mistrzyni	Gry	użyje	karty	postaci	Wysłannika Fortun	–	Zwia-
dowcy,	a	także	karty	potworów	–	Odział Matsu Itagi.

Muzyka: Mists of Pandaria: The Wandering Isle

Scena	zaczyna	się	od	opisu	otwierającej	się	powoli	ogromnej	bramy	muru	
Kaiu,	nad	którą	wisi	czaszka	Paszczy	–	demona	pokonanego	przez	założy-
cieli	trzech	rodów	Kraba.	Mistrzyni	Gry	opisuje	zmęczoną	twarz	mężczyzny,	
który	 spogląda	w	niebo	na	Amaterasu.	Bushi	 zakłada	 złote	mempo	 i	daje	
znak	do	wymarszu	tessenem,	na	którym	widnieje	mon	Cesarza.	Za	Szma-
ragdowym Championem	 z	wnętrza	niezdobytej	 twierdzy	powoli	kroczą	
ku	swojej	zagładzie	słudzy	siedmiu	klanów,	a	także	wszyscy	ci,	którzy	pragną	
bronić	Rokuganu	przed	Fu Lengiem.	Pozostali	przy	życiu	nieliczni	samu-
rajowie	odrzucają	saya	na	znak,	że	gotowi	są	na	śmierć	w	otchłani	Jigoku.	
Za	żywym	murem	zbroi	i	ciał	sunie	lektyka	z	zamkniętym	w	środku	małym	
chłopcem.

Oko	narracji	 na	moment	 skupia	 się	 na	 zamkniętym	w	więzieniu	 z	 papie-
ru i drewna Kaze.	Całą	lektykę	pokrywają	karteczki	z	zaklęciami	i	czerwo-
ne	sznury	zapieczętowane	magicznymi	pieczęciami.	Najbliżej	chłopca	 idą,	
nieustannie	 inkantując	zaklęcia	ochronne,	 shugenja	oraz	modlący	 się	mnisi.	
Prowadząca	opisuje	kroczącą	za	doborowymi	oddziałami	cesarza	Yin oraz 
wspierającą	się	na	jej	ramieniu	Mistrzynię.	Nieco	dalej	na	trupiej	ziemi	klęczy	

niewielka	 grupa	Krabów	modlących	 się	 przed	 postawioną	 obok	
wydeptanego	traktu	kapliczką	Osano-Wo.	Pośród	nich	znajduje	się	po-
stać	Zwiadowcy,	którą	gracz	opisuje	i	deklaruje	co	robi	jego	bohater.

Po	zakończeniu	powyższego	opisu	prowadząca	wraca	do	normalnego	toku	
narracji.	W	retrospekcji	Mistrzyni	Gry	będzie	przeskakiwała	między	wyda-
rzeniami	związanymi	z	Samurajem	a	wątkiem	Yin.	Wyzwania,	jakimi	będą	
musieli	sprostać	bohaterowie,	zostały	spisane	w	formie	WKU.	Prowadząca	
zaczyna	od	Wyzwania Samuraja,	 a	 następnie	przechodzi	 do	Wyzwania 
Yin.	 Kolejno	 rozgrywa	 –	 Koncentrację Samuraja, Koncentrację Yin, 
Uderzenie Samuraja, Uderzenie Yin.	 Zarówno	 wydarzenia	 dotyczące	
Lwa,	jak	i	Krabicy	rozgrywają	się	w	retrospekcji	podczas	przemarszu	armi	
przez	Krainy	Cienia.

Samuraj

Muzyka: Shogun Total War: Heavy Bune

W	tym	momencie	rozgrywki	po	raz	pierwszy	jeden	z	graczy	wcieli	się	w	Wy-
słannika Fortun –	Zwiadowcę.	Grający,	który	odpowiada	za	historię	Oni 
otrzymuje	od	Mistrzyni	Gry	kartkę	z	opisem	swojej	nowej	postaci,	z	której	
dowie	się	kim	jest	i	jaki	ma	cel.	Uzupełnienie	charakteru	bohatera	to	zadanie	
gracza,	który	może	stworzyć	surowego	weterana	Krain	Cienia	lub	młodego	
zapaleńca	gotowego	na	krwawą	jatkę	z	demonami.

Wyzwanie: Scena	rozpoczyna	się	od	opisu	krwawego	zachodu	słońca.	W	
zapadającej	błyskawicznie	ciemności	tropem	zwłok	za	armią,	która	dawno	
zniknęła	za	horyzontem,	 idzie	 samotny	bushi.	Samuraj	 kroczy	dalej	 tylko	
dzięki	sile	honoru	i	poczuciu	obowiązku.	Bohater	jest	zupełnie	sam	w	głębi	
Krain	Cienia	–	otacza	go	nieprzenikniony	mrok	i	wysokie,	białe	trawy,	które	
falują,	choć	nie	ma	wiatru.	Gdy	gracz	zacznie	się	już	godzić	z	myślą,	że	nie	
dogoni	ostatniej	armii	Szmaragdowego	Cesarstwa,	jego	bohatera	nagle	coś	
chwyci	za	poły	kimona.

https://www.youtube.com/watch?v=2YQmBAHllgg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WsmHic0v1uA&feature=youtu.be
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Koncentracja: Samuraj	 spotyka	 Wysłannika Fortun.	 Żoł-
nierz	 to	postać	Zwiadowcy,	w	którego	wciela	się	gracz	rozpo-
czynający	sesję	jako	Oni.	Prowadząca	daje	graczom	moment	na	
rozmowę	oraz	zaponanie	się	ich	postaci.	W	momencie,	gdy	For-
tuny	w	końcu	splotą	losy	obu,	Fu Leng	postanowi	działać	zanim	
straci	przewagę.	Bohater	Gracza	usłyszy	 szelest	upiornej	 trawy,	
która	cały	czas	 tańczy,	pomimo	że	nocne	powietrze	ani	drgnie.	
W	bladej	poświacie	falującego	morza	Samuraj	dostrzeże	na	po-
czątku	nieznaczny	ruch	białych	łodyg,	potem	z	mroku	wyłonią	
się	przejęte	przez	upadłego	kami	ciała	tych,	którzy	wyruszyli,	aby	
go	zgładzić.

Samuraja i Zwiadowcę	atakuje	4 opanowanych	przez	ósmego	
kami	byłych	samurajów.	Mistrzyni	Gry	ma	za	zadanie	poprowa-
dzić	dynamiczną	i	dramatyczną	walkę	z	zombie.	Na	razie	boha-
terowie	jeszcze	nie	zdają	sobie	sprawy,	że	stąpają	po	zakopanym	
oddziale	Matsu Itagi.

Muzyka: Fall Out Boy: My Songs Know What You Did In The Dark

Uderzenie: Mistrzyni	Gry	dynamicznie	wraca	do	starcia	z	zom-
bie.	Postaci	graczy	stoją	na	polu	falujących,	białych	traw.	W	od-
dali,	 w	 ciemności	 dostrzegają	 ogniska	 obozowiska	 ostatniej	 ar-

mii	Rokuganu.	Czas	wprowadzić	prawdziwe	zagrożenie	do	gry.	Mistrzyni	
Gry	powinna	dostosować	 	 scenę	do	deklaracji	graczy	oraz	 toku	potyczki.	
Przykładowo,	chorowity	Samuraj	może	stracić	równowagę	w	walce	i	upaść	
na	podmokłą	ziemię.	Pośród	ostrych	łodyg	dostrzeże	częściowo	zakopaną	
głowę.	Z	czubka	przegniłego	czerepu	wyrasta	pęk	mglistych	włosów,	które	
wcześniej	wziął	za	trawę.

Cała	„łąka”	to	w	istocie	ogromne	cmentarzysko	poległych	samurajów	uwię-
zionych	w	gliniastym	ciele	Krain	Cienia.	Jedna	z	czaszek	nagle	się	poruszy 
i	pogrzebany	nieumarły	powoli	zacznie	wydostawać	się	ze	swojego	więzie-
nia.	Po	nim	przebudzą	się	kolejne	trupy	–	zamiast	pola	 traw	bohaterowie	

mają	pod	sobą	powstającą	z	grobu	hordę.	Przed	graczami	 trudna	decyzja	
–	uciekać,	jak	każe	rozsądek,	czy	zostać	i	polec	z	honorem…	a	potem	dołą-
czyć	do	sług	Fu Lenga.

W	 trakcie	 rozpaczliwej	 ucieczki	 lub	obrony	 gracz	wcielający	 się	w	Zwia-
dowcę	ma	 za	 zdanie	 przekazać	 drugiemu	 członkowi	 drużyny	 informację	
na	temat	Czerwia	–	od	niego	zależy,	czy	w	ogóle	to	zrobi,	a	także,	w	jaki	
sposób	wplecie	rozmowę	w	potyczkę.	O	tym,	jak	kończy	się	spotkanie	Hiru-
my	i	Matsu,	decydują	gracze	–	mogą	uciec	do	obozu,	sprowadzając	ze	sobą	
armię	umarłych,	Krab	może	uznać,	że	się	poświęci,	a	Lew	ostrzeże	Szma-
ragdowego Championa.	Mistrzyni	Gry	 przerywa	 scenę	 ostrym	 cięciem 
w	najbardziej	dramatycznym	momencie.

W	tej	sekwencji	postać	Samuraja	też	może	zginąć	–	należy	uciąć	retrospek-
cję	w	odpowiednim	momencie.	Oznacza	 to,	 że	 już	w	 rozpoczęciu	 scena-
riusza	Lew	 jest	duchem.	Prowadząca	powinna	zapamiętać	kiedy	uśmierci-
ła	bohatera,	aby	potem	odpowiednio	dostosować	pojawiające	się	w	fabule	
wskazówki	.

Misja Zwiadowcy

Zadaniem	gracza	 jest	 przekazanie	 informacji	 o	 jedynym	 słabym	punkcie	na	
cielsku	Herolda Fu Lenga.	Kiedy	i	jak	drużyna	pozna	tajemnicę	potężnego	
demona	nie	jest	z	góry	określone.	Mistrzyni	Gry	nie	mówi	wprost	jakie	zadanie	
ma	postać	Zwiadowcy.	Scenariusz	stawia	na	domyślność	uczestników	zabawy	
i	ich	kreatywność.	Jeśli	gracz	nie	domyśli	się	w	scenie	retrospekcji,	że	powinien	
opowiedzieć	Samurajowi	 legendę	o	Czerwiu	drużyna	ma	do	wykorzystania	
pozytywne	Punkty Tao.

Na	kartce	opisującej	postać Zwiadowcy	znajdować	się	będzie	wskazówka,	jak	
zabić	Czerwia.	Bohater	tła	pragnie	wskoczyć	w	paszczę	oni	i	przebić	jego	ser-
ce.	Hiruma	nigdy	nie	spełni	swego	marzenia.	Spotka	jednak	na	swojej	ścieżce	
bushi Samuraja,	którego	Fortuny	przeznaczyły	do	wielkich	czynów.

https://www.youtube.com/watch?v=HbaWgMJ5M4M&feature=youtu.be
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Yin
Muzyka: Shogun Total War: Heavy Bune

Wyzwanie: Yin	razem	z	Mistrzynią	wychodzą	z	namiotu	Szmaragdowe-
go Championa.	Zdenerwowana	nauczycielka	 bohaterki	wyzywa	pod	no-
sem	reprezentanta	potomka	Hantei	od	dumnych	głupców	i	każe	uczennicy	
iść	za	nią	w	ciemność.	Prowadząca	prosi,	aby	graczka	opisała	swoją	Mistrzy-
nię.	Następnie	odgrywa	 zmęczoną,	 schorowaną	maginię,	 która	 ufa	 swojej	
uczennicy	i	pokłada	w	niej	ogromne	nadzieje.	

Sensei	opuszcza	obóz,	tłumacząc	Yin,	że	są	rzeczy,	których	prosty	jak	ostrze	
katany	umysł	wojownika	nie	 jest	w	stanie	zrozumieć.	Oparta	na	 ramieniu	
Yin,	 zmęczona	marszem	 shugenja	 pyta	 uczennicę,	 czy	 jest	 gotowa	 przyjąć	
wielkie	brzemię,	gdyż	sama	nie	ma	już	siły	go	dźwigać.	Jeśli	bohaterka	się	
zgodzi Fu Leng	podszywający	się	pod	czarodziejkę	z	rodziny	Kuni	prowa-
dzi	ją	daleko	poza	obręb	ogromnego	obozu,	mówiąc,	że	„wyjątkowe	czasy	
wymagają	wyjątkowych	metod”.	Jeśli	wyrazi	wątpliwość	lub	odmówi	poniż-
sze	wydarzenia	toczą	się	w	podobny	sposób,	z	tą	różnicą,	że	Yin	nie	przy-
prawi	sobie	dłoni,	ale	zostanie	jej	powierzona	jedynie	zamknięta	szkatułka.

Prowadząca	powinna	tak	poprowadzić	rozmowę,	aby	bohaterka	niczego	nie	
podejrzewała	i	uwierzyła,	że	nauczycielka	ma	na	celu	zniszczenie	upadłego	
kami.	Jednocześnie	reagować	na	rekacje	graczki,	która	w	rozmowie	dookre-
śla	swoja	nauczycielkę.	Fu Leng	i	jego	niczego	nieświadoma	podopieczna	
kierują	się	na	pobojowisko,	gdzie	bushi	pod	wodzą	Szmaragdowego Cham-
piona odparli	atak	istot	Krain	Cienia.	Pole,	na	którym	słudzy	cesarstwa	sto-
czyli	bitwę	z	oni,	okrywa	całun	mroku	i	mgły.	Mleczna	zasłona	sięga	kolan	
Yin,	która	w	rozświetlonej	magią	ciemności	dostrzega	wystające	połamane	
proporce	i	strzaskane	kikuty	zbroi.

Koncentracja: Yin i Mistrzyni	docierają	do	samego	centrum	pola	bitwy,	
w	którym	rozegrała	się	krwawa	rzeź.	Leżące	w	pozornym	chaosie	skłębione	

ciała	ludzi	i	demonów	tworzą	misterny	wzór	–	w	tym	momencie	
narracji	Prowadząca	pyta	graczkę,	 jak	wygląda	tajemny	symbol	maho.	
Każda	opdowiedz	jest	poprawna	i	od	tej	chwili	wymyślony	przez	nią	znak	
będzie	pojawiał	się	podczas	używaniu	krwawej	magii.	Mistrzyni	wydobywa	
z	 fałd	kimona	 czarną,	 lakową	 szkatułkę	 i	wręcza	 ją	 bohaterce.	W	 środku	
zawinięta	w	czerwony	jedwab	znajduje	się	naturalnej	wielkości	porcelanowa	
dłoń	młodzieńca.

W	tym	momencie	Mistrzyni	przypomni	historię	artefaktu	i	powie	Yin,	że	
przepełniona	niebiańską	mocą	część	ciała	ósmego	kami	może	na	zawsze	go	
unicestwić.	Musi	zabrać	dłoń	na	samo	dno	Jigoku	i	z	jej	pomocą	pokonać	
Fu Lenga	–	będzie	to	mogła	uczynić	tylko	wtedy,	gdy	stanie	się	z	nią	jed-
nością.	Aby	dłoń	na	nowo	ożyła	–	zespoliła	się	z	ciałem	bohaterki	–	musi	
posłużyć	się	zakazaną	magią	i	odprawić	najpierwotniejszy	z	rytuałów,	który	
od	czasów	stworzenia	pierwszych	kami	daje	moc	przemiany.	Mistrzyni na-
każe	Yin:	odebrać i dać życie.

Po	 wyjawieniu	 tajemnicy	 rytuału	 prowadząca	 powinna	 przerwać	 scenę 
i	przejść	do	walki	Samuraja	z	oddziałami	Matsu Itagi.	To	da	graczce	czas	
do	namysłu	i	dodatkowo	wybuduje	napięcie	całej	sekwencji.

Interpretacja	„zadania”	w	pełni	zależy	od	graczki,	która	może	dobić	umie-
rającego	i	uczynić	go	sługą	mrocznej	magii,	a	tym	samym	uczyni	to	samo,	
co	robi	Fu Leng.	Nic	nie	stoi	na	przeszkodzie,	aby	zabiła	także	własną	na-
uczycielkę,	a	nawet	samą	siebie.	Samobójstwo	i	ożywienie	Yin	uczyni	z	niej	
idealne	naczynie	dla	mocy	mrocznego	kami.

Uderzenie:	 Interpretacja	 zasad	 rytuału	 zależy	 od	 graczki,	 tak	 samo	 jak	
przebieg	sceny.	Jeśli	zabije	Mistrzynię,	jedynie	mocniej	zaplącze	się	w	za-
stawioną	na	 jej	duszę	sieć.	Mistrzyni	Gry	powinna	dobrze	zapamiętać	de-
cyzję	bohaterki,	gdyż	jest	to	jej	pierwszy	krok	na	ścieżce	mroku.	Ożywiając	
martwego	samuraja	czy	mordując	nauczycielkę,	de	facto	postępuje	niczym	
sam	Fu Leng	i	prowadząca	powinna	to	zasugerować	w	zakończeniu	sceny. 

https://www.youtube.com/watch?v=WsmHic0v1uA&feature=youtu.be
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W	przypadku,	gdy	graczka	zdecydowanie	odmówi	udziału	w	ry-
tuale,	Mistrzyni	z	wielkim	namaszczeniem	wręczy	Yin	szkatułę.	
Następnie	poinformuje	swoją	uczennicę,	żeby	zabrała	ją	ze	sobą	
do	Jigoku	i	otworzyła	w	chwili,	gdy	magia	żywiołów	zawiedzie.

Ze	 słów	 Mistrzyni	 i	 ostatecznie	 podpowiedzi	 Mistrzyni	 Gry	
graczka	powinna	się	domyślić,	że	ma	obciąć	swoją	własną	rękę,	
a	następnie	zastąpić	ją	porcelanową	dłonią	ósmego	kami.	W	mo-
mencie,	gdy	po	dopełnieniu	rytuału	do	krwawiącego	kikuta	przy-
łoży	 artefakt,	poczuje	niewyobrażalny	ból.	Zimna	dłoń	zrośnie	
się	z	ciepłym	ciałem	i	po	raz	pierwszy	od	zarania	dziejów	poruszą	
się	palce	Fu Lenga.

Na	koniec	retrospekcji	prowadząca	zabiera	kartę	postaci	Samu-
raja.

SCENA IV: TRZEWIA

Sceneria: Wijące	 się	 nieskończone	 tunele	 oświetlają	 stróżki	 księżycowego	
blasku,	które	wpadają	do	otchłani	przez	otwory	w	sklepieniu.	W	wodospa-
dach	srebrnego	światła	widać	 leżące	po	bokach	korytarza	połamane	kości,	
zmiażdżone	szkielety,	a	nawet	resztki	nieludzkich	ciał	wbite	w	regularne	żło-
bienia.

Pomoce: Mistrzyni	Gry	użyje	drugą	kartę	postaci	Samuraja,	a	także	kartę	potwora	–	He-
rolda Fu Lenga.	Prowadząca	przygotowuje	także	zwój	z	tajemnicą	Fu Lenga.

Muzyka: Shogun Total War: Jade Moon

Scena	zaczyna	się	od	postaci	Kaze,	który	nie	brał	udziału	w	retrospekcji.	
W	brunatnej,	sięgającej	niemal	kolan	wodzie	chłopiec	dostrzeże	przebłysk	
przyszłości,	 która	 możliwe,	 że	 nigdy	 nie	 nastąpi.	 Odbicie	Kaze	 zafaluje 
i	oczom	bohatera	ukaże	się	zupełnie	nowe	oblicze	–	w	wodnym	lustrze	po-
stać	gracza	widzi	młodego	mężczyznę.	Mistrzyni	Gry	deklaruje	grającemu,	
że	 jego	postać	widzi	 siebie	 samego.	Gracz	sam	opisuje	wygląd	dorosłego	

już	mnicha,	a	także	to,	kim	stanie	się Kaze	za	kilka	lat.	Prowadząca	powinna	
zapamiętać	wizję	przyszłości	bohatera	i	wykorzystać	jego	pragnienia	w	sce-
nach	kuszenia	przez	Fu Lenga.

Mistrzyni	Gry	przenosi	akcję	do	Yin i Oni,	którzy	brodzą	w	cuchnącej	roz-
kładem	wodzie.	Dopiero	w	tym	momencie	nowy	członek	drużyny	i	shugenja 
mogą	ze	 sobą	porozmawiać.	W	 trakcie	marszu	ostatniej	 trójki	bohaterów	
prowadząca	pozwala	graczom	tak	długo	prowadzić	dialog,	zadawać	pytania	
i	 odgrywać	postaci,	 dopóki	nie	 uzna,	 że	 czas	przyśpieszyć	 akcję.	Od	Yin 
i Kaze	zależy,	jak	powitają	Oni	w	swoich	szeregach.	Jeśli	między	postacia-
mi	zacznie	narastać	konflikt,	należy	przerwać	go	pojawieniem	się	znacznie	
większego	problemu.

Na	powierzchni	wywołującej	mdłości	breji,	w	której	brodzą	bohaterowie,	
pojawiają	 się	 najpierw	 delikatne	 zmarszczki.	 Później	 woda	 zaczyna	 coraz	
mocniej	falować,	aż	w	końcu	z	głębi	krętego	tunelu	wypływa	wartki	stru-
mień	niosący	strawione	resztki.	Od	wklęsłych	ścian	korytarza	odbija	się	stłu-

Zamknięta szkatuła

Pajęczyna,	która	utkał	Fu Leng	ciasno	oplata	Yin.	Jeśli	w	scenie	retrospekcji	
Kuni	nie	zaufa	Mistrzyni	i	nie	przyprawi	sobie	ręki	oznacza	to,	że	nie	posiada	
mocy	maho.	Prowadząca	odbiera	graczce	pudełko	z	ukrytymi	Skazami Cie-
nia.	Jest	to	możliwe	tylko	jeśli	wcześniej	Yin	nie	używała	zakazanej	magii.	Jeśli	
na	karcie	postaci	znajduje	 się	 już	choć	 jeden	zasłonięty	 fragment	Mistrzyni	
Gry	w	momencie	podejmowania	decyzji	ma	za	zadanie	zasugerować	grającej,	
że	za	późno	na	zejście	ze	ścieżki	ciemności.	Bohaterka	powinna	przyprawić	
sobie	dłoń.

W	przypadku,	gdy	dłoń	pozostanie	w	szkatule	w	scenach	wymagających	uży-
cia	potężnej	mocy	drużyna	zdana	jest	tylko	na	Kaze.	Graczka	musi	zadecy-
dować,	czy	chce	skazać	 towarzysza	na	utratę	mocy,	czy	 jednak	uciec	się	do	
zakazanych	praktyk	i	otworzyć	szkatułę.

https://www.youtube.com/watch?v=mhfXXuamfpw&feature=youtu.be
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miony	huk,	który	z	czasem	przeradza	się	w	ogłuszające	dudnienie.	Oczom	
bohaterów	ukaże	się	wypełniająca	całą	przestrzeń	tunelu	rozwarta	paszcza	z	
trzema	rzędami	zębów,	w	której	poruszają	się	nieustannie	poszukujące	poży-
wienia	macki.	Splątanym	labiryntem	Trzewi	sunie	Czerw.	Na	drodze	rozpę-
dzonego,	wiecznie	głodnego	robaka	stają	kruche	ciała	bohaterów.

Muzyka: Two Steps From Hell: Starvation 

Walka	z	Heroldem Fu Lenga	 jest	podzielona	na	konkretne	wyzwania	–	
cielsko	 ogromnego	 demona	 jest	 tak	 wielkie,	 że	 należy	 je	 traktować	 jako	
osobne	lokację.	W	zależności	od	rzutów	kostkami	oraz	decyzji	graczy	po-
staci	mogą	znaleźć	się	w	różnych	częściach	odwłoku	Czerwia	i	stawić	czo-
ła	 innym	wyzwaniom.	Oczywiście	każde	z	„zadań”	zostało	przygotowane 
z	myślą	o	konkretnej	postaci,	ale	nic	nie	stoi	na	przeszkodzie,	aby	grający	
sami	wybrali	sobie	przeciwnika.	O	tym	gdzie	znajdą	się	bohaterowie	może	
także	 zadecydować	mechanika.	 Poniżej	 przykładowo	opisano	 kolejne	wy-
zwania	w	następujący	 sposób	–	Yin	 trafia	do	otworu	 gębowego,	Oni do 
odwłoku,	zaś	Kaze przedostaje	się	do	serca	potwora.	

W	trakcie	starcia	na	kartach	opowieści	ponownie	pojawi	się	Samuraj,	który	
najprawdopodobniej	zna	sekret	demona	i	jego	jedyną	słabość.	Jeśli	gracze	w	
retrospekcji	nie	doprowadzili	do	jej	wyjawienia,	może	to	być	dobry	moment,	
aby	użyć	Punktów Tao	i	zainicjować	własną,	dodatkową	scenę	ze	Zwiadowcą.

Statystyki	Herolda Fu Lenga	 oraz	mechanika	 każdej	 części	 jego	 cielska	
znajdują	się	na	karcie	potwora	w	rozdziale	Pomoce.

Otwór gębowy
Bohaterowie	nie	mają	najmniejszych	szans	uciec	przed	pędzącym	przez	

wyżłobione	przez	siebie	tunele	Czerwiem.	Po	chwili	rozpaczliwej	szarpani-
ny	w	oleistej	wodzie	Yin, Kaze i Oni	zostaną	pożarci	przez	sługę	Fu Len-
ga.	Postaci	nie	mają	właściwie	wyboru	–	robak	wypełnia	cały	tunel	 i	 jego	
rozwarty	 otwór	 gębowy	 to	 jedyne	miejsce	 ucieczki	 przed	 zmiażdżeniem.	
Paszcza	oni	jest	tak	wielka,	że	„drobne”	zęby	wypełniające	ziejącą	smrodem	

otchłań	mają	wysokość	postawnego	człowieka.	To	one	są	pierwszą	
przeszkodą	w	starciu	z	Czerwiem.	Jeśli	bohaterowie	nie	chcą	wpaść 
w	głąb	otworu	muszą	chwycić	się	ostrych,	pokrytych	śluzem	kłów.

Jeśli	bohaterowi	uda	się	złapać	ociekającego	lepką	posoką	kła,	natychmiast	
poczuje	 ostry	 ból.	 Wypełniające	 otwór	 gębowy	 soki	 palą	 skórę	 żywym	
ogniem.	 Jedwabne	 kimona	 i	 zbroja	 stanowią	 ochronę	 przed	 kwasem,	 ale	
nie	na	długo.	Czerw	będzie	chciał	pozbyć	się	żywej	pietruszki	spomiędzy	
zębów	i	wyrastające	z	wnętrza	otworu	gębowego	macki	spróbują	chwycić	
śmiałków,	a	następie	wciągnąć	do	wiecznie	głodnego	żołądka.

Zadaniem	Mistrzyni	Gry	 jest	wprowadzenie	Samuraja	w	najbardziej	dra-
matycznym	momencie.	Ponieważ	w	scenariuszu	pojawia	się	wątek	roman-
tyczny	między	bushi z	Klanu	Lwa	i	shugenja	z	Klanu	Kraba,	jest	to	czas,	aby	
para	„spotkała”	się	na	nowo.	W	momencie,	gdy	postać	Yin	znajdzie	się	w	
poważnych	kłopotach	–	przykładowo	będzie	bliska	wpadnięcia	w	głąb	pasz-
czy	Czerwia	–	z	pomocą	przyjdzie	jej	samuraj	w	lśniącej	zbroi.	Prowadząca 
wręcza graczowi wcielającemu się w Samuraja nową kartę postaci.

W	rozdziale	Pomoce	Mistrzyni	Gry	znajdzie	wszystkie	karty	postaci,	a	także	
dwie	różne	karty	postaci	Samuraja.	Na	drugiej	karcie	bohater	ma	już	nanie-
sione	lekkie	zmiany	w	cechach,	które	mogą	zasugerować	graczowi,	że	coś	
istotnego	wydarzyło	się	pomiędzy	scenami.

Wyzwanie: Pomiędzy	trzema	rzędami	ostrych	niczym	katany	zębów	zakli-
nowało	się	kilka	częściowo	strawionych	kwasem	ciał.	W	trakcie	walki	z	mac-
kami	Yin	dostrzeże	najpierw	błysk,	a	później	znajomą	złoto-zieloną	zbroję.	
Między	kłami	znajduje	się	ciało	Szmaragdowego Championa	–	tego	sa-
mego,	który	pojawił	się	w	Przegranej Bitwie o Rokugan,	a	także	odegra	swoją	
rolę	w	retrospekcji.	Dowódca	ostatniej	armii	Rokuganu	został	niemal	prze-
gryziony	na	pół,	zaś	jego	resztki	nie	wpadły	do	żołądka	Czerwia,	gdyż	bushi 
wbił	swoją	katanę	w	jego	cielsko.	Strzępy	człowieka	wiszą	pomiędzy	kłami,	
trzymając	się	jedynie	na	czerwonym	sznurze,	którym	wojownik	miał	ople-

https://www.youtube.com/watch?v=yv2Fua3O40U&feature=youtu.be
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ciony	nadgarstek	 i	 tsubę.	Mistrzyni	Gry	opisze	graczom	wiszący	
między	 wnętrznościami	 Szmaragdowego Championa, zapie-
czętowany	zwój.	Shugenja	czuje	emanującą	ze	zwiniętego	pergami-
nu	potężną	magiczną	moc	wszystkich	żywiołów.	Zbliżając	się	do	
zmasakrowanych	resztek	samuraja,	Kuni	czuje	magię	żywiołów.

Jeśli	graczka	lub	inny	członek	drużyny	zdecyduje	się	zdobyć	zwój,	
należy	wykonać	4 testy Zręczności + Akrobatyka	lub	Kaze-do 
o ST 15.	Każdy	sukces	oznacza,	iż	chwytając	się	śliskich	zębów,	
bohater	powoli	zbliża	się	do	ciała	Szmaragdowego Champio-
na.	Wykonując	podbicie,	grający	może	szybciej	dotrzeć	do	ma-
gicznego	przedmiotu.	W	wyprawie	po	zwój	śmiałkowi	będą	prze-
szkadzać	próbującego	go	chwycić	macki.

Odwłok
Najprawdopodobniej	 bohaterowie	 albo	 sami	 wskoczą 

w	ziejącą	zgniłymi	oparami	otchłań,	albo	spadną	w	nią	wciągnięci	
przez	macki.	Połknięte	ofiary	spadają	w	głąb	gardzieli,	a	następnie	
trafiają	do	wypełnionego	kwasem	żołądka.	Postaci	graczy	mogą	
próbować	wbić	tanto	albo	ostrze	katany	w	pokrytą	śluzem	ścianę	
przełyku,	a	następnie	wspiąć	się	powrotem	do	paszczy,	albo	wejść	

do	jednej	z	wąskich	żył	połączonych	z	sercem.

Jeśli	wybrańcom	Fortun	nie	uda	się	zatrzymać	w	przełyku,	wpadają	w	zu-
pełnie	oślepiającą	od	smrodu	ciemność.	Żołądek	wypełnia	boleśnie	kąsający	
kwas,	 który	 sięga	 bohaterom	 do	 pasa.	 Toksyczne	 opary	 szczypią	 w	 oczy 
i	wbijają	się	w	nozdrza.	Bulgocące	soki	stopniowo	trawią	wszystko,	co	tra-
fi	do	wnętrza	Czerwia.	W	ogromnej	żywej	grocie	wewnątrz	odwłoku	oni, 
w	ciemności	 odbierającej	 oddech	odorem	zgnilizny,	 postaci	 graczy	nie	 są	
same…	Statystyki	trawionych	demonów	Mistrzyni	Gry	znajdzie	w	rozdziale	
Pomoce	na	karcie	Herolda Fu Lenga.

W	żołądku	Czerwia	znajdują	się	także	częściowo	strawieni	jego	pobratym-
cy,	których	pożarł	w	trakcie	Przegranej bitwy o Rokugan.	Jeśli	w	głąb	odwło-
ku	 spadła	Yin	 lub	Kaze,	mogą	w	magicznym	 świetle	 –	 jak	wspomniano	
wcześniej	 obie	 magiczne	 postaci	 mogą	 rzucać	 dowolne	 estetyczne	 zaklę-

Tajemnica zwoju

Szmaragdowy Champion ma	ze	sobą	pergamin	owinięty	sznurami	i	zapie-
czętowany	złotym	symbolem	rodziny	cesarskiej.	Pieczęć	została	wzmocnio-
na	magicznie	mocą	 czterech	 żywiołów	 i	 nie	można	 jej	 złamać	 zwykłą	 siłą	
fizyczną.	Cały	 zwój	 chroni	 silne	 zaklęcie,	 które	uniemożliwia	przecięcie	 go	
kataną,	spalenie	lub	zamoczenie.	Yin i Kaze	mogą	przełamać	czar	i	otworzyć	
tajemniczy	zwój.	Jeśli	shugenja	lub	chłopiec	zdecydują	się	sforsować	magiczną	
barierę,	 to	każde	z	nich	poniesie	konsekwencje	starcia	z	tak	potężną	mocą.	
Mistrzyni	Gry	poinformuje	shugenja	z	Klanu	Kraba,	że	nie	ma	wystarczającej	
władzy	nad	elementem	Ziemi,	aby	złamać	pieczęć.	Yin	musi	użyć	maho,	chcąc	
poznać	tajemnicę	papirusu,	zaś	Kaze,	który	sam	utkany	jest	z	zaklęcia,	musi	
wykorzystać	magię	żywiołów	do	przełamania	zapory.	Gracze	sami	decydują,	
kto	otworzy	tajemniczy,	zaczarowany	zwój.	

Szmaragdowy Champion	miał	rozwinąć	zwój	dopiero	w	Jigoku.	Wtedy	do-
wiedziałby	się,	że	Fu Leng został	w	chwili	upadku	rozcięty	na	ducha	oraz	
ciało.	Chcąc	go	unicestwić,	należy	zniszczyć	zarówno	jego	cielesną	powłokę,	
jak	 i	 astralną	 postać.	 Ponieważ	wysłannik	 potomka	Hantei	 zginął	 pożarty	
przez Czerwia,	 cała	odpowiedzialność	 za	ocalenie	Rokuganu	 spoczywa	na	
barkach	czwórki	bohaterów.

Drużyna	może	nie	zdobyć	zwoju,	a	także	nie	zdecydować	się	na	poświęcenie	
Yin oraz Kaze	w	celu	uzyskania	informacji.	Wtedy	czeka	ich	większa	niespo-
dzianka	 podczas	 ostatecznego	 starcia,	 zaś	 postać	 shugenja	mniej	 świadomie	
podąży	ścieżką	mroku.	Brak	zapisanej	na	zaklętym	zwoju	wiedzy	może	także	
znacząco	wpłynąć	na	zakończenie	Jigoku.
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cia	i	rozpalenie	ognika	to	dla	nich	drobnostka	–	zobaczyć	wynurzające	się 
z	soków	trawiennych	pożerane	żywcem	demony.	Potwory	nie	mają	rąk,	nóg	
lub	nawet	połowy	niegdyś	potężnych	cielsk	–	ciało	odchodzi	im	od	kości,	ję-
zyk	zwisa	z	paszczy	pozbawionej	dolnej	szczęki.	Przebywających	w	żołądku	
Bohaterów	Graczy	atakują	trawione	oni,	które	będą	próbowały	wciągnąć	ich	
jak	najgłębiej	w	odmęty	kwasu.	Bohaterowie	mogą	wydostać	się	z	odwłoku,	
wspinając	się	po	pulsujących	ścianach	ogromnego	przełyku.	Rozpuszczający	
się	w	sokach	żołądkowych	słudzy	Fu Lenga	będą	próbowali	chwycić	po-
staci,	które	wpadły	w	głąb	odwłoku	i	z	powrotem	wciągnąć	ich	do	wiecznie	
nienasyconego	żołądka.

Wyzwanie:	 Jeśli	do	żołądka	 trafi	Oni,	 akcja	na	moment	zwalnia	 tempo.	
W	oślepiającej	ciemności	wypełnionej	duszącym	smrodem	bohater	dostrze-
ga	 tlący	 się	błękitny	ognik.	 Iskra	 rozświetla	wnętrze	odwłoku	eterycznym	
światłem,	w	którym	bohater	dostrzega	powierzchnię	kwasów	żołądkowych 
i	unoszące	się	na	niej	resztki	ciała	samuraja.	Ognik	zatańczy	w	powietrzu, 
a	następnie	wleci	w	pusty	oczodół	czaszki	–	blask	przebije	przez	zmasakro-
wane	oblicze	i	na	moment	oczom	Oni	ukaże	się	eteryczna	twarz	poległego	
bushi.

Kim	jest	pierwsza	dusza,	jaką	napotka	Oni	zależy	od	przebiegu	wcześniej-
szych	scen.	Może	ona	okazać	się	duchem	Zwiadowcy,	jeśli	ten	przeżył	star-
cie	z	zombi	na	polu	trwa.	W	przypadku,	gdy	Wysłannik Fortun	zginął	po-
śród	traw,	prowadzący	powinien	podkreślić,	że	ciało	ma	mon	rodziny	Hida.	
Niematerialna,	przepełniona	blaskiem	twarz	pożartego	samuraja	gaśnie	na-
gle	niczym	zdmuchnięty	płomyk	lampionu,	gdy	z	kwasu	wyłaniają	się	nadal	
żywe	ofiary	Herolda Fu Lenga.

Serce
Do	serca	demona	można	dostać	się	przez	naczynia	krwionośne	docho-

dzące	do	szerokiego	przełyku.	W	pofałdowanych,	mokrych	ścianach	znaj-
dują	się	lekko	prześwitujące,	pokryte	żyłami	błony,	za	którymi	szumi	czarna	
krew	Czerwia.	Gdy	bohater	 lub	bohaterowie,	którzy	zdecydują	się	dostać	

do	serca,	przetną	żywą	tkankę,	z	wnętrza	wąskiego	tunelu	wyleje	
się	wodospad	czarnej,	lepkiej	mazi.	Postaci	graczy	muszą	czołgać	się	
w	wąskim,	ciasnym	korytarzu	wypełnionym	posoką.	Dla	dobra	dramaturgii	
zakładamy,	że	każde	naczynie,	jakie	wybiorą	gracze,	prowadzi	ku	sercu	He-
rolda Fu Lenga.

Po	pewnym	czasie	bohater,	wycieńczony	czołganiem	przez	tunel,	w	którym	
płynąca	krew	zalewa	mu	twarz	 i	odbiera	ostatni	oddech,	usłyszy	miarowe	
dudnienie.	W	końcu	heros,	który	postanowił	zgładzić	Czerwia, wpada do 
komory	na	środku,	której	znajduje	się	uderzające	rytmicznie,	rozświetlone	
magicznym	blaskiem	serce.	Od	pulsującego	organu	odchodzą	dwie	grube	
żyły	i	liczne	naczynia,	w	których	szumi	czarna,	pompowana	posoka.	

Wyzwanie:	Starcie	z	największym	pomiotem	Fu Lenga	i	budzącym	naj-
większy	strach	demonem	kończy	się,	gdy	któryś	z	bohaterów	przebija	jego	
serce	lub	niszczy	je,	uwalniając	jeden	z	żywiołów	czy	używając	maho.	Robak	
wydaje	z	siebie	przeszywający	aż	do	szpiku	kości	ryk	i	umiera	w	konwulsjach.	

Scenę	można	zakończyć	opisem	mieniącej	się	magią	żywiołów	pieczęci.	Je-
śli	drużyna	zdecyduje	 się	złamać	zaklęcie,	Mistrzyni	Gry	opisuje	pękającą	
złotą	chryzantemę	 i	wręcza	graczom	przygotowany	wcześniej	zwój	 (patrz	
rozdział	Pomoce).

Po	tej	scenie	można	zakończyć	sesję	albo	zrobić	przerwę,	aby	grający	mogli	
spokojnie	przeczytać	zdobyty	pergamin.
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SCENA V: PRZEPOWIEDNIA

Postaci: Yin, Samuraj	oraz	gracz	wcielający	 się	w	Kaze,	 który	otrzymuje	
postać	Mistrza Żywiołu.

Sceneria:	Pełnia	lata	w	cesarskim	mieście	Otosan	Uchi,	do	którego	przybyli	
przedstawiciele	siedmiu	wielkich	klanów,	aby	wziąć	udział	w	ceremonii	gem-
pukku.	Uczniowie	pierwszych	katan	w	Rokuganie	i	adepci	potężnych	shugenja 
wybrani	spośród	wielu	wkraczają	na	ścieżkę	bushido.

Retrospekcja:	Scena	rozgrywa	się	wiele	lat	przed	wyprawą	do	otchłani	Jigo-
ku,	w	czasie	gdy	dorastający	bohaterowie	dopiero	wkraczali	na	ścieżkę	boha-
terów.	W	retrospekcji	Yin oraz Samuraj	biorą	udział	w	ceremonii	dojrzewa-
nia	i	oboje	maja	około	12	lat.

Pomoce: Mistrzyni	Gry	używa	kart	postaci	– Mistrza Żywiołów,	którą	wrę-
cza	graczowi	wcielającemu	się	w	Kaze.	Prowadząca	przygotowuje	także	kar-
teczki	z	rangami	szkoły	dla	Samuraja.

Na	samym	początku	retrospekcji	Mistrzyni	Gry	wręcza	graczowi	
pomoce	z	opisem	postaci	Władcy Żywiołów	oraz	informacją	na	
temat	Tsuchi no Kokoro.	Bohater	tła	pojawi	się	dopiero	w	dalszej	
części	sceny,	ale	grający	powinien	mieć	czas,	aby	poznać	 legen-
dę	 dzwonu.	 Scena	 skonstruowana	 jest	 na	 zasadzie	WKU.	 Pro-
wadząca	 przechodzi	 pomiędzy	 kolejnymi	 etapami	w	 zależności	

od	decyzji	graczy,	a	także	w	oparciu	o	to,	jak	długo	daną	część	będą	chcieli	
rozgrywać.

Muzyka: Forbidden Kingdom: As One Tale Ends…

Scena	retrospektywna	rozpoczyna	się	od	opisu	barwnej	stolicy	Szmaragdo-
wego	Cesarstwa,	która	budzi	 się	o	poranku.	 Jaśniejące	oblicze	Amaterasu	
wschodzi	nad	złotymi	dachami	pałacu	potomków	Hantei.	Na	białym	pia-
chu,	którym	wysypano	rozległą	pustą	przestrzeń	dzielącą	miasto	od	murów	
zamku,	ktoś	stawia	drewniany	koniec	proporca.

Wyzwanie:	Na	placu	znajduje	się	dwójka	bohaterów,	którzy	niebawem	zo-
staną	samurajami.	Mistrzyni Gry przekazuje narrację graczce i prosi ją 
aby stworzyła wizerunek swojej znacznie młodszej postaci.	W	momen-
cie,	 gdy	 skończy,	 prowadząca	 znowu	podejmuje	 opis,	 przedstawiając	 dru-
żynie	wizję	białego	pola	wypełnionego	tańczącymi	proporcami	w	barwach	
siedmiu	klanów,	które	spoczywają	w	dziecięcych	dłoniach	przyszłych	sług	
Cesarza.	Z	tyłu	grupki	ubranych	w	brązy	dziewczynek	o	groźnych	minach 
i	zaciśniętych	pięściach	stoi	chuderlawy	chłopak.	Mistrzyni Gry zwraca się 
do gracza, któremu powierzono historię Samuraja, aby opisał swojego 
znacznie młodszego bohatera.	Spojrzenia	bohaterów	spotykają	się…

Wysłannicy Fortun

Bohaterowie	tła,	w	których	kolejno	wcielają	się	trzej	gracze,	to	Wysłannicy 
Fortun.	Siły	dobra	wspierają	bohaterów	w	ich	walce	z	Fu Lengiem,	stawiając	
na	drodze	śmiałków	i	pomocników,	którzy	mogą	uratować	im	życie,	a	także	
wskazać	właściwą	drogę.	Mistrzyni	Gry	nie	powinna	jawnie	tego	deklarować,	
ale	wpleść	w	narrację	stwierdzenie,	że,	na	przykład,	Szmaragdowego Cham-
piona,	 który	 ocalił	 w	 pierwszej	 scenie	 Samuraja,	 zesłał	 sam	 Bishamon.	
Wszystkie	trzy	postaci	tła	mogą	zginąć	(posiadają	punkty	życia	na	skróconych	
kartach	postaci	dostępnych	w	rozdziale	Pomoce),	a	także	gracze	mogą	popełnić	
błąd	i	nie	wyjawić	ważnych	dla	scenariusza	informacji.

Podczas	pierwszej	zamiany	postaci	–	czyli	sekwencji	ze	Zwiadowcą	–	grający	
mogą	się	nie	zorientować,	że	bohater	posiadał	potrzebna	im	wiedzę.	Jednak	
w	 kolejnej	 scenie	walki	 z	Czerwiem	 gracz,	 któremu	powierzono	 samuraja 
z	rodziny	Hiruma	może	już	wydedukować,	że	potrzebne	wskazówki	pojawiły	
się	w	retrospekcji.	W	przypadku,	gdy	grający	nie	domyślił	się,	jakie	ma	zada-
nie	lub	powierzony	mu	na	chwilę	bohater	zginął,	z	opresji	mogą	uratować	go	
Punkty Tao.	Przykładowo,	wykorzystując	białą	kostkę	grający	może	stworzyć	
scenę	retrospektywną,	w	której	ponownie	pojawia	się	bohater	tła	i	tym	razem	
z	powodzeniem	przekazuje	członkom	drużyny	potrzebną	im	informację.

https://www.youtube.com/watch?v=-sX3c2L55bA&feature=youtu.be
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Koncentracja:	Uderzenie	 rytualnego	bębenka	przeradza	 się	w	dudniące	
głosy	świętych	mężów.	Na	dziedziniec	niespiesznie	wchodzą	mnisi,	na	cze-
le	których	kroczy	Kapłan.	Pod	baldachimem	obszytym	złotymi	frędzlami	
czeka	na	bohaterów	Fu Leng	pod	postacią	najwyższego	z	uczniów	Shinsei.	
Jako	pierwszą	do	podjęcia	próby	mnisi	wskazują	Yin.	Na	dziewczynkę	cze-
ka	owinięty	drogocennymi	szatami	bonza,	który	trzyma	w	geście	modlitwy	
obie	dłonie	zakryte	długimi	rękawami.	Pochodzi	do	niego	jeden	z	mnichów	
trzymający	 owinięty	 kawałkiem	 jedwabiu	miecz	 pamiętający	 upadek	kami.	
Bonza	sięgnie	lewą	ręką	po	drogocenną	relikwię	i	chwyci	pochwę	poprzez	
szafranowy	materiał	rękawów.	Kapłan	wyciągnie	oręż	rękojeścią	w	kierunku	
Yin	i	zalegnie	zupełna	cisza.

Ponieważ	Yin	ma	niski	Honor,	 jest	mało	prawdopodobne,	aby	zdała	test 
i	odważyła	się	zacisnąć	dłoń	na	rękojeści,	którą	niegdyś	trzymał	syn	bogini.	
Jeśli	 jednak	 zdarzy	 się,	 że	 los	 będzie	 jej	 sprzyjał	 i	 graczka	wyturla	 odpo-
wiednią	wartość	na	kostkach,	należy	wykorzystać	sytuację	do	pociągnięcia	
jej	wątku	 osobistego.	Gdy	 będzie	 chciała	 już	 złapać	 za	 rękojeść,	Kapłan 
odtrąci	jej	dłoń	szybkim	uderzeniem	ukrytej	do	tej	pory,	drewnianej	dłoni.	
Przez	zebrany	tłum	przemknie	szmer	oburzenia,	a	na	twarzach	pozostałych	
Krabów	pojawi	się	grymas	wstydu.	Mnich	wbije	w	Yin	przeszywające	spoj-
rzenie	i	wyszepcze,	tak,	że	tylko	bohaterka	usłyszy	jego	słowa:	Ostrze nie jest 
tobie przeznaczone dziewczynko. Ty, która utoniesz w mroku.

Muzyka: Onmyoji II: Main Theme

Uderzenie: Kapłan (Fu Leng)	 trzyma	starożytny	oręż,	którym	Hantei 
obciął	mu	prawą	dłoń.	Miecz	nie	przypomina	katan,	które	obecnie	kują	mi-
strzowie	 kowalstwa	 –	 jego	 szerokie	 ostrze	 spoczywa	w	 nagryzionej	 rdzą,	
zielonkawej	pochwie	ozdobionej	niezrozumiałymi	dla	 śmiertelników	sym-
bolami.	Aby	dobyć	miecza,	 gracz	musi	wykonać	 test	Honoru o Stopniu 
Trudności 25.	Dopiero	udany	test	oznacza,	że	bohater	znalazł	w	sobie	siłę,	
aby	sięgnąć	po	miecz	Hantei.	

Po	małej	Yin	przyjdzie	czas	na	Samuraja,	którego	ku	zaskoczeniu	
zebranych	wskaże	drewnianą	dłonią	Kapłan.

Jednak	nie	na	tym	polega	prawdziwy	test	honoru,	jakiemu	poddaje	się	mło-
dych	samurajów.	Przyszli	słudzy	bushido	powinni	w	idealnej	sytuacji	wykazać	
się	honorowym	duchem	i	pokorą.	Ponieważ	cała	retrospekcja	jest	przezna-
czona	 przede	wszystkim	 dla	 postaci	Samuraja,	 to	 test	 honoru	 także	ma	
największy	wpływ	na	jego	wątek.		Istnieją	trzy	możliwe	rozwiązania	próby:

• Aren’t you a little short for a samurai?	–	w	przypadku,	gdy	gra-
czowi	nie	uda	się	zdać	 testu	Honoru,	 jego	bohater	nie	ma	wystarczająco	
silnego	ducha,	aby	dobyć	przedwiecznego	ostrza.	W	przypadku	takiego	roz-
woju	wydarzeń	Kapłan	będzie	patrzył	nieobecnym,	zamglonym	wzrokiem	
na	Samuraja,	któremu	przez	moment	będzie	się	wydawać,	że	bonza	podsu-
wa	rękojeść	ku	jego	dłoni.	Po	zakończeniu	retrospekcji	Honor postaci nie 
ulega	zmianie.

• Honor is strong with this one –	gracz	może	przejść	próbę	pomyśl-
nie	na	dwa	sposoby.	Pierwszy	z	nich	to	jednoczesne	zdanie	testu	Honoru, 
a	następnie	wykazanie	się	pokorą	i	pokłon	przed	mieczem	kami.	Samuraj 
pomyślnie	przejdzie	próbę	także,	jeśli	grający	w	ogóle	odmówi	wykonania	
rzutu,	uznając,	że	jego	bohater	nie	jest	godzien	takiego	zaszczytu.	Fu Leng 
dostrzeże	budzącego	 się	przed	nim	prawdziwego	 sługę	bushido	 i	 spróbuje	
złamać	jego	ducha.	Bohater	poczuje	na	sobie	łagodne	spojrzenie	mądrych	
oczu Kapłana,	który	wyciągnie	w	jego	kierunku	miecz	i	rzeknie:	Weź, oka-
załeś się go godzien.	Jeśli	gracz	zdecyduje	się	wyjąć	ostrze	z	pochwy,	Mistrzyni	
Gry	przechodzi	do	konsekwencji	opisanych	w	punkcie	poniżej.	W	przypad-
ku,	gdy	Samuraj	nie	ulegnie	pokusie,	po	zakończeniu	retrospekcji	postać 
otrzymuje jeden poziom Honoru.

Dodatkowo	po	zakończeniu	retrospekcji	gracz	wcielający	się	w	Samuraja 
dostaje karteczki z drugą rangą szkoły.

https://www.youtube.com/watch?v=C5G-zlRPNLw&feature=youtu.be
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• Come to the dark side –	 jeśli	 gracz	zda	 test	Honoru, 
a	następnie	sięgnie	po	miecz,	oznacza	to,	że	Fu Leng	zatrium-
fował.	Mistrzyni	Gry	opisuje,	jak	chudy	nadgarstek	powoli	unosi	
się,	a	następnie	palce	kolejno	zaciskają	się	na	starej	rękojeści	mie-
cza.	Kapłan	nie	powstrzyma	Samuraja,	 jak	 to	miałoby	miejsce	
w	przypadku	każdej	innej	osoby	poddanej	próbie,	ale	będzie	nie-
wzruszony	czekał	aż	dziecko	odważy	się	dobyć	relikwii.	Gdy	tylko	
bohater	zobaczy	pierwszy,	doskonale	czysty	błysk,	jakby	światło	
uwolnione	z	przerdzewiałej	pochwy,	ciszę	przerwą	głośne	okrzy-
ki	oburzenia.	W	kierunku	Samuraja	rzucą	się	dwaj	stojący	obok	
bonzy	mnisi,	którzy	odepchną	go	od	miecza.	Kapłan	będzie	stał	
bez	 ruchu	 i	 spoglądał	 na	 postać	 gracza	 z	 ciepłym	 uśmiechem. 
Po	 zakończeniu	 retrospekcji gracz skreśla na karcie postaci 
cały jeden poziom Honoru.

Scena	próby	dla	Samuraja	bez	względu	na	jego	wybory	lub	re-
zultaty	 testów	 kończy	 się	 przepowiednią.	W	 zależności	 od	 po-
przedzających	ją	wydarzeń	wieszczenie	odbywa	się	w	atmosferze	
wielkiej	uroczystości,	jeśli	bohater	złożył	ostrzu	pokłon,	lub	nie-
mal	publicznego	napiętnowania	w	przypadku,	gdy	po	nie	sięgnął.	
Kapłan	rozłoży	ramiona	w	ojcowskim	geście	i	ogłosi,	że	syn	Kla-
nu	Lwa	został	wybrany	przez	Fortuny.	Spowity	w	dym	kadzideł	
Kapłan	każe	chłopcu	podejść	bliżej,	a	następnie	prawą,	drewnia-

ną	dłonią	weźmie	go	pod	brodę	i	uniesie	twarz	do	góry.

W	tym	momencie	narrację	przejmuje	gracz,	który	sam	odpowiada	za	prze-
znaczenie	swojego	bohatera.	Grający	wygłasza	przepowiednię,	jaką	usłysza-
ła	jego	postać	w	dniu,	w	którym	stała	się	wojownikiem.	Treść przepowied-
ni zależy w pełni od gracza.

Muzyka: Pandaria: The Golden Lotus

Po	ostatnich	słowach	Kapłana	scena	zostaje	ucięta	i	rozpoczyna	się	druga	
część	retrospekcji,	która	opisuje	wydarzenia	dotyczące	Yin oraz Samuraja, 
do	których	należy	dodać	wydarzenia	związane	z	wątkiem	magicznego	dziec-
ka.	Ten	fragment	scenariusza	wymaga	od	prowadzącej	dostosowania	się	do	
wcześniejszych	decyzji	gracza.	Po	pierwsze	musi	wziąć	pod	uwagę,	które-
go	z	żywiołów	jako	ostatniego	użył	Kaze.	Po	drugie	użyć	odpowiedniego	
wspomnienia,	które	wymyślił	przed	sesją	sam	gracz.	Przykładowo,	jeśli	chło-
piec	rzucił	czar	Ziemi,	to	w	retrospekcji	dostaje	postać	Władcy Żywiołu, 
który	opanował	właśnie	ten	element.	W	scenie	muszą	pojawić	się	wydarze-
nia	związane	ze	wspomnieniem,	które	nosi	w	sobie	utkany	z	zaklęć	Kaze. 
W	przypadku	Mistrza	Ziemi	jest	to	jego	ulubiony	przedmiot,	który	Mistrzyni	
Gry	powinna	zgrabnie	wpasować	w	sekwencję	rozgrywaną	w	świątyni.

Wysłannik Fortun	nie	został	opisany	w	rozdziale	poświęconym	postaciom,	
które	prowadzą	gracze,	gdyż	 to	 jak	wygląda	mistrz,	kim	 jest	 i	 jaki	ma	cel,	
zależy	od	grającego.	Mistrzyni	Gry	w	trakcie	rozgrywki	narzuca	grającemu	
jedynie	fakt,	iż	Władca Żywiołu	przybywa	do	świątyni.

W	kontynuacji	sceny	narracja	skupia	się	na	Yin,	która	o	zachodzie	słońca	
odwiedza	 świątynię	 znajdującą	 się	w	ogrodzie	otaczającym	cesarski	pałac.	
Zapomniany,	niewielki	budynek	z	oleistego	drewna	otaczają	drzewa	wista-
rii 14	w	największej	 chwale.	Ciężkie,	fioletowe	kiście	kwiatów	pochylają	 się	
nad	kamienistą	ścieżką	prowadzącą	do	domu	poświęconego	samurajom	po-
ległym	w	Krainach	Cienia.	Niewielką	 świątynkę	oddaloną	od	ukochanych	
ścieżek	 dam	 dworu	 ufundowano	 ku	 pamięci	 sług	Cesarza,	 którzy	 nigdy	
nie	powrócili	zza	muru.	Shugenja	z	klanu	Kraba	przybyła,	aby	podziękować	
przodkom	za	opiekę	w	trakcie	ceremonii	gempukku.	W	głębi	pojedynczego	
pomieszczenia,	 naprzeciw	wejścia	 znajduje	 się	 podest,	 na	 którym	niegdyś	
częściej	składano	ofiary.	Nad	dawno	niezapalnymi	kadzidłami	zawieszono	
setki	lampionów,	na	których	tuszem	zapisano	imiona	bohaterów	poległych	
w	walce	z	Fu Lengiem.	Papierowe	latarnie	wypełniają	niemal	całą	świątynię	
14	 Wistaria	to	kwiat	pojawiający	się	w	opowieści	o	Wistariowej	Pannie,	która	opuszcza	malowidło	
z	miłości	do	samuraja.	Młodzieniec	jednak	jej	nie	dostrzega	i	dziewczyna	ze	złamanym	sercem,	na	zawsze	
pogrążona	w	smutku	wraca	na	kartę	ryżowego	papieru.	Trzymana	przez	nią	gałąź	kwiatu	symbolizuje	w	
japońskiej	kulturze	niedostrzeżone	uczucie,	a	także	trwanie	w	niemożliwej	do	spełnienia	miłości

https://www.youtube.com/watch?v=xg5eLQTpe9M
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–	zawieszano	je	na	ścianach,	krokwiach	dachu	i	słupach	wspierających	kon-
strukcję	budynku.	Dawniej	zapalano	w	nich	świece	i	blask	rozświetlał	imiona	
samurajów,	którzy	polegli	w	mroku	Krain	Cienia.	

Mistrzyni	Gry	wprowadza	graczkę	w	scenę,	a	następnie	pozwala	 jej	samej	
opisać,	jak	składa	ofiarę	w	świątyni	i	o	co	modli	się	do	duchów	poległych	
wojowników.	Po	chwili	zadumy	Yin	orientuje	się,	że	nie	jest	sama	w	sanktu-
arium	–	w	cieniu	otulającym	ołtarz	kryje	się	intruz.	W	zapadającym	mroku	
dziewczyna	dostrzeże	skulonego	młodzieńca	o	posiniaczonej	twarzy.	Boha-
ter	ukrywa	się	przed	przedstawicielami	swojego	Klanu,	którzy	uważają,	że	
okrył	ich	straszną	hańbą	sromotnie	przegrywając	cały	turniej	w	trakcie	gem-
pukku.	Cios	zadany	lwiej	dumie	był	tym	boleśniejszy,	że	przed	klęską	wszy-
scy	słyszeli	przepowiednię	Kapłana.	Prowadząca	pozwala	postaciom	graczy	
bawić	 się	 sceną	 oraz	młodymi	 bohaterami,	 którzy	 spotkają	 się	 ponownie	
po	wielu	latach	na	dnie	piekła.	Co	wydarzy	się	w	dalszej	części	retrospek-
cji	zależy	od	decyzji	grających	oraz	szczegółów	określonych	jeszcze	przed 
i	w	trakcie	sesji.

Prowadząca	uzupełnia	zarysowane	w	scenariuszu	ramy	sceny	–	zna	miejsce	
oraz	czas	akcji,	a	także	biorących	w	niej	udział	bohaterów.	Retrospekcja	roz-
grywa	się	w	oparciu	o	następujący	schemat:

Wyzwanie:	po	krótkiej	rozmowie	Yin i Samuraja,	który	ukrywa	się	przed	
Lwami,	w	świątyni	zjawia	się	Mistrz	Żywiołu.	W	scenie	pojawiają	się	elemen-
ty	 związane	 ze	wspomnieniem	Wysłannika Fortun,	 które	 posiada	 także	
Kaze.

Koncentracja: z	 ogrodu	 otaczającego	 sanktuarium	 poświęconego	 tym,	
którzy	polegli	w	Krainach	Cienia,	dobiegają	nawoływania	samurajów	z	ro-
dziny	Matsu,	którzy	szukają	zbiega.	Władca Żywiołu	ma	niewiele	czasu	na	
opowiedzenie	legendy	o	dzwonie	i	przeżycie	wyjątkowej	chwili,	którą	póź-
niej	przekaże	zaczarowanemu	chłopcu.

Uderzenie: wspomnienie	Władca Żywiołu	 powinno	 się	 osta-
tecznie	wypełnić,	a	gracz	wcielający	się	w	Kaze	otrzymać	wskazówkę,	
że	pamiętane	przez	bohatera	wydarzenia	nie	należą	do	niego.

Wspomnienia Kaze

Aby	 lepiej	wyjaśnić	mechanizm	wprowadzania	 fragmentów	życia	mistrzów	
żywiołów	do	retrospekcji,	posłużę	się	przykładem.	Poprosiłam	osobę	z	ze-
wnątrz,	aby	wypełniła	kartę	postaci	Kaze.	Załóżmy,	że	to	mnich	złamał	pie-
częć	 ze	 złotą	 chryzantemą,	 sprawiając,	 że	 pękła	 pod	 przenikającym	 nawet	
granit	żywiołem	wody.	Oznacza	to,	że	w	scenie	Przepowiednia	pojawi	się	mo-
tyw	najpiękniejszego	wspomnienia	Władcy	tego	właśnie	żywiołu.	Na	kartce	
otrzymałam	następującą	odpowiedź:

Nigdy nie zapomnę chwili, gdy zobaczyłem świat takim, jakim jest naprawdę, potęgę 
i różnorodność zawierającą się w żywiołach i wszechobecne Kami. To było jak przebu-
dzenie z wieloletniego snu. Po raz pierwszy postać użyła zaklęcia wyczuwania żywiołów.1  

Władca Żywiołu	najprawdopodobniej	nie	jest	adeptem,	który	dopiero	uczy	
się	najprostszych	zaklęć.	Dlatego	należy	zinterpretować	wspomnienie	tak,	aby	
pasowało	do	sceny	i	jednocześnie	zachować	sens	wpisu	gracza.	Przykładowo,	
w	 trakcie	narracji	Mistrzyni	Gry	 sugeruje	 grającemu,	 że	postać	 czarodzieja	
nigdy	nie	pojęła	w	pełni	istoty	żywiołów	i	zawsze	zmuszała	nadprzyrodzone	
moce	do	wykonywania	jego	rozkazów.	Spotkanie	z	Yin z Samurajem	–	uosa-
biającymi	przeciwstawne	siły	–	uświadamia	mu	prawdziwą,	mistyczną	zależ-
ność	między	pięcioma	elementami,	które	jednocześnie	się	negują	i	stwarzają.

Jeśli	Władca Żywiołu nie opowie historii o Sercu Ziemi,	gracze	mogą	w	dal-
szej	części	scenariusza	użyć	Punktów Tao.	Przed	graczami	staje	podwójne	wy-
zwanie,	gdyż	legenda	jest	ważną	wskazówką	przeznaczoną	dla	gracza	wciela-
jącego	się	w	Oni.	Były	sługa	Fu Lenga	nie	jest	obecny	w	scenie	retrospekcji,	
dlatego	to	Yin oraz Samuraj	muszą	przekazać	mu	informację	o	dzwonie.

1	 Dziękuję	Krzysztofowi	„Ragowi”	Kantorowi	za	pomoc
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Drzwi	świątyni	niespodziewanie	otwierają	się	i	staje	w	nich	grupa	
bushi	z	rodziny	Matsu,	którzy	żądają	wydania	im	Samuraja.	Wo-
jownikom	towarzyszą	dopiero	co	inicjowane	samurai-ko,	które	w	
pogardą	wskazują	chowającego	się	„słabeusza”.	Lwy	zdecydowa-
nym	warknięciem	domagają	się	wydania	bohatera.

SCENA VI: JEZIORO KRWI

Sceneria: Żołądek	 Jigoku	 wypełnia	 ogromne	 jezioro	 posoki,	 nad	 którym	
unosi	się	czerwona	mgła.	Nad	brzegiem	jeziora	stoi	armia	martwych	ciał	–	
marionetek	Księcia	Ciemności.

Pomoce: Mistrzyni	Gry	użyje	woreczka	z	monami,	a	także	karty	potworów	–	
Martwej Armi i Ciała Samuraja.	Prowadząca	przygotowuje	także	karteczki	
z	rangami	szkoły	dla	Samuraja.

Po	scenie	retrospekcji,	w	której	drużyna	nie	grała	w	pełnym	skła-
dzie,	historia	wraca	do	bohaterów	pozostawionych	w	trzewiach	
Jigoku.	W	sekwencji	 rozgrywającej	 się	zanim	 jeszcze	nastał	ko-
niec	Szmaragdowego	Cesarstwa,	jeden	z	graczy	nie	brał	udziału.	
Dlatego	to	od	postaci	Oni	rozpoczyna	się	powrót	do	piekła.	Mi-
strzyni	Gry	opisuje	wydarzenia	tylko	graczowi	wcielającemu	się	w	
byłego	sługę	Mrocznego	Pana,	sugerując,	że	drużyna	na	moment	
się	 rozdzieliła.	Oni	 prowadzi	 grupę,	 która	 od	 dłuższego	 czasu	

błądzi	w	oślepiającej	ciemności,	w	labiryncie	krętych,	wąskich	korytarzy.	Na-
gle	rozlega	się	cichy,	wystraszony	szept	– Panie? Jesteś tam?

Mistrzyni	Gry	ma	za	zadanie	poprowadzić	rozmowę	tajemniczego	nieznajo-
mego	z	bohaterem	w	zupełnym	mroku	–	postaci	nie	mogą	się	dotknąć,	ani	
zobaczyć.	Oczywiście	Oni	spotkał	ducha	samuraja,	którego	ciało	po	śmierci	
przejął	Fu Leng.	Ważne	jednak,	aby	wiarygodnie	odegrać	wystraszonego,	
zgubionego	w	Jigoku	żołnierza,	który	jako	jedyny	przeżył	bitwę.	Błądząca	
dusza	pamięta	krwawe	starcie	z	istotami	mroku.	Wie,	że	jego	towarzysze	zgi-
nęli	i	poszukuje	swojego	pana.	W	rozmowie	należy	podkreślić,	że	bushi	czeka	

na	rozkaz	od	generała,	a	razem	z	nim	pozostali,	którzy	zgubili	się	w	mroku.

W	 najbardziej	 dramatycznym	momencie	 rozmowy	w	 ciemnym	 korytarzu	
pojawiają	się	Yin, Kaze oraz Samuraj.	Wtedy	głos	milknie.	Korytarz	 jest	
pusty	i	nie	ma	nikogo,	z	kim	rozmawiał	Oni.	Gdy	bohaterowie	opuszcza-
ją	tunel	Trzewi,	za	nimi	pojawia	się	widmowa	sylwetka.	Błękitna,	świecąca	
postać	spogląda	za	herosami,	którzy	zniknęli	w	głębi	korytarza.	Mistrzyni	
Gry	opisuje	ducha	samuraja	tak,	aby	gracze	domyślili	się,	że	była	to	dusza	
Zwiadowcy.

Grupa	opuszcza	kręte	korytarze	Trzewi	 i	w	zupełnej	ciemności	dostrzega	
czerwoną	poświatę.	Yin, Samuraj, Kaze i Oni	stają	u	wylotu	tunelu,	który	
kończy	 się	niemal	pionową	 ścianą,	w	której	wykuto	wąskie,	 strome	 sznu-
ry	schodów.	Oczom	herosów	ukazuje	się	niezmierzone	ludzkim	wzrokiem	
wiecznie	pogrążone	w	mroku	cesarstwo.	Gracze	dotarli	do	„żołądka”	Jigo-
ku,	w	którym	rozpościera	się	ogromne	Jezioro	Krwi.	Przechowujący	pamięć	
o	minionych	czasach	shugenja	Kuni	powiadają,	że	ciemna	posoka	wypełnia	
krater,	który	powstał	po	potężnym	uderzeniu	ciała	Fu Lenga.	Aby	dotrzeć	
do	Pałacu	Piszczeli,	trzeba	przedostać	się	na	drugi	brzeg,	który	ginie	w	ciem-
ności	i	czerwonej	mgle.

Martwa Armia
Armia	stojąca	nad	Jeziorem	Krwi	to	rekruci,	których	Fu leng	wzywał	

na	służbę	od	czasów	upadku.	Bohaterowie	Graczy	nie	są	w	stanie	pokonać	
niezliczonych	oddziałów	martwych	ciał.	Czwórka	herosów	może	przez	jakiś	
czas	odpierać	ataki	nieumarłych,	ale	ostatecznie	musi	ratować	się	ucieczką.	
W	kolejnych	etapach	walka	robi	się	coraz	bardziej	chaotyczna,	zaś	bohate-
rowie	z	trudem	będą	w	stanie	obronić	się	przed	Marionetkami Fu Lenga.	
W	ścisku	zgniłych	ciał,	starych	zbroi	i	zardzewiałych	ostrzy	nawet	najlepszy	
szermierz	nie	odeprze	każdego	ataku.	Dlatego	każdy	członek	drużyny	otrzy-
muje	automatycznie	jeden	poziom	obrażeń	w	drugiej	fazie	i	dwa	w	trzeciej	
fazie	walki.	Postaci	otrzymują	także	rany	od	przeciwników,	którzy	trafiają	ich	
zgodnie	ze	standardowymi	zasadami	potyczki.
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Cała	walka	powinna	być	rozegrana	na jednym teście inicjatywy.	Każdy 
z	bohaterów	zużyje	po	trzy	akcje	–	są	to	kolejne	fazy	bitwy	–	zaś	po	ich	wy-
korzystaniu	następuje	czwarta,	finalna	faza.	Oznacza	to,	że	pierwsza	faza	bi-
twy	kończy	się,	gdy	każdy	z	graczy	wykona	jedną	akcję.	Analogicznie	druga	
faza	kończy	się	w	momencie,	gdy	cała	drużyna	wykorzysta	drugą	kość	akcji,	
zaś	 trzecia	po	zużyciu	ostatniej.	Dlatego	w	scenie	 Jezioro	krwi	zmieniona	
zostaje	także	zasada	kolejności	działania.	Gracze	nie	deklarują	akcji	od	naj-
niższego	do	najwyższego	wyniku	na	kościach,	ale	każdy	z	grających	kolejno	
zużywa	swoją	najniższą	kość.

Przykład:	Jeśli	Yin	wyrzuciła	1-2-8,	natomiast	Kaze 3-5-6,	oznacza	to,	że	
Kuni	działa	na	1,	potem	chłopiec	na	3	i	dopiero	w	kolejnej	fazie	shugenja zu-
żywa	swoją	2.	Przeciwnicy,	w	przeciwieństwie	do	drużyny,	co	fazę	zużywają	
wszystkie	kości	 inicjatywy	 i	Mistrzyni	Gry	uzupełnia	 ich	pulę	w	kolejnym	
etapie	walki.

W	fazie	drugiej	Samuraj otrzyma kolejną rangę swojej szkoły.	Jeśli	gracz	
zdecyduje	się	wybrać	umiejętność	pozwalającą	na	zwiększenie	puli	akcji,	Mi-
strzyni	Gry	ma	za	zadanie	dostosować	mechanizm	potyczki	do	nowo	zaist-
niałej	sytuacji.

Mistrzyni	Gry	 powinna	 pamiętać,	 że	Księciu	Ciemności	 zależy	 na	 śmier-
ci	wszystkich	bohaterów	oprócz	Yin.	Moc	Kaze	i	siła	ducha	Samuraja	są	
dla	niego	zagrożeniem,	podobnie	jak	budząca	się	świadomość	Oni.	Dlatego	
przeciwnicy	będą	głównie	atakować	chłopca,	zaś	w	drugiej	kolejności	bushi 
Matsu.	Fu Leng	pragnie	jednak	skazić	duszę	shugenja,	dlatego	będzie	starał	
się	skłonić	ją	do	użycia	maho.

Nad	brzegiem	jeziora	stoi	nieruchoma,	nieżywa	od	wieków	armia.	Gnijące	
Marionetki Fu Lenga	w	przerdzewiałych	zbrojach	oczekują	rozkazu	swo-
jego	cesarza.	Zbliżając	się	do	jeziora,	herosi	dopiero	po	chwili	zorientują	się,	
że	cuchnące	wody	otaczają	nie	posągi,	ale	stojące	bez	ruchu	zombie.	Scena	
starcia	 podzielona	 jest	 na	 kolejne	 fazy,	w	 których	 zaakcentowane	 zostaną	

wątki	 osobiste	 czwórki	 bohaterów.	Aby	dodać	 sekwencji	 drama-
tyzmu,	zaś	Mistrzyni	Gry	ułatwić	kontrolę	nad	starciem	z	armią	Fu 
Lenga,	kolejne	fale	ataku	będą	miały	własną	mechanikę.	Niewielkie	zmiany	
w	zasadach	walki	mają	symulować	napierające	z	coraz	większą	siłą	odzia-
ły.	Prowadząca	oczywiście	powinna	dostosować	dynamikę	sceny	do	decyzji	
graczy	–	kolejne	etapy	starcia	powinny	na	siebie	nachodzić	tak,	aby	każdy 
z	bohaterów	miał	swoje	kilka	minut	chwały.

Muzyka: Shigeru Umebayashi: Ruthless

I FAZA: Przebudzenie

Przeciwnicy: 6 Marionetek Fu Lenga

Drużyna	powoli	schodzi	w	dół	po	stromych,	wykutych	w	kamieniu	scho-
dach.	W	czerwonym	blasku	jeziora	wybrańcy	Fortun	widzą	stojące	na	dole	
nieruchome	 sylwetki.	Mistrzyni	Gry	powinna	 zasugerować,	 że	 to	pokryte	
ziemią,	pyłem	i	brudem	kamienne	statuy.	Dopiero	gdy	postaci	graczy	miną	
pierwsze	rzędy	tajemniczych	posągów,	poczują	nasilającą	się	woń	zgnilizny 
i	uderzający	w	nozdrza	smród	krwi.	

Gdy	bohaterowie	 stoją	otoczeni	 czarnymi	 sylwetkami	oblanymi	karmino-
wym	światłem,	Yin	słyszy	przejmujący	szept.	W	zależności	od	decyzji	gracz-
ki	w	scenie	Ostatni	marsz	Krabów	Fu Leng	zwraca	się	do	niej	innymi	sło-
wami.	Głos,	który	zdaje	się	wydobywać	z	głębin,	może	wypomnieć	shugenja 
śmierć	Mistrzyni	(bohaterka	mogła	przecież	poświęcić	swoją	nauczycielkę)	
lub	zasugerować,	że	już	należy	do	ciemności,	jeśli	dobiła	umierającego	sa-
muraja,	a	tym	samym	oddała	go	we	władanie	maho.	Bohaterka,	która	 jako	
jedyna	słyszy	prześlizgujący	się	niczym	gad	po	jej	ciele	szept,	dostrzeże	po-
jedynczą	 kroplę	 krwi	 wypływającą	 z	 oczodołu	 statuy.	W	 tej	 samej	 chwili	
następuje	błyskawiczny	atak	–	stojące	najbliżej	postaci	graczy	trupy	rzucają	
się	na	chłopca.

https://www.youtube.com/watch?v=bDbcKNu7jjg&feature=youtu.be
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W	pierwszej	 fazie	walki	duch	Fu Lenga	wypełnia	6	martwych	
samurajów,	którzy	niegdyś	przybyli	do	Krain	Cienia,	 aby	z	nim	
walczyć.	 Proponuję,	 aby	 prowadząca	 położyła	 przed	 graczami	
sześć	 żetonów	 (przygotowanych	 w	 rozdziale	 Pomoce)	 reprezen-
tujących	przeciwników.	Samuraj oraz Oni	widzą	ciała	w	staro-
żytnych	zbrojach	o	zapomnianych	monach,	zaś	Kaze oraz Yin 
wylewającą	się	z	ich	oczodołów	oraz	ran	karminową	magię	maho.	 
W	trakcie	starcia	shugenja	z	rodziny	Kuni	oraz	magiczne	dziecko	
cały	 czas	 słyszą	 aksamitny	 głos	wydobywający	 się	 z	 sinych	 ust	
jednego	z	zombie.	W	zależności	od	wcześniejszych	wydarzeń	Fu 
Leng	będzie	próbował	albo	zasiać	zwątpienie	w	sercu	bohaterki,	
albo	twierdził,	że	ta	już	należy	do	niego.	Szept	milknie,	gdy	nie-
umarły	padnie	od	ciosu	mieczem	lub	rażony	czarem	Ziemi.

Podczas pierwszego starcia z Martwą Armią Oni	dostrzeże	bla-
dobłękitną	duszę.	Gdy	trup,	w	którego	rozprutym	brzuchu	kłę-
bią	się	pasożyty,	padnie	pod	ciosem	herosa,	nad	nim	pojawi	się	
widmowa	sylwetka	samuraja.	Bushi	ze	smutkiem	spojrzy	na	swo-
je	szczątki,	a	następnie	z	szacunkiem	pokłoni	się	postaci	gracza.	
Duch	zniknie,	gdy	na	bohatera	rzuci	się	kolejny	przeciwnik.

II FAZA: Pojedynek mieczy

Przeciwnicy: 12 Marionetek Fu Lenga.

Mechanika:	na	koniec	fazy	każdy	bohater	otrzymuje	1	poziom	obrażeń

W	kolejnej	fazie	walki	ze	stojącej	w	równych	rzędach	armii	Fu Lenga budzą	
się	kolejni	polegli	na	przestrzeni	wieków	wojownicy.	Mistrzyni	Gry	opisuje,	
jak	czerwony	blask	zapala	się	w	kolejnych	zwłokach	niczym	ogniki	świec	na	
cmentarzu	w	dzień	święta	O-bon15	 .	W	tym	momencie	starcia	bohaterowie	
powinni	zdać	sobie	sprawę,	że	nie	pokonają	przeważającej	siły	wroga.

Atakujący	 zaczną	 spychać	 herosów	w	 kierunku	 Jeziora	Krwi,	 zaś	 prowa-
15	 O-bon	to	japońskie	Święto	Zmarłych,	podczas	którego	oddaje	się	cześć	przodkom

dząca	powinna	zasugerować,	że	to	jedyna	droga	ucieczki.	W	ferworze	wal-
ki	i	odwrotu	drużyna	mija	kolejne	szeregi	martwych	wojowników,	których 
w	każdej	chwili	może	ożywić	magia Fu Lenga.	Po	wprowadzającym	opisie	
prowadząca	kładzie	przed	graczami	kolejne	żetony	reprezentujące	przeciw-
ników	–	tym	razem	jest	ich	12.

W	świecie	gry	na	drużynę	napierają	zastępy	martwych	ciał,	zaś	w	mechanice	
walczą	jedynie	z	dwunastoma,	którzy	mają	do	nich	dostęp	w	chaosie	oraz	
ścisku	starcia.	W	trakcie	krwawej	przeprawy	przez	oddziały	zombie,	które	od	
niepamiętnych	czasów	wypełniają	żołądek	Jigoku,	dojdzie	do	dwóch	istot-
nych	fabularnie	wydarzeń.	Po	pierwsze,	gracze	otrzymają	kolejną	wskazów-
kę	ułatwiającą	zrozumieć	„kosmologię”	Krain	Cienia	–	czyli	rozdzielenie	na	
ciało	oraz	ducha,	do	którego	doszło	w	trakcie	upadku	kami.	Po	drugie,	po-
jawi	się	informacja,	że	jedmego	z	bohaterów	już	dawno	pochłonęło	piekło.

Puste skorupy: jeśli	w	poprzedniej	 fazie	graczom	udało	się	zabić	„mó-
wiącego”	zombie,	po	krótkiej	chwili	ciszy	Yin	znowu	słyszy	delikatny	głos,	
który	jest	niczym	delikatny	dotyk	niewidzialnej	ręki.	Początkowo	coraz	gło-
śniejszy	szept	wydobywa	się	z	jednego	przeżartego	przez	robaki	gardła,	jed-
nak	po	chwili	do	chóru	dołącza	kolejny,	a	następnie	kolejny	głos.	Poprzez	
przegniłe	wargi	Marionetek	przemawia	Cesarz	Ciemności,	który	cały	czas	
zwraca	się	do	bohaterki	graczki,	próbując	przekonać	 ją	o	bezsensowności	
walki.	Ważne,	aby	w	tej	scenie	Mistrzyni	Gry	podkreśliła,	że	ciała	nie	mówią	
własnym	głosem,	ale	z	pustych	skorup	dochodzi	ten	sam	oleisty,	mroczny	
szept.

Starcie ducha i ciała: w	drugiej	 fazie	walki	dochodzi	do	ważnego	wy-
darzenia w historii postaci Samuraja.	Bohater	zginął	w	scenie	przeprawy	
przez	Gardziel,	 z	 czego	na	 razie	 raczej	 zdaje	 sobie	 sprawy.	W	momencie	
śmierci	 jego	 ciało,	 jak	każde	 inne,	 stało	 się	 sługą	Fu Lenga,	 ale	potężny	
duch	bohatera	nie	zapomniał	o	misji	i	nie	zatracił	się	w	ciemności.	Ożywio-
ne	magią	maho	zwłoki	herosa	dołączyły	do	nieskończonej	armii	stojącej	nad	
brzegiem	Jeziora	Krwi.	Dusza	Samuraja	stanie	do	walki	z	własnym	ciałem,	
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co	pozwoli	jej	oderwać	się	od	przeszłości	i	lepiej	zrozumieć	swoje	przezna-
czenie.	Ani	bohater,	 ani	gracz	mogą	nie	zdawać	 sobie	w	pełni	 sprawy,	 że	
toczą	pojedynek	z	samym	sobą.	Scenę	należy	poprowadzić	tak,	aby	grający	
zaczął	się	tego	domyślać,	ale	nic	nie	zostało	powiedziane	wprost.

Mistrzyni	Gry	 jedynie	 opisuje	 przeciwnika	 zgodnie	 z	 tym,	 jak	 gracz	 sam	
wcześniej	opisał	postać.	Pośród	dwunastu	zombie,	które	rzucają	się	na	ostat-
nich	obrońców	Rokuganu,	jeden	ma	na	sobie	mony	Matsu.	Twarz	zombie	jest	
jedną	ziejącą	raną,	z	której	na	postać	gracza	spogląda	czerwoną	źrenicą	jed-
no	oko.	Zwłoki	noszą	ślady	odpowiadające	sposobowi	śmierci	Samuraja	–	
przykładowo	mają	zmiażdżone	członki	od	upadku	z	wysoka.	Trup	ignoruje	
trójkę	bohaterów	i	krzyżuje	katanę	z	Samurajem.	Pojedynek	powinien	być	
brutalny,	a	także	boleśnie	cielesny.	

Ciało	bushi	nigdy	nie	było	zbyt	silne,	jednak	teraz	wypełnia	je	moc	Fu Len-
ga	i	z	nieludzką	determinacją	będzie	próbowało	zniszczyć	swojego	wroga. 
W	rodziale	Pomoce	prowadząca	znajdzie	kartę	potwora	z	cechami	Ciała Sa-
muraja.	W	momencie,	gdy	zarąbane	mieczem	herosa	zwłoki	padną	przy-
deptane	kolejnym	nacierającym	szeregiem	nieumarłej	armii,	gracz	otrzymuje	
drugą	lub	trzecią	rangę	swojej	szkoły,	jeśli	przeszedł	próbę	w	scenie	Przepo-
wiednia.

Jeśli	 jednak	bohater	zawiedzie	 i	przegra	pojedynek	–	ma	tylko	 jedną	kost-
kę	akcji,	aby	zadac	decydujący	cios	–	wtedy	nie otrzymuje kolejnej rangi 
szkoły.	Ciało Samuraja	wbija	katane	we	wąłsną	duszę	i	herosa	przeszywa	
niewyobrażalny	ból.	Do	końca	wyprawy	bohater	czuję	otrzymaną	ranę,	któ-
ra	nieubłaganie	przypomina	mu	o	wrodzonej	słabości.

III FAZA: Pojedynek magii

Przeciwnicy: 12 Marionetek Fu Lenga

Mechanika:	na	koniec	sceny	każdy	bohater	otrzymuje	2 poziomy	obrażeń

W	trzeciej	fazie	bitwy	z	liczącą	tysiące	ciał	armią	Fu Lenga	najważ-
niejszą	rolę	odegra	postać	Oni.	Zanim	jednak	dawny	obrońca	muru	
odzyska	cząstkę	 siebie,	w	 scenie	powinno	znaleźć	 się	 trochę	„czasu	epic-
kiego”	dla	Kaze oraz Yin.	Gracze	mogą	zadecydować,	że	chcą	użyć	mocy	
wcześniej,	a	nie	dopiero	gdy	bitwa	okaże	się	niemożliwa	do	wygrania.	Pro-
wadząca	dostosowuje	moment	rozegrania	opisanego	poniżej	wydarzenia	do	
deklaracji	drużyny.	Po	wprowadzającym	opisie	Mistrzyni	Gry	znowu	kładzie	
przed	graczami	12 żetonów	oznaczających	stojących	najbliżej	nich	zombie.

Moc Kaze: Po	pierwszych	doświadczeniach	z	mocą	gracz	wcielający	 się	
w	chłopca	najprawdopodobniej	będzie	używał	żywiołów	tylko	w	ostatecz-
ności.	Możliwe,	 że	 zdecyduje	 się	 na	wypalenie	 jednego	 z	 elementów,	 aby	
pokonać	hordę	zombie,	która	to	właśnie	 jego	obrała	za	swój	cel	 (wyjątek	
stanowi	moment	pojedynku	Samuraja	z	samym	sobą).	Moc	dawnych	mi-
strzów	uwięziona	w	 ciele	 dziecka	nie	może	powstrzymać	wszystkich	nie-
umarłych	samurajów	na	służbie	Księcia	Ciemności.	Jednak	użycie		mocy	nie	
może	skończyć	się	nic	nie	wnoszącą	do	fabuły	porażką.	Kaze,	uwalniając	
wybrany	żywioł,	niszczy	cuchnące	szczątki	nagłą	eksplozją	potężnej	magii,	
zostawiając	wokół	drużyny	pusty	krater.	Bitwa	zamiera	jedynie	na	kilka	ude-
rzeń	serca.	Po	chwili	ze	zmasakrowanych	resztek	zombie	unosi	się	pierwszy	
płomień	maho,	do	którego	po	chwili	dołączają	kolejne	ogniki	mocy.	Moc	Fu 
Lenga	wypełnia	szeregi	stojące	wzdłuż	rozległego	brzegu	jeziora.	Oznacza	
to,	że	postaci	graczy	nadal	ścigane	są	przez	zombie,	ale	przeciwnicy	są	za	
daleko	i	zanim	dobiegną	do	drużyny,	rozpocznie	się	4 faza	walki	–	Przeprawa.	
Postaci nie tracą 2 poziomów obrażeń.

Kaze	w	przebłysku	magicznej	erupcji	widzi	fragment	przeszłości	mistrza,	
którego	 żywiołu	 użył,	 aby	 zniszczyć	 armię	 nieumarłych.	Ważne,	 aby	Mi-
strzyni	Gry	podkreśliła,	iż	wspomnienie	ulega	zniszczeniu	i	bohater	odczu-
wa	narastającą	w	nim	pustkę.	Gdy	plugawa	moc	Fu Lenga	ponownie	wy-
pełni	martwe	skorupy,	z	ich	ust	rozlegnie	się	jadowity	szept:	To nie moje ciało 
zniszczyliście martwi mistrzowie, gdyż ono jest wszędzie i nigdzie. Wasz czas minął, słu-
dzy żywiołów. Nadeszła godzina ciemności.	Jakich	słów	użyje	prowadząca,	zależy	
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oczywiście	od	niej.	Istotne	jedynie,	aby	w	wypowiedzi	upadłego	
kami	 zawrzeć	 następujące	 informacje:	 1)	władca	 Jigoku	 zwraca	
się	do	mistrzów	żywiołów,	a	nie	do	Kaze	2)	ciało	Fu Lenga jest 
ważnym	tropem	i	jego	lokalizacja	jest	tajemnicą.

Moc Yin: podobnie	jak	mały	mnich,	tak	i	Yin	może	użyć	swo-
jej	wyjątkowej	mocy	w	potyczce	z	poległymi	w	Krainach	Cienia	
bushi.	Shugenja	poczuje	w	trakcie	walki	to	samo	lodowate	ukłucie	
w	prawej	dłoni,	 jakiego	doświadczyła	podczas	przeprawy	przez	
Gardziel.	Gdy	Kuni	spojrzy	na	swoje	długie	palce,	dostrzeże,	że	
ich	końcówki	są	sinoniebieskie,	zaś	paznokcie	podeszły	krwią.	Je-
śli	graczka	zdecyduje	się	użyć	magii	maho,	może	wymyślić	dowol-
ne	zaklęcie.	Scenę	należy	opisać,	jako	starcie	Yin	z	mocą	Fu Len-
ga	 i	zasugerować,	że	 jej	potęgą	 tli	 się	niczym	niewielki	płomyk 
w	porównaniu	z	siłą	kami.	Fabularnie	oznacza	to,	że	czary	shugenja 
nie	są	w	stanie	 jednym	gestem	martwej	dłoni	zgasić	wszystkich	
ogników	magii	i	zatrzymać	Martwej Armii.	Mistrzyni	Gry	odpo-
wiednio	modyfikuje	pomysł	graczki,	ale	tak,	aby	nadal	sprawił	jej	
satysfakcję	i	miał	znaczący	wpływ	na	scenę.

Przykładowo	na	widok	dłoni	zombie	walczący	z	Yin	natychmiast	
się	zatrzyma.	Bohaterka,	która	posiada	dłoń	kami,	może	rozka-
zywać	Marionetkom	tak	samo,	jak	ich	mroczny	cesarz.	Moc	po-

zwala	jej	opanować	jeden	„rotten	squad”,	czyli	sześciu	zombie.	Jeśli	garczka	
zdecyduje	się	na	użycie	maho,	jej	postać	otrzymuje	kolejny	punkt	Skazy Cie-
nia16	 i	 zasłania	wybraną	część	karty	postaci.	Grająca	nie	wykonuje	żadne-
go	testu	na	przejęcie	kontroli	nad	martwymi	wojownikami.	Shugenja	kieruje	
zombie	niczym	laleczkami	na	sznurkach	i	może	nimi	walczyć	przeciwko	po-
zostałym	umarlakom.	Słudzy	Kuni	stanowią	doskonałą	martwą	tarczę	prze-
ciwko	napierającej	armii.	Zamiast	wykonywać	rzuty	na	trafienia	i	spowalniać	
walkę,	przejęte	Marionetki	to	dodatkowe	poziomy	ran	dla	drużyny	–	każdy	

16	 Na	tym	etapie	scenariusza	Yin	albo	ma	zasłonięte	dwa	fragmenty	karty	albo	jeden.	Zależy	to	od	
decyzji	drużyny,	kto	i	czy	w	ogóle	przełamał	pieczęć	zwoju,	a	także	czy	graczka	użyła	maho	w	dowolny	inny	
sposób.

z	poległych	bushi	 to	 jeden	poziom	ran	o	wartości	5.	Decyzję	o	tym,	kogo	
zasłaniają	przegniłe	ciała,	podejmuje	osoba	grająca	Yin.

Spychani	w	kierunku	jeziora	bohaterowie	biegną	w	niemal	zupełnej	ciem-
ności	i	kaleczą	się	o	leżące	na	ziemi	szczątki,	kawałki	broni	oraz	zbroi.	Gdy	
ich	stopy	dotkną	karminowej	wody,	Mistrzyni	Gry	opisze	scenę	walki	z	per-
spektywy	lotu	ptaka	–	kłębiące	się	zgniłe	zwłoki	w	rozpadających	się	pancer-
zach	napierają	na	cztery	jaśniejsze,	niewielkie	figury,	które	zaraz	zaleje	czerń. 
W	ferworze	bitwy	Oni dostrzeże	leżący	na	samym	brzegu	falującego	Jeziora	
Krwi	bojowy	młot.	Broń,	która	wyda	się	mu	znajoma,	ma	starty	od	lat	uży-
wania	trzonek,	zaś	na	jednym	z	boków	obucha	widać	mon	Hida.

W	momencie,	gdy	Oni	podniesie	broń	 lub	się	nią	zainteresuje,	czas	 jakby	
na	moment	zwalnia	i	tocząca	się	wokół	rozpaczliwa	walka	niemal	zamiera.	
Mistrzyni	Gry	zwraca	się	bezpośrednio	do	grającego	z	pytaniem	–	do	kogo	
należał	niegdyś	młot?	W	tym	momencie	gracz	przejmuje	narrację	i	sam	de-
cyduje,	kto	niegdyś	władał	bronią.	Istnieje	szansa,	że	gracujący	zna	uniwer-
sum	Legendy Pięciu Kręgów	i	domyśli	się,	że	znalazł	słynny	oręż	Hidy O’ushi.	
W	takim	wypadku	scena	toczy	się	tak,	jak	opisano	w	kolejnym	akapicie.	Jeśli	
jednak	gracz	zdecyduje,	że	kto	inny	gromił	Krainy	Cienia	bojowym	młotem,	
to	jego	decyzja	jest	wiążąca	dla	fabuły	i	przed	bohaterem	pojawia	się	duch	
opisanego	przez	niego	samuraja.	Ponieważ	w	scenariuszu	istnieją	sugestie,	
że	Oni jest Hidą Kisadą,	w	spisanej	wersji	to	jego	córka	jako	pierwsza	po-
może	mu	przeprawić	się	przez	Jezioro	Krwi.

IV FAZA: Przeprawa

Drużyna	może	przeprawić	się	na	drugi	brzeg	na	trzy	sposoby.	Po	pierwsze,	
Yin	włada	magią	krwi	i	może	spowodować,	że	wody	jeziora	rozstąpią	się	na	
jej	żądanie.	Po	drugie,	Kaze	może	użyć	dowolnego	żywiołu,	aby	przenieść	
towarzyszy	na	drugi	brzeg.	Po	trzecie,	most	mogą	utworzyć	polegli	słudzy	
Oni.	Zagubione	dusze	pojawiają	się	w	każdej	wersji	przeprawy,	z	tą	różnicą,	
że	w	przypadku,	gdy	Jezioro	krwi	ulegnie	mocy	jednego	z	bohaterów,	astral-
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ni	wojownicy	staną	murem	przed	własnymi	ciałami.	Decyzja	o	formie	prze-
prawy	jest	bardzo	istotna,	gdyż	może	kosztować	shugenja	kolejny	punkt	skazy,	
zaś	chłopca	przybliżyć	o	krok	od	niebytu.	Poniżej	opisana	została	wersja,	w	
której	wybrańcy	Fortun		przekraczają	jezioro,	idąc	po	astralnym	moście.

Muzyka: Corner Stone Cues: Madokara Mieru

Przed Oni	 stoi	 jarząca	 się	blaskiem	gwiazd	mała	dziewczynka	 z	 zaciśnię-
tymi	 piąstkami,	 która	 patrzy	mu	hardo	w	oczy.	Wszyscy	 bohaterowie	wi-
dzą,	jak	dusza	dziecka	przeobraża	się	w	ducha	dorosłej	kobiety	w	bojowym	
rynsztunku	i	krabem	na	piersi.	Świetlista	samurai-ko	wskazuje	palcem	na	mon 
znajdujący	się	na	proporcu	nabori17.	W	trybie	„katana	time”	potargany	mate-
riał	łopocze,	gdy	zombie	napierają	na	resztę	drużyny.	Narracja	koncentruje	
się	cały	czas	wokół	Oni	zaś	bitwa	rozgrywa	w	tle	w	zwolnionym	tempie.	
Aby	 gracz	w	 pełni	 zrozumiał,	 jak	 działa	wprowadzona	 zasada	 fabularna,	
Mistrzyni	Gry	ponownie	pyta	–	kim był ten bushi za życia? Następnie	wyciąga	
woreczek	z	przygotowanymi	wcześniej	monami	(patrz	rozdział	Pomoce)	i	każe	
wylosować	pierwszy	z	rodowych	symboli.

Powrót bohatera: Gracz	losuje	mon rodu	lub	pomniejszego	klanu,	a	na-
stępnie	mówi,	kim	za	życia	był	należący	do	niego	wojownik.	Opisując	czyny	
samuraja,	mówi	o	przeżartym	przez	robaki	nieboszczyku,	którego	ataki	roz-
paczliwie	odpierają	jego	towarzysze.	Bohater	może	zwrócić	się	do	dawnego	
sługi	Szmaragdowego	Cesarstwa	-	przypomnieć	mu	jego	czyny,	powołać	się	
na	przysięgę	wierności	oraz	honor	poległego	bushi.	Wezwany	w	ten	lub	inny	
sposób	duch	materializuje	się	i	staje	na	wezwanie	dowódcy,	którym	jest	nie-
świadomy	swej	przeszłości	Oni.	To,	ile	na	temat	wojownika	opowie	gracz,	
zależy	tylko	od	jego	inwencji	oraz	potrzeby	opowiadania.	Grający	może	też	
opisywać	działanie	wezwanych	dusz.	Powinien	mieć	jak	najwięcej	frajdy	ze	
snucia	historii	 o	dawnych	 czasach	 chwały	 i	wiernych	 sługach,	 którzy	nie-
gdyś	walczyli	w	imieniu	Cesarza.	Prowadząca	powinna	dostosować	ilość	cią-
gniętych	symboli	do	dynamiki	sceny.	Proponuję,	aby	oprócz	monu,	na	który	
17	 Nabori	–	pionowa	flaga	z	monem	klanu	doczepiona	do	długiego	drzewca	zakończonego	poziomą	
listwą.	Proporzec	niósł	piechur,	którego	zadaniem	było	wskazywać	w	trakcie	bitwy,	gdzie	znajduje	się	kon-
kretna	dywizja

wskazał	pierwszy	z	duchów,	gracz	jeszcze	trzy	razy	losował	klano-
we	oznaczenia,	zanim	ostatecznie	przejdzie	na	drugi	brzeg	jeziora.

W	momencie,	gdy	Oni	przypomina	dawne	dzieje	trupa	z	nabori, przed dru-
żyną	zmaterializuje	się	pasujący	do	opisu	gracza	duch.

Dusza	wyrusza	przed	siebie	ze	smutnym,	nieobecnym	obliczem,	a	następnie	
kłania	się	Bohaterowi	Gracza	i	kładzie	na	wodach	Jeziora	Krwi	widmowy	
proporzec.	Kolejni	 wezwani	 przez	Oni	 astralni	 wojownicy	 również	 będą	
składać	mu	hołd	ze	swoich	zbroi,	mieczy	i	flag	oddziałów,	tworząc	w	ten	
sposób	most	 ponad	wypełniającą	 lej	 posoką.	Gdy	 bohaterowie	wejdą	 na	
astralną	ścieżkę	pozwalającą	im	przedostać	się	na	drugi	brzeg,	armia	zombie	
początkowo	ruszy	za	nimi,	pogrążając	się	w	gęstej	posoce.	Jednak	w	chwili,	
gdy	cała	grupa	wejdzie	na	most,	Marionetki	pozostaną	na	brzegu	i	z	oddali	
będzie	widać	jedynie	stopniowo	gasnące	w	ich	oczodołach	płomyki	magii.

Gdy	Oni	dociera	prowadzony	przez	swoje	dawne	sługi	na	drugi	brzeg,	gracz	
otrzymuje drugi fragment karty postaci.

Scena VII: LAS MIECZY
Sceneria:	Labirynt	drzew	o	ostrzach	zamiast	konarów.	Srebrzysty	las	oblany	jest	magicz-
nym	światłem,	które	odbija	się	w	tysiącach	lustrzanych	tafli.	Wszystkie,	wąskie	ścieżyny	
prowadzą	do	miejsc,	które	pan	iluzji	znalazł	w	sercach	śmiałków.

Pomoce: Mistrzyni	Gry	może	potrzebować	ostatnich	rang	szkoły	Samuraja.

Tym	razem	bohaterowie	nie	stawią	czoła	demonicznemu	robakowi,	ani	nie-
zliczonej	martwej	armii.	Próba,	jakiej	zostaną	poddani	herosi,	to	w	istocie	
test	labiryntu	–	czyli	spotkanie	z	samym	sobą	lub	swoją	największą	słabo-
ścią.	Miecze,	które	wyrastają	z	białych	pni	strzelistych	drzew	są	niczym	ty-
siące	 luster,	w	których	odbijają	się	 twarze,	 sylwetki	oraz	skrywane	sekrety	
bohaterów.	Katana	to	dusza	wojownika	i	jej	ostrze	mówi	prawdę	o	tym,	kto	
jej	dobywa.	Dlatego	Las	Mieczy	jest	testem	kłamstwa	oraz	iluzji.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_2ufh0NoW0&feature=youtu.be
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W	 odróżnieniu	 od	 pozostałych	 scen,	 które	 dynamicznie,	 po	
ostrym	 fabularnym	 cięciu	 przechodziły	 jedna	w	drugą,	 tym	 ra-
zem	narracja	zachowuje	płynność.	Po	wydarzeniach	nad	Jeziorem	
Krwi	bohaterowie	przedostają	się	na	drugi	brzeg	żołądka	Jigoku 
i	ruszają	przed	siebie.	Prowadząca	może	dać	drużynie	trochę	cza-
su	na	rozmowę	lub	odgrywanie	postaci,	podczas	gdy	ich	herosi	
idą	w	coraz	gęstszej,	mlecznej	mgle.	Po	jakimś	czasie	słyszą	od-
głosy	bitwy,	które	nasilają	się	z	każdym	kolejnym	ich	krokiem.	Po	
chwili	ciszy	zrywa	się	wichura,	zaś	uszy	bohaterów	wypełnia	prze-
raźliwy	krzyk.	Czwórka	wybrańców	Fortun	zaczyna	przedzierać	
się	przez	zawieruchę,	która	niemal	powala	ich	z	nóg	i	rani	ostrymi	
drobinkami	niesionymi	przez	jęki	Fu Lenga.	Gdy	nagle	opadnie	
metaliczny	pył,	śmiałkowie	zobaczą	jedynie	otaczające	ich	drzewa	
–	drużyna	po	raz	pierwszy	od	momentu	wejścia	do	Jigoku	zosta-
nie	na	całą	scenę	rozdzielona.

Kaze i Oni	 rozegrają	 swoje	 sekwencje	wydarzeń	w	pojedynkę,	
stawiając	czoła	Fu Lengowi.	Natomiast	Yin i Samurai	spędzą	
krótką	wspólną	chwilę,	jak	wiele	lat	temu	w	ogrodach	cesarskich.	
Scena	między	shugenją a bushi	to	ostatnia	okazja	dla	Mistrzyni	Gry,	
aby	 zasugerować	 graczom	 wątek	 niespełnionej	 miłości	 dwójki	
bohaterów,	którzy	może	mogliby	się	pokochać,	gdyby	nie	spotkali	
się	w	piekle.

Byłoby	 najlepiej,	 gdyby	 poniższe	 wydarzenia	 dotyczące	 różnych	 postaci	
przeplatały	się	ze	sobą.	W	następującej	kolejności:

1.	Scena Kaze	(Wyzwanie)
2.	Scena Oni	(Wyzwanie)

3.	Scena Kaze	(Koncentracja)
4.	Scena Oni	(Koncentracja)
5.	Cała scena Yin i Samuraja
6.	Finał Oni	(Uderzenie)
7.	Finał Kaze (Uderzenie)

Kaze

Muzyka: Shogun Total War: Momoe

Magiczny	chłopiec	zostanie	uwięziony	przez	Fu Lenga	w	iluzji	utkanej	ze	
wspomnienia	jednego	z	mistrzów	żywiołów,	którzy	go	stworzyli,	przywołali	
lub	wyvzarowali.	Scena	Kaze	oparta	 jest	na	podobnej	zasadzie,	 jak	 retro-
spekcja	w	Otosan	Uchi.	Jednak	tym	razem	Mistrzyni	Gry	używa	do	zbudo-
wania	wydarzeń	jednego	z	elementów,	których	gracz	jeszcze	nie	wykorzystał.	
Nie	tylko	mistrz	kłamstwa	mami	bohatera,	również	prowadząca	ma	za	zada-
nie	lekko	oszukać	grającego.	Najprawdopodobniej	na	tym	etapie	rozgrywki	
gracz	będzie	spodziewał	się	własnej	sceny	retrospektywnej.	Dlatego	po	tym,	
jak	drużyna	zgubi	się	w	wichurze,	Mistrzyni	Gry	zmienia	muzykę	i	prowadzi	
narrację	tak,	jakby	właśnie	Kaze	przeniósł	się	w	inne	miejsce	oraz	czas.		Ma	
to	zasugerować,	że	wydarzenia	wcale	nie	są	mirażem	stworzonym	magią,	ale	
faktycznym	fragmentem	przeszłości	chłopca.

Ponieważ	miejsce	zostaje	stworzone	z	cząstki	mistrza	żywiołów,	która	po-
została	 w	 chłopcu,	 odbicie	 Kaze	 nie	 wygląda	 jak	 wychudzone	 dziecko. 
W	kulminacyjnym	momencie	bohater	zobaczy	w	lustrze	wody	 lub	dowol-
nym	innym	pasującym	do	sceny	twarz	pasująca	do	charakteru	żywiołu,	na	
bazie	którego	powstała	scena.	Przykładowo,	może	to	być	spokojne	oblicze	
Mistrza	Wody	odzianego	w	kimono	barwy	zamarzniętego	 jeziora.	Ważne,	
że	jedynie	lustra	wyjawiają	prawdę	o	istocie	małego	herosa.	Dodatkowo	w	
scenie	pojawia	się	ostatnie	wcielenie	Fu Lenga	–	mroczny	cesarz	przybiera	
postać	pasującą	do	wspomnień.

Dokładny	przebieg	wydarzeń	podczas	próby	przekonania	Kaze,	aby	na	za-
wsze	pozostał	w	sztucznym	świecie	nie	swoich	wspomnień,	zależy	od	wcze-
śniejszych	decyzji	gracza.	Dlatego	poniżej	znajduje	się	jedynie	WKU opisu-
jące	ogólny	zarys	fabuły	sceny.

Wyzwanie: Kaze	 stoi	 pośród	 iglastych	 drzew	 pokrytych	 śniegiem.	 Po	

https://www.youtube.com/watch?v=DLhI5k-t-NQ&feature=youtu.be
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chwili	słyszy,	jak	ktoś	woła	go	po	imieniu.	Rozpoczęcie	sceny	powinno	być	
niemal	 idylliczne	 i	 nie	 zdradzać	 żadnych	oznak	 iluzji.	Bez	względu	na	 to,	
jakie	wspomnienie	zostanie	wykorzystanie,	musi	znaleźć	się	w	nim	niewielki	
dom	(przykładowo:	drewniana	samotnia	w	górach	lub	prosta	chata	chłopa),	
w	 którym	 chłopiec	 poczuje	 się	 szczęśliwy.	Mistrzyni	Gry	może	 do	 sceny	
wprowadzić	dowolną	liczbę	Bohaterów	Niezależnych	potrzebnych	do	zbu-
dowania	 odpowiedniej	 fabuły	 oraz	 nastroju.	Wszyscy	 jednak	 powinni	 nie	
mieć	prawej	dłoni	 lub	w	 jakiś	 sposób	zaznaczoną	kończynę,	 którą	 stracił	
niegdyś	Fu Leng.	Ponieważ	dla	gracza	byłaby	to	już	zbyt	oczywista	wska-
zówka,	należy	ukryć	ten	fragment	opisu	do	momentu	Uderzenia.	Narracja	
powinna	być	spowolniona	i	skoncentrowana	na	szczególe.

Koncentracja: W	kulminacyjnym	momencie	dochodzi	do	wydarzenia	opi-
sanego	przez	gracza	przed	sesją	i	należącego	do	jednego	z	Władców Ży-
wiołów.	Jednego	z	najważniejszych	momentów	w	życiu	Kaze.	Gdy	gracz	
nasyci	 się	 sceną,	którą	 sam	wcześniej	wymyślił	dla	 swojego	bohatera,	Mi-
strzyni	Gry	nie	kończy	„retrospekcji”	powrotem	do	Lasu	Mieczy.

Ponownie	opisuje	rozpoczęcie	całej	sekwencji	starając	się	nawet	użyć	tych	
samych	 słów	 co	 w	 fazie	Wyzwanie.	 Bohater	 ponownie	 stoi	 w	 okrytym	
iskrzącą	się	zimową	pierzyną	lesie.

Uderzenie: Fu Leng wykorzystał	jedno	wspomnienie	Kaze	do	wyczaro-
wania	małego	świata.	Materii	starczyło	jedynie	na	powtarzające	się	w	kół-
ko	ukochane	wydarzenie	z	przeszłości,	które	bohater	może	przeżywać	bez	
końca.	Dlatego	wszystko,	co	raz	zostało	rozegrane,	ponownie	wydarza	się 
w	niemal	identyczny	sposób.	Postaci	z	iluzji	będę	tym	razem	miały	ucięte,	
zdeformowane	lub	ukryte	prawe	dłonie.	Upadły	kami	będzie	chciał	zatrzy-
mać	chłopca	w	magicznym	więzieniu.	Dlatego	bohater	albo	usłyszy	docho-
dzący	znikąd	głos	lub	przemówią	nim	osoby	ze	wspomnienia.	Głos,	którym	
wcześniej	przemawiały	trupy,	będzie	próbował	przekonać	chłopca,	aby	zo-
stał	w	swoim	małym,	idealnym	świecie.	Prowadząca	powinna	także	wyko-
rzystać	wizję,	którą	gracz	opisał	w	scenie	Trzewia.

Aby	wydostać	się	z	iluzji,	chłopiec	musi	zniszczyć	jedno	z	ostatnich	
wspomnień,	jakie	mu	pozostało.	Oznacza	to,	że	postać	używa	danego	
elementu	i	eksplozja	magii	anihiluje	utkaną	przez	Fu	Lenga	pajęczynę.

Oni

Muzyka: Shogun Total War: Deception

Oni	w	przeciwieństwie	do	pozostałych	bohaterów	nie	spotkał	Księcia	Ciem-
ności	w	przeszłości,	ale	dopiero	zetknie	się	z	nim	w	samym	sercu	Jigoku.	
Aby	łatwiej	przeplatać	sekwencje	Oni	z	wydarzeniami	dotyczącymi	Kaze, 
również	zostały	one	spisane	w	formie	WKU.

Wyzwanie:		Bohater	stoi	samotnie	w	lesie	o	stalowych	gałęziach	i	widzi,	
jak	w	ostrzach	po	tysiąckroć	odbija	się	jego	twarz.	Gracz	ma	sam	opisać,	co	
pokazują	lustra	katan	–	katan,	które	są	odbiciem	duszy	samuraja	i	wyjawiają	
skrywaną	prawdę	o	bohaterze.	Oni	 dostrzega	pomiędzy	drzewami	wąską	
ścieżkę,	która	prowadzi	go	do	niewielkiego	domu,	na	którego	dach	zwaliło	
się	 jedno	z	dziwnych	drzew	o	gałęziach	z	mieczy18.	Dom	wygląda	 jak	sie-
dziba	samuraja,	ma	podziurawione	shoji,	 zaś	podłogę	pokrywa	srebrzysty	
pył.	Gdy	Oni	wejdzie	do	środka	w	pomieszczeniach	znajdzie	pojedyncze	
zniszczone	sprzęty.	Nagle	dostrzeże	rozsunięte	skrzydła	drzwi	 i	wystający	
zza	nich	czubek	geta.	Jeśli	odsunie	papierowy	panel,	zobaczy	stojące	na	zie-
mi	mocno	znoszone	sandały,	zaś	za	sobą	usłyszy	niemal	niesłyszalny	ruch.	
Oni	ujrzy	błysk	przecinającej	powietrze	katany.	Jeśli	nie	złapie	się	na	banalną	
pułapkę	usłyszy	za	sobą	niski	głos:	To koniec twojego życia demonie.

Koncentracja:	 Po	 powrocie	 do	 sceny	Mistrzyni	Gry	 powinna	 rozegrać	
krótką	walkę	z	atakującym	postać	gracza	przeciwnikiem.	Oni	został	zaata-
kowany	przez	 rannego,	doświadczonego	 samuraja,	 który	 jest	mocno	zde-
terminowany,	aby	go	zabić	(przeciwnik	ma	takie	same	statystyki	jak	postać	

18	 Las	Mieczy	znajduje	się	w	wielu	autentycznych	opisach	japońskiego	piekła.	Rosnące	w	nim	drzewa	
wyglądają	niczym	sosny,	z	konarów	których	zamiast	pęków	igieł	wyrastają	katany.

https://www.youtube.com/watch?v=fhuzvHE1Uuc&feature=youtu.be
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grającego).	Fu Leng wcielający	się	w	Hidę Kisadę	będzie	uda-
wał,	iż	jest	przekonany,	że	właśnie	odnalazł	go	demoniczny	sługa	
pana	Krain	Cienia.	Prowadząca	powinna	postarać	się,	aby	gracz	
poczuł	nutę	sympatii	do	napotkanego	bushi,	który	nie	zna	strachu	
i	przemawia	niczym	wielki	generał.

Uderzenie: Daimyo	 spróbuje	 rozdzielić	Oni	 z	 resztą	 drużyny 
i	namówić	go,	do	wyprawy	do	Pałacu	Piszczeli.	Aby	ostatecznie	
przekonać	Kraba,	 że	 faktycznie	 jest	 samurajem,	 a	nie	 sługą	Fu 
Lenga	bohater	będzie	musiał	złożyć	przysięgę	wierności.	Pod-
stępny	kami	powie	bohaterowi,	że	demony	nie	posiadają	honoru,	
jeśli	zatem	chce	udowodnić,	iż	podąża	ścieżką	busido,	musi	uko-
rzyć	się	przed	swoim	panem.	Daimyo	dobędzie	katany	i	rozkaże	
herosowi	przysiąc	na	wiekowe,	rodowe	ostrze.	Istnieją	trzy	pod-
stawowe	rozwiązania	próby	honoru.

• The sword is the soul19	–	Gracz	może	domyślił	się,	że	ma	
przed	sobą	Fu Lenga,	dzięki	powtarzającej	się	wskazówce	z	bra-
kującą	ręką.	Możliwe	także,	że	zadeklaruje,	iż	patrzy	w	ostrze,	aby	
zobaczyć	 co	 ukazuje	 katana.	Wtedy	Mistrzyni	Gry	 rezygnuje	 z	
mechaniki	i	pozwala	rozegrać	scenę,	bazując	na	deklaracjach	gra-
cza.	 Po	 zakończonej	 sekwencji	 gracz	otrzymuje kolejny frag-
ment karty postaci i	wpisuje	dowolny	poziom	Honoru.

• Study the sword to know the soul	–	Jeśli	gracz	wyraźnie	nie	odczy-
tał	sygnałów,	szansę	na	ocalenie	duszy	da	mu	mechanika.	Tuż	przed	wypo-
wiedzeniem	słów	przysięgi	grający	otrzymuje	kolejny	kawałek	karty	postaci,	
a	 także	polecenie	wypełnienia	poziomu	Honoru.	Następnie	ma	wykonać	
test Honoru o ST 25.	Zdany	test	oznacza,	że	ostrze	rozpoznaje	prawdzi-
wego	samuraja	i	wyjawia	przed	nim	tajemnicę	Fu Lenga.	Od	czubka	ostrza,	
które	znajduje	się	blisko	twarzy	bohatera,	do	tusby	przechodzi	jasny	błysk.	
W	pierwszym	promieniu	światła,	jaki	od	dawna	widział	Oni,	w	lśniącej	klin-
dze	odbija	się	czarny,	złowrogi	cień.
19	 Mistrz	miecza	Yamane	z	filmu	Miecz przeznaczenia.

• Evil mind, evil sword		–	W	sytuacji,	gdy	graczowi	nie	udaje	się	zdać	
testu Honoru,	ostrze	miecza	nagle	staje	się	czarne	i	bohater	składa	przysię-
gę	mrocznemu	cesarzowi.	Po	wypowiedzeniu	słów	Daimyo	przemienia	się	
w Fu Lenga.	Oni	płaci	wysoką	cenę	za	oddanie	się	na	służbę	władcy	Jigoku	
–	traci	odzyskaną	cząstkę	siebie.	Gracz	sam	decyduje,	którą	część	złożonej	
już	niemal	w	pełni	karty	ponownie	oddaje.

Pozbawiony	ponownie	fragmentu	samego	siebie	heros	nadal	ma	szansę	na	
odkupienie.	Prowadząca	i	gracz	dostosowują	narrację	oraz	deklaracje	do	bra-
kującej	części	osoby	Oni.	Jeśli	grający	oddał	fragment	z	Kręgami,	oznacza	
to,	że	nie	może	pomagać	drużynie	w	finałowej	walce.	Postać	powoli	umiera	
i	starczy	jej	sił	jedynie	na	wezwanie	widmowej	armii.

Yin i Samuraj

Muzyka: Pandaria: The Golden Lotus

Scena Yin oraz Samuraja	jest	wyjątkowo	trudna,	gdyż	Mistrzyni	Gry	osta-
tecznie	daje	w	niej	znać	graczom,	że	ich	postaci	łączy	uczucie,	które	nie	mia-
ło	szans	zakwitnąć.	Oboje	bohaterów	łączy	wspólny	moment	w	przeszłości,	
który	w	trakcie	gry	może	rozwinąć	się	w	więź	o	różnym	charakterze.	Gracze	
mogą	zadecydować,	że	są	przyjaciółmi	lub	sługami	cesarstwa,	którzy	mogli-
by	zakochać	się	w	sobie	w	innych	czasach.	Dlatego	scena	nadająca	ostatecz-
ny	charakter	ich	relacji	zależy	w	dużej	mierze	od	tego,	jak	na	wątek	reagują	
grający.	Prowadząca	powinna	podchwycić	emocje	graczy	i	bazując	na	nich,	
poprowadzić	całą	scenę.

Gdy	ucichnie	wichura,	para	bohaterów	znajduje	się	w	Lesie	Mieczy	(podob-
nie	jak	Oni).	Lustra	ostrzy	otaczające	herosów	na	moment	pokazują	dwójkę	
dwunastoletnich	dzieciaków	–	chudego	Lwa	i	pewną	siebie	Kuni.	Po	krót-
kim	marszu	Yin	i	Samurai	docierają	do	ukrytej	między	drzewami	niewielkiej,	
starej	świątyńki.	Mistrzyni	Gry	opisuje	ją	dokładnie	tak	samo,	jak	miejsce	ich	
spotkania	w	scenie	Przepowiednia,	z	tą	różnicą,	że	dach	przedziurawiło	uła-

https://www.youtube.com/watch?v=xg5eLQTpe9M
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mane	w	pół	drzewo.	W	środku	podłogę	pokrywa	srebrzysty	kurz	i	odłamki	
ostrzy	 przypominające	 opadłe	 liście.	Nad	miejscem	 składania	 ofiar	 wiszą	
podziurawione,	od	dawna	nie	zapalane	lampiony,	na	których	wypisano	imię	
Fu Lenga.

Scenę	należy	w	pełni	dostosować	do	dynamiki	„związku”	i	nastroju,	w	jakim	
znajdują	się	gracze.	W	momencie,	gdy	grający	zakończą	odgrywanie	relacji	
lub	rozmowy,	na	scenę	znowu	wkracza	Cesarz	Ciemności.

Muzyka: Depeche Mode: Soothe My Soul

W	świątynce	Yin	poczuje	zimne	ukłucie	w	opuszkach	palców.	Gdy	
ból	 zacznie	 narastać,	 zapala	 się	 pierwszy	 z	 lampionów,	 rozświetlając	
imię	potężnego	władcy	Krain	Cienia.	Dłoń	kami	 rozjarzy	 się	 czerwonym	
ogniem	magii	maho	 i	ożyje.	Palce	o	czarnych	paznokciach	zaciskają	się	na	
ostrzu	noża	 lub	wakizashi,	które	Fu	Leng	spróbuje	wbić	w	ciało	 shugenja.	
Ostrze	tanto	płonie	krwawo,	ale	zamiast	syku	ognia	słychać	szept	wypowia-
danego	zaklęcia.	Słowa	w	zakazanym	języku	mieszają	się	z	wężowym	gło-
sem	upadłego	kami,	który	powtarza:	Dołącz do mnie, córko. Jedna kropla twojej 
krwi i będziemy jednością. Podczas	gdy	bohaterka	czuje	rozpalającą	się	coraz	
silniej	moc,	kolejne	lampiony	oblewają	świątynkę	czerwonym	światłem.

Wyzwanie: Yin	 czuje,	 że	zimno	emanujące	z	dłoni	 zaczyna	obejmować	
resztę	jej	ciała.	Fu Leng	częściowo	przejmuje	władzę	nad	shugenja,	która	nie	
jest	w	stanie	się	obronić	przed	potęgą	kami.	Samuraj	może	chwycić	za	nóż	
i	powstrzymać	dłoń	księcia	ciemności.	Wojownik	również	poczuje,	jak	ma-
giczny	ogień	parzy	zimnem	martwego	ciała.	Maho	podpala	oboje	herosów,	
którzy	wspólnie	walczą	z	cesarzem	zza	muru.

Aby	zatrzymać	zbliżające	się	do	szyi	Yin	ostrze,	bohaterowie	muszą	dzia-
łać	wspólnie.	Gracze	wykonują	wspólny	 test	 testując	KRĘGI	Matsu	oraz	
UMIEJĘTNOŚCI	Kuni.	Natomiast Fu Leng,	który	od	dawna	stopniowo	
opanowuje	 ciało	władczyni	 Ziemi	 z	 klanu	Kraba,	 korzysta	 z	 jej	CECH.	
Starcie	oparte	jest	na	zasadzie	testu	przeciwstawnego.	Scena rozegra się na 
jednym teście inicjatywy.	Gracze	mogą	wybrać	TRZY	najlepsze	kostki 
z	dwóch	rzutów	na	Refleks.	Natomiast	Mistrzyni	Gry	ustawia	kotki	akcji	na	
takich	wartościach,	jakie	wyrzuciła	graczka.

W	trakcie	walki	shugenja	zostanie	częściowo	opętana	przez	Fu Lenga.	Jedna	
z	 tęczówek	bohaterki	nabierze	krwistoczerwonej	barwy,	a	z	 jej	ust	będzie	
wydobywać	się	jednocześnie	jej	głos	i	aksamitny	szept	kami.	Brat	założycieli	
siedmiu	klanów	zwróci	się	do	Samuraja	–	zacznie	przekonywać	bohatera,	
że	nic	nie	może	zrobić,	a	Yin	 już	należy	do	niego.	 Już przegrałeś bohaterze. 
Ostrze musi zakosztować krwi	–	wyszepcze	niemal	zalotnie	Fu Leng.	Istotne	

W innym czasie, w innym wcieleniu…

W	scenariuszu	znajdują	się	momenty,	które	sugerują	graczom,	że	Yin i Sa-
muraja łączy	coś	więcej	niż	tylko	braterstwo	broni.	Wątek	romantyczny	jest	
jednak	wyjątkowo	subtelny	i	w	pełni	zależy	od	grających.	Jeśli	Mistrzyni	Gry	
zorientuje	się,	że	bohaterowie	podejmują	grę	uczuć,	powinna	zacząć	wspierać	
niemożliwą	do	spełnienia	miłość.

Prowadząca	powinna	aranżować	sytuacje,	w	których	bohaterowie	mają	mo-
ment	tylko	dla	siebie,	a	także	zasugerować	przed	sceną	Przepowiednia,	że	ich	
herosi	mają	wrażenie,	iż	już	kiedyś	się	spotkali.	Cały	czas	jednak	musi	opero-
wać	niedopowiedzeniami	i	podejmować	to,	co	gracze	sami	stworzą	pomiędzy	
swoimi	postaciami.	Wątek	romantyczny	powinien	być	utrzymany	w	konwen-
cji	miłości,	która	nie	miała	szans	w	pełni	rozkwitnąć.

Motywem,	który	może	podkręcać	relacje	między	bohaterami,	jest	także	zwią-
zek	Yin z Fu Lengiem.	Cesarz	Ciemności	pragnie	Kuni	jedynie	dla	siebie	i	
może	być	odgrywany	jako	rywal	dla	Samuraja.	Dodatkowo	w	pewnym	mo-
mencie	miłosnej	historii	umysł	Kuni	zakryje	zasłona	mroku	i	bohaterka	za-
pomni	swoją	przeszłość,	a	tym	samym	to,	kim	jest	dla	niej	Samuraj.	Graczka	
może	dokonać	dramatycznego	wyboru	i	zdecydować	się	na	tą	Skazę Cienia 
po	scenie	wyznania	uczucia.	Ta	chwila	na	zawsze	utonie	dla	niej	w	ciemności.

https://www.youtube.com/watch?v=C4s6K96eD0w&feature=youtu.be


56

jest,	aby	Mistrzyni	Gry	podkreśliła	zasadę	zaklęcia	–	czyli to, że 
nóż musi spłynąc krwią Yin lub Samuraja.	Walka	z	opętaną	
przez	Księcia	Ciemności	ręką	ma	trzy	najbardziej	prawdopodob-
ne	zakończenia.

• There's only one way to soothe my soul		-	Jeśli	gracz	wcie-
lający	 się	w	bushi	 z	 rodziny	Matsu	nie	 zdecyduje	 się	 i	nie	wbije	
tanto	we	własne	ciało,	scena	nadal	może	zakończyć	się	sukcesem	
drużyny.	Na	 ostatniej	 kostce	 akcji	 gracze	muszą	 pokonać	 dłoń	
upadłego	kami,	która	nagle	puści	nóż.	W	przypadku,	gdy	grający	
dwa	 razy	 przegrają	 test	 przeciwstawny,	 ostrze	 rozpalone	magią	
przebije	 skórę	Yin	 i	 spłynie	 po	 nim	 jedna	 kropla	 krwi.	 Postać	
otrzymuje	kolejną	Skazę Cienia.	Jeśli	byłaby	to	ostatnia	z	czte-
rech,	 jakie	w	trakcie	scenariusza	może	otrzymać	bohaterka,	Mi-
strzyni	Gry	ma	dwa	wyjścia	–	zadecydować,	że	jest	to	moment,	
w	którym	Fu Leng	przejmuje	nad	nią	kontrolę	 lub	z	przyczyn	
dramaturgicznych	przesunąć	ją	w	czasie.	Graczka	nie	kładzie	na	
karcie	postaci	ostatniego	żetonu	skazy,	ale	uczyni	to	w	ostatecz-
nym	starciu.	Wtedy	niespodziewanie	okaże	się,	że	już	należy	do	
Księcia	Ciemności	i	nie	stoi	już	po	stronie	drużyny.

• I'm taking my place, By your side	–	Jeśli	wojownik	z	rodzi-
ny	Matsu	postanowi	poświęcić	się	dla	Yin,	wystarczy,	że	zadeklaruje	swoją	
decyzję.	Gracze	nie	wykonują	żadnego	testu	i	ostrze	przeszywa	ciało	bushi.	
Scena	 powinna	 z	walki	 subtelnie	 przejść	w	 samurajsko-romantyczny	mo-
ment.	Blask	lampionów	powoli	blaknie,	Yin i Samuraj	patrzą	sobie	w	oczy,	
zaś	poświata	maho	gaśnie	w	ranie	wojownika.

Taka	decyzja	ma	dwie	istotne	konsekwencje.	Po	pierwsze,	dotknięta	mocą	
Fu Lenga postać	Samuraja	otrzymuje	Skazę Cienia.	Oznacza	to,	że	gracz-
ka	wybiera	 jeden	z	pozostałych	żetonów	skazy	i	grający	zakrywa	wybraną	
część	swojej	karty.	W	finałowej	walce	ich	decyzja	może	okazać	się	kluczowa.	

Przykładowo,	Samuraj	może	stracić	Honor,	który	jest	podstawą	jego	szko-
ły	szermierczej.		Poza	tym	heros	zbliży	się	do	uświadomienia	sobie,	iż	nie	
jest	już	śmiertelnikiem.	Bushi	zorientuje	się,	że	nie	czuje	bólu,	nie	czuje,	że	
ostrze	w	ogóle	przebiło	jego	skórę	i	mięśnie.	Mistrzyni	Gry	wręcza	graczowi	
karteczki	z	odpowiednio	kolejnymi	rangami	szkoły	(zależy	to	od	wcześniej-
szych	decyzji	gracza).	

• I'm not leaving, Until I'm satisfied	–	Kochankowie	mogą	także	
zadecydować,	że	odcinają	dłoń	Fu Lenga,	którą	na	początku	historii	ożywi-
ła	Yin.	Samuraj	może	pomóc	ukochanej	pozbyć	się	części	ciała	kami,	która	
powoli	przejmuje	nad	nią	władzę.	Takie	wyjście	z	sytuacji	znacznie	wpływa	
na	zakończenie,	gdyż	dłoni	nie	można	zniszczyć	ciosem	katany.	Jeśli	koń-
czyna	nie	zostanie	unicestwiona	magią	lub	maho	–	co	kosztuje	Yin	kolejny	
punkt	skazy	–	Fu Leng	zatriumfuje.	Po	wielkim	finale	Mistrzyni	Gry	opisze,	
jak	porzucona	dłoń	leży	w	zgliszczach	Jigoku.	Z	pozostałej	cząstki	mroczny	
kami	na	nowo	się	odrodzi	i	historia	zatoczy	koło.

SCENA VIII: POŻEGNANIE CESARSTWA
Postaci: Yin, Kaze	oraz	gracz	wcielający	się	w	Samuraja,	który	otrzymuje	postać	Szma-
ragdowego Championa.

Sceneria:	 Zakuty	 w	 szmaragdowo-złotą	 zbroję	 samuraj	 kroczy	 przez	 długi	 korytarz	
pałacu,	a	 słudzy	rozsuwają	przed	nim	oraz	 jego	świtą	kolejne	barwnie	malowane	shoji. 
W	ogromnej	sali	siedzą	przestraszeni	dworzanie,	którzy	za	wachlarzami	próbują	ukryć	po-
żerający	ich	serca	lęk.		U	boku	złamanej	smutkiem	matki	kuli	się	ostatni	potomek	Hantei.

Retrospekcja:	Scena	rozgrywa	się	zanim	wielka	armia	Rokuganu	opuściła	mury	Klanu	
Kraba.	Szmaragdowy Champion	razem	z	Yin	uczestniczą	w	ostatniej	cesarskiej	uczcie	
przed	wyprawą	w	Góry	Smoka	po	tajemniczą	broń	Mistrzów	Żywiołów.

Pomoce:	Mistrzyni	Gry	użyje	karty	–	Szmaragdowego Championa.

Scena Pożegnanie cesarstwa	jest	ostatnią	retrospekcją	w	scenariuszu.	W	jej	trak-
cie	jeden	z	graczy	wciela	się	w	Wysłannika Fortun.	Grający	cofają	się	do	sa-
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mego	początku	legendy	o	wyprawie	do	Jigoku	–	czyli	do	dnia,	w	którym	Ce-
sarz wydał	rozkaz	wymarszu	ostatniej	armii	Rokuganu	w	głąb	Krain	Cienia.	
Natomiast	Kaze	rozegra	pierwszy	moment	swojego	istnienia.	W	sekwencji	
pojawi	się	również	Bohater	Niezależny	–	zaledwie	kilkuletni	Cesarz.	Gracz	
otrzyma	 kartę	 z	 opisem	 Szmaragdowego Championa	 oraz	 informacją,	
która	powierzono	mu	jako	obrońcy	cesarstwa.	Sekwencja	domyka	wątki	po-
szczególnych	postaci,	a	także	tworzy	tło	historii	–	grający	dowiadują	się,	że	
walczą	o	szczątki	dawnego	porządku.

Scena	jest	zbudowana	na	zasadzie	WKU.	Mistrzyni	Gry	przechodzi	do	ko-
lejnych	jej	etapów	bazując	na	deklaracjach	grających,	a	także	relacjach,	jakie	
wybudowali	z	Wysłannikiem Fortun.	Sekwencja	skupia	się	na	odgrywaniu	
wyraźnie	już	stworzonych	w	trakcie	rozgrywki	bohaterów.

Muzyka: Sugizo&Gackt: Mihoyo

Wyzwanie: Yin oraz Szmaragdowy Champion,	którego	odgrywa	gracz	
wcielający	się	w	Samuraja,	znajdują	się	w	cesarskim	pałacu.	Dowódca	ostat-
niej	 armii	 Rokuganu	 razem	 z	 potężną	 shugenja	 przybywają,	 aby	 otrzymać	
ostatni	 rozkaz	od	Cesarza.	Dwójka	bohaterów	kroczy	przez	 audiencyjną	
salę	rodu	Hantei,	której	papierowe	ściany	zdobią	malunki	przedstawiające	
historię	narodzin	kami	oraz	upadku	Fu Lenga.	Dworzanie	mijani	przez	he-
rosów,	którym	dana	będzie	szansa	na	przetrwanie	w	legendach,	z	namasz-
czeniem	napełniają	czarki	herbatą.

Koncentracja: Dwór	 ostatniego	 Cesarza	 wypija	 zatrutą	 herbatę,	 aby	
odejść	z	honorem.	Scena	oparta	na	dialogu	pomiędzy	trójką	postaci	powin-
na	być	 jak	najkrótsza,	 ale	przy	 tym	możliwie	 treściwa.	Młody	Cesarz jest 
dzieckiem,	które	dorastało	w	cieniu	swoich	potężnych	przodków,	co	widać	
w	 jego	 starczym	spojrzeniu.	Ostatni	z	długiej	 linii	Hantei	dźwiga	ciężkie	
brzemię,	ale	nadal	jest	tylko	małym	chłopcem,	które	próbuje	zachować	god-
ność	w	obliczu	nieuchronnego	końca.	Następca	tronu	z	powagą	maskującą	
strach	rozmawia	z	oboma	postaciami:

• Cesarz	przekaże	Szmaragdowemu Championowi staro-
żytny	zwój	 (ten	sam,	który	zdobyli	gracze	w	scenie	Trzewia),	a	 także	
przypomni	mu,	że	pierwszą	część	tajemnicy	poznał	już	z	ust	jego	poległego	
ojca.	Sekret	znajduje	się	na	karcie	postaci	Wysłannika Fortun	-	kiedy	i	jak	
gracz	go	przekaże	zależy	od	niego.	Może	wpleść	informację	w	rozmowę	z	
władcą,	albo	dodać	całą	sekwencję	wydarzeń	do	sceny	retrospekcji.

• Cesarz	powierzy	Yin	zadanie	wyruszenia	w	Góry	Smoka.	Razem	z	
armią	wszystkich	Klanów	ma	dotrzeć	do	odizolowanego	klasztoru,	w	którym	
Mistrzowie	Żywiołów	stworzyli	broń	mającą	zniszczyć	Księcia	Ciemności 
i	 jego	plugawe	pomioty.	Cesarz	 rozkaże	bohaterom	opuścić	 stolicę,	 a	na	
koniec	powie:	Zabijcie mojego brata.

Możliwe,	że	w	trakcie	rozgrywki	w	scenach	generowanych	Punktami Tao po-
jawił	się	Szmaragdowy Champion.	Wszystko,	co	na	temat	bohatera	po-
wiedzieli	i	zadeklarowali	grający,	powinno	pojawić	się	w	scenie	rozmowy.

Audiencję	 kończy	 się,	 gdy	 chłopiec	 unosi	 do	 góry	 czarkę	 i	 zanurza	 usta 
w	herbacie.	Bohaterowie	opuszczają	pogrążoną	w	martwej	ciszy	salę	i	rusza-
ją	pustym	labiryntem	pokoi.	Tym	razem	nikt	nie	rozsuwa	przed	nimi	shoji.	
Yin oraz Szmaragdowy Champion	 wychodzą	 na	 rozległy	 dziedziniec,	
gdzie	 oczekują	 na	 nich	 żołnierze	 noszący	 cesarskie	mony.	 Ponad	 dachami	
zamku	widać	unoszące	się	ku	niebu	słupy	dymu…

Otosan	Uchi	jest	doszczętnie	zniszczone,	a	armia	demonów	za	chwilę	zdo-
będzie	siedzibę	rodu	Hantei.	Ostatnia	armia	Rokuganu	opuszcza	wymarłą	
stolicę.

Muzyka: Shigeru Umebayashi: Dragon

Uderzenie:	Retrospekcja	 przenosi	 się	wysoko	w	ośnieżone	 szczyty	Gór	
Smoka.	Narracja	 skupia	 się	 na	Kaze,	 który	 zostaje	wrzucony	w	 scenę	 in	
medias	res.	Chłopiec	otwiera	oczy	wewnątrz	surowej,	shinseistycznej	świą-

https://www.youtube.com/watch?v=NNRq_lbNGSs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ah8KrC5oXos&feature=youtu.be
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tyni.	Na	wypolerowanej	przez	pokolenia	medytujących	mnichów	
podłodze	widać	odcisk	czterech	par	stóp.	Odciski	powoli	znika-
ją,	jakby	ich	właściciele	jeszcze	chwilę	temu	stali	w	kręgu	wokół	
chłopca.	W	uszach	Kaze	dudni	odgłos	grzmotu,	tak	jakby	przed	
momentem	eksplozja	odbijała	się	od	kamiennych	ścian.	Nad	oł-
tarzem	wiją	się	wstęgi	dymu	zgaszonych	nagłym	podmuchem	wy-
buchu	świec.	Mistrzyni	Gry	informuje	gracza,	że	nie	pamięta,	jak	
znalazł	się	w	świątyni,	zaś	jego	umysł	wypełniają	bardzo	wyraziste	
cztery	wspomnienia.	Prowadząca	pozwala	akcji	zwolnić	i	oddaje	
scenę	w	 ręce	gracza,	pozwalając	mu	„przeżyć”	pierwsze	chwile	
istnienia Kaze.

W	 świątyni	 chłopiec	może	 znaleźć	 przedmioty	 związane	 z	Mi-
strzami	Żywiołów,	 którzy	 poświęcili	 się,	 aby	 go	 stworzyć.	Shu-
genja	pozostawili	po	sobie	subtelne	ślady,	które	świadczą	o	tym,	
że	 rytuał	miał	miejsce	 chwilę	 temu.	Co	 dokładnie	 znajduje	 się	
w	chramie	zależy	od	opisanych	przed	sesją	wspomnień	oraz	po-
wstałych	w	 ten	 sposób	„portretów	psychologicznych”	 czterech	
magów.	W	 odpowiednim	momencie	Kaze	 usłyszy	 dochodzący	
z	zewnątrz	dźwięki.	Za	żelaznymi	wrotami		i	śnieżną	zasłonę	za-
wieruchy	stoją	wysłani	przez	Cesarza	samuraje,	którzy	czekali	na	
zakończenie	rytuału.	W	szalejącej	bieli	chłopiec	dostrzeże	złote	
proporce	i	twarze	wystraszonych	wojowników,	którzy	cofają	się	

na	jego	widok.	Na	spotkanie	Kaze	wyjdzie	Yin.	Przeznaczenie	po	raz	pierw-
szy	splata	losy	bohaterów.	

SCENA IX: PAŁAC PISZCZELI
Sceneria: Serce	Jigoku	to	wzniesiony	na	podobieństwo	pałacu	cesarskiego	ponury	budy-
nek	przypominający	grobowiec.	Zamiast	dachówek	stolicę	piekielnego	cesarstwa	pokry-
wają	kości	poległych,	zaś	pnące	się	w	górę	strome	schody	wzniesiono	z	czaszek.	Puste	sale	
wypełnia	kurz	tysięcy	lat,	na	którym	po	raz	pierwszy	od	zarania	dziejów	pojawiają	się	ślady	
ludzkich	stóp.
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Pomoce: Mistrzyni	Gry	użyje	planszy	do	ostatecznej	bitwy	z	Fu Lengiem,	która	roze-
gra	się	na	planie	duchowym	i	materialnym.

W	zależności	od	decyzji	graczy	historia	może	potoczyć	się	zgodnie	z	pla-
nem	Fu Lenga	lub	podążyć	ścieżką,	na	jaką	zdecydowanym	szturchnięciem	
wepchnęło	 ich	przeznaczenie.	 Istnieje	kilka	możliwych	zakończeń	historii	
Yin, Kaze, Samuraja i Oni.	Bohaterowie	mogą	ulec	mocy	księcia	ciemności 
	i	Rokugan	na	zawsze	zamieni	się	w	piekło	na	ziemi.	Natomiast	jeśli	herosi	
oprą	się	mocy	cienia,	nad	ziemiami	potomków	Amaterasu	wzejdzie	nowy	
świt.	Na	finał	wpływają	wszystkie	deklaracje,	jakie	drużyna	składała	w	trak-
cie	rozgrywania	scenariusza.	To,	ile	Kręgów	pozostało	na	karcie	Kaze, oraz 
jak	bardzo	skażona	jest	shugenja	Kuni,	ma	ogromny	wpływ	na	walkę	z	Fu 
Lengiem,	a	także	ostateczny	wydźwięk	ich	osobistych	wątków.	Jak	kształto-
wał	się	Oni oraz Samuraj,	także	ma	znaczenie	na	poziomie	mechanicznym	
i	fabularnym.

Pod	opisem	zakończenia	 legendy	o	czwórce	herosów	zamieszczono	przy-
kładowe	finały	każdego	z	nich.	Opisane	sceny	bazują	na	wyborach	graczy,	
którzy	rozegrali	Jigoku.	To	jedynie	przykłady	możliwych	zakończeń	wątków	
osobistych	 i	 prowadząca	 przede	wszystkim	powinna	 dostosować	finał	 do	
własnej	drużyny.	Wariacji	na	temat	legendy	o	wyprawie	do	Jigoku	jest	wiele	
i	nie	każda	kończy	się	szczęśliwie.

Muzyka: Sugizo&Gackt: Koku Juuji

Bohaterowie	dotarli	do	Pałacu	Piszczeli,	który	wygląda	jak	wzniesiony	z	ko-
ści	stos	pogrzebowy.	Wybrani	przez	Fortuny	herosi	wspięli	się	po	schodach	
z	ludzkich	czerepów	i	stoi	przed	shoji,	z	którymi	znajduje	się	sala	tronowa	
Fu Lenga.	Wnętrze	jest	identyczne	jak	to,	w	którym	Yin i Szmaragdowy 
Champion	otrzymali	swój	ostatni	rozkaz	od	Cesarza.	Ciemność	po	chwili	
rozświetli	blade	światło	przypominające	płomień	zapalony	w	papierowym	
lampionie.	W	poświacie	oczom	śmiałków	ukaże	się	Cesarz	Ciemności,	który	
stoi	przed	rozwartymi	skrzydłami	drzwi.	Za	plecami	upadłego	kami znajduje 
się	most	do	jednej	z	wież,	w	której	od	wieków	wisi	głuche	Serce Ziemi.

Fu Leng	każdemu	z	bohaterów	objawi	się	pod	inną	postacią.	Samuraj 
zobaczy	Kapłana, Yin	swoją	Mistrzynię, Oni	ponownie	spotka	Hidę 
Kisadę,	zaś	Kaze	spojrzy	w	oczy	osoby	ze	swoich	wspomnień.	Mistrz	ułudy 
i	kłamstwa	złoży	każdemu	z	herosów	propozycję,	licząc,	że	ostatecznie	prze-
chytrzy	przeznaczenie.	Kami	zwróci	się	do	wszystkich	postaci	jednocześnie,	
ale	każda	z	nich	usłyszy	 inną	obietnicę.	W	trakcie	sesji	oczywiście	dialogi	
będą	następowały	jeden	po	drugim,	ale	w	świecie	gry	wszyscy	bohaterowie	
podejmą	 decyzję	w	 tym	 samym	momencie.	Każdą	 rozmowę	 należy	 uzu-
pełnić	elementami	wykreowanymi	przez	drużynę	w	trakcie	rozgrywki	oraz	
konsekwentnie	wprowadzić	podjęte	przez	nich	decyzje.	Przykładowo,	Yin 
może	mieć	zasłoniętą	część	karty	postaci	odpowiadającą	za	wspomnienia.	
Wtedy	Fu Leng	musi	jej	przypomnieć,	że	jest	jej	nauczycielem.

ONI –	Prowadząca	powinna	zacząć	od	Oni,	któremu	władca	piekieł	znowu	
zaproponuje	służbę.	Wojownik	musi	mieć	pana,	któremu	pozostaje	wierny,	
a	stary	porządek	odszedł	i	niebawem	nastaną	rządy	nowego	cesarza.	Nie	ma	
już	rodu	Hantei,	w	imię	którego	bushi	mogliby	żyć	i	ginąć.

KAZE	–	Kolejny	będzie	Kaze,	do	którego	Fu Leng	zwróci	się	jak	do	bli-
skiej	mu	osoby.	Syn	Amaterasu	obieca	chłopcu	nowe	życie	w	mającym	na-
stać	cesarstwie	mroku	albo	ponowną	egzystencję	w	iluzji	stworzonej	dla	nie-
go	ze	wspomnień	Władcy Żywiołów.	

SAMURAJ	–	Fu Leng	zdaje	sobie	sprawę	z	potęgi	ducha	Samuraja,	ale	
zna	także	jego	słabość.	Kami	obieca	wojownikowi,	że	ocali	Yin	od	skazy,	jeśli	
ten	odejdzie	do	krainy	przodków.	Rozmowa	z	przeciwnikiem	powinna	być	
kolejną	wskazówka	dla	gracza,	że	jego	bohater	nie	żyje.	Możliwe,	że	grający	
dawno	 zorientował	 się	w	 sytuacji,	 ale	 zawsze	warto	 subtelnie	 dodatkowo	
upewnić	go	w	rozwiązaniu	tajemnicy.

YIN	–	Na	koniec	Fu Leng przemówi	do	swojej	ukochanej	uczennicy.	Spró-
buje	ją	przekonać,	że	już	są	jednością	i	dawno	stała	się	istotą	mroku.	Mi-
strzyni	wyciągnie	ku	shugenja	swoje	suche	ramiona,	a	następnie	zacznie	iść	w	

https://www.youtube.com/watch?v=W_nFjL5b6yY&feature=youtu.be
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jej	kierunku.	Jest	to	także	idealny	moment	na	ujawnienie,	czy	Yin 
otrzymała	czwarty	punkt	Skazy Cienia w scenie Las mieczy.	Może	
się	okazać,	że	bohaterka	już	znajduje	się	we	władaniu	upadłego	
bóstwa.

Gracze	podejmują	decyzję,	po	której	stronie	się	opowiedzą.	Jeśli	
wszyscy	wybiorą	wierność	bushido,	to	Mistrzyni	Gry	odgrywa	Fu 
Lenga	w	finale	i	odpowiada	za	testy	„złych	mocy”.	W	przypad-
ku,	gdy	któryś	z	grających	uzna,	że	woli	przyłączyć	się	do	Księcia	
Ciemności,	jego	bohater	zostaje	opętany	i	staje	się	jednym	z	wielu	
wcieleń	kami.	Od	tego	momentu	grający	odgrywa	swoją	postać	
tak,	jakby	była	Fu Lengiem,	a	także	wykonuje	rzuty	w	jego	imie-
niu.	Jeśli	mrok	wybierze	więcej	niż	jeden	członek	drużyny,	należy	
w	finałowej	bitwie	jednego	pozostawić	po	stronie	Ciała, a dru-
giego	w	sferze	Ducha.	W	sytuacji,	gdy	wszyscy	uznają,	że	lepiej	
dołączyć	do	demonicznego	władcy,	nastaje	koniec	Szmaragdowe-
go	Cesarstwa.	Wybrani	przez	Fortuny	herosi	tracą	świadomość,	
tonąc	w	ciemności,	zło	triumfuje	i	nowym	cesarzem	zostaje	ósmy	
kami.	Takie	zakończenie	należy	opisać	z	rozmachem,	a	także	po-
zwolić	graczom	na	zamknięcie	swoich	wątków	osobistych,	zanim	
Fu Leng	zabierze	im	resztki	świadomości.

Po	deklaracjach	każdego	z	członków	drużyny	akcja	przyspiesza.	
Fu Leng	 albo	 chwyta	Yin	 za	 rękę,	 albo	 cała	 ciemność	 sali	 audiencyjnej	
wdziera	się	w	ciało	shugenja.	W	przypadku,	gdy	graczka	postanawia	dobro-
wolnie	połączyć	się	z	kami,	sama	opisuje	scenę	zespolenia.	Bohaterka	czuje,	
że	zamyka	się	nad	nią	czarna	kopuła,	która	odcina	ją	od	towarzyszy.	Dłoń	
Kuni	zapala	się	czerwonym	płomieniem	i	w	jednej	chwili	całą	jej	sylwetkę	
otula	maho.	Yin	traci	przytomność	i	osuwa	się	na	tatami.	Gdy	tylko	Samuraj 
dotknie	ukochanej,	również	poczuje	ostre	cięcie	ciemności,	które	odgrodzi	
go od Kaze oraz Oni.	Rozpoczyna	się	ostateczna	bitwa	o	Rokugan	i	dusze	
bohaterów.

Ciało i Duch

Starcie	z	bóstwem	ma	własną	mechanikę	opartą	na	podstawowej,	kosmicznej	
zasadzie	całego	Jigoku.	Ponieważ	upadek	z	niebios	roztrzaskał	Fu Lenga 
na	ciało	oraz	ducha,	walka	będzie	toczyć	się	na	tych	dwóch	planach.	Ciało 
to	całe	Jigoku,	zaś	duch	Księcia	Ciemności	może	być	wszędzie.	Normalnie	
nieuchwytna	cząstka	Fu Lenga	tym	razem	jest	uwięziona	w	ciele	Yin,	którą	
próbuje	ostatecznie	zawładnąć.

Mistrzyni	 Gry	 pokazuje	 graczom	 przygotowaną	 wcześniej	 planszę	 (patrz	
rozdział	Pomoce),	na	której	znajduje	się	znak	Yin	Yang.	Czarna część sym-
bolu oznacza sferę ciała, zaś biała ducha.	 Pierwsza	 z	 nich	 to	 piekło,	
przez	które	przedzierali	się	bohaterowie,	czyli	ogromne,	okaleczone,	wiecz-
nie	żywe	oraz	umierające	ciało	Fu Lenga.	Druga	to	astralna	rzeczywistość,	
w	której	kami	jest	boską	istotą	nie	podlegającą	prawom	czasu	ani	przestrze-
ni.	Oni oraz Kaze	pozostali	w	Jigoku,	zaś	Samuraj i Yin	przenieśli	się	do	
ciała	Kuni,	które	ostatecznie	próbuje	przejąć	Książę	Ciemności.

Po	obu	stronach	Yin	Yang	prowadząca	kładzie	po	11	znaczników	w	odpo-
wiednim	kolorze	 (patrz	 rozdział	Pomoce).	Na	czarnym	polu	ma	znajdować	
się	 10	 czarnych	 żetonów	 i	 jeden	biały.	Natomiast	 na	 białym	polu	 10	 bia-
łych	znaczników	oraz	jeden	czarny.	Aby	zniszczyć	Fu Lenga,	gracze	muszą	
zdjąć	z	planszy	wszystkie	żetony.

Chcąc	usunąć	 jeden	znacznik,	należy	zdać	test	magii	 lub	machania	kataną 
o Stopniu Trudności 45.	Z	 symbolu	 najpierw	 znikają	 żetony	w	 kolorze	
pola.	Na	koniec	zostaje	biały	znacznik	na	czarnym	polu	oraz	czarny	na	bia-
łym.

Tłumacząc	 zasady	 starcia,	 prowadząca	wyjawia	 graczom,	 że	 jasna	 kropka	
oznacza Kaze oraz Oni,	zaś	czarna	Yin i Samuraja.	Niszcząc	Jigoku,	grają-
cy	mogą	zabić	samych	siebie,	grzebiąc	bohaterów	w	zawalającym	się	piekle.	
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Anihilując	plan	duchowy,	unicestwią	natomiast	przodka	oraz	Kuni.

W	scenie	Pożegnanie Cesarstwa	zadaniem	Szmaragdowego Championa	było	
wyjawienie	 sekretu,	 jak	ostatecznie	zabić	Fu Lenga.	 Informacje	powinna	
posiadać	Yin	 i	 to	 ona	wie,	 że	„należy zniszczyć wszystko, co zostało 
dotknięte mocą upadłego kami”.	 Oznacza	 to,	 że	 każdy	 bohater,	 który 
w	jakis	sposób	uległ	Cesarzowi	Ciemności	musi	zginąć,	aby	ocalić	Rokugan.	
Jednak	zasada	jest	otwarta	na	interpretację	graczy	i	Mistrzyni	Gry	powinna	
pozwolić	im	na	jej	doprecyzowanie.

Ostatnią	bitwę	o	Szmaragdowe	Cesarstwo	prowadząca	powinna	rozegrać	na	
dwóch testach inicjatywy	–	czyli	każdy	z	graczy	dwa	razy	wykonuje	rzut	
na Refleks.	Jeśli	w	tym	czasie	nie	usuną	wszystkich	żetonów	z	Yin	Yang,	Fu 
Leng	zdoła	odzyskać	pełnię	siły	i	zwycięży.

Muzyka: H Blockx: The Power

Magiczny chłopiec

W	momencie,	gdy	duch	bushi	rodu	Matsu	wejdzie	w	ciało	Yin i rozpocznie 
się	walka	na	obu	planach,	na	Pałac	Piszczeli	 ruszy	wezwana	 armia.	Znad	
brzegu	 Jeziora	Krwi	nadciąga	niekończące	 się	morze	martwych	wojowni-
ków,	które	naciera	na	zamek,	chcąc	zabić	zagrażających	Księciu	Ciemności	
bohaterów.	Zadaniem	Kaze	jest	zniszczyć	wszystkie	opętane	mocą	upadłego	
kami	zwłoki,	a	także	jego	ogromne	ciało	–	czyli	całe	Jigoku.

Kaze	został	stworzony	dla	tej	chwili.	Gracz	podejmuje	decyzję,	czy	uwal-
nia	ostatnie	żywioły,	czy	zachowuje	 jeden,	czy	w	ogóle	nie	pomaga	w	za-
biciu	Fu Lenga.	 Jeśli	postanowi	walczyć,	 to	 starcie	powinno	być	 jak	naj-
bardziej	 spektakularne.	 Przykładowo,	 chłopiec	 może	 aktywować	 ostatni	
element	i	zamienić	się	w	śnieżną	burzę.	W	przypadku,	gdy	w	scenie	Pałac	
Piszczeli	 bohater	 nie	ma	 już	 żadnego	Kręgu	 lub	 właśnie	 uwolnił	 ostatni 
z	nich,	następuje	jego	ostateczne	przebudzenie.	Prowadząca	powinna	zadać	
graczowi	pytanie	-–	kim jest Kaze? Każda	odpowiedz	jest	poprawna.	Nawet	

jeśli	w	toku	scenariusza	gracz	nie	domyślił	się,	że	powstał	dzięki	
poświęceniu	Mistrzów	Żywiołów,	 to	historia	chłopca	ma	swoje	 roz-
wiązanie.	Grający	 interpretuje	wskazówki	 i	 określa	 istotę	 bohatera.	Może	
uznać,	że	jest	wezwanym	przez	magów	smokiem,	albo	zwykłym	dzieckiem,	
w	którym	zamknięto	cztery	zaklęcia.	W	zależności	od	odpowiedzi	w	koń-
cówce	 przygody	mały	mnich	 używa	 jednego	 elementu,	 który	 go	 określa,	
albo	uzyskuje	oświecenie	stając	się	czystą	Pustką.	W	przypadku,	gdy	w	bi-
twie z Fu Lengiem	bohater	nie	ma	już	żadnego	z	czterech	żywiołów,	gracz	
wykonuje	testy,	korzystając	z	piątego	z	Kręgów.	

Wariacji	zakończenia	 legendy	o	Kaze	 jest	wiele	 i	wszystkie	zależą	od	kre-
atywności	grającego.	Mistrzyni	Gry	powinna	wesprzeć	każdy	pomysł	gracza.

W pustce nie ma światła, ani mroku…20

Kaze	akceptuje	swój	los	i	doznaje	oświecenia.	W	trakcie	satori	mały	mnich	
pojmuje,	że	jest	czystą	pustką.	Pustką,	która	może	wchłonąć	całe	zło	oraz	
mrok	Fu Lenga.

Gracz	 zadecydował,	 że	moc	Pustki	 pozwala	mu	 nie	 tylko	wessać	Ciało 
oraz Ducha,	ale	także	oczyścić	wszystkich	ze	Skazy Cienia.	Grający	stop-
niowo	przejmował	na	swoją	postać	punkty	skazy,	które	w	trakcie	rozgrywki	
otrzymała	Yin i Samuraj.	W	każdej	kolejnej	turze	kładł	na	swojej	karcie	po-
staci	jeden	z	kartoników	skazy.	Pozostali	bohaterowie	odzyskiwali	pamięć,	
zaś	Kaze	 faktycznie	 rozpływał	 się	w	pustce,	 tracąc	kolejne	cząstki	 swego	
człowieczeństwa.	W	finale	śmierć	bohaterów	nie	była	potrzebna,	gdyż	gracz	
oczyścił	„wszystko,	co	zostało	dotknięte	mocą	upadłego	kami”.	

Powrót bohatera

Podobnie	jak	mały	mnich,	tak	i	potężny	Oni	pozostał	w	materialnym	piekle.	
Zadaniem	demona,	 który	 na	 nowo	 stawał	 się	 człowiekiem,	 jest	 nie	 tylko	
zniszczenie Fu Lenga,	 ale	 także	 odkupienie	 dusz	 poległych	w	Krainach	
20	 Za	ocalenie	Rokuganu	i	zrozumienie	natury	Zen	dziękuję	Tomaszowi „kaduceuszowi” Pudło

https://www.youtube.com/watch?v=gjkwPz1b0_s&feature=youtu.be
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Cienia	 samurajów.	 W	 Pałacu	 Piszczeli	 znajduje	 się	 skradziony	
przez	Księcia	Ciemności	Tsuchi no Kokoro,	którego	potężny	głos	
słuchać	nawet	w	zaświatach.

W	momencie,	 gdy	Oni	 zabije	w	dzwon	 i	na	nowo	odezwie	 się	
Serce Ziemi,	 Mistrzyni	 Gry	 wręcza	 graczowi	 ostatnią	 część	 kar-
ty	 postaci.	 Prowadząca	 powinna	 zadać	 pytanie	 –	kto wzywa du-
sze poległych?	Każda	odpowiedź	jest	poprawna.	Grający	mógł	nie	
podchwycić	subtelnych	wskazówek,	że	jest	samym	Hidą Kisadą 
i	 zadecydować,	 że	 jego	 bohater	 jest	 kimś	 innym.	W	 zależności	
od	 decyzji	 przyzwane	 biciem	 dzwonu	 duchy	 albo	 stawiają	 się	
pod	jego	komendę,	albo	ruszają	razem	z	nimi	do	boju	jako	bra-
cia	broni.	Od	tego	momentu	gracz	opisuje	zarówno	akcje	swo-
jej	 postaci,	 jak	 i	 działania	 ogromnej	 astralnej	 armii,	 którą	 wal-
czy	 z	 własnymi	 ciałami.	 Grający	 dostaje	 tyle	 białych	 żetonów	
(patrz	 rozdział	 Pomoce),	 ile	 wynosi	 Chwała	 byłego	 demona.	
Gracz	może	wydawać	żetony	niczym	dodatkowe	Punkty Pust-
ki,	a	także	przekazywać	je	dowolnemu	z	pozostałych	członków	
drużyny.	Na	 końcu	Oni,	 który	 był	 sługą	Cesarza	Ciemności	 – 
a	zatem	ma	w	sobie	jego	cząstkę	–	może	albo	polec	w	bitwie,	albo	
honorowo	popełnić	seppuku.

Gracz	nie	musi	zabijać	swojego	bohatera.	Hida	Kisada	lub	inny	
bohater	Klanu	Kraba	powróci	wówczas	w	chwale	na	mur.	Jednak	z	czasem	
skaza	odbierze	mu	rozum	i	stanie	się	nowym,	mrocznym	panem	Krain	Cie-
nia.
Możliwości	zakończenia	legendy	o	Oni	jest	kilka	i	wszystkie	zależą	od	kre-
atywności	grającego.	Mistrzyni	Gry	powinna	wesprzeć	każdy	pomysł	gracza.

Służba nie kończy się nawet po śmierci…21

Oni	 przypomniał	 sobie,	 że	 jest	 daimyo	 pomniejszego	Klanu	Ważki,	 który 
z	rozkazu	Hidy Kisady	wyruszył	w	głąb	Krain	Cienia,	aby	odzyskać	Tsuchi 
21	 Za	wierność	przysiędze	dziękuję	Przemkowi Zańko.

no Kokoro.	W	trakcie	swojej	misji	uległ	podszeptom	Fu Lenga i	stał	się	jego	
sługą.	W	trakcie	ostatniego	starcia	Oni	odzyskuje	utracony	dzwon.	Głos	Ser-
ca Ziemi	rozlega	się	po	całym	mrocznym	cesarstwie	wzywając	dusze	wierne	
kodeksowi	bushido.

To	nie	był	jednak	koniec	powinności	prawdziwego	sługi	Cesarstwa.	Demon,	
który	znowu	stał	się	człowiekiem	odebrał	sobie	życie	i	jego	duch	dołączył	
do Yin oraz Samuraja	w	walce	z	niematerialną	cząstką	upadłego	kami.	Tym	
samym	Oni	pokonał	zarówno	ciało,	jak	i	ducha	Fu Lenga.	

Duch bushido

Samuraj	po	dotknięciu	Yin	wnika	w	 jej	ciało,	gdyż	sam	 jest	 już	od	daw-
na	duchem.	Tylko	ukochany	Kuni	może	przejść	do	astralnej	sfery	i	pomóc	
jej	w	walce	z	duszą	kami.	Zadaniem	bohatera	jest	zniszczyć	ducha	Cesarza	
Ciemności.	Gdy	w	ciele	Yin	rozpocznie	się	jej	walka	z	duchową	cząstką	Fu 
Lenga,	przyjdzie	czas	na	moment	zrozumienia	dla	bushi	z	Klanu	Lwa.

Zanim	Samuraj	 będzie	mógł	 pomoc	 ukochanej,	musi	 stawić	 czoła	 trud-
nej	 prawdzie.	W	 trakcie	 scenariusza	 pojawiły	 się	wskazówki,	 iż	wojownik	
nie	żyje.	Po	pierwsze,	bohater	 faktycznie	umarł,	a	następnie	powrócił.	Po	
drugie,	walczył	z	ciałem,	które	nosiło	mony	Matsu	 i	 takie	ślady,	 jaka	była	
przyczyna	zgonu	herosa.	Po	trzecie,	w	momencie,	gdy	rozpoczyna	się	bitwa 
z	 Cesarzem	 Ciemności,	 gracz	 otrzymuje	 ostatni	 fragment	 swojej	 Szkoły	
Szermierczej.	Grający	nadaje	nazwę	całej	drodze	samuraja,	jaką	dzielnie	kro-
czył	przez	całe	Jigoku.

Prowadząca	powinna	zadać	pytanie	–	kim stał się Samuraj?	Każda	odpowiedź	
jest	poprawna.	Gracz	nie	musi	stwierdzić,	iż	jego	bohater	po	śmierci	prze-
obraził	się	w	przodka,	który	siłą	swego	ducha	wspiera	towarzyszy.	Wojownik	
może	okazać	się	nadal	żywy,	a	jedynie	doświadczenie	odejścia	z	tego	świata	
sprawiło,	że	jego	duch	przezwycięża	słabość	ciała.
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Opcji	zakończenia	legendy	o	Samuraju	jest	kilka	i	wszystkie	zależą	od	kre-
atywności	grającego.	Mistrzyni	Gry	powinna	wesprzeć	każdy	pomysł	gracza.

Pamiętaj, tak jak bokenami…22

Samuraja i Yin	połączyło	niewysłowione	do	końca	uczucie.	W	przeszło-
ści,	podczas	gempukku,	Fortuny	splotły	losy	dwójki	bohaterów.	Wojownik	i	
shugenja	najszczęśliwszy	moment	spędzili	w	niewielkiej	świątyni	w	ogrodach	
cesarskiej	stolicy.	W	bitwie	z	Fu Lengiem bushi	Matsu	stanął	u	boku	uko-
chanej	i	w	ostatniej	chwili	jej	życia	zwrócił	się	do	niej	tymi	samymi	słowami,	
którymi	przemówił	do	niej	chudy	chłopak	wiele	lat	temu.

Gracz	 podjął	 decyzję,	 że	 sam	 zniszczy	 duchową	 cząstkę	Yin,	 aby	 na	 za-
wsze	zakończyć	istnienie	Fu Lenga.	Samuraj	ostatecznie	pokonał	własną	
słabość	 i	 oderwał	 się	 od	 swojej	 ułomnej	 cielesności,	 stając	 się	 potężnym	
duchem	przodka.	

Uczennica ciemności

W	momencie,	gdy	w	ciało	Yin	wniknie	Fu Leng, shugenja	przenosi	się	do	
białej,	 pustej	 przestrzeni,	w	 której	 prószy	 gęsty	 śnieg.	Po	 chwili	 orientuje	
się,	że	to	nieustający	deszcz	popiołu,	który	rozsypuje	się	przy	najmniejszym	
dotyku.	W	trakcie	walki	w	sferze	Ducha	wszystko	jest	czarne	i	białe.	Nawet	
krew	przypomina	krople	tuszu	na	białym	zwoju.

Przed	bohaterką	graczki	stoi	doskonale	piękny	młodzieniec	w	białym	kimo-
nie	 i	 z	 atramentowymi	włosami	związanymi	w	niedbały	węzeł.	Fu Leng, 
który	pojawia	się	w	swojej	pierwotnej	formie,	zaczyna	zbliżać	się	do	boha-
terki	z	wyciągniętą	w	jej	kierunku	dłonią.	Jeśli	graczka	postanowi	ulec	jego	
namowom	lub	drużynie	nie	uda	się	zniszczyć	którejś	ze	sfer,	kami	wchłonie	
ducha Yin	i	przejmie	władzę	nad	jej	ciałem.

Fu Leng	będzie	kusił	Yin	i	zachowywał	się	jak	czuły	kochanek.	Nieustannie	
22 Za	świetny	one-liner	i	dramatyczną	końcówkę	dziękuję	Jarkowi Kopciowi

będzie	przypominał	bohaterce	o	wszystkich	decyzjach,	jakie	podjęła 
w	trakcie	przeprawy	przez	Jigoku.

W	ostatecznym	starciu	shugenja	z	Klanu	Kraba	może	poddać	się	sile	cienia 
i	zostać	zabita	potężna	eksplozją	magii	żywiołów.	Yin	może	także	poświęcić	
się,	zanim	utraci	wolną	wolę	albo	wybranym	przez	Fortuny	herosom	uda	się	
uratować	ją	ze	szponów	mroku.	W	walce	z	duszą	Fu Lenga	Kuni	używa	
magii	ziemi,	ale	może	także	skorzystać	z	nieczystej	mocy	maho.	Potęgę	krwi	
może	obrócić	przeciwko	Cesarzowi	Ciemności,	niszcząc	zarówno	jego,	jak	
i	 siebie.	 Jeśli	 gracze	zdejmą	wszystkie	żetony	–	poza	ostatnim	czarnym	– 
z	pola	yin,	oznacza	to,	że	shugenja	przeżyła.	Jednak	Yin	nadal	posiada	dłoń	
władcy	Krain	Cienia.	Nawet	jeśli	odetnie	kończynę,	jej	dusza	została	skażo-
na	i	z	czasem	Fu Leng	odrodzi	się	w	umyśle,	a	potem	ciele	bohaterki.

Decyzje	 graczki	 są	 najważniejsze	w	 kwestii	 zakończenia	 głównego	wątku	
scenariusza,	z	którym	Yin	jest	nierozerwalnie	związana.	Opcji	zakończenia	
legendy	o	powrocie kami	 i	 jego	uczennicy	 jest	kilka.	Jak	zawsze	wszystkie	
zależą	od	kreatywności	grającej.

Ja jestem ciemnością…23

Yin	nie	opierała	się	mocy	Fu Lenga i	czule	objęła	okaleczonego	kami,	któ-
ry	objawił	 się	 jej	pod	postacią	Mistrzyni.	Shugenja	 intencjonalnie	 zwabiła	
Cesarza	Ciemności	do	swego	ciała,	aby	tam	ostatecznie	go	unicestwić.	Kuni	
wzięła	we	władanie	mroczną	magię	maho,	gdyż	nawet	jej	własne	imię	ozna-
cza	nieprzenikniony	cień.	Pamiętając	słowa	swojego	nauczyciela,	 iż	posia-
dająca	niebiańską	cząstkę	dłoń	może	go	zniszczyć,	Yin	popełniła	seppuku.	
Trzymając	w	ręce	bóstwa	wakizashi,	wbiła	je	w	swój	brzuch	–	tym	samym	
pokonała	Fu Lenga	jego	własną	dłonią.

Graczka	użyła	 krwawej	magii	 i	 pozwoliła	 swojej	 bohaterce	na	odejście	w	
ciemność.	 Jednak	Yin	 uratowała	 swój	 honor,	 odbierając	 sobie	 życie,	 aby	
ratować	Rokugan.	
23	 Za	zrozumienie	dla	zasady	działania	magii	oraz	poświęcenie	dziękuję	Karinie Graj
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Legenda	o	wyprawie	do	piekła	kończy	się	w	Otosan	Uchi,	w	spa-
lonym	ogrodzie,	w	którym	nadal	stoi	niewielka	świątynka	ufundo-
wana	dla	tych,	którzy	polegli	w	Krainach	Cienia.	W	zależności	od	
decyzji	graczy	w	kapliczce	mogą	pojawić	się	ich	dusze	lub	jedynie	
duchy	kilku	z	nich.	Nad	ołtarzem	zapalają	się	czerwone	lampiony,	
które	rozświetlają	imiona	czwórki	herosów.

Muzyka:	Ninja Scroll: Secret Maneuvers

Domo arigato! Na	zwoju	pojawiają	się	napisy	końcowe.	Specjalne	
podziękowania	dla	graczy,	którzy	pomogli	mi	w	tworzeniu	legen-
dy	o	Jigoku.	W	opowieści	wystąpili:

Alicja Urbanik i Karina Graj	–	jako	Yin
Artur Nawrot i Tomasz Pudło	–	jako	Kaze

Jarek Kopeć i Maciej Walasek	–	jako	Samuraj
Maciej Reputakowski i Przemek Zańko	–	jako	Oni

Za	merytoryczne	wsparcie	 i	wspólne	siedzenie	po	nocach	dzię-
kuję:

Julianowi Czurko
Krzysztofowi Kantorowi

Na	stronie	JIGOKU	znajdują	się	relacje	z	sesji	wszystkich	graczy,	którzy	
wkroczyli	do	rokugańskiego	piekła.

https://www.youtube.com/watch?v=HZMEyT5TdT4&feature=youtu.be
http://jikogul5k.wix.com/jigoku
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POMOCE
W	rozdziale	Pomoce prowadząca	znajdzie	wszystkie	potrzebne	do	przeprowadzenia	scenariusza	karty	postaci,	plansze	walki	oraz	
żetony.	Dodatkowo	zamieszczono	w	nim	opis	oraz	zdjęcia,	jak	można	przygotować	pomoce	do	sesji.
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POMOCE

W	 Jigoku	 pojawia	 się	 wiele	 pomocy,	 które	 będą	 potrzebne 
Mistrzyni	Gry	do	poprowadzenia	legendy	o	wyprawie	do	piekła.	
Najważniejsze	do	zrealizowania	przemian	bohaterów	są	karty	po-
staci,	które	zostały	przerobione	na	potrzeby	scenariusza.	Dodat-
kowo	przed	sesją	prowadząca	powinna	wydrukować	karty	potwo-
rów	i	Wysłanników Fortun	oraz	planszę	finałowej	walki.

Oto	lista	wszystkich	pomocy,	jakie	Mistrzyni	Gry	będzie	potrze-
bowała	do	sprawnego	przeprowadzenia	scenariusza:

4	karty	postaci	graczy
1	dodatkowa	karta	Samuraja

4	żetony	zasłaniające	Kręgi	Żywiołów	dla	postaci	Kaze
4	żetony	Skazy	Cienia	dla	postaci	Yin

10	rang	szkoły	szermierczej	dla	Samuraja

4	karty	potworów
3	karty	Wysłanników	Fortun
10	monów	klanów	dla	Oni

20	żetonów	do	oznaczania	przeciwników
5	żetonów	Chwały	dla	Oni
1	plansza	finałowej	walki
22	żetony	yin-yang

1	zwój	z	tajemnicą	unicestwienia	Fu	Lenga

W	 trakcie	 rozgrywki	 przydatne	będą	 także	dwa	pudełka	na	 żetony	 Skazy	
Cienia	oraz	żetony	do	zasłaniania	Kręgów	Żywiołów,	a	także	woreczek	na	
mony.

W	dalszej	części	rozdziału	prowadząca	znajdzie	gotowe	do	wydrukowania	
pomoce.	Do	scenariusza	dodano	także	zdjęcia	pokazujące,	jak	finalnie	mogą	
wyglądać	wszystkie	przygotowane	karty	i	żetony.

Wykonanie pomocy

Mistrzyni	 Gry	 nie	 musi	 robić	 nic	 poza	 wydrukowaniem	 pomocy.	 Jednak	
odrobina	 zachodu	może	 uczynić	 sesję	 ciekawszą.	 Dlatego	 warto	 do	 kart		 
postaci	użyć	papieru	o	większej	gramaturze	imitującego	stary	pergamin,	zaś	
żetony	nakleić	na	tekturę.

Mony
Po	wydrukowaniu	i	wycięciu	monów	naklejamy	je	na	tekturkę.	Aby	nie	tylko	
łatwiej	się	je	losowało,	ale	także	aby	ładnie	wyglądały,	od	spodu	doklejamy	
papier	do	origiami.

Zwój
Do	wykonania	zwoju	wystarczy	zwykły	wydruk.	Jednak	jeśli	Mistrzyni	Gry	
chce	sprawić	dodatkową	frajdę	graczom,	może	postarać	się,	aby	przypomi-
nał	japoński	dokument.	W	tym	celu	wydrukowaną	na	postarzanym	papierze	
kartkę	należy	nakleić	na	 zwykłą	bambusową	podkładkę	do	 zwijania	 sushi.	
Pod	papier	można	dodać	czerwoną	wstążkę	z	dowiązaną	ozdobą.

Skaza Cienia i wypalone żywioły
Znacznie	praktyczniejsze	w	trakcie	rozgrywki	będą	żetony	naklejone	na	tek-
turkę.	W	trakcie	gry	nie	będą	spadać	z	kart	postaci.	Dodatkowo	prowadząca	
może	przygotować	lakowe	szkatułki	lub	ładne	pudełka	do	schowania	punk-
tów	Skazy	Cienia	oraz	żetonów	żywiołów.
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Demoniczne wcielenia Fu Lenga
Poniżej	 znajdują	 się	karty	potworów,	które	Mistrzyni	Gry	powinna	wydrukować	przed	 sesją.	 Spisano	na	nich	wszystkie	potrzebne	do	przeprowadzenia	 starcia	 informacje 

i	prowadząca	nie	musi	ich	ani	przepisywać,	ani	zapamiętać.	Wystarczy,	że	przed	daną	sceną	przygotuje	materiały	wymienione	w	punkcie	Pomoce.	W	punkcie	Broń Podstawowa podano 
ostateczne	obrażenia,	jakie	zadają	pomioty	Fu Lenga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mony
Mony	potrzebne	są	do	przeprowadzenia	sceny	Jezioro Krwi,	w	której	gracz	wcielający	się	w	Oni	powołuje	do	służ-

by	dusze	poległych	w	Krainach	Cienia	samurajów.	Ciekawą	opcją	jest	wydrukowanie	monów	i	naklejenie	ich	na	tekturę. 
Następnie	należy	je	umieścić	w	jakimś	pojemniku,	z	którego	gracz	może	losować	–	przykładowo	w	woreczku	lub	pudełku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wysłannicy Fortun
Na ścieżce prowadzącej herosów do Jigoku Fortuny postawiły swoich wysłanników, którzy mieli za zadanie pomóc 

im w wypełnieniu przeznaczenia. Poniżej znajdują się karty postaci, które w wyznaczonych scenach otrzymują gracze. 
Wszystkie potrzebne do rozegrania scenariusza informacje znajdują się w opisie Wysłanników Fortun. Dodatkowo każ-
da z nich zawiera „zahaczkę” dla grającego, którą może wykorzystać w dopełnieniu powierzonej mu postaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Przeciwnicy
W wielu starciach bohaterowie graczy będą walczyć z przeważającymi siłami Cienia. 

Chcąc ułatwić Mistrzyni Gry przeprowadzenie potyczek, a także pomóc graczom w orientacji, 
warto użyć znajdujących się poniżej żetonów przeciwników. Najbardziej pomocne mogą okazać 
się w rozegraniu sceny Jezioro krwi. Prowadząca potrzebuje około 20 takich żetonów.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sfera ducha i ciała
Planszę ilustrującą zasadę ostatniej bitwy z Fu Lengiem Mistrzyni Gry pokazuje graczom po zakończeniu sceny 

kuszenia. Dopiero gdy wszyscy członkowie drużyny określą, jaką decyzję podejmują ich postaci, prowadząca pokazuje 
planszę i wyjaśnia zasadę starcia. Oprócz planszy do bitwy o Rokugan MG potrzebować będzie żetonów Yin (czarne że-
tony) i Yang (białe żetony).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zwój
Pergamin	z	tajemnicą	Fu Lenga	został	spisany	przez	samego	kami Hantei.	Po	scenie	Trzewia 

Mistrzyni	Gry	wręcza	drogocenny	zwój	graczom,	którzy	podejmują	decyzję,	czy	chcą	złamać	ma-
giczną	pieczęć.	Bohaterowie	nie	muszą	tego	robić	–	w	takiej	sytuacji	prowadząca	wyjaśnia	im	zasadę	
ostatniej	bitwy,	ale	nie	wyjawia,	że	wszystkie	żetony	muszą	zniknąć.	Ustanawia	jedynie	limit	czasowy	
potyczki	podany	w	opisie	sceny	Pałac Piszczeli.

Ponieważ	zwój	jest	ważny	dla	przebiegu	sesji,	a	także	może	stanowić	urozmaicenie	rozgrywki,	warto	
zadbać,	aby	zrobił	wrażenie.	Dodatkowo	istotne	jest,	aby	Mistrzyni	Gry	obwiązała	go	wstążką	lub	
sznurkiem	–	po	wręczeniu	drużynie	nie	powinien	się	rozwinąć	przez	przypadek.	Złamanie	pieczęci	
rozegra	się	wtedy	jednocześnie	w	świecie	gry	i	sesji.
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YIN
Przed rozpoczęciem sesji graczka wcielająca się w Yin otrzymuje kartę postaci, a także pudełko ze schowanymi w nim znacznikami Skazy 

Cienia. Mistrzyni Gry prosi ją, aby na razie nie otwierała pudełka, a jedynie zapoznała się z informacjami o swojej bohaterce. W zależności od pre-
ferencji graczki prowadząca wyjaśnia jej zasadę działania maho albo na razie pozostawia ją w tajemnicy. W końcu Yin dopiero pozna konsekwencje 
działania zakazanej magii.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
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Poniżej widać, jak należy umieścić Skazy Cienia na karcie postaci Yin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej	widać,	jak	należy	zasłonić	kolejne	żywioły	na	karcie	postaci	Kaze.	Bohater	traci	ostatecznie	wybra-
ny	przez	siebie	samego	element.	Od	tej	pory	jego	Krąg	wynosi	tyle	ile	najniższa	cecha	w	danym	żywiole.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kaze
Przed rozpoczęciem sesji gracz wcielający się w Kaze otrzymuje kartę postaci, a także pudełko 

ze schowanymi w nim znacznikami żywiołów. Mistrzyni Gry prosi go, aby na razie nie otwierał pu-
dełka, a jedynie zapoznał się z informacjami o swoim bohaterze. W zależności od preferencji gracza 
prowadząca wyjaśnia mu zasadę działania magii żywiołów albo na razie pozostawia ją w tajemnicy. 
Ostatecznie Kaze nie wie, kim jest i jakie są konsekwencje uwalnianych mocy.

W przypadku wszystkich herosów Mistrzyni Gry powinna spytać graczy przed sesją, czy odpowiada 
im sytuacja, w której nie posiadają pełnej wiedzy o bohaterach. Jeśli grający czuliby się z tym niekom-
fortowo, należy wprowadzić zmiany w scenariuszu lub zdecydować się na rozegranie innej przygody.
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Samuraj
W zaznaczonych w scenariuszu scenach Mistrzyni Gry wręcza graczowi wcielającemu się w postać Samuraja 

kolejne rangi Szkoły Szermierczej. Za każdym razem daje grającemu trzy karty z opisem jeden rangi Drogi Chwa-
ły, Drogi Służby i Drogi Wojny - kolejno trzy karty z Rangą I każdej ze szkół, potem Rangą II, a następnie Rangą 
III. Gracz wybiera i zatrzymuje jedną rangę z każdego poziomu, stopniowo kompletując całą Szkołę Szermierczą. 
Na koniec dostaje kartę z ostateczną techniką i nazywa ścieżkę, jaką obrał jego bohater.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droga Chw
ały

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Droga Służby
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Droga W
ojny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Poszczególne Drogi wojownika warto wydrukować na trzech różnych kolorach papieru, aby lepiej odróżnić je 
od siebie. Po wydrukowaniu prowadząca może nakleić je na tekturę. Dzięki temu gracz będzie je mógł ułożyć 
stabilnie obok karty postaci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oni
Kartę	bohatera	wyzwolonego	spod	mrocznej	magii	należy	nie	tylko	wydrukować,	

ale	także	odpowiednio	pociąć.	Na	karcie	znajdują	się	zaznaczone	linie	cięcia.	Najlepiej	
jeśli	karta	Oni	zostałaby	wydrukowana	na	papierze	o	grubszej	gramaturze	–	dzięki	temu	
składana	niczym	puzzle	karta	nie	będzie	się	fałdować	ani	miąć.

Mistrzyni	Gry	musi	 pamiętać	 o	 kolejności	 przekazywania	 graczowi	 części	 karty	 jego	
herosa.	Po	otrzymaniu	fragmentu	daje	mu	chwilę	na	wypełnienie	brakujących	miejsc,	
wartości	lub	umiejętności.	Grający	ma	zupełną	dowolność	w	decydowaniu,	co	wpisać	
na	kartę.	Pod	pustymi	polami	znajdują	się	polecenia,	które	ułatwią	Mistrzyni	Gry	zacho-
wanie	płynnej	narracji.
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Karty postaci
Karty postaci, które gracze dostaną przed sesją Jigoku, zostały zmienione i dostosowane do wprowadzonej narracyj-

nej mechaniki. Dlatego zamieszczone poniżej karty znacznie różnią się od tych z oficjalnego podręcznika Legendy Pięciu 
Kręgów. Po wręczeniu graczom ich bohaterów Mistrzyni Gry powinna im dać czas na zapoznanie się z zawartymi na nich 
informacjami i odpowiedzieć na wszystkie pytania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkty Chwały
Żetony, które gracz wcielający się w Oni otrzymuje 

przed finałową walką z Fu Lengiem.

----------------------------------------------------------------------
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Dziękuję	za	wspólną	przeprawę	przez	Jigoku.


