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7th Sea

Naród bez ziemi
Autor: Julian Czurko
Redakcja: Andrzej Kołodziejczyk

The Pirate Nations jest pierwszą księgą do gry 7th Sea z serii Nation Books wydaną
przez AEG. Jako podręcznik inaugurujący całą linię przecierała drogę dla kolejnych publikacji
i widać po niej, że konwencja wspomnianej linii dodatków dopiero się klarowała. Wprawdzie
układ rozdziałów jest taki sam jak w kolejnych książkach, jednak sama zawartość i jej
proporcje wskazują jeszcze na pewną nieśmiałość. Można podejrzewać, że autorzy nadal byli
przywiązani do swoich pomysłów z gry karcianej, które w tej publikacji trochę przeważyły nad
rozwiązaniami fabularnymi.

Bezpieczna przystań
Zgodnie z tradycją linii 7th Sea książkę otwiera (i zamyka) opowiadanie wprowadzające
czytelnika w klimat morskich podróży, pirackich przygód i odkrywania Nieznanego. Zaraz po
tym następuje przejście do opisów konkretnych miejsc istotnych dla historii Thei i pirackich
nacji, a także interesujących pod kątem scenerii dla przygód. Dość szczegółowo – bo nawet
uzupełniając tekst mapkami – opisano trzy lokacje: port zwany Cieśniną Krwi, opanowaną
przez kapitana Allende wyspę-więzienie La Bucca oraz stolicę pirackiej republiki, Canguine.
Dodatkowo przytoczono garść wierzeń i przesądów, jakimi kierują się zdobywcy mórz, aby
nie wpakować się w piekielne tarapaty, bądź nie narazić się bóstwom oceanu.
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Naród bez ziemi
Pirat
Kolejny rozdział przedstawia pięć najsłynniejszych pirackich band: Bractwo Wybrzeża,
Morskie Charty, Korsarzy Chajred-dina, Łupieżców z Vesten oraz załogę Karmazynowego
Rogera. Przy każdej z nich opowiedziano jej historię, zwyczaje oraz sposoby rekrutowania
nowych członków, co daje MG gotowe pomysły na wprowadzenie graczy do morskiej
kampanii. Ponadto (a może przede wszystkim, proporcje są kontrowersyjne) szczegółowo
opisano członków tych grup, około dziesięciu osób na każdą z nich! Jest to główny powód
złych opinii na temat The Pirate Nations, którym zarzuca się, że w dużej mierze są galerią
bohaterów, którzy wcześniej pojawili się w grze karcianej. Nie można zaprzeczyć, że jest
w tym wiele racji, gdyż w sumie rozpisano aż pięćdziesiąt dwie postaci, co stanowi trzecią
część całej książki.
Faktycznie, nie sposób nie zauważyć, że autorzy stracili umiar – albo zabrakło im
ciekawszych pomysłów do zaprezentowania. Niemniej, galeria postaci ma swoje pozytywne
strony. Konwencje pozostałych nacji są czytelnikowi dosyć bliskie, gdyż w ogromnej mierze
opierają się na rozległej wiedzy o kulturze. Wzory o nich czerpiemy z historii, literatury oraz
sztuk z różnych wieków. Tymczasem taka wizja piratów jest w ogromnej mierze fantastyczną
interpretacją faktów, przekazywaną głównie przez literaturę oraz filmy. Ich konwencja jest
specyficzna, a podręcznikowe opisy starają się zebrać i zaprezentować jej różne oblicza,
proponując różne stylistyki: poczynając od załogi Kapitana Haka, poprzez romantycznych
rebeliantów, na handlarzach niewolników kończąc.
Na marginesie, wypowiadając się z osobistego doświadczenia, mnie osobiście konwencja
piracka nigdy nie pociągała – aż do momentu lektury The Pirate Nations (muszę zaznaczyć,
że było to przed obejrzeniem Piratów z Karaibów). Jako osoba nie znająca się zupełnie na
żeglarstwie i nie odnajdująca się w takich klimatach, dostałem dość informacji na temat życia
na morzu, żeby z przyjemnością myśleć o graniu w sesjach pirackich. Dodatkowo opisanie
całej załogi statku (mimo iż w pięciu różnych wersjach) pozwala wyobrazić sobie, jak wygląda
jej współpraca oraz kompetencje i zadania poszczególnych osób.
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Drama
Ta sekcja książki standardowo zawiera nowe cechy i zasady, służące do ubarwienia postaci.
Otwiera ją Rozkład kart przeznaczenia, czyli losowanie klimatycznej historii bohatera,
stanowiącej jednocześnie zaczątek nadchodzących przygód. Kolejnym smaczkiem jest szkoła
Rogers, ucząca podstępnej walki na chybotliwym pokładzie statku. Fakt, że pokuszono się
o zaproponowanie tylko jednej szkoły, rekompensują ciekawe Biegłości, jakie można do niej
dokupić – w tym, na przykład, zachęcające do epickich scen Zjeżdżanie na nożu po żaglu.
Pozostałymi atrakcjami są rozmaite Zalety, Zaszłości, ciekawe opisy syrneckich
artefaktów, wyposażenia statków (armat, granatów) oraz dodatkowe zasady walki morskiej.
Ciekawostką jest tu tabela efektów pijaństwa, które mogą może dodać polotu bardziej
birbanckim przygodom. Rozdział ten daje graczom i MG pojęcie, w jakie tarapaty może się
wpakować pirat i jakie są narzędzia wydobywania się z nich. Już sama lektura nowych
umiejętności czy poszczególnych broni może inspirować do zaaranżowania emocjonującej
sceny.

Podręcznik żeglarza
Przedostatni rozdział podręcznika poświęcony jest poradom na temat grania. Są one
jednym z najcenniejszych materiałów, jakie autorzy prezentują czytelnikom, i to
w perspektywie całej linii 7th Sea. W niewielu innych systemach konwencja gry jest
wykładana przejrzyście, zazwyczaj interpretuje się ja na podstawie stylistyki. Tutaj, nie dość,
że twórcy nazywają wszystko po imieniu, to jeszcze w zgrabnych artykułach dają konkretne
rady, sugerują, jak należy grać, czego unikać i jakimi drogami dążyć do wspólnej zabawy.
Zmierzono się także z problemami grania postacią pirata. W części zaadresowanej do
wszystkich czytelników omówione zostały fakty i mity na temat piratów, a na ich tle
zarysowano takie rodzaje postaci, na jakie stawia 7th Sea. Przedstawione zostały też powody,
dla których Bohater mógł zdecydować się na porzucenie życia na stałym lądzie na rzecz
tułaczki po morzach oraz konsekwencje takich wyborów.
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W części przeznaczonej dla MG poruszono kwestie wplątywania bohaterów w morskie
opowieści, bardziej techniczne zagadnienie nawigacji w magicznym XVII wieku, a także kilka
pomysłów dotyczących pirackiej codzienności. Wśród nich pojawiły się, między innymi,
pomysły na różne gry hazardowe, a także spis rzeczy, które powinny się znaleźć w ładowni.
Dzięki klimatycznym szczegółom łatwiej sobie wyobrazić, jak wygląda organizacja życia na
statku pomiędzy kolejnymi bitwami morskimi i odkrywaniem egzotycznych wysp.

Statki pirackie
Na zakończenie zamieszczono szkice pięciu statków należących do załóg opisanych
w drugim rozdziale. Mimo iż to ładny dodatek, brak jakiejkolwiek legendy czy dodatkowego
rzutu z góry sprawia, że ilustracje nie są specjalnie przydatne i spełniają wyłącznie funkcję
„rysunku poglądowego”. Szkoda, bo nawet pojedynczy statek, ale opisany szczegółowo, byłby
bardziej praktyczny.
The Pirate Nations jest podręcznikiem ciekawym i oferującym wystarczającą dawkę
informacji, aby rozpocząć obszerną kampanię. Dodatkowym atutem są bardzo ładne
ilustracje, umilające lekturę i wprowadzające czytelnika w piracki klimat. Niemniej, nie
można oprzeć się wrażeniu, że pewnych informacji mogłoby być więcej (szkoły walki,
szczegóły budowy okrętów, historie, które można wpleść w przygodę), a inne zostały
nadmiernie pomnożone i powtórzone (bohaterowie, ilustracje, opisy miejsc). Zawsze lepiej
postawić na inspirowanie czytelnika niż serwowanie mu gotowych rozwiązań. Pod tym
względem podręcznik ten nie może się równać z żadną z kolejnych części Ksiąg Nacji ani
Tajnych Stowarzyszeń. Problemem mógł być brak pomysłów, gotowych materiałów lub po
prostu nowy rodzaj dodatku. Na szczęście późniejsze publikacje kontynuowały najlepsze
pomysły zawarte książce – te same, dla których warto po nią sięgnąć.
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Szkoł
Szkoła Szermiercza Rogers
Tłumaczenie: Julian Czurko
Redakcja: Andrzej Kołodziejczyk

Pochodzenie: Brak (każda postać może się jej nauczyć za 25 Punktów Bohatera).
Opis: Rogers jest stylem walki, przekazywanym latami wśród piratów. Wieść głosi,
że podstawowe techniki opracował kapitan Rogers, jednak od jego czasów tak wiele dodano
i zmieniono, że obecnie w niewielkim stopniu przypominają pierwowzór. Stare zagrania
porzucono, na ich miejsce wprowadzając nowe.
Rogers w dużej mierze bazuje na używaniu sztuczek by zmylić i wymanewrować
przeciwnika, ale również uczy fechmistrza jak radzić sobie w walce na chybotliwym pokładzie
statku. Kiedy szczury lądowe wpadają z impetem na reling, pirat rusza by zadać ostateczny
cios.
Główną słabością stylu Rogers jest specyficzna technika balansowania, której uczą się
adepci. Choć zazwyczaj jest efektywna, jednak świadomy jej przeciwnik może zauważyć pewne
ugięcia nóg, kiedy uczeń nie jest w stanie efektywnie parować. Ta praca nóg jest tak mocno
wyuczona przez studentów, że używają jej nawet na stałym lądzie.
Podstawy: Fechtunek, Nieczysta walka.
Biegł
Biegłoś ci szermiercze: Wiązanie (Fechtunek), Corps-a-corps, Rozbrajanie (Fechtunek),
Wykorzystanie słabości (Rogers).
Uczeń
Uczeń: Możesz użyć biegłości Balansowanie zamiast którejkolwiek Biegłości Parowania.
Dodatkowo uczysz się jednej Pirackiej Zagrywki.
Czeladnik: Dodajesz +5 do PT trafienia cię na pokładzie statku, chyba że zaatakowano
cię z zaskoczenia. Uczysz się także jednej dodatkowej Pirackiej Zagrywki.
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Szkoła Rogers
Mistrz: Dostajesz dodatkowe +2 do Poziomu Lęku (zobacz Przewodnik Mistrza Gry,
str. 183). Jeśli nie wywołujesz Lęku, otrzymujesz Poziom Lęku na poziomie 2. Uczysz się
także dwóch dodatkowych Pirackich Zagrywek.

Pirackie Zagrywki
Ci piraci, którzy uczą się stylu walki Rogers, używają przeróżnych sztuczek i zmyłek aby
przechytrzyć przeciwników. Mogą wybrać swoje Zagrywki z poniższej listy:

O’Reling
Dostajesz Darmowe Podbicie używając Corps-a-corps kiedy twój cel używa Balansowania
jako Biegłości Obrony.

Przycumuj Mu!
Rzucasz i zatrzymujesz dodatkową kość obrażeń, kiedy atakujesz przeciwnika szpilą do
mocowania lin (twój atak zadaje 2z2 obrażeń, nie wliczając w to Krzepy) Nie otrzymujesz
ujemnych modyfikatorów za używanie broni w lewej ręce, kiedy używasz szpili.

Jazda Na Ostrzu Noż
No ż a
Poświęcając jedną Akcję możesz wbić nóż w pobliski żagiel i zjechać po nim na pokład,
unikając obrażeń za upadek. Kiedy tak robisz, możesz zaatakować kogoś poniżej używając
Gibkości + Balansowania. Jeśli atak się powiedzie, zadajesz jedną kość obrażeń za każde dwa
Poziomy Upadku (1 poziom to 3 metry), zaokrąglając w dół.

Śmierć
mierć Znienacka
Jeśli jesteś chociaż jeden Poziom wyżej niż twój przeciwnik, możesz poświęcić jedną
Akcję, aby zwiesić się na dół i zaatakować go używając Animuszu + Dyndania. Jeśli atak się
powiedzie, zadajesz 3z1 obrażeń, a twój przeciwnik wyląduje twarzą do ziemi. Jeśli atak chybi,
musisz rzucić na Animusz + Dyndanie przeciw PT 15, albo sam spadniesz na twarz.
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Szkoła Rogers
Nie Popuść
Popuść
Otrzymujesz zaletę Wytrawny Pijak za darmo. Dodatkowo, otrzymujesz Darmowe
Podbicie kiedy atakujesz beczką piwa (Broń improwizowana: 0z1 obrażeń).

Podrzucenie Nogą
Nogą
Możesz pochwycić miecz z ziemi i zaatakować nim w tej samej Akcji, pod warunkiem,
że stoisz obok niego na początku swojej Akcji.

Wszyscy Na Burtę
Burtę !
Rzuty Abordażu po twojej stronie zostają podniesione o1. Do trzech szermierzy Rogers
może zmodyfikować rzut Abordażu dla jednej strony.

Szybkie Dobycie
Możesz dobyć pistolet i strzelić w tej samej Akcji.

Na Mię
Miękkich Nogach
Możesz rzucić i zatrzymać dodatkową kość kiedy używasz Biegłości Balansowania. Nie
podnosi to PT bycia trafionym, kiedy używasz jej jako Biegłości Obrony, ale wpływa na rzuty
Aktywnej Obrony.

Po(d)rę
Po(d)ręczna Broń
Broń
Nie otrzymujesz ujemnych modyfikatorów używając pistoletu w lewej ręce.
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Pirackie
Pirackie Zaszł
Zaszłości
Tłumaczenie: Andrzej Kołodziejczyk
Redakcja: Julian Czurko

Wygnaniec
Dawniej miałeś miejsce, które mogłeś nazwać domem. Jednak stało się coś strasznego
i nie możesz do niego powrócić pod karą śmierci. Kiedy bierzesz tę Zaszłość, musisz wybrać
jeden z krajów – jeśli kiedykolwiek rozpozna cię tam osoba, która nie jest ci przychylna,
zostaniesz stracony. Wartość Zaszłości określa jak bardzo znany jesteś i jak ciężko będzie ci
udowodnić niewinność.

Zaginiony Krewny
Kilka lat temu jeden z twoich krewnych zaginął lub został porwany. Byłeś z nim bardzo
blisko związany i jego zniknięcie wstrząsnęło tobą tak bardzo, że postanowiłeś odnaleźć
krewniaka. Wartość Zaszłość określa jak trudno będzie odnaleźć członka rodziny i jak
zareaguje on (pozytywnie bądź negatywnie), kiedy w końcu ci się powiedzie.

Moment Zachwytu
Kiedyś widziałeś coś tak niesamowitego i wzruszającego, że postanowiłeś odnaleźć obiekt
swego zachwytu i poczuć te emocje jeszcze choć raz. Może być to Siódme Morze, piękna
kobieta zamieszkująca wyspę nie zamieszczoną na żadnej mapie czy tajemniczy i przystojny
nieznajomy, który podarował ci noc pełną niezapomnianych wrażeń. Mogło to być nawet
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Pirackie Zaszłości
złote miasto, lśniące gdzieś na horyzoncie. Cokolwiek by to nie było, od tamtej chwili
zwykłe, codziennie życie nie jest już tak pociągające. Im więcej punktów wydasz na tę
Zaszłość, tym ciężej będzie ci powtórzyć czarowną chwilę i tym większy wpływ (pozytywny
bądź negatywny) będzie na ciebie miała.

Branka
Zostałeś porwany przez piratów. Teraz jesteś przykuty do wiosła pod pokładem lub
zmuszony do służby Kapitanowi i tylko wyglądasz swojej szansy na wywołanie buntu lub
ucieczkę. W najgorszym wypadku możesz nawet służyć na pokładzie Karmazynowego Rogera.
Możesz wziąć tę Zaszłość jedynie po konsultacji z Mistrzem Gry. Jej wartość oznacza jak
trudno będzie ci doprowadzić do buntu lub ucieczki oraz jakie będą tego konsekwencje.

Mapa Skarbów
Nie ważne jak wszedłeś w jej posiadanie – może kupiłeś ją od wędrownego wróżbity, albo
przekazał ci ją ojciec – mapa na pewno prowadzi do czegoś drogocennego. Za pozwoleniem
Mistrza Gry Zaszłość tę może wziąć kilku Bohaterów – wtedy mapa skarbów podzielona
będzie na kilka części. Możesz obniżyć koszt wykupienia tej Zaszłości o jeden punkt, jeśli
zgodzisz się aby kawałek mapy posiadał Łotr. Wartość Zaszłości determinuje jak
niebezpieczne będzie podążanie za wskazówkami z mapy oraz jaka nagroda oczekuje cię kiedy
już rozkopiesz X .

Poszukiwany
Za twoją głowę wyznaczono cenę. Łowcy nagród, strażnicy prawa i inni Bohaterowie
czujnie rozglądają się za twoją twarzą, której podobizny rozwieszone są po wszystkich
miastach. Wartość Zaszłości determinuje jak wielka jest nagroda za ujęcie ciebie: przelicznik
to 1000 Gilderów za każdy wydany Punkt Bohatera.

13

7th Sea

Pirackie Zalety
Tłumaczenie: Julian Czurko
Redakcja: Joanna Filipczak

Oczy Sokoła (2 pkt.)
pkt.)
Bohater widzi dalej niż większość ludzi. Otrzymuje dwa Darmowe Podbicia podczas
Testów Percepcji, w których chodzi o dostrzeżenie czegoś z dużej odległości.

Zła Reputacja (13 pkt.)
pkt.)
Ta Zaleta stworzona jest z myślą o Łotrach, choć Bohaterowie mogą ją wykupić za zgodą
MG (i podając naprawdę dobry powód, dla którego chcą ją mieć). Łotr otoczył swoje imię
taką liczbą mitów, że matki straszą nim niegrzeczne dzieci. Raz na scenę, może wykorzystać
jedną z dwóch zdolności:

Nikogo Nie Oszczę
Oszczę dzać
dzać!
Łotr może wydać jedną Kość Dramy aby zyskać Poziom Lęku 2 do końca bieżącej Sceny.
Jeśli już posiada Poziom Lęku, wzrośnie on o 2.

Słyszał
yszałem o Nim!
Łotr może wydać jedną Kość Dramy aby obniżyć swoją Reputację o 20 aż do końca
Sceny. Wszystkie wydane wcześniej przez niego Kość Reputacji, są nadal traktowane jako
użyte.
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Piracka Zagrywka (3 pkt.)
pkt.)
Bohater nauczył się jednej – i tylko jednej – z Pirackich Zagrywek, zaproponowanych
praktykantom szkoły Rogers. Nie może nauczyć się żadnej kolejnej bez nauki samego stylu
walki, w którym to momencie straci tę Zaletę – stanie się ona jego Zagrywką ze stopnia
Ucznia. Bohaterowie, którzy znają styl Rogers nie mogą wykupić tej Zalety.

Syrnecki Artefakt (Różnie)
Bohater zaczyna grę posiadając syrnecki artefakt. Ta Zaleta może być wykupiona kilka
razy. Gracz musi wybrać jeden przedmiot z listy:

Złota Kulka (2 pkt.)
pkt. )
Znalazłeś tę kulkę na polu niedaleko rodzinnego domu. Przez przypadek odkryłeś, że jeśli
postukasz w nią paznokciem, zaniesiesz w inne miejsce, a następnie upuścisz na ziemię,
zacznie się turlać z powrotem tam, gdzie w nią pukałeś. Kulka „pamięta” tylko ostatnie
miejsce, w którym w nią postukano i nie „zapomni” go aż do kolejnego użycia. Kiedy się
turla, posuwa się w tempie wolnego spaceru wzdłuż drogi, którą od wtedy przebyła. Możliwe
jest podniesienie kulki, kiedy jest w trakcie wracania, odczekanie jakiegoś czasu, a następnie
położenie jej, aby podjęła swoją podróż. Jeśli doturla się do brzegu wody, zatrzyma się – ale
jeśli się ją przeniesie i upuści, będzie kontynuować podróż.

Zielona Bransoleta (3 pkt.)
pkt. )
Znalazłeś tę bransoletę w sieciach, kiedy pewnego dnia łowiłeś ryby. Założyłeś ją,
a później, gdy patroszyłeś zdobycze, upadł ci nóż i rozciął dłoń. Bransoleta zabłyszczała
bladozielonym światłem i wtedy rana sama się zasklepiła. Raz na Scenę ta bransoleta leczy
10 Lekkich Ran tego, kto ją nosi. Są to zawsze pierwsze z ran, które otrzymał noszący
w trakcie Sceny; zamykają się one natychmiast, nie licząc się nigdy podczas Testu Obrażeń.
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Wyszczerzona Opaska (2 pkt.)
pkt.)
Jest to złota opaska na przedramię z wprawioną w nią małą, posrebrzaną czaszką
zwierzęcia. Kupiłeś przedmiot od starego, pomarszczonego żeglarza, który utrzymywał, że
należał niegdyś do samego Kapitana Rogersa. Kiedy nosząc opaskę dwukrotnie szybko
napniesz ramię, szczęka czaszki rozewrze się i wystrzeli z niej kościana rączka, za którą
rozwinie się srebrzysty sznurek. Może się ona rozciągnąć do szesnastu metrów i mocno
chwycić się czegokolwiek, co napotka. Kiedy uścisk będzie mocny, sznur zwinie się,
przyciągając Bohatera do miejsca, gdzie ręka się przyczepiła. Przedmiot działa jak pistolet
z kotwiczką za wyjątkiem tego, że łatwiej się obsługuje (PT wynosi 10, a nie 15) oraz że nie
musisz się martwić pośliźnięciem ani upuszczeniem liny.

Cięż
Ciężki
ężki Nóż
Nó ż (2 pkt.)
pkt.)
Kiedyś, w jakimś zapomnianym zaułku kupiłeś od podejrzanego człowieka ciężki, szary
nóż. Zauważyłeś, że cięcia zadane jego ostrzem są głębsze i trudniejsze do wyleczenia aniżeli
normalne. Nóż zadaje dodatkowe 3 Powierzchowne Rany jeśli trafi przeciwnika.

Mechaniczna Rę
R ęka (2 pkt.)
pkt. )
Ta ręka wykonana jest z dziwnego, rudawego metalu. Kiedy ją znalazłeś, utraciłeś w walce
własną lewą rękę. Zaciekawiony, docisnąłeś artefakt do kikuta, a on samoistnie złączył się
z twoim ciałem. Choć ręka nie jest ani silniejsza, ani bardziej sprawna od normalnej
kończyny, nigdy się nie męczy. Może zostać zraniona równie łatwo jak normalna. Jeśli się tak
stanie, naprawi się sama w ciągu kilku dni, a w wypadku odcięcia, można ją na powrót
przyłączyć.

Zdobiona Rę
R ękawica i Nóż
Nóż do Rzucania (5 pkt.)
pkt.)
Otrzymałeś tę parę artefaktów jako prezent od zaprzyjaźnionego archeologisty. Rękawica,
pokryta srebrnym ornamentem, posiada ukrytą pochwę, w którą wsunięte jest błękitnawe,
wyważone do rzucania ostrze. Jeśli ruszysz rękę za siebie tak, jakbyś chciał rzucić nożem,
sztylet sam pojawi się w dłoni. Możesz rzucić nim raz w ciągu Fazy, inaczej wróci do twojej
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ręki jeszcze zanim trafi w cel. Dodatkowo ostrze należy trzymać w pochwie przynajmniej dwie
godziny dziennie, inaczej utraci zdolność powracania do ręki aż zostanie naładowane
w opisany sposób. Sama rękawica zaś zdaje się pobierać energię z samego faktu noszenia jej.
Żeby moc nie została utracona, musisz nosić artefakt co najmniej dziesięć godzin dziennie,
a żeby ją przywrócić, trzeba mieć przedmiot na ręce przez dziesięć godzin bez żadnej przerwy.

Rudy Kordelas (2 pkt.)
pkt.)
Pewnego dnia morze wyrzuciło ten kordelas na plażę. Gdy zauważyłeś jego niecodzienny
wygląd, od razu zgadłeś, że jest to artefakt syrnecki i zatrzymałeś go. Wydaje się, że ostrze
jest w stanie powtórzyć wykonany wcześniej ruch, dając ten sam efekt przeciwko wrogowi.
Raz na Scenę, po tym jak trafisz i zadasz obrażenia przeciwnikowi tym kordelasem, możesz
wykorzystać kolejną swoją Akcję i wydać Kość Dramy, aby wykorzystać moc przedmiotu.
Ostrze naśladuje precyzyjnie poprzedni atak, włączając w to rzuty na Atak i Obrażenia
(zakładając, że Atak i tym razem trafi).

Świecą
wiecący Pas (1 pkt.)
pkt.)
Kiedy zapniesz ten pas wokół bioder, jego segmentowana powierzchnia zacznie świecić
jasnym, białym światłem, oświetlającym obszar o promieniu sześciu metrów wokół ciebie.
Możesz mieć dzięki temu obie ręce wolne. Kiedy sprzączka zostanie zatrzaśnięta, jedynie
noszący może ją rozpiąć. Pas przestaje świecić, jeśli wystawi się go na światło słoneczne albo
zdejmie.

Srebrzyste Pudeł
Pudeł ko (3 pkt.)
pkt.)
Kiedy po raz pierwszy wziąłeś do ręki to pudełko, otworzyło się pod samym dotykiem.
Od tej pory jesteś jedyną osobą, która jest w stanie je otworzyć. Pojemnik pozostaje też
odporny na wszelkie próby otwarcia czy zniszczenia, choć być może inny syrnecki artefakt
mógłby tego dokonać. Samo pudełko ma wymiary 10x5x2,5 centymetra, więc możesz
trzymać w nim jedynie najcenniejsze precjoza.
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Zaś
Zaśniedział
niedziały Kufel i Kurek (2 pkt.)
Kupiłeś te przedmioty od wędrownego kramarza, który nie domyślał się, co sprzedaje.
Kurek jest z rodzaju tych, których używa się do nalewania piwa z beczki. Kufel zaś to wysokie
i wąskie naczynie z uchwytem, zbyt grubym aby trzymać go wygodnie ludzką ręką. Zarówno
on jak i kurek zdają się odporne na normalne uszkodzenia. Kiedy drugi z artefaktów zatknięty
jest w beczkę i odkręcony, nic nie wypływa. Jednakże, jeśli ktokolwiek spróbuje napić się
z kufla, okaże się, ze jest w nim płyn, który winien był popłynąć z beczułki. Napój płynie
tylko gdy ktoś pije z naczynia, nie może zostać rozlany. Kurek zaś działa tylko jeśli zostanie
podłączony do zbiornika. Zwykłe wrzucenie go do jeziora, nie zapewniłoby więc
nieskończonej ilości świeżej wody.

Nieco inny rodzaj honoru
honoru
Tłumaczenie: Aleksander Ryłko
Redakcja: Julian Czurko

Kampania piracka potrafi sprawić niejeden kłopot. W końcu, co takiego pirat ma do
roboty, gdy zejdzie na ląd?
Mnóstwo rzeczy.
W tym eseju zajmiemy się piratami i korsarzami – tym, jak wprowadzać ich do kampanii
dziejącej się w świecie Siódmego Morza. Pirat nie zmienia się w słup soli, gdy tylko jego
stopa dotknie suchego lądu. Co więcej – najbardziej ekscytujące fragmenty pirackich sesji
mogą równie dobrze rozgrywać się dziesiątki kilometrów od najbliższego statku. Najpierw
pomówimy sobie o kampanii pirackiej z punktu widzenia gracza, a następnie spojrzymy na
problem z drugiej strony barykady – strony Mistrza Gry. Zanim jednak zaczniemy,
zatrzymajmy się na moment by rzec kilka słów o samych piratach.
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Fakty i Mity
Obraz piratów, funkcjonujący w głowach większości z nas, różni się bardzo od tego, jak
wyglądała ich rzeczywista, historyczna działalność. Prawdziwi piraci niezwykle rzadko
zdobywali statki handlowe przemocą. Zwykle wystarczało, że na maszt wjeżdżało kościste
oblicze Wesołego Rogera, a kupcy woleli złożyć broń niż ryzykować życie w walce.
Wizja okrętów wojennych i jednostek pirackich wymieniających salwy burtowe również nie
jest prawdziwa. Marynarzy floty traktowano tak źle, że gdy na horyzoncie pojawiali się piraci,
marynarze woleli zbuntować się przeciwko swym oficerom i zaproponować piratom
współpracę.
Wszystkie te romantyczne obrazy łupienia gór złota i srebra z galeonów wyładowanych
skarbami są… no cóż, tylko romantycznymi obrazami. Zazwyczaj zdobyte statki wyładowane
były egzotycznymi przyprawami, belami bawełny czy tytoniem, a nie srebrem i złotem.
Piraci, którzy żyją w naszej świadomości, oraz ci, którzy rzeczywiście działali w wiekach
minionych, to całkowicie różne postacie. Oczywiście, gracze i Mistrzowie Gry powinni
połączyć prawdę historyczną z mitami w takich proporcjach, które najbardziej odpowiadają
ich indywidualnym gustom. My tutaj skupimy się na wizji piratów zawierającej 20% faktów
i 80% mitów.

Gracze
Jeśli jesteś graczem w kampanii pirackiej, pamiętaj proszę o kilku rzeczach. Przede
wszystkim – jesteś częścią załogi, a to oznacza, że zajmujesz ściśle określoną pozycję
w hierarchii okrętowej i masz równie ściśle określone obowiązki. Nie dasz rady sam zrobić
wszystkiego, ale możesz stać się prawdziwym mistrzem w tym, czym się zajmujesz. Pomyśl
o postaci, której zdolności uzupełnią możliwości pozostałych członków drużyny.
Przemyśl również swoje relacje z lądem stałym – pomyśl o rodzinie czy znajomych. Nie
urodziłeś się na morzu, musiałeś zajmować się czymś zanim zostałeś żeglarzem. Wymyśl, co
to konkretnie było i zainwestuj parę punktów w odpowiednie umiejętności.
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Następnym razem, gdy odwiedzisz www.swashbucklingadv.com, zwróć uwagę na
poprawione zasady nabywania własnego statku. Dopuszczalny jest już podział wartości
punktowej jednostki między wszystkich graczy w drużynie, co sprawia, że nie trzeba zmuszać
pojedynczego gracza do tak obciążającego zakupu.
I na koniec – nie zapominaj, że wciąż jesteś Bohaterem. Piraci, którzy mordują, palą,
gwałcą i plądrują, są Łotrami. Berek broni Avalonu, Allende walczy o wolność swych
podwładnych, a Yngvild mści się na Vendelach za wyrządzone krzywdy – oni są Bohaterami.
Nie torturują więźniów i nie mordują całych wiosek.
Pamiętaj – grasz piratem, ale to nie oznacza, że automatycznie stajesz się draniem bez
serca. Czarne charaktery Thei radzą sobie doskonale i bez Twojej pomocy.

Co robić?
Dobrze, jesteś już piratem, zaciągnąłeś się na statek i wypłynąłeś na szerokie wody,
zostawiając za sobą łatwe życie na lądzie… i co teraz? Piraci mogą zdobyć góry skarbów,
jeśli nie brak im rozsądku, sprytu i szczęścia – nadeszła więc pora, by przedstawić kilka
sposobów jak cel ten osiągnąć.

Zdobywanie statków
Najbardziej oczywistym sposobem zdobywania złota przez piratów jest napadanie na statki
kupieckie, flotylle przewożące skarby czy jakiekolwiek inne jednostki. Łączy się z tym solidna
dawka przemocy i jest to bardzo ryzykowny sport. Co prawda wielu kupców nie zabiera w rejs
armat, ale nadrabiają to dużą ilością żołnierzy okrętowych, czekających pod pokładem. Bądź
co bądź, pirat chcący złupić statek musi pofatygować się na pokład osobiście. Zatop
jednostkę kupiecką ogniem dział, a nie ujrzysz złamanego gildera – właśnie posłałeś łup
na dno.
Czasem zdarzają się też statki przewożące ładunek istotny dla całego państwa (jak choćby
wielkie skarby) – w tych sytuacjach zwykle towarzyszy im eskorta uzbrojonych po zęby
okrętów marynarki wojennej, gotowych zetrzeć w pył każdego pirata na tyle nierozsądnego, by
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stanął na ich drodze. Właśnie dlatego piraci zwykle unikają tak silnie chronionych celów –
łatwiej zastraszyć samotną jednostkę kupiecką niż okręt wojenny, groźnie szczerzący lufy
armat.

Przemyt
Przemyt jest dochodowym sposobem spędzania wolnego czasu. Kupcy zawsze myślą
o zyskach, a jednym ze sposobów ich zwiększenia jest unikanie wszelkiego rodzaju opłat,
akcyz i podatków. Piraci Thei zajmują się również przemytem syrneckich artefaktów, które
trafiają potem w ręce prywatnych kolekcjonerów. Co ciekawe, również Towarzystwo
Odkrywców często zajmuje się tym procederem, zwłaszcza na wodach oblewających Vodacce.

Okup
Jednym z bardziej wątpliwych etycznie sposobów zdobywania pieniędzy jest porywanie
zamożnych osób i zwracanie im wolności po otrzymaniu pokaźnego okupu. Zwykle podpada
to pod zachowania wybitnie łotrowskie, jednak w niektórych przypadkach uzasadnione jest
porwanie dla szczytnego celu. Przykład?
Pomyślmy o sytuacji, gdy młoda kobieta (lub mężczyzna) ma wbrew swej woli poślubić
zupełnie nie odpowiadającego jej (lub jemu) Łotra. Ofiara powinna być przy tym w jakiś
miłosny sposób związana z pirackim kapitanem, który porywa Łotra i ukrywa go
w odosobnionym miejscu. A gdzie tu okup? Dobrze, że pytasz – okupem powinno być
anulowanie małżeńskich planów Łotra.

Eksploracja ruin
Niejeden łup wypełnia pirackie ładownie, ale prawdopodobnie najgroźniejszym łupem
są syrneckie artefakty. W końcu złoto czy srebro nie wybucha, gdy wystawi się je na światło
słoneczne. Gildery nie ożywają przy pełni księżyca i nie wygryzają oczu śpiącej załogi.
A Strega, chociaż może być paskudna jako więzień, to raczej nie spali całej jednostki tylko
dlatego, że przypadkiem upuściłeś ją na pokład.
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A może i spali… ale nie zmienia to faktu, że choć łupienie syrneckich ruin samo w sobie
jest niebezpieczne, to próba przeszmuglowania tak zdobytego łupu do Thei jest jeszcze
bardziej ryzykowna.

Korsarstwo
Niewielka jest różnica między piratem a korsarzem. Ten drugi ma za sobą poparcie jakiejś
wyższej siły, najprawdopodobniej któregoś z państw Thei, co sprawia, że jego czyny są
prawnie usankcjonowane. Korsarz zobowiązany jest dostarczyć „uczciwie odzyskane” dobra
do rąk swego patrona, w zamian za co otrzymuje udział w łupach.
Jedną z zalet bycia Korsarzem jest to, że nie jesteś osamotniony. Zawsze masz jakieś
wsparcie. Główna wada zaś to fakt, że nie dostajesz stu procent łupów dla siebie, ba, zwykle
korsarz otrzymuje jedynie nędzne ochłapy.

Mistrz Gry
Tłumaczenie: Aleksander Ryłko
Redakcja: Julian Czurko

Łatwo podejść do kampanii pirackiej jak do opowieści o grupie kumpli, podróżujących
statkiem. Musisz jednak nauczyć się myśleć o tym, co może rozegrać się poza pokładem.
Pomówimy teraz o sztuczkach i pomysłach, które z pewnością okażą się przydatne.

Zysk
Piractwo: Handel pozbawiony całego tego krętactwa, czyli taki, jakim uczynił go Bóg
– Ambrose Bierce, Słownik Diabelski
„Bohaterowie w pogoni za nieuczciwie zdobytą mamoną” – taki opis idealnie pasuje do
większości kampanii pirackich. Zgraja kamratów wyrusza by rabować bogatych i dawać
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biednym – czyli sobie. Jest wiele sposobów by wciągnąć graczy w wir wydarzeń, a ich
oczekiwania wykorzystać dla dobra sesji.
Daj Bohaterom fragment mapy wskazującej miejsce ukrycia skarbu. Poinformuj też
(ustami BNa), że do kompletu brakuje pozostałych trzech części i wskaż dokładnie, kto je
posiada.
I nagle nasi gracze przestają uganiać się po oceanach w poszukiwaniu wartych złupienia
statków. Muszą teraz odwiedzić trzy różne miejsca i odkryć gdzie dokładnie znajdują się
pozostałe części mapy. Jasne, wiedzą do kogo należą, ale dowiedzieć się gdzie zostały ukryte
to już zupełnie inna sprawa.
Gdy gracze skompletują już całość, muszą jeszcze odszyfrować zawarte w niej informacje.
W końcu – który szanujący się Mistrz Gry da graczom mapę, na której dosłownie napisano
gdzie iść i co robić? Tu potrzebna jest dodatkowa zagadka, albo najlepiej dwie. Niech po
zebraniu całej mapy okaże się, że napisana jest w starożytnym Theańskim (różniącym się
znacznie od Theańskiego używanego dziś przez uczonych i duchownych), gracze muszą zatem
odnaleźć uczonego zdolnego przełożyć treść na język zrozumiały dla Bohaterów. To kolejna
sesja, której akcja nie dzieje się na pokładzie.
No dobra – gracze zebrali już całą mapę, znaleźli uczonego, który ją przetłumaczył,
rozwiązali wszystkie zagadki. Teraz wystarczy tylko podróż do miejsca ukrycia skarbu
i kwadrans machania łopatą, prawda?
Guzik prawda.
Skarb ukryto w syrneckich ruinach pełnych groźnych potworów i śmiertelnych pułapek
oraz… hej! A co oni tu robią? Okazuje się, że w rzeczywistości istniały dwie kopie mapy
i drugi egzemplarz wpadł w ręce pirackiej załogi z konkurencyjnej jednostki. Teraz graczy
czeka wyścig do serca ruin, by zdobyć skarb.
To tylko jeden ze sposobów radzenia sobie z chciwymi Bohaterami. Zwróć uwagę,
że zapewnia on zabawę na dziewięć do dziesięciu sesji.
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Służba
Wiele spośród frakcji pirackich służy swej ojczyźnie (Charty Morskie, łupieżcy Yngvild
Olafsdottir) lub idei (Bractwo Wybrzeża). Obowiązek bardzo mocno wpływa na motywację
bohaterów, więc nie powinieneś go lekceważyć. Podam ci kilka pomysłów na sesje, w które
możesz wplątać swych, będących na służbie, graczy.
W dokach pojawia się grupa Wiedźm Sorte poszukujących załogi gotowej do wyruszenia
w morze. Oznajmiają dowódcy jednostki, że muszą dostać się na którąś z odległych wysp i to
jak najszybciej, a zapłatą za kurs ma być niemała fortuna w złocie. Podczas rejsu jedna
z Wiedźm wyjawia kapitanowi, że Stregi przewidziały zbliżające się wielkimi krokami,
potężne trzęsienie ziemi, któremu zapobiec może jedynie syrnecki artefakt, którego miejsce
pobytu jest jednocześnie celem podróży.
Bohaterowie dowiadują się o spisku wymierzonym w znanego im kapitana piratów. Mogą
pokrzyżować szyki intrygantów lub też ich wesprzeć. Co zrobią? W rzeczywistości zależy to
od ich relacji z zagrożonym kapitanem, no i oczywiście od związków ze spiskowcami.
Tak naprawdę mamy tu do czynienia z testem wierności Bohaterów. Komu okażą się lojalni?
Graczy zaczepia zamaskowana postać, najwyraźniej arystokrata incognito. Szlachcic
opowiada drużynie smutną historię o porwaniu i żądaniach okupu. Czy Bohaterowie poradzą
sobie z sytuacją, której nikt inny nie sprostał?

Mój ssskarb
Ten rodzaj historii zakłada, że Bohaterowie mają coś, czego pragnie również każdy inny.
Zerknijmy na kilka sposobów radzenia sobie z takimi kampaniami.
Bohaterowie zdobywają galeon pełen złota. Wśród łupów znajduje się tajemnicze,
miedziane pudełeczko. Nie można go otworzyć, brak też jakiegokolwiek widocznego zamka.
Wkrótce na horyzoncie pojawiają się żagle Karmazynowego Rogera. Reis chce dostać
pudełko w swoje łapy i przejdzie nawet przez piekło by tego dokonać lub, co bardziej
prawdopodobne, zgotuje piekło każdemu, kto stanie mu na drodze.
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Bohaterowie zabierają w rejs kilku pasażerów. Umowa jest prosta – transport z Vodacce
do Avalonu i żadnych pytań. Oczywiście, w Voddace jest ktoś, kto marzy o chwili, gdy
dostanie podróżnych w swoje ręce. Wkrótce tropem Bohaterów podąża cała armada
vodacciańskich, okrętów wyładowanych armatami, muszkietami, rapierami, nożami
i Wiedźmami Sorte.
Co Ty na to, żeby Bohaterowie wzięli zakładnika, który okaże się monteńskim
spadkobiercą wpływowego rodu, uciekającym przed swym dziedzictwem? Chłopak wart jest
fortunę, ale nie zamierza wracać do domu. Co więcej – za pomocą Porte ucieka z niewoli.
Teraz Bohaterowie znają jego tożsamość i potrafią go rozpoznać w razie potrzeby, wiedzą też,
że młodzieniec wart jest górę Gilderów. Jedyne co trzeba zrobić, to odnaleźć chłopaka
i odesłać go do domu.

Polityka
No i w końcu jest też polityka. Korsarze mają swego patrona, jednak pomysł, by banda
podejrzanych, przeżartych przez szkorbut typów spod ciemnej gwiazdy prowadziła negocjacje
z Ellaine, królową Avalonu, nie jest najlepszym pomysłem. Bohaterowie potrzebują kogoś,
kto będzie ich reprezentował i – jakbyś zgadł – powinno się tę rolę powierzyć bohaterowi
niezależnemu.
Gdy znajdzie się już patron, wyjdzie na jaw, że kaprów czeka znacznie więcej zadań, niż
tylko polowanie na statki handlowe wrogiego państwa. Przed nimi przewożenie państwowych
dygnitarzy, dostarczanie tajnych wiadomości, odbijanie zakładników, odkrywanie nowych
lądów, sabotaż nieprzyjacielskich jednostek, a w wolnych chwilach również przeczesywanie
ruin. Strasznie czasochłonne całe to korsarstwo, ale czego się nie robi, by korona nie musiała
brudzić swych delikatnych, białych dłoni.
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Wnioski
Nie daj się złapać w pułapkę – nie myśl, że kampania piracka to tylko żeglowanie, picie
rumu i uganianie się za kieckami (chociaż te dwa ostatnie trudno przecenić). Statek nie jest
całkowicie niezależnym bytem. Gdy tylko zawinie do doku czekają go naprawy, niezbędne
okaże się też uzupełnienie załogi, amunicji, żywności, wody, beczek, gwoździ, płótna, cytryn,
piwa, ubrań. Nie pozwól Bohaterom też zapomnieć, że gdy zajmują się zakupami, połowa
Thei myśli tylko o tym, jak ich dopaść.
W końcu nadejdzie też czas, by powrócić na stały ląd. Nie da się spędzić całego życia
na morzu. Nie myśl, że przygody wtedy się skończą! One dopiero się zaczynają!
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Generator Wysp
Autor: Julian Czurko
Redakcja: Joanna Filipczak
Ilustracja: Urszula Kuczyńska

Generator wysp przeznaczony jest dla MG, którzy zamierzają poprowadzić przygodę (lub
kampanię) w klimacie pirackich, karaibskich podbojów. Aby w łatwy sposób urozmaicić
odkrywanie nowych tajemniczych wysp na gorących morzach, wystarczy kostka
dziesięciościenna i kartka papieru do
notatek. Należy wykonać po jednym
rzucie dla każdej z tabelek 1–3. Każdy
rzut w tabelce 4. bardziej urozmaica
miejsce, wskazując w której kolejnej –
4.1–4.5 – należy losować.
W przygodę można wpleść Zaszłość
Mapa Skarbów (z dodatku The Pirate
Nations). Bohater, który ją weźmie, jest
w posiadaniu mapy na której zaznaczony
jest miejsce, w którym powinno się „coś”
znajdować. Może być też tak, że postać
posiada jedynie fragment mapy i musi
zebrać pozostałe części. Być może jedną
z nich posiada Łotr, który również chce
dotrzeć do zaznaczonego X ?
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1. Ogólny charakter:
charakter:
0–1: Zielone tropiki – tak mógłby wyglądać Raj. Niemniej palące słońce i egzotyczna
flora oraz fauna mogą kryć zgoła piekielne niespodzianki.
2–3: Las deszczowy – wyspę porasta bardzo gęsty las, pełen rozłożystych paproci
i zwisających z drzew lian. Z niewyjaśnionego powodu często padają tu obfite deszcze.
4–5: Wyspa górzysta – wysokie pagóry i wniesienie skalne ułatwiają orientację, ale
utrudniają poruszanie się i próby objęcia okolicy wzrokiem.
6: Wyspa z zatoką
zatoką – w ląd wcina się głęboka zatoka, nadając wyspie kształt półksiężyca.
To naturalny port i bezpieczna przystań.
7: Archipelag mał
małych wysepek – wyspa to w istocie szereg bardzo małych wysepek.
Przesmyki między niektórymi z nich są dość płytkie, by je przejść pieszo, w innych nagły
uskok może kryć niebezpieczeństwo.
8: Atol – wyspa leży na jeszcze młodej formacji koralowej. Choć morze już naniosło
na nią piach i porastają ją rośliny, gdzieniegdzie przeziera organiczne podłoże.
9: Wyspa o dziwnej mocy – rzuć dwukrotnie w tabelce Tajemnica. Wyspa na pierwszy
rzut oka jest dziwna: czy to z powodu kryształowych formacji, kręgów wyciętych
w roślinności czy dziwnie zachowującej się magii. Rzuć jeszcze raz w tej tabeli, pomijając
wynik „9”.
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2. Istotna cecha:
0–1: Wysoki klif – z większości stron wyspę otaczają wysokie klify. Żeby przedostać się
na ląd trzeba odnaleźć zatokę, jaskinię, albo szukać innego wyjścia. Problemem może być
również powrót na statek.
2: Szerokie plaż
plaż e – po przybiciu do brzegu, wychodzi się na szeroką plażę. Wśród
piasku bądź drobnych kamieni znaleźć można często zapomniane przedmioty, które wyrzuciło
morze.
3: Rzeka – jeden brzeg wyspy przecina bystra rzeka słodkiej wody. W jej nurcie i delcie
mogą żyć niebezpieczne stworzenia, a położone wysoko źródło jest zapewne ciekawym
miejscem.
4: Jezioro – w głębi wyspy znajduje się ogromne, dość głębokie jezioro. Nikt nie wie, co
może kryć się na jego dnie ani czy jego powstanie jest na pewno kwestią natury.
5: Bagno – podmokłe tereny wyspy to stałe zagrożenie dla jej nowych gości. Na
moczarach żyją nienazwane gady, a w błotnej głębi można znaleźć mumie niejednego śmiałka.
6: Ruchome piaski – najbardziej spektakularna i najgroźniejsza pułapka, jaką natura
mogła zastawić na poszukiwaczy przygód.
7: Namorzyny – bujna roślinność o grubych, splątanych korzeniach tworzy naturalne
wyspy zieleni, wyrastające z otaczających wód.
8-9: Przybrzeż
Przybrze żne jaskinie – gratka dla każdego pirata! W przybrzeżnych pieczarach
można schronić się nie tylko przed pogodą i bestiami, ale także wzrokiem ścigających
okrętów.
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3. Wydarzenia:
0–1: Artefakt – bohaterowie znajdują na wyspie artefakt. Czy jego użycie na pewno
będzie dobrym pomysłem?
2–3: Wrak statku
statku – niedaleko brzegu wyspy znajduje się wrak starego statku. Na jego
pokładzie może być jeszcze ładunek i inne interesujące rzeczy. Być może jednak ktoś przeżył.
Sam powód katastrofy statku też jest frapujący.
4–5: Rozbitek
Rozbitek – na brzegu morza leży ciało człowieka. Na szczęście żyje, ale
początkowo jest zbyt oszołomiony, żeby mówić. Kim jest i co mu się stało?
6–7: Uszkodzony statek – w trakcie podróży albo podczas cumowania statek uległ
uszkodzeniu. Trzeba zejść na ląd, aby nazbierać materiały do napraw.
8–9: Koniec zapasów – na okręcie skończyły się zapasy jedzenia lub napojów i trzeba je
prędko uzupełnić. A może to był sabotaż i komuś zależało, żeby zejść na ląd tej konkretnej
wyspy?

4. Tajemnica:
0–1: Wulkan – rzuć w tabeli 4.1.
2–3: Ruiny – rzuć w tabeli 4.2.
4–5: Bestia – rzuć w tabeli 4.3.
6–7: Mieszkań
Mieszkańcy – rzuć w tabeli 4.4.
8–9: Niespodzianka – rzuć w tabeli 4.5.
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4.1 Wulkan:
0–1: Dymią
Dymiący – z licznych otworów w ziemi wydobywa się czarny, gryzący dym. Choć
nikomu nie grozi katastrofa, to zła widoczność oraz gazy mogą okazać się niebezpieczne.
2–3: Przed erupcją
erupcją – co jakiś czas ziemia się trzęsie, wypluwając jaskrawą lawę. Czas
erupcji jest blisko!
Wygasłły, tworz
tworząący jaskinie – wulkan jest już wystudzony i nie stanowi zagrożenia.
4–5:
5: Wygas
W jego pumeksowych rozpadlinach powstały dziwne formacje i jaskinie, które mogą stać się
schronieniem – dla bohaterów lub mniej przyjemnych istot.
6–7: Po erupcji, wyspa na popioł
popiołach – nie ulega wątpliwości, że dawno temu nastąpiła
tu erupcja wulkanu. Pod nogami nadal chrupie popiół. Kto wie, co może on skrywać?!
8–9: Wulkan ex machina – ten wulkan ma wyczucie dramatyzmu i na pewno wybuchnie
w momencie, gdy bohaterowie będą opuszczać wyspę.

4.2 Ruiny:
0: Nomań
Noma ńska osada – najwyraźniej podróżnicy starożytnej Nomy przybyli tu przed
wiekami i założyli osadę, dziś zrujnowaną przez czas. Kto wie czy to jedynie przystań dla
okrętów, czy małe miasto, i jakie nomańczycy mieli powody, by je zakładać.
1: Tajemniczy posą
pos ąg – wśród wydm lub drzew stoi posąg. Może to być pamiątka
starożytnej kultury albo dzieło Syrnów. A może to zwykły galion, figura z dziobu statku?
Jeśli tak, to w pobliżu może być i wrak.
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2: Zniszczony fort – nie tak dawno temu swoją warowną przystań wybudowało tu jedno
z theańskich państw. Jakie mieli powody, by stawiać fort na takim odludziu i co
spowodowało jego zniszczenie?
3: Nekropolia – na wyspie znajduje się ogromny kompleks cmentarny. Mogą to być
zarówno starożytne mauzolea, jak i nisze skalne. Kto chował tu swoich zmarłych i czy na
pewno nie żyją?
4–5: Piramida – ponad las wystaje wierzchołek starożytnej piramidy schodkowej.
Trudno orzec, czy ma funkcję sakralną, czy inną, oraz czy jest opuszczona.
6–7: Miasto Syrne – na wyspie znajdują się ruiny miasta Syrne. Zwiedzanie może być
niezwykle ekscytujące, a znaleźć tam można nie tylko bezcenne artefakty, ale i śmiertelne
niebezpieczeństwo.
8–9: Urwisko z mostem linowym – próbując przejść przez wyspę, nie da się ominąć
starego mostu linowego, przerzuconego nad rozpadliną. Oczywiście, strasznie trzeszczy
i w dramatycznym momencie się rozpadnie.

4.3 Bestia:
0–1: Mechanizm – Syrnowie zostawili na wyspie coś na kształt systemu alarmowoobronnego. Oczywiście, bohaterowie zostali uznani za intruzów i mają olbrzymie kłopoty.
Czy narażanie się na pułapki jest warte szukania tego, co Syrnowie chcieli ochronić?
2–3: Potwór – po wyspie grasuje wielka bestia. Choć może się wydawać podobna do
gatunków z głębi kontynentu, to właśnie odróżniające ją cechy są największym zagrożeniem
dla bohaterów.
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4–5: Dzikie zwierzę
zwierzę – bohaterowie weszli na teren dzikiej bestii. To normalne zwierzę,
tylko nieco większe niż przeciętne i bardziej terytorialne. No i bardzo, bardzo głodne.
6: Zdziczał
Zdziczały czł
człowiek – coś rozpoczęło polowanie na bohaterów. Jest sprytne, świetnie
zna teren i wykazuje się diabelską inteligencją. To nie zwierzę, tylko człowiek, który zbyt
długo mieszkał w izolacji.
7: Golem – po wyspie błąka się syrnecki mechaniczny konstrukt. Napotkani bohaterowie
zostaną potraktowani przez niego jako wrogowie. Czy jest to oszalały robot, który przeżył
zagładę swoich panów czy nadal kontroluje go ktoś z głębi wyspy?
8: Insekty – pod ziemią znajduje się rozległe gniazdo bardzo dużych insektów. Pojawienie
się bohaterów na pewno zakłóci ich spokój. Opancerzone bestie mogą zaatakować
natychmiast całym rojem, albo użyć strategii, jak wypełzanie z ziemi pod osłona nocy.
9: Grzyby – na wyspie pojawiła się przedziwna formacja roślinna, przypominająca
ogromne purchawki. Nabrzmiałe kule nasienne grożą eksplozją, zaś rodniki mogą wywoływać
bardzo nieprzyjemne efekty.

4.4 Mieszkańcy:
0–1: Tajna faktoria – jedna z nacji urządziła na wyspie tajną faktorię. Jej zarządcy nie
będą zachwyceni tym, że ktoś ich odkrył. Nie dopuszczą też do tego, by dowiedziano się,
czym się w ukryciu zajmują.
2–3: Piracki
Piracki port – w dyskretnej zatoce znajduje się port piracki. Może to być
sanktuarium, gdzie spotyka się cały świat morski, albo siedziba jednej z pirackich nacji. Czy
bohaterowie mają dość wysoką reputację albo gadane, żeby ich przyjęto?
4–5: Upadają
Upadająca kultura
kultu ra – na ogromnej wyspie znajduje się ostatni przyczółek
umierającej kultury. Przywódcy, przerażeni wizją zagłady ich ludu, chętnie wykorzystają okazję
do krwawej ofiary, aby udobruchać bóstwa.
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6–7: Walczą
Walczące szczepy – na wyspie od dawna panuje konflikt między kilkoma
szczepami tubylców. Czy bohaterowie opowiedzą się po którejś ze stron, czy wpadną w sam
środek krzyżowego ognia?
8–9: Robinsonowie – na wyspie jest grupa rozbitków, którzy od dłuższego czasu próbują
przeżyć w niesprzyjających warunkach, czekając na ratunek.

4.5 Niespodzianka:
Niespodzianka:
0: Wyspa na grzebiecie potwora – wyspa znajduje się na grzbiecie gigantycznego
potwora. Zwierzę może się w każdej chwili obudzić i kto wie, czy nie zechce sobie popłynąć
albo… zanurkować.
1–2: Luminescencyjna roś
roś linność
linność – nocą lasy zamieniają się w festiwal świateł. Na całej
wyspie rosną dziwne rośliny, które świecą nocą. Być może to nie tylko efekt estetyczny, ale
wpływający na bohaterów.
3–4: Cmentarzysko bestii – na wyspie znajduje się cmentarz zwierząt bądź egzotycznych
bestii. Być może cały czas się tutaj schodzą, aby w spokoju dokonać żywota. Ale nawet
staruszek może stać się niebezpieczny, gdy ten spokój zostanie zakłócony.
5–6: Gniazdo morskiej bestii – przy brzegu wyspy znajduje się leże morskiego
potwora. To tutaj odpoczywa, gromadzi wraki statków i resztki pożartych ofiar.
7–8: Insekty – na wyspie jest ponadprzeciętna ilość insektów. Wplątują się we włosy,
lęgną w jedzeniu, czasami kąsają. Wszędzie są ich ule i kopce. Stworzenia nie są agresywne
dopóki ktoś nie zacznie niszczyć ich siedzib.
9: Jajo bestii – bohaterowie odnajdują wielkie jajo. Wydaje się porzucone, ale jego
matka może być w pobliżu. No i pojawia się pytanie, co się wylęgnie?
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Pirackie Tatuaż
Tatuaże
Autor: Julian Czurko
Redakcja: Joanna Filipczak
Ilustracja: Maria Goerlich

Przez ostatnich kilka lat coraz częściej się ich widuje. Pojawiają się w co bardziej
plugawych częściach pirackich przystani, mrocznych kątach tawern bądź na statkach, siedzący
cicho wśród zwojów lin. Jedni twierdzą, że mieszkają oni wśród szczepów wyspy Kanuba, inni
uważają, że pochodzą z bardziej egzotycznego miejsca. Niejeden szczur lądowy na ich widok
ucieka, przeklinając Legion, a prawie każdy szanujący się pirat choć raz w życiu ich poszukuje.
Czarnoskórzy tatuażyści.
Ich sztuka nie ma porównania z żadnym przaśnym, zielonkawym pokrakiem zdobiącym
przedramię cherlawego majtka. Nie ma też ceny, jeżeli chce się przekonać szamana do
wykonania obrazu, należy obiecać mu przysługę. Może się nią okazać długa wyprawa
statkiem, zdobycie podejrzanego przedmiotu bądź… spacyfikowanie kogoś, kto niegodnie
obnosi się ze swoim tatuażem. Jeśli Bohater się na to zgodzi, może być pewien, że prędzej
czy później tajemniczy czarownik pojawi się jakby znikąd i zażąda spłaty.
Rytuał wykonania tatuażu jest bardzo bolesny i towarzyszą mu podejrzane, nieznane
Theańczykom obrzędy. Szaman wprowadza się w trans za pomocą dymu z palonych w misie
roślin i przystępuje do pracy, używając trzech igieł. Najczęściej wykonuje obraz, który został
wcześniej zamówiony i przez niego przemyślany, zdarza się jednak, że efekt nie ma nic
wspólnego z projektem. Szaman wtedy oznajmia, że tatuaż nie został wykonany, ale wydobyty
spod skóry, że zawsze tam był.
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Młodzi żeglarze traktują otrzymanie pierwszego – i ostatniego takiego – tatuażu jako
swoisty rytuał wejścia w dojrzałość. Często opowiadają o przerażających, prawie namacalnych
wizjach, jakich doświadczyli podczas pooperacyjnej gorączki. Niejeden słabszy młodzieniec
już się z niej nie obudził – w takim wypadku tatuażysta zawsze zarządzał pogrzeb całopalny.
Gracz decydujący się na Piracki Tatuaż, otrzymuje go jako Zaszłość, traktowaną
jednocześnie jako dług wdzięczności wobec szamana, który go wykonał. Tatuaż musi się
składać z trzech elementów z listy:
Banderola – czyli pofalowana, często
postrzępiona taśma, na której znajduje się
napis. Musi to być nazwa własna, najlepiej
dotycząca osoby bądź statku.
Butla Rumu
Czaszka
Flaga – oznaczenia na niej to kolejne
elementy.
Gilder – żeby otrzymać rozsypane
monety należy wykupić go dwa razy.
Kapitan Rogers
Karta do Gry – żeby otrzymać
rozłożony wachlarz kart należy wykupić
ją dwa razy.
Kompas
Koł
Koło Sterowe
Kotwica
Kraken
Mał
Małpa
Ostrze – żeby otrzymać krzyżujące się ostrza należy wykupić je dwa razy.
Papuga
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Pirackie Nakrycie Gł
Głowy
owy
Pistolet – żeby otrzymać krzyżujące się pistolety należy wykupić go dwa razy.
Piszczel – żeby otrzymać krzyżujące się piszczele należy wykupić ją dwa razy.
Portret Damy
Róż
Róża Wiatrów
Serce
Syrena
Wyspa
Żaglowiec

Część dla Mistrza Gry
To prawda, uzyskanie Tatuażu rozpoczyna swoistego rodzaju rytuał przejścia dla pirata –
majaki w gorączce po ceremonii to dopiero zapowiedź prawdziwych wyzwań. Właściwa część
przygody zaczyna się w momencie, gdy szaman powraca w życiu dłużnika. Od tego momentu
zaczyna się gra, w której przeciwnikiem jest śmierć, a stawką to, co stanowi sedno życia
pirata. I nie są to pieniądze, kobiety ani rum, tylko nieśmiertelna Sława.
Trzy elementy tatuażu symbolizują trzy etapy podróży Bohatera (ich znaczenie będzie
opisane poniżej). Pierwszy zaczyna się od Zadania,
Zadania jakie daje mu szaman. Nie jest
powiedziane, że musi się ono powieść, ważne, żeby Bohater ruszył w podróż.
Charakterystyczną cechą tego momentu jest oderwanie od grupy, z którą postać się
identyfikuje.
Drugi etap to napotkanie Problemu
Problemu.
blemu Jest to zagrożenie skierowane przeciwko samemu
Bohaterowi, jego grupie, bądź nawet światu. Pierwsze zmierzenie z Problemem zazwyczaj
kończy się fiaskiem, z którego należy wynieść naukę i przygotować się na ostatnią część
wędrówki, czyli…
Ostateczne
Ostateczne Starcie.
Starcie Stanowi je finalne stawienie czoła wyzwaniom oraz wyjście z niego
cało, triumfalnie, bądź śmierć – poświęcając się dla innych. Nagrodą jest prawdziwa sława, od
tego momentu wszyscy opowiadają sobie historię o wielkim czynie Bohatera (nawet jeśli nikt
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nie mógł tego widzieć), który staje się wszędzie rozpoznawalny. Mechanicznym tego
aspektem jest wzrost Reputacji o 15 punktów.
MG powinien ułożyć Trzy elementy tatuażu w szereg i na ich podstawie ułożyć fabułę.
Każda część określa sytuację bądź wydarzenie, które będzie w jakimś stopniu kluczowe dla
Bohatera – zasługuje na osobną scenę, w trakcie której związana z nią postać będzie grała
pierwsze skrzypce. Znaczenie symboli z Tatuażu to:

Banderola
Opisana na niej postać, na przykład ukochana(y), stanie na drodze Bohatera. Jeżeli to jego
własne imię, może spotkać swoje rodzeństwo albo kogoś łudząco doń podobnego. Jeśli imię
należało do postaci z legend, może objawić się jej duch, albo kontynuujący sławę potomek.
W wypadku wpisania w banderolę nazwy statku lub miejsca, stanie się ono celem podróży
bądź scenografią kluczowej sceny.

Butla Rumu
Pod wpływem alkoholu traci się kontrolę nad życiem. W wyniku tego można wyjawić
ważną tajemnicę, nieopatrznie coś przysiąc bądź… zostać porwanym.

Czaszka
Przeszłość powraca, kiedy się jej najmniej spodziewamy. Dawny przyjaciel, wróg bądź
członek rodziny stanie nagle na drodze Bohatera.

Flaga
Jak wiatr miota chorągwią, tak los zmienia się nieoczekiwanie. W pewnym momencie to,
w co Bohater wierzył najbardziej – przyjaźń, nieuchronność wydarzenia, istnienie jakiegoś
obiektu – w jednej chwili odsłoni zupełnie inne oblicze i przeczy wszystkim dotychczasowym
sądom.
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Gilder
Skarb bywa powodem do zachwytu równie często jak wielkim problemem. Jeden
z przedmiotów bliskich Bohaterowi nagle sprawi kłopot: zagubi się, ktoś inny będzie go
równie bardzo pożądał bądź ujawni się ciążąca na obiekcie klątwa.

Kapitan Rogers
Czasami mity wkraczają w nasze życie. Na drodze Bohatera stanie żywa legenda. Jest to
świetna okazja do nauki – ale poprzez konflikt i aktywne zmierzenie się sił.

Karta do Gry
Z losem nie należy igrać. Bohater jednak złamie tę zasadę, wysłucha samospełniającej się
wróżby, zagra w karty o zbyt wysoką stawkę bądź spojrzy w oczy Stredze.

Kompas
Czasem najlepsze wyczucie kierunku zawodzi. Bohater zagubi się, w gęstej mgle,
bezgwiezdnej nocy, a może… na Siódmym Morzu?

Koł
Koło Sterowe
Koło fortuny obraca się nieustannie. Fortuna odwróci się od Bohatera, czeka go nagły
dług, seria niepowodzeń lub złośliwy pech.

Kotwica
Podróż, która zapowiadała się optymistycznie nagle zostanie przerwana. Coś powstrzyma
Bohatera od wyruszenia dalej, tymczasem piasek w klepsydrze będzie si przesypywał, a żaden
okręt nie będzie czekał na jedną osobę.

Kraken
Thea kryje więcej tajemnic niż się śniło starożytnym Nomańczykom. Bohater stanie twarzą
w twarz z czymś niezwykłym: mityczną bestią, duchem albo nawet istotą z rasy Syrne.
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Mał
Małpa
Bohater prześladowany jest przez drobnego złodziejaszka-dowcipnisia. Chce on sprytnie
poprowadzić postać ku pewnemu celowi stosując fortel, np. kradnąc cenny przedmiot
i prowokując pogoń.

Ostrze
Żelazo łaknie krwi, pojedynek jest nieunikniony. Komuś pisane jest zmierzyć się
z Bohaterem – być może już to sobie poprzysiągł albo los zgotuje taką komedię omyłek, że
niechybnie dojdzie do starcia.

Papuga
Celem tajemnicy jest jej wyjawienie. Bohater dowiedział się czegoś, co może zaważyć na
losach jego, innych osób bądź całych krajów. Informacja jednak wyrywa się na wolność
i trzeba ją ścigać, zanim rozprzestrzeni się lub wpadnie w złe ucho.

Pirackie Nakrycie Gł
Gł owy
Hop-siup, zmieniasz slup. Bohatera czeka niespodziewana zmiana miejsca w hierarchii.
Nagle awansuje i będzie musiał zmierzyć się z wygórowanymi oczekiwaniami, bądź spadnie na
samo dno i będzie musiał udowodnić swoją wartość.

Pistolet
Bohatera czeka nierówny pojedynek – niestety wszystko działa na niekorzyść właśnie jego.

Piszczel
Piracki fach nigdy nie jest nudny. Tym razem będzie wyjątkowo zaskakujący: podczas
abordażu, plądrowania czy porwania wyniknie sytuacja, która zmieni życie Bohatera.
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Portret Damy
Bohater w przypadkowych sytuacjach będzie się natykać wciąż na tę samą kobietę.
Z czasem okazuje się, że spotkania nie są do końca niewinne. Może to być Łotrzyca,
zaginiona krewna bądź nawet dawno niewidziana ukochana.

Róż
Róża Wiatrów
Coś zostało ukryte przed wzrokiem Bohatera, na szczęście pozostawiono ślady, dzięki
którym można rozpocząć poszukiwania.

Serce
Jeżeli jest złamane bądź zranione, Bohater spotka miłość swojego życia tylko po to, aby ją
szybko utracić. Jeżeli jest całe, Bohater stanie się obiektem zainteresowania ze strony kogoś,
kogo chętniej by widział na drugim końcu swego miecza.

Syrena
Pani Morza to kapryśna istota, która właśnie postanowiła się trochę powściekać. Koszt
przebłagania jej będzie wysoki, a rachunek spadnie na barki Bohatera.

Wyspa
Jednym z ważnych przystanków na drodze Bohatera jest wyspa, a jej tajemnica może
okazać się treścią jego życia.

Żaglowiec
Jeżeli to statek Bohatera, to niestety czeka go zejście na dno. A jeśli to inny okręt,
wkrótce pojawi się na horyzoncie – z czarną flagą na maszcie.
Wprowadzenie Pirackiego Tatuażu do gry jest oczywiście fabularnym „samograjem”,
opartym na podobnej konstrukcji, jaką dają Zaszłości. Tak samo tutaj MG ma obowiązek
wprowadzić dany motyw do fabuły i to w taki sposób, żeby był szczególnie istotny w życiu
Bohatera – i dorastaniu do rangi Legendy Siedmiu Mórz. Jeżeli zaszłość tę zdobędzie więcej
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osób z drużyny (np. grupa młodych piratów udowadnia sobie nawzajem odwagę i razem udaje
się do szamana), to gotowa jest cała kampania w stylu serialu o piratach.
Trzeba wciąż pamiętać o tych Bohaterach z drużyny, którzy nie posiadają Tatuażu – należy
zadbać, aby ich własne Zaszłości szły w parze z wydarzeniami, dotyczącymi tatuowanego
pirata. Fabuła powinna być zrównoważona, liczba scen, w których poszczególne postacie
odgrywają główną rolę – w miarę taka sama. Aby jednak zaakcentować rolę fabularną
Bohatera z Pirackim Tatuażem, scena związana z Ostatnim Starciem powinna być
przeznaczona w całości jemu.
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Bestie Siedmiu Mórz
Autor: Julian Czurko
Redakcja: Joanna Filipczak
Ilustracja: Jakub Oleksów

Najsłynniejsi bohaterowie legend siedmiu mórz nigdy nie dokonywali swych wielkich
czynów w pojedynkę. Choć karty historii nie zawsze wspominają o ich towarzyszach, w
żywych opowieściach, plotkach oraz popularnych wyobrażeniach, nikt nie ma co do tego
wątpliwości. Niektóre z tych zwierząt przeżyły swoich właścicieli, inne zostały przekazane w
dowód uznania kolejnym pokoleniom pogromców mórz.
Papugę Polly na ramieniu pirata już wszyscy znają. Tym razem proponujemy kilka mniej
typowych zwierząt, które mogą towarzyszyć kapitanom statków i ważniejszym postaciom.
Przytoczeni bohaterowie mogą posłużyć jako tło fabularne: zarówno jako bohaterowie
przygód, poprzedni właściciele bądź po prostu sugestia wykorzystania danego towarzysza.
Warto zauważyć, że między zwierzęciem a jego panem istnieje relacja charakterologiczna bądź
symboliczna, co warto wykorzystać przy kreacji bohaterów.

Zasada specjalna
Wydając Kość Dramy gracz może przejąć na okres Sceny kontrolę nad swoim
zwierzęciem. Przez ten czas może nim wykonywać akcje, ograniczone oczywiście
możliwościami zwierzęcia oraz konwencją piracko-awanturniczą.
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Chart JKM
Nikt nie potrafi sobie wyobrazić Aidena Rufusa III, zwanego Największym Gentlemanem
Siedmiu Mórz bez jego charta – tak samo jak bez monokla, chustki na szyi czy laseczki
z ukrytym weń rapierem. Pies jest podarkiem od Jej Wysokości Elaine, niepisanym
i dyskretnym dowodem jej poparcia dla działalności Avalończyków na morzu. Podobno
od czasów pierwszego uznanego przez nią korsarza, królewska psiarnia znacznie zmalała.
Mimo tego, że chart nie jest dobrze przystosowany do morskich podróży, jest świetnym
kompanem. To sprytny wojownik i skuteczny szpieg, który wykorzystuje w walce swoją
zwinność oraz znajomość sztuczek. Nie tylko atakuje gryząc, ale wraz ze swym panem
dokonuje spektakularnych sztuczek, aportując upuszczone przez przeciwnika przedmioty,
podcinając mu nogi, czy po prostu odwracając uwagę. Na przejętym statku czujny psi nos jest
w stanie wykryć poukrywanych ludzi, aromatyczne egzotyczne towary, a nawet wonne trucizny.

Pies:
Pies: Poplecznik
PT trafienia: 15
Cechy:
Cechy: Krzepa 2, Gibkość 1, Rezon 1, Dowcip 1, Animusz 1
Atak: Ugryzienie 4z1
Obraż
Obraż enia: Ugryzienie 2z2
Umieję
Umiejętnoś
tnoś ci: Uchylanie 2, Tropienie 4
Specjalne: Kiedy chart jest przy swoim panu, dodaje mu +10 Punktów Reputacji.
dodatkowo dostaje on Darmowe Podbicie przy wszystkich testach, związanych z czujnością
i tropieniem.
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Łasiczka z damą
Każdy, kto widział vodacciańską piratkę Cecillię Galleoni nieodłącznie kojarzy ją
z łasiczką, wychylającą łepek zza poły jej kurty. Małe zwierzątko, wyglądające często jak
futrzany kołnierz dookoła szyi, jest wiernym towarzyszem wszystkich przemytniczych przygód
swojej pani. Ten uroczy drapieżnik nieraz uratował życie Stregom, ukrywanym przed ich
zaborczymi rodzinami, zawczasu alarmując przed zbliżającymi się ludźmi Książąt Kupieckich.
Największym atutami łasiczki są jej spryt, zwinność i czujność. Wprawdzie w walce jedyną
jej sztuczką jest niespodziane wskoczenie z ukrycia w ubraniu na twarz przeciwnika, ale
w sytuacjach wymagających dyskrecji i sprawnego działania, sprawdza się wyśmienicie. Bardzo
szybko reaguje na sytuacje zagrożenia, ostrzegając albo działając. Do jej specjalności należy
przenoszenie drobnych wiadomości, odwracanie uwagi i przegryzanie lin.

Łasica: Poplecznik
PT trafienia: 20
Cechy: Krzepa 1, Gibkość 3, Rezon 1, Dowcip 1, Animusz 1
Atak: Ugryzienie 2z1
Obraż
Obraż enia: Ugryzienie 1z1
Umieję
Umiejętnoś
tnoś ci: Skakanie 3, Skradanie 3, Wspinanie 3
Specjalne: Łasica ma przede wszystkim duże wyczucie fabularne i działa, gdy Bohaterowie
są w opałach. Dodaje także Darmowe Podbicie przy wszystkich testach związanych
ze skradaniem się i czujnością.
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Czarna Pantera
Nie wiadomo, co robi większe wrażenie na złapanych przez Bena 'Trzy Palce' żeglarzach:
spojrzenie jedynego oka czy towarzysząca mu pantera, czarna jak jego broda. Wieść niesie, że
nawet załoga tego złoczyńcy boi się kapryśnej bestii. Po morzach krążą legendy, że z każdej
załogi pojmanej przez Bena zostawia się przy życiu kilku nieszczęśników, których rzuca się na
pożarcie zwierzęciu.
Pantera jest piękną bestią o bardzo rozwiniętej muskulaturze. Porusza się dość powoli,
ostrożnie, o jeden krok za swoim panem, ale nikt nie ma wątpliwości, że jest gotowa do
natychmiastowego skoku. Na jej widok rozmówcy Bena odruchowo chwytają się za gardło.

Pantera: Poplecznik
PT trafienia: 20
Cechy: Krzepa 1, Gibkość 2, Rezon 1, Dowcip 1, Animusz 1
Atak: Pazury 4z2, Ugryzienie 4z2
Obraż
Obraż enia: Pazury 3z3, Ugryzienie 3z2
Umieję
Umiejętnoś
tnoś ci: Skradanie 3, Uchylanie 3, Wspinanie 3
Specjalne: Bohater otrzymuje dodatkowe +2 do Poziomu Lęku. Jeśli go nie wywołuje,
dostaje Poziom Lęku na poziomie 2.
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Złośliwa małpa
Ta małpa to prawdopodobniej najzłośliwsze stworzenie w Thei. Miała już licznych
właścicieli, ale za każdym razem była przekazywana dalej jako prezent – świadczący o niezbyt
ciepłych stosunkach z obdarowanym. Jej cechami charakterystycznymi są podły wyraz mordy
i obroża z dzwonkiem, założona przez człowieka, który bał się zwierzęcia za swoimi plecami.
Normalnie małpa jest po prostu
złośliwa. Ale kiedy dojdzie do starcia, dla
jej nikczemnej przebiegłości nie ma
kategorii, choć staje wiernie po stronie
swego znerwicowanego pana. Nie zajmuje
się li tylko ciskaniem przedmiotami,
wrzaskami i gryzieniem. W swoim
repertuarze ma także skakanie na plecy,
odbieranie broni czy korzystanie
z prostych narzędzi (jak na przykład lont).

Mał
Małpa:
pa: Poplecznik
PT trafienia: 20
Cechy: Krzepa 1, Gibkość 2, Rezon 1, Dowcip 2, Animusz 1
Atak: Ugryzienie 2z2
Obraż
Obraż enia: Ugryzienie 2z1
Umieję
Umiejętnoś
tnoś ci: Uchylanie 3, Wspinanie 3
Specjalne: Małpa może korzystać z narzędzi, choć na swój małpi sposób. Może dowolnie
wymachiwać bronią, rozrzucać bomby oraz kraść cenne dla niej przedmioty.
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Wąż z Siódmego Morza
Kiedy Stary Abram wrócił z Siódmego Morza żywy, na widok jego ślepych, pokrytych
srebrzystą kataraktą oczu nikt nie śmiał pytać, co się tam wydarzyło. Nikt nie zagadnął
również o wielkiego węża-dusiciela, z którym nie rozstawał się ani na chwilę.
Bestia jest ogromna. Mierzy ponad dwa metry długości, a gruba jest jak ramię
usuriańskiego osiłka. Ma grafitowo-srebrzystą łuskę, układającą się na łbie w hipnotyczny
wzór. Porusza się bezszelestnie, w półmroku praktycznie niezauważalnie. Kiedy staje się
otwarcie agresywna, częściowo zwija się w potężne sploty, głowę zaś unosi wysoko.
Większości przeciwników to całkowicie wystarcza do ucieczki. Niestety, spora część nie miała
takiej okazji, gdyż wąż woli atakować z zaskoczenia, miażdżąc ofiarę w śmiertelnym uścisku.
Siła bestii nie leży jednak w jej nadzwyczajnych zmysłach. Choć słuch ma słaby, widzi
w podczerwieni i ma niesamowity węch. Wydaje się też, że wąż wyczuwa obecność
pozostałości syrneckich, i zwinnie porusza się między pułapkami.

W ąż:
ąż: Poplecznik
PT trafienia: 20
Cechy: Krzepa 1, Gibkość 3, Rezon 1, Dowcip 1, Animusz 3
Atak: Ugryzienie 5z3
Obraż
Obraż enia: Ugryzienie 2z2
Umieję
Umiejętnoś
tnoś ci: Skradanie 3, Wspinanie 3, Uścisk 4
Specjalne: Bohater, mając tego węża za kompana, może używać umiejętności
Archeologista (Biegłości Zaawansowane: Wycena Artefaktów 2, Wiedza o Syrne 1, Wiedza
o pułapkach Syrne 2).
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Kraken, czyli stwora opisanie
Autor: Andrzej Kołodziejczyk
Redakcja: Tomasz Pudło
Ilustracja: Mateusz Bielski

Najsampierw wielka mgła, niczem Vendelska śmietana, otoczyła nasz slup. Morze,
z początku spokojne jak ta tafla zwierciadła, burzyć się poczęło, pienić i bulgotać, a już
w chwili następnej macki, państwo moi, macki wystrzeliły były spod powierzchni i nim ludzie
dopaść harpunów zdążyli, czy armatkę przestawić, macki owe cały nasz stateczek oplotły i jak
orzech gnieść poczęły. Posypał się maszt, podarły żagle, kadłub jęczał a giął się, deski zaś
pod stopami w górę strzelały. Gniotły nas te owe macki, moi panowie, a oślizgłe one były,
z przyssawkami plugawymi, koloru dojrzałych śliw, cuchnące trupami rozkładającymi się na
dnie morza. A potem więcej owych macek było i więcej, zdawały się oplatać każdy centymetr
slupa, łapały ludzi i kości im gruchotały, przewracały armatki i rozbijały ładunek. Później zaś
pojawiła się paszcza, setkami zębów wypełniona i rozpoczęła się rzeź.
– Willem Firck, z protokołu odnośnie straty slupa „Wielki Błękit"
Nemezis wszystkich marynarzy, jak powiadają, największe przekleństwo wszystkich
Siedmiu Mórz, stwór tak okrutny, że w porównaniu z nim wpadnięcie w zachłanne ramiona
Syren wydaje się być namiętnym pocałunkiem losu. Kraken. Ten, który wywołuje strach
i przerażenie we wszystkich, dzielnych przecież, synach Morza.
Całym szczęściem Kraken jest stworem który dość rzadko napada na okręty pływające
wśród brzegów Thei. Jak powiadają bowiem stare księgi, stwór ten najczęściej spoczywa
gdzieś w mrocznych głębinach morskich, polując na podobne sobie poczwary i plugawie
mnożąc się ku chwale mrocznych sił.
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Bestia ta, koloru zgniłozielonego a długa na kilkadziesiąt metrów przypomina olbrzymią
ośmiornicę. Z tułowia jej wyrasta kilkadziesiąt macek pokrytych ssawkami, którymi sprytnie
chwyta okręt. Miażdży pokład, roztrzaskuje żagle, niszczy armaty i wybija potężne dziury, po
czym wystawia na powierzchnię paszczę, gęsto najeżoną ostrymi kłami i wyłapuje marynarzy,
dla których nie ma już szans na ratunek. Stwór najczęściej przełamuje statek w pół
a następnie wciąga go w głębiny, zabawiając się wyłapywaniem dryfujących tu i ówdzie
żeglarzy.
Jedynym sposobem na pokonanie
bestii jest zniszczenie jej głowy – dzielny
marynarz może sprytnie wrzucić do pyska
bestii siatkę wypełnioną beczułkami
prochu a następnie odpalić cały ładunek.
Kilka
salw
armatnich
celnie
wymierzonych w pysk bestii także winno
całą sprawę rozwiązać. Tak właśnie
z pojedynku z Krakenem wyszedł kapitan
Bartholomew Connor, który za wybitną
zasługę został zresztą mianowany na
admirała przez jaśnie nam panującą
królową Eleine.
Kraken wydaje się atakować
chaotycznie, w nieregularnych odstępach
czasu oraz w różnych miejscach, krążą
jednakoż plotki o tym, iż ktoś posiada
władzę nad stworem – tajemny syrnecki artefakt pozwala ujarzmić potwora i nagiąć jego wolę
do własnych celów. Zwolennicy takiej opinii za dowód podają iż, dziwnym trafem, stwór
zawsze atakował statki przewożące zaskakująco cenny dobytek – od syrneckich artefaktów
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począwszy, poprzez znaczne oddziały wojskowe, a na potężnych osobistościach Thei kończąc.
Któż jednak mógłby kryć się za poczynaniami bestii i jakie są tego kogoś cele, pozostaje
tajemnicą.

Fabularne haki na Krakena
Poniżej przedstawiam kilka pomysłów na wprowadzenie Krakena do kampanii:
Już siedem okrętów wojennych Jej Królewskiej Mości zostało zniszczonych przez
potworną bestię siejącą panikę i grozę na morzach. Elaine, węsząca w tym łapę wrogich jej sił
poszukuje grupy straceńców, która zechce odkryć sekret destrukcyjnej działalności stwora.
Cała rzecz może prowadzić do jednego z potężnych piratów, którego działalność zagrożona
jest przez porządki wprowadzane przez Królową, bądź też władcę wrogiego królestwu
Avalonu, pragnącego pozbyć się jego potężnej floty za pomocą Krakena – stwora
kontrolowanego dzięki tajemniczemu syrneckiemu artefaktowi, zwanego Konchą Głębin.
Wciąż starające podnieść się z upadku po wojnie Eisen potrzebuje drachensein. Jest ono
jednak towarem deficytowym – znaczną część wydobycia wędruje na północ, trafiając do
prywatnego odbiorcy. Bohaterowie, wynajęci przez zaniepokojonego możnowładcę z Eisen,
podążając tropem metalu odkrywają plan tajemniczego kapitana Nemsa – plan mający zrobić
z niego władcę wszystkich mórz. W hutach i tajemnych laboratoriach Nemsa powstaje
potężny okręt podwodny napędzany syrneckim silnikiem – „Kraken". Okręt na pewno
wzbudzi ciekawość kilku koronowanych głów oraz całej rzeszy podłych synów Thei.
Studiując stare manuskrypty bohaterowie wpadają na informacje o potężnej wyspie-fortecy
Syrnów. Po setkach godzin spędzonych na szukaniu koordynatów wyspy oraz ciężkiej
podróży, trafiają na miejsce po to, aby spojrzeć w oczy przedstawicielowi tej starożytnej rasy.
Nie ma jednak możliwości uściśnięcia im prawicy – tejże Syrn bowiem nie posiada. Za to
macki, owszem. W ten sposób odkryta zostaje największa tajemnica naukowa Thei –
mityczny potwór, Kraken, to nikt inny tylko przedstawiciel rasy Syrnów! Posiada on na
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dodatek dość złowieszczy plan przywrócenia swej, bliskiej wymarcia rasy. Laboratoria, smród
chemikaliów i produkowane w podziemiach wyspy-fortu dziesiątki Krakenów, które pragną
znowu opleść planetę swoimi mackami!
Jeden z bohaterów lub osoba mu bliska zapada na tajemniczą chorobę, na którą medycyna
nie zna lekarstwa. Zostaje mu co najwyżej kilka tygodni życia. Gdy nasz bohater żegna się
z najbliższymi i spisuje testament ktoś przypomina sobie starą legendę, bajkę którą niańka
zabawiała go w dzieciństwie – o Krakenie którego serce, zjedzone na surowo, zawracało ludzi
znad samej trumny, a czasem nawet zza Drugiej Strony. Tak zaczyna się szaleńczy wyścig
z czasem, pogoń za na wpół mityczną bestią. Wyścig, którego stawką jest życie bohatera.
Wyścig, o którym bardowie będą snuć opowieści jak Thea długa i szeroka.

7th Sea

Morskie opowieś
opowieści
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W artykule tym zawarte są pomysły na morskie i pirackie przygody w świecie 7th Sea.

Źródł
ródło wiecznej mł
młodoś
odości
Bohaterowie wraz z grupą członków Niewidzialnego Kolegium wyruszają na poszukiwanie
tropikalnej wyspy, na której bije źródełko wody, obdarzającej pijącego wieczną młodością.
Ich tropem rusza Inkwizycja chcąca dzięki jej właściwościom ugruntować swą pozycję.
Morskie bitwy, potwory zamieszkujące głębiny i groźni tubylcy, którzy Inkwizytorów wezmą
za mitycznych bogów – oto z jakimi problemami powinni zmierzyć się Bohaterowie.

Wyspa Siedmiu Miast
Legenda głosi, że dotarło do niej wielu marynarzy, jednak żaden z takiej wyprawy nie
powrócił. Rozwiązanie tajemnicy Wyspy Siedmiu Miast na pewno przyniesie Bohaterom
sławę i uznanie. Na miejscu może czekać na nich groźny potwór, ruiny olbrzymiego,
syrneckiego miasta usianego pułapkami lub ukrywająca się przed światem grupa banitów,
chcąca zachować fakt swego istnienia w tajemnicy. A może władcy Siedmiu Miast, związani
polityczną unią, szykują wielką flotę, mającą zagrozić morskim potęgom Thei?

U topia
BG trafiają na odległą wyspę, której próżno szukać na mapach. Ujęci jej czarem oraz
życzliwością mieszkańców i władz w postaci Tiurka, Raszida ibn Karima, Bohaterowie
porzucają życie pełne przygód i niebezpieczeństw na rzecz przyjemnego i prostego życia na
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Utopii. Jednak pewnego dnia kontaktuje się z nimi przedstawiciel ruchu oporu i wyjawia, że
mieszkańcy wyspy to „automaty" sterowane przez Tiurka za pomocą wytwarzanego przez
niego narkotyku, którym skażone są studnie. Czy Bohaterowie wystąpią przeciwko tyranowi,
czy też uznają że za harmonijne życie w spokoju gotowi są zapłacić każdą cenę?

Nieszczęś
Nieszczęśliwa
ęśliwa Syrena
U brzegów Avalonu pojawiła się syrena – nie jest to jednak mordercza służka Mabb, lecz
urocza i niegroźna kobieta z rybim ogonem. Marynarze, zwabieni jej czarem, lekkomyślnie
wyruszają w morze rozbijając łodzie i statki na zdradliwych rafach. Czy Bohaterowie wybawią
lokalną ludność od kłopotliwego sąsiedztwa syreny? I co z nią zrobią gdy opowie im
o klątwie jaką rzuciła na nią podstępna Sidhe, chcąca rozdzielić ją z ukochanym. Ten, wraz
z Sidhe, podróżuje właśnie na zachód, do Bryn Bresail Czy uda im się odnaleźć statek
nikczemnej Sidhe i przekonać ją do przywrócenia syrenie ludzkiej postaci i uwolnienia jej
porwanego kochanka?

Port Reisa
Silny sztorm porywa statek BG i rozbija go na brzegu skalistej, zatopionej w wiecznej
mgle wyspy. Ta okazuje się być sekretnym portem i skarbcem kapitana Karmazynowego
Rogera, Reisa. Co zrobią Bohaterowie gdy na horyzoncie ukażą się karmazynowe żagle
i bandera z czaszką? Czy czeka ich mordercza zabawa w kotka i myszkę na skalistej
i mrocznej wyspie? A może Bohaterowie zdołają z niej uciec porywając okręt Reisa lub
postanowią przyłączyć się do jego załogi? Cena takiego układu może być jednak bardzo
wysoka…

Duch Rujeaux
Piraccy Bohaterowie trafiają na La Bucca – do niedawna największe więzienie w Thei, teraz
ojczyznę Bractwa Wybrzeża. Jedynym miejscem gdzie mogą się zatrzymać jest dawny dom
Williama Rujeaux – miejsce które według piratów jest nawiedzone przez zmarłego właściciela.
Czy Bohaterowie zdołają przetrwać noc w domu zamieszkanym przez ducha? Może uda im
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się zawrzeć z nim umowę – uwolnią jego duszę w zamian za pozostawienie ich w spokoju.
Śledztwo doprowadzi Bohaterów do Bagien – zdradliwego miejsca gdzie każdy krok może
być tym ostatnim. Czy śmierć Rujeaux ma coś wspólnego z tajemniczym obeliskiem,
znajdującym się w centrum Bagien?
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