
LA REVOLUTION      Quentin 2011: Wyróżnienie

OGÓLNE INFORMACJE O 

SCENARIUSZU – MATERIAŁY GRACZY 

I NARRATORA

Uczestnicy i czas gry

Scenariusz  przygotowany  jest  dla  trzech 

graczy  oraz  jednego  prowadzącego.  Opracowany 

został z myślą o pojedynczej sesji trwającej cztery 

do sześciu godzin.

Mechanika i zawartość

Na  potrzeby  tego  scenariusza 

przyszykowana i przetestowana została mechanika 

narracyjna  L.R.  Sam  tekst  składa  się  z  dwóch 

części:  dłuższej,  przeznaczonej  dla  wszystkich 

grających  (właśnie  ją  czytasz),  i krótszej, 

zarezerwowanej dla prowadzącego.

La Revolution a Bas-Lag

Scenariusz  La  Revolution jest  osadzony 

w uniwersum Bas-Lagu Chiny  Miévilla (opisanym 

w powieściach:  Dworzec Perdido,  Blizna,  Żelazna 

Rada,  a  także  w  opowiadaniu  Jack).  Na  tym 

fundamencie  ma  zostać  utworzona  groteskowa 

opowieść  o  pochłoniętej  przez  rewolucję  fabryce. 

Aby  rozegrać  przygodę,  nie  jest  konieczna 

znajomość tej fikcji literackiej, jednak podstawowa 

wiedza  o  realiach  to  minimum,  bez  którego  gra 

stałaby się zbyt abstrakcyjna. Niezbędne informacje 

znajdują  się  na  przedostatniej  stronie  tego 

materiału.

Koncept

La  Revolution opiera  się  na  trzech 

założeniach,  które  stanowią  podstawę  zarówno 

fabuły, mechaniki, jak i nastroju.

1

Scenariusz wyróżniony w konkursie Quentin 2011
Autor: Paweł 'Aesandill' Bogdaszewski
Ilustracje: Izabela 'Isabell' Mazur
Redakcja: Stanisław 'Scobin' Krawczyk
Skład: Witold 'Squid' Krawczyk

Część I

MATERIAŁY GRACZY I NARRATORA



LA REVOLUTION      Quentin 2011: Wyróżnienie

REWOLUCJA

Jest  to opowieść o rewolucji,  i  tylko o rewolucji. 

Rewolucji  archetypicznej,  zbrojnej,  tendencyjnej. 

Zjadającej własne dzieci, zrodzonej z ucisku, pełnej 

sprzeczności.

GROTESKA

Odrealnienie wymieszane z realnością. Negatywne 

lub makabryczne konsekwencje każdego działania. 

Duszna  sceneria.  Dziwny,  straszny,  nierealny 

i niejednoznaczny świat.

FABRYKA

Jest  jedynym  miejscem  akcji,  całym  światem 

na czas trwania scenariusza. Fortecą, bronią i pułap-

ką.  Gra rozpoczyna się  w fabryce,  a wraz z 

jej  definitywnym  opuszczeniem  zostaje 

zakończona.

To nie manifest

Ten  scenariusz  NIE  jest  manifestem 

jakichkolwiek poglądów. To tylko materiał do gry 

fabularnej  utrzymany  w  realiach  groteskowo 

ukazanej rewolucji.

Krótkie streszczenie fabuły

Troje  bohaterów,  którzy  są  znaczącymi 

postaciami w jednej z nieludzkich fabryk Nowego 

Crobuzon,  przypadkowo zdobywa wiedzę mogącą 

zachwiać  systemem.  Zagrożeni  unicestwieniem, 

zmuszeni  są  do  wykorzystania  niebezpiecznych 

materiałów. Ich działania mogą rozniecić rewolucję 

na skalę  totalną,  pozwolić  im uciec  przed milicją 

pod jej  osłoną lub zginąć na barykadach w walce 

z systemem.

Postacie grywalne

Komandore 

Charyzmatyczny  były  rewolucjonista,  człowiek, 

którego  niegdyś  złamał  system.  Obecnie 

marionetkowy  nadzorca  fabryki.  Najmniej 

groteskowa postać, lecz najbardziej  zaangażowana 

w samą  rewolucję.  Jego  mocnymi  stronami  są 

niezwykły dar przekonywania oraz brak większych 

ułomności. Lider grupy.

Panienka Steiner

Ambitna  młoda  Biotaumaturg  (mag/bioinżynier 

świata  Bas-Lag).  Kobieta  zawikłana  w  wrogi 

rewolucji świat. Najmniej przekonana o słuszności 

sprawy  i  najmłodsza  z  drużyny.  Postać 

o największym  potencjale  tworzenia  groteski 

ze względu  na  umiejętność  zmieniania 

rzeczywistości  za  pomocą  taumaturgii.  Niestety, 

ceną,  jaką  płaci  za  ogromną  moc,  jest  zarówno 

nieufność ludzi,  jak i  jej  własna fizyczna słabość. 

Najbardziej  samodzielna,  ale  też  odizolowana 

postać.

Pierwszy

Najstarszy  z  Prze-Tworzonych,  straszliwie 

ukaranych przestępców, niewolniczo obsługujących 

fabrykę.  Spokojna  istota,  która  nagle  odzyskuje 

możliwość  wpływu  na  świat.  Postać  najbardziej 

powiązana  z  fabryką,  mroczna  i  milcząca,  lecz 
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mogąca  wiele  zdziałać.  Mocne strony Pierwszego 

to zarówno  doskonała  znajomość  fabryki,  siła 

przemienionego ciała, jak i  niezwykły dar wglądu 

w milicyjne  archiwa.  Niestety,  kosztem  tych 

przewag jest brak ludzkiego wzroku.
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MECHANIKA NARRACYJNA L.R. – 

MATERIAŁY GRACZY I NARRATORA

Opowieść

Jeśli  zdecydujecie  się  grać,  korzystając 

z mechaniki  narracyjnej  L.R.,  w  tym  scenariuszu 

nie pojawią się rzuty kostką. O powodzeniu każdej 

akcji  zadecydujecie  wspólnie.  Mimo  iż  taką 

rozgrywkę  nazywa  się  tworzeniem  opowieści 

(storytellingiem), nie braknie w niej pierwiastka gry 

i  ryzyka.  Kluczowe  okaże  się  dokonywanie 

wyborów,  poświęcenie,  nowe  pomysły, 

wykorzystywanie  zdobytych  wcześniej  przewag 

i próby wyjścia z trudnych sytuacji.

Rola narratora (MG)

Narrator  (nazywany  dalej  również  MG  – 

mistrzem gry) steruje  rozgrywką,  dbając  o spójny 

przebieg  opowieści,  przez  część  sesji  kierując 

m.in. większością  bohaterów  niezależnych  (BN). 

Podobnie jak w tradycyjnych grach RPG, tak i w tej 

mechanice MG wprowadza elementy samodzielnie 

i pozostaje  niezawisłym  sędzią.  Jednak  gdy 

działania  oddziałują  bezpośrednio  na  bohaterów 

graczy (BG), to ci ostatni przejmują narrację. Rolą 

narratora  staje  się  określenie  lub  akceptacja  ceny 

(rozumianej  metaforycznie),  jaką  postacie  zapłacą 

za sprostanie wyzwaniu.

Przykład:  Narrator  wprowadza  do  gry  

przeciwnika,  opisując  jego  potęgę  i  atak  

na rewolucjonistów.  W  tym  momencie  to  gracze  

przejmują narrację, opisując obronę.

Mechanika wykonywania działań

Tak długo, jak działanie wydaje się logiczne 

i spójne (co oznacza, że nikt z grających nie ma do 

niego zastrzeżeń), ma po prostu prawo bytu. Gracze 

mogą wprowadzać nowe elementy gry (mniej  lub 

bardziej  szczegółowe),  opisywać  prostsze 

i trudniejsze działania. Dopóki ta ingerencja nie jest 

ryzykowna czy drastyczna – ma miejsce. Niektóre 

trudne  do  bezstronnej  oceny  działania,  takie  jak 

biotaumaturgia,  zostały  opisane  osobno  przy 

kartach  postaci,  tak  by  dać  wszystkim  grającym 

przykład  interpretowania  i opisywania  stosownych 

mocy. Ponadto zapisano tam też przewagi i słabości 

postaci, mające niebagatelny wpływ na grę.

Przykład:  Pierwszy  chce  użyć  ogromnego  

koła zamachowego jednej z maszyn. Gracz nie musi  

pytać  narratora,  czy  znajdzie  takie  urządzenie.  

Może  opisać,  jak  postać  wyszarpuje  

je z odpowiedniego miejsca i rzuca w nacierających  

wrogów.  Po  to  właśnie  opis  ogromnej  siły  

i znajomości fabryki w karcie postaci Pierwszego.

Mechanika negocjacji

Ilekroć gracz  deklaruje  akcję, przy 

której on sam, narrator lub inny gracz uważa, 

że  jest trudna  (ryzykowna,  niebezpieczna), 

zaczyna  się  negocjacja.  Gracz  określa,  co  chce 

osiągnąć,  a  narrator  –  jaka będzie  tego cena.  Ten 

mechanizm stosowany jest niemal zawsze, choćby 

dlatego,  że  każde  działanie  pochłania  czas,  który 

stanowi  dość  ważny  zasób  w tym  scenariuszu. 

Ważne jest, by pamiętać o cenie, jaka już wcześniej 

została  zapłacona  –  zmęczonej  postaci  trudniej 
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będzie  sprostać  wyzwaniu,  a uszczuplające  się 

rewolucyjne  siły  z  coraz  większym  wysiłkiem 

bronić  będą  barykad.  Z drugiej  strony  nie  wolno 

zapominać  o sukcesach  i ich  wpływie  na  kolejne 

działania.

Przykład:  Gracz  pragnie,  by  jego  postać  

oraz  dwoje  innych  rewolucjonistów  zwarło  się  

w walce z potężnym Prze-Tworzonym, aby wbić mu  

ostrze  w  miękką  gardziel.  Gracz  przyznaje,  że  to  

niemal samobójstwo. Narrator określa cenę – atak  

zakończy  się  sukcesem,  lecz  jeden  

z rewolucjonistów zostanie zabity, a postać gracza  

dotkliwie poparzona.

Mechanika poświęcenia

W  ramach  negocjacji  może  się  zdarzyć, 

że to  nie  narrator,  a  sam  gracz określi  negatywne 

skutki  (cenę)  swoich  działań.  Nic  nie  stoi 

na przeszkodzie, by tak się stało – warunkiem jest 

respektowanie  zdania  innych  uczestników 

rozgrywki  (w  tym  narratora).  Takie  rozwiązanie 

pozwala  graczowi  na  dogłębniejsze  przejęcie 

narracji;  to  on  może  ustalić,  co  pozwoliło  jego 

bohaterowi  na  osiągnięcie  celu.  Ważne  jest  przy 

tym,  aby  to  właśnie  ta  postać,  a  nie  cała  grupa, 

zapłaciła cenę sukcesu.

Przykład:  Gracz  opisuje  rozmowę 

z bohaterem  niezależnym:  „Przekonuję  go  

za wszelką  cenę,  wyciągam  każde  świństwo,  

nie waham się  przed  szantażem.  Jeśli  się  do  nas  

nie przyłączy,  jeśli  przegramy,  powiem,  że  był  

naszym  wspólnikiem.  Wiem,  że  zmieni  swoje  

nastawienie – będzie mnie nienawidził – ale teraz  

jego pomoc jest niezbędna”.

Grający  może  opisać  przebieg  zdarzeń 

w sposób  szczególnie  niekorzystny  dla  swojego 

bohatera.  Jeśli  tak  się  stanie,  narrator  powinien 

wykorzystać to na korzyść całej  grupy,  ułatwiając 

jej osiągnięcie celu bądź kierując opowieść na inny 

tor.

Poświęcenie a groteskowa rewolucja

W  czasie  gry  postacie  graczy  prowadzić 

będą  oddziały  rewolucjonistów.  Wynika  z  tego, 

że wielokrotnie  zdarzy  im  się  ryzykować  ich 

życiem  czy  nawet  poświęcać  postacie  niezależne 

w imię większych zysków. Jest to w pełni zgodne 

z zasadą  poświęcenia  czy  negocjacji.  Być  może 

bohaterowie  częściej  będą  gotowi  ryzykować  los 

nie swój, lecz innych. Takie sytuacje są zamierzone, 

lecz  ich  wydźwięk  powinien  być  raczej  gorzki 

i makabryczny,  nie  moralizatorski  czy  tragiczny. 

To scenariusz o groteskowej rewolucji – a ta żywi 

się własnymi dziećmi.

[ZASADY TE ZOSTAŁY OPARTE NA „MECHANICE 

SNU” AUTORSKIEJ GRY FABULARNEJ ZGLISZCZA]
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WPROWADZENIE – MATERIAŁY 

GRACZY I NARRATORA

FABRYKA – Elizabeth

Takie imię nadano fabryce. Wielka Eli, jak 

zwą  ją  jej  pracownicy,  jest  mściwą,  żarłoczną 

i niewdzięczną  boginią.  Wytwarza  się  tutaj 

przypominającą  żel  białą  substancję,  prefabrykat 

do broni  masowej  zagłady  znanej  jako  bomba 

momentu.  Jednak sama fabryka jest  tak naprawdę 

tylko  skorupą,  jej  wiecznie  pracujące  trzewia  to 

w takim samym stopniu technika co bioinżynieria.

Elizabeth  umieszczono  w  zakręcie  jednej 

z dwóch rzek miasta. Zanieczyszczony nurt Smoły 

nie  tylko  opływa  Wielką  Eli  z  trzech  stron,  lecz 

również płynie pod sporą częścią jej żelbetonowego 

ciała. Niegdyś budynki fabryki były katedrą, jednak 

nienasycony  przemysł  przejął  władzę  nad  azylem 

dawno  zapomnianych  bóstw.  Do  dzisiaj  witraże, 

wytarte  malowidła  oraz  popękane  pomniki, 

poprzebijane tętnicami rur, przypominają o dawnej 

chwale  budowli.  Jedyna  „sucha”  strona  fabryki 

zamknięta  jest  zapieczętowaną  bramą  i  zabez-

pieczona  dwoma  strażnicami.  Wszystkie  dobra 

i pracowników wwożą i wywożą kolejki, oplatające 

fabrykę i znikające w mieście za rzeką.

Większość  „maszyn”  fabryki  stanowią 

Prze-Tworzeni,  przemienieni  specjalnie pod kątem 

zadań  im  wyznaczonych.  Są  to  zdeformowani 

ludzie pełniący funkcję dźwigów, podajników oraz 

taniej siły roboczej od najgorszych prac; na plecach 

noszą piece,  których rura  wydechowa nosi  nazwę 

komina.  W  tym  miejscu  ujawnia  się  podwójna 

„utylizacyjna”  rola  Wielkiej  Eli.  Specyfika  pracy, 

brud, niebezpieczne substancje, skrajne temperatury 

oraz unoszący się nieustannie trujący gaz sprawiają, 

że doskonale przystosowani do swych ról skazańcy 

rzadko  przeżywają  dłużej  niż  rok.  Oczywiście 

Prze--Tworzeni nigdy nie opuszczają fabryki. Żyją 

i umierają  w  trujących  wyziewach,  wśród 

podobnych  do  nich  maszyn,  potworów 

i bezimiennych istot.

Drugim rodzajem pracowników są  zwykli 

ludzie,  robotnicy zwani  Zaufanymi,  zajmujący się 

pracami  mniej  niebezpiecznymi,  lecz  narażonymi 

na sabotaż. Pilnują oni Prze-Tworzonych, doglądają 

nielicznych „martwych”maszyn i wykonują szereg 

prac  na  zewnątrz,  takich  jak  konserwacja  torów. 

Mimo że ich rola jest wielokrotnie bezpieczniejsza 

od losu zgotowanego Prze-Tworzonym również oni 

narażeni  są  na  trujące  opary  czy  wypadki,  a  ich 

głodowe  pensje  nie  wynagradzają  trudów 

i niebezpieczeństwa. 

Trzecim  typem  pracowników  są  Ludzie 

Kaktusy,  zwani  w  skrócie  po  prostu  Kaktusami. 

To półroślinna  obca  rasa,  swą  fizjologią 

predysponowana  do  ciężkiej  pracy.  Formalnie 

zajmujący  stanowiska  w  dziale  spedycji,  nieufni 

wobec  ludzi  oraz  od  nich  oddzieleni,  stanowią 

przeciwwagę  dla  nich  oraz  ochronę  fabryki, 

minimalizując ryzyko buntu. 

Poza wymienionymi pracownikami istnieje 

jeszcze  kierownictwo,  trójka  ludzi,  których 

marionetkowe  rządy  mają  stanowić  spoiwo 

wszystkich grup.

6



LA REVOLUTION      Quentin 2011: Wyróżnienie

Produkcja

Wszystko zaczyna się w Kotle. Ogromnym, 

nienasyconym,  stożkowatym  tworze,  z  zewnątrz 

przypominającym  komin  ogromnej  elektrowni 

opasanej pajęczyną torów. Linie te zrzucają w głąb 

wszelkie  odpady,  głównie  chymiczne  (od  słowa 

chymus,  oznaczającego  biochemię  w  Bas-Lag). 

Niezliczone wagoniki dzień i noc przywożą odpady 

z  rzeźni,  trociny  z  tartaków,  chymikalia 

z prywatnych  i  uniwersyteckich  pracowni,  resztki 

domów Kheprii, padłe zwierzęta, łajno, nawóz oraz 

każdą inną substancję, którą wydali miasto. Część 

nitek  kolei  prowadzi  również  z  fabryk  karnych. 

Potwornie  przemienione  trupy,  części  ciał:  ludzi, 

obcych,  zwierząt,  tych  nienależących  do  żadnej 

z tych grup oraz tych, co pomiędzy, dzień w dzień 

połykane są przez nienasycony Kocioł.

Jest  jednak jeszcze  jedna  linia  kolei,  inna 

od pozostałych.  Prowadzi  z  przeciwnej  strony 

i góruje  nad  pozostałymi.  Podwieszone  kapsuły, 

wyjąc,  pędzą  prosto  ze  Szpikulca  –  głównej 

siedziby  milicji  Nowego  Crobuzon.  Niezwykle 

rzadko podwieszana kapsuła nadjeżdża nad Kocioł, 

aby zrzucić swój ładunek.

Wewnątrz  Kotła  uwieziono  monstra 

potocznie nazywane ślimakami (formalnie „gatunek 

k-z/14”).  Te gigantyczne,  amorficzne,  bezmózgie 

istoty żywią się odpadami, rosnąc, rozmnażając się 

i zjadając  się  nawzajem.  To  ich  odchody, 

przeciekające  przez  skorodowane  kraty,  prosto 

na taśmy, zostaną przerobione na czynnik momentu.

Zawiązanie fabuły i przedstawienie 

bohaterów

Niezwykle  rzadko  zdarza  się,  że  część 

z materiałów  zrzucanych  do  komina  zawiśnie 

na którymś z jego elementów. Najczęściej strąca się 

ją  w  dół,  lecz  gdy  przedstawia  jakąś  wartość, 

zostaje  obrabowana.  Tak  i  było  tym  razem.  Na 

metalowej konstrukcji zawisło ciało człowieka, ale 

nie  zwyczajnego  człowieka,  tylko  Prze-Two-

rzonego,  i to  z  innej  przyczyny  niż  kara.  Zwłoki 

zostały  czym  prędzej  zrzucone  do  Kotła,  lecz 

sprawne  ręce  jednego  z  pracowników 

niezauważalnie wycięły z nich mechaniczne oczy.

Pierwszy jest najstarszym z mieszkańców 

fabryki.  Jest na tyle stary i na tyle doświadczony, 

by wywalczyć sobie miejsce w hierarchii bestialsko 

przekształconych  więźniów.  Większość  Prze-

Tworzonych przemieniona została w makabryczny 

sposób,  z  jednej  strony  dręczący  i  uciążliwy, 

z drugiej  –  zwiększający  przydatność  dla 

przemysłu. W ten też sposób Pierwszy stracił oczy, 

a  jego  ciało  stało  się  dyszącą  machiną  parową, 

przystosowaną  do  dźwigania  największych 

ciężarów.  Liczne  wrażliwe  macki  wszczepione 

w zmechanizowane  ręce  dały  mu  czucie, 

a specjalny  gruczoł  ulepszył  orientację 

przestrzenną.

Lata  pracy  i  wielki  wpływ  na  zdegra-

dowanych  współwięźniów  zapewniły  Pierwszemu 

przychylność  nowego  nadzorcy.  Dzięki  swoim 

wpływom uzyskał szansę na odzyskanie utraconego 

wzroku. 
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Panienka  Steiner  jest  biotaumaturgiem 

Wielkiej  Eli.  Jej  rola  sprowadza  się  do  drobnych 

interwencji,  gdy  któreś  z  prze-tworzeń  zbytnio 

zmniejsza  skuteczność  jednego  z  więźniów.  Jest 

młoda,  ambitna  i ogromnie  ciekawa  wiedzy, 

a równocześnie wystarczająco pozbawiona złudzeń, 

by akceptować skorumpowany crobuzoński system. 

Praca  w  Wielkiej  Eli  miała  być  dla  niej  jedynie 

krokiem  na  drodze  do  wyższego  stopnia 

wtajemniczenia w taumaturgię. 

Nie  potrafiła  odmówić  wyzwania,  jakim 

było powtórne prze-tworzenie Pierwszego. To ona, 

przy cichej akceptacji nadzorcy, zgromadziła grupę 

skorumpowanych prze-twarzaczy oraz nadzorowała 

zabieg.  Teraz  z  fascynacją  badacza  przygląda  się 

efektom swojej pracy.

Komandore  jest nadzorcą fabryki. Mimo 

iż formalnie to on nią zarządza, tak naprawdę jego 

rola  sprowadza  się  do  papierkowej  roboty 

i przekazywania wieści pracownikom. Niegdyś był 

lewicującym  idealistą,  jednak  system złamał  jego 

młodzieńcze  marzenia,  zniszczył  karierę 

i zdegradował  do  roli  marionetkowego  władcy 

niebezpiecznego  ośrodka.  To  właśnie  tlące  się 

resztki  dawnych  zasad  sprawiły,  iż pomógł 

Pierwszemu w odzyskaniu wzroku.

Abner to  główny  inżynier,  przyjaciel 

Komandora,  który  niegdyś  dzielił  z  nim 

rewolucyjne poglądy. Sprawuje piecze nad mecha-

niczną  częścią  fabryki,  w  tym  nad  ogromnym 

piecem Molochem. Mimo swego sceptycyzmu jako 

członek  kierownictwa  był  wtajemniczony  w  całą 

intrygę.

Akta i zdrada Abnera

Operacja zakończyła się pomyślnie, jednak 

Pierwszy nie  odzyskał  normalnego wzroku.  Przed 

jego  oczami  pojawiły  się  wizje  nie  tyle  dziwne, 

co niebezpieczne.  Dostrzega  wszystko  to, 

co poprzedni posiadacz mechanicznych oczu. Widzi 

akta  Szpikulca.  Niezliczone  materiały,  sprawy 

rozwiązane i  trwające, prawdziwe i spreparowane, 

dane  agentów  i  donosicieli,  przestępców 

i milicjantów,  obywateli  i kryminalistów.  Niemal 

całą wiedzę milicji.

Majacząc  w  malignie,  Pierwszy 

w gorączkowym śnie wyjawił dość wiedzy, by zdali 

sobie z tego sprawę wszyscy główni uczestnicy tych 

zdarzeń. Tymczasem Abner zniknął. Gdy Pierwszy 

się  przebudził,  świadomie  spojrzał  w jego akta  – 

Abner okazał się współpracownikiem milicji.

Strażnicy na wieżach otaczających fabrykę 

już zostali zaalarmowani, ktokolwiek usiłuje wyjść, 

zostaje  wpierw  ostrzeżony,  następnie  ostrzelany. 

Kolej  przestała  przyjeżdżać.  Na  horyzoncie, 

nad dworcem Perdido, pojawiły się liczne kapsuły 

milicyjne zmierzające do kwatery głównej. Szturm 

jest kwestią czasu. Kapitulacja równa się utylizacji. 

Zginie  każdy,  kto  może  być  podejrzewany 

o posiadanie zakazanej wiedzy.

Rozpoczęcie przygody

Bohaterowie  stoją  w  fabrycznym  biurze.  W  ich 

głowach trwa gonitwa myśli, wszyscy świadomi są 
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konsekwencji  swojej  „zbrodni  przeciw  władzy”. 

Nie  ma  jednak  prostego  rozwiązania,  ucieczka 

w tym  momencie  jest  bezsensowna:  Wielka  Eli, 

podobnie  jak  każda  inna  fabryka  w tej  dzielnicy, 

jest otoczona milicyjnymi posterunkami.

POSTACIE

Dostajecie  do  wyboru  trzy  zupełnie  różne 

postacie.  Odpowiadają  one  trzem  kluczowym 

założeniom  tego  scenariusza  (Komandore  – 

Rewolucja, Steiner – groteska, Pierwszy – fabryka) 

i  każda  z  nich  przygotowana  jest  pod całkowicie 

inny styl gry.

Mimo  że  kluczowe  części  opisu  są  już 

gotowe  i  właściwie  po  zapoznaniu  się  z  tym 

dokumentem możecie rozpocząć rozgrywkę (karty 

postaci znajdują się w dalszej części tekstu), może 

warto  sprecyzować,  spersonalizować  wiele 

niezdefiniowanych  fragmentów.  Oczywiście 

to wszystko może przyjść wraz z samą rozgrywką, 

jednak  dla  niektórych  rzeczy  warto  mieć 

przygotowane pomysły. 

Komandore

Jest  kobietą  czy  mężczyzną?  Jak  się  ubiera?  

Schludnie  i  elegancko  czy  może  podobnie  

do pracowników?  Nosi  jakiś  szczególny  element  

odzieży,  czerwoną  chustę?  Rzeczywiście  był  

rewolucjonistą?  Został  wrobiony  czy  milicja  

szachuje  go,  przetrzymując  jego  rodzinę?  Jest  

spokojnym  typem  Damy/Dżentelmena  czy  może  

El Comendante  z  ogniem  w  oczach?  

Przygnębionym  idealistą  czy  makiawelistycznym 

buntownikiem,  gotowym  spalić  świat,  

by wybudować lepszy?

Steiner

Przejawia  podobieństwo  do  groźnej,  lecz  

pociągającej  nieznajomej  rodem z  klimatów  noir,  

jest  wampem czy  pozornie  niewinną  dziewczynką  

z horroru?  A  może  jest  zwyczajną  sympatyczną  

młodą  kobietą?  Ma  jakiś  tik?  Atrybut?  Amulet?  

Tatuaże?  Jej  taumaturgia  to  subtelna  

i niezrozumiała  technika,  niemal  technologia,  ale  

czy takie właśnie sprawia wrażenie? Może wygląda  

bardziej jak szamanistyczny rytuał?

Pierwszy

Za jakie przestępstwo stracił wzrok? Jak wygląda?  

Jest  ciałem uwięzionym w pancerzu,  przerażającą  

istotą  sprzężoną  z  maszynerią?  Czy  przypomina  

człowieka,  którym  był?  Czy  był  kobietą,  

czy mężczyzną?  Czy  jego  dawna  płeć  ma  

znaczenie?  Miał  rodzinę?  Ma  jakieś  typowe  

zachowania,  motto,  metodę  na  przeżycie  katorgi?  

Pragnie  odkupienia  czy  zemsty?  Czuje  się  

uwięziony w nowym ciele czy traktuje je jako nową  

formę?  Jest zagubionym  wrakiem  człowieka,  

odkupującym  swoje  grzechy,  czy  nieludzką  

zbuntowaną maszyną?
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AKTA OSOBOWE

Ustalcie sami,  czy każdy ma się zapoznać 

ze  wszystkimi  aktami  osobowymi,  czy  może 

szczegółowe  informacje  na  temat  danej  postaci 

mają  być  dostępne  tylko  dla  gracza,  który  nią 

kieruje.

AKTA OSOBOWE – KOMANDORE

Pseudonim: Komandore

Imię i nazwisko:  CENZURA   CENZURA 

Płeć i rasa:  CENZURA  , człowiek

Wiek: 44

Status społeczny: Urzędnik

Zatrudnienie: Fabryka czynnika momentu 

Elisabeth – nadzorca

Opis: Nadzorca fabryki, niegdyś podejrzewany 

o rewolucyjne poglądy i sympatie. Charyzmatyczny 

człowiek, który potrafi rozpalić wizję w innych 

ludziach pomimo własnego wypalenia.

Nadzorca

Znasz  każdego  Zaufanego  w  fabryce  oraz  wiesz 

sporo  o  ważniejszych  Kaktusach.  Możesz  to 

wykorzystać.  Wiesz,  ile  zarabiają  (wszyscy 

za mało), czy mają kłopoty rodzinne i jaki jest ich 

charakter (jako gracz możesz kreować takie wątki). 

Jeśli  będzie trzeba, umiesz uderzyć w odpowiedni 

ton.  Obrazić,  rzucić  wyzwanie,  schlebić  czy  być 

szczerym.

Ponadto jako nadzorca zawsze potrafisz znaleźć się 

w  odpowiednim  miejscu.  Jeśli  gdzieś 

ma wybuchnąć  piec,  ktoś  się  załamie  czy  któraś 

barykada ustąpi pod wpływem wroga – trafisz tam 

chwilę  przed  katastrofą.  To  niebezpieczna  cecha, 

zawsze  znajdować  się  tam,  gdzie  sprawa  stoi  na 

ostrzu  noża,  lecz  dzięki  temu nigdy  nie  będziesz 

biernym obserwatorem.

Charyzmatyczny lider

Potrafisz  rozpalić  ducha  rewolucji.  Umiesz 

przemawiać tak,  że  słowa,  które  w ustach innych 

ludzi  wydawałyby  się  błahe  czy  nadto 
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pompatyczne,  stają  się  manifestem.  Grupę 

znajdującą się  w twoim otoczeniu złamie dopiero 

śmierć,  jeśli  będziesz  ją  wspierał  przykładem 

i słowem.  Potrafisz  posłać  człowieka  na  niemal 

samobójczą  misję,  przedstawiając  ją  w  chwa-

lebnych barwach. Oczywiście to wszystko wymaga 

wysiłku  i  starań,  lecz  wiesz,  że  możesz  tego 

dokonać.

Strzelec

Niegdyś  zdobyłeś  broń  nazwaną  „Ultio”,  wytwór 

dziwacznej starożytnej technologii.  Jest to artefakt 

przypominający  pistolet  skałkowy,  jednak  o  nie 

do końca sprecyzowanym działaniu. Poza pozornie 

zwyczajną lufą posiada obrotowy magazynek, całą 

gamę podobnych żyłom kabli, a także porcelanowe 

zdobienia  i  mechaniczne  części  nieznanego 

przeznaczenia.

Rewolwer  ten  to  ostatnia  deska  ratunku,  sześć 

strzałów,  które  mogą  uratować  beznadziejną 

sytuację.  Oczywiście  i  przy  tej  broni  obowiązują 

zasady  gry  narracyjnej,  lecz  stawia  ona  bohatera 

w dużo  lepszej  sytuacji.  Można  przyjąć,  że  przy 

strzelaniu  z  niewielkiej  odległości  jeden  pocisk 

pozwala  powalić  przeciętnego  człowieka,  dwa 

strzały – wytrzymalszą istotę, na przykład Kaktusa 

lub  Prze-Tworzonego,  trzy  trafienia  zaś  mogą 

wyeliminować  najpotężniejszego  wroga,  nawet 

ślimaka,  bestię  jego  rozmiarów  czy  dowódcę 

przeciwnika. Oczywiście wszystko zależy od tego, 

w jaki sposób użyje się tej broni.

Uwagi

Prowadzenie  tego  bohatera  to  spore 

wyzwanie.  Jest  charyzmatyczną  postacią,  lecz 

w mechanice  narracyjnej  prowadzący  go  gracz 

również musi wykazać się umiejętnościami retoryki 

i  prowadzenia  grupy.  Komandore  to  przywódca. 

Tak jak Steiner zmienia rzeczywistość taumaturgią, 

a  Pierwszy  wykorzystuje  fabrykę,  tak  ta  postać 

ma największy  potencjał  do  tego,  aby  w  środku 

rewolucyjnego chaosu kształtować myśli i działania 

otaczającej ją grupy ludzi.

Jest  to  bohater  wymagający  sporej 

aktywności,  jego zdolności  będą prowadzić go do 

przejmowania  inicjatywy,  kreowania  bohaterów 

niezależnych  i  działania  wszędzie  tam,  gdzie 

znajdują się rewolucjoniści. Oczywiście nie oznacza 

to  monopolu  na  dowodzenie,  wszyscy  gracze 

powinni być w nie zaangażowani, jednak to właśnie 

ta postać będzie znajdować się w najtrudniejszych 

sytuacjach,  dysponując  głównie  „zasobami 

ludzkimi”, nie własną siłą czy mocą.
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AKTA OSOBOWE – PIERWSZY

Nazwa: Pierwszy

Status społeczny i rasa: Prze-Tworzony/czło-

wiek 

Lokalizacja i funkcja: Fabryka czynnika 

momentu Elisabeth – maszyna

Opis: Pierwszy to najstarszy z Prze-Tworzonych 

fabryki. Człowiek-maszyna, fragment fabryki. 

Metodyczny i nieludzki.

Ślepiec (słabość)

Nic nie widzisz. Za twoje winy rządowi kreatorzy 

pozbawili  cię  oczu.  Nie  będziesz  strzelał, 

wypatrywał czy szacował odległości. Nie spojrzysz 

ludziom w oczy i nie będziesz oceniał ich mimiki. 

Twoje  zmysły  to  dotyk,  słuch  i  równowaga. 

Oraz więź z fabryką.

Fabryka to ja

Znasz  tu  każdy  kąt,  każde  niebezpieczeństwo. 

Od ruchomych elementów po chymiczne wyziewy. 

Wędrujesz po jej zabójczych trzewiach Wielkiej Eli 

jako jej naturalny element. Wyczujesz każdą skazę, 

fałszywy  ton  wśród  ogłuszającego  hałasu. 

Człowieka  przyczajonego  wśród  metali,  oddech 

napastnika za ścianą. 

Znasz każdego z Prze-Tworzonych współdzielących 

z tobą parszywy los. Wiesz kim są, ufają ci. Fabryka 

to ty. Jej maszyny to przedłużenie twojej woli, jej 

ściany dzielą z tobą zmysł dotyku, jej mieszkańcy 

to  twoi  bracia.  Jako  gracz  możesz  definiować 

elementy fabryki i wątki personalne dotyczące Prze-

Tworzonych.

Maszyna

Zamknięto Cię w skorupie z metalu, a pozory życia 

nadaje jej piec dźwigany na plecach. Rzeczy dzielą 

się na takie, które podniesiesz, i takie, które swym 

ciężarem zegną metal. Jesteś maszyną; to nie tylko 

piec,  nadludzka  siła  i  wytrzymałość,  ale  również 

sposób myślenia.

Oczy skryby

Na  skutek  operacji,  która  jest  przyczyną  całej 

intrygi, nie odzyskałeś wzroku. Jednak widzisz akta 

Szpikulca,  siedziby  milicji.  To  ogromna  moc, 

wiedza to potęga.
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Jeśli  równocześnie szukasz akt  i  wykonujesz inne 

działanie,  dodaj  do  opisu  akcji  niewielkie 

negatywne  konsekwencje.  Ponadto  musisz 

w porozumieniu  z  narratorem  ustalić,  ile  czasu 

zajmie  ci  wyszukanie  danych  wiadomości  –  naj-

lepiej, by trwało to około dziesięciu minut na jedną 

sprawę.

Uwagi

Pierwszy to postać wymagająca od Gracza 

spokoju i  rozwagi.  Nie mówi za wiele,  więc jego 

słowa mają moc. Nie może postępować pochopnie, 

ale  jego  działania  mogą  spowodować  znaczące 

skutki.  Ślepota  Pierwszego  wymaga  dokładnego 

opracowania  nawet  najprostszych  działań,  lecz 

mimo to jest to centralna postać fabuły. Jego cechy 

mogą sprawić, że trudno nim grać, wykazując dużą 

aktywność  –  tym  większe  to  wyzwanie,  jeśli 

właśnie  taki  styl  preferujesz.  Nadal  masz  jednak 

bardzo  wiele  miejsca  na  własną  kreatywność, 

a oczy  skryby  to  najpotężniejsza  broń  w  tym 

scenariuszu.

Postać  Pierwszego  jest  tutaj  opisywana 

w rodzaju  męskim,  ale  to  tylko  konwencja 

stylistyczna. W rzeczywistości płeć tej istoty nie ma 

już  żadnego  (albo  prawie  żadnego)  znaczenia; 

Pierwszy  mógł  być  zarówno  mężczyzną,  jak 

i kobietą.
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AKTA OSOBOWE – STEINER

Pseudonim: Panienka Steiner

Imię i nazwisko:   CENZURA   Steiner

Płeć i rasa: Kobieta, człowiek

Wiek: 24

Status społeczny: Urzędnik – specjalista

Zatrudnienie: Fabryka czynnika momentu 

Elisabeth – biotaumaturg

Opis: Panienka Steiner jest biotaumaturgiem, 

ambitną młodą kobietą, która poświeciła swoje 

życie zgłębianiu mrocznej sztuki, jaką jest łączenie 

metalu i ciała. Jej uroda oraz usposobienie mogłyby 

budzić sympatię, gdyby nie groza, jaką wywołuje 

jej zajęcie.

Groza i piękno

Poprzez  to,  czym  się  zajmujesz  i  co  potrafisz, 

czasem  wzbudzasz  lęk,  czasem  zachwyt.  Nawet 

jeśli  nie  wyglądasz  groźnie,  sprawiasz  że  ludzie 

myślą  głównie  o  twojej  profesji.  Mimo  to  jesteś 

atrakcyjną  osobą  i jeśli  się  postarasz,  mogłabyś 

budzić  sympatię.  Ludzie  cię  słuchają;  czy  to 

ze strachu,  czy  z  innych  pobudek  starają  się 

bezbłędnie wykonać twoje polecenia.

Biotaumaturg

Korzystasz z potęgi, jaką stanowi jedna z dziedzin 

nauki,  będąca  dla  innych magią,  mroczną  sztuką, 

procesem  prze-twarzania  ludzi  w  monstra.  Dla 

ciebie to powołanie, twój największy talent. Twoje 

możliwości  wykraczają  daleko  ponad  możliwości 

przeciętnego  człowieka  (patrz  KARTA 

BIOTAUMATURGII).

Zniszczone stawy (słabość)

Twoja sztuka ma swoje konsekwencje. Nie dajesz 

tego  po  sobie  poznać,  wyglądasz  na  w  pełni 

sprawną  osobę.  Stawiasz  każdy  krok  rozważnie, 

nie biegasz,  nie  skaczesz.  Wygląda  to  na  część 
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twojego  stylu,  i  jest  w tym  sporo  racji.  Możesz 

poruszać  się  szybko,  jednak  ból,  który  się  z  tym 

wiąże,  sprawia,  że  jest  to  ostateczność,  zwykle 

wybierzesz  inne  rozwiązanie  (możesz 

wykorzystywać  słabość  jako  część  ceny  zgodnie 

z mechaniką negocjacji).

Uwagi

Rola  Panienki  Steiner  wymaga  sporo 

kreatywności  i  dystansu.  Wymyślanie groteskowej 

Taumaturgii  to  trudna  sztuka,  lecz  jeszcze 

trudniejsze  okazać  się  może  takie  odgrywanie 

postaci,  by  mimo  negatywnych  cech  budziła 

sympatię  i  stanowiła  ważną  część  drużyny. 

Już przez  swoją  profesję  Steiner  jest  odizolowana 

od  reszty  fabryki,  jej  rola  wiąże  się  bardziej 

z wywoływaniem  grozy  niż  dyplomacją. 

Reprezentuje  jednak  również  takie  cechy,  jak 

lojalność  i  poświęcenie  (nawet  jeśli  są  one 

motywowane  chęcią  przeżycia).  Wszak  to  jedyna 

postać,  która  wplątana  jest  w  intrygę  wbrew 

przekonaniom, a jednak poświęca głównie siebie.

Innym  wariantem  jest  odegranie  Steiner 

jako  postaci,  która  wraz  z  rozwojem  przygody 

zmieni  nastawienie  z  konformistki  na  buntow-

niczkę. Pochodzi z zewnątrz, jest młoda i ma świeże 

spojrzenie.  Nie  jest  tak  nieludzka  jak  Pierwszy 

i pozbawiona  złudzeń  jak  Komandore.  Straciła 

karierę,  system  mści  się  na  niej  mimo  braku 

przewinień. Odnajduje ludzi, którzy gotowi są ginąć 

za sprawę, ludzi, od których zależy także jej życie.

W  tym  scenariuszu  opracowano  Steiner 

jako Panienkę Steiner.  To jedyna postać  o z  góry 

narzuconej  płci.  Wizerunek  ambitnej  i  zdolnej 

młodej  kobiety  o  delikatnej  urodzie,  parającej  się 

mroczną  sztuką,  dodaje  tej  postaci  groteskowego 

rysu. Jeśli  wolisz  grać  tą  postacią  jako  Panem 

Steiner,  łatwiej  będzie  wpaść  w ograny  schemat 

szalonego geniusza.
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KARTA BIOTAUMATURGII (STEINER)

Biotaumaturgia  to  niepokojące  połączenie  magii 

z techniką.  Ta  niezwykła  zdolność  daje  graczowi 

odgrywającemu  Panienkę  Steiner  ogromne 

możliwości.  Poza  zasadami  gry  narracyjnej  przy 

używaniu  jakiejkolwiek  mocy  taumaturgicznej 

należy uwzględnić dwa warunki:

Biotaumaturgia metalu

Taumaturgia  dotyczyć  musi  zarówno  stali 

(lub innego sztucznego tworzywa),  jak i  elementu 

biologicznego.

Działanie  na  miejsce  spojenia  ciała  i  maszyny,  

działanie  na  miejsce  zetknięcia  metalu  i  ciała,  

utworzenie golema z ciała i przedmiotów.

Groteska

Efekt powinien być groteskowy i nienaturalny.

Zaplątujący  się  komin  Prze-Tworzonego,  szybki  

maski pękające do środka, rana zszyta metalowym  

kablem.

Działania łatwe – drobna manipulacja

Prostsze  z  taumaturgicznych  sztuk  są  tym,  czym 

dla normalnej  istoty zwykłe czynności.  Jednak ich 

niepokojąca  natura  może  wywołać  przerażenie, 

niesmak  czy  nawet  wrogość.  (To  raczej  metoda 

działania, nie przewaga Panienki Steiner).

Przykłady:

1. Wspinanie się po metalowej ścianie, przy którym  

postać tworzy dotykiem uchwyty.

2. Stwarzanie napięcia w materiale stykającym się  

z ciałem, tłuczenie szkła, wrzynanie metalu w ciało,  

wywoływanie  drobnego  krwawienia  tkanek  

(co może  oszołomić  wroga,  a  nawet  spowodować  

omdlenie).

3. Tworzenie homunkulusa (wielkości kota) z krwi  

i śmieci, który po kilku minutach się rozpada.

Działania skomplikowane – średnia manipulacja

Takie  działania  mogą  wymagać  sporego 

przygotowania czy wysiłku, najczęściej sprawiając 

ból czy wysysając siłę z samego taumaturga.

Przykłady:

1.  Postać  przemienia  metalowe  rury  w  broń,  

opadając z sił.

2.  Taumaturg nagina metal  i  ciało,  raniąc wroga  

jego  własną  bronią,  ale  traci  czujność  i  naraża  

się na atak.

3.  Postać  rozdziela  metal  od  ciała,  z  którym był  

zrośnięty, dzieląc częściowo straszliwy ból ranionej  

istoty.

4.  Postać  tworzy  z  kawałków  ciał  i  złomu  

homunkulusa  (wielkości  psa),  który  po  kilku  

minutach się rozpada.

Działania trudne – poważna manipulacja

Te  sztuki,  mimo,  że  ich  efekty  bywają 

spektakularne,  są  groźne  dla  samego  taumaturga. 

Wymagają  przygotowania,  czasem  wywołują 

poważny  szok,  utratę  przytomności  czy  nawet 

trwale  okaleczają.  Niezależnie  od  negatywnych 

konsekwencji  zawsze  wywołują  zmęczenie  (które 

minie, jeśli  postać będzie miała szansę na choćby 
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kilkuminutowy  odpoczynek  –  co  zwykle  oznacza 

usunięcie się w cień do końca sceny).

Przykłady:

1. Postać gnie metalowy słup, tracąc przytomność.

2.  Taumaturg  rozdziera  część  ciała  Prze-

Tworzonego,  gniotąc  w ręku  stworzoną wcześniej  

metalową figurkę.

3.  Biotaumaturg  tworzy  z  trupa  i  maszynerii  

tymczasowego golema (wielkości człowieka), z któ-

rym będzie dzielić ból, choć nie prawdziwe rany.

Modyfikacje

Taumaturgia  na  odległość  jest  trudniejsza o  jeden 

stopień  (działania  trudne  stają  się  niemożliwe). 

Taumaturgia,  do  której  postać  mogła  dobrze  się 

przygotować,  jest  łatwiejsza  (maksymalnie  o  dwa 

stopnie  przy  dużych  udogodnieniach  i  długim 

czasie).

Przykłady:

1.  Taumaturg  gnie  komin  (skomplikowane)  

nadbiegającemu  Prze-Tworzonemu,  doznając  

z powodu  przeciążenia  niepokojących  halucynacji  

(odległość  sprawia,  że  efekt  jest  taki,  jakby  

działanie było trudne).

2.  Taumaturg tworzy zabójczą broń z  fragmentów  

ciała i mechanicznej pompy (trudne), jednak spędza  

nad  tym  pół  godziny,  projektując  i  odprawiając  

rytuały  w  zaciszu  gabinetu  (efekt  taki,  jakby  

działanie było łatwe).

Uwagi

Biotaumaturgia  to  wyjątkowa  zdolność.  Jedna 

równie  potężna,  co  dobrze  opracowana  sztuka 

na scenę (np. pojedynczy szturm wroga) – to ade-

kwatna  ilość,  zważywszy  na  negatywne 

konsekwencje,  a  także  możliwość  wykazania  się 

współgraczy  (której  wymaga  dobro  rozgrywki). 

Oczywiście  drobne  groteskowe  sztuczki  to  część 

wizerunku Panienki  Steiner,  tak  więc  nie  szkodzi 

wykorzystywać  ich  częściej.  Biotaumaturgia 

to najważniejsza  zdolność  Panienki  Steiner,  lecz 

warto pamiętać, że nie jedyna.
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AKTA SZPIKULCA (PIERWSZY)

1.  Sieć  informatorów  i  tożsamość 

milicjantów

Podstawa,  bez  niej  ciężko  byłoby  wywołać 

w fabryce  rewolucję.  Daje  impuls  potrzebny 

jednostkom  buntowniczym  i  niezbędny  grunt 

do prób  przekonania  niezdecydowanych  i 

niechętnych. W końcu odkryli, kto w Bas-Lagu jest 

członkiem  tajnej  milicji  oraz  kto  dostarcza  jej 

informacji.  Na zewnątrz  fabryki  ta  wiedza  może 

okazać  się  bezcenna,  niezależnie  od  tego,  w  jaki 

sposób zostanie wykorzystana.

2. Akta personalne

Dostępne  są  wszystkie  akta  personalne  ludzi 

znajdujących się w fabryce (poniżej). Pierwszy nie 

musi poświęcać czasu na ich wyszukanie, ale jest to 

konieczne,  gdy postać  chce  znaleźć  dokładniejsze 

dane.

Do sprawdzania akt ludzi spoza fabryki potrzebne 

jest imię i nazwisko. Systematyczne przeszukiwanie 

wymagałoby dużo czasu – w obecnej  sytuacji  nie 

ma  sensu.  Natomiast  wybiórcze  wskazywanie 

nieprawidłowości  i  wypaczeń  znalezionych 

(wykreowanych  przez  gracza)  w  aktach 

to oczywiście  ciekawe  pomysły  do  wsparcia 

oszczędnej retoryki Pierwszego.

3. Inne (sprawy nierozwiązane i tajemnicze, 

spiski)

To  miejsce,  gdzie  można  wykazać  się  krea-

tywnością  Być może uda się skutecznie podnieść 

morale  sprzymierzeńców,  osłabić  morale 

nacierającej milicji, dać własnej grupie przewagę w 

walce czy pomóc (ale tylko pomóc) w przekonaniu 

jakiejś grupy spoza fabryki.

Utworzona  sprawa  powinna  być  odpowiednio 

groteskowa i  niejednoznaczna,  a  tym samym 

zgodna  z zasadami  gry  narracyjnej.  To  metoda 

podobna  do  każdego  innego  działania. 

Niejednoznaczność  sprawia,  że  czasem  BG  będą 

zmuszeni zapłacić cenę za odpowiednie informacje.

PRZE-TWORZENI

Nazwa: Lady Harkot

Status społeczny i rasa: Prze-Tworzony/czło-

wiek 

Lokalizacja i funkcja: Fabryka czynnika 

momentu Elisabeth – dźwig

Cechy charakterystyczne: 

Prze-Tworzenie przemysłowe 08 713b – częściowy 

mechaniczny egzoszkielet, sztuczne stawy 

(uszkodzenie celowe – przetarcie), piec węglowy 

odpadowy wer. 836c2/aparat oddechowy wer. 14

Nastawienie polityczne: Element buntowniczy, 

element socjopatyczny

Kartoteka: Skazana na Prze-Tworzenie spr. nr 

04124

Współpracownik: Nie (były)

Uwagi: Zalecana obserwacja, połączenie cech 

buntowniczych z socjopatycznymi tworzy 

potencjalne zagrożenie. Spory wpływ 

na współosadzonych.
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Sprawa nr 04124

Skazany: Silke Hold

Płeć, rasa, status społeczny: Kobieta, człowiek, 

proletariat

Przestępstwo: Wielokrotna kradzież mienia

Recydywa: Tak

Czynniki łagodzące: Współpracownik milicji

Kara: Prze-Tworzenie – standardowe przemysłowe 

08 713b[uszk.]/p.836c2/a.o. wer. 14

Uzasadnienie: Niezapisane

Informacje dodatkowe: Brak

Nazwa: Stary Tan

Status społeczny i rasa: Prze-Tworzony/czło-

wiek

Lokalizacja i funkcja: Fabryka czynnika 

momentu Elisabeth – uniwersalny

Cechy charakterystyczne: Prze-Tworzenie 

kreatywne (opis w: uwagi)

Nastawienie polityczne: Neutralne – pogodzony

Kartoteka: Skazany na Prze-Tworzenie spr. nr 

04178

Współpracownik: Nie

Uwagi: Spokojny. Duży wpływ na współo-

sadzonych. Prze-tworzenie – ciało Prze-Tworzo-

nego pokryto dodatkową przezroczystą unerwioną 

tkanką wyposażoną w oddzielne zmysły. Wygląd 

Prze-Tworzonego sugeruje uwięzienie człowieka 

wewnątrz innego przezroczystego ciała.

Sprawa nr 04178

Skazany: Jonatan Oldman

Płeć, rasa, status społeczny: Mężczyzna, 

człowiek, przedsiębiorca

Przestępstwo: Oszustwo podatkowe

Recydywa: Nie

Czynniki łagodzące: Brak

Kara: Prze-Tworzenie kreatywne wg opisu 

sędziego

Uzasadnienie: [fragment protokołu sądowego] 

„Człowiek ten uosabia rak toczący miasto. Nasze 

miasto. Kradnie, jednak jego metoda tylko pozornie 

jest mniej brutalna niż potencjalnego rzezimieszka! 

(…) kreacja ta nie jest więc w istocie karą, a jedynie 

unaocznieniem prawdziwej formy tego pasożyta!”

Informacje dodatkowe: Obywatel został 

poświęcony jako przykrywka akcji milicyjnej „Ręce 

Moutleya”

ZAUFANI

Imię i nazwisko: Timotheus Rowwind

Płeć i rasa: Mężczyzna, człowiek

Wiek: 44

Status społeczny: Proletariat

Zatrudnienie: Fabryka czynnika momentu 

Elisabeth – starszy robotnik

Cechy charakterystyczne: Brak

Nastawienie polityczne: Neutralne

Kartoteka: Kradzież czynnika momentu, skazany 

zaocznie – wykonanie i poinformowanie skazanego 

kary zawieszone na okres 2 dni
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Współpracownik: Nie

Uwagi: Duży wpływ na współpracowników

Imię i nazwisko: William Terra

Płeć i rasa: Mężczyzna, człowiek

Wiek: 48

Status społeczny: Proletariat

Zatrudnienie: Fabryka czynnika momentu 

Elisabeth – starszy robotnik

Cechy charakterystyczne: Siwiejący

Nastawienie polityczne: Neutralne

Kartoteka: Brak

Współpracownik: Nie

Uwagi: Pracuje wraz z synem, duży wpływ 

na współpracowników

Imię i nazwisko: Ashley Scarlett

Płeć i rasa: Kobieta, człowiek

Wiek: 32

Status społeczny: Proletariat

Zatrudnienie: Fabryka czynnika momentu 

Elisabeth – robotnik

Cechy charakterystyczne: Spokojna, atrakcyjna

Nastawienie polityczne: Czynnik anarchistyczny

Kartoteka: Anarchizm – skazana zaocznie, 

wykonanie kary zawieszone bezterminowo – 

obserwacja

Współpracownik: Nie

Uwagi: Brak

Imię i nazwisko: Alexander Abner 

Płeć i rasa: Mężczyzna, człowiek

Wiek: 40

Status społeczny: Proletariat

Zatrudnienie: Fabryka czynnika momentu 

Elisabeth – główny inżynier

Cechy charakterystyczne: Siwiejący, 

flegmatyczny

Nastawienie polityczne: Czynnik ryzyka

Kartoteka: Akty anarchistyczno-lewicowe – 

skazany na więzienie (kara odbyta)

Współpracownik: Tak

Uwagi: Pacyfista, zawzięty

LUDZIE KAKTUSY

Imię: Gardier

Płeć i rasa: Mężczyzna, Człowiek Kaktus

Wiek: 37

Status społeczny: Obywatel

Zatrudnienie: Fabryka czynnika momentu 

Elisabeth – ochrona

Cechy charakterystyczne: Blizny, przystojny

Nastawienie polityczne: Niepewne

Kartoteka: Morderstwo (sprawa wykasowana) – 

zawieszone ze względu na współpracę 

Współpracownik: Tak

Uwagi: Duży wpływ na współpracowników 

(ochronę), uzbrojony (kuszarpacz) sympatyczna 

prezencja, najemnik, zalecana obserwacja – może 

zmienić stronę w zależności od opłacalności. 

Konflikt: Calgar.
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Imię: Calgar

Płeć i rasa: Mężczyzna, Człowiek Kaktus

Wiek: 66

Status społeczny: Starszy rady

Zatrudnienie: Fabryka czynnika momentu 

Elisabeth – inspekcja

Cechy charakterystyczne: Masywny, poryty 

bliznami

Nastawienie polityczne: Dobre

Kartoteka: Brak

Współpracownik: Nie

Uwagi: Duży wpływ na współpracowników, 

autorytarny, duchowny Kościoła Pradawnego 

Ziarna, konflikt: Gardier.
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ZAPISKI KOMANDORE

Spis  osobowy  fabryki  wraz  z wyróżniony-

mi osobami  o  dużym  wpływie  na współpra-

cowników.

PRZE-TWORZENI:

Lady Harkot – buntowniczka

– Redaktor – Peter Lavery – zamiast mówić, 

wysuwa z ust zapisaną taśmę – maszyna – nie 

przyznał się do mordu

– Gad – Will Memor – gad – włamywacz

– Owal – Mic Chetman – podajnik – konduktor, 

który nie sprawdził pociągu

Stary Tan – pogodzony

- Scotton – Scott Bicheno – wiele oczu – zakatował 

milicjanta

- Motyl – Susan Derkhan – kobieta-gąsienica – 

prostytutka wyższych sfer

- Tank – Ance Stearan – człowiek-czołg – pomyłka

- Label – Elizabeth Korn – kobieta na pająkowatym 

mechanicznym korpusie – trucicielka 

ZAUFANI:

Timotheus Rowwind – ukarany

– „Drzazga” Max Shaefer – podaj-pozamiataj

– Simon Clad – łotrzyk

– Mervyn Peak – Stary zgred

William Terra – robol

– Dorothy Trek – pyskata

– Magdallen Fall – piękna i harda

– Skavey Terra – syn

Ashley Scarlett – anarchistka

– „młody” Bard King

– Robert Naderw – kochanek

KAKTUSY:

Gardier – łotr najemny

– Amar – młody silny

– Sack – zbirowaty

Calgar – stary klecha

– Egi – ironiczna

– Teogethe – artysta

– Kavanagh – spostrzegawczy

– Herungar – stary pobożny
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FABRYKA – MATERIAŁY GRACZY I 

NARRATORA 

Podwórze

Z  trzech  stron  otoczone  przez  pokryte 

zasiekami  mury,  podwórze  służy  za  skład 

mechanicznych odpadów. Pomiędzy rachitycznymi 

trawami, w gąszczu rdzewiejącego złomu, w niebo 

wznosi się kolumna podtrzymująca linie milicyjnej 

kolei. Dwie niesymetryczne wieże milicyjne pilnują 

tego  miejsca,  tworząc  z niego  teren  niemal 

niedostępny  (podobnie  jak  boczne  tory  i  dach 

fabryki).

Północ – zewnętrzna brama, zapieczętowana przez 

milicję i (jeszcze) nie używana. 

Północny zachód i wschód – w rogach wznoszą się 

dwie milicyjne wieże strażnicze, dziesięciometrowe 

architektoniczne  potworki  z  betonu,  z  powodu 

rozszerzających  się  dachów  przypominające 

monstrualne grzyby.

Dostęp

Południe  –  wejście  do  fabryki:  na  środku  brama 

frakcji,  na  zachód  okna  biur,  na  wschód  brama 

spedycji.

Funkcja

Obecnie  pod  ostrzałem  z  wież,  podwórze  jest 

niebezpiecznym terenem, dostępnym jedynie siłom 

milicyjnym.  To  tutaj  znajduje  się  filar  milicyjnej 

kolei.  Stąd  zapewne  nadejdą  pierwsze  milicyjne 

szturmy.

Szczególne niebezpieczeństwa

Milicyjni snajperzy (wieże).

Milicyjna  kolej  (sięgająca  również  dalej 

do Szpikulca)  –  nawet  częściowo  zniszczona, 

będzie  w  dalszym  ciągu  miejscem,  skąd  mogą 

nadejść niemal nieograniczone siły.

Sala Frakcji

Położona w środku fabryki największa hala 

produkcyjna,  główne  miejsce  pracy  Zaufanych. 

Surowiec  odwirowany  w Sali  Centryfugi  wędruje 

tutaj  rurami,  aby  zostać  rozdzielonym  na  frakcje 

i w efekcie  stać  się  czynnikiem  momentu. 

Pomieszczenie  wypełniają  piece,  rury,  szczelne 

pojemniki  oraz  masa  całkiem  zwyczajnej 

maszynerii.  Jest  to  monumentalna fabryczna hala, 

po  podłodze  pełza  gaz,  a  ściany,  szczególnie 

w wyższych partiach, przypominają o genezie tego 

miejsca;  pokryte  są  zniszczonymi  pomnikami, 

malowidłami  oraz  witrażami.  W  tylnej  części 

pomieszczenia,  w  miejscu  starego  ołtarza,  mieści 

się  ogromny  piec,  zwany  przez  pracowników 

Molochem.

Dostęp

Z podwórza – przez główną bramę (i stare schody), 

z  biur  –  poprzez  drzwi,  z  Sali  Spedycji  –  przez 

wrota, z Sali Centryfugi – poprzez schody i drabiny. 

Ewentualne wejście z sufitu – poprzez witraże.

Funkcja

To  z  Sali  Frakcji  prowadzą  drogi  do  większości 

pomieszczeń,  na  zewnątrz  i  w  zadymione 

podziemia  –  poprzez  to  staje  się  ona 

najważniejszym miejscem dla rewolucjonistów.
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Szczególne niebezpieczeństwa

Milicyjni snajperzy (wieże) – tylko w bramie.

Maszyny, piece, niebezpieczne substancje.

Sala Spedycji

To w tym miejscu  Ludzie  Kaktusy  ładują 

zbiorniki  wypełnione  czynnikiem  momentu 

na wagoniki  automatycznej  bocznej  kolei.  Sala 

ta pełna jest skrzyń, zbiorników i wózków. Obecnie 

kolej  nie  porusza  się,  a  poza  murami  fabryki 

wystawiona  jest  na  ostrzał  jednej  z  milicyjnych 

wież.

Dostęp

Z podwórza – poprzez bramę, z Sali Frakcji – przez 

wrota  oraz teoretycznie  z  torów – poprzez bramę 

ulokowaną z boku. Jednak przy wyłączonej bocznej 

kolei, wystawione na obstrzał z wież, tory są bardzo 

niebezpiecznym miejscem.

Funkcja

Sala  Spedycji  jest  narażona  na  atak  ze  strony 

podwórza,  a  jeżeli  zostanie  zdobyta  przez 

milicjantów,  będzie  ich  wrotami  do  Sali  Frakcji. 

Jednakże jest to również miejsce Kaktusów, którzy 

– jeśli zostaną przekonani – będą niezwykle twardą 

obroną.  Lepiej  dla  BG,  aby  tak  się  stało,  bo 

w innym wypadku  Kaktusy  mogą  być  ogromnym 

niebezpieczeństwem.

Szczególne niebezpieczeństwa

Milicyjni  snajperzy  (wieże)  –  tylko  we  wrotach 

i na linii bocznej kolei.

Maszyny, zawieszone ciężary.

Biura

Wypełnione  szafkami  i  papierami 

pomieszczenie jako jedyne nie jest zasnute dymem 

i stwarza  jakiekolwiek  poczucie  komfortu. 

To miejsce  urzędowania  Komandore,  Abnera 

i panienki Steiner.

Dostęp

Przez drzwi i weneckie lustra (BG i Abner – a więc 

także milicja – wiedzą o ich istnieniu oraz o tym, 

że można  je  rozbić)  z  Sal  Frakcji,  przez  okna  – 

z podwórza. 

Funkcja

Podobnie  jak  Sala  Spedycji,  biura  narażone  są 

na atak  z  podwórza,  jednak  wejście  przez  okna 

byłoby  trudne,  co  sprawia,  że  jest  to  znakomite 

miejsce  obronne.  Jeśli  mimo  to  biura  zostaną 

zdobyte  przez  wroga,  staną  się  przedsionkiem 

do ataku na niezwykle istotną Salę Frakcji.

Szczególne niebezpieczeństwa

Milicyjni snajperzy (wieże) – tylko przy otwartych 

lub wyrwanych żaluzjach.

Sala Centryfugi (położona pod Salą 

Frakcji)

Salę  wypełnia  jednostajne  buczenie 

obracających  się  maszyn.  To  właśnie  tutaj, 

w nieludzkich warunkach, wśród trujących oparów 

Prze-Tworzeni  odwirowują surowiec,  aby uzyskać 

frakcje  przesyłane  wyżej.  Na  ścieżkach  między 

maszynami  zmieszczą  się  najwyżej  pojedynczy 

ludzie;  przybysze  muszą  być  ostrożni,  aby  nie 
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zginąć  od  wielu  niebezpieczeństw.  Niezbędne 

w tym  miejscu  maski  gazowe  mają  wszyscy 

pracownicy prócz Prze-Tworzonych.

Dostęp

Po  schodach  i  drabinach  z  góry,  z  Sali  Frakcji, 

i wąskim korytarzem z Sali Maszyn.

Funkcja

To  nie  jest  dobre  miejsce  do  obrony,  jednak 

stosunkowo bezpieczne dla nielicznych osób dobrze 

znających fabrykę.

Szczególne niebezpieczeństwa

Ciasne  miejsce  (niezdatne  dla  większych  grup, 

zorganizowanej obrony).

Wirujące maszyny.

Piece, kotły z niebezpiecznymi substancjami.

Trujący gaz (strącenie maski przeciwgazowej może 

być śmiertelne – nie dotyczy Prze-Tworzonych).

Sala Maszyn (położona pod Salą 

Frakcji)

To  tutaj  pracuje  większość  urządzeń 

fabryki,  w tym również podstawy wielkiego pieca 

Molocha.  Generatory,  paleniska,  manometry 

i akceleratory  ciśnienia  wypełniają  wąską 

przestrzeń..  Wśród  jednostajnego  huku, 

w czerwonym świetle pieców i nieznośnym upale, 

pracują i  żyją Prze-Tworzeni.  We wnękach tej sali 

mają swoje legowiska. Na szczęście pomieszczenie 

położone jest odrobinę wyżej niż poprzednie, dzięki 

czemu  ciężki  trujący  gaz  pełznie  jedynie 

po podłodze.  Poprzez  salę  prowadzi  wąska  linia 

wewnętrznej kolejki, wożącej spod Kotła surowiec 

do Sali Centryfugi.

Dostęp

Z Sali  Centryfugi  korytarzem i  do  komina  przez 

wąski korytarz do drabinek.

Funkcja

Tak jak w wypadku Sali Centryfugi.

Szczególne niebezpieczeństwa

Ciasne  miejsce  (niezdatne  dla  większych  grup, 

zorganizowanej obrony).

Kolejka.

Pracujące maszyny, piece.

Dobre miejsce na zasadzkę.

Niebezpieczeństwo  wystąpienia  trującego  gazu 

(strącenie  maski  przeciwgazowej  może  wywołać 

zawroty głowy – nie dotyczy Prze-Tworzonych).

Kocioł

Wysoki  na  dziesiątki  metrów,  otoczony 

przez  brudną  kipiel  Smoły  komin,  oklejony 

od wewnątrz  setkami  rdzewiejących  drabinek 

i pomostów.  Podobnie  od  zewnątrz  upstrzyły  go 

tory. W centrum tego tworu znajduje się ogromna 

misa, wypełniona pracującymi ślimakami. Jest ona 

źródłem surowca, ale i trującego gazu. Od bocznych 

ścian  misy  odchodzą  drabinki  techniczne, 

do których  dotrzeć  można  z  korytarzy  łączących 

Kocioł  z  Salą  Maszyn.  Wszędzie  pełno  tu  śluzu 

i gnijących resztek.

Dostęp

Z  Sali  Maszyn  po  drabinach  obok  komory 

ślimaków.

Od góry z torów.
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Funkcja

Najniebezpieczniejsze miejsce fabryki. Dla wszyst-

kich:  milicjantów,  BG  i  pomagających 

im bohaterów niezależnych.

Szczególne niebezpieczeństwa

Wysokość  i  niepewne  podłoże  –  rdzewiejące 

drabinki i pomosty.

Trujący gaz (strącenie maski przeciwgazowej może 

być śmiertelne – nie dotyczy Prze-Tworzonych).

Ślimaki  (na  dole  zabójcze  i  praktycznie 

nieśmiertelne).

Tory

Tory  to  droga  na  zewnątrz,  do  miasta, 

poprowadzona nad rzeką. Pilnują jej dwie milicyjne 

wieże.  Same  tory  to  płaskie  i  względnie  stabilne 

miejsce.

Dostęp

Z Kotła – po torach i drabinkach.

Funkcja

Droga na zewnątrz.

Szczególne niebezpieczeństwa

Dwie milicyjne wieże (snajperzy).

Wysokość.
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O NOWYM CROBUZON

Twórcą  świata  Bas-Lag,  a  więc  także 

Nowego  Crobuzon,  jest  brytyjski  pisarz  China 

Miéville.

Nowe Crobuzon

Metropolia  Nowe  Crobuzon  to  centralny  punkt  

świata Bas-Lag. Ludzie, mutanty i niezwykłe obce  

rasy  żyją  tu  obok  siebie,  w  ponurym  labiryncie  

walących  się  domów  i  wysokich  kominów,  

w rozwidleniu rzek niosących tony zanieczyszczeń,  

pośród  fabryk  i  hut  pracujących  dzień  i  noc.  

Od ponad tysiąca lat Parlament z pomocą brutalnej  

milicji  sprawuje  kontrolę  nad  społeczeństwem  

robotników  i  artystów,  szpiegów  i  żołnierzy,  

uczonych i  magików,  a także włóczęgów i  prosty-

tutek.

Wstęp do Dworca Perdido Chiny Miéville’a, 

przekład Macieja Szymańskiego, wydawnictwo 

Zysk i S-ka.

Poziom technologii i ustrój

Miasto podobnie jak i reszta świata tkwi w dziwnej 

mieszaninie  techniki,  magii  i  bioinżynierii. 

Najogólniej  można  byłoby  nazwać  to  mrocznym 

steampunkiem z elementami SF. Maszyny parowe, 

wszędobylska kolej, wszczepy i modyfikacje ciał są 

tu na porządku dziennym.

Ustrojem  Nowego  Crobuzon  jest  marionetkowa 

demokracja.  Rząd sprawuje  Parlament,  wybierany 

poprzez  głosowanie,  w  którym  mogą  brać  udział 

jedynie szczęśliwcy, którzy wylosowali odpowiedni 

głos. Jednak wybory wydają się nic nie zmieniać, 

a skorumpowany Rząd,  spisek zbrodni i przemysłu, 

zdaje się trwać w niezmienionej formie.

Milicja

Miéville  opisuje  milicję  jako  wszechwładną  siłę, 

działającą  głównie  potajemnie  poprzez  sieć 

informatorów,  ujawniającą  się  tylko  w  razie 

konieczności.  W  takim  wypadku  jednak  do  gry 

wchodzą  zorganizowane  siły  specjalne,  uzbrojone 

i dobrane  według  potrzeby.  Szczególną  cechą 

milicjantów  są  maski  –  nawet  podczas  akcji 

zachowują oni tajemnicę.

(…)  pojawił  się  mały  oddział  ciemno  

odzianych  postaci  (…)  potrząsając  pikami  

i karabinami.  (…)  wszyscy  ukrywali  twarze  

za odbijającymi  światło  przyłbicami  hełmów.  Ich  

segmentowe  pancerze,  ozdobione  milicyjnymi  

insygniami,  klekotały  cicho  i  rytmicznie.  Zbrojni  

rozproszyli  się  sprawnie  (…)  rozwijając  tyralierę  

w taki  sposób,  by  zaatakować  z  dwóch  stron  

jednocześnie. (…)

W oddali, ponad niskimi domami, wznosiła  

się  masywna  wieża  milicji  we  Flyside.  Wielka,  

brudna,  pękata,  w  jakiś  sposób  nieprzyjazna  

kolumna wzrastała w niebo na wysokość trzydziestu  

pięciu  pięter.  Wąskie  okna  podobne  do  strzelnic  

znaczyły  jej  ściany,  a  wstawione  w  nie  ciemne  

matowe  szyby  nie  odbijały  promieni  słońca.  

Betonowa skóra wieży łuszczyła się miejscami. Trzy  

mile  dalej  Lin  dostrzegła  zarys  jeszcze  wyższej  

budowli: głównej bazy milicji. Tak zwany Szpikulec  
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przebijał ziemię i  sterczał  ku górze niczym klinga  

przeszywająca serce miasta (…).

(…)  gdzieś  w  pobliżu  zadrżał  potężny  

dźwigar, gdy kapsuła milicji z wyciem pomknęła na  

północ,  w stronę  wieży.  Pojazd  gnał  jak  oszalały,  

zawieszony  na  pojedynczym,  podniebnym  torze,  

który wbijał się w jedną ze ścian wieży i pojawiał  

po  przeciwnej  stronie,  niczym  nić  przewleczona  

z północy  na  południe  przez  ucho  gigantycznej  

igły…

China Miéville, Dworzec Perdido, przekład Macieja 

Szymańskiego, wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wszyscy  ścigający  mieli  maski  i  strzelali  (…)  

W biały dzień ujrzano milicję w mundurach. To było  

coś.

China Miéville, Jack, przekład Michała 

Jakuszewskiego, ze zbioru W poszukiwaniu Jake'a, 

Zysk i S-ka.

Prze-Tworzenie

To specyficzny rodzaj  kary,  który mogą zarządzić 

sędziowie miasta. Zamiana człowieka w monstrum.

Trudno  jest  zrozumieć  logikę  prze-

tworzenia.  Czasami  wydają  wyroki,  które  łatwo  

można  pojąć.  Jeden  człowiek  zabija  drugiego  

nożem,  więc  odcinają  mu rękę,  przyszywają w to  

miejsce  nóż  silnikowy  i podłączają  kocioł,  który  

będzie  napędzał  narzędzia.  Płynąca z  tego  nauka  

jest oczywista. To samo dotyczy tych, z których robi  

się  ciężkie  urządzenia  przemysłowe  –  mężczyzn-

dźwigów,  kobiet-taksówek  i  chłopców-maszyn.  

Łatwo  zrozumieć  dlaczego  miasto  ich  potrzebuje.  

Nie potrafię jednak wyjaśnić kobiety z kryzą pawich  

piór,  chłopaka  z  żelaznymi  pajęczymi  nóżkami  

na plecach…

China Miéville, Jack, przekład Michała 

Jakuszewskiego, ze zbioru W poszukiwaniu Jake'a, 

Zysk i S-ka.

Taumaturgia

Jest  to  magia  Bas-Lagu.  Choć  odrobinę  podobna 

do zaklęć z światów  fantasy, taumaturgia zdaje się 

rządzić  groteskowymi  zasadami,  a  równocześnie 

jest  jedną z dziedzin dobrze zbadanej  wiedzy,  nie 

mistyczną  mocą.  Biotaumaturgia  to  magia,  którą 

posługują się prze-twarzacze: inżynierowie, którzy 

przemieniają skazańców.

Ludzie Kaktusy

To jedna z obcych ras zamieszkujących ten świat. 

Masywni  pół  rośliny,  pół  ludzie,  powolni,  lecz 

dysponujący  ogromną  siłą.  Ciężcy  i  niezgrabni, 

są niezwykle  wytrzymali,  a  ich roślinna część nie 

odczuwa  bólu.  Pokryci  są  krótkimi  kolcami, 

z wyjątkiem  tych  fragmentów  ciała,  gdzie 

nadmiernie by przeszkadzały (część twarzy, dłonie, 

pachwiny  itd.).  Podobnie  jak  u  innych  obcych, 

część  z  nich  żyje  w  odosobnionej  kulturze, 

w ogromnym oszklonym getcie zwanym Szklarnią.
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UZUPEŁNIENIE

Zmiana mechaniki

Jeśli  zdecydowaliście  się  zmienić 

mechanikę,  będzie  miało  to  spore  konsekwencje 

(niezależnie od tego, czy uznacie je za pozytywne, 

czy negatywne). Przede wszystkim zmaleje wpływ 

zarówno narratora, jak i graczy na działania, część 

sukcesów i porażek będzie zależeć od kości. Ma to 

ogromny wpływ na całość, ale chyba najważniejszą 

zmianą  będzie  śmiertelność  bohaterów.   O  ile 

konstrukcja  zaprezentowanej  tu  mechaniki 

uniemożliwia przypadkową śmierć postaci, o tyle w 

przypadku korzystania z innych zasad trzeba wziąć 

pod uwagę taką możliwość.

Sama scenariusz  przygotowany został  tak, 

by zmiana na mechaniki  kostkowe była  możliwie 

najłatwiejsza.  Mimo  że  uznałem  mechanikę 

narracyjną  L.R.  w  tym  przypadku  za  najlepszą, 

zdaję sobie sprawę, że możecie mieć inne zdanie.

Słowo od autora

Zaczynając  od  samego  początku,  czyli  

od nazwy:  La  Revolution to  oczywiście  skrócone  

Vive  La  Revolution.  To  scenariusz  o  rewolucji,  

a ponadto China Miéville, autor świata, w którym  

osadziłem  LR,  jest  frankofilem  –  stąd  francuskie  

słowa wydały mi się na miejscu.

Drugą  kwestią  jest  odpowiedź  na  ewen-

tualne pytanie: A co jeśli  gracze nie będą chcieli  

wywołać  rewolucji  w  fabryce  (a  np.  będą  woleli  

od razu uciekać)? W takim wypadku wybraliście zły  

scenariusz. Dwa z trzech głównych założeń mówią  

o rewolucji  i  tej  fabryce.  Tą przygodę w równym  

stopniu kreują gracze, jak i narrator.

Kolejną  kwestią,  którą  chciałbym  tutaj  

poruszyć, jest wykorzystanie nieobecnych motywów,  

takich jak obce rasy Bas-Lag i zwroty akcji, czy też  

mniej  instrumentalne  ujęcie  licznych  bohaterów  

niezależnych. Jest wiele elementów, które zostały tu  

celowo pominięte w imię sprowadzenia scenariusza  

do  jego  trzech  założeń.  Opowieść  o  groteskowej  

rewolucji  moim  zdaniem  dobrze  sprawdza  się  

właśnie  w  takiej  formie,  brak  wymienionych  

elementów pozwala  skupić  się  na  tym,  co  w  nim  

ważne.  Nie  jest  to  książka,  lecz  materiał  

(scenariusz)  na  przygodę.  Nie  pozwala  na  taką  

różnorodność i obcość, jaka jest obecna w dziełach  

Miévilla.  Nie  wszystko,  co  dobrze  działa  

w książkach,  będzie  odpowiednio  funkcjonować  

w grze fabularnej.

Sednem  tego  scenariusza  są  mechanizmy,  

których  działaniem  sterują  wszyscy  grający,  oraz  

możliwości,  jakie  wyłaniają  się  z  podanego  

materiału. Podejmując decyzje (w tym te dotyczące  

poświęcenia),  gracze  sami  kreują  nowe  wątki,  

wypełniają  gotowe  ramy  swoją  inwencją.  Jeśli  

uważacie,  że  oddałem  zbyt  mało  Bas-Lagowej  

groteski  i  brudu,  wszyscy  grający  otrzymali  

narzędzia  pozwalające  na  kreację  części  

scenariusza, więc wszystko jest w waszych rękach.

Pozostaje mi życzyć miłej gry.
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