Ofiara oblężonych
Na mechanice Savage Worlds, możliwa do dostosowania do większości światów fantasy.
Maciej „Aureus” Gajzlerowicz

Streszczenie: Gracze docierają do wioski będącej w trakcie oblężenia. Jeżeli zdecydują się pomóc mieszkańcom (dalej: M) i powstrzymać najeźdźców (dalej: N), może okazać się, że być może lepiej było pozostawić „ofiary” własnemu losowi.
Przykładowy opis N i M porównaj z Wykorzystanie w różnych światach fantasy.

Miejsca: Dolina, w niej wioska; Las wokół doliny, w nim: obóz, pułapki i patrole najeźdźców;  Wioska, w niej: kamienne ruiny świątyni otoczone drewnianymi chatami, zgliszcza, płonące zwłoki.

Przykładowe zawiązanie akcji: Postacie zostały wynajęte w gospodzie / dostrzegają duże ilości dymu na horyzoncie / gracze zostają posłani (jako żołnierze, samurajowie czy strażnicy dróg) do skontrolowania pogłosek o zamieszkach w okolicy.

Przybycie do wsi: Połowa chat płonie. Liczne zwłoki – rzuca się w oczy, że wszystkie są podpalone. N poza bronią trzymają pochodnie, nie mają wyraźnej przewagi, M używają prostej broni (widły, cepy, kije). Jeżeli gracze postanowią się przyjrzeć, miast ruszyć do akcji, zauważą, że za każdym razem, gdy na ziemię pada najeźdźca lub obrońca, atakujący zawsze starają się podpalić ciało.

Im wcześniej postacie graczy dołączą do walki, tym większą przewagę dadzą obrońcom. Po zabiciu kilku N, pozostali starają się uciec w głąb lasu. M w tym czasie próbują ugasić płonące domy.

Jeżeli gracze postanowią wspomóc agresorów i walczyć z wieśniakami, walka przemieni się w rzeź. Zignoruj dalsze elementy scenariusza, przeskocz od razu do punktu Zatrważająca Prawda - gracze mogą dołączyć do N, jednak będą od teraz w konflikcie z prawem. Jako, że napastnicy starali się spalić jak największą część wsi, łupy (do podziału na wszystkich ocalałych) wyniesione przez postacie graczy będą nieznaczne.

Źródła informacji: 
Przypadkowy wieśniak: Z płaczem użala się nad swoim losem, mówi, że bandyci chcą wszystkich zabić, by zawładnąć ich majątkiem.
Przywódca wsi (burmistrz, stara wiedźma, samuraj, miejscowy mędrzec, kapłan): Uprzedzi graczy, że każda próba nawiązania kontaktu z N jest niebezpieczna i trzeba się ich jak najszybciej pozbyć. Jeżeli gracze nie zaproponują własnych rozwiązań, podsunie następujące pomysły: zaatakować pomniejsze grupki (patrole, myśliwych), by osłabić trzon wroga; zatruć pobliski wodopój, z którego N czerpią wodę; ruszyć po pomoc do miasta (dzień drogi konnej w jedną stronę). Wielokrotnie podkreśli, że postacie graczy nie powinni rozmawiać z żadnymi N, gdyż „wypełnieni są kłamstwem”.
Uwaga!  M będą zniechęcać graczy do rozmów z N, mówiąc, że są to „wężowe języki”, które należy dobić, póki można. 

Przesłuchiwany najeźdźca : Będzie prosił graczy, by go uwolnili. Możesz wymagać testu Wypytywania – po sukcesie poinformuje, gdzie jest położony obóz N. Jeżeli gracze będą mu grozić, będzie prosił, by spalono jego zwłoki, nie zdradzając przyczyny. Spytany o powód palenia zwłok (możliwy test Wypytywania) powie wpierw, że wierzy, że szybciej dostanie się do świata duchów (kłamstwo). Jeżeli gracze będą naciskać, powie, że taki był rozkaz przywódcy.
Torturowany najeźdźca : Jeżeli gracze poddają rannego torturom, nie będzie się hamował, by podać graczom wszystkie informacje z Przesłuchiwany najeźdźca, w dodatku dopowie, że chce wreszcie stąd odejść, gdyż nie może znieść „tych nocnych koszmarów”. Jest duża szansa, że torturowany umrze. (Możesz przetestować jego Wigor.)

Kontakt z bandytami i rozwiązanie sytuacji na rzecz wioski :
Kontakt z patrolami : Gracze mogą spróbować pertraktować z daną grupą N. Mogą wtedy zdobyć informacje, jak w przypadku przesłuchiwania najeźdźców (por. Źródła informacji).
Napad na patrole : Gracze mogą zdecydować się walczyć z patrolami N. Możesz rozstrzygnąć takie spotkania jak normalne potyczki (uznaj, że każdy patrol ma dwa razy tyle Blotek, ile jest postaci graczy). Jeżeli gracze chcą przy pomocy napadów zmusić N do odejścia, uda im się to po wybiciu trzech (w przypadku Nowicjuszów lub Doświadczonych postaci) lub czterech grup (na wyższych rangach).
Uwaga!  By dojść do obozu, gracze potrzebują zdobyć tę informację od przesłuchiwanego N. W innym wypadku potrzebują uzyskać przebicie w teście Tropienia.
Atak na obóz : O ile gracze nie posiadają gromady Sojuszników, zaznacz, że w obozie jest wystarczająca ilość osób, by określić to czynem śmiertelnie niebezpiecznym (np. 20-30). Niemniej próba ataku np. w nocy może się Weteranom powieść.
Kontakt z obozem : N nie okazują otwartej agresji, jednak są nieufni i czujni. Odmówią na prośbę wycofania się czy pozostawienia w spokoju. Jeżeli gracze będą naciskać (można zastosować test Przekonywania lub Zastraszania), mogą nawiązać kontakt z dowódcą N (szamanem goblinów, wodzem bandytów, kapitanem piratów). Jeżeli do tego dojdzie, dowódca przedstawi postaciom Zatrważającą Prawdę.

Zatrważająca Prawda:
W zamierzchłych czasach żył potężny wojownik. Pieśni stworzonych na jego cześć nikt już nie pamięta, choć garść ludzi zna jeszcze historie swoich dziadów, w których to cały ród ocalał dzięki ostrzu i odwadze tajemniczego pogromcy bestii.

Zbrojny ten kilka lat polował na potężnego demona – nie wiadomo, co go ku temu skłoniło, czy zemsta to była, czy jedynie poczucie obowiązku. Dopadł go w tej oto dolinie – wraz z wieloma mężami i niewiastami, które dołączyły doń, pokrzywdzonymi zniszczeniami przez nieczystą potęgę zasiewanymi. Bój trwał wiele godzin i liczne dusze odeszły ku zaświatom, jednak udało się potwora związać dziesiątkami łańcuchów, przebiwszy prędzej włóczniami, magią i gniewem.

Wojownik wiedział, że zabijając demona, uwolniliby świat od niego na dekady, lecz w końcu by powrócił – kto wie, czy nie w czasach, gdy stałby się jeszcze nikczemniejszy. Polecił wydrążyć wielką jaskinię, gdzie złożono poczwarę o związanych członkach. Woj polecił, ażeby utrzymać ją na granicy głodu – coby nie utraciła ciała z wycieńczenia, lecz też nie miała dość siły, by więzy zerwać. Sam udał się na poszukiwania sposobu, dzięki któremu da się przegnać Wroga na zawsze.

Dni przeszły w lata, lata – w wyzionięte dusze. Na miejscu pogrzebania bestii postawiono świątynię, w której proszono o powrót herosa. Strażnicy stali się pasterzami, wreszcie ojcami i dziadkami rolników, którzy nigdy nie widzieli pełni sił demona.

Od lat jednak widać, że mimo ciągłego głodu bestia zyskała na sile. Coraz głośniej przemawia w snach do istot wokół doliny. Coraz więcej mieszkańców zgadza się, że demona należy wypuścić, ażeby przestał nękać ich rodziny, a nie pokarał klątwą potomstwa. Najeźdźcy zdecydowali się zniszczyć „zdrajców” – palą więc wszelką żywność (takoż poległych, by ich mięsa nie rzucano na pożarcie Wrogu), wierząc, że uratuje to nieskończenie więcej istnień.

Niestety – wiadome jest, że przy najbliższej pełni część wieśniaków spróbuje nakarmić demona wszyelkim mięsem. Trzeba się spieszyć, ażeby demon nie zdołał wydostać się na zewnątrz.

Przykładowe rozwiązania akcji :
Ciche działanie : Gracze próbują dostać się do środka podziemi (można użyć testu Spostrzegawczości, by znaleźć ukryte przejście w ruinach świątyni). Jeżeli gracze nie będą ostrożni i ktoś ich zauważy, może się okazać, że M rzucą się ku nim, by ich powstrzymać. W podziemiach znaleźć można wielki zbiór żywności, którego spalenie zniweczy plan uwolnienia demona.
Dyplomacja : Gracze próbują przekonać mieszkańców wsi, ze powinni to miejsce opuścić. (Mogą im grozić lub, w przypadku bardzo majętnych drużyn, opłacić przeniesienie się do innej miejscowości. Jest to dobry moment, by postawić drużynę zbierającą zasoby na wielki wydatek w sytuacji, kiedy mogą poświęcić dużą część łupów, by uratować wiele rodzin.)
Inwigilacja : Gracze postanawiają wkraść się w łaskę M, powoli dochodząc do tego, kim są zwolennicy wyzwolenia demona. 
Uciąć łeb hydrze : Gracze dokonują skrytobójczego mordu na przywódcach wsi, by wprowadzić pełen chaos.
Wspólna szarża:  Gracze dołączają do N, by zniszczyć wieśniaków. Wykorzystaj mechanikę Bitwy.

Wykorzystanie w różnych światach fantasy :
Rokugan : Samurajowie zostają wysłani, by obronić wioskę swojego Klanu przed goblinami, które chcą wyzwolić swego dowódcę – ogra – z rąk wieśniaków, którzy chcą go złożyć w ofierze straszliwemu Oni.
Stary Świat : Wśród zniszczonych ziem Imperium podróżnicy docierają do wioski atakowanej przez zwierzoludzi. Mutanty chcą powstrzymać wieśniaków przed sprowadzeniem demona wrogiego im bóstwa Chaosu (np.  zwierzoludzie Khorne'a chcą zniszczyć wioskę kultystów Nurgle'a).
Zapomniane Krainy i inne, klasyczne światy fantasy : Awanturnicy zostali wynajęci, by pomóc obronić wioskę przed atakami bandytów, których dowódca jest jednocześnie bardzo majętnym, upadłym paladynem, widzącym w powstrzymaniu demona szansę na odkupienie.

Dodatkowe zadania :
Możesz wykorzystać niektóre z tych zadań, by uczynić sesję bardziej urozmaiconą:
Dostęp do przywódcy obozu: Możesz rozwinąć fabularnie obóz N, dodając znany motyw „jeżeli chcecie zobaczyć się z naszym wodzem, musicie wpierw coś dla nas zrobić” – w przypadku drużyn lubujących się w walce, możesz wprowadzić element areny, na której można „dowieść swej wartości”.
Eksploracja podziemi : Możesz zapełnić podziemie pułapkami, strażnikami lub złowrogimi bestiami, które powstały jako efekt woli śpiącej bestii.
Sen : Demon może nawiedzać również postacie w snach (o ile znajdą na sen czas), obiecując im nagrodę za uwolnienie.
Walka z demonem : Potężne postacie mogą spróbować wdać się w bój ze śpiącym demonem. 
Wyprawa po pomoc : Jeżeli gracze zechcą wyruszyć po pomoc (np. strażników z pobliskiego miasta), uprzedź ich, że istnieje 40% szans, że w tym czasie N wznowią atak.
Zatrucie wodopoju : Gracze mogą spróbować odciąć N dostęp do wody.
Znikające ciała : Tropem ku temu, że N mają rację może być fakt, że M wykorzystują wszystkie ciała jako ofiarę dla demona. Stąd brakuje zwierząt, nie ma też cmentarza, zaś N starali się spalać ciała poległych.

