Oko za oko
Konspekt scenariusza i jego realizacji na sesji
Spisany w dniu sesji
Uwagi spisane trzy dni po sesji

Poniższy tekst jest dodatkiem do Pogłębionego Raportu z Sesji i jest przeznaczony raczej dla czytających artykuł MG. Celem powstania tego dokumentu było sprawdzenie, jak założenia scenariuszowe sprzed sesji są realizowane w jej trakcie. Jeżeli jakiś punkt nie został opatrzony komentarzem, oznacza to, że pojawił się w zaplanowanym przeze mnie momencie.

„Prowadzenie gotowych scenariuszy wymaga ich gruntownego przerobienia.” – Maciej Reputakowski
To zdanie napisałem sobie przed sesją. Pojawiło się na „ekranie tytułowym” rozpoczynającym sesję.

Scenariusz „Oko za oko” z „Tome of Adventure” jest moim zdaniem bardzo słaby. Co więcej, to nie jest typ scenariuszy, które lubię prowadzić, gdyż uważam, że konwencja śledztwa bardzo słabo pasuje do genericowego fantasy. Wystarczy poczytać scenariusze z Quentina, by się o tym przekonać. Paradoksalnie jednak, taki scenariusz najlepiej nadawał się do naszego eksperymentu.

Zasadnicze wady „Oko za oko” to: ogromna ilość BNów, typowa dla genericów pretekstowość motywacji oraz zupełnie niepasujący do stylistyki pogrążonej w głuszy strażnicy centralny przedmiot intrygi (spaczony obraz). Do tego można by jeszcze dorzucić sporo sztampy i oklepanych chwytów, które jednak da się przeżyć. Większość wysiłku włożyłem zatem w odchudzenie obsady scenariusza oraz uwiarygodnienie całej sytuacji. Próbowałem też zbudować spójne śledztwo, w którym ślady pasują do siebie.

Start sesji: 20.10
Intro
Kominek, trójka dzieci, babcia przy ogniu
Dzieci proszą o opowieść o Strażnicy „Glunewald”, przejście na płonące oczy babci
Napisy
Edycja
Tytuł scenariusza
Wstęp: Podróż
Jeszcze przed świtem wyjazd z gospody Czerwony Księżyc.
	Hendrik Vern – ok. 40 lat, krótkie, szczeciniaste włosy, ranny w rękę, herb von Brunerów (dzik na niebieskiej tarczy), bardzo profesjonalny.
	Podróż z Geissbach, Góry Szare giną z oczu na południu
Najważniejsze informacje do przekazania:
Hendrick jest ranny, ugryzienie w rękę. Czuje ból, jest drażliwy.
Bardzo dystyngowany, wykwintne maniery, bardzo wysoki poziom etykiety.
	Hendricka nie było dwa tygodnie, martwi się o Lorda.
	BG wiozą część mebli, kilka obrazów (Lord jest kolekcjonerem) oraz odzyskany kufer, po którego Lord posłał do Altdorfu.
	Strażnica istnieje od wieków, założył ją jeszcze Magnus Pobożny, obecnie rządzi nią wpływowa rodzina Jungfreud z Ubersreiku.
	Od roku 2515 do niedawna zarządzał nią młody Andreas von Bruner, lecz zniknął bez śladu. (Było to raczej „zesłanie”). Tej informacji, kluczowej fabularnie, nie udało mi się przekazać na tym etapie.
Lord Rickard wżenił się niedawno w rodzinę von Bruner i został wysłany na placówkę.

Lord podejrzewa, że w Strażnicy dzieje się coś niepokojącego, ale sam ma związane ręce. Ta informacja również pojawiła się później.

Rozmowa przebiegała w dość luźnej atmosferze. BG udało się skutecznie zrazić do siebie Hendricka.
Epizod I
Scena I: Powitanie
Mury są wysokie na 4 metry, ale w wielu miejscach dziurawe, prowizorycznie załatane barykadami. Pokryte bluszczem, rów zarośnięty chaszczami.
Głowy zwierzoludzi na murach, świeże.
Wielkie oko na wrotach Strażnicy.
	Podejrzane mordy strażników. Nie pojawili się w tym momencie.
	Dwupiętrowy dwór, obronny, kilka wieżyczek i otworów strzelniczych. Brudne okna, komin się rozpada, mnóstwo bluszczu.

Opisać wnętrze murów. Tutaj bardzo przydała się mapka. Patrz niżej.
	Ktoś obserwuje ich z okna: Observation 1d: Twarz  Gregora

Na stół poszła skserowana w formacie A3 mapa Strażnicy. W tym powiększeniu wyszła dobrze – bez niej byłoby bardzo ciężko oddać otoczenie, a także zorganizować finałową walkę. Szkoda tylko, że nie wymyśliłem czegoś lepszego na zamaskowanie oznaczenia „ukrytego przejścia”, z którego podczas adaptacji scenariusza całkowicie zrezygnowałem. Sama mapa w oryginale jest zresztą słaba – mała, bez oznaczeń części pomieszczeń, nie do końca pokrywająca się z opisem.
Scena II: Lord
Lord Rickard Aschaffenberg – 50 lat, potężny, ciemnobrązowa broda, gęste włosy, lekka siwizna. Szaty obszyte gronostajowym futrem, złoty łańcuch. Zewnętrznie wesoły, ale ma podkrążone, czerwone oczy.
	Każdy bierze jakieś bagaże, idą przez przerośnięty trawnik. BG niespecjalnie kooperowali w noszeniu bagaży. Kolejny minus u Hendricka.
	Przejście przez galerię: brak kilku obrazów, Lord wziął je do siebie, zatrzymuje się przy „Bitwie o Bogwurst” (rycerz Imperium z dzikiem na tarczy stoi nad bretońskim przeciwnikiem). Tutaj pojawiła się całkiem dowcipna scena, którą wymyślił nid, utrzymując, że brał udział w OBU bitwach pod Bogwurst i wyglądały inaczej. Potem fajnie wracał do tego pomysłu (że gdzieś był i coś robił), dając mi też motyw, który mogłem sam wykorzystać.
	Przejście przez Wielki Hal: głowy zwierząt na ścianach, głowa „Wodza Goblinów z Reikwaldu”, głowa zwierzoczłeka.
Pokój Lorda: nieporządek, mnóstwo kufrów, kilka obrazów opartych o ściany, wielka niebieska kotara zasłania jedną ścianę.
	Lord poufnie prosi BG o dyskretne śledztwo: co się stało z Andreasem i co się dzieje z mieszkańcami. „Pewnie mam to tuż przed oczami, ale może właśnie dlatego tego nie widzę”. Dlatego potrzebuje ludzi „z zewnątrz”.
Jeszcze raz bardzo dziękuje za przewiezienie kufra (dokumenty od Heissmana von Brunera, z Altdorfu, to ojciec Andreasa – każe Hendrickowi je zabrać i przejrzeć w wolnej chwili).
Do zobaczenia na kolacji – poleca świetną dziczyznę.
Wygania wszystkich, jest trochę nerwowy.

Przerwa 21.20 – 21.15
Epizod II

Ustawiamy tracker?
Zastanawiałem się, czy nie zaznaczać odkrycia ważnych rzeczy przesuwaniem trackera. Taki zabieg polecano w scenariuszu, ale z niego zrezygnowałem. Zamiast tego dobre pomysły i trafne dedukcje nagradzałem Punktami Szczęścia. Na tyle hojnie, że dwa razy doszło do recharge’u tej puli, a BG niezbyt na tym skorzystali.

Poniższe spotkania odbywały się w kolejności, którą wybierali BG. Parokrotnie „przesunąłem” BNa do spotkania z BG, żeby trochę przyśpieszyć akcję i dorzucić jakieś wskazówki.

Spotkanie: Gregor Piersson
Spotkali go jako czwartego z BNów (wcześniej jest tylko widziany przez okno). Pojawia się, gdy Magda i Kadu opuszczają szpital i jest wylewnie usłużny.
30 lat, chudy, żylasty, kościsty. Naoliwione czarne włosy. Wyniosły, opanowany. Ma „dużo pracy”.
	Bandaż na głowie i na ręce – „po starciu ze zwierzoludźmi”.
	Przybył tu z Ubersreiku razem z Andreasem, dotrzymywał mu towarzystwa, zapewniał kulturalne rozrywki.
	Andreas nie był tu szczęśliwy. Piersson: po prostu odszedł, zabierając kilka najpotrzebniejszych rzeczy.
Dołożyłem sugestię, że nie lubi Olvara Ganda, łowczego.

Spotkanie: Stefan Sieger
Drugie spotkanie BG.
25 lat, niski, rzadkie włosy, podniecony wzrok. Fartuch poplamiony krwią, czuć od niego kwaśny zapach leków.
	Z uniwersytetu w Nuln. Chciał się sprawdzić w terenie – usłyszał, że von Bruner ma miejsce dla każdego.
W istocie: zwykły konował z ulicy, wyrzucony z uniwerku za nieodpowiedzialne zabiegi i podawanie niesprawdzonych leków. Niestety, nie udało mi się przemycić tej informacji, ale Kadu dość szybko domyślił się (tak przynajmniej mi się wydaje), że doktorek zmyśla trochę.
Szpital: duży pokój na końcu piętra, około 10 rannych (w tym Korden). W powietrzu kwaśny zapach leków.
	Piersson został ranny w czasie walki. Nie doszło do tego, żeby gracze wypytywali o to, kiedy ranę dostał Piersson. Okoliczności jej zdobycia wyszły na jaw przy innej okazji.

Spotkanie: Siostra Sonja
Ostatnia z BNów, z którymi rozmawiali gracze. Już po spotkaniu z Kordenem. Graczom podobał się pomysł na nią, ale ja nie byłem w ogóle z niej zadowolony. Średnio miałem pomysł na granie tą postacią.
40 lat, przedwcześnie posiwiałe włosy, cienka skóra, ślepa.
Przybyła tu kilka lat temu, już za Brunera. Straciła wzrok pod wpływem gorączki. Uznała to za znak od boga, Bruner pozwolił jej zostać. Zabawna rzecz. Ta gorączka to pomysł z dodatku, nic się za nią nie kryje, po prostu wypadek. Magda zinterpretowała to tak, ze Sigmar celowo odebrał jej wzrok, by demon nie mógł jej kusić. Świetny pomysł, szkoda, że nie wpadłem na niego podczas przeróbek scenariusza.
	Martwi się o Kordena – po ostatnim ataku, tydzień temu, krasnolud stracił rozum.
	Świątynia: zaniedbana szopa, pajęczyny.
Ołtarz: tryptyk z życia Sigmara (zjednoczenie plemion, przymierze z krasnoludami, bitwa), przed nim leży pokryta brudem replika młota.
	Młot: karta
Observation 2d – młot jest pokryty intencjonalnie gliną i ziemią
Observation 3d – nie wygląda dokładnie jak Ghal Maraz
Po spotkaniu z Kordenem: +1 Fortune
Po wizycie w Kuźni: +1 Fortune
W czasie sesji uznałem, że mechaniczne odnalezienie młota, bez żadnej deklaracji ze strony graczy będzie słabe. Dlatego – choć zobaczyli coś, co nazwałem „repliką Ghal Maraza” – nie pozwoliłem na rzut.

To jedna z dziwniejszych sytuacji na tej sesji. BG otrzymali już informację, że młot krasnoluda gdzieś się zapodział. Krasnolud dawał też bełkotliwe wskazówki, kto go ma. Kadu i nid wypytywali Sonję, ale scenę przerwało inne wydarzenie. Potem nid wrócił do tego, że w kaplicy była jakaś replika, ale zabrakło wolnej chwili, by ją sprawdzić. W efekcie w finale Magda – prowadząca wtedy postać Sonji – stwierdziła, że młot jest w jeziorze.

Zgodnie z jej relacją, wiedziała, że młot jest w kaplicy. Mając jednak władzę nad BNem uznała, że jezioro będzie lepsze.

W czasie walki oddać Deidre. Oddanie postaci BNów nie wyszło najlepiej. O przyczynach można poczytać w Raporcie.
Dodatkowo: każda Kometa pozwala zrobić coś spektakularnego.
Niestety, w rzutach Magdy nie pojawiła się żadna kometa.

Spotkanie: Korden Kurgansson
BG spotykają go jako trzeciego, podczas spotkania z Siegerem.
Młody, najwyżej 150 lat, żółta skóra, posiwiały, szlafmyca, brudne ubranie.
Jest tu od czasów Andreasa – stracił honor, postanowił odpokutować służbą u ludzi.
„Oko widzi wszystko”
„Ukryć młot, nie zobaczą tego, co widzą ślepe oczy”
„Nie pozwól mnie ogolić!”
	„Boją się tylko pięści moich przodków” Po raz kolejny przekonałem się, że nie jest łatwo wplatać sensownie brzmiące obłąkańcze teksty w wypowiedzi BNa.
W czasie walki oddać Cormacowi. Oddanie postaci BNów nie wyszło najlepiej. O przyczynach można poczytać w Raporcie.
Dodatkowo: każda Kometa pozwala zrobić coś spektakularnego. Niestety, żadna nie wypadła.
Gdy oddadzą mu młot w walce – odzyskuje zmysły.

Spotkanie: Olvar Gand
Spotkanie numer sześć.
Ok. 40 lat, potężnie zbudowany, łysy, goła klata, liczne blizny. Wielka włócznia do polowań oparta o szopę.
	Był żołnierzem, stracił oddział w zasadzce. Nie udało mi się przekazać tej informacji. Za słabo też chyba zaakcentowałem, że był żołnierzem, gdyż gracze nie postanowili użyć go jako przywódcy zdemoralizowanych strażników w finałowej walce.
Przybył z Andreasem, który go przygarnął, razem często polowali. Z czasem Andreas coraz więcej czasu zaczął poświęcać książkom i obrazom, stracili bliski kontakt.
Nie ufa żołnierzom – widywał już takich. Nieprzekazana informacja.
Psiarnia: trzy tileańskie ogary, karmione mięsem zwierzoludzi.
	W czasie walki: oddać Delbethowi. Oddanie postaci BNów nie wyszło najlepiej. O przyczynach można poczytać w Raporcie.
Dodatkowo: każda Kometa pozwala zrobić coś spektakularnego. Niestety, komety nas tego dnia omijały.
Powinien przejąć dowodzenie nad żołnierzami po letargu Bluchera. Patrz wyżej. Nie chciałem tego deklarować za graczy, a oni nie mieli wskazówek, by coś takiego wymysłić.
	Piersson miał bandaż na oku już wcześniej. Gracze nie dopytywali o rany Pierssona.

Spotkanie: Kapitan Blucher
Spotkanie numer trzy.
Blucher: 30 lat, długa broda, wąsiska, porządny napierśnik, wielki miecz. Piękny kapelusz, ze szkarłatnym lamowaniem, białe pióro – ciągle go czyści.
Strażnicy: czarne spodnie, białe koszule z bufiastymi rękawami, kolczugi, garnkowe hełmu z czerwonymi piórami
Gdy BG się zbliżają – trwa sprzeczka, bójka.
Observation 2d: część chce zdezerterować.
	Blucher nie widział, żeby Piersson w ogóle walczył. Gracze nie dopytywali o rany Pierssona.
W tej scenie dodałem też komediową postać Małego Jaya. To młody żołnierz, który wymyśla głupie gry hazardowe łączące kości i karty. Poza tym chce zdezerterować. W swoich sesjach WH3 staram się wprowadzać za każdym razem jednego BNa, który jest duchem autora systemu. Tego wymyśliłem w noc przed poprowadzeniem sesji, dlatego nie ma go w konspekcie.

Spotkanie: Karla
Spotkanie pierwsze, gdyż BG postanowili się posilić.
Ok. 40 lat, niebieskie oczy, złote włosy pod czepkiem, dołeczek w podbródku, spokojna, opanowana, trochę gadatliwa.
	Przyjechała z Lordem Rickardem, który przygarnął ją po skandalu obyczajowym. Tę wiadomość udało się sprzedać, ale dopiero przy okazji ponownego spotkania Karli z postacią Magdy. Po sesji stwierdziłem, że w śledztwach to w zasadzie norma – najpierw zbiera się informacje i buduje sieć, a dopiero potem można zadawać kluczowe pytania.
	Zastają u niej Hendricka, który posila się DZICZYZNĄ. (Zasugerować czułość tej sceny)
	Wie, że Hendrick był szanowanym majordomusem w Altdorfie, ale doszło do skandalu – zakochał się w córce swoich państwa. Przygarnął go Lord Rickard.
	Sieger przynosi jej zioła do przyprawiania potraw. Observation 2d: kwaśny zapach. Zrezygnowałem z tego, zwłaszcza na tak wczesnym etapie przygody. W efekcie zatrute Schlafem jedzenie pojawiło się trochę deus ex machina. Przez to Kadu zastanawiał się, czy Karla była w spisku. Mój błąd.
	Piersson miał bandaż już wcześniej. Gracze nie dopytywali o rany Pierssona.

Ogród: Schlaf
Ogródek odwiedził Kadu...
Schlaf – testy:
	Observation 3d – żeby się zorientować

Intuition 1d – żeby zobaczyć, że ktoś dziwnie się zachowuje
First Aid 2d lub Medicine 1d – że ktoś jest naćpany

Spożycie: 6 fatigue. Resilience 2d: każdy BOON obniża o 1. BANE: +1
2 Misfortune do testów fizycznych, 1 challenge do Observation.
...a Schlafem poczęstował się nid. W efekcie musiał zmagać się z 6 fatigue, co na samym początku walki było ogromnym obciążeniem mechanicznym.

Kuźnia
Doskonały porządek.
Zamiast podków – zbroje, kolczugi, hełmy.
Za stojakiem na pancerze: kufer z rozbitym zamkiem. W środku futerał na młot.

Finał: Kolacja
	Obecni: Lord, Piersson, Olver, Sieger, Blucher
	Hendricka nie ma – został w pokoju.

W tym momencie wyszła Magda (patrz Kufer).
Zupa jarzynowa, bardzo ostra.
	Dużo wina i piwa (Ogniste Ale, riesling)
	Do wybory: dziczyzna lub gęś.
	Wycie psów: Olver wychodzi, prawie nie jadł.
	Rozmowa z Lordem
Też wychodzi przed końcem – ma swoje sprawy. Intuition 1d: odszedł bardzo szybko od stołu. Kadu poszedł za nim w pokoju przekonywał go – z powodzeniem – że nie powinien ufać Gregorowi.
	Blucher je dziczyznę, pod koniec posiłku zaczyna ziewać. Sporo też pije, wychodzi chwiejnie. Zostawiłem go z twarzą w dziczyźnie, żeby się nie pałętał.

Obiekt: Kufer
Czyta go Magda. Każda informacja to pojedyncza scena, po której przechodziłem do Kadu lub nida. Wyszło moim zdaniem dobrze, choć nie było chyba trudno domyślić się treści dokumentów.
Dochodzenie w sprawie kultu Rozwartego Oka
	Od Heissmana von Brunera, sędziego z Altdorfu

Kult: Wysokie sfery, pod przykrywką koneserów sztuki
Proces odbył się w roku 2514, skazano i spalono kilkudziesięciu członków
Lista podejrzanych: jeden nieschwytany – Piersson, G.

Przerwa ok. 23.38 – 23.45
Epizod III

W odpowiednim dramaturgicznie momencie następuje atak zwierzoludzi.
	1 Wargor (z toporem)

6 gorów henchmanów
	12 ungorów henchmanów
Traktowałem ich mocno pretekstowo. Jeśli chodzi o walkę, to bardziej zależało mi na niej jako na ramie do wydarzeń fabularnych, a nie wyzwaniu samym w sobie. Udało się zrobić kilka fajnych scen, a najlepszą zapewnili nid i Kadu, gdy zabili sobie wzajemnie przyczepionych do siebie wrogów.

Tracker
1 pole - atak zwierzoludzi
5 pole – Lord wchodzi w obraz
6 pole – wychodzi demon?
Zrobiłem tracker. Odpaliłem. I na piątym polu zrezygnowałem. Magda nie weszła do pokoju, guzdrała się. Nie chciałem stracić sceny, w której widać, jak obraz działa na Lorda. Wydaje mi się, że tracker fabularny ma sens w jednym przypadku: gdy jest jawny i gdy nie zależy od niego dramaturgia, a tylko wywołanie napięcia wśród graczy.

Oddać NPCów graczom
Oddałem. Zadziałało lepiej bądź gorzej. Więcej o tym w Raporcie. Nie uważam tego pomysłu za zły, ale w sytuacji sporej walki był zbędny i wprowadzał zamieszanie.

Lord:
	Można zastać go w pokoju, patrzy się w obraz.
	Można próbować go oderwać, ale jest agresywny – znajduje się pod urokiem obrazu.


Obraz:
	Test Terror: Discipline 3 – Chaos i Supernatural
	Jeśli się uda: ciągły Fear 2 przy kolejnych spojrzeniach

Wizja dla gracza – zależna od tego, co mówił w czasie przygody (jeśli będę miał dobry pomysł) lub oddajemy jej opisanie INNEMU graczowi. Wizje były dwie, jedna dla Magdy, druga dla nida. Obie zdecydowanie pozytywne, co dobrze pasowało do sensu przygody. Były trochę zabawne, ale to efekt konstrukcji drużyny.
Można go zniszczyć młotem Kordena. I tak się stało. Zrobił to sam Korden, choć kierowany przez nida (ale nie było to trudne do wymyślenia, więc mam poczucie łopatologii).

Demon – nie jestem w stu procentach przekonany, czy będzie potrzebny. Zobaczymy, jak rozwinie się akcja i czy będzie to pasować do klimatu.

Jeśli tak się stanie – otwiera się brama i pojawia się demon.

W połowie walki byłem pewien, że demona nie użyję dosłownie. Był jako zagrożenie, gracze zobaczyli go, jak szykował się do przejścia przez obraz. I tam pozostał.

Koniec sesji: 2.29

--

Krótki komentarz na koniec

Jeśli porównać powyższy konspekt ze streszczeniem z Raportu, widać, że część scen się tutaj nie pojawia. Przykładowo – nie ma tu prawie w ogóle scen z Gregorem Pierssonem, ktore wynikały z działań graczy. Nie ma też kluczowej dla sesji sytuacji, gdy Magda magicznym wzrokiem zobaczyła oko Chaosu i dostała na całą sesję motyw do grania w postaci szaleństwa.

Zatem: czytając po sesji konspekt, można zobaczyć, co weszło do gry, a co nie. Aby jednak mieć pełen obraz realizacji scenariusza na sesji, należy zestawić powyższe uwagi ze streszczeniem fabuły z Raportu. W niej dopiero widać, co zastąpiło niewykorzystane motywy lub było efektem tych wykorzystanych.

Ogólnie uważam, że zaplanowany scenariusz się sprawdził (na tyle, na ile mógł). Udało się przeprowadzić wszystkie najważniejsze wydarzenia oraz pozwolić odgadnąć sens intrygi. Osobiście najbardziej zadowolony jestem z przewodnich motywów: oczu (w różnych postaciach i sensach – na branie, na obrazie, oko kultysty, ślepe oczy kapłanki) oraz odrzucenia przez społeczeństwo (wszyscy BNi, a także gracze). Ten drugi motyw zagrał słabiej, ale dołożył swoją cegiełkę do spójności fabuły.

