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„Spotkania Losowe” to fanzin
poświęcony grom fabularnym.
Tworzony jest przez fanów
i dla fanów, w czasie wolnym
i za darmo. Wszelkie
zastrzeżone znaki towarowe
pojawiające się w tekstach
zostały użyte wyłącznie
w celach informacyjnych.
Prawa do opublikowanych
tekstów i ilustracji należą
do ich autorów.

Zapraszamy
współpracy

do

Czekamy na teksty
dotyczące gier fabularnych.
Chętnie nawiążemy
współpracę z rysownikami.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z redakcją. Szczegóły
znajdziecie na naszej stronie
www.spotkanialosowe.pl.

Tom Moldvay pamiętany jest przede wszystkim jako
autor drugiej edycji Dungeons & Dragons Basic Set oraz
modułu Isle of Dread. Jest także twórcą Morgan Ironwolf,
jednej z pierwszych przykładowych postaci pojawiających
się w podręcznikach D&D. I właśnie do artykułu o Morgan
potrzebne mi było zdjęcie jej stwórcy. Przeszukałem
Internet i znalazłem tylko jedną fotografię Toma Moldvaya,
do tego niepodpisaną nazwiskiem autora. Pogrzebałem
w książkach o historii RPG w poszukiwaniu innego,
podpisanego ujęcia, jednak bez rezultatu. Wysłałem
zatem e-mail do właściciela strony, na której znalazłem
wspomnianą fotografię. Ten nie znał autora, lecz
nakierował mnie na inne zdjęcie, przedstawiające z kolei
Jima Warda (twórca Metamorphosis Alpha) i najwyraźniej
zrobione w tym samym pokoju w biurze TSR. Idąc tym
tropem, dotarłem na hostującą plik rosyjskojęzyczną wiki
o RPG, gdzie trafiłem na nazwisko Steve’a Wintera (autor
The Complete Psionics Handbook), z którego zbiorów miało
pochodzić zdjęcie. Kilka godzin i kolejnych e-maili później
poznałem wreszcie prawdziwą tożsamość fotografa –
okazał się nim Kevin Hendryx (redaktor i projektant w TSR
i Metagaming, pracował m.in. przy Assault on the Aerie of
the Slavelords). Po kolejnej wymianie listów uzyskałem
zgodę Kevina na publikację zdjęcia w „Spotkaniach
Losowych”; jak się okazało, była to jedyna fotografia Toma
w jego archiwum.
Zapewne istnieje więcej zdjęć Toma Moldvaya. Spoczywają gdzieś w prywatnych zbiorach, oczekując na zainteresowanie historyków. Podobny los czeka napisane przez
niego gry, powoli popadające w zapomnienie. Wciąż jednak
mamy to szczęście, że możemy porozmawiać z osobami
pamiętającymi początki RPG i sięgnąć po dawne publikacje. W kolejnej dekadzie mogą nam pozostać jedynie
wspomnienia, nieliczne fotografie i coraz trudniej dostępne, rozsypujące się ze starości książki. Zachęcam zatem
do zerknięcia zarówno na stare gry, jak i na strony tego
numeru poświęcone historii hobby. Poza wspomnianym
tekstem o Morgan Ironwolf i Tomie Moldvayu znajdziecie
tam przede wszystkim 3 po 3, gdzie gościmy zasłużone dla
gier fabularnych Liz Danforth, Lee Gold i Jennell Jaquays
wspominające swoje początki z RPG. Dalej Jon Peterson
pisze o pierwszych graczkach i projektantkach gier wojennych i fabularnych. Rozpoczęte tam wątki kontynuuje
Shannon Appelcline w zaczerpniętym prosto z nowego
wydania książki Designers & Dragons artykule o kobietach
w branży gier fabularnych. Natomiast w ramach przypominania rodzimej historii hobby polecam tekst Zefira
o Złym Cieniu – niesławnej grze fabularnej, która skrywa
w sobie więcej, niż się wydaje – oraz dwie pierwsze części
kampanii Powietrzny okręt autorstwa Maćka Szaleńca.
Te opublikowane 15 lat temu na łamach „Magii i Miecza”
scenariusze do Earthdawna dostarczą adeptom wyzwań
godnych prawdziwych bohaterów. Warto je odkurzyć, tym
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bardziej że zostały dostosowane do mechaniki najnowszej,
czwartej edycji Przebudzenia Ziemi.
Teraz oddaję głos Nikoli, aby skreśliła parę słów
o projekcie przygotowanym przez nią do tego numeru. Do
przeczytania!
Marcin ‚Seji’ Segit
+◊+◊+
Finlandia to niezbyt duży kraj, z nieco ponad pięcioma
milionami mieszkańców i najludniejszymi miastami
dorównującymi wielkością Radomiowi. Na dodatek
jest tam naprawdę ciemno i depresyjnie. Nie czyni to
z Finlandii najlepszego miejsca do spotykania się i grania
w gry fabularne, kiedy pogoda za oknem mówi, że lepiej
zostać w czterech ścianach. Z drugiej strony Finowie jeżdżą
na rowerach przy temperaturze −25 stopni. Może jednak
nie jest tam aż tak źle?
Z autopsji mogę zapewnić, że nie jest. Finowie potrafią
zorganizować naprawdę świetne konwenty, takie jak
Ropecon i Finncon. Na dodatek graczy można tam
spotkać niemalże na każdym kroku – większość obecnych
trzydziestolatków miała lub wciąż ma kontakt z RPG bądź
to w postaci RuneQuesta, bądź Pathfindera. Na uczelnianym
korytarzu można natknąć się na organizatorów
konwentów Tracon – jednego z największych fińskich
zlotów fanów – oraz Solmukohta, czyli lokalnej edycji
słynnej skandynawskiej konferencji larpowej znanej
powszechnie pod nazwą Knutepunkt.
Fińska scena gier fabularnych ma się całkiem
dobrze. Na uczelniach działają stowarzyszenia graczy,
a w znajdującym się w Tampere Muzeum Gier można
obejrzeć fińskie podręczniki do RPG. Finów cechuje
inne podejście do grania niż Polaków, o wiele bardziej
zrelaksowane i nastawione na zabawę. Jeśli wydają gry,
to dla samego ich wydawania i rozwijania hobby, stąd też
tak niewiele jest przekładów na język angielski tytułów
RPG stworzonych w Finlandii. Szkoda, gdyż są całkiem
interesujące, podobnie jak tutejszy fandom.
W tym numerze postaramy się przybliżyć wam fińskie
środowisko fanów gier fabularnych. Na nasze zaproszenie
o fandomie, rynku i grach piszą fińscy fani i projektanci
RPG. Sprawdźcie zatem, w co grywa się w kraju
Muminków, na które konwenty warto pójść, a także jakie
gry z dalekiej północy ukazały się po angielsku. Ponadto
w numerze znajdziecie także rozważania na temat
fińskiej mitologii i narodowego eposu Kalevala jako źródła
zarówno inspiracji, jak i problemów dla twórców gier.
A na sam koniec będziecie mogli zagrać w narracyjną grę
fabularną prosto z Finlandii: Kino zombie.
Onnea tyrmässä!
Nikola ‚Szpon’ Adamus
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Piszemy o pomysłach oraz inicjatywach, które
warto znać i wspierać. Jeśli wiecie o interesującym
przedsięwzięciu lub sami jesteście w takowe
zaangażowani, dajcie nam znać.

Władcy Otchłani RPG

Andrzej Rylski, autor gry fabularnej Diadem,
pracuje nad nowym projektem zatytułowanym
Władcy Otchłani. Postacie graczy będą walczyć
w zaświatach o przetrwanie i władzę, lawirując
między demonicznymi siłami. Zaświaty tak
naprawdę są alternatywnym wymiarem, gdzie
znana rzeczywistość wygląda i funkcjonuje zupełnie

inaczej, niż bohaterowie pamiętają ze swojego
poprzedniego życia. Autor informuje, że ze względu
na obecność w grze takich motywów jak substancje
odurzające, nagość, seks, intensywna przemoc
i przekształcanie wątków religijnych na potrzeby
gier fabularnych, Władcy Otchłani skierowani są do
dorosłego odbiorcy. Więcej informacji znajdziecie na
stronie gry.

Gindie wyda Dungeon World

Wydawnictwo Gindie (Psy w winnicy, The Shadow of
Yesterday) zapowiedziało wydanie polskiej edycji gry
fabularnej fantasy Dungeon World. Tytuł korzysta
z mechaniki znanej ze Świata Apokalipsy, dzięki

czemu przygody drużyny przemierzającej podziemia
nabierają nowego wymiaru. Polskie wydanie
ozdobią nowe ilustracje i zmieniona szata graficzna,
być może zostanie także wzbogacone o dodatkowe
treści. Wszystko zależy od powodzenia planowanej
zbiórki funduszy. Więcej informacji znajdziecie na
stronie wydawnictwa Gindie.

Archiwalia „Alarums & Excursions”

„Alarums & Excursions”, najstarsze, ukazujące się od
1975 roku czasopismo o grach fabularnych doczekało
się wreszcie pełnego cyfrowego archiwum.
Wszystkie wydania periodyku (niemal 500!) są już
zeskanowane i dostępne dla zainteresowanych
w cenie 2 dolarów za numer. Do „A&E” pisywali
m.in. Gary Gygax, Greg Costikyan i Ken Rolston.
Szczegóły znajdują się na tej stronie.
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Lee Gold – autorka powieści i gier fabularnych, od lat działa
w kalifornijskim fandomie science fiction. Od 1975 r. wydaje
„Alarums and Excursions”, najstarsze na świecie czasopismo
poświęcone grom fabularnym, czterokrotnie wyróżnione
nagrodą Origins. Miłośniczka Japonii, autorka podręczników
RPG: Land of the Rising Sun (FGU, 1980), GURPS Japan (SJG,
1988), Lands of Adventure (FGU, 1983) oraz Vikings (ICE, 1989).
Ceniona i nagradzana w środowisku filk (piosenek fanowskich)
autorka tekstów i publikacji, prowadzi fanzin „Xenofilkia”.

Liz Danforth – rysowniczka, projektantka gier fabularnych
i komputerowych, redaktorka. W czasie swojej kariery pracowała
m.in. nad piątą edycją Tunnels & Trolls (1979) oraz wydaniem
luksusowym gry z 2015 roku, obiema częściami CRPG Wasteland
(1988, 2014) i komputerowymi adaptacjami Star Treka (ST: 25th
Anniversary, 1992 oraz ST: Judgment Rites, 1993) wydanymi
przez firmę Interplay, a także nad tytułami produkowanymi
przez Electronic Arts. Redagowała startrekowy fanzin „Impulse”
(1970) i kierowała pismem o RPG „Sorcerer’s Apprentice”
(1978), ilustrowała karty do Magic: The Gathering, Middle Earth
CCG, L5K CCG i inne gry karciane i fabularne m.in. dla Wizards of
the Coast, FBI, FASA, AEG i GDW.
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Nasze rozmówczynie przywołują w swoich wypowiedziach „APA”
– to skrót od „amateur press association”, czyli „amatorskie
stowarzyszenie prasowe”. To także potoczna nazwa publikacji
wydawanych przez owe stowarzyszenia, czyli APAzinów. APA
pozwalały autorom dotrzeć do wielu odbiorców za niską cenę.
Do koordynatora wysyłało się swój tekst lub fanzin (zwykle
kilkustronicowy) i uiszczało niewielką opłatę pokrywającą koszty
kopiowania i kolportażu. Koordynator w określonym terminie zbierał
nadesłane materiały, powielał je, kopie sortował i spinał razem,
a następnie rozsyłał kompletne wydanie do autorów i prenumeratorów.
Zazwyczaj wydanie APA liczyło od kilkunastu do ponad 100 stron.

Zgodnie z Regułą Trójek zadajemy trzy pytania trzem osobom związanym z grami fabularnymi.

Jennell Jaquays – rysowniczka, projektantka gier fabularnych
i komputerowych, redaktorka. Założycielka fanzinu „The
Dungeoneer” (1976) zamieszczającego jedne z pierwszych
gotowych przygód do RPG, projektantka wyróżnianej przygody
do D&D zatytułowanej Dark Tower (Judges Guild, 1980),
współautorka wyróżnionego nagrodą Origins modułu Castle
Greyhawk (TSR, 1988). Jako projektantka i ilustratorka
współpracowała z m.in. TSR, Judges Guild, Metagaming,
Chaosium, Flying Buffalo, GDW i WEG. W portfolio ma także
pracę nad konwersjami arcade’owych gier wideo dla Coleco oraz
projektowanie poziomów do Quake II i III.

Zainteresowałaś się grami fabularnymi niedługo po narodzinach hobby. Jak wówczas wyglądało nowo
powstała społeczność fanów RPG i co myślisz o zmianach, jakie zaszły w niej przez 40 lat?
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Jennell Jaquays: W tamtych czasach społeczność

prasowego, przygotowywanej z dostarczonych

21 każdego miesiąca do godziny 17:00 czasu pa-

istniała albo w ramach mikrokosmosu twojej własnej

materiałów (niektórzy autorzy tekstów byli miej-

cyficznego; więcej informacji znajdziesz na stronie

grupy graczy, albo w funkcjonującej bardzo powoli

scowi, inni nie) w każdy czwartek podczas spotkań

internetowej „Alarums and Excursions”). Pojawiający

wersji makro na konwentach i w amatorskich sto-

LASFS. Niedługo potem jeden z bardziej znanych

się z rzadka nowi autorzy mojego APA wydają się

warzyszeniach prasowych (zwanych też APAzinami),

fanów publikujących w „APA-L” miał dość czytania

zwykle ludźmi na tyle dorosłymi, by już odchować

takich jak „The Wild Hunt” i wydawane przez Lee

o D&D i poprosił mnie o założenie własnego APA.

kilkuletnie dziecko, a nawet starszymi – w okolicach

Gold „Alarums & Excursions”. Interakcja społeczna

W czerwcu 1975 roku powołałam zatem do życia

czterdziestki, pięćdziesiątki lub sześćdziesiątki. Nie są

wynikała z samych założeń Dungeons & Dragons, a do

„Alarums and Excursions” funkcjonujące podobnie

już tymi dziarskimi nowicjuszami, jakimi byliśmy my,

tego potrzebna była przynajmniej niewielka zbioro-

do „APA-L”: albo drukowałeś swój fanzin i wysyłałeś

gdy zakładałam „A&E”.

wość fanów.

go do koordynatora/redaktora, albo płaciłeś osobie
prowadzącej APA za druk. W pierwszym numerze

Liz Danforth: Gram w gry od dziecka, ponieważ

Jeśli mieliśmy szczęście, mogliśmy nieco poszerzać

znalazły się zarówno nowe teksty, jak i przedruki

grywano w moim rodzinnym domu: w brydża, crib-

kontakty dzięki miejscom, w których kupowaliśmy

z „APA-L”. Odezwałam się też do starych przyjaciół

bage, tryktraka, czasami także w szachy. Później, na

gry. Na konwentach nawiązywaliśmy znajomości z in-

grających w D&D – do Hannifenów z San Francisco

długo przed wynalezieniem RPG, odkryłam istnienie

nymi graczami, choć często jedynie na czas trwania

oraz do Marka Swensona i jego znajomych z Bostonu.

hobby za sprawą gier planszowych takich jak Ryzyko

zlotu – potem wracaliśmy do naszych małych, odizo-

Inaczej niż to było w przypadku „APA-L”, pozwoliłam

i Diplomacy. Do fandomu science fiction dołączyłam

lowanych grupek. Wyjątkiem były uczelniane kluby

osobom, które do „A&E” nie pisywały, na kupowanie

jeszcze w szkole średniej; aktywność fanowska i gry

graczy (w mojej szkole nie było takiego, miałam tylko

poszczególnych wydań. Z kolei autorom tekstów

składały się na większą całość. Społeczność graczy

swoją ekipę od D&D), gdzie poszczególne drużyny

wysyłałam na mój koszt egzemplarze autorskie nu-

RPG wykształciła się bezpośrednio ze środowiska

mogły się nawzajem nieco lepiej poznać.

merów jako motywację do dalszej współpracy.

fanowskiego oraz miłośników gier wojennych i dla

Dwie rzeczy były najbliższe temu, co moglibyśmy

Jak widzisz, nie mogę opowiedzieć o „nowo powsta-

dostrzegałam między nimi żadnych znaczących róż-

uznać za społeczność we współczesnym rozumieniu.

łej społeczności fanów RPG”. Moi znajomi poznali

nic. Dzisiaj także nie dziwi przecież, że ktoś lubi filmy

Pierwszą z nich były rozgrywki korespondencyjne

się na spotkaniach LASFS lub w gronie graczy na

z cyklu Gwiezdnych Wojen, a jednocześnie czytuje po-

(niektóre miały swoje korzenie w pocztowych grach

Massachusetts Institute of Technology (wliczając tych,

wieści fantasy i grywa w Wiedźmina lub Dragon Age.

w Diplomacy), np. prowadzona przez Flying Buffalo

którzy ukończyli uczelnię o wiele wcześniej) oraz

płatna gra Starweb, w której gracze przesyłali swoje

na fanowskich konwentach science fiction. Dopiero

Kobiety zainteresowane (wszelkimi) grami były obec-

tury za pomocą poczty, wchodząc tym samym w in-

później poznałam osoby, które jeździły na Gen Con,

ne, choć nieczęsto spotykane. Inaczej niż dzisiaj, po

terakcję z dużym liczebnie grupami fanów tej formy

Origins i inne konwenty poświęcone grom. Za radą

prostu sobie grałyśmy. Byłam geekiem podobnym do

rozrywki. Z kolei APAziny przypominały dzisiejsze

mojego wydawcy wybrałam się parę razy na Origins,

innych geeków, podobnie jak oni doświadczającym

fora internetowe: fani nadsyłali teksty, które były

żeby reklamować napisane przeze mnie gry, lecz nie

powątpiewania i dezaprobaty ze strony przyziemnej

zszywane razem i rozsyłane do pozostałych autorów

była to tak fajna impreza, jak konwenty fandomu SF.

części społeczeństwa. Geeków uważano za bystrych,

Trzy

mnie była po prostu kolejnym etapem rozwoju. Nie

po
Trzy

(i prenumeratorów). Opłata pokrywała koszt powie-

ale dziwnych. Taka właśnie byłam.

lenia i dystrybucji nadesłanego materiału. Dyskusje

(Oryginalne) D&D było pełne literówek. Gorzej

(i kłótnie) ciągnęły się miesiącami, wraz z rytmem ko-

(choć może nawet lepiej), zasady były pełne dziur,

Myślę, że środowisko fanów gier zasadniczo dobrze

lejnych wydań. W moich mediach społecznościowych

a to zachęcało mistrzów podziemi (później zwa-

przyjęło i w większości przyswoiło zmiany zachodzą-

wciąż przewija się wiele nazwisk z tamtych lat.

nych mistrzami gry) do wymyślania własnych reguł.

ce w społeczeństwie na przestrzeni ostatnich 40 lat.

W „A&E” pojawiało się mnóstwo najróżniejszych

Oczywiście znalazłyby się przeczące temu przykłady

Komunikacja między fanami przeniosła się do cyfro-

zasad domowych. Na przykład „Cechy szczególne”

paskudnych zachowań, słusznie zresztą wyśmianych

wego świata wraz z pojawieniem się BBS-ów (Bulletin

autorstwa Marka Swansona pozwalały na odróżnienie

już w chwili, gdy się pojawiły. Ogólnie rzecz biorąc,

Board System) i różnorakich płatnych serwisów, np.

postaci graczy od siebie – zainspirowały też wielu

wszystko sprowadzało się do: „No pewnie, że kobieca

The Source, GEnie, AOL i Prodigy. Zwłaszcza w GEnie

naśladowców. Z kolei RuneQuest był w pewien spo-

postać potrafi to samo, co męska. Następne pytanie?”.

udzielali się ludzie z TSR, reprezentując firmę online.

sób odpryskiem domowych zasad Steve’a Perrina.

Najbardziej rozerotyzowane ilustracje otrzymywa-

Potem za sprawą World Wide Web i współczesnego

Oczywiście był także fascynującym światem do

ły zasłużoną porcję drwin. Ja zawsze starałam się

Internetu dostaliśmy możliwość niemal natych-

rozgrywania kampanii. To, co było w nim prawdziwie

wyznaczyć jasną granicę; moje ilustracje na ogól

miastowej komunikacji. Teraz możemy na bieżąco

nowatorskiego, to odejście od poziomów na rzecz

postrzegane są jako zmysłowo pociągające (zarówno

kłócić się zażarcie z ludźmi z całego świata o gry,

cech procentowych. Trudno opisać rewolucję, jaka

przedstawienia kobiet, jak i mężczyzn), bez nadmier-

które kochamy.

nastąpiła po ukazaniu się tej gry. Na rynku była co

nej dawki erotyzmu.

prawda dostępna Chivalry & Srocery, lecz nie ofero-

Lee Gold: O grach fabularnych dowiedziałam się dzię-

wała aż takiej odmiany od D&D, jaką proponował

Od tamtej pory społeczność graczy komputerowych

ki Owenowi i Hildzie (później Eclare) Hannifenom,

RuneQuest.

zbrukała środowisko takim zalewem nienawiści

moim starym znajomym z fandomu science fiction.

i mizoginii, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam.

Poznałam ich w Los Angeles Science Fantasy Society

Dzisiaj jest cała masa nowych gier, wiele z nich to

A przecież mężczyźni z przyjemnością grywali razem

(LASFS), jeszcze zanim przeprowadzili się do San

„gry niezależne”, niektóre wydawane są przez niewiel-

z kobietami; sama zresztą prowadziłam wiele sesji

Francisco. Przyjechali do nas, do Los Angeles, w od-

kie firmy. Część nadal ukazuje się na staromodnym

na konwentach i poza nimi i nikt nawet okiem nie

wiedziny pod koniec 1974 lub na początku 1975

papierze i jest dostępna w hobbystycznych sklepach,

mrugnął. Takie ohydne zachowania nie były kiedyś

roku. Hilda poprowadziła nam sesję i zagraliśmy w za-

ale wydaje się, że ten model dystrybucji zanika. Coraz

powszechne. Cieszę się, że tak wiele osób z branży

projektowane przez nią podziemia. Owen pożyczył mi

więcej słyszę o nowych tytułach wydawanych w for-

daje odpór tym szczeniackim podłościom – nowym,

kopię trzech podręczników do D&D, a ja wystawiłam

mie elektronicznej. Do tego część z nich finansowana

a jednocześnie wstecznym.

czek TSR, żeby kupić swój egzemplarz gry. Jakiś ty-

jest za pomocą społecznych zbiórek pieniędzy, a nie

dzień lub dwa później wymyśliłam swoje podziemia

przez istniejące wydawnictwa.

i zaprosiłam znajomych z LASFS na tworzenie postaci
i grę.

Co myślę o zmianach, jakie zaszły w społeczności
graczy? Mam z nią obecnie za mały kontakt, żeby się

Zaczęliśmy dyskutować i wymieniać opinie o grze

na ten temat wypowiedzieć. „A&E” wciąż się ukazuje

w „APA-L”, publikacji amatorskiego stowarzyszenia

(teksty do kolejnych numerów można przysyłać do
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Pionierki gier
fabularnych
Założony przez Jennell
Jaquays fanzin „The
Dungeoneer” (1977–
1980) był jednym z
pierwszych czasopism
publikujących przygody
do RPG. Nakład
pojedynczego wydania
wynosił 500–600 egz.,
zin prenumerowało
200 osób.
Przygoda Dark Tower
pióra Jennell Jaquays
była bestsellerem
wydawnictwa Judges
Guild. Wydany w 1980
roku podręcznik
był pierwszym na
świecie oficjalnie
licencjonowanym
dodatkiem do Advanced
Dungeons & Dragons.
APAzin „Alarums and
Excursions” wydawany
jest od 1975 roku.
Jest najstarszym
i jednocześnie
najdłużej ukazującym
się periodykiem o
grach fabularnych.
Lee Gold kieruje nim
nieprzerwanie od ponad
40 lat.

Gra Lands of Adventure
(1983) autorstwa
Lee Gold zawierała
zasady zaprojektowane
do użycia przede
wszystkim w settingach
historycznych. Do gry
dołączone były opisy
Mitycznej Grecji oraz
średniowiecznej Anglii.
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U zarania hobby gry fabularne tworzyli głównie
amatorzy, przecierając szlak, wymyślając nowe
rozwiązania i rodzaje publikacji. Jak wówczas
wyglądała twoja praca nad tekstami do RPG
– miałaś jakiś wzór do naśladowania czy szłaś
własną drogą?

Jennell Jaquays: Byłam amatorką, która prze-

atakiem przeciwnika. Przyjęłam zatem, że ata-

szła na zawodowstwo ledwo mając wcześniej

kujący dodawałby wartość umiejętności walki

okazję do rozwijania pasji jako fanka gier.

własną bronią do zdolności posługiwania się

Pisanie przygód było dla mnie tylko jednym

orężem adwersarza i dzielił sumę przez 2. Byłam

z paru sposobów na realizowanie się arty-

bardzo zaskoczona, gdy odkryłam, że przecięt-

stycznie. Oczywiście wówczas w ogóle nie

ny gracz nie potrafi szybko dodać do siebie

uważałam, że moja praca była przełomowa lub

dwóch dwucyfrowych liczb i podzielić wyniku

istotna z historycznego punktu widzenia. Po

przez 2, np. (67+35)/2 = 51. Ostatecznie od-

prostu spisałam te wszystkie szalone pomysły,

rzuciłam takie podejście do walki jako zbyt

jakie przyszły mi do głowy lub które zaczerp-

wymagające matematycznie.

nęłam od znajomych podczas wspólnych
sesji. Inspirowała mnie przeczytana literatura,

Liz Danforth: Wkraczając na nieznany nam te-

obejrzane filmy, a nawet komiksy. Kiedy pisa-

ren, podążamy śladami naszych poprzedników,

łam moje pierwsze przygody dla fanzinu „The

czerpiąc z ich doświadczeń i wykorzystując je

Dungeoneer”, nie miałam żadnych przykładów,

w nowy sposób. Pierwsi filmowcy opowiadali

na których mogłabym się wówczas wzoro-

historie tak, jak robił to teatr, a tacy twórcy jak

wać. Byłam drugą osobą, która opublikowała

Orson Welles, George Méliès i D.W. Griffith

gotową przygodę (pierwsza ukazała się jakiś

dokonywali rzeczy przełomowych, lecz nie byli

tydzień wcześniej).

amatorami. Jak już wspominałam, społeczność
fanowska i miłośników gier wojennych dały

Lee Gold: Tworzyłam fanziny o D&D, a potem

nam umiejętności, które przenieśliśmy na

ogólnie o RPG, starając się dostarczyć czytel-

grunt gier fabularnych. Redagując startrekowy

nikom interesujących pomysłów i materiałów

fanzin oraz różne APA nauczyłam się tworzyć

źródłowych. Moją pierwszą profesjonalną pu-

rysunki nadające się do publikacji. Sztukę

blikacją była Land of the Rising Sun – osadzona

pisania z kolei doskonaliłam, ucząc się wraz

w „Japonii ery samurajów” samodzielna gra

z innymi fanami operowania piórem w kołach

kompatybilna z zasadami Chivalry & Sorcery.

pisarskich. Tworzyłam i sprzedawałam ilustra-

Miałam znajomego, który był artystą i gra-

cje na wystawach sztuki science fiction przez

czem oraz kochał Japonię. Aby zainspirować

lata, zanim dołączyłam do branży gier.

go do sporządzenia rysunków do gry, dałam
mu fotokopie tematycznych ilustracji. Miałam

Pierwsze materiały do gier (rysunki) sprzeda-

wówczas ponad 1,5 metra bieżącego książek

łam firmie Flying Buffalo, przy czym oni już

o folklorze, historii, japońskim uzbrojeniu

od roku 1970, czyli o wiele wcześniej przed

i innych rzeczach, z których mogłam korzystać

pojawieniem się RPG, prowadzili moderowane

podczas pisania podręcznika. Poprawiłam każ-

komputerowo rozgrywki korespondencyjne,

dy fragment C&S niepasujący do Japonii – lub

oferując dowodzenie kosmicznymi bitwami

który po prostu wymagał poprawy.

w grze science fiction Starweb (i nie tylko).
W szczytowym okresie firma zatrudniała oko-

Fanowskie czasopisma
są nieodłączną częścią
fandomu. Liz Danforth
współtworzyła
startrekowy fanzin
„Impulse” (1970–1972,
łącznie wydano 7
numerów), pisząc i
redagując teksty oraz
tworząc ilustracje.

Liz Danforth związana
jest z Tunnels & Trolls
od pierwszej edycji
gry. Ilustrowała
i redagowała
podręczniki oraz pisała
przygody dla Flying
Buffalo. Pracowała
także nad wydaną w
2015 roku najnowszą
edycją T&T .
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Moją drugą profesjonalną publikacją był

ło 30 stałych pracowników; kiedy przyjmowali

podręcznik Lands of Adventure, niepowiązany

mnie do pracy (chyba w 1978 roku), było ich

z żadną wydaną wcześniej grą, zawierający

nadal co najmniej z tuzin. To był niewielki biz-

oparte na materiałach źródłowych opisy kultur

nes, lecz w każdym calu profesjonalny.

mitycznej Grecji i średniowiecznej Europy.
LoA było próbą zaprojektowania otwartej gry

W tamtych czasach gry drukowano na powiela-

o nieskończonej liczbie dostępnych umiejętno-

czach lub tanich maszynach drukarskich. Wydruki

ści. Te z kolei były pogrupowane w skończoną

były jednokolorowe, pakowane w plastikowe

liczbę (dziesięć) kategorii celem stworzenia

woreczki strunowe! Tamte gry wyglądały niepro-

względnie prostej karty postaci. Później, na

fesjonalnie niczym fanowska robota hobbystów,

potrzeby własnych sesji, napisałam także Fairy

a nie jak wymuskane pudełka z szachami lub

Tale Lands of Adventure oraz Space (High Tech)

Monopoly dostępne w sklepach z zabawkami.

Lands of Adventure – te podręczniki nie trafiły

Bardzo szybko staraliśmy się od tych plasti-

do sprzedaży.

kowych torebek odejść, zwłaszcza że fani gier
wojennych postrzegali młodych twórców RPG

Zawsze podążałam własną drogą. Mój problem

jako nieprofesjonalnych, niegodnych jakiegokol-

nie polegał na tym, jak ją odnaleźć, lecz aby

wiek szacunku, niepoważnych i niezwiązanych

podczas wędrówki nie sprawiać kłopotów

z „prawdziwym” fandomem science fiction i fan-

innym. Na przykład, kiedy napisałam pierwszą

tasy. Wszyscy ich za to nienawidziliśmy.

wersję LoA, doszłam do wniosku, że szansa
na skuteczne trafienie podczas walki powinna

Podczas pracy dla Flying Buffalo bardzo się

zawierać w sobie umiejętność obrony przed

starałam, aby nasze publikacje osiągnęły

profesjonalny poziom. Tym bardziej że obrywałam

jako 13-latka unikałam w szkole zajęć z plastyki.

że musiałabym rysować takim samym stylem, jak

podwójnie, ponieważ naszą główną grą było Tunnels

Dorastając, uczyłam się tworzyć od wszystkich

nauczyciele, żeby dostać piątkę. Później przekona-

& Trolls. Do czasu niedawnej zbiórki funduszy na

dookoła. Nie widziałam zatem powodu, dla którego

łam się, że jest inaczej i uczęszczałam na nieco zajęć.

luksusowe wydanie T&T wszyscy skreślali ten tytuł

miałabym uczęszczać na zajęcia i uczyć się wszyst-

Teraz żałuję, że nie odebrałam nieco większego

jako „zwykłą podróbkę”. Teraz recenzenci jeden za

kiego od podstaw albo szukać własnego stylu. Swój

formalnego przeszkolenia, ale myślę, że wszystko

drugim powtarzają: „Wiecie co, w zasadzie to była

szlak przetarłam już jako dziecko.

potoczyło się, jak trzeba.

pomimo śmiesznych nazw czarów. Żałuję, że kiedyś

Uzyskałam (z wyróżnieniem) tytuł licencjata antro-

Żeby zaspokoić mój wielki apetyt na książki, czyta-

traktowałem ją z takim lekceważeniem”.

pologii. Ten obszar nauki zawsze mnie fascynował

łam między innymi fantasy i science fiction. Moje

i wydawał się dobrym pomysłem na przyszły zawód.

zainteresowania trafiły zatem na podatny grunt,

Jeśli zaś chodzi o drugą część pytania, to cała moja

Jednocześnie znajomi i współpracownicy zamawiali

a gry pozwoliły mi wykorzystać zdobyte informacje.

rodzina była uzdolniona artystycznie. Mój ojciec był

rysunki dla siebie lub do publikacji – jedni ilustracje

Antropologia w połączeniu z drugim kierunkiem

uznanym inżynierem budowlanym, który w wolnych

do gier, inni na potrzeby materiałów konwentowych,

studiów, zoologią, dostarczając wiedzy w zakresie

chwilach malował, rzeźbił i zajmował się garncar-

wystaw i różnych fanowskich inicjatyw. Podążyłam

struktur kultury i anatomii zwierząt, okazały się do-

stwem. Brat w młodości nauczył się obróbki kamieni

zatem w tym kierunku i ostatecznie stało się to

skonałą podstawą do tworzenia światów i ilustracji

szlachetnych, tworzył też rzeźby z metalu. Siostra

moją pracą.

na potrzeby gier fabularnych. Nie zmarnowałam

całkiem nowatorska i dobrze zaprojektowana gra,

zaczęła studiować sztuki piękne, żeby ostatecznie

czasu spędzonego na uczelni – zdobytą na studiach

ukończyć projektowanie mody. Natomiast dla mo-

Czy mogłam ukończyć akademię sztuk pięknych

wiedzę wykorzystałam po prostu w inny sposób, niż

jej matki nie było takiego rękodzieła, którym się

i kroczyć typową dla zawodowych artystów ścieżką?

to zakładałam na początku.

nie zajmowała lub które było nie do zrobienia. Już

Być może. Wtedy byłam jednak głęboko przekonana,

Podczas swojej działalności w fandomie RPG zajmowałaś się różnymi rzeczami: m.in. pisaniem materiałów do gier, redagowaniem, prowadzeniem czasopisma. Jak bardzo umiejętności i kontakty zdobyte
w środowisku fanów przydały ci się w pracy zawodowej lub wpłynęły na twoją twórczość, zainteresowania i dalszą aktywność w ramach hobby?

3x3

Jennell Jaquays: Pierwsze znajomości i reputacja

o 3 po południu i kończymy koło 6. Parę osób przy-

okresie branżowych przedsiębiorstw: TSR, FASA,

zdobyte, gdy wydawałam fanowskie czasopismo,

chodzi do mnie, inne dołączają za pośrednictwem

Game Designers’ Workshop, Iron Crown Enterprises,

stały się podstawą mojej kariery. Fani stawali się

Google+ Hangouts z Berkeley, Hawajów i Nowego

Wizards of the Coast, Alderac Entertainment i wielu

zawodowcami, ci z kolei wędrowali od jednej firmy

Jorku. Na sesjach nie korzystam z Lands of Adventure,

więcej niż mogę spamiętać. W 1995 roku dostąpi-

do drugiej, a ja stykałam się z niektórymi z nich przez

jako że nawet okrojona wersja jest dla moich gra-

łam honoru przyjęcia mnie do Hall of Fame przez

całe lata. Teraz, niemal 40 lat później, wciąż spotykam

czy zbyt skomplikowana. Po prostu odgrywamy

Academy of Adventure Gaming Arts and Design (kre-

się, zarówno towarzysko, jak i zawodowo, z kilkoma

i improwizujemy. Podczas sesji jest niewiele (k6−1)

atywny oddział Game Manufacturers Association).

osobami, z którymi kiedyś albo współpracowałam,

rzutów. Nie ma też złożonych, rozgrywanych cios za

Rok wcześniej jako pierwsza kobieta nagrodzona

albo w jakiś sposób wpłynęłam na ich życie swoją

ciosem walk. Konflikty fizyczne rozwiązujemy szybko.

została Julie Guthrie zajmująca się rzeźbieniem mo-

twórczością. Od niemal 40 lat nieprzerwanie pracuję

Rozgrywka skupia się na interakcji między postaciami.

deli figurek. Chociaż większość pracy wykonywałam

przy tworzeniu gier jako graficzka, projektantka treści

Do sesji przygotowuję się, myśląc o tym, co planują

dla branży, to rysowałam także mapy i ilustracje do

i twórczyni światów. Wciąż wykorzystuję niektóre

bohaterowie niezależni.

książek nowojorskich wydawców: DAW, Bantam,

z umiejętności rozwiniętych przeze mnie lata temu,
kiedy byłam fanowską artystką.

Macmillan, Harper Prism oraz Zebra.
Moja obecna kampania osadzona jest w świecie alternatywnym, na Islandii w roku 990 n.e, na półwyspie

Przez wiele lat pracowałam na pół etatu jako biblio-

Lee Gold: Skończyłam studia magisterskie z literatury

Snæfellsne. Prowadziłam też inne gry, na przykład

tekarka, przy okazji publicznie i głośno propagując

angielskiej i tworzyłam fanziny i piosenki fanowskie

kampanię Asteroids/Hyperspace; alternatywny świat,

gry. Mimo to, w ciągu ostatnich czterech dekad, to

(filk) jeszcze zanim zaczęłam pisać o grach fabular-

w którym odkrywcy pochodzący z muzułmańskiej

prace zlecone były moim głównym źródłem dochodu

nych. Swego czasu redagowałam fanzin („The Third

Hiszpanii handlują czekoladą, pomidorami i innymi

i utrzymania. Może z wyjątkiem dwóch lat, kiedy to

Foundation”) publikujący opowiadania; niekiedy

produktami z Nowego Świata; a także gry osadzo-

chwilowo pracowałam w bibliotece na pełen etat –

udzielały się w nim osoby, które w przyszłości miały

ne w rozmaitych alternatywnych wersjach Japonii,

jednak na stanowisku wolnego strzelca jestem już

zostać profesjonalnymi pisarzami SF (Mel Gilden,

rozgrywające się w różnych epokach i realiach spo-

o wiele dłużej! Zmienne koleje losu sprawiły, że na

Stephen Goldin, David Gerrold, R. A. Lafferty, David

łecznych – ostatnia kampania toczyła się za rządów

początku tego wieku wypadłam z obiegu na parę lat:

McDaniel i Larry Niven). Robiłam to, zanim zaczęłam

ekscentrycznego szoguna, wśród klasy niższej w Kioto

obok różnych poważnych spraw opiekowałam się

prowadzić „Alarums and Excursions” (do którego

podczas epidemii odry.

umierającą matką. Kiedy już wróciłam, postanowiłam

z kolei pisywali czasem Wilf Backhaus, Ed Simbalist
i Steve Perrin).

ponownie zająć się moimi zainteresowaniami akadeLiz Danforth: Mówię o sobie, że uprawiam „profesjo-

mickimi, uzyskując dyplom magistra w 2008 roku.

nalny eklektyzm”. Interesuje mnie niemal wszystko,
Podczas pisania materiałów do gier, redagowania

co potem może trafić do metaforycznego kotła mojej

Teraz planuję w pełni poświęcić się pracy freelancera.

i prowadzenia czasopisma przydały mi się głównie

pracy twórczej (podobno w ten sposób najlepiej sty-

Jestem przekonana, że rzeczy związane z grami będą

umiejętności i znajomości nabyte na Uniwersytecie

muluje się kreatywność).

istotną częścią, lecz nie jedynym aspektem moich

Kalifornijskim i w fandomie SF, choć oczywiście jako

profesjonalnych zajęć. Jestem „twórcą”, ponieważ

graczka nadal poznawałam nowych ludzi. Uwielbiam

Przez siedem lat pracowałam w firmie Flying Buffalo,

tworzę różne rzeczy. Myślę, że mam niesamowite

zawierać znajomości w fandomie RPG za pośrednic-

kierując działem produkcji, gdzie częścią moich obo-

szczęście, mogąc tworzyć rzeczy sprawiające mi przy-

twem „Alarums and Excursions”. Wciąż co miesiąc

wiązków było prowadzenie czasopisma „Sorcerer’s

jemność – i innym. Rzeczy, którymi wszyscy mogą się

wysyłam kopię „A&E” do Steve Jackson Games,

Apprentice”. W tym czasie nawiązałam znajomości

cieszyć, patrząc na nie, czytając lub grając.

aby mogli śledzić piszących do fanzinu autorów. Na

w branży, choć jeszcze przed zatrudnieniem we Flying

przestrzeni lat opublikowałam nieco profesjonalnych

Buffalo działałam już jako freelancer, wykonując zle-

tekstów do gier fabularnych, zaczynałam jednak jako

cenia dla firm w rodzaju Metagaming.

O początki gier fabularnych wypytywał
Kamil Węgrzynowicz

amatorka i obecnie do bycia amatorką wróciłam.
Od czasu do czasu robiłam coś dla każdej firmy
Teraz moje granie sprowadza się do poprowadzenia

zainteresowanej moimi rysunkami lub tekstami,

sesji raz w miesiącu, u mnie w domu. Zaczynamy

w sumie dla większości działających w danym

przekład: Marcin Segit
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Jon Peterson
Przekład: Marcin Segit
Artykuł został pierwotnie
opublikowany w serwisie
Medium. Przedruk za
zgodą autora.

Latem 1974 roku w kilku mało znanych fanzinach
pojawiły się pierwsze recenzje nowej gry zatytułowanej Dungeons & Dragons. W jednej z nich Jim
Dapkus napisał, że uwielbia samą grę, lecz jest zaniepokojony niewielką liczbą ról przeznaczonych
dla kobiecych postaci. Narzekał, że z wyjątkiem
pojedynczej ilustracji w podręczniku Men & Magic, przedstawiającej „Piękną czarownicę”, w grze
„brakuje czarownicy lub żeńskiego odpowiednika
postaci rzucającej czary”. Skłoniło to Dapkusa do
skontaktowania się z wydawcą, Garym Gygaxem:
„Spytałem, co na ten temat sądzą osoby działające
na rzecz równości płci. Na co Gygax odparł, że spełni ich żądania, gdy jakaś kobieta kupi egzemplarz
Dungeons & Dragons!”.
Czy faktycznie Gygax uważał nabycie przez kobietę
podręczników do D&D za aż tak nieprawdopodobne?
Jego gra cieszyła się olbrzymią, niespotykaną wcześniej popularnością, a kobiety stanowiły całkiem
sporą grupę stałych klientów. Aby jednak pojąć realia roku 1974, musimy zrozumieć, na jaki rynek
trafiło Dungeons & Dragons i do jakże osobliwej grupy klientów było skierowane: mianowicie do graczy.
***
Czy jednak rynek produktów skierowanych
do „graczy” brał pod uwagę tak- że kobiety?
Przecież od zarania dzie-

Wydana w 1954 roku gra Charlesa R.
Robertsa Tactics uważana jest za
pierwszą grę wojenną, która odniosła
sukces komercyjny.

j ó w g r y w a ł y one
we wszelkie gry, od szachów,
przez różnorakie sporty i gry
karciane, po zabawę w chowanego. Wtedy jednak słowo „gracz” (ang.
gamer) miało bardzo wąskie znaczenie, a w okresie poprzedzającym
połowę lat 60. XX wieku trudno byłob y
znaleźć kogoś, kto sam identyfikowałby siebie jako
„gracza”. Pomijając archaiczne siedemnastowieczne
znaczenie, słowo gamer wedle Oxford English Dictionary oznaczało wyłącznie łowcę,
który upolował zwierzynę (ang. game). Wyraz gamer nie występował w XX-wiecznej
amerykańskiej mowie potocznej. Powrócił
do niej za sprawą nowej społeczności „miłośników gier wojennych”. Początkowo „gracz”
był po prostu skróconą wersją tego określenia (ang. wargamer). Z czasem jednak słowo
to stało się ogólnym mianem fanów najróżniejszych gier wyrosłych
z kolejnych etapów rozwoju gier wojennych: fabularnych, planszowych,
kolekcjonerskich gier karcianych
oraz gier komputerowych.
„Miłośnicy gier wojennych” zajmują
się rozrywką przybliżającą zagadnienia związane z dowodzeniem
oddziałami bojowymi. Niemal zawsze rozgrywka polega na rywalizacji dwóch lub więcej dowódców
posyłających swoje wojska do walki.
Oddziały reprezentowane są bądź to
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przez ustawione na stole figurki, bądź przez rozłożone na planszy żetony. To właśnie ci gracze opracowali metody odwzorowania odległości i upływu
czasu podczas rozgrywki, a także rozstrzygania
o wynikach starć za pomocą szacowania prawdopodobieństwa, co po dziś dzień wywiera olbrzymi wpływ na gry. Pierwotnie gry wojenne miały za
zadanie nauczać zasad dowodzenia na polu bitwy,
lecz już od chwili swoich narodzin w Niemczech pod
koniec XVIII wieku wiodły podwójne życie, dostarczając również rozrywki. Pierwszymi graczami, dla
których stały się one obowiązkiem lub sposobem
spędzania wolnego czasu, byli żołnierze – wówczas
wyłącznie mężczyźni.
W ciągu stu lat gry wojenne stały się rozrywką i hobby także dla cywilów. Studenci Uniwersytetu Oksfordzkiego w latach 80. XIX wieku założyli uczelniany, a zarazem rekreacyjny klub gier wojennych
– przy czym kobiety nie cieszyły się wówczas w Anglii pełnią studenckich praw. Pierwszym komercyjnym tytułem, który przedstawił tę rozrywkę szerszej
publiczności, stała się napisana przez H.G. Wellsa
prosta gra wojenna zatytułowana Little Wars (Małe
wojny, 1913). Grano w nią za pomocą zabawkowych
żołnierzyków.
Tytuł reklamowano jako przeznaczony wyłącznie
dla chłopców, lecz dalekowzrocznie myślący Wells
nie odrzucał całkowicie udziału kobiet w zabawie.
W pełnym brzmieniu tytuł Little Wars głosił bowiem, że jest to „gra dla chłopców w wieku od
12 do 150 lat oraz dla co bardziej inteligentnych dziewczynek lubiących

chłopięce zabawy i książki”.
T e n
niewielki wyjątek był jak na
swoje
czasy
wspaniałomyślny,
l e c z
treść gry odnosiła się do
udziału
kobiet w rozgrywce zdecydowanie mniej
sympatycznie. Wells przytoczył anegdotyczną sytuację, kiedy to partia została przerwana przez „wielki
szum i pogaduchy wizytujących dam, które potraktowały rozłożoną na podłodze grę z właściwym ich
płci lekceważeniem okazywanym wszelkim rzeczom wymagającym wyobraźni”. Little Wars sama
z siebie niewiele miała do zaoferowania kobietom.
Wybuch pierwszej wojny światowej przyćmił nieco
premierę Little Wars. Musiało minąć parę dekad,
nim nakreślone w podręczniku Wellsa zasady zainspirowały zorganizowaną międzynarodową społeczność fanów gier wojennych. Zanim
to nastąpiło, powstały odizolowane od
siebie grupki hobbystów. Słynna morska gra wojenna, stworzona przez pisarza science fiction Fletchera Pratta
[znana pod tytułem „Fletcher Pratt’s
Naval War Game” – przyp. tłum.],
w którą grywano na Manhattanie w latach 30. i 40. XX wieku, pokazała, że
również kobietom ten rodzaj rozrywki
może przypaść do gustu.
W latach 30. i 40. XX wieku gra
wojenna Fletcher Pratt’s Naval War
Game była popularną rozrywką wśród
nowojorskich intelektualistów.

W latach 50. hobby i branża gier wojennych zaczęły się
łączyć ze sobą. Wykształciła się grupa, której członkowie
samych siebie określali mianem miłośników gier wojennych, kupowali kierowane do nich produkty i kontaktowali
się ze sobą poprzez tematyczne kluby, czasopisma i konwenty. W tym czasie na rynek trafiły pierwsze gry wojenne
z wydawnictwa Avalon Hill, choć dopiero pod koniec dekady zaczęły zdobywać szerszą i oddaną klientelę. Najwcześniejsze przejawy istnienia społeczności fanów można
znaleźć w „War Game Digest”, prowadzonym przez Jacka
Scruby’ego pierwszym czasopiśmie poświęconym wyłącznie grom wojennym. Wydawnictwo to nie przetrwało
długo, a jego krąg odbiorców był niewielki, lecz to właśnie
tam, w nadsyłanych przez graczy tekstach, można znaleźć
pierwsze opisy związków kobiet z hobby.
Jack Scruby po raz pierwszy zaanonsował pojawienie się
„War Game Digest” pod koniec
1956 roku na łamach periodyku
„Bulletin” wydawanego przez
British Model Soldier Society.
Nie będzie przesadą nazwać
to stowarzyszenie miłośników
zabawkowych
żołnierzyków
„klubem oldbojów”, gdyż jego
członkami byli niemal wyłącznie mężczyźni, do tego więcej wśród nich było żołnierzy
w stanie spoczynku niż nastolatków. Scruby zwracał się
w ogłoszeniu do „generałów
gier wojennych” zainteresoWydawane w latach 1957–1963 czasopismo
wanych czasopismem poświę„War Game Digest” było pierwszym
periodykiem w całości poświęconym
conym rozgrywkom w stylu
grom wojennym.
proponowanym przez Wellsa,
a nie samym kolekcjonowaniem figurek; w przedmowie
do pierwszego numeru „War Game Digest” właśnie takiego
fana scharakteryzował jako „miłośnika gier wojennych”.
Wśród 45 prenumeratorów wymienionych w drugim numerze pisma nie pojawia się żadne jednoznacznie żeńskie
imię. W grudniu 1959 roku liczba subskrybentów wzrosła
do 141, z czego z pewnością troje było kobietami: Virginia
Esten z Hammond w stanie Indiana, Jane Sala z Bolton
w stanie Massachusetts oraz Jean Murray z Chicago.
Czy jednak te kobiety nazwałyby siebie miłośniczkami
gier wojennych? Sama obecność nazwiska na liście prenumeratorów nie musi świadczyć o takim poziomie zaangażowania. Na przykład R.W. Dickeson z Chicago opisał
wówczas Jean Murray jako „potencjalną graczkę”, posia-

dającą „wspaniałą kolekcję” figurek oraz „rozważającą
zainteresowanie się grami wojennymi’. Murray nie pojawia
się na późniejszych listach graczy z okolic Chicago sporządzonych przez Dickesona. Być może zaprenumerowała
„War Game Digest” tylko na próbę.

Pierwsze graczki

Pratt wydawał się zaskoczony
„wpływem sympatii i żon” wywieranym na grupę jego graczy.
Trend zapoczątkowała kobieta,
„początkowo jedynie obserwatorka męskiej w założeniach
rozgrywki”, która później „leżała
na podłodze, celując działami
krążownika i mamrocząc coś
w rodzaju: «Tym razem dopadnę
takiego owakiego»”. Narysowana przez żonę Pratta ilustracja
z podręcznika do gry przedstaKobieta grająca w morską grę wojenną.
wia taką właśnie uczestniczkę
Ilustracja autorstwa Ingi Pratt, ok. 1940 r.
zabawy. W 1943 roku Pratt zanotował, że „obecnie grywa niemal tyle samo graczy obojga płci”. To mocna kontra wobec „lekceważącego podejścia” do gier wojennych przypisywanego kobietom przez
Wellsa, choć zaledwie anegdotyczna, jako że dotycząca
niewielkiej grupy nowojorskich intelektualistów, która
niekoniecznie wyrażała poglądy ogółu społeczeństwa.

Większość toczących się na łamach czasopisma dyskusji
na temat kobiet i gier wojennych dotyczyła żon. Ze względu na niewielką liczbę fanów gier wojennych wielu graczy miało problem ze znalezieniem przeciwników. Z tego
powodu namawiali
do gry swoje żony.
W trzecim numerze
pisma mężczyzna
z przedmieść Filadelfii
przedstawił
małżonkę jako „okazjonalnego
przeciwnika
podczas
rozgrywek”, jako że
„trudno jest znaleźć graczy”. Z kolei
w czwartym numeTony Bath i Mary Bath
rze wpływowy fan
Tony Bath donosił: „od czasu do czasu nakłaniam swoją
żonę do gry, gdyż w moim rodzinnym angielskim mieście
Southampton nie mogę znaleźć innych przeciwników”.
W przeciwieństwie do doświadczeń Pratta, gdzie „sympatie i żony” zdawały się ochoczo – jeśli nie przekornie – dołączać do rozgrywek, z lektury „War Game Digest” można
odnieść wrażenie, że opisane tam kobiety niechętnie przyłączały się do zabawy.
Mary, żona Tony’ego Batha, była jedyną autorką publikującą na łamach „War Game Digest”. Jej artykuł, zatytułowany Z punktu widzenia żony, rozpoczyna się słowami:
„Bycie żoną miłośnika gier wojennych jest niczym służba
ordynansa u oficera. Możesz działać samodzielnie tylko wtedy, gdy trzeba coś posprzątać”. Jeśli chodzi nawet
o poskładanie gry po rozegranej bitwie, Bath podkreśla
konieczność „choćby pobieżnej znajomości rodzajów oddziałów i armii” i tak dalej. Dodaje też, że jeśli podczas
rozmowy z mężem „do końca nie wiesz, o czym mówi, to
udawaj, że rozumiesz, a poradzisz sobie”. Z drugiej strony
Mary cieszą spotkania z grywającymi z jej mężem osobami, choć „oddalają się one po krótkiej wymianie zdań”.
Samą zaś grę ogląda tylko wtedy, gdy przychodzi spytać,
czy „potrzeba donieść herbaty i ciastek”. Mary Bath interesowała się również historią i napisała kilku tekstów na ten
temat, opublikowanych w późniejszych numerach „War
Game Digest”, lecz wobec samych gier wydawała się mieć
obojętny stosunek.
„War Game Digest” przestał się ukazywać w 1963 roku.
I chociaż liczba prenumeratorów nigdy nie przekroczyła
200 osób, to położył on podwaliny pod fandom graczy.
Don Featherstone, redaktor kilku wydań pisma Tony’ego
Batha, w kwietniu 1962 roku założył „Wargamer’s Newsletter”, który na kolejną dekadę miał stać się głównym
czasopismem środowiska miłośników figurkowych gier
wojennych. Prenumeratorem „War Game Digest” był także Charles S. Roberts, założyciel firmy Avalon Hill, który
– zainspirowany jego lekturą – powołał do życia ilustrowany magazyn „The General” poświęcony wydawanym
przez siebie grom. Ten periodyk przyczynił się do dalszego
określenia tożsamości graczy.
***
Wychwalane na łamach „War Game Digest” figurkowe gry
wojenne miały jednak ograniczony krąg odbiorców. Wymagały bowiem ze strony dorosłych graczy znacznych
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nakładów pracy, zaangażowania i umiejętności. Z kolei
produkowane przez Avalon Hill planszowe gry wojenne,
kontynuujące uznaną tradycję planszówek przeznaczonych dla młodzieży, mogły z powodzeniem dotrzeć do
masowego odbiorcy. Oferowały bowiem poziom złożoności atrakcyjny dla bardziej dojrzałych klientów, niewymagający jednak nakładów finansowych i rzemieślniczej
pracy niezbędnych w przypadku figurek. Sporo z produkcji Avalon Hill sprzedawano pod szyldem wielkich amerykańskich bitew, na przykład Gettysburg oraz D-Day, dzięki czemu nie trzeba było wiele wyjaśniać ani reklamować.
To właśnie te tytuły zapoznały tysiące amatorów rozrywki
z grami wojennymi. W chwili, gdy firma Avalon Hill uruchomiła kanał kontaktowy dla klientów, stało się coś nieoczekiwanego: powstała społeczność osób określających
siebie mianem graczy, przejawiająca wiele cech, które dostrzegamy w niej także dzisiaj.
To właśnie wydawane przez Avalon Hill czasopismo „The
General” zapoznało społeczność fanów samą ze sobą. Podobnie jak „War Game Digest”, firmowy periodyk zaczynał skromnie, z zaledwie 72 prenumeratorami. Dzięki intensywnej reklamie drugi numer subskrybowało już pół
tysiąca osób, a liczba czytelników wzrastała z każdym
kolejnym wydaniem. Na zamieszczonych w pierwszych
czterech numerach czasopisma listach prenumeratorów obejmujących ponad
600 nazwisk znaleźć można
zaledwie trzy jednoznacznie
wskazujące na kobiety: panią
E. H. Burford, Marthę Finch
oraz wspólną prenumeratę
dla państwa Matthew wysyłaną na adres Jamesa Lee
Matthew. Początkowa grupa
osób zainteresowanych grami Avalon Hill była w przytłaczającej większości złożona z mężczyzn, a także młoWydawane przez Avalon Hill czasopismo „The
General” ukazywało się w latach 1964–1998.
da – przeciętny wiek gracza
Zostało zamknięte po przejęciu firmy przez
wynosił około 17 lat. Działo
Hasbro.
się to przed powstaniem wspominanych przez Dapkusa
ruchów na rzecz równości płci w drugiej połowie lat 60.,
którą to epokę kultura popularna obrazowo przedstawiła
w pierwszych sezonach serialu Mad Men.
Wczesną społeczność graczy najłatwiej scharakteryzować za pomocą treści ogłoszeń nadsyłanych przez prenumeratorów „The General” i zamieszczanych za darmo
przez Avalon Hill w rubryce „Przeciwnicy poszukiwani”,
co miało pozwolić czytelnikom na udział w rozgrywkach
miejscowych lub korespondencyjnych. Obok prozaicznych i poważnych ogłoszeń dotyczących poszukiwania
partnerów do gry, pojawiały się także inne, całkowicie odmienne w tonie, wysyłane przez graczy mających nadzieję
na jednoczesne zachęcenie i zastraszenie przeciwników.
Czyniło to kolumnę z ogłoszeniami miejscem szumnych,
chełpliwych, a niekiedy konfrontacyjnych wypowiedzi. Na
przykład, ogłoszenie zamieszczone w drugim numerze
„The General” obiecywało: „Zmasakruję każdego przeciwnika, mieszkającego w sensownej odległości, w dowolną
grę Avalon Hill”. Inne brzmiało: „Mam armię, zniszczę cię”.
Wiele tytułów wydawanych przez Avalon Hill osadzonych
było w realiach II wojny światowej i umożliwiało grę niemieckimi oddziałami, w związku z czym niektórzy z ogłoszeniodawców przybierali nazistowskie pseudonimy i osobowości. Po prawdzie jednak w tej samej rubryce można
było znaleźć ogłoszenie zamieszczone przez „Adolfa Hitlera, Jr” tuż obok innego, nadesłanego przez „Gandalfa”. To
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właśnie w tych ogłoszeniach społeczność zaadaptowała
do swoich potrzeb termin „gracz”. Już bowiem w trzecim
numerze pisma znalazło się wezwanie skierowane do
„graczy Avalon Hill”, a od kolejnego wydania zaczęły pojawiać się sformułowania w rodzaju: „wielu graczy preferuje
stronę niemiecką podczas rozgrywek w Afrika Korps”.
W kolumnie „Przeciwnicy
poszukiwani” zamieszczano
w zasadzie całą korespondencję nadesłaną na adres redakcji. Wkrótce zaczęły tam trafiać także dyskusje dotyczące „GRACZ – skrótowe określenie miłośnika gier
wojennych, który (A) grywa w takie gry, (B) co ma sens
wydanych gier oraz zapowie- w przypadku International Federation of Wargaming;
dzi nowych tytułów. Rozgo- czy jednak IFW nie ma innych, lepszych celów niż
ryczeni gracze podszywali zachęcać do organizowania turniejów i podobnych?
(C) to krótkie, łatwe do wypowiedzenia słowo, tyle że
się pod swoich przeciwników, brzmiące „pusto”, „bezbarwnie” i bez emocji”.
w ich imieniu przyznając się 
Z newslettera „IFW Monthly”, styczeń 1969 r.
do naginania reguł, a nawet
oszukiwania. Korespondenci
powstrzymywali się od wypisywania wulgaryzmów, być
może z okazjonalną ingerencją redaktorów Avalon Hill.
Natomiast pod wszelkimi innymi względami te dyskusje
można uznać za wstęp do dzisiejszego obrażania przeciwników podczas turniejowych rozgrywek online. Właśnie
w takim tyglu zrodziła się tożsamość graczy.
Społeczność fanów była świadoma nieobecności kobiet
w swych szeregach. Zamieszczony w trzecim numerze
„The General” list podpisany przez Nancy E. Shearer zaczyna się od pytania: „Wszyscy wasi «redaktorzy» to chłopcy.
Dlaczego? Co jest nie tak z dziewczynami?”. Reszta listu
utrzymana jest już w mniej egalitarnym tonie: „Mówi się,
że w miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone. Uważam, że obie te rzeczy są do siebie bardzo podobne, zatem
gra o faceta, to jest pocztowa o łapaniu bogatego męża
byłaby być świetna dla wszystkich nas dziewczyn wyglądających kandydatów”. Nancy kończy swój list propozycją: „Chciałabym odwiedzić wasz zakład, żeby przekonać
się, jak męskie imperium może istnieć w świecie pozbawionym tych wszystkich słodkich, ciepłych, kochanych,
wesołych, zawsze wybaczających, choć zbyt często wchodzących w drogę dziewcząt”. Redakcja odpisała: „Nancy,
kochanie, nasze biuro jest czynne od 9:00 do 16:30”. Dzisiaj można by oczywiście się zastanawiać, czy ta wymiana
korespondencji nie była sfabrykowana, choć pokazuje ona
ówczesny – wtedy niebudzący kontrowersji – stosunek do
kobiet i gier.
Sama firma Avalon Hill nie stwarzała nawet pozorów, że
wśród fanów jej produktów są także kobiety – nie miała
bowiem ku temu podstaw. W 1965 roku, w odpowiedzi
na przypadkowo przesłany
numer „The General”, pewna
pani napisała do redakcji: „To
bardzo miłe z waszej strony,
że zapisaliście mnie na listę
dystrybucyjną
czasopisma.
Niestety, jako dziewczyna nie
jestem bardzo zainteresowana grami wojennymi”. Stąd
też, gdy w 1969 roku domniemany klub gier wojennych
Współgracze w Tobruku
działający na Villanova Uninadesłał Dan Carman
versity wysłał do „The Gene- Aby nie wydawało się wam, że gry wojenne to
ral” powiadomienie, że wśród wyłącznie „męski świat”, zamieszczamy poniższe
wyznanie studenta, który zebrał ostre baty od
członków organizacji jest 17 płci przeciwnej. Jego „współgracze” to członkinie
kobiet i jeden mężczyzna, wy- Playmate Club („Infiltrator’s Report” – rocz. 6,
dawnictwo Avalon Hill mogło nr 3) działającego na Villanova University. Wciąż
uważamy, że sobie z nas żartujesz, Dan…
jedynie z powątpiewaniem 
Fragment listu nadesłanego do „The General”,
odpowiedzieć: „Nie wierzymy, 
maj 1970 r.

Zadziwiająco, niektórzy młodzi mężczyźni widzieli w zamieszczanej w „The General” rubryce „Przeciwnicy poszukiwani” szansę na poznanie osób przeciwnej płci. Już
w drugim numerze czasopisma pojawiło się ogłoszenie
nadesłane przez młodego czytelnika: „Poszukiwani gracze
16+, Hartford lub stan Connecticut, IQ 120+, preferowane
kobiety”. Z kolei pełen nadziei gracz z New Jersey pytał
retorycznie: „Co dla amerykańskiego chłopca jest ważniejsze niż Avalon Hill? Zgadza się! Dziewczyny! Dlaczego zatem nie połączyć obu najlepszych ze światów? Jeżeli
jesteś «Fem Fatale» zainteresowaną Blitz, Bulge, AK…” – tu
następowała wyliczanka tytułów niedawno wydanych gier
wojennych. W roku 1970, w ogłoszeniu nadesłanym przez
gracza z Warwick w stanie Rhode Island, czytamy najpierw o poszukiwaniu informacji na temat „gier kosmicznych”, a następnie deklarację: „Czy są tu jakieś dziewczyny? Postaram się odpisać na każdy list”. Z kolei mężczyźni
nieszukający damskiego towarzystwa obawiali się, że ich
ogłoszenie o poszukiwaniu przeciwnika mogłoby zostać
źle odczytane. Stąd i takie zastrzeżenia jak to w ogłoszeniu nadesłanym przez 27-latka z Norristown w Pensylwanii: „Dziewczyny też mogą odpisać, ale jestem żonaty
i mam dziecko”.
W miarę jak początkowo nastoletni fani gier Avalon Hill
dorastali i zakładali rodziny, w „The General” pojawiało się
więcej wzmianek o żonach. W 1969 roku James Crawford
donosił w liście, że jego małżonka jest „nadzwyczaj godnym przeciwnikiem”, chociaż „przed ślubem, który miał
miejsce pół roku temu, nigdy nie grała w żadne gry wojenne”. Inni nie mieli tyle szczęścia: dwa lata później Dave
Slick narzekał, że jego żona Cindy „zupełnie nie jest zainteresowana grami wojennymi”, choć obiecywała „zapoznać
się «z przynajmniej trzema tytułami» wkrótce po tym, jak
zawrzemy szczęśliwy związek małżeński”. Inni skarżyli
się na różnorakie naciski ze strony współmałżonek mające
ograniczyć ich zainteresowanie grami.
W latach 60., w „The General” na łamach kolumny „Przeciwnicy poszukiwani” okresowo pojawiały się jednak znaki wskazujące na kobiece zainteresowanie tematem. Najważniejszy z nich można odszukać w numerze z września
1966 roku. Znalazło się tam ogłoszenie klubu zwanego
wówczas Spartan Wargamers, nadesłane przez wiceprezeskę stowarzyszenia Donnę Powell, o następującej treści:
„Klub dla dorosłych miłośników gier wojennych w Los Angeles! Starcia oko w oko! Wiek od 17 lat! Mężczyźni i kobiety!”. Inni członkowie klubu ponawiali zaproszenia skierowane do kobiet: dwa numery później Hans Kruger opisał
Spartan Wargamers jako „stowarzyszenie dla dorosłych
zajmujące się wyłącznie grami wojennymi, w skład którego wchodzą mężczyźni i kobiety”.
Donna Powell powinna zostać zaliczona do pocztu pierwszych graczek. I choć to jej mąż, Russell Powell, założył
i kierował klubem, w wywiadzie udzielonym „The General”
w 1968 roku Donna dała jasno do zrozumienia, że w gry
wojenne grywali razem od czterech lat. To także właśnie
ona starała się wyrwać amerykańskie gry wojenne z okowów młodzieńczej niedojrzałości: „Mówiąc krótko, wraz
z mężem pragniemy wynieść hobby na poziom, na jaki zasługuje – mistrzowskich rozgrywek w szachy lub jeszcze
wyżej”. Otwartość klubu Spartan Wargamers doprowadziła
do pojawienia się paru rozpoznawalnych graczek. Carolyn
Holmes zremisowała rozgrywkę o pierwsze miejsce podczas Spartan Western Conference 1972 Standings, a pośród trójki zwycięzców turnieju morskich gier wojennych
na zorganizowanej w 1973 roku Spartan East Coast Convention znalazła się jedna kobieta, Patty Boyce.

Obecność garstki kobiet w klubie Spartan Wargamers nie była
jednak
oznaką
szerszych zmian
zachodzących
w
społeczności
graczy.
Trudno
bowiem
wyśledzić graczki nawet
w
International
Federation of Wargaming (IFW), dużym klubie, do któFragment rubryki „Przeciwnicy poszukiwani” z
rego należeli obaj
czasopisma „The General”, listopad 1966 r.
twórcy Dungeons & Dragons. W 1969 roku
jeden z członków napisał w klubowym biuletynie: „Wiemy,
że przedstawicielki tej cudownej przeciwnej płci także
grywają w gry wojenne. Dlaczego zatem nie uświadczysz
ŻADNEJ z nich w takiej organizacji jak nasza??”. W ostatnim, sporządzonym w marcu 1973 roku wykazie obejmującym niemal 600 członków IFW, znajduje się tylko jedno
bez wątpienia żeńskie nazwisko: Elizabeth A. Parnell.
Pod koniec lat 60. Avalon Hill musiała mierzyć się z mocną konkurencją ze strony założonej przez Jima Dunnigana
firmy Simulation Publication, Inc. (SPI), wydającej szeroko
kolportowane czasopismo „Strategy & Tactics”. Dunnigan
regularnie pytał licznych czytelników o opinię, chcąc lepiej
dopasować do ich oczekiwań wydawane przez siebie gry
i periodyki, przy czym pytanie o płeć pojawiło się w zamieszczanych w „Strategy & Tactics” ankietach dopiero
w 1971 roku. Pierwsze odpowiedzi, nadesłane latem tego
samego roku (opublikowane w 28. numerze pisma), wskazywały, że 1% respondentów to kobiety, choć z powodu
zaokrąglania wynik ten mógł zostać zawyżony. Kolejną
ankietę przeprowadzono na początku 1974 roku. O wynikach redakcja napisała: „Spytaliśmy, ile kobiet prenumeruje czasopismo. Wychodzi na to, że około 0,5%”. W artykule omówiono metodologię ankiety zastosowaną wobec
próbki „ponad 10 000 graczy” – grupy, którą wiarygodnie
przedstawiono jako największą dostępną dla branży populację do badań opinii.
Podana liczba graczek, czyli około 0,5%, znajduje potwierdzenie w innych źródłach. „Spis graczy z okolic Wielkich
Jezior” ze stycznia 1974 roku, sporządzony przez Midwest Gaming Association, wymienia ponad tysiąc graczy
na Środkowym Zachodzie USA. W spisie można odnaleźć
pięć kobiecych nazwisk: Marie Cockrill, Anne Laumer,
Denise Bonis oraz dwie pary (podano nazwisko jednego
z małżonków): państwo Linda Anderson oraz państwo
Paul Pawlak. To właśnie ta zdecydowanie męska społeczność była grupą docelową dla
ówczesnych, skierowanych do
„graczy” czasopism, takich jak
np. „Gamers Guide”. To samo
grono było także zamierzoną
Nagłówek czasopisma „Gamers Guide”, początek 1974 r.
klientelą dla Dungeons & Dragons.
***
Gdy w 1974 roku ukazała się pierwsza edycja Dungeons &
Dragons, nie nazywano jej grą fabularną – napis na okładce informował, że są to zasady dla gier wojennych. Dopiero
za jakiś czas termin „gra fabularna” miał zostać powiązany
z D&D i jej naśladowcami. Stąd też TSR skierowało reklamy do fanów gier wojennych, zamieszczając je w prasie
hobbystycznej i demonstrując produkt na konwentach
tematycznych. Miało to sens, ponieważ kierownictwo TSR
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Pierwsze graczki

że nawet w całych Stanach Zjednoczonych jest 17 kobiet
grających w nasze gry”.

znało właśnie tę społeczność. Jak to ujął Brian Blume, wiceprezes firmy, w drugim numerze firmowego biuletynu,
założyciele TSR to „gracze z dużym stażem”. Osoby, z którymi grywali, były mężczyznami.
Gary Gygax pochodził małego miasteczka Lake Geneva
w stanie Wisconsin, a Dave Arneson – z aglomeracji Minneapolis–Saint Paul, zwanej Twin Cities. Wśród graczy
Arnesona przeważali studenci miejscowego uniwersytetu.
Jego słynna kampania Blackmoor, czerpiąca z zasad zaprojektowanej przez Gygaxa gry Chainmail, zapewniła mu
graczy do przetestowania Dungeons & Dragons. Zapiski
z tamtych lat pokazują, że owa grupa była w całości męska. Kampanię oparto na bogatych światach literackich takich jak Lankhmar Fritza Leibera oraz Gor Johna Normana,
w związku z czym na sesjach były obecne elementy, które
być może nie pojawiłyby się w mieszanym damsko-męskim towarzystwie. Na przykład, na zachowanej karcie
postaci z kampanii Blackmoor widnieje niewystępująca
później cecha „Sex” – wyraz ten w języku angielskim oznacza zarówno płeć, jak i stosunek seksualny. Tam najwyraźniej użyto go w tym drugim znaczeniu, gdyż do cechy
przypisana była wartość liczbowa, istotna w odpowiednich
okolicznościach.

„Dodatkowo wartość charyzmy jest używana do określenia na przykład tego, czy wiedźma
zamieni schwytanego gracza w wieprza, czy też zrobi z niego zaklętego kochanka”.

Zastosowanie cechy Charyzma w Dungeons & Dragons (podręcznik Men & Magic)

W Lake Geneva, wśród graczy Gygaxa – który miał wówczas ponad 30 lat – również przeważali mężczyźni,
uczniowie szkoły średniej i starsi. Wśród testerów Dungeons & Dragons znalazła się także jedna kobieta. Była nią
Mary Dale, której młodszy brat Bob grywał z wieloma innym uczniami z miejscowej szkoły średniej. Inny z pierwszych testerów, Mike Mornard, wspomina, że Mary zaczęła
grać wcześniej od niego, a w chwili, gdy sam dołączył do
grupy, miała już budzącą respekt i potężną postać.
Gygax podejrzewał, że ma w rękach niezwykłą grę, tytuł
o dużym zasięgu. Widać to w przedmowie do Dungeons &
Dragons, gdzie czytamy: „Graczy nie powinno zabraknąć.
Bez wątpienia jest bowiem coś zachwycającego w tej grze
fantasy. Widzą to nawet osoby, których w żadnym wypadku nie można by nazwać zagorzałymi miłośnikami gier
wojennych”. Z drugiej strony Gygax raczej nie przypuszczał, że gra może spodobać się kobietom, stąd też oryginalne wydanie D&D z 1974 roku niewiele miało do zaoferowania graczkom. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest klasa wojownika (obecnie określana neutralnym
płciowo angielskim słowem fighter), oryginalnie nazwana
fighting-man („żołnierz”, „wojak”; dosł. „mężczyzna-wojownik”) – termin ten pojawiał się często w literaturze fantasy na określenie postaci pokroju Johna Cartera i Conana.
Lista tytułów powiązanych z poziomami doświadczenia
także wykazuje pewną stronniczość względem płci. Mamy
tam bowiem Lorda, Czarownika oraz – uwaga – Patriarchę.
Wszystkie obecne w treści podręcznika zaimki osobowe
również mają wyłącznie formę męską.
Nie było to raczej celowe przeoczenie, lecz zaledwie odbicie ówczesnych realiów demografii graczy. TSR w 1974
roku początkowo wydrukowało 1000 egzemplarzy Dungeons & Dragons. Statystycznie rzecz ujmując, jeżeli kobiety stanowiły pół procenta populacji graczy, to zakładając zbycie wszystkich egzemplarzy – czego nie dało się
w żaden sposób zagwarantować – TSR mogło się spodziewać, że graczki nabędą co najwyżej garść z nich. Gygax
miał zatem solidne podstawy, by przewidywać, że żadna
z nich nie kupi D&D. Zapytany o dodanie do gry ról dla
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graczek, ripostował niebezpodstawnie, że stanie się to,
„gdy jakaś kobieta kupi egzemplarz D&D”. Tego rodzaju
prognozy mogą się jednak bardzo szybko zmienić w samospełniającą się przepowiednię: jeżeli gra z założenia
wyklucza udział kobiet w zabawie, to mają one niewiele
powodów, by się nią zainteresować.
Mniej więcej w tym samym czasie w innych rejonach społeczności graczy zaczynano coraz bardziej zwracać uwagę na brak różnorodności w środowisku. Patrząc od strony
biznesowej, wielu liderów branży zdawało sobie sprawę,
że nie stać ich na dalsze zaniedbywanie tak licznego grona osób. Na początku 1975 roku SPI zaczęło wypytywać
graczy o przyczyny takiego, a nie innego rozkładu płci
w społeczności oraz o to, w jaki sposób można by uczynić gry bardziej otwartymi dla wszystkich: „Sugerowane
są różnorakie powody, dla których środowisko miłośników
gier historycznych składa się w 99% z mężczyzn i w 1%
z kobiet. Chcielibyśmy usłyszeć zdanie graczek. Możecie
je nam przekazać na piśmie lub osobiście, jeśli mieszkacie
w Nowym Jorku. Ponieważ tematyka gier historycznych
dotyczy wszystkich ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet,
chcielibyśmy znaleźć więcej sposobów na to, by hobby stało się bardziej przystępne dla pań”. Rozpoczęła się misja
zabiegania i dbania o „żeńskich graczy”.
Nagłówek artykułu Jacka Greene’a, Jr zatytułowanego
„Moja pielgrzymka do Katedr Gier Wojennych”, „Panzerfaust and Campaign” nr 71
Pośród najlepszych źródeł dających wgląd w panujące
w połowie lat 70. branżowe podejście do kobiet znajdują się
wywiady przeprowadzone przez Jacka Greene’a, Jr. Przez
większą część lipca 1975 roku Greene podróżował, odbywając – jak sam to ujął – wielką pielgrzymkę do „Katedr
Gier Wojennych”, czyli siedzib największych ówczesnych
wydawców gier. Odwiedzając
kolejne
biura, za każdym
razem pytał o brak
kobiet w środowisku
graczy. Co prawda
TSR było w tym czaNagłówek artykułu Jacka Greene’a, Jr zatytułowanego
sie zbyt małą i nie„Moja pielgrzymka do Katedr Gier Wojennych”znaczącą firmą, by
„Panzerfaust and Campaign” nr 71
wzbudzić zainteresowanie Greene’a, lecz za to odbył on rozmowy z kierownictwem Game Designers’ Workshop (GDW), Avalon Hill i SPI.
W odpowiedzi na pytanie o brak kobiet w społeczności
fanów Marc Miller – późniejszy słynny projektant Travellera, jednej z pierwszych gier fabularnych science fiction
– obarczył winą sposób, w jaki wychowuje się dziewczynki. Powiedział, że kobiety „socjalizują się poprzez
lalki, a nie zabawkowe pistolety”. Przekonywał też, że
militarny aspekt gier wojennych jest zbyt odległym doświadczeniem w przypadku kobiet – przy czym należny
pamiętać, że z powodu ogłoszonego w USA w 1969 roku
poboru do wojska, nie była to kwestia obca wielu mężczyznom – w związku z czym „mężczyznom o wiele łatwiej
odnieść się do numeru dywizji znanej im z czasów służby
wojskowej”. Ten pogląd podzielił później Frank Chadwick,
współautor Millera, stwierdzając, że „kobietom trudniej
wyobrazić sobie, co w grze wojennej reprezentuje żeton”.
W tej wypowiedzi pobrzmiewa echo słów Wellsa o „lekceważeniu” okazywanemu przez kobiety rzeczom wymagającym wyobraźni.
W siedzibie Avalon Hill Greene rozmawiał z Tomem Shawem, uznanym projektantem, kierownikiem, pierwszym
redaktorem naczelnym czasopisma „The General”. Shaw
zauważył, że ówczesna kultura „nie wykształcała u kobiet

Kolejnym przystankiem na
trasie Greene’a było SPI. Jim
Dunnigan, właściciel firmy
i wydawanego przez nią periodyku „Strategy & Tactics”,
podkreślał w swoich wypowiedziach wąskie role spoJim Dunnigan (po lewej) i Tom Shaw
łeczne narzucane kobietom
przez amerykańską kulturę. Jego zdaniem sytuacja przypominała naciski, które doprowadziły do męskiej dominacji na uczelnianych wydziałach historycznych. Mimo
to poglądy na temat kobiet i gier wyrażane przez pracowników firmy nie odbiegały od powszechnie spotykanych.
Etatowy artysta Redmond Simonsen był zdania, że „ograniczona liczba kobiet zajmujących się grami wojennymi”
wynika stąd, iż „nie radzą one sobie w sytuacjach, gdzie
wynagradzana jest agresja”. Zarządzający personelem
Terry Hardy przedstawił swoje zdanie dosadniej: „Nie interesuje mnie, dlaczego kobiety nie grają w gry wojenne.
Biorąc pod uwagę dostępne dane, badanie tego zagadnienia na nic się nie zda”.
Greene miał także sposobność porozmawiać z etatową
projektantką Lindą Mosca – w owym czasie jedyną w całej branży kobietą na takim stanowisku. Co prawda jej debiutancka gra, osadzona w realiach amerykańskiej wojny
secesyjnej Battle of the Wilderness, nie była jeszcze gotowa, lecz wkrótce Mosca miała stać się pierwszą projektantką gier wojennych, która opracowała komercyjny tytuł.
Nieco wcześniej opublikowała w wydawanym przez SPI
czasopiśmie „Moves” artykuł Women in Wargaming (Kobiety i gry wojenne), w którym rozważała przyczyny stojące za brakiem graczek. Częściową winą obarczała media za „łączenie gier symulacyjnych z wojną, tradycyjnie
«męskim zajęciem»”. Najważniejszym jednak czynnikiem
była jej zdaniem „kulturowa indoktrynacja” nakazująca
kobietom „skierować swoje zainteresowania i poświęcić
wolny czas innym, mniej agresywnym (mniej stymulującym) zajęciom”. Mosca wahała się zagłębić w rozważania
na temat „tych graczy, którzy nie pałają entuzjazmem, by
zaakceptować w roli przeciwników kobiety (postrzegane
jako zagrożenie dla «męskiego ego»)”. Wskazała za to na

Linda Mosca na spotkaniu z pracownikami SPI, 1976 r.

ten właśnie problem jako przyczynę, dla której kobiety nie
były zapraszane przez mężczyzn do gry.
Mosca, zapytana przez Greene’a o jej ulubione gry, nie
wymieniła ani jednego tytułu wydawanego przez SPI –
wspomniała za to o Dungeons & Dragons. We wzmiankowanym wcześniej artykule zamieszczonym w „Moves”
Mosca twierdziła, że „gry wojenne stale przyciągają coraz
więcej fanek”, przy czym nie miała na myśli wydawanych
przez SPI gier planszowych. W dalszej części tekstu precyzowała, że „najwięcej kobiet interesuje się symulacjami
militarnymi z wykorzystaniem figurek”. Bez dalszego wyjaśnienia przeczy to jej wcześniejszym twierdzeniom, czytajmy zatem dalej: „Być może dzieje się tak, ponieważ ten
rodzaj rozrywki o wiele częściej i wyraźniej powiązany jest
z fantasy lub też atrakcyjne wizualnie gry przyciągają więcej osób wcześniej niemających pojęcia o tym hobby”. Gry
wojenne fantasy wykorzystujące figurki, o których pisała
Mosca, to niewątpliwie Dungeons & Dragons.
***
Poczynając od roku 1975, w źródłach pojawiają się informacje na temat rozprzestrzeniania się D&D. Wynika
z nich, że kobiety zainteresowały się tym tytułem o wiele szybciej niż wcześniej grami wojennymi, co współgra
z obserwacjami poczynionymi przez Lindę Mosca. Jedną
z pierwszych dobrze udokumentowanych kampanii była
rozgrywana w Detroit Ryth Chronicle. Na najstarszej, datowanej na maj 1975 roku liście uczestników liczącej 26
graczy, znajdują się trzy kobiety. Noszą one te same nazwiska co trzej wymienieni obok nich gracze, co może automatycznie narzucać skojarzenia z grupą „sympatii i żon”
biorących udział w rozgrywkach Fletchera Pratta.

Lista graczy i postaci biorących udział w kampanii Ryth Chronicle.

Podczas pierwszego konwentu gier wojennych Origins, latem 1975 roku, Jack Greene przeprowadził wywiad z jedną
z tych kobiet, Laurie Van De Graaf. Laurie potwierdziła, że
zainteresowała się grami za przyczyną męża. Wymieniła
kilka ulubionych tytułów planszowych gier wojennych,
lecz specjalną uwagę poświęciła Dungeons & Dragons.
Gdy Greene spytał, dlaczego gry wojenne nie są bardziej
popularne wśród kobiet, Van De Graaf odparła, że nie są
„osobistym doświadczeniem”. Wyraziła także swoją niechęć wobec obecnego w tych grach elementu rywalizacji,
żaląc się, że „mężczyźni zawsze chcą się wykazać”.
Z jakich zatem powodów Dungeons & Dragons było bardziej interesujące dla kobiet takich jak Van De Graaf niż
wcześniejsze gry wojenne? Nie ma na to prostej odpowiedzi. Jeśli przyjrzymy się hipotezom pojawiającym się
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potrzeby współzawodnictwa”, a zmiana tej sytuacji musiałaby według niego nastąpić bardzo powoli, na przestrzeni
wieków. Shaw twierdził, że chociaż kobiety grywają w różne gry, np. w karcianego brydża, to nie po to, by wygrać,
lecz towarzysko. Greene spotkał się także z innym projektantem firmy, Randym Reedem, który wyznał, że zna tylko
jedną kobietę grywającą w gry wojenne. Reed uważał, że
kobiety zajmują się grami „w ramach samoobrony”, aby
spędzać więcej czasu ze swoimi ukochanymi, którzy w innym przypadku byliby dłużej nieobecni z powodu prowadzonych rozgrywek. Obstawał przy tym, że „nie zagrałby
z kobietą”, to znaczy przeciwko płci przeciwnej, ponieważ
uważał agresywną rywalizację
z kobietami za niewłaściwą.

w wywiadach przeprowadzonych przez Greene’a, być
może wskażemy kilka składających się na to czynników.
Tom Shaw i Redmond Simonsen obawiali się, że to społeczeństwo zniechęca kobiety do współzawodnictwa. D&D
nie jest jednak grą, w którą grasz, aby wygrać: to przede
wszystkim zabawa kooperacyjna, gdzie drużyna współpracuje, by osiągnąć cel, a mistrz podziemi, choć reprezentuje przeciwników, sam z siebie nie jest wrogiem. Niechęć
Van De Graaf do męskiej rywalizacji wydaje się potwierdzać ten fakt. Jeśli przyjąć, że mężczyźni byli niechętni
graniu z kobietami, ponieważ nie chcieli z nimi rywalizować – co podejrzewała Linda Mosca, a potwierdził Randy
Reed – to w D&D ze względu na kooperacyjną rozgrywkę
zniknęła również i ta przeszkoda. Powstały zatem warunki, w których mężczyźni i kobiety mogli grać razem, nie
rywalizując ze sobą, jako że w tej grze nie było zwycięzcy.
Van De Graaf wspomniała także, że gry wojenne są „bezosobowe” w porównaniu do wrażeń wyniesionych przez
nią z rozgrywek w Dungeons & Dragons. Jeśli przyjąć, że
tradycyjne gry wojenne mają na celu przybliżyć graczom
dowodzenie wojskiem, to D&D zrywa z takim podejściem,
skupiając rozgrywkę wokół działań pojedynczych postaci
– substytutów graczy, którzy być może nigdy nie wydawali
rozkazów oddziałom. Wyjątkową cechą D&D, odróżniającą tę grę od jej poprzedników, było to, że gracze mogli
pokierować historią swoich bohaterów w stronę, która najbardziej ich interesowała. Przecież to właśnie grupa graczy
zasiadająca do danej gry musi czerpać przyjemność z zasad, realiów świata lub opowiadanej historii, aby dobrze się
bawić. Żadna inna gra wojenna nie dostarczała „osobistych
wrażeń” w taki sposób, jak miało to miejsce w przypadku
Dungeons & Dragons.
Ostatnim czynnikiem było zastąpienie broni, czołgów,
oddziałów i innych militarnych elementów przez akcesoria fantasy, czyli pozbycie się tych treści, które wedle słów
Marca Millera zrażały kobiety do gier wojennych. Dodanie motywów fantastycznych diametralnie odmieniło gry.
Ówczesna olbrzymia popularność fantasy, napędzana powszechnym zachwytem nad twórczością Tolkiena, dawała
przesłanki ku temu, że nowa grupa odbiorców zainteresuje się grami. Jim Dunnigan z SPI stwierdził w wywiadzie
udzielonym Greene’owi w 1975 roku: „gry podobne do
Dungeons & Dragons sprawią, że tym hobby zainteresuje
się więcej osób”. Z kolei Tom Shaw z Avalon Hill był zdania,
że „pomysły stojące za D&D zostaną rozbudowane w ramach hobby”. Inny pracownik tej firmy, Don Greenwood,
dostrzegał wagę zachodzących zmian dla graczek, przewidując, że „minie jeszcze trochę czasu, zanim kobiety na
serio zostaną wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o gry wojenne
inne niż te pokroju Dungeons & Dragons”.
Za sprawą wydania Dungeons & Dragons nastąpiło kluczowe zetknięcie się dwóch fandomów: fanów gier wojennych oraz grupy znanej pod wspólnym mianem fandomu
science fiction, która zawierała w sobie także miłośników
fantasy. Było to znaczące wydarzenie, gdyż fandom science fiction, choć składający się głównie z mężczyzn, był
o wiele bardziej zróżnicowany płciowo niż środowisko fanów gier wojennych. Dokładny stopień tego zróżnicowania
jest przedmiotem akademickiej dyskusji; ostatnie badanie
sugeruje, że w roku 1960 kobiety stanowiły być może 20%
członków fandomu science fiction. Inne dane wskazują na
bardziej wyrafinowany podział: o ile czytelniczki mogły
stanowić tylko 10% prenumeratorów czasopism publikujących hard science fiction, takich jak np. „Analog”, to wyniki
ankiety przeprowadzonej w 1966 roku przez „Magazine of
Fantasy and Science Fiction” – periodyk, który opublikował
wiele z opowiadań będących inspiracją dla autorów D&D –
pokazały, że około jednej trzeciej czytelników to kobiety.
Działający wówczas fani, zwłaszcza Diana Paxton, zało-
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żyli Society for Creative Anachronism
(Stowarzyszenie
na rzecz twórczego
anachronizmu)
–
grupę rekonstrukcyjną odtwarzającą
średniowiecze, proponującą drastycznie rozgraniczone,
lecz wciąż atrakcyjne role dla męskich
i żeńskich uczestników zabawy. Obojętnie jak na to nie
patrzeć, fandom
science fiction przyciągał zdecydowanie więcej kobiet niż
gry wojenne.
Miłośnicy science
fiction od dawna
Podręcznik (obecnego) średniowiecza
zrzeszali się w kluPublikacja wydana przez Society for Creative Anachronism, 1968 r.
bach, organizowali
konwenty i kolportowali fanziny, dzięki czemu możemy
szczegółowo prześledzić przenikanie D&D do tego środowiska. Oczywiście przed 1974 społeczności fanów gier
wojennych i miłośników fantastyki miały punkty styczne w postaci osób należących do obydwu grup, a wieści
o nowym rodzaju zabawy rozchodziły się właśnie za ich
pośrednictwem. Na przykład Mark Swanson, należący do
International Federation of Wargaming, pod koniec 1974
roku po raz pierwszy szczegółowo opisał Dungeons & Dragons członkom Los Angeles Science Fiction Society. Sama
gra, jak i możliwość wzięcia udziału w rozgrywce pojawiły
się w klubie dopiero wraz z wizytą zamieszkującej wówczas w San Francisco pary byłych mieszkańców Los Angeles. Przywieźli oni ze sobą kopię zasad (ksero, jako że
oryginalne wydanie było trudno dostępne) i w ten właśnie
sposób D&D trafiło do tamtejszych fanów science fiction.
Owen i Hilda Hannifen przybyli z San Francisco wraz
z podręcznikami do D&D, by podzielić się nową pasją ze
starymi znajomymi z Los Angeles. Oboje od lat należeli do Society for Creative Anachronism, które wraz z innymi aktywnościami fanów
science fiction przygotowało
grunt pod wcielanie się w fantastyczne postacie. Oprócz
pokazania członkom klubu,
jak grać, Hilda Hannifen napisała dla klubowego fanzinu
„APA-L” długą serię artykułów omawiających jej własne
doświadczenia z Dungeons
& Dragons. Te „opowieści
Żółwiciela”, jak je nazwała,
są jednymi z najdokładniejszych wczesnych zapisków
z rozgrywek w D&D; zawierają
także informacje kontaktach
Hildy ze związanymi z grą
osobistościami z okolic San
Francisco i nie tylko. Są również przykładem na wykorzystanie gry do tworzenia fabularyzowanych relacji z sesji,
przygotowywanych
co tydzień przez Hil- Oryginalne wydanie Dungeons & Dragons nie było nazywane grą
fabularną. Podtytuł na okładce głosił, że jest to gra wojenna
dę.
fantasy zawierająca zasady do rozgrywania kampanii za pomocą
papieru, ołówka i figurek.

Bardzo szybko strony „APA-L” zapełniły się po brzegi
zapiskami z rozgrywanych w Los Angeles sesji. Lee Gold
zdecydowała się wtedy założyć nowy fanzin poświęcony
Dungeons & Dragons: pierwszy numer czasopisma zaty-

nych w tym podręczniku „bezużytecznych” przedmiotów
mających udawać pożądane artefakty, a w rzeczywistości mieć niebezpieczne lub komiczne działanie. Męski
bohater, który przywdziałby ten element garderoby
w nadziei, że będzie to pas gigantycznej siły, zmieniłby
się nagle i raczej nieodwracalnie w kobietę. Przy czym
istnieją zapiski starsze niż Greyhawk, wskazujące na to,
że męscy gracze tworzyli kobiece postacie i odwrotnie.
Biorący udział w wielu kampaniach gracze jeszcze przed
wydaniem wspomnianego dodatku tworzyli wielkie
zbiory gotowych postaci, niechybnie wybierając dla nich
różne klasy, rasy oraz płeć.
Gdy tylko gracze i graczki przekuli teorię na praktykę,
typowo męskie cechy D&D szybko zanikły. Mniej więcej
w czasie ukazania się pierwszego numeru „Alarums &
Excursions” Mark Swanson wysłał do „APA-L” zapis sesji,
podczas której postać imieniem Paula stała się „Adeptką”,
czyli drugopoziomową czarodziejką (oryg. magic-user),
modyfikując tym samym występujący w podręczniku tytuł „Adepta”. W drugim numerze „A&E” Swanson zaproponował zastąpienie „Patriarchy” „Matriarchinią”. W tym samym wydaniu znajdziemy płeć jako cechę umieszczoną na
jednej z pierwszych krążących wśród graczy kart postaci
– jeszcze zanim TSR wypuścił swoje oficjalne akcesorium. Pisujący do „A&E” autorzy ignorowali także nazwę klasy fighting-man, zastępując ją słowem fighter –
przy czym oba te terminy były stosowane zamiennie już
w oryginalnych zasadach Dungeons & Dragons.
Fandom science fiction cechowała otwarta kultura nastawiona na współpracę. Nie było zatem nic dziwnego



Fragment „opowieści Żółwiciela”, „APA-L” nr 521

Okiem Żółwiciela
seria przygód D&D
spisała Hilda Hannifen
Barry i Lee Gold wpadli do San Francisco, żeby nieco pograć na poważnie w D&D.
W piątkowy wieczór, Fornholt, 18-letni elf świeżo po ukończeniu szkoły magii (Praworządny,
1 poziom; 12-14-9-10-15-13) i Bloody „Sokole oko” Tootsweet, 14-latek, Neutralny, 1 poziom
(12-10-10-11-15-10), znany przede wszystkim z rozbijania nosów, zdecydowali się dołączyć do
drużyny postaci będących na 6 i 7 poziomie, zmierzającej do miejscowych podziemi (autorstwa
Lee). Fornholt, Tootsweet oraz młody człowiek zwany Robertem Brutalem przeżyli wcześniej
katastrofalną przygodę na powierzchni, tracąc niemal wszystkich towarzyszy i nie zdobywając
żadnego łupu. Ci, którzy ocaleli, otrzymali jedynie 240 punktów doświadczenia. Stąd też
Robert nie chciał nawet słyszeć o nowej przygodzie! Zatem nasi bohaterowie włóczyli się po
mieście. Udało im się zwerbować dwóch miejscowych kapłanów. Pierwszy to Thorsvin Tyrsson,
wyznawca Thora, 1 poziom, Praworządny wiking (9-13-15-11-11-9) ze świetnym widzeniem w
ciemności i dobrym słuchem. Drugi to wyniosły anglikanin znany jako Diakon Bodeworthy (1214-14-11-13-5), również Praworządny żółtodziób na 1 poziomie.

tułowanego „Alarums & Excursions” ukazał się w czerwcu 1975 roku. Fanzin od razu stał się najważniejszym
elementem rodzącej się społeczności fanów gier fabularnych, miejscem do proponowania nowych zasad, publikacji recenzji oraz przedstawiania własnych pomysłów
i rozwiązań. Na jego łamach znajdziemy autorów i autorki w proporcjach zbliżonych do tych występujących
w fandomie science fiction, a nie w środowisku fanów
gier wojennych. „Alarums & Excursions” przyciągało także zainteresowanie takich autorów jak Gary Gygax. Gdy
TSR wydało pierwszy numer swojego czasopisma „The
Dragon”, Lee Gold doczekała się w nim notki o sobie przy
okazji opublikowania tam artykułu jej autorstwa językach w grach fabularnych.
***
Jak widać, kobiety grały w Dungeons & Dragons, co nie
pozostało bez wpływu na branżę i społeczność fanów.
Jak zatem mogło się to przełożyć na samą grę? TSR
dość szybko pośrednio wyraziło aprobatę dla kobiecych
postaci za sprawą opisanego w dodatku Greyhawk (wydanego wiosną 1975 r.) magicznego przedmiotu: pasa
męskości/kobiecości. Był to jeden z wielu zamieszczo-

Okładka „APA-L” autorstwa Glenna Blacowa
przedstawiająca jego słynną żeńską postać: „gadatliwą elfkę” Ariel

w tym, że po zapoznaniu się z D&D fani zaczęli wymyślać dodatki, alternatywne zasady, a nawet konkurencyjne produkty. W połowie 1974 roku gracze z Minneapolis
stworzyli Rules to the Game of Dungeon. Był to pierwszy,
niewielki i prymitywny wariant zasad D&D spisany przez
Craiga VanGrassteka. Co ciekawe, starano się uczynić
treść zasad neutralną płciowo: w przykładzie rozgrywki
znaleźć można wiele przypadków użycia form językowych odnoszących się do obu płci, a nie tylko do męskiej.
Innym wczesnym przykładem konkurencji dla D&D była
stworzona przez fanów zrzeszonych w arizońskim klubie
Phoenix Cosmic Circle gra Tunnels & Trolls [wyd. pol. k6
trolli / Ragana 2015 – przyp. tłum.]. Oryginalny tekst podręcznika z 1975 roku głosi: „Dzielni mężczyźni i kobiety
zbroją się i wyruszają pod ziemię, ryzykując ciałem i duszą, by zdobyć skarby i doświadczenie”. W przykładzie
rozgrywania walki występuje kobieca postać imieniem
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Zainteresowania Hildy Hannifen wyraźnie wykraczały
poza cierpliwą pobłażliwość „sympatii i żon” grywających, by zadowolić swoich małżonków. Zamieszczone
w 1975 roku w „APA-L” reakcje kobiet z Los Angeles na
teksty o D&D wyraźnie pokazują, że gra była atrakcyjna
dla obu płci. June Moffatt pisała w liście: „Z przyjemnością zapoznałabym się z zasadami Dungeons & Dragons
– wygląda na to, że każda rozgrywka jest niczym dobra
powieść przygodowa”. Bjo Trimble, ciesząca się poważaniem fanka, stwierdziła, że „chciałby zagrać pewnego
dnia”. Najbardziej zagorzałymi neofitami okazali się Lee
i Barry Gold. Oboje zagrali w poprowadzoną przez Hildę
przygodę, którą następnie Lee opisała na trzech stronach
numeru „APA-L” wydanego 6 lutego 1975 roku. Zapoczątkowało to trwającą przez dekady fascynację grą.

Jiriel, lecz w treści podręcznika męskie zaimki są
powszechne używane.
Również społeczność fanów gier wojennych przyczyniła się do powstawania dodatków i wariantów
D&D, choć ze względu na
jednorodność tego środowiska nieprzywiązywanie
uwagi do kwestii płci było
raczej oczywiste. Pojawiały się jednak wyjątki. Wydany w połowie 1975 roku
numer czasopisma „Spartan Simulation Gaming
Journal” – tworzonego
przez ówczesne wcielenie
wspomnianego wcześniej
Pierwszy numer „Liasons Dangereuses” ukazał
klubu założonego w 1966
się w 1969 roku. Do chwili wydania Dungeons &
Dragons fanzin poświęcony był przede wszystkim
roku przez Donnę Powell
korespondencyjnym rozgrywkom w Diplomacy.
i jej męża – zawierał artykuł zatytułowany Warlock: Or How to Play D&D Without
Playing D&D (Czarownik: czyli jak grać w D&D nie grając
w D&D). W tekście – de facto opisie kompletnego systemu – znalazły się pewne zasady dotyczące poszukiwaczek przygód: miały mniej ważyć i mieć mniejszy udźwig
niż ich męscy odpowiednicy. System zakładał bowiem
zwiększenie realizmu zróżnicowania płci w symulacjach
fantasy poprzez uczynienie kobiet nieco słabszymi w sytuacjach wymagających wysiłku fizycznego.
Pierwsza poważna gwałtowna reakcja wobec związanych
z D&D treści uznanych za szowinistyczne miała miejsce
w 1976 roku. Wówczas to w swoim mało znanym fanzinie „Liasons Dangereuses” Lenard Lakofka opublikował
artykuł zatytułowany Women & Magic (Kobiety i magia).
Tekst przedrukowano
w październiku tego
samego roku w trzecim numerze „The
Dragon”, nadając mu
podtytuł Niewiasty
w D&D. Trzymając się
tradycji gier wojennych, Lakofka próbował sporządzić reguły symulacji okreIlustracja z 72. numeru „Liasons Dangereuses” towarzysząca
ślające
sprawność
artykułowi Lenarda Lakofki zatytułowanemu Women & Magic:
kobiet jako poszu– Wstąp do mej siedziby.
– J ej! Powtórka nocy poślubnej! Niech no tylko pozbędę się
kiwaczek
przygód.
tej cholernej zbroi!
Zmienił w zasadzie
wszystkie tytuły powiązane z poziomami, przez co wojowniczki mogły zostać „bojowniczkami” lub „walkiriami”. Sugerował także,
że chociaż kobiety „w posługiwaniu się magią mogą osiągnąć poziom umiejętności równy mężczyznom, a jako
złodziejki nawet przewyższyć ich w niektórych aspektach tego fachu”, to „w roli wojowniczek zawsze pozostaną w tyle za mężczyznami”. W celu wylosowania Siły
Lakofka przypisał żeńskim postaciom rzut k8+k6 (zakres
wyników 2–14) zamiast tradycyjnego 3k6, a w podstawowych zasadach Dungeons & Dragons zastąpił Charyzmę
cechą „Uroda”.
Co więcej, Lakofka obdarzył „niewiasty” pewnymi wyjątkowymi umiejętnościami powiązanymi z cechą Uroda.
Zarówno złodziejki, jak i czarodziejki zyskały dostęp do
czarów Charm Man (Zauroczenie mężczyzny) i Seduction (Uwodzenie) – oba zaklęcia, aby zadziałać przeciw
danym celom, wymagały odpowiedniej wartości cechy
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Uroda. „Uwodzenie” mogło na
przykład zostać
użyte „przeciwko żywym, humanoidalnym,
mężczyznom
w pełni sił wyłącznie
przez
kobietę o odpowiednio wysokiej Urodzie”.
Czarodziejki na
9. i kolejnych
poziomach zdobywały
tytuł
„Czarownicy”
oraz
zdolność
„Przerażająca
piękność”. Za jej
pomocą postacie z bardzo niską Urodą („Po„The Dragon” nr 3: artykuł Lena Lakofki Women & Magic.
kraczne wiedźmy”) mogły straszyć
ofiary, w skrajnych przypadkach powodując natychmiastową śmierć. Z kolei urodziwe (wysoka wartość Urody)
czarownice natychmiast uwodziły wszystkie (w domyśle
męskie) cele.
Decyzja o przedrukowaniu zasad Lakofki w „The Dragon”
została odebrana przez społeczność graczy jako aprobata ze strony TSR i wywołała falę oburzenia skierowaną nie tylko przeciwko autorowi, lecz wymierzoną także
w wydawnictwo. Najbardziej ikonicznym przejawem toczącego się sporu był dolewający oliwy do ognia rysunek
opublikowany w 19. numerze „Alarums & Excursions”.
Widniała na nim grupa kobiecych postaci wieszających
kukły Lakofki, Gygaxa i Tima Kaska, redaktora naczelnego „The Dragon”. Prawdę mówiąc, większość głosów
protestu pojawiających się na łamach „A&E” dobiegała ze
strony mężczyzn grających kobiecymi postaciami, nie od
graczek. Lee Gold ze swojej strony po prostu stwierdziła,
że jej „postacie kobiece mają wyższą wytrzymałość niż
siłę, a męskie odwrotnie. Wysokość wylosowanych cech
określa płeć bohatera”. Inna kobieta, Kay Jones, skomentowała sprawę następująco:
A verse for Len Lakofka, who’s earned the name of nerd,
For rules changes both chauvinist and patently absurd
And Kask, the man who published it, why earn your way
to fame,
By publicly insulting all the players of the game?
Tłumacząc na polski, znaczyło to mniej więcej:
Zwrotka to o Lakofce, co brak mu ogłady,
I szowinistyczne i głupie wymyśla zasady
A ty, Timie Kasku, coś je wydrukował, czyżbyś
Na obrażaniu graczy swą sławę budował?
Tim Kask odpowiedział na wywołane kontrowersje,
stwierdzając, że artykuł Lakofki nie był kanoniczny,
oraz zgadzając się, że „tekst jest seksistowski i poniża
kobiety”. Dodał przy tym: „Zachęcam do nadesłania tekstu, który lepiej omówi ten temat”. Podejście Lakofki do
kobiecych postaci nie było oczywiście jedynym opubli-

Na łamach „The Dragon” kontynuowano publikowanie
materiałów na temat żeńskich postaci. Jeden z artykułów
z października 1977 roku, napisany na podstawie opublikowanego wcześniej systemu Warlock, wyjaśniał Powody, dla których mężczyźni są silniejsi od kobiet. Raczej
nie uspokoiło to obaw o zawarty w grze seksizm. Z kolei
artykuł z listopada 1978 roku proponował nową wersję

klasy „Czarownicy”. W dodanym przez Kaska komentarzu otwierającym tekst czytamy: „[artykuł] opisuje postać bardzo przydatną dla pań; czy to dla sióstr, sympatii,
pań graczek, czy innych. D&D było jedną z pierwszych
gier interesujących dla kobiet i uważam, że dzięki temu
stała się lepsza”.
Gdy Kask pisał te słowa, „panie graczki” zaczęły już zajmować należne im miejsce w podręcznikach źródłowych
do Dungeons & Dragons. Eric Holmes, redagując pierwsze wydanie D&D Basic Set, zawarł tam oczywiste stwierdzenie, pominięte w wersji zasad z 1974 roku: „postacie
mogą być mężczyznami lub kobietami”. W 1978 roku
Gygax osobiście zmienił nieco język użyty w przygotowywanym podręczniku Players Handbook do nowej gry
Advanced Dungeons & Dragons, aby uwzględnić w treści kobiety. Doprecyzował kwestię związaną z tytulaturą poziomów: „Mimo że w nazewnictwie poziomów doświadczenia poszczególnych postaci pojawiają się formy
męskie, można je w razie potrzeby z łatwością zmienić
na ich żeńskie odpowiedniki. To przecież fantasy – czymże jest imię?”. Stąd też, chociaż tabela dla klasy kapłana
w Players Handbook podawał dla ósmego poziomu tylko
tytuł „Patriarchy”, to opis zamieszczony na tej samej stronie głosił: „Kiedy kapłan lub kapłanka osiąga 8. Poziom
(Patriarchy lub Matriarchini), zaczyna automatycznie
przyciągać wyznawców…”
We wstępie do Players Handbook Gygax obiecywał także: „nie
znajdziecie tutaj żadnych pretensjonalnych stwierdzeń ani bezpodstawnych ograniczeń narzuconych odgórnie na kobiecą siłę
bądź męską charyzmę”. Mimo to
w podręczniku pewne limity zostały nałożone na „maksymalny
poziom siły ludzkiej kobiety” oraz
na żeńskich osobników wszystkich fantastycznych ras, plasując
maksymalną wartość siły nieco
poniżej maksimum dla mężczyzn
– z wyjątkiem półorków. To „realistyczne” ograniczenie kobiecej
siły było i tak łagodniejsze niż
w przypadku wielu innych dostępnych wówczas gier. Na przykład w Chivalry & Sorcery (1977)
stwierdzono wprost, że „kobiety
są słabsze od mężczyzn. Wartość
siły należy zmniejszyć w przypadku kobiet”. Płcie w Advanced
Dungeons & Dragons nie do końca traktowano równo, lecz był to
duży postęp w stosunku do poprzednich wersji gry koncentrujących się na mężczyznach. Gracze i graczki mogli zaś po prostu
zignorować te ograniczenia, które
nie pasowały do ich stylu gry –
i tak właśnie czynili.

Ilustracja z fanzinu „Clear Ether” Samuela Edwarda Konkina III zamieszczonego w „Alarums & Excursions” nr 19

***
Wbrew przewidywaniom Gygaxa graczki stanowiły sporą
część potencjalnych nabywców
Dungeons & Dragons. Jak dużą?
W 1979 roku Gygax uważał, że
„przynajmniej 10% graczy to kobiety”. Stanowiły one zatem niewielką mniejszość, istotną jednak
z punktu widzenia statystyki.
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kowanym w 1976 roku. Zamieszczony w prowadzonym
przez Paula Jaquaysa fanzinie „The Dungeoneer” artykuł
zatytułowany Those Lovely Ladies (Te cudowne damy)
przerabiał podręcznikowych wojowników, czarodziejów
i kapłanów na kobiece klasy postaci, nazwane odpowiednio „walkiriami”, „kirkami” [oryg. Circeans – od imienia
czarodziejki Kirke, która zmieniła towarzyszy Odyseusza
w świnie – przyp. tłum.] i „córami Delf”. Charyzma została na miejscu – żeńskie postacie otrzymały do tej cechy
ogólną premię, choć pojawiały się tutaj także ujemne
modyfikatory w przypadku zbyt wysokiej Siły. Ten tekst
również doczekał się krytyki: czytelniczka Judith Preissle
Goetz przyznała, że „ogólnie rzecz biorąc, kobiety mają
wyższą charyzmę wobec mężczyzn”, przy czym jej zdaniem autor „zignorował towarzyszące temu zjawisko polegające na tym, że to mężczyźni mają wyższą charyzmę
wobec większości kobiet”. Goetz nie zgodziła się także ze
stwierdzeniem, że wysoka siła zmniejszyłaby atrakcyjność kobiet, zauważając, że „sportsmenki cieszą się często większym powodzeniem niż inne kobiety”.

Reklama tworzonego przez DARLENE i publikowanego w czasopiśmie „The Dragon” komiksu Jasmine o poszukiwaczce przygód, 1980 r.

W tym samym roku TSR zatrudniło dwójkę pierwszych
pracowników. Jednym z nich była Jean Wells, autorka (nie
uwzględniono jej w stopce) kilku fragmentów Dungeon Masters Guide – flagowego produktu TSR. Następnie
zajęła się projektowaniem modułów oraz prowadzeniem
stałej kolumny w czasopiśmie „The Dragon”, gdzie odpowiadała na pytania graczy.
Wells nie była jednak pierwszą projektantką gier fabularnych. W 1976 roku ukazał się pierwszy w historii moduł
przygodowy do D&D zatytułowany Palace of the Vampire
Queen. Jego współautorką była Judy Kerestan. Od czasów
pierwszego komercyjnego sukcesu planszowej gry wojennej, czyli zaprojektowanej i wydanej przez Charlesa S.
Robertsa w 1954 gry Tactics, do chwili, gdy Linda Mosca
została pierwszą projektantką w branży, musiało minąć
ponad 20 lat. Od wydania Dungeons & Dragons do zaprojektowania komercyjnego modułu przez Judy Kerestan
minęło nieco ponad 20 miesięcy. Laurie Van De Graaf,
z którą Jack Greene przeprowadził wywiad w 1975 roku,
została współautorką innego wczesnego modułu, Quest
for the Fazzlewood (1978) – drugie, zmienione wydanie
ukazało się nakładem TSR pod tytułem The Gem and the
Staff (1984).
Zaciekawienie Dungeons & Dragons w przypadku kobiet
nie przekładało się wprost na ogólne zainteresowanie
grami. W drugiej połowie lat 70. SPI opublikowało serię typowych dla siebie fantastycznych gier wojennych
skupionych na rywalizacji. Przy kilku z tych produktów
pracowała Linda Mosca, lecz nie przyciągnęło to kobiecej klienteli. Gdy wydana w 1977 roku przez SPI oparta
na twórczości Tolkiena gra Wojna o Pierścień [wyd. pol.
Encore 1991 – przyp. tłum.] stała się firmowym bestsellerem, w listopadowo-grudniowym numerze „Strategy &
Tactics” z dumą ogłoszono „absolutny rekord”, jeśli chodzi o liczbę czytelniczek. Był to jednak wzrost z 0,5% do
0,97%, o wiele mniejszy niż przyrost popularności D&D
wśród graczek. Bywało też odwrotnie, jako że samo posiadanie przez produkt cech gry fabularnej nie gwarantowało powodzenia wśród kobiecej klienteli. Wedle wyników ankiety, wśród pierwszych nabywców wydanej przez
TSR w 1980 roku niefantastycznej gry fabularnej Top Secret przeważali mężczyźni – stanowili 98,5% kupujących.
Pewna cecha Dungeons & Dragons, niespotykana w innych produktach kierowanych do „graczy”, sprawiała,
że to właśnie pierwsza gra fabularna zdobyła większą
popularność wśród kobiet. Czy działo się tak za sprawą
tematyki fantasy,
braku rywalizacji
lub poczucia, że
rozgrywka w D&D
Jon Peterson: Character Sheets in 1975
była
osobistym
Jon Peterson: Rules to the Game of Dungeon
doświadczeniem?
„Moves” nr 19: Women in Wargaming
Mniejsza
jedRisus Monkey: Ryth Chronicle
nak o powody.
Archiwum fanzinu „Liasons Dangereuses”
Za sprawą Dungeons & Dragons

Polecana lektura:
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wiele kobiet stało się graczkami, do tego w krytycznym
punkcie historii: mianowicie w momencie pojawienia się
gier komputerowych. To właśnie pod koniec lat 70. firmy zaczęły sprzedawać gry wideo ówczesnym posiadaczom komputerów osobistych. Wiele z tamtych produkcji
czerpało obficie z pomysłów zawartych w D&D, nie tylko
adaptując na swoje potrzeby realia fantasy, lecz także
skupiając rozgrywkę na przygodach bohatera w stworzonym komputerowo świecie.
Kobiece zainteresowanie tego rodzaju grami sięgnęło
także świata komputerów, i to pomimo tego, że – analogicznie do gier wojennych – w tamtych latach korzystali
z nich głównie mężczyźni. Popatrzmy na jeden przykład:
D&D stało się inspiracją dla tekstowych gier przygodowych Adventure i Zork. Infocom, wydawca Zork i wielu
podobnych gier, które ukazały się w latach 80., „z przykrością” informował, że zaledwie jedna szósta graczy to
kobiety. Za przyczynę tego stanu rzeczy firma uważała
„zbyt małą liczbę kobiet wśród użytkowników komputerów i oprogramowania”, choć podane szacunki przewyższały analogiczne dane sprzed dekady dotyczące D&D.
Wczesne gry komputerowe szybko zainspirowały projektantki, takie jak na przykład pionierka gier przygodowych
Roberta Williams z firmy Sierra On-lien, która odkryła gry
wideo właśnie za sprawą tekstowych przygodówek.
Dungeons & Dragons nie wytyczyło drogi do zlikwidowania dysproporcji płci w grach, lecz mimo to uchyliło drzwi
na tyle, by wpuścić do środowiska graczki. Wczesne wysiłki TSR, by kobiety miały swoje miejsce w wydawanych
przez firmę grach fantasy, czyniły niekiedy więcej złego
niż dobrego. Należy jednak pamiętać, że pierwszą zasadą
gier fabularnych jest dana graczom swoboda poprawiania
i zmieniania systemu, aby lepiej pasował do ich potrzeb.
Z tej możliwości korzystają mężczyźni i kobiety, wymyślając własne przygody i dobrze się przy tym bawiąc, czy
to grając w Dungeons & Dragons, czy też w wiele innych,
czerpiących z tego tytułu gier.
Więcej informacji na temat historii gier fabularnych znajdziecie w książce Jona Petersona pt. Playing at the World,
opisującej genezę Dungeons & Dragons i RPG jako rozrywki, w artykułach opublikowanych w serwisie Medium
(m.in. Ambush at Sheridan Springs: How Gary Gygax Lost
Control of D&D oraz Quagmire: The Making of a 1980s
D&D Module), a także na prowadzonym przez niego blogu.
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Powiew przeszłości
Artykuł w serwisie Medium skomentowała jedna z cytowanych przez Petersona graczek,
Kay Shapero, z d. Jones. Oddajmy jej głos:
„Cześć. Tu Kay (Jones) Shapero. Cytowana zwrotka o Lakofce pochodzi z dłuższej
fanowskiej piosenki [ang. filk song – przyp tłum.] wymyślonej przez kilku moich graczy,
zatytułowanej The Dungeoneer’s Song (śpiewana na melodię piosenki studentów MIT
The Engineers’ Song). Pozostałe zwrotki dotyczyły różnych rzeczy, lecz zawsze odnosiły
się do gier i grania.
Dlaczego ją napisałam? Cóż, kiedy zaczęłam grać w 1974 roku wraz z grupą fanów
science fiction, nigdy nie przyszło nam do głowy, że nazewnictwo poziomów
doświadczenia przekładało się w jakiś sposób na płeć postaci (lub gracza). Cała radość
brała się przecież z wymyślania ludzi, odkrywania, jacy są i wysyłania ich na wyprawę,
by robili ciekawe rzeczy, poznawali interesujących orków i zabijali ich… W każdym
razie myślę, że Jon ma absolutną rację, i to przede wszystkim właśnie wspólna zabawa
przyciągała kobiety. Podczas rozgrywki ma miejsce dużo interakcji społecznej pomiędzy
graczami, także na poziomie meta-gry. Przy okazji oczywiście tworzysz i słyszysz bardzo
ciekawe historie (sama mam kilka takich opowieści z czasów, kiedy w drużynie nazwanej
Gwiezdnym Imperium Klingonów byłam jedyną prowadzącą sesje; wspominki spisałam
na moim LiveJournal pod nickiem kayshapero). Co więcej, wtedy D&D nie było jeszcze
kompletną grą. Potrzeba było sporo wyobraźni, żeby poprowadzić rozgrywkę: wymyślić
własne światy, wyłapać i poprawić literówki (przypominają mi się niesamowite dyskusje
o tym, skąd się wzięły w podręczniku niektóre słowa i co oznaczają), zdecydować, jak
działa system magii, niekiedy dodać parę rodzajów nieludzi i odpowiednie tabele rozwoju
postaci, zignorować górne ograniczenia poziomów… Pisanie własnej gry – a wielu z nas to
robiło – było cudownym doświadczeniem. Kiedy w całym zamyśle chodzi o uwolnienie
wyobraźni, wszelkie odgórne założenia są po prostu głupie. Choćby pomysł, że gracze
będą chcieli grać wyłącznie ludźmi lub ograniczać się do własnej płci, co mogło pociągać
za sobą jakieś dziwne restrykcje zmniejszające szansę na powodzenie działań postaci… to
jest „mające odwzorować rzeczywistość”. Czy kogoś to w ogóle obchodzi, skoro możesz
latać po niebie jako gryf albo jako mistrz magii ciskać we wrogów ognistymi kulami?”
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Kobiety w branży gier fabularnych od 1974 roku do czasów obecnych

Shannon Appelcline

Artykuł zaczerpnięto z „Platinum Appendix”, suplementu do czterotomowego drugiego wydania książki „Designers & Dragons” opisującej historię branży gier fabularnych. Osoby zainteresowane historią hobby znajdą
tam dziesiątki opowieści o losach wydawców RPG i publikowanych przez
nich gier. „Designers & Dragons” oraz
„Platinum Appendix” ukazały się nakładem wydawnictwa Evil Hat. Autorowi i wydawnictwu dziękujemy za
udostępnienie tekstu.
Podczas zbiórki pieniędzy w serwisie
Kickstarter na nowe wydanie „Designers &
Dragons” troje fundatorów mogło zaproponować tematy, które miałbym omówić. Oto
pierwszy z nich. Tekst powstał za sprawą
Janelle Cooper, Jacq Jones oraz społeczności Women & Gaming Forum of BGG.
Branża gier fabularnych od samego początku zasłużenie miała reputację zdominowanej przez mężczyzn.
Mimo to kobiety zawsze były w niej
obecne jako graczki, autorki, projektantki , a także pełniły różne inne funkcje. Ich siła oddziaływania i zaangażowanie rosły i ewoluowały z biegiem lat.

Graczki w branży:
1974 – 1979
Zanim przyjrzymy się obecności
kobiet w branży gier fabularnych, powinniśmy popatrzeć na rolę, jaką odgrywały w samym środowisku graczy –
zwłaszcza u jego początków.
Jon Peterson, historyk gier fabularnych, swoje rozważania na ten temat rozpoczyna od przypomnienia,
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Przekład: Marcin Segit

że RPG wyewoluowało z gier wojennych – hobby krańcowo zdominowanego przez mężczyzn. Peterson przytacza wyniki ankiety przeprowadzonej
przez czasopismo „Strategy & Tactics”
(wydawane od 1967 roku do dzisiaj),
które wykazały, że kobiety stanowiły jedynie 0,5% fanów gier wojennych.
Tak właśnie wyglądała branża w 1974
roku, w chwili pojawienia się Dungeons
& Dragons.
Gry fabularne, choć wywodziły się
z gier wojennych, oferowały coś więcej
niż tylko rozgrywanie starć. Skupienie
uwagi na pojedynczej postaci przyciągało szerszą publiczność graczy, w tym
więcej kobiet. Gary Gygax w czasopiśmie „The Dragon” (kwiecień 1979)
oceniał, że „co najmniej 10% graczy to
kobiety!”
Tymczasem pochodzące z tego
okresu wyniki ankiet, wykazy mistrzów gry i dane na temat uczestników konwentów, przywołane przez dra
Gary’ego Alana Fine’a w książce Shared Fantasy: Role-Playing Games as Social
Worlds (1983) analizującej młodą branżę gier fabularnych, wskazują na liczby
niższe od oceny Gygaxa. Czasopismo
The Space Gamer, jedno z pierwszych
zajmujących się grami fabularnymi,
podało najniższe szacunki. Na redakcyjną ankietę odpowiedziały bowiem
tylko dwie kobiety, czyli 0,4% wszystkich respondentów. Pismo było jednak
silnie nastawione na tematykę science
fiction i fantastyczne gry wojenne, nie
RPG, co może wyjaśniać rozbieżności. Z kolei ankieta wydawnictwa Judges Guild dała wynik 2,3%, podczas gdy

Fine szacował, że 3,8% graczy z listy
mistrzów gry opublikowanej w „The
Dragon” to kobiety. Wreszcie dane na
temat uczestników zorganizowanych
w 1978 roku konwentów Origins i Gen
Con wskazywały, że kobiety stanowiły
około 5% konwentowiczów.
Proponuję trzy wyjaśnienia dotyczące
braku zaangażowania kobiet: kobiece cechy charakteru; proces dołączania do świata graczy; wreszcie reakcje
mężczyzn na obecność kobiet i żeńskich
postaci podczas rozgrywki.
— Gary Alan Fine, Shared Fantasy:
Role-Playing Games as Social Worlds (1983)

Dokładna liczba graczek prawdopodobnie leży pomiędzy szacunkami Gygaxa i Fine’a. Kobiety grywające
wówczas w RPG wspominają, że mogły
nie mieć możliwości udzielenia odpowiedzi na ankiety zamieszczane w czasopismach, ponieważ prenumeraty bywały niekiedy na nazwiska ich mężów
lub dzieci. Ponadto często zostawały w domu z dziećmi, podczas gdy ich
mężowie udawali się na konwent. To
zostawia nas z szacunkową liczbą graczek liczącą od 5% do 10% całej populacji fanów gier fabularnych późnych
lat 70.
Jakie to miało znaczenie dla obecności kobiet w branży gier fabularnych?

Pionierki w branży:
1975 – 1986
Pierwszą kobiecą gwiazdą branży została Lee Gold, jedna z około 10 najważniejszych osób zajmujących się gra-

gier fabularnych bez niczyjej pomocy.
Mimo to badania dra Gary’ego Alana
Fine’a sugerują, że w latach 70. większość kobiet była wciągana do grania
przez mężów lub partnerów. Podobnie
wiele z pierwszych projektantek RPG
było obecnych w branży jako współautorki publikacji napisanych wspólnie
z partnerem.
Najwcześniejszymi
publikacjami współtworzonymi przez kobiety były dodatki do D&D wydawane
przez firmy zewnętrzne. Judith Kerestan z wydawnictwa Wee Warriors
była współautorką The Character Archaic (1975) oraz przygód Palace of the
Vampire Queen (1976) i The Misty Isles
(1977), które były jednymi z pierwszych opublikowanych modułów.
Laurie Van De Graaf pracowała przy
wydanym przez Metro Detroit Games dodatku Quest for the Fazzlewood
(1978). Z kolei Laura Hickman współtworzyła tytuły Rahasia (1979) i Pharaoh (1980), oba wydane przez DayStar
West Media; Hickman później pracowała przy kilku projektach TSR. Opublikowane przez Mikdemia Press Carse (1980) Jonril (1982) współtworzyła
April Abrams. Natomiast Mary Ezzell
pracowała przy dodatkach opublikowanych przez Dragon Tree Press:
The Dragon Tree Spell Book (1981), The
Handbook of Tricks and Traps (1981)
i paru innych.

Dziewczynką będąc, „Chainmail” miałam,
i w pudełku do „D&D” książeczki trzy.
Bryłami platońskimi rzucałam,
aby potwory do mnie przyszły.
— Lee Gold, Filker Up #6 (2009)

Gdy Jennell Jaquays wkraczała do
świata RPG, nie musiała stawiać czoła tym samym wyzwaniom, co Gold,
ponieważ wówczas pisywała jeszcze
jako Paul Jaquays. Mimo to możemy ją
dziś uznać za kolejną ważną kobietę we
wczesnym etapie rozwoju branży gier
fabularnych. Zaczynała od stworzenia
czasopisma „The Dungeoneer” (1976),
gdzie zamieszczała przygody swojego
autorstwa, jedne z pierwszych opublikowanych w ogóle. Następnie, poczynając od 1979 roku, stworzyła wiele
przełomowych prac dla Judges Guild
i Chaosium. Podobnie jak inne kobiety
w tamtych latach, miała wyjątkowe podejście do branży.
Gold i Jaquays trafiły do środowiska

Prawdopodobnie pierwszym dużym dodatkiem opracowanym w całości przez kobietę jest opublikowana
przez Flying Buffalo pozycja Tunnels
& Trolls Solo Adventure #3: Labyrinth
(1978) autorstwa Lillian „Lee” Russell.
Flying Buffalo była jedną z pierwszych
firm wydających gry fabularne, która
zatrudniała projektantki. W 1978 roku
do Flying Buffalo dołączyła Liz Danfort, obejmując stanowisko redaktora czasopisma „Sorcerer’s Apprentice”
(1978 – 1983). Przez kolejne pięć lat to
jej wizja w znacznej mierze decydowała o kształcie pisma.

Kobiety w branży RPG

mi fabularnymi w latach 70. Była fanką science fiction i fantasy od początku szkoły średniej. Zainteresowała się
RPG, gdy jej przyjaciele, Owen i Hilda
Hannifen z San Francisco, pożyczyli jej
swój egzemplarz Dungeons & Dragons.
Zarówno Hannifenowie, jak i Gold
należeli do amatorskiego stowarzyszenia prasowego działającego przy Los
Angeles Science Fiction Society. Gdy
Hannifenowie zaczęli kolportować
swoje teksty o D&D, niegrający członkowie stowarzyszenia poprosili fanów
lochów i smoków o przeniesienie się
do własnego wydawnictwa. W tym czasie Gold była zaniepokojona rosnącymi różnicami dotyczącymi tego, jak
poszczególne grupy grały w D&D oraz
wynikającym z tego faktu „szokiem
kulturowym”, jakiego mogła doznać
osoba dołączająca do nowej drużyny. Stało się to bodźcem do założenia
przez Gold amatorskiego stowarzyszenia prasowego pod nazwą „Alarums &
Excursions” (działa nieprzerwanie od
1975 r.), które uwolniło Science Fiction Society od rozmów o D&D i dało
graczom szansę na stworzenie własnej
kultury wokół tej gry.
Publikacja „A&E” w czerwcu 1975
roku była momentem przełomowym
dla gier fabularnych. Czasopismo było
pierwszym periodykiem poświęconym wyłącznie RPG, wcześniejszym
nawet od wydawanego przez TSR
„Dragona” (1976 – 2007).To także najdłużej wydawane pismo o tej tematyce, w ciągu 40 lat publikacji miesięcznik nie ukazał się jedynie dwukrotnie.
Na jego łamach przez cztery dekady
publikowało wielu uznanych autorów,
m.in. Gary Gygax, Edward Simbalist,
Wilf Backhaus, Dave Hargrave, Steve
Perrin, Jonathan Tweet, Robin D. Laws
i Rob Heinsoo. Za sprawą Lee Gold historia „Alarums & Excursion” zasługuje
na osobną opowieść.

Na przełomie lat 70. i 80. projektantki przeszły od pisania dodatków do
tworzenia własnych gier fabularnych.
Opracowana przez Liz Danforth piąta
edycja napisanej przez Kena St. Andre
gry fabularnej Tunnels & Trolls (1979)
przyniosła poważne zmiany w zasadach, tworząc tym samym standard
reguł na kolejne dekady. Z kolei Supergame (1980) została stworzona przez
Aimée Karklyn i jej partnera.
Szlak dla samodzielnych projektantek przetarła Lee Gold, tworząc dwie
gry fabularne. Land of the Rising Sun
(1980) napisała na podstawie zasad Chivalry & Sorcery (1977), lecz historyczna
RPG Lands of Adventure (1983) była już
w pełni autorskim projektem. Obie gry
opublikowało wydawnictwo Fantasy
Games Unlimited.
We wczesnych latach 80. niewielkie
wydawnictwa opublikowały kilka gier
fabularnych zaprojektowanych przez
kobiety, m.in. współtworzoną przez
Cheryl Duval i wydaną nakładem Mystic Swamp Wizards’ Realm (1981). Więcej
tytułów pojawiło się dopiero w połowie
dekady, np. Sandman (1985) z wydawnictwa Pacesetter, której współautorką była
Andria Hayday, oraz napisana samodzielnie przez Kerie Campbell i wydana
przez Chaosium gra Hawkmoon (1986).
Pierwsze gry fabularne autorstwa
kobiet różniły się nieco od tego, co
można wówczas było znaleźć na rynku. Przede wszystkim zawierały niewiele lochów do eksplorowania i potworów do zabicia, na tym jednak nie
koniec. Tytuły autorstwa Gold były
jednymi z pierwszych inspirowanych
kulturami Azji oraz równie pionierskimi historycznymi fantasy, z kolei gra
Campbell była licencjonowanym produktem w konwencji science-fantasy.
Niestety, tytuły zaprojektowane
i napisane przez kobiety były jednocześnie rzadkością. Odzwierciedlało to
ówczesne realia, a ów trend był odbiciem demografii zatrudnienia w przodującej na rynku firmie TSR.
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Pionierki w TSR:
1978 – 1997
Musiało minąć kilka lat, by TSR
zwróciło uwagę na twórczynie gier,
lecz nawet wtedy współpracę nawiązano najpierw z autorką powieści spoza
firmy. Gary Gygax poprowadził sesję
D&D Andre Norton, aby mogła napisać Quang Keep (1978), nieoficjalną powieść osadzoną w realiach D&D, a zarazem pierwszą pozycję beletrystyczną
stworzoną na podstawie RPG.
Pod koniec 1978 roku sprawy nabrały tempa. Gary Gygax rozważał wówczas stworzenie wewnętrznego działu
projektów i rozpoczął rozmowy z potencjalną kandydatką: graczką w D&D
o nazwisku Jean Wells. Na zaproszenie Gygaxa przyleciała do Wisconsin
w styczniu 1979 roku i została przez
niego uznana za właściwą osobę. Zatrudnienie Wells w TSR Gygax ogłosił
w „The Dragon” nr 24 (kwiecień 1979).
Mimo że Wells była graczką i autorką romansów, nie miała doświadczenia w projektowaniu i tworzeniu zasad.
Plan zakładał, że to Gygax miał zająć
się jej edukacją, jednak nie miał wówczas czasu, z kolei Wells bała się poprosić innych o pomoc. Była to jedna
z kilku przeszkód, którym musiała stawić czoła jako pierwsza projektantka
w TSR.
Wkrótce Wells stanęła przed kolejnym problemem: środowiskiem zdominowanym przez mężczyzn. Na początku inni pracownicy nie pozwalali jej nawet brać udziału w sesjach
D&D. Kiedy już ustąpili w tej sprawie,
to wpierw nalegali, by grała męskimi
postaciami. To lekceważące podejście
wciąż było widoczne dekady później,
gdy jeden z były współpracowników
Wells opisał ją jako „wielką, pozbawioną wiary w siebie, bezczelną w obyciu
i rozmowie” – taka mieszanka przymiotników prawdopodobnie nie zostałaby użyta w stosunku do mężczyzny.

W produktach z tego okresu można
także znaleźć ilustracje jej autorstwa,
m.in. w trzecim i kolejnych wznowieniach Monster Manual (1977), w tym
rysunki czterech niezilustrowanych
wcześniej potworów: oka głębi, gigantycznego szczura, otyugha oraz (przypuszczalnie) fioletowego grzyba.
Mimo opisanego wyżej dorobku
Wells i tak jest najlepiej znana – ze
wszystkimi dobrymi i złymi tego konsekwencjami – za sprawą modułu B3:
Palace of the Silver Princess (1981), który przygotowała z pomocą redaktora Eda Sollersa. Niestety, kiedy produkt odebrano z drukarni, dodatek
nie zyskał aprobaty Lawrence’a Schicka bądź Kevina Blume’a (lub ich obu).
W ciągu kolejnych lat pojawiały się
różne powody tej decyzji. Niektórzy uważali, że moduł nie został dobrze przygotowany od strony redakcyjnej, a to z powodu relacji Wells
z Gygaxem. Inni twierdzili z kolei, że
produkt był „kiepski”. Wedle słów samej Wells wezwano ją dywanik z powodu treści S&M (choć ani ona, ani
Sollers nie mieli pojęcia, czym było
S&M). Był jeszcze problem z rysunkami Erola Otusa z powodu jego własnej
interpretacji treści przygody i przedstawienia jej w pikantny sposób oraz
zawarcia w ilustracjach żartów środowiskowych. Niezależnie od powodów
wydrukowany dodatek trafił w większości na przemiał, a jego nową wersję
przygotował Tom Moldvay.

On zatrudniał moją wyobraźnię i miał
nauczyć mnie reszty.
— Jean Wells, „Interview: Jean Wells
(Part I)”, Grognardia (2010)

Pomimo wspomnianych problemów Wells stworzyła w latach 1979 –
1982 kilka znaczących produktów do
D&D. Była autorką niepodpisanej jej
nazwiskiem sekcji w Dungeon Masters
Guide (1979) oraz jako pierwsza, od
31 (listopad 1979) do 42 (październik
1980) numeru czasopisma „The Dragon”, prowadziła kolumnę „Sage Advice”, odpowiadając na pytania czytelników dotyczące zasad D&D. Stworzona
przez Wells postać Ceatitle trafiła do
podręcznika Rogues Gallery (1980). Wells była również redaktorką kilku wczesnych publikacji TSR, w tym modułu
B2: The Keep on the Borderlands (1981).
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Kłopoty z Palace… oznaczały w zasadzie koniec kariery Jean Wells jako
projektantki – została przesunięta do
pracy w sekretariacie. Mimo zaproponowanego przez nią pomysłu na dodatek do gry fabularnej Top Secret (1980)
zatytułowany L.A.S.S. oraz stworzenia
prototypu gry planszowej o podróżach
kosmicznych zakazano jej dalszych
prac. Niedługo potem poślubiła Coreya Koebernicka, autora dodatków do
Top Secret, i opuściła TSR.

W późniejszych latach ekipa projektantów TSR składała się głównie
z mężczyzn. Kobiety wywierały wpływ
na firmę w innych obszarach. Była to
sytuacja typowa dla producentów gier
fabularnych w latach 80. XX wieku,
gdy kobiety były wymieniane jako redaktorki lub menadżerki zamiast projektantek i autorek. W samym TSR
w owym czasie cztery kobiety zaangażowane w wydawanie książek odegrały kluczową rolę dla przyszłości firmy.
Rose Estes pracowała co prawda
w dziale reklam TSR, lecz to ona podsunęła pomysł na książkowe gry paragrafowe fantasy. Dostała zgodę na rozpoczęcie projektu i od razu napisała
pierwsze cztery pozycje z serii Endless
Quest, zaczynając od Dungeon of Dread
(1982). Książki odniosły olbrzymi sukces, a sprzedaż pierwszych sześciu tytułów szła w miliony. James Ward komentował: „dostawaliśmy więcej listów na ten temat niż tych dotyczących D&D”.
Mimo to w TSR obawiano się, że
popularność Endless Quest była jedynie
przejściową modą. Sukces serii wykorzystano zatem do poszerzenia oferty,
tworząc dział edukacyjny, który miał
opracowywać pomoce szkolne. Kierowali nim Rose Estes, James Ward
oraz nowo zatrudniona Jean Blashfield
Black, zajmująca się pisaniem i redagowaniem publikacji naukowych od
lat 60. Niestety, nowa inicjatywa nie
wypaliła. Dział edukacyjny przygotował trzy podręczniki, lecz nie zdołał wprowadzić ich na rynek. W tym
czasie, w roku 1983, seria Endelss Quest
wciąż osiągała dobre wyniki sprzedaży,
co przełożyło się na większe skupienie
uwagi na książkach. Dział edukacyjny
stał się działem publikacji książkowych
nadzorowanym przez Jean Black, choć
i tak przez jakiś czas wciąż nazywano
go po staremu.
Właśnie wtedy w TSR pojawiła się
Margaret Weis, zatrudniona przez
Jean Black na stanowisko redaktorki
w dziale „książkowym”. Weis dołączyła do prowadzonego przez Tracy’ego
Hickmana projektu Dragonlance, mającego na celu wyprodukowanie przez
dział pierwszej publikacji. Weis uważała, że wraz z Hickmanem przygotują lepsze powieści osadzone w świecie Dragonlance niż uznany pisarz.
Black pozwoliła im ubiegać się o zlecenie, gdy niewielkie tantiemy oferowane przez TSR nie skusiły żadnego
autora z odpowiednim doświadczeniem. Black dobrze oceniła dostarczone przez Weis i Hickmana próbne rozdziały i zleciła im napisanie pierwszej
trylogii powieści ze świata Dragonlance.
Pierwsza książka duetu, zatytułowana Smoki jesiennego zmierzchu (1984), potrzebowała paru miesięcy, żeby przebić
się na rynku, lecz zaraz potem stała się

Black opuściła TSR w 1988 roku.
Na stanowisku szefa działu zastąpiła ją redaktorka Mary Kirchoff. Była
szkolną koleżanką Erniego Gygaxa,
lecz jej dorobek twórczy był jeszcze
bardziej imponujący. W swoim portfolio miała kierowanie czasopismem
„Polyhedron” (1981 – 2004) oraz kilka powieści z serii Endless Quest, zaczynając od Light on Quests Mountain
(1983). To właśnie Kirchoff znalazła
w stercie niezamówionych tekstów
nadesłanych do TSR książkę Echoes of
the Fourth Magic, która zaintrygowała
ją na tyle, żeby zlecić autorowi nazwiskiem R.A. Salvatore napisanie powieści Kryształowy relikt. Kirchoff kierowała działem książkowym do końca
1992 roku, kiedy to kolejne powieści
regularnie pojawiały się na listach bestselerów. Sama również napisała kilka książek, poczynając od Kendermore
(1989). Wróciła później do Wizards of
the Coast w latach 1997 – 2004 jako
wiceprezes do spraw wydawniczych.
W czasie, gdy dział książkowy rozwijał skrzydła dzięki podwalinom położonym przez Estes, Black i Weis, na
scenę wkroczyła najbardziej wpływowa kobieta w TSR: Lorraine Williams.
Do firmy dołączyła w 1985 roku jako
menadżerka i potencjalna inwestorka,
lecz już pod koniec roku odebrała Ga-

ry’emu Gygaxowi kontrolę nad TSR.
W kolejnych latach różnie oceniano jej
osobę ze względu na sposób, w jaki zarządzała firmą. Pomimo to przez ponad dekadę, od 1986 do 1997 roku, była
bezsprzecznie najważniejszą kobietą
zajmująca się grami fabularnymi.
Wiele innych kobiet odgrywało
w TSR żywotne role w latach 80. i 90.
Pośród nich były kierowniczka artystyczna Ruth Hoyer oraz kierowniczki
projektów, m.in. Anne Brown, Michele Carter, Sue Weinlein Cook, Andria
Hayday, Dori Hein, Miranda Horner,
Julia Martin, Karen Martin (później
Karen Boomgarden i Karen Conlin),
Anne Gray McCready, Penny Petticord
(później Penny Williams), Jean Rabe,
Cindi Rice i Barbara Young.
Mimo że projektantami w TSR byli
głównie mężczyźni, niektóre ze wspomnianych redaktorek miały swój istotny wkład w tworzenie nowych publikacji. McCready była jedną z pierwszych,
pisząc wczesne przygody, np. M5: Mystery of the Snow Pearls (1985), RS1: Red
Sonja Unconquered (1986) oraz GAZ4:
The Kingdom of Ierendi (1987). Również
Brown od czasu do czasu zajmowała
się pisaniem, koncentrując się głównie
na Greyhawku, od GA1: Falcon’s Revenge
(1990) zaczynając, na Greyhawk Player’s
Guide (1998) kończąc.
Dorobek Jean Rabe był jeszcze
większy. Rabe przyłożyła rękę do
stworzenia ponad tuzina dodatków
dla TSR pod koniec lat 80. i w latach 90., poczynając od C6: The Official RPGA Tournament Handbook (1987).
Później napisała podobną liczbę powieści – pierwszą z nich była osadzona w świecie Dragonlance książka Świt
nowej ery (1996). Ponadto przez siedem lat kierowała RPGA, redagowała „Polyhedron” i była mocno zaangażowana w organizację konwentu Gen
Con Game Fair.
Niektóre z redaktorek nigdy nie napisały żadnej książki, lecz mimo to
wniosły znaczący wkład do zlecanych
im projektów. Za przykład może posłużyć Andria Hayday, która dwukrotnie pracowała dla TSR, z przerwą
na angaż w firmie Pacesetter. Hayday brała udział w tworzeniu materiałów do dwóch z pierwszych settingów
do AD&D 2e: Ravenloft: Realm of terror
(1990) oraz Al-Qadim: Arabian Adventures (1992). Jej wkład w Arabian Adventures obejmował nadzorowanie oprawy graficznej oraz stworzenie materiałów opisujących świat Al-Qadim, przesuniętych na początek podręcznika ze
względu na ich wysoką jakość.
Równie ważna dla powstania Planescape Campaign Setting (1994) była Dori
Hein. Sue Cook pomogła stworzyć
Dragonlance: Fifth Age (1996). Natomiast
Cindi Rice redagowała linię wydawniczą Ravenloft i brała udział w pracy nad
kilkoma ostatnimi podręcznikami do

tego settingu.
Barbara Young to kolejna z najbardziej znanych redaktorek TSR. W firmie pracowała krótko w latach 1984 –
1985, do czasu masowych zwolnień. Do
TSR wróciła w 1987 roku jako zastępca
Rogera E. Moore’a, redaktora naczelnego czasopisma „Dungeon”. Zaczęła pracę wraz z numerem 4. (marzec/
kwiecień 1987). Redaktorem naczelnym została od numeru 9. (styczeń/
luty 1988) i kierowała pismem do numeru 51. (styczeń/luty 1995), odpowiadając za jego kształt w pierwszej dekadzie istnienia. Była również mentorem
Wolfganga Baura, późniejszego uznanego projektanta. Young objęła potem
kierownictwo nad działem książkowym, a jej miejsce zajęła nowa redaktorka naczelna, Michelle Vuckovich,
kierując pismem podczas jego ostatnich dni w TSR.
W latach 80. redaktorki przeważały liczebnie w TSR nad projektantkami. Zaczęło się to zmieniać w latach 90., gdy firma coraz więcej podręczników zamawiała u freelancerów.
W ten sposób do grona projektantek gier dołączyły Ann Dupuis, Lisa
Smedman i Teeuwynn Woodruff.
W tym czasie jednak zmieniało się
już całe środowisko.

Korporacyjne bohaterki:
1980 – 2000
Sytuacja w firmach wydających gry
fabularne w latach 80. i 90. w większości przypadków była odbiciem tej
panującej w TSR. Zdarzały się kobiety tworzące produkty do RPG, jak np.
Elizabeth McCoy ze Steve Jackson Games i Jen Seiden z West End Games,
która podążyła w ślady ojca, stając się
drugim pokoleniem pracującym przy
grach. Liczba kobiet zwiększała się wraz
z upływem lat, dołączało ich więcej, niż
można tutaj wymienić. Coraz bardziej
wiązały się z firmami także w innych
rolach, niekiedy zupełnie innowacyjnych, jak np. działania Sue Grau celem
zorganizowania Hero Auxiliary Corps
wspierającego Hero Games.
Znaczenie kobiet dla branży gier fabularnych znajdywało również odbicie
w tym, że coraz więcej z nich pomagało zakładać firmy, czy to jako kadra kierownicza, czy też założycielki. Kobiety
były kluczowe dla tego procesu od samego początku, lecz w latach 70. i 80
częściej działo się tak, że zakładały firmy wraz ze swoimi partnerami. I tak
Kerestanowie stworzyli Wee Warriors
(1975), Hickmanowie zalożyli DayStar
West Media (1979), Abramsowie znaleźli się pośród założycieli Midkemia Press
(1979), a Ezzellowie powołali do życia
Dragon Tree Press (1981). W latach 80.
„efekt partnera” zanikał zarówno wśród
graczy, jak i pośród przedsiębiorców
zajmujących się RPG.
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kolejnym hitem TSR. W tym czasie seria Endless Quest faktycznie podupadła
i zakończono ją na 36. książce noszącej tytuł Song of the Dark Druid (1986).
Wówczas Black produkowała już bestselery. Był to również moment, gdy
Weis przez chwilę zajęła się projektowaniem gier, współtworząc Dragonlance Adventures (1987). I chociaż TSR wydało do AD&D 13 dodatków w twardej
oprawie, wspomniany tytuł był jedynym, w którym wymieniono kobietę
jako główną projektantkę.

Pośród pierwszych firm prezentujących nowe podejście była Iron Crown
Enterprises (1980). Jedną z założycielek przedsiębiorstwa była Heike Kubash. Współtworzyła także pierwszy wydany przez ICE podręcznik źródłowy do Middle-earth Role Playing, Angmar: Land of the Witch King (1982), oraz
pierwszy moduł z przygodami, Bree
and the Barrow Downs (1984). Wiele lat
później została prezesem drugiej inkarnacji ICE, firmy Mjolnir; współtworzyła także grę HARP: High Adventure
Role Playing (2003).

Być może to za sprawą popularności
Śródziemia poza środowiskiem graczy wydawało się, że jest to teren bardziej przyjazny kobietom. Za Kubash
podążyło bowiem kilka kolejnych autorek. Brenda Gates Spielman napisała Umbar: Haven of the Corsairs (1982),
Susan Tyler Hitchcock stworzyła Southern Mirkwood: Haunt of the Necromancer (1983), a Jessica M. Ney pracowała
nad kilkoma projektami w latach 1988
– 1993.
Inne firmy podążyły za przykładem ICE. Janet Trautvetter znalazła się
w gronie założycieli Gamelords (1980),
współtworząc wiele z wydanych nakładem tej firmy podręczników, w tym
The Free City of Haven (1981). Kristie
Fields, Patty Fugate i Nancy Parker
założyły Digest Group Publications
(1985). Z kolei Pacesetter (1984) była
jedną z bardziej znaczących inicjatyw
na rynku gier fabularnych ze względu
na wysoki poziom profesjonalizmu;
wspomniałem już o jednej z założycielek firmy i projektantce, Andrii Hayday
– współautorce wydanego przez Pacesetter podręcznika Sandman i ważnej
osobie w TSR.
Choć to Jonathan Tweet i Mark
Rein•Hagen założyli Lion Rampant
(1987), Lisa Stevens i Nicole Lindroos
były wśród pierwszych pomagających
firmie ochotników. Niedługo potem
obie znalazły się w gronie założycie-
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li White Wolfa (1990), a później pełniły jeszcze ważniejsze funkcje w branży.
White Wolf zasługuje na dodatkową
wzmiankę, ponieważ to larpy tej firmy,
takie jak The Masquerade (1993), są powszechnie uważane za czynnik, który
przyciągnął więcej kobiet do gier fabularnych. Poza tym przez lata działalności White Wolf zatrudniał względnie
dużą w stosunku do mężczyzn liczbę
projektantek – w pierwszej dekadzie
XXI wieku na liście liczącej 28 autorów
widniało 11 kobiet.
Wiele kobiet przewinęło się przez
studia projektowe wydawnictwa White Wolf. Kathleen Ryan pracowała jako
autorka i projektantka graficzna przy
Magu: Wstąpienie (1993). Jackie Cassada
i Nicky Rea były autorkami podręczników i jednocześnie redaktorkami linii
wydawniczej Changeling: The Dreaming
(1995) oraz wydanego przez White
Wolfa settingu Ravenloft (2002). Podobnie to projektantka Jennifer Hartshorn kierowała linią Wampira: Maskarady (1991) i Wraith: The Oblivion (1994),
podczas gdy Deird’re Brooks zajmowała się nadzorowaniem linii wydawniczej WarCraft: The Roleplaying Game
(2003). Genevieve Cogman współtworzyła grę Orpheus (2003). Z kolei Heather Heckel, Angel Leigh McCoy,
Deena McKinney i Cynthia Summers
pracowały nad podręcznikami podstawowymi do gier fabularnych wydawanych przez White Wolfa. Lista współpracujących z wydawnictwem autorek
obejmowała także Elizabeth Ditchburn
Dew, Heather Grove, Sheri M. Johnson, Ellen Kiley, Judith McLaughlin, J.
Porter Wiseman oraz Lindsay Woodcock. Współcześnie ten trend kontynuują m.in. Dana Habecker i Jess Hartley.
Jeśli chodzi o historię kobiet w branży gier fabularnych, na specjalną
wzmiankę zasługują trzy kolejne firmy.
Po pierwsze, Wizards of the Coast (1990) przyjęła Lisę Sevens, już po
jej przygodzie z Lion Rampart i White Wolf, jako pierwszego pracownika,
któremu wypłacano wynagrodzenie
– co było odzwierciedleniem nabytego przez Stevens doświadczenia. Stevens odegrała w WotC kluczową rolę
w latach 90., wskazując pierwsze tytuły RPG do nabycia przez firmę, wśród
których były Talislanta (1987) i Ars Magica (1987). Później była odpowiedzialna za budowanie marki produktów
przejętych wraz z TSR, m.in. RPGA
i Greyhawk, a także gry fabularnej Star
Wars na mechanice d20.
Po drugie, Grey Ghost Press (1995)
została stworzona przez byłą freelancerkę TSR Ann Dupuis. Była to pierwsza znacząca firma wydająca gry fabularne założona wyłącznie przez kobietę. Ważna również z tego powodu, że
za sprawą Grey Ghost Press mechanika
FUDGE (1994) trafiła do szerszego gro-

na odbiorców. Z tego powodu niektórzy dzisiaj nazywają Dupuis „matką założycielką gier niezależnych”.
Po trzecie, Sovereign Press (1998)
została założona przez Dona Perrina
i Margaret Weis. Firma posłużyła później Weis jako fundament jej kolejnej
inicjatywy – Margaret Weis Productions (2004). Fakt, że Weis zdobyła na
tyle uznania, że jej nazwisko mogło
posłużyć za markę, pokazuje, jak duże
zmiany dokonały się od lat 70. ubiegłego wieku.
Od ICE od Sovereign Press kobiety
odgrywały coraz ważniejszą rolę w firmach produkujących gry fabularne.
W XXI wieku ten trend miał się tylko
wzmocnić.

Kobieta współczesna:
2000 – obecnie
Środowisko gier fabularnych wciąż
ma przed sobą długą drogę, zanim zapanuje w nim równowaga płci. W 1999
roku wydawnictwo Wizards of the Coast przeprowadziło ankietę wśród 20
000 gospodarstw domowych. Wyniki
pokazały, że kobiety wciąż stanowią zaledwie 19% graczy, co i tak wskazywało, że ich liczba wzrosła w ciągu 20 lat
od dwóch do czterech razy. Zajmujący
się RPG naukowiec Christopher Brace,
analizując ankiety z innych źródeł z lat
2004 – 2001, oszacował liczbę kobiet
wśród graczy między 16% a 34%.
Od 1999 roku przybyło jednak możliwości dla projektantek, a to głównie
dzięki dwóm przeważającym trendom
początku XXI wieku: d20 i grom niezależnym.
Mechanika d20 nie zmieniła znacząco rynku, lecz pomogła mu się rozrosnąć. Atlas Games była jedną z pierwszych firm, które skorzystały z nadarzającej się okazji, zatrudniając Michelle Nephew jako redaktorkę linii wydawniczej d20. Podobnie świeżo założona przez Chrisa Pramasa i weterankę branży RPG Nicole Lindroos firma
Green Ronin zawdzięcza swoje pierwsze sukcesy publikacjom na mechanice d20. Wreszcie Paizo Publishing zostało założone z udziałem wielokrotnie
tu wzmiankowanej Lisy Stevens, która
objęła funkcję kierowniczą. Po wydaniu Pathfindera (2009) Paizo stało się
drugą co do wielkości firmą na rynku.
Poszczególne autorki także odniosły sukces dzięki d20. Niektóre projektantki powróciły do RPG, pisząc podręczniki na tej mechanice. Natomiast
początkujące autorki, jak np. Michelle Lyons, mogły poszerzyć swoje portfolio o tytuły wydane na d20. Inne, jak
np. Erica Balsley, Julie Ann Dawson
i Christina Stiles, dołączyły do grona
twórców gier fabularnych za sprawą
nowych możliwości powstałych dzięki
systemowi Wizards of the Coast.

— Gary Alan Fine, Shared Fantasy:
Role-Playing Games as Social Worlds (1983)

Nawet Wizards of the Coast zwiększyła liczbę zatrudnionych projektantek. Wśród nowych autorek znalazły
się m.in. Gwendolyn Kestrel i Jennifer
Clarke Wilkes. Z kolei Shelly Mazzanoble stała się głosem niektórych graczek
za sprawą swojej książki Confessions of
a Part-Time Sorceress (2007).
Gry niezależne zaprowadziły bardziej rewolucyjne zmiany w branży
gier fabularnych. Wraz z nimi pojawiły
się różne wariacje na temat RPG i różne sposoby grania. Skierowane do innej grupy odbiorców niż powstałe pod
wpływem gier wojennych tytuły z lat
70., przyciągnęły nowe pokolenie projektantek.
Jenna Moran (wcześniej pod nazwiskiem Rebecca Sean Borgstrom) w zasadzie wyprzedziła ruch gier niezależnych swoją bardzo nietypową grą Nobilis (1999). Później stworzyła Weapons of
the Gods (2005) oraz Chuubo’s Marvelous
Wish-Granting Engine (2014).

nictw gier fabularnych kierowanych
przez kobiety.
Meguey Baker założyła Night Sky Games, aby wydać A Thousand and One
Nights (2006). Od tamtego czasu opublikowała także Psi*Run (2012) oraz Valiant Girls (2013).

Wiele innych kobiet tworzyło niezależne gry fabularne – więcej, niż można tu opisać.
Nasze różne doświadczenia i punkty
widzenia mogą przenieść gry na nowe
poziomy opowiadania historii i budowania świata. Uważam, że te umiejętności oferują o wiele większe doznania
niż przeliczanie cyferek.
— Jen Seiden, Designing Women,
„RPGirl” #1 (2009)

Emily Care Boss stworzyła Black and
Green Games, prawdopodobnie najbardziej aktywne wydawnictwo niezależne kierowane przez kobietę. Wydała pół tuzina gier, z czego najbardziej
znane są tytuły wchodzące w skład
„trylogii miłosnej”: Breaking the Ice
(2005), Shooting the Moon (2006) i Under My Skin (2008). Redagowała także
czasopismo „RPG = Role Playing Girl”
(2009 – 2010).
Julia Bond Ellingboe założyła Stone Baby Games, aby wydać Steal Away
Jordan (2007) oraz Tales from the Fisherman’s Wife (2012).

Inne projektantki eksperymentowały z nowatorskimi pomysłami u zarania nurtu indie. Przemyślenia Emily
Dresner-Thornbe na temat gier niezależnych pojawiały się głównie w artykułach, m.in. publikowanych w czasopiśmie „Daedalus” (2003 – 2004).
Z kolei Jessica Hammer, adiunktka
na Carnegie Mellon University, była
regularnym uczestnikiem konkursu
Game Chef (odbywa się nieprzerwanie od 2002 roku), a Cynthia Miller
rozwijała linię wydawniczą Cartoon Action Hour (2003).
Gdy rewolucja indie w pełni rozwinęła skrzydła, Ron Edwards zachęcił
twórców do budowania własnych marek wydawniczych. Tak właśnie postąpiło wiele projektantek i redaktorek na
początku lat 2000, powodując wykwit
największej w historii liczby wydaw-

Elizabeth Shoemaker wraz z Shreyasem Sampatem założyli Two Scooters Press. W odróżnieniu od podobnych przedsięwzięć z lat 70. i 80.
oboje poszli swoimi ścieżkami, jedynie wydając pod wspólnym szyldem.
Najbardziej znanymi grami Shoemaker są szpiegowska Blowback (2010)
i romantyczna It’s Complicated (2008).
Z kolei Deadbolt (2012) była nominowana do nagrody festiwalu IndieCade 2013.

Anna Kreider powołała do życia firmę Tasty Bacon Games, przemianowaną później na nieco mniej żartobliwą Peachy Pants Press. Kreider jest najbardziej znana jako autorka Thou Art
But a Warrior (2008, 2013) — pierwotnie było to rozszerzenie do gry Bena
Lehmana Polaris (2006), później przekształcone w pełną grę.
Annie Rush początkowo wydała swoje trzy gry za pośrednictwem Wicked
Dead Brewing Company. Później jednak wznowiła Run Robot Red! (2004)
i inne tytuły pod własną marką Itesser Ink.
Jen Seiden, była pracowniczka West
End Games, założyła swoje niewielkie wydawnictwo FireWater Productions, by opublikować Chaos University
(2005).

Pomimo rosnącej liczby kobiet zaangażowanych jako graczki lub autorki – lub właśnie z tego powodu – branża gier fabularnych stoi obecnie w obliczu paru problemów związanych
z płcią. Częściowo stało się to widoczne, gdy James Desborough napisał
swój kontrowersyjny artykuł In Defence of Rape (2012) przedstawiający gwałt
jako element fabuły, a także podczas
zbiórki pieniędzy na Kickstarterze na
feministyczną grę fabularną Heartbreak & Heroines, na którą spadła potężna
fala mizoginii (zanim zbiórka załamała się z innych powodów).
Niestety, jest to część obejmującego
większą społeczność hobbystów trendu, który może się pogorszyć, zanim
zacznie zmierzać ku poprawie. Środowisko komiksowe od lat jest świadkiem niechęci wobec fanek i cosplayerek. Ostatnio kwestia obecności kobiet w środowisku fanów dość dramatycznie wybuchła w społeczności
miłośników gier wideo w 2014 jako
część makabrycznej afery „GamerGate”, kiedy to reakcyjni gracze prześladowali projektantki, zmuszając je
do opuszczenia domów, a nawet grożąc działaniami terrorystycznymi, by
uniemożliwić im zabieranie głosu.
Chociaż taka gwałtowna reakcja
z łatwością może kogoś zniechęcić,
jest to prawdopodobnie oznaka rewolucyjnego rozwoju – znak, że kobiety
stały się istotną częścią społeczności.
Tego rodzaju rozwój często napotyka
reakcyjną nienawiść. Sprawy ulegną
jednak poprawie, gdyż branża będzie
kontynuować powolne zmiany zapoczątkowane w chwili, gdy pierwsza
kobieta wzięła do ręki podręcznik do
Dungeons & Dragons.
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Nieobecność kobiet to nie zrządzenie
losu ani coś, co gwałtownie się zmieni.

Kobiety w branży gier
hobbystycznych od 1975 roku
po czasy obecne – rzut okiem
Profesjonalne projektantki planszówek i karcianek przeszły mniej więcej
tę samą drogę co ich koleżanki w branży gier fabularnych. W latach 70. było
ich niewiele, lecz stopniowo, z biegiem
lat, zajmowały kolejne rozmaite stanowiska. Przypływ graczek i projektantek
został spowodowany nowym, rewolucyjnym rodzajem gier: eurogrami.
Pierwszą profesjonalną projektantką gier planszowych była Linda Mosca,
pracująca dla SPI w połowie lat 70, a co
za tym idzie o kilka lat wyprzedzająca pierwszą projektantkę RPG. W latach 1975 – 1977 Mosca opublikowała
trzy gry wojenne: osadzoną w czasach
wojny secesyjnej Battle of the Wilderness (1975); rozgrywającą się w realiach
wojny trzydziestoletniej Rocroi (1976) –

jedną ze słynnych „poczwórnych” gier
SPI [zestaw czterech gier o podobnej tematyce, wydanych w tej samej skali i z identycznymi zasadami – przyp. tłum.]; oraz
stworzoną wraz z Richardem Bergiem
Gondor (1977), tytuł z legendarnej serii
„Games of Middle-earth”.
W ciągu kolejnych lat kilka innych
kobiet wywarło swój wpływ na gry
wojenne. Pośród nich były tworząca
dla SPI Virginia Mulholland, prezeska West End Games Helena Rubinstein, autorka firmy 3W (World Wide
Games) Laura Cochran, pracująca dla
GMT Kai Jensen oraz wyróżniona nagrodami Rachel Simmons.
Mimo to dopiero nadejście eurogier
faktycznie zrewolucjonizowało hobby, dając kobietom nową okazję do zabłyśnięcia. Chociaż początku eurogier
można się doszukiwać w powstaniu
niemieckiej nagrody Spiel des Jahres
(Gra Roku) w 1978 roku, to nabrały one

wiatru w żagle jako osobny styl projektowania dopiero w latach 90 wraz
z wydaniem gry Klausa Teubera Osadnicy z Katanu (1995).
Eurogry były wyjątkowe, ponieważ ich estetyka zdecydowanie różniła się od tego, co znane było wówczas w USA. Walka zbrojna była w eurograch rzadko spotykana, miały one
również bardziej zwięzłe zasady i krótszy czas rozgrywki. W Niemczech eurogry są wyraźnie kierowane do par,
a w USA graczki również wydają się
bardziej zainteresowane tym rodzajem
planszówek.
Wzrostowi liczby fanek eurogier towarzyszyło powiększenie się grona
projektantek. Chociaż kobiety przyłożyły rękę do niektórych z pierwszych
tytułów nagrodzony SdJ, m.in. Dorothy
Garrels pracująca przy grze Scotland
Yard (1982) oraz Suzanne Goldberg
współtworząca Sherlock Holmes Consul-

Dalsza lektura
Odnośniki w nawiasach wskazują
na poszczególne tomy Designers &
Dragons oraz Platinum Appendix

Więcej informacji o środowisku graczy w Los Angeles, w tym na temat „APA-L”
– przeczytaj rozdział The Aurania Gang [PA].
Więcej informacji o Jennell Jaquays i „The Dungeoneer” – przeczytaj rozdział
Judges Guild [‘70s].
Więcej informacji na temat pierwszych gier fabularnych zaprojektowanych
przez kobiety – przeczytaj rozdziały FGU [‘70s], Flying Buffalo [‘70s], Pacesetter [‘80s] oraz (ponownie) The Aurania Gang [PA].
Więcej informacji na temat roli, jakie Jean Wells, Rose Estes, Jean Black, Margaret Weis, Mary Kirchoff i inne kobiety odegrały w historii gier fabularnych –
przeczytaj rozdział TSR [‘70s].
Więcej informacji o Sue Grau i Hero Games – przeczytaj rozdział Hero Auxiliary Corps [PA].
Aby poznać historię firmy, która przyciągnęła wiele graczek i projektantek do
RPG – przeczytaj rozdział White Wolf [‘90s].
Więcej informacji o przełomowej firmie Ann Dupuis – przeczytaj rozdział Grey
Ghost Press [‘90s].
Aby dowiedzieć się więcej o grach niezależnych, które wyrosły z FUDGE – przeczytaj rozdział Evil Hat [‘00s].
Więcej informacji o współczesnych firmach założonych z udziałem kobiet
– przeczytaj rozdziały Margaret Weis Productions [‘90s], Green Ronin Publishing [‘00s], Lumpley Games [‘00s] oraz Paizo Publishing [‘00s].
Aby dowiedzieć się więcej o rewolucji indie – przeczytaj kilka rozdziałów opisujących lata 2000., zaczynając od Adept Press [‘00s]. O roli, jaką odegrała tam Annie Rush, przeczytasz w rozdziale John Wick Presents [‘00s].
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tułów, jak Ad Acta (2002), Linq (2004)
oraz Mall World (2004).

Ostatnio kobiety znów pojawiają się wśród zdobywców SdJ. Andreas
Seyfarth została nagrodzona SdJ jako
współautorka gry Cesarski kurier (2006),
a Susan McKinley Ross zdobyła nagrodę jako samodzielna twórczyni gry
Qwirkle (2011).
Odsetek projektantek w środowisku
gier hobbystycznych wciąż jest mały,
lecz nieustająca ekspansja eurogier
tworzy sprzyjające warunki dla wzrostu ich liczby.

Pod koniec XX wieku kilka projektantek założyło znaczące wydawnictwa
publikujące eurogry. Doris Matthäus
i Frank Nestel wspólnie stworzyli firmę
Doris & Frank, wydawcę popularnych
gier, m.in. Mü and More (1995) oraz Primordial Soup (1997). Andrea Meyer samodzielnie powołała do życia BeWitched-Spiele, wydawcę tak znanych ty-
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ting Detective (1985), to projektantki zaczęły częściej pojawiać się na scenie
dopiero w ostatnich 20 latach.

Morgan
Ironwolf
Mateusz Kominiarczuk

Nawiązując do opisanej
w poprzednich numerach
„Spotkań Losowych” historii
Dungeons & Dragons, wspominamy Morgan Ironwolf. To jedna
z najsłynniejszych postaci kobiecych w dziejach D&D, choć w zasadzie nieznana współczesnym graczom
niezwiązanym z erpegowym ruchem
retro (Old School Renaissance).

Morgan Ironwolf była jedną z pierwszych
postaci ikonicznych w historii RPG. Jej sylwetka
powracała jako wzór dla graczy w przykładach
i na ilustracjach opracowanej przez Toma Moldvaya
2. edycji Basic D&D. W odróżnieniu od Mordenkainena,
Bigby’ego i innych bohaterów, których imiona noszą
artefakty i zaklęcia, Morgan nigdy nie została szczegółowo
opisana, nie doczekała się również rozbudowanej oficjalnej
biografii. Nie znamy jej wieku, pochodzenia, nawet koloru
włosów. Wciąż jednak możemy o niej powiedzieć zaskakująco dużo jako o postaci do gry.
Imię wojowniczki inspirowane było Morganą Le Fay z legendy
arturiańskiej – w odróżnieniu od tej ostatniej nie parała się jednak
magią. Podany w Basic Set do 2. edycji Basic D&D przykład wskazuje, że została wymyślona przez graczkę; dzięki opracowanemu równoległe Advanced D&D 1e: Dungeon Masters Adventure Log wiemy jednak,
że była postacią odgrywaną przez samego Toma Moldvaya – zwolennika prostoty, swobody i umiarkowanej optymalizacji bohaterów graczy.
To ostatnie możemy wnioskować z podejrzanie dobrego doboru współczynników, rzekomo wylosowanych w serii sześciu rzutów 3k6 (bez
powtórzeń). Wysokiej Sile i Kondycji towarzyszą przeciętna Mądrość
(obniżona w zgodzie z zasadami, by dodatkowo podnieść wartość Siły)
oraz niska Charyzma i jeszcze słabsza Inteligencja.
Startowe wyposażenie Morgan – włącznie z kolczugą, tarczą, mieczem, liną i racjami żywnościowymi – ważyło tyle, co 670 monet, czyli
około 30 kilogramów. Gdyby nie brak funduszy i chęć posiadania

rys. Santiago Iborra

28 : Lipiec 2016 : Spotkania Losowe 04

zapomniana
ikona

Zgodnie z Adventure Log w swojej karierze wojowniczka starła się ze
szczurołakami, ogrami i upiorami, a nawet ognistym olbrzymem i dorosłym czarnym smokiem. W ramach jednej z pierwszych wypraw zwiedziła podziemia Nawiedzonej Twierdzy, w której głąb porwana została bliska
jej osoba. W późniejszym czasie poskromiła moc magicznego krzesła (co
trwale poprawiło jej Kondycję), a także spotkała na swojej drodze samego Odyna, wodza Asów. Choć niektórzy z dziewięciu towarzyszy Morgan
polegli – np. dzielna Siostra Rebeka oraz pechowy Czarny Dougal – ona
sama ze wszystkich starć zawsze wychodziła zwycięsko. Osiągnęła
ósmy, Nadludzki (Superhero) poziom wojowniczki. Tylko jeden poziom
dzielił ją od wykrojenia sobie własnej baronii gdzieś na dzikim pograniczu. O ile wiemy, nigdy nie została pokonana. Po 1981 roku Morgan nie
wystąpiła w żadnej oficjalnej publikacji TSR ani Wizards of the Coast.
Tak zrekonstruowana historia jest w zasadzie kompletna, trzeba jednak
wspomnieć o kilku związanych z nią niespójnościach. Po pierwsze,
trudno stwierdzić, do jakiego stronnictwa (czyli charakteru) należałoby
ją przypisać. W przykładzie tworzenia postaci Morgan opisano jako
Praworządną, co w Basic D&D 2e mogło być równoznaczne z „dobrem”.
W dalszej części tego samego podręcznika wspominana jest jednak jako
Neutralna, a co więcej – skłonna ze względów bezpieczeństwa uśmiercić
hobgoblińskich jeńców. Ten poryw mściwego pragmatyzmu (być może
wzmocnionego przez świeże rany i stratę towarzysza broni w potyczce
z pojmanymi goblinoidami) jest hamowany przez Siostrę Rebekę – Praworządną adeptkę. Z kolei wysokopoziomowa wersja Morgan z Advanced D&D 1e opisana została jako Chaotyczna Dobra. W uzgadnianiu
tych relacji nie pomaga wcale fakt, że w dwóch scenach następujących
jedna po drugiej ta sama postać raz opisywana jest jako posiadająca
drugi poziom, a raz jako pierwszopoziomowa – do tego w niewłaściwej
kolejności. Rozbieżności tych nie wyeliminowało ani francuskie wydanie
BD&D 2e, ani nowsze podręczniki Franka Mentzera, w których Morgan po
prostu nie występuje.
Przez długie lata tylko kolekcjonerzy i gracze, którzy poznali D&D dzięki
pudełkowemu zestawowi Moldvaya, pamiętali o Morganie i jej towarzyszach. Do gry wróciła na chwilę, lecz zmieniona nie do poznania – jako
Advanced Adventurer w „Dragonie” #342 (kwiecień 2006), w prześmiewczym, napisanym z perspektywy zrezygnowanego kobolda tekście pt.
Ecology of the Adventurer (Ekologia Awanturnika). Nowe wcielenie wojowniczki było prostą satyrą na przekombinowane postaci opracowywane przez fanów D&D 3.5: „barbarzyńca 2/kapłan 1/wojownik 2/mnich 2/
paladyn 2/tropiciel 2/łotrzyk 2/zaklinacz 4/skrytobójca 1/tancerz
cieni 2”, z Dłonią i Okiem Vecny, tarczą słoneczną oraz raniącym migbłystalnym ostrym tańczącym długim mieczem szybkości +5 w plecaku
(nie wspominając nawet o bliźniaczym anarchicznym aksjomatycznym
świętym przeklętym adamantytowym srebrnym długim mieczu z zimnego żelaza +5, kołczanie pełnym strzał zabijania wszystkiego, pierścieniu
siedmiu życzeń oraz „wszystkim z 7. rozdziału Podręcznika gracza”). Jak
wiadomo, koboldy lubią koloryzować.
O Morganie nie zapomnieli jednak ani jej starzy fani, ani pierwszy portrecista – Jeff Dee, który wykonał reprodukcję jej pierwotnego rysunku
(utraconego lata wcześniej). W Internecie krąży teraz kilka różnych jakościowo wyobrażeń postaci. Dzięki uprzejmości Santiago Iborry możemy
zaprezentować na łamach „Spotkań Losowych” jedno z nich: uwspółcześnioną wersję oryginalnej ilustracji z Basic Set Moldvaya, przedstawiającą Morgan na samym początku jej awanturniczej kariery. Z kolei
zaktywizowani pod koniec pierwszej dekady XXI wieku zwolennicy staroszkolnego RPG zaczęli rozpisywać się na temat własnych wspomnień
związanych z Basic D&D Moldvaya, z których wiele dotyczyło właśnie
Morgan. Użytkownicy forum Dragonsfoot zrekonstruowali nawet przykładowy loch z tego zestawu – opanowaną przez hobgobliny i potworne
szczury Nawiedzoną Twierdzę, w której Morgan Ironwolf, Siostra Rebecca, elf Silverleaf, krasnolud Fredrik i złodziej zwany Czarnym Dougalem
mieli poszukiwać swoich zaginionych bliskich. Moduł DF23: The Haunted
Keep dostępny jest za darmo na stronie Dragonsfoot.

Morgan Ironwolf
charakterystyka postaci

W interpretacji współczesnych fanów Morgan (jedna z kilkunastu gotowych postaci załączonych do fanowskiego modułu DF23: The Haunted
Keep) jest wojowniczką 2. poziomu, a w lochach zamku uwięziono jej
siostrzyczkę, Mirandę. Niezależnie od tego można natrafić na próby
rozpisywania Morgan na zasadach różnych retroklonów i zupełnie współczesnych gier – w tym D&D 4e. Na pamiątkę tej prostej, lecz ciekawej
postaci, a przede wszystkim jej twórcy, Toma Moldvaya, zamieszczamy
statystyki Morgan Ironwolf zgodne z zasadami staroszkolnego Basic D&D
oraz 5. edycji gry.
Oryginalne, szczątkowe statystyki Morgan Ironwolf potraktowałem w duchu Moldvaya, czyli jako luźne wskazówki. Uznałem, że Morgan to archetypowa wojowniczka – nie barbarzynka, paladynka, szermierka bądź
przedstawicielka jeszcze innej profesji. Jej rozpiska powinna być prosta
i oparta na podstawowych dostępnych opcjach. Dotyczy to również
współczynników, które w klasycznym D&D ustalano poprzez serię rzutów.
Podobnie jest w 5. edycji; równie dobrze można jednak wybrać zestaw
pregenerowanych współczynników. Przy konwersji posłużyłem się takim
właśnie podręcznikowym gotowcem, odpowiednio zmodyfikowanym.
Dążenie do prostoty stoi również za rezygnacją z atutów, w D&D 5e
uznawanych za wariant. W innym razie wśród cech Morgan Ironwolf znalazłyby się zapewne: Martial Adept, Shield Master, Heavy Armor Master,
Durable, Tough, Athlete i albo Sentinel, albo Savage Attacker.
Morgan przedstawiona została na kilku progach doświadczenia: 0 PD
(świeżo stworzona postać), 2750 PD (po kilku pierwszych przygodach),
125000 PD (u szczytu chwały), 275000 PD (na zakończenie kariery).
W kolejnych komórkach w danej kolumnie odnotowane są jedynie istotniejsze zmiany względem wcześniejszych poziomów. Dla lepszego zrozumienia klasa pancerza postaci podawana jest w porządku rosnącym
i malejącym (w nawiasie), a premiom do trafienia towarzyszy dla porównania wartość THAC0. Atrybuty podawane są anachronicznie w takiej
kolejności, w jakiej występują w D&D 5e.
Według klasycznych zasad postać wojowniczki nie ma specjalnie rozbudowanych zdolności, awans zaś przychodzi bardzo powoli (i to nie za
pokonanych przeciwników, lecz za wyniesione z lochów złoto). Krzywa
rozwoju jest przy tym bardzo płaska – przez większość czasu postać
niewiele się zmienia z poziomu na poziom, co najwyżej poprawiają się
wytrzymałość, rzuty obronne i szansa na trafienie. Najciekawsze zmiana
zachodzi między poziomami 8. a 9. Oto bohaterka ma szansę uzyskać tytuł szlachecki i założyć własną siedzibę, do której będą ściągali osadnicy
i sprzymierzeńcy. Od tego momentu RPG może ustąpić grze strategicznej.
Zarazem kończą się normalne zasady rozwoju, ustępujące bardzo powolnemu podnoszeniu wytrzymałości. W tym punkcie bardziej niż z samego
Basic/Expert D&D czerpię z Original D&D Gygaxa i Arnesona (wymagało
tego zwłaszcza szacowanie majątku).
5. edycja D&D obiecywała prostotę, jednak trudno się tego domyślić,
patrząc na statystyki przykładowej postaci. Jedynie premie do rzutów
są porównywalne z BD&D Moldvaya i Cooka; nie da się tego samego
powiedzieć o wytrzymałości postaci. Podobnie jak w D&D 3e oraz w późnej odsłonie D&D 4e (seria Essentials) wojowniczka zdobywa sporo
zdolności, głównie na pierwszych poziomach. W połowie kariery postać
potrafi już właściwie wszystko – od tego czasu czeka ją tylko podbijanie
współczynników i ewentualnie gromadzenie magicznych przedmiotów
(których przydział, inaczej niż w D&D d20, pozostawiono całkowicie
w gestii prowadzących). Zgodna z podręcznikowymi zaleceniami rozpiska kładzie natomiast spory nacisk na tło i inne elementy opisu postaci,
przez co niektórzy złośliwie nazywają D&D Next „pierwszą wersją D&D
z elementami RPG”.
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przynajmniej krótkiego łuku, zamiast na kolczugę zdecydowałaby się na
zbroję płytową. W toku kariery zdołała jednak zdobyć nie tylko upragniony pancerz, lecz także zaklętą włócznię i tarczę oraz pierścień ciepła.
Przynajmniej przez jakiś czas nosiła również elfie buty.

BD&D 2e (1981) – B/X
Morgan Ironwolf 

0 XP

Lvl 1 (Veteran), Lawful human female Fighter

Armor Class: 19 (plate & magical shield) [desc. AC 0]
Hit Points: 43 hp (8d8+8)
Speed: 20 ft.
Attack: (7th–9th lvl): +5 to hit [base THAC0 14]

sword +3 to hit (1d8+2 dmg)
short bow +2 to hit (1d6)

magical spear +10 to hit (1d6+4 dmg)

Equipment: (worth 110 gp total, wght. 670 coins – 67 lb.): chain mail,

shield, sword, short bow, quiver with 20 regular and 1 silver-tipped arrow,
50’ rope, 10’ pole, iron spikes, 6 torches, 1 week’s standard rations, large
sack, wine skin with a quart of wine, 2 gp.

16

DEX
13

CON
14

INT
7

125000 XP

Lvl 8 (Superheroine)

Armor Class: 16 (chain mail & shield) [desc. AC 3]
Hit Points: 6 hp (1d8+1)
Speed: 20 ft.
Attack: (1st–3rd lvl) + 0 to hit [base THAC0 19]

STR

Morgan Ironwolf 

WIS
9

Equipment: plate armor, shield +1, spear +2, ring of warmth
Saving Throws: ( 7th–9th lvl)
Poison / Death Ray: 8
Magic Wand: 9
Turn to Stone / Paralysis: 10
Dragon Breath: 10
Spells / Magic Staff: 12

CHA
8

Abilities: prime requisite: Str, +10% XP

+2 to hit melee, dmg & opening doors
+1 to hit ranged, AC and initiative
+1 hit point/hit die
can write simple Common words
normal magic-based saving throws
-1 to reactions, max. 3 retainers – morale 6

Morgan Ironwolf 

Armor Class: 19 (plate & magical shield) [desc. AC 0]
Hit Points: 51 hp (9d8+9)

Saving Throws: (1st–3rd lvl)

[above the name level only +2 hp/lvl]

Poison / Death Ray: 12
Magic Wand: 13
Turn to Stone / Paralysis: 14
Dragon Breath: 15
Spells / Magic Staff: 16

Morgan Ironwolf 
Lvl 2 (Warrior), Lawful human female Fighter

Armor Class: 16 (chain mail & shield) [desc. AC 3]
Hit Points: 14 hp (2d8+2)
Speed: 20 ft.
Equipment: elven boots
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Lvl 9 (Lady – Baroness)

Speed: 20 ft.
Property & followers: castle, barony (4 large villages, ca. 1400
subjects in total, bringing 14000 gp in taxes/year), militia & various
mercenaries (ca. 200 men-at-arms in total).

2750 XP

Morgan Ironwolf 

0 XP

Lvl 1 Good human female Fighter (Soldier)

Morgan Ironwolf 

Armor Class: 19 (chain & shield, class feature) [desc. AC 0]
Hit Points: 12 hp (1d10+2)
Speed: 30 ft.
Proficiency bonus: ( 1st–4th lvl): +2 (used for all checks the character
is proficient in).

Attack: longsword +5 to hit (1d8+3 dmg)
light crossbow +4 to hit (1d8+2)

Background: Soldier (Infantry); Personality Trait: I face problems

head-on; Ideal: Greater Good; Bond: I fight for those who cannot fight for
themselves; Flaw: My hatred of my enemies is blind and unreasoning.

Features: Second Wind (regain 1d10+1 hp once/encounter), Fighting

Armor Class: 22 (magical shield) [desc. AC -3]
Hit Points: 142 hp (13d10+60)
Speed: 30 ft.
Proficiency bonus: +5.
Attack: Longsword +12 / +12 / +12 to hit (1d8+9 dmg; crit 19-20)
Features: Remarkable Athlete (add half your proficiency bonus to Str,
Dex, or Con check without proficiency; add Str mod. to running jump
distance), Extra Attacks (2), Indomitable (reroll a failed ST twice/day),
2nd Fighting Style (dueling: +2 dmg with a 1h melee weapon).

Equipment: longsword +2, ring of warmth

Style (defense: +1 AC in armor), Military Rank (Ensign).

STR

Equipment: (worth ca. 158 gp, wt. 118 lb.): chain mail (heavy armor),

shield, longsword, light crossbow and 20 bolts (and 1 silvered), 50’ rope,
a backpack, a crowbar, a hammer, 10 pitons, 10 torches, a tinderbox,
10 days of rations, and a waterskin, rank insignia, a set of bone dice,
common clothes, belt pouch with a piece of an enemy banner.

STR
16

DEX
14

CON
15

INT
9

125000 XP

Lvl 13

WIS
13

CHA
11

Abilities: +3 to hit melee, dmg & Str checks

+2 to hit ranged, dmg, Dex checks & AC*
+2 hit points/hit die & Con checks
-1 to Int checks
+1 to Wis checks
no bonus/penalty to Cha checks

*Limited by armor type (light / medium only)

Proficiencies: All armors & shields, simple & martial weapons,
land vehicles, gaming dice

Languages: Common, Goblin
Skills: Athletics, Intimidation, Perception, Survival
Saving Throws: Strength, Constitution

Morgan Ironwolf 

20

Armor Class: 21 (plate) [desc. AC -2]
Hit Points: 40 hp (4d10+12)
Speed: 30 ft.
Features: A
 ction Surge (extra action once/encounter), Martial

CON
20

INT
10

WIS
13

CHA
11

+5 hit points/hit die & Con checks

Morgan Ironwolf 

275000 XP

Lvl 17

Armor Class: 22 (magical shield) [desc. AC -3]
Hit Points: 191 hp (17d10+60)
Speed: 30 ft.
Proficiency bonus: (17th-20th): +6.
Attack: longsword +14 / +14 / +14 to hit (1d8+10 dmg, critical hit 18-20)
Equipment: longsword +3, shield +1, bag of holding.

20

Lvl 4

14

Abilities: +5 to hit melee, dmg & Str checks

STR

2750 XP

DEX

DEX
14

CON
20

INT
10

WIS
14

CHA
14

Abilities: +2 to Wis checks

+2 to Cha checks

Features: Superior Critical (18-20)

Action Surge (twice/encounter)
Indomitable (thrice/day).

Archetype (Champion), Improved Critical (19-20).

Equipment: (wt. 126 lb.): plate armor (heavy armor), boots of elvenkind.

STR
17

DEX
14

CON
16

INT
9

WIS
13

CHA
11

Abilities: + 3 to hit melee, dmg & Str checks
+3 hit points/hit die & Con checks
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D&D 5e (2014) – Next

T

om Moldvay (właściwie Thomas Steven Moldvay; na zdjęciu w okularach i z brodą) był autorem oryginalnego „czerwonego pudełka”, drugiej edycji Basic Set do Dungeons &
Dragons – jednej z kilku współcześnie najwyżej cenionych
wersji klasycznego D&D i być może najbardziej prorównościowej edycji gry przed 2008 rokiem [patrz „Spotkania
Losowe” 2/2015 – przyp. red.].

Urodzony w 1948 roku w Cleveland w stanie Ohio, Tom Moldvay dołączył do rozrastającego się TSR w 1979 roku, krótko po uzyskaniu
magisterium z dziedziny antropologii na Uniwersytecie Stanowym
w Kent. Wraz z nim zatrudnienie znalazł także jego kolega-gracz ze
studiów, Lawrence Schick. Wraz z przyjętymi w tym samym czasie
Zebem Cookiem i Jean Wells byli pośród pierwszych pracowników
firmy, którzy mieli wcześniejsze doświadczenie w graniu w D&D, nie
licząc oczywiście założycieli firmy.
Tom pracował nad różnymi podręcznikami, akcesoriami i modułami
(o artykułach do „Dragona” nie wspominając), jego najbardziej znanym dziełem pozostaje jednak BD&D 2e (opracowana wspólnie z Davidem ‘Zebem’ Cookiem i Steve’em Marshem, z udziałem Jean Wells,
Briana Blume’a i wielu innych pracowników TSR). Później Moldvay
nawiązał także współpracę z Avalon Hill, gdzie opublikował własną
wielogatunkową grę fabularną zatytułowaną Lords of Creation (1984),
opisywaną przez krytyków jako „to, czym powinno było być D&D dekadę wcześniej”.
W latach 80. rozpowszechniona była opinia o kierowaniu BD&D do
dzieci (w odróżnieniu od „dorosłego” AD&D dla „prawdziwych hobbystów”). Wyprzedzając współczesnych grognardów o przeszło dwie
dekady, Moldvay już wtedy głosił przeciwny pogląd – w końcu to
AD&D starało się prowadzić Mistrza Podziemi za rękę, zapewniając reguły na każdą okazję. Tymczasem na stronach broszur Basic/Expert
powtarzano jak mantrę, że „zapewniają wskazówki, nie zasady”
i pokładano wiarę w graczach, którym zależy na dobrej zabawie we
wspólnym gronie. Tego (obok współpracy z ‘Zebem’ Cookiem i Brianem Blumem) Gary Gygax nie potrafił wybaczyć, przez co już w 1983
roku linię BD&D przejął jego faworyt, Frank Mentzer.

fot. ©Kevin Hendryx

Tom Moldvay kontynuował współpracę z TSR i Avalon Hill przez resztę
lat 80. XX w., aż z powodów zdrowotnych przeprowadził się do Akron,
gdzie wraz z rodzinami mieszkały jego siostry – Jolan i Rebecca
(upamiętnione w zredagowanym przez Schicka Adventure Log jako
„Yolanda Mirabilis, NG human female Magic-User” i „Sister Rebecca,
LN human female Cleric”). Moldvay zmarł na początku marca 2007
roku, rok przed śmiercią E. Gary’ego Gygaxa, ponad dwa lata przed
Dave’em Arnesonem i trzy lata przed J.E. Holmesem. W chwili śmierci
miał 58 lat. Pomimo starań Rebeki (Jolan zmarła jeszcze wcześniej)
o zachowanie pamiątek po bracie, większość niepublikowanych opracowań z długiego, twórczego życia Toma zostało utraconych.

In Memoriam:

Tom
Moldvay
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Oprócz BD&D 2e Tom Moldvay wspominany jest przede wszystkim
jako autor modułów X1: The Isle of Dread i B4: The Lost City oraz redaktor B2: The Keep on the Borderlands, a także „współautor z przypadku” B3: Palace of the Silver Princess (wersji zielonookładkowej,
która zastąpiła oryginalny moduł Jean Wells w pomarańczowej okładce – zniszczony przez TSR nim trafił do sprzedaży).
Wspominając Morgan Ironwolf, pomyślcie też o jej twórcy, jego siostrach i przyjaciołach oraz innych ludziach, którym zawdzięczamy
dzisiejsze gry fabularne. Zwłaszcza o tych słabiej pamiętanych.
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postaci w realiach Mystary, oficjalnego settingu
Basic D&D.

pis Morgan Ironwolf (oraz jej „następczyni”,
•OAleeny
Halaran z BD&D Mentzera) w pierwszym
z trzech wpisów o ikonach BD&D.

fragment rozgrywki z BD&D 2e: Basic
•PSetrzykładowy
Moldvaya, dostępny na stronie Johna H. Kima.
kan strony z AD&D 1e: Dungeon Masters
•SAdventure
Log na blogu „Grognardia” Jamesa
Maliszewskiego.

Fragmenty BD&D 2e: Basic
Set traktujące o Morgan:
s.16 – tworzenie postaci: Lawful human fighter 1.
s.20 – ilustracja, wyposażenie i udźwig.
s.28 – przykład walki: Morgan jako Neutralna,
optująca za zabiciem pojmanych hobgoblinów,
co spotyka się z protestem Praworządnej siostry
Rebeki.
s.59–60 – eksploracja lochu na przykładzie
Nawiedzonej Twierdzy (opisanej na stronach 55–60).

rys. Jeff Dee
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Zapomniana ikona

Źródła:

rys. WRK
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Oto subiektywne zestawienie najważniejszych wydarzeń w fińskiej branży gier fabularnych.
Wyjeżdżający na zagraniczne stypendia studenci grywają w te dziwne gry

Przełom w odgrywanie ról. Niestety, niewiele wspomnień i dokumentów z tamtych czasów
lat 70. i 80. zachowało się do dzisiaj.
1986

Risto J. „Nordic” Hieta nakładem własnym wydaje pierwszą edycję gry The
Secret Treasure of Raguoc in the Acirema Dungeons. Otwarcie sklepu Fantasiapelit
(Gry fantasy), który stał się kamieniem węgielnym fińskiej branży RPG, i choć
prowadzony dla zysku, zawsze promował fińskie gry fabularne.

1988

Ukazuje się fiński przekład Basic Dungeons & Dragons Franka Mentzera,
zapoczątkowując rozwój hobby. Wychodzą tłumaczenia RuneQuesta, Zewu Cthulhu
i innych popularnych tytułów.

1989

Ukazuje się czasopismo „Magus” poświęcone RPG. Nie był to wprawdzie pierwszy
fiński periodyk poświęcony RPG, lecz okazał się najważniejszym i ukazującym się
najdłużej (1989–2001). Złote lata hobby.

Lata 90

Popularność zyskują larpy, zwłaszcza te o tematyce fantasy oraz wampirycznej.
Pokrewne hobby, jak np. Magic: The Gathering, odciągają ludzi od RPG.

1994

Pierwszy Ropecon – konwent, który przez następne lata spajać będzie całe
środowisko gier fabularnych. Fiński fandom nawiązuje współpracę z zagranicą.
Koniec boomu RPG.

Lata 2000
2001

Koniec XX i początek XXI wieku przynoszą zastój. Hobby jest w rozsypce, choć
pojawiają się wartościowe publikacje, jak np. ponura gra fabularna magii i miecza
Praedor. Dekada zastoju.
Zamknięcie czasopisma „Magus”. Pojawienie się wydawnictw publikujących indie
RPG, m.in. Arkenstone, wydającego przekłady gier wyrosłych ze społeczności Forge.
Ukazuje się pismo „Roolipelaaja”. Ostatecznie upada jako niedochodowe,

2005–2009 wzbudzając ostre dyskusje o kondycji branży. Nie ma rynku na drukowane
czasopismo o RPG.

2010
i później

W obecnej dekadzie dominują nowi profesjonaliści. Działa fiński oddział Pathfinder
Society, z powodzeniem prowadząc zorganizowane rozgrywki. Osoby, które
dołączyły do hobby w latach 80. i 90. mają już swoje dzieci i są gotowe, by przekazać
pałeczkę młodszemu pokoleniu

2012

Ukazuje się skierowana do dzieci Astraterra, chyba najładniejsza fińska gra
fabularna.

2013

Myrskyn sankarit to pierwsze od lat pudełkowe wydanie gry fabularnej, również
przeznaczone dla młodszych graczy.

2016

Astraterra ma zostać wydana po angielsku.
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Krótkie
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fińskiego
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Jukka Särkijärvi

Historia
fińskiej
sceny gier
fabularnych
przekład:

POCZĄTKI

Podobnie jak inne wytwory kultury amerykańskiej w czasach sprzed epoki Internetu,
gry fabularne dotarły do Finlandii z niemal
dziesięcioletnim opóźnieniem. Panuje ogólny konsensus co do tego, że pierwszy kontakt z RPG nastąpił pod koniec lat 70. lub we
wczesnych latach 80. za sprawą wyjeżdżających na zagraniczne stypendia studentów.
Dla nikogo nie będzie chyba zaskoczeniem,
że na początku najpopularniejszym tytułem
w Finlandii było Dungeons & Dragons. Po
piętach deptały mu RuneQuest i Rolemaster.
Z kolei Cyberpunk 2020 był tutaj pierwszą
znaczącą grą w innej konwencji niż fantasy.
Pierwszym fińskim sprzedawcą RPG był Lauri Tudeer, który w 1982 roku importował gry
z USA i rozprowadzał je wśród rodzącej się
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społeczności fińskich graczy. W 1985 roku,
wraz ze swoim bratem, Jyrkim, otworzył
w Helsinkach hobbystyczny sklep Fantasiapelit (Gry fantasy); dzisiaj sieć obecna jest
w dziewięciu miastach.
Wraz z powstaniem sklepów z grami pojawili się także wydawcy. Największymi hitami
tamtych czasów były tłumaczenia amerykańskich gier. W latach 1988–1993 zostały
przełożone na fiński następujące tytuły:
Dungeons & Dragons, RuneQuest, Zew Cthulhu,
Cyberpunk 2020, Twilight: 2000, Rolemaster,
Śródziemie, Paranoia, 2300 AD, Władca Pierścieni Gra Przygodowa, Shadowrun, Stormbringer oraz – choć nie do końca rozumiem,
dlaczego – Macho Women with Guns. Większość z wymienionych gier została opublikowana bądź to przez powiązane z Fantasia-

pelit wydawnictwo ACE Games, bądź przez
Finnish Game House – konkurencyjną sieć
sklepów, która zbankrutowała podczas recesji na początku lat 90. Biorąc pod uwagę
ograniczenia technologiczne, nakłady we
wczesnych latach 90. były olbrzymie, chociaż nie zawsze popyt dorównywał podaży.
Wydawane wtedy podręczniki wciąż są łatwo dostępne. Mniej więcej w tym czasie
w Finlandii pojawiły się także larpy. Niestety
ani źródła, ani zawodna pamięć nie pozwalają na wskazanie konkretnej daty.
Wspomniane tłumaczenia to była przeważnie rzemieślnicza robota. Spośród nich
wyróżniały się przekłady Cyberpunka 2020
i Dungeons & Dragons. Zwłaszcza to pierwsze, za które odpowiadał Joona Vainino,
wedle niektórych lepiej niż oryginał oddaje

Dungeons & Dragons i RuneQuest były dwoma najpopularniejszymi tytułami, sztandarowymi produktami wydawnictw. Gdy
zapytasz Fina w określonym wieku, jaka
była jego pierwsza gra fabularna, zazwyczaj poda ci właśnie jeden z tych tytułów.
RuneQuest cieszył się aż tak wielką popularnością, że fani założyli Kalikos, fińskie
stowarzyszenie miłośników Gloranthy, działające do dzisiaj.
Mieliśmy zatem spory wybór i podaż tłumaczeń amerykańskich tytułów. W przypadku rodzimych produkcji było już o wiele
skromniej. Pierwsza fińska gra fabularna
nosiła tytuł The Secret Treasure of Raguoc in
the Acirema Dungeons (1986) – lub po prostu Acirema – i nie doczekała się szerszej
komercyjnej dystrybucji. Lepiej powiodło
się jej następczyni zatytułowanej Miekka ja
magia (Magia i miecz), wydanej w 1987 roku
w formie małej broszurki z pomarańczową
okładką, którą wciąż można czasem znaleźć
na półkach niektórych sklepów. Oba tytuły
stworzył Risto J. Hieta, znany pod pseudonimem Nordic, powszechnie uważany za ojca
fińskich gier fabularnych.
Co ciekawe, zarówno Acirema, jak i Miekka ja
magia wbrew powszechnej praktyce nie były
kopiami Dungeons & Dragons. Przypominały
raczej prymitywne komputerowe tekstowe
gry przygodowe z tamtych czasów, takie jak
seria Zork, a także gry z gatunku Multi-User
Dungeon. Acirema została niedawno przetłumaczona na angielski i jest dostępna za
darmo w formie elektronicznej jako dwie
broszurki w formacie PDF.
Nordic był także autorem stałej kolumny
o grach fabularnych w czasopiśmie komputerowym „MikroBitti”. Wielu graczy trafiło
do RPG właśnie dzięki tym tekstom. Ukazywało się wówczas kilka pism poświęconych
grom fabularnym, m.in. „Sininen lohikäärme” („Błękitny Smok”), „Claymore”, „Seikkailija” („Poszukiwacz Przygód”) oraz „Magus”.
Ten ostatni tytuł utrzymał się najdłużej; kiedy na przełomie tysiącleci likwidowano czasopismo, zdążyło ukazać się 50 numerów.
Z innych rzeczy, pierwsza edycja poświęconego RPG konwentu Ropecon odbyła się
w 1994 roku.
W tamtym okresie pojawiły się także inne
gry, m.in. ANKH (skrót od Adventurers of the
North – Kalevala Heroes, 1988), horror Astra
(1991), RPG o elfach: Rapier (1989) i Elhendi
(1993), oraz Hiljaisuuden vangit (Więźniowie
ciszy, 1995) – irytująco trudna do zdobycia
gra fabularna o Finlandii w świecie, w którym Hitler wygrał wojnę. Sporządzenie pełnej listy wydanych tytułów nie jest łatwe,
ponieważ wiele z nich to gry i dodatki opublikowane własnym sumptem w małych nakładach. Niektóre wciąż można znaleźć
w lokalnych bibliotekach.

KONIEC ZŁOTEGO WIEKU

Boom skończył się w roku 1992 lub 1993. Sieć
sklepów Game House została zlikwidowana.
Ukazał się jeszcze Wampir: Maskarada i zapadła cisza, a strumień fińskich tytułów zamienił się w ledwo cieknącą strużkę. W 1997
roku Ville Vuorela wydał postapokaliptyczną
grę Taiga, lecz poza tym pod koniec wieku
wydarzyło się niewiele. Wciąż grywano
w RPG – dołączyłem do hobby właśnie w tym
czasie – lecz wydawano mało, nie pojawiały
się żadne znaczące tytuły. To jednak wtedy
na wielu uniwersytetach powstały kluby fanów gier, i to właśnie takie stowarzyszenia
jak Alter Ego na Uniwersytecie Helsińskim
oraz ORC na Politechnice Helsińskiej odegrały kluczową rolę w przyciąganiu do hobby
świeżej krwi, kontynuowaniu organizacji
Ropeconu i promowaniu gier w przestrzeni
publicznej. Jeśli chodzi o kwestie wydawnicze, to wspomniany Vuorela był wówczas
samotnym głosem wołającym na pustyni, publikując w 2000 roku kolejną grę. Tym razem
był to ponury system fantasy o dopracowanej mechanice, zatytułowany Praedor, który
stał się bestsellerem.
Na początku nowego tysiąclecia znów zaczął
się ruch w branży. W 2003 roku nakładem
głównonurtowego wydawnictwa Johnny
Kniga ukazała się gra Myrskyn Aika („Czas
burzy”) autorstwa Mike Pohjoli. Arkenstone
Publishing rozpoczęło tłumaczenie na fiński
gier indie z kręgu społeczności Forge, zaczynając w 2004 roku od My Life with Master,
a następnie wydając m.in. The Mountain
Witch, Dust Devils, Primetime Adventures oraz
The Shadow of Yesterday. Nakładem tegoż wydawnictwa ukazała się także gra Zombeja!
Ovella! (2007; dosłownie Zombie! Na progu!),
która jako pierwsza fińska gra doczekała się
w 2008 roku przekładu na język angielski
pod tytułem Zombie Cinema [polskie wydanie zatytułowane „Kino zombie” znajdziecie
w tym numerze „Spotkań Losowych” – przyp.
red.]. Działalność rozpoczęły wydawnictwa
Ironspine, Myrrysmiehet, Northern Realms,
a także stowarzyszenie na rzecz skandynawskich gier fabularnych – The Society for
Nordic Role-Playing. Co więcej, amerykański
projektant gier James Edward Raggi IV założył w Helsinkach sklep i zaczął wydawać
staroszkolną grę o eksplorowaniu podziemi zatytułowaną Lamentations of the Flame
Princess (2010), mechanicznie powiązaną
z Dungeons & Dragons, estetycznie natomiast
czerpiącą z taniej literatury popularnej
i filmowych horrorów.
Obecnie w Finlandii ukazuje się rocznie około 10 do 12 nowych tytułów RPG, z czego połowę z nich wydaje Raggi. Wydawcy różnią się
między sobą doświadczeniem i prezentują
bardzo odmienne podejście do projektowania i wydawania gier fabularnych.

LISTA PRZEBOJÓW

Trudno zgadnąć, jakie gry są dzisiaj popularne w Finlandii. Swoje szacunki opieram na liście 15 najlepiej sprzedających się gier w sieci Fantasiapelit, lekturze lokalnych forów

poświęconych grom fabularnym, własnych obserwacjach poczynionych podczas czterech lat kierowania pionem RPG
na Ropeconie oraz silnych przeczuciach.
Oznacza to jednak, że nie uwzględniam
tu grup, które zamawiają podręczniki
przez Internet i są zadowolone z zabawy we własnym gronie, bez kontaktu z fandomem. Zatem mogę się
koszmarnie mylić w ocenie.
Silną pozycję zajmują Dungeons &
Dragons i Pathfinder RPG oraz inne
popularne amerykańskie tytuły. Powodzeniem cieszą się zwłaszcza zorganizowane
rozgrywki prowadzone przez Pathfinder Society, które pomagam koordynować – nie dominują jednak w środowisku. Popularne są
staroszkolne wyprawy do podziemi, podobnie jak gry spod szyldu Warhammera 40K.
Uznaniem cieszą się także Praedor, Astraterra (2014), Age of the Tempest (2013) i Heimot
(2006). Niemalejącym uznaniem cieszą się
także rozmaite adaptacje Gwiezdnych Wojen
i Władcy Pierścieni, podobnie jak i Zew Cthulhu. Co więcej, gry z lat 90., np. RuneQuest
i Cyberpunk 2020, wciąż są popularne, ponieważ wielu graczy właśnie od nich zaczynało
przygodę z RPG. RuneQuest i HeroQuest, czyli
kolejna gra osadzona w świecie Gloranthy,
mają oddane grono fanów. Z kolei gry narracyjne, takie jak Fiasco i My Life with Master,
to nisza, choć trzeba przyznać, że żywotna.

FIŃSKIE RPG DZISIAJ

Populacja mówiąca językiem fińskim jest
niewielka, liczy około pięciu milionów osób.
Zabawa w niszowe hobby w takich warunkach nie przyniesie łatwych zysków, obojętne jak by na to nie spojrzeć. Szeroko zakrojona dystrybucja nastręcza problemów,
zwłaszcza w przypadku tak mało przystępnego produktu, jakim są gry fabularne. Idealną
sytuacją byłaby dystrybucja podręczników
poprzez zwykłe księgarnie i nawet udało się
coś w tym kierunku uczynić. Wszystko zaś za
sprawą rodzinnej gry fabularnej Mike Pohjoli zatytułowanej Age of the Tempest (dostępnej
także po angielsku – oryginalnie miała nazywać się Heroes of the Storm, co byłoby wierniejszym tłumaczeniem jej oryginalnego fińskiego tytułu Myrskyn sankarit, lecz okazało
się, że prawa do tej nazwy ma już Blizzard).
Chociaż środowisko jest produktywne, zyski
są niewielkie. Wydawcy traktują gry fabularne jako hobby lub działalność poboczną obok
opłacalnej produkcji gier wideo. Jedynym
wyjątkiem jest James Edward Raggi IV. Wydaje swoje produkty po angielsku, ma spory
katalog tytułów i celuje w rynek międzynarodowy. Co więcej, ma też niezłe pojęcie
o marketingu i reklamie.
Kolejną osobliwością fińskich gier jest ich
autonomiczność. Chociaż w przeszłości napisano i wydano kilka fińskich dodatków do
Twilight: 2000, to jedynymi rodzimymi grami
fabularnymi, które doczekały się rozszerzeń,
akcesoriów i przygód, były opublikowane
przez Northern Realms fantasy RPG Bliaron
(2011) i Age of the Tempest. Większość projek-
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wszechobecny w podręczniku uliczny slang
przyszłości i bezkompromisowy sposób myślenia. Z kolei przekład Dungeons & Dragons
jest uważany za tak zły, że aż dobry.

tantów woli po skończeniu jednej gry zająć
się nowym projektem. To także się zmienia,
choć powoli.
Większość fińskich wydawców, m.in. Myrrysmiehet, Ironspine, Northern Realms i Burger Games (jednoosobowy projekt Ville’a Vuoreli), reprezentuje nurt, który nazwałbym
„tradycyjnymi grami fabularnymi”. To te gry,
które od lat są najpopularniejszymi przedstawicielami hobby – służą do rozgrywania
otwartych, niekończących się przygód, a ich
zasady odzwierciedlają mechanizmy rządzące światem i żyjącymi w nim ludźmi, zamiast
pomagać w tworzeniu określonego typu opowieści. Jest wśród nich i okultystyczna gra
akcji (E.N.O.C. – Operaatio Eisenberg, 2009),
i space opera (Heimot), jest fantasy (Praedor, Bliaron, Age of the Tempest), dystopiczne
science fiction (Stalker, 2008; Vihan lapset,
2013) oraz steampunk (Astraterra). Najnowszy trend to projektowanie gier dla całej rodziny celem poszerzenia grona odbiorców,
czego przykładem są m.in. wspomniane już
Age of the Tempest i Astraterra. Lamentations of
the Flame Princess Jamesa Raggiego również
należy do wspomnianego nurtu gier jako tytuł zaprojektowany na podstawie Dungeons
& Dragons. Dokładniej rzecz ujmując, jest
częścią ruchu Old School Renaissance, czyli
odrodzenia starych zasad D&D, możliwego
dzięki Open Gaming Licence wydawnictwa
Wizards of the Coast.
Wydawnictwo Arkenstone Publishing co
prawda milczy od paru lat, lecz warto o nim
wspomnieć. Zajmuje się wyłącznie grami
z kręgu społeczności Forge, wydając tłumaczenia tytułów indie, importując niskonakładowe gry narracyjne oraz publikując
rodzime produkcje, wśród nich Zombie Cinema, Solar System (2008; oparty na zasadach The Shadow of Yesterday) i The World of
Near (2009).
Wreszcie mamy także The Society for Nordic
Role-Playing, które nie jest wydawnictwem,
lecz zarejestrowanym stowarzyszeniem. Jego
nakładem ukazały się gra fabularna o pingwinach Ikuisuuden laakso (2009; wydana po
angielski jako Valley of Eternity) oraz fińskie
przekłady duńskich i norweskich gier, w tym
tłumaczenie zbioru scenariuszy z duńskiego
konwentu Fastaval. Te ostanie to przedstawiciele skandynawskiej szkoły projektowania
gier, eksperymentalnej i ambitnej artystycznie, będącej odbiciem tamtejszego podejścia
do tworzenia larpów. Scenariusze nie zostały napisane z myślą o dostępnych na rynku
grach, zawierają bowiem własne zasady, które
zazwyczaj składają się zaledwie z garści reguł,
często odrzucających element losowy. Niekiedy bliżej im do wspólnego tworzenia opowieści lub larpów niż do Dungeons & Dragons.
Słynnym przykładem jest duński scenariusz
Slaaraphenland, którego jedyne zasady dotyczą
jedzenia ciasta przez graczy [kiedy odgrywana
postać ulega pokusie, należy zjeść kawałek ciasta;
po zjedzeniu całego ciasta, podzielonego na sześć
kawałków, bohater na zawsze pozostaje w krainie
Slaaraphenland – przyp. tłum.].
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KRAJ TYSIĄCA
STOWARZYSZEŃ

Czasem mawia się, że jeden Fin to pijak,
dwóch Finów to rozróba, a trzech Finów to
stowarzyszenie. Faktycznie, uwielbiamy nasze kluby i społeczności. Choćby dlatego, że
jeśli zarejestrowałeś stowarzyszenie, to możesz ubiegać się o fundusze od różnorakich
instytucji i fundacji, a także zyskujesz dostęp
do różnych miejsc, na przykład centrów aktywności młodzieży, które w innym przypadk u n i e p o z wo l ą n a o r g a n i z ow a n i e
u siebie sesji.
Kluby i stowarzyszenia łączą graczy, pozwalają poznać nowe gry i zorganizować wydarzenia. Wszystkie duże fińskie konwenty
poświęcone grom oraz większość mniejszych
imprez jest powiązana z klubami działającymi na uniwersytetach. Bez Alter Ego i ORC
nie byłoby Ropeconu. Oryginalny pomysł, by
zrobić Tracon, wyszedł z klubu Excalibur. Bywało i tak, że kluby zabierały głos w sprawie
gier na forum publicznym.
Kluby są otwarte dla wszelkich gości, także
dla studentów przebywających w Finlandii
na stypendium i innych zainteresowanych
osób. Podróżujący po kraju fan gier, ciekaw
fińskich rozrywek, może trafić o wiele gorzej.
Poniższa lista nie jest kompletna, nie zawiera
m.in. klubów, które nie mają stron internetowych w języku angielskim.

Fińskie kluby, stowarzyszenia
i społeczności fanów gier:
AGLOMERACJA HELSIŃSKA:
Alter Ego, klub na Uniwersytecie
Helsińskim.
Harmaasudet, stowarzyszenie
larpowo-rekonstrukcyjne.
Kalikos, fińskie stowarzyszenie fanów
Gloranthy.
ORC, klub na Politechnice Aalto.
TAMPERE:
Eru, klub larp i RPG.
Excalibur, klub na Politechnice
w Tampere.
TYR, klub na Uniwersytecie
w Tampere.
TURKU:
TYRMÄ, klub na Uniwersytecie
w Turku.
OULU:
CRYO, klub na Uniwersytecie w Oulu.
LAPPEENRANTA:
Louhi, klub na Politechnice
w Lappeenranta.

POLECANA LEKTURA:

Zombie Cinema. Arkenstone Publishing, 2008
(wyd. pol. jako Kino zombie w: „Spotkania Losowe” 1/2016).
Hounds of the Sea. Myrrysmiehet, 2009.
Stalker – The SciFi Roleplaying Game. Burger
Games, 2012.
Valley of Eternity. Vagrant Workshop, 2012.
Acirema 2e. Risto J. Hieta, 2014. Acirema Player Book oraz Acirema Dungeon Book.

Gra Zombeja! Ovella!
(Zombie! Na progu!
2007) to niewielka gra
narracyjna o pladze żywych trupów i szukaniu
drogi ucieczki z zagrożonego terenu. Do tworzenia
postaci używane są specjalne karty. Oryginalna
edycja gry zapakowana
była w pudełko od kasety
VHS. Polecamy takie opakowanie na polską wersję
tego tytułu, czyli Kino zombie (patrz str. 126).

THOGS – The Hunters of
Golden Sirbul (1995) to
niestandardowe fantasy.
Akcja gry osadzona jest w
obcym świecie zamieszkałym przez ponad 100 ras, z
czego 25 może posłużyć jako
postacie dla graczy. Istoty
spotykane w świecie THOGS
bywają dziwaczne i jedyne w
swoim rodzaju: na przykład
dwugłowa, unosząca się w
powietrzu rasa Xiga.

Lamentations of the Flame Princess (2010)
to tytuł nawiązujący do starych gier fabularnych,
przede wszystkim do oryginalnej edycji Dungeons
& Dragons. Gra czerpie inspiracje z twórczości
Lovecrafta i Barkera, filmów studia Troma, heavy
metalu oraz wszelkich rzeczy dziwnych i strasznych. Podręcznik główny nie opisuje domyślnych
realiów gry, co pozwala twórcom dodatków sięgać
po różnorodną tematykę, od Ziemi w XVII wieku i
jej fantastyczne warianty, przez tradycyjne światy
fantasy, po obce planety.

Solar System (2008)
i The World of Near
(2009) to dwa podręczniki stworzone
przez Eero Tuovinena na
podstawie gry Clintona
R. Nixona The Shadow
of Yesterday (2005).
Pierwszy z nich rozwija
oryginalną mechanikę,
drugi natomiast porządkuje i uzupełnia informacje na temat świata
gry. Część z materiałów
opracowanych przez
Eero Tuovinena znalazła
się w polskim wydaniu
The Shadow of Yesterday (2011).

Dragon Union (2014)
to anglojęzyczna wersja
podręcznika Lohikäärmeliitto. Produkt wywodzi się z nurtu OSR
i przeznaczony jest do
użycia z grami opartymi
na oryginalnej edycji
Dungeons & Dragons.
W podręczniku znaleźć
można nowe klasy postaci i związane z nimi
zasady, informacje dotyczące zachowania się
potworów podczas walki
z różnymi rodzajami bohaterów oraz dodatkowe
lub alternatywne reguły,
w tym elfią magię.

Zombieroolipeli Kalmo

Ikuisuuden laakso / Valley of Eternity (2009) to
gra o walczących o przetrwanie pingwinach, osadzona wśród lodów Antarktydy. Gracze wcielają
się w pingwinich bohaterów buntujących się przeciwko tradycyjnemu życiu
i obyczajom, dokonujących
czynów, na jakie nie zdobyliby się ich pobratymcy. To
gra o poświęceniu tego, co
ważne, w imię wyższych
celów i o wyborach, jakich
musi dokonać jednostka,
by zapewnić społeczności
przetrwanie.
Wydawane przez Ace
Pelit Oy czasopismo
„Magus” ukazywało się
w latach 1989–2001.
Publikowano w nim
materiały do różnych
gier fabularnych, a
także recenzje gier
komputerowych oraz
teksty dotyczące gier
bitewnych, planszowych
i karcianych. „Magus”
był najdłużej ukazującym
się fińskim czasopismem
o RPG. Łącznie wydano
50 numerów.

Neuhanse (Nowa Hanza;
wersja beta z 2010 r.) to
postapokaliptyczna gra
fabularna rozgrywająca
się w rejonie Morza Bałtyckiego 60 lat po globalnej pandemii. Europa
pustoszona jest przez
zbrojne bandy, lecz na
bałtyckim wybrzeżu
cywilizacja podnosi się
ze zgliszczy. Tytułowa
nowa Hanza walczy o
kontrolę nad Bałtykiem z
piratami, feudałami oraz
neo-carem Czwartego
Imperium Rzymskiego.

(Truposz: Gra fabularna
o zombie; 1999) to niewielkie humorystyczne
RPG o ożywionych zmarłych. Postacie tworzy się
losowo, uwzględniając
ich zawód za życia (od
drwala, przez celebrytkę, po szefa mafii)
i rodzaj śmierci (np.
postrzelenie w plecy
przez włamywacza). Gra
doczekała się drugiej
edycji oraz zasad do
rozgrywania larpów.

Roolipelimanifesti (Ma-

Dwumiesięcznik

„Roolipelaaja”
wydawany
był w latach
2005–2007
przez H-Town
Oy (numery
1–9), a następnie przez
Riimuahjo Oy.
Publikowano w nim teksty
o RPG, larpach, CRPG,
grach planszowych,
karcianych i bitewnych.
Po wydaniu 23 numerów
czasopismo zamknięto
jako niedochodowe.
W wydanej w 2009 roku
gdzie Tähti (Gwiazda)
gracze wcielają się w
zmutowane dziewczyny
z maoistycznego zespołu
muzycznego podbijającego
fińskie hale koncertowe w
2017 roku. Estetyka gry
inspirowana jest japońskimi
komiksami. Na sesjach pojawiają się takie tematy jak
randki, szkoła, przesłuchania
zespołu, kontakty z fanami
i agentami oraz oczywiście
koncertów. Osią mechaniki
rozwiązywania konfliktów
jest używanie ciasteczek z
wróżbą zamiast kostek.

Myrskyn Aika (2003)

nifest gier fabularnych;
2005) omawia istotę i
historię RPG, różnice
między amerykańskimi i
skandynawskimi larpami
oraz tematy i sytuacje,
jakie mogą się pojawić
podczas gry. Książka
zawiera także wywiady z
twórcami gier oraz prosty system służący jako
wprowadzenie do RPG a
zarazem przykład skandynawskiego podejścia
do gier fabularnych.

to gra fabularna fantasy.
Trzy podręczniki główne
zawierają zasady przeznaczone zarówno do
rozgrywania sesji, jak
i larpów. Fantastyczna
kraina gry, zwana Valenorem, inspirowana
była m.in. twórczością
Tolkiena, Gwiezdnymi
Wojnami, Opowieściami z
Narni oraz grą fabularną
Dragonlance. Świat gry
rozwijano w ramach cyklicznych larpów Dragonbane, a następnie w grze
Myrskyn Sankarit (2013).

Aonir (2014) to świat
fantasy najechany przez
obcych, za których
sprawą pojawia się
steampunkowa technologia i zmutowana orcza
rasa. Magia opiera się
głównie na psionice i
alchemii. System autorstwa Teemu Suontaka powstał w ramach
pracy magisterskiej z
ekonomii i był przykładem ilustrującym drogę
prowadzącą od pomysłu
do gotowego produktu.

Taiga to postapokaliptyczna gra fabularna
wydana w 1997 roku.
Ludzie zniszczyli Ziemię.
Wszędzie panuje głód,
szerzą się zarazy, a
zniszczone środowisko
nie nadaje się do życia.
Bogaci odgrodzili się w
ufortyfikowanych enklawach, odcinając się od
mutantów i zmotoryzowanych hord łupieżców.
Reszta ludzkości walczy
o przetrwanie w pozbawionym nadziei i pełnym
przemocy świecie.
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Krótki przegląd fińskich gier

Miska Fredman

Fiński
rynek
gier
fabularnych
przekład:

Bardzo się ucieszyłem, kiedy poproszono
mnie o napisanie artykułu o fińskim rynku gier fabularnych. To temat wzbudzający
we mnie emocje, do tego dziedzina, z którą
czuję się blisko związany po wydaniu pięciu
tytułów RPG po fińsku. Nagle jednak miałem
pustkę w głowie i zadawałem sobie pytanie,
co tak naprawdę mam do powiedzenia? Jasne, mogę na przykład opisać, jak wydać i reklamować grę fabularną w Finlandii, tylko
dlaczego miałoby to kogoś zainteresować?
Dostępne są przecież teksty o przygotowaniu wydania, projektowaniu i sprzedawaniu
RPG, a robienie tego w Finlandii i po fińsku
nie czyni wielkiej różnicy.
Zamiast tego pomyślałem, że dobrze by było
zrobić przegląd fińskiego rynku gier fabular-
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Marcin Segit

nych oraz opowiedzieć, dlaczego jest właśnie
taki, a nie inny.

FIŃSKIE RPG

Fińska branża gier fabularnych jest bardzo
mała. Tak mała, że nie ma w Finlandii ani
jednej osoby, która by się utrzymywała z wydawania RPG. No dobrze, myślę, że jest jeden
taki gość, przy czym to Amerykanin, który
wydaje swoje gry po angielsku głównie na
światowy rynek.
Kiedy myślę o fińskim rynku gier fabularnych i ogólnie o tutejszej branży gier, zaczynam dostrzegać pewien paradoks. Ostatnio
Finlandia kilkukrotnie stawała na podium.
Fińskie firmy tworzące gry na urządzenia
przenośne, na przykład Rovio i Supercell,

są znane na całym świecie, Finlandia zaś
jest powszechnie ceniona za „kompetencję
w grach”. Tylko czy istnieją jakieś fińskie gry
fabularne? Owszem, jest kilka, lecz wrócimy
do nich nieco później.
Nie powinno być zaskoczeniem, że sporo fińskich wydawców RPG pracuje w branży gier
lub zajmuje się nimi naukowo. Projektowanie i wydawanie gier fabularnych nie różni
się w zasadzie niczym od produkowania innych rodzajów gier. Do tego RPG to dobry
materiał do badania dynamiki społecznej
w grach. Tworzenie gier fabularnych wymaga sporej elastyczności, ponieważ musisz
opanować nie tylko projektowanie zasad,
lecz także budowanie settingu i innych elementów opisujących realia świata. Daje to

KRÓTKI KURS HISTORII
FIŃSKIEJ BRANŻY GIER
FABULARNYCH

Gry fabularne pojawiły się w Finlandii pod
koniec lat 70. Do połowy lat 80. były znane
głównie niewielkiej grupce wyjeżdżających
na stypendia studentów, którzy grywali
w RPG za granicą lub kupowali gry wysyłkowo. Założona w 1985 roku firma Fantasiapelit
jako pierwsza zajęła się importem i dystrybucją gier fabularnych. Niedługo potem pojawiły się pierwsze tytuły RPG po fińsku. Było
wśród nich kilka rodzimych publikacji, m.in.
The Secret Treasure of Raguoc in the Acirema
Dungeons (grę niedawno przetłumaczono
na angielski i udostępniono w Internecie),
większość tytułów stanowiły jednak przekłady z języka angielskiego. Największy wpływ
na fińskie środowisko miłośników gier fabularnych miało chyba przetłumaczenie
klasycznego czerwonego pudełka Dungeons
& Dragons [chodzi o „D&D Basic Set” wydany
przez TSR w 1981 roku – przyp. tłum.]. Gra była
dostępna w wielu księgarniach i supermarketach obok tradycyjnych gier planszowych.
Przełom lat 80. i 90. można uznać za fiński
złoty wiek gier fabularnych. Pod koniec lat
90. sprzedaż spadła, najwyraźniej zainteresowanie fanów zwróciło się ku grom wideo
i karcianym. Dopiero wraz z nowym tysiącleciem rozpoczęła się nowa era fińskich gier
fabularnych. Wzrosło zainteresowanie niezależnymi wydawnictwami. Wydawnictwo
Arkkikivi Ay w 2004 roku zaczęło sprowadzać i tłumaczyć na fiński gry indie.
W latach 2000–2014 ukazało się sporo fińskich gier niezależnych. Druk cyfrowy, druk
na żądanie, publikacje elektroniczne i finansowanie społecznościowe uczyniły proces
wydawniczy o wiele łatwiejszym. Dzisiaj
w zasadzie każdy może napisać i wydać grę
fabularną. To wprawdzie trend ogarniający
cały świat, jednak dla małej Finlandii to wielka rzecz.
Jak widać, Finlandia niczym się nie wyróżnia. Nasz rynek gier fabularnych podąża
ścieżką wytyczoną przez resztę świata. Ma
on jednak pewną specyficzną cechę, o której warto wspomnieć. To gry dla dzieci
i młodzieży.

RPG DLA DZIECIAKÓW

Na rynku anglojęzycznym dostępne jest
kilka tytułów skierowanych do dzieci, jednak Finowie mają w tej kwestii nieco inne
podejście. Mamy tutaj bowiem prawdziwe

gry fabularne dla młodszych graczy, z rozbudowaną mechaniką i pełnym settingiem,
w odróżnieniu od tytułów dostępnych po
angielsku, zwykle zawierających okrojone
zasady i skrótowy opis świata gry.
W 2012 roku Mike Pohjola z powodzeniem
przeprowadził zbiórkę funduszy na swoją grę
fantasy Myrskyn sankarit. Tytuł ukazał się
rok później, wydany w tradycyjnym pudełku zawierającym podręcznik, kostki, mapę
i karty postaci. Wydanie Myrskyn sankarit
było znaczącym wydarzeniem, ponieważ
dzięki tej grze RPG wróciło na półki księgarń
i supermarketów.
W 2014 roku wydawnictwo Ironspine również z sukcesem zorganizowało za pośrednictwem serwisu Indiegogo przedsprzedaż
przygodowej gry fabularnej science fantasy
z elementami steampunku zatytułowanej
Astraterra. Ilustrowany, kolorowy podręcznik
wydano w twardej oprawie. Przy pracy nad
grą pomagało mi troje moich dzieci.

FIŃSKI RYNEK

Ogólnie rzecz biorąc, podręcznik do gry fabularnej sprzedaje się w Finlandii w liczbie 100
egzemplarzy. Jeżeli uda ci się przekroczyć ten
próg, to oznacza, że dobrze sobie radzisz, a gra
zarobi na zwrot kosztów produkcji – reszta to
już czysty zysk. To oczywiście tylko szacunki.
Wydania w twardej oprawie lub pudełkowe
muszą osiągnąć większą sprzedaż, żeby wyjść
na zero. W fińskich realiach sprzedanie 500
egzemplarzy oznacza sukces. Ponad 1000
sztuk to już hit. Pomijając złote lata 80. i 90.,
tylko garstka gier osiągnęła te magiczne progi. Były wśród nich m.in. Myrskyn sankarit
Mike Pohjoli oraz Praedor z Burger Games. To
nie są wielkie liczby, lecz to prawdopodobnie
właśnie wyniki sprzedaży tłumaczą obecny
brak dodatków do gier i profesjonalnych wydawców RPG w Finlandii.
Może to wyglądać niewesoło, lecz myślę, że
sprawy mają się ku lepszemu. Być może kostki zostają przekazane nowemu pokoleniu
graczy, jako że pierwsza generacja fińskich
fanów RPG została rodzicami, a ich dzieci
zdobyły już odpowiedni poziom doświadczenia. Zarówno Myrskyn sankarit, jak i Astraterra sprzedały się bardzo dobrze jak na
fińskie gry i wygląda na to, że rośnie popyt
na RPG. I to pomimo oferty współczesnych
gier wideo, naprawdę wciągających i rozbudowanych. Gry fabularne mają bowiem coś,
czego nie mogą dać graczom gry komputerowe, nawet MMORPG. Mimo to fiński rynek
wciąż pozostanie niewielki, choćby i podwoił
lub potroił swój rozmiar.

KROK W WIELKI ŚWIAT

Gdy zderzyły się ze sobą realia małego rynku gier fabularnych, wysokie koszty druku
w Finlandii oraz globalny Internet, uświadomiliśmy sobie pewną rzecz. Niby dlaczego
bowiem fińskie gry miałyby nie odnieść sukcesu na świecie, skoro zostały dobrze przyjęte na skromnym rynku lokalnym? Dlaczego
nie wykorzystać globalnych usług i zasobów,
np. Internetu, by uczynić współpracę na od-

KILKA FIŃSKICH GIER

Poniżej znajdziecie parę słów o tych fińskich grach fabularnych, które uważam za
interesujące. Mamy ich oczywiście o wiele
więcej i sporo z nich to godne uwagi tytuły.
O wiele dłuższą listę znajdziecie tutaj –
co prawda po fińsku, lecz od czego jest
tłumacz Google’a?

Praedor
(Burger
Games, Ville
Vuorela, 2000)
– gra fantasy na
podstawie komiksów
Petri Hiltunena.
Gracze wcielają się
w role poszukujących
skarbów wojowników.

Heimot (Ironspine,
Miska Fredman, 2006)
– mroczne science
fiction rozgrywające się
w dalekiej przyszłości.
Ludzkość, podzielona
na dziewięć plemion,
jednoczy się przeciwko
obcemu zagrożeniu.

Stalker (Burger Games,
Ville Vuorela, 2008) – gra
science fiction osadzona
w realiach powieści Piknik na skraju drogi braci
Strugackich. Obcy odwiedzili Ziemię. Po ich wizycie
pozostały dziwne anomalie
i artefakty. Bohaterowie
graczy eksplorują objęte
kwarantanną strefy, by zdobyć cenne obce urządzenia.

Generian Legendat
(Ironspine, Samuli
Ahokas, 2011) – lekka
gra fabularna fantasy
rozgrywająca się
w świecie zwanym
Generią, znajdującym
się całkowicie pod
ziemią i oświetlanym
przez światłogrzyby
i magiczne
wiecznolatarnie.

E.N.O.C. – Operaatio
Eisenberg (Ironspine, Miska Fredman &
Samuli Ahokas, 2009)
– okultystyczna gra
akcji o tajnym oddziale
toczącym sekretną
wojnę przeciwko
nadnaturalnym
zagrożeniom.

Bliaron (Northern
Realms, Uoti Huotari
& kumpp. 2011) –
fantasy rozgrywające
się w świecie Bliaron,
gdzie znaczącą rolę
odgrywają polityka
i intrygi rozmaitych
magicznych organizacji.
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solidne podstawy do tworzenia gier. Niestety,
RPG to towar, który bardzo źle się sprzedaje.
W połączeniu z niewielkim zasięgiem języka
fińskiego, który nie należy do najpopularniejszych, a także innymi wyzwaniami dla
handlowców (jak na przykład sprzedawanie
książki jako gry bez planszy lub pudełka),
wychodzi na to, że projektowanie i wydawanie RPG nie jest sposobem na życie, jeśli
zależy ci na pewnym i stałym źródle dochodu. Choć czasy się zmieniają. Pora zatem na
odrobinę historii.

KILKA FIŃSKICH GIER
Secret Treasure of
Raguoc in the Acirema
Dungeons (Nordic Adventures, Risto J. Hieta, 1986,
przetłumaczona na angielski
przez Jonasa Mustonena
w 2014) – tradycyjna
gra fabularna fantasy o
awanturnikach rabujących
niebezpieczne podziemia.
Dostępna za darmo na stronie www.peussa.com/
acirema/. Omówienie gry
znajdziecie na str. 116.

Myrskyn sankarit /
Age of the Tempest
(Tactic, Mike Pohjola,
2013) – gra fabularna
fantasy, w której
gracze wcielają się
w poszukiwaczy przygód
i rebeliantów walczących
z tyranią złego królaczarnoksiężnika.

Astraterra (Ironspine,
Miska Fredman, 2014)
– science fantasy
dla graczy w każdym
wieku. Są tam latające
wyspy, parowe roboty,
zaginione technologie
i powietrzne okręty.

Vihan lapset (Myrrysmiehet, Ville Takanen &
Jukka Sorsa & Veli-Pekka
Hämäläinen, 2013) – postapokaliptyczna gra science
fiction o bojownikach ruchu
oporu walczących z obcymi
najeźdźcami znanymi jako
Oni. Obcy opanowują zarówno ludzkie ciała, jak i umysły,
zatem jest to gra nie tylko
o przeżyciu w postapokaliptycznych realiach, lecz
także o grozie i paranoi.

Mundus RPG (Northern
Realms, Ville Huohvanainen, 2014) – osadzona
w orientalnych realiach
gra czepiąca inspiracje
z japońskiej historii i
mitologii, mangi i anime.
W królestwie Tentaika
czekają na graczy niesamowite przygody pełne
samurajów, demonów
i intryg.

ległość tanią i prostą? W efekcie w ostatnich
latach po angielsku ukazało się kilka niewielkich fińskich publikacji, w większości
dostępnych za darmo w Internecie, a także
parę dużych gier fabularnych.
Szlak prowadzący na międzynarodowe rynki
przetarł Stalker, gra science fiction na podstawie powieści Piknik na skraju drogi Arkadija
i Borysa Strugackich. Sądząc po recenzjach,
została przyjęta dobrze. Kolejnymi wydanymi po angielsku grami były Mundus – orientalne fantasy RPG – oraz Myrskyn sankarit
opublikowana pod tytułem Age of the Tempest.
W te ślady idzie także Astraterra. Podręcznik
jest tłumaczony na angielski i powinien ukazać się w 2016 roku.

PATRZĄC W
PRZYSZŁOŚĆ

Jestem pewien, że wraz z rozpowszechnieniem się crowdfundingu, publikacji elektronicznych i druku na żądanie więcej fińskich
gier trafi w najbliższych latach na międzynarodowy rynek. Istnieją narzędzia do prowadzenia handlu i reklamy porównywalne
ze sklepami App Store firmy Apple i Google
Play, które zdecydowanie pomagają zorganizować sprzedaż i dystrybucję. Dodatkowo
finansowanie społecznościowe ułatwia prowadzenie działań marketingowych i organizację przedsprzedaży. Nie brakuje tu jednak
problemów, głównie z powodu fińskiego
prawa dotyczącego publicznych zbiórek
funduszy. Potrzebne są m.in. urzędowe zezwolenia na zbieranie pieniędzy, a te przyznawane są tylko firmom i instytucjom; nie
wolno oferować „pustych” progów wsparcia
(bez nagrody); w grę wchodzi jeszcze kilka
innych czynników, np. definicja „sprzedaży”
i jej zastosowanie do crowdfundingu. Choć
tak naprawdę wszystko pójdzie dobrze, jeśli
tylko prowadzący zbiórkę zapewni właściwy
nadzór, jak to miało miejsce podczas przedsprzedaży Astraterry.
Kiedy ma się dzisiaj do dyspozycji te wszystkie wyrafinowane usługi, nie trzeba szukać
dystrybutora bądź wydawcy, który zajmie
się eksportem lub zagraniczną sprzedażą.
Na dobrą sprawę cały interes można prowadzić z własnego domu. Nie trzeba nawet samemu wysyłać pocztą pojedynczych
książek ani składować całego, liczącego tysiące sztuk, nakładu w domu lub biurze. To
wszystko można zlecić zewnętrznej firmie,
która będzie dźwigać ciężary za ciebie. To
oczywiście nie dotyczy tylko Finlandii, my
jedynie podążamy za liderami światowego
trendu. Choć może się zdarzyć i tak, że kiedy
już fińskie gry fabularne zadomowią się na
świecie, to właśnie z Finlandii wyjdzie jakaś
innowacja, coś nowego, co odmieni losy rynku RPG. Zobaczymy.

Fot. Marko Saari
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Przewodnik
po fińskich
konwentach
RPG
przekład:

Chociaż Finlandia jest małym krajem, mamy tu
sporo konwentów i fandomowych wydarzeń.
W 2014 roku we wspólny kalendarz organizatorów konwentów wpisano około 40 imprez, od
zlotów miłośników anime, przez te poświęcone
grom, po spotkania fanów.
Największymi fińskimi konwentami są: Finncon –
zlot miłośników science fiction, organizowany od
1986 roku i gromadzacy nawet 15 000 uczestników; Desucon – konwent fanów anime, który
rozrósł się z pojedynczej letniej imprezy w całoroczną serie spotkań, włączając w to rejs i seminarium; Assembly – festiwal poświęcony komputerom i demoscenie; Ropecon – zlot fanów
gier fabularnych, organizowany od 1994 roku;
wreszcie Tracon, kierujący swój program i atrakcje zarówno do fanów anime, jak i RPG. Wszystkie wymienione imprezy odbywają się w letnie
weekendy w dużych miastach i ich okolicy.
Tracon i Ropecon to największe spośród konwentów poświęconych RPG. Są też mniejsze imprezy,
jak np. Conklaavi w Turku oraz zloty organizowane przez lokalne stowarzyszenia i grupy graczy.
Ropecon i Tracon postrzegane są jako konwenty
dla fanów RPG, pierwszy z nich jest ponadto zaliczany do największych niekomercyjnych imprez

44 : Lipiec 2016 : Spotkania Losowe 04

Marcin Segit

tego typu w Europie. Tracon również ma w swoim programie gry, jednak na RPG przeznacza się
tam o wiele mniej miejsca niż na anime – a także
mniej niż na Ropeconie.

dobra, które można nabyć w hali wystawców.
Ropecon nie przyjmuje przedpłat, robi to z kolei
Tracon – w 2014 dostępne akredytacje wykupiono błyskawicznie.

W artykule skupiam się przede wszystkim na
Ropeconie, choć opisane tu rozwiązania i cechy
imprezy są wspólne także dla Traconu.

Konwenty zapewniają różne atrakcje przez
cały czas trwania imprezy. Zarówno Ropecon, jak i Tracon funkcjonują przez całą
dobę. Oficjalny program może kończyć się
o 1 w nocy, lecz spontaniczne, nieoficjalne
rozgrywki trwają do rana lub do ostatniego
gracza. Poza RPG na konwentach obecne są
larpy, gry figurkowe, kolekcjonerskie gry karciane oraz gry planszowe. Zapraszani są także
goście honorowi, zazwyczaj cieszący się międzynarodowym uznaniem projektanci gier. Na
liście gości Ropeconu znalazły się nie tylko
takie sławy jak Steve Jackson, Luke Crane
i Peter Adkison, lecz także twórcy z innych
dziedzin, zajmujący się m.in. bitewnymi grami
figurkowymi (Jason Soles, autor Warmachine)
i larpami (Martin Ericsson, Claus Raasted).
Goście honorowi zazwyczaj prezentują swoje dokonania i zainteresowania na spotkaniu
wprowadzającym, a następnie uczestniczą
w punktach programu poświęconych ich specjalnościom lub obecnym projektom, prowa-

RZUT OKIEM

W porównaniu z amerykańskimi konwentami,
np. Gen Conem, fińskie zloty są o wiele mniejsze, choć tańsza jest też akredytacja. Zazwyczaj
weekendowa (od piątku do niedzieli) wejściówka
kosztuje około 30 euro, a jednodniowa od 10
do 20 euro, zależnie od konwentu. Dla porównania akredytacja na Worldcon kosztuje około
120 euro, a za wejście na zeszłoroczny Ropecon i Tarcon trzeba było zapłacić odpowiednio
28 i 18 euro. Dodatkowe opłaty pojawiają się
rzadko, nie trzeba wykupywać osobnych biletów,
by wziąć udział w prelekcji lub pograć w gry; na
niektórych warsztatach należy niekiedy wpłacić
niewielką sumę na pokrycie kosztu materiałów
zużytych podczas zajęć. Ogólnie rzecz ujmując,
koszt udziału w fińskim konwencie poświęconym
RPG sprowadza się do wydatków na podróż,
akredytację, nocleg, wyżywienie i wszystkie

Sposób organizacji i działania konwentów sięga
początków tych imprez. Zarówno Ropecon, jak
i Tracon zaczynały jako niewielkie zloty organizowane przez młodych studentów zrzeszonych
w klubach fanów RPG działających na miejscowych uniwersytetach. Oba konwenty urosły
z czasem, lecz podstawowe rzeczy pozostały
takie same, jak np. etos organizowania imprez
przez fanów dla fanów, z tanimi wejściówkami dla młodszych uczestników i niedrogim lub
darmowym noclegiem. Chociaż konwenty odwiedza głównie młodzież, przedział wieku na
zlotach fanów RPG rozciąga się od nastolatków
po rodziców z dziećmi w wieku szkolnym. Wedle
wyników ankiety przeprowadzonej na Ropeconie 2012, przeciętny uczestnik tego konwentu
ma 25–27 lat.

okolicy. Mogą to być kameralne gry ograniczone do jednego pomieszczenia lub nastawione na akcję larpy terenowe. Pojedyncza
rozgrywka trwa zwykle od dwóch do czterech
godzin. Rekwizyty zazwyczaj nie są potrzebne,
jako że mało kto przynosi przebranie na
niewielkiego larpa. Stąd też konwent
zapewnia niezbędne drobne akcesoria
przydatne do gry, jak np. zestaw do makijażu na larpa o zombie.

W 2014 roku na Ropeconie zjawiło się około 75
mistrzów gry, rozegrano jakieś 150 sesji RPG
(konwentowa sesja trwa mniej więcej cztery godziny). Wśród gier pojawiają się D&D, RuneQuest, gry niezależne z kręgu społeczności Forge
oraz wszystko to, co przygotuje bardzo aktywny
lokalny oddział Pathfinder Society. Oczywiście
grywa się także w fińskie gry, jako że projektanci

Oprócz gier w programie konwentów
znajdują się także panele dyskusyjne i prelekcje
na tematy związane z hobby lub motywem przewodnim imprezy. Prelekcje zazwyczaj dotyczą
gier i grania, a także historii i kultury – często
są przygotowane w taki sposób, by dostarczać
przydatnych informacji mistrzom gry. Bywały

NIE TYLKO GRY

Fot. Petra Takamäki

Fińscy konwentowicze lubią się przebierać w różne stroje, co dodaje imprezom uroku. Zazwyczaj
organizowane są konkursy strojów z różnymi kategoriami, a publiczność wybiera zwycięzcę. Kostiumy są różne, od historycznych sukni, przez
przebrania fantasy i militarne, aż po skomplikowane cosplaye, choć oczywiście powszechny jest
wygodny zestaw składający się z jeansów i konwentowej koszulki.

makiet. Modele zgłoszone do konkursów są zazwyczaj prezentowane publiczności, która może
głosować na najlepsze prace. Na Ropeconie odbywa się także konkurs na scenariusz, podczas
którego uczestnicy opracowują przygodę, a mistrzowie gry rozgrywają ją z różnymi drużynami.
Zwycięzcę wyłania się poprzez głosowanie graczy, mistrzów gry oraz jury złożonego z projektantów gier i doświadczonych graczy, a czasem
także gościa honorowego konwentu.

TAK WIELE GIER, TAK MAŁO
CZASU

Hobbyści spotykają się na konwentach tylko przez
parę dni. To okazja, by zobaczyć się ze znajomymi
z innych części kraju. Widok drużyn, które spotykają się tylko na konwentach, by kontynuować
rozpoczętą przed laty kampanię, wcale nie jest
czymś rzadkim. Przykładem takiej rozgrywki jest
kampania zatytułowana Charlie ei surffaa, czyli
Wietkong nie surfuje, osadzona w realiach wojny
wietnamskiej i rozgrywana na zasadach gry fabularnej Phoenix Command, kontynuowana tylko na
Ropeconach już od 19 lat.
Zazwyczaj konwenty RPG oferują rozrywkę i program dotyczący różnych hobby: kolekcjonerskich
gier karcianych, bitewniaków, planszówek i gier
fabularnych – od tradycyjnych sesji w Dungeons
& Dragons po fińskie tytuły indie – a także larpy,
zarówno krótkie i niewymagające, jak i nowatorskie skandynawskie eksperymenty teatralne.
Swoją drogą nie ma wyraźnego podziału na fińskich erpegowców, larpowców i innych. Gracze
grywają we wszystko, a nakładające się obszary
zainteresowań znajdują odbicie w grach omawianych i granych na konwentach. Na halach wystawowych pojawiają się obok siebie kluby miłośników gier, pokazy nowych, dużych projektów
i stoiska konwentów. Można tam, zależnie od
pory roku, zapisać się do klubu, kupić wejściówkę
na konwent lub zdobyć najnowsze informacje na
temat szykowanego kolejnego wielkiego larpa.
Zarówno Tracon, jak i Ropecon organizują turniejowe rozgrywki kolekcjonerskich gier karcianych, figurkowych i planszowych, jako że są to
dobre miejsca do przeprowadzenia krajowych
mistrzostw oraz eliminacji na turnieje międzynarodowe. Odbywają się także konkursy, zwłaszcza wśród fanów gier bitewnych, gdzie w kilku
kategoriach można pochwalić się zdolnościami
artystycznymi w malowaniu figurek i tworzeniu
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dzą także sesje gier fabularnych.

przywożą swoje najnowsze produkty, by zaprezentować je podczas konwentu. Na Ropeconie
można było zatem zagrać nie tylko w świeżo
wydaną grę fabularną dla dzieci autorstwa Mike
Pohjoli, Age of the Tempest, lecz także sprawdzić
inne promowane tytuły i wziąć udział w testach
nowych pomysłów.
Osoby zza granicy odwiedzające fiński konwent
powinny wziąć pod uwagę następujące rzeczy:
1) w Finlandii każdy mówi po angielsku oraz 2)
środowisko graczy jest małe i niesformalizowane,
w związku z tym może nadarzyć się okazja, by
poprosić autora nowej gry o poprowadzenie sesji
po angielsku. Niektóre gry od razu odbywają się
w tym języku. Aby wziąć udział w sesji, należy zapisać się na nią przy stole, gdzie będzie odbywać
się gra, a potem pojawić się tam o wyznaczonej
godzinie. Jeśli zainteresowanie przewyższa liczbę
miejsc, wtedy liczy się kolejność zgłoszeń. Zatem
przyjdź i weź ze sobą swoje szczęśliwe kostki,
mistrz gry zadba o całą resztę.
Zapisywanie się na larpy wygląda podobnie, z tą
różnicą, że są wyznaczone godziny, kiedy można
się zarejestrować na daną grę. Larpy rozgrywane są bądź to na terenie konwentu, bądź w jego

prelekcje m.in. na temat funkcjonowania na
co dzień polityki i sposobów przeniesienia tego
do gier, tworzenia religii na potrzeby RPG oraz
tego, jak rozkład prawdopodobieństwa rzutów
różnymi kostkami może wpłynąć na rozgrywkę.
Prelegenci mają różne doświadczenia i nie jest
niczym niespotykanym zobaczyć gracza z doktoratem opowiadającego o swojej specjalności naukowej. Twórcy programu nie zawsze są Finami,
konwenty chętnie przyjmują zgłoszenia od obcokrajowców, zwłaszcza jeśli prelekcja dotyczy gier
i graczy z danego kraju.
Oprócz wspomnianych wyżej elementów w programie są także inne atrakcje, na przykład tak
zwane hobbystyczne aktywności ruchowe:
starcia z użyciem bezpiecznej piankowej broni
– indywidualne lub turnieje drużynowe, pokazy szermierki i sztuk walki. Na Ropeconie 2014
roku był nawet pokaz profesjonalnego wrestlingu. Na tymże konwencie zainteresowani mogą
wziąć udział w lekcjach tańców historyczny oraz
wielkim balu w sobotnią noc, a także w różnorodnych warsztatach, na przykład tworzenia
larpowych rekwizytów i aktorstwa. Na niemal
każdym fińskim zlocie jest także hala wystawowa, często połączona z galerią, gdzie swoje
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Fińskie konwenty zazwyczaj odbywają
się w dużych miastach, co oznacza łatwy
dostęp do hoteli i hosteli dla tych, którzy
cenią sobie bardziej komfortowe i mniej
tłoczne warunki wypoczynku oraz krótszą
kolejkę pod prysznic.
Zazwyczaj w pobliżu znajdują się rozmaite
sklepy spożywcze, a i na samym konwencie są stoiska z jedzeniem, zatem nie trzeba chodzić daleko. Ci, którzy mają ochotę
na krótki spacer, mogą wyruszyć w miasto
w poszukiwaniu restauracji. Koszt posiłku
to zwykle od 6 (zapiekanka z sera, cebuli,
jajek i szynki w kruchym cieście lub falafel
w picie) do 10 euro (pizza, obiad w restauracji), czasem więcej.

produkty oferują sklepy hobbystyczne, projektanci gier i rękodzielnicy. Najwięksi sprzedawcy przyjmują karty płatnicze, lecz dobrze jest
mieć ze sobą gotówkę. Możecie tam nabyć gry,
wszelkiego rodzaju rekwizyty, książki, biżuterię, a także przynieść coś swojego i wystawić
na konwentowym pchlim targu.
Na Ropeconie w sobotni wieczór część atrakcji
odbywa się na konwentowej scenie. Zwykle organizowany jest pokaz najlepszych kostiumów
larpowych, choć zdarzyło się także, że wystawiono musical skomponowany i odegrany przez
miłośników teatru. Na scenie odbywają się także ceremonie otwarcia i zamknięcia konwentu.
Te pierwsze są zazwyczaj krótkie i składają się
z przywitania konwentowiczów oraz przedstawienia gości honorowych. Z kolei podczas uroczystego zakończenia imprezy wręczane są nagrody dla zwycięzców konkursów. Na Ropeconie
przyznawana jest także nagroda Złotego Smoka
(Kultainen lohikäärme) dla osoby, która najwięcej wniosła do hobby.
Na tych, których zmęczyły „poważne” punkty
programu (co zazwyczaj dzieje się po południu
ostatniego dnia konwentu), czekają lżejsze
atrakcje, np. rozgrywki w żywego Tetrisa lub
mistrzostwa w „papier, kamień, nożyce”. Czasem pojawia się nawet dmuchany zamek (jak na
Ropeconie 2006) lub mała plaża (Ropecon 2007;
zamówienie przekazane do konwentowego działu zaopatrzenia opiewało głównie na „trzy metry
sześcienne piasku”). Na Traconie dodatkowo jest
miejsce przeznaczone do organizowania spotkań
różnych fandomowych grup, jako że konwenty
to także okazja, żeby spotkać innych fanów i porozmawiać na żywo z ludźmi, których poznało
się w Internecie.

KONWENT OPIEKUŃCZY

Najlepszym miejscem, żeby uzyskać odpowiedź
na nurtujące konwentowiczów pytania, jest punkt
informacyjny czynny przez cały czas trwania imprezy. Punkt info udzieli porad dotyczących konwentu: programu, dojazdu, rzeczy zgubionych
i znalezionych i wielu innych.

Poza ofertą programową i różnorodnymi atrakcjami fińskie zloty oferują także miejsce do
spania i dostęp do sanitariatów; nocleg dla konwentowiczów dostępny jest za niewielką opłata
lub za darmo. Za niską ceną idzie jednak brak
wygód, a sale sypialne to zwykle pomieszczenia,
w których można rozłożyć materac i śpiwór. Sale
sypialne są doglądane przez obsługę konwentu,
która pilnuje bezpieczeństwa i dba o ciszę; dozór wymagany jest fińskimi przepisami przeciwpożarowymi – organizować nocleg w miejscach
do tego nieprzeznaczonych wolno jedynie pod
nadzorem, w tym wypadku konwentowego personelu. Jako że sale sypialne w ciągu dnia są
wykorzystywane na konwentowe atrakcje, działa
osobna szatnia na bagaż.
Oprócz prysznica czasem dostępna jest nawet
sauna – jedno i drugie przydaje się szczególnie po wszelkiej aktywności fizycznej w rodzaju
turnieju walki piankową bronią lub warsztatach
tańca (kobiety i mężczyźni korzystają z sauny
osobno, choć bywają też tury koedukacyjne).

O bezpieczeństwo na konwencie również
dbają wolontariusze. Zadaniem konwentowej ochrony jest pilnowanie, by wszystko działało sprawnie oraz pomaganie
uczestnikom imprezy. Zloty mają swoje
regulaminy mające zmniejszyć ryzyko wypadków. Na przykład repliki broni białej i palnej
będące częścią stroju muszą być cały czas zabezpieczone, a spożywanie alkoholu na terenie konwentu jest zabronione. Fińskie prawo dotyczące
imprez masowych wymaga również obecności
osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej
pomocy – zwykle asystą służy tutaj miejscowy
oddział Czerwonego Krzyża.
Dodatkowo regulamin konwentowy zaleca bycie
uprzejmym wobec konwentowiczów i zabrania
wszelkich niepożądanych zachowań wobec innych osób, np. wyzwisk, prześladowania i niedozwolonego kontaktu fizycznego. Ropecon ma
dwie osoby oddelegowane do takich przypadków
– jedną dla uczestników, drugą dla ekipy organizatorów. Lepiej bowiem mieć gotowe na wszelki
wypadek odpowiednie narzędzia i procedury,
niż dać się zaskoczyć, kiedy stanie się coś złego.
Odpowiednie regulacje zawarte w regulaminach
są częścią zasad bezpieczeństwa konwentów
i mają za zadanie uczynić zloty fanów miejscami przyjaznymi zarówno dla uczestników, jak
i organizatorów.

NA ZAPLECZU

Z perspektywy organizatora interesującą cechą
fińskich konwentów jest zazębianie się fandomów i integracja z ekipami przygotowującymi
zloty. Na przykład fani literatury popularnonaukowej i fantasy często grywają w gry fabularne, a larpy czasem czerpią z tematyki anime.
Ze względu na szerokie zainteresowania graczy
nie ma ścisłych podziałów między uczestnikami
konwentów, to samo tyczy się organizatorów.
Na jednej imprezie ktoś będzie głównym koordynatorem, innym razem członkiem obsługi,
a na kolejną wybierze się jako uczestnik. Między
innymi z tych powodów organizatorzy fińskich
konwentów znają się między sobą i unikają
organizowania imprez w nakładających się terminach. W ramach Concon – społeczności organizatorów fińskich konwentów – prowadzony
jest wspólny kalendarz, gdzie zaznacza się znane
daty zlotów. Dwa razy w roku organizowane są
także seminaria dla członków społeczności służące wymianie doświadczeń między doświadczonymi i zupełnie zielonymi organizatorami konMike Pohjola wyróżniony Złotym Smokiem. Fot. Tuomas Puikkonen
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wentów oraz dyskusjom na tematy dotyczące
przygotowywania zlotów.
Kolejną szczególną cechą fińskich konwentów jest
to, że są one organizowane przez organizacje non
-profit zamiast przez firmy lub nieformalne grupy
fanów. Nie są też imprezami nastawionymi na
zysk. Jeżeli wpływy przekroczą poniesione koszty,
nadwyżka przeznaczana jest na organizację kolejnej edycji konwentu. Zloty fanów finansowane
są przede wszystkim z wejściówek, czasem także
z dotacji Ministerstwa Kultury, grantów fundacji
i umów ze sponsorami. Niektóre konwenty współpracują także z miejscowymi bibliotekami i miejskimi urzędami ds. młodzieży.
Personel konwentowy stanowią wolontariusze,
którzy nie otrzymują wynagrodzenia w gotówce.
W zamian za pracę przysługują im pewne korzyści,
np. darmowa wejściówka, ciepłe posiłki i przekąski, a także wstęp na przed- i pokonwentowe
imprezy (z cateringiem lub poczęstunkiem zapewnianym przez organizatorów). Zazwyczaj podczas
konwentu na jedną osobę przypada 8–10 godzin
pracy podzielonych na czterogodzinne dyżury.
Na zlotach wielkości Traconu i Ropeconu działają
około 300-osobowe ekipy wolontariuszy dbające
o prowadzenie szatni, przyjmowanie opłat akredytacyjnych, logistykę imprezy, obsługę techniczną sceny i sieci komputerowej, bezpieczeństwo,
punkt informacyjny i tak dalej. Do tego dochodzą twórcy programu i mistrzowie gry. Minimalny
wiek wolontariusza w Finlandii wynosi 16 lat.
Fot. Marko Saari

WYZWANIA I KIERUNKI
ROZWOJU

Konwenty poświęcone RPG mają się w Finlandii
bardzo dobrze. Organizatorzy, zamiast martwić
się o ich przyszłość, mogą zastanawiać się nad
ulepszaniem imprez. Zwłaszcza gry fabularne
stawiają wyzwania dotyczące dostępności zarówno hobby, jak i konwentów dla różnych grup
uczestników. Branża i gracze dorośli, na zlotach
pojawili się rodzice z dziećmi, o których trzeba
zadbać. W praktyce oznacza to większe zapotrzebowanie na gry i zabawy przeznaczone dla
najmłodszych oraz udogodnienia dla rodziców
z małymi dziećmi.
Kiedy pisałam ten artykuł, trwała dyskusja, jak
jeszcze bardziej otworzyć hobby na wszystkich. W rezultacie na Ropeconie pojawiły się
prezentacje na temat grania w larpy z dziećmi, poruszania w grach tematyki LGBTQIA
oraz tworzenia gier bardziej przystępnych dla
osób niepełnosprawnych.
Wciąganie nowych ludzi do hobby to odwieczny
problem. W Finlandii zazwyczaj trafia się na gry
fabularne dzięki znajomym. Nie mamy centralnego klubu, takiego jak np. szwedzki Sverok.
Zarówno na Traconie, jak i na Ropeconie pojawiają się punkty programu dla początkujących,
włącznie z mistrzami gry prowadzącymi sesje na
życzenie i obsługą, która opowie o dostępnych
grach i zagra z uczestnikami.

Na konwentach pojawia się także coraz więcej
uczestników zza granicy. Duński festiwal larpowy Fastaval przyciąga fanów z całej Skandynawii i nie tylko. Knutepunkt, festiwal larpów
skandynawskich, odbywający się naprzemiennie
w Finlandii (znany tutaj pod nazwą Solmukohta),
Szwecji, Norwegii i Danii odwiedzają konwentowicze z Europy i innych kontynentów. Zagraniczni
goście są mile widziani, a w programach zlotów
znajdują się atrakcje po angielsku lub takie, które
nie wymagają znajomości fińskiego.
Aby fani z innych krajów czuli się jak u siebie, nie
wystarczy jedynie przetłumaczyć podstawowe informacje i szyldy. Należy także objaśnić miejscową kulturę konwentową i jej niepisane zasady, na
przykład te dotyczące alkoholu i wizyt w saunie.
Dostrzeżenie tych kwestii lokalnej kultury, które
wymagają wyjaśnienia, lub odkrycie, jak uczynić
konwent bardziej przyjaznym miejscem dla zagranicznych gości, nie jest dla tubylców najłatwiejszym zadaniem.

SAUNA?

Tak, jak już wspomniałam, na fińskich konwentach jest sauna. Co prawda konwentowy personel może w niej spędzić więcej czasu niż uczestnicy, lecz przynajmniej Ropecon przygotowuje
plan korzystania z sauny, uwzględniając także potrzeby konwentowiczów. Zatem pakujcie ręczniki
i przybywajcie do Finlandii. Mamy tu saunę i gry.
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Rozważania nad
wykorzystaniem
fińskiej mitologii
w grach
fabularnych
przekład:

Mity są jednym z głównych źródeł i inspiracji
literatury fantasy i gier fabularnych. Na oba
te media, a zwłaszcza na gry, olbrzymi wpływ
wywiera kultura anglosaska. W sklepie z
RPG można bowiem na ślepo wskazać dowolny tytuł i niemal bez pudła trafić na podręcznik pełen elfów, krasnoludów, smoków i czarodziejów zaczerpniętych wprost z Dungeons
& Dragons. Nie powinno zatem dziwić, że ludzie z innych europejskich krajów tworzą
własne fantazje oparte na odmiennych mitach, różnych od twórczości anglojęzycznych
Mallorych i Tolkienów.
Ostatnio pracuję nad grą fabularną fantasy
osadzoną w fińskich realiach kulturowych,
co oczywiście stało się przyczynkiem do rozważań nad naszą narodowa mitologią. Kon-

48 : Lipiec 2016 : Spotkania Losowe 04

Marcin Segit

kretnie rzecz ujmując, doszedłem do wniosku, że choć Finlandia ma niesamowite i
piękne dziedzictwo kulturowe, które można
wykorzystać jako podstawę gier fantasy, to
czyha tu także kilka pułapek. Trzeba bowiem
umieć sięgnąć poza nasz narodowy epos, Kalevalę, aby dotrzeć do barwnych i interesujących motywów fantastycznych.
Opiszę moją grę w dalszej części tekstu. Najpierw jednak muszę zająć się wzmiankowanym problemem, czyli Kalevalą.

KWESTIA KALEVALI
Rozmawiając o fińskiej mitologii, należy zauważyć, że większa część tematu skupiona jest wokół
Kalevali, zbioru pieśni ludowych sporządzonego

na początku XIX wieku przez Eliasa Lönnrota.
Kalevala opiewa dawne czyny mitologicznych
herosów żyjących w prehistorycznej Finlandii,
wojny plemienne, magiczne moce oraz powstanie niektórych istotnych zdobyczy cywilizacji, od
żelaznych pługów po drewniane kantele [fiński
ludowy instrument strunowy – przyp. tłum.]. Epos
zaczyna się opisem stworzenia świata, kończy
zaś przedstawieniem wojen toczonych przez
ludy krain Kalevali i Pohjoli – dwa plemiona,
a zarazem dwie odmienne postawy życiowe. Fiński folklor bywa utożsamiany z Kalevalą i nie ma
w tym nic zaskakującego.
Opisany w Kalevali folklor zawiera mnóstwo
elementów mitycznych unikalnych na tle
kultury europejskiej, co czyni fińską tradycję
łatwą do odróżnienia od germańskiej, celtyc-



Źródła: Wikipedia, Biblioteka KUL, Kalevala (PIW 1998).

Dnia pierwszego w kolejności
Sławny kowal Ilmarinen
Nachylił się, by popatrzeć
Od spodu na palenisko,
Co się wydobędzie z ognia,
Co z płomienia się wyłoni.
Łuk wyłonił się z płomienia,
Kusza złota z żarowiska,
Ze srebrem po obu końcach,
Z jelcem trybowanym miedzią.
Łuk wyglądał nie najgorzej,
Ale miał jeden zły zwyczaj:
Co dzień się domagał głowy,
A dwóch w każdy dzień świąteczny.
Przeto kowal Ilmarinen
Nie był nim zbyt zachwycony
I przełamał go na dwoje,
Po czym znów do ognia wrzucił,
Sługom w ogień dąć rozkazał,
Podsycać płomię czeladzi.
I już następnego dzionka
Znów się kowal Ilmarinen
Pochylił nad paleniskiem,
Popatrzy, co tam na spodzie:
Łódź się wyłoniła z ognia,
Żagiel czerwony z płomienia,
Dziób miała złotem odziany,
Wspórki wioseł były z miedzi.
Wyglądała łódź niezgorzej,
Ale miała złe zwyczaje:
Bez przyczyny w bój się rwała,
Do wojaczki bez potrzeby,
Przeto kowal Ilmarinen
Nie był nią zbyt zachwycony:
Porozbijał czółno w drzazgi,
Wrzucił łódź do paleniska,
Sługom w ogień dąć rozkazał,
Podsycać płomię czeladzi.
Jakoż już na trzeci dzionek
Znowu kowal Ilmarinen
Pochylił się, by zobaczyć.
Co się w palenisku darzy:
Ciołka z ognia się wyłoni,
Złotoroga z paleniska,
Z gwiazdą polarną na czole,

Pośród łba słonecznym kręgiem.
Ładnie ciałka wyglądała,
Lecz niedobry miała zwyczaj:
Po lasach polegiwała,
Mleko w ziemię rozlewała.
Przeto kowal Ilmarinen
Nie był nią zbyt zachwycony:
Porąbał krowę w kawały
i powrzucał je do żaru;
Sługom w ogień dąć rozkazał,
Podsycać płomię czeladzi.
Na czwarty kolejny dzionek
Znowu kowal Ilmarinen
Nachylił się, by popatrzeć,
Co tam na dnie paleniska:
Pług wyłonił się z płomienia,
Złoty lemiesz z paleniska,
Złoty pług, z miedzi czepigi,
Trzonek ze szczerego srebra.
Pług wyglądał nie najgorzej,
Ale miał niedobry zwyczaj:
Zaorywał grunt sąsiadów,
Nie szanował cudzej miedzy.
Przeto kowal Ilmarinen
Nie był nim zbyt zachwycony:
Na dwie części pług rozłamał,
Wrzucił je do paleniska;
Wiatrom kazał w ogień dmuchać,
Mocom wichru żar podsycać.
Wichry ogień rozdmuchały,
Zaciął wschodni, dął zachodni,
Najmocniej dął południowy,
Ostro smalił wiatr północny,
Dęły dzień, dęły kolejny,
Dęły też przez dzionek trzeci,
Przez okno wybiegło płomię,
Sypnęły się iskry drzwiami,
Kurz się podniósł aż do nieba,
Zgęstniały z dymu obłoki.
Tedy kowal Ilmarinen
Na ostatek dnia trzeciego
Nachylił się, by popatrzeć,
Co tam na dnie paleniska:
Ujrzał, jak powstaje Sampo,
W górę wieczko pstre wyrasta.

kiej bądź greckiej. Herosi Kalevali są
tragiczni, ogarnięci melancholią i często
bezsilni. Żyją w świecie olbrzymów i dawnych szamańskich mocy. Sensem istnienia jest szczęście, nieuchwytne nawet dla
najpotężniejszych bohaterów. Dawna
wiedza i sekrety są źródłem siły, choć
często na niewiele się zdają. Epos spisany został w charakterystyczny
sposób, zwany metrum Kalevali (trocheicznym, czterostopowym, z pewnymi odstępstwami od przyjętych
reguł – to dla zainteresowanych poetyką), które jest zarazem i formą liryki, i świętą
metodą recytacji magicznych formuł.
Jeśli spojrzeć na kwintesencję Kalevali poprzez fantastyczny filtr, ujrzymy niewielkie
osady z epoki żelaza, z których wywodzą się
bohaterowie – mężowie przeżywający przygody w siodle i pod żaglami, sprawiający
cuda, by zaspokoić swe pragnienia, i rozstrzygający spory za pomocą (magicznych) pieśni
i mieczy. Postacie takie jak długowieczny zaklinacz Väinämöinen, mistrz kowalski Ilmarinen i zmartwychwstały Lemminkäinen są
ikonicznymi przedstawieniami dobra i zła.
W pewien sposób po dziś dzień postrzegani
są na tle innych postaci fantasy jako całkiem
fajni bohaterowie, choć uważanie treści Kalevali za śmieszną i staromodną nie jest wcale
rzadkie (i nieusprawiedliwione).
Znana nam Kalevala to poezja ludowa zebrana z terenów Finlandii i Karelii przez
wzmiankowanego Eliasa Lönnrota, poddana
jego interpretacji i przeróbkom, a niekiedy
nawet uzupełniona przez treści bądź to przez
niego wymyślone, bądź też stworzone na
podstawie istniejących utworów. Plasuje się
ona w szerszym kontekście fińskiej poezji
ludowej, tworzonej w metrum Kalevali
i obejmującej nieskończenie wiele wariantów historii i rymów, które znalazły się
w kompilacji przygotowanej przez Lönnrota.
Do tradycji należą bowiem nie tylko poematy, lecz także różnorodne pieśni magiczne,
modlitwy i liryka. Najlepsze szacunki wskazują, że najważniejsze elementy tego zbioru
tekstów powstały na wybrzeżu Zatoki Fińskiej między V a VII wiekiem n.e., kiedy to
w okolicy pojawiły się państwa plemienne
założone na wzór germańskich i słowiańskich sąsiadów.

KALEVALA W FIŃSKICH
GRACH FABULARNYCH

Pomysł, by stworzyć wyjątkową grę fabularną czerpiącą z mitologii Kalevali, przemawia
do wielu fińskich graczy. Epos wszak zawiera odwołania do znajomych Finom miejsc,
występują w nim wielcy bohaterowie, bóstwa, przygody, magiczne artefakty i wszelkie inne rekwizyty charakterystyczne dla
literatury fantasy. Taka gra mogłaby przynajmniej zachęcić graczy, by docenili narodową spuściznę – byłaby bowiem dla laika
przystępniejszym medium niż oryginalna
poezja. Nie dziwi zatem, że ten pomysł od
dawna jest częścią fundamentu fińskiej społeczności RPG.
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Blok fiński

K

alevala albo Stare pieśni karelskie o dawnych czasach fińskiego ludu – zbiór pieśni ludowych (tak zwanych run) zebrany i opublikowany w dwóch tomach w latach 1835–1836
przez Eliasa Lönnrota, lekarza, botanika i językoznawcę. Kolejne wydanie, uzupełnione o nowe pieśni i poprawione (m.in. połączono zebrane utwory w logiczną całość), ukazało
się w 1849 roku. Kalevala przyczyniła się do rozbudzenia fińskiej tożsamości narodowej i
kulturowej, co doprowadziło do odzyskania przez Finlandię niepodległości od Rosji w 1917
roku. 28 lutego obchodzone jest Święto Kalevali, czyli Dzień Kultury Fińskiej.
Kalevala opisuje fiński mit kreacji świata, stworzonego ze skorupek kaczego jajka, oraz
losy pierwszego człowieka, Väinämöinena, i innych bohaterów, a także przebieg konfliktu
między ludami Pohjoli i Kalevali o Sampo, magiczny młynek szczęścia, będący nieskończonym źródłem soli, pieniędzy i mąki (wedle innych interpretacji Sampo z mitologii fińskiej
to filar podtrzymujący nieboskłon). W eposie pojawiają się magiczne pieśni i herosi o nadprzyrodzonych zdolnościach dokonujący niezwykłych czynów. Co istotne, nie wszystkie
działania bohaterów są racjonalne, a część zadań, których się podejmują, jest niemożliwa
do wykonania, co często prowadzi do poniżenia i nieszczęśliwych wydarzeń. Są tu także
podobieństwa do mitów innych kultur, m.in. romanse, działanie pod wpływem żądzy, zemsta, porwania i boskie interwencje. Warto wspomnieć, że Kalevala była jedną z inspiracji
dla J.R.R. Tolkiena podczas pisania Silmarillionu. Ze streszczeniem wszystkich 50 pieśni
eposu można zapoznać się na stronie Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Pierwszych fragmentarycznych przekładów Kalevali na język polski dokonano w drugiej
połowie XIX wieku. W 1958 roku Janina Porazińska opracowała wersję dla dzieci. Pełny
tekst eposu w opracowaniu filologicznym Karola Laszeckiego i poetyckim przekładzie Józefa
Ozgi Michalskiego ukazał się w zwartej formie w 1974 roku nakładem Ludowej Spółdzielni
Wydawniczej. Najnowsze wydanie w tłumaczeniu Jerzego Litwiniuka opublikował w 1998
roku Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zamieszczony poniżej fragment pochodzi z runa dziesiątego Kalevali w przekładzie Jerzego
Litwiniuka (PIW, 1998). Kowal Ilmarinen przybywa do Pohjoli, aby stworzyć Sampo.

Pierwszą grą czerpiącą z Kalevali
była ANKH (Pasi
Janhunen, 1988) –
zwana także
Adventurers of the
North – Kalevala
Heroes, jak było
napisane na pude ł k u ( g r a j e s t
w całości po fińsku mimo anglojęzycznego tytułu). Została opublikowana
przez Nelostuote Oy, dużego producenta
głównonurtowych gier planszowych. ANKH
bardzo wiele zapożyczyła z Dungeons & Dragons, przenosząc mniej lub bardziej niezdarnie wszystkie kluczowe elementy mechaniki w realia fińskiego fantasy. Fani zazwyczaj podchodzą do ANKH z zakłopotaniem i niechęcią powodowanymi przez widoczny brak ambicji tego tytułu; w powszechnej opinii gra była finansową porażką wydawnictwa.
Kolejną próbą zaadaptowania Kalevali
była Ultima Thule (Ilmari Piela, 1999) opublikowana przez Towarzystwo Literatury Fińskiej, znakomite akademickie grono zajmujące się gromadzeniem, archiwizacją i badaniem fińskiego dziedzictwa narodowego. Gra czerpie ze źródeł historycznych,
jeśli chodzi o takie kwestie jak poezja magiczna, natomiast sam temat w większości
przedstawia w sposób nudny i mało czytelny.
Obecnie Ultima Thule jest przeważnie ignorowana przez graczy, choć można ją znaleźć
w większości fińskich bibliotek.
Pierwszą naprawdę
znakomitą publikacją czerpiącą z Kalevali jest Roudan
maa (Kraina mrozu,
Wille Ruotsalainen,
2004), zawierający
opis świata bezsystemowy podręcznik
opublikowany nakładem własnym autora. Roudan maa osadza mitologię Kalevali
w kontekście ustnie przekazywanych opowieści fińsko-karelskich ludów epoki żelaza
żyjących w realiach historycznego low-magic fantasy. Akcja gry toczy się na początku
drugiego tysiąclecia naszej ery, kilka pokoleń przed pierwszą szwedzką krucjatą [legendarna ekspedycja militarna z ok. połowy
XII wieku, postrzegana jako szwedzki podbój
pogańskiej Finlandii w celu jej chrystianizacji – przyp. tłum.], w fikcyjnym odpowiedniku Finlandii podzielonym między plemiennych królów. Jako że wydarzenia opisane
w Kalevali w świecie gry miały miejsce zaledwie parę dekad wcześniej, wspomnienia
o nich wciąż są żywe.
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Roudan maa cieszy się powszechnym uznaniem i jest pod wieloma względami najlepszą grą czerpiącą z Kalevali, zarówno pośród tytułów wymienionych wcześniej, jak
i różnych autorskich projektów. Mimo łatki historycznego realizmu, typowego dla
fińskiego fantasy, Roudan maa udanie łączy wielkie wydarzenia opisane w Kalevali
z barwnym opisem prawdopodobnego „fińskiego świata” z XI wieku. Dla nas, Finów,
to niemały wyczyn. Przyzwyczajeni jesteśmy bowiem do myśli, że właściwa historia
zaczyna się wraz ze szwedzkimi i nowogrodzkimi kronikami i tak naprawdę niewiele można powiedzieć o starożytnych
Finach bez powoływania się na naszych
współczesnych sąsiadów. Pod tym względem wiarygodne fantastyczne przedstawienie Finlandii w epoce żelaza to odurzający materiał dla fińskiego gracza, który
może zobaczyć swój kraj opisany w sposób
godny pieśni, opowieści i niesamowitych
przygód spotykanych we współczesnej literaturze fantasy zdobnej zazwyczaj w anglosaskie dekoracje. To właśnie chyba jest
n a j l e p s z y p owó d , by ś c i g a ć s m o k a
(lohikäärme – „węża śmierci”, jak go tutaj
nazywamy) kalewalicznego fantasy – poczucie, że nasze własne dziedzictwo również jest piękne i pełne zalet.
Tak się akurat składa, że kiedy piszę te słowa, Wille szykuje nowe wydanie Roudan
maa, tym razem dodając do settingu mechanikę HeroQuest. Te zasady powinny dobrze działać ze światem gry, jego przyziemność była bowiem największą bolączką
oryginalnego wydania. Wersja z 2004 roku
odarta była z dramatyzmu i heroiczności,
zamiast tego skupiała się na tematach znanych z gier przygodowych: drużynach
awanturników, poszukiwaniu skarbów
w ruinach i typowym dla RPG mordowaniu
i łupieniu wszystkich dookoła. Jest szansa,
że dodanie zasad HeroQuest pomoże zrównoważyć wątki, doprowadzając do szczęśliwego kompromisu między ciągotami osadzonego w epoce żelaza fantasy do realistycznego babrania się w błocie i nieczystościach a heroicznymi koncepcjami obecnymi w mitologii Kalevali.

BEZ KALEVALI, BEZ EPOSU

Fińska literatura i gry fantasy mają pewien
charakterystyczny ton, który uwidocznia się,
zwłaszcza gdy nie rozmawiamy o Kalevali.
Mianowicie w porównaniu do współczesnej
amerykańskiej literatury fantasy lub ogólnie
komercyjnej fantastyki fińska twórczość często jest straszliwie ponura: realistyczna, nihilistyczna, przedkładająca wierność historyczną nad romantyczną wizję, idealistyczna
i nieprzewidywalna. Najpopularniejsza fińska gra fabularna, Praedor (Ville Vuorela,
2000), to przykład właśnie takiej estetyki
fantasy: łotrzy zamiast rycerzy, alchemia
w miejsce czarów i duchy zamiast elfów, a całość równie dobrze mogłaby rozgrywać się
w XIV-wiecznej Polsce zamiast w fantastycznym świecie, jako że nie zmieniłoby to nic,
jeśli chodzi o społeczno-polityczne realia.
Fińscy gracze ostatnio ukuli nawet specjalną

nazwę na ten rodzaj gier: „rynsztokowe fantasy”, aby oddać tę wzmocnioną atmosferę
załamania w bardzo przecież optymistycznej
koncepcji low fantasy.
Sądzę, że potrzeba unikania wzniosłych, heroicznych i pełnych dramatyzmu fantazji
spowodowana jest ciężarem anglosaskiego
dziedzictwa gatunku fantasy. Już od czasów
RuneQuesta (koniec lat 70.) gracze pragnący
uniknąć kopiowania Dungeons & Dragons często starali się odróżnić swoją twórczość od
Tolkiena i D&D za pomocą rozmaitych wariantów realizmu historycznego. Nie jest to
oczywiście zjawisko ograniczone tylko do
Finlandii. Wydaje się, że gdyby oceniać na
przykładzie Warhammera, Das Schwarze
Auge i Wiedźmina, to większa część Europy
już od paru dekad pracuje nad swoją „ucieczką od fantasy”,
Niezależnie od światowego podejścia do tematu, moim zdaniem to niesamowite, w jaki
sposób Roudan maa, najlepsza adaptacja fińskiej mitologii do potrzeb gier fabularnych,
udanie łączy właśnie historyczny realizm
i Kalevalę. To tylko moje spekulacje, lecz jeśli
chodzi o wrażenia estetyczne, to nie zdziwiłbym się, gdyby moi rodacy uznali bardziej
górnolotne i poetyckie motywy obecne w Kalevali, jak na przykład stworzenie świata
z jajka kaczki lub kobietę siedzącą na tęczy,
za zbyt prymitywne dla współczesnych wyobrażeń fantasy. Pod tym względem klarowny historyczny świat wraz z rzeczywistą geografią, połączony z rynsztokowym sposobem
zabawy, tworzy idealny wręcz związek treści
Kalevali z grą fantasy.

W STRONĘ NOWEGO
FIŃSKIEGO FANTASY

Jest parę gier fabularnych fantasy, które
są jednoznacznie fińskie, choć nie za
mocno osadzone
w tematyce zaczerpniętej z Kalevali. Najważniejszą z nich
jest Noitahovi (Wiedźm i d wó r , Tu o m a s
Kortelainen, 2011), rozgrywająca się w alternatywnym średniowieczu, gdzie mongolskie
podboje nie zakończyły się na Nowogrodzie,
lecz ogarnęły cały obszar fińskiego półwyspu. Co więcej, w tym intrygującym świecie
za sprawą obecności magii panuje matriarchat, gdyż to kobiety dzięki wrodzonemu
talentowi magicznemu są dominującą płcią.
Mamy tu zatem średniowieczne fantasy
o odmiennej sytuacji społeczno-politycznej,
zachęcające graczy do odłożenia na bok znajomych koncepcji dotyczących roli płci, osadzone w fantastycznej Finlandii podobnej do
realiów opisanych w Roudan maa. Obie gry
dzielą bowiem wyobrażenie zimnego, dzikiego kraju położonego na skraju cywilizowanego świata, zmagającego się z transformacją kultury plemiennej w średniowieczną.

Jeśli zaś chodzi o to, jak Noitahovi umiejscawia się między high (romantycznym) i low
(realistycznym) fantasy, to biorąc pod uwagę
trendy w fińskiej fantastyce, realistyczne jądro gry nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. W świecie Noitahovi główną rolę
odgrywają procesy społeczno-ekonomiczne
i idee kulturowe, natomiast jednostki – nawet heroiczne – próbują uniknąć schwytania
w bezlitosne tryby historii. Choć nawet tutaj
dodające dramatyzmu (oraz, co warto zauważyć, nowoczesne) zasady i pewna zachęta, by ludzkie problemy rozwiązywać w patetyczny sposób, czynią z Noitahovi jedną
z najbardziej romantycznych fińskich
gier fabularnych.

POZOSTAŁY FIŃSKI
FOLKLOR

Opisałem wcześniej Kalevalę jako opisującą
„większą część” fińskiego folkloru, sugerując
tym samym, że istnieją także inne charakterystyczne fińskie mity. Jest pośród nich wiele
elementów wspólnych dla kultury europejskiej, takich jak baśnie, kult świętych, historie
poszczególnych regionów, a to wszystko zaprawione lokalnym kolorytem. Sprawa bowiem wygląda tak, że Elias Lönnrot, kompilując Kalevalę, działał według planu, mając
przez to tendencję to ignorowania lub umniejszania pewnych elementów kultury i folklo-

ru, które nie pasowały do przyjętej misji stworzenia homeryckiego eposu. Stąd Kalevala
podkreśla znaczenie epickich pieśni ludowych, politeistycznych bóstw i konfliktu między Kalevalą a Pohjolą, co po dziś dzień znajduje odbicie w umysłach fińskich artystów.
Ta sytuacja niestety nie tylko zachęca do nużącego powtarzania w kółko garści tych samych historii, lecz także ogranicza mitologiczną wyobraźnię. Typowe fińskie fantasy
musi zatem być opowieścią o wielkim bardzie
Väinämöinenie (postaci obecnej w folklorze,
lecz nie najważniejszej) walczącym ze złowrogim ludem kraju Pohjoli (na dobrą sprawę
wymysł Lönnrota), wzywającym na pomoc
bogów (wymyślonych przez Lönnrota), by
zdobyć cudowne Sampo (błędnie zinterpretowane jako róg obfitości). Tymczasem Kalevala
ignoruje i bagatelizuje znaczenie tak pospolitych elementów fińskiej mitologii, jak przywoływanie duchów przodków i powiązany
z tymi obrzędami kult skrzatów domowych,
kult niedźwiedzia, a także długotrwałe oddziaływanie katolicyzmu na tutejszy folklor.
Oczywiście daleki jestem od twierdzenia, że
błędem jest uważanie Kalevali Lönnrota za
jedyną słuszną interpretację nieokiełznanego
i mętnego folkloru, pełnego sprzecznych ze
sobą koncepcji. To raczej współczesny autor
popełnia błąd, traktując Kalevalę jako pełne
źródło fińskiej mitologii i fantastyki. To tak
jakby angielski pisarz twierdził, że Le Morte
d’Arthur to jedyne właściwe źródło i inspiracja dla angielskiej literatury fantasy. Będę zadowolony, jeśli nigdy więcej nie ujrzę kolejnego komiksu lub książki o grabieży Sampo.

EKSPERYMENT
Z DZIEDZINY
ANTROPOLOGII GIER

Chciałbym teraz przedstawić swego rodzaju
eksperyment w postaci fińskiej gry fantasy
prezentującej inne podejście niż opisane
wcześniej tytuły: Fellows of the Julenius Archive (dostępna za darmo po fińsku i angielsku,
zachęcam do rzucenia okiem). To mała eksperymentalna gra fabularna, którą stworzyłem w 2013 roku na potrzeby publikacji opisującej folklor Kainuu (odległego regionu
Finlandii). W kontekście tego eseju na temat
wykorzystania fińskiej mitologii w grach
Fellows of the Julenius Archive może posłużyć
za interesujący przypadek. Gra opowiada
o antropologach i folklorystach badających
autentyczne nadnaturalne tradycje Kainuu
(badacze mogą przekonać się na własnej skórze, że wbrew temu, co się powszechnie sądzi, skrzaty i gobliny wcale nie wyginęły).
Za materiał źródłowy do gry posłużyły zebrane w XX wieku opisy autentycznego folkloru
Kainuu. Nie ma tam śladu po Kalevali,
zwłaszcza że tego rodzaju poematy, z których
zbudowany jest epos, były znane głównie
w Sawonii i Karelii, i już w XIX wieku stały
się szybko zanikającym zjawiskiem. Zamiast
nich naukowcy badają pamięć mitu, na którą
składają się rosyjska okupacja, kult przodków, duchy natury, ukryte skarby, zjawy
i czarownicy. Zbiór Wildwood Tales, w któ-

rym została opublikowana gra, dobrze
opisuje ten rodzaj folkloru – sięgnijcie po
niego, jeśli was to interesuje, a z pewnością dowiecie się czegoś o rzeczach upiornych i nadprzyrodzonych.
Biorąc pod uwagę związek fińskiej
tożsamości narodowej z Kalevalą, gra
Fellows of the Julenius Archive jest
o tyle interesująca, że przedstawia
swego rodzaju antykalewaliczny obraz fińskiego folkloru. Jeśli opisaną
wcześniej grę Noitahovi uznamy za
fantasy neutralnie nastawione do Kalevali, to
Fellows of the Julenius Archive pokazuje, jak
mogłaby wyglądać nasza wyobraźnia, gdybyśmy wyrzucili z niej narodowy epos. Byłoby
zdecydowanie bardziej europejsko, podobnie
jak w przypadku większości szwedzkiego lub
niemieckiego folkloru.

NIEDAWNO ZAGRAŁEM W
BAŚNIOWĄ GRĘ

Jakie gry fantasy tworzy fiński gracz, miłośnik gatunku, kiedy próbuje się wyrwać
z ucisku szablonowej amerykańskiej fantastyki? Wille Ruotsalainen i Tuomas Kortelainen dali odpowiedź na to pytanie w postaci,
odpowiednio, gier Roudan maa i Noitahovi. To
dobre produkty, choć w pewnych aspektach
ograniczone przez historyczne nawiązania.
Plasują się gdzieś pomiędzy Howardem a Tolkienem, łącząc historyczny romans z prostymi, fantasmagorycznymi dekoracjami.
Swego czasu w Finlandii tworzono także
inny rodzaj literatury fantasy, nawiązujący
do baśniowych motywów. Możecie znać ten
gatunek z twórczości takich autorów jak
George MacDonald, Lord Dunsany and C.S.
Lewis. W Finlandii swój rozkwit ten rodzaj
twórczości przeżywał na początku XX wieku
wraz z takimi autorami jak Aili Somersalo
i Yrjö Kokko. Warto rozważyć, jak wyglądałyby gry fabularne czerpiące inspirację z baśni zamiast z Kalevali i Tolkiena.
Weźmy na przykład mój ulubiony temat: „to,
co jest”, rzeczywistość w większości nietkniętą przez człowieka, pierwszy i ostatni
pierwotny las, puszczę między światami. Oto
kosmos i chaos, na którego skraju wyrastają
ludzkie osiedla. Nasz świat jest wątły, acz
rozległy. Dziewicza Puszcza jest jednak większa. Za Puszczą leżą inne światy, choć wie
o nich niewielu. Tak się składa, że przez
Puszczę prowadzą liczne szlaki, a jeden
z nich jest ważniejszy niż pozostałe: wędrując przez sny i wyobraźnię, jak to zostało
uwiecznione przez artystów, możemy kroczyć pomiędzy światami.
Pośród tych światów istnieje jeden szczególny, znany z opowieści, bliski i drogi fińskim
ludom znad Bałtyku, i najbardziej zaprzątający mi głowę. To Sariola, Kraina Świtu, położona na wschód od słońca i na zachód od
księżyca. To ziemie niepewnego, ulotnego
istnienia, zawieszone nad przesmykiem oddzielającym ląd Snu od krain Opowieści,
przynależące do obu tych światów, lecz niebędące żadnym z nich. Odłączona od Dzie-
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Wartą wzmianki na potrzeby tego wywodu
cechą szczególną Noitahovi jest nieprzywiązywanie wagi do kalewalicznych elementów
fińskiej kultury i oferowanie w zamian bardziej ogólnego zarysu świata, na który mogą
wpływać gracze. Nie ma tu zatem Väinämöinena, kobiety i podobnych, nie ma wielkiego
eschatologicznego konfliktu z Saamami lub
kimkolwiek innym ani bezładnych kopii germańskich panteonów. Mimo to świat gry jest
typowo fiński, z jego szamańską magią,
skomplikowaną sytuacją polityczną i ludem
pod obcą okupacją, z wolna przekształcającym się w zjednoczony naród. Noitahovi to
fińska gra, która z jednej strony nie ma długu
wdzięczności wobec Kalevali, a z drugiej nie
jest bezpłciową kalką z Dungeons & Dragons.

wiczej Puszczy przez Najstarszego Pieśniarza, osnuta niebiańską poświatą czerwieni
i błękitu i rozciągająca się od murów centralnie położonego zamku Soria Moria, Sariola
jest krainą ściśle powiązaną duchowo z ludem wodnego ptactwa – Finami [ptaki wodne
były uważane przez ludy fińskie za święte –
przyp. tłum.].
Z jakiegoż to powodu wciąż myślę o Sarioli,
Krainie Świtu? Otóż jest ona przyczyną nowej gry, nad którą pracuję. Gracze wcielają
się w niej w „sennych wędrowców”, zyskując
tym samym zdolność przemierzania w wyobraźni Dziewiczej Puszczy i docierania po
długiej podróży do Sarioli. Mają sposobność
zwiedzać ten dziwny, baśniowy świat, poznając gadające zwierzęta, sprawiedliwych królów, mądrych wieśniaków, potężne wiedźmy
i wiedźmiarzy, piękne księżniczki, trolle i tak
dalej. Odkryją także, że mieszkańcy Sarioli
znają sennych wędrowców i oczekują ich
przybycia, gdyż od wielu pokoleń nie widziano żadnego z nich.

To, co najbardziej nie daje mi spokoju, to
niepewność, co otwarcie tej puszki Pandory
oznacza dla mieszkańców Sarioli. Najwyraźniej są oni potomkami sennych wędrowców sprzed wieków, wiedzą także o istnieniu naszej Finlandii, Häme, Karelii, Saremy,
Tallinnu, Liwonii i tak dalej. Co więcej,
przybycie sennych wędrowców łączy się ze
starożytną przepowiednią, jako że w przeszłości kontakty między światami miały
miejsce w niespokojnych czasach. Mimo to
jest dla mnie oczywiste, że zapieczętowanie
na początku XX wieku dróg wiodących do
Sarioli nie odbyło się bez przyczyny. Czy
Kraina Świtu odniesie korzyść z ponownej
wizyty sennych wędrowców?

PROSTYMI SŁOWAMI

Zatem mamy tu fantastyczną grę przygodową z gatunku „portal fantasy”, w której ludzie z naszego świata podróżują do niesamowitej krainy baśni – skojarzenia z Narnią,
Ultimą, Krainą Snów H.P. Lovecrafta i podobnymi kreacjami są jak najbardziej poprawne.
Nie ma tu tworzenia postaci,
ponieważ uczestnicy zabawy odgrywają samych
siebie, tak po
prostu. Nie ma
tu także śmierci
bohaterów ani
„przegranej”, pon i ew a ż s e n n i
wędrowcy odbywa j ą p o d r ó ż e
wyłącznie
w swoich umysłach, wspomagani przez mistrza gry, który
j a ko s t r a ż n i k
portalu opisuje
grupie Sariolę.
Sedno gry stanowią eksploracja,
nawiązywanie
kontaktów i odkrywanie innej
rzeczywistości.
Świat to typowa
kraina baśni
o fińskim kolor yc i e , z p r z e pięknie nakreślonymi prostymi, archetypicznymi pomysłami. Jako że czas
w Sarioli płynie
inaczej, lata i dekady mogą mijać między kolejny m i s e s j a m i
niczym
mgnienie oka.
Jak można się
domyślać, moja

nowa
gra tworzona jest
z myślą o graczach młodych
i początkujących, zarówno dziewczętach,
jak i chłopcach. To projekt
o większym zasięgu, dokonujący dekonstrukcji, jeśli wolno
mi tak powiedzieć – gra przygodowa
z niewielką ilością przemocy, za to
z dużą dozą interakcji z różnorodnymi baśniowymi motywami, osadzona w łatwym
do zrozumienia świecie, który jednocześnie
jest „poważny” w sensie spełnienia oczekiwań miłośników literatury fantasy. Łatwo ją
porównać do takich tytułów jak Prince Valiant Grega Stafforda i Trollbabe Rona
Edwardsa, choć staram się, by moja gra była
od tych produkcji zarówno przystępniejsza,
jak i bardziej wyrafinowana literacko.
Oto kilka elementów świata gry, z których
jestem szczególnie zadowolony:
Niektóre zwierzęta z Krainy Świtu są mądrzejsze niż inne, na tyle, by wdawać się
z ludźmi w sensowną konwersację. Żywot
zwierząt jest podobny do warunków znanych z baśni: egzystują w skrajnie konserwatywnym, nieprzyjemnym, cynicznym
świecie, gdzie każdy ma przypisane swoje
miejsce, a ci, którzy ośmielają się przekraczać granice wyznaczone w wielkim planie
natury, zostają szybko ukarani. Zwierzęta
noszą tradycyjne imiona, i tak na przykład
pierwsze dziecko w lisiej rodzinie zawsze
nazywane jest „Kettu Repolainen” (coś w rodzaju „Rudy Lis”), co sprawia, że zwierzęcy
świat jest w pewnym stopniu nieprzenikniony dla ludzi.
„Księżniczka” to w baśniowej krainie Sarioli
nieco przewrotny termin. Szlachetna krew
Królów Żeglarzy (obcego rodu przybyszów,
którzy dawno temu objęli władzę) płynąca
w żyłach prawdziwej księżniczki potrafi bowiem objawić swe właściwości w nieoczekiwany sposób. Oprócz spontanicznego śpiewu
i tańca oraz przyjaźni ze wszystkimi zwierzętami szlachetnie urodzona może doświadczać najprzeróżniejszych zjawisk, od nagłej
lewitacji, aż po uwięzienie na szczycie góry
z najczystszego diamentu. Jedynie małżeństwo może zdjąć ten Królewski Urok. Stare
panny z tego szlachetnego rodu w zasadzie
skazane są na zostanie czarownicami, inaczej czeka je marny los.
Niekiedy Sariola jednoczy się pod berłem
Najwyższego Króla, o skroniach przyozdobionych Pierzastą Koroną, pobłogosławionego talentem sterowania Obłokami Jutrzenki,
wielkimi powietrznymi okrętami przemierzającymi przestworza. Innym razem kraj
ogarniają konflikty, ziemię dzieli między sie-
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bie
wielu
królów,
a wokół czają się trolle.
Jako że gracze –
senni wędrowcy – odwiedzają Krainę Świtu
w różnych momentach,
będą mieli okazję obserwować
okresy politycznego zjednoczenia
Elias Lönnrot
kraju oraz możliwe niepowodzenie
tych wysiłków spowodowane machinacjami jeszcze potężniejszych sił.

FIŃSKI – CO TO ZNACZY?

Sariola to rezultat mojego pragnienia, by
stworzyć estetyczną i nieszablonową grę dla
początkujących. Podczas pracy projekt powoli zmieniał się w próbę stworzenia fińskiego fantasy. Kalewaliczne wątki są tu raczej subtelne, lecz jest ku temu powód. Kalevala wraz z całym otaczającym ją szacunkiem jest w zasadzie deklaracją niepodległości, a tymczasem mnie najbardziej interesuje aspekt współzależności – nie tylko tego, co
jest unikalne dla fińskiego dziedzictwa kulturowego, lecz także tych rzeczy, które daliśmy innym.
Właśnie z tego powodu Sariola pojawia się
także w norweskich baśniach, jej królowie
mówią po szwedzku, a Kościej Nieśmiertelny
nawiedza te ziemie. To dlatego motywy
wspólne dla europejskich baśni traktowane
są w Sarioli jako rodzime idee, bez prób oddzielenia unikalnych fińskich treści, zapożyczenia z chrześcijaństwa i wierzeń pogańskich są tak samo mile widziane, a koncepcje
typowe dla epoki żelaza są równie powszechne, jak te właściwe średniowieczu; wszystko
to oczywiście dostosowane do preferencji
drużyny. Historia Finów żyjących na bałtyckich rozdrożach jest niesamowicie synkretyczna, co niesie za sobą różnorakie konsekwencje. Jednocześnie ta właśnie historia
dostarcza wielu wyjątkowych, interesujących motywów do wykorzystania podczas
t wo r z e n i a f a n t a s t yc z n yc h ś w i a t ów

i opowieści.
Oczywiście
w grze znajdą się
także autentyczne fińskie praktyki magiczne
(bardzo, bardzo grywalne),
informacje o skrzatach, animistyczna mitologia, zinstytucjonalizowane czarodziejstwo i jeszcze więcej fajnych rzeczy. Bardziej wnikliwe patrząc, senna natura Sarioli umożliwia łatwe
włączanie do gry tematów zaczerpniętych
z dowolnego okresu dziejów Finlandii, co pozwala na zanurzenie się w nieprzemijającym historycznym romantyzmie – rozważaniach, jak się żyło w Dawnych Czasach, zanim dziadek zelektryfikował oborę. Jedna
z moich ulubionych przygód (gra mocno
opiera się na scenariuszach) opisuje sprowadzenie do Krainy Świtu kolei – takiej podstępnej niespodzianki wrzuconej pomiędzy
to całe wiedźmowe, królewskie, potworne
i bohaterskie tałatajstwo.
Próba przedstawienia zagranicznym odbiorcom treści osadzonych w narodowej kulturze często jest prawdziwym wyzwaniem.
Wiele z podtekstów kulturowych i powagi
przekazu niknie w tłumaczeniu. Zamieszczony tutaj rzut okiem na moją baśniową grę

jest
dla fińskiego odbiorcy prowokujący, satysfakcjonujący i szokujący zarazem. Być może
zagranicznym graczom
mój projekt wyda się interesujący, ponieważ baśnie nie są motywem często wykorzystywanym
w grach fabularnych. Zamiast nich
mamy morderców i grabieżców wykonujących niesamowite misje, poza przypadkami,
gdy rzeczona misja nie jest ani odrobinę niesamowita, lecz zwyczajnie kiczowata.
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Magiotworzenie:
Zródła magii 

Łukasz Pilarski

P

rojektując fundamenty systemu magicznego, na pewno
zastanawiałaś się, jaka siła bądź istota wyższa pozwala
ludziom strzelać piorunami z palców i tworzyć jedzenie

pojedynczą myślą. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej kwestii.
Ustalenie źródeł mocy magicznej to jeden z ważniejszych i, mam
wrażenie, często zaniedbywanych etapów tworzenia
sensownego systemu magii.
Na początku było słowo…

wiadać na to pytanie, możesz w sto-

Czy muszę się tym zajmować? To pytanie nie ma racji bytu. Je-

sownym miejscu w kalendarium

śli w świecie gry istnieje magia, musi mieć swoje źródło. Pierwotną

swojego świata postawić znak za-

przyczynę, która ją stworzyła i wciąż podtrzymuje jej funkcjonowa-

pytania. Zamiast bawić się w precy-

nie, pozwalając śmiertelnym na manipulowanie rzeczywistością;

zowanie daty co do dnia i setnej czę-

bądź też stworzyła i udała się na tysiącletnią drzemkę, zostawiając

ści sekundy, określasz, że magia na-

na miejscu zarządcę lub magiczną baterię. Pierwszą nasuwającą się

rodziła się mniej więcej tysiące lat

na myśl odpowiedzią będzie bóstwo lub naturalne zjawisko w ro-

temu i tyle. Nikt, poza najbardziej

dzaju Wielkiego Wybuchu. Poszukajmy jednak czegoś ciekawsze-

zagorzałymi fanami Warhammera,

go. Może w twojej grze nieudany eksperyment naukowy stworzył

nie pyta, kiedy dokładnie powstało

wyrwę w czasoprzestrzeni, prowadzącą do entej wersji Nibylandii,

Immaterium i dlaczego akurat wtedy. Za

skąd magia napłynęła do naszego świata? Może źródłem mocy jest

to zarówno ich, jak i przeciętnych podróżników

„magiczny pierwiastek” o praktycznie nieograniczonych zastosowa-

po imperialnych drogach zainteresuje fakt bu-

niach, z którym ludzkość dopiero się oswaja? Może przedwieczny

dowy oraz czas zniszczenia portali ulokowanych

kataklizm sprawił, że każda śmiertelna istota z kawałkiem zielonej

na biegunach planety. Wszak to dzięki nim Stary

skały pod skórą może tworzyć kule ognia wprost z powietrza? Może

Świat poznał magię, a elfy zostały zmuszone do ob-

za zdolności magiczne odpowiada konkretny gen i stały się one do-

niżania jej poziomu za pomocą olbrzymiego wiru,

stępne dopiero po jego sztucznym aktywowaniu? A może magia to

co jest znacznie ważniejsze od precyzyjnie ustalo-

tak naprawdę zaawansowana technologia pradawnej rasy, której

nego momentu narodzin całego

obecnie nikt już nie rozumie, bezmyślnie wciskając guziki i wydając

zjawiska. Wyjątkiem może być

komendy wciąż aktywnym superkomputerom?

sytuacja, gdy magia powstała

Niezależnie od wybranego rozwiązania istotne jest to, że w którymś

niedawno, za pamięci ostatnich

momencie pojawiła się energia, słowa mocy lub narzędzia umożliwia-

trzech pokoleń lub na przestrze-

jące osuszanie jezior i wypiętrzanie gór. Nie musiało to jednak nastąpić

ni dziejów spisanych w kronikach

u zarania świata ani też objąć całego uniwersum. Przykładowo, w Sha-

bądź listach (nie mówiąc już o cza-

dowrunie doszło do tego dopiero po odkryciu przez ludzkość sekretów

sach zupełnie współczesnych, w któ-

budowy bomby atomowej, natomiast w Warhammerze kolegia magii

rych istnieją mass media). W takim

powstały dzięki elfiej interwencji wiele stuleci po założeniu Imperium.

wypadku doprecyzowanie daty bardziej

Owszem, sama magia istniała już wcześniej, lecz dopiero za sprawą

pomoże, niż zaszkodzi, gdyż jej brak ro-

Teclisa stała się dostępna dla ludzi, niejako „powstała” dla nich dzięki

dzić będzie niewygodne pytania.

jego naukom. To ważne, ponieważ w wielokulturowych uniwersach

Jedyna sytuacja, gdy nie warto wspo-

„narodziny magii” mogą być różnie interpretowane. Dla elfów będzie

mnianej daty ustalać, pojawia się, gdy

to moment powstania świata, dla ludzi odczytanie pozostałości po star-

świat gry jest w większej części lub

szej, dawno wymarłej rasie lub zaginionej cywilizacji, dla nieumarłych

w całości pretekstowy. Jeśli elfy potrafią

– chwila narodzin pierwszego z nich i tak dalej. Zabieg ten pozwala nie

latać bez skrzydeł, umarlaki żyją w mia-

tylko wzbogacić świat, lecz także zręcznie uniknąć odpowiedzi na kło-

stach obok ludzi i nikomu to nie przeszka-

potliwe pytanie: kiedy dokładnie zaczęło się to wszystko?

dza, a krasnoludy narodziły się z pierwotnego

Co więcej, jeśli nie masz ochoty bądź nie widzisz powodu, by odpo-
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ognia i błota, to i magia mogła powstać „kiedyś
rys. Marcin Kaganek

czekały się szczegółowych opisów. Magia jest jedną

a prowadzących do modyfikowania gry na swoje po-

twierdzą. Skoro bowiem reszta świata zbudowana

z tych składowych systemu, która zainteresuje więk-

trzeby. Oba wspomniane sposoby mocniej angażują

jest na ogólnikach bądź bzdurach, to dlaczego nie

szość graczy, nawet tych niekierujących magami bądź

w rozgrywkę, pozwalają bowiem graczom i mistrzom

magia? W taki mniej więcej sposób powstała gra Nie-

kapłanami. Stąd szczątkowe wyjaśnienia na jej temat

gry dorzucić coś od siebie bez obaw, że twórca gry

boracy RPG, której realia po potraktowaniu zdrowym

będą źle wyglądały, gdy dwie strony dalej w podręcz-

mógł mieć co innego na myśli („ale przecież w do-

rozsądkiem rozpadają się niczym domek z kart. Co

niku znajdować się będzie mapa handlowa świata

datku Księga Wiedzy Tajemnej 3 na stronie 433 w ta-

w tym przypadku jest zupełnie w porządku, takie

wraz z kursami walut – zwłaszcza jeśli gra skupia się

beli 11C stoi, że…”). Oszczędza to również problemów

bowiem są założenia systemu. Jeśli zatem traktujesz

na badaniu podziemi i zabijaniu potworów, a nie wy-

z ustalaniem kanonu, skoro opis świata jest otwarty

swoją grę niczym worek z pomysłami, które mają do-

mianie towarów i usług. W ten sposób zasugerujesz

na interpretację, oraz dodaje nutki tajemniczości. Jest

brze wyglądać i nic poza tym, możesz napisać: „magia

bowiem czytającym, że wolałaś skupić się na mniej

to zresztą jeden z powodów, dla których pewnych rze-

jest i działa” – i na tym poprzestać. W innym wypad-

istotnych sprawach, przeznaczonych dla węższej

czy – zwłaszcza magii – nie warto opisywać z dokład-

ku stwórz cokolwiek, nawet prostą i pełną dziur le-

grupy graczy i sama nie wiesz, co w twojej grze jest

nością do ostatniej nici z szaty arcymaga. Póki nie jest

gendę datowaną na początek istnienia świata. Najwy-

najważniejsze bądź czego potencjalni grający będą

ona nauką w wersji fantasy, trzeba zostawić trochę

żej później ją rozbudujesz i doprecyzujesz niejasne

w niej szukać. Zresztą odpowiedz sobie na pytanie,

białych plam oraz niedopowiedzeń. Uczyni to magię

kwestie lub zmienisz na coś bardziej sensownego.

co wolałabyś przeczytać w podręczniku do RPG: pięć

tajemniczą, może nawet przerażającą, a co za tym

akapitów na temat pochodzenia magii, czy dywagacje

idzie ciekawą, w przeciwieństwie do stuprocentowo

o kuchni północnych barbarzyńców?

opisanej, dogłębnie poznanej i tym samym nudnej jak

…ale dlaczego?
W każdym przypadku innym niż opisany powyżej

Podobnie jak moment pojawienia się magii, przy-

brak konkretnych wyjaśnień bądź przynajmniej hi-

czyny jej narodzin nie muszą być szczegółowo opi-

Mechanicznie można to oddać na kilka sposobów.

potez dotyczących początków magii będzie wyglądał

sane. Ponadto zamiast jednej odpowiedzi w stylu

Najprostszym z nich jest wprowadzenie częściowo

na akt lenistwa z twojej strony. Gracze to ciekawskie

„bóstwo rzekło słowo, i tak narodziła się Moc”, mo-

bądź całkowicie losowych efektów zaklęć. Kula ognia

bestie, zawsze chcą wiedzieć więcej. Brak konkretów

żesz przedstawić graczom jedynie domysły lub kilka

zadaje 12k6 obrażeń, czyli po rzuceniu we wrogi od-

będzie o tyle trudny do zrozumienia, że mało kto wy-

rywalizujących ze sobą, sprzecznych, choć równie

dział albo go przypiecze, albo przerobi na skwarki. Za-

magać będzie od ciebie dużej kreatywności. Wystar-

prawdopodobnych koncepcji. Może dwójka bądź trój-

klęcie polimorfii w zależności od wyniku uzyskanego

czy stwierdzić, że magia to jedna z sił natury istnie-

ka bóstw rości sobie prawa do tytułu twórcy i opie-

na kościach może zmienić cel we wróbelka, delfina

jących od początku czasu, i gotowe. Większość grają-

kuna magii, o co zresztą toczyło się kilka dużych wo-

lub zionącą ogniem hydrę o dwudziestu łbach. Jest to

cych takie postawienie sprawy w pełni usatysfakcjo-

jen? Może magia przybyła zza morza, z niezbadanych

metoda bardzo elastyczna, lecz zarazem ryzykowna.

nuje. Nawet ucieszy, gdyż oszczędzisz im poznawania

jeszcze terenów, przyniesiona przez obcą rasę, która

Łatwo bowiem z jej pomocą uczynić zaklęcia przesa-

i zapamiętywania nowych pojęć, co stanowi zmorę

przekazała tajemną wiedzę tubylcom i popłynęła da-

dzonymi lub kompletnie niegrywalnymi (patrz przy-

lej? Może odpowiedź znały elfy, po których dziś pozo-

kład z kartami w poprzedniej części Magiotworzenia

stały jedynie trudno dostępne ruiny i wciąż nieprze-

– „Spotkania Losowe” 1/2015). Innym rozwiązaniem,

nie być lakoniczną,

tłumaczone zapiski? Takie rozwiązanie jest

znanym np. z Maga: Wstąpienie oraz gry kompute-

jeśli inne elementy

nawet lepsze, gdyż zachęca graczy do

wielu systemów.
Staraj się również

twojego systemu do-

poszukiwań i snucia własnych teorii,

flaki z olejem sztuki tajemnej.

rowej Magicka, jest możliwość budowania własnych zaklęć z odgórnie narzuconych kompo-
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tam w przeszłości” i działać, gdyż wszyscy wokół tak

nentów. Magia życia na poziomie czwartym pozwala

wymagane komponenty lub rasy posługujące się

łych, wielka eksplozja, śmierć bóstwa, a może nic?

błyskawicznie zasklepić większość ran, natomiast

określonymi szkołami magii. Przykładowo, w twojej

Kiedy następuje zmiana poziomu mocy magicznej

drugopoziomową mocą ognia można wywoływać eks-

grze mroczne elfy mogą być agresywne wobec świata

– konkretnego dnia, między pierwszym i ostatnim

plozję. Z połączenia obu komponentów gracze uzy-

tylko co dziesięć lat, ponieważ wtedy opiekę nad ma-

dniem co setnego roku, całkowicie losowo? Dlaczego?

skają leczącą bombę. Nie ma jednak pewności, jaki

gią przejmuje bóstwo gotowe obdarować je zaklęcia-

Czy zmiana jest płynna, czy gwałtowna? Czy można ją

będzie zasięg tak skonstruowanego zaklęcia (system

mi bojowymi. W tym samym czasie ludzie wchodzą

powstrzymać? Czy wpływa na wygląd i psychikę ma-

tego nie precyzuje, posługując się pojęciami „bliski”

w krótkotrwały okres dobrobytu, ponieważ otrzymu-

gów, czy tylko na ich możliwości? Jak to wygląda od

bądź „olbrzymi”), na kogo wpłynie (na wszystkie isto-

ją wówczas dostęp do wartościowych i elastycznych

strony zasad gry – mag traci bądź zyskuje dostęp do

ty w zasięgu wzroku, sojuszników, wrogów, rośliny,

zaklęć, a przez pozostałych dziewięć lat mogą rzucać

nowych zaklęć? Modyfikacjom ulega liczba kostek ob-

zwierzęta, a może tylko na humanoidy?). Może efekt

jedynie tworzenie światła oraz magiczne pociski zdol-

rażeń, koszt w punktach mocy, zasięg czarów, a może

zależy od liczby wydanych Punktów Mocy? W jakich

ne ubić co najwyżej szczura.

liczba dostępnych slotów na zaklęcia? Czy wciąż moż-

sytuacjach można, a w jakich nie da się użyć czaru

Sytuacja powtarza się w przypadku źródeł wtór-

na korzystać ze wszystkich dziedzin magii, czy też

(czy komponent ognia zadziała pod wodą? Czy kom-

nych. Tych również może być nieskończenie wiele,

niektóre znikają, a w ich miejsce pojawiają się inne?

ponent życia zadziała na terenie skażonym magią

podzielonych na mnóstwo sposobów. Przykładowo

Może istnieje szkoła magii tak potężna, że pewien po-

śmierci?). W podręczniku próżno szukać wyjaśnień

istnieje pierwotna Natura, w której obrębie wyróż-

ziom mocy magicznej jest dla niej zbyt niski, przez co

bądź też sugeruje on kwestie sporne rozstrzygać do-

niamy cztery podstawowe Żywioły. Słabsi magowie

wszystkie związane z nią zwoje i artefakty stają się

piero w trakcie gry, tak by każde zaklęcie miało w so-

specjalizują się w jednym z nich, lecz wybitne jed-

bezwartościowe, gdy magia traci na sile?

bie coś wyjątkowego, niepowtarzalnego.

nostki mogą opanować wszystkie cztery i zyskać ty-

Magia może stawać się potężniejsza lub słabsza,

tuł Elementalisty. Warto przy tym zauważyć, że źródło

posiadać formę fizyczną lub być jedynie abstrakcyjną

pierwotne może nie być wymagane do działania źró-

ideą, jak również zmieniać się w zależności od działań

dła wtórnego, lub wręcz przeciwnie – źródło wtórne

użytkowników. Czy może jednak zaistnieć sytuacja,

Źródła magii można z grubsza podzielić na pier-

może zgasnąć bez „pierwotnego zasilania”. Być może

w której zniknie ona całkowicie? Czy Pierwotny Pło-

wotne oraz wtórne. Źródła pierwotne to, jak sama

Natura miała czterech stwórców, którzy dali świa-

mień może zgasnąć na dobre, niezależnie od tego, czy

nazwa wskazuje, praprzyczyna i główny powód, dzię-

tu po jednym żywiole, lecz nie oznacza to, że Ojciec

jego opiekun żyje? Prawdopodobnie, z oczywistych

ki któremu czarowanie jest w ogóle możliwe. Bóstwo,

Wody nie może podtrzymywać mocy Ognia. Zapewne

powodów, niewielu prowadzących będzie chciało

kataklizm, naturalny proces wynikający z natury

może, choć z pewnych powodów nie powinien (gdyż

zabić magię w swoim świecie, jednak opcja ta staje

świata i tak dalej. Nie zawsze jest ono niezbędne do

w ten sposób Ogień będzie słabszy? Zacznie wykazy-

się bardziej kusząca, jeśli istnieje możliwość przy-

dalszego funkcjonowania magii, lecz ta bez niego ni-

wać właściwości Wody? Magowie ognia zaczną zacho-

wrócenia mocy magicznej do życia. Może to wyma-

gdy by nie zaistniała. Z kolei źródło wtórne pozwala

wywać się nietypowo lub chorować? Inni opiekuno-

gać wskrzeszenia bóstwa, odtworzenia magicznego

na bezpośrednie korzystanie z mocy. To płomienie,

wie magii poczują się zagrożeni?).

kryształu lub innego artefaktu, wielkiej ofiary z lu-

Projektant, wykonawca,
podwykonawca

które czarodzieje kształtują w gotowe zaklęcia, słowa

Inny przykład. Bóstwo tworzy magię i oddala się za

dzi bądź podróży między płaszczyznami egzystencji.

mocy, przenikająca świat energia i tym podobne. Uży-

swoimi sprawami. Źródłem mocy staje się Pierwotny

W takiej sytuacji śmierć magii to świetna okazja do

wając prostych metafor – źródło pierwotne to zapał-

Płomień, przekazany w darze elfom. Elfy jako Pierw-

stworzenia monumentalnej kampanii dla wysoko-

ka, źródło wtórne to ognisko.

sza Rasa są zdolne czerpać z niego bez większych

poziomowych postaci. Nie dość, że bohaterowie będą

Skomplikujmy sytuację. Pierwotne źródło magii

kłopotów, lecz pozostałe rasy, słabsze fizycznie i psy-

mogli wpłynąć na świat, to jeszcze przygotowanie ta-

może być zarazem źródłem wtórnym, jednocześnie

chicznie, już nie. Ludzie, krasnoludy i gnomy odpala-

kiego cyklu przygód wymagać będzie znacznie mniej

dostarczając magicznej energii oraz gwarantując jej

ją zatem od Pierwotnego Płomienia swoje płomyczki.

pracy od prowadzącego, ponieważ przyczyny i skut-

funkcjonowanie. Na początku było Nic, które Wy-

Mniejsze i nie tak potężne, jak pierwszy, za to łatwiej-

ki braku magii będą opisane i nie trzeba ich będzie

buchło, i z tego powodu ludzie mogą manipulować

sze do opanowania i kontrolowania przez nie-elfy. Od

wymyślać od zera. Poza tym możesz użyć odrodzonej

wszechobecnymi magicznymi cząstkami. Bóstwo

tej chwili na świecie jest kilkanaście płomieni magii,

magii jako uzasadnienia, dlaczego moc tajemna była

stworzyło Słowa Mocy, którymi posługują się śmier-

przy czym bez Pierwotnego Płomienia pozostałe na-

kiedyś inna (na przykład potężniejsza bądź bardziej

telnicy, a sam fakt istnienia boskiej istoty gwaran-

tychmiast zgasną – to pewnik, gdyż ilekroć on przy-

wszechstronna), bądź to jako elementu klasycznej

tuje funkcjonowanie magii. Gdy bóstwo umrze lub

gasa, zmniejszają się również te odpalone od niego.

wojny „mistycyzm kontra technika” (może rozwój

zostanie pozbawione mocy, jego dzieło także prze-

Tym sposobem elfy utrzymują nadrzędną pozycję na

techniczny spowodował zanikanie mistycznych mocy,

stanie funkcjonować do czasu przejęcia schedy przez

świecie, mogąc błyskawicznie wyeliminować całą ist-

lecz jest szansa na ich wzmocnienie?), bądź też w po-

kogoś nowego. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja,

niejącą magię. To akurat ludziom jest bardzo nie na

staci legendy sprzed wieków i tak dalej.

gdy twórców magii jest kilku. Ilu spośród trzech kre-

rękę, gdyż cała ich cywilizacja jest oparta właśnie na

Pamiętaj, żeby na tym etapie prac nie tworzyć

atorów zapewnia działanie mocy? Co się stanie, jeśli

magii, od latających miast po setki tysięcy niewolni-

trzech źródeł pierwotnych i siedemnastu wtórnych,

jeden z nich zginie lub straci zainteresowanie świa-

ków trzymane w ryzach dzięki kontroli umysłów.

składających się na złożoną i zarazem nieczytelną

tem? Magia przestanie działać w całości czy tylko

Tymczasem orkowie bardzo chętnie ujrzeliby wy-

pajęczynę wzajemnych powiązań i zależności. Może

w obrębie jednej ze szkół lub dziedzin? Może twórców

gaśnięcie magii, gdyż elfy nie pozwoliły im na stwo-

później, gdy fundamenty świata będą zdolne utrzy-

magii było wielu, lecz tylko jednego z nich, zmienia-

rzenie własnego płomienia, zmuszając do skupienia

mać taki ciężar, lecz na początku mniej znaczy więcej.

nego co jakiś czas, obarczono zadaniem doglądania

się na rozwoju techniki. Brak magii oznacza zatem

Niech twórców magii będzie najwyżej dwóch, a ma-

„systemu”? Jakie konsekwencje niesie to dla działania

dla nich zdobycie dominującej pozycji wśród innych

gicznych wichrów bądź płomieni góra trzy rodzaje,

i natury magii? Czy Moc pod kontrolą bogini miłości

ras rozumnych. W konsekwencji elfy z jednej strony

dla różnorodności. Inaczej łatwo pogubić się w tym

i piękna stanie się mniej destrukcyjna (wszystkie za-

muszą w taki sposób manipulować płomieniem, by

wszystkim oraz natrafić na wyjątkowo trudne pyta-

klęcia bojowe stracą połowę kostek obrażeń) oraz wi-

ludzie byli dla nich konkurencją, z drugiej zaś tak, by

nia: „skoro płomieni jest dwadzieścia i wzajemnie na

zualnie atrakcyjniejsza (zwykli ludzie zaczną uważać

orkowie nie mogli przeprowadzić skutecznej inwazji.

siebie wpływają, to jeśli wyłączę czerwony, co stanie

czarodziejów za artystów, gdyż nawet proste rozpale-

W tak stworzonym świecie konflikty, wątki fabularne

się z zielonym i niebieskim, które z kolei razem two-

nie ognia wyglądać będzie jak małe dzieło sztuki)?

i ostatecznie sesje tworzą się praktycznie same.

rzą różowy i zasilają seledynowy?”. Moment, gdy nie

Idąc w tym kierunku, można stworzyć bardzo ela-

W powyższym przykładzie siła magii zależy od

potrafisz natychmiast odpowiedzieć na takie pytanie,

styczny system, którego właściwości zależeć będą od

jej użytkowników. Co jednak w sytuacji, gdy poziom

wskazuje, że projekt skręcił w niewłaściwą stronę

aktualnego opiekuna magii, a w praktyce od decyzji

mocy pozostaje przez cały czas ten sam bądź zmienia

i warto cofnąć się o parę kroków. Skoro ty nie możesz

mistrza gry. Pozwoli to zarówno dostosować magię

się wraz z upływem lat, zgodnie lub wbrew intencjom

opanować własnego pomysłu, to graczom tym bar-

do potrzeb kampanii, jak i zostawi otwartą furtkę

twórcy? Pierwszy przypadek jest standardowy i nie

dziej się to nie uda.

dla osób pragnących dokonać głębszych zmian w sys-

wymaga szerszego komentarza, za to warto przyjrzeć

temie. Wystarczy, że stworzą własnego opiekuna

się dwóm pozostałym. Magia może bowiem nie tylko

o charakterystycznych dla niego regułach działania

słabnąć, jak ma to miejsce w Śródziemiu, lecz również

magii i znajdą powód, dla którego to właśnie on ma

zyskiwać na sile. W takim razie, jaka jest dolna, a jaka

Jak uczy Mag: Wstąpienie, energię magiczną moż-

się nią zajmować. Sami opiekunowie mogą zaś nie

górna granica mocy magicznej? Co się stanie, gdy

na zaczerpnąć i ukształtować na mnóstwo sposobów,

tylko wpływać na potencjał bądź mechaniczne regu-

osiągnie ona swój najwyższy lub najniższy poziom

zarówno klasycznych (różdżki, zaklęte kręgi), jak

ły magii, lecz również na dostępne zestawy zaklęć,

natężenia – nastąpi inwazja demonów lub nieumar-

i nowoczesnych (programy pisane w magicznej wer-
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Do many dodać wody
i wymieszać

odczuć bardzo dotkliwie. W połączeniu z przydatny-

Czarowanie zmniejsza zatem potencjał płomienia,

mie pole do popisu, lecz bywa odrzucane przez tych,

mi zaklęciami o dużej mocy czyni to profesję maga

a gdy spadnie on do zera, płomień gaśnie i trzeba

którzy uważają, że demony przywołuje się dzięki

wymagającą i zarazem bardzo cenną. Sęk w tym, by

go rozpalić od nowa, korzystając z odpowiedniego

krwi dziewic, a nie za pomocą słoików z majonezem

nie przesadzić. Pamiętaj, że magia i gra magiem mają

źródła (gildii magów, świątyni, pomocy miejscowego

i zniczy z pozytywką. Jeśli zatem nie czujesz się na si-

przede wszystkim sprawiać frajdę.

opiekuna Płomienia, innego maga itp.). Do tego czasu

łach, lepiej zacznij od czegoś prostszego, opartego na

Wspomniałem o rytuałach, które w fantastyce za-

czarodziej nie może rzucać zaklęć, chyba że ma dostęp

sprawdzonych, znanych motywach. Najwyżej później

zwyczaj służą do czynienia złożonej lub ryzykownej

do innego źródła magii (ogień pożyczony od innego

nieco je podkręcisz.

magii. W Świecie Dysku jest to jedyna metoda na przy-

maga? Mały, zapasowy płomyk, schowany na czarną

Spójrzmy na Dungeons & Dragons 3.0. Według reguł

wołanie samego Śmierci. W grze wideo Dominions 3

godzinę? Popiół pozostały po poprzednim płomieniu,

gry magii używa się za pośrednictwem zaklęć, te zaś

tylko rytuały mogą stworzyć drugie słońce lub umoż-

nadający się do rzucania prostych zaklęć?). Potencjał

tworzone są za pomocą trzech podstawowych kom-

liwić graczowi podejrzenie nawet najdalszych zakąt-

magiczny może jednak rosnąć dzięki wykorzystaniu

ponentów: somatycznego (gestów), werbalnego (słów)

ków mapy. To ważne, ponieważ jeśli cała magia w two-

paliwa, czyli jak w przypadku każdego innego ognia.

oraz

Kondensatory

jej grze oparta jest na rytuałach, to siłą rzeczy mogą

Zwykłe drewno i podobne materiały będą paliły się

i punkty doświadczenia na moment pomińmy. Trzy

mieć one dowolną moc. Jeśli jednak planujesz używać

normalnie (brak premii do punktów potencjału ma-

wspomniane komponenty oparte są na klasycznym

jednocześnie zarówno zaklęć, jak i wymagających

gicznego); jaśniejszy rodzaj węgla, znajdowany blisko

przedstawieniu popkulturowego czarodzieja, który

czasu i zasobów rytuałów, to musisz wyraźnie je od

żył mithrilu, wzmocni płomień (mała premia); nato-

w swojej wieży narysuje krąg na podłodze, położy

siebie odróżnić. Jeśli bowiem jedno zaklęcie na stałe

miast liście pewnej bardzo rzadkiej odmiany dębu

w nim ząb smoka, pomacha dłońmi, wypowie parę

zmieni miecz ze zwykłego w magiczny oręż +2, to jaki

dadzą wysoki, mocny ogień (bardzo duża premia).

słów po łacinie i w ten sposób przywoła sukuba. Cykl

jest sens istnienia rytuału o identycznym zastosowa-

Zresztą w tym właśnie celu drzewo jest hodowane

Harry Potter podąża podobną ścieżką, wymagając od

niu? Lepiej uznać, że wymagające krótkich przygoto-

przez małą grupę wpływowych czarodziejów, bądź

czarodziei uczenia się formuł zaklęć i towarzyszą-

wań zaklęcie działa czasowo, a droższy i czasochłon-

najsilniejszą gildię kontynentu. W ten sposób kon-

cych im gestów różdżką. Rowling usunęła z równania

ny rytuał umagicznia broń do końca świata. Pozwoli

cepcja ognia jako źródła magii jest spójna zarówno

składniki, przenosząc je do alchemii. Cały system jest

to również na podkreślenie roli obu form czerpania

z punktu widzenia fabuły, jak i mechaniki.

prosty i nieelastyczny, lecz zarazem zrozumiały. Jeśli

energii magicznej. Mag samotnie może dokonać wie-

Oczywiście można to wszystko uprościć i skorzy-

zrobię A i powiem przy tym B, trzymając w ręku C,

lu rzeczy, lecz efekty jego pracy będą krótkotrwałe.

stać ze standardowych rozwiązań. W grach wideo po-

to wyrysuję oponentowi błyskawicę na czole. Tyle

Tymczasem trudne sprawy, takie jak ostateczne wy-

kroju Diablo źródłem mocy jest samodzielnie regene-

w zupełności wystarczy dla początkujących twórców.

pędzenie Mrocznego Lorda, wymagają rytuałów, za-

rująca się mana, czerpana z „powietrza” i mająca spo-

Pewne komplikacje pojawią się, gdy wprowadzisz

pewne odprawianych z udziałem wielu osób, dużym

ro sensu w świecie, gdzie magia po prostu jest. Warto

do gry zwoje, magiczne klejnoty i podobne przedmio-

nakładem środków, na podstawie starożytnych i nie

z tej koncepcji skorzystać, jeśli nie planujesz systemu

ty będące w praktyce czarami w wersji instant. Ząb

w pełni zrozumiałych zapisków. Tym sposobem rytuał

ze specyficznym źródłem mocy magicznej, bądź jest

smoka nie zawiera bowiem zaklęcia w przeciwień-

jako forma czynienia magii nabiera wartości, a gracze

ono nieobecne w świecie gry, istniejące „gdzieś poza

stwie do kawałka pergaminu zapisanego tajemnym

stawiani są przed interesującym dylematem: korzyści

czasem i przestrzenią”. Oczywiście nazwa nie jest

językiem. Tylko czy można zapisać na pergaminie

krótkotrwałe, lecz tanie, czy raczej kosztowne, choć

obowiązkowa, mana równie dobrze może być nazy-

ognistą kulę, jeśli jej źródłem jest fizyczny płomień,

o długoterminowym działaniu?

wana Punktami Mocy, Energią, Psi lub Mistycznym

materialnego

(składników).

który mag kształtuje na podobieństwo gliny? Można,

Powyższe to oczywiście klasyczne metody. Poszu-

Potencjałem i wymagać pewnych zabiegów regenera-

lecz trzeba dostosować zwój do reszty systemu. Może

kajmy czegoś ciekawszego. W Final Fantasy VII ener-

cyjnych, takich jak medytacja i sen. To proste rozwią-

w twoim przypadku będą to kamienie bądź kryształy

gia planety przybiera postać fizyczną. Osoby, które ją

zanie i dla części systemów najlepsze. Nie wymaga

z odpowiednio przygotowanym płomieniem zaklę-

zdobędą, mogą rzucać zaklęcia i przywoływać potwo-

bowiem pamiętania o wielu szczegółach i niuansach.

tym w ich wnętrzu, które wystarczy roztrzaskać lub

ry – ognistego Ifryta, losową Shivę i tak dalej. Może

Podczas wędrówek po lochach lub awanturniczych

aktywować głosowo, by uzyskać zapisany w nich

w takim razie w twojej grze magowie nie korzystają

podróży po prastarych lasach więcej nie potrzeba.

efekt? Może skomplikowane zaklęcia należy zebrać

ze zwojów, zaklęć oraz rytuałów, lecz właśnie z pomo-

Jeśli chodzi o znane z Dungeons & Dragons komórki

w krótkie słowa mocy, które po wypowiedzeniu na-

cy przyzywanych stworów? Przywoływanych w razie

na zaklęcia, to wpasowanie ich w twój system może

tychmiast przywołają oddział żywiołaków, wyparo-

potrzeby lub stale obecnych przy magu, będących

być pewnym problemem. D&D przyjmuje, że mózg

wując przy tym z umysłu maga? Może komponent

w praktyce pakietem zaklęć rzucanych na zawołanie?

maga ma ograniczoną pojemność, która rośnie wraz

somatyczny w twoim systemie stanowią nie słowa,

Może za wszelką magię odpowiadają demony, doma-

z rozwojem postaci, co w mechanice gry odzwier-

lecz rysunki, a tym samym rolę zwojów pełnią tatu-

gające się regularnych opłat w krwi lub dziewicach?

ciedlają poziomy. Jeśli jednak twoje źródło mocy jest

aże, po zużyciu znikające bądź tracące pierwotny,

Oczywiście takie stwory wymagają własnych reguł

namacalne bądź znajduje się w samym czarodzieju –

posiadający moc kształt? Identycznie rzecz ma się

i ograniczeń, zwłaszcza jeśli nie chcesz korzystać ze

jego duszy, sercu, genach i tak dalej – to komórki na

z różdżkami i innymi przedmiotami o ograniczonej

sztywnych list umiejętności. W zamian tworzą intere-

zaklęcia nagle tracą sens, sprawiając wrażenie ode-

liczbie magicznych ładunków. To motywy, które więk-

sujące możliwości. Jeśli w twojej grze magami są opie-

rwanych od natury magii. Zwłaszcza jeśli rzucenie za-

szość grających w RPG zna i które warto wprowadzić

kunowie właśnie takich nadnaturalnych bestii, to czy

klęcia powoduje wymazanie go z pamięci maga – nie

do systemu. Trzeba to jednak zrobić tak, by pasowały

nie-mag może zaadoptować jedną z nich? Co stoi na

ma bowiem żadnego powodu, by tak się działo.

do reszty pomysłów.

przeszkodzie, by zwykły chłop nie mógł posiadać na

Komórki dobrze sprawdzają się w przypadku ka-

Jedną z ciekawszych metod pozyskiwania energii

własność duszka zdolnego manipulować pogodą oraz

płanów, którzy otrzymują moc w trakcie modlitwy,

magicznej można było znaleźć w starej grze planszo-

użyźniać glebę? Może potrzeba wrodzonego daru, by

a liczba zaklęć zależy od ich zaangażowania, uczyn-

wej Labirynt Śmierci. Tam magowie, aby rzucać zaklę-

takie istoty dojrzeć i porozumieć się z nimi? Może

ków lub pozycji w świątynnej hierarchii. Komórki na

cia, musieli zadawać sobie obrażenia. Tym większe,

tak naprawdę są to poddani opiekuna magii, służący

czary można wtedy potraktować jako ułamek boskiej

im potężniejszy czar chcieli wykorzystać. W połącze-

wybranym przez niego osobom, Pierwotny Płomień

mocy, którą kapłan dysponuje jedynie czasowo, do

niu z ograniczonymi możliwościami magii leczącej

to zaś źródło ich pokarmu? W kontekście rozgrywki

momentu jej wykorzystania, i którą musi co jakiś czas

prowadziło to do interesującego wyboru: oszczędzać

taka zmiana prawdopodobnie niewiele zmieni, lecz

odnawiać. Gdy źródłem magii jest blask pojawiającej

moc i ryzykować przegraną w ważnej bitwie, czy

może być interesującym smaczkiem, a tym samym

się nocami gwiazdy, komórki mogą symbolizować

może używać czarów jak najczęściej i doprowadzić

wyróżnikiem twojej gry.

pojedyncze moce, zsyłane na wybrańców. Jeśli jednak

do śmierci maga, trafionego przypadkową strzałą?
Czerpanie energii magicznej z samego siebie bądź
istot żywych to interesujący, a przy tym bardzo nie-

Kula ognia =
mana × przyśpieszenie2

gracz ma większą kontrolę nad tym, jakie zaklęcia
zna jego postać, lepiej zamienić komórki na coś innego, na przykład punkty mocy. O ile bowiem komórki

typowy wybór – o ile tylko pasuje do tworzonej gry

Wpasowanie źródła magii w mechanikę gry zależy

(wykorzystano go np. w postapokaliptycznym fan-

od jego natury. Wróćmy do przykładu z Pierwotnym

mechanicznie mogą mieć sens, tak w warstwie fabu-

tasy Dark Sun). Jak pisałem w poprzednim artykule,

Płomieniem. Załóżmy, że każdy adept magii posiada

Rozwiązaniem najbardziej wygodnym z punktu

magia w D&D nie kosztuje niczego, czego nie można

swój mały płomyk odpalony od głównego i że ów pło-

widzenia zarówno mechaniki, jak i fabuły, jest brak

odzyskać w trakcie rozgrywki. Tymczasem obrażenia,

myk ma swój potencjał magiczny wyrażony w punk-

zasobów. Postać maga zna zaklęcie lub nie, bądź może

zwłaszcza permanentne, utrata poczytalności bądź

tach. W opisie każdego zaklęcia pojawia się informa-

improwizować. By rzucić czar o pożądanym przez

kawałka duszy to koszt, którego poniesienie można

cja o liczbie punktów potrzebnych do jego rzucenia.

maga efekcie, trzeba zdać test. Postać nie zda – czar nie

larnej ich wyjaśnienie może być trudne.
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sji C++). To drugie rozwiązanie daje graczom olbrzy-

wyjdzie. Gdy zda – powiedzie się rzucenie zaklęcia. Czasem

niczne użycie Kwintesencji do naginania rzeczywistości jest

może pojawić się losowa przeszkoda lub wystąpią negatyw-

opcjonalne. Gracz musi jedynie rzucić czar i mieć nadzieję

ne konsekwencja krytycznej porażki. I to wszystko. Oczywi-

na dobry wynik na kostkach. Jest to bardzo wygodne i ela-

ście w wielu systemach sama próba rzucenia zaklęcia będzie

styczne rozwiązanie, nawet jeśli w twoim systemie magia to

wymagała testu, jednak nie zawsze trzeba będzie zrobić coś

zużywalny zasób. Rzut się udał? Mag wyleczył przyjaciela.

więcej. W Magu moc magiczna jest wszędzie, jednak mecha-

Rzut się nie udał? Przyjaciel dalej cierpi, a wewnętrzna siła
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rys. Marcin Kaganek

maga osłabła. Jeszcze trzy porażki podczas

wtórnymi (jednym z nich jest Splot), gdzie

rzucania dowolnego czaru i czarodziej straci

jedno z nich jest jednocześnie pierwotnym

moc: na zawsze; aż odpocznie; póki nie wypije

(znów Mystra)? Magowie ze Starego Świata

eliksiru magii – do wyboru. Tak uproszczone

czerpią moc z Wichrów Magii. Wichry to Cha-

rozwiązanie poza rzutem wymaga jedynie

os rozbity na mniejsze części. Bogowie elfów,

odpisania wartości zaklęcia od puli punktów

ludzi i Chaosu żyją w Domenie Chaosu i mogą

dostępnej dla postaci.

zapewnić moc kapłanom i innym wybrańcom.

Mag i kapłan wchodzą
do baru
W Dungeons & Dragons, Warhammerze

Czy z tego wynika, że czarodzieje i klerycy korzystają z tego samego źródła mocy, czyli Chaosu, lecz tylko jednej z tych grup narzuceni są
pośrednicy w postaci bóstw?

i podobnych systemach mag i kapłan mogą

Takie rozwiązanie nie jest złe samo z siebie,

czarować, lecz każdy na swój sposób i w okre-

lecz może mieć długofalowe konsekwencje dla

ślonym zakresie. Jest to szczególnie dobrze

konstrukcji świata gry. Cykl powieści Wojna

widoczne w D&D, gdzie w lazaretach dominują

Pajęczej Królowej oparty jest na założeniu, że

kapłani z pakietem leczenia różnych ran, a na

bogini Lolth zajęła się paroma pilnymi dla niej

polach bitwy magowie i ich ikoniczne ogniste

sprawami. Z tego powodu przestała odpowia-

kule. Źródła mocy również są w miarę czytelne

dać kapłankom, które w efekcie utraciły swoje

– magowie czerpią ze Splotu Mystry, Wichrów

mocy, co z kolei doprowadziło do społecznych

Magii bądź innego, właściwego dla świata gry

niepokojów w drowich miastach rządzonych

tworu, a kapłani otrzymują moc od swoich

do tej pory żelazną ręką kleru. Jeśli to samo

bóstw.

stałoby się z innymi bóstwami, z opiekunem

Wydaje się to jasne i czytelne, lecz diabeł

magii włącznie, to czy potencjał magiczny stra-

tkwi w szczegółach. Weźmy taką Mystrę z Fa-

ciliby tylko czarodzieje, kapłani zaginionych

erûnu. Ma kapłanów, którzy korzystają z da-

bóstw, wszyscy kapłani na świecie, czy też bez

nej im przez boginię mocy, oraz paladynów

wyjątku każdy użytkownik mocy? Odwraca-

umiejących rzucać kule ognia i przywoływać

jąc problem, skoro magowie i kapłani czerpią

potwory, czyli robić to samo, co magowie.

moc z tego samego, pierwotnego źródła, tylko

Jednocześnie Mystra jest twórczynią Splotu,

innymi drogami, to czy zdolny kapłan mógłby

umożliwiającego magom naginanie rzeczywi-

leczyć dzięki metodom magów, a mag nauczyć

stości. Czy to oznacza, że obie te grupy czerpią

się zaklęć kapłańskich?

tak naprawdę z jednego pierwotnego źródła

W przypadku takich rozważań złe odpowie-

(Mystra), opiekującego się dwoma źródłami

dzi nie istnieją. Należy mieć jednak na uwadze
potencjalne skomplikowanie całego systemu
i liczbę pytań wymagających odpowiedzi.
Może się bowiem okazać, że gracze zaczną
tworzyć dziwne zaklęcia hybrydowe, skoro
moc leczenia ran i przywoływania błyskawic
pochodzi z tego samego źródła. Jeśli energia
magiczna kształtowana przez magów i kapłanów to jedno i to samo zjawisko, to dlaczego
nie można obu metod połączyć? Czy wynika to
z dodatkowych reguł bądź wyjątków od nich?
Z niezrozumienia świata przez jego mieszkańców? Z chęci utrzymania mechanicznej równowagi między klasami postaci? A może zwykłego gapiostwa autora, który nie zadał sobie
odpowiednich pytań w czasie pracy? Nie jest
to problem, który będzie spędzał sen z powiek
większości graczy, choć warto mu się przyjrzeć
w wolnej chwili. Można także od razu wyraźnie rozdzielić moce magów i kapłanów, co
uczyni całą dyskusję bezprzedmiotową.
Następnym razem przyjrzymy się uważniej
ograniczeniom, jakie można i powinno narzucać się magii podczas projektowania własnego
systemu magicznych mocy.
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sjach, zwykle byli nie tylko wredni i źli, lecz
także niezwykle interesujący. Ludzie wcielający się w nich rozumieli, że wspólna zabawa
wyklucza pewne zachowania.

Ciemnoszarzy mogą być zarówno bohaterowie
graczy, jak i postacie tła. Ci pierwsi potrzebują
w zasadzie wyłącznie punktu stycznego z drużyną – takiego, który wymusi ich lojalność
i sprawi, że nie będą mogli jej łatwo opuścić.
Dobre przykłady to skazaniec, który przez
kolejne 10 lat musi odpracowywać wyrok z zaszytym w ciele ładunkiem na wypadek buntu,
a także krwiożerczy obcy z długiem wdzięczności względem pozostałych bohaterów.

Ciemnoszary

Stereotyp

Klasyczny obraz złego bohatera jest wyjątkowo paskudny. To skrajny egoista, osobnik
nielojalny względem drużyny, często sadysta bądź wręcz psychopatyczny morderca. Nie bierze jeńców, chętnie natomiast
torturuje pojmanych wrogów, by zdobyć
potrzebne informacje; ignoruje wszelkie prawa i normy. Nigdy nie przekonuje, zawsze zastrasza. Kiedy ponosi
porażkę podczas interakcji społecznej, wyciąga broń. Wydaje mu się, że
w każdej sytuacji powinien przewodzić, lecz w wielu wypadkach nie
potrafi podjąć decyzji, ponieważ
nie chce brać odpowiedzialności
na swoje barki.
Zdarzało mi się grywać z osobami wcielającymi się w takie
postacie i muszę przyznać, że
było to bardzo niemiłe doświadczenie. Trudno wtedy
utrzymać grupę w całości,
jest problem z kreowaniem fabuły, nierzadko
też pojawiają się konflikty między graczami.
Rozumiem, że granie
takim
bohaterem
może sprawiać komuś frajdę, sam jednak nie przyjąłbym
do gry skrajnie
złej i zdemoralizowanej postaci.
Na szczęście bohaterowie graczy, którzy pojawiali się na
prowadzonych przeze
mnie
se-

zl o
rys. Marcin Adamczyk

Jestem przekonany, że najciekawsze są postacie w odcieniach szarości. Czerń – czyli skrajne zło oraz biel – absolutne dobro są nudne
i przewidywalne, a na dodatek niegrywalne.
Znajdująca się między tymi kolorami szarość,
z wyraźnie nakreślonymi i konsekwentnie
odgrywanymi cechami charakteru, jest fantastyczna. Nie trzeba nawet specjalnie kombinować, wymyślać niestworzonych historii
lub silić się na oryginalność: policjantka
będzie przekupna bądź skłonna do przemocy; szmugler bez honoru może nienawidzić
opresyjnego rządu; paladyn będzie dumny
ze swojego pochodzenia, traktując nisko urodzonych jak śmieci; czarodziejka nie zawaha
się przed sięgnięciem po wredne zaklęcia, jeśli okaże się to koniecznością.
Zwykle spotykam się z bohaterami, których
określiłbym mianem jasnoszarych. Ogólnie
rzecz biorąc, są dobrzy, lecz mają jedną lub
kilka cech sprawiających, że wydają się normalni, ludzcy. Wspomniany wyżej rycerz
nie zniży się do rozmowy z chłopem, będzie
widział w nim nieco mniej niż człowieka.
Kiedy jednak wieś zostanie zaatakowana
przez stado czterorękich demonicznych
małp, pierwszy ruszy do boju.
Zła, ciemnoszara postać działa na podobnej zasadzie, tyle że mniej (znacznie mniej!)
w niej dobra. To cyngiel mafii opiekujący się
rodziną brata zastrzelonego w porachunkach gangów. Jest mordercą, zdarza mu się
odgrywać rolę oprawcy, lecz ma swój honor, a w obronie bratowej i jej dzieci zrobi
wszystko. Z kolei orczy wódz to potwór, za
wszelką cenę pragnący zapewnić swojemu
plemieniu przetrwanie. W walce nie da się
z nim dogadać, lecz wystarczy ustąpić mu
pola, by zostawił wrogów w spokoju. Mistrzyni gildii złodziei nie szuka personalnie zwady z kimkolwiek, wykonuje jedynie
kolejne intratne zlecenia. Nie przyzna tego
otwarcie, lecz jest bardzo mocno związana emocjonalnie ze swoimi uczennicami
i traktuje je niemal jak córki. Uczyni co w jej
mocy, by wyciągnąć dziewczyny z kłopotów,
niezależnie od tego, czy wpadły w nie z własnej, czy z cudzej winy.

Ostre barwy

– Nie, tak naprawdę on był dobry. Został zaczarowany przez wezyra i musiał wykonywać jego
mentalne polecenia – mówi spokojnie mistrz
gry po niesatysfakcjonującym finale kampanii. Bohaterowie mieli pogadać z generałem
sułtana, a zamiast tego od razu go zabili.
–
Na moje oko wyglądał na wrednego typa,
który na dodatek doskonale wiedział, co robi –
mówi przywódczyni drużyny.
– Dokładnie, nigdy bym nie przypuszczał, że był
marionetką – dodaje gracz, którego postać zadała ostatni cios.
– No co wy? Przecież dawałem sygnały, podpowiadałem, że może coś z nim jest nie tak. Sądziłem, że to wyłapiecie bez problemów – mruczy MG, ale wie już, dlaczego mu się nie udało.
I rozumie, że nie ma tam winy graczy.

Jestem zdania, że na subtelność jest pora, tylko gdy w grę wchodzą poboczne wątki, osobiste sprawy i mało ważne wydarzenia. Nie
mogę oprzeć scenariusza na scenie, podczas
której bohater niezależny wysyła jakieś delikatne sygnały. Po pierwsze, moje odgrywanie
może zostać odczytane opacznie względem
moich intencji (nic dziwnego, jak większość
MG, żaden ze mnie aktor). Po drugie, gracze
mogą w ogóle nie zauważyć nienaturalnego
zachowania. Po trzecie, grupa może uznać
inne informacje za ważniejsze.
Kluczowe sceny zawsze odmalowuję w ostrych
barwach. Cechy postaci tła uwydatniam tak
mocno, jak tylko się da: agresywny ochroniarz
wrzeszczy i grozi bronią, pijany fixer bełkocze
i się zatacza, gadzi kultysta ma syczący głos
i skrywa twarz w cieniu, a na dłoniach nosi
grube rękawice. Zależy mi na przekazaniu
najważniejszych informacji w taki sposób, aby
zostały poprawnie odczytanie, a nie na bezcelowym kluczeniu z miejsca na miejsce.

Spotkania Losowe 04 : Lipiec 2016 : 61

Prosty przepis na zło

Rozmowy na temat grania złymi bohaterami
nie są niczym nowym. To wdzięczny temat,
doskonały do przedyskutowania po raz kolejny, przedstawienia i wysłuchania dobrze znanych argumentów opierających się w zasadzie na gustach oraz stylu gry konkretnej grupy. Nie zamierzam roztrząsać tego, czy granie
negatywnymi bohaterami jest mile widziane,
przekonywać do jednej z opcji. Spróbuję za to
pokazać, w jaki sposób kieruję złymi bohaterami (jako gracz i mistrz gry), byśmy całą grupą mieli z tego jak najwięcej frajdy.

Tak samo robię, by pokazać skazy na „złym
charakterze” postaci tła. Żadne tam sugerowanie, że coś może być na rzeczy, bez pokątnie
wypowiadanych ploteczek niewiadomego pochodzenia. Po prostu pokazuję, jak „zły” przyjmuje na własna pierś strzały wymierzone
w pasierbicę; jak telekinetycznie rzuca o ścianę zbirem grożącym mu porwaniem syna; jak
wydaje rozkaz zniszczenia planety, której wojsko najechało jego macierzystą kolonię. Uzupełniam ten obraz podczas rozmów z innymi
BN-ami, opisowymi przerywnikami, wiedzą
zdobytą w testach umiejętności (np. kontakty,
plotkowanie). Nie silę się na finezję, po prostu
przekazuję najważniejsze informacje.

Diabeł wcielony

Zwykle nie mam problemu z wprowadzeniem
złego bohatera do gry. Bardzo często łapię się
jednak na tym, że moje postrzeganie postaci
różni się od wizji gracza. W jego mniemaniu
bohater jest twardzielem, dla którego liczy się
wyłącznie honor, podczas gdy ja widzę w nim
niebezpiecznego fanatyka. W trakcie rozgrywki udaje się zwykle wypracować kompromis,
dzięki któremu drużyna pozostaje zgrana, to
już jednak inny temat. W tym momencie ważne jest to, że gracz od początku widzi swoją
postać jako pozytywną, ja wręcz przeciwnie.
Jak wspomniałem wcześniej, mam olbrzymi
problem z pozwoleniem na granie u mnie
osobie, która stworzyła sobie skrajnie wredną
postać – surrealistyczne, maksymalnie wypaczone rozumienie pojęcia „chaotyczny zły”
z Dungeons & Dragon byłoby tu najlepszym
przykładem. Taki bohater jest jak szarańcza.
Nikt (nawet gracz) nie wie, czemu dopuszcza się
tych wszystkich plugawych czynów. Często jako
wytłumaczenie pojawiają się takie hasła jak
klątwa, obłęd, fanatyczna wiara lub magia. Są
to jedynie wymówki mające przykryć przykrą
prawdę: gracz kierujący tą postacią tak naprawdę nie chce uczestniczyć w kampanii. Chce się
tylko wyszumieć, popisać, odreagować.
Winę za taki stan rzeczy moim zdaniem ponoszą autorzy gier, zwłaszcza wspomnianej
wcześniej D&D. To oni wprowadzają istoty
czyniące zło w imię konwencji (jakby heroic
fantasy nie mogło się obejść bez pozbawionych wiarygodnej motywacji potworów). Tak,
a nie inaczej opisują charaktery i sugerują, by
gracze skrupulatnie je odgrywali. Nie tylko
w D&D istnieją bestie czysto złe, zadające ból
i śmierć wyłącznie dlatego, że sprawia im to
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przyjemność, przy czym żadna gra fabularna
nie ma takiego zasięgu, jak prababka RPG.
Gracze nieświadomie przenoszą doświadczenia z D&D do kolejnych kampanii.
W swojej karierze mistrza gry chyba najczęściej
prowadziłem właśnie systemy oparte na mechanice d20 (D&D 3.X oraz Pathfindera), zatem
nieraz musiałem walczyć z problemem odgrywania postaci przez pryzmat charakteru i nie
dotyczyło to wyłącznie bohaterów chaotycznych złych. Paladyn w każdej sytuacji miał
zachowywać się tak, jak na niego przystało,
barbarzyńca musiał być nieobliczalny, a mnich
być ostoją prawa. Co ciekawe, w innych grach
sytuacja ulegała zmianie o sto osiemdziesiąt
stopni. Bohaterowie byli oportunistami, działali tak, żeby jak najwięcej zyskać. Nagle wszyscy
stawali się prawdziwie neutralni.
Z mojego doświadczenia wynika, że graczom
naturalnie wychodzi odgrywanie zła jako
egoizmu (o tym dalej), natomiast prowadzenie negatywnej postaci kierującej się innymi
motywacjami zostaje zwykle sprowadzone
do grania sadystą. W przypadku MG jest nieco inaczej. Prowadzący może bez problemów
wprowadzić drugiego Lectera, kolejną Elżbietę Batory bądź następnego Voldemorta. Mnie
jednak takie arcydiabły potwornie męczą.
Podczas kampanii Fate wprowadziłem tylko
jednego BN-a, którego można by podciągnąć
pod to miano. Borys był prawdziwym draniem: ćpunem, sadystą, bezdusznym mordercą, a na dodatek psem na posyłki szaleńca
o mentalności Kurtza z Czasu apokalipsy. Nie
epatowałem jego okrucieństwem, nie szarżowałem z opisami szaleństwa. Tak naprawdę
bohaterowie stanęli z nim oko w oko tylko raz,
podczas szalonej gonitwy ulicami Poznania.
By naprawdę go znienawidzić, wystarczyło
porwanie i grożenie śmiercią dwójce drugoplanowych postaci tła.
Borys sprawdził się jako wróg. Wyróżniało go
to, że „normalni” przeciwnicy byli… no właśnie,
normalni. Mieli swoje cele, lecz poza nimi posiadali też swój kodeks moralny. Nie działali
w myśl powiedzenia, że cel uświęca środki. Borys natomiast nie miał żadnych hamulców.

Egoista

To najfajniejszy rodzaj złych bohaterów. Jednocześnie jest najmniej pożądanym na sesji,
gdy egoistą kieruje egoistyczny gracz. Almanachy pękają od porad, jak radzić sobie z taki-

mi osobami: co robić, kiedy knują za plecami
reszty; jak reagować, gdy chcą realizować osobiste wątki, a pozostali gracze mają cierpliwie
czekać; w jaki sposób spacyfikować kogoś,
kto deklaruje, że jego bohater okrada innych
członków drużyny. Są całe dziesiątki sposobów na pokazanie takim ludziom, że RPG to
zabawa grupowa i nie warto przy stole być
egoistą. Nie zamierzam tych porad powtarzać.
Zaznaczę tylko, że ta część tekstu dotyczy egoistycznych postaci nieegoistycznych graczy.
Jak widzę kogoś takiego w praktyce? Zwykle
to będzie maruda, który chciałby, aby drużyna
działała inaczej, lecz godzi się na wolę większości (gdy jest to konieczne), ponieważ współdziałając z innymi bohaterami, jest skuteczniejszy i wiedzie mu się lepiej. To najemnik,
który nie pracuje za darmo; szmugler nieodpuszczający okazji do przewiezienia kilku ton
lewego towaru; zabijaka lekceważący rozkaz
brania jeńców. Takie postacie sprawiają kłopoty, są męczące, lecz bardzo skuteczne – bez
nich grupa byłaby zdecydowanie słabsza.
Egoistów w roli wrogów bohaterowie napotykają u mnie bardzo często. Mam na myśli
naprawdę wredne typy: magnata, który morduje przeciwników politycznych na drodze
do tronu; gubernatora porzucającego swój
świat na pastwę sił inwazyjnych, byle tylko
uratować siebie i swój dobytek; dowódcę garnizonu trzymającego bohaterów w kwarantannie, mimo że jeden z nich jest śmiertelnie
chory i pilnie potrzebuje leku dostępnego
w każdym nowoczesnym szpitalu. To bohaterowie niezależni, których gracze znienawidzą od pierwszego wejrzenia. Mają własne
przekonania, pewien sposób działania i uważają, że grają fair, a przy okazji zmieniają życie bohaterów w koszmar.
Uwielbiam ich wszystkich. Wrzucałbym ich
do scenariuszy tuzinami, gdybym wiedział,
że ekipa mnie za to nie zamorduje. Mało co
nakręca przygodę równie skutecznie, jak
wredny, myślący wyłącznie o swoich celach
bohater niezależny. Taki ktoś nie musi szkodzić bezpośrednio, wyzywać na pojedynek
lub grozić, machając odznaką. Czasem wystarczy działać zakulisowo. W obecnej kampanii miałem taką właśnie BN-kę – Lenę.
Lena była młodą, atrakcyjną dziewczyną,
która dostała od szefa zadanie zatrudnienia
najlepszego chemika, jaki ostał się z wojennej
pożogi (kampania jest osadzona w realiach
postapokaliptycznej Polski). Przy okazji, jeśli
się jej uda, miała zwerbować podstarzałego
celebrytę (koncepcja „Byłem polskim Bieberem”), również członka drużyny. Zabrała się
do tego, uwodząc byłego showmana. Potem
poszło gładko. Wbijała kliny między bohaterów, stawała w obronie swojego chłopaka
niezależnie od sytuacji. Pomagała tym, którzy
chcieli większej niezależności we Wrakowisku
(pracodawca drużyny). Nagabywała, że w Krakowie jest beznadziejnie i postacie mogłyby się
przenieść gdzieś indziej. Nie groziła nikomu.
Dbała tylko o faceta, jakby była w nim szaleńczo zakochana. Wydawało się, że nie jest
specjalnie groźna, była jednak niesamowicie

pochwycony i wtrącony do lochu, zamierzał
też usunąć inne potencjalne przeszkody (czyli
drużynę). Skończyło się na bardzo trudnym
wyborze. Ostatecznie życie mordercy ocalono,
lecz został on wygnany z rodzinnego domu. Nie
wątpię, że może powrócić na przyszłych sesjach,
mając w głowie plan zemsty na bracie, który zamiast pomóc, zniszczył jego marzenia.
Oczywiście są gracze, którzy podejdą do takich
wątków bezosobowo – zażądają podwójnej
stawki lub z miejsca odmówią. Nie ma w tym
nic złego, po prostu taki mają styl kierowania
bohaterami. Prowadząc takiej drużynie, trzeba
dodać inną motywację (np. kuzyn grozi, że zdradzi podczas procesu ciemne interesy bohaterów
itp.) lub po prostu zrezygnować z wprowadzania wątków rodzinnych. Nie bez powodu utarło
się, że najlepiej się gra jedynakami-sierotami.

Krew nie woda

Obcego człowieka łatwiej niż kogoś bliskiego
osądzić i skazać. Losowy złodziej przyłapany
na próbie kradzieży sakiewki zostanie oddany
władzom i straci rękę. Czy gracz zadeklaruje
oddanie łotra straży miejskiej, jeśli to będzie
kuzyn jego postaci bądź były partner lub partnerka? Co, jeśli dziewczyna próbowała kogoś
okraść, wpadła w kłopoty i teraz błaga postacie
graczy o pomoc „w imię starych czasów”? Krew
nie woda, nie będzie łatwo przejść obok takiej
prośby o pomoc, choćby bohater niezależny był
skończonym łotrem.
Dodatkowo mogą pojawić się naciski ze strony
znajomych i rodziny („Co z ciebie wyrosło? Nie
wychowałam cię na takiego skończonego drania! Musisz jej pomóc, ona na pewno jest niewinna!”). Zdarzenie (skandal) może zaważyć na
reputacji drużyny („To twojego kuzyna złapano
na kradzieży na rynku? Drogi panie, to stawia
nas niestety w niewygodnej pozycji. Mój mocodawca może nie zechcieć wynająć kogoś o takich powiązaniach”.). Części graczy nie będzie
nawet trzeba dodatkowo motywować – wystarczy samo powiązanie ich postaci z potrzebującym pomocy łotrem.
Taki wątek świetnie się sprawdzi, jeśli chcesz
obedrzeć BN-a z iluzji niewinności. Idealnie
zadziałał na sesji Warhammera, w której brałem udział jakiś czas temu. Bohaterowie mieli
pomóc oskarżonemu o zabójstwo bratu jednej
z postaci. Śledztwo szło całkiem nieźle, wszyscy potencjalni świadkowie mieli być pomocni
obronie. Ów brat był dobrze znany w pobliskim
miasteczku, cieszył się opinią uczciwego człowieka – taki powolny, spokojny, nieszkodliwy
olbrzym. MG wprowadziła świetny zwrot akcji.
Najpierw odkryliśmy, że człowiek ów przyprawił rogi okolicznemu kupcowi – przez ostatni
rok sypiał z jego młodą i piękną żoną. Potem
nadeszło mocniejsze uderzenie: to jednak brat
był mordercą. Przyznał się na osobności – chciał
zdobyć pieniądze, wyjechać z kochanką, zostawić stare życie za sobą. Chciał być taki jak bohaterowie graczy. Oczywiste było, że padł ofiarą oszustwa. Zleceniodawca zadbał, by został

Tyle w kwestii złego BN-a. Co jednak z graczem,
którego postać miesza się w rodzinne sprawy?
Czarna owca, zakała rodziny, na pewno nie będzie spodziewać się najgorszego, lecz z drugiej
strony będzie jej ciężej niż obcemu. Osobę z ulicy dumny ród psioników może potraktować jak
zwykłego najemnika, zdrajczyni zaś nigdy nie
zostanie zatrudniona. Nic nie wybłaga ani nie
wyżebrze. Rycerz, który plami honor swojego
rodu, będzie traktowany jak pospolity chłop.
Z drugiej strony odszczepieniec jaszczuroludzi, który robi interesy i przyjaźni się z ludźmi,
może stać się głównym daniem na uczcie weselnej własnej siostry.

siebie, gdzieś za uchem wciąż słyszy szept głosu
sumienia, wzywający, by się nawrócił, zanim
będzie za późno. Tyle że już jest za późno.
Taka postać może wyznać bohaterowi, że jest
jego ojcem i umrzeć jakiś czas później. To jednak żadnych emocji nie wzbudzi. Lubię, kiedy
wiara w złą sprawę przestaje mieć charakter
zerojedynkowy i zaczyna przyjmować wartości
inne od skrajnych. Daje to pole do popisu stronom konfliktu podczas prób zdobycia lojalności
BN-a. Postać będzie się wahać, wspierać obie
strony bądź żadną z nich, lawirować, unikać
odpowiedzialności. Ostatecznie będzie musiała
dokonać wyboru, lecz zanim to nastąpi, może
minąć dużo czasu. Oczywiście zadziała to tylko
wówczas, gdy owa postać tła będzie ważna dla
całej sprawy. O pierwszego lepszego szturmowca nikt nie będzie zabiegał.
Co w sytuacji, gdy okaże się, że zła jest siła,
której służą postacie tła? Postrzeganie zła i dobra to kwestia percepcji, tego, jak prowadzący
przedstawia świat graczom. Rebelia może nie
walczyć o wolność, lecz o powrót do władzy. Pod
płaszczykiem szumnych haseł będzie starała się
przywrócić słabą, skorumpowaną, rozchodzącą się w szwach Republikę. Rząd również nie
będzie bez winy. Ostatecznie postacie graczy
mogą stanąć przed dylematem: które zło poprzeć? Może lepiej wynieść się na odległe Rubieże, gdzie ani władze, ani „bojownicy” nie będą
zatruwać powietrza?

To oczywiście skrajności. Na swoich sesjach
wolę pokazywać całą gamę postaw, od naiwnej wiary w nawrócenie, przez surowe, karcące uwagi najbliższych, na otwartych próbach
uwięzienia bądź nawet zamordowania krewniaka kończąc. Rodzina (zwłaszcza dalsza) nie
jest monolitem. Podrostkom może imponować
olbrzymi majątek czarnego rycerza. Matka nie
uwierzy, że jej syn jest zbrodniarzem wojennym. Była żona nie będzie chciała nic wiedzieć
o życiu dawnej miłości; kiedy jednak bohater
znajdzie się w szpitalu, rzuci wszystko, by się
nim zaopiekować.

Twardy jak skała

Na koniec krótka porada, która zresztą pojawiła się już w tym tekście. Pamiętajcie, że bohater nie jest monolitem. Nie zawsze reaguje
w identyczny sposób. Jeśli raz popełni błąd,
za drugim razem postąpi inaczej – odważniej, ostrożniej, bardziej zdecydowanie lub
pozostanie bierny, zależnie od potrzeb i okoliczności. Nie każdy zły bohater będzie stąpał
w otchłań, nie wszyscy paladyni są nimi aż
do końca heroicznej kariery.

Wiara w złA sprawE

To klasyczny motyw, lecz bardzo grywalny.
Porządny bohater niezależny zostaje omotany
przez złowrogą siłę i staje po niewłaściwej stronie. Z czasem zaczyna przyjmować jej metody
działania za własne. Jest wierny sprawie aż do
granic rozsądku. Brakuje mu jednak pewności

Lubię, kiedy postacie moich graczy i kluczowi
BN-i zachowują się normalnie. Mają ambicje,
błądzą, starają się naprawić to, co się im nie
udało. Ich charakter jest kształtowany nie
tylko przez to, co znajdzie się na karcie postaci przed pierwszą grą, lecz również przez
doświadczenia i wnioski wyciągnięte z wydarzeń rozgrywających się podczas sesji. Pomiędzy dobrem i złem, białym i czarnym, jest
przecież cała gama odcieni szarości.
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Prosty przepis na zło

irytująca. Kiedy wbiła już klin, wystarczyło
tylko odpowiednio naciskać. Prędzej czy później więzy łączące grupę z Wrakowiskiem musiały puścić. Na dodatek gracze o wszystkim
wiedzieli praktycznie od początku – gramy
w otwarte karty, a ekipa potrafi odróżnić wiedzę gracza od wiedzy bohaterów.

Windą do lochu
W jakim celu postaci schodzą do podziemi?
Zazwyczaj zlecono im misję, chcą zabić
smoka, pragną zdobyć złoto lub ezoteryczną
wiedzę i magiczną potęgę bądź zemścić na
orkach, które zamordowały im całą rodzinę…
Było, było, było, było, no błagam. Po jakimś
czasie mamy to wszystko przerobione o zbyt
wiele razy za dużo. Stąd też warto rozważyć
pewną alternatywę.
Postaci mogą schodzić do lochów,
ponieważ są otyłe i zdesperowane, żeby
wreszcie sobie z tym poradzić, znudziły
się życiem lub podziemia są jedyną szansą
na uleczenie z nękających je chorób
bądź problemów.

Jak to osadzić w świecie gry? Wyobraźmy sobie,
że jesteśmy na przykład w Nowym Crobuzon
z powieści Chiny Mieville’a Dworzec Perdido.
W niektórych miejscach, u podnóży Żeber,
są umiejscowione Windy. Wchodzisz do
Windy – lub zostajesz do tego zmuszony – i gdy
zamykają się za tobą grube na łokieć metalowe
drzwi, antyczny mechanizm wybiera losowo
poziom, na który zjedziesz. Ty jednak nie masz
najmniejszego pojęcia, jak głęboko trafisz.
Widzisz jedynie migające kolorowe światełka:
pomarańczowe, zielone, czerwone… Powiadają,
że kolor światełka ma znaczenie. Jedni twierdzą,
że czerwony oznacza niebezpieczeństwo, inni –
że zielony. Ponoć to Magistrat kontroluje Windy,
i tak naprawdę doskonale wie, kto i gdzie trafia.

Po dotarciu na miejsce Windy zaczynają
się rozgrzewać. Jeśli nie wysiądziesz
dostatecznie szybko (mimo wywołanych
prędkością zjazdu zawrotów głowy i bolących
uszu) lub masz wyjątkowego pecha i wyjście
z Windy jest niemożliwe (może być
zatarasowane gruzem bądź prowadzić prosto
w ociekającą śliną zębatą paszczę), buchający
z podłogi żar i płomienie spalą cię na popiół.
A kiedy (jeśli!) wysiądziesz z Windy, jesteś już
w podziemiach.
Podziemia są pełne nie tylko potworów,
skarbów i legend. Znajdziesz tam grupy
ludzi zmuszonych szukać ucieczki z Nowego

Na schudnięcie – pod

czyli motywacja do eksploracji lochów
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W ten właśnie sposób można trafić
do podziemi. Przyjrzyjmy się teraz
bohaterom graczy.

dziemia

w

Tworząc postać, powiedz, co jest twoim
problemem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 horobliwa otyłość
C
Nieuleczalna choroba cielesna (jaka?)
Kalectwo (jakie?)
Nuda, nuda, nuda!
Coś na tle seksualnym (co?)
Jesteś artystą i brak ci weny

Możesz też po prostu rzucić k6 i zdać się na los.
Jeśli wybierasz otyłość, prowadzący
powie ci dwie plotki o tym, w jaki sposób
możesz szybko rozwiązać swój problem.
Jeśli wybierasz chorobę, prowadzący
powie ci dwie plotki dotyczące tego,
gdzie w podziemiach znajduje się lek na
twoje schorzenie.
Jeśli wybierasz kalectwo, prowadzący
powie ci dwie plotki o cenie, jaką należy
zapłacić za uleczenie.
Jeśli wybierasz nudę, powiedz
prowadzącemu dwie plotki o tym, co
ciekawego i ekscytującego znajduje się
w podziemiach.

Juli

os
usz Dob

zewski

Jeśli wybierasz coś na tle seksualnym,
powiedz prowadzącemu dwie plotki
o podniecających cię zwyczajach
i osobach, które można napotkać
w podziemiach.
Jeśli wybierasz brak weny, powiedz
prowadzącemu dwie plotki o cudownych
i fantastycznych zjawiskach
występujących w podziemiach.
W trakcie gry pamiętaj, że zszedłeś do
lochów przede wszystkim po to, żeby znaleźć
rozwiązanie swojego problemu. Działaj
zatem i planuj odpowiednio, gdyż od tego
zależy los bohatera.

Trzy kreski od śmierci
Pod koniec każdej sesji prowadzący ocenia,
czy twój problem odegrał ciekawą rolę w tym,
co się działo podczas gry. Czy miał wpływ
na decyzje postaci? Czy dał motywację do
wprowadzenia interesujących dekoracji,
koloru i scen? Czy sprawił, że wybraliście
inną drogę lub zużyliście inne zasoby niż
gdyby ten właśnie problem nie pojawił się na
sesji? Czy prowadzącemu rozgrywkę łatwiej
było stworzyć podziemia?
Jeżeli twoja motywacja nie została w żaden
ciekawy sposób wykorzystana podczas
rozgrywki, zrób na karcie postaci kreskę
przy imieniu bohatera. Kiedy dostaniesz

trzecią kreskę, twoje schorzenie okaże się
nieuleczalne, twoje żądze będą twoją zgubą;
a następna sesja będzie ostatnią – chyba
że podczas niej twój problem zostanie
rozwiązany.
Jeśli twoja postać ma zginąć lub stracić coś
dla niej bardzo cennego, możesz postawić
jedną kreskę przy swoim imieniu, by zmienić
bieg wydarzeń. Niejako ratujesz się przed
obecnym nieszczęściem, jednocześnie
przybliżając nieokreśloną przyszłą tragedię.
Jeśli inna postać ma właśnie postawić trzecią
kreskę, możesz poświęcić się i wziąć jej
kreskę na swoje konto. Opowiedz, w jaki
sposób problem tego bohatera negatywnie
wpływa na twoją postać.
Jeśli udało ci się znaleźć lekarstwo lub
rozwiązanie problemu, gratulacje. Pozostaje
ci teraz „jedynie” odkryć drogę powrotną na
powierzchnię.

Wskazówki i inspiracje

1. Dobra motywacja niewiele znaczy, o ile
nie towarzyszą jej zasady nagradzające
zgodne z nią działanie postaci. Stąd
właśnie pomysł na system kresek.
Oczywiście wymienione powyżej
motywacje lepiej pasują do pewnych
światów niż do innych. Osobiście
sięgnąłbym po grę Into the Odd.

2. Proponuję, aby raz postawiona kreska

była nieodwołalna, choć oczywiście każdy
prowadzący rozgrywkę ma tutaj pełną
dowolność. Być może za szczególnie
spektakularne wprowadzenie motywacji
do gry (na przykład, kiedy powoduje to
rozdzielenie drużyny lub wbicie komuś
noża w plecy, bądź też jest to wyjątkowo
nieracjonalny strategicznie wybór) warto
wycofać uprzednio postawione kreski.

3. Czasem mówi się, że mistrz gry powinien
potrafić poprowadzić sesję, inspirując
się opakowaniem konserwy. Podobnie
było z tym tekstem. Na jednym z moich
blogów o RPG pojawił się kiedyś spamowy
komentarz o treści: „best weight loss diet…
dungeons”. Drugą inspiracją był tekst
Punitive Dungeon Delving opublikowany
na blogu Githyanki Diaspora. Rozważano
tam system prawny, w którym za pewne
przewinienia skazywano winnych na
eksplorację podziemi.
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Na schudnięcie – podziemia

Kto zamawiał potwora?
Crobuzon (od pacyfistycznych hipisów przez
nawołujących do przemocy rewolucjonistów
po zakazane sekty), ukrywających się przed
wymiarem sprawiedliwości bandytów
i morderców, nastolatków spragnionych
rozrywki, wyprawy archeologiczne,
łowców głów, poszukiwaczy zaginionych
matek, ojców bądź rodzeństwa, zbiegłych
niewolników – wielu z nich prze-tworzonych.
Są tam wreszcie podobni tobie i twoim
kompanom desperaci.

Czy berserker z Nors
może mieć aspekty?
Grzegorz A. Nowak

rys. Kamil Węgrzynowicz
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Czym jest Fate
Core?
Jeśli nie słyszeliście nigdy wcze-

śniej o mechanice Fate Core lub
chcielibyście przypomnieć sobie
jej podstawowe założenia, sięgnijcie po pierwszy numer „Spotkań
Losowych”. W zamieszczonym
tam artykule Sławomira Września
Wszystkie aspekty Fate znajdziecie wszystko, co potrzeba, żeby
skorzystać z pomysłów zawartych
w tym artykule.

Historia i
osobowość
bohatera w
pigułce
Aspekty są najbardziej

charakterystycznym elementem mechaniki
Fate. To krótkie, treściwe frazy, które w łatwy sposób opisują postać
i sprawiają, że wyróżnia się ona na
tle innych. Zadanie aspektów jest
bardzo proste – w kilku słowach
uchwycić najważniejsze cechy bohatera. Jeśli aspekty zostały dobrze
sformułowane, jeden rzut oka wystarczy, żeby stworzyć sobie w głowie wizerunek postaci, przy czym
nie chodzi tutaj o dokładnie opisanie każdego szczegółu, lecz raczej
pobudzenie wyobraźni.
Norsmen – Weteran Burzy Chaosu, Emerytowany profesor Uniwersytetu Miscatonic, Najszybszy
człowiek w Detroit – to świetne
przykłady aspektów, które można
wykorzystać w popularnych systemach. Bardzo szybko pozwalają
uchwycić ogólną koncepcję postaci
bez potrzeby pisania historii bohatera lub omawiania jej przed sesją.
Dlaczego jednak mielibyście uży-

wać aspektów w Warhammerze, Zewie Cthulhu bądź Neuroshimie?
We wspomnianych systemach bardzo dużo miejsca na karcie postaci
zajmują statystyki, listy umiejętności i ekwipunek. Opis bohatera,
jego historia, osobowość i motywacje zostają najczęściej w głowach
graczy lub na osobnych kartkach.
Jednak zapisanie na karcie postaci
kilku zwięzłych fraz, takich jak te
wymienione w poprzednim akapicie, rozwiązuje ten problem. Aspekty są wówczas pod ręką, łatwy dostęp mają do nich zarówno gracze,
jak i mistrz gry. Takie krótkie charakterystyki, jak np. Łaska samego
Ranalda, Ostatni żyjący znawca
języka Atlantydów bądź Specjalista od walki z Molochem znacznie
łatwiej zapadają w pamięć i sprawiają, że bohaterowie są naprawdę
unikatowi.
Umieszczenie aspektów na karcie
postaci pomaga również w odgrywaniu bohatera i nagradzaniu graczy.
Nawet po dłuższej przerwie pomiędzy sesjami wystarczy jedno spojrzenie na kartę, żeby przypomnieć sobie,
czym bohater wyróżnił się podczas
poprzednich spotkań i jakie były jego
dotychczasowe przygody.
Jeśli na waszych sesjach przyznajecie punkty doświadczenia za odgrywanie, to takie zapiski charakteryzujące bohaterów również będą
pomocne. Uwzględnianie aspektów
podczas gry można nagrodzić doświadczeniem, punktami szczęścia,
fuksem bądź krótkotrwałą premią
do cech lub umiejętności. To rozwiązanie szczególnie się sprawdzi, jeśli
odgrywanie postaci ma dla was duże
znaczenie podczas zabawy.

Ten elegancki mechanizm skłania graczy do zawiązania drużyny
i ustalenia wspólnych motywacji.
Przy okazji prowadzący grę ma jeden problem z głowy. Dodatkowo
dostaje od graczy pomysły na osobiste wątki postaci, które potem
można rozwijać podczas sesji. Wymóg zapisania aspektów na karcie
postaci gwarantuje, że gracze nie
stracą z oczu tych pierwotnych założeń i będą mogli łatwo odnieść
się do nich podczas rozgrywki.

Budowanie
przygód na
podstawie
aspektów
Skoro już jesteśmy przy źródłach

inspiracji, to warto podkreślić, jak
istotnym narzędziem dla MG są
aspekty. Wystarczy przed sesją
wybrać kilka z nich i skupić się na
zasygnalizowanych przez nie wątkach. Gracze docenią pojawienie się
tematów związanych bezpośrednio
z ich bohaterami. Po prostu potraktuj aspekty zapisane na karcie postaci jako drogowskaz wskazujący,
jakie rodzaje przygód są najbardziej
oczekiwane w waszej grupie.
Korzystając z wcześniejszych przykładów, Ostatni żyjący znawca
języka Atlantydów może zostać
wynajęty do odcyfrowania tajemniczego znaleziska, które oczywiście
odkryto podczas owianej złą sławą
wyprawy. Wspomnienia z czasów
Burzy Chaosu mogą o sobie boleśnie przypomnieć, kiedy przyjdzie
wyjaśniać losy zaginionego transportu wojskowego. Z kolei gang
Mavericks może podążać tropem
swojego dawnego członka, by odkryć, że jego odejście z grupy wcale
nie było dobrowolne.

Wspólne
tworzenie
postaci
Podsumowując
W Fate Core istnieje zasada mówiąca Nawet jeśli na co dzień nie gracie
o tym, że sesja zaczyna się już podczas wspólnego tworzenia postaci.
Zamiast myśleć jedynie o swoim bohaterze, gracze powinni ustalić, co
łączy ich postacie i dlaczego razem
tworzą drużynę. Robią to poprzez
ustalenie wspólnej historii bądź sytuacji, w jakiej skrzyżowały się ich
ścieżki. Następnie podsumowują
ten epizod aspektem i zapisują na
karcie. Przyjaciel Ragnara z młodości, Wspólna wyprawa w poszukiwaniu Kadath lub Były członek
gangu Mavericks brzmią naprawdę
fajnie i podpowiadają, jakie okoliczności towarzyszyły pierwszemu
spotkaniu bohaterów.

w Fate, warto zapoznać się z tą
mechaniką i poszukać inspiracji do
wykorzystania jej elementów na
własnych sesjach. Aspekty są doskonałym przykładem prostego,
naturalnego narzędzia, które możecie z powodzeniem stosować bez
potrzeby ingerowania w zazwyczaj
używaną przez was mechanikę.
W oficjalnych materiałach do Fate
pomysłów na takie rozwiązania
można znaleźć znacznie więcej,
o tym jednak w kolejnych odcinkach rubryki Fate Corner.
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Fate Corner

ski
?

Od czasu zbiórki na Kickstarterze
mechanika Fate Core zdążyła zdobyć uznanie, wiernych fanów oraz
własną niszę na rynku gier fabularnych. Jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne konwersje znanych
systemów – zarówno oficjalne, jak
i tworzone przez fanów. Prostota,
łatwość dostosowania do własnych
preferencji oraz kilka unikatowych
rozwiązań sprawiają, że łatwo zaadaptować Fate do większości popularnych realiów. W artykułach
publikowanych pod szyldem Fate
Corner postaram się pokazać, jak
poszczególne elementy tej uniwersalnej mechaniki można wykorzystać na własnych sesjach, i to bez
konieczności rezygnacji z obecnie
używanych zasad.

Tomasz Pudło

rys. WRK
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Wstęga mini to kompaktowa mechanika gry fabularnej
przeznaczona do rozgrywania konwentowych jednostrzałów
w realiach fantasy. Zasady wykorzystują pojedynczą talię kart
(52 karty plus dwa jokery) oraz kości k12. Oprócz nich do gry
będziecie potrzebować kart postaci (z obowiązkową ilustracją)
i standardowego zestawu ołówek plus gumka.
Mechanika działa najlepiej w przypadku niewielkich grup;
osobiście zalecam skład czteroosobowy: prowadzący plus
trójka graczy. W tekście zakładam, że znacie i lubicie klasyczny
schemat zabawy w gry fabularne. Nie będę zatem skupiał się na
technikach prowadzenia rozgrywki, a jedynie na zasadach.

Dlaczego “Wstęga”?

Zanim przejdziemy do faktycznych reguł, kilka słów wstępu na
temat funkcji, jaką Wstęga mini ma pełnić na sesjach. Głównym
celem wielu mechanik jest rozstrzyganie o powodzeniu lub
niepowodzeniu działań postaci graczy. Zadaniem tej mechaniki
jest w pierwszym rzędzie wprowadzanie nieprzewidzianych,
zaskakujących efektów, a przez to uczynienie rozgrywanych
scen wyjątkowymi. Osiągniemy to poprzez przypisanie
karcianym figurom dodatkowych znaczeń.
Oznacza to jednocześnie, że zasady przedstawione poniżej
wielokrotnie doprowadzą na sesjach do sytuacji, w których
interpretacja wyników będzie wymagała błyskawicznej
improwizacji. Prowadzący grę będzie musiał wykazać się
elastycznością – korzystając z tych reguł, rzuca sam sobie
wyzwanie. Wstęga ma za zadanie sprawić, by działy się rzeczy,
lecz nie podaje zamkniętej listy wyników.
Drugim, nie mniej istotnym celem Wstęgi mini jest budowanie
napięcia oraz jednoczesne przeplatanie narracji i mechaniki
w scenach ważniejszych konfliktów. Wiele systemów próbuje
wrzucać zbyt dużo reguł do scen, które powinny być szybkie
i mocne. We Wstędze mini podejdziemy do tego problemu
w najprostszy możliwy sposób, używając mechaniki pojedynku.
Mając wprowadzenie za sobą, możemy przejść do właściwej
części zasad.

Zarys Mechaniki

Każdy bohater gracza we Wstędze mini przedstawiony jest za
pomocą ilustracji na karcie postaci, ma swoje imię oraz opis
punktowy. Na ten ostatni składa się sześć atrybutów oraz dwie
profesje. Atrybuty służą jako podstawa do budowania pul do
testów, natomiast dzięki profesjom taką pulę możemy ulepszyć.
Podczas sesji postać może wejść w jeden z czterech stanów
rozbicia; one z kolei osłabiają pule testowe. Kumulacja stanów
może też doprowadzić do wyłączenia postaci z gry.
Testy wykonywane są na dwa sposoby. W sytuacjach, gdy
zależy nam na szybkim uzyskaniu wyniku, odwołujemy się do
testu prostego. Natomiast wtedy, gdy dany test jest dla nas
ważniejszy, korzystamy z zasad pojedynku. Podczas testów,
w zależności od składu puli testowej, odsłaniamy karty lub
rzucamy kośćmi. Cała reszta to zasady opcjonalne.

Działanie kart

Budowanie puli do testów omówimy poniżej. W tej chwili
istotne jest dla nas to, że w owej puli najczęściej znajdować
się będą karty. Zanim przejdziemy do opisu postaci, testów
prostych i pojedynków, musimy wyjaśnić znaczenie kart.

W każdej talii znajdują się 54 karty. Trzydzieści sześć z nich
to zwykłe karty z wartościami. To one (oraz walety i asy)
decydować będą o powodzeniu testów. Pozostałe – czyli figury
i dwa jokery – oznaczać będą pojawienie się dodatkowych
okoliczności.
Istnieją trzy poziomy siły kart. Domyślnie karty są średnie,
co oznacza, że figury czerwone (kier i karo) mają znaczenie
pozytywne, a figury czarne (pik i trefl) – negatywne. W trakcie
rozgrywki karty mogą zostać wzmocnione (za pomocą profesji)
lub osłabione (w wyniku działania stanów rozbicia, o których
przeczytasz w dalszej części tekstu). Gdy karty są mocne
(wzmocnione), wszystkie figury są pozytywne. I na odwrót –
gdy karty są słabe (osłabione), wszystkie figury mają działanie
negatywne. Jeżeli nie zostanie wylosowana figura, to stan kart
ma wpływ jedynie na styl narracji. W poniższych zasadach słabe
karty oznaczam skrótem SK, średnie – K, a mocne – MK. 2K+1SK
oznacza np. dwie średnie i jedną słabą kartę.

Znaczenie figur jest następujące:

Walet oznacza ruch lub wydarzenia w otoczeniu testu. Bez
względu na to, czy karty są słabe, średnie, czy mocne, ma
zarazem wartość 11 i jest to najwyższy wynik, jaki można
uzyskać na kartach.

Przykład: Młody szelma o imieniu Szczypior wspina

się na mur strzeżonej posiadłości. Jedną z wylosowanych
średnich kart jest walet pik. Prowadzący decyduje, że
część muru pod stopą szelmy obsuwa się i leci w dół.
Jeżeli ktoś jest w pobliżu, może usłyszeć złodziejaszka,
a nawet jeśli nie, to kolejny patrol na pewno zauważy
uszczerbek w ogrodzeniu i zainteresuje się intruzem.
Dama oznacza efekty uboczne, niezwiązane z oryginalnym
przedmiotem testu. Ma wartość 0.

Przykład: Eremita Johannah krąży zagubiony na

pustyni. Napotyka strażnika oazy, do której chce dotrzeć,
i próbuje przekonać go, aby pokazał drogę do tego
świętego, strzeżonego miejsca. Jedną ze średnich kart
jest dama kier. Prowadzący uznaje, że strażnik zauważa
brak uzbrojenia u eremity i daruje mu manierkę wody
oraz kostur do obrony. Przestrzega go również przed
potwornymi psychopsami widzianymi w okolicy.
Król oznacza spotęgowanie efektów testu. Jeżeli test kończy
się sukcesem i został wylosowany pozytywny król – jest to
sukces wyjątkowy. Analogicznie nieudany test i negatywny król
oznaczają katastrofę. Król, tak jak dama, ma wartość 0. (Patrz też
opcjonalne zasady błogosławieństwa i klątwy na końcu tekstu).

Przykład:

Zabójca potworów Dra’ran staje naprzeciw wielkiego
czerwia pustyni. W teście z mocnej karty wypada król trefl.
Normalnie działałby na niekorzyść bohatera, lecz karty
są mocne i wszystkie figury mają pozytywne znaczenie.
Dra’ran dostrzega odsłonięte na krótką chwilę wrażliwe
miejsce na ciele czerwia. Jeżeli w nie trafi, będzie mógł nie
tyle zranić bestię, co uśmiercić ją jednym ciosem!
As oznacza rozstrzygnięcie testu. Jeżeli jest negatywny, to test
się nie powiedzie, nawet gdy wylosowana z innych kart lub
kości wartość będzie równa trudności. Jeżeli jest pozytywny,
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Wstęp

test po prostu się udaje. Gdyby w teście wylosowany został
więcej niż jeden as, przeważa ten dobrany jako ostatni.

Przykład:

Emisariusz Miasta nad Wodospadem o imieniu Nazih
Sahir staje nocą przed bramami samotnego miasta.
Żąda otwarcia wrót. W teście dwoma średnimi kartami
najpierw wyciąga asa pik: „Zjeżdżaj przybłędo!” – słyszy
z murów od zaspanego strażnika. Druga karta to jednak
as kier. „Czy nie widzisz moich czarnych sejmitarów,
oznaki mej władzy?” – Odpowiedź emisariusza nie
zdąży jeszcze wybrzmieć do końca, gdy słychać odgłos
rozwieranych bram i uderzających o schody butów
strwożonego żołdaka, który na złamanie karku pędzi na
dół, błagać o litość.

Joker oznacza wystąpienie anomalii, zatem jego interpretacja
będzie różna w zależności od tego, w jakich realiach rozgrywa
się sesja. Zazwyczaj ma to związek z magią, potworami,
niewytłumaczonymi zjawiskami pogodowymi, trzęsieniami
ziemi, magicznymi artefaktami – lub czymkolwiek, co pasuje do
waszej gry. Ponieważ w wielu taliach czarny i czerwony joker
są nieodróżnialne, stan kart nie wpływa na jego znaczenie.
Anomalia ma być przede wszystkim dziwna, wynikające z niej
korzyści lub straty są drugorzędne.

Przykład:

Władając zdolnościami czarnej magii psychopies
o imieniu Duch wkrada się do snu tajemniczej niemej
dziewczynki. Jedną z odsłoniętych w teście Magii kart
jest joker. Prowadzący uznaje, że spotkanie z potężną
istotą budzi w dziewczynce moce medium.

Podsumujmy to w jednej tabelce:
Karta

Wartość

Dodatkowy efekt fabularny

Wpływ koloru (średnie karty)

Walet

11

Ruch lub zdarzenie w otoczeniu testu,
związane z wykonywaną akcją.

Pozytywny / Negatywny

Dama

0

Zdarzenie poboczne, niezwiązane
z pierwotnym celem działania bohatera.

Pozytywny / Negatywny

Król

0

Wzmocnienie efektu akcji.

Pozytywny / Negatywny,
tylko jeśli pasuje do wyniku testu*

As

Automatyczny sukces
/ porażka

Brak – normalny wynik akcji.

Sukces / Porażka

Joker

0

Wyjątkowe zdarzenie,
raczej niezwiązane z wykonywaną akcją.

Nieistotne

* patrz też opcjonalna zasada klątwy / błogosławieństwa

W wielu przypadkach odsłonięcie w teście figury może
znacząco wpłynąć na fabułę gry, a nawet na poziom ryzyka
rozgrywanej sytuacji. Negatywny walet może ściągnąć
walczących na skraj przepaści, pozytywny król zaś sprawić,
że ktoś, kogo chcieliśmy tylko przekonać, żeby nas nie
atakował, przyłączy się do nas.
Zwracam od razu uwagę na fakt, że im mocniejsza postać, tym
większą ma pulę w teście, a tym samym większą szansę na
wyciągnięcie figur z talii. We Wstędze mini wokół wyjątkowych
postaci dzieją się wyjątkowe rzeczy.

Atrybuty

Najważniejszym elementem klasycznych mechanik gier
fabularnych jest opis bohaterów graczy (BG). We Wstędze mini
ten opis zawiera sześć następujących atrybutów:
► Siła
► Sprawność
► Osobowość
► Intelekt
► Żywotność
► Magia

Znaczenie poszczególnych atrybutów wydaje się intuicyjne, lecz
dla pewności dodam, że:
• Siła testowana jest podczas walki w zwarciu i przy
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czynnościach siłowych;
• S prawność testowana jest w przypadku działań typu bieganie,
pływanie, a także podczas walki strzeleckiej;
• Osobowość testowana jest podczas wszelkich oddziaływań
społecznych;
• Intelekt testowany jest podczas rozwiązywania zagadek oraz
sprawdzania wiedzy, pamięci, spostrzegawczości itp.;
• Żywotność testuje się celem uniknięcia śmierci;
• Magię testuje się, by czarować, odpierać uroki, okiełznać
przedmioty magiczne itp.
Każdy atrybut ma przypisaną wartość od 1 do 5. Dodatkowo
postać może mieć nad danym atrybutem kontrolę oraz może
być on wzmocniony.
Zapis Siła    oznacza, że postać ma 3 punkty Siły.
Zapis Siła   oznacza, że postać ma Siłę 2 i ma nad nią
kontrolę.
Zapis Siła    oznacza, że postać ma Siłę 3 i jest ona
wzmocniona.
Zapis Siła     oznacza, że postać ma Siłę 4, ma nad
nią kontrolę i jest ona wzmocniona.
W testach, podczas budowaniu puli, gracz dostaje do niej liczbę
kart równą wysokości atrybutu. O mocy kart decydują profesje
i stany rozbicia. Domyślnie karty są średnie.
Nietrudno zauważyć, że postać, która ma wiele średnich lub
słabych kart w puli, może sobie nimi zaszkodzić, jeżeli odkryje

Przykład:

Były gladiator i strażnik Heiron zbliża się do wiwerny.
Próbuje ją podejść i wskoczyć na siodło, z którego kilka
minut temu strącił dzidą jeźdźca. Prowadzący zarządza
trudny test prosty (trudność 9). Heiron ma Sprawność 
  i nie ma odpowiedniej profesji. Dostaje jedną kość
wsparcia od młodzieńca imieniem Bort, który odwraca
uwagę bestii. Pula Heirona w tym teście to k12+3K.
Gracz decyduje się najpierw rzucić kością. Wypada 8.
– Prawie udało ci się zbliżyć do bestii, ale ta zauważa cię
i syczy – oświadcza prowadzący.
Teraz zostaje odsłonięta pierwsza średnia karta:
dziewiątka trefl. Gracz deklaruje:
– Zauważyła mnie, więc muszę działać szybko. Wskakuję
na siodło, zanim zorientuje się, co robię. Mam pełną
kontrolę nad Sprawnością, więc nie będę ryzykował
i kończę test.
Pozostałe dwie średnie karty nie są odkrywane i zostają
wtasowane na powrót do talii.
Gdy atrybut postaci jest wzmocniony, nie działają na niego
stany rozbicia.

Profesje

Oprócz sześciu atrybutów postać dysponuje także dwiema
profesjami. Nazwy profesji gracz wymyśla samodzielnie, lecz
im są one bardziej specyficzne, tym lepiej. „Weteran Straży
Wielkiego Muru” brzmi lepiej niż „Wojownik”, a „Ostatni uczeń
Starca z Wieży” jest lepszy od „Maga”.
Profesje zazwyczaj pokrywają niektóre z następujących
obszarów umiejętności: walka w zwarciu, walka strzelecka,
oddziaływania społeczne, sprawność, wytrzymałość, wiedza,
magia. Zadaniem prowadzącego jest jedynie dopilnować, by
dana profesja nie obejmowała więcej niż dwóch obszarów.
Profesje typu „Obieżyświat” będą zapewne wymagać
wyjaśnień, czego właściwie dotyczą.
Działanie profesji jest następujące: gdy budujesz pulę, to za
każdy punkt wartości przypisany do pasującej profesji możesz
ulepszyć jedną kartę testowanego atrybutu o jeden poziom
lub zamienić ją na kość k12. Jeżeli poziom profesji przewyższa
wartość atrybutu, to za nadmiarowe punkty możesz dodać
do puli kolejne kości k12. Ulepszanie kart bądź zamiana ich
na kości ma miejsce po uwzględnieniu stanów rozbicia, lecz
przed rozpoczęciem testu (zanim potoczy się kość lub zostanie
odkryta karta).
Kości k12 mają większą szansę na osiągnięcie wysokiego
wyniku niż nawet mocne karty. Postać, która korzysta z kości,
działa profesjonalnie. Z kolei mocne karty oznaczają, że postać
działa stylowo lub popisowo i niewykluczone, że w związku
z tym dojdzie do jakiegoś niezwykłego zdarzenia.

Przykład:

Zabójca morskich potworów, słynny marynarz Chall
Horon, testuje swoją Siłę podczas potyczki z topielcami.
Siłę ma na   , nie jest zmęczony ani ranny,
a jedna z jego profesji to „Najlepszy Harpunnik Ludzkiej
Floty 2”. Gracz prowadzący Challa może za te dwa
punkty profesji zmodyfikować pulę trzech kart Siły (3K)
w jeden z następujących sposobów:
• stworzyć pulę k12+MK+K;
• stworzyć pulę 2k12+K;
• stworzyć pulę 2MK+K.
Gracz decyduje, że interesuje go przede wszystkim skuteczność,
zatem rozpoczyna testy z pulą 2k12+K.
Czasami może się zdarzyć, że profesja pasuje do danej sytuacji
tylko częściowo. Wtedy jej efektywna wartość jest dzielona
przez 2 (i zaokrąglana w dół).
Daną kartę w tym samym teście można ulepszyć tylko raz: ze
słabej na średnią lub ze średniej na mocną.

Stany rozbicia

We Wstędze mini istnieją cztery stany rozbicia: dwa fizyczne
i dwa mentalne. Fizyczne stany rozbicia to „zmęczony”
i „ranny”. Mentalne to „zniechęcony” i „zszokowany”.
Fizyczne stany rozbicia wpływają na atrybuty fizyczne, czyli na
Siłę, Sprawność i Żywotność, natomiast mentalne odpowiednio
na Osobowość, Intelekt i Magię. Dany stan wpływa na trzy
odpowiednie atrybuty naraz, chyba że któryś z nich jest
wzmocniony – wtedy jest odporny na działanie stanów.
Stany „zmęczony” i „zniechęcony” są mniej poważne.
Oznaczają, że ostatnia karta z puli atrybutu jest o poziom
słabsza (jeżeli była średnia, staje się słaba; jeżeli była mocna
– jest średnia). Stany „zszokowany” i „ranny” są poważniejsze –
oznaczają, że wszystkie karty w puli są o poziom słabsze.

Przykład:

Podróżujący po Bezkresnym Oceanie wędrowiec
o wyjątkowym imieniu Damaeldurion testuje swoją wiedzę
o topielcach. Intelekt ma na  , lecz po kilku dniach
dryfu jest zniechęcony. Wspiera intelekt profesją „Badacz
potworności tego świata 3”. Stan zniechęcenia sprawia,
że jego bazowa, wynikająca z atrybutu pula wynosi K+SK
(zamiast 2K). W zależności od tego, jak podejdzie do
problemu, za pomocą profesji może zmienić swoja pulę na:
•M
 K+K+k12 (podnosi obie karty o poziom, bierze
nadmiarową k12)
• 3k12 (zamienia obie karty na kości, bierze nadmiarową
k12)
• 1MK+2k12 (zamienia pierwszą kartę na mocną, drugą
na kość i bierze nadmiarową k12)
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negatywne figury. Dlatego gracz, którego postać ma pełną
kontrolę nad testowanym atrybutem, może w dowolnym
momencie zakończyć test, nie odkrywając wszystkich kart
znajdujących się w puli. Postać, która nie ma pełnej kontroli
nad danym atrybutem, nie może przedwcześnie zakończyć
testu i zawsze musi odsłonić wszystkie karty z puli.

Przykład:

Krasnoludzka geomantka Dkrak odpiera atak topielców.
Za pomocą magii zamierza przemienić bryłę kamienia
w golema, który będzie jej bronił. Niestety, jest
zszokowana widokiem bestii, co mocno osłabia jej
szanse. Jej Magia      zmniejsza się z puli
5K do 5SK. Profesja „Aspirująca znawczyni wiedzy
tajemnej 2” pasuje tak sobie do sytuacji (zatem zostaje
podzielona przez 2 i przyjmuje wartość 1) i pozwala
jedynie osiągnąć k12+4SK lub K+4SK
Przyznawanie stanów przez prowadzącego jest kontekstowe.
Może być skutkiem wydarzeń w fabule, wynikać z działania
figury, być efektem nieudanego testu lub oddziaływania
magicznego artefaktu. Ponieważ Wstęga mini służy głównie do
prowadzenia jednostrzałów i krótkich kampanii, zachęcam do
tego, by nałożone na bohaterów stany były permanentne.
Postać, która była zniechęcona i ponownie wpada w ten
stan, staje się zniechęcona i zszokowana. Postać, która była
już zszokowana i miałaby ponownie wejść w ten stan, wpada
w obłęd. Może to być tymczasowe szaleństwo lub przeciwnie –
permanentne przejście na ciemną stronę mocy do końca sesji.
Do stanów fizycznych wrócimy we fragmencie poświęconym
walce i umieraniu.
W zasadach opcjonalnych znajdziecie regułę determinacji,
która pozwala graczom samodzielnie ryzykować wejście w stan
rozbicia.

Testy i budowanie puli

Zwyczajowo na sesjach gier fabularnych testy wykonujemy wtedy,
gdy powodzenie działań postaci gracza stoi pod znakiem zapytania.
Tak też czynimy we Wstędze mini. Prócz szczególnego przypadku
toczenia walk, które wszak są nieodłączną częścią każdej sesji
fantasy, testujemy atrybut tylko raz i trzymamy się uzyskanego
wyniku – nie powtarza się testów w ramach jednej sceny.
Jak można było wywnioskować z zamieszczonych wcześniej
przykładów, pulę do testów budujemy następująco:
•p
 ostać dobiera tyle kart, ile wynosi wartość odpowiedniego
atrybutu;
• jeżeli postać znajduje się w stanie rozbicia, który wpływa
na testowany niewzmocniony atrybut, to karty zostają
odpowiednio osłabione;
• jeżeli postać ma odpowiednią profesję, to za jeden punkt
profesji może albo zmienić jedną kartę na kość k12, albo
ulepszyć ją o poziom;
• jeżeli poziom profesji postaci jest wyższy od wartości
atrybutu, za nadmiarowe punkty dostaje się kości k12;
• jeżeli postać otrzymuje wsparcie od kogoś kompetentnego
(posiadającego odpowiednią profesję), to dodaje do puli
dodatkową k12;
• jeżeli okoliczności są sprzyjające, a postać jest przygotowana lub
ma dowolną inną przewagę, to dodaje do puli dodatkową k12.
Decyzję o tym, jak użyć profesji, podejmuje się przed
rozpoczęciem testu.
Dany test wykonuje zawsze tylko jedna postać, druga co
najwyżej może dodać jej jedną kość wsparcia. Myślę, że miłym
akcentem będzie pozwolić graczowi kontrolującemu postać
wspierającą rzucić kością wsparcia.
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Test prosty

Testy proste wykonuje się przeciwko statycznej trudności.
Zależnie od okoliczności prowadzący zarządza:
• łatwy test o trudności 7,
• problematyczny test o trudności 8,
• trudny test o trudności 9,
• bardzo trudny test o trudności 10.
Domyślna trudność to problematyczne 8, chyba że prowadzący
rozgrywkę zdecyduje inaczej.
Trudność to wynik, jaki należy uzyskać na przynajmniej jednej karcie
lub kości, by test zakończył się powodzeniem. Kości i karty rozpatruje
się każdą z osobna – niczego nie dodajemy ani nie odejmujemy.
Jeżeli postać ma pełną kontrolę nad testowanym atrybutem,
może w dowolnej chwili przerwać test bez względu na jego
wynik. Jeżeli nie ma kontroli, musi wyłożyć wszystkie karty
i rzucić wszystkimi kośćmi.
Każdej rzuconej kości i odkrywanej karcie powinien towarzyszyć
opis. Mechanika i narracja powinny rozgrywać się jednocześnie.
Elastyczny prowadzący nie powinien mieć problemów
z dopasowaniem opisów do tego, co pokazują kości lub karty.

Przykład:

Uwięziony w jaskini badacz artefaktów Xan Xawros
próbuje uruchomić magostrzelbę zdobytą na bandytach,
zanim wrócą ich kamraci. Prowadzący zarządza test
prosty. Magia Xana wynosi    , a jego profesja
wynosi 1. Grający Xawrosem buduje pulę MK+3K.
Rozpoczyna się test, trudność wynosi domyślne 8:
• Pierwsza odkryta karta (mocna) to szóstka trefl.
• „Widziałeś już podobne artefakty, to pewne.
Potrzebujesz jednak więcej czasu. A wiesz, że go nie
masz”.
• Karta była mocna, zatem narracja jest pozytywna.
Trudność wynosi 8, czyli 6 nie daje sukcesu.
• Ponieważ Xan ma pełną kontrolę nad Magią,
w dowolnej chwili może przerwać test. Robiąc to teraz,
przegra, lecz może też coś zyskać, np. cenny czas.
Decyduje jednak inaczej.
• Druga karta to król pik.
• „To narzędzie ma chyba jakiś mechanizm
zabezpieczający. Widzisz, jak zaczyna się ładować
mocą, a tego nie było w twoim planie”.
• Negatywny król oznacza, że ewentualna porażka w tym
teście nie będzie zwyczajnym „nie udało się”. Będzie
katastrofą. Gracz prowadzący Xana nie ma zamiaru
teraz rezygnować.
• Trzecia karta to dwójka karo.
• „Wpadasz w panikę. Cała wiedza ulatuje ci z głowy.
Bezmyślnie obracasz artefaktem, szukając jakiegoś
przełącznika. Na marne”.
• Czwarta karta to siódemka pik. Siódemka, czyli prawie
się udało. Prawie.
• „Nagle zauważasz przełącznik. Już sięgasz dłonią, gdy
następuje wybuch. Rzuć na Żywotność”.
• Pula jest już wyczerpana i test zostaje
rozstrzygnięty. Kończy się porażką – krytyczną,
ponieważ działa negatywny król.

Jeżeli chodzi o tasowanie talii po zakończeniu testu, to
proponuję potasować ją po rozegraniu całej sceny.

Pojedynek

Pojedynek to test przeciwstawny, w którym przeciwko
puli gracza staje pula kości, jaką dysponują przeciwnicy –
bohaterowie niezależni, potwory, złe artefakty, a nawet
gigantyczna burza piaskowa. Zasad pojedynku używamy
w przypadku walk, pościgów, prób sił, dyskusji i w każdej innej
sytuacji, gdy tak zadecyduje prowadzący.
Jak wspomniałem na początku, stosowanie mechaniki
pojedynku ma na celu, by wszyscy grający pochylali się nad
stołem, aby zobaczyć ten jeden, ostatni rzut, który zadecyduje
o wszystkim. Dlatego w pojedynku trudność stale rośnie.
Pojedynek rozgrywa się następująco:
• gracz tworzy swoją pulę z kart, kości lub z kart i kości;
• prowadzący tworzy swoją pulę z kości (nigdy z kart);
• zarówno prowadzący, jak i gracz wykładają jedną kartę lub
rzucają jedną kością;
• obie strony robią to jednocześnie; strona z wyższym wynikiem
zaczyna wygrywać;
• wynik wygrywającego staje się trudnością dla
przegrywającego;
• przegrywający wykorzystuje swoją pulę, dopóki przynajmniej
nie dorówna do obecnej trudności;
• gdy to się stanie, nowy wynik staje się bieżącą trudnością,
a przegrywający zaczyna wygrywać;
• powtarzamy procedurę, aż aktualnie przegrywającej stronie
skończy się pula. Ta strona przegrywa ostatecznie.
Pojedynek jest szybki, ponieważ jedynie porównujemy tu dwie
wartości – trudność i aktualny wynik. Nie dodajemy wyników
do siebie, a lepszy rezultat zastępuje gorszy. Figury na kartach
działają bez zmian. Czarny as w środku pojedynku jest gorszą
wiadomością niż pech na kościach.
Każdemu rzutowi kością i odsłanianej karcie towarzyszy
narracja. W ten sposób zmagania mogą być jednocześnie
plastyczne, dynamiczne i emocjonujące.

Przykład:

Bort, młody barbarzyński książę, chce się rozmówić
z szamanem. Drogę zastępuje mu dwóch uzbrojonych
strażników. Bort nie pozwala się zatrzymać. Dzięki
profesji „Urodzony mówca 3” kontrolujący go
gracz buduje pulę 3k12. Prowadzący uznaje, że
dwójka strażników to przeszkoda warta 2k12. Gracz
i prowadzący rzucają po jednej kości k12:
• Strażnicy uzyskują 7. Bort wyrzuca 5.
• „Nie możesz przejść. Takie mamy rozkazy”.
• W tej chwili trudność dla Borta wynosi 7.
• „Chyba nie wiesz, kogo zatrzymujesz, strażniku. Jestem
synem królowej klanu Spirali”.
• Gracz rzuca swoją drugą k12. Wypada 7.
• „Oczy strażnika rozszerzają się z niedowierzaniem.
Mówiono nam, że zaginąłeś”.
• Bort osiągnął wymaganą trudność. Teraz wynik jego
rzutu jest trudnością dla strażników.
• „Nie wierz wszystkiemu, co mówią. – Strażnik taksuje cię
wzrokiem. Ocenia, ile może stracić, zatrzymując cię”.
• Prowadzący rzuca kością. Wypada 9. Strażnicy znów
wygrywają.
• „Kim byś nie był, rozkazy to rozkazy”.
• Bortowi została jedna, ostatnia kość.
• „Przepycham się przez nich. Nie odważą się mnie
tknąć”.
• Wypada 12.
• „Masz rację. Tchórzą i rozstępują się”.
• Strażnicy nie mają już kości w puli – przegrywają
ostatecznie.
Pula 1k12 odpowiada trudności nieco niższej niż łatwy test.
Pula 2k12 mieści się gdzieś między testem problematycznym
a trudnym. Pula 3k12 plasuje się między trudnym a bardzo
trudnym, a pula 4k12 to już bardzo trudne wyzwanie. Po
pulę 5k12 radzę sięgać tylko w przypadku najważniejszych
przeciwników.
Czasami może się zdarzyć, że któraś ze stron zaczyna pojedynek
z przewagą nad przeciwnikiem. Wtedy odstępujemy od zasady,
że obie strony dokonują pierwszego losowania jednocześnie –
pierwsza zaczyna strona bez przewagi.

Walka i śmierć

Walka w zwarciu to tylko jeszcze jeden pojedynek. Różnica
polega na tym, że wiele innych pojedynków raczej nie prowadzi
do natychmiastowej śmierci postaci. Dlatego walki rozgrywamy
nieco dłużej, w kilku krokach.
Rezultatem przegranego pojedynku w walce jest konieczność
wykonania testu Żywotności. Stawka testu zazwyczaj
przedstawia się następująco: w przypadku porażki postać jest
ranna; w przypadku sukcesu jest zmęczona.
Pojedynek przegrany katastrofalnie (zazwyczaj w wyniku
działania negatywnego króla) może prowadzić do
natychmiastowej śmierci postaci, jej ogłuszenia i wyłączenia
z gry lub do zwiększenia stawki testu Żywotności (na ranny
/ martwy). Decyzja zależy od prowadzącego i okoliczności,
w jakich toczy się walka. Z drugiej strony może się zdarzyć,
że np. postać gracza nosi gruby pancerz i wtedy stawką testu
Żywotności będzie nienaruszony / zmęczony.
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Wstęga mini

Testy niekiedy można podzielić na pół i odsunąć w czasie
ich ostateczne rozstrzygnięcie. W powyższym przykładzie aż
prosiło się o to, by ostatnią kartę pozostawić nieodsłoniętą,
rozegrać scenę, w której reszta drużyny Xana przebija się do
kryjówki bandytów, i dopiero wtedy ją odkryć. W ten sposób
wynik testu rozgrywanego za pomocą kart jest jednocześnie
rozstrzygnięty i zawieszony w niepewności, a napięcie
utrzymuje się przez całą scenę.

Uważam, że nie ma nic nudniejszego i bardziej pozbawionego
emocji, niż drużyna, która po zakończonej walce otrzepuje kurz
z fatałaszków, łyka kilka mikstur i idzie dalej. Dlatego walka nie
powinna trwać dłużej niż trzy pojedynki i musi nieść ze sobą
pewne konsekwencje. Osiągniemy to, kumulując stany. Postać,
która drugi raz staje się zmęczona, w konsekwencji staje się
zmęczona i ranna. Kolejne zmęczenie będzie oznaczało utratę
przytomności. Dwie rany to śmierć.
Jeżeli chcecie zmniejszyć (niemałą) śmiertelność, to możecie
zastosować zasadę mówiącą, że postać, która jest ranna
i zmęczona, musi wykonać test Osobowości, by się nie poddać
lub nie uciec.
Jeżeli chodzi o postacie prowadzącego lub bestie, to nie
są one opisywane stanami, lecz mają klasyczne punkty
życia. Nietypowe są tylko przypisane do nich wartości. Dla
zwykłego mikrego przeciwnika, wartego jedną kostkę, liczba
punktów życia rzadko przekracza 1 (co oznacza, że po jednym
przegranym pojedynku taka postać wypada z gry).

Postacie prowadzącego

Postacie prowadzącego opisujemy w bardzo prosty sposób,
przyznając im pewną liczbę kości, imię (lub funkcję)
i ewentualną wartość punktów życia. Nie sądzę, by te postacie
potrzebowały większego opisu mechanicznego. Oczywiście
można je czasami nieco urozmaicić.

Przykłady:

• S potkany na szlaku wędrowiec to postać za 1 kość.
Gdyby jednak poprosić go o pomoc przy oprawianiu
zdobyczy lub ocenę przydatności ziół, wtedy będzie
wart 2 kości.
• Duży, ociężały jaszczur broniący wejścia do podziemi to
potwór za 1k12, lecz posiadający 4 punkty życia.
• Stary doświadczony zabójca Dietczew, który prześladuje
jedną z postaci, to przeciwnik za 3 kości, w dodatku
trudny do zneutralizowania dzięki 3 punktom życia.

Tworzenie postaci graczy

Wstęga mini to mechanika zaplanowana do użycia na
konwentach lub do rozegrania krótkiej kampanii, w której
rozwój bohaterów nie gra żadnej roli. W związku z tym
tworzenie postaci również musi być bardzo szybkie. Nikt nie ma
bowiem ochoty poświęcać na nie godziny tylko po to, by zagrać
trzygodzinną, niezobowiązującą sesję.
Jednocześnie uważam, że własnoręczne kreowanie postaci
jest bardzo ważną częścią zabawy w gry fabularne. Dlatego
proponuję zastosować uproszczone, szybkie zasady. Powinny
umożliwić stworzenie bohatera w około 15 minut. Składają się
na nie następujące kroki:
• wybór ilustracji, imienia, określenie koncepcji postaci;
• wybór postaci zbalansowanej lub zminmaksowanej
i rozdzielenie atrybutów;
• wybór postaci specjalisty lub obieżyświata, wymyślenie
i określenie poziomów profesji.
Pierwszym krokiem tworzenia postaci we Wstędze mini jest
znalezienie ilustracji przedstawiającej naszego bohatera.
W Internecie jest mnóstwo doskonałych grafik narysowanych
we wszelkich możliwych stylach. Jedna ilustracja mówi
bowiem o postaci więcej niż pięciominutowy opis gracza.
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Pokazujesz ją, mówisz: „gram takim kozakiem”, i już
wszystko jasne.
Na konwentach nie mamy czasu ani możliwości, by szukać
i drukować ilustracje bądź karty postaci. Sugeruję, by
prowadzący przygotował zestaw kilku kart postaci z gotowymi
ilustracjami, aby każdy mógł sobie kogoś wybrać i nie musiał
grać z widniejącym na karcie ludzikiem narysowanym paroma
kreskami lub innym bazgrołem.
Powiedzmy, że mamy już ilustrację oraz imię i jakiś szkic
koncepcji bohatera. Następnym krokiem jest zdecydowanie, czy
chcemy postać zbalansowaną, czy zminmaksowaną.
W przypadku postaci zbalansowanej atrybuty ustalamy
w następujący sposób (możesz odczytać poniższy tekst
graczom, którzy wybrali tę opcję):
•W
 ybierz dwa atrybuty, które są twoimi mocnymi stronami.
Temu, który nigdy cię nie zawodzi, przydziel 3 punkty – będzie
on wzmocniony i masz nad nim kontrolę. Temu, który sprawia
ci kłopoty, po prostu przypisz 4 punkty.
• Wybierz atrybut, w którym nie zamierzasz się ugiąć,
i przydziel mu 2 punkty. Ten atrybut jest wzmocniony.
Następnie wybierz atrybut, przez który nie dasz rady
zrealizować swoich planów, i przypisz mu 1 punkt.
• Z dwóch pozostałych atrybutów wybierz jeden, do
pielęgnowania którego bardziej się przykładałeś – przydziel
mu 2 punkty. Masz nad nim kontrolę.
• Ostatniemu atrybutowi dopisz po prostu 2 punkty.
Analogicznie postępujemy w przypadku postaci
zminmaksowanej:
•W
 ybierz atrybuty, które reprezentują twoje dwie
najmocniejsze strony. Temu, z którego jesteś znany, przydziel
5 punktów, a drugiemu 4 punkty. Nadaj sobie przydomek
związany z atrybutem o wartości 5.
• Wybierz dwa atrybuty, które zaprowadzą twoją postać do
grobu. Temu, dla którego nie ma nadziei, przydziel 1 punkt.
Temu, dla którego pozornie nie ma nadziei, przypisz 1 punkt,
lecz będzie on wzmocniony.
• Z dwóch pozostałych atrybutów wybierz jeden, do
pielęgnowania którego bardziej się przykładałeś – przydziel
mu 2 punkty i zaznacz, że jest on wzmocniony.
• Ostatniemu atrybutowi przypisz po prostu 2 punkty.
Mając gotowe atrybuty, należy zadecydować, czy postać jest
obieżyświatem, czy specjalistą:
• Specjalista dostaje dwie profesje na poziomach 4 i 1
• Obieżyświat dostaje dwie profesje na poziomach 3 i 2.
Gracze sami wymyślają profesje w konsultacji z prowadzącym.
Po tym kroku są zasadniczo gotowi do gry.

Uwaga dotycząca magii

Atrybut Magia służy w tych zasadach zarówno do rzucania
czarów, jak i do obrony przed nimi. Może się on wydawać
przesadnie potężny, lecz moim zdaniem wystarczy jasno
określić, co może, a czego nie może zrobić dany czarownik.
Wtedy na sesji okaże się, że nie testuje on swojej Magii częściej
niż wojownik Siłę, a złodziejaszek Sprawność.
Jeżeli mimo wszystko magia wydaje się zbyt potężna,
należy nałożyć na nią pewne ograniczenia utrudniające jej
stosowanie. Przykładowo mogą to być składniki (lub zwoje)

dla przeciwnika. (Jeżeli prowadzący uważa, że deklaracja jest za
słaba, ma prawo dodać do niej coś od siebie).

Jeżeli chodzi o przedmioty magiczne, to o ile bardzo prosto
jest dołożyć np. przedmiot +1 lub +2 (dodający kości
wsparcia w teście), to zachęcam do tworzenia artefaktów
nietuzinkowych (a zatem dających wyjątkową moc, poza
zakresem mechaniki) lub chociaż obdarzonych pewną
tajemnicą, ograniczeniem bądź groźbą.

W efekcie prowadzący musi przerzucić kość, na której uzyskał
najwyższy wynik, i przyjąć nowy rezultat jako obowiązujący.
W zamian postać gracza zachowuje się tak, jakby właśnie
wyciągnęła negatywnego króla: jeżeli teraz przegra, to
przepadnie z kretesem.

Przykład:

• Magostrzelba +2 o ograniczonej do 4 liczbie ładunków.
• Magiczny miecz, który daje aż +3 kości, lecz kiedy
w teście z jego użyciem największy wynik nie
przekroczy 5, nazywa właściciela profanem i zwraca się
przeciwko niemu, by go zabić.
• Nasączony tajemną mocą kaftan niewidoczności, który
ma własną wolę i od czasu do czasu przejmuje kontrolę
nad noszącym go, by wyrządzić krzywdę wrogom
swojego twórcy.

Zwiększenie ryzyka i negatywny król osiągnięty na kartach
mogą się kumulować. Niech to będzie piękna katastrofa i czyjś
spektakularny koniec.

Zasada opcjonalna:
klątwy i błogosławieństwa

Nierzadko bywa tak, że test był udany, lecz wyciągnięto w nim
negatywnego króla, który w takiej sytuacji nie zadziałał. Bądź
też w drugą stronę – test był nieudany, a król pozytywny.
Na takie przypadki mam opcjonalną zasadę klątwy lub
błogosławieństwa.

Jeżeli wymaga tego wasza przygoda, to magię można zastąpić
innym atrybutem. W sesji opartej o intrygi zamiennikiem może
być „Status społeczny”. Jeżeli zaś gracze prowadzą postacie
mutantów, to w miejsce „Magii” pojawi się „Mutacja”.

Król, który miałby się „zmarnować”, nie wraca do talii, lecz
zostaje z postacią. Zadziała w pierwszym teście, w którym
będzie to możliwe, i dopiero potem zniknie. Jeżeli jest to
pozytywny król, mówimy o błogosławieństwie bogów. Jeżeli
negatywny – o klątwie.

W niektórych testach i pojedynkach może się zdarzyć, że
trudność zostanie osiągnięta wielokrotnie. Na przykład
w łatwym (7) teście prostym gracz dobierze z talii 10, waleta
oraz pozytywnego asa i będzie miał wrażenie, że jego wynik
w dużej mierze się zmarnował.

W jednostrzałach lub na sesjach konwentowych niekiedy
bywa tak, że akcja pędzi szaleńczo do przodu, a „kamera”
ciągle przeskakuje z jednej postaci na drugą. Chciałoby się
coś odegrać, lecz nie ma jak się wcisnąć w rozgrywane sceny.
Punkty skupienia są po to, by takim sytuacjom zapobiec.

Zasada opcjonalna: przebicia

Zasada opcjonalna: punkty skupienia

Na taką okoliczność proponuję zasadę przebić. Za każdy
dodatkowy wynik, który osiągnął trudność testu, uzyskuje się
punkt przebicia (w powyższym przykładzie będzie to przebicie
za 2 punkty). Przebicie może mieć natychmiastowe skutki
(np. zabranie większej liczby punktów życia atakowanemu
potworowi) lub może zostać zapisane na później i jednorazowo
wykorzystane jako kości wsparcia w podobnym teście
w przyszłości.

Każda postać ma dwa punkty skupienia na sesję. Kiedy
chcesz opisać, co dzieje się z twoim bohaterem, zasugerować
innym graczom, jak widzisz ich działania lub po prostu trochę
„poklimacić”, mówisz: „światło na mnie”. Wtedy cała akcja
ustaje, a ty odkreślasz sobie punkt skupienia i dostajesz za
niego maksymalnie minutę, żeby opisać to, co chciałeś.

Postać może zapisać tyle przebić, ile ma Intelektu. Jeżeli
przekroczy tę wartość, musi skreślić nadmiarowe przebicia.
W teście, w którym korzysta się z zapisanych kości wsparcia, nie
można uzyskać przebicia.

Przykład:

Uczeń kapłanów imieniem Sol’ar ucieka przez pustkowie
przed psychopsem. Biegnie ile sił w nogach. Psychopies
ma 2k12 i pechowo wyrzuca 2, a potem 3. Sol’ar w teście
uzyskuje 4 i 10. Nie dość, że nie dał się złapać, to jeszcze
na karcie postaci zapisuje „przebicie 1: ucieczka”.

Zasada opcjonalna: zwiększanie ryzyka

Czasami w ważnym pojedynku może się zdarzyć, że prowadzący
w pierwszym rzucie uzyska 12 i gracz ma wrażenie, że takiego
pojedynku nie da się już wygrać.
Dla tych, którym to przeszkadza, mam propozycję: zwiększenie
ryzyka. O ile obie strony mają jeszcze kości lub karty w puli,
gracz może natychmiast zadeklarować, że jego postać robi coś
bardzo dla niej niebezpiecznego, a jednocześnie zaskakującego

W trakcie tej minuty nikt nie może ci przeszkadzać, lecz nie
możesz użyć tego czasu do opisania czegoś, co wymagałoby
testu. W rękach dobrych graczy to bardzo proste narzędzie
potrafi dokonać cudów, kiedy po jednym skupieniu następuje
drugie i ścierają się punkty widzenia, z których obserwujemy
daną scenę.

Zasada opcjonalna: determinacja

Stany rozbicia zazwyczaj przyznaje prowadzący, lecz dzięki
zasadzie determinacji gracze mogą stawiać je na szali, by
wzmacniać swoje pule do testów. W momencie budowania puli
gracz może opisać, dlaczego zwycięstwo w danym teście ma
dla jego postaci kluczowe znaczenie. Do puli testowej dodaje
wtedy 1 kość wsparcia.
Jeżeli test zakończy się sukcesem, postać nic na tym nie traci.
Determinacja pomogła jej pokonać przeciwności. Jeżeli jednak
test zakończy się porażką, wtedy postać wchodzi w stan
rozbicia przypisany do danego atrybutu („zniechęcony” lub
„zmęczony”). Porażka znacząco obniża morale bohatera.

Słowo na koniec

W zasadach Wstęgi mini brakuje wielu rzeczy, które pojawiają
się w innych mechanikach do światów fantasy. Nie ma tu
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Wstęga mini

niezbędne do rzucania czarów bądź odpowiednio długi czas
potrzebny do przygotowania zaklęcia.
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doświadczenia. Mimo to prowadziłem wiele sesji na tej
mechanice i byłem z niej bardzo zadowolony. Wstęga mini
oferuje bowiem odrobinę szaleństwa i nieprzewidywalności,
emocje przy każdym rzucie i płynność rozgrywania sesji.
Jeżeli spodoba wam się ten uproszczony wariant Wstęgi, to
na moim blogu znajdziecie poprzednie wersje mechaniki,

a także rozszerzenie opisanych w tym tekście zasad.
W rozbudowanej Wstędze zawarłem reguły dotyczące
bardziej szczegółowych umiejętności (zastępujących profesje),
działań popisowych, punktów stylu, reputacji, rozwoju
bohatera, szram, punktowego tworzenia postaci oraz inne
zasady opcjonalne.

Wstęga mini

choćby ekwipunku, brakuje bestiariusza, nie ma nawet punktów
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Mistycy naszego świata
Marcin Roszkowski

Nie przepadam za wrzucaniem Mitów Cthulhu pod każdy kamień. W Zewie Cthulhu pociąga mnie możliwość splecenia nadnaturalnej opowieści z tym, co rzeczywiste, historyczne. W ostatnio prowadzonej przeze mnie przygodzie pojawił się Robert
Oppenheimer, graczom zaś podobało się połączenie fikcji i postaci historycznej. Jako
Strażnik Tajemnic uważam, że proporcje dobrej przygody wyglądają następująco:
dużo zwykłych, naturalnych zagrożeń (kultyści, skorumpowane władze, przeciwności losu); mniej, lecz w zauważalnych ilościach elementów niezwykłych (księgi magii,
dziwne przypadki, niecodzienni Bohaterowie Niezależni); oraz maluteńka szczypta
Mitów Cthulhu. Dzięki temu nie spowszednieją one graczom, a znalezienie odwołań
do Wielkich Przedwiecznych będzie niczym wypłukanie grudki złota.
Aby Mity Cthulhu były wyjątkowe, powinny być właśnie takim specjalnym dodatkiem. W pierwszym numerze „Spotkań Losowych” [SL 1/2014 – przyp. red.] opisałem
okultystów i magów, którzy występowali na kartach powieści i opowiadań H.P. Lovecrafta. Książkowi magowie wsławili się złowrogą działalnością, znajomością zakazanej
wiedzy lub oddaniem mrocznym i strasznym patronom, jakimi są Wielcy Przedwieczni. W tym odcinku Długiej drogi do Kadath chcę natomiast przedstawić mistyków,
którzy faktycznie istnieli, praktykowali magię, lecz nie otarli się o Azathotha, Cthulhu bądź Yog-Sothotha. Osadzenie Mitów Cthulhu w otoczeniu „zwyczajnej” ezoteryki, upodobnienie ich do niej i zakamuflowanie, da graczom poczucie spełnienia,
kiedy spośród magicznych zakonów wyłowią właśnie ten, który oddaje cześć ShubNiggurath.

Madame Helena Bławatska

Wbrew brzmieniu nazwiska, nie była Polką. Przyszła na świat w carskiej Rosji, była
córką niemieckiego oficera i rosyjskiej szlachcianki. Po śmierci matki trafiła pod
opiekę dziadków, a w wieku 17 lat wydano ją za mąż. Związek przetrwał zaledwie
trzy miesiące, nie został nigdy skonsumowany, a Helena uciekła od męża na skradzionym koniu. W Tbilisi wsiadła na zły statek i zamiast trafić do domu, wylądowała
w Stambule. Przez dziesięć lat, od 1848 do 1858 roku, podróżowała po świecie. Odwiedziła Egipt, Meksyk, Indie, liczne kraje europejskie, a także Amerykę Południową. Osobista tragedia, jaką była śmierć jej domniemanego, nieślubnego syna Juriego, sprawiła, że Helena odwróciła się od chrześcijańskiego Boga i zaczęła pogłębiać
zainteresowanie spirytyzmem.
Los rzucił ją do USA, gdzie w Nowym Jorku w 1975 roku założyła Towarzystwo
Teozoficzne, zajmujące się krzewieniem i promowaniem teozofii. Teozofia opierała
się na poszukiwaniu wewnętrznej prawdy, znajdującej się w duszy każdego człowieka i stanowiącej wspólny pierwiastek wszystkich religii, przy jednoczesnym odrzuceniu ich rytuałów. Podczas swoich podróży po Azji, Bławatska natrafiła na grupę
Mistrzów Pradawnej Mądrości, którzy nakazali jej udać się do Tybetu, gdzie przez
dwa lata miała zgłębiać dawną wiedzę. Wedle pism Bławackiej była to najstarsza religia na świecie, której echa pobrzmiewają w doktrynach innych wyznań. Jej praktykami byli najwięksi filozofowie starożytności i nieliczni mędrcy późniejszych epok.
Towarzystwo Teozoficzne miało zajmować się tchnięciem nowego życia w te nauki.
Mistrzowie mieli być najwyższymi strażnikami Pradawnej Mądrości, którzy dbali
o zachowanie czystości nauk i przesłania.
Na sesji madame Bławatska może pojawić się pod dwiema postaciami. Jeśli Badacze
są ludźmi XIX stulecia, być może zetkną się z nią osobiście. Helena jest znanym
i silnym medium: potrafi rozmawiać z istotami niematerialnymi (odrzuca wytłumaczenie, że są to duchy zmarłych), może zmaterializować przedmioty, przewidywać
przyszłość, zdobywać informacje o zamierzchłej przeszłości. Przewodzi prężnej
i dynamicznie rozwijającej się organizacji, będzie zatem albo cennym sprzymierzeńcem, albo bardzo potężnym wrogiem. Badacze działający w XX wieku nie spotkają Heleny osobiście (chyba że strażnik uzna, że spirytystyczna wiedza i okultystyczna moc pozwoliły jej przetrwać własną śmierć), lecz zetkną się ze stworzonym
przez nią systemem. Choć popularność spirytyzmu zmalała w latach trzydziestych
XX wieku, to teozofia wciąż miała wielu zatwardziałych i oddanych zwolenników.
Warto na przykład zaznaczyć, że wpływ nauk madame Bławatskiej widoczny był
w niemieckich poszukiwaniach Agarthy, wyprawach do Nepalu i badaniach nad pochodzeniem rasy aryjskiej. Jak wiadomo, nazistowski okultyzm należy do żelaznego kanonu popkultury, zatem kolejnej wyprawie Ahnenerbe można nadać jeszcze
bardziej wiarygodnego tła.
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Żadna lista okultystów nie może się obejść bez największego (przynajmniej w swojej własnej opinii) maga w historii: Aleistera Crowleya. Nazywany „Wielką Bestią”
i błędnie określany jako satanista, Crowley okazał się człowiekiem wielu talentów. Był
pisarzem, malarzem, poetą, zapalonym wspinaczem i oczywiście okultystą. Założony
przez niego kult Thelemy miał wprowadzić ludzkość w eon Horusa – epokę samorealizacji i autoświadomości.
Crowley przyszedł na świat w 1875 roku w bogatej angielskiej rodzinie. W 1898 roku
wstąpił do Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku, gdzie pod okiem trzech mistrzów studiował magię ceremonialną. Później podróżował po całym świecie, od
Egiptu po Meksyk. W 1904 roku w Kairze doznał objawienia. Przemówiła do niego
istota o imieniu Aiwass, pod której dyktando napisał „Księgę Prawa”, jedną z podstaw Thelemy. W 1912 roku Crowley wstąpił do Ordo Templi Orientis, a po przejęciu
władzy nad jej brytyjską gałęzią przekształcił ją na modłę zgodną z naukami Thelemy.
W latach dwudziestych Crowley ustanowił we włoskiej miejscowości Cefalù klasztor,
który stał się podobno sceną gorszących i występnych zajść. Po wygnaniu z Włoch
Crowley podróżował po Europie i dalej propagował oraz zgłębiał wiedzę ezoteryczną. Zmarł w 1947 roku wraz z końcem pewnej epoki, kiedy to ludzie „zastąpili podziw
i magię nauką i rozsądkiem”.
Aleister Crowley wydaje się idealnym Bohaterem Niezależnym, choć trzeba z nim
uważać. Zawsze był nieprzewidywalnym człowiekiem, działającym tylko we własnym
interesie, kierującym się swoimi enigmatycznymi celami. W zasadzie aż prosi się o to,
by był sługą lub nawet wcieleniem Nyarlathotepa. Można go tak właśnie przedstawić,
tylko po to, by zaskoczyć Badaczy, kiedy okaże się, że ani Crowley, ani Thelema nie
mają nic wspólnego z tym bogiem.
Aleister ze względu na swą popularność jest dość rozpoznawalną postacią. Jeśli miałby
się pojawić w przygodzie, dobrze by było, gdyby wystąpił w innej roli, niż się można
spodziewać. Może zatem będzie szpiegiem brytyjskiego wywiadu, infiltrującym stowarzyszenia magiczne, które są wylęgarnią niemieckich agentów? Czy jego starania,
żeby spłodzić „złote dziecko”, są podyktowane ambicjami okultysty, czy też stoi za
tym coś innego? Warto uczynić z Crowleya kogoś więcej niż przywódcę satanistycznej
organizacji.

Fulcanelli

Po dziś dzień nie wiadomo, jak naprawdę nazywał się Fulcanelli, francuski alchemik
i mistyk, działający w latach dwudziestych XX wieku. To, co wiadomo na pewno, to
fakt, że miał ucznia, Eugène’a Canselieta, który opublikował dwie książki mistrza po
jego zniknięciu w 1925 roku. Wcześniej Fulcanelli zdołał przemienić poślednie metale w złoto za pomocą „proszku projekcyjnego” (tynktury, czyli kamienia filozoficznego). Fulcanelli pobierał nauki u piętnastowiecznego alchemika Basila Valentine’a,
a być może także u swej żony, która doświadczała wizji i miewała dziwne sny. Canseliet
wspominał, że Fulcanelli często mawiał o Wielkim Dziele, które realizował na polecenie Valentine’a, oraz o liście, prawdopodobnie otrzymanym od swego mistrza, który
uważał za talizman.
Co ciekawe, Fulcanelliego łączono z francuskim programem atomowym. Alchemik
ostrzegał bowiem przed bronią jądrową, twierdząc, że w przeszłości była już wykorzystywana przeciwko ludziom. Jednak najdziwniejsza relacja pochodzi od Canselieta,
który w 1953 roku, prawie 30 lat po niespodziewanym rozstaniu, został zaproszony do
Hiszpanii, gdzie w zamku w górach spotkał swego dawnego mentora. Już sam fakt, że
sędziwy alchemik wciąż żył, był niezwykły. Tymczasem okazało się, że Fulcanelli nie
jest zgrzybiałym starcem, lecz odmłodniałym, androgenicznym człowiekiem, który
najpewniej zdołał odwrócić proces starzenia się i z czasem odzyskiwał młodość.
Fulcanelli jest idealnym Bohaterem Niezależnym do kampanii innej niż wszystkie.
Zamiast badać tajemnice Nowej Anglii, bohaterowie mogą trafić do bogatego Paryża. Miast uganiać się za manuskryptami związanymi z Mitami Cthulhu, będą szukać
alchemicznego Magnum Opus. Może wyjaśnią, skąd nagłe i niespodziewane zniknięcie Fulcanelliego? Czy obawiał się majaczącego na horyzoncie zagrożenia ze strony
niemieckich okultystów? A może to sprawa nuklearnego żywiołu, który ma zostać
niebawem wypuszczony na świat? Jego uwaga, że broń jądrowa została już wcześniej
użyta przeciwko ludzkości, dziwnie współgra z twierdzeniami L. Ronna Hubbarda
i utworzonego przezeń kościoła scienotologicznego. Czy jest możliwe, żeby Hubbard
był uczniem Fulcanellego lub jego kolejnym wcieleniem?
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Aleister Crowley

Czarnoksiężnik z Marblehead

Edward Dimond mieszkał w Marblehead
w stanie Massachusetts, gdzie towarzyszyła mu fama okultysty i czarnoksiężnika. Miał o tyle szczęście, że dopiero
przyszedł na świat, gdy w Salem w ostatniej dekadzie XVII wieku trwały procesy
czarownic. Podobno zdarzało mu się zapadać w trans. Wtedy jego oczy robiły się
całkiem czarne, a umysł odbywał podróż
w przyszłość. Zdobywał w ten sposób
wiedzę na temat przyszłych wydarzeń,
a sąsiedzi i przedstawiciele władz często
zasięgali u niego rady i szukali pomocy.
Jednak ów dobrotliwy i pomocny mistyk
miał także swoją ciemną stronę. Jak podobni mu magowie z prozy Lovecrafta,
był nekromantą, rozkopywał groby
i kradł ciała. W burzowe noce miał wabić
statki na mieliznę, choć jeśli akurat był
w dobrym nastroju, zdarzało mu się prowadzić kapitanów właściwym kursem.
Na sesji Edward Dimond będzie właśnie
taką postacią, jak opisano wyżej – jeśli
oczywiście drużyna będzie miała okazję
go spotkać. Magiem, mistykiem, szanowaną osobą publiczną, a jednocześnie
mrocznym nekromantą. Nie będzie miał
przy tym związków z Mitami Cthulhu. Udowodnienie oskarżeń może być
trudne i raczej nie przysporzy Badaczom
przyjaciół wśród lokalnej społeczności. Być może postacie graczy natkną się
także na umysł Dimonda, podróżujący
w czasie i poszukujący nowej wiedzy. Czy
da się z nim ubić interes?

Rabin Jehuda Löw ben Becalel

Zwany także Wielkim Rabinem z Pragi, żył w latach 1520–1609. Uznawany za
jednego z najznamienitszych rabinów
swoich czasów, ukształtował sposób nauczania Tory oraz propagował powrót
Diaspory do Palestyny, co uważał za
podstawę do zbawienia. Przypisuje mu
się ogromną wiedzę, pochodzącą z analizy oraz studiowania Tory i Talmudu.
Wedle legend, kiedy nasiliły się ataki na
żydowską społeczność w Pradze, stworzył golema – istotę z gliny o nieprawdopodobnej sile, która miała bronić Żydów
przed pogromem. Golem jednak oszalał
i zaczął mordować wszystkich, w tym
swoich twórców. Stwór został pokonany,
kiedy wyjęto mu z ust kartkę z napisem
Emet (po hebrajsku „życie”). Ciało golema ukryto na strychu praskiej synagogi.
Być może po wiekach, w obliczu narastających nastrojów antysemickich (np.
pod okupacją niemiecką) ktoś spróbuje
ożywić strażnika i obrońcę, niepomny
na niepowodzenie jego pierwszej misji?
W takim wypadku Badacze mogliby szukać pism lub skontaktować się z duchem
rabina, chyba że udało mu się oszukać
śmierć…
Pięcioro opisanych w tym artykule mistyków to oczywiście czubek góry lodowej.
Inspirując się nimi, Strażnik Tajemnic
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może opracować własnych Bohaterów
Niezależnych lub poszukać podobnych
im poszukiwaczy wiedzy tajemnej, którzy będą pasowali do prowadzonej przez
niego przygody. Wprowadzenie do gry
postaci parających się okultyzmem, magią i naukami tajemnymi, które nie są

związane z Mitami Cthulhu, sprawi, że
sesje przestaną się ograniczać do równania: „coś dziwnego = Mity Cthulhu”,
zyskując na nowo element tajemniczości
i niepewności.
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rys. Emilia ‚Fenwyn’ Pyra

Tomasz Widziński

STYL ŻYCIA

Ultarowie, zwani czerwonowłosymi
olbrzymami, są milczącym ludem,
a przynajmniej takie sprawiają wrażenie. Nie
oznacza to, że w ogóle się nie komunikują.
Robią to, lecz w nieco inny sposób niż
wszyscy, mianowicie za pomocą myśli.
Dzieje się tak za sprawą czerwonych włosów
– spuściźnie po demonicznym przodku,
które pozwalają im porozumiewać się
telepatycznie z innymi ultarami nawet
w promieniu kilku kilometrów, w myśl
zasady, że im dłuższe włosy, tym większy
dystans możliwej komunikacji. Olbrzymy
posługują się telepatią równie naturalnie,
jak inne stworzenia mową. Jeśli chcą, mogą
mówić także za pomocą ust, choć z powodu
nietrenowania języka zwykle trudno im
artykułować słowa, przez co rozmowa jest
długa i męcząca.
Jeśli rozmawia się z ultarem, a w okolicy
znajdują się jego pobratymcy, zagadany może
czasem kontaktować się z nimi. Sprawia
wtedy wrażenie, jakby zamierał w bezruchu,
niekiedy na dłuższą chwilę. Dla bardziej
niecierpliwych rozmówców jest to często
powód do zakończenia konwersacji.
Owo popadanie w bezruch spowodowało,
że wokół olbrzymów narosło wiele legend
i anegdot, z których wyłania się obraz
powolnych na umyśle, wręcz głupich istot.
Nie jest to do końca prawdą. Owszem, tylko
nieliczni z nich dorównują inteligencją
ludziom, ci ostatni jednak rzadko mówią
z sensem, gdy działają w grupie. Tymczasem
ultarowie wspólnie potrafią podejmować
trafne i przemyślane decyzje.
Olbrzymy stronią od jedzenia mięsa,
zadowalając się spożywaniem przede
wszystkim uprawianej przez nich gigantycznej
odmiany kukurydzy; gustują również
w owadach bytujących na kukurydzianych
polach. Olbrzymy zasiedlają naturalne
jaskinie, a z ich braku zabudowują napotkane
formacje skalne; za główny budulec służą
im glina i drewno. Odzienia sporządzają ze
specjalnie obrobionych liści gigantycznej
kukurydzy, które po wyprawieniu stają się
wytrzymałe i elastycznie na tyle, by formować
je w różne kształty. Materiał nie tylko
doskonale chroni przed zimnem, deszczem
i wiatrem, lecz nadaje się także do wyrabiania
zbroi, tarcz i osłon (wiele warstw liści
połączonych razem) stanowiących nie lada
przeszkodę dla broni białej.
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SPOŁECZNOŚĆ

Władza wśród ultarów nie jest
scentralizowana i opiera się na lokalnych
ośrodkach zwanych gromadami. Mimo
że większość decyzji podejmowana jest
wspólnie, każda gromada wyłania spośród
siebie Głowę – reprezentanta grupy
pełniącego swą funkcję przede wszystkim
podczas spotkań z innymi ultarami oraz
obcymi. Z tego względu przedstawicielem
społeczności zostaje zwykle najpiękniejsza
kobieta lub najprzystojniejszy mężczyzna
– oczywiście wedle ultarskich standardów,
gdzie kryterium urody bywa zazwyczaj
sprawne ciało oraz zdrowe i długie włosy.
Ultarowie znają się na obróbce drewna
i metali. Potrafią wytapiać i kuć żelazo,
tworząc pięknie, wysoko cenione ozdoby.
Broń sporządzają zwykle z drewna i kamieni
(m.in. obsydianu), gdyż metale pełnią
przede wszystkim funkcję kultową i służą do
czczenia pamięci przodków.
Każda gromada oddaje cześć swoim wielkim
poprzednikom, budując im jeden wspólny
ołtarz. Metal z racji trwałości kojarzony jest
z duchowym przewodnictwem i ciągłością
istnienia społeczności. Ołtarze przybierają
fantazyjne kształty i są niepowtarzalne,
właściwe dla danego plemienia ultarów.
Budowane są ze specjalnie przygotowanych
elementów zdobniczych, uzbrojenia
zabranego poległym wrogom oraz wszelkich
metalowych przedmiotów znalezionych
podczas wędrówek.
Jedynym znanym ultarom pismem jest
system węzełków wiązanych na sznurach
skręcanych z łyka kukurydzy. Podczas gdy
telepatia zaspokaja większość potrzeb
komunikacyjnych, pismo supełkowe
służy głównie do zapisywania historii
gromady; sznury przechowywane są na
ołtarzu. Złożoność układu supełków oraz
ich rozgałęzienia wskazują na długość
i znaczenie historii plemienia i jego wielkich
poprzedników. Dzieje starszych grup opisane
są nawet przez kilkanaście tysięcy supełków.

Ulta
telepaty

Ultarowie

arowie
yczne olbrzymy

Spotkania Losowe 04 : Lipiec 2016 : 83

ZWYCZAJE

Wchodzący w dorosłość ultar zabiera jeden element
z ołtarza i przetapia go w swój talizman. Ultarscy szamani
podczas specjalnego rytuału łączą duszę młodzika
z ołtarzem. Dzięki temu, jeśli ultar zginie, dokonując
wielkich czynów, jego duch wróci do swoich.
Ów rytuał bywa także przyczyną kłopotów. Chęć
dołączenia do panteonu przodków popycha niektórych,
zwłaszcza starszych ultarów, do działań nieraz
wykraczających poza normy gromady. Złączenie
się z duchami wielkich poprzedników jest bowiem
najwyższym celem w życiu każdego czerwonowłosego
olbrzyma. Ultarów poszukujących chwały, która zapewni
im miejsce w pamięci gromady i sprawi, że zostaną
wyniesieni na ołtarze, można spotykać nawet w krainach
bardzo odległych od ich siedzib.
Jeżeli wobec ultara pojawią się podejrzenia, że działa
przeciwko gromadzie, jego czyny zostają poddane debacie
myślowej współplemieńców. Podczas tego cichego sądu
oskarżony może bronić swoich działań, musi jednak
podporządkować się decyzji większości. Jeśli zostanie
uznany za winnego, skazywany jest na wygnanie.
Wyklęcie z gromady odbywa się dwuetapowo.
W pierwszej kolejności zrywana jest więź skazanego
z przodkami poprzez odebranie mu i zniszczenie
talizmanu. Następnie skalpuje się olbrzyma, by już
nigdy nie miał dostępu do myśli współplemieńców.
Jeśli skazaniec zbiegnie przed wykonaniem kary, wtedy
łowca – wybraniec plemienia – podejmuje się świętej misji
przywrócenia równowagi; zrobi wszystko, aby uciekiniera
odnaleźć i zabić. Zdobycie skalpu oraz talizmanu przydaje
wybrańcowi sławy i honoru.
Istnieje rytuał, za pomocą którego olbrzymy mogą
porozumiewać się na naprawdę wielkie odległości.
Wymaga on jednak obecności potężnego szamana oraz
udziału wszystkich członków społeczności, co powoduje,
że nie każda gromada może odprawić stosowne obrzędy.
Ultarowie siadają w kręgu i splatają razem swoje włosy.
Szaman, nucąc monotonną pieśń, wprowadza siebie
i współplemieńców w trans. Próba kontaktu, zależnie
od odległości, może trwać nawet cały dzień. Odbiorca
komunikacji nie musi być dokładnie znany. Szaman,
wchodząc na ścieżkę duchów, intuicyjnie wie, z kim
się skontaktować, żeby pomóc sprawie – mogą to być
również przedstawiciele innych ras.

WYGLĄD

Ultarowie to olbrzymy o zazwyczaj szczupłej sylwetce,
oliwkowej skórze oraz rudych bądź czerwonych włosach.
Wydatne czoło oraz grube łuki brwiowe wskazują na
prymitywizm i niską inteligencję; efektu dopełniają
zęby, zawsze wyraźnie oddzielone jeden od drugiego.
Właśnie z powodu wyglądu, jak i wspomnianych
„przerw” w konwersacji ultarowie dorobili się opinii mało
lotnych istot.
Czerwonowłosi olbrzymi mierzą do 2,5 metra wzrostu,
a ich waga dochodzi do 200 kg. Żyją do 200 lat.
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SPECJALNE
ZDOLNOŚCI

�C
 zerwone włosy są
spuścizną po demonicznym
protoplaście. Demon
Huwawa, który przed
wiekami wspierał
Stworzyciela w procesie kreacji
pierwszych ludzi, zadziałał
samowolnie, mieszając człowieczą
krew z własną. W ten sposób powstali ultarowie.
Telepatia jest darem, lecz jednocześnie również
przekleństwem, ponieważ demon może włączać się
do rozmowy gromady i podpowiadać rozwiązania,
które nie zawsze służą interesom społeczności. Mówi
wtedy z takim przekonaniem, że nikt nie śmie mu
się sprzeciwiać. Chwile te nazywane są „dotykiem”.
Olbrzymy są świadome, kiedy ma to miejsce i wszystkie
takie sytuacje zapisują na ołtarzach.
�U
 ltarowie mają śmierdzącą krew. Ich posoka jest
rzadka jak woda, ma rdzawy kolor i wydziela mocno
nieprzyjemny zapach, który działa odstraszająco na
dzikie zwierzęta. Ta ostatnia właściwość bywa niekiedy
przez ultarów wykorzystywana do samoobrony, kiedy
to osaczony przez bestie samotny olbrzym nacina skórę,
by zapach posoki odstraszył napastników.

POMYSŁY NA PRZYGODY
�U
 ltar pragnący dokonać wielkich czynów, by dołączyć
do duchów przodków. Bardzo chce się wykazać, być
może znalazł się daleko od domu. Można się z nim
sprzymierzyć lub poprosić o pomoc, o ile nie będzie to
kolidowało z celem jego wędrówki.
�U
 ciekinier, skazany na banicję, a co za tym idzie, na
odebranie talizmanu i oskalpowanie. Zrobi wszystko, by
uciec przed depczącym mu po piętach łowcą.
�Ł
 owca ścigający ultarskiego banitę, zbiegłego przed
wykonaniem wyroku. Ma go schwytać i zabić. Raczej
nie będzie skory do współpracy, chyba że zadanie go
przerośnie, np. uciekinier znajdzie pomoc i schronienie
wśród innych ras.
�G
 romada potrzebuje pomocy. Być może olbrzymów
atakuje tajemnicza bądź poważna choroba lub mają
inny problem, którego nie potrafią bądź nie mogą sami
rozwiązać. Telepatyczne wołanie o ratunek trafia do
kogoś, kto może pomóc, jeśli tylko przybędzie na czas.
�O
 lbrzym, samotnie bądź w większej grupie, napada
podróżnych na trakcie. Nie rabuje kosztowności, lecz
żelazo. Chce rozbudować ołtarz i w ten sposób zdobyć
uznanie gromady.
Ultarowie występują w mojej grze zatytułowanej
Czarny Kryształ. Zamieszkują tam górzystą krainę
zwaną Swarią.

Ultarowie
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Czeluści Ur-Menig
Czeluści to naturalny system jaskiń. Są surowe,
niestabilne i wilgotne. Nierówny teren zmusza do
wspinaczki, a niekiedy do mozolnego gramolenia się
w górę i w dół. Na mapie każda poziomica oznacza
obniżenie terenu o 3 metry.




Michael Prescott
przekład: Marcin Segit
mapa powstała dzięki wsparciu w serwisie Patreon

11. Sadzawka obfitości
W sadzawce roi się od niedojrzałych równonogów.
W rzeczywistości całe pomieszczenie pełne jest jaj równonogów,
niemal nieodróżnialnych od piasku. Jaja zanieczyszczą każdy
zbiornik ze słodką wodą, do którego trafią.
10. Śpiące równonogi
13 gigantycznych jaskiniowych równonogów śpi zakopanych
w stromym zboczu. Dorosłe osobniki przypominają wielkie
na ponad metr skorki, różnią się od nich tylko większą liczbą
odnóży. Pozostają w uśpieniu od lat, lecz hałas lub nieuważna
wspinaczka mogą je obudzić. Są głodne.

Od czasu do czasu (rzuć 2k6)
k6 nr 1: 1 –2: spotkanie
3–6: odległe dźwięki – ostrzeżenie lub pogłos.
k6 nr 2: 1 : 2k6 głodnych równonogów
2: chmura ciem
3: mokry, szorstki piasek wciska się wszędzie
4: nagłe osunięcie się gruntu o 3 metry
5: gigantyczna stonoga
6: żmij jaskiniowy
9. Zawilgła grota
Prymitywne ryty naskalne przedstawiają bezpłciowe istoty
pląsające pośród stalagmitów, sadzawek i dziwnych katedr.
13. Skarbiec żmija
W górnej części pomieszczenia spoczywają zagrzebane w piasku
trzy żmijowe jaja oraz masa przeżutych srebrnych przedmiotów,
najwyraźniej okuć i sprzączek z kilku książęcych siodeł.
Z wysiedzianych jaj wyklują się żmijowo-równonogie hybrydy.
12. Leże żmija jaskiniowego
Niżej położona część pomieszczenia jest zasłana
strzaskanymi pancerzami równonogów. U szczytu jaskini
czai się żmij. Bezskrzydły, bezoki, pozbawiony przednich
łap, uczynił tę skalną komorę swym schronieniem, mającym
skryć hańbiące go deformacje. Mimo kalectwa jego instynkt
gromadzenia rzeczy wciąż jest silny. Stwór będzie ścigał
każdego, kogo podejrzewa o posiadanie przedmiotów
wartych dodania do żmijowego skarbca.
1. Wejście
Wysoka grota. Podłoże stopniowo opada w kierunku północnym. Wydeptana ścieżka prowadzi na wschód,
w stronę pomieszczenia nr 4. Północny kraniec pomieszczenia przegradza rząd długich na 30 centymetrów
zardzewiałych żelaznych kolców wbitych w gliniane podłoże.
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14. Posterunek carregów
Pięć bezpłciowych istot o skórze niczym miękka glina rozbiło
tu obóz i właśnie posila się równonogiem. To carregańscy
zwiadowcy. Czekają na Bethelana, by zasięgnąć jego rady
w sprawach magii lub sztuki wojennej, aby pomóc swojej
gotującej się do wojny ojczyźnie. Ich zmiennicy mają przybyć
za trzy dni. Carregowie boją się żelaza, lecz zbrojni w kościane
oszczepy staną do walki, gdy zostaną do tego zmuszeni.
Maty do spania zrobione z grzybów, kwarcowe kostki do gry,
k6 klejnotów.
8. Pustelnik
Brudny, śmierdzący człowiek odziany w łachmany.
To demon, sprowadzony przez Bethelana i uwięziony
dzięki mocy kryształów. Będzie błagał drużynę o pomoc,
by przeprowadzić go przez geodę. Jeżeli uda mu się
wyjść poza komorę z kryształami, może przybrać swoją
naturalną postać. Jest cierpliwy, kłamie, a odzyskaną
wolność wykorzysta do niecnych czynów.
7. Muzyczna geoda Bethelana
Wielkie pomieszczenie o kształcie misy wypełniają
gigantyczne kryształy, niektóre dwukrotnie wyższe od
człowieka. Kryształy po uderzeniu wydają czyste, nieopisanie
piękne dźwięki. Na kryształach można grać, na przykład
rzucając w nie monetami, o ile ktoś zada sobie trud poznania
rozkładu geody. Każdy, kto usłyszy tak odegrany utwór,
zostanie połączony telepatycznie z pozostałymi słuchaczami.
6. Płaska komora
Okrągłe pomieszczenie o równej podłodze. Otaczający je rumosz
skalny skrywa ogarki świec i nóż ceremonialny o złotej rękojeści.
5. Niska jaskinia
Sufit obniża się, wywołując klaustrofobiczne
odczucia. Na środku pomieszczenie ma zaledwie
1 metr wysokości.
4. Komnata medytacji
Zachodnia ścieżka wije się na szczyt 30-metrowego wzniesienia.
Na jej końcu można znaleźć niewielki taboret oraz mocną skórzaną
skrzynię zawierającą zestaw srebrnych kamertonów.
3. Ćmy
Kryje się tu olbrzymia ilość tłustych szarych ciem, na które polują
pająki i biczykoodwłokowce.

15 metrów
2. Skalne echo
W tym rejonie Czeluści występuje
niesamowite echo. Pogłos po chwili
zaczyna wyprzedzać oryginalny dźwięk.

Zejście w Czeluści
Mawiają, że czarodziej Bethelan czerpał swą moc
z głębi ziemi. Ponoć miejsce, które wybrał, by
oddawać się medytacjom, pełne jest skarbów.
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Czeluści Ur-Menig

15. Wrota Ur-Menig
Rozmiary jaskini przekraczają wszelkie wyobrażenia. Sufit wznosi się stromo i znika z pola widzenia. Podłoga, pokryta zbitym, pofalowanym
piaskiem, ostro opada. Niegdyś było tu znacznych rozmiarów jezioro, teraz czarną pustkę wypełniają jedynie mroźne powiewy.
6 metrów poniżej poziomu korytarza leży przewrócona, na wpół zasypana łódka. Pod nią znajduje się worek zawierający granaty,
szmaragdy oraz mapę pokazującą drogę do kraju carregów.
Powietrze poniżej zasypanej łódki nie nadaje się do oddychania. Każdy, kto zignoruje lekkie zawroty głowy, straci świadomość
i zapadnie w nieprzerwany sen trwający do chwili, gdy ktoś wyniesie śpiącego na wyżej położony teren.
Jeżeli drużyna dogadała się pokojowo z carregami i nadarzy się okazja do handlu, przybysze zaproponują bohaterom, że przeniosą
ich nieprzytomnych przez wrota aż do swojej ojczyzny. Stwierdzą, że wielokrotnie wykonywali taką usługę dla Bethelana.

rys. Michał Kłosowski
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Kampania „Powietrzny okręt”, część I
Maciej Szaleniec
charakterystyka konstruktu: Rafał Olszowski
konwersja do czwartej edycji Earthdawna: Wojciech Żółtański

Scenariusz do gry fabularnej „Earthdawn”
1e/4e. Tekst został oryginalnie opublikowany
w czasopiśmie „Magia i Miecz” nr 9(81)/2000.
Przedruk ze zmianami.
Kampania „Powietrzny okręt” została opublikowana w pięciu częściach na łamach „Magii i Miecza” w latach 2000–2002. Wieńczące ją trzy kolejne scenariusze znalazły się polskim dodatku do „Earthdawna” zatytułowanym „Kronika Skradzionych Legend”, wydanym w 2007 roku przez Galicyjską Gildię Fanów Fantastyki. W tym numerze publikujemy
dwa pierwsze scenariusze wchodzące w skład
kampanii „Powietrzny okręt”. Kolejne przygody oraz przydatne podczas gry karty kreańskiego tarota, dołączone oryginalnie do „Kroniki…”, znajdziecie w przyszłych numerach
„Spotkań Losowych”

1501 TH
„Powietrzny okręt” jest moją pierwszą pieśnią,
która z czasem rozrosła się w długi cykl. Napisałam ją przed laty, zanim wyruszyłam wraz
z Merroxem na Wielką Therę. Zanim udało mi
się wykraść sekrety, które pozwoliły mi poskładać w całość tę historię. Gdy układałam rymy
„Powietrznego okrętu”, opierałam się na opowieści obsydianina Jakor’A’Thula, który pośrednio brał udział w opisanych przeze mnie
wydarzeniach. Wtedy myślałam, że będzie to
opowieść wyłącznie o grupie barsawiańskich
adeptów, którzy wyruszyli w ruiny Parlainth,
by odnaleźć skarb. Nie miałam wówczas pojęcia, w jak skomplikowaną i groźną historię się
wplątali. Po kilku latach, kiedy udało mi się dotrzeć do therańskich raportów, doceniłam ich
czyny. Powiem tylko, że adepci, którzy są bohaterami mojej epopei, zasłużyli po stokroć, by
o nich śpiewać. Niech Imiona ich trwają wiecznie w naszej pamięci.

– T’saanas V’shala

Trubadurka Domu V’strimon

Kilka słów wstępu

Przygoda przeznaczona jest dla dowolnej liczby bohaterów i powinna zostać dostosowana do możliwości drużyny. Akcja scenariusza
rozgrywa się w Parlainth; można go wpleść
w kampanię Mgły zdrady.
Proponujemy, aby poniższą opowieść poprowadzić jako historię szkatułkową. Zabieg polega na stworzeniu dwuwarstwowej fabuły.
Mistrz gry opowiada historię o bajarzu, który
z kolei snuje dawną legendę o wspaniałych bohaterach – czyli postaciach graczy. Proponujemy obsadzić graczy w podwójnych rolach – ich
postaci oraz słuchaczy bajarza, tak, by mogli
brać udział w obu warstwach opowieści. Dzięki temu uzyskacie bardzo ciekawy efekt narracyjny oraz większą dynamikę akcji. Taki sposób opowiadania historii jest zresztą jak najbardziej adekwatny dla heroic fantasy.
Intrygę scenariusza przedstawiono za pomocą techniki warstw. W każdej warstwie ukazujemy graczom kolejną wersję prawdy, a przy
okazji porządkujemy fakty, które należy serwować drużynie.

Opowieść Bajarza

W wiosce stała tylko jedna gospoda. Była nieduża, a jej dach ze starości chylił się ku ziemi. Wieśniakom to jednak nie przeszkadzało. Wszak tylko tam można było napić się okowity, pogwarzyć,
czasem potańcować. No i oczywiście tylko tam –
raz, a czasami dwa razy do roku, gościł Bajarz.
W dni takie jak ten do gospody schodziła się cała
wieś, chcąc posłuchać Opowieści.
W gospodzie było ciepło i duszno. Tłum wieśniaków otaczał kołem starca zasiadającego na
wielkim krześle przyniesionym przez gospodarza. Gość rozglądał się ciekawie po twarzach
zgromadzonych, a gdzie spojrzał, tam wnet
milkły szepty. Gdy już ostatnia osoba weszła do

gospody, zatrzaskując drzwi przed jesiennym
chłodem, starzec chrząknął i spytał:
– O czym wam dziś opowiedzieć, moi drodzy?
– O bohaterach! – krzyknął ktoś z sali.
– O Pogromie! – dodał ktoś inny.
– Bajarzu, opowiedzcie o skarbach – wyszeptała
nieśmiałym głosem jakaś dziewczyna.
– A może chcecie usłyszeć o opowieść o świątyni
Chorrolisa w Parlainth i wielkiej wyprawie po
zgromadzone w niej skarby? - zagaił Bajarz.
– A czy będzie o bohaterach? – odezwały się głosy z sali.
– I o latających okrętach?
– I o czarodziejach?
– I o pięknych księżniczkach?
– Tak, tak – bajarz uciszył podekscytowanych
wieśniaków. – Będzie o tym wszystkim. No to
posłuchajcie.
Działo się to dawno temu, jakieś pół wieku po
Pogromie. Był to czas, kiedy magia wciąż była
silna, a po świecie wędrowali adepci – Dawcy Imion, którzy potrafili czerpać niezwykłą
moc z Ziemi. Dokonywali bohaterskich czynów, o których nikomu się wcześniej nie śniło.
Wszystko po to, by wytępić zło, które zagnieździło się na świecie w czasie Pogromu.
Ta historia zaczyna się jeszcze wcześniej. Otóż
przed Pogromem istniało miasto Parlainth,
wielka metropolia, therańska stolica Barsawii.
Największą i najbogatszą budowlą w tym mieście była świątynia Chorrolisa, Pasji bogactwa i handlu. Głosiciele Chorrolisa zgromadzili w podziemiach gmachu nieprzebrane skarby,
o których mógłby zamarzyć sam władca Thery.
A później przyszedł Pogrom i Parlainth zniknęło z pamięci wszystkich Dawców Imion. Wielcy
magowie ukryli całe miasto w innym świecie…
Z ust słuchaczy wyrwało się pełne zdziwienia westchnienie. Bajarz zamilkł na chwilę, by
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wzmóc ciekawość publiczności, po czym opowiadał dalej.
– Gdy skończył się czas Pogromu, miasto wróciło do Barsawii. Jakże jednak odmienione! Nikt
z jego mieszkańców nie przeżył, pozostały tylko kamienne budowle, porośnięte nieprzebytą dla zwykłych śmiertelników dżunglą. Tylko
nieliczni i najodważniejsi ośmielali się zanurzyć w tajemny gąszcz, by wyruszyć na poszukiwanie przedwiecznych skarbów. I tak było również tym razem. Na pewno słyszeliście o słynnym adepcie…

O co chodzi w intrydze

W Parlainth, a dokładniej w osadzie Przyczółek, gdzie obecnie przebywają bohaterowie,
znikają w tajemniczy sposób adepci. Postacie graczy stają się kolejnym celem. Do tego
na scenę wkracza ze swymi machinacjami wywiad Throalu, który posiadł informacje o Groharze – therańskim dostojniku manipulowanym przez Horrora. Wywiad chce wykorzystać praktyki Grohara do zdyskredytowania
Thery w oczach barsawiańskich adeptów.

Strony konfliktu

ǬǬ Bohaterowie jako ofiary i jednocześnie
główni detektywi.
ǬǬ Załoga therańskiego okrętu, porywająca
ludzi do oddziałów wojskowych
składających się z adeptów.
ǬǬ Grohar, który jest człowiekiem
manipulowanym przez Horrora.
ǬǬ Oko Throalu, na czele z Wilhelmem,
który zna prawdziwą tożsamość Grohara
i powie o niej kilka słów śmiałkom
(jednak nie za wiele, by zbytnio ich
nie wystraszyć).

Pierwsza warstwa intrygi

Planowana jest wyprawa do położonej w ruinach Parlainth piramidy – świątyni Chorrolisa (Pasji bogactwa, handlu, zazdrości i pożądania). Organizuje ją Almand-Freaik, wietrzniacki złodziej, wraz ze swoim bratem bliźniakiem imieniem Armand-Freaik. Członkowie drużyny najprawdopodobniej zostaną zwerbowani w jakiejś gospodzie – może
być nią „Dziedzictwo Loaka” w Starej Dzielnicy. Z bohaterami będzie rozmawiać tylko Almand, podczas gdy Armand w ogóle nie stawi się na spotkanie. Almand ukrywa fakt, że
ma brata bliźniaka; fizyczne podobieństwo do
Armanda wielokrotnie pozwalało mu wykaraskać się z kłopotów.
Według słów Almanda chodzi o dotarcie do legendarnego skarbu pozostawionego w świątyni Chorrolisa. Zadaniem bohaterów jest zapewnienie ochrony przed ewentualnymi potworami i pomoc wietrzniakowi w wyniesieniu legendarnych skarbów. On z kolei zaprowadzi grupę do świątyni (ma wietrzniacką mapę ze specjalnie zakodowanymi znakami złodziejskimi) i rozbroi ewentualne pułapki. Wietrzniak zażąda dla siebie jednej trzeciej
skarbu i nie będzie się targował.

90 : Lipiec 2016 : Spotkania Losowe 04

Po zwerbowaniu drużyny wietrzniak umówi się z nią na wieczór następnego dnia
pod obeliskiem Barlub-Otala, pradawnego
bohatera Parlainth.

Ukryte wątki

Do wyruszenia w podróż pozostały adeptom
całe dwa dni. Szykując się na wyprawę, zaczną
dostrzegać, że coś w tym wszystkim nie gra.

1.	Karczmarz napomknie im, że Almand jest

osobą bardzo podejrzaną. Ci, którzy robili z nim interesy, znikali z Przyczółka, nie
zabrawszy swoich rzeczy z gospody.

2.	Artur Gomblin, jeden z kupców handlują-

cy przedmiotami znalezionymi przez plądrujących Parlainth awanturników, powie bohaterom (już po zaangażowaniu ich
przez Almanda), że są w tej chwili jednymi z nielicznych adeptów w mieście. Jest
to bardzo dziwne, zazwyczaj bowiem kreci
się ich tu wielu.

3.	W

karczmie bohaterowie poznają trolla
Grunga Krwawego. Grung chętnie opowiada o swoich łupieżczych wyprawach.
W istocie ów kryształowy łupieżca nie jest
ani dyskretny, ani subtelny – gdy tylko wypije z bohaterami kolejkę lub dwie, zdradzi
im „w sekrecie”, że w pobliżu stacjonuje
jego powietrzny drakkar. Wpierw jednak
wprost spyta bohaterów, czy nie są szpiegami Thery.

4.	Gdy

bohaterowie zaczną rozpytywać
o wietrzniaka, trafi do nich obsydianin
Jakor’A’Thula. Powie im, że Armand-Freaik (to istotne!) robił interesy z jego przyjacielem, Hakarodem Ma-Tarenem, (jeżeli gracze zapytają, okaże się, że Hakarod również był adeptem), o którym potem wszelki słuch zaginął. Obsydianin
ostrzeże drużynę przed zdradzieckim
wietrzniakiem. Obieca też nagrodę za
odnalezienie przyjaciela.

5.	Wieczorem

dnia poprzedzającego wyruszenie bohaterów na wyprawę, spotkają w jednej z karczm elfa Aelfwina – barda (niebędącego adeptem), który będzie wypytywał drużynę o dotychczasowe
przygody oraz plany na najbliższą przyszłość. Ciekawość ta może wydać się bohaterom nieco podejrzana. Aelfwin nie
ma jednak złych intencji. Jeżeli śmiałkowie potraktują go życzliwie, odwdzięczy
się krótkim wierszem z gatunku tych, które – jak sam mówi – „często się sprawdzają” (bard posiada ograniczoną zdolność
jasnowidzenia):

Okręty płyną nad piramidą,
A w dole Parlainth, drogi rozstaje.
Klęską – pogrążyć się w sennych zwidach;
Nie wszystko takie jest, jak się wydaje…

6.	Rankiem

dnia, w którym drużyna ma
spotkać się z wietrzniakiem pod obeliskiem, po ulicach zaczynają krążyć plotki o therańskim okręcie widzianym ponoć
nad miastem.

7.

 o graczy przyjdzie krasnolud Wilhelm
D
z Throalu (jest agentem Oka Throalu – czyli wywiadu krasnoludzkiego królestwa)
i spyta ich wprost, co sądzą o Therze. Jeżeli bohaterowie odpowiedzą, że są przeciwni prowadzonej przez nią polityce, poradzi im, by uważali na szpiegów Imperium, którzy montują w mieście jakąś intrygę. Jeśli odpowiedzą wymijająco, Wilhelm udzieli im tylko niejasnego ostrzeżenia, wspominając coś o mrocznych mocach. Dodatkowo bohaterowie po wizycie
Wilhelma zauważą, że są śledzeni przez
zamaskowanego krasnoluda. Wszelkie
próby pojmania obserwatora spełzną na
niczym – choć zdekonspirowany, agent
jest jednak zawodowcem.

Tajna rozmowa

Po południu bohaterowie mogą spotkać Armanda-Freaik. Niewątpliwie wezmą go za Almanda (należy pamiętać, że Armand bohaterów nie zna). Jeżeli zawołają wietrzniaka, ten
zignoruje ich i będzie się starał uniknąć nieoczekiwanego spotkania. Można jednak, przy
odrobinie szczęścia (test Percepcji ze stopniem trudności 6) próbować go śledzić.
Wietrzniak leci na spotkanie z Groharem,
które odbędzie się w dżungli za miastem. Jeżeli graczom uda się podsłuchać rozmowę,
w oględny sposób dowiedzą się o zastawionej na nich pułapce. Jeżeli nie, to pułapka będzie bardziej skuteczna, choć naturalnie nie
pozbawi to adeptów szansy na wymknięcie
się z rąk Theran. Jeśli brat Almanda zostanie
schwytany, będzie przysięgał, że nazywa się
Agronian-Vierik. Dopiero gdy bohaterowie go
przycisną, wyzna, że na życzenie therańskiego wielmoży wraz z bratem sprowadza adeptów do jednej z piramid. Nie wie, co się później z nimi dzieje.
Bajarz przerwał na moment swą opowieść, by
zwilżyć gardło łykiem dobrze przyprawionego, grzanego wina. Zza drzwi ciepłej i przytulnej karczmy dobiegał szum wiatru oraz bębnienie kropli deszczu. Dziewka służebna napełniła naczynia co znaczniejszym gościom, czyniąc
to na tyle szybko, aby nie uronić zbyt wielu słów
z podjętej na nowo historii.
– I tak oto wyruszyli w drogę, która już na początku wydawała się zdradliwa, a zaprowadzić
ich miała nie tam, gdzie się spodziewali…

Druga warstwa intrygi

Wyprawa do świątyni jest mistyfikacją. W rzeczywistości dwóch sprytnych wietrzniackich
złodziejaszków dogadało się z therańskim
agentem łowiącym w Parlainth specjalnych
niewolników – adeptów. Oficjalnie schwytani
mają posłużyć do sformowania jednostki wojskowej zwanej Magicznym Legionem. Tak myślą wszyscy legioniści stanowiący załogę powietrznego galeonu Duma Thery. Wspomniana świątynia Pasji to główna baza Theran.
W podziemnej grocie, skuci łańcuchami i otumanieni narkotykiem, trzymani są schwytani adepci. Bohaterowie mają być ostatnim nabytkiem. Potem przybyły już na miejsce galeon odleci do Powietrznej Przystani.
rys. Marcin Adamczyk
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Zanim ktokolwiek zdoła zareagować, Almand
niepostrzeżenie uruchomi pułapkę. Rozlegnie się zgrzyt przypominający tarcie kamienia o kamień i w tym momencie droga ucieczki zostanie odcięta przez ciężkie bloki skalne. Jednocześnie z sufitu odpadnie kilka ceramicznych płytek i do pomieszczenia przez powstałe w ten sposób otwory zacznie sączyć się
duszący gaz.

1.	Jeśli

Pozwól przeżyć bohaterom kilka przerażających chwil, gdy będą rzucać się w pułapce niczym myszy złapane w potrzask. Następnie
poproś, aby wykonali kilka testów (np. Percepcji lub Wiedzy; a może któryś z bohaterów
zna się na starożytnej architekturze?). Ten,
kto uzyska najlepszy wynik, dojrzy w bocznej
ścianie ukryte przejście. W ostatniej chwili bohaterom uda się schronić w niewielkiej niszy
bez wyjścia. Jest tam mało miejsca, lecz czyste powietrze dociera przez szyby wentylacyjne. W ścianie są dwa otwory umożliwiające podglądanie tego, co dzieje się w pomieszczeniu-pułapce, a doskonała akustyka pozwala wszystkim dodatkowo podsłuchiwać rozmowy po drugiej stronie muru.

Piramida leży w dżungli, niedaleko miasta.
Wietrzniak nie ma problemów z odnajdywaniem drogi pośród chaszczy. Posługuje się
swoją mapą, kompletnie niezrozumiałą dla
bohaterów. Wszystko zdaje się iść jak z płatka.
Dżungla nie jest jednak przyjaznym miejscem
i po drodze adepci mogą napotkać mniejsze
bądź większe problemy:
któryś z bohaterów zboczy na moment ze szlaku (lub zechcesz „uatrakcyjnić” mu wyprawę), czeka go przykra niespodzianka. Nieuważny krok może spowodować obsunięcie się nierównego podłoża, a bohaterowie wpadną w sam środek
gniazda jadowitych węży. W takim przypadku należy określić szansę ukąszenia
zależnie od obuwia nieszczęsnego Dawcy Imion oraz jego szybkości reakcji (najprawdopodobniej 10–80 procent), a także uwzględnić w teście jego Percepcję. Jad
węży zadaje natychmiast obrażenia o stopniu 9, a także infekuje bohatera. Konieczny jest test Żywotności o stopniu trudności 7 – w razie niepowodzenia bohater traci przytomność. Co godzinę należy powtarzać test Żywotności. Adept odzyskuje
zmysły po pierwszym udanym teście.

2.	Postacie mogą natknąć się na zmurszały

kamienny posąg z oczami ze szlachetnych
kamieni. Dotknięcie rzeźby powoduje
uruchomienie klasycznej pułapki ochronnej (patrz podręcznik Earthdawn: Przebudzenie Ziemi 1e, str. 210; Earthdawn Game
Master’s Guide 4e, str. 184).

3.	Podczas wędrówki bohaterowie dostrzegą

dawne miejsce bitwy, pełne spróchniałych
kości. Wietrzniak sugeruje ominięcie go
szerokim łukiem. Jeżeli ktoś nie zastosuje
się do tej rady, po dotknięciu jednej z kości
może zostać obłożony słabą klątwą związaną z długotrwałym nawiedzaniem tego
miejsca przez złe moce.

4.	W

dżungli porastającej ruiny Parlainth
nietrudno natknąć się na jej groźnych
mieszkańców. Czyhają tam ostrodzioby,
skrzydlate małpy i jaszczury błyskawic
(patrz podręcznik Earthdawn 1e, str. 298,
302 i 303; Earthdawn Game Master’s Guide
4e, str. 271, 303 i 313).

Co w piramidzie?

Świątynia jest bardzo stara i wygląda jak sumeryjski zikkurat. Wewnątrz czeka na drużynę zasadzka. Bohaterowie będą długo wspinali się schodami obrośniętymi trującym bluszczem (o czym od niechcenia wspomni Almand), zanim zanurzą się w mroczne korytarze świątyni. Postaraj się stworzyć w tym momencie odpowiedni nastrój. W końcu adepci
trafili w sam środek Zapomnianego Miasta,
którego wszyscy mieszkańcy zginęli w czasie Pogromu. Kto wie, jakie okropieństwa
mogą się czaić w czeluściach ciemnych korytarzy? Możesz dobrać odpowiednią muzykę
i zafundować graczom chwilę strachu, kiedy
ich postacie będą skradały się przez ciemne
wnętrza świątyni.

Nie minie wiele czasu, gdy w pomieszczeniu
-pułapce otworzy się kolejne sekretne przejście (w miejscu płaskorzeźby) i wkroczy nim
Grohar wraz z kilkoma legionistami i wietrzniakiem, który wygląda jak Almand (a faktycznie jest Armandem, chyba że bohaterowie trafili do świątyni po schwytaniu jego brata bliźniaka – wtedy jest na odwrót i z Groharem pojawi się Almand). Będą trzymali przy nosach
chusty namoczone w jakimś płynie. Bardzo się
zdziwią, gdy nie znajdą ciał bohaterów. Nic
nie wiedzą o sekretnej niszy. Będą bardzo zdenerwowani, gdyż w tym momencie obawiają
się, że cała intryga wyjdzie na jaw. Grohar zarządzi natychmiastową ewakuację i załadunek jeńców na okręt. Bohaterowie będą mogli
podążyć za nim i jego oddziałem w głąb świątyni. Trafią na galerię wielkiej sali. Na dnie
wysokiego pomieszczenia stać będą pojmani
adepci. W powietrzu unosić się będzie dziwny
ziołowy zapach (to narkotyk odurzający).
Stojący na galerii Bohaterowie będą oddzieleni od jeńców metalowymi kratami, tworzącymi swego rodzaju ażurowy sufit. Do sali wejdą therańscy żołnierze i zaczną wyprowadzać
więźniów. Jeśli postacie graczy zechcą zejść
na dół, chwilę pobłądzą w korytarzach i wyjdą niewielkim przejściem na taras na szczycie
świątyni. W świetle księżyca ujrzą u stóp piramidy sznur jeńców prowadzonych ku gęstwinie przez legionistów.
Teraz wiele zależy od pomysłowości graczy.
Mogą poszukiwać zejścia na dół krętymi korytarzami zikkuratu. Mogą się zdecydować
na ryzykowny, acz efektowny zjazd po linie ze
szczytu świątyni (50 metrów do ziemi). Niezależnie od sposobu, jaki wybiorą, gdy już dostaną się na dół, z łatwością uda się im znaleźć
ślady po przemarszu kilkudziesięciu osób.
Największym wrogiem drużyny będzie teraz
czas. Postaraj się utrzymać napięcie. Niech
bohaterowie pędzą za therańskim oddziałem

przez niebezpieczną puszczę Parlainth, pogrążoną w pozornym tylko uśpieniu, śledzeni
przez nienawistne spojrzenia z zarośli, odprowadzani łopotem skrzydeł skrzydlatych małp
i skrzekiem jaszczurów. Jeśli się pośpieszą, ujrzą, jak ostatni więźniowie wchodzą na zacumowany przy polanie powietrzny galeon noszący wdzięczną nazwę Duma Thery.
Czy bohaterowie zdołają odbić więźniów?
Teoretycznie taka akcja mogłaby zakończyć
się przynajmniej częściowym powodzeniem.
Jeśli nic nie zrobią, galeon majestatycznie
wzniesie się w powietrze.
Na terenie świątyni ma pozostać kilku therańskich legionistów, by usunąć ślady obecności
armii imperium. To oni stawią czoła ewentualnemu atakowi bohaterów (aż do momentu,
gdy okręt będzie wystarczająco wysoko). Pojmani, mogą dostarczyć informacji na temat
planowanego kursu – oczywiście pod warunkiem, że gracze pozostawią któregoś z nich
w jednym kawałku.
– …A serca adeptów żałość natenczas ogarnęła
wielka, nie wiedzieli bowiem, co uczynić.

Nagły podmuch wiatru zdmuchnął kilka świec.
Ziąb jesiennej nocy i krople deszczu wdarły się do
karczmy przez rozwarte drzwi. Po sali przeszedł pomruk niezadowolenia.
W drzwiach stał ktoś nieznajomy, zapewne podróżny, ubrany w przemoczony kubrak. Jego twarz zasłaniał kaptur. Widząc całe zgromadzenie, czym
prędzej zamknął drzwi za sobą i wszedł do sali, śledzony nieprzychylnymi spojrzeniami miejscowych.
– Mówcie dalej, Bajarzu, mówcie – odezwał się
chór głosów.

Trzecia warstwa intrygi

W rzeczywistości adepci wcale nie lecą do Powietrznej Przystani, by sformować Magiczny Legion. Galeon podąża do siedziby Hurgasha Dormadraala – Horrora, który żywi się
energią karmiczną. Ponieważ jego moce osłabły wraz ze spadkiem poziomu magii, w celu
zdobycia pokarmu posługuje się konstruktami, które sprowadzają mu adeptów z całej Barsawii. Takim konstruktem jest właśnie
Grohar. Dopóki pozostaje skryty pod iluzyjną magią, wydaje się zwykłym człowiekiem.
W rzeczywistości wygląda jak karykaturalne
połączenie istoty ludzkiej i Horrora (dokładny opis znajduje się w rozdziale Statystyki BN
na końcu scenariusza). Grohar jest istotą na
tyle potężną, by stanowić poważne zagrożenie
dla drużyny.
O tym, że Grohar jest opanowany przez Horrora, wie doskonale wywiad Throalu. Jednakże Wilhelm, który jest szefem delegatury wywiadu na rejon Parlainth, zamierza wykorzystać poczynania Grohara do celów propagandowych i zdyskredytować Therę w oczach
jak największej liczby adeptów. Aby tego dokonać, musi w efektowny sposób pokrzyżować plany Grohara i właśnie do tego chce wykorzystać bohaterów. Sam jednak nie zamierza nadstawiać karku ani narażać życia swych
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Droga przez Parlainth

cennych agentów. Aż do świątyni śmiałków
będzie śledził jego szpieg; podąży za nimi także później, gdy już wydostaną się z piramidy.
Aby dogonić therański galeon, bohaterom potrzebny jest inny powietrzny okręt. Tutaj pomocna może okazać się znajomość Grunga Krwawego. Trzeba go szybko zawiadomić
i wezwać na pomoc. Jeżeli w drużynie jest
wietrzniak, nie będzie z tym żadnego problemu. Do Przyczółka nie powinno być więcej niż
dwadzieścia minut szaleńczego lotu nad drzewami. Grung może bardzo szybko wezwać
swoją powietrzną galerę, której jest kapitanem – utrzymuje bowiem magiczny kontakt
ze sternikiem.
Jeżeli w drużynie nie ma wietrzniaka, z krzaków wynurzy się krasnoludzki szpieg – podwładny Wilhelma – i zaoferuje swą pomoc.
Będzie miał ze sobą magiczny medalion, który
zapewnia mu kontakt z szefem i pozwala wezwać odsiecz.
Pojmani legioniści wyjawią bohaterom (naturalnie nie od razu), że okręt kieruje się na południowy zachód. Szybki drakkar trolli wnet
dogoni galeon z Thery.

Powietrzny abordaż

Dotarliśmy do punktu kulminacyjnego. Za
chwilę śmiałkowie będą mogli dokonać bohaterskich czynów. Jeżeli masz w domu jakąś dobrą i dynamiczną muzykę symfoniczną, zachęcam do jej wykorzystania (doskonały jest np. kawałek z podkładu Powrotu Jedi
– szturm na Gwiazdę Śmierci; nada się również Cwał Walkirii Wagnera). Noc rozświetlą
strugi ognistych oszczepów wystrzeliwanych
z obu okrętów. Z hukiem poczną się rozrywać
w powietrzu ogniste kule wystrzeliwane przez
rufowe działa therańskiego galeonu. Dla Powietrznych Łupieżców taka sytuacja to jednak
nie pierwszyzna!
Niezwykle zwinny i szybki drakkar, niesiony
wiatrem i magią zespolonych w wysiłku wioślarzy, z łatwością uniknie pocisków ognistych dział i balist. O pokład zabębni żelazny
deszcz strzał. Dzika piracka załoga przeskoczy na pokład galeonu i przystąpi do abordażu. Natychmiast rozgorzeje bezlitosna walka.
Proponujemy, byś nie rozgrywał poszczególnych pojedynków. Niech bitwa toczy się między legionistami a piratami, natomiast bohaterom pozostaw czyny prawdziwie bohaterskie, czyli starcie z Groharem. Będzie stał
w części dziobowej okrętu i gromadził wokół
siebie legionistów. Dopóki skrywają go iluzyjne czary, może używać tylko swoich ksenomantycznych zaklęć. Gdy to nie wystarczy
lub któraś z postaci za pomocą wzroku astralnego odkryje przedziwne wątki, które wplatają się w jego wzór i biegną gdzieś w dal astralnej przestrzeni, odrzuci krępujące go iluzyjne więzy i ujawni swą straszliwą postać. Wtedy jednak legioniści ujrzą prawdziwą naturę
swego pana i zaprzestaną walki.
Starcie rozegra się wyłącznie pomiędzy Groharem i herosami. Nie pozwól, by adwer-
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sarz zginął zbyt łatwo. Jeżeli twoja drużyna nieraz potykała się z Horrorami, pozwól,
by przez konstrukt „przemówiła” cała gama
mocy bestii. Jeżeli zaś jest to pierwsze spotkanie z tego typu istotą, postaraj się, by wyglądało naprawdę groźnie. Dodatkowym ciekawym efektem będzie ochrona magiczna, jaką
Horror roztacza nad swym konstruktem: każdy czar rzucony na Grohara zostaje zawrócony w kierunku czarodzieja.

to liczył zyski tej długiej nocy, lecz po prawdzie,
tak jak wszyscy, wspominał słowa opowieści.
Tylko samotny nieznajomy nie opuszczał gospody, siedział zamyślony, wpatrując się w żar paleniska. Nikt, choćby wytężał wzrok, nie mógłby dostrzec nikłego uśmiechu błąkającego się po
jego twarzy. Theranie, Horrory, okręty, ksenomanci i magiczne skarby… Jak dawno to było?
Z pewnością minęło wiele czasu, lecz stary Aelfwin wciąż jeszcze dobrze się trzyma.

Po walce

No, pora już udać się na spoczynek, choć przedtem przydałoby się odprawić rytuał karmiczny.
Przy obecnym poziomie magii nie jest to wcale proste.

Po pokonaniu Grohara trolle wezmą therańskich legionistów do niewoli i rozdzielą okręty. Schwytani adepci zamknięci są w ładowni galeonu i nie reagują na żadne bodźce zewnętrzne. Zostali zaczarowani przez Grohara. Do każdego z nich przyczepione jest magiczne pasmo, które wiedzie gdzieś w astralną przestrzeń. Aby zbudzić uśpionych jeńców,
należy zerwać to połączenie. Może dokonać
tego każdy czarodziej, jednakże potrzeba będzie bardzo dużo magicznej energii.
Należy przełamać czar o trudności równej 12
(ED 4e: 14), używając zaklęcia Rozproszenie magii, bądź wykonując test Siły Woli. Każda nieudana próba przełamania czaru powoduje wyczerpanie maga (2 punkty wyczerpania) i dodatkowo pozbawia go 1 punktu karmy. Każdy
ze znajdujących się na pokładzie magów, czując mimowolny odpływ energii, będzie musiał
zapuścić swe matryce w przestrzeń astralną,
by zbierać energię magiczną.
Uwaga! Galeon zacznie opadać, gdy magiczna energia utrzymująca go w powietrzu będzie słabnąć (czar rzucony przez Horrora,
próbując oprzeć się rozproszeniu, czerpie
moc z otoczenia). Bohaterowi, który „rozplącze” zaklęcie Grohara, należy uzmysłowić, że
żaden sukces nie jest za darmo. Zwróci on na
siebie uwagę Horrora, który być może zechce
kiedyś poznać adepta bliżej.

Triumf i wiwaty

Na powitanie zwycięskich bohaterów wybiegną prawie wszyscy mieszkańcy Przyczółka
(oprócz dwóch wietrzniaków, którzy zdążyli
już spakować manatki). Bohaterom będą dziękowali także uwolnieni adepci. Jeden z nich
przekaże najdzielniejszemu bohaterowi niezwykle cenny magiczny przedmiot – kulę Ormazda. Opowie mu tylko o imieniu przedmiotu – pierwszym tajniku – tak, aby po wpleceniu
wątku mógł korzystać z efektu 1 stopnia. Dodatkowo obsydianin Jakor’A’Thula, zgodnie
z obietnicą, obdarzy bohaterów pewną sumą
pieniędzy (do uznania MG).
Uroczystości będzie towarzyszyć przemówienie Wilhelma, który wysławi czyny bohaterów,
choć jednocześnie nie omieszka wpleść do
oracji zjadliwej antytherańskiej propagandy.
Ogień w palenisku wolno dogasał, a szarówka za oknem zwiastowała rychły świt. Bajarz
drzemał oparty o ściankę kominka. Ostatni wieśniacy rozchodzili się na spóźniony spoczynek,
wrzucając uprzednio do trzosu śpiącego po kilka groszy w podzięce za opowieść. Karczmarz
przecierał oczy. Potem, zbierając naczynia, niby

Podział punktów legend
ǬǬ Odgadnięcie podwójnej tożsamości
wietrzniaków: 100 [ED 4e: 1 pula punktów
legend]
ǬǬ Wykrycie pułapki przed wpadnięciem
w nią: 100 [ED 4e: 1 pula punktów legend]
ǬǬ Uwolnienie obsydianina Hakaroda MaTarena: 250 [ED 4e: 1 pula punktów legend]
ǬǬ Pokonanie Grohara – konstruktu Horrora:
2000 [ED 4e: poziom wyzwania]
ǬǬ Odczarowanie i uwolnienie adeptów: 600
[ED 4e: 2 pule punktów legend]
Punkty powinieneś rozdzielić między bohaterów nie tylko proporcjonalnie do zasług, lecz
przede wszystkim stosownie do heroicznego ducha i odwagi, jaką wykazali się w trakcie
przygody (wszak to heroic fantasy, czyż nie?).
Naszym skromnym zdaniem bohaterska postawa być szczególnie nagradzana, by wyrobić
w graczach przyzwyczajonych do innych systemów nawyk odgrywania bohaterów charakterystycznych dla gatunku heroic fantasy.

Magiczny Przedmiot:
Kula Ormazda

Maksymalna liczba wątków: 3
Obrona magiczna: 1 [ED 4e Poziom: Czeladnik]
Kula Ormazda to, jak wskazuje nazwa, kryształowa kula o średnicy około pięciu centymetrów. Jest oprawiona w srebro i zawieszona
na łańcuchu. Wewnątrz kryształu magicznym
sposobem wyrzeźbiono run magiczny, który
jest jednak niewyraźny i ginie w siateczce krystalicznych rysów.
Poziomy wątków
Poziom 1
Koszt 300
	
[tutaj i dalej dla ED 4e:
koszt określony
poziomem Czeladnik]
Tajnik: Bohater musi się dowiedzieć, że
kula została wykonana przez Ormazda – obsydianina, który zwalczał Horrory
w początkach Pogromu.
Efekt: Kula dodaje +2 do obrony magicznej
przed czarami rzucanymi przez Horrory
i ich konstrukty.
Poziom 2
Koszt 500
Efekt: Podnosi stopień rzucania czarów postaci
o +1, a wobec Horrorów o +2.
Poziom 3
Koszt 800
Tajnik: Należy dowiedzieć się, w jakich okolicznościach umarł Ormazd. Został zabity
przez własnego przyjaciela, krasnoluda Zagrakha, owładniętego mocą Horrora.
Efekt: Kula, czerpiąc siłę z goryczy Ormazda zdradzonego przez przyjaciela, generuje moc niszczącą zdolną do psychicznego
ataku na dowolną żywą istotę ze stopniem
równym stopniowi Siły Woli (bądź mocy
woli) rzucającego.
Poziom 4
Koszt 1300
Efekt: Kula obdarza właściciela wzrokiem
astralnym (jak zdolność rasowa wietrzniaków) o zasięgu 20 metrów. Percepcja postaci wzrasta w tym czasie o 3 stopnie. Wszystko to jednak powoduje również utratę przez
postać 1 punktu wyczerpania. [ED 4e: Bohater kosztem 1 punktu wyczerpania może
działać, jakby miał talent spojrzenie astralne na 3 poziomie (patrz Earthdawn Player’s
Guide 4e str. 129).]
Poziom 5
Koszt 2100
Tajnik: Bohater powinien dostrzec run we
wnętrzu kuli i poznać jego znaczenie. Oznacza on żywioł ziemi – moc, na której pragnął
się oprzeć Ormazd w walce z Pogromem.
Efekt: Kula zwiększa o 1 pancerz
fizyczny postaci.
Poziom 6
Koszt 3400
Czyn: Bohater musi odnaleźć miejsce śmierci Ormazda i doprowadzić do postawienia tam jego pomnika, a ponadto napisać i opublikować dzieło literackie sławiące
jego pamięć.
Efekt: Kula potrafi wykrywać obecność tych,
którzy zostali splugawieni przez Horrory. Postać musi wykonać test rzucania czarów bądź Percepcji o trudności równej obronie magicznej Horrora. Sukces w tym teście
ostrzega bohatera o obecności bestii.

Statystyki bohaterów niezależnych
Grohar, konstrukt Horrora

Grohar, gdy ukaże już adeptom swoją prawdziwą postać, będzie wyglądał jak upiornie
zmutowany człowiek. Różne narządy jego ciała będą pojawiać się i znikać w najmniej spodziewanych miejscach – na przykład gałki
oczne na rękach, a zęby na brzuchu. Jego ciało
ma konsystencję galaretowatej masy i przypomina zrakowaciałe komórki.
EARTHDAWN 1e
Zr: 10
SF: 12
PER: 10
SW: 10

ŻYW: 12
CHA: 10

Inicjatywa: 11
Obrona fizyczna: 13
Liczba ataków: 2
Obrona magiczna: 11
Atak: 18
Obrona społeczna: 10
Obrażenia: 20
Pancerz fizyczny: 7
Liczba czarów: (2)
Pancerz duchowy: 7
Rzucanie czarów: 16 Zachowanie równowagi: 11
Efekt: patrz niżej
Testy zdrowienia: 5
Próg życia: 56
Szybkość w walce: 105
Próg ran: 16
Pełna szybkość: 210
Próg przytomności: 51
Punkty karmy: 40
Stopień karmy: 15

Czary: Ból, Lodowa włócznia, Opary grozy, Pakowanie, Odporność na ogień, Dusząca maź,
Kamienna klatka, Latanie, Burza błyskawic.
Moce: Grohar za życia (kiedy był jeszcze człowiekiem) trudnił się ksenomancją i zna wiele czarów ksenomantycznych. Dodatkowo
może go w razie potrzeby wspomagać magia
Horrora. Jest zupełnie niewrażliwy na ból
i by go zabić, trzeba go praktycznie posiekać
na kawałki. Horror roztacza nad swym konstruktem ochronę magiczną; każdy czar rzucony na jego podopiecznego zostaje zawrócony w stronę maga.
Punkty legend: 2000
Ekwipunek: brak
Łup: brak
EARTHDAWN 4e
Skala wyzwania: Czeladnik (szósty krąg)
ZR: 10 SF: 12 ŻYW: 13 PER: 10 SW: 10 CHA: 10
Inicjatywa: 11
Obr. fizyczna: 13
Pancerz fizyczny: 7
Obr. magiczna: 11 Pancerz duchowy: 7
Obr. społeczna: 10 Zachowanie równowagi: 12
Próg przytomności: 68 Próg ran: 18
Próg życia: 79
Szybkość: 18
Testy zdrowienia: 6 Karma: 15 (40)
Akcje: 2; walka wręcz: 18 (20)
Moce: Rzucanie czarów (16): Jak talent, Earthdawn Player’s Guide 4e str. 168.
Czary:(Earthdawn Player’s Guide 4e): Ból (327),
Astralna włócznia (317), Opary grozy (327),
Odporność na ogień (274), Bezduszne spojrzenie (321), Błyskawica (278), Latanie (353),
Gradobicie (281).
Magiczna ochrona: Horror roztacza nad swym
konstruktem ochronę magiczną; każdy czar
rzucony na jego podopiecznego zostaje zawrócony w stronę maga.
Odporność na ból (3)
Odporność na strach

Legionista therański
EARTHDAWN 1e
ZR: 6
SF: 7		 ŻYW: 7
PER: 6
SW: 5		
CHA: 5
Szybkość w walce: 33
Próg życia: 56 (54)
Testy zdrowienia: 3
Kostki zdrowienia: k12
Umiejętności:
Broń biała: 9 (k8+k6)
Walka
Obrona fizyczna: 8
Obrona społeczna: 4
Pancerz duchowy: 0

Pełna szybkość: 65
Próg ran: 12
Próg przytomności: 45 (43)
Inicjatywa: k4

Obrona magiczna: 6
Pancerz fizyczny: 7

Ekwipunek: Miecz, Kolczuga, Ubranie podróżne, Sztylet,

EARTHDAWN 4e
Skala wyzwania: Uczeń (drugi krąg)
ZR: 6 SF: 7 ŻYW: 7 PER: 6 SW: 5 CHA: 5
Inicjatywa: 3
Obr. fizyczna: 9
Pancerz fizyczny: 7
Obr. magiczna: 7
Pancerz duchowy: 2
Obr. społeczna: 6 Zachowanie równowagi: 10
Próg przytomności: 36 Próg ran: 11
Próg życia: 43
Szybkość: 12
Testy zdrowienia: 3 Karma: 15 (40)
Akcje: 1; miecz: 9 (12), sztylet: 9 (9),
walka wręcz: 9 (7)
Łup: miecz, kolczuga, sztylet,
ubranie podróżne

Mieszkańcy Parlainth:
EARTHDAWN 1e
Jaszczury błyskawic (Earthdawn 1e, str. 298),
ostrodzioby (Earthdawn 1e, str. 302) i skrzydlate małpy (Earthdawn 1e, str. 303).
EARTHDAWN 4e
Jaszczury błyskawic (Earthdawn Game Master’s Guide 4e, str. 271), ostrodzioby (Earthdawn Game Master’s Guide 4e, str. 303) i skrzydlate małpy (Earthdawn Game Master’s Guide 4e,
str. 313).
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mgLy gór smoczych
Kampania „Powietrzny okręt”, część II
Maciej Szaleniec
konwersja do czwartej edycji Earthdawna: Wojciech Żółtański
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Powietrzny okręt
rys. Marcin Adamczyk
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Scenariusz do gry fabularnej „Earthdawn” 1e/4e.
Tekst został oryginalnie opublikowany w dwóch
częściach w czasopiśmie „Magia i Miecz”, w numerach 4(88)/2001 i 5(89)/2001 roku. Przedruk
ze zmianami.
Druga z pieśni cyklu „Powietrzny okręt” jest szczególnie bliska memu sercu, z tego choćby powodu,
że dotyczy mojego własnego domu Trzcin. Napisałam ją, zanim w ogóle powstała w mej głowie myśl
o stworzeniu „Powietrznego okrętu”. Po prostu byłam w Pływającym Mieście, gdy doszło do ataku
drakkara na rzeczną łódź emisariuszki. Byłam też
w wielkiej sali, gdy shivalahala nagradzała adeptów za ich bohaterskie czyny.
„Mgły Gór Smoczych” to pieśń o odwadze
i przebiegłości. Bohaterowie zostali uwikłani w Atlosh T’zdram, czyli Wielką Grę. Adepci wpadli w niezwykle skomplikowaną sieć interesów trollowego przymierza Czarnej Gwiazdy, domu V’strimon i Theran. Bohaterowie…
A zresztą, posłuchajcie…

– T’saanas V’shala

Trubadurka domu V’strimon

Kilka słów wstępu

Scenariusz Mgły Gór Smoczych to luźna kontynuacja Powietrznego okrętu. Przygoda zapozna
bohaterów z kulturą Kryształowych Łupieżców, t’skrangami znad Jeziora Ban oraz niewolniczym procederem Theran, a w finale doprowadzi do szalenie niebezpiecznej konfrontacji z prastarym barsawiańskim smokiem!
To także kolejna runda rozgrywek z potężnym
i sprytnym horrorem Hurgashem Dormadraalem, któremu nasi herosi pokrzyżowali plany
w poprzedniej przygodzie. Scenariusz można
poprowadzić niezależnie od reszty kampanii,
jednak obecność choć jednego bohatera, który
uczestniczył w poprzedniej historii, doda jej
kolejnego wymiaru.

Od czegoś trzeba zacząć

Opowieść rozpoczyna się na Wężowej Rzece. Zapewne wśród członków drużyny jest
t’skrang lub bohaterowie mają przyjaciół
w t’skrangowej społeczności. Nie? No to może
najwyższy czas, by w sposób pasujący jedynie do twojej drużyny bohaterowie zdobyli zaufanie mieszkańców jednej z wiosek (na
przykład pływając wraz z t’skrangową załogą
na parostatku). Choć pamiętając o zamiłowaniu jaszczurów do wspaniałych czynów i heroicznych opowieści, może wystarczy wyłącznie
zdobyta przez bohaterów sława?
Po co to wszystko? Otóż sama shivalahala Domu Trzcin wezwała podległą jej wioskę
do oddelegowania jednego okrętu z najlepszą załogą do służby władczyni Domu. Nakazano zaokrętować załogę o najwyższych kwalifikacjach „szczególnie w zakresie godnym
ogona i nie tylko”. W subtelnym języku Atlosh
T’zdram, czyli Wielkiej Gry (o władzę), miało
to oznaczać wynajęcie jak największej liczby
adeptów zdolnych do podejmowania niebezpiecznych zadań. Właśnie dlatego t’skrangowi przyjaciele zaproszą bohaterów na wyprawę do Pływającego Miasta na Jeziorze Ban.

98 : Lipiec 2016 : Spotkania Losowe 04

Misja dyplomatyczna

Zadaniem okrętu z bohaterami na pokładzie
będzie ochrona reprezentacyjnej galery przewożącej Aloe’Fat’Verę, t’skrangową dyplomatkę, o której mówi się, że będzie następczynią V’strimon – samej władczyni Aropagoi.
Aloe’Fat’Vera udaje się z misją dyplomatyczną
do wodza orkowych plemion żyjących w dole
rzeki. Negocjacje mają dotyczyć przymierza
pomiędzy Domem Trzcin a Kudun Hanem,
który podporządkował sobie pięć klanów nomadów. Wszystkie te zabiegi dyplomatyczne zmierzają do przeciwstawienia się narastającej ostatnimi czasy działalności therańskich łowców niewolników, napadających na
plemiona orków i wioski t’skrangów, zatrudniających wyrzutków z obu ras. Na orków najeżdżają zawsze watahy złożone z t’skrangów,
natomiast lud Pływającego Miasta atakują
bandy orków. O mały włos nie doszło do wybuchu wojny pomiędzy sąsiadami, jednak shivalahala Domu Trzcin przejrzała podstęp (z niemałą pomocą szpiegów) i stara się teraz obrócić niebezpieczną sytuację na swą korzyść.
Pragnie zawrzeć przymierze i dodatkowo potwierdzić je obustronnymi umowami handlowymi (na których jaszczury oczywiście wyjdą
lepiej), zapobiegając w ten sposób niepotrzebnemu rozlewowi krwi. Jednocześnie chce
wzmocnić swą pozycję względem innych klanów (ze szczególnym uwzględnieniem wrogiego Domu K’tenshin).
Aby nie dopuścić do przecieku informacji, angażuje w wyprawę swych pobratymców z odległych wiosek, tak by Aloe’Fat’Vera mogła dotrzeć na miejsce bezpiecznie, a jednocześnie
niepostrzeżenie. Okręt naszych bohaterów
zostanie przez umyślnego posłańca skierowany do ujścia jeziora – w ten sposób nie będzie musiał zawijać do Miasta i nie przyciągnie uwagi szpiegów. W umówionym miejscu
czekać będzie parowiec z Fat’Verą i jej osobistą obstawą na pokładzie – tam ma nastąpić zmiana eskorty i początek właściwej misji
dyplomatycznej.

Podstępna zasadzka

Kiedy okręt bohaterów wpłynie z jeziora we
wskazane ujście Rzeki Wężowej, ukażą się kominy dużego parowca i trzech mniejszych jednostek eskorty. Gdy drużyna podpłynie bliżej,
dostrzeże nienaturalny bezruch panujący na
pokładach. Parowiec utkwił na mieliźnie, natomiast eskorta dryfuje powoli w dół rzeki.
Z bliższej odległości można zauważyć, że pokłady są zasłane ciałami bezlitośnie pomordowanych t’skrangowych gwardzistów.
Najprawdopodobniej bohaterowie natychmiast przybiją do galery, by sprawdzić, jaki los
spotkał Aloe’Fat’Verę. Okaże się, że dyplomatka zniknęła. W przybudówce, gdzie mieściła się jej kajuta, piętrzą się ciała zasieczonych
gwardzistów, po ziemi walają się rozsypane
klejnoty i podarki dla orkowych przywódców,
lecz nigdzie nie ma śladu po pasażerce, Masakry nie przeżył nikt poza jednym, umierającym t’skrangiem z rozpłatanym brzuchem.
Widząc bohaterów, t’skrang będzie próbował
powiedzieć im, kto porwał Fat’Verę. Zanim
umrze, zdąży tylko wyszeptać urywane słowa:

Powietrzny drakkar… czarna gwiazda… niebieskie tło. Ale to nie…

Po tych słowach odda ducha.
Dokładne oględziny okrętów mogą dostarczyć
następujących informacji:
ǬǬ Podczas ataku użyto powietrznych
harpunów. Jest to broń trolli służąca
do sczepiania okrętów powietrznych.
Tu najwyraźniej została użyta podczas
nawodnego abordażu.
ǬǬ Rany, jakie otrzymały t’skrangi, są dość
płytkie. Choć odpowiadają typowi obrażeń
powodowanemu przez kryształowe
topory, jest raczej mało prawdopodobne,
by zadały je obdarzone nadludzką
siłą trolle.
ǬǬ Znak czarnej gwiazdy na błękitnym
tle to bandera trollowego przymierza
powietrznych łupieżców Joriga Hansena,
którego siedziba leży gdzieś w Górach
Grzmotu. Wiedzą o tym kapitan
i niektórzy marynarze.
Kapitan natychmiast poleci bohaterom udać
się jednym z małych okrętów eskorty do Miasta Trzcin i dyskretnie powiadomić zarządcę
Pływającego Miasta o zaistniałej sytuacji.

Na ratunek!

Gdy bohaterowie dotrą do miasta, opisz im
wspaniałość tego niezwykłego miejsca. I choć
bardzo się śpieszą i raczej nie są w nastroju
do podziwiania uroków okolicy, nie sposób
nie zauważyć wspaniałych wysp trzcinowych,
delikatnych i misternych konstrukcji unoszących się na platformach, niesamowitych wież
pnących się pod niebo, wreszcie różnobarwnej i wielorasowej ludności, która przybywa do Miasta Trzcin pohandlować z domem
V’strimon. Nad wszystkim góruje oczywiście
pałac Ijrii’atthana, który zarządza w imieniu
shivalahali nadwodną częścią osiedla. Do niego właśnie strażnicy pałacowi skierują bohaterów po usłyszeniu straszliwej wiadomości.
Powiadomiony o sprawie Ijrii’atthana – postawny t’skrang o zielono-granatowym ubarwieniu – odprawi cały dwór oraz tłum petentów i natychmiast roześle posłańców, by zwołać nadzwyczajną naradę. Bohaterowie powinni poczuć, że wojna wisi w powietrzu! Czy
mają już wątpliwości co do sprawców napadu?
Nawet jeśli tak jest, najpierw muszą przekonać radę, by wysłała adeptów w pościg, zanim
t’skrangi zbiorą armię i wyruszą odbić porwaną dyplomatkę. Wszak cóż to za bohaterstwo,
by z pomocą całej armii ratować jedną osobę?
Za niemarnotrawieniem czasu przemawiają również bardziej racjonalne przesłanki.
Z każdą minutą okręt powietrzny coraz bardziej zwiększa dystans, kierując się ku Górom Grzmotu. Tymczasem t’skrangi muszą
najpierw poradzić się shivalahali i zgromadzić
odpowiednie siły. Zajmie im to co najmniej
dwa do trzech dni. Nawet jeśli bohaterowie
sami tego nie zasugerują, Ijrii’atthana popro-

Bohaterowie otrzymają niezbędny ekwipunek
i wierzchowce w razie potrzeby (co jest zresztą całkiem prawdopodobne, gdyż przybyli
statkiem). T’skrangowe wiatronogi doskonale nadają się do wyprawy!

Zanim bohaterowie wyruszą
w drogę

Powinieneś uświadomić graczom, jak bardzo
liczy się czas. Dzięki temu może zaniedbają przeprowadzenia wnikliwego śledztwa na
miejscu porwania. Mogę już zdradzić, że nie
powinno ci zależeć, by w początkowej części
przygody adepci zbyt szybko dociekli prawdy.
Nie można jednak wykluczyć, że twoi gracze
okażą się przezorniejsi niż moi. Należy ci się
zatem kilka słów wyjaśnienia na temat tego,
co mogą wiedzieć ludzie mieszkający na południe od Jeziora Ban.
Otóż całkiem niedaleko miejsca zajścia znajduje się ludzka wieś. Powietrzny okręt napędził jej mieszkańcom niezłego stracha – większość poukrywała się w lepiankach, a wojownicy już szykowali się do obrony swych nędznych domostw. Jedyną osobą, która przyglądała się w spokoju całemu zajściu, była stara szamanka. Starowina dawno przestała bać
się śmierci i u niej ciekawość zwyciężyła powszechną panikę. Kobieta zauważyła podczas
ataku kilka dziwnych rzeczy:
ǬǬ Nie było słychać grzmiących głosów rogów
grzmotoróżców, za pomocą których trolle
często obwieszczają wrogom swój atak.
ǬǬ Powietrzny drakkar przyszpilił swą ofiarę
harpunami, lecz szamanka nie mogła
dostrzec szybujących w powietrzu na
skrzydłach magii trollowych piratów.
Zamiast tego odniosła wrażenie, że
napastnicy użyli do abordażu lin.
ǬǬ Szamanka wyczuła w powietrzu „coś
dziwnego” – to magiczne reminiscencje
dyskretnej działalności czarodziejki
dowodzącej therańskimi piratami.

Kurtyna w górę

Czas wyjaśnić kilka szczegółów. Oczywiście
napadu nie dokonali Kryształowi Łupieżcy, tylko Theranie. Dlaczego użyli trollowego
drakkara, skoro mają majestatyczne, kamienne okręty?
Zastosowana przez Theran strategia jest
taka sama jak w przypadku działań przeciwko orkom i t’skrangom. Chodzi o wywołanie
wojny! Tym razem Theranom naprawdę się
udało. Dotychczas jaszczury miały niepisany układ z piratami przestworzy: „Wy łupicie w powietrzu, z dala od rzeki – my na rze-

ce” (dom V’strimon nazywa ten proceder „podatkiem”). Obie rasy współżyły w pełnej szacunku koegzystencji – zwinne i uzbrojone
w ogniste działa parostatki t’skrangów nawet
dla szybkich i zwrotnych drakkarów są twardym orzechem do zgryzienia. Jeśli zaś weźmie się pod uwagę fakt, że większość trolli nie
umie pływać i w trakcie nadrzecznych potyczek wielu powietrznych łupieżców po prostu
haniebnie tonęło, łatwo zrozumieć tę „pełną
szacunku koegzystencję”.
Tym razem jednak trolle zadały dotkliwy cios
domowi V’strimon, a biorąc pod uwagę sytuację dyplomatyczną i tajemnicę, jaka okrywała całą misję, ujawniły się jako nieoczekiwani
sprzymierzeńcy Theran. Oczywiście nikt nie
posądza wszystkich trolli o przyłączenie się do
ich odwiecznych wrogów – najwyraźniej zdradziło tylko przymierze Joriga Hansena. Jeżeli
jednak jaszczury pokonają Czarną Gwiazdę (co
może się zdarzyć, biorąc pod uwagę liczebność
t’skrangów z Domu Trzcin i magiczne zdolności jego shivalahali), zostanie skalany honor trollowej rasy. To z kolei pociągnie za sobą zbrojne
wystąpienie Kryształowych Łupieżców z Lśniących Szczytów, a prawdopodobnie również ich
nie mniej honorowych pobratymców z nizin.
Biorąc pod uwagę skomplikowane powiązania
rodowe oraz poczucie honoru trolli, sytuacja
jest poważniejsza, niż się wydaje bohaterom
i gubernatorowi Pływającego Miasta.
No dobrze, lecz skąd Theranie wzięli drakkar? Otóż jakieś trzy tygodnie temu doszło do
bitwy pomiędzy okrętami Imperium a siłami Powietrznych Łupieżców. W trakcie starcia zginęło wielu legionistów, lecz podstępnym Theranom udało się osiągnąć upragniony cel – ujęli Joriga Hansena, wodza przymierza. Następnie therańskie okręty uszkodziły żagle drakkarów i uciekły. Dzięki magicznym torturom Theranie uzyskali sekret budowy drakkara i skonstruowali okręt, który wygląda dokładnie tak samo, jak pierwowzór, choć napędzany jest raczej therańską
niż trollową magią, i z pomocą trolli-renegatów dokonali napaści. Następnie okręt odleciał w kierunku Gór Smoczych, gdzie mieści
się therańska baza.

Warstwa pierwsza

W pierwszej warstwie tej opowieści staraj się
przekonać drużynę, że za porwaniem stoją trolle. Oczywiście już od samego początku gracze
będą zapewne powątpiewać w taką wersję wydarzeń, a to za sprawą przedśmiertnych słów
gwardzisty. Adepci powinni jednak wplątać
się w sprawy trolli, gdyż tylko przy ich pomocy mogą uratować Aloe’Fat’Verę. Poza tym trolle są z całą sprawą nierozerwalnie związane!

Pościg

Podróż do Gór Grzmotu proponuję rozegrać
narracyjnie. Opisz, drogi mistrzu gry, jak
zmienia się krajobraz: z nizinnego, charakterystycznego dla okolic Jeziora Ban, na wyżynny w miarę zbliżania się do podnóża ponurych
gór. Opisz dzikość spustoszonych bezdroży,
na których nie spotkasz ani wędrowców, ani
osiedli, a gdzie wciąż mogą się czaić stworzone w czasie Pogromu bestie.

To nie wędrówka jest jednak tematem opowieści. Pozwól zatem bohaterom bezpiecznie
dotrzeć do gór. Oczywiście adepci nie mają
najmniejszego pojęcia, gdzie znajduje się siedziba przymierza, mającego w herbie czarną
gwiazdę na błękitnym tle. Pozostaje im zasięgnąć języka.

Drukhu – pasterz

W tej niegościnnej krainie znajduje się kilka osiedli orków. Ich mieszkańcy latem wypasają owce na górskich połoninach. Na jednej z nich, łagodnie rozciągającej się pomiędzy strzelistymi lasami porastającymi zbocza Gór Grzmotu, stoi szałas Drukhu
– orkowego pasterza.
Stary Drukhu mieszka w szałasie sam. Ma
stado liczące 40 owiec, którego strzegą dwa
potężne owczarki. Drukhu zna wiele tajemnic gór – opuścił kaer dawno temu, schodził doliny i przemierzał niedostępne ścieżki. Jest doskonałym kandydatem do udzielenia niezbędnych informacji bohaterom. Pozostaje kwestia przekonania go, by im zaufał.
Uzbrojeni po zęby herosi nie są dla starego
orka codziennym widokiem. Być może jednak chciwość i ciekawość przezwycięży strach
przed ieznanym.

Co wie Drukhu:

ǬǬ Powietrzni łupieżcy Joriga Hansena mają
twierdzę na Mons Aureus – zwanej także
Ściętą Górą. Jest to stary zamek z czasów
sprzed Pogromu, być może również
dawny kaer. Od czarnego kamienia,
z którego wzniesiono mury warowni,
pochodzi też jej nazwa – Czarny Zamek!
ǬǬ Jorig Hansen jest bardzo groźnym
piratem, a do jego przymierza należy
wielu żądnych krwi wojowników.
ǬǬ Nazwa Ściętej Góry wiąże się z legendą,
jakoby w dawnych czasach na jej
szczycie toczyło bój dwóch Mistrzów
Żywiołów. Przyzwana moc była tak
potężna, że stopiła wierzchołek góry. Do
dziś na jej szczycie jest tylko cieniutka
warstwa gleby, pod którą znajduje się
wygładzony bazalt. W licznych wąwozach
przecinających zbocza góry można
znaleźć skały nasączone esencją ziemi
i powietrza, nieznacznie unoszące się nad
poziomem gruntu.
ǬǬ Droga na szczyt Mons Aureus jest tylko
jedna. Wiedzie wpierw wzdłuż Czarnego
Strumienia, następnie należy odbić w górę
i wejść w Wąwóz Wiszących Skał. Potem
trzeba wstąpić na Powietrzną Ścieżkę
– coś w rodzaju lewitujących schodów,
ułożonych przez trolle z przesiąkniętych
magicznymi esencjami kamieni. Ścieżka
wyprowadzi wędrowców z głębokiego
wąwozu na płaski szczyt.
ǬǬ Droga na szczyt jest strzeżona. Drukhu
zdradzi ten sekret, jeżeli bohaterowie
będą dla niego uprzejmi. W wąwozie
wyżłobionym przez Czarny Strumień
gnieździ się poczwara pożerająca każdą
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Powietrzny okręt

si adeptów o pomoc. Zależy mu, aby zlokalizowali twierdzę Kryształowych Łupieżców i zorientowali się, gdzie przetrzymywana jest porwana dyplomatka (oczywiście nie obrazi się,
jeżeli bohaterom uda się ją uratować). W zamian Dom V’strimon będzie winien bohaterom przysługę – a jak powszechnie wiadomo, jest to jeden z najpotężniejszych domów
t’skrangów w całej Barsawii.

istotę pragnącą tamtędy przejść (jest to
niewątpliwie komfortowa sytuacja dla
trolli, które od czasu do czasu dokarmiają
stwora, gdy wydaje się, że brak łatwej
zdobyczy zmusi go do poszukania innych
terenów łowieckich).
Niestety, pasterz nie potrafi udzielić graczom
żadnych wartościowych informacji dotyczących rajdów okrętów powietrznych. Drukhu
nie widział powracającego okrętu, lecz sam
przyzna, że wzrok u niego już nie taki jak za
młodu, a i woli patrzeć na swe owce, niż wypatrywać na niebie groźnych sylwetek drakkarów. Ork wskaże bohaterom, jak dotrzeć do
ujścia strumienia i pożegna ich, wierząc święcie, że jest to ich ostatnia podróż – wprost do
żołądka poczwary.

Poczwara!

Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się porwana dyplomatka, bohaterom nie pozostaje nic
innego, jak dostać się na szczyt góry. Niestety,
jedyna piesza droga jest strzeżona (co innego, gdy drużyna to grupa wietrzniaków bądź
też adepci mają na wyposażeniu powietrzny
okręt). Kilkaset metrów od miejsca, w którym
strumień wypływa z górskiego wąwozu na
połoninę, znajduje się pieczara Espagry. Potwór w starciu z dawno zapomnianym i strawionym przeciwnikiem stracił jedno skrzydło. Dlatego, zamiast spadać z przestworzy na
niczego niespodziewające się ofiary, Espagra
znalazła dogodne leże i nadal atakuje z zaskoczenia, wykorzystując swą niezwykłą szybkość
i ostre zęby.
Granicę terytorium potwora znaczą liczne
kupki zbielałych kości. Opisz bohaterom wysokie wapienne ściany wąwozu, które zdają się przygniatać ich swą wielkością. Przedstaw niesamowity szum potoku i chrzęst kamieni pod stopami, kiedy starają się uchwycić najlżejszy szelest zapowiadający atak.
Niech im się zdaje, że każde zagłębienie
w wapiennej skale jest jaskinią potwora.
Niech ich nozdrza drażni wyimaginowany
zapach rozkładającego się mięsa. Gdy nerwy
napięte będą jak postronki – zaatakuj! Niechaj czarno-granatowa błyskawica pomknie
w kierunku pierwszego z bohaterów. Walka
powinna być szybka – maksymalnie trzy lub
cztery rundy. Postaraj się oddać bezlitosną,
gadzią szybkość Espagry. Przeraź graczy, pokaż, że potwór jest śmiertelnie niebezpieczny… i pozwól im na efektowne, bohaterskie
zwycięstwo.

Wąwóz Wiszących Skał

Kilka kilometrów w górę strumienia znajduje się skręcający w prawo Wąwóz Wiszących Skał. Wkrótce bohaterowie zrozumieją, skąd pochodzi jego nazwa. Podczas starożytnej magicznej bitwy, gdy stopieniu
uległ wierzchołek góry, to właśnie do tego
wąwozu spłynęła przesycona magią lawa.
Dlatego nigdy nie panuje tam spokój. Od setek lat magiczne siły przesuwają kamienne
bryły, które w majestatycznym tańcu kruszą
ściany wąwozu, zderzają się ze sobą, a czasem bezlitośnie miażdżą zapuszczających
się tam śmiałków.
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Bohaterom nie pozostaje nic innego, jak podążyć w górę wąwozu w poszukiwaniu Powietrznej Ścieżki. Możesz postawić na ich drodze
różnorakie przeszkody, jeśli sobie tego zażyczysz. W końcu jednak dotrą do Ścieżki, która
wiedzie na szczyt góry. Podążanie nią wymaga nie lada sprawności. A najgorsze jest to, że
zakończenie trasy jest cały czas obserwowane
przez trollowych strażników (co prawda niezbyt uważnie).
Adepci mogą przewidzieć, że podejście jest
obserwowane. Pozwól im wtedy znaleźć inną
drogę na szczyt. Czy użyją magii? A może rozpoczną niebezpieczną wspinaczkę po zdradliwych ścianach wąwozu? Każdy dobry pomysł
powinien być zwieńczony sukcesem z dodatkową premią – bohaterowie nie zostaną dostrzeżeni przez trolle.

Trollowy węzeł

Nie potrafię przewidzieć, co zrobią twoi gracze. Zamiast podpowiadać różne drogi, opiszę
dokładnie sytuację panującą na Mons Aureus.
W tym właśnie miejscu rozpoczyna się pierwsza ważna część przygody, zupełnie nieliniowa, w której bohaterowie będą musieli się wykazać pomysłowością i dyplomacją.
Najpierw trochę historii. Otóż przymierze Joriga Hansena powstało z połączenia czterech
klanów: trzech, które opuściły Lśniące Szczyty po straszliwej klęsce zadanej Kryształowym Łupieżcom przez Theran oraz jednego,
który miał swoją siedzibę w Górach Grzmotu. To właśnie tam trolle postanowiły zbudować kaer. Ich wybór padł na Czarny zamek,
gdyż miejsce to było już warowne i trudno dostępne. Dodatkowo łatwo w nim o esencję ziemi, bardzo potrzebną przy budowie schronienia. Klany z Lśniących Szczytów dostarczyły zasoby żywego kryształu, który został
wykorzystany do wzmocnienia magicznych
zabezpieczeń twierdzy.
Trolle przetrwały Pogrom bez większych problemów, jedynie po otwarciu kaeru musiały oczyścić teren z potworów, które upodobały sobie magiczne otoczenie góry. Przez pięć
wieków izolacji cztery klany zlały się w jeden,
jednak nadal w jego strukturze widoczne są
dawne podziały. Klan ma jednego wodza oraz
czterech kapitanów okrętów. Każdy z nich
dobiera sobie załogę wedle własnych upodobań. Swoje drużyny mają zatem Auryg Ogniste Rogi, Elrdun Przebiegły, Melhord Oko oraz
Hidalgo Mądry. Trolle starają się we wszystkim naśladować swego herszta. Auryg jest
niezwykle odważnym i porywczym wojownikiem; Elrdun słynie ze sprytu oraz forteli;
Melhord ceni sobie informację i podstęp oraz
ma najlepszych i najinteligentniejszych szpiegów; natomiast Hidalgo jest filozofem, który
zupełnie nie pasuje usposobieniem do pozostałych dowódców – dobrał sobie załogę spośród najbardziej statecznych trolli, doceniających głęboką mądrość swego kapitana.
Jorig „Wielki” Hansen jest wspaniałym, charyzmatycznym wodzem, który potrafi utrzymać
kapitanów pod kontrolą i sprawnie wykorzystać ich talenty. To dzięki jego przewodnictwu

przymierze stało się postrachem Gór Grzmotu, znienawidzonym przez Imperium Therańskie. Teraz jednak zabrakło wodza i kapitanowie zaczęli walkę o władzę. Od dwóch tygodni
żaden okręt nie opuścił twierdzy, ponieważ
dowódcy nie mają do siebie zaufania. W całej tej przepychance nie bierze udziału jedynie
Hidalgo, spędzający czas na rozmyślaniach
i obserwacji gwiazd.
Tymczasem przymierze podzieliło się na cztery stronnictwa. Trzy z nich odpowiadają dawnym strukturom klanowym. Czwartym stronnictwem kieruje zaś nie Hidalgo, lecz Kunegunda – żona Joriga, przekonana, że jej mąż
wciąż żyje. Ciągle próbuje nakłonić skłócone stronnictwa, by porzuciły waśnie i ruszyły uwolnić wodza z rąk Theran. Kunegunda zgromadziła wokół siebie większość kobiet (przede wszystkim żony kapitanów), trochę młodszych trolli oraz stronników Hidalgo.
Brak jej jednak politycznej siły przebicia, która zapewniłaby posłuch.
Trolle przetrzymują w lochach therańskich
jeńców. Pojmał ich Elrdun podczas starcia
z therańskim okrętem – tym samym, który nagle przerwał abordaż i uciekł (po pojmaniu Joriga). W związku z trwającą walką o władzę
zapomniani więźniowie tkwią w zamkowych
piwnicach, dzięki czemu wciąż żyją.
Tak właśnie przedstawia się polityczna sytuacja w klanie Kryształowych Łupieżców. Oczywiście trolle nie zastanawiają się (może z wyjątkiem Hidalgo), po co Theranie porwali ich
wodza. Traktują to zdarzenie jako wyjątkowo złośliwy psikus, godzący w ich honor, za
który zapłatą może być tylko therańska krew.
Nie mają pojęcia o t’skrangowym wojsku, które wyrusza właśnie znad Jeziora Ban, aby oblegać Czarny Zamek, i nie wiedzą o porwaniu
Aloe’Fat’Very.
Z tego impasu i marazmu wyrwać ich może
tylko jedna rzecz – nadejście bohaterów.

Warstwa druga

W tej warstwie przygody gracze odkryją, że
za porwaniem stoją Theranie, a trolle są takimi samymi ofiarami therańskich machinacji
jak t’skrangi. Dodatkowo będą mogli poznać
przedziwną kulturę trolli (polecam wcześniejszą lekturę Mieszkańców Barsawii).

Czarny Zamek

Płaski, stopiony wierzchołek Mons Aureus porasta karłowata roślinność. W jego centrum, gdzie bije źródło dające początek Czarnemu Strumieniowi, przez wieki woda zerodowała skałę, tworząc grubszą warstwę gleby. To tam właśnie rośnie las, w którego gęstwinie chowają się wartownicy obserwujący
Powietrzną Ścieżkę.
Szlak podchodzi do płaskowyżu od wschodu.
Czarny Zamek znajduje się tuż przy północnym krańcu góry. Południowe mury zbliżają
się do lasu, jednak przezorne trolle nie pozwalają roślinności przesłonić zamkowego przedpola. Dlatego w promieniu trzystu metrów od
murów wycięto każdy większy krzak. Brama

Naziemna część zamku to olbrzymi donżon
składający się z czterech połączonych wież
otaczających piątą, umiejscowioną centralnie. Wznoszą się bardzo wysoko, górując nawet nad najwyższymi drzewami. Na samym
szczycie donżonu, obok każdej wieży, znajduje się platforma, przy której zacumowany
jest drakkar (to daje trollom możliwość szybkiego startu; podczas burzy okręty opuszcza
się na ziemię). Pomiędzy czterema wieżami,
w samym centrum donżonu, wyrasta kolejna,
o wiele węższa, będąca punktem obserwacyjnym oraz kwaterą wodza przymierza.
Zamkowe mury otaczają donżon ze wszystkich stron. Baszty w narożach murów oraz
przy bramie obsadzone są strażnikami. W samym zamku, na parterze i na pierwszym poziomie podziemi, znajdują się pomieszczenia
gospodarcze oraz magazyny. Jeszcze głębiej,
tam gdzie kiedyś mieścił się kaer, są teraz lochy i skarbiec.

Jak dostać się do środka?

Jestem pewien, że twoi gracze wymyślą jakiś
bardzo oryginalny sposób na dostanie się do
zamku. Gdyby jednak nie mieli najlepszego
dnia, oto kilka podpowiedzi:
ǬǬ Zsyp. W północnej ścianie murów, które
łączą się z opadającym stromo klifem,
znajduje się furta zsypowa. Przez nią trolle
wyrzucają wszelkie nieczystości; śmieci
spadają kilkaset metrów w dół. Trolle są
pewne, że nikt nie zdoła wspiąć się do
furty i przejść przez nią niezauważenie.
ǬǬ Cysterna. W Górach Grzmotu bardzo
trudno o wodę. Cysterna jest wielką
podziemną pieczarą, nakrytą potężną
kamienną kopułą z otworem w sklepieniu
zabezpieczonym żelazną kratą. Otwór
pozostawiono, aby zbierać deszczówkę,
natomiast wykuta przed stuleciami
pieczara pozwala na gromadzenie
przesączającej się przez skałę wody
(w rzeczy samej daje jej więcej niż
powierzchniowe źródełko). Cysternę łączy
z zamkiem podziemny korytarz, strzeżony
przez wartowników. Trolle doskonale
zdają sobie sprawę, że cysterna to słaby
punkt fortyfikacji.
ǬǬ Brama główna. Trzeba pamiętać, że
nasi adepci są sławnymi bohaterami.
Być może, zamiast skrycie infiltrować
bazę trolli, po prostu staną na środku
polany i oznajmią swe przybycie?
Zaskoczone trolle natychmiast otoczą
bohaterów (z należytym respektem
i odpowiednią przewagą liczebną),
rozbroją i zaprowadzą do zamku. Podobny
skutek, choć bez okazywania przez trolle
szacunku, da nieudolna próba skrytego
podejścia pod zamek (np. wejście na
płaskowyż Powietrzną Ścieżką prosto
pod nos wartowników). Tak czy siak,
bohaterowie zostaną pojmani oraz
zaprowadzeni do zamku – trolle nie

będą jednak za bardzo wiedziały, komu
powinny przekazać jeńców.

Infiltracja

Załóżmy, że bohaterom udało się dostać niepostrzeżenie do zamku. Jeżeli są w drużynie
jakieś trolle, pozwól im porozglądać się trochę dłużej po twierdzy. Jeżeli nie, cóż – bądźmy realistami, adepci w końcu zostaną schwytani. Zanim to nastąpi, mogą dowiedzieć się
następujących rzeczy:
ǬǬ Przymierze jest całkiem spore – liczba
trolli sięgać może nawet dwustu osób.
ǬǬ Większość trolli mieszka na różnych
poziomach potężnego donżonu.
ǬǬ Lochy znajdują się pod donżonem,
a wejście do nich znajduje się na
najniższym poziomie wieży.
ǬǬ Wśród trolli panuje bardzo
napięta atmosfera.
Bohaterowie zostaną pojmani w dogodnej dla
ciebie chwili. Jeżeli jednak spisali się dobrze,
pozwól by wpadli w ręce Kunegundy, od dawna poszukującej atutu, który może zmienić
układ sił.

Gambit

Schwytanie bohaterów tylko przysparza trollom kłopotów. W normalnych okolicznościach
to wódz klanu zdecydowałby o losie szpiegów,
tymczasem w kolejce czeka każdy z trzech kapitanów. Tylko że ten, który podjąłby decyzję,
automatycznie postawiłby się wyżej od innych
i tym samym został wodzem. Taki nierozważny ruch sprzymierzyłby dwóch pozostałych
kapitanów przeciwko trzeciemu, co w najlepszym wypadku zakończyłoby się rozbiciem
stronnictwa świeżo upieczonego przywódcy.
Naszym bohaterom, mimo opłakanego położenia, na razie nic nie grozi, choć nie musisz
im tego mówić.
Sytuacja wymusza zatem niestandardowe
rozwiązanie. Zamiast zamknąć adeptów w lochu, połamać im kości, zrzucić ze skały bądź
też zakończyć ich żywot w inny, uświęcony
tradycją sposób, kapitanowie wysłuchają opowieści bohaterów i będą próbowali przekabacić ich na swoją stronę.
Załóżmy, że do niewoli wzięły bohaterów trolle Auryga. Gdy jeńcy staną przed obliczem
tego potężnego trolla o pięknej, jasnej brodzie
i złotych, malowanych w jaskrawe kolory rogach, kapitan zacznie przechwalać się swoimi zaletami. Przedstawi siebie jako doskonałego wojownika i praktycznie już wodza całego przymierza. Oczywiście Auryg dokładnie
przesłucha bohaterów i choć nie brakuje mu
męstwa, raczej nie ucieszy się z perspektywy
wojny z jednym z najpotężniejszych domów
t’skrangów. Przysięgnie na honor, że żaden
troll nie napadł na dyplomatkę. Przypomni
też sobie o therańskich jeńcach. Cała sprawa
jest trochę zbyt skomplikowana jak na rozum
Auryga, zatem poleci adeptom wypytać trzymanych w lochu Theran o porwanie ’Fat’Very

(rozumowanie trolla jest banalnie proste: skoro doszło do dwóch porwań, to na pewno są ze
sobą powiązane).
Auryg nakaże odprowadzić bohaterów pod
strażą do lochów. W połowie drogi dojdzie do
konfrontacji z innym dowódcą!
Elrdun nie lubi niepotrzebnie ryzykować.
Uznał bohaterów za osoby potencjalnie niebezpieczne i dlatego zezwolił Aurygowi, by
ten pierwszy przesłuchał pojmanych. Gdy
adepci wraz z eskortą zmierzać będą do lochów, nagle otoczą ich uzbrojeni po zęby wojownicy Elrduna, którzy korzystając z zaskoczenia przejmą jeńców. Następnie wycofają się, pozostawiając wściekłych i bezradnych
wojów Auryga. Adepci zamiast do podziemi
trafią do wieży Elrduna, który zacznie wypytywać ich, po co zjawili się w Czarnym Zamku. Będzie drążył, zahaczając o każdą nitkę
kłamstwa bądź półprawdy (nie powinieneś
mieć z tym problemu – w końcu wiesz wszystko o bohaterach).
Gdy Eldrun poczuje się usatysfakcjonowany
odpowiedziami drużyny, zacznie dyskredytować Auryga, wytykając jego tępotę i brawurę. Wyjaśni, że jedyną szansą dla adeptów jest
poparcie kogoś sprytnego, nikogo jednak nie
wskaże (jest na to za mądry). Następnie pozwoli im przesłuchać therańskich jeńców, lecz
dopiero po posiłku. Eldrun chce wcześniej
sam przepytać więźniów – nie dopuści, by bohaterowie zdobyli nad nim przewagę.
Gdy adepci będą odprowadzani do kwater, jeden z trolli Elrduna, a w rzeczywistości szpieg
Melhorda, cichcem wręczy jednemu z nich list
z tajną wiadomością. W liście napisano, by bohaterowie opowiedzieli się po stronie Melhorda oraz by nie ufali ani Aurygowi, który chce
ich wykorzystać, ani Elrdunowi, który chce
ich oszukać.
Adepci powinni już zdawać sobie sprawę z sytuacji panującej wewnątrz trollowego przymierza. Jeżeli ktoś wspomniał o tym wcześniej,
to warto przypomnieć im o istnieniu czwartego kapitana. Już sam brak zainteresowania
z jego strony powinien ich zaintrygować.

Kunegunda – władczyni klanu

Pewna stara historia mówi o królu, któremu czarownica zadała pytanie: „Czego kobiety pragną najbardziej?”. Opowieść jest długa
i opisuje liczne próby znalezienia odpowiedzi na tę trudną zagadkę. A brzmi ona następująco: „Kobiety najbardziej pragną władać mężczyznami!” Ta anegdota doskonale oddaje charakter Kunegundy. Jest to trollica o światłym umyśle, doskonale przygotowana do sprawowania rządów. Jej przebiegłość, mądrość i kobieca intuicja w połączeniu z niezwykłą charyzmą męża Joriga i jego
zmysłem strategiczno–taktycznym oraz mirem, jakim cieszył się wśród rady przymierza,
powodowały, że Kryształowi Łupieżcy tańczyli, jak im Kunegunda zagrała. Teraz straciła
swoje główne narzędzie manipulacji, gdy jej
męża (którego zresztą bardzo kocha) porwali Theranie.
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zamkowa znajduje się właśnie od południowej strony.

rys. Marcin Adamczyk

W pojawieniu się bohaterów widzi swoją
szansę. Dzięki sprytnemu zabiegowi wykradnie adeptów spod straży Elrduna. Otóż w jej
klanie istnieje zwyczaj, wedle którego młode
dziewczęta, zanim dorosną, noszą alby zasłaniające ich niedojrzałe jeszcze wdzięki przed
oczami mężczyzn, co ma zapobiegać przedwczesnym miłosnym zbliżeniom. Z drugiej
strony, to właśnie młode dziewczęta i chłopcy robią za służbę oraz pracują w zamkowych
kuchniach. Trollica zamierza to wykorzystać.
Gdy bohaterowie zostaną zamknięci w komnacie pod czujnym okiem strażników, Kunegunda pośle do nich swe dwie córki i dwóch
synów odzianych w szaty okrywające szczelnie ciało. Nie zapomni również przygotować
odpowiedniej liczby rogów do napitków, które
umocowane na głowach bohaterów będą pod
przykryciem imitować trollowe poroże – element nie do przeoczenia przez straże. Służba
będzie co chwilę wchodzić i wychodzić z komnaty więźniów, przynosząc przystawki i główne dania. Być może strażnicy zdziwieni będą
hojnością kuchni, lecz na pewno nie zauważą, że wychodzące zawsze parami służki trzymają się nieodmiennie za ręce – to dziecię Kunegundy prowadzi opatulonego w dziwaczny
strój bohatera, by się nie potknął, idąc na koturnach, i wiedział, gdzie ma się udać. W ten
oto sprytny sposób adepci zostaną zaprowadzeni do najwyższej wieży, a po rozmowie
z Kunegundą na powrót odstawieni do komnat (trollica nie może wszak zdradzić nikomu
swego zainteresowania przybyłymi).
Kunegunda przyjmie bohaterów w apartamentach męża. Opisz graczom przepych wystroju, kryształową zbroję stojącą w rogu
komnaty, wspaniały oręż wiszący na ścianach, piękne arrasy i drogocenne dywany. Na
wielkim rzeźbionym krześle siedzi Kunegunda, ubrana w drogocenne jedwabie, z bardzo
ostrym makijażem, obwieszona drogą biżuterią. Z trollowego punktu widzenia jest bardzo
atrakcyjną i dostojną kobietą.
Kunegunda będzie traktowała bohaterów inaczej niż kapitanowie. Przyjmie ich z całą serdecznością i gościnnością, jaka jest właściwa
trollom. Zapyta o powód przybycia, a w zamian opowie o sytuacji wewnątrz klanu. Jeżeli adepci nie zostali dotychczas poinformowani o istnieniu czwartego kapitana, to właśnie
Kunegunda opowie im o Hidalgo (to bardzo
ważne!). Trollica wyjawi również swój plan.
Postanowiła grać va bank i przy pomocy bohaterów zjednoczyć trolle i odbić swojego męża
z rąk Theran. Drużyna ma posłużyć jako środek nacisku na skłóconych kapitanów – adepci są wszak zapowiedzią wojny z t’skrangami. Żeby jej uniknąć, trolle muszą dowiedzieć
się, kto stoi za porwaniem dyplomatki, a najlepiej ją uratować. Tutaj cele Kunegundy i bohaterów są zbieżne. Trollica ma niezachwiane przeświadczenie, że porwanie jej męża nie
było przypadkowe i wiążę się z tajemniczym
drakkarem.
Kunegunda zaproponuje adeptom układ: ona
zapewni im bezpieczeństwo, wpływając na
kapitanów przez ich żony, drużyna natomiast
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dowie się od więźniów, gdzie znajduje się therańska baza, dokąd zabrano Joriga. Podsunie
też trollom pomysł zwołaniu thingu, by nakłonić wodzów do wyprawy.
Podczas tej krótkiej rozmowy powinieneś dać
graczom do zrozumienia, jakie ryzyko podejmuje Kunegunda. Swoim działaniem podważa kompetencje wodzów, co stanowi wielką
ujmę na ich honorze. To z kolei oznacza obrazę dla załogi poszczególnych kapitanów. Gdyby machinacje trollicy wyszły na jaw, czekają
ją pojedynki ze wszystkimi obrażonymi lub
wykluczenie z klanu. Choć i tak trollica zawsze będzie mogła zrzucić winę na bohaterów, przynajmniej częściowo. Jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa trolli nie
zwalnia z jego przestrzegania. Tym samym
również adepci bardzo ryzykują – jeśli plan
Kunegundy zawiedzie, prawie na pewno czeka ich śmierć.

Przesłuchanie

W czasie, gdy drużyna spotyka się z Kunegundą, Elrdun przesłuchuje jeńców. Idzie mu
dość nieporadnie, nie rozdzielił ich, przez co
boją się mówić w obecności kompanów.
Przy życiu pozostało trzech jeńców: dwóch
bardzo przestraszonych therańskich legionistów oraz Gaius – dziesiętnik (w jego obecności żołnierze nie puszczą pary z gęby; dziesiętnik nie jest zwykłym człowiekiem, lecz na razie przemilczę ten fakt – wszystko w swoim
czasie). Gaius jest zausznikiem samej Mahaut
Amstel, czarodziejki dowodzącej całą operacją. Legioniści przeraźliwie się go boją i za nic
nie wyjawią położenia therańskiej bazy. Pomoże dopiero rozdzielenie więźniów.
Ten punkt przygody to kolejna okazja do aktorskiego popisu graczy. Daj im wolną rękę,
niech kombinują, jak przekonać już i tak przerażonych i przeświadczonych o swym marnym końcu Theran. Może należy udawać
współwięźniów ? A może zastraszyć ich torturami lub magiczną egzekucją?
Gaius oczywiście nie piśnie ani słowa, nawet
gdyby go torturowano (a fe! – rzecz bohaterów
niegodna). Legioniści natomiast mogą dostarczyć następujących informacji:
ǬǬ Baza therańska znajduje się
w Górach Smoczych.
ǬǬ Operacją dowodzi therańska patrycjuszka
Mahaut Amstel z domu Medari – ponoć
potężna czarodziejka.
ǬǬ Baza jest olbrzymim punktem
przerzutowym dla niewolników różnych
ras – są ich tam zgromadzone setki, jeśli
nie tysiące.
ǬǬ Mahaut Amstel zatrudnia do swych
tajnych operacji renegatów z różnych ras
– t’skrangi, bezrogie trolle (znak banity),
ludzi, wietrzniaki, a nawet trochę elfów.
ǬǬ Baza jest doskonale strzeżona magiczną
mgłą, przesłaniającą wąską ścieżkę, którą
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trzeba lecieć powietrznym okrętem,
by odnaleźć przełęcz. Legioniści mają
tylko ogólne pojęcie, gdzie się ona
znajduje (są zwykłymi żołnierzami,
a nie nawigatorami). Słyszeli jednak
o „latarniach astralnych”, których
nawigatorzy używają do prowadzenia
statków we mgle.

Jak przekonać trolle?

Tutaj dochodzimy do ważnej sprawy. Podejrzewam, że w twojej drużynie nie ma potężnych magów, których wzrok astralny sięgałby kilkaset metrów w głąb przestrzeni. A nawet jeśli są, to żaden raczej nie jest nawigatorem powietrznego okrętu. Kto zatem taki
okręt poprowadzi? Odpowiedzi na to pytanie
udzieli każdy troll klanu Czarnej Gwiazdy –
kapitan Hidalgo!
Problemem jest jednak przekonanie wodza-filozofa do objęcia patronatu nad misją oraz namówienie pozostałych trolli, by wyruszyły na
wyprawę w Góry Smocze. To bardzo niebezpieczny teren Barsawii, choć od końca Pogromu nie widziano tam żadnego smoka. Bohaterowie z pewnością zapragną porozmawiać
z Hidalgo. Dlatego muszę ci zdradzić tajemnicę tego trolla, byś odpowiednio odegrał go
przed bohaterami. A na końcu, w kulminacyjnym punkcie, tak ich zaskoczył, że będą tę
przygodę wspominać jeszcze długo.

Hidalgo Mądry – Hissdlg
Banita

Otóż Hidalgo nie jest trollem, tylko… smokiem. Hissdlg (to jego prawdziwe imię) nie
jest bardzo stary, żyje najwyżej od 1000 lat.
Jest jednak potężnym czarodziejem i mistykiem, który przez lata badał moce smokowców pozwalające na zmianę postaci. Z czasem
sam opanował tę sztukę, jednak współbracia
Hissdlga uważali owe praktyki za niegodne
smoka. Gdy mimo wielokrotnych ostrzeżeń
czarodziej nie porzucił badania zaklęć pozwalających transformować wzorzec i zmieniać
postać, został wygnany. Nie może pod karą
śmierci powrócić w Góry Smocze, do miejsca,
gdzie miał niegdyś swe legowisko i gdzie na
dnie jego skarbca leżą skorupy złożonego tysiąc lat temu jaja.
W ostatnich latach Pogromu Hissdlg wędrował samotnie, tocząc wyczerpujące walki z Horrorami. Na koniec, gdy poziom magii
opadł, a on sam był bardzo zmęczony, przybrał postać i imię trolla – Hidalgo – i dołączył
do klanu Kryształowych Łupieżców.
Z wysokiego donżonu wciąż może wpatrywać
się swym bystrym smoczym wzrokiem w ukochane szczyty Gór Smoczych, tęskniąc za na
zawsze utraconym domem. Jednocześnie
przez lata trwania w zmienionej formie Hidalgo stał się po części trollem. Pokochał nieustraszony styl życia Kryształowych Łupieżców, tak bardzo pokrewny gwałtownej smoczej naturze. Stąd też dwa razy się zastanowi,
zanim zaryzykuje wyprawę w Góry Smocze.
Hidalgo to potężny, siwy troll o ramionach
ozdobionych tatuażami (wzory są bardzo
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skomplikowane, jednak można w nich dostrzec motyw dwóch walczących smoków).
Ubiera się zwykle w luźne, bardzo wytworne
szaty i nie rozstaje się z lunetą i futerałem na
zwoje. Ma charakterystyczny głos: niski, dziwnie przenikający słuchacza, wibrujący, trochę
hipnotyzujący. Jego wzrok zdaje się odkrywać
każdą myśl tego, na kim spocznie. Hidalgo
jednak umie słuchać, jest raczej milczący. Postaraj się odegrać mądrość jego słów, rozwagę i ostrożność (w końcu można się czegoś nauczyć przez 1000 lat życia). Należy zaznaczyć,
że obserwacja Hidalgo w przestrzeni astralnej pokaże bohaterom tylko trollowego adepta – smok jest mistrzem transformacji wzorca
i potrafi ukryć swoją prawdziwą naturę przed
bohaterami.
Podczas pierwszego spotkania z drużyną,
gdy padnie propozycja poprowadzenia wyprawy w Góry Smocze, Hidalgo ze smutkiem
w głosie odmówi. Jeżeli bohaterowie sprawią się na thingu, wtedy w jego żyłach zagra
smocza krew!

Thing

Wiele jeszcze bohaterowie mogą prowadzić
negocjacji i rozmów. Wszystko zależy od ich
inwencji i twojej pomysłowości. Jednakże kulminacyjnym punktem tej części przygody jest
narada klanu. Wszystkie trolle, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zbiorą się w biesiadnej
sali Czarnego Zamku. Przedmiotem rozmów
będzie wyruszenie na ratunek Jorigowi.
Zwyczajem trolli dyskusję nad tak ważną dla
grupy kwestią musi rozpocząć mowa. Tutaj zaczyna się być może najważniejsze w całej przygodzie zadanie jednego z bohaterów. Musi przekonać wszystkie stronnictwa do wzięcia udziału w wyprawie, do narażenia okrętu, życia trolli oraz całej polityki wewnątrzklanowej (wszak nieudana misja oznacza polityczną ruinę dla wspierających ją stronnictw). Co najważniejsze, w wyprawie muszą wziąć udział siły wszystkich
wodzów, by żadne ze stronnictw nie zostało
zanadto osłabione.
Moim zdaniem najlepiej zagrać na urażonym
honorze trolli, waleczności tej rasy oraz umiejętnie schlebiać poszczególnym kapitanom,
nie wspominając o odwiecznej nienawiści do
Theran. To wszystko można podszyć delikatnym przypomnieniem nadciągającej armii
t’skrangów (byle nie przesadzić, gdyż wtedy trolle będą obawiały się osłabienia obrony
zamku, nie wspominając już o honorze wynikającym z walki z armią jaszczurów). Jeżeli przemawiającemu uda się rozpalić trollowe
serca, w kierunku Pnia Wyprawy poszybują
kryształowe topory wojowników przyłączających się do ekspedycji.

Geas

Czy pamiętasz scenę wyboru wojowników
w filmie 13 wojownik? Zatem już wiesz, skąd
czerpać wzorce. Na środku sali znajduje się
potężny, pocięty pień drzewa. Gdy wśród
gromkich okrzyków bohater zakończy mowę,
z kręgu rozemocjonowanych trolli wystąpi
Auryg i przemówi:

– Ja, Auryg Ogniste Rogi, przyłączam się do wyprawy! Poprowadzę dwudziestu wojowników!
Ze mną siła i odwaga!

Po czym z rykiem wbije swój topór w pień. Zaraz za nim wystąpi dwadzieścia innych trolli, które za wodzem wymówią formułę i wbiją topory. Po nich z kręgu wystąpi Elrdun, który z przebiegłym uśmiechem zgłosi się na wyprawę, lecz zaoferuje tylko 15 wojowników. Na
koniec wystąpi Melhord Oko, który zgłosi do
wyprawy swego syna i piętnastu wojowników
(w ten sposób w razie niepowodzenia misji
stanie się panem sytuacji). Wtedy wszystkie
oczy skierują się na Hidalgo. Troll podejdzie
powoli do pnia i wbije weń topór, oznajmiając, że poprowadzi wyprawę na swym okręcie
i zabierze ze sobą dziesięciu wojowników (tylko tylu, lecz w końcu naraża drakkar, bez którego jego stronnictwo przestanie się w ogóle
liczyć w pirackim przymierzu).
Gdy wszyscy dzikimi okrzykami zaczną chwalić waleczność wodzów, Hidalgo uciszy zgromadzonych. W swej mądrości kapitan przewidział, że skłócone stronnictwa, zamknięte na jednym okręcie, niespecjalnie przyczynią się do powodzenia wyprawy. Dlatego postanowił nie dać trollom możliwości wyboru i zdecydował się związać ich magią krwi,
a na wszystkich członków wyprawy nałożyć
geas. Hidalgo przyrzeknie, że uczyni wszystko, by uratować Joriga, po czym natnie nożem
swe ramię i upuści kilka kropel krwi na Pień
Wyprawy, mówiąc:
– Ja, Hidalgo zwany Mądrym, przysięgam na
magię mej krwi, że uczynię wszystko, by odbić
Joriga „Wielkiego” Hansena lub pomścić jego
honor. A gdybym słowa nie dotrzymał, niech
krew moja w popiół, a imię me w przekleństwo
się zmieni!

Następnie wyciągnie skrwawiony sztylet
w kierunku następnego z kapitanów. Jedni po
drugim wszyscy uczestnicy wyprawy (również
bohaterowie) będą musieli poddać się rytuałowi. Krew przysięgających zostanie zmieszana.
Hidalgo wypowie nad skrwawionym drewnem magiczną formułę, wszystkich przebiegnie lekki dreszcz, po czym rytuał się zakończy. Teraz nie ma już odwrotu. Potężny czar
związał wzorzec trolli, smoka i drużyny.

Przysięga krwi
Przysięga krwi kosztuje bohaterów utratę
czterech punktów żywotności. Jeżeli uda im
się wypełnić przysięgę, postacie otrzymają
dodatkowo po 500 PL (ED 4e: 2 pule punktów legend). Złamanie przysięgi wiąże się
z natychmiastowym otrzymaniem dwóch
runicznych ran, których nie można wyleczyć w niemagiczny sposób.

Warstwa trzecia i ostatnia

W tej warstwie odkryjemy przed bohaterami
prawdę. Podobnie jak w pierwszej części kampanii, Dormadraal, starożytny i bardzo przebiegły horror, wykorzystuje Theran do swoich
celów. Tak jak poprzednio Theranie dostarczają mu niewolników, których duszami i karmą się żywi. Teraz jednak bohaterowie zosta-

Lot

Gdy tylko zakończy się narada, rozpocznie
się uczta, podczas której miód i piwo poleją
się strumieniami. W ten sposób klany żegnają wojowników, z których wielu może nie powrócić z wyprawy.
Wczesnym rankiem trolle rozpoczną pospieszny załadunek ekwipunku na okręt. Gdyby gracze nie wpadli na pomysł, by zabrać ze
sobą jeńców, zarządzi to Hidalgo. Ich obecność może być istotne na miejscu, w Górach
Smoczych. Poza tym będą potrzebni do przedstawienia trzeciej warstwy tej historii.
W czasie, gdy statek mknie nad wyżynami
w kierunku Gór Smoczych (jeżeli masz w drużynie t’skrangi, to pamiętaj o ich lęku wysokości – podróż to wspaniała okazja do doskonalenia charakteru na drodze haropas). Therańscy jeńcy są pod czujną strażą zamknięci w ładowni. Po złożeniu przysięgi wyprawy bohaterom zwrócono wszelką broń i zabrany wcześniej dobytek. Są teraz pełnoprawnymi członkami pirackiej załogi.
Opisz doskonałe zgranie powietrznych łupieżców. Mimo że na pokładzie znajduje się
trzech kapitanów i mieszana załoga, wszyscy,
jak jeden troll, podporządkują się rozkazom
Hidalgo (Auryg dowodzi oddziałami abordażowymi, Elrdun zaś obsługą balist). Statek
mknie lekko na skrzydłach wiatru, wspomagany magicznym wiosłowaniem.
W pewnym momencie rozlegną się z ładowni
śmiertelne krzyki. To Gaius wezwał na pomoc
swego pana, a ten odebrał mu życie, czyniąc
z niego potężnego ożywieńca. W ten sposób
Horror zaciera ślady – Gaius już niczego nie
powie. Jednocześnie jednak odkrywa przed
graczami prawdziwą naturę więźniów.

Mroki ładowni

Czas na mały horror. W ciemnej ładowni
okrętu czai się stwór, który gołymi rękami zaszlachtował dwóch powietrznych łupieżców
pełniących straż. Czy udało mu się to dzięki zaskoczeniu, czy może nadludzkiej sile? Tę
kwestię powinieneś rozstrzygnąć samemu.
Jeżeli drużyna nie jest bardzo zaawansowana,
wystarczy charakterystyka żywotrupa. Pamiętaj jednak, że Gaius nie jest bezmyślnym, bezdusznym ożywieńcem. To żołnierz, któremu
Horror nakazał drogo sprzedać swoje nieżycie. Również na bohaterach będzie chciał wywrzeć zemstę za straszne oszustwo, jakiego

dokonała istota, którą wybrał na swego pana.
Dormadraal obiecał mu wieczne życie w zamian za wierną służbę, nic jednak nie wspominał, że wcześniej sługę czeka straszliwa
przemiana zakończona śmiercią.
Niech polowanie na ożywieńca będzie naprawdę trudne. Stwór z łatwością przebija się
przez cienkie ścianki działowe kajut (nie czuje bólu), wyskakuje znienacka zza rogu, zadaje
zdradzieckie pchnięcie w plecy i znika w ciemnościach. Adepci, by pokonać stwora, będą
musieli wykorzystać całą gamę magicznych
talentów, a gdy już będzie miał paść ostateczny cios, zjawi się Hidalgo i uratuje ożywieńca.

Magiczna triangulacja

W czasie, gdy bohaterowie uganiają się po ładowni, trolle nie próżnują. Hidalgo natychmiast po zawirowaniu przestrzennym wszedł
swym umysłem w przestrzeń astralną. Bez
trudu zlokalizował wzorzec stwora, w którego przemienił się Gaius, i dostrzegł wpleciony w jego misterną plątaninę potężny wątek
biegnący gdzieś hen, daleko na północ. Hidalgo byłby w stanie jednym potężnym strumieniem mocy rozciąć ten wątek, lecz w ten
sposób ostrzegłbym czarodzieja animującego
ożywieńca. Zamiast tego postanowił go odnaleźć, a dokładniej – namierzyć. Wykonał pomiar położenia statku i kierunku, w którym
biegnie pasmo, po czym wydał rozkaz trollom,
by wycisnęły z okrętu maksymalną szybkość.
Zanim połączenie zostanie zerwane, kapitan
musi dokonać jeszcze drugiego pomiaru. Im
dalej będzie od miejsca pierwszego pomiaru,
tym dokładniej ustali położenie czarodzieja.
Gdy bohaterowie będą gotowi zadać ostateczny cios, przerywając nić wątku, Hidalgo uratuje żywotrupa – choć tylko na jakiś czas. Gdy
dokończy pomiary, po prostu dotknie spętanej istoty, a Gaius rozsypie się bezgłośnie
w proch. W ten sposób bohaterowie poznają
lokację siedziby Dormadraala. Umieść ją tam,
gdzie będzie ci odpowiadało (ja na potrzeby
tej kampanii zlokalizowałem ją w Lesie Serwos). Być może kiedyś twoi bohaterowie wyruszą przeciwko tej potężnej bestii.
A co się stało z pozostałymi więźniami? Cóż,
po tym, jak Gaius uwolnił się z więzów (a było
to przed przemianą) najpierw ich udusił, później zaś złożył w ofierze-rytuale przywołania
świadomości Horrora. Kajuta, gdzie trzymano więźniów, nie sprawia przyjemnego wrażenia. W kilku miejscach na podłodze można
odnaleźć ksenomantyczne znaki. Aby je odczytać, potrzeba co najmniej szóstego kręgu –
to swego rodzaju rytuał przyzwania Horrora,
a przynajmniej jego astralnej obecności!
Jeżeli na okręcie znajduje się jeden z bohaterów, którzy brali udział w starciu z Horrorem nad Parlainth (patrz przygoda Powietrzny okręt), Dormadraal wie już o ich obecności.
Jeszcze może się nie domyślać, że zdążają do
sekretnej bazy w Górach Smoczych, lecz już
wkrótce to podejrzenie zagości w jego pokrętnym umyśle. Wtedy ostrzeże swój konstrukt,
patrycjuszkę Mahaut Amstel, że do jej domeny zbliża się wróg. Sam Horror nie znajduje

się w Górach Smoczych – jak już pisałem, jest
to istota zbyt potężna i sprytna, by wystawiać
się na takie niebezpieczeństwo.

Góry Smocze

Im bardziej bohaterowie zbliżają się do ginących w chmurach szczytów Gór Smoczych,
tym bardziej Hidalgo staję się zamyślony
i niespokojny. Miast przy sterze, stoi nieruchomo na dziobie okrętu, wypatrując intensywnie w dal. Tylko co jakiś czas rzuca zdawkową komendę sternikowi.
Każdemu, kto przyglądać się będzie Hidalgo,
udzieli się dziwne wrażenie, jakby troll rósł,
potężniał w oczach. Jego lekka zbroja z kryształowej łuski zdaje się przedziwnie mienić ciemnym blaskiem. Od trolla bije dziwna
moc, która narasta z każdą chwilą, gdy drakkar zbliża się do jego prawdziwego domu. Kierując się informacjami uzyskanymi od więźniów, Hidalgo z przedziwną łatwością wprowadza okręt pomiędzy skaliste szczyty. Zdaje się, jakby wiele razy latał pomiędzy ostrymi
graniami, a tych kilka mglistych uwag na temat kształtu szczytów bezbłędnie powiedziało mu, gdzie mieści się baza Theran.
– Bethadorn, tak zwie się ta góra – powie Hidalgo niskim, wibrującym głosem. – Legendy mówią, że ta nazwa pochodzi od prastarego smoka,
który ma pod nią swe leże, a gdy się budzi, zionie ogniem. Nie bójcie się, to tylko stare opowieści. Ta góra to wulkan.

Wreszcie drakkar dotrze na miejsce i wleci w gęstą, duszącą mgłę. Opisz oblepiającą,
oślepiającą biel i niesamowitą, niemal dźwięczącą w uszach ciszę. Stojąc na śródokręciu, nie widzi się smoczego dziobu drakkara, a jednak Hidalgo, z zamkniętymi oczami,
pewnie dzierżąc mocarną dłonią ster, prowadzi okręt przez skalny labirynt. Niech bohaterowie niemal wyczuwają zdradzieckie skalne masywy przesuwające się tuż przy burtach,
na odległość wioseł. Może nawet okręt zawadzi piórem wiosła o skalny występ? Drewno
złamie się z przygłuszonym mgłą trzaskiem,
posyłając zaskoczonego wioślarza na deski
pokładu. Hidalgo w końcu gwałtownie skręci
okrętem i nakaże szybkie lądowanie. Zostaną
rzucone kotwice i okręt przycupnie w maleńkiej dolince. Kilka minut później, gdzieś nad
głowami bohaterów, na granicy mgły, przesunie się potężny kształt therańskiego galeonu,
który właśnie odlatuje z sekretnej bazy.

Infiltracja raz jeszcze

Zanim nastąpi frontalny atak, należy dokonać
zwiadu, poznać lokalizację bazy, ocenić siły
wroga oraz – co najważniejsze – znaleźć miejsce przetrzymywania jeńców. W bazie może
być równie dobrze 30, jak i 300 Theran, przy
czym ta druga możliwość jest bardziej prawdopodobna. Adepci ponownie muszą wziąć
los wyprawy w swoje ręce.
Elrdun jest pewien, że Theranie wystawili na przełęczy dodatkowe straże, które w razie bezpośredniego ataku zdążą ostrzec garnizon. Kryształowi Łupieżcy są odważni, lecz
nie głupi – nie zaatakują pojedynczym drak-
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Powietrzny okręt

li zamieszani w wyższy stopień machinacji tej
astralnej istoty. Jak już wspomniałem na początku, Theranie, kierowani przez Horrora,
próbowali wywołać wojnę pomiędzy t’skrangami, koczowniczymi orkami oraz trollami
(to ostatnie prawie im się udało, wszystko zależy od bohaterów). Dodatkowo w ręce Theran wpadł wódz bardzo potężnego klanu trolli oraz następczyni shivalahali Domu Trzcin.
Horror planuje porwanie również Khudun
Hana – wodza orków – aby podporządkować
sobie wszystkie trzy rasy. Pojmani wodzowie
mogą uciec z niewoli, któż jednak będzie wiedział, że ma na sobie znamię Horrora?

karem powietrznej bazy Imperium. Bohaterowie dostaną 24 godziny na przeprowadzenie zwiadu. Jeżeli w tym czasie nie wrócą, Auryg poprowadzi część trolli pieszo, a Hidalgo
i Elrund zaatakują z powietrza. W końcu nie
mają wyboru – wiąże ich przysięga krwi.

Przystań Mgieł

Przystań Mgieł jest oficjalną therańską placówką. Stacjonuje tutaj IV kohorta XIII legionu pod cywilnym dowództwem patrycjuszki Mahaut Amstel z domu Medari. Dowódcą
wojskowym jest kochanek Amstel, tribus Augilius Młodszy, bezpośrednio odpowiadający
jedynie przed generałem Krotiasem, stacjonującym wraz z resztą legionu w Powietrznej
Przystani. „Operacja Mgła” miała oficjalnie
za zadanie przygotować dobrze zamaskowaną bazę przerzutową niewolników i stworzyć
punkt zaopatrzeniowy dla okrętów floty therańskiej operujących na południu Barsawii.
Nikt nie wie, że szanowana na Therze patrycjuszka i czarodziejka Mahaut od kilku lat już
nie żyje własnym życiem. Podczas jednej z podróży wpadła w zastawioną przez Horrora pułapkę. Potwór uczynił z niej swój konstrukt,
a załogę podległego Mahaut okrętu pożarł lub
zdeprawował i przemienił w swe sługi. Teraz
Mahaut, wspomagana przez dawnych towarzyszy, wykorzystuję potęgę Thery do prywatnych celów swego pana. Nadal wysyła na wyspę niewolników, jednak o wiele więcej trafia
do leśnej siedziby Harugasha Dormadraala.
Obóz, położony w pobliżu niewielkiego jeziorka, tuż za grzbietem przełęczy, podzielony jest
na dwie części. Na pierwszą składają się klatki niewolników. Obecnie przetrzymywanych
jest tylko 500 jeńców pochodzących z najróżniejszych ras, lecz maksymalnie może ich tu
przebywać do pięciu tysięcy (właśnie odleciał
transport do siedziby Horrora, który postanowił na wszelki wypadek ewakuować cenny ładunek). W pewnym oddaleniu znajdują się baraki, w których stacjonują oddziały renegackie
– legie stworzone z barbarzyńców (nie-Theran), którzy za złoto Thery postanowili służyć obcej sprawie. W centralnej części znajduję się lądowisko. Obecnie dwa „doki” dla galeonów są puste, na ziemi zaś spoczywa jeden
okręt. Jest to potężny niewolniczy galeon, napędzany esencją ziemi i powietrza oraz pracą
dziesiątków niewolników, uzbrojony w therański ogień (sekretną wybuchową mieszankę bazującą na żywiole ognia i powietrza, wystrzeliwaną z wielkich strzykaw).
Na drugą część obozu składają się o wiele porządniejsze kwatery regularnych legionistów,
dom samej Mahaut oraz więzienie. Pomiędzy
budynkami, przykryty gałęziami, zacumowano drakkar trolli – a raczej jego dokładną kopię wykonaną dzięki informacjom wydobytym magicznymi torturami z Joriga „Wielkiego” Hansena. Cały obóz otoczony jest częstokołem, wieżami strażniczymi i fosą. Wśród
oddziałów panuje straszliwe rozprzężenie
i brak dyscypliny, a żołnierze wałęsają się po
okolicy, także poza obwarowaniami.
W obozie panuje tylko jedna żelazna reguła:
nie-Theranom nie wolno wchodzić do drugiej
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części bazy. Theranie trzymają warty i ostro
przestrzegają tego zakazu. W ten sposób Mahaut, która ma popleczników tylko wśród therańskich zdrajców, trzyma bandycką tłuszczę
na dystans, zapewniając również dyskrecję
swym poczynaniom. A czym w tej chwili zajmuje się czarodziejka? Otóż od kilku dni próbuje złamać wolę Aloe’Fat’Very, by dyplomatka była gotowa do podróży i przyjęcia nowego pana – Harugasha Dormadraala. Nie doceniła jednak hartu ducha i siły woli t’skrangowej kobiety – w końcu nie bez przyczyny Aloe
miała zostać przyszłą władczynią aropagoi. Dyplomatka jest przetrzymywana w piwnicy pod
domem patrycjuszki, ponieważ okrutna istota
chce ją mieć jak najbliżej siebie.
Z kolei Jorig Hansen jest przetrzymywany w więzieniu, tuż za budynkiem Mahaut.
Mimo że wydał therańskiej wiedźmie tajemnicę budowy drakkara, nadal jest dumnym
trollem – nie załamał się mimo kilkutygodniowych, straszliwych tortur. Theranie doskonale zdają sobie sprawę, że jest niebezpieczny
i dlatego dzień i noc przed drzwiami celi Joriga trzymane są warty (straż pełni dwóch legionistów, zmieniają się co dwie godziny).
W obozie znajduje się 150 żołnierzy Thery,
lecz tylko 50 regularnych legionistów. Mniej
więcej połowa z nich dobrowolnie służy Horrorowi. Reszta jest zupełnie nieświadoma machinacji Mahaut. Co prawda kilku młodszych
oficerów nabrało podejrzeń, kiedy do Przystani Mgieł dotarły listy z Powietrznej Przystani z żądaniami zwiększenia wysyłki jeńców. Uwiedziony przez Mahaut dowódca kohorty szybko jednak ukrócił wszelkie szemrania. Do tego wszystkiego należy doliczyć jakieś 30 osób służby, rzemieślników i zwykłych
marynarzy.

Punkt kulminacyjny –
wielka bitwa

Nawet jeśli Twoi bohaterowie dostaną się do
bazy (co, wbrew pozorom, nie jest takie trudne), odnajdą i uwolnią uwięzionych, powinieneś tak pokierować akcją, by doszło do kulminacyjnej bitwy. Horror rozpoczął ewakuację
bazy i nie stacjonuje tu już cała kohorta (500
żołnierzy). Praktycznie rzecz biorąc, szanse
są wyrównane – 60 trolli, bohaterowie i smok
kontra 150 zdemoralizowanych legionistów
i konstrukt Horrora.
Dlaczego zachęcam do rozegrania bitwy? Earthdawn to heroic fantasy. Ta konwencja wymaga wspaniałych bitew na ziemi i w powietrzu,
szalejącej pomiędzy wymiarami magii, strumieni ognia i heroicznych czynów bohaterów.
Bardowie nie będą przecież śpiewać o tym, jak
herosi w tajemnicy, znienacka mordując wrogów, zakradli się do therańskiej bazy. Zatem
– do dzieła! Niech Mahaut odkryje działania
naszych bohaterów. Niech tribus Augilius zadmie w róg, stawiając cały garnizon na nogi.
Niech marynarze zaczną przygotowywać galeon do startu. A gdy sytuacja bohaterów ratujących dyplomatkę i wodza trolli stanie się naprawdę niebezpieczna, niech z dzikim krzykiem i wyciem rogów ze zboczy gór zbiegną
prowadzone przez Auryga zastępy żądnych

krwi Kryształowych Łupieżców, a zza łańcucha górskiego niechaj zwinnie, na skrzydłach magicznego wiatru, wychynie dumny piracki drakkar, plując na prawo i lewo
ognistymi oszczepami.
Wtedy Mahaut zwoła swych wiernych legionistów, stanie pośrodku obozu i, dzierżąc
w dłoni magiczną laskę, wykrzyknie inkantację, która zrzuci z niej iluzyjne przebranie.
Oczom bohaterów ukaże się obrzydliwe ciało
konstruktu, uderzająco podobne do prawdziwego oblicza Grohara (adwersarza bohaterów
z pierwszej części Powietrznego okrętu). Tym razem jednak Mahaut nie jest słabowitą ksenomantką. Przez konstrukt przemówi cała moc
Horrora. Niechaj głowy bohaterów eksplodują
nieopisanym bólem. Rzuć ich na kolana, niezdolnych do obrony. Niech będą pewni, że to
już koniec. I wtedy z dziobu okrętu skoczy im
na pomoc Hidalgo.

Smok!

Kiedy kapitan czyni ten ostateczny krok, lekko
zaczyna sunąć w powietrzu. I gdy wszyscy już
myślą, że zaraz spadnie, Hidalgo wydaje z siebie ogłuszający ryk, rozpościera skrzydła i zionie potężnym strumieniem ognia! W mgnieniu oka przemienia się ze zwykłego trolla
w pięknego, pokrytego czarną łuską smoka.
Opisz niesamowity pojedynek Mahaut z Hidalgo. Magia astralnej istoty zetrze się ze
smoczym żywiołem, wyrafinowane okrucieństwo zderzy się z pierwotnym gniewem
smoka broniącgo swego domu przed zbrukaniem. Cała uwaga Mahaut, cała jej magia zostanie skupiona na walce z Hissdlgiem. To
szansa dla bohaterów. Mogą pokonać przetrzebioną smoczym ogniem straż przyboczną
konstruktu. Ostatnim przeciwnikiem będzie
zdradzony, oszukany i złamany tribus Augilius, dzierżący magiczny miecz. Będzie twardym przeciwnikiem, który właśnie stracił miłość swego życia – bardzo chce umrzeć i krwią
wroga drogo okupić swą rozpacz. A gdy już
nic nie będzie stało na przeszkodzie, by zatopić oręż w obrzydliwym ciele konstruktu,
wybuchnie wulkan!

Bethadorn

Prawdą jest, że Bethadorn to wulkan. Prawdą jest też również, że to także smocze imię.
To między innymi Bethadorn wygnał Hissdlga z Gór Smoczych. I właśnie teraz przebudził
się, by wykonać wyrok. W chwili, gdy Hissdlg miał pokonać Mahaut i wyciął z jej wzorca
wszelkie połączenia z Horrorem, szczyt góry
wybucha! Spomiędzy strumieni lawy wyłania się potężna głowa smoka. Hissdlg wydawał się olbrzymi? Cóż, teraz wygląda jak ważka przy orle!
Bethadorn ryknie tak, że aż zatrzęsą się góry.
Hissdlg z ogłuszającym piskiem będzie próbował umknąć w spowijającą przełęcz mgłę. Nie
zdąży. Niebo przemieni się w kurtynę ognia,
która otoczy czarno-srebrzystego smoka. Gdy
ogień się rozwieje, nie będzie już mgły, tylko ciemne niebo Barsawii usiane setkami
gwiazd. A z nieba zacznie spadać popiół i zwęglone smocze kości.

Bohaterowie „Powietrznego okrętu”
Jeżeli któryś z adeptów brał udział w pierwszej przygodzie kampanii, proponuję dodać
pewien element nawiązujący do poprzedniego spotkania ze sługami Dormadraala.
Gdy padnie ostatni cios wysyłający ducha
Mahaut w otchłanie przestrzeni astralnej,
niech w powietrzu rozlegnie się syczący,
lecz niewątpliwie kobiecy głos:
 znowu (tu wstawić imię adepta).
Z
Nie darujhheę ciss teghhooo.

To właśnie odezwał się Harugash Dormadraal, przypominając bohaterom, że swoimi
czynami zwrócili na siebie uwagę potężnej,
wrogiej istoty.

Statystyki bohaterów niezależnych
Mahaut Amstel z domu Medari
Była Czarodziejka czwartego kręgu –
konstrukt Horrora
EARTHDAWN 1e
Zr: 10
SF: 6
ŻYW: 8
PER: 8
SW: 13
CHA: 9

Inicjatywa: 2k6
Obrona fizyczna: 11
Liczba ataków: 1
Obrona magiczna: 14
Atak: 1
Obrona społeczna: 14
Obrażenia: k6+k10
Pancerz fizyczny: 8
Liczba czarów: 5
Pancerz duchowy: 8
Rzucanie czarów: 16 Zachowanie równowagi: 11
Efekt: patrz niżej
Testy zdrowienia: 3
Próg życia: 50
Szybkość w walce: 15
Próg ran: 16
Pełna szybkość: 210
Próg przytomności: 40
Punkty karmy: 5
Stopień karmy: 12

Czary: Proponuję, abyś wybrał dla Mahaut dowolne bojowe zaklęcia. I tak w zamęcie bitwy nie będzie czasu ma stosowanie mechaniki. Postaraj się raczej oddać malowniczo
całą gamę magii, jaką konstrukt dysponuje dzięki współpracy z Horrorem. Pamiętaj
również, że większość magicznych działań
Mahaut nie będzie skierowanych przeciwko
bohaterom.
Punkty legend: 2000
Ekwipunek: brak
Łup: brak
EARTHDAWN 4e
Skala wyzwania: Czeladnik (szósty krąg)
ZR: 10 SF: 6 ŻYW:8 PER: 12 SW: 13 CHA: 9
Inicjatywa: 8
Obr. fizyczna: 14
Pancerz fizyczny: 8
Obr. magiczna: 13 Pancerz duchowy: 8
Obr. społeczna: 17 Zachowanie równowagi: 10
Próg przytomności: 54 Próg ran: 13
Próg życia: 66
Szybkość: 8
Testy zdrowienia: 3 Karma: 12 (15)
Akcje: 5; walka wręcz: 10 (10)
Moce: Rzucanie czarów (16): Jak talent, Earthdawn Player’s Guide 4e, str. 168.
Czary (Earthdawn Player’s Guide 4e): Proponuję, abyś wybrał dla Mahaut dowolne bojowe
zaklęcia do ósmego kręgu Czarodzieja. I tak
w zamęcie bitwy nie będzie czasu na stosowanie mechaniki. Postaraj się raczej oddać malowniczo całą gamę magii, jaką dzięki współpracy z Horrorem dysponuje konstrukt. Pamiętaj również, że większość magicznych działań konstruktu nie będzie skierowanych przeciwko bohaterom.
Odporność na ból (3)

Legionista therański
Uwaga: ze względu na zróżnicowanie rasowe,
w nietypowej IV kohorcie XIII legionu therańskiego należy w podstawowym profilu legionisty uwzględnić modyfikatory rasowe oraz
wynikające z nich zmiany współczynników.
EARTHDAWN 1e
ZR: 6
SF: 7		 ŻYW: 7
PER: 6
SW: 5		
CHA: 5
Szybkość w walce: 33
Próg życia: 56 (54)
Testy zdrowienia: 3
Kostki zdrowienia: k12
Umiejętności:
Broń biała: 9 (k8+k6)
Walka
Obrona fizyczna: 8
Obrona społeczna: 4
Pancerz duchowy: 0

Pełna szybkość: 65
Próg ran: 12
Próg przytomności: 45 (43)
Inicjatywa: k4

Błękit i zieleń

To już wszystko. Choć przecież każda wielka
historia powinna mieć jeszcze odpowiednie
zakończenie. Nasza pieśń kończy się w Pływającym Mieście na Jeziorze Ban, przed obliczem samej shivalahali Domu V’strimon. Shivalahala przyjmie bohaterów, delegację trolli i przedstawicieli orków. W obecności tych
świetnych gości wypowie do bohaterów jedno,
jedyne zdanie:
– Dom V’strimon jest waszym dłużnikiem.

Następnie na jej skinienie t’skrangi przyniosą
dary. Są to magiczne artefakty odpowiadające
dyscyplinie każdego z bohaterów. Tobie pozostawiam opracowanie odpowiednich dla twojej drużyny podarków. Mają być cenne i wspaniałe, odpowiednie dla poszczególnych adeptów. Następnie shivalahala, wódz trolli i orków
podpiszą traktat pokojowy i handlowy, który
połączy siły trzech nacji w walce przeciwko
Imperium Therańskiemu.
Jak można oddać sławę twoich bohaterów?
Przez całą noc podczas wielkiej uczty ich imiona będą wychwalane przez najsłynniejszych
trubadurów domu V’strimon. Adepci zasiądą na honorowych miejscach pośród wodzów
i najważniejszych t’skrangów, gdzie jeszcze
raz będą mieli okazję opowiedzieć historię
burzliwej wyprawy. Tak, bez wątpienia jest to
warte wielu punktów legend!

Obrona magiczna: 6
Pancerz fizyczny: 7

Ekwipunek: Miecz, Kolczuga, Ubranie podróżne, Sztylet,

EARTHDAWN 4e
Skala wyzwania: Uczeń (drugi krąg)
ZR: 6 SF: 7 ŻYW: 7 PER: 6 SW: 5 CHA: 5
Inicjatywa: 3
Obr. fizyczna: 9
Pancerz fizyczny: 7
Obr. magiczna: 7
Pancerz duchowy: 2
Obr. społeczna: 6 Zachowanie równowagi: 10
Próg przytomności: 36 Próg ran: 11
Próg życia: 43
Szybkość: 12
Testy zdrowienia: 3 Karma: 15 (40)
Akcje: 1; miecz: 9 (12), sztylet: 9 (9),
walka wręcz: 9 (7)
Łup: miecz, kolczuga, sztylet,
ubranie podróżne
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Powietrzny okręt

Tak oto Hissdlg odda swe życie za naszych
bohaterów. Nie pozwól im jednak teraz opłakiwać śmierć przyjaciela. Jeszcze na to nie
czas, przed nimi bowiem ostatnie wyzwanie – odarta z magicznej mocy, lecz wciąż
śmiertelnie groźna Mahaut. Niech bohaterowie toczą walkę, gdy wokół nich wściekły Bethadorn zamienia przełęcz w zalaną stopioną skałą pustynię. Dookoła setkami umierają
uwięzieni w klatkach niewolnicy. W powietrzu, z trudem unikając ogniowych huraganów miotanych przez smoka, rozwścieczeni
Łupieżcy wykańczają therański galeon. A gdy
już padnie ostatni cios, drakkar zanurkuje
po pozostawione na ziemi trolle, bohaterów
i uwolnionych jeńców.

Piąta edycja

czyli przepis na sukces
Marcin Roszkowski
Piąta edycja Dungeons and Dragons
nie jest już gorącą nowością. Po
dwóch latach na rynku, zdobyciu kilku prestiżowych nagród i wielu nominacji, a także po osiągnięciu fantastycznych wyników sprzedaży, można
wreszcie pokusić się o jej ocenę na
tle poprzednich wydań. I chociaż najnowsza odsłona gry w założeniach ma
być (i chyba jest) najlepszą z edycji, to
pełnymi garściami czerpie z przeszłości hobby. Nie będę pisał tu recenzji,
tych w Internecie można znaleźć bez
liku. Zastanawia mnie jednak to, jak
nowe wydanie D&D prezentuje się
pod względem polityki wydawniczej
na tle poprzednich edycji.
Zacznijmy od przyjrzenia się dwóm
wersjom piątej edycji: Basic i Core. Ta
pierwsza jest darmowa, dostępna na
stronie Wizards of the Coast w wersji elektronicznej; pozwala na granie
przy użyciu uproszczonej wersji zasad. Wersja Basic, choć okrojona, nie
utrudnia zabawy, zmuszając grających
do ponoszenia wydatków, by uzupełnić luki w produkcie reklamowanym
jako darmowy. Jeśli ktoś nie ma dużych potrzeb, może spokojnie poprowadzić kampanię z czterema klasami
i czterema rasami, co zresztą może być
ciekawym doświadczeniem. To zresztą krok bezprecedensowy: jeszcze
nigdy TSR lub Wizards of the Coast
nie oferowali swojego sztandarowego
produktu za darmo i w pełni grywalnej
postaci. Zdarzały się wersje demo (np.
zapomniany już trochę system Alternity), lecz takie próbki pozwalały jedynie
na rozegranie jednej przygody, nie zawierając nic, co zachęciłoby do kupienia pełnej wersji gry.
Zasady Core to już pełna wersja, wydawana pod postacią „świętej trójcy”
podręczników – Player’s Handbook,
Dungeon Master’s Guide oraz Monster
Manual – która jest nieomal tak stara, jak samo D&D. Książki zawierają
wszystko, czego kreatywny Mistrz
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Podziemi i jego drużyna będą potrzebować podczas zabawy i pozwalają
w pełni cieszyć się nową wersją gry.
Co istotne, „nowe zasady” odnoszą się
nie tylko do samego D&D, lecz także
do reguł wydawania piątej edycji.
Do tej pory cykl życia każdej edycji
D&D wyglądał podobnie. Najpierw
otrzymywaliśmy solidną porcję materiału w postaci jednoczesnej publikacji
trzech głównych podręczników: PHB,
DMG i MM. W czasach, kiedy książka
musi być świetnie wydana, co oznacza
kredowy papier, pełen kolor, dobre ilustracje i twardą oprawę, jej cena może
sięgnąć nawet 50 dolarów. Komplet
„świętej trójcy” to wydatek trzy razy
większy, spory nawet jak na kieszeń
amerykańskich fanów, biorąc pod
uwagę tamtejsze realia. Nic dziwnego,
że twórcy piątej edycji
postanowili odejść od
tradycji.
Poszczególne
książki były wydawane
co kilka miesięcy. Towarzyszyły im „mniejsze
premiery”: kolejne części pierwszej kampanii,
ekran Mistrza Podziemi.
W ten sposób gracze
mogli wejść w system
stopniowo,
przyswoić
sobie treść podręczników, dobrze je poznać
i dopiero później sięgnąć
po kolejne.
W przypadku D&D 5e
nie zostaliśmy zalani
masą podręczników. Jednym z nielicznych zarzutów stawianych nowej
edycji jest brak w zapowiedziach wzmianki
o podręcznikach z nowym crunchem. Piąta
edycja D&D jest znacznie
uproszczona pod względem mechanicznym, jeśli
porówna się ją do edy-

cji 3.x. Mała ilość kombinacji, proste
zasady i niewielka liczba mocy są dla
niektórych graczy, z reguły fanów Pathfindera, ogromną wadą nowej gry. Te
narzekania biorą się stąd, że faktycznie nie ma w planach suplementów
rozbudowujących mechanikę. Twórcy
piątej edycji chcą utrzymać prostotę
systemu, wzbraniając się przed wprowadzeniem nowych, nieprzetestowanych zasad. Stąd próżno szukać
książek poświęconych klasom, rasom,
rozszerzeniom walki, magii bądź ekwipunku. Dostajemy kampanie, w nich
reguły potrzebne do ich rozegrania,
i to wszystko. Moim zdaniem to świetne rozwiązanie, do tego niezbyt uciążliwe dla portfela.
Drugą zmianą był sposób prezentacji
świata gry. Pomimo wcześniejszych

zapowiedzi, nie otrzymaliśmy
podręcznika
zawierającego
opis settingu. Teoretycznie jest
to spory problem, gdyż gracze
i Mistrzowie Podziemi nie dostali do rąk świata gry. Wszyscy jednak dobrze wiemy, że
to tylko pozorny kłopot. Ci,
którzy interesują się D&D, bez
wątpienia mają w domu podręczniki do poprzednich edycji
opisujące najróżniejsze krainy.
Z wypowiedzi graczy wnioskuję, że kampanie rozgrywane są
we wszystkich światach, jakie
wydał TSR, nawet tych najbardziej egzotycznych jak Pelinore
i Taladas.
Piąta edycja nie daje nam gotowego środowiska gry, zamiast
tego pokazuje niewielkie, lokalne tereny Faerunu. Biorąc
pod uwagę to, że obszary z publikacji Lost Mine of the Phandalin i Princes of the Apocalypse
łączą się ze sobą, dostajemy
zalążek świata. Czy to przypadek, czy
też świadome nawiązanie do tego, jak
kiedyś prezentowano Greyhawk, trudno powiedzieć. Dość, że widać nową
tendencję: dwa cykle przygodowe wydawane rocznie, wzbogacone o trochę
nowych zasad, czarów, ras i magicznych przedmiotów.
Na koniec przyjrzyjmy się temu, co towarzyszy nowej edycji D&D. W dawnych czasach TSR i WotC żelazną ręką
dzierżyli licencje, niechętnie ich udzielając i próbując wejść na inne obszary
rozrywki własnymi siłami. Skutki tych
działań były różne, od całkiem udanych (Lords of the Waterdep), przez takie sobie (gry planszowe spod szyldu
Adveture System), aż po nieudane (np.
zmarnowany potencjał Dungeon Command). Obecnie WotC zmieniło podejście i chętnie posiłkuje się współpracą
z innymi firmami. Trzy kampanie do
piątej edycji zaprojektowane zostały

przez zewnętrzne wydawnictwa: Kobold Press, Sasquatch Games i Green
Ronin Publishing. Narzędziami internetowymi zajęło się Fantasy Grounds,
a grami figurowymi WizKids. Elementy
kolekcjonerskie lub dodatkowe pomoce do gry produkuje Gale Force 9. Pozostaje pytanie, czym zajmuje się ekipa z WotC? Zapewne kontrolą jakości
i pilnowaniem, by współpracownicy
nie zmienili za bardzo rdzenia gry.
Piąta edycja D&D była być albo nie być
dla najstarszej marki RPG. Musiała odnieść spektakularny sukces, żeby nie
powędrować na półkę w archiwum.
Udało się. Wyrazem pokory i otrzeźwienia ze strony wydawnictwa były
publiczne testy. Uwzględniono opinie
testerów, projektanci zeszli z piedestału i przestali mówić graczom, jak
powinni się bawić. Podobnie podeszli
do rozwoju systemu i polityki wydawniczej. Zamiast na ilość, postawili na

jakość wydawanego materiału i trzymają się tej zasady, co widać m.in.
w rozsądnym podejściu do planów
wydawniczych. Dlatego nie mam nic
przeciwko skasowaniu rozszerzenia
Advanced Player’s Guide, które mogłoby zepsuć mechanikę.
Najnowsza odsłona Dungeons & Dragons to przykład, jak traktować graczy
z szacunkiem. Wsłuchano się w ich
opinie, zamiast pisać grę z pozycji
„my wiemy lepiej”. To także przyjazny
ukłon wobec klientów, których nie zalano masą chłamu. To wreszcie przywrócenie należnego miejsca 40-letniej
historii gry. Autorzy już nie odcinają
się od przeszłości, nie udają, że jej nie
ma i czerpią z niej pełnymi garściami.
To wszystko zaowocowało zmianami,
odejściem od utartych zwyczajów wydawniczych i nowym podejściem do
gry i fanów. I to właśnie okazało się
przepisem na sukces.
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Kanoniczne
Zapomniane
Krainy
Tomasz Cybulski

Co jest prawdą, a co
nie w Faerûnie?
W dyskusjach fanów oficjalnych światów
Dungeons & Dragons bardzo często
pojawia się pojęcie kanonu. Czasem
jest ono rozumiane jako wydawnicza
wersja danego settingu, a kiedy indziej
jako wizja najbliższa i najwierniejsza
pomysłom oryginalnych twórców.
Żadna z oficjalnych marek nie doczekała
się jednak tak rozbudowanego
objaśnienia kanonu jak Zapomniane
Krainy (Forgotten Realms). Poziom
skomplikowania dzieła Eda Greenwooda
jest tak duży, że bardzo łatwo pogubić
się w internetowych dyskusjach. Nie
jest to specjalnie zaskakujące, jeżeli
weźmiemy pod uwagę wydawniczą
historię Krain. Od swojego debiutu
jako jeden z oficjalnych światów D&D
w roku 1987 (w formie literackiej istniały
już od końca lat sześćdziesiątych) ZK
doczekały się pięciu podręczników
podstawowych, kilkudziesięciu
dodatków i całej masy powieści.
Dodatkowo jest to wciąż zmieniający
się i ewoluujący świat, który dzisiaj
wygląda zupełnie inaczej niż dziesięć
lub dwadzieścia lat temu.
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Z tego też względu warto uporządkować
sobie informacje na temat tego, jak fani
popularnych „Forgottenów” rozumieją
kanon i jak klasyfikują różne, często ze
sobą sprzeczne, materiały opatrzone
charakterystycznym logo.

Czym jest kanon?

Zanim przejdziemy do omówienia
poszczególnych źródeł oficjalnej
wiedzy o Torilu, warto rzucić okiem
na samo pojęcie kanonu w kontekście
Zapomnianych Krain. Na szczęście w tym
wypadku jego definicja jest stosunkowo
prosta i najczęściej rozumiany jest on
jako wydawnicza wersja świata bez
autorskich dodatków i modyfikacji. To
właśnie materiały zawarte w oficjalnych
publikacjach traktowane są jako
podstawa większości dyskusji toczących
się w oderwaniu od rzeczy tworzonych
na potrzeby własnych kampanii.
W ostatnich latach, szczególnie po roku
2008 i premierze 4. edycji Dungeons
& Dragons, pojawiły się pewne
konkurencyjne wyjaśnienia tego pojęcia,
na przykład ograniczające kanon,
wzorem ortodoksyjnego podejścia do
settingu Greyhawk, jedynie do tekstów
stworzonych przez Eda Greenwooda
bądź też Eda i autorów z pierwszej fali
twórców FR, piszących pod koniec lat

80 i w pierwszej połowie lat 90. Na razie
jednak tego rodzaju odmienne definicje
nie zdobyły zbyt dużej popularności
i nie są powszechnie uznawane za
obowiązujące.
Przy okazji definiowania kanonu warto
wspomnieć o istniejącej w Zapomnianych
Krainach ramie narracyjnej, która
została przedstawiona w pierwszym
settingowym podręczniku w roku
1987 i obowiązuje do dziś (nawet jeśli
w nowszych publikacjach spotykana
jest bardzo rzadko). Zakłada ona, że
wszystko, co wiemy na temat Krain,
pochodzi od postaci zamieszkujących ten
świat. Sprawia to, że żadna informacja
nie może być uznana za pewnik, gdyż
przekazująca ją osoba mogła nie mieć
pełnej wiedzy na dany temat, bądź też
zataiła lub przeinaczyła pewne fakty,
lub najzwyczajniej w świecie kłamała.
Z jednej strony rozwiązanie to zostało
wprowadzone jako element budujący
klimat Krain jako miejsca odległego,
lecz realnie istniejącego; z drugiej
natomiast miało stanowić pomoc dla
Mistrzów Podziemi, którym przyszłoby
prowadzić dyskusje z graczami
uważającymi, że każde słowo zapisane
w podręczniku jest świętością. Dzisiaj
narzędzie to stosowane jest głównie do
rozwiązywania problemów wynikających
ze sprzeczności różnych źródeł.
Skutkiem ubocznym istnienia ramy
narracyjnej jest natomiast to, że
Zapomniane Krainy tak naprawdę nie
mają czegoś takiego, jak „twardy” kanon,
ponieważ wszystko, co o tym settingu
napisano, może być zaledwie jedną
z wielu wersji opisu rzeczywistości.
Warto o tym pamiętać, szczególnie
podczas bardziej zażartych sporów
i dyskusji.

Klasyfikując źródła
1. Podręczniki i czasopisma
Skoro wiemy już mniej więcej, jak fani
Zapomnianych Krain rozumieją pojęcie
kanonu, warto przyjrzeć się metodzie
klasyfikowania źródeł od najważniejszych
do najmniej istotnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że choć
przedstawiona poniżej hierarchia jest najpopularniejsza
i najczęściej spotykana, to poza pierwszą pozycją nie jest
powszechnie akceptowana i można spotkać jej alternatywne
wersje przypisujące danym punktom odmienną wagę.
Bez względu na to, jaką klasyfikacją się posługujemy,
praktycznie zawsze na pierwszym miejscu wymieniane są
oficjalne systemowe podręczniki. Od opasłych Opisów Świata,
przez dodatki poświęcone geografii, organizacjom i bohaterom
niezależnym, aż po przygody. Bez względu na objętość,
osobę autora bądź rok wydania jest to kategoria w zasadzie
powszechnie akceptowana jako podstawa kanonicznej wizji
Zapomnianych Krain.

W jej obrębie istnieją jednak pewne niuanse. Pierwszym z nich
jest sprawa rozstrzygania sprzeczności między informacjami
zawartymi w różnych pozycjach. W tym wypadku najczęściej
stosuje się ogólną zasadę mówiącą, że materiał późniejszy
ma pierwszeństwo przed wcześniejszym. W związku z tym
fakty podane na przykład w Opisie Świata do 3. edycji D&D
będą traktowane jako ważniejsze niż te znajdujące się
w pierwszoedycyjnym dodatku o magicznych przedmiotach.
Jeżeli w danej sytuacji nie wydaje się to dobrym wyjściem,
zawsze można sięgnąć po ramę narracyjną. Nieco zaskakujące
może być to, że tego rodzaju nieścisłości występują
stosunkowo rzadko i zwykle mają związek ze zmianami
mechaniki gry. Przykładem jest choćby sprawa krasnoludów,
które dopiero od D&D 3.0 mogą być czarodziejami, a także
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infrawizja (zdolność patrzenia
w podczerwieni posiadana przez
pewne podziemne istoty), zmieniona
w nowszych edycjach na mniej
problematyczne widzenie w ciemności
/ widzenie w słabym świetle. Znacznie
rzadziej sprzeczności wynikają z mniej
lub bardziej świadomych decyzji bądź
zwykłego gapiostwa. Doskonałym
przykładem tego ostatniego jest
pewien magiczny fenomen, który
w czwartej edycji settingu przemieścił
się o pół kontynentu, ponieważ jednemu
z autorów… pomyliły się nazwy miast.
Druga kwestia dotyczy scenariuszy,
które ze względu na swoją naturę
mogą mieć różne rozwiązania. W tym
wypadku zazwyczaj szuka się opisu
ich kanonicznego finału w innych
podręcznikach (wiele, szczególnie
starszych pozycji, miało tego rodzaju
oficjalny epilog) lub, jeśli nigdzie
takowego nie zamieszczono, uznaje
się, że bohaterowie odnieśli sukces.
Odmiennie traktuje się natomiast
scenariusze tworzone z myślą o różnego
rodzaju programach zorganizowanej
gry – w ich przypadku przyjmuje się, że
są one niekanoniczne, o ile wydawca
nie stwierdził inaczej. Z tego powodu na
przykład większość przygód pisanych
z myślą o RPGA lub D&D Encounters nie
wchodzi do oficjalnego opisu świata.
Takie podejście jest logiczne, tym
bardziej, jeżeli uświadomimy sobie, że
dostęp do tych pozycji do niedawna był
ograniczony i dość problematyczny.
Trzecia rzecz to klasyfikowanie
podręczników „pisanych bezpośrednio
przez postacie ze świata gry”. Tutaj
najlepszym przykładem jest seria
przewodników Vola, czyli licząca kilka
pozycji linia specyficznych dodatków
opisujących różne regiony geograficzne
z perspektywy wspomnianego
podróżnika, słynącego z luźnego
podejścia do faktów i wyolbrzymiania
swoich przygód. Wobec nich stosuje się
zazwyczaj bardziej krytyczne podejście,
uznając, że zawarte w nich informacje
mają mniejszą wiarygodność.
Ostatnią sprawą są podręczniki ogólne,
w których czasem pojawiają się
drobne odniesienia do Zapomnianych
Krain w formie ramek informacyjnych
bądź przykładów (praktyka często
stosowana w trzecioedycyjnych
bestiariuszach i dodatkach z nowymi
opcjami mechanicznymi dla graczy).
Najczęściej traktuje się je jako
niekanoniczne, chyba że dana informacja
znajduje potwierdzenie w pozycjach
przeznaczonych ściśle do FR.
W dużym stopniu powiązane
z podręcznikami są oficjalne artykuły
publikowane w magazynach „Dragon”,
„Dungeon” i „Polyhedron” oraz na
stronie internetowej wydawnictwa
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Wizards of the Coast. Zasadniczo uznaje
się je za równorzędny kanon, choć ze
względu na ich mniejszą popularnością
czasem można spotkać się z opinią, że
jest to kanon niższego rzędu bądź też
kanoniczne są jedynie materiały pisane
przez takie osoby jak Ed Greenwood.
2. Beletrystyka
Drugą, chyba najliczniejszą grupą
kanonicznych pozycji do Zapomnianych
Krain są powieści. Przez lata wydano
ich setki, od wielotomowych serii, na
czele z historiami Drizzta i Elminstera,
po pojedyncze, krótkie opowiadania
zebrane w różnego rodzaju antologiach.
Literacki poziom beletrystyki osadzonej
w realiach FR jest bardzo zróżnicowany,
lecz w zasadzie wszystkie powieści
i opowiadania uznaje się za kanoniczne.
Wyjątkiem są jedynie pojedyncze
książki, których fabuła nijak nie daje
się pogodzić z szerszym kontekstem
Zapomnianych Krain. Jednym
z przykładów takiego apokryfu jest
seria Double Diamond Triangle Saga,
czyli nieco zapomniany i kompletnie
nieudany eksperyment wydawniczy,
w którym kolejność czytania książek

miała wpływać na przebieg wydarzeń. Inną publikacją tego
rodzaju jest opowiadanie Elaine Cunningham Im więcej
się zmienia (wydrukowane w Krainach Niesławy, a potem
zamieszczone w The Best of the Realms Book III), którego
finał wedle oficjalnej linii czasu FR rozgrywa się mniej więcej
w obecnej chwili, lecz świat wygląda tam zupełnie inaczej, niż
przedstawiono to we współczesnych podręcznikach. Swoją
kanoniczność książki tracą również wtedy, kiedy informacje
zawarte w podręcznikach negują ich treść, choć do tej pory
takie przypadki dotyczyły raczej pojedynczych elementów
historii Zapomnianych Krain.
Swego rodzaju podkategorią są tutaj komiksy. W tym wypadku
największy fabularny wpływ na kształt Faerûnu miały
publikowane pod koniec lat 80 serie Advanced Dungeons
& Dragons oraz Forgotten Realms. Wprowadzone w nich
elementy takie jak bohaterowie, wątki i magiczne przedmioty
można znaleźć nawet w podręcznikach do trzeciej edycji D&D.
Obecnie wraca się do takich istotnych opowieści graficznych,
czego przykładem są choćby komiksy z serii Cutter (stanowiące
prolog do przedostatniego cyklu o Drizzcie noszącego tytuł
Companions Codex) oraz Legends of Baldur’s Gate (jeden
z filarów linii fabularnej Tyranny of Dragons). Zasadniczo
jednak wobec tej kategorii stosuje się te same zasady ustalania
kanonu, co w przypadku powieści.
3. Autorzy
Kolejnym źródłem wiedzy o Zapomnianych Krainach są
wypowiedzi autorów pracujących nad rozwojem settingu. Ze
względu na liczebność i różnorodność tej grupy stosuje się do
niej pewną generalną zasadę, która zakłada, że wypowiedzi
te traktowane są jako element autorskiej wizji danego
twórcy, niekoniecznie mającej pokrycie w wersji kanonicznej.
Wyjątkiem od tej reguły jest Ed Greenwood, który na mocy
kontraktu z TSR – a później z WotC – może według własnego
uznania podawać publicznie kanoniczne informacje na temat
Zapomnianych Krain. Dopóki nie stoją one w sprzeczności
z treścią podręczników, uznawane są za oficjalną wiedzę na
temat settingu. Sprawia to, że publikowane od ponad dekady
na stronie internetowej Candlekeep odpowiedzi Greenwooda
na pytania internautów można traktować jako informacje
o takiej samej wadze, jak podręczniki wydawane przez Wizards
of the Coast.
4. Gry komputerowe
Ostatnia i zarazem chyba najbardziej kontrowersyjna grupa
materiałów do Zapomnianych Krain to gry komputerowe. Od
lat w różnych miejscach Internetu można znaleźć dyskusje
o kanoniczności produkcji osadzonych w realiach FR. Niektórzy
uważają, że kanoniczne są tylko te elementy gier, które zostały
opisane w podręcznikach. Inni za kanoniczne uważają nie tyle
gry komputerowe, ile ich nowelizacje. Jeszcze inni całkowicie
negują kanoniczność gier komputerowych, wskazując, że
nie da się w zadowalający sposób osadzić w oficjalnej linii
fabularnej czegoś tak złożonego, jak na przykład seria Baldur’s
Gate. Każda z tych opcji ma tyle samo zwolenników, co
przeciwników, a brak jednolitej wykładni ze strony właścicieli
marki powoduje, że cała sprawa jest jeszcze bardziej mętna.
Osobiście jestem zwolennikiem zastosowania tutaj podejścia
analogicznego do tego wykorzystywanego w przypadku
oficjalnych scenariuszy: wszystkie elementy są kanoniczne,
dopóki nie stoją w sprzeczności z tym, co można znaleźć
w ważniejszych źródłach.
5. Wszystko inne
Poza wymienionymi powyżej źródłami da się znaleźć również
inne produkty opatrzone logiem Zapomnianych Krain,
zawierające pewne informacje na temat świata (choćby
wydawana w latach 90. gra karciana Spellfire oraz gry
paragrafowe). Są one jednak na tyle nieliczne, a zarazem tak
różnorodne, że każdy przypadek rozpatruje się osobno.

Warto też pamiętać, że sami autorzy od czasu do czasu starali
się wpływać na sposób definiowania kanonu lub go zmieniać.
W czasach czwartej edycji D&D lansowano na przykład
pogląd, że wszystkie wydane materiały są kanoniczne.
Bardzo negatywnie wpłynęło to jednak na unikatowość
poszczególnych światów i z tego powodu w obecnej, 5. edycji
D&D, takie podejście zostało zastąpione hasłem zerwania
z kanonem jako czynnikiem ograniczającym kreatywność.
Mimo tych zabiegów nic jednak nie wskazuje na to, żeby
dyskusje miały ucichnąć.

Kilka słów na koniec

Czytając takie zestawienia jak powyższe lub uczestnicząc
w dyskusjach o kanonicznych Zapomnianych Krainach,
warto być świadomym jednej zasadniczej kwestii. Wszystkie
hierarchie, piramidy, drabinki i klasyfikacje mają przede
wszystkim ułatwiać rozmowę i sprawiać, że wszyscy jej
uczestnicy będą posługiwali się zbliżoną siatką pojęciową.
Mają one również pomagać podczas rozwiązywania
potencjalnych konfliktów między różnymi źródłami
wykorzystywanymi w czasie tworzenia przygód i kampanii.
Trzeba jednak uważać, żeby kanon nie przerodził się w dogmat,
który będzie rzutował na sposób zabawy w gry fabularne.
Przesadne dążenie do zgodności z oficjalną linią wydawniczą
systemu może rzeczywiście ograniczać i w tym wypadku
słowa twórców piątej edycji Dungeons & Dragons są jak
najbardziej uzasadnione.
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Zły Cień: Kruki Urojenia
nieoszlifowany diament
Maciej Starzycki

Zły Cień to pierwsza wydana w formie
książkowej (1995 r.) polska gra fabularna.
Owszem, w „Magii i Mieczu” publikowano wówczas w odcinkach grę Artura
Szyndlera Kryształy Czasu, lecz to właśnie
Zły Cień jako pierwszy polski system został wydany w formie książkowej, wyprzedzając nieznacznie Oko Yrrhedesa i Aphalon. Wśród moich erpegowych przyjaciół
Zły Cień zawsze był synonimem kiepskiej
gry. Słabej, niedopracowanej, nieprzemyślanej – po prostu złej. Czy słusznie?

Powrót do przeszłości
Zacznijmy jednak od początku. O czym
właściwie jest gra fabularna Zły Cień:
Kruki Urojenia? Przywołując słowa autora
z ostatniej strony okładki: ZŁY CIEŃ
to fantastyczna gra fabularna, której akcja
toczy się w czasach Wczesnośredniowiecznej
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Polski lub w fantastycznej krainie Ardalonne. Gra toczy się w wyobraźni graczy.
Mistrz Gry – jeden z nich – tworzy scenariusz przygody w jaką pragnie wciągnąć
pozostałych. Tyle opisu (ortografia i interpunkcja jak w oryginale). Na całość
składają się liczący 176 stron podręcznik
w twardej oprawie (serio!) oraz dwie
broszurki zawierające zasady tworzenia
bohaterów, karty postaci, plansze i żetony
służące do rozgrywania walk.
Musimy przede wszystkim pamiętać, w jakich czasach Jacek Greczyszyn pisał swoją
grę. I nie tyle chodzi tutaj o istnienie
dobrych gier lub sprawdzonych rozwiązań
(jeśli przyjrzymy się temu, co wychodziło
wówczas na świecie, to znajdziemy tam
mnóstwo solidnych gier i pomysłów), lecz
przede wszystkim o dostęp do nich. W połowie lat 90. ubiegłego wieku rynek RPG

w Polsce raczkował. Nie było powszechnego dostępu do Internetu, królowały kserówki Advanced Dungeons & Dragons oraz
Kryształy Czasu wydawane w odcinkach
w „Magii i Mieczu” lub powielane na dyskietkach. MAG właśnie wydawał Warhammera. Nie była to imponująca baza wiedzy,
do której można było sięgnąć.
Łatwo jest oceniać efekty pracy autora
z wygodnej perspektywy fana RPG funkcjonującego w XXI wieku. Dzisiaj mamy
dostęp do olbrzymiej ilości materiałów
powstałych w ciągu 40 lat istnienia gier
fabularnych. Dlatego proponuję przyjrzeć
się Złemu Cieniowi nieco bliżej, a w szczególności zestawić go z niewiele odeń
starszymi Kryształami Czasu – pierwszym
popularnym systemem w Polsce (jak się
okazało po latach, poddanego głębokiej
ingerencji redakcyjnej przed publikacją).

może się to wydać nieprawdopodobne,
lecz w tamtych czasach, zdobycie kostek
innych niż sześciościenne bywało sporym problemem.
Nieciekawie robi się dopiero po przejściu
do opisu zasad. Podstawowy system testowania wymaga niestety liczenia ułamków
(np. ¼ umiejętności plus ¾ atrybutu minus stopień trudności – a potem rzut 3k6
poniżej otrzymanej sumy), chociaż w wielu przypadkach próg rzutu można policzyć zawczasu. Mimo to podczas lektury
Złego Cienia odnosi się wrażenie, że jest
to gra z relatywnie nowoczesnymi (jak na
tamte czasy) i rozsądnymi zasadami tworzenia postaci, pozbawiona wielu bolączek
obecnych w obecnie wydawanych, podobnych grach.

Mechanika
Zły Cień ma mechanikę dość rozbudowaną, do tego – co jest pierwszym miłym
zaskoczeniem – opartą na umiejętnościach. Znajdziemy w niej profesje, które
są raczej nakładką na postać i opisują
pełnioną przez bohatera funkcję oraz to,
jakich umiejętności nauczył się w trakcie
wykonywania swojego fachu. Nie ograniczają rozwoju postaci, jak w klasycznych
systemach, w których bohaterowie opisani są przez poziomy doświadczenia.
Stworzyć postać możemy na dwa sposoby: losowo bądź rozdzielając punkty
(to drugie rozwiązanie kojarzy mi się
z tym użytym w grze Twilight: 2000).
Kreując bohatera, określamy także jego
pochodzenie społeczne (działające inaczej w zależności od wybranej rasy),
ograniczoną nim profesję (jest ich kilkadziesiąt, podzielonych na różne grupy),
współczynniki (cztery), umiejętności,
specjalne manewry bojowe oraz zalety
i wady. Zasady punktowego tworzenia bohatera są identyczne z systemem
rozwoju postaci podczas rozgrywki, co
bywa rzadkością w nowszych, podobnych
grach, a co dopiero w tych z 1995 roku.
Co więcej, w podręczniku znajduje się
pięciostronicowa wersja zasad przeznaczona dla początkujących graczy, zawierająca szybkie i proste tworzenie postaci.
Dalej znajdziemy uproszczoną mechanikę
i opis świata. To kolejne budzące sympatię rozwiązanie.
Kolejnym interesującym zabiegiem jest
ograniczenie rodzaju używanych kostek
tylko do k6. Młodszym czytelnikom

Gdzie zatem leży problem?

kowanych nakładem własnym przez autorów. Osoby miło wspominające całkiem
niezły podręcznik do Kryształów Czasu
zapewne przeżyły niedawno dotkliwy zawód, widząc, jak wygląda twórczość autora gry pozbawiona redakcyjnego retuszu.
Zły Cień nigdy się redakcyjnych poprawek, choćby minimalnych, nie doczekał.
Kolejną sprawą była promocja gry. Wydawnictwo MAG, wydawca Kryształów
Czasu i „Magii i Miecza”, było wtedy
głównym medium, za którego pomocą
rozchodziły się informacje na temat hobby.
Była też co prawda poczta pantoflowa, lecz
jej skuteczność nie była duża, podobnie
jak zasięg czasopism „Talizman” i „Złoty Smok”. Jak wspomniałem wcześniej,
nie było jeszcze łatwego i powszechnego
dostępu do Internetu. W efekcie szanse
przebicia się gry, pozbawionej mocnego
wsparcia wydawniczego, były niewielkie –
niezależnie od jej jakości.
Jak widać, problemów było sporo. Mimo
to nie potrafię się pozbyć marzenia
o pierwszej dużej polskiej grze niebędącej
kaleką kalką D&D, która zresztą nawet po
włożeniu ogromu pracy redaktorskiej była
co najwyżej średnią grą. Kryształy Czasu
odegrały swoją rolę, nie przeczę, lecz zamiast nich moglibyśmy mieć grę w miarę
nowoczesną, w fajny sposób nawiązującą
do rodzimej mitologii, a przy tym dającą
solidną podstawę, która mogła być rozwijana się przez lata. Nie wyszło. Niestety
nigdy się już nie dowiemy, jak mogło się
to wszystko potoczyć. Tym bardziej że rok
przed Złym Cieniem pojawił się Warhammer i ustawił polskie RPG na wiele lat.

Na porażkę Złego Cienia złożył się szereg
czynników. Przede wszystkim, jakbyśmy
to dzisiaj nazwali, self -publishing. ZC
został wydany własnym sumptem i po
amatorsku (żeby nie użyć mocniejszego
określenia). W całym podręczniku wyraźnie widać brak krytycznej (a właściwie
jakiejkolwiek) redakcji, korekty, wreszcie
sensownego składu. Trudno powiedzieć,
który z tych elementów jest największą
słabością wydania. Skład i brak redakcji
tekstu powoduje, że czytanie zasad jest
po prostu męczące – trudno je przyswoić
i zapamiętać. Ewidentnie zabrakło też
kogoś, kto powiedziałby autorowi, że coś
brzmi komicznie lub że jakiś element gry
nie jest dobrym pomysłem. To typowa
bolączka, dobrze nam znana z dzieł publiSpotkania Losowe 04 : Lipiec 2016 : 115

Acirema
RPG dla początkujących
Radek Drozdalski
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W naszym hobby istnieje mit, według którego
nauka grania w gry fabularne powinna odbywać się podczas sesji, od innych fanów, a nie
z podręczników. Moim zdaniem jest to okropne nieporozumienie i właśnie takie podejście
sprawia, że próg wejścia w hobby jest niezwykle wysoki. Świeży gracz jest wprowadzany
w arkana przez osoby już wtajemniczone
w RPG, co jest rozwiązaniem dobrym, możliwe nawet, że idealnym, lecz nie powinno być
jedynym punktem startu dla nowicjuszy. Podręcznik podstawowy do gry to instrukcja i nie
należy o tym fakcie zapominać.
Jak każda instrukcja, podręcznik powinien
uczyć, jak w daną grę grać. Autor nie może
bowiem odgórnie zakładać, że jego gra trafi
wyłącznie do rąk ludzi mających choćby teoretyczne pojęcie o tym, co z nią zrobić. Oczywiście o wiele łatwiej jest machnąć na to ręką
i powiedzieć, że grać się trzeba nauczyć we
własnym zakresie. Takie podejście świadczy
jednak o lenistwie i unikaniu (lub nawet przeoczeniu) tej bardzo ważnej kwestii.
Na naszym podwórku mieliśmy jedną grę,
która była promowana jako tytuł dla początkujących – Oko Yrrhedesa. Pomimo
prostej mechaniki, ponad 300 stron raczej
zniechęcało początkujących do sięgnięcia
po podręcznik. To nie była oferta dla całkowitych żółtodziobów, raczej dla tych, którzy już weszli w hobby, zagrali kilka sesji,
a teraz chcieliby samemu poprowadzić coś
nieskomplikowanego.
Cały czas brakowało mi tytułu, który właśnie całkowicie zielonym osobom pokazałby
w przystępny sposób, czym są gry fabularne
i jak się do nich zabrać bez wcześniejszego
doświadczenia. Wreszcie na taki trafiłem.

W podziemiach Aciremy

W 1986 roku, w Finlandii, Risto J. Hieta
opublikował nieskomplikowaną grę fabularną
o zawiłym tytule: Sekretny Skarb Raguoka
w podziemiach Aciremy (oryg. The Secret Treasure of Raguoc in the Acirema Dungeons),
potocznie zwaną Aciremą. Wydawcą było
założone przez autora malutkie studio Nordic
Adventures, które zresztą po trzydziestu latach wciąż istnieje na rynku (a sam Hieta prowadzi w Tampere sklep z grami fabularnymi
o wdzięcznej nazwie Fantasiapelit). Po fińsku
czyta niezbyt duży procent fanek oraz fanów
gier fabularnych, zatem zarówno gra, jak i jej
autor pozostali nieznani szerszej publiczności.
Grupa fanów postanowiła ocalić od zapomnienia ten relikt przeszłości i zarazem część
historii gier fabularnych. W 2014 roku, po
kilku latach pracy, ukazała się druga edycja
gry, o wiele przystępniej napisana, z ujednoliconymi zasadami oraz – co najważniejsze
– w całości przełożona na język angielski.
Podobnie jak w przypadku pierwowzoru,
na podręcznik składają się dwie skromne
broszurki (jedna liczy 34, a druga 38 stron).
Pierwsza z nich nosi wspomniany wyżej zawiły tytuł i jest podręcznikiem gracza, natomiast
druga zwie się Księgą Podziemi Raguoka

(oryg. Dungeon Book of Raguoc) i jest przeznaczona dla osoby, która będzie prowadzić
grę. Co istotne, nowa edycja Aciremy jest dostępna za darmo; grę można pobrać ze strony
http://www.peussa.com/acirema.
Legenda Aciremy zaczyna się tak:
Wieki temu, w regionie zwanym Krainą Wysokich Gór, stało się coś nie do pomyślenia.
Pewnej nocy królewski skarbnik Raguok
skradł najcenniejsze kosztowności powierzone
jego pieczy. Wraz z przekupionymi strażnikami uciekł pod osłoną nocy do swej kryjówki
położonej w trzewiach góry zwanej Aciremą.
Wnętrze góry przecinają setki, jeśli nie tysiące
zatęchłych, porośniętych mchem mrocznych
tuneli, będących domem dla wszelakich potworów i niebezpieczeństw.
Po ukryciu skarbów w samym sercu góry Raguok zamordował swych wspólników i zniknął.
Przez lata Król pragnął odzyskać swój majątek
i słał wyprawę za wyprawą w głąb Aciremy,
lecz mało komu udało się powrócić żywym.
Teraz przyszła kolej na naszych dzielnych i nieustraszonych bohaterów, aby zagłębić się w podziemnych czeluściach pod Aciremą i w końcu
odszukać skryty przed wiekami skarb Raguoka.

Jak to wygląda od środka

Księgę gracza otwiera niewielka gra paragrafowa mająca za zadanie zapoznać czytelnika
z tym, jak gra się w RPG oraz przybliżyć koncepcję sesji. Za pomocą tego trzystronicowego
poradnika początkujący gracz lub mistrz gry
stworzy swoją pierwszą postać, pokona potwory, uniknie
kilku pułapek, podejmie parę
decyzji i, miejmy nadzieję,
osiągnie szczęśliwie cel swej
krótkiej misji i odszuka skarb.
To wszystko nie powinno
zająć dłużej niż piętnaście
minut. Jest to niezwykle trafne
rozwiązanie. Gra paragrafowa
na każdym kroku oferuje graczom kilka opcji do wyboru,
pokazując, jak powinno się
podchodzić do zabawy w RPG,
czego oczekiwać, jakie wybory są nagradzane, co może
prowadzić do klęski oraz jak
mniej więcej powinna toczyć
się sesja. Do tego dochodzą
krótkie, treściwe i sugestywne
opisy kolejnych komnat, przeciwników oraz znalezionych
w nich artefaktów.

podkreślono kooperacyjny aspekt rozgrywki,
podczas której kilka osób współpracuje ze
sobą, aby osiągnąć wspólny cel.
Czas rozwiać wszystkie wątpliwości oraz wygórowane oczekiwania. Rozgrywka w Aciremę skupia się wyłącznie na przemierzaniu
jaskiń pod tytułową górą i, w większej mierze,
na eliminowaniu ich mieszkańców, a w mniejszej – na układaniu się z nimi, rozwiązywaniu
zagadek, omijaniu pułapek i zdobywaniu
skarbów (a co za tym idzie chwały i punktów
doświadczenia). Do niczego innego zresztą
mechanika oraz przedstawiony w grze świat
nie są przystosowane. Tutaj liczy się prostota;
jest to produkt dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z grami fabularnymi.
Bardziej doświadczeni gracze i mistrzowie
gry zapewne szybko znudzą się prostymi
zasadami i niewielkimi możliwościami wchodzenia w interakcję z otoczeniem. Nie pomoże nawet znajdująca się w jednej z broszurek
mapa rozciągających się wokół tytułowej góry
terenów z sugestywnie brzmiącymi nazwami
krain i miast. Podobnie jak w pierwszych edycjach Dungeons & Dragons mapka służy za
ozdobę bądź za niespełnioną obietnicę autorów, jako że gra nie ma zasad pozwalających
się tym w miarę rozległym światem w jakiś
sposób nacieszyć. Choć może taki właśnie
płynie z tego morał: jeżeli znudzi ci się grabienie podziemi, czas sięgnąć po coś bardziej
skomplikowanego.
Wydaje mi się, że dokładnie ten cel przyświecał autorom poprawionej edycji: dać graczom
narzędzia oraz nauczyć ich podstawowych za-

Następnie dostajemy króciutki
esej na temat tego, czym są
gry fabularne. Zauważcie, że
następuje on już po zapoznaniu
się czytelnika z zarysem tego,
o czym będzie dalej czytał. Dalej znajdziemy dobrze wszystkim znany przykład sesji,
w którym uczestniczy trójka
graczy. Tutaj jeszcze mocniej
rys. Marko Peussa
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łożeń hobby, a resztę pozostawić wyobraźni,
mając nadzieję, że nowi fani i fanki gier fabularnych sami opracują zasady do eksplorowania terenów wokoło Aciremy. Alternatywą
jest użycie mapy wraz z innym zestawem zasad, pozwalającym na podróże po powierzchni oraz większą interakcję ze światem.
Ostatnim ciekawym rozwiązaniem z punktu
widzenia początkującego gracza jest to, ze
w Aciremie prowadzący rozgrywkę wciela się
w rolę tytułowego Raguoka – pana podziemnych tuneli. D&D miało oczywiście swojego
mistrza podziemi, lecz nazwa ta wiele nie
mówiła (i wciąż nie mówi) osobom, które
z naszym hobby miały minimalny lub zerowy
kontakt. Tutaj, dzięki prostemu zabiegowi,
podczas sesji prowadzący staje się mityczną
postacią z zamierzchłych czasów świata gry
i może identyfikować się z elementem historii
settingu. Ma to sens, gdyż to właśnie za sprawą
legendy o ucieczce Raguoka kolejni śmiałkowie wkraczają do podziemi w poszukiwaniu
fortuny i chwały. Fakt, że to duch złoczyńcy
(„wcielony” w prowadzącego) sprawuje nad
całym kompleksem pieczę, wysyłając potwory
przeciw śmiałkom, umieszczając na ich drodze
pułapki i starający się ukryć przed nimi skarby,
dodaje o wiele więcej tak zwanego klimatu niż
zwyczajne określenie prowadzącego rozgrywkę mianem mistrza gry.

Kreacja bohaterów

Rozdział o tworzeniu postaci otwiera omówienie dostępnych klas bohaterów. Można
wcielić się w Zombie, Wojownika, Włóczykija,
Łowcę oraz Maga.
Każdy z tych archetypów opisują

rys. Marko Peussa
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jedynie dwie cechy: liczba posiadanych Punktów Magii oraz Wytrzymałość, określająca,
ile obrażeń może odnieść postać (działa jak
znane z innych gier punkty życia).
Dwa z wymienionych wyżej archetypów
wymagają drobnego objaśnienia. Zombie to
postać przeznaczona do walki, która nie ma
za wiele rozumu, jest za to niezwykle wytrzymała. Z kolei Łowcę, używającego nie tylko
łuku, lecz także czarów (i to niewiele gorzej
od Maga), można podciągnąć pod klasę elfa
z Basic Dungeons & Dragons. Każdy ze
wspomnianych archetypów, poza Zombie,
może rzucać zaklęcia. Oczywiście to Mag ma
dostęp do wszystkich tajników wiedzy tajemnej, jest z nią najlepiej obeznany oraz dysponuje największą liczbą startowych punktów
magii, a reszta klas radzi sobie z czarodziejskimi arkanami lepiej lub gorzej.
Tworzenie postaci może być bardzo wyczerpującym procesem, szczególnie wtedy,
gdy mamy do czynienia z ludźmi dopiero
rozpoczynającymi przygodę z RPG, a sama
gra oferuje masę opcji do wyboru. W przypadku Aciremy wybieramy archetyp postaci,
rzucamy osiem razy kostką sześciościenną,
a następnie ustawiamy wyniki w kolejności
od najwyższego do najniższego. Odnajdujemy
w tabelce nasz archetyp i według zawartej
w niej formuły dzielimy wyniki na kościach
między Wytrzymałość i Punkty Magii. Przykładowo, jeśli wybierzemy Zombie, to sumujemy rezultaty uzyskane na wszystkich kostkach – wynik określa Wytrzymałość postaci,
jako że nie może ona używać magii. Łowca
natomiast cztery najwyższe wyniki sumuje
jako Wytrzymałość, a pozostałe określają liczbę dostępnych postaci Punktów Magii.
Na koniec losujemy zasoby
finansowe naszej bohaterki
bądź bohatera, rzucając
kością dwa razy i mnożąc
wyższy wynik przez 10 –
z tyloma sztukami złota rozpoczniemy grę. Pozostaje tylko zakupić
ekwipunek i jesteśmy gotowi do wyprawy
w czeluści Aciremy. Dostępnych jest pięć
rodzajów broni (niektóre archetypy mają tu
ograniczenia, np. Zombie nie może używać
łuku) oraz dziesięć typów wyposażenia: od
ubrania, lin i latarni, przez lecznicze zioła,
po pancerze. Wszystko ma określony koszt
oraz ciężar i żadna z postaci nie
będzie mogła się obkupić,
używając

startowych funduszy. Dlatego już na
starcie, wracając do wspomnianego ducha
kooperacji, bohaterowie muszą dojść do
porozumienia, co kto powinien kupić,
żeby zwiększyć szanse przeżycia

drużyny oraz powodzenia misji.
Jak widać, tworzenie postaci jest banalnie
proste (przynajmniej w porównaniu do innych
gier dostępnych na rynku). Gracze nie są już
na starcie przygniatani ogromną liczbą opcji
i nie muszą podejmować decyzji w sprawach,
o których nie mają pojęcia, otwierając tym
samym furtkę do późniejszych rozczarowań
podczas rozgrywki.

Co kryje się w podziemiach?

Na kolejnych stronach podręcznika dostajemy
informacje o tym, co nasze postacie wiedzą
przed wyruszeniem do podziemi. Stwory
zamieszkujące jaskinie dzielą się na żywe
i niemartwe, a spotkać tam można nie tylko
nietoperze i węże, lecz także szkielety, mumie, płonące duchy, krasnoludy, giganty oraz
gnomy. Krążą również legendy o wszechpotężnych smokach zasiedlających najdalsze,
najgłębiej położone i najlepiej zabezpieczone
pułapkami komnaty podziemi, strzegących
nieprzebranych skarbów.
Biorąc pod uwagę, że Acirema jest grą prostą,
większość przeszkód pokonywanych będzie
za pomocą siły, lecz nie wszyscy mieszkańcy
podziemnych czeluści są wrogo nastawieni
do bohaterów. Niektóre ze stworzeń potrafią
mówić, większość z nich skora będzie, jeśli
nie do pomocy, to przynajmniej do wymiany
informacji, a może nawet i handlu. Inne chcą
po prostu, by pozostawić je w spokoju i jeśli
nie zostaną sprowokowane, to nie będą interesowały się wyczynami awanturników.

Mechanika walki

Jak wszystko w Aciremie, jest nieskomplikowana. Podczas starcia gracze wybierają
postać, która będzie walczyć. Jest także możliwość rozgrywania walki grupowej – wtedy
każdy z uczestników starcia wykonuje test
ataku, lecz tylko osoba dzierżąca najbardziej
skuteczną broń zadaje obrażenia. Rany zadane
przez wroga rozdziela się po równo między
walczących. Podczas konfliktu postacie graczy zawsze działają pierwsze. Walka trwa do
chwili, gdy jedna ze stron ucieknie lub straci
wszystkie punkty Wytrzymałości (co jest równoznaczne ze śmiercią).
Broń zadaje z góry określoną liczbę obrażeń
zależnie od jej typu (sztylet 2, miecz 5, a ciśnięta we wroga włócznia aż 6, lecz można
nią rzucić tylko raz podczas starcia). Noszony pancerz zmniejsza otrzymane obrażenia
o 1. Każda strona konfliktu rzuca kostkami
raz na turę; wszystkie testy podczas starcia
rozstrzygane są rzutem k12. Co ciekawe,
zamiast niej można użyć dwóch kostek sześciościennych, sumując wyniki – widocznie
autor niezbyt przejmował się rozkładem
prawdopodobieństwa lub niemożliwością
wyrzucenia 1 na 2k6.

Magia

W podręczniku gracza zamieszczono jedenaście czarów, wśród których znajdują się
m.in. wskrzeszenie, zatrzymanie stworzenia,
zniszczenie przedmiotu, uśpienie, ochrona
obozowiska, niewidzialność i magiczna osłona. Opisano także nieco magicznych przedmiotów, w tym zaklętą broń. Gracze, których
postacie nauczą się czarów, będą mieć jedynie
ogólne pojęcie o ich efektach – mechaniczne
rezultaty działania magii trzeba odkryć podczas rozgrywki.
Bohaterowie i bohaterki władające sztuką
tajemną są zachęcani do eksperymentowania
oraz kreatywności podczas pokonywania
przeszkód w trakcie rozgrywki. Takie podejście okaże się zapewne frustrujące dla
bardziej doświadczonych graczy, lecz moim
zdaniem doskonale oddaje ducha gry, w której
eksploracja i eksperymentowanie z settingiem
są integralną częścią doświadczania gier fa-

bularnych jako nowej rozrywki. W Aciremie
uczymy się bowiem nie tylko tego, jak grać,
lecz również jak wchodzić w interakcję z otoczeniem, wykorzystując dostępne nam w danej chwili narzędzia. Dodatkowo zachęcani
jesteśmy do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Przecież, grając w D&D,
nie wszyscy od razu wiedzieli, że trolla trzeba
spalić. Acirema stara się odtworzyć właśnie
takie empiryczne podejście do gry.

Rozwój postaci

W Aciremie znajdziemy w miarę standardowy
system rozwoju postaci. Pokonując przeciwników, pułapki, zagadki oraz odnajdując
skarby, bohaterowie gromadzą Punkty Czynu.
Ciekawie rozwiązana została sprawa właśnie
skarbów, których gracze mogą użyć ich jako
waluty podczas rozgrywki lub zamienić na
Punkty Czynu. Jeśli wybiorą tę drugą opcję,
skarby znikają i nie trzeba się już przejmować
ich wagą.

Zebranie odpowiedniej liczby Punktów
Czynu pozwala wejść na wyższy poziom
doświadczenia, a tym samym otrzymać
dodatkowe punkty Wytrzymałości i Magii
oraz różnorodne premie. Na przykład, po
awansie na drugi poziom, Łowca zdobywa
umiejętność wykrywania trucizn, Wojownik
potrafi zabić przeciwnika jednym ciosem,
Zombie uczy się rozbijać znalezione skrzynie
oraz forsować zamknięte drzwi, Włóczykij
nabywa talent porozumiewania się z każdym
napotkanym humanoidem, a Mag poznaje
dodatkowe zaklęcie.

Księga Raguoka

Podręcznik prowadzącego otwiera mapa
przygody. Może się to wydać dziwnym rozwiązaniem, jednak nie zapominajmy, że jest
to gra o eksploracji podziemi, a mapa wraz
z legendą to jeden z fundamentów, na których
opiera się sesja i tym samym podstawowy
rekwizyt w arsenale prowadzącego. Na mapie
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zaznaczono 28 lokacji, jednak legenda nie jest
kompletna, co pozwala na bezproblemowe
modyfikowanie rozległej sieci tuneli i dodawanie nowych stworów i zagadek. Dzięki
temu podziemia staną się unikatowe.
Poza tym mapa jest w zasadzie gotową przygodą; co ważne, znajdują się na niej także
puste pomieszczenia. Część podziemi może
być przecież niezamieszkana, a puste komnaty
można wykorzystać do budowania nastroju
lub właśnie samodzielnego wzbogacenia settingu o różne detale, jak na przykład ryciny na
ścianach przedstawiające historię tego zapomnianego miejsca bądź rozwiązania zagadek
czekających w dalszych lokacjach.
Nieco dalej zamieszczono krótki esej na temat
powinności Raguoka, gdzie wyłożone zostały
podstawy prowadzenia rozgrywki oraz dobre
praktyki mające na celu pomóc początkującym.

Po teorii czas na praktykę

W tym przypadku jest to mały projekt budowania podziemi z przykładami tego, co można w nich znaleźć i w jaki sposób wypełnić
lochy wyzwaniami dla graczy. Przypomina
to wprowadzenie zamieszczone w podręczniku gracza, czyli wspomnianą wcześniej
grę paragrafową. Tutaj z kolei dostajemy
szkic kilku komnat podziemi z przykładami
pokazującymi nie tylko, jak wypełnić lochy
potworami, zagadkami, skarbami i przeszko-

dami, lecz także jak opisać daną lokację graczom i na jakich szczegółach się skupić.
Znów może się to wydawać trywialne, lecz
takie podejście pokazuje początkującym Raguokom, na co zwracać uwagę i jak bardzo
szczegółowy powinien być opis. Podręcznik
podpowiada także, czego gracze w danej lokacji mogą spróbować i w jaki sposób reagować
na ich poczynania. Do tego dochodzi zachęcenie do improwizacji oraz bardzo ważna uwaga,
aby w żadnym wypadku nie odrzucać, pomijać
bądź trywializować informacji otrzymywanych
od graczy – a także, by ich po prostu słuchać
i tym samym szanować ludzi, z którymi siedzi
się przy stole.

Wypełnianie lochów

Nieco miejsca w podręczniku przeznaczono
na opisanie stworzeń zamieszkujących podziemia oraz zaznaczenie, że co bardziej inteligentne osobniki będą skore albo do rozmowy,
albo do wystrychnięcia bohaterów na dudka.
Z kolei te mniej inteligentne, lecz silne, być
może da się nakłonić do pomocy w eksplorowaniu podziemi: otworzą zacięte drzwi lub
przesuną głaz zagradzający drogę.
Znajdziemy tu także bardziej techniczne
aspekty tworzenia podziemi. Na przykład: na
każde 10 pomieszczeń powinny przypadać
dwa zasiedlone przez żywe istoty (potwór,
krasnolud, może nawet czarodziej), dwa kolejne z zagadką lub przeszkodą, dwa z jakimś
skarbem oraz cztery, w których gracze nie
znajdą niczego istotnego. Oczywiście takie
porady nie mogą obejść się bez przykładów.
Dowiemy się zatem, że słabsze potwory pojawiają się bliżej wejścia do podziemi, a im
głębiej, tym sytuacja powinna stawać się
coraz bardziej niebezpieczna. Jeśli chodzi
o przeszkody, to dostajemy ich multum, od
magicznych roślin, po strumienie i przepaście. Jeżeli pokonanie wyzwania wymaga
ekwipunku, którego postacie nie mają, to
powinien być on do zdobycia gdzieś w podziemiach – słowem, nie wolno tworzyć
sytuacji bez wyjścia i Raguok musi na te
sprawy uważać. Znów są to rzeczy, z których
doświadczeni gracze zapewne zdają sobie
doskonale sprawę, lecz dla początkujących te
porady będą bardzo pomocne.
Po zaplanowaniu pierwszego kompleksu
podziemi, uzbrojony w świeżo zdobytą wiedzę początkujący Raguok gotowy jest do
poprowadzenia swojej pierwszej przygody.
Prowadzenie gry to sztuka, której niestety
trzeba nauczyć się samemu lub grając z innymi. Na szczęście autor Aciremy kładzie dobre
podwaliny pod samodoskonalenie, oferując
nie tylko proste w użyciu zasady, lecz także
omawiając sporo spraw, które mogą sprawić
trudność początkującym.
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rys. Marko Peussa

Reszta broszurki zawiera rozszerzenie informacji zamieszczonych w podręczniku gracza
– od magii (wraz z bardzo dokładnymi opisami wyjaśniającymi, do czego można danych
zaklęć użyć), przez potwory i ich statystyki,
listy ekwipunku i zasady przydzielania Punktów Czynu, kończąc na krótkim przykładzie
walki. Księgę Raguoka zamyka kilka porad
dotyczących przypadków, gdy gracze nie zgadzają się podczas sesji, oraz krótka notka od
autora podsumowująca dobre praktyki podczas prowadzenia gry.

A na koniec?

To wszystko, co opisałem powyżej, mieści się
na zaledwie 72 stronach. Prostota oraz spotykany na każdym kroku minimalizm są ogromną zaletą tego niezwykle dobrze przemyślanego systemu. Nieskomplikowane zasady Aciremy nie wymagają ogromnego nakładu czasu,
aby je opanować, i pozwalają na zabawę
praktycznie z marszu, zwłaszcza gdy Raguok
zna już reguły i ma przygotowane podziemia.
Bardzo celne uwagi na temat roli prowadzącego oraz tego, czego można oczekiwać na sesjach od początkujących graczy, przydadzą się
każdemu. Doskonałe w swej prostocie przedstawienie przykładowej rozgrywki w formie
gry paragrafowej pozwoli laikom zrozumieć,
w jaki sposób przebiega sesja gry fabularnej.
Warto jeszcze wspomnieć, że podręczniki są
bogato ilustrowane, a rysunki, których autorem
jest Marko Peussa, znakomicie oddają nastrój
gry fabularnej dla początkujących. Myślę, że
nawet grający od lat weteranki i weterani hobby znajdą w tych dwóch broszurkach coś ciekawego. Jeżeli jednak nie dowiecie się z nich
niczego nowego, to może chociaż będziecie
zadowoleni z lektury skazanej na zapomnienie
gry, przywróconej światu dzięki wspaniałej
fanowskiej inicjatywie?
Uważam, że The Secret Treasure of Raguoc
in the Acirema Dungeons jest najlepszą grą
do pierwszego kontaktu z hobby. I to pomimo
faktu, że dostępne są o wiele bardziej praktyczne narzędzia pozwalające zaznajomić się
z grami fabularnymi – wystarczy spojrzeć
na multum poświęconych temu zagadnieniu
filmów opublikowanych w serwisie YouTube.
Tak naprawdę dzisiaj nie potrzebujemy już
pomocy innych, aby podczas sesji wprowadzili nas w świat gier fabularnych. Internet
wyważył masę drzwi i zburzył ogromną
ilość społecznych barier, które jeszcze kilka
lat temu musiały pokonywać osoby rozpoczynające swoją przygodę z RPG. Mimo to
jestem przekonany, że cały czas gry takie
jak Acirema są potrzebne i nigdy nie będzie
ich za wiele. Internet i znajomi mogą pomóc
w wejściu w świat gier fabularnych i poznanie
tej formy rozrywki, lecz przystępne, proste,
spójne i klarownie napisane zasady zawsze
będą w cenie.

Na sam koniec ciekawostka. Legenda głosi, że
Risto napisał pierwszą wersję Aciremy w zasadzie w próżni, ponieważ nie miał wcześniej
żadnej styczności z papierowymi grami fabularnymi. Grał jednak w RPG na komputerze i lubił
książkowe gry paragrafowe i tylko jeden krok
dzielił go do połączenia ze sobą tych dwóch
rodzajów gier i stworzenia czegoś unikatowego.
Jak widać, dla chcącego nic trudnego.

The Secret Treasure of Raguoc
in the Acirema Dungeons

Risto J. Hieta
The Secret Treasure of Raguoc in the Acirema Dungeons – 38 stron; e-book
Dungeon Book of Raguoc – 34 strony; e-book
brak ISBN
Rok wydania: 2014
Wydawca: Nordic Adventures

Risto J.Hieta

Znany także jako „Nordic”.
Fan gier fabularnych
i komputerowych. Autor
pierwszej fińskiej gry fabularnej
zatytułowanej The Secret
Treasure of Raguoc in the
Acirema Dungeons. Na łamach
czasopisma komputerowego
„Mikrobitti” prowadził rubrykę
poświęconą recenzjom,
poradom oraz korespondencji
z czytelnikami, gdzie
publikował także teksty o RPG.
Współpracował z wieloma
czasopismami poświęconymi
grom fabularnym i wideo oraz
redagował magazyn RPG
„Claymore”. Autor licznych
gier fabularnych i publikacji
na ich temat. Za całokształt
działalności został wyróżniony
w 2006 roku podczas konwentu
Ropecon nagrodą Złotego Smoka
(Kultainen lohikäärme). Prowadzi
w Tampere sklep Fantasiapelit
z grami fabularnymi. Poniżej
zamieszczamy krótki przegląd
gier i publikacji jego autorstwa.

Astra (1991) – horror, wydanie pudełkowe; inspirowana
twórczością H.P. Lovecrafta gra, w której gracze wcielają się
w role akademików oraz detektywów starających się rozwikłać
sprawę zaginionych naukowców zbytnio zainteresowanych
strasznymi rzeczami czającymi się w cieniu. Większa część
podręcznika zawiera opisy różnorakich kosmicznych potworów.
Elhendi (1993) – fantasy; rozwinięcie pomysłów zawartych w grze
Rapier. Elhendi to gra o bohaterskich elfich wojownikach, potężnych
magach i niesamowitej magii, a także o przerażających, krwiożerczych
potworach i pradawnych tajemnicach. Jako jej cechę szczególną
często wymienia się generator przygód, pozwalający mistrzom gry
w szybki i łatwy sposób przygotowywać materiał na sesje.
Marsin Agentit (Agenci Marsa, 2014) – science fiction; wysłannicy
Marsa zostają wysłani na Ziemię, aby obserwować ludzkość. Jako że
Marsjanie w pojedynkę nie są zbyt zaradni, działają i decydują połączeni
w rodzaj zbiorowego umysłu, co zostało oddane w mechanice gry.

Rapier (1989) – fantasy rozgrywające się w elfim królestwie Ilanador.
Reklamowana jako gra o prostych zasadach, dobra zarówno dla
początkujących, jak i zaawansowanych graczy i pozwalająca na
nieskrępowaną rozrywkę w fantastycznym, pseudośredniowiecznym
świecie.
Roolipeliopas (Przewodnik po RPG, 1996) – encyklopedia
gier fabularnych. Zawiera artykuły na temat hobby, fińskich
i zagranicznych gier fabularnych, porady dla początkujących oraz inne
przydatne informacje i anegdoty. Doczekała się dwóch wydań.

Acirema (1986) – fantasy,
pierwsza fińska gra
fabularna, wpisująca się
w klasykę gatunku, czyli
wyprawy do podziemi po
złoto i chwałę.

Ropelopedia Nordica (2001) – przewodnik po branży gier
fabularnych, zawierający opisy marek i wydawców nie tylko fińskich,
lecz również zagranicznych, a także informacje o projektantach RPG.
Wedle okładkowego blurba można w niej znaleźć wiele niepotrzebnych
informacji i zapewne da się żyć bez zapoznania się z jej zawartością –
tylko czy warto podejmować takie ryzyko?

Miekka ja magia (Magia
i miecz, 1987) – fantasy
o eksplorowaniu lochów,
zdobywaniu skarbów
i walce z potworami.

Lännen Maat (Zachodnie Ziemie, 2013) – fantasy osadzona
w czasach starożytnego Egiptu. Jeden z graczy przyjmuje rolę
Wędrowca, pozostali natomiast wcielają się w egipskich bogów,
stawiając przez nim kolejne wyzwania. Pod koniec rozgrywki
Wędrowiec zostaje przez bogów osądzony za swe uczynki w Sali
Dwóch Prawd.

Tupilak (2015)
– gra towarzyska o arktycznej
śmierci; akcja Tupilak rozgrywa się
kilkaset lat temu na
Grenlandii. Gracze
wcielają się w innuickich szamanów,
dysponujących
potężnymi mocami,
a ich celem jest
wyeliminowanie
konkurentów. Problemem są jednak
duże odległości
i niewielka społeczność, w której
wszyscy się znają.
Rozwiązaniem jest
stworzenie tupilaka
– potwora-totemu
sporządzanego ze
zwierzęcych kości
i sierści, zaklęcie
w niego ducha,
wzmocnienie czarami i wskazanie
celu, czyli innego
szamana.
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Zbyt
doskonały

Gygax


Nikola Adamus

Witwer, Peterson
i Appelcline

O Garym Gygaxie, współautorze – wraz
z Dave’em Arnesonem – Dungeons &
Dragons, można się dużo dowiedzieć
z książki Jona Petersona Playing at the World
oraz z Designers & Dragons Shannona
Appelcline’a. Ponadto w Internecie znaleźć
można sporo archiwalnych wywiadów
z samym Gygaxem oraz z jego rodziną. Do
tej pory nikt jednak nie podjął się napisania
pełnej biografii współtwórcy gier fabularnych.
Dotychczasowe publikacje, jak chociażby te
wspomniane, skupiają się przede wszystkim
na procesie powstawania RPG, brakuje zaś
takich, które pozwoliłyby dowiedzieć się
czegoś więcej o charakterze Gygaxa i jego
życiu prywatnym.
Tego trudnego zadania podjął się Michael
Witwer, fan gier fabularnych. Owocem jego
wysiłków jest fabularyzowana biografia
Gary’ego Gygaxa zatytułowana Empire of
Imagination (Imperium wyobraźni) obejmująca
całe życie Gygaxa, od 1983 roku aż do jego
śmierci w 2008. Witwer skupia się w części
na sprawach prywatnych, a częściowo na
powstawaniu pierwszej gry fabularnej na świecie,
opisując początki Dungeons & Dragons; nieco
miejsca poświęca także działalności firmy
TSR oraz czasom późniejszym. Dowiemy
się zatem co nieco o niesławnej Lorraine
Williams oraz sporach sądowych toczonych
ze współtwórcą D&D – Dave’em Arnesonem.
Niestety, próba uchwycenia bujnego życia
Gygaxa, jego sukcesów i porażek, zakończyła
się niepowodzeniem.
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Witwer postanowił zrekonstruować ważne
wydarzenia z życia współautora D&D
i przedstawić je jako zapis rozmów. Dzięki
temu zabiegowi nie mamy do czynienia
z opisem suchych faktów, lecz z dość
żywym przedstawieniem współtwórcy RPG
i jego życia. Autor włożył sporo wysiłku
w dotarcie do źródeł, kontaktował się
także z członkami rodziny Gygaxa, żeby
odtworzyć wszystkie istotne fakty z jego życia
w jak najdrobniejszych szczegółach. Poza
uczynieniem treści książki bardziej przystępną
dla czytelnika zabieg ten na wiele się nie zdał.

Rodzina i życie
prywatne Gygaxa

Co prawda nawet zapaleni fani Gygaxa
mogą się dowiedzieć o nim czegoś nowego
i ciekawego (na przykład tego, że był
Świadkiem Jehowy). Jeśli jednak znają
inne pozycje opisujące początki gier
fabularnych, nie znajdą tu wiele dla siebie.
Witwer meandruje między opisywaniem
prywatnego życia Gygaxa a narodzinami
Dungeons & Dragons, w rezultacie o jednym
i drugim pisze pobieżnie. Możemy na
przykład przeczytać o relacji Gygaxa z żoną
oraz dziećmi, głównie w świetle tego, jak
postrzegali oni hobby i karierę męża i ojca.
To interesujący materiał, lecz niestety
pozbawiony głębszej refleksji, co pokazuje
poniższy fragment (tłumaczenie własne):
Heidi [córka Gygaxa – przyp. autora]
regularnie doświadczała upokarzających
spotkań ze swoimi byłymi partnerami,
zapraszanymi przez Gary’ego na prowadzone
przez niego sesje przeważnie wtedy, gdy

Heidi była już z kimś innym. Gary oczywiście
w późniejszych latach zachowywał się
podobnie w stosunku do [swoich kolejnych
dzieci] Cindy i Luke’a.
Witwer kwituje powyższy opis stwierdzeniem,
że była to specyficzna dla Gygaxa „trudna
miłość”, jaką okazywał swoim dzieciom.
Nie idzie za tym nic więcej, żadna myśl
bądź analiza takiego zachowania, a przecież
choćby w tym jednym fragmencie nietrudno
zauważyć, że kontakty Gygaxa z własnymi
dziećmi mogły odbiegać od ideału. Co mogło
być tego przyczyną? Tego autor już nie
docieka. Szkoda, być może pozwoliłoby to
poznać Gary’ego od innej strony.
Podobnie niewiele możemy dowiedzieć
się na temat Mary Jo Powell, pierwszej
żony Gygaxa. W kilku miejscach Witwer
zaznacza, że raczej trzymała się z dala od
znajomych męża, być może z własnej woli,
na co wskazuje jej brak zainteresowana grami
fabularnymi. Niestety, to wszystko, co o niej
przeczytamy. Autor wspomina także o drugiej
żonie Gygaxa, Gail Carpenter, lecz o niej
dowiadujemy się jeszcze mniej. Tym bardziej
szkoda, gdyż mogłoby to rzucić trochę światła
na późniejszy konflikt między synami Gygaxa
z pierwszego małżeństwa a macochą.

Nie tylko TSR

Zasadniczym problemem Empire of
Imagination jest to, że Witwer mocno kreuje
Gygaxa na wspaniałego Króla Nerdów bez
skazy, tytana pracy, często poniewieranego
przez los (lecz rzadko ze swojej winy). U osób,
które znają inne książki opisujące początki
RPG, powinno to wzbudzić podejrzenia. Gygax
miał swoje na sumieniu, żeby wspomnieć tylko
ciągnący się przez lata konflikt z Dave’em
Arnesonem dotyczący praw autorskich do
D&D. Autor bagatelizuje jednak ciemniejsze
aspekty życia Gygaxa, dokładając kolejną
cegiełkę do budowanego przez lata idealnego
portretu. Wspomniany spór z Arnesom jest
opisany zdecydowanie na korzyść Gygaxa.
Z kolei porażki związane z tworzeniem
gry karcianej i próbami kręcenia filmów na
podstawie D&D zostały zbagatelizowane.
Każde potknięcie przez Gygaxa jest traktowane
przez Witwera jako coś nieistotnego, a każdy
sukces – wyolbrzymiany.
O wiele ciekawszy jest rozdział poświęcony
poczynaniom Gary’ego po odejściu z TSR.
Tam nieco bardziej widoczne są jego wady
na tle nieudanych prób powrotu do branży.
Niestety także i w tym miejscu zabrakło
nawet drobnego komentarza samego
Witwera o działaniach Gygaxa i jego
problemach finansowych.
Z wywiadów przeprowadzonych przez autora
biografii z rodziną Gygaxa wynika, że dzieci

nie chciały przejmować schedy po
ojcu (przy okazji jest to okraszone
seksistowskimi komentarzami
w stosunku do córek Gygaxa, które
„wolały się zajmować chłopcami”).
Witwer nie zagłębia się w tę
kwestię, nie analizuje rodzinnych
relacji, gdyż ponownie mogłoby to
pokazać Gygaxa w nieco gorszym
świetle. Podobnie rzecz się ma
z drugą żoną Gygaxa. Z biografii
wynika, że dzieci z poprzedniego
małżeństwa oraz wnuki miały
kontakt zarówno z Garym, jak
i Gail, spędzały z nimi święta,
rodzina wzajemnie sobie pomagała.
Nie ma tam jednak wiele więcej
o tym, jak rozwód z Mary Jo
wpłynął na dzieci i jak układały
się stosunki z macochą. Podobnie
autor wspomina o dzieciach
Gary’ego jako źródle inspiracji,
lecz nie pisze wiele więcej na ten
temat.

Biografia
Basic/Expert

Ciężko stwierdzić, co Witwer
chciał osiągnąć, pisząc
Empire of Imagination. Osoby
pragnące dowiedzieć się czegoś
o początkach Dungeons & Dragons
nie znajdą tu wielu ciekawych
informacji, chociaż powstanie
pierwszej gry fabularnej jest
centralnym punktem narracji. Autor
definiuje Gygaxa przez D&D i jego
karierę w raczkującej wówczas
branży gier, co oczywiście nie
powinno dziwić. Oczekiwałam
jednak po tej pozycji więcej niż
zaledwie omówienia zawodowego
życiorysu Gary’ego – chociażby
pogłębionych informacji o jego
życiu prywatnym i o tym, jak
wpływało ono na jego karierę
projektanta gier. Zabrakło
także krytycznego podejścia do
zebranych informacji i choćby
odrobiny chęci, by pokusić się
o ich głębszą analizę.
Mając powyższe na uwadze, chciałabym
jednak zaznaczyć, że osobom
niezaznajomionym z obszernymi pracami
przywołanymi przeze mnie na początku
recenzji książka Witwera na pewno dostarczy
ciekawych informacji, do tego w dość
przystępnej formie. Można nawet przeboleć
bezkrytyczne podejście autora biografii do
opisywanych faktów. Do pracy Witwera
warto też zajrzeć także po to, by uświadomić
sobie, jak ważne miejsce w amerykańskiej
popkulturze zajmują Gygax i Dungeons

& Dragons – tej kwestii poświęcony jest
osobny rozdział. Jeśli jednak ktoś szuka
dokładniejszych informacji o początkach
pierwszej gry fabularnej oraz Garym Gygaxie,
powinien raczej sięgnąć po inne pozycje
opisujące historię RPG.
Liczyłam, że dostanę do rąk książkę, która
uzupełni fakty zebrane przez Petersona
i Appelcline’a o osobiste wątki z życia
Gary’ego Gygaxa, dając tym samym
pełny obraz współtwórcy RPG. Niestety,
otrzymałam co najwyżej średnią biografię
idealnego Króla Nerdów. Zasług Gygaxowi
odmówić nie można. Nie należy jednak do

faktów podchodzić bezkrytycznie. Konflikt
z Arnesonem, dziwny stosunek do dzieci
oraz próby wyprodukowania filmowej wersji
Dungeons & Dragons świadczą o tym, że
Gygax także popełniał, często spore, błędy.

Empire of Imagination
Michael Witwer

Stron 320; e-book
ISBN 978-1632862792 (oprawa twarda)
ISBN 978-1632862037 (oprawa miękka)
Rok wydania: 2015
Wydawca: Bloomsbury USA
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Dokąd
zmierzamy?

Łukasz Maludy

dla użytkowników. Sam zresztą się nimi opiekowałem
przez pewien czas i wiem, że popełniliśmy wiele błędów.
To wszystko spowodowało odpływ ludzi z serwisów „na
swoje”. Redakcja i korekta przestały mieć znaczenie –
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Czasem zastanawiam się, jak dużą fortunę bym już

nadrzędna okazała się swoboda i szybkość publikowania

odłożył, gdybym dostawał złotówkę za każdym razem,

tekstów. Brak merytorycznego nadzoru sprawił jednak,

kiedy słyszę stwierdzenie, że „RPG umiera”. I czy by-

że nawet największa głupota mogła zostać puszczona

łoby tego więcej niż za hasło „to będzie rok Linuksa”.

w świat jako kolejna „rewolucyjna teoria”.

W zasadzie nie jest ważne, ile gier wychodzi w naszym

Nie uważam, że blogi to zło wcielone, gdzie publikowane

kraju i jakie premiery mają miejsce poza jego granicami.

są tylko mało wartościowe treści. Wręcz przeciwnie. Po

Niektórzy ludzie z uporem maniaka starają się dowieść,

prostu niektóre serwisy zmarnowały swoją szansę na

że nasze hobby się kończy, a „kieeedyś to, paaanie, było

skonsolidowanie internetowego fandomu. Zamiast

lepiej”. Tak się składa, że ja pamiętam to „kiedyś”. Może

skupić się na budowaniu społeczności, na zbieraniu

nie same początki gier fabularnych w naszym kraju,

i utrzymywaniu różnorodności autorów i opinii, zaczęły

jednak interesuję się nimi od osiemnastu lat i co nieco

zamykać się we własnym gronie. Poruszano tematy

już widziałem.

nieistotne, bez znaczenia w fandomie, za to popularne

Część osób wieszczących rychły upadek RPG i wyparcie

globalnie. Zgubiono gdzieś wizję serwisów od fanów dla

tej formy rozrywki przez gry komputerowe lub planszowe

fanów fantastyki. Podejrzewam, że po prostu zabrakło

(bądź też jedne i drugie) to – jak się okazuje po krótkim

już ludzi, którzy pamiętali początki niektórych portali

przeszukaniu Internetu – zazwyczaj jednostki, których

i towarzyszące im założenia i idee.

w 1998 roku, gdy sam zaczynałem grać, jeszcze nawet

W efekcie zostaliśmy z dosłownie kilkoma blogami

nie było w planach. Z jednej strony budzi to nadzieję,

i kanałami na YouTube, które publikują materiały na wyż-

że gry fabularne nie wymierają, jak co poniektórzy by

szym poziomie. Reszta to istne morze mesjaszy głoszących

chcieli, skoro cały czas pojawiają się zainteresowane nimi

swoje prawdy objawione. Można oczywiście skwitować

nowe osoby. Z drugiej strony szkoda, że starają się one

sytuację stwierdzeniem, że najwyraźniej środowisko nie

uchodzić za autorytety i swoje przemyślenia wygłaszają

potrzebuje konsolidacji ani „merytorycznej temperówki”.

niczym dogmaty. Oczywiście, że my, starsi, w ich wieku

Nie będzie to jednak prawdą. Wystarczy spojrzeć na to,

często robiliśmy podobnie. Różnica polega na tym, że

co dzieje się na Facebooku: powstały grupy tematyczne

nas szybko temperowano. W tym miejscu chciałbym

poświęcone RPG, na których toczą się dyskusje jak za

podzielić się pewną refleksją.

najlepszych czasów forów internetowych (włącznie ze

Gdy w okolicach 2004 roku zacząłem poznawać fandom

swoimi trollami i „dramami”). Wydawnictwo Fajne RPG

internetowy, wszystko kręciło się wokół kilku dużych

dzięki finansowaniu społecznościowemu wskrzesiło

serwisów poświęconych fantastyce. Nie było Facebooka

„Magię i Miecz”, a także dość regularnie wypuszcza nowe

(to znaczy już działał, lecz jego popularność w Polsce

produkty. Z kolei wydawnictwo Gramel prężnie działa

była jeszcze znikoma), Nasza Klasa miała się dopiero

na rynkach zagranicznych. Nawet trolle internetowe co

pojawić, królował komunikator Gagu-Gadu, a blogi były

jakiś czas się ożywiają, dostarczając sieciowej społeczności

kojarzone głównie z „szalonymi słit różowymi nastkami”.

rozrywki i podnosząc ciśnienie.

Wybierało się zatem serwis lub dwa (a bywało, że więcej)

Z biegiem lat wielu moich znajomych „ze starych

i tam dyskutowało. To były czasy, kiedy swoją złotą erę

czasów” zniknęło z Internetu. Dorośli, zajęli się pracą,

przeżywały fora internetowe. Tyle że tam, poza nowymi

rodzinami. Coraz mniej było czasu i chęci na sieciowe

użytkownikami, siedzieli także stali bywalcy. Oni szybko

przepychanki. Nawet nie w tym sęk, że przestali grać. Po

ucinali pisarskie wygłupy i teorie wyssane z palca, zwykle

prostu przestało im zależeć na tym, że ktoś w Sieci się

narzekając przy tym w stylu: „paaanie, to młode pokolenie

myli. Co jednak z radością teraz obserwuję – oni wracają,

to jakieś dno”. Oczywiście za ich czasów – w epoce list

a wśród różnych dyskusji przewijają się znane nazwiska

dyskusyjnych i Usenetu – to dopiero był wysoki poziom

i dawno niewidziane twarze. I co by nie mówić – to właśnie

dyskusji.

oni często potrafią merytorycznie się wypowiedzieć na

Dzisiaj jest nieco inaczej. Fandomowy ruch sieciowy

dany temat. Wygląda na to, że po ułożeniu sobie życia

przeniósł się na portale społecznościowe i blogi, co nie

znowu znajdują czas na hobby i ponownie mają ochotę

powinno nikogo nie dziwić, jeśli zna się historię choć-

coś zrobić dla innych fanów.

by serwisu Poltergeist. W ciągu kilku lat zmieniło się

Mam wrażenie, że gdyby gry fabularne były osobą,

postrzeganie blogów. Dużą zasługę miał w tym właśnie

mogłyby teraz śmiało powiedzieć: pogłoski o mojej śmierci

wspomniany Poltergeist, który uruchomił własne blogi

były mocno przesadzone.



Radość
tworzenia

Marcin Segit

wychodzi kilka zinów klubowych, w których pojawiają
się teksty o RPG, a blogi zastąpiły tradycyjne witryny. To
jednak kropla w porównaniu z tym, co było kiedyś. Obok
„Inkluza” (ponad 70 wydanych numerów!) ukazywały
się „Storyteller”, „Altar”, „Tawerna RPG”, „Erpegowiec”
i wiele innych, a stron domowych, jak wspomniałem,

Być może pamiętacie Internet sprzed 15 i więcej lat.

było zatrzęsienie.

skupić się na realizacji kolejnych pomysłów, dyskutują nad

Blogów wtedy nie było, a gdy się już pojawiły, to (jak

Oba te media zostały w pewnym momencie wyparte

programami do składu tekstu. Niemal każda fanowska

Łukasz opisał na sąsiedniej stronie) kojarzyły się z mało

przez portale tematyczne. Cokolwiek dzisiaj o tym nie

produkcja ma dzisiaj okładkę i ilustracje – i to takie z praw-

poważnymi treściami. Portale internetowe poświęcone

myśleć, sprofilowane serwisy działały świetnie. Kon-

dziwego zdarzenia, a nie bohomazy, jakie można znaleźć

fantastyce dopiero raczkowały. Wszędzie za to można

solidowały środowisko, były platformą komunikacji,

w oryginalnej edycji Dungeons & Dragons lub Złym Cieniu.

było znaleźć fanowskie strony WWW. Kto mógł i chciał,

publikowały masę świetnych treści. Tylko że tam,

Mamy do dyspozycji wygodne narzędzia ułatwiające

uczył się HTML-a lub korzystał z programów pozwala-

w porównaniu do stron prowadzonych przez pojedyn-

pracę, biblioteki pełne darmowych rysunków, wymyślne

jących załatwić sprawę za pomocą paru kliknięć. Sam

cze osoby, była już fabryka: dziesiątki newsów dziennie,

kroje pisma i wiele więcej niż mogliśmy zamarzyć dwie

miałem taką stronę, dłubaną po nocach w windowsowym

regularnie publikowane artykuły, redakcja tekstów, nadzór

dekady temu. Czy jednak w pogoni za perfekcjonizmem

Notatniku.

merytoryczny. Zwykle przekładało się to na nieco wyższy

nie zatracamy gdzieś całej radości płynącej właśnie stąd,

Stron internetowych poświęconych RPG było mnóstwo:

poziom publikacji. Koniec końców portale padły ofiarą

że jesteśmy amatorami? Przecież nie każdy, mając do

witryny ze scenariuszami, z magicznymi przedmiota-

blogów (de facto stron osobistych, tyle że wymagających

dyspozycji nawet najlepsze oprogramowanie, dorówna

mi, alternatywnymi zasadami i całymi światami. Były

od autorów mniejszych umiejętności technicznych), kiedy

zawodowym twórcom – i wcale nie musi. Nie ma nic

także te z tłumaczeniami zagranicznych tekstów lub

okazało się, że taki scentralizowany, coraz bardziej ociężały

złego w dążeniu do perfekcji, tylko czy nie lepiej czasem

dziesiątkami, jeśli nie setkami obcojęzycznych plików

model publikacji tekstów przestał wystarczać. Tu jednak

spożytkować zasoby na coś innego? Sam się na tym łapię,

pobranych z dalekich serwerów i wrzuconych na polskie

straty były o wiele mniejsze i obecnie możemy mówić

raz po raz przeglądając teksty do kolejnych numerów

strony z opisem w rodzimym języku lub bez niego. Jakość

o komplementarności obu mediów: portale dostarczają

„Spotkań Losowych”. Po co tracić czas na kolejną rundę

publikowanych tam tekstów zazwyczaj pozostawiała wiele

newsów, natomiast innych treści szuka się na blogach.

poprawek? „Tak trzeba” – coś mnie łupie z tyłu głowy.

do życzenia, choć można było czasem znaleźć prawdziwe

Wydaje mi się, że gdzieś po drodze zanikła część tej

perełki. Pełno było także koślawo napisanych artykułów

radosnej, niezobowiązującej atmosfery towarzyszącej

Cieszmy się z bycia fanami. Róbmy to, na co mamy

i tłumaczeń – zapewne robionych wyraz po wyrazie, ze

fanowskiej aktywności. W pewnej chwili pozbyliśmy się

ochotę i nie przejmujmy się tym, że rysunek wyszedł

słownikiem trzymanym na kolanach. Wiem, ponieważ

niemal wszystkiego, co funkcjonowało poza portalami

krzywy, pomysł rozłazi się w szwach, brakuje kropki na

raz sam takowe sporządziłem, co gorsza, z polskiego na

tematycznymi, które na długi czas stały się w zasadzie

końcu zdania, a poza tym ktoś już to wszystko wymyślił

angielski. I chociaż czasem brakowało umiejętności, nie

jedynymi ośrodkami wymiany opinii i pomysłów. Przy

40 lat temu. Przecież chodzi o to, żebyśmy sami byli

można było odmówić autorom entuzjazmu i pasji, z jaką

okazji urosły nasze oczekiwania i wymagania wobec

zadowoleni z naszego działania. W innym razie nasza

dzielili się swoim hobby z całym światem.

fanowskich treści. Dzisiaj już nie wystarczy napisać tekst

hobbystyczna działalność będzie przypominać kolejną

Obok stron funkcjonowały fanziny: tradycyjnie papie-

i z marszu wrzucić go na bloga. Trzeba go wygładzić,

zwyczajną, żmudną pracę, gdzie pod koniec dniówki

rowe („Goniec Imperialny’), internetowe („Inkluz”), a także

poprawić, odsiać literówki, przynajmniej te najbardziej

przychodzi szef i sprawdza, czy norma została wykonana,

wydawane jako magazyny dyskowe („Necronomicon”).

widoczne. Tak jakby mniej ważne stały się dobre chęci,

a produkt jest zgodny ze wzornikiem. Warto także docenić

Tworzone przez grupy pasjonatów, publikowały teksty za-

pomysł, zapał, a przewagę zyskała forma.

cudzy wysiłek włożony w pracę, nawet jeśli jej rezultat

Chcę poprawiać. Powinienem. Muszę. Naprawdę?

zwyczaj – choć nie zawsze – stojące na wyższym poziomie

Na konkurs Quentin nadsyłane są scenariusze zilu-

nie odpowiada do końca naszym oczekiwaniom. Wszak to

niż te zamieszczane na stronach domowych mistrzów gry

strowane, niektóre z całkiem nieźle wykonaną makietą,

nie jest dzieło profesjonalisty, tylko fana, takiego samego

i graczy. Fanziny i fanowskie strony WWW łączy jedna

z porządnie narysowanymi mapami. Tak jakby nie był to

jak my. A każda pochwała lub rzeczowa krytyka pozwala

wspólna cecha: w zasadzie już ich nie ma. Wciąż co prawda

konkurs na treść, lecz na wygląd przygody. Fani, zamiast

nam wszystkim rozwinąć skrzydła.
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Gra „Kino zombie” powstała jako
rozwinięcie pomysłu z wcześniejszej
gry Eero Tuovinena z 2007 roku
zatytułowanej „Zombeja! Ovella!”. Wersję
polską opracowano na podstawie wydania
angielskiego z 2008 roku pt. „Zombie
Cinema”.
Liczba graczy: 3–6; wiek: 12+; czas gry: 30
minut na gracza.

Do gry potrzebne są:
1 plansza

1 pionek zombie
1 znacznik rundy
6 pionków postaci (w różnych kolorach
odpowiadających kolorom kostek)
6 kostek (w różnych kolorach
odpowiadających kolorom pionków)
27 kart klisz (po 9 w każdym kolorze)
Kino zombie to gra narracyjna, której
uczestnicy wspólnie tworzą opowieść
o zwykłych ludziach nękanych przez
niemogących zaznać spoczynku zmarłych.
Każdy z graczy tworzy postać, której myśli
i czyny będzie przedstawiał pozostałym
uczestnikom gry. Gracze będą zarówno
reprezentować interesy postaci, jak
i współtworzyć wspólną historię. W tej grze
wygrywają wszyscy poprzez stworzenie
dobrej opowieści.
Nasza historia będzie opierać się na
motywach Nocy żywych trupów (Night
of the Living Dead) George’a Romero,
dzieła przełomowego dla gatunku
filmów o zombie. Grupa ludzi z różnych
środowisk staje wobec straszliwego
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zagrożenia ze strony żywych trupów.
Przerażenie, zwątpienie i nieustanna walka
o przetrwanie zmuszają do błyskawicznego
decydowania o życiu, śmierci oraz o tym,
co jest ważne.

Cele gry i reprezentacja

W grze narracyjnej gracze nie rywalizują
o zwycięstwo. Celem jest zabawa we
wspólne tworzenie historii. Jednocześnie
sednem rozgrywki jest to, że gracze nie
muszą dążyć w tym do porozumienia.
Zamiast tego każdy gracz ma postać, którą
reprezentuje w tworzonej opowieści:
opisuje myśli i czyny swojego bohatera
pozostałym graczom i pozwala, aby
w ramach opowiadanej historii dbał
on o swoje interesy. Poprzez zderzenie
dążeń postaci historia tworzy się
praktycznie sama.
Reprezentacja oznacza, że gracz stara się,
aby zamiary jego postaci były czytelne
dla innych i pozwala jej o nie walczyć.
Jednocześnie sam, jako uczestnik zabawy,
pozostaje bezstronny i współdziała
z innymi graczami. W Kinie zombie wiele
postaci graczy przede wszystkim stara
się uniknąć zombie i uratować własną
skórę. Jednocześnie gracz próbuje
stworzyć interesującą opowieść, która
może wymagać od niego, aby uczynił
z postaci np. sympatycznego protagonistę
bądź podłego, godnego pożałowania
antagonistę. Gracze współpracują,
postacie rywalizują.

Deklaracja

Rozgrywka w Kino zombie opiera się
na dążeniu do kompromisu pomiędzy
graczami opowiadającymi wspólną historię.

Zasady przyznają pojedynczemu graczowi
całkowitą odpowiedzialność za podjęcie
decyzji rozwijającej opowieść – jest to
nazywane deklaracją.
Kiedy gracz w danym momencie gry ma
prawo do wygłoszenia deklaracji, pozostali
gracze mogą swobodnie podpowiadać
i dyskutować na temat sytuacji. Deklaracja
nie jest sprawdzianem kreatywności.
Nie ma nic złego w wybraniu najlepszej
sugestii zaoferowanej przez resztę grupy.
Siła deklaracji jest absolutna, z wyjątkiem
sytuacji, gdy wszyscy pozostali gracze się
jej sprzeciwią. W tym przypadku mogą
jednogłośnie ją uchylić. Kiedy to nastąpi,
grupa powinna przedyskutować, dlaczego
nie zaakceptowała deklaracji. Uchylenie
deklaracji jest wyraźnym sygnałem
sprzecznych oczekiwań, co do których
warto dojść do konsensusu, zanim gra
potoczy się dalej.
Czasami zasady przyznają graczowi
tymczasowe prawa narratora. Narrator
zawsze może zadeklarować wszystko, co
dzieje się w opowieści, dopóki dana mu
moc nie wygaśnie.

Rozpoczęcie gry

Przygotujcie planszę w następujący sposób:
połóżcie pionek zombie na polu „Start
zombie” oraz po jednym pionku dla każdego
gracza na polu „Start postaci”. Każdy
gracz powinien otrzymać kostkę w kolorze
odpowiadającym kolorowi jego pionka.
Zanim gra się rozpocznie, gracze powinni
uzgodnić tło historii. Ta decyzja określa,
gdzie i kiedy rozgrywa się opowieść.
Dobrym domyślnym wyborem jest „nasze

miasto, dziś w nocy”, lecz doświadczeni
gracze mogą zapragnąć rozegrać grę
w innym czasie lub miejscu.
Następnie każdy z graczy tworzy swoją
postać, losując karty klisz. Domyślnie
dobiera się po jednej karcie z każdego
koloru, lecz gracze mogą pociągnąć ich
mniej lub więcej bądź wymieniać się
z pozostałymi graczami tak, aby byli
zadowoleni. Gracz opisuje swoją postać,
używając kart jako inspiracji, wymyślając
wedle uznania wygląd, postawę, historię,
zapewne także imię.
Do określenia tła i postaci wystarczy
parę zdań. Początkowa sytuacja może
pomóc rozpocząć grę: na przykład
gracze mogą zgodzić się, że w momencie
wybuchu epidemii zombie wszystkie
postacie przypadkiem znajdują się
w centrum handlowym.
Wybierzcie gracza rozpoczynającego
rozgrywkę. Dobrym wyborem będzie
osoba, która miała wcześniejsze
doświadczenia z grą lub która najbardziej
lubi filmy o zombie. Połóżcie przed nią
znacznik rundy.

Schemat tury i przebieg
rozgrywki
Tura każdego z graczy składa się
z następujących kroków:
1. Ustawienie sceny.
2. Swobodna narracja.
3. Rozstrzyganie konfliktów.
4. Zakończenie sceny.

Gracze kolejno rozgrywają swoje tury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Tak dzieje się do końca gry. Gracz,
którego tura właśnie trwa, nazywany jest
aktywnym graczem.
Przez większość czasu gracze uczestniczą
w grze wedle uznania. Kiedy dwoje
grających próbuje działać jednocześnie
bądź czeka nawzajem na ruch drugiej
osoby, aktywny gracz może odwołać się
do opisanego wyżej przebiegu rozgrywki.
Według niego gracze muszą działać
w kolejności zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, licząc od aktywnego gracza.
(Zwróćcie uwagę, że schemat przebiegu
rozgrywki dotyczy wyłącznie graczy. Gdy
do porozumienia nie mogą dojść postacie,
stosowane są opisane dalej zasady
konfliktów).

Ustawienie sceny

Każda tura rozpoczyna się od ustawienia
sceny rozwijającej fabułę opowieści.
Aktywny gracz deklaruje czas, miejsce

i uczestników sceny, kadrując jej otwarcie
na wzór filmowego ujęcia. Zazwyczaj
w scenie bierze udział jedna lub więcej
postaci graczy, lecz dopuszczalne jest
również wprowadzanie scen jedynie
z postaciami drugoplanowymi lub w ogóle
bez nikogo.
Podczas ustawiania sceny bohater może
zostać umieszczony w jakiejś paskudnej
sytuacji, jednak tylko za zgodą grającego
tą postacią. Możecie również kontynuować
opowieść bez zmiany miejsca i czasu akcji,
bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej
sceny. Jeżeli gracz w swojej turze nie
ma dobrego pomysłu na scenę, może
spasować – nie wstrzymuj gry zbyt długo,
aby się namyślić, po prostu spasuj.

Swobodna narracja

Wszyscy gracze mogą w ramach sceny
prowadzić swobodną narrację. Ich
głównym zadaniem jest opisywanie myśli
i działań postaci. Gracze mogą przy tym
podsuwać sobie nawzajem pomysły
i opisywać działania drugoplanowych
bohaterów opowieści, lecz to aktywny
gracz deklaruje wszystko poza
poczynaniami postaci graczy. Z kolei
każdy z graczy deklaruje myśli i działania
swojej postaci.
Podczas swobodnej narracji postacie
graczy nie mogą zostać trwale usunięte
z opowieści. Wszyscy gracze mają także
prawo do wprowadzenia swoich postaci
do sceny, gdy ta już zostanie ustawiona.
Decyzja o wprowadzeniu postaci do sceny
należy do reprezentującego ją gracza. Po
rozegraniu sceny aktywny gracz ogłasza
jej zakończenie. Typowa scena trwa około
5–10 minut.

Rozstrzyganie konfliktów

Kiedy podczas swobodnej narracji
dochodzi do konfliktu interesów (dużego
bądź małego) między postaciami graczy,
jeden z zaangażowanych graczy ogłasza
konflikt poprzez położenie swojej kostki
na środku stołu. Po ogłoszeniu konfliktu
wyzwany gracz może albo wycofać się ze
swojego zamiaru, albo podjąć wyzwanie
poprzez wyłożenie swojej kostki. Jeżeli
konflikt nie zostanie zażegnany przez
wycofanie się wyzwanego gracza,
przystąpcie do jego rozstrzygnięcia.
Wszyscy pozostali gracze mają teraz
możliwość spasowania, sprzymierzenia
się lub kibicowania którejś ze stron
konfliktu za pomocą swoich kostek. Aby
spasować, zatrzymaj swoją kostkę; aby się
sprzymierzyć, połóż kostkę obok kostki
gracza, z którym się sprzymierzasz; aby

kibicować,
połóż kostkę
na kostce
gracza, któremu
kibicujesz. W ten
sposób kostki graczy
powinny stworzyć dwie
przeciwne grupy.
Spasować możesz tylko wtedy, gdy
twoja postać nie jest zaangażowana
w konflikt. Sprzymierzyć się możesz
jedynie wtedy, gdy twoja postać pomaga
bohaterowi, z którym się sprzymierza.
Kibicować komuś w konflikcie możesz
zawsze, niezależnie od tego, co twoja
postać robi lub myśli. Kibicowanie wyraża
twoją sympatię jako widza, a nie to, co
twoja postać myśli lub robi podczas sceny.
Uwaga: twoja postać nie musi brać udziału
w scenie, abyś mógł komuś kibicować
lub spasować.
Gdy wszyscy gracze spasują, sprzymierzą
się lub określą, komu kibicują, uczestnicy
konfliktu rzucają swoją kostką oraz
kostkami graczy, którzy im kibicują.
Natomiast każdy ze sprzymierzeńców
rzuca swoją kostką oraz kostką każdego,
kto mu kibicuje. Najwyższy uzyskany
wynik na pojedynczej kości jest nazywany
najlepszą kostką.
Gracz, który wyrzucił najlepszą
kostkę, uzyskuje prawa narratora
i opowiada, w jaki sposób konflikt został
rozstrzygnięty po jego myśli. Narrator
może w ramach sceny zadeklarować
wszystko, łącznie z działaniami innych
postaci prowadzącymi do rozstrzygnięcia
konfliktu. Pod wpływem stresu i napięcia
postacie mogą robić rzeczy, których potem
będą żałować. To tłumaczy, dlaczego
narrator może działać nie po myśli
grających innymi postaciami.
Pionki postaci przegranej strony konfliktu
cofane są o jedno pole w stronę pionka
zombie. Natomiast pionki zwycięzców
są przesuwane o jedno pole do
przodu. Gracze, którzy spasowali lub
kibicowali w konflikcie, nie poruszają
swoich pionków.
W przypadku remisu na kostkach
zwycięskiej strony, gracze wspólnie
opowiadają o rozstrzygnięciu konfliktu,
a wszelkie nieporozumienia rozstrzyga
aktywny gracz. W przypadku remisu
pomiędzy stronami konfliktu, zamiast
przesuwać pionki graczy, przesuńcie
pionek zombie o jedno pole do przodu.
Aktywny gracz staje się narratorem
i opisuje, w jaki sposób zombie
przerywają konflikt, pozostawiając go
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nierozstrzygniętym. Aktywny gracz
zabiera także znacznik rundy.

Zakończenie sceny

Jeżeli podczas sceny nie dochodzi
do konfliktu, aktywny gracz może
zadeklarować zakończenie sceny, gdy
uzna, że wszystkie interesujące rzeczy
zostały rozegrane. Jeżeli podczas sceny
został ustalony narrator, to on kończy
scenę po opisaniu następstw konfliktu.
Zakończenie sceny kończy turę. Gra
kontynuowana jest przez gracza po lewej
stronie ostatniego aktywnego gracza.
Uwaga: znacznik rundy pozostaje na
swoim miejscu.

Poświęcenie

Gracz może zdecydować się na
poświęcenie pozycji pionka swojego
bohatera na planszy na rzecz innego
pionka. Cofa wtedy swój pionek w stronę
pionka zombie i jednocześnie o tyle
samo pól przesuwa do przodu pionek
innej postaci.
Gracz dokonujący poświęcenia może
natychmiast zostać narratorem i opisać,
w jaki sposób jego postać ocaliła innego
bohatera. Jeżeli poświęcenie nastąpiło
pomiędzy scenami, może w tym celu
ustawić nową scenę.
Poświęcenie przerywa wszystko
inne, łącznie ze śmiercią
i ucieczką. Na przykład gracz
może poświęcić pionek,
aby uratować postać
będącą o włos od
śmierci. Postacie
mogą również
uciec

w wyniku poświęcenia. Następnie gra
kontynuowana jest normalnie od miejsca,
w którym została przerwana.

Pionek zombie

Pozycja pionka zombie wskazuje na
aktualną rolę żywych trupów w fabule.
Każde z pól na planszy opisuje pewne
działania zombie, które powinny w danym
momencie dominować w opowieści.
W trakcie swobodnej narracji każdy
z graczy może zadeklarować, że zombie
działają w dowolny sposób dopuszczony
przez ich pozycję na planszy. Jeżeli
gracze nie mogą dojść do porozumienia,
pierwszeństwo ma akcja odpowiadająca
wyższej pozycji na planszy; do
aktywnego gracza należy wybór spośród
równorzędnych propozycji. Jeżeli pionek
zombie jest zbyt nisko na planszy, aby
można było wprowadzić zdarzenie
z udziałem żywych trupów, każdy z graczy
może zawetować deklarację, uzasadniając
to sytuacją na planszy. Deklaracja oparta
na bieżącej sytuacji na planszy ma
pierwszeństwo przed niezgodną z nią
swobodną narracją.
Dodatkowo pionek zombie zjada pionki
postaci. Kiedy pionek postaci i pionek
zombie znajdą się na tym samym
polu, pionek postaci jest usuwany
z planszy. To powoduje śmierć postaci
w opowieści.
Pionek zombie przesuwa się do przodu
o jedno pole na planszy podczas
zremisowanych konfliktów oraz
bezpośrednio przed turą gracza, przed
którym leży znacznik rundy.

Śmierć i ucieczka

Postać gracza nigdy nie może zostać zabita
bądź trwale usunięta z opowieści w wyniku
swobodnej narracji lub konfliktu. Dzieje
się tak jedynie wtedy, gdy pionek postaci
zostanie zjedzony lub ucieknie.
Kiedy pionek zombie zje pionek
postaci, ta umiera. Taka postać
może pojawić się ponownie
jedynie jako bezlitosne
zombie. Natomiast jeżeli
pionek postaci dojdzie
do pola „Ucieczka”,
postać jest
bezpieczna.
Nie musi
być
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szczęśliwa, lecz przetrwała opowieść
i uszła z życiem.
Gracz postaci, która zginęła lub uciekła,
natychmiast zostaje narratorem i opisuje
innym graczom, w jaki sposób jego postać
została usunięta z opowieści, po czym
kończy scenę. Jeżeli śmierć lub ucieczka
miała miejsce poza sceną, gracz ustawia
osobną scenę, opowiada jej przebieg i kończy
ją. Następnie gra normalnie toczy się dalej od
miejsca, w którym została przerwana.

Gracze bez postaci

Kiedy postać ucieknie lub zginie, gracz
nadal uczestniczy w grze, jednak nie
reprezentuje już konkretnej postaci.
Zamiast tego może sprzymierzać
się w konfliktach przez tymczasowe
reprezentowanie bohaterów
drugoplanowych występujących
w danej scenie; może także kibicować na
normalnych zasadach.
Gdy gracz bez postaci staje się aktywnym
graczem, pozostali uczestnicy zabawy
mogą deklarować konflikt przeciwko
zombie zamiast postaci innego gracza.
W tej sytuacji aktywny gracz reprezentuje
zombie i rzuca za nie kostkami, tak jakby
były postacią biorącą udział w konflikcie.
Inni gracze mogą sprzymierzać się
i kibicować na zwykłych zasadach, a nawet
sprzymierzyć się z zombie, jeśli tego zechcą.
Pionek zombie zachowuje się w tej sytuacji
w zwykły sposób – jest przesuwany do
przodu jedynie w przypadku remisu.
Celem konfliktu przeciwko zombie jest
umożliwienie postaciom posuwania się
do przodu bez konieczności zwracania się
przeciwko sobie.

Koniec gry

Gra kończy się, gdy wszystkie postacie
graczy zginą lub uciekną. Finałową scenę
opisuje gracz reprezentujący ostatnią żywą
postać. Wszyscy gracze mogą przyłączyć
się, aby opisać, jak wygląda sekwencja
napisów końcowych.
Jeżeli to twój pierwszy kontakt z grami
narracyjnymi bądź też zasady budzą
twoje wątpliwości, zajrzyj na stronę
internetową (w języku angielskim):
www.arkenstonepublishing.net. Znajdziesz
tam przykładowe opisy rozgrywki, porady
dotyczące strategii i sposobów gry oraz
inne materiały. Eero uwielbia otrzymywać
informacje zwrotne od graczy, zatem
zachęcamy do wysyłania mu pytań,
komentarzy i sugestii (w języku angielskim
lub fińskim) na adres eero.tuovinen@
arkenstonepublishing.net.
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Bezu

Nigdy się nie wywyższałem. Czy jestem
po prostu dyżurnym błaznem? Kto tak uważa?
Śmiech jest dobry, tylko dlaczego zawsze to ja
jestem obiektem żartów? Czy chcę się zmienić?

Co
się

y
c
s
i
l
B
Są całym moim życiem. Czemu powinienem się
martwić? Czy oni martwią się o mnie? U nich jest
wszystko w porządku. Na pewno? Gdzie są teraz?
Gdzie ja jestem? Czy jesteśmy razem?
Co teraz? Jak mogę ich ochronić?

!
a
j
z
a
k
o
a
Cóż z

dzieje?
Do tej pory byłem bezpieczny, a teraz – katastrofa.
Czy byłem na to gotowy?
Czy wiem, co się dzieje?
Jestem w lepszej formie niż inni.

Wolność od społeczeństwa?
Łatwe zyski? Nowy styl życia? Przyzwolenie?
Katastrofa to z pewnością świetna wiadomość dla
kogoś w mojej sytuacji.

Ranny
a
j
c
a
z
i
n
a
Org
Przynajmniej mamy ekipę na miejscu.
Przywódca wie najlepiej.
Na pewno?
Co my tutaj robimy?

Zaatakował zbyt szybko, nikt nie dałby rady
uskoczyć. Czy jestem zarażony? Czy mogę chodzić?
Kto mi teraz pomoże opatrzyć ranę?
To pewnie nie jest tak poważne, jak wygląda.
Czuję się świetnie, naprawdę świetnie.

Ce l

Plan na przetrwanie? Powstrzymać to?
Poznać prawdę? Gdzie muszę się udać?
Potrzebuję pomocy?
Co zrobię po wszystkim?

Jesteś

?
y
w
o
k
t
wyją
Jestem lepszy od innych. Przygotowany.
Znam sekrety. Mam narzędzia.
Pieniądze. Szkolenia. Magię.
Serio.

To two
j

wina

a

Czy celowo spowodowałem katastrofę?
Wypadek? Co dalej? Skrucha? Zysk? Czy mam
sprzymierzeńców?
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Macho
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Funkcjonariusz
Policjant, szeryf, strażnik, nawet żołnierz.
Uzbrojony. Przedstawiciel władzy.
Sprawiedliwy. Ma autorytet. Przywódca.
Prawo ponad wszystkim innym.

Mniejszo
ś
etniczna ć

Czarny, brązowy, żółty, czerwony.
Bezbarwny stereotyp.
Nadaj mu głębię lub nie – cokolwiek, byle nie pustą
powierzchowność. Inni także to dostrzegą.

a
n
i
z
d
Ro
Całe dnie w domu, zajmując się dziećmi.
To są dobre dzieci, małżonek także.
Rodzina jest ważna. Inni to szanują.

Prosty człowiek, życiowe doświadczenie.
Trochę kombinuje, lubi niewyszukane rozrywki.
Praktyczny i silny. Skuteczny w tym, co robi.

Nieza
le

żna

kobieta

Niezamężna. Od czasu do czasu szuka faceta.
Ma pracę. Trochę flirtuje, lecz nie na poważnie.
Robi karierę.

a
t
s
i
l
a
pecj

S

Społeczeństwo specjalistów. Polegaj na innych.
Skup się na mocnych stronach. Kontraktuj usługi.
Doprowadzaj projekty do końca.

Żądny życia i doświadczenia.
Nieodpowiedzialny lub mający taką opinię.
Ignorowany. Bystry, spokojny i samowolny.
Może się przydać, czasami.

Pracownik
opieki
medycznej

Lekarz, pielęgniarka, niania, także pracownik socjalny;
przeszkolony do pracy z ludźmi.
Współczujący i skłonny do poświęceń.
Z doświadczeniem. Cierpiący w milczeniu.

Zależny

Nie potrafi żyć bez innych.
Kaleki, niepełnosprawny, stary.
Wciąż może coś zrobić. Chce działać.
Wykorzystaj mocne strony.
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Chciwość lub

pożądanie

Masz wielkie pragnienia. Planujesz, jak je
zaspokoić, czy po prostu oddajesz się swoim
żądzom bez wahania? Czy masz skrupuły?
Czy jesteś zepsuty?

Ideolog

ia

Wierzysz. Czy jesteś nietolerancyjny?
Masz poczucie misji?
Nauczasz?

Problemy
enzcihcysp
Jesteś pod wielką presją. Jesteś szalony,
czy tylko na skraju obłędu? Skąd to wiesz?
Czy to powoduje problemy? Jaka jest tego
przyczyna? Czy ktoś ci pomaga?

w
e
i
n
G
Jesteś niecierpliwy, porywczy,
zdeterminowany. Czy to wpakuje cię
w kłopoty? Czy coś ukrywasz?
Czy zdobędziesz się na odwagę?

a
i
r
o
t
s
i
H
Wydarzenia z przeszłości nie dają o sobie
zapomnieć. Czy uczyniły cię silniejszym? Czy
jesteś zgorzkniały? Czy twoja przeszłość kryje
tajemnice? Czy będzie cię prześladować?

N
aiwno
ć
ś
Łago dno
ść
Jesteś bardzo miłą osobą. Czy jesteś
uprzejmy i przyjazny wobec wszystkich?
Czy jesteś wścibski? Czy potrafisz działać
zdecydowanie?

Przywództwo

Wiesz, co robić. Czy chcesz wziąć
odpowiedzialność na siebie?
Czy inni podążą za tobą? Czy stać cię na to?
Dlaczego tak sądzisz?

Jesteś w pewnych sprawach
niedoświadczony, przez co łatwo cię oszukać.
Czy zdajesz sobie z tego sprawę?
Czy jesteś prostoduszny?

Słaba

wola

Jesteś strachliwy lub nieśmiały. Być
może maskujesz to zuchwałością. Jakiej
krzywdy doznałeś? Czy masz poczucie
niższości i stronisz od ludzi?
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START ZOMBIE

Zombie pojawiają się jedynie pośrednio: np. jako
plotki, przywidzenia, wiadomości w mediach.
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Autorzy numeru
Nikola Adamus
Fanka D&D i bitewniaków, między sesjami grywa w planszówki
(Battlestar Galactica!). Ponadto interesuje się grami od strony
naukowej i co jakiś czas pisze o tym na blogu (Poland. Finland.
Playground). W wolnych chwilach ujeżdża renifery.
Shannon Appelcline
Przygodę z RPG zaczął od Basic Dungeons & Dragons Toma
Moldvaya i Traveller Starter Edition. Autor dodatków do systemów
Ars Magica, Zew Cthulhu, Nephilim i Pendragon. Pracował dla
Chaosium, White Wolfa, Wizards of the Coast i Mongoose Publishing.
Autor książki Designers & Dragons opisującej historię branży gier
fabularnych od jej narodzin po czasy obecne. Redaktor naczelny
i felietonista serwisu RPGnet.
Tomasz Cybulski
Autor, redaktor i tłumacz, aktywny w polskim środowisku gier
fabularnych od 2003 roku. Z wykształcenia specjalista od
stosunków międzynarodowych, zawodowo zajmuje się kulturą
i wolontariatem. Praktykujący mistrz gry, wielki fan Dungeons &
Dragons i tworzonych do nich settingów.
Juliusz Doboszewski
Rocznik 1987. Erpegowo zainteresowany „grami niezależnymi”.
Kiedyś uczestniczył w inicjatywie Orient Express. Czasem pisuje na
alchemagenta.blogspot.com oraz rpgpl.wordpress.com.
Radek Drozdalski
Rocznik 1979, zaoceaniczny transplant. Gra w gry, pisze o grach
i opracowuje gry. W międzyczasie dał radę się ożenić i wszedł
w posiadanie kota (przez małżeństwo) oraz gołębia.
Miska Fredman
Założyciel wydawnictwa Ironspine, autor czterech gier fabularnych,
doświadczony projektant gier oraz ojciec szóstki dzieci.
Mateusz Kominiarczuk
Wieczny wieloklasowiec, przedstawiciel „pokolenia d20”
zaangażowany w badania nad grami (game studies). W RPG grywa
od 2003 roku. Z zamiłowania: kucharz-amator; z doświadczenia:
naukowiec, dziennikarz i tłumacz. Związany z Wydziałem „Artes
Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Emi Maeda
35-letnia fanka RPG i larpów, organizatorka konwentów. Trzykrotna
koordynatorka Ropeconu (ostatni raz w 2014 r.). Na konwenty jeździ
już od 18 lat.
Łukasz ‚Chavez’ Maludy
Geek (rocznik 1985), gracz (rocznik 1998), game developer (rocznik
2002), bloger (rocznik 2006), piwowar domowy (rocznik 2014).
Niespełniony muzyk i pisarz bez talentu.
Jonas Mustonen
Zabawę z RPG zaczął jako dziecko od fińskiej edycji Dungeons &
Dragons, jeszcze w czasach, gdy takie tytuły jak HeroQuest i seria
gier paragrafowych Fighting Fantasy były faktyczną alternatywą
dla gier wideo. Największy wpływ wywarła na niego druga edycja
Advanced D&D, którą prowadził przez niemal dekadę. W fandomie
udziela się aktywnie od początku tysiąclecia.
Grzegorz A. Nowak
Rocznik Czarnobyla. W RPG gra niemal od zawsze. Samozwańczy
ewangelista mechaniki Fate, który nie stroni od okazjonalnych
eksperymentów z innymi systemami. Zawodowo związany z
branżą gier wideo. Sporadycznie pisze na blogu o mylącej
nazwie Daily Kraken.
Jon Peterson
„Indiana Jones D&D”. Historyk-amator i kolekcjoner gier, szczególnie
zainteresowany wczesną historią gier wojennych i fabularnych.
Autor wydanej własnym sumptem (poprzez prywatne wydawnictwo
Unreason Press) książki Playing at the World omawiającej genezę
Dungeons & Dragons i gier fabularnych jako rozrywki. Swoje
dociekania związane z prehistorią RPG (głównie ze środowiskiem
fanów gier wojennych lat 60. i 70. XX. w.) kontynuuje na łamach
bloga playingattheworld.blogspot.com.
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Łukasz Pilarski
Gracz komputerowy, czytacz i erpegowiec. Wyznawca dogmatu
„za dużo rzeczy do zrobienia, za mało wolnego czasu”. Gospodarz
Bobrowni (www.bobrownia.com).
Michael Prescott
Od dziecka uwielbia mapy. Jako ojciec dwójki dzieci odkrył, że
jedno- lub dwustronicowe podziemia to wszystko, na co może
sobie pozwolić, zanim pociechy upomną się o więcej płatków
śniadaniowych.
Tomasz Pudło
Rocznik 1983, pochodzi z Lublina. W gry fabularne gra od 1996
roku, najchętniej w różne tytuły z gatunku fantasy. Organizator
pierwszych Orient Expressów, juror w konkursie Quentin. Dawniej
wielki fan FUDGE i FATE, dziś prowadzi na własnej mechanice
autorskiej – Wstędze.
Marcin Roszkowski
Tłumacz, historyk, może kiedyś pisarz. Adekowiec ze znakiem
warhammerowego młota na tarczy. Mieszka na szczycie własnej
szklanej góry. Lubi spokój i ciszę, nie znosi kłótni i jazgotu. Fan
wszystkiego, co retro.
Jukka Särkijärvi
Pisarz, reżyser, tłumacz, projektant gier i organizator konwentów.
Działa również w fińskim oddziale Pathfinder Society i zajmuje się
pisaniem o grach fabularnych do różnych mediów. Jest autorem
książki o grach fabularnych zatytułowanej Roolipelikirja.
Marcin Segit
Rocznik 1979. Mistrz gry, gracz, fan – w losowej kolejności. Zaczynał
w 1994 roku od Oka Yrrhedesa. Od tamtego czasu nieprzerwanie
związany z hobby i fandomem. Gra, pisze, tłumaczy, redaguje
i wciąż wierzy, że kiedyś znajdzie czas na wszystko.
Maciej Starzycki
W RPG gra od ponad 20 lat. Zaczynał od D&D i Kryształów Czasu,
a teraz jego ulubioną grą jest Apocalypse World i jej wariacje. Maczał
palce w wieloletnich pracach i wydaniu systemu Idee fixe. Lubi
rozważania o projektowaniu gier fabularnych i historię hobby.
Andrzej Stój
Rocznik 1982. Z wykształcenia nauczyciel, z zawodu bankowiec.
Zaczynał lata temu od Oka Yrrhedesa i pierwszej edycji
Warhammera. Potem był Cyberpunk 2020, Zew Cthulhu, Star
Wars d6, Amber Diceless Roleplaying Game i inne. Przez ostatnie
dwadzieścia lat przebił się przez kilkadziesiąt gier, na dłużej
zatrzymując się przy różnych edycjach prababki RPG. W grach
fabularnych ceni wszystko, prócz skrajnego fanatyzmu. Ostatnio
poleca wszystkim Fate Core. Cierpi na chroniczny brak czasu
i ma nadzieję nagrać się na emeryturze. Autor Drogi ku chwale
oraz Nemezis.
Maciej Szaleniec
Rocznik ‘78. W RPG gra od 25 lat. Zdobywca pierwszego Quentina,
wieloletni współpracownik „Magii i Miecza”, „Portala” i „Gwiezdnego
Pirata” (w dużej mierze w tandemie z Joanną Szaleniec). Współautor
kampanii Władca Zimy (Warhammer) oraz Miecz Przeznaczenia
(Wiedźmin RPG). Zaciekły fan Gwiezdnych Wojen, Warhammera,
7th Sea i Earthdawna. Pracownik Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN w Krakowie. Obecnie w stanie fandomowego
spoczynku.
Eero Tuovinen
Fiński projektant i tłumacz gier, założyciel wydawnictwa Arkenstone
Press. Fan RPG od młodzieńczych lat, miłośnik gier niezależnych.
Zdarza mu się pracować nad grami fabularnymi na pełen etat
dzięki wsparciu fińskich fundacji kulturalnych. Autor m.in. Fables of
Camelot, Kina zombie i modyfikacji The Shadow of Yesterday: The
World of Near oraz Solar System. Fan D&D i Paranoi. Jego najnowszy
projekt można śledzić na blogu writingames.wordpress.com.
Tomasz ‚Salam’ Widziński
Marzyciel i nałogowy twórca projektów – już nie do szuflady. Wielki
miłośnik generatorów oraz symulacji.
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