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1. Wprowadzenie
Elmyria nie ma początku ani końca. Istnieje, gdzie przecinają się światy.
Wszystko się z niej wywodzi i do niej ostatecznie trafia. Bezkresna kraina rozdarta jest nieustanną wojną, w której ścierają się potężne siły.
Północą włada Archanioł Jadael, regent zasiadający u stóp Tronu Czarnych Łez. Zachodem Wąż i jego armie upadłych aniołów. Wschód należy do Cara, a południe trzyma w uścisku Biały Wezyr.
Śnienie

Każda świadoma istota i maszyna jest częścią Śnienia. Elmyria to świat
centralny, skąpany w Śnieniu, pierwotne źródło i ostateczny cel. Zjawy
to pierwotne życie – istoty, które jeszcze się nie narodziły i nigdy nie
umarły. Wszystkie pozostałe stworzenia, ludzie i maszyny zamieszkujące krainy Elmyrii przeżyły już co najmniej jedno życie w innych światach i tak zyskały formę.
Odwrócona Przepowiednia głosi, że pewnego dnia zabraknie zjaw i
wtedy całe życie powróci do Śnienia, aby się tutaj odrodzić po raz ostatni.
Mieszka ńcy

Większość istot zamieszkujących Elmyrię to ludzie, anioły i krzynioły.
Zdarzają się przedstawiciele innych ras – elfy, krasnoludy, istoty z innych planet o wielu kończynach, mackach czy wielu oczach. Roi się także od wszelkiego rodzaju stworzeń magicznych lub stworzonych z pomocą techniki i magii – smoki, potwory, mechaniczne golemy, roboty, a
część maszyn posiada własną świadomość. Wszystkie poza zjawami
przeżyły już co najmniej jeden żywot poza Elmyrią – tam umarli i wraz
ze zdobytą wiedzą i wspomnieniami trafili do Śnienia, w sam środek
Bezczasowej Wojny.
Twórca

Pierwszym mieszkańcem Elmyrii był Twórca. Stworzył morza i ziemię,
zwierzęta i rośliny, ale potrzebował sług. Wziął więc garść ziarna i kiedy wokół zebrała się chmara gołębi, zacisnął pięść. Z piór i krwi powstali aniołowie.

Dostrzegł jednak, że pozbawieni Śnienia nie są zdolni opuścić Elmyrii.
Zwabił więc dzikie zjawy i ulepił wokół nich parę ciał – Adama i Ewę.
Część aniołów urodziło się ułomnymi i zostali nazwani krzyniołami.
Przewodził im Gabriel. Pragnął dla siebie mocy Śnienia, którą dysponował Twórca. Aby ją zdobyć musiał posiąść owoc z Drzewa Zakazanej
Wiedzy, namówił więc pierwszych ludzi, aby go zerwali. Z pomocą
owocu przemienił się w Węża i wraz z krzyniołami umknął na zachód
przed gniewem Twórcy. Od tego czasu toczy nieustanną wojnę z północą. Rozwścieczony Twórca zadeptał ludzi, których uwolnione zjawy
przeniosły się do innych światów. Kiedy tam umierają odradzają się w
Elmyrii.
Pó łnoc

Twórca poległ zagryziony przez Węża w bitwie, która roztrzaskała okoliczne góry i sprawiła, że morza się przelały, a lasy zapłonęły niebieskim
płomieniem. W miejscu, gdzie upadł wznosi się dzisiaj Góra Srebrzystego Tchnienia, której szkielet stanowi skamieniałe ciało prawiecznej istoty. Na skalistym zboczu wzniesiono Pałac Tysiąca Iglic, w którym zasiada Archanioł Jadael, regent władający północą do czasu przebudzenia
Twórcy. U podnóża góry wznosi się stumetrowe Drzewo Zakazanej
Wiedzy – teraz spopielone i martwe.
Górę otacza Równina Nasiąkła Krwią, na której rozsiane są kopce w których zamieszkują dzikie anioły. Łapane i szkolone w podziemiach góry
stanowią podstawę armii Jadaela wraz z najemnikami z Algardu, śnieżnymi gigantami, lodowymi smokami oraz zastępami fanatycznych bojówek Oddanych Twórcy.
Łańcuch górski Kły Bogów, który przecina w pół całą Północ daje schronienie fabrykom Archanioła produkującym ciężki sprzęt, wydobywający cenne minerały, czy też Wieżom Szaleństwa, w których Nawiedzeni
takają nowe zaklęcia ku chwale Twórcy. Zdobycze transportuje się później lotniczo, często bezpośrednio na pola bitwy. W górach kryje się także ukryta siedziba Kompanii Algardzkiej, głównej z kompanii najemników wspierających Jadaela.
Dalej na północ rozciągają się Pustkowia Lodowych Smutków, zapomniana kraina, gdzie błąka się wiele zjaw i na wpół uformowanych
istot. Ukrywają się tam Lodowi Siepacze, skompromitowana kompania
wygnana za zdradę i potępiona we wszystkich krainach.

Centrum

Centralna część Elmyrii to wielkie pobojowisko – ruiny zapomnianych
miast należących do dawno wymarłych cywilizacji, radioaktywne pustkowia, ale także podziemne schrony, a nawet całe metropolie założone
przez przez dezerterów lub przybyszów, którzy dopiero co przebudzili
się w tym świecie. Niektóre z kompanii próbują założyć tutaj obozy i
ogłosić niezależność, ale najczęściej kończy się to źle – Centrum jest nieustannym polem walki, miejscem, gdzie ścierają się cztery fronty.
Co więcej skażenie i pełne trupów pobojowiska zwabiają najdziwniejsze
ze stworów. Chyba tylko Pożeracze Zwłok czują się tutaj jak w domu.

Zachód

Kraina ognia i dymu. Tutaj w Szczelinach Miedzianego Żaru Wąż
przemienia pojmanych aniołów w krzynioły i tworzy Miedzianych
Wojowników – zatopionych w zbroje żołnierzy z wypalonymi
umysłami. Każdego dnia tysiące stworów wynurza się z lawy i wędruje
w stronę Centrum, aby dołączyć do ścierających się armii. Huty pracują
dzień i noc skąpane w czarnym dymie wytapiając pancerze
gigantycznych maszyn, a kordony jeńców prowadzone są ku leżącym
na pustkowiu stalowym golemom, aby nakarmić starożytne
mechanizmy krwią.
Wężowi służą Rycerze Szklanego Pazura, ogniste kompanie z Wyrmu i
Obsydianowy Syndykat, któremu Wąż zawdzięcza między innymi
doskonałą flotę lotniczą. Chroniona Szczelinami Miedzianego Żaru za
zasłoną dymu i ognia wznosi się ogromna Metropolia Ebonitowych
Kolumn – miasto rządzone przez korporacje i mafię.
Dalej na zachód znajdują się poczerniałe równiny i łańcuchy górskie
pełne wulkanów i zjaw. Czasem zapuszczają się tam Rzeźnicy Smoków,
aby zdobyć smocze jaja, które później sprzedają magom do
eksperymentów. Nad oceanem znajduje się kilka niezależnych portów
morskich rojących się od przemytników i piratów.

Po łudnie

Na południu niepodzielną władzę sprawuje Biały Wezyr. Rzadko
pojawia się publicznie, zawsze w masce na twarzy, z dala od rozlewu
krwi, ale nieustannie trzyma rękę na pulsie i szybko reaguje na
jakiekolwiek zachwiania wrogów. Włada ogromną armią golemów i
maszyn,
które
codziennie
opuszczają
fabryki
pełne
niewolników-przybyszy. Jako jedyny z Czterech Władców nie używa
najemników. Wszyscy żołnierze w jego armiach to niewolnicy z
wszepionymi chipami zapewniającymi posłuszeństwo – czy to ludzie,
czy inne istoty, w tym tworzone głęboko w otchłaniach pod Bastionem –
siedzibą Wezyra – na wpół mechaniczne stwory.
Dzieła Wezyra wyróżniają się specyficznym pięknem, każdy potwór,
czy maszyna wykonane są w specyficznym stylu łączącym szarość stali
czy skóry z bielą kamienia. Bastion otoczony jest rozlanym aż po
horyzont Miastem Perłowych Dachów położonym nad Oceanem

Chromowych Fal, skąd kwitnie handel, piractwo i przemyt z innymi
krainami – w tym z Metropolią Ebonitowych Kolumn, miastami
Wolnych Kompanii, Algardem oraz Wschodem.
Po drugiej stronie Oceanu znajduje się Kraina Dryfujących Legend,
gdzie odradzają się tutaj osoby, ale także obdarzone świadomością idee,
budowle, całe miasta, maszyny, komputery – każda z czterech krain i co
większe kompanie i korporacje wysyłają tutaj łupieżców, wielu tutaj
także niezależnych poszukiwaczy skarbów. Kraina nazywana jest
czasem Małym Frontem, nieustannie toczą się tutaj bowiem starcia o co
cenniejsze artefakty lub istoty.
Wschód

Wschodem rządzi Car. Z okien Złocitego Kindżału – największego
pałacu Elmyrii dostrzega kłęby dymu nad Zachodem, białe szczyty
północnych gór i połyskujący ocean południa.
Armia Carska złożona jest z niezliczonych żołnierzy z miast i wiosek
rozsianych po całym Wschodzie. Kraj chroniony górami i wielkimi
murami wzniesionymi na granicy jest biedny, ale jego mieszkańcy
waleczni i zażarci. Maszyny często używają przestarzałej technologii –
więcej tutaj sterowców i czołgów niż śmigłowców i nuklearnych
maszyn kroczących, więcej ludzkiej obsługi niż cyborgów i
inteligentnych systemów sterujących. Pozostaje też jednak najmniej
zniszczony wojną – ziemia ciągle jest żyzna, a mieszkańcy liczni.
Korporacje i mafia posiadają jednak spore wpływy umniejszające rolę
Cara – mówi się, że większość kompanii na usługach Wschodu znajduje
się w rękach Rogatej Grozy i Dręczycieli Porzuconych. Daleki wschód
zaś jest niedostępny z powodu wysokich na czterdzieści kilometrów
Gór Zapory.

2. Zasady gry
Wprowadzenie

Elmyria powstała na 19 edycję Nibykonkursu – konkursu na napisanie
gry fabularnej o określonej tematyce w ciągu zaledwie tygodnia.
Hasłami tej edycji były Czas Snu, Raj Utracony oraz carska Rosja.
Podręcznik który czytasz jest pierwszą wersją – jeśli gra się spodoba,

chętnie przygotuję drugą, wydłużoną i poprawioną edycję, nie
wszystko bowiem się tutaj zmieściło, nie miałem też czasu wykonać
porządnych testów mechaniki. Doświadczonemu Mistrzowi Gry,
któremu odpowiadają tematy Sucker Puncha, Warhammera 40'000, czy
też Czarnej Kompanii, poprowadzenie Elmyrii nie powinno sprawić
problemu.
Bohaterowie Elmyrii

Bohaterowie graczy to osoby, które przeżyły już co najmniej jedno życie
w innym niż Elmyria świecie. Wspomnienia z poprzednich posiadają
mgliste, ale wiedzą kim byli, posiadają zdobyte wtedy doświadczenie i
umiejętności. W Elmyrii odrodzili się w swoim starym ciele, nawet ze
starym ekwipunkiem – od razu dorośli, po prostu wyłaniając się z mgły.
W świecie tym nie ma dzieci – chyba że w takiej formie odrodzi się ktoś,
kto zmarł w młodym wieku.
Natura Śnienia powoduje, że spotkać można tutaj ludzi z każdej epoki
historycznej, z alternatywnych rzeczywistości Ziemi, a także z innych
światów, elfów z krain fantasy, obcych o czterech rękach, cyborgach,
robotach i sztuczną inteligencję – o ile w poprzednim życiu posiadały
własną świadomość.
Wpływa to na strukturę całego świata – technika stoi na wysokim
poziomie, a jednocześnie magia radzi sobie także całkiem nieźle. Niebo
pokonują ogromne sterowce, myśliwce, helikoptery, smoki, gryfy i
latające węże, których ciało stanowią kłęby dymu, a magowie nadzorują
bitwę na latających dywanach. Ziemią maszerują armie piechoty z
karabinami, łukami, rycerze w zbrojach wykonanych z pomocą magii,
co pozwala zatrzymywać kule, snajperzy, futurystyczni żołnierze,
bojowe cyborgi i mechy, roboty każdej wielkości i kształtu, anioły i
krzynioły, zmutowane stwory, wielkie oślizłe węże i żywiołaki, widma i
ogromne pancerne robaki używane zamiast czołgów, wozy
opancerzone, czołgi i maszyny kroczące, wojownicy z katanami skaczą z
pomocą magii lub specjalnych urządzeń ponad walczących,
spadochroniarze robią desant na średniowieczne zamki chronione
polem siłowym i ogromnym smokiem, a za kulisami toczy się brutalna
wojna w cyberprzestrzeni między hakerami i sztucznymi inteligencjami
próbującymi przejąć wrogie urządzenia i maszyny. W miastach
tradycyjna Jakuza ściera się z cybernetycznymi korporacjami
przyszłości, kompanie najemników szukają pracowników i zmieniają
strony jak rękawiczki, korporacje wytwarzają techniczne i magiczne

monstra na rzecz tego, kto więcej zapłaci albo próbują zająć miejsce
jednego z Czterech Władców.
A w miejsce każdego, kto polegnie na polach bitew gdzieś we mgłach
odradza się kolejny – w Śnieniu bowiem każdy jest nieśmiertelny.
Nie oznacza to, że gracze są bezkarni – każda śmierć powoduje zmiany,
czasem bohater przeżywa kolejne życie w innym świecie zdobywając
nowe doświadczenia, a czasem jego forma albo umysł zostają
naruszona. Traci też większość ekwipunku, poza tym, który stał się
częścią jego formy. Co więcej po pewnym czasie umysł nie wytrzymuje
kolejnych odrodzeń i bohater popada w szaleństwo albo jego forma jest
na tyle skrzywiona, że nie potrafi utrzymać ciała w całości (zdaniedo
poprawy!).
Dru żyna

Po śmierci każdy odradza się o innym czasie i w innym miejscu – chyba
że tworzą razem drużynę, wtedy ich formy stają się zsynchronizowane i
po śmierci wracają razem. Mogą nawet do pewnego stopnia wpływać
na to gdzie i kiedy – ale o tym napiszę później (patrz: Test Odrodzenia).
Założeniem gry jest właśnie, że gracze tworzą zgraną paczkę – czy
będzie to specjalny oddział którejś z kompanii najemników, czy
przypadkowi wędrowcy, których połączył los, czy też słudzy jednego z
Czterech Władców albo pracownicy jednej korporacji czy członkowie tej
samej mafii.
Tworzenie postaci

Każdy z graczy wypełnia kartę postaci, którą znajdziesz na następnej
stronie.

Miano, forma i przynależność
Miano określa jak się postać nazywa. Forma to krótki opis tego jak
wygląda (ale także jak się ubiera, jaką broń ze sobą nosi – patrz
przykłady postaci dalej). Przynależność określa do jakiej grupy
przynależy – czy to kompanii wojskowej, czy to mafii, korporacji lub
armii jednego z Władców (Archanioła Jadaela, Węża, Wezyra, Cara).
Dobrze jeśli należą do jednej lub wszyscy są niezależni. Mistrz gry może
narzucić przynależność ze względu na przygotowany scenariusz.

Cechy
Postać opisana jest cechami ciała i umysłu o wartościach od 0 do 5.
Cechy mają domyślnie wartość 2, gracz może rozszerzyć dwie cechy o 1
punkt, jedną o 2 punkty. Może też obniżyć jakąś z pozostałych cech o 1
punkt i zdobyty w ten sposób punkt wykorzystać na dowolne inne
cechy (ale do maksymalnej wartosći 4).
0 – brak,
1 – bardzo słabo,
2 – typowo,
3 – bardzo dobrze,
4 – niesamowicie,
5 – nadnaturalnie

Walka – wszystko co związane z walką, czy to wręcz czy z użyciem
broni białej albo strzeleckiej.
Umysł – zdolności mentalne, odporność psychiczna, moce psychiczne,
opanowanie, wszelkie rodzaje starć psychicznych, także w wirtualnej
rzeczywistości, psionika, lewitacja jak w filmach wuxia.
Technika – obsługa sprzętu, znajomość jego budowy.
Magia – wszelkie zdolności magiczne, które nie wynikają z umysłu.
Sprawność – szybkość, zwinność, parkour.
Zmysły – celowanie, podsłuchiwanie, obserwacja.
Charyzma – zdolności przywódcze, zdolności społeczne, etykieta.
Manipulacja – umiejętność oszukiwania, kłamstwa, zdrady.

Atrybuty formy
Zestaw umiejętności, wiedzy, a nawet ekwipunku i ubrania, które gracz
ze sobą posiada. Przy każdym stawia się na początek jedynkę – oznacza
to, że stanowią pojedynczą przewagę lub przeszkodę w grze. Z czasem
mogą się zwiększyć aż do wartości 3.
Gracz może wybrać 5 różnych atrybutów formy na początek. Atrybuty
formy to rzeczy, które w większości zachowuje po śmierci. Dobrze jeśli
znajdzie się tutaj broń (łuk, karabin, miecz), pancerz (magiczna zbroja,
kimono z kevlaru), ważny ekwipunek (zwijana linka, granat), ale także
wiedza i zdolności (np. etykieta, parkour, hackowanie, naprawa urządzeń). Jeśli chce może wybrać do trzech negatywnych atrybutów – ma
wtedy prawo za każdy dodać sobie jeden pozytywny. Negatywny atrybut to taki, który zazwyczaj będzie przeszkodą – np. pozbawiony ręki,

lęk wysokości. MG i inni gracze decydują, czy atrybut jest wystarczająco
negatywny by dać prawo do pozytywnego w zamian.
Uwaga: gracz powinien na początku mieć wyłącznie atrybuty formy pasujące do jego pochodzenia – jeśli był elfem ze świata fantasy, raczej nie
będzie miał w formie karabinu szturmowego, a jeśli pilotem bombowców z czasów drugiej wojny światowej należy się spodziewać, że będzie
posiadał w formie np. hełm. Z czasem jego forma będzie się zmieniać,
ale na początku ograniczenia są jakie są. Gracz może oczywiście wyjaśnić, że jego elf pochodzi ze świata fantasy, gdzie karabiny są typowe –
o ile potrafi to dobrze wyjaśnić (np. inwazją na ten świat ludzi z Ziemi),
wtedy MG i inni gracze powinni się zgodzić na coś takiego.
Atrybuty neutralne, które łatwo mogą działać zarówno jako przewaga
jak i jako przeszkoda podczas sesji nie dają dodatkowego punktu, ale
też żadnego nie kosztują.

Atrybuty tymczasowe
Przedmioty, które gracz zebrał podczas sesji, nie stanowiące części jego
formy, z którą się odradza. To samo dotyczy także zdobytej wiedzy i
umiejętności. Gracz może wybierać ekwipunek praktycznie dowolnie,
na ile jest on zgodne z jego opisem postaci i dopóki są to rzeczy, które
jest w stanie nosić przy sobie i łatwo zdobyć w Elmyrii. Bardziej złożone
rzeczy powinien zdobyć już na sesji – ew. może się wyposażyć w coś
większego kosztem punktów na atrubuty formy. Wszystkie atrybuty
tymczasowe po śmierci w całości traci – chyba że stanie się częścią jego
formy (o tym dalej).

Przykład postaci
Mishiko Nakato – atrybuty niemowa
i jednooka są negatywne i sprawiły,
że może wybrać 7 zamiast 5
atrybutów formy. „Była prostytutka”
została uznana przez graczy i MG za
atrybut neutralny i stąd została
dodana bez dodatkowego kosztu w
punktów. W sumie Mishiko ma więc
na początku 2 atrybuty negatywne,
jeden neutralny i 7 pozytywnych.
Skakanie w stylu filmów wuxia
pozwalające Mishiko na efektowne
skoki wymaga jak postanowili gracze
z MG cechy umysłu, a nie magii jako
że to raczej forma psioniki, stąd
Mishiko ma zmniejszoną cechę
magia, bo nie jest jej zbytnio
potrzebna.
Śmier ć i odrodzenie

Postaci w Elmyrii są praktycznie nieśmiertelne. Odradzają się w drużynie, w miejscu określonym przez Mistrza Gry (powinien wybrać takie,
które pasuje do sesji) i o określonym czasie (nigdy nie wie kiedy i gdzie
się odrodzi).
Jeśli śmierć była bohaterska gracz może dodać jeden punkt do atrybutów formy i np. przerobić coś z ekwipunku na element formy lub dodać
coś nowego (przy niektórych odrodzeniach żyje bowiem kolejne życie w
innym świecie – mimo że trwa to w Elmyrii tylko mgnienie oka zazwyczaj). Albo może dodać go do jakiegoś aktualnego elementu formy np.
zmieniając go z podwójnej przewagi na potrójną – albo odjąc od negatywnego atrybutu formy (nawet niwelując go kompletnie).
Jeśli śmierć poniósł bezsensownie lub haniebnie wtedy działa tak samo
– ale odejmuje od atrybutu pozytywnego lub dodaje 1 do atrybutu negatywnego.
Niezależnie od typu śmierci musi także:

– przenieść jeden punkt z cech z lewej na prawą lub prawej na lewą stronę – np. zmniejszyć walkę o 1 i zwiększyć zmysły o 1.
– przenieść jeden punkt wśród atrybutów formy – np. zmniejszyć jeden
atrybut pozytywny (lub zwiększyć negatywny), a w zamian awansować
coś z ekwipunktu (lub dodać coś zupełnie nowego z 1 punktem) do formy. Może też dodać coś negatywnego do atrybutów formy, a w zamian
zwiększyć coś innego.
Jeśli cała drużyna umarła, Mistrz Gry przesuwa akcję do przodu i opisuje gdzie się odradzają – wszyscy razem.
Gracz może się odrodzić w ciągu 5 minut od momentu, kiedy umarł, będzie wtedy w pobliżu pozostałych graczy, ale zazwyczaj trochę z tyłu.
Gracze mogą wpłynąć na miejsce swojego odrodzenia testem
umysł+magia z trzema przeszkodami (mogą używać determinacji).
Test

Ponieważ w Elmyrii ścierać się mogą istoty kompletnie od siebie
odmienne, a ideą systemu nie jest realizm, ale bardziej pulpowa
zabawa, testy oparte są na idei przewag i przeszkód.
Test wykorzystujemy w każdej sytuacji konfliktowej, której wynik nie
jest jasny. Sprawdzamy czy udało się to co zadeklarował gracz – zawsze
testujemy bohaterów, nigdy ich przeciwników. Nie ustala się inicjatywy
– pierwszeństwo zawsze mają gracze, chyba że zostali zaskoczeni, wtedy mogą działać od momentu, w którym dostrzegli niebezpieczeństwo i
mieli szansę zareagować. Wśród graczy kolejność jest dowolna. W przypadku, gdy deklaracja jednego z graczy obejmuje szerszy czasu niż deklaracje innych, musi on grzecznie czekać na swoją kolej, nawet jeśli wynik jego działania został już określony.

Próg testu
Próg testu określa się zawsze jako sumę dwóch najlepiej potrzebnych w
danej sytuacji cech. Na przykład test strzelania to będzie test
walki+zmysłów. W przypadku walki wręcz jako próg weźmiemy po
prostu walkę+walkę.

Przewagi i przeszkody
Po zadeklarowaniu przez gracza akcji i określeniu progu testu, należy
ustalić przewagi i przeszkody, jakie przed nim stoją. Przewagi i
przeszkody mogą być pojedyncze, podwójne lub potrójne (tylko Władcy

mają poczwórne). Przeszkody w teście znajduje Mistrz Gry, przewagi
wymienia gracz – posiłkując się kartą postaci oraz obrazem sytuacji
przedstawionym przez Mistrza Gry (może dopytywać o szczegóły, a
nawet się targować, co pokażę dalej na przykładach).
Pojedyncze przewagi i przeszkody to typowe utrudnienia i ułatwienia
jakie posiada bohater – np. jest wyższy od przeciwnika, ma lepszą
zbroję, albo odwrotnie – ma kuszę, której naciąganie jest powolne,
podczas gdy przeciwnik dysponuje karabinem maszynowym, czy też
biega wolno z powodu ciężkiej zbroi podczas próby ucieczki przed
zwinnym elfem.
Podwójne muszą być czymś znaczącym – np. podczas ucieczki gracz
kuleje, podczas walki na miecze gracz jest szermierzem, a przeciwnik
zwykłym amatorem.

Potrójne to już ogromne, „epickie” różnice – np. gdy gracz-człowiek
staje do walki wręcz z mechem (przeszkodą jest ogromna siła mecha)
albo snajper próbuje trafić pilota przelatującego myśliwca (potrójną
przeszkodą jest szybko poruszający się i niewielki cel).
Bilans przewag i przeszkód
Po odjęciu przeszkód od przewag dostajemy liczbę przewag jakie gracz
posiada w teście albo liczbę przeszkód, jakie mu w nim przeszkadzają.
Każdy wynik na kości większy od progu to porażka, mniejszy to
sukces.
Jeśli wyszedł na zero, rzuca jedną kością k10. Może odnieść sukces albo
porażkę. Wynik równy progowi to „niemal się udało”.
Jeśli posiada przewagi, dodaje do rzutu dodatkową kość k10 za każdą z
nich. Wtedy może odnieść więcej niż jeden sukces. Więcej niż jeden
sukces oznacza że udało się lepiej niż gracz zamierzał i akcja była
bardzo widowiskowa.
Jeśli posiada przeszkody, dodaje do rzutu dodatkową kość k10 za każdą
z nich. Aby odnieść sukces musi wyrzucić sukces na każdej z kości
(liczy się to jako jeden sukces wtedy). Większa ilość porażek niż jedna
może oznaczać, że stało się coś złego. Za sukces uważa się też sytuację,
gdy nie wypadła żadna porażka, a był co najmniej jeden sukces – czyli
gdy np. na wszystkich poza jedną kością był wynik równy progowi
(niemal się udało), a na ostatniej sukces. Traktuje się to jednak przy
opisie jako „udało się, ale z ledwością”.

Determinacja (zasada opcjonalna)
Każdy z graczy dostaje przed sesją identyczną liczbę kości k6 i k8,
którymi może zastąpić k10 w rzutach deklarując determinację bohatera
– jeśli nie macie tylu kości, możecie po prostu zapisać je na karcie
postaci. Po teście, w którym zadeklarował determinację, kości traci.
Jednocześnie Mistrz Gry posiada jednak kości k12 i k20, którymi może
zastąpić kości bohatera w sytuacjach, kiedy uważa, że przeciwnik
gracza jest wyjątkowo zdeterminowany (najczęściej w walce z głównym
bossem lub kimś słabym, kto jednak posiada silną motywację).

Opis wyniku testu
Wynik testu, który wyszedł z sukcesem opisuje gracz (przy czym Mistrz
Gry może prawo się wtrącać lub zupełnie odebrać to prawo graczowi,
jeśli ten przesadza albo w grę wchodzi coś, o czym nie wie – np. na
temat bohatera niezależnego – będzie to widoczne w poniższych
przykładach). Wynik testu z porażką lub „prawie się udało” opisuje
Mistrz Gry. W obu przypadkach należy wziąć pod uwagę przewagi i
przeszkody, które mogły o teście zaważyć (np. jeśli ktoś wykorzystał
przewagę „sokoli wzrok” z przeszkodą „opary mgły” i z sukcesem
zastrzelił z łuku pilota przelatującego śmigłowca dobrze jest wspomnieć
że przebił opary wzrokiem i trafił prosto w cel).Obrażenia
Nie stosuje się punktów obrażeń – bohaterowie przetrwają wszelkie
rany powierzchowne, otłuczenia, drobne uszkodzenia bez żadnych
efektów na przyszłość. Większe rany traktuje się jako przeszkody we
wszystkich testach, na które mogą wpływać (czyli wszystkie
wymagające ruchu), na końcu sesji jeśli jakieś zostały należy je wpisać
na kartę postaci jako atrybuty tymczasowe.
Każda sytuacja, gdy wypadła więcej niż jedna porażka oznacza ranę
(przeszkoda).
Każda sytuacja, gdy wypadły same porażki oznacza dużą ranę
(podwójna przeszkoda).
Gdy postać jest już ciężko ranno i odniesie kolejną dużą ranę ponosi
śmierć. Ze względu na widowiskowość i wygodę sesji można jednak
zastosować regułę opóźnionej śmierci – gracz umiera dopiero pod
koniec sesji, a do tego czasu ma obniżoną charyzmę do 0. Posiada też
potrójną przeszkodę „śmiertelna rana” do wszystkich testów, ale nie
może zdobywać kolejnych ran. Warunkiem, aby skorzystać z tej metody
jest zgoda wszystkich graczy i MG – musi też być już mało czasu do
końca sesji i żaden inny gracz nie może być martwy.
Wynikiem testu nie może być śmierć, jeśli postać nie jest ranna, nawet
jeśli wszystko na to wskazuje. Większe rany należy w jakiś sposób
wyleczyć – czy to szukając pomocy medyka, czy własnymi
zdolnościami, inaczej będą stale przeszkodami w testach.
Uwaga: ponieważ gra nie została przetestowana ze względu na

ograniczenia czasowe Nibykonkursu (tydzień na stworzenie gry),
zasady obrażeń należy dostosować własnoręcznie podczas sesji, bo te
opisane wyżej mogą sprawić, że gra będzie zbyt trudna.

Przykłady testów
1. Przykład prostego testu. Sukces.
Mishiko strzela z obu posiadanych pistoletów jednocześnie do
biegnącego w jej stronę krasnoluda z toporem. Próg testu: walka +
zmysły = 6. Mistrz Gry wskazuje przeszkodę – krasnolud nie stoi w
miejscu, tylko biegnie. Mishiko jako przewagę wskazuje atrybuty formy:
pistolety (przewaga za każdy) oraz strzelanie. Jedna przeszkoda i trzy
przewagi = dwie przewagi. Mishiko rzuca więc 3 kośćmi k10. Trafia 4, 2
i 10. Oznacza to dwa sukcesy. Gracz prowadzący Mishiko opisuje:
Gracz: Mishiko stanęła w lekkim rozkroku, wycelowała spokojnie i
strzeliła. Trafiła krasnoluda prosto w czoło.
MG (uzupełnia): przykurcz zwalił się w pył drogi. Upuszczony topór
jeszcze chwilę kręcił się na ziemi.
2. Przykład prostego testu. Porażka.
Mishiko biegnie za wielką maszyną na gąsienicach, która atakuje
twierdzę aniołów. Gracz deklaruje, że wskakuje na górę maszyny. Próg
testu: sprawność+sprawność = 8 (czyli powinno być prosto). Przewagi
zgłoszone przez gracza: skakanie w stylu wuxia (1), przeszkody
zgłoszone przez MG: jednooka (1), więc ma kłopot z określeniem
odległości dla poprawnego skoku, pojazd wznieca dużo pyłu co
pogarsza widoczność (1), pojazd się porusza (1). Daje to dwie
przeszkody, czyli rzut 3 kośćmi k10, ale z wymaganym sukcesem na
każdej. Mishiko wyrzuca 7, 1 i 9 – jedna porażka decyduje, że cały test
się nie powiódł. MG opisuje:
– Mishiko skoczyła, ale źle wymierzyła odleglość (MG nawiązuje do
przeszkody jednooka), obiła się o bok pojazdu i spadła z powrotem w
pył drogi.
3. Przykład testu z wykorzystaniem determinacji przez gracza.
Mishiko się nie poddaje. Deklaruje, że podnosi się na nogi i skacze
ponownie, tym razem jednak jednocześnie pomagając sobie siekierką,
by utrzymać się na metalowym boku maszyny. Próg testu:
sprawność+sprawność = 8. MG: przeszkody jak poprzednio – trzy.
Gracz: do skakania dochodzi siekierka, czyli dwie przewagi. Bilans to

jedna przeszkoda. Rzut dwoma kostkami zatem. Wymagane dwa
sukcesy. Gracz deklaruje, że Mishiko jest zdeterminowana, podmienia
jedną z kości na k6. Wyrzuca 6 na K10 i 4 na k6 – sukces. Opisuje jak
Mishiko z potem na czole wspieła się na bok maszyny, aż stanęła na
samym szczycie.
6. Przykład testu z wykorzystaniem determinacji przez MG.
Tymczasem jednak maszyna – obdarzona świadomością – stara się
pozbyć intruza. Kieruje w stronę Mishiko wieżyczkę strzelniczą. Gracz
deklaruje, że rzuca w wieżyczkę siekierką. Próg testu: walka+sprawność
= 8. Przewaga: siekierka 1, Przeszkody: brak, więc rzut dwoma kośćmi,
ale MG deklaruje, że maszyna ma zaprogramowane chronienie
wieżyczki za wszelką cenę, więc jest zdeterminowana i podmienia jedną
kostkę k10 na k12. Gracz wyrzuca 4 na k10 i 7 na k12. Podwójny sukces!
Opisuje, że siekierka wbija się w wieżyczkę, a ta wybucha czarnym
dymem. Ze względu na podwójny sukces, MG zakłada, że odzyskanie
sikierki było proste i nie wymaga testu.
7. Przykład testu, gdzie MG poprawia gracza.
Tymczasem druga z maszyn kieruje wieżyczkę na Mishiko i zaczyna
ostrzał. Gracz deklaruje, że Mishiko przeskakuje na drugą maszynę
jednocześnie odbijając naboje siekierką. Próg testu: MG deklaruje, że
będzie to umysł+walka = 7. Użył umysłu zamiast sprawności ponieważ
maszyny są od siebie oddalone na kilkanaście metrów i skok wymaga
mocy skakania w stylu wuxia. Gracz deklaruje przewagę: skakanie i
siekierkę, MG wymienia przeszkody: maszyny są daleko (1), ostrzał z
wieżyczki (2 – podwójna przeszkoda!), maszyny cały czas się poruszają
(1). To daje w bilansie 3 przeszkody, czyli rzut 4 kostkami i wymagane 4
sukcesy! Ale próg testu jest wysoki... Gracz wyrzuca 2, 5, 7 i 6, czyli
udało się, ale z ledwością (7 jest równa progowi).
Gracz opisuje, że Mishiko skacze wysoko w górę i odbijając siekierką
kolejne pociski ląduje prosto na szczycie wieżyczki, bezpieczna od
kolejnych strzałów.
Mistrz Gry koryguje ten opis zwracając uwagę, że ostatni strzał
przeleciał tak blisko, że zostawił czerwony ślad na policzku Mishiko i
wylądowała trochę obok wieżyczki, nie w tym miejscu, co chciała.

3. Szczegó ły świata
Niestey z braku czasu ten rozdział pozostaje bardzo skrótowy. Chciałem
tutaj pokazać mapę świata i rozwinąć każdą z lokacji i osób wspomnianych w pierwszym rozdziale. Kim dokładnie jest Jadael? Jak wygląda
Wąż zwany także Szejtanem albo Żmijem? Czym wyróznia się Kompania Algardzka? Jakie inne sławne kompanie można spotkać na polach
bitwy Elmyrii? Jakie rodzaje pojazdów, statków powietrznych, czy potworów?
Póki nie stworzę nowej edycji musisz użyć własnej wyobraźni – i niczym jej nie ograniczać. Elmyria jest światem podobnym do krain ukazanych w Sucker Punch – pomieszanie stylów, rycerze z karabinami,
oddziały specjalne robiące desant na średniowieczne zamki ze smokami, gigantyczne potwory, maszyny, inteligente komputery porzucone
na pobojowisku, radioaktywne pustkowia, bomby atomowe zmiatające
z powierzchni ziemi całe miasta.
A to wszystko w miejscu, gdzie nikt tak naprawdę nie umiera, ale każda
śmierć zmienia człowieka aż staje się wrakiem samego siebie – niektórzy
przetrwają i staną się silniejsi, ale z czasem każdy się złamie, niektórzy

utracą formę – popadną w szaleństwo z powodu pomieszania różnorodnych żywotów, które prowadzili, inni staną się ofiarami różnego rodzaju zniekształceń – wyobraźcie sobie przywódcę miejscowej mafii,
który z każdą śmiercią coraz bardziej upadabnia się do goryla. W Elmyrii można będzie więc spotkać wszystko – zombie, maszerujące armie
robotów, anioły w zbrojach z kevlaru z potężnymi działami w dłoniach
dokonujące desantu ze sterowców, szeregi piechoty Cara padające trupem pod zaklęciami szalonych magów Węża, połyskujące w słońcu białe zbroje samobójczych wojowników Wezyra, czy oślizłe potwory z
wnętrza ziemi wydobyte z najgorszych koszmarów przez naukowców
korporacji, którą kieruje dawny bogacz z naszego świata.
A to nie wszystko – świat spajać powinny legendy, o Adamie i Ewie, o
Stalowym Mesjaszu, powrocie Twórcy, synu Węża, Przepowiedni Zielonego Kryształu... Oprócz Czeterech Władców być może pojawiłyby się
kolejne potężne siły, a skoro nie da się ich zabić, jedyną metodą byłoby
zakuć najgorszych z nich w łańcuchy i żywcem zakopać. Gracze mogą
wykonywać misje związane z legendami, stać się bohaterami z przepowiedni albo po prostu wykonywać polecenia szefa korporacji, która próbuje wpływy z Elmyrii przenieść do naszego świata. A może po prostu
gracze spróbują zająć miejsce jednego z Władców?
Jeśli jesteście zainteresowani drugą edycją – piszcie na autorskie.wieza.org – postaram się taką stworzyć.

