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Wawerskie Uniwersum RPG 
Macie przed sobą grę fabularną, W takiej zabawie Gracze i Mistrz Gry wspólnie tworzą ciekawe 

historie. Dzięki kartkom papieru, ołówkom, kostkom przeżyjecie niezwykłe przygody w świecie 

wyobraźni, a konkretnie w Wawrze na początku XIX wieku. Ciekawa epoka, interesujące postaci  

i intrygujące zwroty akcji – to znajdziecie na kartach tego podręcznika. 

To proste RPG zawiera wszystko, co potrzebne do stworzenia przygody i rozegrania scenariusza 

(poza kostkami i przyborami do pisania). Będzie świetną rozrywką dla początkujących graczy i dla 

starych wyjadaczy. 

Świat 
Nasza gra osadzona jest w niespokojnych czasach początku XIX wieku. Zabory są ciągle świeże  

w pamięci starych ludzi. Dopiero co skończyły się Wojny Napoleońskie. Były krwawe i wielu w nich 

zginęło. Upadło Księstwo Warszawskie, ostatnie polskie państwo na następne 100 lat. Świat stał się 

mroczniejszy, ale ludzie ciągle próbują poukładać sobie w nim życie. 

Pierwsza połowa XIX wieku to czasy romantyzmu. Tworzyli wtedy wybitni poeci, jak Mickiewicz,  

i powstawały pierwsze książki, które my nazwalibyśmy s-f, jak Frankenstein Mary Shelley. Ludzie byli 

przekonani o tym, że świat pełen jest niezwykłości: magii, duchów, upiorów i potworów. Taki właśnie 

jest dla bohaterów w tej grze, To świat ballad, romansów i legend. 

Grupka z pozoru zwykłych podróżnych spotyka się w Karczmie Wawer i rusza do Falenicy na Targ 

Bydlęcy. W trakcie gry dowiecie się, co ich spotkało po drodze. 

Co jest do gry potrzebne 
Do jednej rozgrywki potrzebujecie około 3 godzin. Znajdźcie sobie jakieś spokojnie miejsce,  

w którym nikt wam nie będzie przeszkadzał. Jedna osoba będzie Mistrzem Gry i będzie prowadzić 

rozgrywkę. Do tego potrzeba przynajmniej dwójki (a najlepiej więcej) Graczy, którzy będą odgrywać 

bohaterów. 

Do tego potrzebne są też ołówki, po kartce papieru na każdą osobę (albo karty postaci, które 

przygotowaliśmy) oraz sześć najzwyklejszych kostek sześciennych, po połowie w różnych kolorach 

(proponujemy czarne i czerwone). 

Zaczynacie w karczmie, więc coś do picia i jedzenia też dobrze mieć przygotowane na początek. 

 

Udanej gry! 
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 Tworzenie postaci 
Stworzenie bohatera w naszej grze jest bardzo proste. Najpierw losujesz albo wybierasz jeden  

z sześciu typów postaci. Potem wybierasz jedną z dwóch zdolności danego typu i w końcu losujesz 

albo wybierasz dwa spośród specjalnych przedmiotów typu (dają one jedną czarna kostkę w teście  

z ich użyciem). Wraz z typem otrzymujesz wartości współczynników na skalach Ballad (rozumienia 

świata) i Romansów (rozwiązywania problemów). Wszystko to jest wyjaśnione w rozdziale Zasady. 

Te wszystkie informacje trzeba przepisać na kartkę postaci. Musisz też nadać swojej postaci imię  

i określić to, jak wygląda. 

Gracze mogą grać postaciami niezależnie od swojej płci i mogą też pozmieniać płeć typów, jeżeli 

tak wolą. 

 

 

Rzut Typ postaci Opis 

1 Żołnierz weteran wojen napoleońskich 

2 Guwernantka wykształcona znawczyni nauk 

3 Kupiec 
majętny człowiek znający się po trochu  

na wszystkim 

4 Guślarka wiedźma znająca się na nadprzyrodzonym 

5 Sztukmistrz złotousty starszy oszust 

6 Złodziejaszek młody przestępca o sprawnym ciele 
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Żołnierz 

Żołnierz walczył razem z wojnami napoleońskimi po całej Europie i karierę skończył ostatecznie 

pod Moskwą. Może mieć 30-50 lat, jest obyty z bronią, ale ma też urazy i kontuzje z czasów wojny. 

Poszukuje miejsca na przezimowanie. Znał wiele historycznych postaci, księcia Józefa 

Poniatowskiego, Józefa Wybickiego, generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Ma obycie w świecie, 

może zabawiać towarzystwo gawędami przy kominku. 

Ballady 

Rozum  2 3 4 5  Mistyka 

Romanse 

Miłość  2 3 4 5  Przemoc 

Zdolności (wybierz jedną): 

Nie do zdarcia: przeżyłeś już tyle ran, postrzałów i kontuzji, że nic ci nie straszne. Możesz zignorować 

Krzywdę dowolnego rodzaju raz na sesję. 

Nie chybiam: jako weteran nie dopuszczasz porażki. Jeśli dokładasz Kość Ryzyka do testu Przemocy, 

dokładasz też dodatkową czarną kość do puli. 

Przedmioty (wylosuj dwa): 

1 – kurtka żołnierska (Miłość); 2 – pruski karabin (Przemoc); 3 – pamiętnik z czasów kampanii 

(Rozum); 4 – żołnierska szabla (Przemoc); 5 – święty medalik (Mistyka); 6 – sztandar z orłem (Miłość) 

Guwernantka 

Kobieta w wieku 20 – 50 lat poszukująca zatrudnienia przy jakimś większym majątku szlacheckim. 

Oferuje edukację dla nastolatków, dla młodszych dzieci może również być boną. Pracowała wcześniej 

dla arystokracji, ma obycie, maniery, zna obyczaje wielkiego świata. Ma podstawową wiedzę  

z zakresu nauk przyrodniczych, zna języki obce – francuski, łacinę. 

Ballady 

Rozum  2 3 4 5  Mistyka 

Romanse 

Miłość  2 3 4 5  Przemoc 

Zdolności (wybierz jedną): 

Dobre maniery: twoje groźne spojrzenie i przypomnienie o manierach mrozi krew w żyłach. Jeżeli 

ktoś, nawet potwor, próbuje zastosować wobec ciebie Przemocy, jego trudność rośnie o 1. 

Wyższe wykształcenie: jeśli się skupisz, zawsze sobie coś przypomnisz. Jeśli dokładasz Kość Ryzyka do 

testu Rozumu, dokładasz też dodatkową czarną kość do puli. 

Przedmioty (wylosuj dwa): 

1 – wytworna suknia (Miłość); 2 – ukryty pistolet (Przemoc); 3 – podręczniki (Rozum); 4 – wachlarz 

(Miłość); 5 – modlitewnik po łacinie (Mistyka); 6 – przyrządy przyrodnicze (Rozum)  
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Kupiec 

Majętny mężczyzna, który od dziecka jeździł z ojcem, a potem sam na targi koni i bydła. Zna ten 

fach na wylot. Z dużej odległości potrafi rozpoznać złodzieja w tłumie. Umie się targować, 

negocjować i zawsze ma pieniądze. Jeździ w towarzystwie kilku pachołków. Zna podstawy 

francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego, a łaciny – „tyle, co do mszy”.  

Ballady 

Rozum  2 3 4 5  Mistyka 

Romanse 

Miłość  2 3 4 5  Przemoc 

Zdolności (wybierz jedną): 

Siła pieniądza: czy to przekupstwem czy rzucając srebrnymi monetami potrafisz uniknąć kłopotów. 

Możesz anulować dowolny Konflikt tracąc na stałe jeden ze swoich przedmiotów. 

Wszystko dla kasy: ludzie kończą interesy z tobą zadowoleni. Jeżeli inny bohater odda ci swój 

przedmiot, zyskuje jedną czarną kostkę do testu i trudność spada o 1 (minimum 1). 

Przedmioty (wylosuj dwa): 

1 – sakiewka z monetami (Miłość); 2 – ukryty pistolet (Przemoc); 3 – szkatułka z kosztownościami 

(Rozum); 4 – portfel z banknotami (Miłość); 5 – krucyfiks z klejnotami (Mistyka); 6 – weksle (Rozum) 

Guślarka 

Guślarka to kobieta, która może być zarówno całkiem młoda, jak i bardzo stara, czyli może mieć 

20-80 lat. Zajmuje się ziołolecznictwem, ale też potrafi odprawiać pogańskie rytuały, rzucać klątwy  

i uroki, przyzywać duchy zmarłych i przepowiadać przyszłość. Guślarka wie, jak poruszać się po lesie, 

bardzo dobrze zna się na botanice i ma podstawy wiedzy medycznej. Ma też duży zasób informacji  

o okolicznej ludności, która przychodzi do niej ze swoimi problemami, wstydliwymi sekretami  

w nadziei na jej pomoc.  

Ballady 

Rozum  2 3 4 5  Mistyka 

Romanse 

Miłość  2 3 4 5  Przemoc 

Zdolności (wybierz jedną): 

Klątwy i zaklęcia: znasz się na duchach i potworach. Jeśli próbują Cię skrzywdzić otrzymują 

Obowiązkową Kość Ryzyka. Możesz wykonać Test Mistyki, żeby zwiększyć lub zmniejszyć trudność 

testu dowolnej postaci (BG, BNa lub potwora) o tyle poziomów, ile masz sukcesów po pierwszym. 

Uzdrowicielka: możesz wykonać test Mistyki z 1 Obowiązkową Kością Ryzyka, by usunąć 1 Krzywdę. 

Przedmioty (wylosuj dwa): 

1 – eliksir miłości (Miłość); 2 – kadzidełka (Mistyka); 3 – nóż w bucie (Przemoc); 4 – zestaw 

wróżbiarski (Mistyka); 5 – mikstura mądrości (Rozum); 6 – duchowy medalion (Mistyka)  
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Sztukmistrz 

Sztukmistrz przyjmuje pozory wielkiego artysty, ale tak naprawdę jest wędrownym kuglarzem.  

Ma 40 – 65 lat. Zwiedził kawał świata, zna po kilka słów chyba w każdym języku. Ma dużą wiedzę na 

temat geografii Europy. Kiedyś siedział w więzieniu za fałszerstwo dokumentów, nie chce tam wrócić, 

ale w razie czego potrafi coś sfałszować. Jest dosyć marnym iluzjonistą, ale jego zdolności ułatwiają 

mu dokonywanie drobnych kradzieży. 

Ballady 

Rozum  2 3 4 5  Mistyka 

Romanse 

Miłość  2 3 4 5  Przemoc 

Zdolności (wybierz jedną): 

Oszust: fałszywe papiery, zwinne palce czy wprawne kłamstwo mogą przemienić porażkę w sukces. 

Raz na sesję dla każdego ze współczynników możesz przerzucić jedną wybraną kostkę w teście. Nowy 

wynik na niej musisz przyjąć. 

Sztuczka: Może nie znasz się na magii, a nie wierzysz, że ta istnieje. Jeśli dokładasz Kość Ryzyka  

do testu Mistyki, dokładasz też dodatkową czarną kość do puli. 

Przedmioty (wylosuj dwa): 

1 – wytworny frak (Miłość); 2 – elegancki pałasz (Przemoc); 3 – znaczone karty (Mistyka); 4 – laseczka 

(Miłość); 5 – dymy i błyski (Mistyka); 6 – fałszywe dokumenty (Rozum) 

Złodziejaszek 

Drobny przestępca, kieszonkowiec, oszust targowy. Ma zdolności akrobatyczne, potrafi się 

wspinać, uciekać po dachach. Świetnie radzi sobie w tłumie, w mieście, dużo gorzej w naturze. Potrafi 

zmienić sobie wygląd, żeby zwiększyć szanse ucieczki. Dysponuje zestawem prymitywnych 

wytrychów. Ma 15-25 lat. Jest młody, jest sierotą, wychował się na ulicy. Szuka łatwego zarobku, 

dużych pieniędzy, które pozwolą mu żyć na wysokim poziomie i przestać uciekać. Zna tajny język 

przestępców i rozpoznaje ludzi władzy, nawet w przebraniu. 

Ballady 

Rozum  2 3 4 5  Mistyka 

Romanse 

Miłość  2 3 4 5  Przemoc 

UWAGA: Złodziejaszek nie ma na początku żadnych przedmiotów, ale za to posiada obydwie swoje zdolności. 

Zdolności: 

Co twoje, to i moje: chętnie pomagasz sobie przedmiotami „pożyczonymi” od innych. Jeśli dokładasz 

Kość Ryzyka do dowolnego testu, zabierasz też jeden przedmiot innej postaci z drużyny i korzystasz z 

dodatkowej kostki dzięki niemu. Możesz go potem oddać, ale nie musisz. 

Zwinny jak fryga: jesteś szybki, zwinny i nieuchwytny. Kiedy korzystasz ze swojego wysportowania, 

ukrywasz się lub maskujesz, trudność tego testu spada o 1 (minimum 1).  
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Zasady 
Reguły tej gry są bardzo proste. Rzucacie kostkami sześciennymi zbierając sukcesy, o których 

decydują współczynniki, by przebić trudność testu. Niezależnie do tego, co mówią inne reguły, 

korzystacie w teście z przynajmniej jednej czarnej kostki i domyślnie starcza Wam 1 sukces. 

Współczynniki 
Nasi przodkowie w początkach XIX wieku patrzyli na świat przez pryzmat ballad i romansów,  

tak jak my teraz uczymy się życia z seriali i filmów. Ballady zawierały w sobie zwykle jakąś tajemnicę, 

którą czasem dało się rozwiązać „mędrca szkiełkiem i okiem”, ale często wymagała ona porozumienia 

z siłami nadprzyrodzonymi: zjawami, siłami natury czy boskimi wysłannikami. Romanse były z kolei 

literaturą pełną emocji, miłosnych porywów i przemocy. Dlatego postaci w naszym systemie będą 

miały współczynniki na dwóch skalach: Ballady i Romansu. 

Ballada rozpościera się od Rozumu do Mistyki. 

Romans to skala od Miłości do Przemocy. 

Skale mają sześć stopni - przyjmują wartości od 1 do 6. Ludzie mają współczynniki ustalone na 

poziomie do 2 do 5. 

Kiedy postać podejmuje się jakiegoś działania, trzeba je przyporządkować do podejścia Rozumu, 

Mistyki, Miłości albo Przemocy. 

Rozum to wiedza. logika i rozsądek. 

Mistyka to legendy, modlitwy i czarodziejskiej praktyki. 

Miłość to empatia, granie na uczuciach i uwodzenie. 

Przemoc to walka, strzelanie czy siłowanie się. 

Przykład: Uszkodzone koło od wozu można naprawić: 

 Rozumem, kiedy korzysta się z wiedzy o mechanice pojazdów; 

 Mistyką, jeśli ma działać „na słowo honoru”; 

 Miłością, jeżeli próbuje się uprosić innych podróżnych o pomoc; 

 Przemocą, kiedy montuje się je na siłę i dopycha nogą. 

Niektóre podejścia będą możliwe tylko, jeśli zaistnieją okoliczności fabularne na to pozwalające. 

Mistrz Gry może odrzucić pewne propozycje, albo obarczyć późniejsze testy Obowiązkową Kością 

Ryzyka, jeśli zadanie zostało wykonane mało pasującym do sytuacji współczynnikiem (np. koło 

naprawione „na słowo honoru” Mistyką może się urwać w każdym momencie – każdy test związany  

z jazdą powozem będzie odtąd obciążony Obowiązkową Kością Ryzyka). 

Kiedy wyzwanie jest podejmowane, rzuca się kostką k6. W przypadku Rozumu i Miłości trzeba 

uzyskać na niej wynik mniejszy względem wartości na właściwej skali, a w przypadku Mistyki  

i Przemocy, wynik wyższy. Jest to Sukces. Inne wyniki to Porażki. Najgorsze wyniki dla danego 

podejścia (6 dla Rozumu i Miłości, 1 dla Mistyki i Przemocy), oznaczają zawsze Porażkę. 

Przykład: Wincenty Polkowski jest żołnierzem o wielkiej sile, ale pozbawionym polotu. W skali 

Romansu ma wartość 2. To znaczy, że kiedy testuje Przemoc, Sukcesem jest dla niego wszystko poza 

wynikiem 1. Natomiast jeśli spróbuje opartego na Miłości flirtu, musi rzucić 1 albo 2, żeby się nie 

wygłupić. 
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Wynik równy wartości skali nazywamy Fartem. Wyrzucenie Farta oznacza zdanie testu niezależnie 

od tego, ile potrzeba było do tego Sukcesów. Mistrz Gry może też dodać jakiś fabularny bonus do 

testu, np. znalezienie przy okazji jakiegoś cennego drobiazgu. W konflikcie oznacza to obezwładnienie 

przeciwnika – Gracz może opisać, w jaki sposób to robi. 

Postać musi mieć więcej Sukcesów, niż wynosi trudność testu, żeby go zdać. Zazwyczaj trudność 

wynosi 1 (potrzebny jest jeden Sukces), ale specjalne zdolności Lokacji i Potworów mogą ją zwiększyć 

o poziom a nawet dwa. Najwyższa możliwa trudność to 6 (wymaga sześciu Sukcesów) – to test niemal 

niemożliwy. 

Jeżeli dwie strony przeciwstawiają się sobie, każda wykonuje test swojego podejścia. Ta, która ma 

więcej Sukcesów wygrywa. Jeśli jedna ze stron ma Farta, zwycięża ona. Jeśli obydwie wyrzuciły Farta, 

normalnie porównuje się liczbę Sukcesów. 

Rzuty 
Każdy test wykonuje się kośćmi sześciennymi. Do gry potrzebujecie ich sześciu, po trzy w dwóch 

różnych kolorach. 

Kości Zdolności będą dalej opisywane jako „czarne”. Wynikają one z przygotowania i wyposażenia 

postaci. 

Kości Ryzyka będą dalej nazywane „czerwonymi”. Zwykle wynikają one z trudności, zmęczenia  

i obrażeń, ale gracz może też wziąć taką dla swojej postaci, jeżeli wybiera ryzykowne podejście. 

Każdy rzut jest wykonywany przynajmniej jedną Kością Zdolności. 

Gracz może dostać dodatkową Kość Zdolności, jeśli jego postać jest dobrze przygotowana lub 

posiada sprzęt przydatny w danym teście (np. broń w walce). 

Dodatkowa Kość Zdolności może zostać uzyskana dzięki specjalnym zdolnościom postaci. 

Jedna Kość Ryzyka może zostać przyznana przez Mistrza Gry za wyjątkowe niebezpieczeństwo 

testu albo wtedy, kiedy test jest wykonywany przeciwko potworowi. 

Krzywda (np. rana) oznacza, że postać otrzymuje Kość Ryzyka w testach związanych  

ze współczynnikiem, do którego jest przypisana. 

Gracz może dobrać sobie do testu jedną Kość Ryzyka, co oddaje ryzykowne i wystawiające postać 

na niebezpieczeństwo podejście. 

Gracz nie może rzucać nigdy więcej niż trzema Kośćmi Zdolności ani trzema Kośćmi Ryzyka.  

Pula nie może więc wynosić więcej, niż sześć kości. 

  



11 
 

Kości Ryzyka 
Czerwone kości niosą ze sobą większą szansę na zdanie testu, ale też szczególne 

niebezpieczeństwa. Gracz może zawsze dobrać jedną z nich do testu, nawet jeśli rzuca tylko jedną 

Kością Zdolności i nic mu nie pomaga. 

Na Kości Ryzyka może wypaść normalnie Sukces i Porażka. 

Na czerwonej kości najgorsze wyniki dla danego podejścia (6 dla Rozumu i Miłości, 1 dla Mistyki  

i Przemocy), oznaczają Całkowitą Porażkę. Test nie udaje się niezależnie od liczby Sukcesów. 

Fart na czerwonej kości też oznacza kłopoty. Postać uzyskuje efekt Farta – automatyczne 

powodzenie – ale otrzymuje też Krzywdę we współczynnik, który wykorzystywała w tym teście.  

Fart na Kości Ryzyka przeważa nad Całkowitą Porażką – jeśli wypadną obydwa te wyniki, liczy się Fart. 

Konflikt z potworem zawsze dostaje jedną Kość Ryzyka. 

Specjalne zdolności w grze 
Postaci, potwory i lokacje mają specjalne zdolności, które mogą wpłynąć na trudność testów, 

dodawać lub odejmować kości z puli. Zanim rzucicie kostkami sprawdźcie, czy żadna z nich nie ma 

zastosowania. 

Niektóre ze zdolności mogą doprowadzić do poważniejszych Krzywd lub zmienić zasady 

Konfliktów. 

Konflikty i Krzywdy 
Kiedy spór staje się groźny, np. dochodzi do walki, pościgu przez głuszę czy gry w karty o wysokie 

stawki, mamy do czynienia z Konfliktem. 

Konflikt jest testem przeciwstawnym z potworem lub NPCem. Ten, kto w nim wygra, zadaje 

przeciwnikowi Krzywdę we jeden ze współczynników, który był wykorzystywany w tym teście.  

Na przykład jeśli Wincenty próbował Przemocą wydostać się z wyczarowanym Mistyką plączy  

i wygrał, może zadać Krzywdę w Przemoc lub Mistykę przeciwnika. Jeśli siłowałbym się z jakimś 

mięśniakiem (Przemoc przeciw Przemocy), mógłby zadać krzywdę tylko w Przemoc. 

Krzywdy Rozumu to wyczerpanie. Krzywdy Mistyki to szaleństwo. Krzywdy Miłości to złamane 

serce. Krzywdy Przemocy to rany. 

Krzywdę oznacza się krzyżykiem przy współczynniku. Odtąd w jego testach trzeba rzucać 

Obowiązkową Kością Ryzyka. 

Jeśli postać otrzyma dwie Krzywdy w ten sam współczynnik albo po jednej Krzywdzie w każdy  

z czterech współczynników, pada nieprzytomna i jest bezbronna. 

Każdą Krzywdą trzeba się zająć (opatrzyć ją lub wesprzeć załamaną postać). Jeśli ktoś tak pomaga, 

Krzywda znika po dniu leczenia. 

Aktywną stroną Konfliktu są zawsze postaci graczy. Za to NPC i potwory mogą bronić się przeciw 

tylu Konfliktom, ile tylko zostanie przeciw nim wszczętych. 
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Budowanie scenariusza 
Żeby zbudować scenariusz MG może posłużyć się poniższymi tabelkami. Oczywiście może 

przygotować go też samodzielnie, korzystając tylko z opisanych dalej lokacji i stworów. MG powinien 

wykorzystać też to, jakie postaci składają się na drużynę, by dorzucić wyzwania, z którymi tylko one 

sobie poradzą. 

Przygoda zaczyna się zawsze tak samo: wieczorem zdrożeni wędrowcy trafiają do Karczmy Wawer. 

Tam jedzą, piją i słuchają opowieści miejscowych (dochodzi do Zawiązania akcji i zasłyszenia Plotki). 

Następnego ranka ruszają poprzez Lokację, w której czai się Potwór i dochodzi do Zwrotu akcji. 

Przygoda kończy się powodzeniem, jeżeli bohaterowie dotrą na Targ Wołowy w Falenicy. 

 

Tabela 1. Zawiązania akcji 

Rzut Zdarzenie 

1 
Woźnica powiada, że przewiezie bohaterów za darmo, jeżeli w [Lokacji] obronią go przed 
[Potworem]. 

2 
Wąsaty stary szlachcic w przedrozbiorowym kontuszu mówi bohaterom, że jego córka 
zaginęła w pobliżu [Lokacji] i dobrze im zapłaci, jeżeli pomogą mu ją odnaleźć. Nic nie wie, 
że wpadła ona w łapy [Potwora]. 

3 
Do karczmy wpada posłaniec i krzyczy, że [Lokacja] (albo ważna osoba przebywająca w 
lokacji) jest atakowana przez [Potwora]. 

4 
Bohaterowie są tutaj w poszukiwaniu wspólnego znajomka, który zaginął w [Lokacji]. W 
karczmie słyszą, że jest ona nawiedzana przez [Potwora]. 

5 
Młody zakonnik prosi o pomoc wszelkich ludzi dobrej wiary – mówi, że znajdująca się w 
pobliżu [Lokacji] kaplica została zdewastowana przez [Potwora], który porwał cenny 
psałterz, zdobiony złotem i klejnotami. 

6 
Wspólny przyjaciel bohaterów prosi ich, by odzyskali cenny przedmiot, który utracił w 
[Lokacji] – pamiątkę podobną do przedmiotów BG. Sam nie może tam wyruszyć, bo został 
zraniony w nogę przez [Potwora]. 

 

 

Tabela 2. Plotka 

Rzut Pogłoska 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Tabela 3. Lokacja 

Rzut Gdzie? 

1 Karczma Zbójna Góra 

2 Karczma Wołowa 

3 Cmentarz prasłowiański 

4 Bagna i mokradła 

5 Sady i wiatraki 

6 Dworek szlachecki 

 

 

Tabela 4. Potwór 

Rzut Co za bestia? 

1 Rusałka 

2 Strzyga 

3 Czart 

4 Utopiec 

5 Upiór 

6 Żołnierze zombie 
 

 

Tabela 5. Zwrot akcji 

Rzut Niespodzianka 

1 
Zleceniodawca przywołał [Potwora] sam i musi zgodzić się na jego odesłanie – inaczej nie da 
się go pokonać. 

2 
Koło od powozu psuje się w drodze do [Lokacji] i bohaterowie muszą je naprawić, nim 
[Potwór] znajdzie ich na trakcie. 

3 
Są dwa [Potwory]. Rzuć drugi raz na odpowiedniej tabelce. Nie lubią się one ze sobą. W 
przypadku Żołnierzy zombie, to będzie oddział Moskali. 

4 Zleceniodawca to [Potwór] w przebraniu. [Zawiązanie akcji] jest kłamstwem. Tak wabi ofiary. 

5 
[Potwora] nie ma, a udaje go karczmarz ze Zbójnej Góry. Wszelkie mistyczne moce działające 
na potwory nie będą się imać tej bestii, za to ona nie będzie miała swoich zdolności 
(zachowuje jednak współczynniki). 

6 
[Potwór] jest ofiarą i nie chce nikogo krzywdzić. To ludzie są łotrami w tej historii. 
Bohaterowie muszą to odkryć, by rozwiązać sytuację. 
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Miejsca prawdziwe i fikcyjne 

MIEJSCA PRAWDZIWE: 

Karczma Wawer, osiedle Wawer  

Karczma Wawer ma status legendarny – po pierwsze, według niektórych przekazów, od tego 

miejsca wzięła początek cała dzielnica Wawer, po drugie, według innych popularnych wierzeń, 

Napoleon zatrzymał się tam w drodze na Moskwę. Stąd budynek funkcjonujący obecnie na jej 

fundamentach nosi nazwę: Zjazd Napoleoński. 

Karczma Wawer w grze stoi na przecięciu szlaków komunikacyjnych. Tutaj zatrzymują się dyliżansy 

pocztowe, w które wsiadają podróżni. Można zjeść posiłek, wysłuchać wieści z dalekich stron, czasem 

wieczorem wystąpi jakiś wędrowny sztukmistrz albo kuglarz. 

Specjalne: Karczma jest miejscem, w którym spotykają się Bohaterowie, słyszą plotkę i dochodzi do 

zawiązania akcji. Stąd ruszają w drogę na targ wołowy. Wszelkie testy Miłości mają tu trudność 

zmniejszoną do 1, za to testy Przemocy mają trudność o 1 zwiększoną. To przyjazne miejsce. 

Efekt mistyczny: każda postać może wykonać Test Mistyki, by oszukać kogoś w trakcie gry w karty  

i zyskać kilka złotych, a może nawet „królewskiego złocisza”. Można też powróżyć i uzyskać od MG 

informację o jednym współczynniku lub jednej zdolności potwora za każdy sukces. 

 

Karczma Zbójna Góra, Radość 

Karczma Zbójna Góra funkcjonowała na terenie obecnej Radości. Jej nazwa bierze się z legendy  

o złym karczmarzu, który prowadził swoją karczmę po to, żeby najpierw przyjezdnych ugościć za ich 

pieniądze, zdobyć o nich informacje, a następnie ich ograbić i czasem nawet zamordować później  

na gościńcu.  

Na potrzeby tej gry Karczma Zbójna Góra funkcjonuje jako miejsce spotkań podejrzanych 

indywiduów i lokalnego elementu kryminalnego. 

Specjalne: W tym niebezpiecznym miejscu wszystkie testy Przemocy mają trudność zmniejszoną  

o 1 (do minimum 1), za to wszystkie testy Miłości i Rozumu otrzymują Obowiązkową Kość Ryzyka. 

Efekt mistyczny: krew wsiąkła w tę ziemię i budzi we wszystkich krwawy szał. Test Mistyki  

o trudności 2 może sprawić, że wszystkie Testy Przemocy zyskają tu Obowiązkową Kość Ryzyka. 

 

Karczma Wołowa, Falenica 

Na terenie obecnej Falenicy osadzimy targ wołowy, na który w wybrane dni w roku handlarze  

z okolicy spędzają bydło i konie z zamiarem kupna i sprzedaży. Obecność tylu ludzi wymaga obecności 

miejsca oferującego noclegi oraz jadło dla ludzi oraz zwierząt. 

Jest to miejsce największego przepływu gotówki i wielu transakcji. 

Specjalne: Wszystkie testy mają tu trudność zwiększoną o 1, ze względu na tłok i smród związane z 

pobliskim targiem bydlęcym. Nie dotyczy to wyłącznie testów targowania się i ubijania interesów. 

Efekt mistyczny: każda postać może wykonać Test Mistyki, by oszukać kogoś w trakcie gry w karty  

i zyskać kilka złotych, a może nawet „królewskiego złocisza”. Magia może też uchronić postać przed 

smrodem – udany test Mistyki pozwala usunąć obowiązujące tu zwiększenie trudności. 

 



15 
 

FIKCYJNE LOKACJE: 

Cmentarz prasłowiański 

Miejsce pochówku prasłowiańskiego plemienia, są tam jamy i grobowce oraz głazy. 

Specjalne: To tajemnicze, ekscytujące i pełne mistycznych energii miejsce sprawia, że wszystkie testy 

Rozumu mają trudności większą o 1, testy Miłości i Mistyki mają trudność zmniejszoną o 1 (do 

minimum 1),  

a testy Przemocy otrzymują Obowiązkową Kość Ryzyka. 

Efekt mistyczny: po okolicy krążą niespokojne duchy, które można przeciągnąć na swoją stronę.  

Test Mistyki o trudności 2 zwiększy trudność wszystkich testów potwora o 1 (i kolejne 1 za każde 

kolejne 2 sukcesy), a w Konflikcie z potworem przy użyciu mistyki można mu wyrządzić Krzywdę 

dzięki duchowym atakom. 

 

Bagna i mokradła 

Rozległe terenu podmokłe, które są domem bobrów i łosi. 

Specjalne: To niebezpieczne i podmokłe miejsce daje Obowiązkową Kość Ryzyka do każdego Testu. 

Całkowita Porażka oznacza, że postać wykonując swoje przedsięwzięcie wpadła w bagnisko  

i otrzymuje Krzywdę odpowiednią do testu. Żeby wyjść z bagien wszystkie postaci wykonują testy 

Rozumu. Jeśli uzyskają razem przynajmniej trzy sukcesy, to grupie udało się wydostać. Jeśli nie, 

utknęła na bagnisku i nie dotrze na targ bydlęcy, by uzyskać nagrodę. Na szczęście, wszelkie testy 

polowania na bobry i łosie mają trudność zmniejszoną o 1. 

Efekt mistyczny: postać może ukryć się w mgłach, testem Mistyki uciekając przed potworem lub użyć 

błota i roślinności, by wyrządzić mu Krzywdę w Konflikcie. Mistyka może też zastąpić Rozum przy 

wychodzeniu z bagien, ale taki test wykonuje się w Obowiązkową Kością Ryzyka. 

 

Sady i wiatraki 

We wsi potomków osadników z Holandii, tzw. „Olędrów”, można zobaczyć wiatraki. „Olędrzy” 

utrzymują się z hodowli owoców, więc ich wsie otaczają sady. 

Specjalne: W tej idyllicznej okolicy wszelkie testy Miłości uzyskują dodatkową czarną kostkę. 

Natomiast wszystkie Testy Przemocy i Rozumu dostają Obowiązkową Kostkę Ryzyka, bo można się tu 

rozleniwić i zapomnieć. Żeby opuścić tak przyjemne miejsce wszystkie postaci wykonują testy Miłości.  

Jeśli uzyskają razem przynajmniej trzy sukcesy, to grupie udało się zebrać w sobie i pojechać dalej. 

Efekt mistyczny: nawet potwory są podatne na sielską atmosferę tego miejsca. Jeżeli postać 

przygotuje odpowiedni rytuał o trudności 3, ten test Mistyki zmusi potwory do inicjowania najpierw 

Konfliktów Miłości (np. Strzyga spróbuję flirtu, a żołnierze zombie zastukają obcasami i poproszą  

do tańca). 

 

Dworek szlachecki 

Gdzieś pomiędzy wsiami znajdują się białe ściany dworku szlacheckiego, w którym mieszka 

najbogatsza rodzina w okolicy. 

Specjalne: Te progi są poświęcone, więc wszystkie testy Mistyki są tu trudniejsze o jeden poziom. 

Testy Miłości i Przemocy otrzymują Obowiązkową Kość Ryzyka, bo w ten sposób łatwo o faux pas. 
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Efekt mistyczny: miejscowa kapliczka roztacza aurę odpychającą potwory. Modlitwa przy niej może 

rozszerzyć moc na cały obszar. Wymaga to testu Mistyki o trudności 3. Jeśli ten się powiedzie, 

wszystkie potwory tracą jedną czarna kostkę ze swoich testów. Może to oznaczać, ze rzucają 

wyłącznie czerwonymi kostkami. , W Konflikcie z potworem przy użyciu Mistyki można mu wyrządzić 

Krzywdę egzorcyzmami. 
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  Rusałka 
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POTWORY 
Potwory są rozmaitymi bestiami i potwornościami, które można napotkać w tym pełnym 

niezwykłości świecie. Są rzadkie i niebezpieczne. Stosuje się do nich te same zasady,  

co do bohaterów, choć mają one wiele zdolności specjalnych. MG powinien zawsze brać dla nich  

Kość Ryzyka w Konfliktach przeciwko bohaterom. 

Rusałka 

Rusałka jest demonem powstałym z ducha młodej kobiety zamordowanej w przeddzień własnego 

ślubu. Ją i jej siostry, inne rusałki, można spotkać w lesie, w pobliżu wody. Wygląda jak piękna, młoda 

kobieta, ale ma zielone włosy. Jeśli nie ułagodzi się jej od razu obietnicą ślubu – zabija poprzez 

uduszenie. Często wabi na manowce, mówiąc, że chce pokazać krótszą drogę albo miejsce ukrycia 

skarbu. W rzeczywistości prowadzi prosto w pułapkę, czyli miejsca, w którym czekają inne rusałki, 

które razem zabijają większą grupę podróżnych. 

Ballady 

Rozum 1 2 3 4 5 6 Mistyka 

Romanse 

Miłość 1 2 3 4 5 6 Przemoc 

Zdolności: 

Dusicielka: rusałki są mistrzyniami w duszeniu ofiary. Jeśli potwor wybierze taki efekt Przemocy  

i dokładasz Kość Ryzyka do testu, dokładasz też do dwóch dodatkowych czarnych kości do puli. 

Mistyczka: ta potworzyca potrafi wykorzystać efekt mistyczny okolicy, jeśli jest on dla niej korzystny. 

Na manowce: jeśli Rusałka wygra z bohaterami Konflikt Miłości, prowadzi ich w niebezpieczne 

miejsce, gdzie czyha na nich jedna dodatkowa rusałka za każdy sukces, o który potworzyca wygrała. 

Wszystkie rzucają się dusić bohaterów.  

Strzyga 

Strzyga jest to śmiertelnie niebezpieczny demon, który potrafi przemieszczać się na duże 

odległości, latając ą jako puszczyk. Przybiera też postać zwykłej kobiety, ale zdradzają ją czerwone  

jak krew oczy i dwa rzędy zębów. Pożera swoje ofiary żywcem, nie ma dla nikogo litości. Zabicie 

strzygi jest bardzo trudne i skomplikowane, w walce prawie niemożliwe. Pewnym wyjściem jest 

odcięcie jej głowy podczas snu, a to wymaga znajomości miejsca jej odpoczynku. 

Ballady 

Rozum 1 2 3 4 5 6 Mistyka 

Romanse 

Miłość 1 2 3 4 5 6 Przemoc 

Zdolności: 

Niezniszczalna: Strzyga nie otrzymuje Krzywdy w żadnym Konflikcie, w którym przeciwnik nie uzyskał 

Farta. 

Stworzona do przemocy: strzyga otrzymuje dodatkową czarną kostkę do testów Przemocy.  

Jeśli dodaje Kość Ryzyka do testu Przemocy, dokłada też dodatkową czarną kość do puli. 
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Zmiana postaci: strzyga potrafi się przemienić w wielkiego ptaka, by szybko się przemieszczać  

oraz ludzkiej kobiety, by móc się porozumiewać. 

  

Strzyga 
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Czart 

Czart jest starym, zapomnianym diabłem, któremu nie chce się męczyć ludzi, sprowadzać ich  

na złą drogę. Lubi siedzieć w leśnych zaroślach i jeść padalce lub spać całe dnie w sianie, wśród 

zwierząt. Wyżera zwierzętom paszę, ale bywa, że pilnuje obejścia i pomaga w hodowli. Potrafi 

krzesać iskry kopytami, jest dosyć głupi, więc łatwo namówić go na współpracę, kiedy jednak odkryje, 

że został oszukany, robi się zły, niebezpieczny i potrafi pokłuć nie na żarty rogami. 

Ballady 

Rozum 1 2 3 4 5 6 Mistyka 

Romanse 

Miłość 1 2 3 4 5 6 Przemoc 

Zdolności: 

Diable szczęście: czart ma dodatkową czarną kostkę w każdym teście. 

Mistyk: ten potwór potrafi wykorzystać efekt mistyczny okolicy, jeśli jest on dla niego korzystny. 

Złodziejaszek: ten diabeł to stary złodziej. Jeśli dokłada Kość Ryzyka do dowolnego testu, zabiera też 

jeden przedmiot wybranej postaci z drużyny i korzysta z dodatkowej kostki dzięki niemu. 

Utopiec 

Utopiec jest demonem wodnym powstałym z ciała człowieka, który utonął. Mieszka na 

mokradłach, straszy ludzi. Czasami przybiera postać zagubionego podróżnego, który prosi o pomoc. 

W rzeczywistości ściąga łatwowiernych na trzęsawisko, które ich wciąga. Zdemaskowany atakuje,  

ale boi się dotyku wielu metali, w tym srebra i żelaza, które go parzy i pali mu skórę. Kiedy czuje,  

że przegrywa w walce, obiecuje zrabowane topionym ludziom kosztowności w zamian za darowanie 

mu życia. Wszędzie znajdzie wodę, widzi w ciemnościach. 

Ballady 

Rozum 1 2 3 4 5 6 Mistyka 

Romanse 

Miłość 1 2 3 4 5 6 Przemoc 

Zdolności: 

Błotnisty mistyk: ten potwór potrafi wykorzystać efekt mistyczny okolicy, jeśli jest on dla niego 

korzystny. Może też korzystać z mocy Bagien i mokradeł w każdym miejscu, ale poza nimi trudność 

testu rośnie o 2. 

Słabość do kruszców: utopiec otrzymuje dodatkową Krzywdę w wybrany przez MG współczynnik, 

jeśli zostanie zraniony przy użyciu cennych metali (uwaga: broń jest wykonywana ze stali, a nie 

czystego żelaza, więc nie daje tego efektu). Jeśli zaoferuje bohaterom swoje skarby, muszą oni zdać 

test Rozumu o trudności 2, żeby móc wejść z nim w Konflikt. Jego skarbiec składa się z pięciu 

przedmiotów, z których większość pochodzić będzie z listy Kupca. 

Zmiana postaci: utopiec potrafi się przemienić w starego człowieka, by móc się porozumiewać. 
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Upiory 



22 
 

Upiór 

Upiór jest błądzącym po ziemi duchem złego pana szlachcica, który gnębił własnych poddanych. 

Doprowadził do przedwczesnej śmierci własnej żony, wydał córkę za mąż wbrew jej woli, a własnego 

syna wysłał na wojnę, z której ten już nie wrócił. Chodzi nocą po świecie otoczony chmarą czarnych 

ptaków, które są w rzeczywistości duszami udręczonych przez niego ludzi. Ptaki wydziobują jego 

ciało, a on usiłuje wyżebrać modlitwę, jedzenie albo dobre słowo na swój własny temat. Jeśli weźmie 

spotkaną osobę za swego dawnego wroga, szlachcica z sąsiedniego dworu, wpada w gniew i atakuje 

tę osobę, a wówczas pomagają mu ptaki. 

Ballady 

Rozum 1 2 3 4 5 6 Mistyka 

Romanse 

Miłość 1 2 3 4 5 6 Przemoc 

Zdolności: 

Kruki zguby: kruki zwykle męczą upiora, zwiększając trudność jego testów o 1. Jeśli jednak ktoś 

zainicjuje przeciwko niemu Konflikt, obracają się przeciwko agresorowi i już nie przestaną atakować, 

póki zjawa nie zostanie pokonana. Sprawiają one, że wszystkie kości bohaterów traktowane są jak 

Kości Ryzyka. 

Szlachcic-żebrak: jeżeli postaci wysłuchają próśb upiora, mogą wykonać test Mistyki o trudności 3  

z jedną Obowiązkową Kością Ryzyka, albo odesłać go bez walki ofiarą lub modlitwą. 

Zjawa: nie otrzymuje Krzywd od współczynników Romansów. 

Żołnierze zombie 

Francuscy maruderzy z moskiewskiej kampanii Napoleona, którzy terroryzowali wawerskie wsie, 

szukając pieniędzy, rabując i paląc. Któregoś jednak razu zostali zwiedzeni przez odważnego chłopa 

„Olędra” i weszli za nim na trzęsawisko, gdzie utonęli, a następnie ożyli jako nieumarci, czyli chodzące 

martwe ciała. Po śmierci dalej terroryzują miejscowe wsie, ale na szczęście są w tym raczej powolni  

i boją się ognia. Bardzo ciężko jest ich zniszczyć.  

Ballady 

Rozum 1 2 3 4 5 6 Mistyka 

Romanse 

Miłość 1 2 3 4 5 6 Przemoc 

Zdolności: 

Kupą, panowie: Żołnierzy jest tylu, ilu bohaterów i jeszcze jeden. Każdy z nich to oddzielny potwór do 

pokonania. 

Powolni, ale odporni: wszystkie testy żołnierzy-zombie są utrudnione o 1 poziom, za to mogą oni 

zignorować jedną otrzymaną Krzywdę na sesję. 

Wojskowe przeszkolenie: jeśli jakimś cudem (np. poprzez działanie BN, innego potwora lub pecha 

bohatera), wejdą w posiadanie broni palnej, potrafią się nią posługiwać i daje im ona kostkę. 
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