
PRZYGODA 
 
 
PoniŜej przedstawiam nieporadną i amatorską króciutką przygodę rpg. Udanego grania! 
 
                                                                                                           M.|K. 
 
Karta postaci kaŜdego z graczy jest do wiadomości jego i mistrza gry. WaŜne, Ŝeby osoby 
biorące udział w rozgrywce nie dowiedziały się, jakie są cele pozostałych. 
 
Spis treści: 
1. Wstęp 
2. Skład druŜyny 
3. Co się tak naprawdę stało 
4. Zamek i okoliczna osada 
5. Opis miejsc 
6. Przykładowe sposoby odbicia królewny 
7. Mamy królewnę i co dalej 
8. Szkic mechaniki 
9. Postaci 
 
 
1. Wstęp 
Przed naszą dzielną druŜyną postawiono zadanie stare jak świat. Królewna – dziedziczka 
tronu Quarkonii została uwięziona w zamku strzeŜonym przez okrutnego smoka. Zrozpaczeni 
rodzice obiecują połowę królestwa i rękę córki do podziału tym, którzy ją uwolnią i 
bezpiecznie dostarczą do rodzinnego zamku. 
 
2. Skład druŜyny (współczynniki i szczegóły dalej): 
Romuald CięŜkoręki  – gwardzista, który zawsze marzył o tym, by poślubić królewnę. 
Niezbyt elokwentny, za to niezwykle bitny. Jego pasją Ŝyciową jest kolekcjonowanie 
wszystkiego, co moŜe zrobić krzywdę (noŜe, tasaki, maczugi, duŜe kamienie...). W sferze 
uczuciowej jest za to niezwykle wraŜliwy i naiwny. Namalowany przez siebie obrazek 
królewny zawsze nosi w kieszeni na sercu. 
 
Gryzelda Jakpiękna – tak naprawdę królowa sąsiedniego królestwa. Zaczarowane 
lustereczko powiedziało jej, Ŝe jedyną kobietą od niej piękniejszą jest uwięziona królewna. 
Bierze udział w wyprawie, by zmienić ten stan rzeczy – rozwaŜa otrucie jej zaczarowanym 
jabłkiem, uduszenie lub podobne rzeczy... Wszystko tak, Ŝeby nikt się nie dowiedział. Udaje 
Ŝądną przygód przedstawicielkę gildii złodziei. 
 
Anzelm Wybuchłmiwtwarz – starawy i roztargniony, ale wzbudzający zaufanie alchemik 
Dysponuje róŜnorakimi maściami na róŜne okazje. Potrafi takŜe w razie potrzeby wytworzyć 
środki wybuchowe i inne potrzebne substancje chemiczne. Marzy o zdobyciu sercu smoka, 
które ma mu posłuŜyć do stworzenia eliksiru wiecznej młodości. Mimo miłej 
powierzchowności, w realizacji celu nie powstrzyma się przed niczym. Nie chce ujawnić 
swoich planów, gdyŜ panicznie boi się, Ŝe ktoś podkradnie mu eliksir. 
 
Kaspian Przemykającywcieniu – skrytobójca i agent ich królewskich mości. Jego zadaniem 
jest nadzorowanie całej misji, a po jej zakończeniu lub w trakcie unicestwienie pozostałych 



członków druŜyny (rodzice królewny nie chcą się dzielić królestwem i wydawać ją za kogoś 
przypadkowego za mąŜ). Jego kolorem jest czerń. Po wielu latach pracy „w fachu” zaczyna 
mieć wyrzuty sumienia. 
 
3. Co się tak naprawdę stało 
Królewna to rozwydrzona, narzekająca na wszystko małolata. Rodzice chcieli ją wydać za 
mąŜ za księcia Gwizmigrota z Neutronii w celu przypieczętowania traktatu pokojowego, ale 
niepokorna dziedziczka nie miała na to najmniejszej ochoty. śeby pozostać w stanie 
panieńskim wynajęła sobie wiadomymi sposobami smoka i uciekła do letniej rezydencji, 
gdzie jest przez niego pilnowana. Stwór przepuszcza przez bramę i tamę tylko słuŜbę (wszak 
królewna musi mieć wygody). KaŜdego śmiałka, który sprzeciwia się woli dziedziczki do 
pozostawania w zamku, ukatrupia. 
 
4. Zamek i okoliczna osada 
Wspomniany zamek to tak naprawdę większy dworek wyposaŜony jednak w wieŜę, w której 
mieszka królewna. Opasano go mniej więcej trzymetrowym murem, który jest porośnięty 
bluszczem. Całość otacza niewielka fosa. Główne wejście stanowi most zwodzony, przed 
którym przewaŜnie przebywa czujny smok. Innej straŜy nie ma (w końcu królewna mieszka w 
tej siedzibie samowolnie). Wewnątrz zamku w nocy biega kilka „milutkich” dobermanów 
oswojonych ze słuŜbą (Rozpruwacz, Eksterminator i Pluszuś). 
 
Mieszkańcom okolicznej osady bardzo spodobała się zaistniała sytuacja, gdyŜ królewna 
szasta złotem na lewo i prawo (słuŜba realizuje wszystkie jej zachcianki). Od czasu jej 
przeprowadzki znacznie wzrosła zamoŜność wieśniaków. Poza tym smok na dłuŜszą metę to 
całkiem poŜyteczne zwierze. Ogień rozpali, pozbędzie się zbyt natrętnych przyjezdnych 
(czymś go trzeba karmić). Poza tym wywołał lokalny efekt cieplarniany. Dzięki temu 
wydłuŜył się sezon wegetacyjny roślin i moŜna dokonywać zbiorów dwa razy w roku.  
 
Wieś składa się z obowiązkowej gospody, kilku gospodarstw, garbarni skór (w pewnej 
odległości, gdyŜ strasznie z niej śmierdzi), chaty zielarza oraz kuźni. W pobliskiej dolinie 
Psuzbudy przebywają teŜ drwale przeprowadzający ścinkę lasu w celu wybudowania traktu 
szybkiego ruchu. 
 
5. Opis miejsc 
Karczma – tu bohaterowie mogą posłuchać plotek, poznać topologię osady, dowiedzieć się, 
jaki to smok jest miły oraz spotkać się z pewną nieufnością, a nawet wrogością, gdy 
stwierdzą, Ŝe chcą „uwolnić” królewnę. Karczmarz dostarcza teŜ regularnie smokowi 
szlachenego napitku – wina owocowego marki Samuraj. 
 
Garbarnia skór – strasznie cuchnące miejsce obfitujące jednak w rozmaite niezwykle Ŝrące 
chemikalia, które mogą być przydatne np. alchemikowi lub złej królowej. Niezwykle 
przydatne w przypadku eksterminowania smoka na sposób szewczyka dratewki. 
 
Chatka zielarza – aromatyczne źródło ziół wszelakich – od mięty przez lekkie zioła 
uspokajające po korzeń tojada mordownika. 
 
Kuźnia – kowal z chęcią podbije konia, przekuje miecz, poza tym to najbardziej wpływowy  
mieszkaniec osady. 
 



Dolina Psuzbudy- drwale pracujący tu mają wszystkiego serdecznie dosyć, nie cierpią 
ekologicznych wieśniaków (z wzajemnością) i ciągle szukają okazji do zaczepki (mają 
strasznie nudną pracę). 
 
PowyŜsze informacje gracze mogą uzyskać podczas rozmów z okolicznymi wieśniakami. 
 
6. Przykładowe sposoby odbicia królewny 
Otwarta walka – niezwykle trudna do wygrania (moŜe z pomocą drwali). W przypadku 
przegranej druŜyny – zostanie ona pogoniona przez smoka i nieco opalona. 
 
Na dratewkę – w tej wersji dostarczamy smokowi owieczkę nafaszerowaną np. ługiem z 
garbarni skór. Trzeźwy smok jest na tyle rozsądny, Ŝeby nie jeść czegoś, co śmierdzi na 
kilometr, ale gdyby go tak wcześniej spić lub czymś otumanić lub dobrze przekonać... 
 
Tanie wino z dodatkami – zła królowa moŜe dodać potajemnie coś od siebie do zapasów wina 
Samuraj, które ma być dostarczone smokowi. śeby się tylko nie pomyliła i nie zatruła złych 
butelek... 
 
Cichaczem przez mur – nawet smok czasem śpi. Bohaterowie mogą spróbować przepłynąć 
przez fosę (tratwa z drewna od drwali) i wspiąć się po murze – linka i kotwiczka 
 
W przebraniu - przemknięcie do środka udając słuŜbę i wywiezienie królewny np. ukrytej na 
wozie. 
 
Sposobem na pieski biegające w nocy moŜe być np. zakupione mięso nasączone trucizną. 
 
7. Mamy królewnę i co dalej 
Niepokorne dziewczę nie będzie chciało udać się z naszymi bohaterami – zagrozi, Ŝe będzie 
krzyczeć itp. Trzeba będzie ją transportować wbrew jej woli. Wieśniacy, gdy dowiedzą się o 
porwaniu, ruszą rozwścieczeni w pościg – w końcu skradzione zostało im źródło dochodu. 
KaŜda z postaci ciągle chce zrealizować swój ukryty cel. Mogą ich dogonić, jeśli tego 
zechcesz Mistrzu Gry. W lesie zagroŜenie stanowić mogą takŜe wilki. Jeśli ktokolwiek dotrze 
do zamku, zostanie tam wręczona nagroda i ręka królewny (prawa ;) – w końcu król i królowa 
są honorowi. 
 
8. Szkic mechaniki 
KaŜda postać posiada następujące współczynniki: 
siła – odnosi się do wszystkiego, co związane z działaniami fizycznymi, 
umysł i zmysły – odpowiada za intelekt, spostrzegawczość itp. 
punkty Ŝycia – 0 – nie Ŝyje, 1 – postać zemdlała, 2 i więcej wszystko w porządku 
dodatkowe umiejętnośći – sumują się z siłą lub umysłem i zmysłami przy wykonywaniu 
testu. Bronie i czary teŜ są zaklasyfikowane do umiejętności i dodają się do nich odpowiednie 
współczynniki. ObraŜenia zadawane przez broń/czar są podawane przez liczbę rzutów kostką 
do maksymalnej mocy broni/czaru. Czary moŜna rzucać dowolną liczbę razy, ale kaŜdy rzut 
zabiera miotającemu pewną liczbę punktów Ŝycia. 
 
Sposoby przeprowadzania testów. 
Mistrz gry wyznacza trudność (liczba naturalna) i decyduje jaki współczynnik z nim 
porównać+ewentualną umiejętność. Mg rzuca tyle razy monetą, ile wynosi trudność testu i 
liczy, ile wypadło orłów. Podobnie postępuje gracz. Rzuca tyle razy, ile wynosi odpowiedni 



współczynnik+ewentualna umiejętność i takŜe liczy orły. JeŜeli gracz ma więcej lub tyle 
samo orłów – wygrał. Zamiast tego moŜna od razu rzucić kilkoma monetami i zobaczyć, ile 
upadło orłem do góry. 
 
Przykład: 
Rzezimieszek Alonzo posiadający siłę 5, umysł i zmysły 3 oraz umiejętność nasłuchiwania na 
poziomie 6, przekrada się do rezydencji magnata i staje pod jego pokojem. Stara się ustalić, 
czy w środku jest bezpiecznie. W tym celu nasłuchuje. Mistrz gry mówi, Ŝe trudność testu 
wynosi 7. Mg rzuca 7 razy monetą, rzezimieszek 3+6=9 (umysł i zmysły+nasłuchiwanie). 
Alonzo wyrzucił 5 orłów, a Mg 6, zatem nasłuchiwanie się nie udało. Gracz postanawia 
sforsować drzwi „z bara”. Trudność wynosi 2. Mg rzuca i ma 2 reszki, a Alonzo 4 orły i 1 
reszkę, zatem przebija się przez drewno jak przez papier. Niestety natyka się na czekającego 
w środku psa, którego wcześniej nie usłyszał. 
 
9. Postaci 
Bohaterowie główni dysponują podstawowym wyposaŜeniem podróŜnika i tym, na co zgodzi 
się Mg. 
 
Romuald CięŜkoręki  
siła 9 
umysł i zmysły 2 
punkty Ŝycia 15 
dodatkowe umiejętnośći: 
wchodzenie z bara, poziom 5 
mocna głowa, poziom 3 
topór, poziom 3, obraŜenia max. 10 
 
Gryzelda Jakpiękna 
siła 3 
umysł i zmysły 8 
punkty Ŝycia 8 
dodatkowe umiejętności: 
otwieranie zamków, poziom 5 
czar sterowania innym człowiekiem, poziom 3, Gryzelda traci z góry 1 punkt Ŝycia za kaŜde 5 
minut sterowania 
w ekwipunku ma 2 porcje trucizny 
 
Anzelm Wybuchłmiwtwarz 
siła 2 
umysł i zmysły 9 
punkty Ŝycia 6 
dodatkowe umiejętności: 
waŜenie eliksirów, poziom 5 
sztylet, poziom 2, obraŜenia max. 4 
w ekwipunku podstawowe zioła lecznicze 
 
Kaspian Przemykającywcieniu 
siła 6 
umysł i zmysły 5 
punkty Ŝycia 12 



dodatkowe umiejętności: 
skradanie, poziom 5 
atak z ukrycia, poziom 4 
szabla, poziom 2, obraŜenia max. 7 (z ukrycia podwójne) 
 
Bohaterowie obdarzeni są współczynnikami zaleŜnymi od mistrza gry. MoŜna pominąć 
rzucanie monetą, jeśli gracz bardzo ciekawie opisze czynność lub wpadnie na inteligentny 
pomysł rozwiązania sytuacji. Warto, Ŝeby gracze byli tego świadomi ;) 


