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Wstęp
Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie, gdzie możesz kontrolować każdą osobę, rzecz, a nawet zdarzenie.
Gdzie prawa fizyki są nieustannie łamane, umarli żyją, a historia spisywana jest na nowo za każdym razem,
gdy zamkniesz oczy.
Ale może wcale nie musisz wyobrażać sobie takiego świata, bo już niejednokrotnie w nim
przebywałeś. Chodziłeś po ścieżkach swojej przeszłości, przeżywałeś przygody bohaterów przeczytanych
książek, przebywałeś w nieistniejących światach pełnych marzeń i koszmarów.
Świat snów, jak się na pewno już domyśliłeś, jest jednym z najbardziej fantastycznych światów, w
jakich można rozgrywać sesje RPG. Niestety ramy większości gier fabularnych nie potrafią nawet w
minimalnym stopniu oddać potęgi, jaką ma śniący we własnym śnie, oraz ukazać specyfikę świata
stworzonego z samej wyobraźni. Z tego powodu powstała niniejsza gra, która stara się pokazać jak
specyficznym światem są sny, oraz co potrafi uczynić śniący w świecie własnej wyobraźni.
Dużą inspiracją do napisana tej gry jest fenomen świadomego śnienia, gdy to śniący zdaje sobie
sprawę, że swojego stanu. Dzięki temu posiada możliwość kontrolowania otaczającej go rzeczywistości w
stopniu niedającym się porównać z żadną grą. Dzięki odpowiednim technikom każdy może nie tylko
zapamiętywać swoje sny, lecz także je kontrolować. Jest to nie tylko sposób na urozmaicenie snu, lecz także
furtka do poznania siebie, a nawet sposób na pokonanie sennych koszmarów.
Podręcznik ten nie zawiera podstaw prowadzenia, dlatego też jest przeznaczony bardziej dla osób,
które zaznajomione są z grami RPG. Jest to szczególnie ważne dla prowadzącego sesję Mistrza Gry, który
nie tylko musi wymyślić przygodę, lecz także ją poprowadzić. W Oneiros, ze względu na mechanikę zmiany
klimatu w trakcie trwania przygody, bardzo przydatna jest umiejętność improwizacji i szybkiego reagowania
na pomysły graczy.
Gra fabularna "Oneiros: Karty Wyobraźni" jest stworzona do rozgrywania przygód przez drużynę od
dwóch do czterech graczy. Zamiast kostek używa się w niej dwóch talii kart. Mechanika wspiera opisy, oraz
bardziej narracyjne prowadzenie sesji, daje jednak narzędzia Mistrzowi Gry, aby mógł wpływać na decyzje
graczy.
Oneiros nadaje się świetnie do rozgrywania pojedynczych sesji, tzw. jednostrzałówek. Prosta
mechanika sprawia, że tworzenie postaci może zająć tylko kilka minut, a każdy sen jest sam w sobie
niepowtarzalnym światem, ze swoją własną historią.
Można też używać gry, by poprowadzić dłuższe kampanie. Potrzebne do tego zasady, jak rozwój
postaci, są zawarte w mechanice. Do tego na końcu podręcznika znajduje się parę przykładowych settingów,
w których można rozgrywać serie przygód. Plastyczny świat snów daje niezliczone pomysły na światy i
wydarzenia, jakie mogą stać się podstawą kampanii.
Innym interesującym sposobem na wykorzystanie poniższych materiałów, może być użycie tej
oryginalnej mechaniki, aby urozmaicić kampanie rozgrywane w innych grach fabularnych. Jest to o tyle
proste, że charakterystyka postaci wyrażona jest w słowach kluczach, które nie wymagają żmudnego
przeliczania cech z jednej mechaniki na drugą.
Jeżeli więc chcesz przenieść się w świat tak odległy, a jednocześnie tak bliski, jakim jest sen wiedz, że
znajdziesz tu interesującą mechanikę, nieszablonowe postacie oraz wiele pomysłów, w jaki sposób
wykorzystać potencjał świata, który składa się z samej wyobraźni.
Ułatwieniem, dla korzystających z wersji podręcznika w PDF, są hiperłącza w
nazwach rozdziałów i podrozdziałów.
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Wprowadzenie
Dobrej zabawy
życzy autor
MG: Pojawiliście się w małej jaskini. Lekka zielona poświata bije od porastającego ściany mchu,
dając tylko tyle światła, aby można było się zorientować, gdzie jesteście. Po chwili zauważacie, że jaskinię
zalewa woda. Jeżeli nic nie zrobicie, to za parę minut zaleje całe pomieszczenie.
Karol: Tworzę zapaloną pochodnię, dającą dużo światła, którą oświetlam dokładnie całą jaskinię.
Szukam źródła wody, oraz jakiegoś wyjścia.
MG: Szukając źródła wody znajdujesz otwór w podłodze, mający jakieś dwa metry średnicy. To z
niego wylewa się woda, która sięga wam już do kostek. W ścianach i suficie nie znajdujesz żadnego otworu,
przez który moglibyście się stąd wydostać.
Magda: Zmieniam się w zielonowłosą syrenę i wskakuję do otworu. Sprawdzam czy można się
tamtędy wydostać z tej jaskini.
MG: Wskakujesz do lodowatej wody, w międzyczasie twoje ciało zmienia się. Płuca zmieniają się w
skrzela, nogi zrastają i pokrywają się łuskami tworząc ogon, a włosy przybierają kolor zieleni. Gdy
znajdujesz się w tunelu zauważasz, że na ścianach znajduje się taki sam mech, co na ścianach jaskini. Płynąc
dłuższy czas tunelem trafiasz na rozgałęzienie, z którego jedna z odnóg prowadzi w górę. Zajmuje to parę
minut, reszta z was musi poradzić sobie z sięgającą już do kolan wodą.
Arek: Podniesienie się poziomu wody jest z pewnością związane z przypływem. Wymuszam
przesunięcie się księżyca, co spowoduje nastanie odpływu i z powrotem obniży poziom wody.
MG: Być może twoje przypuszczenia były błędne, lub też nie masz dosyć siły woli, aby zmienić ten
stan rzeczy, gdyż woda dalej podnosi swój poziom, sięga wam już do pasa. Zauważasz, że w wodzie pływają
jakieś owady, które zaczynają cię oblepiać.
Radek: Moja postać nie martwi się tym, gdyż potrafi oddychać pod wodą. Wskakuję do otworu za
syreną.
MG: W takim razie w jaskini zostało dwóch ludzi po szyję w wodzie z robakami. Co dalej?
Karol: Znajduję za załomem skalnym dwa zestawy akwalungów, dzięki temu obydwaj podążymy za
resztą.
MG: Niestety, najprawdopodobniej tego typu przedmioty nie są częścią tego świata, gdyż nic takiego
nie znajdujesz. Woda wezbrała na tyle, że musieliście zacząć pływać, z tego powodu pochodnia znalazła się
w wodzie, gdzie momentalnie zgasła. Do sufitu zostało jeszcze ponad metr, więc na razie się nie topicie.
Arek: Lekkie trzęsienie ziemi tworzy w suficie szczelinę, na tyle szeroką, aby dwie osoby mogły się
przez nią przedostać w te same miejsce, gdzie prowadzi odnoga, którą znalazła syrena. Gdy poziom wody
podniesie się, po prostu podpłyniemy do niej i zaczniemy się wspinać. Na górze spotkamy się z resztą
drużyny.
MG: Wszyscy czujecie wstrząs, oraz słyszycie trzask pękającej skały. Tak jak powiedziałeś, w suficie
otworzyło się przejście, dzięki któremu możecie wydostać się z jaskini na górę. W jakiś sposób wstrząs
spowodował jednak przygaszenie na chwilę świecenia mchu. Spowija was ciemność. Gdy poświata
powróciła, mogliście ogarnąć wzrokiem pomieszczenie. Okazało się, że nie jesteście sami, na środku
komnaty stoi duży kamienny stół, a przy nim siedzi tuzin gadopodobnych stworów, z pewnością jednym z
nich jest śniącego. Zastanawiacie się, dlaczego śni on o byciu czymś takim.
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Kreacja Świata
Świat realny w grze Oneiros stanowi jedynie tło
dla przygód. Nie znaczy to jednak, że nie ma żadnego
wpływu na to, co dzieje się we śnie. Odpowiednie
dobranie elementów świata jest fundamentem, na którym
powstaje ciekawa przygoda.
To w świecie realnym postacie graczy dostają
zlecenia, robią wywiad mający na celu odnalezienie snu
ofiary, zaznajamiają się ze stawką, o jaką idzie gra.
Zależnie od wybranych elementów świata jawy i snu,
powyższe rzeczy mogą być dziecinnie proste, lub też na
tyle skomplikowane, że dadzą podstawy do rozegrania
równie ciekawych przygód w świecie realnym.
Dobór elementów jest w kwestii Mistrza Gry,
który powinien wpasować je do świata, w którym chce
poprowadzić przygody. Nawet w stworzonym świecie,
przynajmniej część poniższych elementów musi zostać
ustalona, gdyż twórcy rzadko przywiązują wagę do
dokładnego opisania świata snów.

Oneironauta
Rzeczywistość występuje pod różnymi postaciami, Sasho. Zakładasz, że kiedy śpisz, twoje życie jest
"rzeczywiste". Twoja praca, mieszkanie, przyjaciele. Istnieje jednak także inna rzeczywistość, bardzo
różniąca się od tej, którą znasz. Kiedy zrozumiesz, kim naprawdę jesteś, "Sasha" nie będzie dla ciebie nikim
więcej jak tylko postacią w sztuce, a życie poza snem uznasz jedynie za sceniczne dekoracje.
Fragment książki "Powrót Wojowników Nocy", autor: Graham Masterton
Oneironauta to osoba, która potrafi wywołać u siebie świadome sny. Dzięki temu wie, gdy śni i w
jakim stanie się znajduje. Daje to kontrolę nad swoją senną postacią, oraz obiektami, osobami i zdarzeniami
wokoło. Może dzięki temu zdecydować, że chce latać, podnosić ogromne ciężary, spotkać wybraną osobę,
przesuwać przedmioty myślą, itd.
W tej grze Oneironauta nie tylko potrafi te wszystkie rzeczy, lecz także umie wchodzić do snów
innych osób. Dzięki temu grupa ludzi, którzy posiadają taką samą moc, może wpływać na wydarzenia we
śnie innej osoby, a poprzez to na nią samą.
Zależnie od tego, w jakim realnym świecie będzie odbywać się gra, Oneironauta może być agentem
tajnej organizacji, członkiem kultu, obiektem eksperymentu, bądź też po prostu posiadać taki dar.

Pomysły na postacie:
Jedną z postaci, która kojarzy się ze snami, jest szaman. To kapłan potrafiący rozmawiać z duchami
przodków i zwierząt, często też umie podróżować do świata zmarłych. Jest to świetny przykład postaci, która
może także wchodzić do snów innych ludzi. Używając odpowiednich rytuałów może on wprowadzić się w
trans i wejść w czyjś sen, a nawet zabrać ze sobą parę osób. Jest to postać przystająca prawie do każdego
świata, tak fantasy jak i bardziej współczesnych.
Inną postacią potrafiącą wejść do umysłu śniącego może być genialny naukowiec, który wynalazł
urządzenie umożliwiające odczytywanie snów i ich wirtualną projekcję. W takim przypadku do wejścia w
umysł innej osoby będą potrzebne drogie urządzenia, laboratorium, dużo energii, i oczywiście osoba, do
której snu chce się wejść. Takie postacie pasują do świata niedalekiej lub dalszej przyszłości.
Wielu ludzi boi się, że niektórzy ludzie, organizacje lub rządy, nieustannie ich inwigilują. Do tego
celu wykorzystują zaawansowane technologie, oraz agentów. Wyspecjalizowani telepaci mogą być
świetnymi agentami, którzy będą inwigilować wchodząc w sny określonych ludzi. W ten sposób mogą
poznać przeszłość, przekonania, a nawet zamiary osób podejrzanych o terroryzm, lub szpiegostwo. Jeżeli
tego typu telepaci będą pracować dla prywatnych korporacji, wtedy ich głównymi zadaniami może być
szpiegostwo, sabotaż, bądź też ochrona wysokich członków organizacji, przed podobnymi sobie osobami.
Bardziej fantastycznymi Oneironautami mogą być potężne istoty pogrążone w letargu, jak np.
wampiry lub smoki. Dzięki wpływaniu na ludzi poprzez sny, mogą zagwarantować sobie bezpieczeństwo, a
nawet realizować długofalowe plany, bez narażania się na odkrycie. Podobną taktykę mogą używać istoty
zbyt słabe, które nie mogą ujawnić się ludziom jak na przykład ferie lub krasnale.
Jeszcze innym Oneironautą, nawiązującym do tytułu tej gry, może być heros, czyli potomek greckiego
boga i śmiertelnej kobiety. W Olimpijskim panteonie są bogowie związani z snami, jak np. Morfeusz,
których śmiertelni potomkowie mogliby posiadać dar wchodzenia w sny innych ludzi. Być może szukaliby
tam bramy, dzięki której mogliby dostać się na Olimp.
Często łączy się świat snów z krainą umarłych, z której nawiedzają nas dusze zmarłych. Postacie
graczy mogą być tego typu duchami, które mają na ziemi jakieś zadanie do wykonania. Nie mając jednak
materialnego ciała ich jedyną szansą jest wpływać na ludzi poprzez sny.
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Jawa
Człowiek nie będzie śnił o czymś, czemu nie poświęcił w myślach chwili uwagi.
Cytat z sennika "Oneirocritica", autor: Artemidor
Stosunek ludzi do snów zmieniał się przez wieki, i pewnie będzie zmieniał się dalej. Zależnie od epoki
ludzie uważali sny za dar od bogów, przepowiednie przyszłości, odkrywanie tajników duszy, nic
nieznaczące majaki, obrazy podświadomości, itd.
Z tego powodu to, kiedy i w jakim świecie żyją bohaterowie, będzie wpływać na przygody w snach i
wydarzenia z nimi związane. Im większą wagę ludzie przywiązują do snów, tym większy wpływ na jawie
będą miały interpretacje snów. Z drugiej strony świat ludzi zaznajomionych ze światem snów może być dużo
bardziej niebezpieczny dla Oneironautów, ze względu możliwość istnienia technik obronnych przed
intruzami we śnie.
Nastawienie do snu różni się też od osoby, która dany sen śniła. Marzenie senne proroka lub szamana
będzie inaczej odbierane i interpretowane niż sen chorego i majaczącego chłopca. Lecz silne umysły dwóch
pierwszych osób będą stanowić dużo większe wyzwanie dla Oneironautów, niż słaby umysł chorego
dziecka.

Przykładowi śniący:
Sny pogrążonego w transie szamana będą odbierane, jako zesłane przez duchy przodków wizje. Z tego
powodu wszelkie dziejące się tam wydarzenia będą na pewno dobrze zapamiętane, a ich interpretacja
wpłynie na życie wielu ludzi. Śniący szaman może być bardzo aktywny w swoim śnie, co na pewno nie
pomoże przebywającym tam Oneironautom. Być może będą oni zmuszeni do krycia się ze swoimi
działaniami i ograniczenia się do wywoływania bardzo subtelnych zmian.
Dostanie się do umysłu pogrążonego w szaleństwie naukowca, przebywającego w szpitalu dla
obłąkanych, raczej nie będzie trudne. Wchodząc w taki sen jest bardzo mało prawdopodobne, aby śniący
zorientował się w obecności nieproszonych gości, czy też jakoś aktywnie zaczął z nimi walczyć. Do tego
nawet, jeżeli zorientuje się, co się dzieje, nie będzie miał nikogo, kto wysłucha jego problemów i mu
uwierzy. Przygody rozgrywane w takim świecie mogą być jednak jednym z trudniejszych. Chaos panujący w
umyśle szaleńca z pewnością utrudni odnalezienie interesujących wspomnień, a śmiertelnie niebezpieczne
koszmary prześladujące śniącego, będą stanowić realne zagrożenie dla umysłów Oneironautów.
Największym wyzwaniem może być jednak spotkanie potężnej istoty, która te szaleństwo na chorego
sprowadziła, bądź się z niego zrodziła.
Jeszcze innym ciekawym śniącym może być znany polityk, dla którego interpretacje snów są pomocą
przy podejmowaniu ważnych decyzji. Będzie on starał się za wszelką cenę zinterpretować wywołane przez
graczy omamy, jednocześnie zapamiętując twarze spotkanych tam osób. Jeżeli postacie ze snów będą się
kojarzyć mu z niebezpieczeństwem, może on na wiele sposobów utrudnić życie Oneironautom, a nawet
planować na nich zamach. Z drugiej strony, odpowiednie manipulowanie snem takiej osoby, pozwala
wpływać na jego zachowanie na jawie.
W świecie, gdzie ludzie obeznani są z mocami Oneironautów, każda wizyta takowych we śnie może
ściągnąć na nich uwagę władz, lub spowodować prywatną wendettę śniącego. W takim przypadku postacie
graczy będą zmuszone równie mocno ukrywać swoją obecność we śnie, jak i na jawie. W takim przypadku
gracze mogą też spotkać kogoś takiego samego jak oni, który jednak może mieć inne plany, co do snu
śniącego.
W świecie przyszłości sny mogą być połączone z globalną wirtualną rzeczywistością i stanowić nową
formę rozrywki. W takim przypadku Oneironauci mogą być normalnymi pracownikami, ograniczani
ustanowionymi przez państwo prawami, oraz kontrolowani przez korporacje lub rządy.
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Sen
„Ludzie sądzą, że sny nie są prawdziwe, bo nie ma w nich materii, cząstek. Ale sny są prawdziwe. Składają
się z punktów widzenia, obrazów, wspomnień, żartów, straconych nadziei..."
Cytat z komiksu "Sandman", opowiadanie "Pasażerowie", autor: Neil Gaiman
Sen jest to nowy świat, który tworzony jest przez podświadomość śniącego. To jak wygląda będzie
zależeć od tego, kim jest śniący, co poznał w ciągu swego życia, jakie ma doświadczenia, co ostatnio
zaprzątało jego myśli itd. Sen może też być zesłany przez bogów, być owocem sugestii, wywołany hipnozą,
proroczą wizją, wspomnieniem koszmarnej przeszłości itp.
Jakie nie było by źródło snu, najważniejszą osobą we nim zawsze jest śniący. To jego podświadomość
zmienia ten świat, bo choć często wydarzenia nie układają się tam w logiczną całość, to jednak zawsze
posiadają w sobie emocje.
Ze względu na to, że sen nie jest światem rzeczywistym, a tak naprawdę tworem umysłu, prawa nim
rządzące będą różnić się od tego, do czego przywykliśmy. Niemniej wyróżnić można parę powtarzających
się elementów, które dość mocno odróżniają sen od innych światów. Mistrz Gry i gracze powinni pamiętać o
tych różnicach, które często sprawiają, że plany realizowane w realnym świecie, nie mają żadnej szansy na
powodzenie we śnie.

Najważniejsze z różnic:
Występują problemy z czytaniem tekstu, większa ich ilość jest niestabilna i niespójna, tekst
bezustannie się zmienia. Nie można z tego powodu przeczytać żadnej zapamiętanej przez śniącego książki,
zrobić notatek, lub też nawet porozumieć się z inną osobą korzystając z pisma. Jeżeli ktoś będzie tego
próbował, to z pewnością część lub cała treść zmieni znaczenie.
Zegary (w szczególności cyfrowe) działają chaotycznie, po odwróceniu wzroku zegar wskazuje inną
godzinę. Powoduje to, że upływ czasu we śnie jest nie do zmierzenia. Śniący nie mogą w żaden sposób
przewidzieć, jak dużo czasu minęło od wejścia do snu, ani jak długo zajęła im dana akcja.
Zdarzenia, które normalnie dzieją się nagle (strzał z broni, włączenie światła, upadek), odbywają się z
oporem, opóźnieniem lub nie mają związku z przyczyną. Sprawia to, że działania graczy mogą nie wywołać
spodziewanych efektów np. przełączenie włącznika światła nie włączy oświetlenia, a przez to gracz nie
będzie mógł oślepić wchodzącego do pokoju wampira, bądź też naciśnięcie spustu pistoletu nie spowoduje
wystrzelenia naboju. Pewnego rodzaju sposobem na walkę z tym, może być opisywanie we śnie rzeczy,
które chce się zrobić, tak jak w filmach. W ten sposób śniący będzie spodziewać się tego, co za chwilę zrobi
postać gracza.
Gdy się czegoś boimy lub uciekamy, ruch staje się powolny i nie możemy sobie poradzić, męczymy
się. Tyczy się to tak samo śniącego, który nie ucieknie od goniących go postaci graczy, oraz bohaterów
graczy, którzy będą mieli problemy z ucieczką przed goniącymi ich koszmarami.
Występują nagłe zmiany jednej rzeczy w inną, mogą to być też zamiany osób, a nawet miejsc. Z tego
powodu gracze mogą mieć trudność z odnalezieniem osób, z którymi przed chwilą rozmawiali, bądź też
odnalezienia budynku, z którego przed chwilą wyszli.
Odbicia w lustrze lub wodzie nie pokazują tego, co jest przed nimi. To co pokaże lustro zależy od
tego, co chce podświadomość śniącego tam stworzyć. Z tego powodu nie można używać ich do sprawdzenia
co jest za rogiem, lub użyć odbicia do wprowadzenia w błąd przeciwnika. Lustro we śnie, może działać jak
krzywe zwierciadło, lecz także być bramą do ukrytych koszmarów śniącego.
Czas we śnie płynie dużo szybciej niż na jawie, dlatego cała przygoda we śnie może odbyć się w
czasie paru minut czasu rzeczywistego.
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Śnienie
„Każdy umysł tworzy własny świat i zamieszkuje własny świat,
a każdy świat stanowi jedynie maleńką część jedności - Śnienia...”
Cytat z komiksu "Sandman", opowiadanie "Dom lalki", autor: Neil Gaiman
W Oneiros jednym z najważniejszych założeń, bez którego nie można wyobrazić sobie rozgrywania w
tej grze przygód, jest możliwość przenoszenia się do snów innych osób. Z tego powodu Mistrz Gry musi
określić, jak wygląda świat snów i jak można się do niego dostać. Występują trzy podstawowe podejścia do
tego zagadnienia:

Jeden śniący - Jeden świat
W podstawowym przypadku zakłada się, że każdy śniący śni swój własny sen, do którego w
normalnych okolicznościach nie mogą dostać się inni śniący. Każdy z tych snów jest indywidualnym
odbiciem pragnień i wspomnień śniącego, dlatego jest niepowtarzalny.
Jedynym sposobem, aby dostać się do snu innej osoby, to bezpośrednie podłączenie się do umysłu
śniącego, poprzez bliski kontakt. Może to być przykładowo osiągnięte przez specjalny rytuał magiczny
odprawiony nad śniącym, bądź też podłączenie do skomplikowanego urządzenia, które tworzyć będzie
wirtualny senny świat.
Tego typu założenie utrudnia przygotowanie na jawie do sennej ekspedycji, lecz utrudnia wejście
innym nieproszonym gościom.
Przykład: Światy przedstawione w filmach "Incepcja" i "Cela".

Wiele światów - Jedno śnienie
Innym przykładem jest przypadek, gdy każdy śniący tworzy swój własny sen, lecz staje się on częścią
większej całości. W takim przypadku nie istnieje możliwość, że przez przypadek w jednym śnie znajdzie się
kilku śniących. Z drugiej strony istoty potrafiące przemieszczać się między snami mogą zawitać do
dowolnego snu, choć odnalezienie określonego snu jest bardzo trudne.
W takim świecie Oneironauci mogą najpierw wejść do śnienia, a potem szukać snu, który śni
interesujący ich śniący. Aby się tam dostać mogą być potrzebne odpowiednie rytuały magiczne, w których
używa się składników związanych ze śniącym jak np. jego włosy, bądź też użyć specjalnego urządzenia,
które jednak trzeba wcześniej dostroić do fal mózgowych określonej osoby.
Dodatkowym utrudnieniem może być możliwość zgubienia się pośród miliardów snów śnionych przez
ludzi, oraz duża szansa na zjawienie się nieproszonego gościa.
Przykład: Światy przedstawione w książkach: "Wurt" i "Wojownicy nocy".

Jeden świat - Wielu śniących
W trzecim przypadku uznajemy istnienie jednego, lecz nieskończenie pojemnego świata, do którego
udają się jaźnie śniących. Sprawia to, że kilku śniących może śnić jeden sen i spotkać się tam, bądź też
naprzemiennie śnić w nim i zostawiać po sobie jakieś rzeczy, które odkryje następny odwiedzający. W takim
świecie mogą istnieć istoty we śnie, które będą świadome tego, że odwiedzają ich śniący.
Znalezienie określonej osoby przez Oneironautów w takim przypadku, może sprowadzić się do
wydobycia informacji, co najczęściej się śni danej osobie, a następnie wywołania u siebie takich samych
snów. Trzeba liczyć się jednak z możliwością spotkania istot zamieszkujących taki senny świat.
Przykład: Światy przedstawione w komiksach "Sandman" i "Dreamland".
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Śniący
Rozpostarłbym je pod twoje stopy.
Lecz jestem biedny, mam tylko sny,
Moje sny ścielę pod twoje stopy,
Stąpaj więc lekko, bo stąpasz po snach.
Fragment wiersza "Poeta pragnie szaty niebios", autor: William Butler Yeats
Centralną postacią każdego snu jest osoba, która go śni. Cała senna rzeczywistość istnieje tylko w
obrębie percepcji śniącego, a to jak wygląda, lub jak się zmienia, zależy od jego doświadczeń, wiedzy,
wyobraźni, oraz targających go aktualnie uczuć. Śniący, do którego snu można się dostać, przeważnie nie
jest jednak świadom swojego stanu, co daje szanse na wpływanie na śniącą osobę.
Świat zrodzony w umyśle śniącego często różni się od wyobrażeń Oneironauty. Może to być
spowodowane nie tylko innym spojrzeniem na świat, lecz także pewnymi uwarunkowaniami kulturowymi
lub fizycznymi. Zależnie od świata, w jakim żyją Oneironauci, Śniący nie musi być nawet człowiekiem.

Śniący, ich światy, oraz rodzące się z tego pytania:
W świecie przyszłości mogą istnieć świadome maszyny. Czy takie istoty mogą śnić tak jak ludzie? Jak
bardzo sen sztucznej inteligencji będzie się różnił od snu człowieka? Jakie nowe wymiary będzie posiadać
świat, który stworzony został w umyśle maszyny?
Dla niektórych miasta są jak żywe organizmy, w których budynki tworzą szkielet i ciało, a
mieszkańcy krwiobieg i system nerwowy. Czy tak spersonifikowane miasto może być żywą istotą? Czy
stworzone z budynków, ożywione energią mieszkających w nim ludzi miasto, może śnić wieczny sen? Jaki
wpływ na rzeczywistość będą miały zmiany wywołane we śnie?
Można wejść do snu osoby niewidomej od urodzenia. Jak można obserwować i wpływać na świat,
który złożony jest tylko z dźwięków, zapachu i dotyku? Czy występująca, w snach niektórych niewidomych,
przestrzenna pamięć, stworzy świat przystępny widzącemu? Czy ktoś, kto nigdy nie widział nieba może o
nim śnić?
Głuchoniemi od urodzenia też śnią. Jak poradzą sobie Oneironauci w świecie, gdzie pozbawieni są
podstawowej formy komunikacji między ludźmi? Jeżeli nie znają języka migowego, ani nie potrafią czytać
z ruchu warg, czy mogą ufać pismu w świecie, gdzie dwa razy nie można przeczytać tego samego zdania?
W świecie fantasy można dostać się do snu pogrążonego w letargu smoka, bądź też innej ogromnej
magicznej istoty. Jak bardzo inaczej postrzegają świat istoty władające magicznymi zmysłami? Czy
prymitywni ludzie zrozumieją otaczający ich magiczny świat? Jak bardzo różni się perspektywa na świat i
wydarzenia istoty, która przewyższa innych mieszkańców tak wzrostem jak i mocą?
W wielu światach można spotkać nieśmiertelnych lub długowiecznych śniących, takich jak wampir,
mumia lub smok. Jak upływ czasu odczuwa istota żyjąca milenia? Jak bardzo świat snu będzie się zmieniał u
istoty, która posiada pamięć o wydarzeniach dorównujący kilkuset zwykłym śmiertelnikom?
Niektórzy z ludzi mogą śnić o czasach swojej młodości, lub też pochodzić z obcych krajów o innej
kulturze i języku. Jak trudno zmieniać rzeczywistość, kiedy nie wie się jak zareaguje na to śniący? W jaki
sposób porozumieć się, gdy nie zna się wspólnego języka?
Czasem trzeba dostać się do umysłu dziecka, lub też przedstawicieli prymitywnej kultury, której
spojrzenie na świat pochodzi z bajek i mitów. Jak bardzo różni się świat widziany oczami dorosłego realisty
od oczu dziecięcego marzyciela? Jak bardzo prymitywny symbolizm zmienia wydarzenia w
fantasmagoryjnym świecie snów?
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Awatar
Życie na jawie pogrążą nas w niebycie, bowiem rozprasza nas i każe patrzeć na innych. Tylko sen odsłania
nas takich, jacy jesteśmy naprawdę.
Fragment z książki "Ulisses z Bagdadu", autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Awatar jest iluzją ciała w sennej rzeczywistości. Pokazuje jak dana osoba o sobie myśli, oraz co czuje.
Będąc projekcją nie jest materialna, może być dowolnie zmieniana, oraz odtwarzana, jest jednak połączona z
umysłem śniącej ją osoby. Te połączenie sprawia, że obrażenia zadane awatarowi oddziałują na umysł
śniącego sprawiając mentalny ból, co może prowadzić do zmęczenia, bólów głowy, utraty poczytalności,
wzrostu tętna i ciśnienia krwi, a nawet śmierci.
Śniący często zmienia swojego awatara, co jest związane z wydarzeniami rozgrywającymi się we śnie.
Może to być na zasadzie zmiany swojej osoby, gdy w jednym pomieszczeniu jest naukowcem, lecz gdy
pojawi się wroga osoba, to w sekundzie zmienia się w żołnierza z karabinem. Inną formą zamiany jest
przeskakiwanie między istniejącymi już we śnie osobami, gdy raz jest śledzącym walki gladiatorów
Cezarem, aby w następnej chwili być jedną z walczących postaci na arenie. Istnieje też opcja, że śniący nie
uczestniczy w wydarzeniach, a jest bezosobowym obserwatorem tego, co tworzy jego wyobraźnia. W takich
chwilach jego awatar nie istnieje.
Oneironauci przez cały czas posiadają swojego awatara, jest ich kotwicą w odwiedzanym śnie. Jeżeli
ktoś go zaatakuje, mogą stracić koncentrację i zapomnieć, że znajdują się we śnie. Konsekwencją tego jest
utrata nadzwyczajnych mocy, jakie mają świadomie śniący, oraz kontroli nad awatarem. Oneironauci są
świadomi tego niebezpieczeństwa, a dzięki specjalnym technikom potrafią odzyskać świadomość śnienia,
nie mogą jednak robić tego w nieskończoność.

Wygląd Awatara
Awatar oneironautów nie jest dokładnym odzwierciedleniem ich realnego wizerunku, a raczej
wyidealizowanym autoportretem, który pokazuje jak podświadomie widzą siebie. Może to być obraz bardzo
podobny do realnego, lecz bez zmarszczek i z umięśnioną sylwetką, pokazując innym jak chcielibyśmy
wyglądać. Awatar może też wyglądać jak schorowany stary człowiek, gdy obarczamy siebie winą i czujemy
się gorsi od innych. Czasem w wyglądzie może być też wpasowana jakaś nienaturalna rzecz, jak np. kocie
uszy związane z zamiłowaniem do zwierząt lub też ogon, który posiada jakiś nasz ulubiony bohater.
Wygląd awatara zawsze dostosowuje się do zastanych we śnie realiów. W przypadku zmiany
otocznia, wygląd też będzie się zmieniał. Nowy oblicze wpasowywać się będzie do otocznia, co jest
związane z naturalną skłonnością do dopasowywania wszystkich elementów snu do siebie i najczęściej
wymuszane jest przez śniącego sen, a nie przez goszczących tam oneironautów. Z tego powodu nowe
wcielenia mogą nie być znane noszącym je postaciom. Jedynym nie zmiennym elementem awatara jest
twarz, na której zmianę śniący nie ma wpływu, jedynie oneironauta może sobie ją zmienić.
Przykład: W śnie o średniowieczu przybiera się wygląd giermków, rycerzy, książąt albo też katów i
żebraków. We śnie o mieście przyszłości awatary wyglądają jak politycy, najemnicy, może też jak jakiś
cyborg lub robot. Na statku kosmicznym wyglądać można jak obcy widziany w jakimś filmie SF.
Taka sama zasada dotyczy Śniącego, który nieświadomie dostosowuje swój wygląd nie tylko do
otoczenia, lecz także do targających go emocji. Na podstawie wybieranych przez niego postaci można
poznać czego pragnie, lub też wiedząc jaki jest, można zgadnąć gdzie znajduje się jego awatar.
Przykład: W świecie średniowiecza, gdy śniącym targa poczucie winy, awatar będzie jakąś ofiarą, jak
np. wyśmiewany i poniżany wiejski głupek lub błazen. Gdy ma sadystyczne skłonności, wtedy może wcielić
się w rolę kata albo wygrywającego krwawe walki najemnika. Chcący być w centrum uwagi wciela się w
zauważalną postać jak król lub piosenkarz, za to osoba nielubiąca rozgłosu może takich wcieleń unikać.
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Inne Światy
W piekle nauczyłam się jednej rzeczy, że moc równa jest pragnieniu.
Cytat z komiksu "Lady Death: The Reckoning #2", scenarzysta: Brian Pulido
Założeniem gry Oneiros: Karty Wyobraźni jest, że odbywa się w bardzo specyficznym środowisku,
jakim jest sen. Jeżeli jednak odrzucimy różnice, jakie zostały wymienione w podrozdziale "Sen", to można
odnaleźć inne światy, gdzie silna wola i wyobraźnia nadają kształt otoczeniu. Poprzez swoje podobieństwo
światy te mogą przeplatać się na jakimś poziomie ze snem. Z tego powodu bohaterowie graczy mogą trafić
tam, świadomie lub też nieświadomie, gdy eksplorują nieznane obszary wyobraźni śniącego.
Nie oznacza to, że podane światy będą pasować całkowicie do mechaniki, na której bazuje ta gra, lecz
chwilowe przejście na tamtą stronę może dodać ciekawy motyw do sesji, lub całej kampanii. Zmianę można
zaznaczyć nie pozwalając na używanie niektórych mocy, lub rezygnując z pewnych mechanicznych
rozwiązań.

Oniryczne światy:
Świat, który chyba najbardziej kojarzy się ze snami są zaświaty, czyli świat gdzie przenoszą się dusze
po śmierci. Jeżeli każdy ze zmarłych oczekuje swojej wizji zaświatów, a po śmierci trafia tam gdzie chce,
wtedy oznacza to, że świat ten poddaje się woli ducha. Zależnie od religii wizje zaświatów mogą się
diametralnie od siebie różnić. Najbardziej znanymi tego typu światami będą niewątpliwie Niebo, Piekło i
Czyściec z religii Chrześcijańskiej, choć innymi znanymi światami mogą być: Valhalla z mitologii
germańskiej i Pola Elizejskie z mitologii greckiej.
Przykład: Wizja piekła ukazana w komiksach "Sandman" lub "Lady Death".
Innym paranormalnym światem jest plan astralny, czyli mistyczny wymiar, do którego wędrują dusze
osób potrafiących opuszczać swoje ciało. Składa się on z myślokształtów, będących odbiciem przedmiotów i
osób z rzeczywistego świata, na które można wpływać siłą woli. Podróżując po tym świecie można
obserwować świat materialny, a nawet odnaleźć przedmioty z przeszłości.
Przykład: Przestrzeń astralna opisana w grach fabularnych "Shadowrun" i "Earthdawn".
Trzecim przykładem mogą być wymiary zamieszkane przez bogów i demony, w których potężne byty
naginają wszystko podług swej woli. Nie panuje tam czas i przestrzeń w znanych nam formach, dzięki
czemu można podróżować poprzez niego w czasie i przestrzeni. Wchodzące tam istoty, które obdarzone są
potężną mocą i wolą, mogą nabyć tam boskich mocy.
Przykład: Otchłań ze świata Dragonlance opisana m.in. w książce "Próba Bliźniaków", oraz Osnowa
(Immaterium) ze świata Warhammera pojawiająca się m.in. w książce "Oko Terroru".
Jeszcze innym światem podobnym do snu, może być zaawansowana postać rzeczywistości wirtualnej,
gdzie superkomputery kreują wirtualny wszechświat. Jeżeli wchodzimy tam całkowicie odcięci od realnego
świata, oraz gdy dodamy możliwość wpływania na otoczenie samymi myślami, to odróżniać go od
świadomego snu będą tylko nieistotne szczegóły.
Przykład: Rzeczywistość wirtualna przedstawiona w takich filmach jak: "Matrix", "Tron", "Kosiarz
Umysłów" lub też "Trzynaste piętro".
Przenoszenie się między światami może być związane ze stanem lub naturą śniącego, bądź też
miejscem gdzie on przebywa. Wchodząc do snu umierającej istoty można dostać się do świata umarłych,
przebywanie w śnie półboga lub potężnego kapłana, może przenieść na boski plan, a Oneironauci
korzystający z technicznych urządzeń mogą znaleźć się w wirtualnej rzeczywistości.
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Leksykon
Są rzeczy, których nie dowiesz się z książek.
Są rzeczy, których nie dowiesz się znikąd.
Jedynie śniąc możesz je znaleźć w innych ludziach.
Cytat z serialu "Twin Peaks", reżyser: David Lynch
Jak w każdej grze RPG, niektóre z wyrazów użytych w podręczniku mają inne znaczenie niż
potocznie się przyjmuje, lub też wprowadza się nowe, dla określenie mechanicznych terminów. Poniżej
znajduje się lista takich wyrazów użytych w tejże grze, a aby zaakcentować ich zmienione znaczenie, w
tekście są one zapisywane z dużej litery.
Sen - senna rzeczywistość, w której rozgrywa się przygoda.
Śnienie - wszechświat złożony z połączonych snów.
Śniący - osoba, w której śnie rozgrywa się przygoda.
Oneironauta - człowiek, który potrafi świadomie śnić, oraz wchodzić do snów innych osób.
Awatar - wirtualne ciało śniącej osoby, podatne na zranienie, ale tak naprawdę niematerialne.
Rola - wyróżniająca Oneironautę specjalizacja w manipulacji określonymi elementami snu.
Kreator - jedna z Ról dla postaci do wyboru przez graczy, potrafi tworzyć lub zmieniać przedmioty.
Morfer - jedna z Ról dla postaci do wyboru przez graczy, potrafi zmieniać swojego awatara.
Realizator - jedna z Ról dla postaci do wyboru przez graczy, potrafi wykonywać dowolne czynności.
Aranżer - jedna z Ról dla postaci do wyboru przez graczy, potrafi manipulować wydarzeniami i tworzyć je.
Fantazja - motyw, który wspomaga kreatywność istot we śnie, ułatwia testy.
Zmora - motyw, który osłabia wolę istot we śnie, utrudnia testy.
Atut - jednorazowa moc, która wyróżnia bohatera gracza.
Kolor Snu - określa klimat i rodzaj snu, jest odzwierciedleniem uczuć śniącego.
Chaos - jeden z czterech Kolorów Snu, zawiera w sobie chaos wydarzeń i szaleństwo bohaterów.
Harmonia - jeden z czterech Kolorów Snu, zawiera w sobie spójność akcji i tematyki.
Koszmar - jeden z czterech Kolorów Snu, zawiera w sobie nieprzyjemne doznania.
Marzenie - jeden z czterech Kolorów Snu, zawiera w sobie przyjemne doznania.
Róża Snów - graficzna ilustracja z dwiema osiami, na której zaznacza się aktualny Kolor Snu.
Pion - pionek na Róży Snów, który dokładnie określa aktualny Kolor Snu.
Cień - złe odbicie śniącego, może mieć w śnie awatara.
Nemezis - złe odbicie Oneironauty, źródło zmor we śnie.
Konstrukt - senny twór będący personifikacją wspomnień, pragnień lub uczuć śniącego.
Myślokształt - istota zrodzona ze snów, gdy wiele osób śni o jednej rzeczy lub osobie.
Byt - każda świadomość we śnie: Śniący, Cień, Oneironauta, Nemezis, Demon, Duch, Konstrukt itp.
Moc - wpływanie na rzeczywistość senną przez postacie, rodzaj zależny od koloru użytej karty przez gracza.
Zdolność - wpływanie na rzeczywistość senną, moc zależna od Roli.
Czynność - wykonanie we śnie rzeczy, które może zrobić zwykły człowiek.
Akcja - opis zmian we śnie po użyciu Mocy lub Zdolności i ich oczekiwanych konsekwencji.
Test - sprawdzenie czy udało się wpłynąć na sen, wymaga porównania starszeństwa kart.
Wyzwanie - Test, w którym postaci nie grozi żadne niebezpieczeństwo.
Konfrontacja - Test, w którym gdy gracz przegra, może stracić kontrolę nad Awatarem.
Pojedynek na Wyobraźnię - określona seria Konfrontacji z potężnym Bytem sennym.
Zmęczenie - reprezentuje wysiłek związany z przegranymi konfrontacjami.
Zaśnięcie - stan przejściowy, gdy gracz traci kontrolę nad Awatarem.
Zapomnienie - całkowita utrata kontroli nad Awatarem do końca przygody.
Stabilność - określa jak mocny jest przeciwnik, lub jak trudno wykonać jakieś zadanie.
Starszeństwo - kolejność kart od najniższej wartości do najwyższej: 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, W, D, K, A, J.
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Morfowanie Bohatera
W grze Oneiros postać nie jest opisana
kilkudziesięcioma cyferkami, co mocno odróżnia ją od
większości gier RPG. Jest to spowodowane tym, że w
krainie snów nie liczą się siła, zwinność czy
spostrzegawczość, a zdolność do kreowania świata wokół
siebie. Z tego powodu na karcie postaci znajdzie się tylko
parę elementów, które przedstawiają kreatywne zdolności
bohatera.
W pierwszym podrozdziale znajduje się skrótowe
tworzenie postaci, a w następnych dokładniejsze opisy
poszczególnych aspektów charakterystyki.
Wyjaśnienie mechanicznych aspektów gry jest
dopiero w następnym rozdziale zatytułowanym
"Realizacja Mechaniki".

Bohater Gracza
Urodziłeś się ze szczególnym darem, ale ludzie wokół ciebie traktują to jak przekleństwo. Twoja matka boi się
ciebie, a twój ojciec patrzy na ciebie ze wstydem w oczach. Przyjdź na letni obóz Whispering Rock Psychic, i
możesz pokazać im wszystkim. W domu, twoje moce czynią cię samotnikiem, wyrzutkiem, cyrkowym
dziwakiem. Ale w tym dojo, w tym parapsychicznym dojo, sprawiają, że jesteś bohaterem.
Cytat z gry "Psychonauts", producent: Double Fine Production
Oneironauta to wyjątkowa postać, która pozostawia za sobą swoje ciało, a do świata snów przenosi
tylko swój umysł, a wraz z nim swoje wyobrażenie siebie.
Tworzenie postaci w Oneiros jest bardzo proste i składa się z kilku prostych kroków. Po pierwsze
trzeba wybrać jak się do postaci do zwracają, może to być imię lub przezwisko. Po drugie należy opisać
Awatara, a przynajmniej parę charakterystycznych szczegółów. Nie jest to realny wygląd, a tylko pewien
ideał tego, jak chciałaby wyglądać dana postać. Awatar we Śnie będzie się ciągle zmieniać, zależnie od
konwencji w danym momencie, lecz opisany na karcie postaci wygląd jest pewnego rodzaju wzorcem, do
którego będzie wracał, oraz wskazówką dotyczącą bohaterów, w jakie będzie się zmieniać.
Wchodząc do czyjegoś Snu Oneironauci przechodzą do innego świata, pełnego nieznanych
niebezpieczeństw, których formy nie można przewidzieć. Do tego dochodzi zadanie, jakie mają wykonać
postacie graczy będąc w Śnie, co wymaga specjalnych umiejętności, wiedzy, a także szczęścia. Przebywanie
w czyimś umyśle powoduje duże zmęczenie, które może szybko pozbawić świadomości. Aby sprostać tym
wszystkim wyzwaniom Oneironauci łączą się w grupy, w których każdy jest specjalistą w określonej iluzji
rzeczywistości.
Przed grą Gracze muszą podzielić się Rolami, które będą pełnić w Śnie ich postacie. Istnieją cztery
Role: Kreator (umiejący zmieniać świat wokoło), Morfer (koncentrujący się na zmianach swojej postaci),
Realizator (koncentrujący się na czynnościach), oraz Aranżer (osoba potrafiąca zmieniać wydarzenia).
Wybór Roli nie oznacza, że postać będzie mogła wpływać tylko na daną sferę Snu, lecz wyznacza obszar, w
której zmianach jest najlepsza. Jeżeli gra mniej niż czterech Graczy, wtedy każdy musi wybrać tylko jedną
Rolę dla siebie. Dopiero po wybraniu przez wszystkich Graczy Roli, można przejść do określenia
następnych elementów charakterystyki postaci.
W umyśle każdego człowieka kłębi się wiele myśli, a to ktoś może zastanawiać się nad pracą, ktoś inny
myśli o swojej sympatii, lub drży na myśl o spotkaniu jakiejś osoby, u kogoś innego pojawiają się dawno
zapomniane wspomnienia, które mogą wywołać miłe uczucia, lub przywoływać dawne urazy. Niektóre z tych
rzeczy będą motywować kogoś do pracy, a inne będą utrudniać skupienie się. Te wszystkie myśli i
skojarzenia z dnia odbijają się we śnie Oneironauty.
Następnym krokiem jest określenie pojedynczej Fantazji i Zmory, które określają, co ostatnio
zaprzątało myśli Oneironauty. W tej sferze Gracze mają całkowitą dowolność wyboru, lecz muszą pamiętać,
że prostota wykorzystania Fantazji musi być zbalansowana przez częstość pojawiania się Zmory. Czy tak
jest będzie decydował Mistrz Gry, który ma możliwość odrzucenia Zmory nieodpowiadającej sile Fantazji.
Nie ma zasad zabraniających powtarzania się Fantazji i Zmor u innych Graczy.
Każdy z Oneironautów ma zdolność, która odróżnia go od innych, oraz daje pewne przewagi w czasie
Snu. Może to być silna psychika, dobre poznanie symboliki snu, nadzwyczajna kreatywność itp.
Trzecim wyborem jest Atutu postaci. Jest to jednorazowa przewaga, która wpływa na mechanikę
rozgrywki. Atuty, tak jak Role, nie mogą się powtarzać. Lista Atutów do wyboru znajduje się w jednym z
dalszych podrozdziałów.
Ze względu na wykluczające się cechy w karcie postaci,
Gracze powinni tworzyć swoich bohaterów wspólnie i zawsze z Mistrzem Gry.
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Kreator
- Wiesz, co oferuję. Mają wybór.
- Pieniądze.
- Nie tylko. Dobrze wiesz. To szansa na tworzenie katedr i całych miast, rzeczy, które nigdy nie mogłyby
zaistnieć w prawdziwym świecie.
Dialog z filmu "Incepcja", scenariusz: Christopher Nolan
Kreator jest to jedna z czterech Ról, którą może wybrać
gracz dla swojego bohatera. Oneironauta Kreator, najlepiej
opanował tworzenie i zmienianie otaczających go we śnie
rzeczy. Można porównać go do maga tworzącego dowolne
przedmioty, lub inżyniera budującego i zmieniającego
otaczającą go w snach rzeczywistość. Dzięki swojej mocy
Kreator może stworzyć każdy nieożywiony obiekt, od czegoś
tak prostego jak ołówek, po bardziej skomplikowane jak granat,
samochód, aż po całą stację kosmiczną.
Grający Kreatorem ma ograniczoną możliwość zmiany
swojej osoby, oraz wpływania na wydarzenia. Z tego powodu
gracz, który wybierze tą rolę powinien nastawić się, na
wymyślanie ciekawych zastosowań dla stworzonych rzeczy,
oraz często używać mocy zmiany zastanych we śnie
przedmiotów.
Przykład: Przystępując do walki, grający kreatorem Karol,
zamiast pozwolić walczyć swojej postaci mieczem, może
stworzyć dla niej mecha, w którym jego bohater będzie miał
dużo większe szanse niż walcząc wręcz. Innym rozwiązaniem
jest zmiana zbroi przeciwnika w żelazną trumnę, z której nie
wyjdzie do końca bitwy.

Archetypy:
Ariadne (bohaterka z filmu "Incepcja")
Ariadne była architektką snów, czyli osobą tworzącą iluzję świata, w której miał śnić śniący. Jej
zadaniem było zaprojektować rzeczywistość całego snu, budynków, pogody, słowem doskonałej iluzji. W
filmie potrafiła zagiąć miasto jak kartkę papieru, tworzyć figury abstrakcyjne jak zapętlające się labirynty
lub zmienić lustro w teleport.

John Murdoch (postać z filmu "Mroczne Miasto")
Główny bohater filmu Mroczne Miasto, na początku zagubiony i nieświadomy swojej mocy,
stopniowo odkrywa swój dar. Dzięki mechanizmowi stworzonemu przez obcych, ma moc dowolnego
formowania otoczenia. Może zmieniać kształt i wielkość budynków, tworzyć drzwi, mola, morza, itp.

Dżinn (postać z książki "Baśnie tysiąca i jednej nocy")
Potężny duch, który jest uwięziony w magicznej lampie i musi spełniać życzenia jej posiadacza. Moce
dżina były zadziwiające. Potrafił wyczarować kosze kosztowności wraz z noszącymi je niewolnikami,
przyoblec ludzi w najdroższe szaty, w jeden dzień stworzyć pałac, aby potem przenosić go między
kontynentami.
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Morfer
Śniłem, że mówię w innym języku,
Śniłem, że noszę inną skórę,
Śniłem, że byłem moją najmilszą,
Śniłem, że mam tygrysa naturę.
Fragment książki "Abarat. Dni magii, noce wojny", autor: Clive Barker
Będący Morferem Oneironauta posiada moc zmiany swojego Awatara w dowolny sposób. Można go
nazwać sennym kameleonem. Dzięki swojej mocy może zmienić się w kogokolwiek lub cokolwiek, od
myszy, kota, przez dowolną osobę jak prezydent, dawno zmarły poeta, postać z filmu, aż po gigantycznego
robota. Może też zmieniać część swego ciała. Po dokonaniu zmiany Oneironauta będzie mógł nabyć cechy
danej istoty, czyli zmieniając się w olbrzyma nabiera nadludzkiej siły, a przeobrażając się w smoka może
zionąć ogniem i latać.
Zakres zmian Awatara jest dowolny i dotyczy nie tylko osoby, ale także noszonego ekwipunku. Dzięki
temu Morfer może wyjąć z kieszeni długopis, Uzi, albo maskę gazową, może też zmienić ubranie w pancerz
wspomagany.

Archetypy:
Mystique (postać z komiksów i filmów
Marvela, głównie "X-men")
Mutantka ze świata Marvela, znana
głownie z filmów i komiksów X-men. Posiada
moc zmiany swojego wyglądu, ubioru, głosu, a
nawet linii papilarnych. Bardzo często
wykorzystywała te zdolności do szpiegowania,
uwodzenia
bogatych
ludzi,
oszukiwania
zabezpieczeń biometrycznych, a nawet straszenia
przeobrażając się w nieistniejące monstra.

Maska (bohater z filmu "Maska")
W filmie każdy, kto nałożył na twarz
tytułową maskę, zamieniał się w ludzką
inkarnacja nordyckiego boga kłamstw i oszustw
Lokiego. Jego zachowanie i możliwości
przypominały bohaterów kreskówek. Mógł wyjąć
z kieszeni dowolny obiekt, obojętnie czy to było
fałszywe zdjęcie, czy też bazooka, w mgnieniu
oka zmieniał swoje ubranie, a jego twarz była
plastyczna jak guma.

Gigant (postać z europejskiej baśni
ludowej o kocie w butach)
W opowieści Gigant był panem dużych włości, który potrafił zamieniać się w dowolne zwierzę. Nie
tylko zmieniał swój wygląd, lecz także przyjmował wielkość danego zwierzęcia. Kot w butach wykorzystał
to, że zamiana była całkowita i przechytrzył Giganta. Namówił go do zmiany w mysz, którą to następnie
złapał i zjadł.
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Realizator
- W jaki sposób cię pokonałem?
- Jesteś za szybki.
- Czy wierzysz, że moje bycie silniejszym lub szybszym w tym miejscu ma cokolwiek wspólnego z moimi
mięśniami? Myślisz, że to, czym w tej chwili oddychasz, to powietrze...?
Fragment dialogu z filmu “Matrix”, reżyseria: bracia Wachowscy
Realizator
ma
moc
wykorzystania
jakiejkolwiek umiejętności na nadludzkim poziomie,
oraz naturalnej lub nadnaturalnej zdolności. Dzięki
temu może posiadać nadludzką siłę, niezwykłą
wytrzymałość, superszybkość, może też latać, strzelać
laserami z oczu i wiele innych.
Używając ludzkich umiejętności może walczyć
jak najlepszy szermierz, popisywać się akrobacjami
rodem z cyrku, może też pływać szybciej niż ryba,
albo też dostrzec owada z kilkuset metrów.
Ograniczeniem możliwości Realizatora nie jest
fizyka, lecz jego wiedza, inteligencja i wyobraźnia. W
śnie można zrobić prawie wszytko, lecz nie można
zrobić tego, czego skutków nie znamy. Z tego
powodu mimo możliwości hakowania dowolnego
komputera w sennej rzeczywistości, jeżeli napotkamy
zagadkę logiczną, to używając swojej mocy
Realizator nie może jej rozwiązać. Tak samo nie
może czytać w myślach, ani na nie wpływać.

Archetypy:
Neo (bohater filmów z serii "Matrix")
Neo był hakerem, który uwięziony w stworzonej przez maszyny wirtualnej rzeczywistości, potrafił
naginać jej zasady. Nie tylko miał tam super szybkość, wytrzymałość i zdolność latania, ale także potrafił
zatrzymywać pociski myślą, lub niszczyć samoświadome programy dosłownie wchodząc w ich awatary.

Superman (superbohater ze świata DC)
Bohater będący jedną z ikon popkultury, nazwany super człowiekiem, posiada prawie wszystkie
moce, jakie tylko autorzy mogli wymyśleć. Super szybkość, siła, wytrzymałość, wzrok o mikroskopowym
powiększeniu, strzelanie laserami z oczu, huraganowe dmuchnięcie i parę innych zdolności. Jednak, gdy nie
walczy o ziemię, ukrywa swoją tożsamość udając zwykłego człowieka, tak jakby Superman był sennym
awatarem, a Clark realną osobą na jawie.

Corvin (postać z cyklu książek Amber)
W książkach ze świata Amberu, wszyscy pochodzący z pierwotnej rzeczywistości są obdarzeni
nadludzkimi cechami. Jedną z takich osób jest Corvin. Posiada on nadludzką wytrzymałość, zdolność
regeneracji, niezwykłą siłę i szybkość. Jego umiejętności szermiercze wprawiłyby w zdumienie każdego
ludzkiego wojownika.
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Aranżer
Choć my, jako odgrywający role, jesteśmy w stanie zmieniać pory dnia wedle życzenia. Jednak zasady
zabraniają dokonywania takich zmian jedynie przez zwykły kaprys...
Cytat z mangi "Alicja w Krainie Serc", scenariusz: QuinRose
Posiadając moc Aranżera postać ma wpływ na
wydarzenia wokół niego. Dzięki temu może sprawić by
ktoś poszedł w lewo zamiast w prawo, podniósł kość
zamiast pistoletu, padał grad w lipcu, zaszło słońce w
południe, spadła komuś na głowę gałąź z drzewa lub
cegła z budynku itd. Daje to możliwość reagowania i
zmieniania wydarzeń, lecz nie daje mocy wprowadzania
elementów, które nie znajdują się już we śnie. Z tego
powodu strzelając serią z karabinu, może zabijać jedną
osobę jednym nabojem, lecz nie można stworzyć
pocisków znikąd.
Aranżer może też sprowadzić napotkaną
wcześniej we śnie istotę, lecz kontrola nad przyzwanym
sprowadza się do określenia, co zrobi bezpośrednio po
pojawieniu się i musi to być czynność pasująca do danej
postaci. Po przyzwaniu i zrobieniu jednej rzeczy
Konstrukt będzie zachowywał się tak, jak zdecyduje
Mistrz Gry. W ten sposób można sprawić, że napotkany
wcześniej w jaskini smok napadnie na wioskę, lecz nie
może kazać mu oszczędzić postaci graczy. Nie można
też używając tej mocy wezwać Robota i kazać mu pielić
grządki, gdyż nie został do tego stworzony.

Archetypy:
Śmierć (bohaterka z serii filmów Oszukać Przeznaczenie)
W filmie Śmierć jest bezosobową siłą, która aranżując ciąg nieprawdopodobnych przypadków,
przenosi głównych bohaterów na tamten świat. Wykręcenie się śrubki, mała plama wody, spięcie w gniazdku
i wiele innych niby trywialnych rzeczy doprowadza do tragicznych dla głównych bohaterów wypadków.

Cris Johnson (główny bohater filmu Next)
Cris to człowiek, który posiada nadnaturalną zdolność cofania się w czasie, lecz tylko o 5 minut. W
filmie jego umiejętność pokazano, w bardzo ciekawy sposób, gdy ucieka przed ochroniarzami w banku
wiedząc gdzie go nie zauważą, ostrzega przed pułapkami cofając się w czasie chwilę po tym jak wybuchły,
przeszukuje cały statek w parę sekund dzięki kilkudziesięciu cofnięciach się w czasie, po sprawdzeniu za
każdym razem innego obszaru, a nawet unika pocisków z pistoletu na bliski zasięg.

Domino i Longshot (superbohaterowie z komiksów X-men wydawnictwa Marvel)
Obydwoje z wymienionych bohaterów posiadają nadludzką zdolność do przynoszenia sobie szczęścia,
bądź też zsyłania na wrogów pecha. Dzięki temu mogą trafić bez celowania w punkt wielkości monety,
zgadnąć jak rozbroić bombę, uniknąć serii z karabinu, wywołać u przeciwnika zacięcie broni, spowodować,
że w czasie burzy we wroga będą uderzały pioruny itp.
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Fantazja i Zmora
Rzeczy ledwie dostrzeżone w czasie dnia, niesformułowane wyraźnie myśli, wypowiedziane mimochodem
słowa, które przeszły bez echa, wracają w nocy w namacalnym kształcie i stają się tematem snów, jakby w
zadośćuczynieniu za to, że wzgardzono nimi na jawie.
Fragment książki "Doktor Żywago", autor: Borys Pasternak
W Oneiros najważniejszymi charakterystykami opisującymi postać są Fantazja i Zmora. Reprezentują
one to, co aktualnie zaprząta umysł postaci, i co będzie wpływało na jej moce we śnie. Są to pewnego
rodzaju odpowiedniki przewag i wad z innych gier RPG, które mogą, lecz nie muszą, wiązać się z historią
postaci i jej charakterem.

Fantazja
Każdy ma pewne ulubione rzeczy, zajęcia, osoby, do których często wraca myślami. Może to być
obraz znanego malarza, ciekawy film, sztuka walki, trudny projekt, idol z telewizji, lub wiele innych rzeczy.
Wszystkie one mogą pobudzać wyobraźnię i motywować do działania.
Fantazja w Oneiros jest motywem, który w ostatnim czasie był motywatorem dla postaci, a przez to
pobudza wyobraźnię także w czasie Snu. Gracz musi wybrać jedną taką rzecz, wokół której potrafi
wyobrazić sobie działania z nią związane. Da to przewagę w Testach, w których Fantazja odgrywać będzie
ważną rolę.
Wybierając Fantazję należy mieć na uwadze swoją Rolę oraz upodobania. Oczywiście nie we
wszystkich Akcjach używa się Fantazji, jest to opcja, a nie konieczność. Aby jednak ułatwiała ona używanie
Mocy, a nie utrudniała wymyślanie Akcji, należy odpowiednio ją dobrać.
Przykład: Elektryczność wydaje się dobrą Fantazją, lecz nie koniecznie będzie dobrze współgrać z
każdą Rolą. Zmieniający swojego Awatara Morfer ma dość ograniczoną ilość postaci wykorzystującą
pioruny, lecz już Aranżer może spokojnie wywoływać spięcia w sprzęcie elektrycznym, przyzwać burzę lub
stworzyć sytuację, w której kogoś poraża prąd.

Zmora
Każdy czegoś się boi, ten strach może być racjonalny związany z utratą pracy, kalectwem,
wyobcowaniem społecznym, lub irracjonalny związany z jakimś gatunkiem zwierząt, sytuacją, codziennym
przedmiotem. Te lęki nie opuszczają nas także w czasie snu, często przybierając jeszcze bardziej groteskowe
formy.
Zmora w Oneiros jest elementem balansującym Fantazję i tak jak ją, Gracz wybiera tylko jedną taką
rzecz. Nawet jeżeli jakiś motyw jest bardzo egzotyczny, to i tak mechanika będzie go przywoływać, co
powinien mieć na uwadze MG przy Gdy motyw ze Zmory pojawi się w otoczeniu postaci, wtedy wszystkie
Testy będą utrudnione.
Zmorę postaci wybiera Gracz, lecz musi być ona taka, aby prawdopodobieństwo jej wystąpienia było
porównywalne z łatwością używania Fantazji. Jeżeli tak nie jest, wtedy Mistrz Gry musi odrzucić taką
Zmorę i pomóc wybrać bardziej pasującą. Najlepiej, aby Gracz zastanowił się jak często w świecie spotyka
się jego Fantazję, a następnie dobrał równie powszechną Zmorę. Niestety granica ta jest bardzo umowna,
dlatego w dużej mierze zależy od dogadania się Gracza z Mistrzem Gry.
Przykład: Arek wybrał dla swojej postaci Fantazję elektryczność, a teraz musi wybrać Zmorę. Na
początku zastanawia się nad wodą, lecz jest to zbyt powszechna rzecz. Następnie myśli o kobrach, lecz to
jest już zbyt rzadko spotykany element. W końcu decyduje się na owady, element bardzo powszechny w
świecie, lecz nie koniecznie zauważalny, podobnie jak elektryczność.
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Atut
Najpierw zdobyłem władzę nad sobą, wykorzystując swój umysł do zbadania nieskończonego potencjału
cielesnej egzystencji. Aby następnie pokonać jej ograniczenia.
Cytat z komiksu "Uncanny X-Men #117", scenariusz: John Byrne i Chris Claremont
Każdy z Oneironautów różni się nie tylko
predyspozycjami do używania określonych mocy, różnice
są też w kreatywności, sile woli, wiedzy, doświadczeniu
itd. Pozwala to każdemu, chociaż raz zabłysnąć w swój
niepowtarzalny sposób.
Każdy Gracz musi wybrać jeden z poniższych
Atutów dla swojej postaci, lecz w drużynie nie mogą się
powtarzać dwie takie same zdolności. Należy pamiętać, że
bonus jest jednorazowy, lub w najlepszym razie trwał
będzie do końca Sceny.
Dokładne działanie Atutów jest opisane w
rozdziale: Realizacja Mechaniki, podrozdział: Działanie
Autów.

Atuty do wybrania:
Senny Artefakt - niektórzy z śniących potrafią tak dokładnie wykreować jakieś zjawisko, lub
przedmiot, że będzie im służył jeszcze długo po jego stworzeniu. Pozwala to na kilkukrotne wykorzystanie
wyjątkowo mocnej mocy.
Dar Hypnosa - osoby pobłogosławione przez pana snów potrafią zamrozić sen, aby ominąć
uciążliwego przeciwnika, bądź też dać sobie chwilę na wytchnienie w walce.
Spojrzenie Morfeusza - wszytko we śnie odnosi się w swojej symbolice do realny rzeczy. Wiedza ze
senników pozwala na przejrzenie jednej z napotkanych personifikacji, co ułatwia pokonanie takiej
przeszkody.
Moc Phantasosa - moc ta pozwala niektórym śniącym skupić się na zadaniu tak, że nie rozpraszają
ich dziejące się wokoło rzeczy.
Talent Icelusa- wyjątkowo utalentowani z Oneironautów potrafią rozwinąć działanie swojej mocy
także na innych członków drużyny. Dzięki temu można powielić jedno ze swoich dzieł i rozdać drużynie,
bądź też obronić wszystkich przed jakimś zagrożeniem.
Senny Talizman - niektórzy z Oneironautów tworzą dla siebie we Śnie specjalny przedmiot. Pozwala
im on na nowo odnaleźć świadomość tego gdzie się znajdują, dzięki czemu nie tracą świadomości śnienia.
Silna Wola - wyjątkowo uparci śniący, gdy już coś zaczną, to dokończą to bez względu na obrażenia.
Dzięki temu potrafią odegnać od siebie zmęczenie, lecz tylko do czasu osiągnięcia danego celu.
Empatia - osoby dobrze odczytujące emocje potrafią tak kreować śnieniem, aby nie spowodować zbyt
szybkiego obudzenia się śniącego.
Silny Duch - niektórzy czerpią siłę z poświęcenia się dla jakiejś sprawy lub osoby. Następnie potrafią
wykorzystać taką siłę, aby pomimo zmęczenia zachować skupienie niezbędne, do świadomego śnienia.
Wizjoner - dla niektórych ludzi każda chwila jest pełna natchnienia i kreatywnych myśli. W czasie
snu potrafią oni wykorzystać ten dar, aby w jeszcze prostszy sposób kształtować świat wokół siebie.
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Realizacja Mechaniki
W tak niestabilnym i niepodlegającym żadnym
stałym regułom świecie, jakim jest sen, mechanika
starająca się symulować fizykę świata nie ma sensu. Z
tego powodu nie używa się tu charakterystyk mających
odwzorować cechy fizyczne i psychiczne, a testy nie
mają na celu sprawdzenie czy komuś udało się coś
podnieść lub coś zrozumieć.
W Oneiros mechanika ma na celu symulować
coś całkowicie abstrakcyjnego, a mianowicie naginanie
wyobraźni śniącego człowieka przez umysły postaci
graczy. Do tego celu używa się dwóch talii kart, oraz
prostej opisowej charakterystyki.

Talie w grze
Każde wielkie marzenie, zaczyna się od marzyciela. Pamiętajcie, macie w
sobie siłę, cierpliwość i namiętność, aby sięgnąć gwiazd i zmienić świat.
Autorka cytatu: Harriet Tubman
Do rozegrania sesji w Oneiros, niezbędne są dwie talie kart od 2 do Jokerów, z których jedna
zostanie podzielona między graczy. Karty te będą odzwierciedlały potencjał Oneironautów na dwa
sposoby. Z jednej strony kolory kart będą określały rodzaj Mocy, jaką może użyć postać, a z drugiej strony
ubywająca ilość kart pokazuje tracone siły psychiczne postaci.
Druga z talii używanych w grze, będzie wykorzystywana przez Mistrza Gry. Karty z niej będą użyte
w Testach, aby określić poziom trudności stawianych przed Graczami wyzwań.

Przygotowanie talii Graczy
Przed grą Mistrz Gry powinien wyjąć z talii graczy karty Jokerów oraz figur (od Waleta do Asa).
Następnie pozostałe karty należy potasować. Karty figur potrzeba podzielić na cztery kupki, zależnie od
koloru.
Gdy będzie wiadomo ilu będzie grających, oraz jakie posiadają Role, wtedy należy rozdać
odpowiednie karty dla graczy. Najpierw każdemu z nich daje się karty figur od Waletów po Asy, zależne
od wybranej roli: Kreator - kier(), Morfer - karo(), Aranżer - trefl(), Realizator - pik(). Jeżeli gra
mniej niż czterech graczy, wtedy pozostałe karty figur wtasuje się do reszty kart. Następnie rozdaje się
przetasowane karty pomiędzy graczy. W przypadku, gdy nie można podzielić kart w równej ilości, wtedy
któraś z osób będzie miała więcej kart, kto będzie tak wyróżniony zależne jest od MG.
Na koniec trzeba zostawić na stole karty Jokerów, w ilości o jeden mniejszej niż jest graczy.
Przykład: W grze ma uczestniczyć troje graczy, którzy wybrali role Morfera, Aranżera i Realizatora.
Mistrz Gry przygotował karty figur i rozdał odpowiednie kupki graczom: Morfer otrzymał cztery karty karo
(W. D, K, A) Aranżer cztery karty trefl (W, D, K, A), Realizator cztery karty pik (W, D, K,
A). Pozostałe figury kier() MG przetasowuje razem z resztą kart i rozdaje graczom. Ze względu na
niepodzielną ilość kart jeden z graczy będzie miał o jedną kartę więcej niż pozostali. W tym przypadku
gracze będą mieli po 17 kart, z wyjątkiem grającego Morferem, który będzie miał kart 18. Na koniec na
stole zostają wystawione dwa Jokery do dyspozycji Graczy.

Przygotowanie talii Mistrza Gry
Przed grą Mistrz Gry musi jedynie dobrze przetasować swoją talię, w której powinny znajdować się
te same karty, co w talii Graczy, uwzględniając ilość Jokerów na stole.

Talia Graczy w grze
W czasie gry gracze zagrywają karty, wykorzystując ich Moc w czasie Akcji. W razie wywołania
Testu, porównuje się ich starszeństwo z karami zagranymi przez Mistrza Gry. Po rozstrzygnięciu Testu
gracze nie powinni mieszać kart, lecz każdy powinien zużyte karty odkładać na oddzielną kupkę koło
siebie.

Talia Mistrza Gry w grze
W czasie każdego z Testów Mistrz Gry dobiera kartę lub karty z góry swojej talii, aby porównać je z
kartą wybraną przez Gracza. W czasie Testu nie ważny jest kolor wylosowanej przez MG karty, tylko jej
starszeństwo.
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Moce z kart
Zdążyliście już odkryć, że macie większą moc, niż przypuszczaliście. Możecie pomagać innym zmieniając
ich sny na lepsze. Mniej przerażające. A może nawet dokonać radykalnej zmiany, na przykład zmienić
potwora w postać z kreskówki.
Fragment książki "Mgła", autorka: Lisa McMann
W grze Oneiros najpotężniejszą bronią Bohaterów Graczy są Moce. W mechanice reprezentowane są
przez karty, które posiadają gracze. Używające ich postacie mają niemal nieograniczoną możliwość
wpływania na otaczający świat i własne Awatary. Używanie ich jest jednak ściśle związane z kartami
posiadanymi przez Gracza na ręku, przez co każdorazowe użycie Mocy zubaża potencjał bohatera, co
można tłumaczyć zmęczeniem psychicznym.
Efekt, jaki może wywołać Oneironauta dzięki użyciu Mocy, jest określony przez kolor karty, jaką
wybrał gracz. Z tego powodu występuje podział na: Moc Kreacji, Moc Morfowania, Moc Realizacji i Moc
Aranżacji.
Zakres i stopień zmian nie jest w żaden sposób związany ze starszeństwem kart. Do stworzenia góry
może być użyta dwójka, a do wyciągnięcia z kieszeni długopisu może być użyty As. Starszeństwo karty
wpływa tylko na prawdopodobieństwo zdania ewentualnego Testu.
Wybrana Moc określa sposób osiągnięcia celu, a nie jego efekt. Oznacza to, że aby coś przesunąć
można użyć super siły, wezwać smoka, staranować to ciężarówką itd. Wywołany efekt nie musi mieć
żadnego racjonalnego wytłumaczenia, tzn. można jeździć stworzonym samochodem ze słodyczy, w którym
za silnik robi ciastko, pomimo tego, że w prawdziwym świecie nie miałoby to żadnego sensu. W świecie
snu nie mają znaczenia wiedza i doświadczenie Oneironauty, lecz tylko wola i kreatywność w wymyślaniu
fantazyjnych fantasmagorii.
Większość użytych Mocy trwa do końca zadeklarowanej Akcji, czyli super siła działa tylko w czasie
rzucania samochodem, a moc zionięcia ogniem tylko na czas walki z zombie. Trwalsze zmiany jak
polimorfia w smoka lub stworzenie góry, będą trwać do końca Sceny, lecz dawać przewagi w Testach będą
tylko w Akcji, w której były wywołane.

Moc Kreacji ()
Dzięki kartom kier () Gracz ma możliwość wykorzystania postacią Mocy Kreacji. Można ją użyć
na dwa sposoby. Pierwszym z nich to stworzenie dowolnych przedmiotów, roślin, zwierząt, budynków,
słowem czegokolwiek, co można sobie wyobrazić. Nie mogą to być jednak obiekty ożywione jak osoba,
zwierzę, świadoma maszyna, ożywiony ołowiany żołnierzyk itp. Można tworzyć martwe ciała i posągi.
Każda ze stworzonych rzeczy będzie wyglądała jak chce tego Oneironauta, lecz ich działanie będzie
wypadkową wiedzy Bohatera Gracza i Śniącego. Z tego powodu samochód we śnie dziecka, pod maską
może mieć klocki lego, lecz mimo to będzie jeździć. Brak wiedzy nie przeszkadza tworzyć działające
rzeczy, pomimo braku jakiegokolwiek logicznego wyjaśniania jak to możliwe.
Drugim sposobem jest zmiana wyglądu lub właściwości napotkanych we śnie obiektów. Można
dzięki temu zmienić kolor budynku, stworzyć drzwi gdzie ich nie ma, dodać parę pięter w bloku, lub
obniżyć o kilka kilometrów wysokość góry. W przypadku zmian, używający Mocy Kreacji nie jest
ograniczony do nieożywionych rzeczy, może przefarbować włosy poznanej kobiety, lub zmienić elfa w
krasnoluda pod warunkiem, że są to mniej potężne Byty jak proste Konstrukty lub słabe Myślokształty.
Używając Mocy Kreacji postać nie może wpłynąć w żaden sposób na swojego Awatara, ani na
jakąkolwiek z rzeczy ze swojego ekwipunku. Nie może także wpływać na Awatary innych Oneironautów,
jedynie zmieniać świat snu i dodawać tam nowe elementy.
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Moc Morfowania ()
Używając karty karo () Gracz może użyć postacią Mocy Morfowania. Daje to możliwość dowolnej
zmiany Awatara Oneironauty, bądź jego osobistego ekwipunku. Dzięki temu Bohater Gracza może stać się
kimkolwiek lub czymkolwiek, od myszy, przez dowolną osobę jak prezydent, dawno zmarły poeta, postać z
filmu, aż po gigantycznego robota. Karty Morfowania pozwalają także na zmianę ekwipunku i jego
zawartości, dzięki temu można wyjąc z kieszeni granat, z pod płaszczem dobyć katanę, albo zmienić
ubranie w pancerz wspomagany.
Jako, że sen nie jest realnym światem, można też zamienić się w jakiś przedmiot, jak np. lodówka lub
ciężarówka. W takim przypadku Oneironauta będzie mógł dalej mówić, poruszać się, oraz wykonywać
rzeczy, do których dane urządzenie jest przeznaczone, lecz nie może do niego wejść inny Oneironauta, co
najwyżej przebywać na nim.
Używając Mocy Morfowania można też zamienić się w obiekt nieożywiony i nieruchomy jak głaz,
dzban, przystanek autobusowy itp. W tym przypadku Oneironauta ma całkowitą władzę nad nową formą,
dzięki czemu może jeździć w postaci ciężarówki, oraz chodzić przemieniony w kubek, prawie jak w
filmach Disneya.
Zmieniając formę Oneironauta nabiera cech danej postaci, lecz tylko wg tego, z czym dana postać
kojarzy się Śniącemu. Z tego powodu zmiana w dużego potwora zawsze da super siłę, lecz wdzianie
pancerza wspomaganego we śnie kogoś ze średniowiecza nie zwiększy siły, lecz może dać wytrzymałość
stalowego pancerza, z którym to będzie się kojarzyć.

Moc Realizacji (♣)
Używając kart trefl (♣) Gracz ma możliwość wykorzystania Oneironautą Mocy Realizacji. Dzięki
temu może dać postaci jakąkolwiek umiejętność lub zdolność i ją wykorzystać.
Umiejętnościami mogą być przydatna w walce szermierka, lub też umiejętność obsługi karabinu
maszynowego. Poziom znajomości danych umiejętności może być nadludzki, tzn. można walczyć szablą ze
smokiem, pływać szybciej niż delfin i odstrzeliwać komarom skrzydełka. Poziom i wykorzystanie nie
wiążą się z rzeczywistą wiedzą, lecz z wyobrażeniem, co może dzięki temu osiągnąć. Całkowity laik w
obsłudze broni może strzelać celnie jak Rambo i bez przeładowania, bo widział to na filmie, a do tego nie
potrzeba mu we śnie wiedzy jak przełączyć z trybu auto na pojedyncze strzały.
Moc Realizacji może też dać postaci nadludzkie zdolności jak np. możliwość strzelania z oczu
laserem, super siłę, odrzutowy lot, huraganowe dmuchnięcie lub też wytrzymałość czołgu. Ważne jest, aby
opisany efekt mocy miał swoje fizyczne źródło w Awatarze Oneironauty, lecz nie zmieniał jego wyglądu.

Moc Aranżacji (♠)
Wykorzystując kartę pik (♠) gracz może wykorzystać swoją postacią Moc Aranżacji. Daje to
możliwość wpływania na wypadki, zmiany decyzji wybranych osób, a nawet kontrolę globalnych
wydarzeń. Używając tej Mocy można sprawić by ktoś poszedł w lewo zamiast w prawo, podniósł kość
zamiast pistoletu, padał grad w lipcu, zaszło słońce w południe, spadł fortepian komuś na głowę itd.
Aktywując tą moc postać nie może wpłynąć na działanie swojego Awatara tzn. nie może powiedzieć, że jej
skóra odbiła pocisk rakietowy, oraz nie może wpływać w podobny sposób na Awatary innych postaci.
Można użyć jej jednak w dynamicznych wydarzeniach np. aby zmienić trajektorię wystrzelonego pocisku.
Dodatkowo każdy z graczy może wykorzystać swoją kartę pik, aby zamienić ją z kartą rzuconą przez
siebie lub innego gracza w dowolnym rozstrzygniętym Teście. W takim przypadku nie ma znaczenia, co
chciano osiągnąć, po prostu zmienia się wynik. Dokładniej o tym w podrozdziale "Test".
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Akcja
Sny przychodzą z przeszłości. Nie z przyszłości. Nie mogą cię zniewolić. To ty musisz je zniewolić.
Fragment książki "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta", autor: Haruki Murakami
Za Akcję, w grze Oneiros: Karty Wyobraźni, określa się każdy opis działania postaci gracza, w
którym wpływa się w znaczący sposób na otoczenie. Akcją nie są rzeczy, które może wykonać przeciętny
człowiek chyba, że gracz chce osiągnąć dzięki temu daleko idące i dokładnie określone skutki. Jak widać
Akcja jest przeważnie związana z użyciem Mocy.
Przykład: Gracz może zadeklarować pojedynek na noże między swoją postacią, a wytrawnym
wojownikiem, bo jak każdy człowiek potrafi ona podnieść nóż i nim pomachać. Jest to jednak za mało, aby
wygrać i do tego upokorzyć wroga, do tego celu musi użyć Mocy Realizacji i opisać przebieg walki.
Poważne zmiany we śnie są możliwe tylko, jako Akcje związane z użyciem Mocy. Oznacza to, że
Akcja to coś więcej niż sama zmiana, lecz jest to zadeklarowany przez gracza ciąg wydarzeń związanych z
wprowadzonym w sen elementem. Z tego powodu, gdy gracz deklaruje użycie karty, powinien od razu
opisać, jakie będą następstwa, czyli co chce dzięki temu osiągnąć, w innym przypadku jego starania mogą
nie dać pożądanych przez niego efektów.
Przykład: Powiększenie się do rozmiarów drapacza chmur przez postać Magdy nic nie da, jeżeli nie
określi ona od razu, co chce osiągnąć, czyli np.: kogo pokonać, lub co zniszczyć. Spowodowane jest to tym,
że każda nadludzka Akcja, która wymusi Test, potrzebuje użycia karty. Bez niej Test się nie powiedzie. Poza
tym po zakończeniu sceny wszystkie zmiany i tak się cofają.
W jednej Scenie nie możemy użyć dwa razy tej samej Akcji. Jest to szczególnie bolesne, gdy z
jakiegoś powodu Akcja się nie powiodła (czy to nie udał się Test, czy też napotkano na Bramę, o czym
więcej w późniejszych podrozdziałach), i trzeba wymyśleć coś nowego. Musi to różnić się w dwóch z
trzech aspektów, jakimi są: źródło zmian, efekt zmian, następstwo zmian.
Źródło zmian to każdy element, z którego pochodzi zmiana. W przypadku Mocy Realizacji jest to
przeważnie Awatar Oneironauty, gdyż w opisie to on czymś może rzucać. Podobnie jest w przypadku
Mocy Morfowania, choć tutaj można też wykorzystać nową postać, aby wpłynąć na jakąś osobę obok np.
po zmienieniu się w generała dać rozkaz oddziałowi wojska do ataku, w takim przypadku źródłem zmian
będzie ten oddział. Używając Mocy Kreacji i Aranżacji najłatwiej zmieniać źródła, gdyż samemu się je
tworzy lub wybiera z otoczenia.
Efekt zmian to rzeczy, które bezpośrednio zmieniają otoczenie. Gdy chce się spalić las, to efektem
zmian jest ogień, dla rzucanego samochodu efektem zmian jest rzucone auto i uszkodzenia z tego wynikłe,
gdy przekonuje się Konstrukt do zrobienia czegoś, to efektem będzie ten przekonany Byt.
Następstwo zmian to określone w Akcji długotrwałe skutki działań. W walce pokonanie przeciwnika
to takie następstwo, po podpaleniu czegoś to spalenie, po rzuceniu czymś w celu zatrzymania kogoś, to
zatrzymanie tego kogoś będzie następstwem.
Przykład: Spalenie stosu siana można wywołać Mocą Aranżacji, opisując zaprószenie ognia
spowodowane rzuconym niedopałkiem przez przechodzącego obok rolnika. W tym przypadku rolnik będzie
źródłem, podpalanie żarem papierosa efektem, a spalenie stosu następstwem. W przypadku
niepowodzenia tej Akcji nie można spalić stosu siana inaczej, niż zmieniając rolnika i podpalający papieros
na inne źródło i efekt.
Nie można powtórzyć tej samej Akcji w jednej Scenie.
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Test
Alicja roześmiała się. - Nie ma celu próbować - powiedziała - nikt nie może uwierzyć w rzeczy niemożliwe.
- Wydaje mi się, że niewiele masz wprawy - powiedziała Królowa. - Gdy byłam w twoim wieku,
wprawiałam się co dnia przez pół godziny. Ach, czasem udawało mi się uwierzyć w sześć niemożliwych
rzeczy już przez śniadaniem.
Fragment książki "O tym co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra", autor: Lewis Carroll
Test jest w Oneiros elementem związanym z Akcjami, które wpływają na Sen i określa czy wszystko
potoczy się po myśli gracza, czy też nie. Mistrz Gry nie powinien sięgać po niego za każdym razem, gdy
gracze zrobią coś niezwykłego, lecz tylko wtedy, gdy mocniej wpływają na fabułę lub klimat Snu. Testu nie
stosuje się dla Akcji, które może wykonać normalny człowiek.
Przykład: Zmiana wyglądu sukni na bardziej pasujący do książęcego balu nie potrzebuje Testu, lecz
użycie Mocy do zniszczenia sukien wszystkich dam na sali, będzie już go wymagał.

Mechanika Testu
W Oneiros do Testów używa się dwóch talii kart. Jeden zestaw posiada MG w jednej kupce, a drugi
zestaw Gracze, którzy swoje karty mają na ręce, a Jokery wyjęte i położone na stole.
Test polega na wybraniu przez gracza karty, opisaniu efektu zależnego od koloru, oraz co chce dzięki
niemu osiągnąć. Następnie MG ciągnie ze swojej talii pierwszą kartę z góry i porównuje z kartą gracza.
Przykład: Marta chce stworzyć w swojej ręce wyrzutnię rakiet, którą zamierza zniszczyć lecącego na
nią smoka. Aby to zrobić Marta opisuje całość Akcji, a następnie kładzie z ręki siódemkę karo (7). Mistrz
Gry stwierdza, że wymaga to Testu i ciągnie z swojej talii kartę, którą okazuje się piątka pik (5♠). Karta
gracza jest wyższa od karty MG, co oznacza udany Test.
To czy do zdania Testu wystarczy remis, czy też potrzeba mieć wyższą kartę, odczytuje się z Róży
Snów, o której w następnym podrozdziale.

Konsekwencje nieudanego Testu
Jednym z zawsze występujących elementów ryzyka w Teście, jest niebezpieczeństwo wprowadzenia
w senny krajobraz swojej ułomności. Jeżeli Oneironauta przegra dowolny Test, wtedy Mistrz Gry powinien
wprowadzić do świata Zmorę postaci. W ten sposób następne Testy będą utrudnione. Wprowadzony
element powinien zniknąć pod koniec Sceny chyba, że i tak miała się tam pokazać.
Przykład: Postać chciała stworzyć lodową kulę i walczyć z ożywionymi bałwanami, lecz nie powiódł
się Test. Zmorą postaci jest błoto, dlatego nagle pod jego stopami zrobiło się cieplej i ze stopionego śniegu
i ziemi zrobiło się błoto.

Nieudany Test wprowadza do końca Sceny Zmorę postaci testującego Gracza.

Drugim elementem utrudniającym, który występuje w związku z każdym nieudanym Testem, jest
zasada, że nie można powtórzyć tej samej Akcji. Z tego powodu po nieudanym Teście, potrzeba wymyśleć
nowy sposób, aby wykonać zadanie, które się nie powiodło.
Inne niebezpieczeństwa związane z nieudanym Testem, jest psychiczne Zmęczenie, które skutkować
może Zaśnięciem i Zapomnieniem, co opisane jest w dalszej części podręcznika.
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Róża Snów
Sen mi rzekę przypomina, Ciągle zmienną w swoim pędzie.
Śnisz, a jesteś jak marynarz, Poddawany jej komendzie.
Doświadczenia łowisz w żagle, Wzorem innych poławiaczy,
Ale nigdy nie odgadniesz, Co dla ciebie los przeznaczył.
I jak toczą się zapasy, Trwają boje i zabiegi
Ażeby nie wypaść z trasy, Lub nie rozbić się o brzegi.
Fragment piosenki "Dream", autorka: Victoria Shaw
Wykorzystanie mocy Oneironautów w śnie pociąga
za sobą zmianę klimatu. Marzenie senne może zmienić się
w koszmar, a poukładana wspomnienie przeobrazić się w
surrealistyczny chaos. Aby można łatwo śledzić te zmiany,
oraz w dość obiektywny sposób reagować na działania
graczy, powstała Róża Snów (na rysunku po prawej).
Podobnie jak róża wiatrów, składa się z dwóch osi, na
których istnieją skrajne realia. Pierwsza oś ma na swoich
końcach Koszmar() oraz Marzenie(), a druga Chaos()
i Harmonię().
Aktualny klimat snu jest odzwierciedlony poprzez
Pionek, który przesuwa się na Róży snów. Jego początkowe
położenie zależy od scenariusza. Oprócz działań graczy,
zmianę położenia może wymusić przejście do Scen, które
całkowicie zmieniają dotychczasowe realia snu.
Pion na Róży Snów nie może być w środku, gdyż żaden sen nie jest idealny, dlatego środek jest
wykluczony dla Pionu i znajduje się tam czarna plama. Tak samo Pion nie może znaleźć się na
którejkolwiek osi, gdyż żaden Sen nie jest całkowicie w równowadze miedzy Marzeniem i Koszmarem lub
Chaosem i Harmonią.
Każda Testowana Akcja, która udała się i wpłynęła na realia snu, powinna zakończyć się
przesunięciem Pionu na Róży Snów (odległość powinna zależeć od stopnia zmian). Kierunek przesunięcia
Pionu, zależy od tego, w jaki sposób dana akcja zmieniła realia snu. Jeżeli zniszczyła coś, bądź
wprowadziła elementy grozy, wtedy Pion przesunąć należy w kierunku Koszmaru(). Gdy akcja zmieniła
coś w sposób podobający się śniącemu, wtedy Pion podąży w stronę Marzenia(). Jeżeli tematyka i realia
snu zostały złamane bez wpływu na odczucia śniącego, wtedy wprowadzano nieporządek i Pion podąży w
kierunku Chaosu(). Gdy akcja wpisywała się w wydarzenia rozgrywane w śnie, wtedy Pion przesunie się
w stronę Harmonii(). W przypadku połączenia któryś elementów, Pion może pójść na skos. Jeżeli zawiera
sprzeczne elementy, wtedy MG musi zadecydować, które z nich bardziej będą wpływać na wydarzenia.
Każdy udany Test powoduje przesunięcie Pionu na Róży Snów.
Gracze powinni uważać, aby Pion nie opuścił Róży Snów, czyli aby nie wyszedł poza obręb
największego okręgu. Oznacza to obudzenie się Śniącego i koniec przygody, bądź też jej całkowite
zresetowanie i rozpoczęcie snu od początku. Konsekwencje zależą od scenariusza i decyzji MG.
Na Róży Snów występują trzy strefy, które określają jak łatwo jest osiągnąć sukces. W najbliższej
środka strefie gracze wygrywają wszystkie remisy w Testach, w środkowej przegrywają remisy, a w
zewnętrznym kręgu muszą posiadać starszeństwo karty większe o dwa, aby Akcja się udała.
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Czynność
Cel to zadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom.
Autor cytatu: Ambrose Bierce
W Oneiros postać może robić
to samo, co normalny człowiek na
jawie. Nie używa wtedy Mocy,
dzięki czemu Gracz nie traci kart,
lecz nie może określić wtedy
długotrwałych następstw swoich
działań. Tego typu akcje określa się
w mechanice Czynnościami.
To czy się uda zależy od
aktualnego położenia Pionu na
Róży Snów. W Marzeniu udadzą
się Czynności nierobiące krzywdy
oraz związane z bronieniem się. W
Koszmarze udadzą się Akcję
robiące
komuś
krzywdę,
z
wyjątkiem sytuacji, gdy to ktoś
atakuje Oneironautów. W Chaosie
nie
udadzą
się
Akcje
wprowadzające porządek, a w
Harmonii nie udadzą się rzeczy
burzące zastany ład.
Ważniejsza jest zasada, że
dana akcja nie powiedzie się, niż że
się powiedzie. Z tego powodu
Czynność, która powiedzie się w
Marzeniu, lecz nie uda się w
Chaosie, w sytuacji, gdy Pion na
Róży Snów znajduje się na ćwiartce
Marzenie-Chaos, nie powiedzie się.
Przykład: Przejście po linie nad przepaścią uda się tylko w Marzeniu (bez względu na
Harmonię/Chaos), atakujące Zombie można pokonać też tylko w Marzeniu, bo w Chaosie będą zbyt
potężne, zabójstwo króla powiedzie się w Koszmarze i Chaosie, budowanie Muzeum uda się w Marzeniu i
Harmonii, a wyburzenie w Chaosie. Przekonywanie kogoś do siebie powiedzie się w Marzeniu, a wywołanie
paniki tłumu tylko w Chaosie.
Mogą wystąpić sytuacje, gdy graczowi opłaca się użyć Mocy i nie opisać, co chce dzięki temu
osiągnąć. W ten sposób może budować podstawę do wykorzystania Czynności. Dzięki temu może zużyć
niższą kartę, nie wywołać Testu, a mimo to osiągnąć zamierzony efekt.
Przykład: Można wykorzystać Moc Morfowania, aby zmienić się w kolegę śniącego, co nie powinno
potrzebować Testu, a następnie przeprowadzić konwersację ze Śniącym, która wpłynie na wspomnienia
równie dobrze, jak gdyby pojedynkował się na wyobraźnię. W powyższym przykładzie Gracz nie zużył
żadnej karty ze swojej ograniczonej puli, nie wywołał Pojedynku na Wyobraźnię, a jednak wpłynął na
Śniącego.
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Zdolność
Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy marzyć tak dobrze, jak działać
Autor cytatu: Anatole France
Pewnego rodzaju połączeniem Mocy i Czynności jest Zdolność. Oznacza ona Akcję, która
wykorzystuje nadludzkie zdolności Oneironauty, nie wykorzystuje jednak kart Mocy, a jej powodzenie
zależy od tego, czy będzie wpływać na Klimat Snu. Podobnie jak w Czynności, powodzenie Zdolności
zależy od położenia Pionu na Róży Snów, lecz dodatkowo od decyzji MG o potrzebie wywołania Testu.
Każda Rola posiada własną Zdolność: Kreator posiada Zdolność Kreacji, Morfer posiada Zdolność
Morfowania, Realizator posiada Zdolność Realizacji, a Aranżer Zdolność Aranżacji. Każda Zdolność
pozwala na takie same Akcje jak odpowiadająca jej Moc.
Jak widać Zdolność jest zauważalnie potężniejsza od dowolnej Czynności, lecz paradoksalnie stopień
wywołanych zmian we śnie musi być mniejszy, w przeciwnym wypadku wywoła Test, na którego zdanie są
małe szanse.
Decyzję o tym, czy użycie danej Zdolności wywoła Test leży w rękach Mistrza Gry, tak samo jak ma
to miejsce w przypadku użycia Mocy. Aby nie wywoływać Testu efekt użycia danej Zdolności musi
wpasować się w Klimat Snu i zmieniać go w dość małym stopniu, co nie oznacza automatycznie małej
skali tych zmian.
Przykład: Grający Kreatorem może użyć Zdolności Kreacji, aby dla kaprysu zmienić kolor oczu
wszystkich napotkanych Konsktruktów na niebieski. Grający Aranżerem może dzięki Zdolności wywołać
wschód słońca, jeżeli nie wpłynie to w żaden sposób na zastane Konstrukty, a Klimat Snu znajduje się
między Marzeniem i Chaosem. Przebywając wśród gadopodobnych istot Morfer może użyć swojej
Zdolności, aby zmienić się z wyglądu w podobnego im potwora. Paradoksalnie podobne użycie Zdolności,
lecz aby nadać sobie wygląd byłej dziewczyny Śniącego wywoła Test, gdyś takie spotkanie wywoła silną
reakcję uczuciową.
Jeżeli MG zadecyduje, że zadeklarowane użycie Zdolności zbyt mocno wpłynie na Klimat Snu,
wtedy mechanicznie dany opis uważa się za użycie Mocy i wymaga wykonania Testu, w którym przyjmuje
się, że Gracz rzucił kartę dwójkę. W takim przypadku zasady Czynności już Zdolności nie dotyczą.
Przykład: Grający Realizatorem Radek może w każdej chwili, bez rzucania karty, wykorzystać swoją
Zdolność, aby jego postać posiadła nadludzką Siłę. To czy udało mu się aktywować tą moc zależy od
zadeklarowanej Akcji, której ma zamiar użyć. W świecie gdzie większość ludzi ma podobną moc, a on
zamierza użyć siły do przebicia ściany w filmowym stylu, Zdolność nie będzie testowana. Jeżeli jednak chce
użyć tej siły do zaatakowania wroga, który okazał się Awatarem Śniącego, wtedy automatycznie jest to
Akcja w walce i użycie Zdolności uważa się za wykorzystanie Mocy wraz z rzuceniem karty dwójki trefl
(2).
Jeżeli udanie się Akcji, w której użyto Zdolności, grozi niepowodzenie z powodu Testu, wtedy
można wykorzystać pewne elementy mechaniki, aby temu przeciwdziałać.
Pierwszą opcją jest użycie karty pik(), czyli wykorzystanie przez dowolną postać Mocy Aranżacji.
W takim przypadku rzucona karta zastępuje występującą z zasady dwójkę, lecz używający tej zasady nie
otrzymuje w zamian żadnej karty, jak by to było w przypadku normalnego użycia Mocy.
Drugą opcją jest użycie Fantazji, jeżeli korzystający ze Zdolności zawarł ją w opisie, co jest opisane
poniżej.
Zawsze też można użyć w dowolnym Teście Jokera. Dokładniej ten sposób jest opisany parę
podrozdziałów dalej.
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Fantazja
Fantazja, fantazja
Bo fantazja jest od tego
Aby bawić się, aby bawić się
Aby bawić się na całego
Fragment piosenki "Moja fantazja”, wykonawca: zespół Fasolki
Każdy coś lubi, może to być praca, hobby, osoba, program telewizyjny, książka itd. Te rzeczy często
pobudzają do działania, lub też są źródłem przemyśleń w czasie wolnym. Cokolwiek zajmuje myśli za dnia,
na pewno będzie też wpływało na wyobraźnię nocą. Jako, że gdy śnimy nasze myśli tworzą rzeczywistość,
dlatego fantazje Oneironautów nabierają tu jeszcze większego znaczenia.
W mechanice, gdy motyw z Fantazji zostanie wykorzystany w testowanej Akcji, Gracz może
wymienić rzuconą kartę na inną, którą ma na ręku. Umożliwia to zdanie Testu, gdy rzucona przez Gracza
karta miała mniejsze starszeństwo niż karta Mistrza Gry.
Można jednak wykorzystać Fantazję do tego, aby nawet w przypadku powodzenia Akcji zamienić
kartę na niższą, która jednak wystarczy do zdania Testu. Dzięki temu oszczędza się silne karty na później.
Trzecią sytuacją, gdy można wykorzystać Fantazję, jest umyślne nie zdanie Testu. Przydaje się to w
przypadku, gdyby konsekwencje powodzenia Testu mogły zburzyć klimat Snu i obudzić Śniącego
Przykład: Karol chce stworzyć ogromną kulę śnieżną, która turlając się w stronę wrogów zmiecie ich
z drogi. Do tej Akcji używa Waleta Kier (), lecz Mistrz Gry wylosowuje ze swojej talii Damę Pik (), co
oznacza przegranie Testu przez Gracza. Fantazją postaci Karola jest śnieg, dzięki czemu ma możliwość
zmienić Waleta Kier (), który w takim przypadku wróci na jego rękę, na posiadaną Damę Kier (). W ten
sposób zdaje Test i pozbywa się wrogów.
Element z Fantazji musi mieć duże znaczenie w Akcji, dlatego to MG decyduje czy w danym Teście
gracz może użyć tej zasady, czy też wpleciony element był zbyt mało zauważalny. Wracając do opisu z
podrozdziału "Akcja", Fantazja musi występować w źródle zmian lub efekcie zmian.
Przykład: Postać ma Fantazję rośliny i chce obronić się przed pociskiem. Aby tego dokonać nie
wystarczy zrobić uniku z opisem spadającej doniczki w tle, lecz trzeba wpleść motyw rośliny w sposób jak
udało się obronić przed postrzeleniem. Sposobem na to może być przechwycenie pocisku przez spadającą
gałąź, bądź też stworzenie na sobie zbroi z drewna, która obroni przed postrzeleniem.
Fantazję wykorzystuje się po wyłożeniu przez MG wszystkich kart. Wykorzystanie kart pik(), czyli
Mocy Aranżacji do zmiany Testu, jest możliwe dopiero po użyciu przez Gracza Testującego Fantazji, lub
po jego deklaracji, że tego nie robi.

Fantazja i Zmora w pojedynku między graczami
Jeżeli z jakiegoś powodu Postacie Graczy walczą między sobą i obydwoje wpletli w Akcje swoje
Fantazje, wtedy kolejność ich wykorzystania w Teście określa się na podstawie starszeństwa użytych przez
nich kart. Gracz z mniejszą wartością musi pierwszy zdecydować się czy wymienia kartę, a po nim może to
wykonać Gracz z kartą o wyższej wartości. W przypadku remisu w starszeństwie kart i chęci użycia
Fantazji przez obydwu walczących, karty podmienia się tajnie i dopiero po wybraniu kart przez obydwu
graczy ujawnia się ich rodzaj. W walkach między graczami istnieje możliwość remisu.
W przypadku występowania Zmory którejś z postaci, starszeństwo użytych przez kontrolującego ją
gracza kart zmniejsza się o jeden. Dotyczy to tylko przypadku, gdy dochodzi do pojedynku między
współpracującymi w grupie Oneironautami. W przypadku, gdy obydwoje walczący zmagają się ze swoimi
Zmorami, wtedy nie ma to znaczenia w Teście.
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Zmora
- Ale ja nie chcę przebywać pośród obłąkanych - zauważyła Alicja.
- Och, temu nie zaradzisz - powiedział Kot - wszyscy tu jesteśmy obłąkani. Ja jestem obłąkany. Ty jesteś
obłąkana.
- Skąd wiesz, że jestem obłąkana? - powiedziała Alicja
- Na pewno jesteś - powiedział Kot - inaczej nie znalazłabyś się tutaj.
Fragment książki "Przygody Alicji w Krainie Czarów", autor: Lewis Carroll
Każdy czegoś się boi, ten
strach może być racjonalny związany
z
utratą
pracy,
kalectwem,
wyobcowaniem
społeczny,
lub
irracjonalny związany z jakimś
gatunkiem
zwierząt,
sytuacją,
codziennym przedmiotem. Te lęki
nie opuszczają nas także w czasie
snu, często przybierając jeszcze
bardziej groteskowe formy.
Mechanicznie Zmora sprawia,
że Mistrz Gry w Teście losuje
dodatkową kartę, a następnie z
dwóch wylosowanych wybiera tą, o
wyższej wartości. Dzieje się tak w
przypadku wystąpienia gdziekolwiek
Zmory, czy to w sytuacji, na którą
chce się wpłynąć Akcją, czy to
gdzieś w tle.
Przykład:
Zmorą
postaci
Karola jest błoto. W danej chwili
akcja snu dzieje się wiosną, gdy
ciągłe deszcze tworzą kałuże na
chodnikach,
oraz
błoto
na
wyjeżdżonej ziemi. Karol opisuje
swoją Akcję z kulą śnieżną. MG
wylosował Dwójkę Trefl (2), lecz z
powodu błota, będącego zmorą
postaci Karola, dobiera jeszcze Króla
Pik (K). Druga dobrana karta,
mająca wyższe starszeństwo, będzie
określała trudność danego Testu.
Pojawienie się Zmory może być powiązane z fabułą, lecz jest to rzadkie zjawisko chyba, że ktoś
wybrał bardzo powszechny element. Dużo częściej Zmora będzie pojawiać się po nieudanym Teście. W
takim przypadku Mistrz Gry natychmiast wprowadza w otoczenie Zmorę. Tak wprowadzony element
pozostanie we Śnie do końca Sceny.
Przykład: Postać Arka chciała zmienić wystrój pokoju, który okazał się dokładnym odzwierciedleniem
wspomnień Śniącego o spokojnym dzieciństwie. Wywołało to Test, który gracz nie zdał. Zmorą postaci są
owady, które zaczęły wychodzić ze wszystkich zakamarków. Nie atakują one Oneironautów, lecz ich
obecność wzbudza dreszcze, a w postaci Arka szczególnie, co wiązać się będzie z utrudnionymi Testami.
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Stawka w Testach
Sny to jedyna rzeczywistość, która ma jakieś znaczenie, Lauro.
Sny sprawiają, że dusza człowieka pozostaje żywa.
Cytat z komiksu "X23", scenariusz: Marjorie Liu
Jak w przypadku każdej gry, znaczenie Testów zależy nie tylko od tego, co można osiągnąć, lecz
także od tego, co stanie się w przypadku niepowodzenia. W grach odzwierciedlających realny świat, postać
może utracić zdrowie, pieniądze, siły psychiczne, a nawet swoje życie.
W normalnych snach nie istniej bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a tym bardziej
majątku lub pozycji społecznej, lecz utrata koncentracji, a nawet zdrowia psychicznego, może być równie
niebezpieczna.
Decydując się na narzucenie komuś swojej woli w śnie Śniącego, Oneironauta zdaje sobie sprawę z
większości niebezpieczeństw i jest na nieprzygotowany. Mimo to nie może uodpornić się na psychiczne
Zmęczenie, które może uniemożliwić mu wykonanie zadania, które miał we Śnie wykonać.

Klasyfikacja Testów
Zależnie od tego, czy w danym Teście istnieje niebezpieczeństwo Zmęczenia, czy też nie, oraz
zależnie od tego, z kim walczy Oneironauta, istnieją trzy rodzaje Testów: Wyzwanie, Konfrontacja i
Pojedynek na Wyobraźnię.


Każdy Test, gdzie nie istnieje niebezpieczeństwo Zmęczenia jest Wyzwaniem.

Przykład: Przeważnie wyzwaniem są przeszkody do pokonania, sytuacje wymagające uwolnienia się od
ścigających Konstruktów, mało znaczące zmiany w świecie.


Każdy Test, w którym istnieje niebezpieczeństwo Zmęczenia jest Konfrontacją.

Przykład: Mogą to być potyczki z Konstruktami lub słabszymi Myślokształtami, próby większych zmian w
świecie, lub w obiektach bardzo ważnych dla Śniącego.


Konfrontacja z Awatarem Bytu sennego, oznacza wystąpienie Pojedynku na Wyobraźnię.

Przykład: Przeważnie jest to walka z Awatarem Śniącego, Duchem, Demonem potężniejszym
Myślokształtem, itp.

Zmęczenie
Każdy nieudany Test Konfrontacji jest obciążeniem psychicznym dla postaci gracza. Z tego powodu
w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Gracz musi położyć przed sobą kartę, która będzie reprezentowała
Zmęczenie postaci.
Karta pozostaje do końca Sceny. Jeżeli w tym czasie Gracz nie zda następnego Testu, wtedy
przechodzi w stan Zaśnięcia, o czym w następnym podrozdziale.
Przykład: Gracz nie zdał Testu i wywołało to Zmęczenie postaci. Kartę użytą w Teście położył przed sobą,
aby reprezentowała Zmęczenie i przypominała o tym fakcie. Od tej chwili gracz musi bardziej uważać, bo
przegranie następnej Konfrontacji może mieć poważniejsze konsekwencje. Do tego dochodzi fakt
utrudnienia Testów z powodu pojawienia się Zmory postaci.
W momencie rozpoczęcia się nowej Sceny, gdy są karty Zmęczenia na stole, Mistrz Gry powinien
powiedzieć Graczom, aby je odłożyli do swoich kupek ze zużytymi kartami. Często jest to jedyny
zauważalny sygnał od MG, że dana Scena się skończyła.
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Zaśnięcie
Każdy strach ma kilka pięter, jak pan wie. Jeden strach ze snu pana zerwie, a inny pana uśpi.
Fragment książki "Traktat o łuskaniu fasoli", autor: Wiesław Myśliwski
Uzyskanie dwóch kart Zmęczenia w jednej Scenie, spowodowane nieudanymi Testami, powoduje
zapomnienie postaci, że znajduje się we śnie. Wiąże się to z utratą przez nią swoich mocy, co określa się
stanem Zaśnięcia.
Gdy Bohater Gracza przechodzi w stan Zaśnięcia, wtedy Awatar postaci dalej podróżuje z drużyną,
jednak jego poczynania są kontrolowane przez Mistrza Gry. Ma to duże konsekwencje dla Gracza, którego
możliwości zostaną dość mocno ograniczone, dalej jednak będzie mógł czynnie uczestniczyć w sesji.
Po pierwsze Gracz nie może używać swojej Fantazji dla podmiany kart, choć dalej działa na niego
jego Zmora.
Po drugie Gracz nie może używać Zdolności i wykonywać Czynności. Aby to robić musiałby mieć
jakiś wpływ na swojego Awatara, a w takim stanie o akcjach Oneironauty decyduje jego podświadomość,
dlatego Gracz nie może go kontrolować.
Po trzecie Karty na ręce gracza zmieniają Moce na poniższe:

Pomniejsza Moc Kreacji ( i )
Karty o barwie czerwonej (Kier i Karo) - działają podobnie jak karty kreacji, lecz przy ich użyciu nie
można brać udziału w Wyzwaniach i w Konfrontacjach opartych na walce, chyba, że któryś z pozostałych
Graczy użyje swojego świadomego Awatara. To oznacza, że Gracz może dalej tworzyć góry, maszyny,
urządzenia, przeszkody itp, lecz nie może określać jak wpłyną one na wydarzenia, a jeżeli tak dodane
elementy nie będą pasować do snu to wywołują Test, który określi czy zaistnieją. Najczęściej może to mieć
miejsce, gdy stworzone obiekty posuwają akcję do przodu, lub tworzą Zmory Bytów. Dodane elementy
mogą być używane przez świadome Awatary innych Graczy w Wyzwaniach i Konfrontacjach tak, jak by to
oni użyli tych kart.
Przykład: W jednej ze scen Karol przegrał w Konfrontacjach z ognistym otoczeniem i uległ Zaśnięciu.
Z tego powodu nie może uczestniczyć w walce z Żywiołakiem Ognia, lecz może użyć mocy by stworzyć
lodowy miecz, który ktoś użyje do walki. Rzuca on waleta kier (W) do stworzenia broni, a następnie
Magda deklaruje użycie tego miecza w Akcji pokonania potwora. MG uznaje to za test Konfrontacji i
wylosowuje dziesiątkę trefl (10), co oznacza zwycięstwo graczy. W ten sposób Karol pomógł pomimo
braku Awatara, a Magda nie zużyła karty, lecz w przypadku nieudanego Testu to jej postać by ucierpiała.

Pomniejsza Moc Aranżacji ( i )
Karty o barwie czarnej (Pik i Trefl) - działają podobnie jak karty aranżacji, lecz nie mogą być użyte
do wezwania obiektu z poza sceny (można animować tylko obiekty zastane, lub wcześniej stworzone),
można wpływać na Testy innych Graczy, lecz nie można uczestniczyć w Pojedynku na Wyobraźnię.
Aby brać udział w Konfrontacjach Gracz musi najpierw stworzyć dany obiekt Pomniejszą Mocą
Kreacji, a następnie go animować Pomniejszą Mocą Aranżacji. W takim przypadku gracz zużywa dwie
karty, a do Testu wykorzystuje wyższą z nich.
Przykład: Karol chce pomóc drużynie w ugaszeniu pożaru, który posiadł własną wolę. Wykorzystuje
kartę ósemkę kier (8) do stworzenia burzowych chmur, a następnie dziesiątkę trefl (10) do wywołania
ulewy. Ugaszenie pożaru wymaga Testu, w którym po stronie gracza liczy się tylko ósemka kier (8).
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Zapomnienie
Gdybym mógł sobie wybrać śmierć podług mej woli,
chciałbym z wolna utracać świadomość istnienia,
przestawać czuć, co rozkosz przynosi lub boli,
i pogrążać się w cichą otchłań zapomnienia.
Wiersz " Gdybym mógł sobie wybrać...", autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Najgroźniejszą rzeczą dla Oneironauty jest całkowite zapomnienie się we śnie obcej osoby. Oznacza
to nie tylko to, że stracił panowanie nad swoim Awatarem, lecz także niezdolność do zapamiętania rzeczy,
które się wokół niego wydarzyły.
Bohater Gracza wchodzi w stan Zapomnienia, gdy po raz drugi Zasnął, użył karty Jokera, lub
wypadło na niego, gdy skończyły się karty. Od strony mechaniki nie różni się to niczym od stanu Zaśnięcia,
oprócz tego, że jest to stan nieodwracalny.
Konsekwencje tego stanu rzeczy wpływają znacznie na przygodę, oraz mogą wpłynąć na postać w
rzeczywistym świecie.
W sytuacji, gdy wszystkie postacie znajdują się w stanie Zapomnienia i Zaśnięcia, wtedy trwająca
Scena się kończy i automatycznie zaczyna się nowa. Wszystkie postacie, które nie przeszły w stan
Zapomnienia odzyskują kontrolę nad swoimi Awatarami. To czy taki wymuszony koniec Sceny
spowodował zmianę krajobrazu, czy też nie, zależy od decyzji Mistrza Gry.
Jeżeli wszyscy uczestniczący w przygodzie Oneironauci przeszli w stan Zapomnienia, to z ich
perspektywy Sen się kończy. Bohaterowie Graczy nie potrafią przypomnieć sobie, co działo się dalej,
dlatego Mistrz Gry powinien zakończyć przygodę w tym momencie. Nie musi to oznaczać całkowitej
porażki postaci, w wielu przypadkach można poczekać do następnej nocy, aby zacząć Sen od nowa. Jednak
w większości przygód następstwo takiego wypadku powinno wiązać się z niemożnością wznowienia Snu.

Dodatkowe Konsekwencje
Zależnie od przygody Mistrz Gry może zadecydować, że Zapomnienie we śnie ma jeszcze większe
konsekwencje niż tylko utrata kontroli nad postacią. Najczęściej może mieć to związek ze stanem Śniącego
lub jego rodzajem.
W przypadku, gdy Śniący jest w stanie śpiączki, jego sen może nie mieć końca. W takim przypadku
postacie graczy także mogą zapaść w śpiączkę, z której obudzą się tylko w przypadku obudzenia Śniącego,
lub też jego śmierci.
Gdy Śniący umrze w czasie, gdy Oneironauci znajdują się w jego śnie, mogą oni nie zdążyć opuścić
snu. W takim przypadku Mistrz Gry może zadecydować, że szok związany z tą sytuacją wpłyną negatywnie
na psychikę postaci, a nawet można uznać, że dusze postaci podążyły za umierającym duchem.
Podobna sytuacja może nastąpić, gdy Śniący jest potężnym nieumarłym jak wampir lub licz. W
takim przypadku może on wykorzystać we śnie swoją moc i stworzyć w nim portal do zaświatów, a
następnie spróbować poprowadzić tam Oneironautów. Znajdujące się w stanie Zapomnienia postacie są
dużo łatwiejszym obiektem manipulacji, co w tym przypadku może mieć śmiertelne konsekwencje.
Wchodząc do snu osoby o silnej psychice, która posiada kontrolę nad swoim Awatarem, postacie
mogą znaleźć się w dużym niebezpieczeństwie. Jeżeli wszyscy Zapomną się we śnie, ten fakt może
wykorzystać Śniący, aby wyciągnąć od nich jakieś informacje, lub zaszczepić w nich jakieś zachowania.
Jeżeli Śniący będzie opętany, to przebywający w nim demon może zmienić swojego żywiciela na
kogoś z osłabionych Zapomnieniem Oneironautów.
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Joker
Większość ludzi ma jedno życie i musi patrzeć, jak ucieka im między palcami. Ale jeśli skupisz je w jednym
miejscu i czasie, osiągniesz coś... niepowtarzalnego.
Cytat z filmu "Nieśmiertelny 2: Nowe życie", scenariusz: Peter Bellwood

Joker Graczy
W przypadku Testu, który nie poszedł po myśli gracza, można użyć karty Joker, aby osiągnąć
sukces. W takim przypadku karta wcześniej użyta w nieudanym Teście wraca z powrotem na rękę. Zużyty
Joker po Teście jest usuwany z gry.
Zdanie Testu przy użyciu Jokera ma duże konsekwencje dla Gracza, gdyż traci on całkowicie
kontrolę nad Awatarem Postaci, która przechodzi w stan Zapomnienia. Nie oznacza to jakiejś większej
zmiany w posiadanych przez niego kartach.
Można użyć Jokera, aby inny Gracz zdał Test, lecz należy najpierw użyć Mocy Aranżacji z Karty lub
Zdolności, a następnie zadeklarować użycie Jokera. W ten sposób mogą wrócić na rękę wszystkie karty,
które zużył dowolny Gracz w tym jednym Teście.
Joker nie wpływa na Różę Snów, dlatego czasem można użyć tej karty także w wygranej
Konfrontacji. Najlepszym przykładem, gdy może wyniknąć potrzeba skorzystania z tej cechy użycia Jokera
jest sytuacja, gdy zdanie Testu może obudzić Śniącego. Najczęściej może to zaistnieć w trakcie Pojedynku
na Wyobraźnię, gdy nie kontrolujemy w żaden sposób kierunku przemieszczania się Pionu.
Gracz, którego postać uległa Zapomnieniu, nie może użyć karty Joker. Tylko mając jakąkolwiek
kontrolę nad Awatarem można uratować swój lub kogoś Test w ten sposób.
Osoba, której postać jest w stanie Zaśnięcia, może jeszcze użyć karty Joker. Ten stan jest
przejściowy i dlatego jest jeszcze w postaci moc, którą może poświęcić.
Gdy któryś z graczy użyje Jokera, wtedy ta karta jest usuwana z gry, z tego powodu także w talii MG
trzeba usunąć jednego Jokera. Jeżeli któryś z Jokerów jest w kartach odrzuconych przez MG, to usuwamy
go stamtąd, jeżeli nie ma, to prowadzący szybko przeszukuje talię i usuwa z niej jedną taką kartę.
Możliwość użycia tej zasady jest ograniczona przez ilość kart Joker w talii. Niektóre z Atutów
wpływają na powyższe zasady, lecz mimo to każdy z Graczy ma tylko jedną szansę na sesję, aby użyć karty
Joker i nic tego nie zmienia.

Joker Mistrza Gry
W talii Mistrza Gry znajdują się Jokery, które są tam najsilniejszą kartą. Jeżeli Mistrz Gry wylosuje
Jokera, wtedy Gracz automatycznie przegrywa Test. Nie ma tu znaczenia, czy wylosowany Joker był
pierwszą kartą, czy też dodatkową związaną ze Zmorą Gracza, Fantazją przeciwnika, a nawet Zmorą
przeciwnika.
Jedynym sposobem na wygranie Testu, gdy MG wylosował kartę Jokera, jest zagranie takiej samej
karty przez Gracza. Nie ma w tym momencie znaczenia miejsce gdzie znajduje się Pion na Róży Snów,
Joker gracza zawsze jest mocniejszą figurą.
Niektóre dodatkowe zasady mogą powodować, że ciągnie się dodatkowe karty z talii Mistrza Gry,
które nie są używane w Testach. Jeżeli taką kartą będzie Joker, to MG musi wtasować go z powrotem do
talii. Jedynym sposobem na przejście Jokera do kart odrzuconych jest użycie go w Teście. Należy też
pamiętać o sytuacji zużycia Jokera przez gracza i spowodowaną tym potrzebą wyrównania ilości kart w
taliach graczy i MG, lecz wtedy Joker zostaje odrzucony z gry.
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Wyzwanie
Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony,
A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony.
(...)
Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem?
Fragmenty wiersza "Dziewczyna", autor: Bolesław Leśmian
Wyzwanie to Test, w którym trzeba użyć Mocy, lecz postaci nie grozi większe niebezpieczeństwo.
Najczęściej związane jest to z ominięciem jakiejś przeszkody, bądź dokonaniem czynu niemożliwego dla
normalnego człowieka, lecz łatwego dla Oneironauty.
Jedynymi niebezpieczeństwami niepowodzenia Testu w przypadku Wyzwania jest utrata użytej
karty, wprowadzenie Zmory, oraz potrzeba wymyślenia nowego sposobu na ominięcie przeszkody.
Przegranie Testu Wyzwania nie wiąże się z niebezpieczeństwem Zmęczenia.

Przykład użycia:
MG: Przed wami bardzo szeroka rzeka o rwącym prądzie, praktycznie nie widać jej końca. Aby
kontynuować podróż musicie przejść na jej drugi brzeg. [założenie jest takie, że jest to Wyzwanie o
Stabilności 2, o czym MG nie musi informować graczy]
Radek: Moja postać bierze duży rozpęd i przeskakuje nad rzeką. Używam do tego Zdolności.
MG: [bierze kartę ze swojej talii i kładzie przed sobą, jest to 9] Niestety nie udaje ci się pokonać
całego biegu rzeki i lądujesz w jej toni. Udaje ci się utrzymać na powierzchni, a prąd znosi cię na brzeg, z
którego próbowałeś skoczyć. Do tego na rzece zaczynają pojawiać się lilie z pięknymi kwiatami [Nieudany
Test wprowadził Zmorę: kwiaty].
Karol: Tworzę lodowy most wynurzający się z dna rzeki dokładnie w miejscu, gdzie jest nasz
drużynowy Realizator. [rzuca na stół K]
MG: [ciągnie z talii W] Udaje ci się uratować swojego kolegę i utworzyłeś most na rzece, niestety
zaczyna on szybko byś rozmywany przez jej prąd. [Udany test przesuwa Pion w stronę Chaosu, a
Stabilność 2 oznacza, że potrzeby jest dodatkowy zdany Test]
Karol: Za pozwoleniem [gracz patrzy na MG], dostosowuję swój lodowy most do rzeki. [MG kiwa
głową na zgodę, a gracz wykorzystuje Fantazję postaci i zabiera rzuconego króla (K) by podmienić go na
waleta (W)]
Radek: Moja postać patrząc z mostu na wodę widzi ten mały problem i postanawia coś z tym zrobić.
Bierze głęboki wdech dmuchając zamraża rzekę wokół mostu. Używam do tego Zdolności, lecz zawieram
w tym swoją Fantazję.
MG: [Ciągnie dwie karty z powodu istnienia Zmory postaci: 8 i 10, z czego do Testu zostawia
10]
Radek: Wzmacniam swój oddech. [rzuca z ręki 10, która będzie się liczyć zamiast domyślnej 2 z
Zdolności]
MG: Udało ci się zmrozić całą rzekę pod mostem oprócz zakwitłych lilii, które dalej wyglądają
bardzo ładne. Gdy przeszliście na drugą stronę zauważyliście, że za wami rzeka rozpuściła cały most. Nie
macie już drogi odwrotu, przed wami cel waszej wędrówki. [Pion znów lekko przesuwa się w stronę
Chaosu]
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Konfrontacja
Tego, co napotkamy, nie pokonamy brutalną siłą, lecz czystym i spokojnym umysłem, jednomyślnie
podążając za naszymi pragnieniami.
Cytat z książki "Unicestwienie", autor: Philip Athans
Konfrontacja następuje, gdy gracz wymusi zmianę, lub zaatakuje Konstrukta albo Myślokształt,
który jest szczególnie ważny dla spójności danego snu. Zaatakowany będzie reagował atakiem na daną
Akcję. Nie oznacza to, że opisany kontratak będzie brutalnym atakiem. Gdy gracz np. będzie chciał zmienić
kolor stadionu, co zaburza jakieś ważne wspomnienie Śniącego, kontratakiem może być deszcz zmywający
farbę i postać jednocześnie.
Konsekwencją nieudanego Testu Konfrontacji jest, oprócz standardowych rzeczy, niebezpieczeństwo
Zapomnienia. Przy pierwszym nieudanym Teście Konfrontacji gracz musi zostawić przed sobą kartę
koszulką do góry, co będzie reprezentowało niepowodzenie. Jeżeli graczowi nie powiedzie się następny
Test, wtedy oznacza to przejście w stan Zaśnięcia (lub też Zapomnienia, jeżeli był to drugi taki wypadek).
Jeżeli gracz nie miał więcej nieudanych Testów w Scenie, to pod jej koniec karta reprezentująca
porażkę odkładana jest na odpowiedni stos. Z tego powodu niebezpieczeństwo Zaśnięcia występuje tylko
przy dwóch nieudanych Testach Konfrontacji w Scenie.

Przykład użycia:
MG: Widzicie drewniany dom, który wygląda jakby trzymał się tylko na słowo honoru. Wchodząc
słyszycie skrzypienie całej podłogi, ścian, a nawet sufitu. Czujecie jakby zaraz miał się zawalić. [cały dom
to Konstrukt o Stabilności 2, który jest wspomnieniem ruiny, w której Śniący o mało co nie stracił życia]
Magda: Skoro znaleźliśmy już nasz mały domek, może sprawdzimy co jest na górze. Podobno jest
tam bardzo ciekawy pokój. Jako budowlaniec z nieprawdopodobną szybkością odnawiam dom. [Magda
rzuca z ręki 7]
MG: [Ciągnie ze swojej talii górną kartę, którą okazuje się 8, i kładzie ją na stole] Twoje szybkie
przemieszczanie się nadwyrężyło konstrukcję budynku, co spowodowało zapadnięcie się podłogi pod tobą,
oraz ... [Arek przerywa MG wyciągając kartę z ręki]
Arek: [wyciąga z ręki 10 i ratuję nią postać Magdy] Sytuacja nie wygląda dobrze, podłoga jednak
nie jest na tyle zniszczona, aby się zawalić. [taki ratunek uniemożliwia wprowadzenie Zmory postaci
Magdy, oraz umożliwia jej zdanie Testu, co przesuwa Pion w stronę Harmonii]
MG: Dzięki niewidzialnej pomocy, budowlaniec naprawił łatwo dostępną część budynku, lecz
całość dalej narażona jest na zniszczenie.
Arek: W takim razie koncentruję się i wymieniam całe ożebrowanie na nowe. [Arek rzuca z ręki 9]
MG: [wyciąga z talii A] Wydaje się, że udało ci się wzmocnić konstrukcję domu, lecz zagnieździły
się w nim termity. Nie dość, że z powrotem zniszczyło jego stabilność, to jeszcze uszkodziły podłogę pod
tobą i spadłeś do piwnicy, co skutkuje zmęczeniem. [Nieudany Test spowodował wprowadzenie Zmory i
Zmęczenie postaci]
Arek: Niezrażony tym co się stało wstaję, otrzepuję się i wzywam na pomoc ekipę budowlaną [Arek
rzuca na stół D]
MG: [ciągnie z talii dwie karty: 10 i W, które obydwie są mniejsze od Asa gracza] Do drzwi
puka jakiś człowiek, po otworzeniu mu widzicie kilkuosobową ekipę budowlańców, którzy przystępują do
odnowienia budynku. [Pion ponownie przesuwa się na Róży Snu w stronę Harmonii]
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Wymuszona Konfrontacja
Istnieją wypadki, gdy podróżujący w śnie Oneironauci są atakowani z zaskoczenia przez senne
otoczenie, lub jakiś potężniejszy Byt. Nie mogą w takim przypadku przygotować się do kontrataku, lecz
muszą kolektywnie zmierzyć się z zagrożeniem.
Jeżeli Mistrz Gry wymusza na graczach Test, bo np. właśnie na postacie spadła lawina, wtedy
występuje Wymuszona Konfrontacja. W takim przypadku każdy z graczy musi opisać swoją Akcję, w jaki
sposób unika zagrożenia i wybrać jedną z kart na ręce. Gdy wszyscy opiszą co robią i przygotują karty,
wtedy Mistrz Gry ciągnie dwie karty do rozstrzygnięcia Testów. Jeżeli w otoczeniu nie występuje Zmora
postaci, a w opisanej przez gracza akcji nie było ewentualnej Fantazji atakującego, wtedy porównuje on w
Teście swoją kartę do niższej z wyciągniętych przez Mistrza Gry kart. Jeżeli jednak w otoczeniu występuje
Zmora, lub też opisał gracz Fantazję atakującego, wtedy w Teście porównuje on swoja kartę z wyższą z
wyciągniętych przez MG kart. Jeżeli w opisie gracz zawarł Zmorę atakującego, wtedy w Teście porównuje
on kartę do niższej z dwóch wyciągniętych przez MG, bez względu na swoją Zmorę lub Fantazję
przeciwnika.
Jeżeli jedną z wyciągniętych przez MG kart jest Joker, wtedy liczony jest on jako wyższa z kart i nie
stosuje się w tym przypadku zasady, że wyciągnięcie przez MG karty Jokera automatycznie powoduje
niepowodzenie Testu. Jeżeli obydwie karty są Jokerami, wtedy MG ciągnie nową kartę, a jedną z kart Joker
wtasowuje z powrotem do swojej talii.
W przypadku Wymuszonej Konfrontacji postacie nie mają możliwości zaatakowania przeciwnika, a
ewentualne opisy takich Akcji nawet, jeżeli Testy będą udane, powinny być opisane przez MG jako
nierozstrzygające. Tylko mając inicjatywę gracze mogą wpłynąć na Sen.
Żaden ze zdanych Testów w Wymuszonej Konfrontacji nie wpływa na pozycję Pionu na Róży Snów.
Tylko posiadając inicjatywę w Akcji Oneironauta może wpłynąć na Sen.

Przykład użycia:
MG: Wchodzicie do jaskini, w której gubi się nikłe światło księżyca. Gdy wasze oczy zaczynają
dostosowywać się do mroku zauważacie, że wokół was jest pełno owadów, które zaczynają wchodzić na
was z podłogi, oraz zeskakiwać z sufitu. [MG ciągnie dwie karty i kładzie je przed graczami, jako znak na
rozpoczęcie Wymuszonej Konfrontacji, w której bohaterów zaatakował Konstrukt roju owadów o Fantazji
ciemność]
Magda: Wyciągam z kieszeni spray na owady i spryskuję całą okolicę wokół siebie. [kładzie 7
przed sobą]
Arek: Panicznie otrzepuję się z owadów i depczę je. [rzuca na stół 5]
Karol: Wokół mnie tworzą się małe czarne dziury, które wciągają owady z nieprawdopodobną
szybkością [kładzie W]
Radek: Moja postać zachowuje się jak Supermen, gdy coś go obłazi, i kręci się wokół własnej osi
tworząc małe tornado, które wywołuje wiatr wyrzucając owady poza jaskinię. [wyjmuje D]
MG: [odsłania wyciągnięte wcześniej karty, które okazują się być D i 2, a to oznacza zdanie
testów przez Magdę i Radka. Nie zdali Arek przez swoją Zmorę owady, oraz Karol, gdyż czarne dziury są
powiązane z Fantazją roju, czyli ciemnością] Spray na owady i ciągłe obracanie się skutecznie odstraszyło
na chwilę owady. Niestety czarne dziury zapadły się w sobie po kilku sekundach, a deptanie roju nic nie
daje. Do tego z ciemności dalej wychodzą nowe owady, które pomimo waszych wysiłków stopniowo
wypychają was poza jaskinię.
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Pojedynek na Wyobraźnię
„Istniej wiele dróg wiodących do przegranej w najstarszej z gier. Słabe nerwy, wahanie...
Niemożność przemiany w odpowiednią postać, brak wyobraźni."
Cytat z komiksu "Sandman", opowiadanie "Nadzieja w piekle", autor: Neil Gaiman
Pojedynek na Wyobraźnię następuje, gdy gracze zaatakują potężniejszy Byt wewnątrz Snu. Tego
rodzaju przeciwnikiem może być Awatar Śniącego lub jego Cieć, Demon, program wykonawczy w
wirtualnej sennej rzeczywistości, inny Oneironauta, itd.
Sam w sobie Pojedynek na Wyobraźnię jest niczym innym niż serią Konfrontacji ze wszystkimi
zasadami i tego konsekwencjami jak m.in. Zmęczenie. Istnieją jednak pewne różnice. Po pierwsze
pojedynek nie może się zakończyć inaczej, niż porażką jednej ze stron, albo obudzeniem się Śniącego.
Drugą zmianą jest mniejsza stabilność Snu w czasie trwania Pojedynku.
Pierwsza runda najczęściej jest inicjowana przez graczy i wygląda jak normalna Konfrontacja, lecz
bez względu na jej wynik przeciwnik graczy nie rozmywa się, lecz walczy dalej. Przeważnie dopiero w tym
momencie gracze orientują się, że użyli Mocy na kimś innym niż Konstrukcie i co to oznacza. W
przypadku ataku potężniejszego Bytu, najczęściej zaczyna się on Wymuszoną Konfrontacją.
W udanych Testach Pojedynku na
Wyobraźnię nie stosuje się normalnych
zasad przemieszczania się Pionu po
Róży Snów. W tym przypadku Pion
musi znaleźć się w strefie wyznaczonej
przez kolor wyciągniętej karty przez
Mistrza Gry. Z tego powodu Pion
przemieszcza się dalej niż to jest w
przypadku normalnego Testu, który się
udał.
Jak pokazuje to rysunek po lewej,
Róża Snów w przypadku Pojedynku na
Wyobraźnię dzieli się na 12 stref, po
cztery dla każdego okręgu. Jeżeli gracz
wygra Test, wtedy Pion poruszy się w
kierunku wyznaczonym przez kolor
karty wyciągniętej przez MG w Teście, a
nie zależnie od konsekwencji. W
przypadku wyciągnięcia paru kart, liczy
się tylko użyta w Teście.
Jeżeli Pion znajduje się już w strefie z danym kolorem, wtedy porusza się w stronę zewnętrzną Róży
Snów. Z tego powodu walka w Pojedynku na Wyobraźnię bardzo łatwo może zakończyć się wybudzeniem
Śniącego, dlatego czasem istnieje potrzeba przegrania jakiejś Konfrontacji, aby tylko nie zakończyć Snu.

W trakcie Pojedynku na Wyobraźnię Pion porusza się o całą strefę.
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Przykład: Na rysunku po lewej Pion
znajduje się w strefie środkowej między
Marzeniem() i Harmonią(). W takim
przypadku, dla udanego Testu w Pojedynku na
wyobraźnię, jeżeli MG wyciągnął kartę Kier() lub
Karo(), Pion przeniesie się do strefy zewnętrznej
między Marzeniem() i Harmonią(). Jeżeli karta
ma kolor Trefl(), wtedy Pion zostanie w
środkowej strefie, lecz przeniesie się do części
między Koszmarem[] i Harmonią(). Dla karty
Pik() Pion przeniesie się do części między
Marzeniem() i Chaosem().

Przykład: Gdy Pion znajduje się w strefie
zewnętrznej między Koszmarem() i Chaosem(),
jak na rysunku po prawej, to gdy Test wygra Gracz,
a MG wyciągnie kartę Trefl() lub Pik(), sen się
zakończy z powodu wyjścia Pionu poza Różę Snów.
Jeżeli wyciągniętą kartą będzie Kier(), wtedy Pion
dalej będzie znajdował się w zewnętrznej strefie,
lecz już między Marzeniem() i Chaosem(), zaś
dla karty Karo() Pion znajdzie się między
Koszmarem() i Harmonią().
Jak widać trudno jest wygrać pojedynek, gdy
Pion znajduje się w zewnętrznej strefie. W takim
przypadku, trzeba szybko pokonać przeciwnika,
albo przyjdzie konieczność ucieczki. Jedynym
sposobem na to jest oblanie Testu i Zaśnięcie przez
atakującego właśnie Oneironautę (czyli musi mu
się nie udać drugi z Testów Konfrontacji w tej
Scenie), oraz zadeklarowanie nie kontynuowania
walki przez Graczy.
Przykład: Arek w scenie przegrał już jeden Test w Pojedynku na Wyobraźnię i rozpoczyna drugą
konfrontację z Awatarem Śniącego. Rzucił Asa Pik (A), a Mistrz Gry wyciągnął Piątkę Karo (). Wygranie
testu Konfrontacji, przy takiej karcie wylosowanej przez MG, spowoduje wyjście Pionu poza obręb Róży
Snów, co jest nie na rękę grającym. Z tego powodu Arek decyduje się oblać Test. Aby to zrobić używa
Dwójki Pik (2), która zastępuje Asa Pik (A). W ten sposób Oneironauta przegrał drugi Test i przeszedł w
stan Zaśnięcia. Reszta graczy nie kontynuuje walki, dlatego kończy to Pojedynek na Wyobraźnię i Gracze
mogą przejść do następnej Sceny. Być może zdecydują się znowu walczyć ze Śniącym, lecz wpierw
postarają się sprowadzić Pion do wewnętrznej strefy Róży Snów.

Pojedynek na Wyobraźnię może zakończyć się tylko Zaśnięciem jednego z walczących,
lub obudzeniem Śniącego.
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Koniec kart
W wystarczająco długim okresie czasu, prawdopodobieństwo przeżycia każdego człowieka spada do zera.
Cytat z filmu "Podziemny krąg", scenariusz: Jim Uhls
Wykonując Testy Gracze i Mistrz Gry zużywają swoje karty. Koniec kart na ręce graczy ma duże
konsekwencje dla gry, koniec kart MG jest tylko chwilową przerwą, która nie powinna w żaden sposób
wpłynąć na grę.

Koniec kart na ręce Gracza
W momencie, gdy któremuś z graczy skończą się karty na ręce, obojętnie czy jest w stanie
Zapomnienia lub Zaśnięcia, czy też nie jest, oznacza to krytyczny poziom zmęczenia Oneironautów i
osłabienie ich więzi ze Śniącym.
Gdy zakończy się Scena, w której to się stało, zajdzie potrzeba wykonania procedury uzupełnienia
kart na rękach graczy. Jeżeli w Scenie stracą karty wszyscy gracze, to kończy się ona podobnie, jak w
przypadku, gdy wszyscy ulegną Zaśnięciu.
Procedura uzupełniania kart zaczyna się po zakończeniu trwającej Sceny.

Procedura uzupełnienia kart na rękach graczy:
Ze względu na słabszą więź jedna z postaci graczy musi być w stanie Zapomnienia, aby można było
odzyskać karty, obojętnie czy przez dwukrotne Zaśnięcie, czy też poprzez użycie Jokera. Jeżeli tak nie jest,
wtedy jedna z postaci graczy ulegnie Zapomnieniu. Określa się ją poprzez wyznaczenie gracza z
największą ilością kart na ręce. Jeżeli jest remis, to Zapomni postać gracza z wyższymi kartami. Jeżeli dalej
jest remis, wtedy można rozstrzygnąć to losowo.
Gdy po raz drugi któremuś z graczy skończą się karty na ręce, sytuacja się powtarza, lecz teraz
muszą być w stanie Zapomnienia dwie postacie. Jeżeli nie są, wyznacza się dodatkową tak jak poprzednio,
nie licząc oczywiście Oneironauty już w tym stanie.
Gdy trzeci raz skończą się karty muszą być w stanie Zapomnienia trzy postacie. Jeżeli nie były,
wtedy Zasypia postać gracza, której pozostało najwięcej kart na ręce, jak wyżej.
Jeżeli sytuacja powtórzy się po raz czwarty, wtedy gra się kończy, gdyż wszystkie postacie będą w
stanie Zapomnienia.
Gdy odpowiednia ilość postaci graczy ulegnie Zapomnieniu, wtedy wszyscy Gracze biorą z
powrotem na rękę zużyte karty (włącznie z graczami mającymi postacie w stanie Zapomnienia i Zaśnięcia),
nie tylko osoba, której kart zabrakło. W ten sposób gracze mają dokładnie takie same karty, jak gdy
zaczynali przygodę. To z tego powodu zużyte karty nie mogą lądować na wspólnej kupce, lecz każdy z
graczy musi odrzucać je na oddzielny stosik.
Koniec kart na ręce graczy, którzy ulegli już Zapomnieniu, także wywołuje powyższe efekty.
Tworząc grupę Oneironauci przestaną być ze sobą mentalnie połączeni dopiero, gdy opuszczą Sen.

Koniec kart na ręce MG
W momencie, gdy Mistrzowi Gry skończą się karty do dociągania, wtedy powinien wziąć odrzucone
karty i przetasować je, aby utworzyć nową talię. Dzięki szybkiemu przetasowaniu gra tylko zyska na
płynności.
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Wrogowie
Sen nie stanowi ucieczki przed bólem. Sen zamieszkują sny. We śnie wędruję do miejsc znacznie bardziej
przerażających niż te, które odwiedzam na jawie.
Fragment książki "A imię jej Ciemność", autor: Glen Cook
W Snach często będzie spotykać się przeciwników, czy to w formie personifikacji uczuć Śniącego,
czy też Awatarów innych sennych Bytów. Większość z nich, podobnie jak Bohaterowie Graczy, będzie
opisana przez Fantazję i Zmorę, lecz ich mechaniczne użycie różni się od odpowiednich cech postaci.

Wrogie Fantazje
Jeżeli w swojej deklaracji ataku Gracz użył (najczęściej nieświadomie) Fantazji Bytu, który
atakował, wtedy Mistrz Gry w Teście ciągnie ze swojej talii dodatkową kartę, i wybiera tę o wyższym
starszeństwie.
Jeżeli dodatkowo w otoczeniu wystąpi Zmora Bohatera Gracza, wtedy Mistrz Gry będzie ciągnął trzy
karty i wybierze tę o najwyższej wartości.

Wrogie Zmory
Gdy w deklarowanej Akcji ataku Gracz użył (najlepiej świadomie) Zmory Bytu, który atakuje, wtedy
Mistrz Gry musi w Teście dobrać dodatkową kartę i z tych dwóch dobranych użyć tej o niższej wartości.
Jeżeli w Teście jest sytuacja mieszana, gdy MG musi dobrać więcej kart dla określenia trudności,
wtedy najpierw dobiera karty i odrzuca z nich najwyższą, a potem do Testu używa najwyższej z
pozostałych.
Przykład: W Teście konfrontacji z Konstruktem Mistrz Gry dociągnął trzy dodatkowe karty, za
Fantazję i Zmorę Bytu, oraz za Zmorę Oneironauty, a były to siódemka trefl (7), As Pik(A), Piątka
Trefl(5) i Król Karo (K). W takiej sytuacji Mistrz Gry odrzuca z nich tę o najwyższej wartości (za Zmorę
Konstrukta), czyli Asa Pik (A), a następnie do Testu używa Króla Karo (K).

Stabilność
Odpowiednikiem żywotności z innych gier RPG w Oneiros jest Stabilność. Określa ona ile potrzeba
wygranych przez graczy Testów w Scenie, aby pokonać potężniejszy Byt lub usunąć kilka konstruktów.
Stabilność odnosi się też do przeszkód, które stanowią Wyzwanie. W takim przypadku należy zdać
odpowiednią ilość Testów, aby pokonać daną przeszkodę.
Przykład: Drużyna musi dostać się na szczyt góry, co stanowi wyzwanie o stabilności 2. Karol
wykorzystuje swoją Moc Kreacji i z powodzeniem tworzy latający dywan, na którym wszyscy lecą na szczyt.
Wyzwanie jednak ma Stabilność 2 i potrzeba drugiego udanego Testu. Mistrz Gry opisuje jak nagle tworzy
się wiatr i odpycha postacie od celu. Wtedy Arek wykorzystuje Moc Aranżacji i razem z udanym Testem
opisuje, jak to kierując dywanem omija niebezpieczne prądy powietrzne, co potwierdza MG.

Dodatkowe Karty
W opisach wrogich Bytów, które są w późniejszych podrozdziałach, wypisane są dodatkowe zasady,
które mają odróżnić jedne istoty od drugich. W dużej części wiąże się to z ciągnięciem przez MG
dodatkowych kart. W takich przypadkach zawsze najpierw wykonuje się polecenia z zasad odrzucających
najwyższe karty, jak w przypadku wrogich Zmor, a dopiero potem z pozostałych kart, do Testu używa się
tej o najwyższej wartości. Oczywiście wylosowany przez MG Joker dalej wywołuje przegranie Testu, bez
względu na jakiekolwiek zasady związane z wrogimi lub przyjaznymi Bytami.
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Bramy i Klucze
W rzeczywistym świecie nasza wolność jest ograniczona, w wyobraźni możemy robić wszystko, co nam się
żywnie podoba; co więcej, możemy nie dopuścić świata do naszych sekretów, umysł jest bowiem najbardziej
prywatnym miejscem we Wszechświecie. Czasem, być może zbyt prywatnym. O kluczu, każdy w swoim
więzieniu, myślimy. Cały problem leczenia szaleńca zawarty jest w umiejętności włamania się do tego
więzienia.
Fragment książki "Pasożyty Umysłu", autor: Colin Wilson
Umysł śniącego jest jak korytarz z milionem drzwi, z których każde prowadzi do jakiegoś
wspomnienia. Aby otworzyć niektóre wystarczy je odnaleźć, lecz aby wejść w inne należy mieć Klucz.

Bramy
Śniący w swoim umyśle może stworzyć Bramę, która uniemożliwia dostanie się do jakiegoś
wspomnienia. Może to być świadome działanie wyćwiczonego umysłu, który chce ukryć coś przed innymi,
a nawet przed samym sobą. Częściej jednak jest to nieświadome wyparcie się pewnych wspomnień
spowodowane głębokim urazem, chorobą psychiczną, lub też będące wynikiem prania mózgu, albo użycia
przez kogoś czaru.
W takich przypadkach przejście do następnej Sceny, którą chcą osiągnąć postacie, jest niemożliwe i
wszelkie Akcje zmierzające do tego, zakończą się automatycznym niepowodzeniem, bez potrzeby robienia
Testu. Tego rodzaju Bramą mogą być drzwi nie do otworzenia, blok kryształu nie do rozbicia, piętro w
bloku, na które nie prowadzą żadne schody itp.
Bramą może też być bestią nie do pokonania, w takim przypadku wszelkie próby walki z potworem
uważa się za przegrane Testy Konfrontacji z wszystkimi tego konsekwencjami. Tego rodzaju Konstrukt jest
strażnikiem, dlatego nie będzie gonił postaci po śnie, co nie oznacza, że można go lekceważyć.

Klucze
Aby przedostać się przez Bramę postać musi posiąść Klucz, który pozwoli jej otworzyć lub
zniszczyć mentalną przeszkodę. Kluczem może być cokolwiek: maskotka z dzieciństwa, ostry wzrok
przełożonego z pracy, zapach lodów waniliowych, widok zachodzącego słońca nad miastem itd.
Klucze mogą znajdować się nieopodal Bramy, choć w przypadku bardziej niematerialnych obiektów
mogą to być tylko lekkie wskazówki, co trzeba zrobić. Bywa też tak, że Klucz ma w swoim posiadaniu
jakiś wrogi Oneironautom Byt senny jak np. opętujący Śniącego demon.
W normalnym Śnie Klucz nigdy nie jest obiektem nie do skopiowania i do otworzenia Bramy
wystarczy wiedza, czym lub jak ją otworzyć. Moce Oneironautów pozwalają stworzyć dowolny obiekt lub
sytuację, dlatego czasem postacie mogą przypadkiem otworzyć Bramę, nawet nie zauważywszy co zrobili.
Przykład: Oneironauci zostali wynajęci, aby wydobyć ze Śniącego informacje o jego zmarłych
rodzicach. Trudność stanowi fakt, że Śniący nie potrafi sobie nic o nich przypomnieć, a jedynym
wspomnieniem, na jakie natrafiają we Śnie, jest obraz drzwi, za którymi słychać kłócących się rodziców.
Oneironauci nie mogą otworzyć tych drzwi, a jedyną wskazówką jest dziecięcy Awatar Śniącego bojący się
nawet podejść do źródła hałasu. Kluczem do otwarcia Bramy jest w tym przypadku wejście dziecka przez
drzwi. Sposobem na realizację tego może być zmiana słyszanych przez Śniącego odgłosów kłótni na
śmiech.
W przypadku wybudowanych przez zewnętrzne Byty Bramach, Klucze mogą być obiektem we Śnie,
który nie da się skopiować. W takich przypadkach należy odnaleźć i pokonać wrogi Byt. Po takiej walce,
zamiast ciała pokonanego wroga, zostaje sam Klucz.
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Uzupełnianie
To legitymacja parapsychiczna. Pokazuje cokolwiek chcą, aby zobaczyli. Zaoszczędza mnóstwo czasu.
Cytat z serialu "Doktor Who", odcinek "Koniec Świata", scenariusz: Russell T Davies
Jednym z ważnych właściwości Snu jest uzupełnianie brakujących elementów. Mózg uzupełnia
świat, aby wszystko tworzyło całość. Podobnie jest w przypadku plamki ślepej, czyli miejsce w oko, w
którym oko nie widzi, lecz nam to nie przeszkadza, bo mózg uzupełnia brakujący obraz.
W Snach z tej właściwości mogą skorzystać Oneironauci, gdy chcą wyciągnąć od Śniącego pewne
informacje. Odpowiednio aranżując sytuację, a następnie pozwalając snowi biec własnym biegiem, mogą
sprawić, że Śniący odkryje poszukiwane fakty, a nawet podświadome pragnienia i lęki, o których nie
zdawał sobie sprawy.
Otrzymane informacje zależne będą jednak od tego, gdzie znajduje się Pion na Róży Snów. Gracze
powinni brać to pod uwagę, gdy chcą skorzystać z tej zasady. Odpowiednie dobranie klimatu może ułatwić
wykonanie zadania, lub go utrudnić. Marzenie uwydatnia pragnienia, Koszmar przyciąga lęki, Harmonia
oznacza rzeczywiste obiekty, Chaos sprowadza nieosiągalne rzeczy.
Przykład: Gracze chcą otrzymać pewne informacje i aby to zrobić zaaranżowali we Śnie urodziny.
Wprowadzili gości, odśpiewali sto lat, a po zdmuchnięciu świec wynieśli na środek zapakowany prezent,
który dali Śniącemu do otwarcia. Od tego momentu to umysł Śniącego będzie odpowiedzialny za to, co się
stanie i od niego zależy, co to będzie za prezent.
Zależnie od tego, jaki jest klimat Snu, na uroczystości powinni znaleźć się różni goście, a wewnątrz
pakunku znajdzie się inny prezent.
Gdy Pion znajdzie się między Marzeniem i Harmonią, na uroczystości powinni znaleźć się przyjaciele i
rodzina solenizanta, przyśpiewywać gwiazdy estrady, a przy otwarciu prezentu Oneironauci zobaczą w
środku akt własności.
Gdy Pion znajduje się między Marzeniem i Chaosem, na urodzinach mogą być obecni ulubieni
krewni, szczególnie ci martwi, przygrywać Elvis wiecznie żywy, a prezent to eliksir nieśmiertelności.
Gdy Pion znajdzie się między Harmonią i Koszmarem, na przyjęciu pokażą się sami wrogowie i
nieprzychylne solenizantowi osoby, grać będą marsz żałobny, a w paczce znajdzie się głowa człowieka.
W przypadku, gdy Pion znajdzie się między Koszmarem i Chaosem, uroczystość będzie zbiorem
filmowych koszmarów, a w prezencie znajdzie się czarna dziura.
Otrzymane informacje z rzadka będą tym, czego się spodziewają Oneironauci, częściej dane będą
kryć się w symbolice. Pewien wpływ na to jak będzie to wyglądać ma odległość Pionu od środka Róży
Snów, im bliżej środka tym wszystko skrywa się w symbolice, a im bliżej zewnętrznej krawędzi, tym
wszystko bardziej realne.
Przykład: Otrzymane prezenty, gdy Pion znajduje się blisko środka Róży Snów, będą symbolicznie
reprezentować jakieś pragnienia lub lęki. Przy takim założeniu akt własności oznaczać może potrzebę
uniezależnienia się od kogoś, eliksir nieśmiertelności potrzebę wyglądania młodo, głowa człowieka strach
przed mafią, a czarna dziura głęboko zakorzenioną mentalną pustkę.
W przypadku, gdy Pion znajduje się niebezpiecznie blisko zewnętrznej krawędzi Róży Snów, wtedy
otrzymane dane będą prawie dokładnie tym, co chcą otrzymać Oneironauci. Akt własności to chęć
posiadania określonej nieruchomości, która wpisana jest na dokumencie, eliksir nieśmiertelności w świecie
fantasy jest często prawdziwym obiektem, głowa człowieka to strach przed stratą osoby, której tożsamość
można odczytać z twarzy, a czarna dziura to obawa przed wypróbowaniem nowej podprzestrzennej trasy.

Śniący uzupełnia niewiadome we Śnie, zależnie od położenia Pionu na Róży Snów.
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Działanie Atutów
Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.
Autor cytatu: Walt Disney
Atut jest czymś w rodzaju asa w rękawie, który może być wykorzystany w czasie szczególnej
potrzeby. Każdy z Atutów jest jednorazowy, choć niektóre będą działały do końca Sceny, w której zostały
użyte. Aktywować Atut można w dowolnym momencie, nawet na rozpatrzony Test, który ma
modyfikować. Moc Phantososa, Empatia, i pośrednio Talent Icelusa, działają na całą drużynę.
Senny Artefakt - po udanym Teście, użyta w nim karta, dalej może być wykorzystywana w
Wyzwaniach i Konfrontacjach, aż do końca Sceny. Gracz pozostawia ją przed sobą i może wykorzystać ją
do dowolnego Testu. Opis Akcji powtórnego użycia karty musi jakoś łączyć się z opisem pierwszej
sytuacji, gdy została użyta. Nie może być jednak taki sam, aby nie dochodziło do powtarzania się Akcji.
Np. po deszczu fortepianów, który spadł na uciekającego wroga, znowu może na kogoś coś spaść, lecz
teraz może to być deszcz pianin.
Dar Hypnosa - gracz może raz na sesję wybrać, że dana scena się kończy. Karty przegranych akcji
się odrzuca, Oneironauci, którzy Zasnęli we Śnie, z powrotem odzyskują kontrolę nad Awatarem itp. Gdy
scena nie jest ważna fabularnie gracze przechodzą po prostu dalej. Jeżeli jednak miałoby to przeszkodzić w
ciągłości sesji, wtedy mechanicznie Scena się resetuje, lecz wydarzenia ciągną się dalej. Można dzięki temu
zastopować trwający Pojedynek na Wyobraźnię, aby uzupełnić karty, gdy połowie graczy się skończyły.
Spojrzenie Morfeusza - raz w przygodzie Gracz może kazać MG ujawnić jedną cechę wroga. Dla
Konstrukta lub Myślokształtu o Stabilności 1 będzie to Fantazja lub Zmora. W przypadku potężniejszych
Bytów gracz musi wybrać czy chce poznać Fantazję, czy Zmorę.
Moc Phantasosa - gracz może raz na sesję wybrać, że w danej Scenie wszystkie Testy nie będą
podlegały modyfikatorom z Róży Snów. Dzięki temu gracze będą wygrywać remisy obojętnie gdzie
znajduje się Pion, tak jak w przypadku wewnętrznego kręgu, lecz wygrane Testy dalej wpływają na
przesuwanie się Pionu na Róży Snów.
Talent Icelusa- raz na sesję gracz może wybrać, że Moc z jednej z rzuconych przez niego kart
wpływa na wszystkich Bohaterów Graczy, co powinien odpowiednio opisać. Można w ten sposób
spotęgować jakąś Akcję, szybko przejść jakieś Wyzwanie. Mistrz Gry musi rozpatrzyć to, jako oddzielne
Akcje i w razie potrzeby przeprowadzić odpowiednią ilość Testów. Atut ten na chwilę znosi zasadę
niepowtarzalności Akcji.
Senny Talizman - dzięki temu Atutowi, gdy Oneironauta jest w stanie Zapomnienia, może odzyskać
kontrolę nad Awatarem. Nie może użyć tego w tej samej Scenie, w której przeszedł w stan Zapomnienia,
oraz nie może już używać karty Joker.
Silna Wola - w wybranej przez gracza Scenie, jeżeli jego Awatar jest nadal świadomy, nieudane
Akcje Oneironauty (Konfrontacje i przegrane w Pojedynku na Wyobraźnię) nie mogą zmusić go do
Zaśnięcia.
Empatia - w wybranej Scenie Akcje Oneironautów nie będą wywoływać przesuwania Pionu na
Róży Snów nawet wtedy, gdy uczestniczą w Pojedynku na Wyobraźnię.
Silny Duch - po użyciu karty Joker postać zamiast ulec Zapomnieniu ulega Zaśnięciu, lecz jeżeli
zasnął po raz drugi to moc Atutu nic nie da. Po użyciu tego Atutu gracz już nie może używać karty Joker.
Wizjoner - po aktywowaniu tego Atutu, wszystkie Akcje Oneironauty w Scenie, uważa się za
rzucone z Fantazją, bez względu na to czy zawierają potrzebny element, czy też nie mają nic z nim
wspólnego. Dotyczy to także Kart Doświadczenia.
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Karty Doświadczenia
Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny.
Fragment sztuki "Burza", autor: William Szekspir
Jeżeli Mistrz Gry chce poprowadzić kampanię w świecie snów, wtedy postacie powinny zdobywać
jakiegoś rodzaju punkty doświadczenia. W ten sposób nagradza się graczy, motywuje do lepszej gry i
pozwala poczuć rosnącą moc ich postaci.

Podsumowanie przygody
Na koniec każdej przygody MG powinien zrobić krótkie podsumowanie całości przygody i określić
cyfrę, którą później wykorzysta do określenia najwyższej nagrody za przygodę. Poniżej są wartości, ile
można zdobyć za określone osiągnięcia, lecz także kary za niepowodzenia.
+1 za każdą postać, która dotrwała do końca przygody i nieuległa Zapomnieniu, lub użyła Jokera;
-1 za każdą postać, która uległa Zapomnieniu w inny sposób niż po użyciu Jokera;
+3 za wykonanie głównego zadania w przygodzie i bezpiecznie opuszczenie Snu;
+1 za częściowe wykonanie przygody (bezpieczne opuszczenie snu lub wykonanie głównego zadania);
+1 za odkrycie jakiejś tajemnicy Śniącego, lub innej ukrytej informacji w śnie;
+1 za wygranie walki z dowolnym Bytem sennym;
+1 za świadome otworzenie dowolnej Bramy;
-1 za jakąkolwiek ucieczkę przed Pojedynkiem na Wyobraźnię;
-1 za nieotworzone Bramy, na którą natknęli się Oneironauci.
Z wyjątkiem dwóch pierwszych punktów, nie otrzymuje się punktów na kilkukrotne wykonanie
danego zadania. Nie otrzymuje się też +1 za "częściowe wykonanie przygody", gdy otrzymało się już
punkty za "wykonanie głównego zadania i bezpieczne opuszczenie Snu". Dla czteroosobowej drużyny
maksymalną wartością do otrzymania jest 10.
Bezpieczne opuszczenie snu przy nie osiągnięciu głównego zadania oznacza sytuację, gdy postacie
graczy będą mogły powtórzyć przygodę, bez narażania się na niebezpieczeństwo.
W grze Oneiros: Karty Wyobraźni mechanika nie pozwala na wydawanie Punktów Doświadczenia w
taki sposób, jak w większości gier RPG. Jest to spowodowane brakiem w charakterystyce cyfr i minimalną
ilością modyfikatorów w grze. Z tego powodu gracze zamiast zwiększać swoje cechy, będą otrzymywać
dodatkowe karty zwane Kartami Doświadczenia.

Karty Doświadczenia
Gdy MG podsumuje przygodę otrzyma liczbę, która będzie określała najwyższą kartę, jaką mogą
wybrać gracze. MG powinien znaleźć kartę o odpowiedniej wartości i losowym kolorze. Następnie
odejmuje 2 od wartości znalezionej karty i powtarza szukanie dla nowej cyfry, która jest innego koloru niż
karta, jaką już ma. Następnie znowu odejmuje 2 i jeszcze raz lub dwa razy powtórzą całą operację. MG nie
szuka więcej kart, jeżeli otrzymana cyfra jest mniejsza od 2, lub znalazł już tyle kart ilu jest graczy. Każda
z kart powinna być innego koloru.
Przykład: Po sesji MG podliczył, że gracze zdobyli 8 punktów. Szuka w swojej talii karty o wartości
osiem i znajduje ósemkę pik [8], następnie odejmuje 2 i szuka szóstki innej niż pik i znajduje szóstkę
kier(6), jako trzecią szuka czwórki i znajduje czwórkę karo(4), a na koniec musiał wybrał dwójkę trefl
[2].
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Rozdanie Kart Doświadczenia
Gdy MG ma już tyle kart ilu jest graczy, powinien pozwolić graczom wybrać, kto był najlepszym
graczem w drużynie w czasie tej przygody, biorąc pod uwagę zaangażowanie, pomysłowość i poświęcenie,
a następnie, który był drugi, trzeci i czwarty. Jeżeli gracze nie dojdą do porozumienia, lub MG boi się o
zbyt dużą stronniczość niektórych graczy, wtedy sam powinien zadecydować, w jakiej kolejności gracze
będą wybierać sobie karty. Nie muszą oni wybierać najwyższych kart, czasem lepiej wybrać niższą, lecz o
kolorze już wcześniej dopisanej Karty Doświadczenia.
Po wybraniu kart gracze muszą zapisać ich wartości na karcie postaci, a następnie dodać do nich
jakąś Fantazję związaną z przygodą. Będzie to reprezentowało pewien impuls, który pozwala postaci
przypomnieć sobie o zdobytym wcześniej doświadczeniu. Jedynym ograniczeniem do wyboru jest to, że nie
może ona być tym samym, co Zmora postaci.
Jeżeli gracze grają kolejną przygodę i przy wyborze Kart Doświadczenia mają już wcześniej
wybrane jakieś karty, mogą zamiast dopisać nowej, zwiększyć wartość już zapisanej. W tym celu gracz
musi wybrać kartę o takiej samym kolorze jak karta, której chce zwiększyć wartość. Następnie sumuje
wartości, licząc Waleta jako 11, Damę jako 12, Króla jako 13 i Asa jako 14. Najwyższą kartą jest As i jeżeli
do niego doszło, wtedy pozostałe punkty przepadają.
Przykład: Na jednej z poprzednich sesji
Karol wybrał sobie piątkę karo (5) i
przypisał do niej fantazję skrzydła. W tej
przygodzie może wybrać ósemkę pik [8],
lecz woli wybrać szóstkę karo (6). Po
dodaniu wartości wyjdzie mu karta o
wartości 11, a to oznacza, że zmaże piątkę
karo (5) i na jej miejsce wpisze waleta karo
(W), a Fantazja pozostanie bez zmian.

Używanie Kart
Doświadczenia
W następnych przygodach, raz na sesję,
gracze będą mogli skorzystać z zapisanej
karty tak, jakby mieli ją na ręce. Warunkiem
jest by Akcja, do której jej użyją, zawierała w
opisie Fantazję przypisaną do tej karty. W
takim przypadku nie ma znaczenia Fantazja
postaci.
Fantazja przypisana do tej karty działa
na nią i tylko na nią tak samo, podobnie jak
Fantazja postaci na karty na ręce. Dzięki temu
gracz może zużyć Kartę Doświadczenia, aby
odzyskać kartę rzuconą w Teście.
Karty Doświadczenia nie dolicza się do
kart na ręce, dlatego nie liczy się ich w żaden
sposób, gdy skończą się komuś karty i nastąpi
odzyskanie kart kosztem Zaśnięcia jednej z
postaci.
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Aranżacje Mistrza Gry
Mimo, że w grze Oneiros: Karty Wyobraźni
rozgrywka przebiega bardzo podobnie jak w większości
gier fabularnych, występują jednak pewne różnice.
To właśnie tym różnicom, oraz pomocom w
prowadzeniu sesji, jest poświęcony ten rozdział. Można
znaleźć tu więcej przykładów na temat korzystania z
Róży Snów, podziałowi sesji, oraz znajdują się tu
charakterystyki przeciwników, z jakimi mogą zmierzyć
się Oneironauci.

Marzenie i Koszmar
Każdy sen, ten czarowny i piękny, zbyt długo śniony zamienia się w koszmar. A z takiego budzimy się z
krzykiem.
Fragment książki "Wieża Jaskółki", autor: Andrzej Sapkowski
Jedną z osi na Róży Snów jest Marzenie i Koszmar. Odzwierciedlenie zmian przy poruszaniu się po
tej osi, nie powinno sprawić kłopotu nikomu, kto zapamiętał jakiekolwiek swój sen. Co prawda trudno ubrać
w słowa uczucia, jakie towarzyszą przeżywaniu swojego koszmaru lub marzenia, lecz na Mistrzu Gry
spoczywa obowiązek stawieniu czoła temu wyzwaniu.

Marzenie
Gdy na osi Pion przechodzi bliżej Marzenia, wtedy całe senne realia powinny pomagać Śniącemu,
gdyż to jego sen i to jego uczucia określają, co jest marzeniem, a co nie. Ułatwianie i umilanie pobytu innym
Bytom znajdującym się we śnie, jest tylko pobocznym skutkiem.
Standardowo przy Marzeniu, w opisach powinno być więcej pogodnych nastrojów, Konstrukty będą
bardziej życzliwe, Akcje rzadziej będzie trzeba testować, królować będzie jasność i przyjemne ciepło.
Nie oznacza to jednak, że przejście na koniec osi Marzenia pomaga graczom w osiągnięciu ich celów,
gdyż każda skrajność pociąga negatywne konsekwencje, nie tylko związane ze zwiększeniem trudności
Testów. Akcje Oneironautów będą tak bardzo ułatwiane, że często odnosić będzie to odwrotny skutek to
zamierzonego przez Graczy.
Przykład: Chorda przeciwników, którą trzeba pokonać i złupić, pierzchnie na sam widok bojowej
postawy, a rozwieszona nad przepaścią lina, po której miał przejść cyrkowiec ku uciesze publiki, zamieni się
w stalowy most z kilkumetrowymi barierkami, a w sklepie, który należało okraść, wchodzący zastaną
promocję wszystko za darmo itd.
Takie ułatwianie nie po myśli graczy może zmusić ich do częstszego testowania, a co za tym idzie to
wyzbywania się cennych kart. Do tego dochodzi przesunięcie się Pionu na osi jeszcze bardziej w stronę
Marzenia, co w konsekwencji może doprowadzić do przejścia poza pole Róży snów i spowodowanie
obudzenia się Śniącego.

Koszmar
Pion przechodzący w stronę Koszmaru sprawia, że Śniący staje się celem ataków własnej wyobraźni,
przy okazji rykoszetem dostaje się wszystkim we śnie.
Standardowy koszmar wiąże się z pojawieniem się potwornych przeciwników, czy to w postaci
filmowych potworów, czy też najgorszych ludzkich zachowań. Wyzwania staną się nie do osiągnięcia,
zapanuje mrok, oraz lodowate zimno bądź też piekielny upał.
Koszar jest jednym z często spotykanych klimatów w mediach, przez co najłatwiej znaleźć pomocne
przykłady, wystarczy oglądnąć lub przeczytać parę horrorów.
Przed Postaciami Graczy powinny zacząć piętrzyć się problemy, przez co będą musieli częściej
używać Mocy, aby je przezwyciężyć. Mogą to być dodatkowe fale potworów, czy też walkami z już
pokonanymi przeciwnikami.
Przykład: W środku dnia promienie słońca mogą wywołać pożary, które ogarną także postaci graczy,
rośliny zaczną rosnąć do gigantycznych rozmiarów i atakować bohaterów, a dotąd przyjazne Konstrukty
zaczną zachowywać się wrogo i agresywnie.
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Chaos i Harmonia
Każdy sen jest jak psychoza. Ze wszystkim, co do niej należy: pomieszaniem zmysłów, szaleństwem,
absurdem. Taka krótkotrwała psychoza.
Fragment książki " Samotność w sieci", autor: Janusz Leon Wiśniewski
Dugą osią na Róży snów jest Harmonia i Chaos. Odnosi się ona w równym stopniu do wydarzeń
rozgrywających się we śnie, jak i elementów tam występujących. Z tego powodu zmiany na tej osi odnoszą
się w minimalnym stopniu do uczuć Śniącego, a w większym do wyobraźni i pamięci.
Wpływ Chaosu i Harmonii na Sen, nie tylko odnosi się do elementów tam zastanych, lecz także do
tego, jak Sen będzie reagował na zmiany wprowadzone przez postacie. Nie będzie to zmieniało doraźnych
efektów użycia Mocy, lecz w dłuższej perspektywie zmieni ich konsekwencje.

Chaos
W przypadku, gdy Pion na osi Róży snów przesuwa się w stronę Chaosu, wtedy wszystkie
wspomnienia Śniącego mieszają się i urealniają się we śnie. Elementy dzieciństwa mogą połączyć się z
wydarzeniami dawno przeczytanej książki, a problemy z pracy zmieszać się z wczoraj oglądniętym
horrorem.
Gdy całkowicie dominuje Chaos, Sen staje się mocno surrealistycznym obrazem, który wszyscy
odbierają jak jakąś fantasmagorię. Mistrz gry powinien dowolnie mieszać elementy realne, fantasy lub SF,
które mogą dotyczyć wspomnień Śniącego, dodawać wahania nastrojów Konstruktom, oraz często robić
zwroty akcji o 180 stopni. Przejścia między Scenami powinny być jak przełączanie kanałów w telewizorze,
czyli całkowicie zmieniać tło i bohaterów Snu.
Skrajny Chaos rzadko wspomaga graczy, wyjątkiem może być sytuacja, gdy próbują wprowadzić
kogoś w obłęd. Ciągle zmieniające się realia snu niszczą wprowadzone przez Oneironautów elementy, lub
zmieniają ich przeznaczenie. Stworzony kolos może skurczyć się do wielkości psa, a postawiony karabin
strzelać wodą zamiast ołowiem.
Aby zapanować nad chaosem należy wprowadzić harmonię, co nie jest łatwym zadaniem. Aby tego
dokonać trzeba wprowadzać rzeczy pasujące do dominujących elementów we Śnie.
Przykład: Gdy aktualnie w śnie wymiesza się średniowieczna Europa z filmowym Matrixem, wtedy
trzeba konsekwentnie wprowadzać elementy jednego źródła, a usuwać drugiego. Stawiając na
średniowiecze, należy zmieniać agentów w rycerzy, zamieniać elementy przyszłościowe na starsze
odpowiedniki, jak samochód zamieniony w powóz, a gdy nie ma odpowiednika, wtedy usuwać ze snu.

Harmonia
Gdy Pion znajduje się na skraju Harmonii sen zastyga w miejscu, nie pozwalając na zmianę otoczenia
i wydarzeń, najczęściej odtwarzając przeszłe wydarzenia z życia Śniącego, lub tocząc się według
oglądniętych lub usłyszanych przez niego historii.
Dominująca skrajna Harmonia uniemożliwia dodawanie elementów, które nie pasują do rozgrywanej
historii, albo tak je zmienia, że całkowicie tracą swoje cechy.
Przykład: Wezwany w środku miasta smok zamieni się w teatralny eksponat z trupą aktorów w
środku, rzucona ognista kula okaże się eksplodującą w rękach puszką w sprayu, a próba wywołania paniki w
tłumie spowoduje, co najwyżej zdyscyplinowaną ewakuację.
. W przypadku użycia Mocy wprowadzających chaos, Konstrukty mogą nie zwracać uwagi na
dziejące się wydarzenia, jakby brały je za zbiorową halucynację, nawet gdyby wezwany smok zjadał ich na
środku ulicy.
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Klimat i Śniący a Róża Snów
Męczą lub dają odpocząć. Są twoje. Czasem ukojenie, czasem paranoje. Sny.
Nawet gdy są złe to się budzisz, możesz w nich kochać lub mordować ludzi.
Krzywe odbicie w witrynie twego ducha. Są twoje. Tajne, nie jawne jak życie.
Fragment piosenki "Sen", wykonawca: W Wyjątkowych Okolicznościach
Tak samo ważne dla poruszania Pionu na Róży Snów, jak konsekwencje wykonywanych Akcji, jest
doświadczenie Śniącego. Dodane elementy do Snu nie zawsze muszą wywołać zmiany, a mimo to mogą
powodować Test i poruszenie Pionu na Róży Snów. Jest to związane z doświadczeniami Śniącego, w
którego Śnie znajdują się Oneironauci.

Przykłady efektu różnic w doświadczeniach Śniącego:
Instynktownie boimy się nieznanego, dlatego elementy obce Śniącemu mogą wywoływać Koszmar na
Róży Snów. Elementy znane, lecz niepasujące do aktualnej konwencji Snu, będą wywoływać Chaos.
Elementy przyjazne, będą elementem Harmonii lub Marzenia, a różnica będzie zależna od tego jak dużo
szczęścia trzeba mieć, aby dana rzecz się spełniła. Jeżeli jest to element powszechny, to jest to element
Harmonii, jeżeli jednak jest to bardzo rzadko spotykana rzecz, wtedy wywołuje ona poruszenie Pionu w
stronę Marzenia.
Gdy Oneironauta wezwie w kosmosie Imperialny Krążownik Space Marines z Warhammera 40k, który
wygląda jak kilkadziesiąt katedr połączonych w jedną, będzie to miało różny wpływ na Różę Snów zależnie
od Śniącego:
Pion pójdzie w stronę Koszmaru, jeżeli Śniący nie zna tej konstrukcji, bo np. nigdy nie spotkał się z tą grą, bo
pochodzi z Antycznej Grecji, albo świata fantasy Forgoten Realms.
Pion pójdzie w stronę Marzenia, jeżeli Śniący zna taki statek, bo np. grał w tą grę i akurat śni o tym świecie,
lub pochodzi ze świata Warhammera 40k i jest obywatelem Imperium.
Pion pójdzie w stronę Chaosu, jeżeli Śniący zna tę konstrukcję Krążownika, lecz akurat śni o UFO i szarakach.
Pion pójdzie w stronę Harmonii, jeżeli Śniący uważa pojawienie się tej budowli za coś absolutnie
normalnego, bo np. jest Space Marinsem, lub śni mu się, że jest jednym.

Przykłady zmiany klimatu przy różnych działaniach
Używając poszczególnych mocy Oneironauci wpływają na Sen, oraz na Różę Snów. Poniżej można
zobaczyć zależność między działaniami graczy, a poruszaniem Piona na Róży Snów. Przykłady pokazują, co
można zrobić dzięki poszczególnym kolorom kart, aby uratować ludzi na Titanicu. Ruch Pionu jest tutaj
poprawny dla Śniącego z naszego czasu.

Moc kreacji
Używając mocy Kreacji Oneironauta może:
Zasklepić powstałe w czasie zderzenia dziury w pokładzie tak, aby uszkodzony statek nie zatoną (na Róży
snów Pion przesunie się w stronę Harmonii).
Zamienić górę lodową w ogromną bryłę styropianu, o którą otarcie się statku nie jest groźne (na Róży snów
Pion przesunie się w stronę Chaosu).
Przemienić wszystkich pasażerów w morskie potwory, aby po zatopieniu statku mogli żyć pod wodą (na
Róży snów Pion przesunie się w stronę Koszmaru).
Przerobić statek pasażerski na super pancernik, który staranuje górę lodową i popłynie dalej (na Róży snów
Pion przesunie się w stronę Marzenia).
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Moc morfowania
Używając mocy Morfowania Oneironauta może:
Przemienić się w kapitana okrętu i rozkazać zawrócić, przed dotarciem do góry lodowej (na Róży snów Pion
przesunie się w stronę Harmonii).
Zamienić się w smoka, który wzleci ponad statek i rozpuści całą górę lodową (na Róży snów Pion przesunie
się w stronę Chaosu).
Skoczyć do wody i zamienić się w ogromnego wieloryba, który odpychając statek zmieni jego kurs tak, aby
nie zderzył się z górą lodową (na Róży snów Pion przesunie się w stronę Marzenia).
Zamienić się w charyzmatycznego robotnika, który doprowadzając do krwawego buntu na pokładzie,
przejmie stery statku i zmieni jego kurs (na Róży snów Pion przesunie się w stronę Koszmaru).

Moc realizacji
Używając mocy Ralizacji Oneironauta może:
Strzelić z oczu laserem i roztopić całą górę lodową (na Róży snów Pion przesunie się w stronę Chaosu).
Dostrzec górę lodową z dużej odległości i ostrzec przed nią załogę statku (na Róży snów Pion przesunie się w
stronę Harmonii).
Pójść do maszynowni i zniszczyć silnik unieruchamiając cały statek(na Róży snów Pion przesunie się w stronę
Koszmaru).
Pójść na mostek i pokierować statkiem tak, aby ominął górę lodową (na Róży snów Pion przesunie się w
stronę Marzenia).

Moc aranżacji
Używając mocy Aranżacji Oneironauta może:
Zmienić kurs statku lub góry lodowej tak, aby nigdy się nie przecięły (na Róży snów Pion przesunie się w
stronę Harmonii).
Spowodować upadek meteorytu, który zniszczy górę lodową (na Róży snów Pion przesunie się w stronę
Chaosu).
Przywołać flotę piratów, którzy przejmą statek i wezmą ludzi, jako zakładników (na Róży snów Pion
przesunie się w stronę Koszmaru).
Przywołać flotę statków pasażerskich, które uratują rozbitków (na Róży snów Pion przesunie się w stronę
Marzenia).

Uwagi
Jak widać na powyższych przykładach, pomimo dużej różnicy w rodzajach Mocy, to dzięki
umiejętnym ich wykorzystaniu, można osiągnąć nimi takie same efekty. Opłaca się jednak kreatywnie
używać różnych kombinacji z paru powodów:
Duże znaczenie może mieć zahaczenie o jakąś Fantazję lub Zmorę, czy to Oneironauty, czy to
jakiegoś wrogiego Bytu. Czasem łatwiej i szybciej dostosować określoną Moc do pewnych elementów, niż
na siłę wymyślać wykorzystania innej.
Następną rzeczą jest próba powtórzenia efektów, gdy na przykład jakieś Wyzwanie ma większą
Stabilność. W takim przypadku użycie różnych Mocy pozwala na pokonanie zasady niepowtarzalności Akcji
w Scenie.
Różnice pojawiają się także wtedy, gdy Mistrz Gry rozstrzyga, jak dana Akcja wpłynęła na położenie
Pionu na Róży Snów. Tu też czasem łatwiej połączyć określony klimat świata snu z jedną Mocą, niż z
pozostałymi.
Określona Moc może być jedynym sposobem na stworzenie Klucza, którym trzeba otworzyć
określoną Bramę. Tylko Moc Kreacji pozwali na odtworzenie widzianego wcześniej pomnika, a aby
wzbudzić w kimś niekontrolowany śmiech potrzeba użyć Mocy Aranżacji.
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Wybudzenie
Po przebudzeniu zostaje już tylko rzeczywistość. Sny są straszne właśnie dlatego, że się kończą. Zrozumiesz
to już wkrótce Alicjo.
Cytat z mangi "Alicja w Krainie Serc", scenariusz: QuinRose
Gdy Pion wyjdzie poza obieg ostatniego kręgu Róży Snów, Sen się kończy. Jeżeli jest to zwykły sen,
oznacza to, że Oneironauci tak mocno w nim zamieszali, że Śniący nie może tego ogarnąć i budzi się. W
przypadku prostych przygód nie jest to problem, po prostu trzeba poczekać aż Śniący znowu pójdzie spać.
Istnieje jednak wiele możliwości, aby ten stan rzeczy utrudnić, aby zwiększyć napięcie w przygodzie.
Jeżeli zaaranżowanie sytuacji, gdy można wejść do snu danej osoby sprawia duże kłopoty, wtedy
powtórne doprowadzenie do takiego wydarzenia może być niemożliwe. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy
potrzeba fizycznego kontaktu do nawiązania połączenia we śnie.
Przykład: Oneironauci zostali wynajęci, aby wykraść sekrety z pewnego koncernu. Jedynymi osobami
mającymi te informacje są dyrektor firmy, oraz członkowie rady nadzorczej. Niestety dla postaci graczy, cele
ciągle podróżują, a dostępu do nich broni mała armię ochroniarzy.
Podobna sprawa występuje, gdy wybudzenie śniącego stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla
Oneironautów. Może tak być, gdy wejdzie się do snu potężnej istoty takiej jak smok lub wampir.
Przykład: Dzięki odpowiednim rytuałom Oneironautom udało się wejść do snu potężnego
nekromanty. Jeżeli wzbudzą we śnie jego podejrzenia, lub doprowadzą do przerwania snu, wtedy zagrożone
będą nie tylko ich śmiertelne ciała, ale też byt ich nieśmiertelnych dusz.
Czasem zdarza się, że sen nie może się zakończyć bez interwencji Oneironautów i wybudzenie
śniącego jest zadaniem postaci graczy. Dodatkowym niebezpieczeństwem może być brak możliwości
wyjścia, bez obudzenie Śniącego. W takim przypadku każda Akcja, która może spowodować wyjście Pionu
poza Różę Snów nie może zaistnieć i oznacza automatyczną porażkę w Teście.
Przykład: Młody książę został przeklęty wiecznym snem przez wuja, który chce przejąć władzę po
śmierci króla. Gdy Oneironauci wejdą do snu dziecka, wtedy sami też staną się obiektem klątwy i tylko
wybudzenie księcia pozwoli im opuścić Sen.
Inną ciekawą sytuacją jest taka, gdy nie wykonie zadania może w dłuższym okresie doprowadzić do
zagrożenia życia Oneironautów. Jeżeli Śniący zapamięta twarze ludzi, którzy dostali się do jego snu i
następnie znajdzie ich w realnym świecie, wtedy będzie chciał wiedzieć, lub od razu zechce ich
zlikwidować.
Przykład: Oneironauci weszli do Snu wysokiego rangą kapłana, aby zaszczepić w nim fałszywe
proroctwo. Jeżeli kapłan odkryje ich oszustwo, lub też nie uda im się osiągnąć celu, wtedy mogą spodziewać
się, że jeżeli kiedykolwiek spotkają go na jawie, to zostaną obłożeni klątwą i spaleni na stosie.
Sen może być też ściganiem się z czasem, gdy życie Śniącego jest na krawędzi, np. z powodu choroby
lub śmiertelnych ran. W takim przypadku powtórzenie Snu będzie niemożliwe, a nieumiejętne prowadzenie
Pionu na Róży Snów może przyśpieszyć śmierć Śniącego.
Przykład: Śniący jest to osoba, która ma być stracona na krześle elektrycznym, lecz jest jednocześnie
jedynym żyjącym znającym pewną tajemnicę. Oneironauci muszą zdążyć wydobyć sekret przed egzekucją.
Ograniczenie czasu może wiązać się także z zagrożeniem życia Oneironautów, kiedy to muszą oni
osiągnąć sukces w określonym czasie, lub zginą.
Przykład: Może zdarzyć się sytuacja, gdy postacie znajdują się w pobliżu bomby, a jedyną osobą
potrafiącą ją rozbroić jest nieprzytomny terrorysta. Zadaniem Oneironautów będzie wtedy nie tylko
wydobyć z niego informację jak poradzić sobie z bombą, lecz także osiągnąć to przed jej detonacją.
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Scena
- A więc istnieje on dla mnie, tylko dla mnie? Cały ten świat?
- Nie jest zbyt wielki - stwierdził Jory. - Jeden hotel w Des Moines. Ulica za oknem, na niej trochę ludzi i
kilka samochodów. Może jeszcze parę budynków i sklepów, które możesz oglądać, kiedy wyjrzysz przez okno.
Fragment książki “Ubik”, autor: Philip K. Dick
Założeniem gry Oneiros jest, że całość przygody ma rozgrywać się we śnie. Jest to dość specyficzne
miejsce, w którym wszystkie obiekty, osoby, a nawet fizyka jest tworem myśli jednej osoby: Śniącego. Gdy
śnimy nasza percepcja ogarnia tylko część rzeczywistości, dlatego tylko fragment świata jest tworzony.
W innych RPG gracze często rozdzielają się, aby zdobyć informacje w dwóch różnych częściach
miasta, pojechać do różnych miast odwiedzić swoich mentorów, w sekrecie porozmawiać z jakimś NPC-em
itp. W Oneiros Sen jest ciągiem pojedynczych Scen, których nie można w jakikolwiek sposób od siebie
oddzielić, ani podzielić. Z tego powodu postacie graczy nie mogą opuścić oddzielnie Sceny.

Postacie razem wchodzą do każdej Sceny, nie mogą się w niej rozdzielić, ani oddzielnie z niej wyjść.

Nie oznacza to jednak, że Awatary Oneironautów muszą ciągle siebie widzieć. Gdy np. znajdą się w
labiryncie to wyjścia z niego każdy może szukać na własną rękę. Jednak dopóki wszyscy nie uporają się z
takim wyzwaniem (lub chociaż jeden nie opuści labiryntu, zależy od założeń przygody), to nie można
przejść do następnej Sceny.
Niektóre przejścia miedzy scenami mogą być niezauważalne np. skończenie rozmowy z niby nic
nieznaczącym Konstruktem i jego odejście od stołu, przejście przez drzwi w hotelu, zmiana kierunku wiatru
na pustyni, zajście słońca itp.
W takim przypadku nie należy informować Graczy o tym fakcie chyba, że wiąże się to z jakimiś
mechanicznymi konsekwencjami jak usunięcie kart Zmęczenia, odzyskanie kontroli nad Awatarem po
Zaśnięciu, lub końcem działania aktywowanego Atutu.
Przykład: We Śnie postacie graczy poruszają się po starym domu, w którym dla Śniącego, każdy pokój
związany jest z innym wspomnieniem. Postacie Graczy przechodząc z jednego pomieszczenia do drugiego,
przechodzą z jednej Sceny w drugą pomimo tego, że nic gwałtownego się nie dzieje.
Są też przejścia między Scenami, których nie da się nie zauważyć, a to poprzez swoją
widowiskowość, lub też wyjątkowość.
Przykład: Oneironauci idą przez piekącą pustynię, gdy nagle odnajdują oazę. Gdy wchodzą do niej,
wtedy przechodzą do następnej Sceny i okazuje się, że znaleźli się w środku Amazońskiej Puszczy.
Ciekawym zabiegiem może być przejście z jednej Sceny w drugą, lecz związane ze zmianą
perspektywy. Najlepiej, gdy tematycznie jest to kontynuacja wydarzeń, które działy się wcześniej.
Przykład: Postacie Graczy są antycznymi żołnierzami uczestniczącymi w historycznej bitwie. Gdy
zmienia się Scena, wtedy okazuje się, że bitwa to rekonstrukcja na bitewnym stole, a Oneironauci wcielają
się w graczy grających w grę bitewną.
Zmiana sceny może, pociągać za sobą przesunięcie się Pionu na z góry określoną pozycję na Róży
snów. Aby tak się stało, musi zaistnieć ważny powód, często związany z jakimś Bytem.
Przykład: Przejście do Sceny, w której Oneironauci spotykają Demona opętującego ciało Śniącego,
musi wiązać się z umieszczeniem Pionu w Koszmarze na Róży Snów.
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Konstrukty
- Dlaczego wszyscy się na mnie patrzą?
- Bo moja podświadomość czuje, że ktoś inny tworzy ten świat. Im więcej rzeczy zmieniasz, tym szybciej
konstrukty zaczną skupiać się na tobie.
- Skupiać się?
- Wyczuwają obcą naturę śniącego. Atakują niczym białe krwinki walczące z zakażeniem.
Dialog z filmu "Incepcja", scenariusz: Christopher Nolan
W snach, które są zamkniętymi światami będącymi całkowicie odbiciem wspomnień i marzeń
Śniącego, jedynymi mieszkańcami są Konstrukty. Są to w praktyce wszyscy mieszkańcy snów, których byt
w danej chwili coś symbolizuje i z tego powodu nie dadzą się po prostu wymazać, lub też zmienić. Nie
koniecznie musi być to osoba jak dawny przyjaciel lub jakiś z członków rodziny, może to też być dom, w
którym wychowywał się śniący, lub też polana związana ze szczególnie miłym wspomnieniem.
Wykorzystanie jakiejkolwiek mocy na Konstrukcie oznacza Konfrontację, co prowadzi do Testu. MG
w takim przypadku powinien opisać daną Akcję tak, aby prowadziła do fizycznej konfrontacji z Awatarem
Oneironauty. Jeżeli postać gracza jest w stanie Zaśnięcia lub Zapomnienia, wtedy jedyną możliwością
wpłynięcia na Konstrukt jest użycie kart Pomniejszej Aranżacji.

Charakterystyka
Konstrukty są senną personifikacją wspomnień, lęków lub nadziei Śniącego, z tego powodu
zachowują się one często jak pszczoły w ulu, i można je traktować jak rój. Są one najprostszymi
przeciwnikami, jakich można napotkać we śnie, dlatego posiadają albo Fantazję, albo Zmorę. Do tego, jeżeli
nie są w dużej ilości, to ich stabilność wynosi 1.
Gdy postacie graczy zaatakują jakiegoś Konstrukt, to mogą wykorzystać jedną Akcję, aby zmierzyć
się z nieskończoną ilością przeciwników symbolizujących daną rzecz.
Przykład: Drużyna natknęła się na kilkaset zombie, które są tylko jednym Konstruktem o stabilności 2.
Aby je pokonać Magda wykorzystuje Moc Morfowania, aby zamienić się w smoka i spalić wrogów. W ten
sposób, po udanym Teście, pozbywa się połowy z atakujących wrogów. Druga połowa oznacza tą pozostałą
Stabilność, z którą trzeba zmierzyć się w drugim Teście.
Walka z Konstruktami nie jest nigdy Pojedynkiem na Wyobraźnię, dlatego zawsze można im uciec i
to najczęściej Testem Wyzwania, lecz decyduje o tym MG. Nastawienie Konstruktów określa położenie
Pionu na Róży Snów. Z tego powodu, gdy znajduje się on na zewnętrznym okręgu, wszystkie napotkane
Konstrukty będą nastawione agresywnie do postaci.

Archetypy:
Karciani Strażnicy (postacie z gry " American McGee's Alice")
W grze często walczy się z karcianymi strażnikami, których spotyka się na każdym kroku. Pojedynczo
nie są oni dużym wyzwaniem, lecz w dużej ilości stanowią pewien problem. Służą oni złej królowej, która
okazuje się Cieniem bohaterki.

Atakujący policjanci (postacie z filmu "Incepcja")
W pewnym momencie bohaterowie w filmie są atakowani przez antyterrorystów, którzy próbują
chronić Śniącego. Jest to spowodowane zbyt dużą ilością zmian, jakie wprowadzili oni do snu i
autoimmunologiczną odpowiedzią psychiki Śniącego.
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Myślokształty
Huxley, jak się wydaje, poszedł dalej mówiąc o umyśle jako odrębnym świecie, zbudowanym na
podobieństwo, tego w którym żyjemy; porównywał go do planety z własnymi dżunglami i oceanami. A na
planecie tej - jak można się było tego spodziewać - żyją rozmaite dziwne stworzenia.
Fragment książki "Pasożyty Umysłu", autor: Colin Wilson
Śnienie, będące wymiarem zrodzonym z połączonych Snów, jest zamieszkane przez różne istoty.
Mieszkańcy ci, zwani Myślokształtami, rodzą się z marzeń śniących tam osób. Każdy Śniący w takim
świecie, przyzywa swoimi pragnieniami określonych mieszkańców, co różni się od tworzenia ich z własnych
podświadomych pragnień, jak to jest w przypadku zwykłych snów i Konstruktów.
Z tego powodu istnieje tam tylko jedna kopia danego mieszkańca, choć ich ilość przekracza
kilkukrotnie mieszkańców naszej planety. Chcąc śnić o jakimś aktorze, tworzymy jego kopie dla każdego z
jego licznych scenicznych wcieleń, podobnie śniąc o kimś w różnym wieku.
Im dana istota dłużej żyje w tamtym świecie, tym większej nabiera mocy i samoświadomości. Istoty
tak stworzone, o których ludzie zapominają, w tym świecie tracą siły i znikają.
Aby przedłużyć swoje istnienie starsze Myślokształty często na siłę sprawiają, że Śniący będą o nich
pamiętać. Najprostszą metodą, aby wypalić w człowieku swój obraz, jest związać go z potężnym szokiem. Z
tego powodu większość zapominanych Myślokształtów szuka Śniących, aby zamienić ich sny w
przerażające koszmary.

Charakterystyka:
Młodsze i słabsze Myślokształty nie różnią się niczym od Konstruktów, nawet większą ich ilość
można traktować tak samo, jak rój. Te istoty nie są w żadnym stopniu świadome swojego pochodzenia, oraz
gdzie żyją. Tak samo jak Konstrukty mają Fantazję lub Zmorę.
Starsze i potężniejsze Myślokształty mają Fantazję i Zmorę, z których pierwsza cecha jest związana z
ich powstaniem, a druga z ich przebudzeniem, gdy odkryli czym są. Tylko bardzo stare, lub bardzo potężne
Myślokształty osiągają taki poziom. Ich Stabilność zależy od długości istnienia i wacha się od 2 dla
słabszych, po 10 w przypadku najstarszych, które często są personifikacją uniwersalnych prawd i idei.
Tego rodzaju Byty są prawie nieśmiertelne, ponieważ odnawiają się za każdym razem, gdy choć jeden
człowiek będzie o nich śnił. Pokonane mogą stracić część mocy, i odejdą, lecz niekoniecznie za zawsze.
Dobrze jest, aby Śniący przestał się ich bać, bo wtedy sam nabędzie mocy odpędzania niechcianych
Myślokształtów.

Archetypy:
Serein (bohater książki "W lustrze snów")
Serein jest władcą Mrocznej Twierdzy, sennego królestwa koszmarów, w którym śni się swoje
najgorsze sny. W książce dąży on do przejęcia władzy nad Niebieścią, czyli krainą marzeń, co da mu
całkowitą władzę nad całą Otchłanią i śniącymi tam ludźmi. W konsekwencji sprowadziłoby to rozpacz i
szaleństwo na wszystkich ludzi.

Zielony Zakątek (postać z komiksu "Sandman")
Poboczny sen, miejsce niezwykłego piękna, które zamieniło się w osobę i zwiedzało rzeczywisty
świat. Potężniejszy od człowieka, potrafił pomagać ludziom, chronić niektóre osoby. Czerpał radość i
satysfakcję, gdy będąc w postaci miejsca, ludzie śnili w nim.
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Cień
Nie podchodźcie do tego w pojedynkę, kiciusie. Ten Wurt was rozniesie. Będziecie podróżowali ścieżkami
własnego umysłu, a to istny labirynt. Jego centrum zamieszkuje bestia, i to wściekła.
Fragment książki "Wurt", autor: Jeff Noon
Cień to samoświadomy Konstrukt, który jest oddzieloną przez śniącego częścią jego samego. Ma on
podobne moce jak Oneironauci, lecz jest w dużej części więźniem elementów, które w danym okresie życia
wyparł z siebie Śniący. Zależnie od tego, co chcą gracze uczynić we Śnie, może pomóc, lub też stać się
głównym przeciwnikiem.
Cień może być silną osobowością, która wykształciła się, aby przetrwać czasy cierpienia, schowaną
głęboko chęcią ryzykowania własnym życiem, głosem dawno zagłuszonego sumienia, pragnieniem powrotu
do dawnego nałogu, lub próbującymi się przypomnieć złymi przeżyciami, których odzyskanie mogłoby
wiązać się ze zmianą osobowości.
Śniący tworzy swoje drugie ja, które lepiej radzi sobie w pewnych sytuacjach, lecz gdy mija ten okres
w życiu, Cień zostaje zapomniany i tylko w snach wraca, aby próbować zapanować nad Śniącym.
Ze względu na to, że Cień to część osobowości Śniącego, nie można go całkowicie zniszczyć, gdyż
karmi się on nieakceptowaną częścią życia żywiciela i powraca na nowo. Nie można pozbyć się Cienia
akceptując go chyba, że jest się gotowym na całkowitą zmianę swojej natury, co znowu wytworzy nowy Byt,
tym razem podobny temu, jakim było się przed zmianą.

Charakterystyka:
We Śnie Cień jest traktowany tak jak Awatar Śniącego, lecz jest jego lustrzanym odbiciem. Z tego
powodu Zmora Śniącego to Fantazja Cienia, a Fantazja Śniącego to Zmora Cienia. Podobnie jak Śniący, te
elementy mogą zmieniać się w dowolnym momencie.
Walka z Cieniem zawsze jest Pojedynkiem na Wyobraźnię, a jego pokonanie nie gwarantuje, że nie
odrodzi się on po jakimś czasie. Aby zniwelować jego wpływy, należy nauczyć Śniącego jak samemu z nim
walczyć, lub zwiększyć w jakiś sposób jego pewność siebie.
W czasie pojedynku Cień ma standardowo 4 punkty Stabilności. MG może zmienić tą wartość
zależnie od siły woli Śniącego. Im silniejszy żywiciel, tym Cień słabszy, oraz odwrotnie.

Archetypy:
Alexander Luthor (postać z serialu "Smalville")
Parę razy w serialu Superman wchodził do umysłu nieprzytomnego Lexa Luthora i spotykał tam
dziecinną wersję śniącego. Pomagała mu ona w dotarciu do ukrytych wspomnień, pokazywała drogę do
wydostania się ze snu, lub prosiła o pomoc dla siebie samego. Można powiedzieć, że Alexander był
zagłuszonym sumieniem Luthora, które próbowało odwieść od zła swoją dominującą część. Niestety
silniejsza osobowość Lexa zawsze wygrywała.

Mikilok (postać z filmu "Cela")
Epizodyczna postać, będąca złym odbiciem Edwarda, dziecka leczonego w snach przez główną
bohaterkę filmu. Uważa się on za najlepszego przyjaciela Edwarda i nie pozwalał na jego kontakty z innymi
dziećmi, co doprowadziło dziecko do stanu całkowitego zamknięcia się w sobie. Dopiero pokonanie
Mikiloka uwalnia Edwarda ze stanu katatonii.
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Podróżnik
Zapomnij o tych fałszywych, tak zwanych „oneironautach”. Oni nie widzieli nawet powierzchni oceanu, w

którym my co noc się zanurzamy.
Fragment podręcznika "IntoDreams", autor: Rafał Sadowski
Jest oczywiste, że w świecie gdzie można wchodzić do snów, nie tylko bohaterowie graczy posiadają
taką możliwość. Wrodzone zdolności, specjalne rytuały, laboratoryjne urządzenie, czyli cokolwiek, co
pozwala jednym na wejście do snu, może zostać wykorzystane także przez innych.
Zależnie od tego, jakie są cele innych sennych podróżników, mogą oni stać się sprzymierzeńcami
Bohaterów Graczy, lub też ich zaciekłymi wrogami.

Charakterystyka:
Senni podróżnicy są takimi samymi Oneironautami jak Postacie Graczy. Mają Fantazję i Zmorę, oraz
Stabilność na poziomie 2. Po pokonaniu opuszczają Sen, lecz przy sprzyjających okolicznościach, mogą do
niego wrócić.
Podróżnicy, będąc gośćmi we Śnie, mogą wpływać na efekty wykorzystania Mocy przez postacie
graczy. W Konfrontacji i Wyzwaniu Podróżnik może zdecydować się wpłynąć na Test Gracza. W takim
przypadku Mistrz Gry powinien opisać jak Awatar Podróżnika wpływa na Akcję i pociągnąć dodatkową
kartę w Teście. Zależnie od tego, jakie jest nastawienie Bytu, dodatkowa karta zmusza do odrzucenia
najwyższej z dobranych kart w przypadku pomagania, lub zwiększa ilość kart, z których MG wybierze
najwyższą do Testu, w przypadku wrogich zamiarów.
Jeżeli sennym podróżnikiem jest istota o silniejszym umyśle niż ludzki, wtedy powinna posiadać
większą Stabilność. Wampir, smok, bądź potężny telepata może posiadać Stabilność 4 lub 6. Aby dodatkowo
zwiększyć mechaniczną potęgę przeciwnika, można dać mu jakiś Atut.
Czasem może się zdarzyć, że ktoś wszedł do snu innej osoby nie zdając sobie z tego sprawy, bo na
przykład ujawniły się u niego zdolności telepatyczne. W takim przypadku Podróżnik nie będzie posiadać
mocy Oneironautów, a każdy wymierzony w niego atak będzie automatycznym sukcesem, bez względu na
wartość wylosowanej przez MG karty, z wyjątkiem Jokera.
Walka z dowolnym sennym Bytem powoduje ogromne napięcie dla snu Śniącego, nawet z tak mało
groźnym jak nieświadomy swojego stanu senny Podróżnik. Z tego powodu skierowane w niego ataki będą
miały takie same konsekwencje dla stabilności snu, jak w przypadku Pojedynku na Wyobraźnię, a główna
różnica będzie polegała na tym, że z takiej walki można się w każdej chwili wycofać.

Archetypy:
Tommy Ray Glatman (bohater z filmu "Ucieczka w Sen")
Tommy Ray w filmie jest psychopatycznym zabójcą, który został nauczony wykorzystywać swoje
telepatyczne zdolności, aby wchodzić do snów innych osób. Używa ich jednak nie do niszczenia koszarów,
lecz aby mordować we śnie. Wszystkie senne ofiary mordercy umierały także na jawie, co było zbrodnią
doskonałą.

Paprika (postać z anime "Paprica")
W filmie, dzięki wynalazkowi zwanemu DC Mini, można było wejść do snu innej osoby. Paprika była
sennym alter ego pani dr Atsuko, która w rzeczywistym świecie jest poważna i skrywa swoje uczucia, gdy
jednak wchodziła w czyjeś sny, staje się osobą ekspresyjną i zarażającą entuzjazmem poznanych tam ludzi.
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Nemezis
Gdy rozum śpi budzą się demony
Autor cytatu: Francisco de Goya
Każda ludzka jaźń tworzy rzeczy, które są dla nas nieprzyjemne, wręcz obce, często stanowiąc
przeciwieństwo tego, czego pragniemy. Te chęci ukrywamy przed innymi, a nawet przed samymi sobą.
Odsunięte tworzą naszą mroczną stronę, źródło naszych lęków i koszmarów.
Także Oneironauci posiadają swój Cień, który przechodzi razem z nimi do odwiedzanych Snów,
tworząc Nemezis. Ten dodatkowy Byt we Śnie normalnie nie otrzymuje swojego Awatara, lecz to ta
obecność jest odpowiedzialna za wprowadzanie Zmor postaci do Snu.
Oneironauci panują nad swoim umysłem w większym stopniu niż inni ludzie, lecz ciągłe zmagania z
wrogimi Bytami potrafi zmęczyć każdego. Z tego osłabienia może skorzystać Nemezis, aby stworzyć
swojego Awatara i utrudnić życie Oneironautom.
Pojawienie się Nemezis w sesji nie jest mechaniczną koniecznością, nawet przegranie przez kogoś
kilkudziesięciu Testów nie musi oznaczać pojawienia się świadomej projekcji Nemezis. Żywiący się
porażkami Oneironauty Byt jest ciekawym przeciwnikiem, którego wykorzystanie powinno być dobrze
przygotowane. Być może pojawienie się go odkryje jakąś tajemnicę z przeszłości postaci, lub odsłoni pewne
ukryte talenty. Może zdarzyć się też, że Graczom poszło za łatwo i wprowadzenie Nemezis powinno szybko
zwiększyć intensywność sesji.

Charakterystyka:
Nemezis jest Cieniem jednego z Oneironautów, dlatego posiada podobne cechy, lecz jej Fantazja jest
Zmorą danej postaci, a Zmora jest Fantazją.
Stabilność Nemezis wynosi tyle, ile nieudanych Testów zaliczył Oneironauta będący jej źródłem, do
maksymalnie czterech. W przypadku Pojedynku na Wyobraźnię z Nemezis, każdy nieudany Test postaci, z
której pochodzi, dalej będzie zwiększał Stabilność Bytu.
Pokonana Nemezis, podobnie jak Cień, nigdy nie może być całkowicie zniszczona i może odnowić się
w przypadku niezdania przez powiązaną postać nowych Testów. Całkowite poradzenie sobie z Nemezis
powinno być połączone z ciekawą przygodą, w której poznamy powód powstania tej mrocznej części
bohatera.

Archetypy:
Mal (postać z filmu "Incepcja")
Główny bohater Incepcji, będąc w snach innych osób, był nieustannie nawiedzany przez osobę swojej
zmarłej żony Mal. Za każdym razem, gdy się pokazuje, utrudnia ona wykonanie zadań. Później okazuje się,
że jest to personifikacja jego wyrzutów sumienia, związanych z jej samobójczą śmiercią.

wyśniony ojciec Rasputina (postać z gry "Psychonauts")
Pod koniec gry główny bohater wchodzi do umysłu głównego złego. Ma tam za przeciwnika nie tylko
demony umysłu wroga, lecz także koszmar w postaci swojego własnego ojca, który jest spaczonym
przedstawieniem jego strachu przed psychonautami. Na początku przeszkadza on tylko w zręcznościowych
wyzwaniach, lecz później atakuje, co oznacza, że główny bohater musi w czyimś umyśle walczyć z
własnymi lękami.
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Duch
Jeśli duszek źle was bawił, Sprawcie, by wszystko naprawił.- Pomyślcie, że wszyscy śnili, Gdyśmy tutaj z
wami byli. A marny obrazek ten To po prostu był wasz sen.
Fragment książki "Sen nocy letniej", autor: William Shakespeare
Duchy to dusze zmarłych, które z jakiegoś powodu nie rozstały się z tym światem. Najczęściej
połączone są z jakimś miejscem, przedmiotem, lecz mogą także związać się z określoną osobą. Gdy Duch
przebywa blisko jakiejś śpiącej osoby, może przedostać się do jej Snu, aby ją pouczać bądź straszyć.
Większość Duchów trzyma w tym świecie jakieś niedokończone zadanie. Jeżeli jest to możliwe,
można spróbować porozumieć się i pomóc w osiągnięciu celu. Najczęściej pomoc to najlepsze rozwiązanie,
choć czasem równie dobrze jest być mediatorem między sceptycznym Śniącym, a napastliwym Bytem. Gdy
jednak pomoc jest niemożliwa lub niebezpieczna, wtedy trzeba przekonać Ducha, że osiągnął swój cel. Nie
ma do tego lepszego miejsca niż Sen, w którym można dowolnie modelować rzeczywistość.

Charakterystyka:
Duchy mają podobną charakterystykę jak inne Byty, jednak Fantazja lub Zmora musi być związana z
rzeczą, która nie pozwala im przejść do następnego świata, a pozostała z ich pasją za życia, lub
okolicznościami śmierci.
Stabilność Ducha wynosi tylko 1, lecz mimo to walka z nim oznacza Pojedynek na Wyobraźnię, do
tego zwycięstwo z nim nie uwalnia Śniącego od jego obecności. Tak pokonany Duch zawsze wróci, nawet w
następnej Scenie.
Jedynym trwałym sposobem na pozbycie się Ducha to zrozumienie, co go trzyma w tym świecie i
wykorzystanie tego przeciwko niemu. Dzięki temu można zaaranżować Scenę, w której przekona się go, że
wypełnił swoje zadanie w tym świecie.
Innym rozwiązaniem, lecz mniej pewnym, jest znalezienie przedmiotu, z którym jest związany, i
pozbycie się go. Można też spróbować przenieść Ducha do innego obiektu. W przypadku połączenia z
osobą, można spróbować przenieść Ducha do innego Snu i w ten sposób pozbawić problemu pierwotnego
właściciela.
W światach z magią może istnieć zaklęcie lub artefakt, który pozwoli na uwięzienie Ducha, podobnie
jak to miało miejsce z Dżinem z butelki w Księdze tysiąca i jednej nocy. Użycie jednak tej opcji może
wymagać przeniesienia ducha do innego umysłu, lub odprawienie we śnie magicznego rytuału.

Archetypy:
Napoleon Bonaparte (postać z gry "Psychonauts")
Jeden z pielęgniarzy w domu wariatów, został opętany przez ducha swojego przodka, Napoleona.
Stało się to po tym, jak ciągle przegrywał w jedną z gier wojennych. Zadaniem gracza było pomóc Śniącemu
wygrać partyjkę w grę, aby udowodnić duchowi, że jego potomek nie jest całkowitym nieudacznikiem. Po
wygranej partii duch wrócił w zaświaty.

Martha Stubin (postać z książek "Sen" i "Mgła")
Pani Stubin była łowczynią snów, która po swojej śmierci pojawiała się w snach głównej bohaterki.
Robiła to, aby nauczyć swoją następczynię tego, co nie udało się jej za życia. Gdy przekazała całą swoją
wiedzę o łowieniu snów swojej protegowanej, wtedy odeszła i nie pokazała się już w żadnym jej śnie.
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Pasożyt
Dzieci wciąż się mnie bały...
A ich strach dawał mi moc do nawiedzania ich w snach.
Cytat z filmu "Freddy vs Jason", scenariusz: Damian Shannon i Mark Swift
W świecie snów niektóre duchy potrafią
karmić się energią śniących osób. Tego typu
pasożytnictwo prowadzi jednak często do
poważnych chorób, a nawet śmierci żywiciela.
Pasożytem może być potężniejszy Duch lub
słabszy Demon, który ciągle potrzebują mocy,
aby utrzymać się świecie snów.

Charakterystyka
Pasożyt posiada, podobnie jak inne
Byty, Fantazję i Zmorę, które często związane
są z źródłem jego mocy, lub też z jego historią.
W przypadku duchów może to być coś
związane z jego śmiercią, lub też jego
pragnieniami.
Walka z Pasożytem polega nie tylko na
bezpośrednich zmaganiach, lecz także na
ochronie Śniącego i wywoływaniu głodu w
Bycie. Na początku przygody Mistrz Gry
powinien określić Stabilność Pasożyta od 4 do
6. Za każdy udany atak na Awatar Śniącego,
lub też któregoś z Oneironautów, otrzymuje on
dodatkowy punkt Stabilności. Za każdy
nieudany atak, za którym stał, lub też za udany
atak postaci w niego, jego Stabilność
zmniejsza się o 1. Gdy jego stabilność zejdzie
do 0 będzie próbował on wydostać się ze Snu i
uciec do innego umysłu, czemu postacie
graczy powinni starać się przeszkodzić.

Archetypy:
Freddy Krueger (postać z serii filmów "Koszmar z Ulicy Wiązów")
Freddy w filmie był psychopatycznym mordercą dzieci. Uwolniony przez sąd, został zlinczowany
przez mieszkańców miasteczka. Po latach powrócił jako duch, który morduje dzieci swoich zabójców. Robi
to wchodząc do snów, gdzie karmi się strachem swoich ofiar, potęgowanym przez świadomość tego, że gdy
zginą we śnie, to umrą także w świecie realnym.

Jory Miller (bohater książki "Ubik")
Zmarły chłopiec, który dzięki umieszczeniu jego ciała w specjalnym urządzeniu, zostaje zawieszony
miedzy życiem a śmiercią. Aby podtrzymać swoją egzystencję nauczył się odbierać esencję życiową innym
osobom w podobnym stanie.
64

Demon
Odważyliście się przeciwstawić Śmiertelnemu Wrogowi, Yaomauitlowi, Pladze Kościoła! Zniszczyliście jego
ukochane dzieci! Nie ma wybaczenia; nie ma miłosierdzia! Nic innego, jak tylko wieczne cierpienie, kara
tortur piekielnych!
Fragment książki "Wojownicy Nocy", autor: Graham Masterton
Demony opętujące ciała ludzi nie walczą nigdy fizycznie z ciałem opętanego, lecz duchowo z jego
duszą. Nie ma lepszej metody na ukazanie tego, niż zagłębienie się w umysł ofiary, poprzez wędrówkę do
jego snu.
Demony są najpotężniejszymi z przeciwników, na jakich można natknąć się w snach ludzi. Ich
nieśmiertelny duch nigdy nie może być zniszczony, a niezłomna wola pozwala na rzeczy niemożliwe dla
normalnego człowieka.
Aby egzorcyzmować demona z człowieka we Śnie, należy odnaleźć skazę na duszy Śniącego i ją
wyeliminować. Innym sposobem jest poznanie prawdziwego imienia demona, lub też użycie świętego
reliktu.

Charakterystyka
Demon używa Fantazji, która pozwoliła mu się wcisnąć do duszy Śniącego, czyli jakiś grzech lub
ułomność, jak np. pociąg do hazardu, niekontrolowany gniew, chorobliwa zazdrość, lub uzależnienie od
narkotyków. Fantazja może też być związana z ułomnością, za którą ktoś był gotów oddać swoją duszę, jak
np. brzydota, nadwaga, bieda. Demon może używać paru Fantazji, tak jak człowiek może mieć kilka skaz na
duszy. Kilka Fantazji może ukazać się w jednym Teście, w takim przypadku MG ciągnie dodatkową kartę za
każdą z nich.
Demon nie ma Zmory jak inne Byty, lecz mechanicznie każdy symbol boży wrogiego boga, użyty w
Akcji przez kogoś naprawdę wierzącego, daje taki sam efekt.
Stabilność demona jest zależna od tego jak bardzo opętany poddał się woli obcego Bytu. Im bardziej
pogrążony w grzechu, który sprowadził demona do tego ciała, tym Stabilność większa. Sposobem na
zaradzenie temu, jest naprawa umysłu Śniącego i współdziałanie z jego Awatarem, aby wspólnie wypędzić
demona. Zależnie od powyższych warunków Stabilność może się wahać od 2 do 10. Jeżeli w walce użyje się
prawdziwego imienia demona, wtedy zwycięstwo nad nim wyrzuca go ze Śniącego.
Aby demon z powrotem nie opętał ciała, trzeba uleczyć duszę Śniącego, bądź też uwięzić Byt
używając świętego reliktu.

Archetypy:
Yaomauitl (postać z książki "Wojownicy Nocy")
Demon, którego istota zamieszkiwała ludzkie sny, lecz potrafił także manifestować się w
rzeczywistym świecie. Walczyli z nim Wojownicy Nocy tak w snach, jak i na jawie. Został pokonany i
uwięziony, lecz aby tego dokonać, niezbędne było użycie świętego reliktu.

Nyarlathotep (postać z książki "Zegar Snów")
Demon ten był tworem Przedwiecznych, który nadzorował przejmowanie ziemskiego królestwa snów,
poprzez zamianę ich mieszkańców w koszmary. Do pokonania go niezbędna okazała się pomoc jednego ze
starszych bogów.
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Awatar Śniącego
- Jesteśmy w jego głowie. - Wzruszył ramionami. - Ten krajobraz. Ten teren. Zwoje mózgowe; wzgórza i
doliny wyobraźni Silvestera.
- O bogowie - szepnęła panna Reiss. - Jesteśmy w jego mocy. Próbuje nas zniszczyć.
- Wątpię, czy jest świadomy tego, co się stało. W tym cała ironia. Silvester prawdopodobnie nie widzi niczego
niewłaściwego w tym świecie. Zresztą, dlaczego miałby widzieć? To świat jego własnej wyobraźni, w którym
przebywał przez całe życie.
Fragment książki “Oko na niebie”, autor: Philip K. Dick
Najtrudniejszym przeciwnikiem, a jednocześnie najczęściej spotykanym, jest Awatar samego
Śniącego. Trudność w walce z nim nie polega tylko na jego mocy, gdyż połączone siły kilku Oneironautów
powinny być wystarczające do walki z nim, lecz właśnie niebezpieczeństwo pokonania go. Takie
zwycięstwo najczęściej prowadzi do zakończenia snu, a to nie powinno być po myśli graczy. Z drugiej
strony brak zwycięstwa spowoduje, że Oneironauci będą musieli znowu zmierzyć się z Awatarem Śniącego.
Najgroźniejszym z wrogów Oneironautów jest Śniący świadomy swojego stanu, który potrafi
kontrolować swój sen. Jego moc jest podobna do bohaterów graczy, lecz może on lepiej niż inni wrogowie
przeciwdziałać planom Oneironautów, albo im uciekać, gdy ma taką chęć.

Charakterystyka
Nieświadomy swojego stanu Śniący ma Stabilność na poziomie 4. Nie reprezentuje ona jednak
połączenia ze światem snów, gdyż za to odpowiada Róża Snów, jest to raczej odwaga Śniącego, po której
utracie zamiast walczyć, będzie uciekał. Pokonany Awatar znika, a Śniący będzie do końca Sceny
nieobecnym obserwatorem.
Awatar Śniącego ma jedną Fantazję i jedną Zmorę. Ważną mocą Śniącego jest jednak umiejętność ich
zmiany w każdej turze walki, co pociąga za sobą zawsze zmiany w wyglądzie. Dobrze jest, gdy zmiany te
nawiązują do spotkanych wcześniej Konstruktów, które były powiązane z danymi Fantazjami lub Zmorami.
Świadomy swojego stanu Śniący ma Stabilność na poziomie minimum 6, a pokonanie go jest
równoznaczne z zakończeniem snu tak samo, jak w przypadku wyjścia Pionu poza obręb Róży Snów.
Dodatkowo może on w dowolnym momencie uciec bohaterom, a w walce traktuje się wszystkie
Konfrontajce jakby zawierały Fantazję Śniącego. Może on też wezwać na pomoc dowolnego Konstrukta, co
pozwala MG dobrać dodatkową kartę w Teście.

Archetypy:
Silvester (postać z książki "Oko na niebie")
Była to jedna z postaci w książce, której sen odwiedzili pozostali bohaterowie opowieści. Całość snu
opierała się na wizji śniącego związanej z religią. Wszelkie zachowanie pochwalające niematerialną siłę były
niezwłocznie nagradzane, a grzeszne uczynki karane na miejscu. W momencie, gdy bohaterowie zaatakowali
Awatar Śniącego Silvestera, wezwał on na pomoc zastępy Aniołów, które były jego własnymi Konstruktami.
Pokonanie go zakończyło sen.

Carl Rudolph Stargher (bohater filmu "Cela")
Carl to psychopatyczny seryjny zabójca, który więził swoje ofiary przed ich zabiciem. Przy próbie
jego zatrzymania zapadł on w śpiączkę, przez co jedynym sposobem na poszukiwanie porwanej było wejście
do jego snu. Gdy pojawiła się w nim główna bohaterka, stała się ofiarą sadystycznych upodobań śniącego,
który osobiście pojawiał się w postaci różnie wyglądających Awatarów.
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Generator Przygód
Macie zdolność wpływania na nieświadomy umysł, moi drodzy łowcy snów.
Uratowane małżeństwa.
Naprawione przyjaźnie.
Wygrane zawody sportowe.
Żywoty przeżywane z odwagą zamiast lęku.
Fragment książki "Mgła", autorka: Lisa McMann
Rodzaje przygód, jakie będą tworzone przez MG dla graczy, w dużej mierze zależą od celów, które
przed nimi się postawi. Ich odpowiedni dobór musi być związany z konwencją, oraz sytuacją, w jakiej
znaleźli się Bohaterowie Graczy. Poniższy generator może posłużyć do zbudowania elementów, z których
Mistrz Gry stworzy ciekawą przygodę, lub też być tylko źródłem pomysłów dla własnej inwencji.
W poniższych punktach używa się kart do losowania poszczególnych elementów przygody. W każdej
części jest opcja dla karty Joker, lecz po wylosowaniu jednej takiej karty, pozostałe ignoruje się. Joker
zawsze wiąże się z największymi przeciwnościami, dlatego jedna tego typu wylosowana opcja wystarczy dla
jednej przygody.

Konwencja
Kolor pierwszej wylosowanej karty wyznaczy nam świat, w którym przyjdzie przebywać
Oneironautom. Nie oznacza to, że cały czas sen będzie w takiej konwencji, często zadanie graczy będzie
wymagało zmiany otocznia, lecz początkowe sceny mogą zaczynać się w takiej oto scenerii. Dokładne
szczegóły będą też zależeć od Śniącego, tego skąd pochodzi oraz jakie ma doświadczenia
 - Świat Realny
Tego typu konwencja jest często wspomnieniem z prawdziwego życia, lub odbiciem sytuacji, które
obawia się doświadczyć Śniący.
 - Świat Przeszłości
Świat przed narodzeniem Śniącego, często wyobrażenie pochodzące z książek, filmów, lub ustnych
opowieści. Może jest to nawiązanie do ostatnio przeczytanej książki, lecz równie dobrze może to być
natchnienie, które posłuży do napisania jednej.
 - Świat Przyszłości
Wyobrażenie Śniącego, co może stać się za dziesiątki lub setki lat, najczęściej pochodzące z książek
lub filmów SF. Dla kogoś z średniowiecza przyszłość może jawić się, jako świat pełen mechanicznych koni,
ogromnych stalowych rycerzy, oraz latających w powietrzu zamków.
 - Świat Nierealny
Całkowite surrealistyczne marzenia, lub też obicie światów z komiksów, książek lub filmów pełnych
ekspresji i niewiarygodnych przygód. W takim świecie na porządku dziennym mogą być kalejdoskopowe
zmiany otoczenia, występowanie abstrakcyjnych labiryntów, a nawet łamanie ogólno znanych praw fizyki.
J - Inny Wymiar
Sen Śniącego stał się, z jakiegoś niewyjaśnionego powodu, bramą do innego świata. Przykłady takich
wymiarów są w pierwszym rozdziale Kreacja Świata, w podrozdziale Inne Światy.
Dla określenia części początkowej snu można pociągnąć dodatkową kartę.
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Cel
Oneironauci wchodząc do czyjegoś snu powinni mieć jasno postawione zadanie, aby gracze wiedzieli,
na czym ma polegać przygoda. Druga wylosowana karta może to określić.
2 - Poszukiwanie informacji
W takich przypadkach gracze są najczęściej intruzami w śnie kogoś, który sobie z tego nie zdaje
sprawy. Gracze powinni tak poprowadzić sen, aby otrzymać informacje, które ich interesują. Tu trzeba
pamiętać o wszystkich ograniczeniach, jakie są nałożone na umysł śniącego. Nawet, jeżeli to się uda,
otrzymane obrazy i wydarzenia mogą być symboliczne, wtedy należy dodatkowo odszyfrować ich
znaczenie.
3 - Zmiana
Zmiana wspomnień o pewnych wydarzeniach może być jednym z ciekawszych zadań. W takim
przypadku gracze muszą dotrzeć do odpowiednich wspomnień, a następnie delikatnie je korygować według
swoich potrzeb. Tego typu akcje nie mogą zostać odkryte przez Śniącego, bo tylko w takim stanie zmiany
mogą być długotrwałe.
4 - Zaszczepienie
Stworzenie nowych wspomnień jest najtrudniejszą rzeczą z manipulacji pamięcią. Tutaj nie tylko
trzeba stworzyć wiarygodne scenerie i postacie, lecz także odpowiednio pokierować Śniącym, aby odnalazł
się w tak zaaranżowanej sytuacji. Jeżeli tak się nie stanie, nie będzie pamiętał tego tak jak chcemy.
5 - Uzyskanie Odpowiedzi
Czasem istnieje potrzeba sprawdzenia jak zachowa się śniący w pewnej sytuacji, bądź po otrzymaniu
określonej informacji. Co prawda śniąc często zachowujemy się inaczej niż w rzeczywistym świecie, lecz
mimo to daje to pewne wyobrażenie o spodziewanych akcjach Śniącego i jest ciekawym motywem na sesję.
6 - Leczenie
W przypadku, gdy umysł Śniącego został w jakiś sposób zraniony, może mieć to odzwierciedlenie w
jego snach. Ma to najczęściej miejsce, gdy jest pod wpływem jakiegoś Sennego Mieszkańca, bądź też
własnego Cienia. Zadaniem postaci graczy będzie znaleźć przyczynę, usunąć ją i w ten sposób uleczyć duszę
Śniącego.
7 - Szkodzenie
Oneironauci mogą zostać wynajęci by zniszczyć czyjś umysł. Można to osiągnąć poprzez ciągłe
nękanie koszmarami, zaszczepienie fobii, lub też można wesprzeć Cień, aby przejął panowanie nad ciałem.
Forma ataku zależy od decyzji graczy, którzy powinni wziąć pod uwagę, jakich efektów oczekują.
8 - Manipulacja
Umysł w stanie snu jest tak samo podatny na manipulację jak w czasie hipnozy. Można to
wykorzystać, aby zmienić zachowanie Śniącego, wyleczyć go z jakiegoś nałogu, bądź też zaszczepić mu
jakieś natręctwo. Ważne w takim przypadku jest, aby aranżować takie sny, które będą zawierać dany
element i wiązać go z określonym kolorem snu.
9 - Zmiana nastawienia
Żyjąc pośród ludzi tworzymy mimowolnie pewne stereotypowe nastawienie do określonej osoby, bądź
też grupy osób. Zmiana nastawienia Śniącego do wroga może zakończyć wielowiekową waśń, wpojenie
nienawiści do przyjaciela być źródłem zdrady, a zaszczepienie przyjemnych wspomnień z przyjaciółką
początkiem wielkiej miłości.
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10 - Zniszczenie
Niektórzy ludzie zyskując władzę i pieniądze robią sobie potężnych wrogów, inni niszcząc ludzi
zasługują na karę. Czasem ludzie wynajmują zabójców, aby pozbyli się takiej osoby, lecz to często
pozostawia ślady i świadków. Oneironauci mogą stać się katami, którzy karzą Śniącego doprowadzając go
do szaleństwa. Mogą to osiągnąć niszcząc w określony sposób Awatar Śniącego, co może zniszczyć jego
psychikę, a nawet doprowadzić go do śmierci.
W - Wymazanie
Wymazanie jest podobnym zadaniem jak zmiana wspomnień, lecz w tym przypadku należy tak je
zniekształcić, aby podświadomość Śniącego wyparła się ich, jako zbyt przerażające. Może to prowadzić do
pewnych urazów psychicznych, lecz jest to najpewniejszy sposób na wymazanie komuś wspomnień o
określonym wydarzeniu, wraz z twarzami osób w nim biorących udział i innymi szczegółami.
D - Uwolnienie
Czasem umysł osoby śniącej jest uwięziony w pełnym symbolicznych zagadek śnie. Może to być
związane z rzuconym urokiem, przeżytym traumatycznym wydarzenie, lub z chorobą psychiczną. W takich
sytuacjach gracze próbują zidentyfikować miejsce, gdzie znajduje się Awatar Śniącego i uwolnić go.
Ciekawym motywem może być uwolnienie duszy zaklętej w zapieczętowanym magicznym artefakcie, dzięki
czemu odzyska on swą moc.
K - Wypędzenie
Wypędzenie z kogoś Ducha to dość skomplikowana sprawa, szczególnie w przypadku bardziej
potężnych zmarłych. Uważają oni, że mają jakieś zadanie na ziemi, lub też chcą zemścić się na Śniącym za
jakieś krzywdy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy jakiś Duch chce pomóc jednemu ze swoich potomków, a
ten przerażony nie może go zrozumieć. W takim przypadku Oneironauci mogą posłużyć za medium, które
pozwoli zrozumieć intencje Ducha.
A - Egzorcyzmy
Najgroźniejszym z przeciwników, na jakich mogą się natknąć postacie graczy, jest Demon. Ten
nieśmiertelny duch ma moc wchodzenia do umysłów istot słabych wolą i przejmowania ich ciała. Innym z
równie potężnych Bytów jest Pasożyt, który tylko częściowo ustępuje mocą Demonowi. Często zrozumienie
natury problemu Śniącego, następuje dopiero we śnie, gdy postacie graczy nie mają już odwrotu.
J - Samouzdrowienie
Prawdziwym zadaniem graczy jest walka ze słabością jednej z ich postaci, być może jeden z Nemezis
Oneironauty stał się zbyt potężny, lub któryś z bohaterów został opętany przez Demona lub Ducha po
wypędzeniu takiego Bytu z kogoś innego snu. Przygoda powinna zawierać dużo elementów z historii postaci
graczy, a szczególnie bohatera, którego duszę trzeba oczyścić. Powinno to naprowadzić graczy na
odnalezienie prawdziwego zadania.
Dla określenia celu, który będzie tylko zasłoną dymną, można pociągnąć dodatkową kartę.
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Utrudnienia
W osiągnięciu celu przygody może stać coś więcej niż główny przeciwnik, lub trudność stworzenie
odpowiedniego klimatu. Czasem cechy śniącego przekładają się na dodatkowe problemy, z którymi muszą
zmagać się Oneironauci, aby ukończyć zadanie. Z poniższej listy można wylosować jeden z nich.
2 - Nemezis
W przeszkadzaniu osiągnięciu celu jest bardzo aktywna Nemezis jednej z postaci. Raczej nie będzie
dążyła do bezpośredniej konfrontacji, lecz może zaatakować Awatara Śniącego, zniszczyć coś, co stworzyli
bohaterowie graczy, bądź też próbować zdemaskować ich obecność. Jej aktywność będzie następować po
nieudanych Testach postaci, której jest złym odbiciem. Szybkie zorientowanie się, od kogo pochodzi
Nemezis pozwoli określić, czyje Akcje powinny zawsze się udawać.
3 - Konsekwencje
Niepowodzenie zadania, które postawiono przed Oneironautami, będzie mieć poważne konsekwencje
dla ich życia lub psychiki. Być może zlecił im je ktoś nietolerujący porażek, kto może w poważny sposób
zaszkodzić postaciom graczy. Może też być tak, że cokolwiek zamieszkiwało sen Śniącego teraz przeniesie
się do umysłu jednego z bohaterów graczy.
4 - Monochromatyczny
Sen śniącego pozbawiony jest kolorów, śni go tylko w odcieniach czerni i bieli. W niektórych
przypadkach nie ma to znaczenia, lecz aby wpłynąć na pamięć potrzeba dużej dokładności, jeżeli nie ma
barw, to trzeba bardziej skoncentrować się na sytuacjach i postaciach, co może być trochę trudniejsze do
osiągnięcia.
5 - Czas
Z jakiegoś powodu postacie mają ograniczenie czasowe, w którym muszą zmieścić się, bo inaczej nie
uda im się osiągnąć zamierzonego celu. Może to być związane z ograniczonym czasem, w którym mają
kontakt z ciałem Śniącego, lub też z zagrożeniem życia człowieka, w którego śnie się znajdują.
6 - Labirynt
Umysł Śniącego to istny labirynt z mnóstwem Bram, przez które nie można się przedostać, lub
wspomnień będącymi ślepymi zaułkami. W tego typu snach trudno kogoś znaleźć, lub też zmienić
wspomnienia, z powodu piętrzących się przed Oneironautami Wyzwań.
7 - Słaba Wola
Śniący jest podatny na sugestie, niestety najczęściej negatywne. Jakakolwiek Zmora graczy, która
wplotła się w Śnienie dzięki nieudanemu Testowi pozostaje w nim do końca snu.
8 - Zagrożenie
Z jakiegoś powodu Oneironauci nie mogą opuścić tego snu przed osiągnięciem celu. Jeżeli to zrobią
mogą spotkać się z odwetem Śniącego. Być może znajdują się w jego domu i obudzenie go da mu szansę na
zabicie postaci, lub też niepowodzenie we śnie odkryje ich istnienie, co może skończyć się tak samo
niedobrze dla Oneironautów.
9 - Odwrócenie
W Śnie panuje Cień lub inny Byt, a Awatar Śniącego jest pozbawiony sił. Z tego powodu wszelkie
efekty, które chcą osiągnąć Oneironauci, są prostsze do wywołania, bo rzadziej wywołują Testy. Niestety
rządzące Byty będą często atakować obcych wchodzących do snu, w którym rządzą.
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10 - Narkotyki
Sen kogoś pod wpływem narkotyków jest dużo stabilniejszy, choć same marzenia są bardziej
chaotyczne. Sen dostaje punkty stabilności, które traci za każdym razem, gdy Pion opuści Różę Snów, a ich
ilość określa MG przed rozpoczęciem przygody. Gracze nie mogą obudzić Śniącego poprzez wyjście poza
obręb Róży Snów, dopóki nie wyczerpią się Punkty Stabilności Snu.
Ilość pozostałych Punktów Stabilności Snu określa też poziom chaosu, na który nie mają wpływu
gracze. Za każdy punkt stabilności, jeden rodzaj kart z talii MG, licząc od najwyższych figur, wyznacza
kierunek przesuwania Pionu na Róży Snów po udanym Teście. W przypadku, gdy dana karta uczestniczy w
Teście, nie ma znaczenia konsekwencja Akcji.
Przykład: Gracz próbuje zniszczyć Konstrukt używając Asa Pik (). Mistrz Gry wylosował kartę Króla
Karo (K), która została użyta w Teście, dzięki czemu Gracz wygrał Test. Normalnie Pion przesunąłby się w
stronę Koszmaru, lecz z powodu dwóch Punktów Stabilności Snu dwie najwyższe karty wyznaczają kierunek,
z tego powodu Pion przesunie się w stronę Harmonii, tak jak wyznaczył to kolor wylosowanego przez MG
króla Kier ().
W - Umysł dziecka
Umysł Śniącego jest dziecięcy, może to być spowodowane wiekiem, lecz może też być związane z
genetyczną chorobą, uszkodzeniem mózgu, bądź też jakiegoś rodzaju szokiem. Jakie nie był by powód, to
świat widziany oczami dziecka różni się od tego, który widzi dorosły. Wszystko jest prostsze, pozbawione
dodatkowych znaczeń, lecz jednocześnie część rzeczy, szczególnie strasznych, jest przedstawiona w innej,
często bajkowej formie.
D - Obcy
Umysł Śniącego z jakiegoś powodu tworzy w śnie tak obce sytuacje, że Oneironautom zdaje się, jak
by byli na innej planecie. Akcje, które zdawałoby się, że będą zmierzać w stronę Koszmar będą
przemieszczać Pion w stronę Harmonii i odwrotnie, albo też Chaos zostanie zamieniony z Marzeniem. Jakie
będą zmiany MG musi określić przed rozpoczęciem przygody i konsekwentnie się tego trzymać. Powodem
najczęściej jest całkowicie odwroty system wartości, którego powodem jest inna rasa Śniącego, lub też
zupełnie inna planeta pochodzenia. Przykładem może być sen w umyśle orka, dla którego Chaos i Koszmar
są pożądane i wywołują uczucia, które dla innych ras będą Harmonią i Marzeniem.
K - Rozpacz
Czasem Śniący znajduje się w takiej depresji, że każdy sen jest ciągiem koszmarów i źródłem chaosu.
W takim śnie wszelkie Akcje, które zmierzają w stronę Koszmaru lub Chaosu na Róży Snów wywołują dwa
razy dalsze poruszenie Pionu, niż inne.
A - Świadomy Śniący
Największym utrudnieniem dla Oneironautów może być przeszkadzający im Śniący. Ze względu na
stabilność snu atakowanie jego Awatara może być dość nierozważne, ale z drugiej strony unikanie jego
wtrącania się, będzie nastręczało postaciom tyle samo problemów.
J - Fałszywe Przebudzenie
Zakończenie snu okazuje się pozornym przebudzeniem. Postacie graczy dalej śnią, lecz nie zdają
sobie z tego sprawy. Może to sprawić, że niby rozwiązana sprawa zostanie skomplikowana, albo też być
jedynie ciekawym zakończenie przygody, które zostanie rozwinięte i odsłonięte na następnej sesji.
Jeżeli nie będzie to tworzyć większych problemów, można dolosować nową kartę i odczytać
dodatkowe utrudnienie.
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Sekret
Każdy sen jest czymś więcej niż tylko interaktywną opowieścią, pełną wspomnień i wiedzy śniącego.
To także miejsce, gdzie ukazują się podświadome lęki, umysł przetwarza pewne informacje i podpowiada
jak je wykorzystać, lub też tworzy źródła natchnienia dla pracy w rzeczywistym świecie. Wszystko w
oniryczny sposób, pełen symboliki i dziwnych wydarzeń. Świadomy tego Oneironauta musi uważać, aby nie
zostać zwiedziony, gdyż niektóre rzeczy mogą nie być tym, czym są. Jednak odkrycie prawdy zza zasłony
snu często pomaga w wykonaniu zadania, lub też jest do tego niezbędne.
Będą we śnie Oneironauci muszą uważać nie tylko na to, co się dzieje, lecz także szukać śladów
bytności innych Bytów. Być może problemy, na jakie się natkną, są spowodowane przez nieproszonych
gości.
2 - Ukryty wróg
We śnie przyczaił się jakiś wróg Oneironautów. Może to być Nemezis jednej z postaci, lecz także
wypędzony kiedyś duch, egzorcyzmowany Demon, lub też inny Oneironauta. Zaatakuje on w najmniej
dogodnym momencie, gdy postacie graczy będą najsłabsi.
3 - Zamiana miejsc
W Śnie panuje Cień lub inny Byt, a Awatar Śniącego jest przedstawiany, jako ten zły. Postacie graczy
są manipulowani, aby zaszkodzić Śniącemu. Może mieć poważne konsekwencje dla zadania, jakie mają
wykonać we Śnie.
4 - Nawiedzony
Sny Śniącego odwiedzane są regularnie przez jakiegoś ducha. Może to być duch przodka, który czuwa
nad snem potomka, lub też niespokojny duch, który zsyła koszmary. Zależnie od planów postaci może to
skomplikować zadanie, lub też je niespodziewanie ułatwić.
5 - Opętany
We śnie oprócz graczy jest jeszcze jakaś demoniczna lub boska istota. Zależnie od tego, co mają
wykonać Oneironauci, oraz od natury Bytu we śnie, może to pomóc w zadaniu, przed jakim stoją gracze, lub
też mocno go utrudnić.
6 - Fałszywe wspomnienia
Umysł Śniącego był kiedyś poddany praniu mózgu, co zaowocowało stworzeniem wielu fałszywych
wspomnień. Sprawia to, że część informacji o Śniącym nie zgadza się z tym, co zastają Oneironauci we śnie,
a często jedne wspomnienia przeczą innym. Gracze mogą być postawieni przed problemem określenia, co
jest prawdą, a co kłamstwem.
7 - Złe informacje
Oneironauci zostali wprowadzeni w błąd, jeżeli chodzi o Śniącego. Może się okazać, że nie jest to
osoba, w której śnie mają się znaleźć, lub też ma on inny problem, niż ten, z którym mieli się zmierzyć.
8 - Pułapka
Z snu Śniącego nie można się wydostać, bez otwarcia określonej Bramy. Oznacza to nie tylko, że
wyjście poza Różę Snów powoduje nieudanie Akcji, lecz także wykonanie zadania, które mieli tu zrobić nic
nie da. Postacie Graczy muszą znaleźć sposób na wyjście ze snu przed tym, jak wszyscy bohaterowie przejdą
w stan Zapomnienia.
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9 - Trauma
Śniący przeżył kiedyś traumatyczną sytuację, która stworzyła w jego umyśle dużą ilość Bram.
Otwarcie ich może zaszkodzić stabilności snu, lecz także może odkryć przed Oneironautami całkiem
ciekawe informacje.
10 - Osobiste zaangażowanie
Wewnątrz snu okaże się, że Śniący jest związany z jedną lub kilkoma postaciami graczy. Może to być
pokrewieństwo, członkostwo w tej samej organizacji, lub też wspólny wróg. Może to dodać dodatkową
motywację, lub też stworzyć konflikt w przypadku potrzeby zaszkodzenia Śniącemu.
W - Okazja
We śnie jedna ze scen będzie w całości związana z informacją, którą można wykorzystać w
prawdziwym świecie. Może to być wiedza o pewnej spółce, która pozwoli ugrać coś na giełdzie, lub też
obciążająca śniącego informacja, która pozwoli go szantażować.
D - Narkotyk
Śniący jest pod działaniem narkotyku, co zwiększa stabilność jego snu, powiększając jednak chaos
wydarzeń. Jeżeli gracze wyjdą Pionem poza obręb Róży Snów nie powoduje to obudzenie Śniącego, lecz
koniec Sceny i przejście Pionu w losowe miejsce.
K - Dżin
Sen wychodzi na przód niewypowiedzianym życzeniom zmieniając się podług tego, co powiedzą
gracze. Jest to gra w "uważaj, czego sobie życzysz, gdyż może się wydarzyć", gdy każda niewinnie
wypowiedziane zdanie lub żart znajduje swoje odzwierciedlenie we śnie.
A - Klepsydra
Gracze o tym nie wiedzą, lecz sen ma określoną długość, po którym się skończy. Jeżeli w tym czasie
nie uda im się osiągnąć sukcesu, wtedy przygoda się skończy. Nie musi to oznaczać ciągłego patrzenia na
zegarek przez MG, koniec snu może być związany z doprowadzeniem do pewnej sceny, lub też utratą
określonych wcześniej punktów stabilności przez Awatar Śniącego.
J - Pozorne Zwycięstwo
Pokonany Byt ucieknie, zmienione wspomnienia powrócą do poprzedniego stanu, jednak przed
opuszczeniem przez graczy Snu, da się zauważyć pewną rysę. Może to być Konstrukt, który dziwnie się
zachowuje, lub też nie pasuje do tego, co chcieli osiągnąć gracze. W takim przypadku Oneironauci będą
musieli przyjrzeć się sprawie i postarać się tym razem dokładnie wykonać zadanie, w przeciwnym
przypadku to, co udało im się zmienić, po kilku miesiącach wróci do poprzedniego stanu.
Aby brak utrudnienia nie nasunął graczom zbyt szybko istnienie pozorowanego zwycięstwa, można
dobrać dodatkową kartę i wylosować drugie utrudnienie.
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Symbole
Założenie, że sny przemawiają językiem, który ma kamuflować prawdę, równa się powiedzeniu, że
Chińczycy mówią po chińsku, aby ukrywać przed nami tajemnice. Jeśli chcemy zrozumieć, co mówią
Chińczycy, musimy nauczyć się ich języka.
Fragment książki „Wszystko o snach", autor: Gayle Delaney
W Oneiros wszyscy są charakteryzowani przez motywy, które zaprzątają ich myśli, bądź też są
źródłem ich powstania. Najlepiej jest, gdy w jednym śnie Śniącego wszystkie jego Konstrukty, bądź inne
Byty, mają Fantazje i Zmory z jednego źródła. To samo dotyczy sytuacji, które zdarzają się we śnie.
Trudność w zrozumieniu symboliki snu będzie w dużej mierze wyznacznikiem trudności przygody, a to
może rzutować na przyjemność z gry.
Dobrze jest, aby pojawiające się początkowo Konstrukty miały łatwe do odgadnięcia Fantazje i
Zmory, co ułatwi sklasyfikowanie pochodzenia symboli we śnie i zrozumienia późniejszych, o wiele bardziej
trudnych motywów ze snu.
Zależnie od źródła pochodzenia motywów we śnie możemy podzielić je na dwie główne grupy:

Symbole Kulturowe
Symbole te zawierają w sobie wszystkie motywy, które pochodzą z zewnątrz i są wspólne dla
określonej grupy ludzi. Takimi wspólnymi mianownikami mogą być narodowość, religia, historia, sztuka,
literatura.
Umiejętność powiązania spotkanych w śnie osób, rzeczy lub zdarzeń z ich odpowiednikami na jawie,
pozwala graczom na proste odnalezienie się w symbolice danego snu. Jest to oczywiście zależne od
rozeznania się w świecie, lecz w takich przypadkach MG może pozwolić sobie na pewne podpowiedzi
zależnie od posiadanych przez postacie umiejętności. Przykładowo symbolika historyczna jest w dużej
mierze zależna od subiektywnego odczucia całego narodu, co może być sposobem na podpowiedź, kto jest
panem tego snu.
Dokładny wybór symboli kulturowych, które będą wykorzystane we śnie najlepiej by był oparty o
grupy z którymi się on identyfikuje.
Przykład: Wojownik z rogami na hełmie będzie kojarzył się z wikingami, co może oznaczać Fantazje
związane z siłą, szałem, ale też i wodą.

Symbole Osobiste
Najtrudniejszymi do zrozumienia są symbole osobiste. Wiążą się one z osobistymi doświadczeniami
śniącego, jego poglądami na życie, oraz stanem umysłu. Te wszystkie elementy mogą tworzyć bardzo
niezwykłe i niespotykane powiązania, które mogą nie lada łamigłówką dla graczy.
MG tworząc przygodę w oparciu o symbole osobiste, powinien przedstawić w jakiś sposób historię
Śniącego, aby możliwe było zrozumienie jego toku rozumowania. Nie musi być to od razu wywiad z daną
postacią, czasem wystarczy znać krótkie epizody z życia, przeczytać jego notatki lub usłyszeć plotki. Gdy
wszystko dzieje się we śnie, wtedy sposobem na opowiedzenie o śniącym są różne scenki, będące
retrospekcją z życia. Nie jest to jednak takie proste, gdyż często są one zniekształcone. Szczególnie mocno
zmienione mogą być obrazy pochodzące z wczesnego dzieciństwa, kiedy dziecko tłumaczyło sobie
rzeczywistość wokół, poprzez najprostsze znane mu schematy.
Przykład: Symbole osobiste mogą być bardzo abstrakcyjne, gdy np. ogromy budynek zjadający ludzi
będzie odzwierciedleniem szefa zmiany, a zwykła żarówka najbardziej śmiertelną broń we śnie.
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Prorocze Sny
O to coś o przyszłości. Za każdym razem jak się na nią spojrzysz - zmienia się,
bo się na nią spojrzałeś, a to zmienia wszystko pozostałe.
Cytat z filmu „Next", scenarzysta: Lee Tamahori
Jednym z ciekawszych motywów sennych, są sny prorocze. Od niepamiętnych czasów ludzie
interpretowali sny, aby poznać przyszłość swoją lub świata. Ten motyw przewija się też w literaturze, kinie i
innych mediach, nie opuszczając gier fabularnych.

Proroctwa w przygodzie
Motyw proroctw w snach bardzo dobrze wygląda w książkach lub filmach, lecz aby równie dobrze
komponował się z przygodą, należy dobrze zastanowić się nad jego treścią i znaczeniem.
Dobrze używać proroctw obejmujących wydarzenia, na które nie mają wpływu postacie graczy, lecz
których konsekwencje będą już na postacie oddziaływać. Mogą to być informacje o nadchodzących
katastrofach, epidemiach lub wojach. Ta wiedza może podsunąć graczom pomysły, co ich postacie powinny
zrobić w najbliższym czasie, aby się przygotować na nadchodzące wydarzenia.
Drugim interesującym motywem są proroctwa dotyczące przyszłości, która nadejdzie, jeżeli postacie
graczy nic nie zrobią. Może to być informacja np. o zamachu na życie króla, odprawienie mrocznego
rytuału, dokładne miejsce wylądowania statku obcych lub znajomość źródła śmiertelnej zarazy. W takich
przypadkach gracze nie mają obowiązku interweniować, lecz proroctwa mogą ukazać koszmarne
konsekwencje wydarzenia, oraz jak wpłynie to na bohaterów graczy, jeżeli nic nie zrobią by to zmienić.
Niedobrze jest używać proroctw, aby pokazać graczom zaplanowane sceny z rozgrywanej przygody.
Jest to związane z nieprzewidywalnością działań graczy, oraz z losowością większości mechanik. Na
przykład prorocza wizja walki między paladynem i demonem nigdy nie musi dojść do skutku, a to z powodu
ominięcia przez postacie graczy danego miejsca, lub z powodu przedwczesnej śmierci danej postaci w
prostej walce przegranej przez złe rzuty gracza w testach.

Oneironauci w proroctwach
Jak widać proroctwa mogą być bardzo ciekawym uzupełnieniem kampanii, lecz w takiej formie nie
dają możliwości wykazania się Oneironautom. Aby gracze nie byli znudzeni oglądaniem wizji przyszłości,
należy postawić przed nimi jakieś wyzwanie w formie zrozumiałego zadania.
Najprostszym motywem może być wykorzystanie Snu z proroctwem, jako poligonu doświadczalnego,
na którym można bezpiecznie sprawdzić najlepsze sposoby poradzenia sobie z danym wyzwaniem.
Przykład: Nadchodzący atak orków na gród jest przedstawiony we śnie, jako powódź zielonej wody,
która zostawia za sobą trupy i spaleniznę. Postacie mogą wypróbować czy da się to powstrzymać
podniesieniem palisady, podpaleniem lasu, czy też jedynym ratunkiem jest ucieczka ludzi do jaskiń w
pobliskich górach. Dana scena może być powtarzana, dopóki gracze nie obmyślą najlepszego planu.
Innym wyzwaniem podstawionym przed Oneronautami może być odkrycie źródła proroczych snów.
W takim przypadku postacie muszą dostać się do snu, aby tam znaleźć osobę lub istotę, która te sny
wywołuje. Jednym ze sposobów jest usuwanie sennych postaci, aż odnajdzie się nieusuwalny Byt we śnie.
Przykład: Sołtys jest nawiedzany przez sny, w których dowiaduje się o podpaleniach. Niestety
wszystkie próby zapobiegnięcia pożarowi lub złapaniu podpalacza, kończą się porażką. Zadaniem postaci
będzie ustalenie, kto wywołuje te sny, oraz jaki jest jego udział w pożarach. Taką osobą może być szalony
mag, który ma za złe coś sołtysowi i chce wykończyć go psychicznie, lub też są to sny obdarzonego mocą
piromancji dziecka, które nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co robi pod wpływem koszmarów.
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Dodatki
Ostatni Rozdział podręcznika poświęcony jest
wszystkiemu, co pomocne jest w prowadzeniu gry, a nie
pasowało do poprzednich rozdziałów.
Oprócz tak przydanych rzeczy jak karty postaci
można w tu znaleźć przykładowe Settingi, przygody, oraz
długą listę przykładów skąd można czerpać inspirację do
prowadzenia przygód w Oneiros.

Inspiracje
Żadna relacja nie może oddać wrażenia snu, tej mieszaniny bezsensu, niespodzianki i oszołomienia wśród
dreszczów walki i buntu - tego poczucia, że się jest we władzy niewiarygodnego - poczucia, które stanowi
prawdziwą istotę snu.
Cytat z książki "Jądro ciemności", autor: Joseph Conrad
Motyw snów i światów wyobraźni przewija się we wszystkich mediach. Nie wszystkie
wyszczególnione poniżej przykłady zawierają w sobie jasno określony świat snów, lecz w każdym jest
ukazany jakiś z jego aspektów.

Filmy:
Koszmar z ulicy Wiązów (A Nightmare on Elm Street) - seria filmów - Świat najgorszych sennych
koszmarów. Główny bohater posiadając kontrolę nad światem snu, więzi w nim swoje ofiary, które jak się
okaże, nie zawsze są tak całkowicie bezsilne.
Cela (The Cell) – Gdy psychopatyczny morderca zapada w śpiączkę, pani naukowiec wchodzi w jego
sen, aby odkryć miejsce więzienia jego ostatniej ofiary. Bardzo obrazowa opowieść ukazująca, jakie sny ma
chory umysł, oraz jakie można przeżyć tam koszmary.
Niekończąca się opowieść (The Neverending Story) - seria filmów - Świat, którego podstawą są
marzenia. Główny bohater przemierza niezwykły świat, oraz spotyka fantastyczne postacie, aby uratować je
od zapomnienia.
Jesteśmy snem (Lathe of Heaven) – świat zmienia się zależnie od snów jednego człowieka. Historia
naukowca, który wykorzystuje ten fakt, aby zmieniać rzeczywistość wg swoich pragnień.
Mroczne miasto (Dark City) - Być może świat tu przedstawiony nie jest jednoznacznie określony
jako sen, lecz cała stylistyka filmu, niedomówienia, oraz moc głównego bohatera, bardzo taki przypomina.
Jumanji - film, w którym bohaterowie grają w grę, która potrafi tworzyć realne wydarzenia. W dużej
mierze jest to podobna sytuacja do tej, w której mogą znaleźć się postacie graczy.
Między piekłem a niebem (What Dreams May Come) - Zmiany scenerii, niezwykłe zdarzenia,
połączenie między wymiarami. Pozagrobowy świat piekła jest tak podobny do koszmaru, że skojarzenie tego
ze snami samo się nasuwa.
Kula (Sphere) – Badający obcy artefakt naukowcy zostają obdarzeni mocą realizowania swoich
pragnień. W filmie pokazane jest, że gdy nie panujemy nad swoimi pragnieniami, to wytwory naszej
wyobraźni zaczynają panować nad nami.
Incepcja (Inception) – Grupa ludzi włamuje się do ludzkich snów, aby ukraść pewne informacje, lub
też zaszczepić komuś nieznaną mu ideę. Doskonałe źródło inspiracji, oraz przykład jak wola może naginać
prawa wewnątrz tak plastycznego świata, jakim jest sen.
Parnassus (The Imaginarium of Doctor Parnassus) - film opowiada o objazdowym teatrze tytułowego
doktora Parnassusa i podróżach po świecie wyobraźni. Obecna na występach publiczność wchodzi do snu i
otrzymuje szansę wyboru pomiędzy światłem lub ciemnością.
Lustrzana maska (MirrorMask) - Oniryczny film Neila Gaimana, gdzie młoda dziewczyna musi
wydostać się ze świata wyobraźni, aby odzyskać swoje życie.
Elephants Dream - Krótka animacja, gdzie starszy człowiek oprowadza młodszego po ciągle
zmieniającym się świecie, w którym wyobraźnia tworzy rzeczywistość.
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Ucieczka w sen (Dreamscape) - film z roku 1984, w którym grupa naukowców trenuje uzdolnionych
ludzi, aby mogli wejść w sny innych osób. Chcą wykorzystać to odkrycie do leczenia koszmarów, lecz
znajdują się i tacy, którzy używają go do mordowania ludzi w snach.
Od-rodzenie (Gwai wik) - koreański film balansujący na granicy horroru i baśni. Młoda pisarka
przemierza świat swoich wspomnień, który miesza się z wspomnieniami innych ludzi, oraz światem duchów.
Ink - film, w którym dusza dziewczynki została porwana przez potwora zwanego Ink. Aby ją
uratować wyrusza jej ojciec wspomagany przez tajemniczą grupę Gawędziarzy.
Akademia Pana Kleksa - polski film dla dzieci, którego akcja dzieje się w dziwnym świecie pełnym
magii i zamieszkanym przez postacie z książek. Na koniec jest scena mówiąca, że wszystko było snem.
Sucker Punch - w filmie główna bohaterka ma dar przyciągania uwagi pięknym śpiewem, w czasie
którego na ekranie pojawiają się prawdziwie senne wizje.

Seriale:
Lunatycy (Sleepwalkers) - pewien naukowiec tworzy urządzenie, dzięki któremu kilka osób może
śnić jeden sen. Wykorzystuje to odkrycie do pomagania osobom mającym problemy związane ze snami.
Szpital Królestwo (Kingdom Hospital) - serial opowiadający o szpitalu, gdzie świat duchów przeplata
się z rzeczywistym. Punktem styku są sny.
Medium - dzięki niezwykłemu darowi widzenia duchów, kobieta pomaga prokuraturze w
rozwiązywaniu kryminalnych zagadek. Częścią jej daru są prorocze sny pełne symboliki.
Dream Hunter REM - miniserial anime, w którym główna bohaterka walczy z demonami w snach
ich ofiar, oraz w świecie rzeczywistym.
Dream Eater Merry - serial anime na podstawie mangi, w którym senne demony walczą w snach,
aby dostać się do świata realnego. Główny bohater zaprzyjaźnia się z innym demonem, który dla odmiany
chce do świata snów wrócić.

Książki:
"Alicja w krainie czarów" i "Alicja po drugiej stronie lustra" - Lewis Carroll - Bajki, które jako
pierwsze powinny kojarzyć się z podróżowaniem po krainie snów.
"Wojownicy nocy"; "Powrót Wojowników Nocy"; "Śmiertelne sny" i "Nocna plaga" - Graham
Masterton - Opowieści o wybrańcach, którzy posiadają moc walki z demonami w snach ludzi. Konfrontacja
odbywa się na dwóch płaszczyznach, w świecie realnym, oraz w snach, gdzie walczący wykorzystują
nadprzyrodzone umiejętności.
"Senne manowce" - Andre Norton - Opowieści o fantazjotwórczyniach, których rolą jest tworzenie
snów dla bogatych klientów. Jak się okaże, sny mają tam dużo większe znaczenie niż się początkowo
wydaje.
"W lustrze snów" i "Po drugiej stronie snów" - Catherine Webb – Opowieści dziejące się w
świecie snów. Walka między królestwem marzeń i królestwem koszmarów.
“Oko na niebie” (Eye in the Sky) - Philip K. Dick - Kilkoro przypadkowych zwiedzających zostaje
uwięzionych w świecie swoich fantazji.
"Ubik" - Philip K. Dick - futurystyczna wizja świata pełen telepatów i innych osób z paranormalnymi
mocami. Bohaterowie książki doświadczają dziwnych zmian rzeczywistości, pełnych nierealnych doznań.
Amber (cała seria) - Roger Zelazny - ludzie potrafiący przemierzać wymiary zmieniając w otoczeniu
pewne elementy, co praktycznie umożliwia im stworzenie świata ograniczonego tylko ich wyobraźnią.
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"Wurt" (Vurt) - Noon Jeff - ludzie uzależniają się od dziwnego narkotyku, który potrafi nie tylko
wywołać określone sny, ale także połączyć w nim kilka osób.
"Zegar Snów" (The Clock of Dreams) - Brian Lumley - opowieść o wędrówce po ziemskim świecie
snów w klimatach Lovecrafta.
"Sen", "Mgła", "Koniec" - Lisa McMann - seria książek opowiadających o łowczyni snów, która
musi nauczyć się panować nad swoją zdolnością, oraz pogodzić się z konsekwencjami związanymi z
posiadaniem tego daru.

Gry komputerowe
American McGee's Alice i Alice: Madness Returns – gry będące kontynuacją opowieści z książek o
Alicji. Pokaz jak pod wpływem tragedii piękne sny zmieniają się w koszmary.
Psychonauts - gra platformowa o chłopcu potrafiącym wchodzić w umysły innych osób, który
wykorzystuje tą zdolność do pokonywania własnego strachu i pomaganiu innym ludziom.
Tension - gra przygodowa rozgrywająca się w świecie na granicy życia i śmierci. Główny bohater
zbiera kolory z sennego otoczenia, aby następnie używać ich, jako źródła mocy.
LSD dream symulator - bardzo niekonwencjonalna japońska gra, w której główny bohater podróżuje
po świecie snów przechodząc z jednego snu w drugi, lecz w praktyce jest tam tylko obserwatorem.
Dreams to Reality - gra przygodowa, w której bohater próbujące powstrzymać grupę ludzi przed
opanowaniem śnienia.
Dreamkiller - FPS w którym pani doktor wchodzi do snów swoich pacjentów, aby stoczyć walkę z
nawiedzającymi ich koszmarami.

Komiksy:
Sandman - seria - Król snów, jeden z nieskończonych i jego królestwo. To nie tylko obraz snów, ale
także piekła, bohaterów ożywionych przez fantazje, oraz niezwykły pojedynek na wyobraźnię.
Alicja w Krainie Serc (Wonderful Wonder World) - jedna z wielu pozycji odwołujących się do
książki Alicja z krainie czarów, tym razem w wersji mangowej. Tytułowa bohaterka zostaje zaciągnięta do
króliczej nory, w której okrywa świat, gdzie ubóstwia się odwiedzających go śniących.
Dreamland - francuski komiks rysowany w stylu mangi, w którym główny bohater po pokonaniu
swojego strachu staje się podróżnikiem. Nabywa on we śnie niezwykłych mocy, a także może kontrolować,
gdzie się we śnie znajdzie.

Gry RPG o podobnej tematyce
IntoDreams - darmowa gra Indie autorstwa Ninetonguesa. Podobnie jak w Oneiros, tu także
wcielamy się w ludzi potrafiących wejść w sny. Jednak nie robimy tego z chęci zysku, lub dla własnej
przyjemności, lecz by zdobyć Idee i uratować nasz świat od zagłady, przed którą ciągle ostrzega tajemnicze
Radio Śmierci.
Signum - oniryczna miniatura fabularna autorstwa Jagmina. Gracze wcielają się w osoby potrafiące
działać na styku dwóch światów: rzeczywistego i snów. Biorą siłę ze świata rzeczywistego, aby móc walczyć
z sennymi stworami, które łakną barw i poczucia rzeczywistość.
Kiedy Rozum Śpi - przetłumaczona na polski gra Indie, gdzie bohaterowie to przebudzeni, którzy
zyskali umiejętność przeniesienia się do Szalonego Miasta. Patrząc jednak na mieszkańców tego miejsca,
można odnieść wrażenie, że postacie tak naprawdę przeniosły się do snu pełnego koszmarów.
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Dreamscape [ENG] - anglojęzyczna gra indie powstała w konkursie: 24 hours RPG. W tej grze
gracze wcielają się w śniących walczących z demonami nawiedzającymi sny ludzi. Podobnie jak w Oneiros,
bohaterowie graczy wybierają jedną z czterech dostępnych ról, oraz mają nadludzkie moce, jednak mocno
ograniczone kostkową mechaniką.
Lacuna part I [ENG] - anglojęzyczna gra indie, w której wcielamy się w rolę agentów pracujących w
onirycznym Blue City. W grze istnieje ciekawy mechanizm, który zależnie od użytych mocy i powodzenia
testu, zwiększa tętno agenta, co może zagrozić jego życiu.

Inne
Dawno, dawno temu... - (Once Upon A Time) - niekolekcjonerska gra karciana, w której gracze
tworzą wspólnie baśń. W grze chodzi o jak najszybsze pozbycie się kart, lecz można je odrzucić dopiero po
zawarciu w opowieści motywu z karty. Wygrywa osoba, która pierwsza pozbędzie się wszystkich kart z ręki,
oraz zakończy opowieść. Jedno z ciekawszych połączeń gry narracyjnej z karcianą mechaniką.
Teledyski Bjork - znana piosenkarka nagrywa teledyski w tak surrealistycznych i onirycznych
klimatach, że wspaniale mogą wkomponowywać się w dowolny senny krajobraz.
"Dom" i "Dom II" - dwie przygody zamieszczone pierwotnie w czasopiśmie Magia i Miecz, w
których bohaterowie graczy zostawali siłą wciągnięci do snu Alvina. Musieli obronić chłopca przed duchami
jego przeszłości, aby ocalić życie jego i swoje.
Wieża Snów - zin internetowy o tematyce fantasy i RPG. Na uwagę zasługuje numer 10, w którym
znalazł się dłuższy artykuł na temat snu w RPG. W paru innych numerach można znaleźć inne oniryczne
motywy, np. przygoda "Siwa Mgła" z numeru 7 lub "Pałac Marzeń i Koszmarów Jakuba Winiarskiego" z
numeru 13.
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Rozgrywka dla pięciu lub sześciu graczy
Bohaterowie są potrzebni w niebezpiecznych okolicznościach, we wszystkich innych bohaterowie są
niebezpieczni.
Autor cytatu: Gabrel Laub
Gra Oneiros: Karty Wyobraźni została zaprojektowana dla rozgrywania sesji dla dwóch, trzech lub
czterech osób. Maksymalna ilość graczy jest związana z czterema kolorami kart, na których opiera się
mechanika. Przy większej ilości grających, dodatkowi gracze nie mają kart figur.
Jeżeli w grze ma uczestniczyć więcej niż czterech graczy, wtedy potrzeba więcej zasad. Poniżej
znajdują się dwie dodatkowe Role, które pozwalają rozgrywać sesje w pięciu lub sześciu graczy. Dalej
obowiązuje zasada, że Role nie mogą się powtarzać, a poniższe mogą być wybrane tylko, jeżeli cztery
podstawowe zostały już przydzielone.
Przydzielanie kart dla graczy, którzy wybrali podstawowe Role, przebiega normalnie. Dodatkowi
gracze nie otrzymują karty figur. Zamiast tego grający dodatkowymi Rolami naprzemiennie wybierają cztery
karty z pozostałych kart, czyli z talii bez figur, po czym reszta jest rozdzielana losowo pomiędzy wszystkich
Graczy. W przypadku nierównej ilości kart, to gracze z dodatkowych Ról powinni mieć więcej kart na ręce.
Pomimo większej ilości graczy, ilość Jokerów na stole wynosi maksymalnie 3.

Akcelerator
Oneironauta będący Akceleratorem posiada niezwykłą umiejętność wchodzenia w bardzo głęboki
trans, co zwiększa to jego szybkość w świecie snów. Gdy tego chce, widzi on świat w zwolnionym tempie,
niestety wykorzystywanie tej zdolności szybko pozbawia sił.
Grający Akceleratorem Gracz, gdy używa Mocy, może użyć dwie karty zamiast jednej. Deklaruje
wykorzystanie tej mocy, gdy wybiera karty do Testu, lecz musi wybrać obydwie tego samego koloru. Przy
Teście sumuje się ich wartość, i dwie karty liczy się jak jedną. Dla sumy równej 11 w teście karty liczą się
jak Walet, dla 12 jak Dama, przy 13 jest to Król, a 14 i więcej zawsze jest Asem.
Gdy wykorzystuje się Fantazję lub używa Mocy Aranżacji do zmiany wyniku Testu, wymienić można
tylko kartę o wyższej wartości.
Akcelerator posiada Zdolność Realizacji tak samo, jak Realizator.

Empata
Oneironauta będący Empatą posiada rozwiniętą zdolność współodczuwania, co pozwala mu w snach
łączyć siły z personifikacjami emocji Śniącego. Dzięki temu wszystkie Konstrukty lub Myślokształty mogą
wspomóc swoją mocą postać gracza.
Grający Empatą Gracz może zadeklarować, że w dowolnej Akcji wspomaga go neutralny lub
przychylny Konstrukt lub Myślokształt, który jest obecny w danej Scenie. Mechanicznie w Teście Gracz
ciągnie dodatkową kartę z talii Mistrza Gry i dodaje jej wartość do swojej, jednak musi mieć ona taką samą
barwę (czarną lub czerwoną), jak użyta przez Gracza karta. Jeżeli w Akcji użyto Fantazji lub Zmory
wspomagającego Bytu, wtedy ciągnie się dwie karty i używa się wyższej z pasującą barwą. Sumowanie
przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku Akceleracji, a figury mają te same wartości.
Używając Fantazji lub Mocy Aranżacji, można wymienić tylko kartę zagraną przez Gracza, a
niewyciągniętą z talii MG. Można jednak poświęcić kartę Aranżacji, aby odrzucić pomagającą kartę z talii
MG.
Empata posiada Zdolność Morfowania, tak samo jak Morfer.
81

Setting: Sny Olimpijczyków
Ktoś kiedyś powiedział, że pamięć człowieka jest jak twierdza, bardziej złożona niż najrozleglejsze z miast,
ale my odkryliśmy klucz do tej twierdzy: pierwsze słowa syna, ostatnie słowa matki, pocałunek kochanków,
zdrada ojca. Nie ma już tajemnic, a jeśli zmiana pojedynczego wspomnienia może zmienić kogoś życie, to
zmieniając jednego człowieka można zmienić cały świat
Cytat z trailera gry "Remember Me", producent: Dontnod Entertainment
Aby zagrać w Oneiros Kampanię przyda się jasno określony Setting, który zawiera wyjaśnienia na
pytania: kim są postacie, jaka była historię świata, oraz podsuwa cele bohaterom. Dobrze jest też, gdy
zawiera pewne oryginalne cechy w mechanice. Poniżej znajduje się krótki setting, który zawiera wszystkie
wymienione wcześniej elementy, oraz nadaje pewne cechy Śnieniu, które są wybranymi elementami z
jednego z pierwszych podrozdziałów: "Kreacja Świata".

Oneironauci
Są pośród nas ludzie, którzy mają w sobie coś obcego, pewną część DNA, która pozwala im robić
rzeczy niedostępne dla zwykłych ludzi. Kiedyś takie osoby nazywano herosami, potomkami bogów i ludzi.
Silniejsi, sprytniejsi, wytrzymalsi, przejawiali nadludzkie cechy. Część z nich potrafiła nawet wejść do
czyjegoś umysłu, poznać jego sekrety, wpłynąć na decyzje, zmienić sposób myślenia.
Dziś już nikt nie ma tak silnych mocy, gdyż nikt nie ma w sobie wystarczająco dużo boskiego DNA,
lecz niektórzy potrafią wejść do ludzkiego umysłu, gdy jest najsłabszy, czyli gdy ŚNI.

Historia
Tysiące lat temu statek kosmiczny wylądował na górze nazwanej potem Olimp. Obcy, którzy przybyli
na tym statku, byli przedstawicielami wysoce zaawansowanej cywilizacji, którzy daleko przewyższali
rozwojem prymitywnych ludzi. Nie podbili oni jednak planety, nie pomogli jej mieszkańcom, oni po
przybyciu zaczęli się bawić. Przez stulecia grali rolę bogów, płodzili z ludzkimi kobietami swoich
potomków, nazwanych herosami, używali swojej zaawansowanej techniki do walki z ludźmi, lub też między
sobą, a nawet ze swoim statkiem, który był sterowany przez sztuczną inteligencję zwaną Gaja. Pamięć o tych
wydarzeniach pozostała w pamięci ludzi, jako mity.

Olimpijczycy
Herosi, ludzcy potomkowie bogów, przez wieki rządzili pośród ludzi, odznaczając się niezwykłą
bystrością umysłu i siłą woli. Jednak ich moc malała z każdym pokoleniem, tak jak ich władza nad ludźmi.
Aby móc dalej wpływać na losy historii, założyli oni tajne stowarzyszenie, do którego mogli należeć tylko
ludzcy potomkowie Olimpijskich bogów, tak oto powstali Olimpijczycy.
Przez wieki tracili oni władzę, ludzi było zbyt dużo, obszary były nieustannie podbijane przez obce
ludy przybyłe z zachodu lub wschodu. Tylko cud mógł pomóc im utrzymać się na powierzchni historii. Tym
cudem okazało się odkrycie, że niektórzy z Olimpijczyków posiadają dar wchodzenia do ludzkich snów.
Dzięki temu organizacja utrzymała się, urosła w siłę i przetrwała do dziś.

Sen Ludzi
Gdy któryś z Oneironautów wejdzie do snu zwykłego człowieka, wtedy znajdzie się w innym świcie.
Jest to zamknięty świat, tak jak opisano to w części Jeden śniący-Jeden świat.
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Asgardczycy
Przez wieki Olimpijczycy myśleli, że są jedynymi potomkami obcych, że tylko oni mają moc i prawo
rządzić na ziemi. Okazało się, że się mylili.
Daleko na północy rozbił się inny obcy statek, a tamta załoga, aby podporządkować sobie
prymitywnych ludzi, także przywdziała rolę bogów. Z pozostałości ich statku, Yggdrasila, stworzyli oni
swoje latające królestwo Asgard. Przez stulecia żyli oni na ziemi obok ludzi, walczyli, umierali, oraz płodzili
z nimi swoje dzieci, które przekazywały obce DNA swoim potomkom. Nie tworzyli oni żadnych organizacji,
ani nawet nie zdawali sobie sprawy ze swojego niezwykłego pochodzenia, odznaczają się oni jednak
niezwykłą charyzmą.

Pola Elizejskie i Valhalla
Wszyscy ludzie, którzy posiadają cząstkę obcego DNA nie śnią normalnych snów, lecz łączą się z
sobą tworząc jeden senny świat. Są oddzielne światy dla różnych potomków obcych. Świat śniących
olimpijczyków nazywa się Polami Elicejskimi, a świat śniących asgardczyków Valhallą. Te światy są
domem nie tylko dla śniących i wytworów ich fantazji, to także miejsce zamieszkałe przez duchy zmarłych,
którzy kiedykolwiek znaleźli się w tamtym świecie. Z tego powodu w tych światach znajdują się odbicia
wszystkich mitów i legend związanych z mieszkańcami, w Polach Elizejskich można znaleźć Olim i Hades,
a w Vallhally odnaleźć w chmurach Asgard, a na ziemi chodzące lodowe olbrzymy.
Obydwa światy są elementem opisanym dla Śnienia Jeden świat - Wielu Śniących. Trzeba wziąć też
pod uwagę, że część tamtejszych mieszkańców będzie duchami przodków, a bogowie duchami załóg
kosmicznych statków.

Cele Graczy
Oneironauci są członkami tajnej organizacji Olimpijczyków, której niejasne cele będą realizować. To
od niej będą otrzymywać zlecenia, oraz informacje o Śniącym. Członkostwo w tego typu organizacji będzie
jednak dawało możliwości, których nie mają inni ludzie, choćby całkowita niezależność finansowa i
bezkarność, które mają pomóc postaciom w skupieniu się na zadaniach oraz w ich realizacji. Oczywiście
wszystko to będzie zapewnione dopóty, dopóki bohaterowie graczy będą wykonywać wszystko, co im się
powie. Zadania od zwierzchników będą tym trudniejsze, im większym zaufaniem będą się odznaczać, jednak
może też być większa kara w przypadku niepowodzenia.
Niektórzy z graczy mogą stwierdzić, że ich postaciom nie podobają się powierzane im zadania, z tego
powodu będą wykorzystywać sny, aby stopniowo zinfiltrować organizację i ewentualnie podjąć z nią bój,
lub uwolnić się od niej.

Cele Organizacji
Jak każda tajna organizacja, Olimpijczycy dążą do poszerzenia swoich wpływów poprzez obsadzanie
ważnych stanowisk, oraz gromadzenie funduszy. Nie liczą się oni w tym przypadku z nikim, jedyną zasadą
jest pełna tajność, choć pojedynczy członkowie mogą mieć pewien kodeks postępowania.
Podobno jednym z ciekawszych projektów realizowanym przez Oilmpijczyków, jest odnalezienie
miejsca ukrycia się okrętu gwiezdnego Gai, oraz odkrycie jak nad nim zapanować.
Aby osiągnąć swoje cele Olimpijczycy używają potrafiących wchodzić w sny Oneironautów, dla
zapewnienia sobie dodatkowego źródła informacji, wpływania na ludzi niebędących członkami, a nawet
usuwania niektórych osób.
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Wchodzenie w sen
Aby wejść w sen Oneironauci muszą znajdować się kilka metrów od Śniącego, np. w pokoju obok, lub
też w pomieszczeniu pod albo nad nim.
Jeżeli Śniący okaże się jednym z Olimpijczyków, a będą wiedzieć o jego naturze wcześniej, mogą
zamiast być blisko niego, wejść samemu na Pola Elizejskie i tam go poszukać, wtedy odległość w świecie
rzeczywistym nie ma znaczenia.
Jeżeli Śniącym jest Asgardczyk, wtedy możliwe jest wejście w sen innego obcego o tym samym
pochodzeniu, aby dostać się do Valhalli i tam znaleźć poszukiwaną osobę.

Stopień Zaufania
Pozycję w organizacji będzie wyznaczać liczba, zwana Stopniem Zaufania. Będzie ona zwiększać się
wraz z udanymi misjami, lecz zmniejszać się w przypadku niepowodzeń. Za te punkty będą mogli gracze
zapewnić postaciom pewne dodatkowe pomoce, czy to przed wejściem do snu, czy też nawet już we śnie.

Za co otrzymujemy lub tracimy Stopień Zaufania
+4 - za każdą całkowicie udaną akcję;
+2 - w przypadku, gdy udana akcja miała miejsce w Valhalli;
+2 - za każdego znalezionego i zwerbowanego Olimpijczyka;
+1 - za pokonanie Bytu wrogiego Olimpijczykom;
-1 - za niepowodzenie akcji we śnie;
-2 - jeżeli niepowodzenie we śnie wiąże się z możliwością odkrycia istnienia organizacji;
To o ile zmieni się Stopień Zaufania wylicza się każdorazowo po sesji. Przed sesją przelicza się je
Punkty Zaufania i wydaje przed rozpoczęciem przygody we śnie. Dla postaci musi odbyć się na parę dni
przed akcją. Członkowie organizacji muszą mieć czas na przygotowanie wszystkiego tak jak sobie tego
zażyczą bohaterowie graczy.

Na co możemy wydać PZ:
Za 1 punkt:
- można dowiedzieć się dodatkowych faktów o śniącym, w których powinny zawierać się wskazówki, co do
jego Fantazji lub Zmory;
Za 2 punkty:
- można zlecić znalezienie informacji o Bycie, z którym ewentualnie przyjdzie nam się zmierzyć, co da nam
pewne podpowiedzi o jego naturze;
Za 3 punkty:
- można zapewnić stymulant dla jednego Oneironauty, który zwiększy koncentrację we śnie, co zwiększy do
3 ilość Testów, które trzeba nie zdać w scenie, aby ulec Zaśnięciu;
- można wynająć jednego z Olimpijczyków, który przekona któregoś z swoich potężniejszych przodków do
nas, co w przypadku snu dziejącego się w Polach Elizejskich da wsparcie Ducha.
Za 4 punkty:
- można wynająć kogoś, kto poda narkotyk śniącemu, dzięki temu pierwsze wyjście Pionu poza Różę Snów
nie spowoduje obudzenie śniącego;
Za 5 punktów:
- można wynająć innego Olimpijczyka, który w przypadku problemów przyjdzie nam z pomocą;
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Setting: Arkham Asylum
- Gdy je weźmiesz, twoja podróż się rozpocznie. Podróż do wolności. Do jej odbycia, potrzebujesz pięciu
przedmiotów. Pierwszym jest mapa. Następnie ogień, nóż i klucz.
- Miało być pięć.
- Piąta rzecz to tajemnica. Jest nią przyczyna i cel. To będzie wielkie poświęcenie i zwycięstwo doskonałe.
Fragment dialogu z filmu "Sucker Puch", reżyser: Zack Snyder
Ten setting jest także minikampanią, w której Oneironauci muszą wykorzystać Sny, aby umożliwić
sobie ucieczkę z domu wariatów, oraz uleczyć swój chory umysł.

Przebudzenie
Postacie graczy po zamknięciu ich w przytułku dla obłąkanych odkryły, że mają tu niezwykły dar, a
mianowicie potrafią wchodzić do snów innych osób. Dzięki temu poznali oni innych wariatów, oraz dobrali
się w drużynę. Od tej chwili ich głównym celem jest ucieczka.

Tworzenie Oneironauty
W minisettingu Arkham Asylum występuje pewne ograniczenie w tworzeniu postaci. Gracz musi
wybrać dla swojej postaci Fantazję i Zmorę powiązując je z jakimiś problemami psychicznymi, co będzie
wyjaśniało pobyt w zamkniętym zakładzie dla obłąkanych.
Każda postać musi wybrać dwie cechy, Fantazja musi być związana z Marzeniem lub Harmonią, a
Zmora z Koszmarem lub Chaosem. Poniżej przykładowe elementy, jakie można wykorzystać.
Marzenie: uzależnienia od narkotyków, hazardu, papierosów, itd.
Harmonia: natręctwa, obsesja na punkcie jakiejś osoby, chorobliwa zazdrość, itp.
Koszmar: fobie związane z przedmiotem lub osobą np. strach przed robakami, policjantem, bakteriami itd.
Chaos: fobie związane z sytuacją np. strach przed lataniem, zamknięciem, otwartą przestrzenią itp.
Gdy już gracz wybierze dwa motywy, wtedy dopisuje na karcie postaci jeszcze elementy tła, z jakich
stworzył postać i rozdziela między nie 8 punktów, które będą reprezentować Stopień Szaleństwa.
Przykład: Gracz tworząc postać wybrał Fantazję powiązaną z Marzeniem: jednoręki bandyta, oraz
Zmorę powiązaną z Koszmarem: pająki. Po zapisaniu ich na karcie rozdał punkty dając Marzeniu: 6, a do
Chaosu: 2.

Cele
Nadrzędnym celem bohaterów jest opuścić Arkham Asylum, jak najszybciej i możliwie cało i zdrowo.
Aby to osiągnąć muszą poprzez sny wpływać na innych śniących w przytułku. Nie chodzi tu tylko o
pensjonariuszy, często któryś z doktorów i pielęgniarzy także przysypia na dyżurze, co daje doskonałą
sposobność, aby pobawić się także ich snami.
Przygody mogą polegać na zwiększeniu czyjegoś strachu, lub jego zmniejszeniu. Można też dzięki
snom zmienić nastawienie kogoś względem określonej postaci, aby wzbudzić w kimś zaufanie, lub też
paniczny strach. Dzięki powtarzającym się snom łatwo nakłonić słabsze umysły, aby wykonywały bez
pytania, dowolny rozkaz. Wykradzenie kodów dostępów i informacji o rozkładzie pomieszczeń także bardzo
przyda się w ucieczce.
Aby wszystko się udało, drużyna musi stworzyć plan ucieczki, który będzie uwzględniał standardowy
dzień w Arkham Asylum.
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Klucz Pamięciowy
Aby wykorzystać na jawie efekty pracy w snach, trzeba jakoś połączyć te dwa światy. Sposobem na to
jest zakorzenienie w kimś automatycznej reakcji uczuciowej na jakiś bodziec, który zaszczepi się we śnie.
Przykład: Można na przykład powtarzać w czyimś śnie, przez kilka Scen sytuację, gdy ktoś ubrany na
czerwono po podaniu ręki kłania się, a następnie wbija nóż w serce. Gdy na jawie ktoś ubrany na czerwono
poda Śniącemu rękę, wtedy on skuli się i serce zacznie go boleć, a nawet może paść na zawał.

Stopień Szaleństwa
Chodzenie po umysłach wariatów nie
może być bezpieczne i nie chodzi tylko o
koszmary, jakie można tam zastać. Gdy
przenosimy swój umysł do innego, może on
zarazić się szaleństwem, tak jak ciało może
zarazić się chorobą. Dotyczy to szczególnie
osób, które już mają problemy tego typu.
Na koniec każdego Snu należy
sprawdzić jak wpłynął on na zdrowie
psychiczne postaci. W tym celu sprawdza się
Różę Snów. Odczytuje się, w których strefach
była na osiach i zależnie od tego zmienia się
Stopnie Szaleństwa postaci. Zmiany będą
dotyczyć tylko tych bohaterów, którzy mają
Stopnie Szaleństwa w danych kolorach.
Jeżeli Pion wskazuje, że Sen zakończył
się dla danego koloru w wewnętrznej strefie,
czyli na +1, to wszystkie postacie z danym
kolorem szaleństwa zmniejszają sobie ten
współczynnik o jeden (min. 1).
Jeżeli Pion wskazuje w danym kolorze,
że sen był w środkowej strefie -1, to
bohaterowie z tym kolorem zwiększają swoje
szaleństwo o jeden.
Jeżeli Pion był w strefie zewnętrznej
-2, to dla bohaterów z danym kolorem
szaleństwo zwiększa się o dwa.
Przykład: Sen zakończył się Marzeniem
w strefie -2 i Koszmarem w strefie +1. Z tego
powodu Stopień Szaleństwa naszej postać dla
Marzenia zwiększy się o 2 i wynosić będzie
17, a Zmora powiązana z Chaosem nie zmieni
się.
Jeżeli postacie nie zmniejszą sobie
Stopnia Szaleństwa we wszystkich polach do
maksymalnie 2, to nie mogą opuścić
bezpiecznie Arkham Asylum. Nawet, jeżeli
ucieczka się uda, to i tak szybko tu wrócą.
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Przygoda: Senny Wieżowiec
Sen był skomponowany jak wieża z niezliczonych warstw, wznoszących się i ginących w nieskończoności lub
też zniżających się koliście i gubiących we wnętrznościach ziemi. Kiedy mnie porwał w swój wir, zaczęłam
krążyć po spirali, która była labiryntem. Nie było dachu ani podłogi, ścian ani powrotu. Były tylko tematy,
regularnie się powtarzające.
Cytat z książki "Gra w klasy", autorka: Anaïs Nin

Drużyna
Przygoda ta jest przeznaczona dla grupki Oneironautów, którzy mają zająć się w wydobyciem
określonej informacji ze snu pewnej osoby. Oznacza to, że postacie graczy muszą wiedzieć, kim są we śnie i
zdawać sobie sprawę ze swoich mocy.
Senny Wieżowiec jest to prosta przygoda, która nadaje się do sesji wprowadzającej w Oneiros,

O co chodzi i jak to zrobić
W przygodzie celem graczy jest zdobycie kodu do otwarcia sejfu prezesa korporacji. Aby to zrobić
muszą dostać się do snu, a tam tak pokierować wydarzeniami, aby Śniący zdradził im potrzebną informację.
Manipulacja snem Śniącego, aby wydobyć informacje, wymaga od Oneironautów stosowania dwóch
prostych taktyk:
Po pierwsze mogą oni mówić zastałym tam istotom, co chcą zobaczyć, gdzie chcą być, lub też kogo
chcą spotkać. Długotrwałe przypominanie o znanych Śniącemu obiektach powoduje, że pojawią się one we
Śnie. Jeżeli są to rzeczy tajne lub wyparte, wtedy tym bardziej pojawią się one we śnie, lecz droga do nich
będzie pełna przeszkód i pułapek.
Po drugie Oneironauci mogą tworzyć potrzebne elementy, które są związane z celem, jaki chcą
osiągnąć. Tak stworzony przedmiot jest często skrótem, który pozwoli szybciej dojść do celu, lub też obejść
jakąś trudniejszą przeszkodę.
Gracze powinni być przed sesją zapoznani z tymi dwoma podstawowymi zasadami zdobywania
informacji we śnie. Są one pośrednio związane z podrozdziałem Uzupełnianie z rozdziału Realizacja
Mechaniki.
Dwoma podstawowymi informacjami, jakie posiadają postacie, to nazwa i zdjęcia biurowca gdzie
znajduje się sejf, oraz zdjęcie dyrektora, który jest Śniącym. Niestety nie wiedzą oni jak wygląda sejf, oraz
gdzie się dokładnie znajduje.

Pierwsza Scena
Na początku gry Pion powinien znajdować się gdzieś w środkowej strefie Róży Snów.
Oneironauci pojawiają się w wielkim mieście, pełnym kilkupiętrowych budynków. Każdy z nich
znajdzie się w innym miejscu i nie będzie miał żadnego kontaktu z innymi. Przed graczami pierwsze
zadanie, dostanie się do biurowca. Pierwszym sposobem jest użycie Mocy Kreacji, aby takowy stworzyć
[będzie to test Wyzwania]. Innym rozwiązaniem jest pytanie się przechodniów gdzie jest dany biurowiec, po
paru takich pytaniach w środku miasta pojawi się poszukiwany budynek, lecz aby się do niego szybko
dostać, będzie potrzeba użycia Mocy lub Zdolności, gdyż Czynność chodzenia trwa za długo.
Jeżeli gracze nie będą chcieli użyć Mocy, aby przyśpieszyć tą Scenę, wtedy można ogłosić, że Sen się
skończył. Co prawda czas na jawie upływa dużo wolniej, lecz jednak chodzenie po śnie jest bardzo wolne i
może zużyć zbyt dużo czasu. W tym momencie można zacząć przygodę od początku, po prostu postacie
musiały poczekać na nowy sen prezesa.
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Parter
Gdy postacie graczy w końcu dotrą do biurowca, wtedy zaczyna się nowa Scena. Oznacza to, że
dopiero pojawienie się wszystkich postaci w budynku pozwala na kontynuowanie przygody.
Gdy już ruszy nowa Scena przed graczami pojawi się wyzwanie znalezienia piętra, na którym jest
gabinet dyrektora. Mogą popytać, poszukać na tablicy, lub po prostu wejść do windy i poprosić o przejazd na
piętro, gdzie jest poszukiwany gabinet. Wszystkie osoby w biurowcu to Konstrukty, które nie powinny być
nastawione wrogo do graczy. Oczywiście może się to zmienić, jeżeli gracze zbytnio zaszaleli w poprzedniej
Scenie.
Jakkolwiek by sobie gracze nie poradzili, czy to używając sprytu, argumentów lub Mocy, to dowiedzą
się, że poszukiwany gabinet znajduje się na najwyższym piętrze. Najprościej dostać się tam przy użyciu
windy, co też powie im każda zastana tam osoba. Oczywiście mogą wyjść na zewnątrz i polecieć na górę,
lub też przebijać się przez ściany, lecz spowoduje to wystąpienia potrzeby Testu Wyzwania, a na niby nowa
kondygnacja będzie tą samą. Jedyną drogą jest winda, którą obsługuje boy hotelowy.

Pierwsze Piętro - Zaraza
Jakąkolwiek by sobie postacie nie wybrały drogę, to nie znajdą się na wymarzonym piętrze. Wewnątrz
biurowca dowiedzą się, że są na jednym z dużo niższych pięter. Co ciekawe, jeżeli spróbują zmienić
kondygnację, to i tak zawsze będą lądować na tym jednym piętrze.
Gdy już Oneironauci pojawią się tam, usłyszą alarm mówiący: SKAŻENIE NA PIĘTRZE XX,
AKTYWOWANA PROCEDURA KWARANTANNY. W tym momencie Pion na Róży Snów musi
znajdować się w Koszmarze, a jeżeli nie będzie, wtedy do niego przeskoczy, podobnie jak ma to miejsce w
Pojedynku na Wyobraźnię.
Całe piętro wygląda jak laboratorium lub szpital, a na korytarzach będą paliły się znaki ostrzegawcze
w kolorze zielonym z numerem piętra i znakiem skażenia bakteryjnego. Awatary postaci nagle będą miały
na sobie stroje jak w filmach o epidemiach lub laboratoriach wirusowych.
Drugim wydarzeniem będzie atak zarażonych ludzi, którzy będą zachowywać się jak zombie z
horrorów. Będzie to Wymuszona Konfrontacja, w której postacie graczy zostaną zaatakowane przez
Konstrukt z Fantazją Zarazki. Ten Konstrukt ma Stabilność 1, lecz nie są to wszystkie zombie na piętrze.
Aby przejść do następnej Sceny, gracze muszą uporać się z skażeniem. Oznacza to wytępienie
wszystkich zombi z tego piętra, lub też ich wszystkich uzdrowienie. Wszystkie Testy próbujące to zrobić
będą Konfrontacjami [Stabilność Konstruktu wynosi 4]

Drugie Piętro - Pożar
Po uporaniu się z zarazą, postacie wylądują na trochę wyższym piętrze, gdzie panuje pożar. Pion na
Róży Snów przeskoczy do Chaosu, jeżeli już się tam nie znajdował.
Całe te piętro będzie wyglądać jak zwykłe biuro, lecz wszędzie będzie ogień, który trawić będzie
papierowe księgi i drewniane meble. W tym momencie Awatary postaci powinny zmienić wygląd na
przypominający straż pożarną.
Podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej Scenie, tutaj także będzie słychać co jakiś czas alarm:
POŻAR NA PIĘTRZE XX, AKTYWOWANA PROCEDURA PRZECIWPOŻAROWA.
Całe piętro będzie się palić, a płomienie dosłownie wybuchną na wchodzących na piętro, co będzie
Wymuszoną Konfrontacją z Konstruktem o Stabilności 1. Pozostałe płomienie na piętrze mają Stabilność 4.
Postacie graczy muszą ugasić wszędzie płomienie, aby mogli dostać się na następne piętro.
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Trzecie Piętro - Biurokracja
W tej scenie postacie graczy dostaną dokument, na którym będzie napisane, że muszą zdobyć dwa
zaświadczenia, aby dalej przebywać w budynku. Dostaną też kartkę z numerkiem XX, który oznacza ich
miejsce w kolejce. Pion na Róży Snów przeskoczy do Harmonii.
Całość piętra będzie wyglądać jak urząd lub bank, będzie pełno okienek i pokoi dla interesantów, a
nad każdymi drzwiami będzie informacja, że prosi się o wejście osoby z numerkiem XX. Jeżeli gracze
chcieli by sprawdzić, na jakim piętrze się znajdą, to będzie miało ono taki sam numer jak liczba na kartce z
miejscem w kolejce.
Gdy spróbują gdzieś wejść i załatwić zaświadczenie, to dostaną dwa zadania do zrobienia w dwóch
innych pokojach. Przykładowo: potrzeba pieczątki na dokumencie z pokoju XYZ, oraz urzędniczka
obsługująca tą sprawę wyszła do pokoju ZYX. Gdy spróbują załatwić te sprawy, to znowu dostaną następne
zadania. Przykładowo zabrakło atramentu do pieczątek i jest on w schowku XXX, oraz pieczątka się
zniszczyła i jest do odebrania w pokoju ZZZ, a co do urzędniczki, to ona nie wyjdzie, dopóki nie naprawią
ekspresu do kawy, technik jest w pokoju YYY, a części do ekspresu w innym pomieszczeniu. Oznacza to, że
każda próba rozwiązania zadania tworzy dwa nowe problemy. Jedynym sposobem na rozwiązanie tych
zadań, jest użycie Mocy i przerwanie tego łańcucha.
Gdy uda się dostarczyć dokument, wtedy urząd zostanie zamknięty i postacie zostaną poproszone o
opuszczenie piętra.

Czwarte Piętro - Zarząd
Na ostatnim piętrze, na którym ma się znajdować sejf, postacie spotkają w końcu prezesa. Okaże się
nim boy hotelowy, który był w windzie. Po zajechaniu na to piętro w mgnieniu oka podrośnie i zmieni się na
nim ubranie na garnitur, podobnie jak Awatary, które też przybiorą korporacyjny ubiór. Pion przeskoczy do
Marzenia.
Na tym piętrze gracze muszą znaleźć sposób, aby prezes otworzył sejf. Może to być przekonanie go o
bankructwie firmy, wtedy szybko będzie chciał on zabrać oszczędności z sejfu i uciec. Można też
upozorować napad, transport ściśle tajnych dokumentów, kontrolę urzędu podatkowego itp. Cokolwiek nie
wymyślą gracze, muszą to zrealizować używając sprytu i Mocy, której używanie będzie wiązało się z
Testami Wyzwania o Stabilności 4.
Gdy uda się wreszcie odnaleźć sejf wtedy dyrektor stwierdzi, że zapomniał kodu. Gdy postacie
obejrzą sejf, wtedy gracza powinni dowiedzieć się, że klawiatura wygląda jak ta z windy, gdzie boy wbijał
numery pięter. Pytanie do graczy, czy pamiętają gdzie byli, numer ostatniego piętra będą mogli odczytać z
dowolnego znaku.

Podsumowanie
Całość przygody to przebijanie się przez technikę mnemotechniczną, która pozwala dyrektorowi
zapamiętać kod, poprzez podzielenie go na cztery dwucyfrowe liczby, a następnie przypisanie każdej z liczb
jakiegoś wyrazu. Z tego powodu numery pięter są tak ważne i MG powinien je kilkukrotnie powtórzyć, lecz
nie powinien dawać jednoznacznych wskazówek, że są aż tak ważne. Wszelkie numery z przygody zapisane
XX i podobnie, MG musi samemu wybrać.
Boy hotelowy z windy jest Awatarem Śniącego, dlatego wszelkie ataki lub jego zmienianie spowodują
Pojedynek na Wyobraźnię. W tej przygodzie nie jest to na rękę graczom, dlatego w takim przypadku jeden z
nich musi się poświęcić i ulec Zaśnięciu, aby przerwać pojedynek i nie dopuścić do zakończenia snu.
Po zdobyciu numerów sen się skończy. Nawet, jeżeli gracze źle spamiętali, to aby się upewnić
postacie mogą sen powtórzyć, ale to już nie powinno dotyczyć graczy, dla których przygoda się zakończyła.
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Przygoda: Kryształ Umysłu
Tam śmierć - tu życie - a między niemi
Pół życia, pół śmierci: sen.
Świat to osobny iskrzących ciemnic Własnych praw – dziwnych uciech i prób.
Może pełniejszy jeszcze tajemnic
Niźli kolebka i grób.
Fragment wiersza "Sen", autorka: Jadwiga Łuszczewska

Drużyna
Uczestnikami tej przygody może być każda drużyna, która została wessana do snu jakieś istoty.
Gracze niekoniecznie muszą wiedzieć, do czyjego snu się dostali, oraz co tu robią, lecz bezsprzecznie muszą
zdawać sobie sprawę z tego, w jakim świecie się znajdują oraz, że wydostanie się stąd nie jest proste.
Alternatywnie mogą być grupą Oneironautów, którzy weszli do snu osoby będącej w śpiączce. W tym
przypadku zdają sobie sprawę z zadania, jakie mają do wykonania, choć nie koniecznie z tego, jakie wiąże
się z tym niebezpieczeństwo.

O co chodzi
Najprościej rzecz ujmując Oneironauci znaleźli się w sennej klatce pełnej Bram i muszą znaleźć do
nich Klucze. Do czasu, kiedy nie obudzą Śniącego, ich ciała znajdują się w stanie śpiączki, z której nie
można ich obudzić.
Można dodatkowo podnieść poprzeczkę, jeżeli zmniejszy się czas, jaki mają bohaterowie graczy. Być
może ich ciała znajdują się w bardzo zimnym miejscu i grozi im śmierć z odmrożenia, bądź dosłownie pali
im się ziemia pod stopami.
Aby się wydostać trzeba rozwiązać kilka zagadek, oraz zorientować się w prawdziwym znaczeniu
tego, co robią. Od razu można zaznaczyć, że numery z pójściem spać lub śmiercią tu nie przejdą, a jeżeli
ktoś przedobrzy z tym drugim to doprowadzi do śmierci drużyny.
Wszystkie Testy, mogące przenieść Pion poza obręb Róży Snów, automatycznie
kończą się porażką, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Początek
Oneironauci pojawiają się pojedynczo kilkaset metrów nad ziemią. Pod sobą widzą tylko niezwykle
białą pustynię, a nad sobą jasne niebo mieniące się różnymi odcieniami. Muszą szybko zareagować i
spowolnić upadek [liczy się to, jako Wyzwanie o Stabilności 1, lecz dla każdej postaci oddzielnie].
Gdy już wylądują, lub też uderzą o ziemię, znajdą się w dziwnym miejscu. Pierwsze, co się rzuci w
oczy, to monumentalny obelisk, wysoki na kilkadziesiąt metrów, przykuwający uwagę swoją strukturą i
zawartością. Zbudowany on jest z pojedynczej bryły przezroczystego kryształu, a w jego wnętrzu widać
śpiącego człowieka [jego wygląd zależy od wyglądu Śniącego].
Drugą ciekawą rzeczą, jest brak czegokolwiek innego, jak: drzew, krzewów, trawy, chmur, słońca,
domów itd. Widać jedynie obelisk i ciągnącą się po horyzont pustynię, złożoną z białego piasku. Oprócz
postaci i obelisku nie widać nawet śladu po ekwipunku. Ostatnią interesującą rzeczą są postacie graczy,
których wygląd może różnić się od tego, do czego normalnie przywykli [w tym momencie można poprosić
graczy, aby opisali senne awatary swoich postaci].
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Pierwsza wskazówka
Gracze pewnie od razu zorientują się, że ich nowa sytuacja jest związana z obiektem przed nimi. Jedną
z akcji powinno być uderzenie w obelisk, co spowoduje zauważalną reakcję, a mianowicie cała ściana
zacznie świecić na czerwono. Dotyczy to tylko krawędzi najbliżej miejsca skąd przyszli, reszta ścian nie
będzie reagować w żaden sposób na tego typu działania. Cały obiekt jest niezniszczalny, dlatego mocniejsze
uderzenia nic nie zrobią [oznacza to oczywiście, że kryształ to Brama, a dokładniej każda z jego sześciu
ścian to oddzielna Brama].
Mogą oni wtedy zacząć eksperymentować z bardziej wyszukanymi metodami, lecz mało
prawdopodobne, aby coś zdziałali [aby otworzyć każdą Bramę potrzeba odpowiedniego Klucza, które są
dość wyszukane]. Te wydarzenie jest bardzo ważne, bo jest to jedyna jednoznaczna wskazówka dotycząca
monolitu, jaką otrzymają gracze, a resztę będą musieli odgadnąć na podstawie późniejszych wydarzeń.

Podróże
Gdy zorientują się gdzie są oraz, że nic więcej tu nie zrobią, najpewniej zechcą wyruszyć w drogę, aby
dowiedzieć się czegoś więcej. W tym miejscu zaczyna się główna część przygody, która ma dać im pewne
wskazówki, co należy zrobić w związku z obeliskiem. Ważne jest, w którą stronę będzie iść drużyna, od tego
zależy, gdzie się znajdą i kogo spotkają.
Istnieje sześć kierunków, w jakie mogą podążyć gracze, tak jak sześć ścian obelisku. Każda ze ścian
rzuca minimalną poświatę w jednym kolorze, która będzie wyznaczać miejsca, którędy można przejść do
określonej sceny. Wystarczy iść od obelisku w określonym kierunku przez dłuższą chwilę, aby przejść do
innej krainy [co oznacza oczywiście też nową Scenę].
W czasie przechodzenia do nowych okolic będzie następowała niezwykłą metamorfoza terenu. Można
to opisać, jak teleportację. Zmiana wszystkich cech świata będzie natychmiastowa i odczuwalna dla
wszystkich w drużynie. To gdzie znajdą się postacie graczy będzie zależeć od obranego kierunku. Istnieje
ewentualność, że gracze zdecydują się na rozdzielenie, ale wszyscy razem przejdą do tego samego terenu,
zależnie gdzie chciała przejść większość, lub kto pierwszy zadeklarował wędrówkę [zasada nierozerwalności
drużyny w Scenie].
Mimo zmiany otoczenia po przejściu, zawsze będzie można zobaczyć obelisk, który wpasuje się w
każde otoczenie i będzie widoczny gdzieś na horyzoncie. Tylko dzięki niemu będzie można określić swoje
położenie w tym niezwykłym świecie. Gdy gracze będą chcieli wrócić do monolitu wystarczy, że zechcą
podążać w jego kierunku [teleportacja będzie prawie natychmiastowa i znowu stworzy nową Scenę].
Nie można przejść między krainami nie wracając do obelisku, tylko on łączy wszystkie krainy. Jeżeli
próbuje się iść głębiej w krainę, to ciągle będzie ta sama Scena, czyli nawet przy chwilowej zmianie terenu,
wróci się do punktu wyjście, jak by dany świat był malutką okrągłą planetą. Odległość od obelisku będzie
stała, bez względu na to jak szybko i w którym kierunku poruszają się postacie.
Każdy z terenów będzie oddzielną Sceną, co oznacza, że wszelkie nieudane Testy Konfrontacji i
związane z tym Zmęczenie, Zaśnięcie, oraz niemożność powtórzenia Akcji, będą resetowane po przejściu do
nowego obszaru.

Koniec Sceny
Jeżeli z jakiegoś powodu gracze musieli zakończyć Scenę, bo wszyscy ulegli Zapomnieniu lub
skończyły się wszystkim karty, wtedy pojawią się z powrotem koło monolitu.
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Czerwony: Smocza Wyspa
Musimy ciągle udowadniać swoją siłę walcząc między sobą.
Słabi kończą na dole, pośród wiecznej ciemności.
Nie liczę się z nikim, kto nie jest silniejszy niż Ja!
Przykładowe wypowiedzi smoka
Aby wejść do tej Sceny należy iść od obelisku ze strony, w którym rzucał on czerwoną poświatę. Gdy
znajdą się w tu zauważą nad sobą ogromną latającą wyspę, a w jej cieniu tysiące smoczych kości.
Wyspa jest duża na kilkadziesiąt kilometrów, oraz wznosi się na wysokość kilku kilometrów. W
zasięgu wzroku nie widać innej wyspy. Smocze szkielety leżące na ziemi są w większości połamane, choć
twarde jak stal.
W pewnym momencie, gdy drużyna będzie obserwować okolicę, spadnie niedaleko smok. Widać
będzie, że w trakcie spadania był już martwy, a po upadku momentalnie ulegnie rozkładowi, po czym
zostaną z niego same kości.
Aby dowiedzieć się więcej drużyna będzie musiała dostać się na wyspę. ]Będzie to Wyzwanie o
Stabilności 2 lub 1, jeżeli będą robić to pojedynczo]. Jeżeli użyją mocy, aby wzbić się w górę razem, wtedy
w locie przeszkodzi im silny wiatr lub spadający smok [co będzie wymuszało drugi Test Wyzwania].
Będąc już na wyspie im oczom ukaże się nieziemskie widowisko. Wszędzie widać toczące się
pojedynki różnego rodzaju smoków, które walczą między sobą na śmierć i życie. Pokonani zostają zrzuceni
z wyspy, a na ich miejsce, od strony słońca, przylatują nowe smoki. Żaden z walczących nie zwróci uwagi
na malutkich przybyszów.
Próby nawiązania rozmowy z którymś ze smoków będą możliwe dopiero wtedy, gdy któryś pokona
swojego przeciwnika. W takim momencie przez minutę będzie prężył się, wznosił skrzydła, zionął ogniem
do nieba, słowem pławił się w swoim zwycięstwie. Oneironautów uzna za dobrą publiczność, którą będzie
przekonywał o swojej sile. Na pytania odnośnie tego, co robi, opowie o niekończącej się walce, dla
wyznaczenia najsilniejszego ze smoków. W przypadku pytania jak to się zaczęło, oraz czemu to robią, nie
będzie potrafił odpowiedzieć. Stwierdzi, że po prostu muszą walczyć i tyle.
Jeżeli któryś z Oneironautów zamieni się w smoka, lub stworzy jakieś wyglądające na smoka
urządzenie, wtedy przybędzie inny smok i zacznie walczyć z tak stworzonym przeciwnikiem, lecz tylko przy
użyciu fizycznej siły, nie będzie używał żadnej magii lub zionięć.
[Zmorą smoków jest Ciemność, i tylko Akcje ją zawierające będą unieruchamiać te Konstrukty na
dłuższą metę, choć wszystkie ataki będą oznaczać Test Konfrontacji] Nie oznacza to, że walka musi
oznaczać pogrzebanie pod ziemią. Może też tak się zdarzyć, że Akcja w jakiś inny sposób zasłoni słońce, co
też da efekt ciemności, np. powstanie dużo dymu lub nieboskłon zapełni się taką ilością bombowców, że na
ziemi zapanuje ciemność. Każda taka Akcja będzie wywoływała pękanie kryształowego monolitu, co będzie
słyszeć, jako ogromny huk. W przypadku, gdy Akcja na dobre pokryje wyspę ciemnością, to wszystkie
smoki zapadną w letarg i będą powoli umierać [potrzeba trzech takich zdanych Akcji]. Jeżeli zniknie
zaciemnienie, to kryształ będzie się regenerował, a smoki z powrotem pojawią się zlatując z nieba.
Zależnie od tego gdzie znajdować się będzie Pion na Róży Snów, to będą wygrywać smoki
reprezentujące dany Kolor Snu. W Marzeniu będą wygrywać smoki złote lub ferie, w Harmonii kryształowe
lub mechaniczne, w Chaosie zmutowane o kilku głowach, a w Koszmarze czarne lub zombie.
Gdy Pion będzie na zewnętrznej strefie Róży Snów, to walczące miedzy sobą smoki mogą przewracać
się blisko, lub też na Awatary Oneironautów. Ucieczka przed spadającym kolosem może oznaczać
Wymuszony Test Konfrontacji. Walczące smoki nie będą walczyć z nikim innym, tylko z innymi smokami.
Na ewentualne zaczepki będą reagowali groźnym rykiem, lecz głównie koncentrować się będą na walce
między sobą. Osamotniony smok może walczyć z postaciami, lecz do czasu, gdy zleci nowy smok.
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Brązowy: Bezkresna Pustynia
ODEJDŹ
ZATRZYMAJ SIĘ
STÓJ
Napisy na ziemi, jakie mogą pojawiać się na pustyni
Idąc w stronę padającej od monolitu żółtej poświaty, drużyna nagle znajdzie się na bezkresnej pustyni.
Nie będzie na niej widać żadnych wydm, nie będzie czuć wiatru, tylko idealnie równy piasek. Oneironautom
będzie dokuczać gorąco i duszność.
Idąc przez pustynię postacie nie będą widzieć żadnej rzeczy, choć gdy się odwrócą, to w oddali
zauważą Obelisk. Do tego każdy z bohaterów graczy może zauważyć, że mimo braku wiatru, piasek na
pustyni jest idealnie równy także za nimi, po prostu ślady ich stup znikają.
Po jakimś czasie Oneironauci będą mogli zobaczyć za sobą odciśnięte na piasku litery układające się
w pojedyncze wyrazy każące im się wynieść, lub też znieruchomieć. Pustynia nie będzie rozmawiała z
postaciami, a wszelkie napisane rzeczy na piasku będą zamieniać się w wyrazy w stylu: ODEJDŹ,
PRZESTAŃ, STOP itp.
Każda próba ułatwienia sobie wędrówki, będzie oznaczała Test Wyzwania [Stabilność 1 bez względu
na to ilu będzie podróżowało na raz]. Piasek będzie niszczył części ruchome w samochodach, czołg może
zapadać się lub zabraknie mu paliwa, zwierzę trafi na lotne piaski lub się zmęczy. Nawet, gdy komuś uda się
Test, to i tak poruszając się po pustyni nic nie znajdą.
Jeżeli Oneironauci zaczną zmieniać pustynię, to na dłuższą metę uda im się to tylko wtedy, gdy w
Akcja zawierać będzie rozrost, który jest Zmorą tego ogromnego Konstrukta [Stabilność pustyni wynosi 3,
lecz trzeba w każdym Teście zawrzeć jej Zmorę]. Jedynie ciągle zmieniające się elementy, jak np.
rozrastające się miasto z nanorobotów lub szybko rosnący las, mogą na stałe zmienić pustynię. Każda tego
typu Akcja spowoduje pękanie kryształowego Monolitu.
Pustyni nie będą się podobały próby
wezwania wody, zamiany piasku w szkło lub
ogromne wykopy, a to sprawy, że takie Akcje
będą Konfrontacją. W pozostałych przypadkach
potrzeba Testu Wyzwania, a i tak po jakimś
czasie woda wyparuje, piasek pokryje każdą
powierzchnię albo zasypie dół.
Akcje, w których nie ma Zmory, nie
powodują poruszania się po pustyni, oraz nie
zmieniają jej, udają się bez Testu. Pustynię nie
obchodzi, w kogo zamienią się Oneironauci, co
wezwą, lub czy spróbują wzbić się ponad
piasek, wszystko to i tak w końcu pochłonie.
Jeżeli na Róży Snów Pion jest na zewnętrznych okręgach, to po jakimś czasie pustynia zacznie mocno
dawać się we znaki postaciom, a forma tego będzie zależeć od aktualnego koloru. Może to być powolne
zapadanie się w piasku jak w śniegu (dla Harmonii), palące stopy gorąco (dla Marzenia), rozpętanie się
burzy piaskowej (dla Chaosu), lub też atakujące czerwie (dla Koszmaru). Wszystko tego typu wypadki przy
większym nasileniu stworzą Wymuszoną Konfrontację.
Zarośniętą lub w inny sposób pokonaną pustynię, można z powrotem ożywić, usuwając to wszystko,
co wcześniej się stworzyło. Tego typu działania doprowadzą do zasklepienia się pęknięć na krysztale.
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Niebieski: Ocean Arktyczny
Cięcie tych morskich gór to trudne zajęcie.
Nie przeszkadzajcie, nie mamy całego dnia.
Zarabiamy na życie tnąc te góry.
Przykładowe wypowiedzi marynarzy
Idąc w stronę niebieskiej poświaty roztaczanej przez monolit, drużyna pojawi się na środku oceanu, a
wokół nich będą pływać góry lodowe (przynajmniej tak będą wyglądać, lecz żaden z zastanych tam
Konstruktów ich tak nie nazwie). Pomiędzy nimi pływać będą statki z marynarzami, którzy używając
strumienia wody, będą ciąć góry i odpadające kawałki wrzucać do ładowni statków.
Sami Oneironauci pojawią się w wodzie po środku tego wszystkiego [próba utrzymania się na wodzie
oraz bezpieczne przemieszczanie się to Test Wyzwania]. Bez szybkiej reakcji z pewnością się zamoczą, a
fale będą utrudniać normalne pływanie.
Jeżeli postacie graczy podpłyną do któregoś ze statków, wtedy załoga pomoże dostać się im na
pokład. Jeżeli wybiorą sobie na cel górę, lub stworzą sobie jakiś statek, wtedy muszą liczyć się z
możliwością zniszczenia obiektu, na którym się znajdują, poprzez zderzenie z którąś górą. Zauważywszy
pojawienie się postaci graczy, załoga któregoś ze statków i tak postara się z nimi skontaktować, oraz
zaprosić na pokład.
Dokładna reakcja na pojawienie się postaci będzie zależeć od położenia Pionu na Róży Snów. W
przypadku gdy we śnie panuje Marzenie wtedy marynarze będą życzliwi, w przypadku Koszmaru mogą
uznać bohaterów za konkurencję i chcieć ich odgonić, lub nawet zniszczyć.
Także wygląd statków i ich wyposażenia może zależeć od Koloru Snu, w Chaosie będą to dziwaczne
konstrukcje z metalu i drewna przypominające wojskowe niszczyciele lub też śmieciostatki złożone z
wraków statków z różnych epok. W przypadku Harmonii mogą to być stylowe konstrukcje ze stali i szkła
pełne nowoczesnej technologii, oraz załogi złożonej z ludzi o wojskowym rygorze.
Cokolwiek się stanie załogi statków będą mówić głównie o górach, o swojej pracy związanej ze
zbieraniem kryształowych kawałków i o spodziewanych profitach z ich sprzedaży. Nie będą reagować na
osobiste pytania jak by ich w ogóle nie słyszeli. W przypadku wrogiej reakcji będą ją uzasadniać
podejrzeniami o próbę ukradzenia ich źródła dochodu lub domniemanie sabotażu.
Załogi statków wraz z pasażerami stanowią rój Konstruktów [Stabilność 3], które pracują jak mrówki,
bezmyślnie tnąc i zbierając kawałki gór. Nie będą posiadać jednostkowych umysłów, nikt z nich nie pamięta
swojego imienia, a gdy dłużej porozmawia się z jednym z nich, jego twarz zmieni się w inną. W przypadku
zniszczenia ich, po pewnym czasie przypłyną nowe statki.
Jeżeli któryś z bohaterów zapragnie sprawdzić, z czego składa się góra, będzie mocno zdziwiony,
gdyż w całości składa się ona z soli. Z tego powodu nie będzie można ją tak łatwo rozpuścić ciepłem, lecz
dalej rozpuszcza się w wodzie. Pomimo tego nikt z Konstruktów nie nazwie materiału z którego złożone są
góry solą, choć też nie nazwie ich lodem. Będzie to po prostu biała skała.
Aby usunąć Konstrukty z tej części Snu należy zniszczyć wszystkie góry, a reagują one tylko na
fizyczną siłę. Po rozbiciu będą tonąć w wodzie. Wszelkie wyrafinowane sposoby pozbycia się gór, w stylu
zatapiania, stopienia lub wyrzucenia w kosmos, spełzną na niczym. Usuwane w ten sposób góry będą
wracały wynurzając się z głębi oceanu. Po zniszczeniu wszystkich gór statki odpłyną, a część kryształu po
tej stronie snu zostanie rozbita.
Jeżeli postacie graczy spróbują opuścić ten teren nie w stronę monolitu, wtedy po jakimś czasie znajdą
się z powrotem w takim samym miejscu, choć nikt z załogi któregokolwiek statku nie będzie o nich
pamiętać.
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Zielony: Różana Planeta
Jak możecie poruszać się bez ziemi?
Czym że jesteście?
Czemu nie rośniecie z gleby?
Przykładowe pytania Róży do postaci
Gdy gracze wybiorą stronę z zieloną poświatą znajdą się w próżni kosmosu, co może być lekko
dziwne. Zerowa grawitacja i uczucie duszności będą towarzyszyły bohaterom gdy znajdą się w tej części
Snu, lecz nie będzie to zagrażać w żaden sposób ich życiu. [Poruszanie się w kosmosie będzie Wyzwaniem]
Najbliższymi obiektami będą słońce z pojedynczą
planetą krążącą wokół niego. Jeżeli jednak zapragną oni
polecieć do innej gwiazdy, znajdą tam taki sam mały układ
słoneczny z taką samą małą planetą.
Lądując na planecie Oneironauci spotkają
pojedynczy krzak Róży, który będzie rosnąć w ich stronę.
Będzie wyglądać to jak przyśpieszony naturalny proces
rośnięcia roślin, lecz ten będzie ukierunkowany w stronę
postaci. Gdy krzak wrośnie przy którejś z osób, wtedy
wykiełkuje na nim pojedyncza róża, którą będzie można
nazwać twarzą tej dziwnej istoty.
Róża okaże się dość ciekawą istotą, będzie pytać się
bohaterów czym są i dlaczego różnią się od niej. Pytania w
stylu czym jesteście, co robicie, co macie w sobie, czy
ziemia jest dobra itp. W ciągu całej rozmowy krzak będzie
rósł wokoło, a pojedynczy kwiat Róży wiądł i pojawiał się
w innym miejscu. W ten sam sposób będzie zachowywał
się sam krzak, którego najstarsze części będą po jakimś
czasie więdły, lecz całej roślinie nie będzie to
przeszkadzać, gdyż utrzymuje ją przy istnieniu ciągły
wzrost.
Wszelkie udane próby zniszczenia krzaku [są to Testy Konfrontacji] będą efektywne, lecz sama
roślina będzie zawsze wzrastać z powrotem z gleby. Jedynym sposobem na definitywne zniszczenie jej jest
obsypanie solą całej ziemi, aby stała się jałowa. Gdy już Róża nie będzie miała gdzie rosnąć, wtedy każdy
atak na nią będzie powodował pękanie kryształu [Stabilność Konstruktu to 3].
Wygląd i zachowanie Róży będzie zależeć od położenia Pionu na Róży Snów. Przy Koszmarze Róża
będzie pełna kolców, a zamiast pytać postacie będzie próbowała je unieruchomić swoimi kolcami i
egzaminować. W Chaosie krzak będzie rosną chaotycznie i posiadał pełno rozwiniętych kwiatów, każdy
innego koloru. W Marzeniu Róża nie będzie posiadała kolców, a w Harmonii ułożenie gałęzi w krzaku
będzie nienaturalnie symetryczne.
W przypadku oczyszczenia planety z soli, krzak Róży ożyje i wyrośnie z powrotem z ziemi. Jego
zachowanie będzie całkowicie zależeć od miejsca Pionu na Róży Snów, a nie wcześniejszych akcji postaci
względem Róży.
Można próbować zniszczyć planetę lub gwiazdę, lecz po jakimś czasie grawitacja zmieni powstały pył
z powrotem w to, co było przed katastrofą. Różna będzie też rosła na kawałkach planety, tak jak by ziemia
na niej przesiąknięta była jej ukrytymi ziarnami gotowymi ciągle kiełkować.

95

Żółty: Dolina Echa
Echo! Kto to?!
Echo! Po co?!
Echo! Na co?!
Przykłady jak Echo zmienia okrzyki
W przypadku, gdy gracze zdecydują się przejść w stronę żółtej poświaty, znajdą się na krawędzi
ogromnej przepaści, dosłownie krok od niej. Aby nie było za łatwo, w miejscu tym wieją huraganowe
wiatry, które zepchną postacie z klifu. [próba oparcia się wiatrowi to Test Wyzwania]
Krawędź, na której znajdą się Oneironauci, jest pomiędzy dwoma dolinami. W pierwszej dolinie, do
której będzie spychał ich wiatr, nie ma nic ciekawego. Wszędzie jest sucha skała, oraz ciągle wiejący wiatr,
który wydaje mocno denerwujący świst.
Za to po drugiej stronie, od której wieje spychający wiatr, jest w dolinie rzeka, a nad nią pełno miast
spowitych w gęstej mgle. Z tych miejsc dochodzą dźwięki tak, jak by postacie znajdowały się na tamtejszej
ulicy. Zależnie od klimatu snu, będą to różne dźwięki i z różnym natężeniem. W harmonii będzie można
słuchać muzyki z jakiegoś koncertu, występu w teatrze lub filozoficznej dysputy o niczym ważnym. W
chaosie dźwięki będą ciągle się zmieniać, zdania będą urywane, ewentualna piosenka zmieniać będzie swój
rodzaj co parę zwrotek. W koszmarze wszystko będzie głośne, rozmowy to kłótnie pełne wulgaryzmów, a do
tego pojawiać się będą denerwujące dźwięki jak huki wystrzałów lub skrobanie o tablicę. W marzeniu będzie
przyjemna muzyka, pochlebne rozmowy i nudne wykłady.
W przypadku, gdy któryś z Oneironautów zechce krzyknąć nad doliną, wtedy odezwie się Echo.
Odpowiedź będzie zawsze głośna, oraz zawierać będzie jakieś zniekształcenie, np. zamiast echo to oho,
zamiast tutaj to oddaj, zamiast krzyczę to ryczę itd. Będą powtarzane nawet całe zdania, choć tam też będą
zmieniane wyrazy, tak aby zmienić znaczenie, lecz nie tak mocno, aby zdanie było zlepkiem wyrazów. W
ten sposób można nawet prowadzić rozmowę niczym np. gdzie jesteśmy zmieni się na tu jesteście, kim jesteś
zmieni się na tu jestem itp.
Gdy postacie zdecydują się zejść na dół doliny, to okaże się, że wszystko tutaj jest iluzją, jakby
zrobione było z mgły. Nie będzie można złapać niczego, po prostu będzie się przez wszystko przechodzić,
jak by się było duchem. Nikt nie zareaguje na postacie, jak by ich tam nie było. Jedynie można wpłynąć na
ten widoczny równoległy wszechświat poprzez użycie Mocy lub Zdolności. [zawsze będą to Konfrontacje,
lecz ewentualne ataki na awatary będą poprzez
dźwięk jak np. po wywołaniu eksplozji ogłuszy
ich dźwięk wybuchu]
Wszelkie efekty niszczące całkowicie, lub
stopujące wszelką aktywność, będą skutecznymi
atakami na tego Konstrukta [którego Stabilność
wynosi 3]. Może to być zrzucenie bomby
atomowej, lub zalanie całego kanionu betonem,
czyli cokolwiek odetnie echo od dźwięków, to go
zniszczy.
Jeżeli gracze będą chcieli odwrócić
zniszczenia, to wszystko samo będzie odtwarzać
się do poprzedniego stanu. Nie oznacza to, że
miasto musi wyglądać tak samo, po prostu musi w
dolinie być miasto nad rzeką pełne ludzi, lub
obcych, którzy ciągle pracują jak w mrówki w
mrowisku.
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Fioletowy: Nawiedzony Dom
Uuuuu..
Aaaaaaaaaa...
Buuuu!
Odgłosy w nawiedzonym domu
Gdy Oneironauci zdecydują się
podążyć w stronę fioletowej poświaty
rzucanej przez obelisk, wtedy znajdą się
w całkowitych ciemnościach. We śnie nie
posiada się fizycznego ciała i nie
obowiązują ich jego ograniczenia, dlatego
nie istnieje potrzeba dostosowywać się
oczu do poziomu światła. Z tego powodu
obojętnie ile by postacie nie czekały, to
nie zobaczą nic oprócz ciemności.
W takim przypadku potrzeba
dowolnego
źródła
światła,
lecz
stworzenie
jakiegokolwiek
obiektu
świecącego będzie Testem Wyzwania. Na
początku gracze pewnie będą woleli do
tego użyć Zdolności, co oznacza, że w
Teście będzie to się liczyło jak karta o
nominale dwa.
Wszelkie próby widzenia bez światła, jak noktowizory, radary lub wykształcenie u postaci
echolokacji, nie będzie wywoływało Testu.
Gdy już postacie graczy będą mogli obejrzeć gdzie się znajdują, wtedy stwierdzą, że są w starym
domu. Wszystko w nim jest lekko spróchniałe, lecz nie jest pokryte kurzem. Wygląd domu powinien zależeć
od dzieciństwa Śniącego, co jest wskazówką dla MG jak dokładnie opisywać poszczególne elementy w tej
ruinie.
Oneironauci mogą bezpiecznie chodzić po budynku, oraz go dowolnie demolować. Sam dom nie jest
Konstruktem, dlatego można go nawet zrównać z ziemią. Konstrutem w tej Scenie jest Ciemność, która w
tym przypadku nie oznacza braku światła, lecz niewyczuwalną fizyczną substancję, podobną do gazu, która
wypełnia ten świat. Światło jest tu uważane za innego rodzaju substancję, która wypycha Ciemność, lecz nie
robi jej krzywdy. Ciemności nie zależy na domu, wokoło jest ich nieskończona ilość, wszystkie takie same.
Z powodu natury Konstrukta, wszelkie niszczycielskie Akcje wpływające na duży teren, jak wybuchy
lub zionięcia, które wyjdą poza obręb światła i dotkną Ciemności, są uważane za Testy Konfrontacji i
wywołają kontratak Ciemności. Może to być zgaszenie źródła światła i wywołanie potknięcia, bądź też przy
braku źródła światła, postacie mogą być duszone, jak by coś wlewało się do ich płuc. Zmorą Ciemności jest
Dźwięk, dlatego ataki wywołujące huk, oraz naprawdę głośne krzyki, będą zadawały prawdziwe obrażenia
[Stabilność Konstruktu wynosi 3], co wywoła efekt oświetlenia (Ciemność się wycofa, czyli pozostanie
światło).
Całkowite pozbycie się Ciemności, oprócz zniszczenia jednej ze ścian monolitu, odsłoni cały świat z
jej mroku, dzięki czemu będzie można przyjrzeć się pozostałej części świata. Na zewnątrz będzie świeciło
słońce w piękny bezchmurny dzień, a obok domu będą stały inne podobne budowle, których końca nie
będzie widać.
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Powroty do Monolitu
Wracając z powrotem do monolitu postacie zostają niejako teleportowani tak samo, jak to miało
miejsce, gdy opuszczali lokację startową. Aby przejść do innej sceny zawsze trzeba wrócić do monolitu, to
jego poświata wyznacza miejsca, którędy można przejść do innego obszaru.
Jeżeli gracze zniszczyli Konstrukty w poprzedniej Scenie, wtedy wracając do monolitu można
zauważyć pęknięcia, ale tylko na tej ścianie, która znajduje się po stronie wyludnionego obszaru. Co więcej
sam kryształ nabiera ciemnej barwy, oraz piasek wokół niego. Im więcej zniszczonych Konstruktów, tym
więcej pękniętych ścian, oraz coraz więcej czerni w początkowo białym piasku.
Gracze opuszczając daną krainę zawsze mogą do niej wrócić w tej chwili, w której ją opuścili, nie
minie tam nawet sekunda. Jeżeli pozostawili tam jakieś przedmioty, niezwiązane z atakiem na przebywające
tam Konstrukty, nie znajdą ich. Usunięte i pokonane Konstrukty można stworzyć lub ożywić, co spowoduje
zasklepienie się pęknięć na danej ścianie obelisku.

Zakończenia
Przygodę może zakończyć się na trzy sposoby: Zapomnieniem wszystkich postaci, rozbiciem
kryształu, lub też otwarciem kryształowego monolitu.

Opcja 1
W przypadku, gdy wszystkie postacie ulegną Zapomnieniu, wtedy cała przygoda się kończy. To co się
stanie z postaciami zależy od decyzji MG. Być może jakaś inna drużyna obudzi Śniącego, lub też jego
śmierć zakończy sen. Może być też tak, że ciała postaci ulegną wiecznemu snowi, z którego nic już ich nie
obudzi.
Jest to oczywiście najgorsze ze wszystkich rozwiązań.

Opcja 2
Jeżeli Oneironauci zniszczą mieszkańców wszystkich sześciu światów, wtedy kryształ pęknie z
ogłuszającym hukiem. Postacie natychmiast zostaną przetransportowane do zniszczonego monolitu i
zobaczą, jak z ziemi wydobywać się będzie czarna substancja. Pokryje ona całkowicie ciało, które zostało
uwolnione z kryształu. Gdy to się stanie czarny człowiek wstanie, i śmiejąc się, podziękuje postaciom za
pomoc. W tym momencie postacie zostaną wyrzucone ze snu.
Taki koniec oznacza, że Oneironauci pomogli Cieniowi osłabić Śniącego, co umożliwiło ciemnej
stronie przejąć ciało i umysł. Śniący po przebudzeniu całkowicie się zmieni, jego zachowanie i priorytety
zmienią się o 180 stopni. Postaciom graczy udało się jednak wybudzić Śniącego i w ten sposób wypełnili
swoje zadanie.

Opcja 3
Najlepszym rozwiązaniem jest otworzenie monolitu, dzięki zgadnięciu Kluczy do wszystkich sześciu
Bram, które tworzą kryształ. Pierwszy Klucz, do czerwonej Bramy, powinien być znany z początkowej
Sceny, a jest to siła. Brązowa Brama otwiera się zawsze, gdy nikogo nie ma po tamtej stronie kryształu, bo
Kluczem jest stagnacja. Niebieska Brama otworzy się, gdy dotknie się jej solą, lub spryska słoną wodą.
Zielona Brama otworzy się, gdy coś będzie na niej rosnąć, może to być wzrost rośliny, ale też rozrost
kryształu. Żółta Brama otworzy się na dowolny głośny dźwięk, a Fioletowa Brama reaguje na ciemność.
Użycie właściwego Klucza spowoduje zabarwienie się danej części monolitu na określony kolor, a
gdy wszystkie ściany będą świecić, wtedy kryształ otworzy się i wyjdzie z niego uwięziona postać, która
uśmiechnie się i podziękuje postaciom. W tym momencie Sen się skończy.
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Ułatwienia
Największym ułatwieniem dla postaci jest danie im więcej czasu poprzez zmniejszenie skali wyzwań.
Nie oznacza to tylko zmniejszenia Stabilności Konstrutków z trzech do dwóch lub jednego, lecz także
zmiana rodzaju Testów. Zamiast Konfrontacji, w atakach nieposiadających Zmor wrogów, można używać
Wyzwań.
Pewnego rodzaju wskazówką do Opcji 2 jest niszczenie ścian monolitu po skutecznych atakach w
Konstruty, które są tak naprawdę strażnikami obelisku. Przy każdym ataku na właściwy obiekt w Scenie,
monolit może wydawać dźwięk podobny do kruchego lodu, po którym ktoś chodzi. Ataki zawierające
Zmorę Konstrukta będą wywoływać pęknięcie ściany kryształu, które to będzie widać oraz słychać.
We Śnie znajduje się Cień Śniącego, który chce osłabić nosiciela i dlatego będzie dążył by postacie
graczy doprowadzili do Opcji 2. Gdy gracze będą zastanawiali się przez dłuższy czas co robić, można
podsuwać im pewne wskazówki, których źródłem będzie Cień. Będą to subtelne podpowiedzi kogo
zniszczyć, lecz nie mogą się w nich znajdować informacje w jaki sposób. Może to być czarny napis na
pustyni ZMIEŃ, STWÓRZ, na smoczej wyspie jeden z czarnych smoków, może zawołać zabijajcie itp. Cień
zawsze będzie przybierał formy czarnych obiektów lub osób, co jest pewnego rodzaju wskazówką, co do
jego natury, w kontraście do białego kryształu chroniącego Śniącego.

Utrudnienia
Ciekawym utrudnieniem jest pojawienie się na końcu snu
któregoś z potężniejszych Bytów tam przebywających, czyli Cienia
lub Awatara Śniącego. Będą oni bronili snu przed zmianą, która jest
nie po ich myśli.
W przypadku, gdy gracze będą doprowadzali do zniszczenia
wszystkich ścian obelisku, wtedy ostatniego Konstrukta będzie
próbował obronić Awatar Śniącego. Pojawi się on w ostatniej chwili,
czyli przed spadnięciem Stabilności Konstruktu do zera. W każdej
turze Pojedynku na Wyobraźnię Awatar będzie przybierał formę
podobną do jednego z pozostałych zniszczonych Konstruktów, co
oznacza także przejęcie ich Zmor oraz określone Fantazje, które będą
Kluczami, jakie w sobie zawierały. Przykładowo: gdy przybierze
postać Ciemności, wtedy jego Zmorą będzie dźwięk, a Fantazją
ciemność, albo dla Róży Fantazją jest rozrost, a Zmorą sól, itd.
Cień będzie postępował podobnie, czyli uformuje się z piasku
pod obeliskiem w momencie, gdy któryś z Oneironautów będzie chciał
użyć właściwego Klucza na ostatniej z ścian monolitu. Także on
będzie przybierał formę pozostałych Konstruktów, lecz w tym
przypadku jego Fantazją będzie Zmora Konstruktu, a Zmorą będzie
Klucz, czyli na odwrót jak w przypadku Awataru Śniącego.
Przykładowo: dla formy Góry Solnej Zmorą będzie sól, a Fantazją
siła.
Dokładny wygląd nie musi pokrywać się z wyglądem
Konstruktów, lecz musi być nimi inspirowany. Głupio by wyglądało,
gdyby postacie walczyły z górą solną, lecz już gigant stworzony z
solnych kryształów jest jak najbardziej na miejscu, podobnie zamiast
krzaku róży Oneironautów może zaatakować gigant porośnięty
krzakami róży, w przypadku Cienia będzie on używać solnej maczugi.
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Skrót zasad
Kilka z zasad dotyczących rozgrywki, o których należy pamiętać prowadząc sesje w Oneiros.

Cechy różniące sen od jawy
- Problemy z czytaniem tekstu, większa ilość jest niestabilna, tekst bezustannie się zmienia;
- Zegary działają chaotycznie, po odwróceniu wzroku zegar wskazuje inną godzinę;
- Zdarzenia, które normalnie dzieją się nagle, odbywają się z oporem, opóźnieniem lub nie mają związku z
przyczyną;
- Gdy się czegoś boimy lub uciekamy, ruch staje się powolny, męczymy się;
- Występują nagłe zmiany jednej rzeczy w inną, mogą to też być zmiany osób, a nawet miejsc;
- Lustrzane powierzchnie rzadko pokazują realne odbicie.
- We śnie czas płynie kilkakrotnie szybciej niż na jawie.

Zasady sesji
- Nie można powtórzyć tej samej Akcji w jednej Scenie;
- Nie można rozdzielić drużyny w obrębie Sceny.
- Wprowadzone niewiadome we Śnie uzupełnia się zależnie od położenia Pionu na Róży Snów.

Dodatkowe karty dla MG w Teście
- Za użycie Zmory przeciwnika,
- Za występowanie Zmory postaci,
- Za nieświadome użycie Fantazji przeciwnika;
- Po dociągnięciu kart najpierw wykonuje się efekty odrzucające najwyższą
kartę, a potem z pozostałych wybiera się najwyższą i porównuje się ją w
Teście z kartą wybraną przez Gracza.

Konsekwencje nieudanego Testu
- Wprowadzenie do Sceny Zmory testującego;
- W Konfrontacjach testujący dostaje jeden punkt Zmęczenia;
- Drugi punk Zmęczenia oznacza wejście w stan Zaśnięcia;
- Drugie wejście w stan Zaśnięcia oznacza Zapomnienie.

Następstwa udanego Testu
- Uznanie opisu Akcji gracza za zaistniałe;
- Przesunięcie Pionu na Róży Snów.

Karty Postaci
Musisz wiedzieć kim jesteś. Jeżeli nie wiesz, będziesz miał koszmary.
Autor cytatu: Stephen Rea
Na ostatnich stronach podręcznika znajdują się karty dla grających, które pomagają w rozgrywaniu
sesji. Poniższe szablony można zastąpić, lecz do sprawnej gry potrzebna jest Róża Snu, oraz miejsce dla
graczy dla zanotowania cech postaci, oraz ewentualnego ich rozwoju.

Karta postaci do jednostrzałówek
Tego typu karta postaci posiada, oprócz miejsca na
charakterystykę, także ściągawkę z podstawowych zasad. Ma to
ułatwić początkującym graczom rozeznanie się w działaniu
poszczególnych rodzajów kart.

Karta postaci dla kampanii
W tej karcie postaci zamiast ściągawki jest miejsce na
rozwój postaci poprzez zbieranie Kart Doświadczenia, oraz puste
miejsce dla zasad związanych z settingiem, w którym drużyna
rozgrywa kampanię.

Wypełniona Karta postaci dla kampanii
Dla ułatwienia w podręczniku znalazło się też miejsce dla
wypełnionej karty, na której można zobaczyć jak można
wykorzystać kartę w przypadku, gdy rozgrywa się kampanię w
settingu Arkham Asylum. Widać zaznaczenie użycia Atutu, oraz
wykorzystanie pustego miejsca na zanotowanie cech związanych
z settingiem.

Karta Róży Snu
Róża Snu jest podstawową mechaniki Oneiros, dlatego
jest niezbędną rzeczą na sesji. Poniższy przykład zawiera w
sobie cztery karty z rysunkami, które klimatem komponują się z
osiami Róży Snu, pomiędzy którymi się znajdują.

Imię Bohatera:







Wybrana Rola:

Powracająca Fantazja:

Prześladująca Zmora:

Wygląd Awatara:

Atut w rękawie:

Atut:

Zaśnięcie:

Zapomnienie:

X

Kier – Kreacja – moc dowolnego tworzenia, niszczenia,
oraz manipulacji nieświadomymi obiektami we śnie.
Np. zburzenie domu, stworzenie fontanny, zamurowanie
drzwi, przywalenie murem, przyzwanie latającego dywanu.
Karo – Morfowanie – moc dowolnej zmiany swojego awatara,
oraz tworzenia dla niego ekwipunku.
Np. zamiana w wilkołaka, przybranie wyglądu innej osoby, dobycie
miecza, ubranie egzopancerza, strzelanie z karabinu.
Trefl – Realizacja - moc robienia dowolnej czynności, także
nadnaturalnej, lecz bez zmiany siebie i otoczenia.
Np. walka na miecze, latanie, rzucanie samochodami,
superszybkość, strzelanie laserem z oczu, zionięcie ogniem.
Pik – Aranżacja – moc pozwalająca na zmianę biegu wydarzeń,
bądź stworzenie zaaranżowanej sytuacji.
Np. spotkanie postaci ze snu, przyjazd spodziewanej kawalerii,
wspomożenie rozegranej przez kogoś innego akcji.
Joker – Poświęcenie – postać ulega Zaśnięciu, lecz dowolny Test
kończy się po myśli gracza używającego Jokera.
Może być dobyty przed lub po wybraniu karty przez MG, działa
także na wyciągniętego przez MG Jokera.
Atut - jednorazowa zdolność, maksymalnie na jedną scenę
Zaśnięcie - utrata na jedną scenę kontroli nad Awatarem
Zapomnienie - nieodwracalna utrata kontroli nad Awatarem

Imię Bohatera:

Wybrana Rola:

Karta

Powracająca Fantazja:

Prześladująca Zmora:

Wygląd Awatara:

Atut w rękawie:

Atut:

Zaśnięcie:

Zapomnienie:

Doświadczenie

Imię Bohatera:

Keller
Wybrana Rola:

Realizator

Karta

Doświadczenie

5

Zimno
Uczucie strachu

K

Powracająca Fantazja:

Dym
Prześladująca Zmora:

Ptaki
Wygląd Awatara:

Ubrany w szykowny czarny garnitur,
wiecznie z papierosem w ustach
Atut w rękawie:

Dar Hypnosa
Atut:

Zaśnięcie:

X

Zapomnienie:

Setting: Arknam Asylum

Marzenie - 15
Koszmar - 10

