Szaman
Z kartami w Afryce

Wstęp
SZAMAN jest autorską grą fabularną napisaną na
czternastą edycję nibykonkursu. Powstała ona na
bazie dwóch haseł: Voodoo i Hellblazer.
NIBYKONKURS to konkurs na stworzenie gry
fabularnej w tydzień, utrzymanej w tematyce
dwóch z trzech wylosowanych haseł. Ze względu na
brak jednoznacznego zwycięzcy, jest to bardziej
zabawa mająca za zadanie zmotywować
uczestników do napisania gry. Więcej informacji na
forum http://autorskie.wieza.org/ lub stronie
http://nibykonkurs.wikidot.com/.
SZAMAN nie jest grą opartą na faktach
dotyczących voodoo, lecz na filmowym micie,
wypromowanym przez horrory w stylu „Wąż i
Tęcza”. Co do motywu komiksu Hellblazer, to
wzorowałem się raczej adaptacji Constantine. W
filmie główny bohater jest indywidualistą, który
wykorzystując pomagające mu osoby walczy ze
demonami.
DRUŻYNA
graczy
jest
to
mieszanka
przypadkowych ludzi, których łączy potrzeba
rozwiązania określonego problemu. Może to być
walka z szamanem, odkrycie zabójcy wspólnego
znajomego, lub też zmierzenie się z lokalnym
władcą, aby zająć jego miejsce.
MECHANIKA wspiera narrację i opiera się na
dwóch taliach kart, jedna dla graczy, druga dla MG.
Gracze używają rozdanych przed sesją kart,
reprezentujących
ich
zasoby,
moce
lub
sprzymierzeńców. Dzięki nim stawiają wyzwania
przeciwnościom, których trudność określa MG
losując karty z własnej talii.
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T ło

Afryka
Wyobrażenie Afryki, która jest tłem dla przygód, powinna być filmowo prosta. Dla
postaci będzie to kontynent rozdarty przez wojny, dotknięty biedą, gdzie liczy się tylko siła i
pieniądz. Gdzie uprzedzenia rasowe są wciąż silne, tak samo jak nienawiść na tle
plemiennym. A wszędzie tam, gdzie spotka się spokojne miejsce okaże się, że każdy raj ma
swojego węża.
Ta przygnębiająca miejscami szarość będzie tłem dla mierzących się z przeciwnościami
bohaterów przygody, którzy często wbrew swojej woli zostali wplątani w skomplikowaną
intrygę.

Czas
Gra jest pomyślana, dla czasów od końca 2 wojny światowej, po czasy dzisiejsze.
Wycofanie się z Afryki potęg kolonialnych, stopniowe przejmowanie władzy przez
czarnoskórych mieszkańców, a tracenie wpływów przez białych kolonistów jest bardzo
ciekawym tłem, które można wykorzystać na wiele sposobów.

Voodoo
Voodoo jest to religia łącząca chrześcijaństwo z pierwotnymi wyznaniami niewolników
z Afryki. Z tego powodu szamani cieszą się pewną pozycję społeczną. W grze jednak można
ten aspekt pominąć, a skoncentrować się na utrwalonym w filmach obrazie czarnej magii.
Postać szamana, dzięki odpowiednim rytuałom, w trakcie których składa się krwawe
ofiary, oraz używając magicznych proszków z części ciał zwierząt, będzie mógł wywoływać
niezwykłe efekty. Najbardziej znane czary to laleczki voodoo, które odpowiednio połączone z
fragmentem włosów ofiary dają pewną kontrolę nad osobą. Może to być tylko nasłanie
choroby lub rzucenie uroku, lecz także bardziej filmowe natychmiastowe wywołanie bólu,
lub przejęcie kontroli nad ciałem (choć bez topienia ofiary, jak w filmie Gwiezdny Pył). Innym
popularnym motywem jest przemiana w zombie, czy to przez zatrucie magicznym proszkiem,
czy też ożywienie zmarłej osoby. Do tego dochodzi przepowiadanie przyszłości, na przykład z
wnętrzności kury, lub układając pasjansa z kart tarota. Oczywiście oprócz powyższych istnieje
masa innych rzeczy, które może zrobić szaman i mieszczą się w konwencji voodoo, jak
wywoływanie halucynacji, bądź zsyłanie snu dzięki zrobionym przez siebie proszkom,
chwytanie opętujących ciała demony, wprowadzanie hipnotycznych rozkazów i tym podobne
rzeczy.
Należy jednak nie zapominać, że nie jest to postać maga z fantasy, który puszcza
ogniste kule i chroni się za niewidzialną tarczą. Większość efektów wymaga
skomplikowanych składników, lub odprawienia rytuału w trakcie którego zabija się jakieś
zwierzę.
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Drużyna

Drużyna
Postacie graczy powinni być przypadkowo zebraną grupą, których związała ze sobą
sytuacja, wspólny cel, bądź osoba szamana. W większości powinni to być mieszkańcy Afryki,
lecz nie muszą się znać, choć dobrze by było założyć, że co nieco wiedzą o sobie. Może to być
np. szaman przybyły z miasteczka do wioski, który znalazł się w zatargu z tutejszym
szamanem, co jest na rękę chcącemu zmian policjantowi i walczącemu z uprzedzeniami
farmerem.

Szaman
Postać szamana, w którą będzie wcielał się jeden z graczy, to budzący szacunek
indywidualista. Dzieje się tak nie tylko ze względu na religijną pozycję, szeroką wiedzę o
leczeniu i demonach, lecz przede wszystkim chodzi o moc voodoo.
Szaman w przygodzie powinien być nową osobą w okolicy. Może być wygnańcem z
innej wioski, poszukiwaczem jakieś osoby lub demona, itp. Z tego względu będzie wzbudzał
w równym stopniu zainteresowanie, jak i lęk. Szczególnie dla osób posiadających wpływy w
okolicy może stanowić zagrożenie, lecz bezpośrednia konfrontacja jest raczej mało
prawdopodobna.
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Postacie

Wybór roli
Centralną postacią sesji powinien być szaman, dlatego jest on pierwszą rolą do
obsadzenia. Jeżeli więcej niż jedna osoba chce nim grać, wtedy decyzja należy do MG, lub
można zdać się na rzut kością. Pozostali gracze mogą wybierać z kolejnych ról miejscowego,
obcego i pomocnika. Jeżeli w grze bierze udział więcej niż czterech graczy, wtedy ostatni
muszą wybrać role pomocników.

Szaman
Postać szamana jest centralną częścią drużyny, z tego powodu jego gracz powinien być
świadom wagi swojej roli. Jest on nową w okolicy postacią, która nie koniecznie została
dobrze przyjęta przez miejscowych. Postać ta ma nadnaturalne zdolności, które przydają się
nie tylko do atakowania przeciwników, lecz także do obrony przed obcą magią.
Zaczyna z dwiema najwyższymi kartami mocy, lecz nie może brać kart
sprzymierzeńców.

Miejscowy
Postać to jedna z znanych i poważanych w okolicy osób. Może wyróżniać się wiedzą,
koneksjami, umiejętnościami lub dużą rodziną. Przykładem może być jedyny w okolicy lekarz,
znany policjant, lubiany buntownik, wysoko postawiony członek gangu. Wybór należy do
gracza.
Zaczyna z dwiema najwyższymi kartami sprzymierzeńców, lecz nie może brać kart
zasobów.

Obcy
Odwiedzający Afrykę z różnych powodów obcy, to nie koniecznie biali turyści. Może to
być czarnoskóry lekarz z misji, mnich, reporter lub dyplomata. Obcy to także urodzony w
Afryce biały farmer, który jako potomek kolonialnej spuścizny nigdy do końca nie został
zaakceptowany w czarnym społeczeństwie.
Zaczyna z dwiema najwyższymi kartami zasobów, lecz nie może brać kart mocy.

Pomocnik
Czwarta rola do obsadzenia nie wiąże się z żadnym szczególnym pochodzeniem lub
funkcją. Jest to osoba pomagająca jednej z poprzednich ról. Może to być pomocnik szamana,
pielęgniarka w klinice, informator reportera, bądź jakakolwiek osoba mogąca swobodnie
poruszać się po czarnym lądzie.
Zaczyna z dwiema najwyższymi kartami przypadków, a do tego nie ma ograniczeń co
do używanych kolorów.
Jeżeli jest to piąta lub kolejna osoba, wtedy bierze dwie pozostałe najwyższe karty z
dowolnie wybranych różnych kupek.
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Historia Postaci
Gdy zostaną przydzielone role, wtedy można zacząć tworzyć tło postaci. Powinna być
to krótka historia przedstawiona dla Mistrza Gry, aby mógł zobrazować sobie co oczekuje po
gracz. Powinna zawierać w sobie informacje z czego żyje, jaki ma status rodzinny, co potrafi
zrobić, a czego nigdy się nie podejmie, oraz jakie są jej motywacje.
Gdy wszyscy opiszą swoje postacie, wtedy można określić co i gdzie słyszały o sobie,
oraz jak będą do siebie się odnosić pracując wspólnie. Dobrze by było, gdyby już na początku
część znała się ze sobą (co na pewno będzie dotyczyło pomocników). Mistrz Gry może też
przed sesją dać pewne tło fabularne wyjaśniające w jakich okolicznościach spotkali się, oraz
jak reagowali na siebie, jeżeli pomoże to w przygodnie.

Stan posiadania
Zależnie od opisanej historii podstawowy ekwipunek dostępny graczom jest
przewidywalny i nie musi być spisany. Gracz może w każdym momencie zadeklarować chęć
użycia prostego przedmiotu związanego z historią, choć Mistrz Gry może zawetować taką
akcję, jeżeli uzna, że postać nie powinna posiadać tej rzeczy, lub może kazać użyć karty aby
sprawdzić powodzenie. Inną sytuacją jest zaskoczenie, gdy nie można kupić, pożyczyć lub
przynieść z domu pożądanej rzeczy. W takich wypadkach pozostaje użyć karty.
Przykładem mogą być dla mechanika proste narzędzia jak młotek, wiertarka lub
szlifierka kątowa w każdym momencie dostępne w garażu, lecz na co dzień raczej nie nosi się
ich przy sobie. Jeżeli Mistrz Gry pozwoli, to mogą znajdować się one w zaparkowanym
samochodzie, lub może mieć do nich dostęp gdy przejdzie przez ulicę do sąsiada pożyczyć.
Lekaż będzie miał dostęp do antybiotyków (towar deficytowy), apteczki, a gdy MG pozwoli,
to nawet mógłby skombinować gaz rozweselający. Trudno jednak powyższe rzeczy mieć przy
sobie, gdy ucieka się przez las w środku nocy, gdy przed chwilą z ukrycia obserwowało się
krwawy rytuał.
Wszystko to dotyczy także możliwych znajomości i umiejętności. Mechanik
samochodowy i policjant na pewno będą mieli inne kręgi klientów i znajomych, oraz różne
umiejętności.

Żelazny Ekwipunek / Przyjaciel
Aby na sesji było jak najmniej nieporozumień gracz przy tworzeniu postaci musi wybrać
dowolny przedmiot lub przyjaciela, do którego zawsze będzie miał dostęp. Rzeczą może być
rewolwer, proszek usypiający, wytrych, stetoskop lub własny samochód. Przyjacielem może
być znany w okolicy rozrabiaka, który nigdy nie odmówi udziału w bójce, lekarz będący
bratem postaci, przekupiony glina, lub żona urzędnika szantażowana wiedzą o jej zdradach.
Raz w trakcie sesji gracz będzie mógł się odwołać do tego przedmiotu/osoby, tak jakby rzucił
asa w wyzwaniu i osiągnął sukces.
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Karty

Talia Graczy
Talie do gry powstają na bazie standardowych kart od jokerów i asów po dziewiątki lub
dwójki. Na każdego z graczy powinno przypadać tyle samo kart. Ilość powinna zależeć od
długości sesji, lecz minimum dziesięć (zapewni to pewien poziom losowości). W talii powinno
występować tyle samo kart każdego koloru, tak samo jak powinna być zachowana kolejność
w starszeństwie, zaczynając do najwyższych. Pozostałe karty odrzuca się, z wyjątkiem
jokerów.

Rozdanie
Talie graczy dzieli się na cztery kupki zależnie od koloru. Dwie najwyższe
starszeństwem karty z każdej kupki przekazuje się odpowiednim graczom, zależnie od
wybranych rol. Pozostałe w kupkach karty tasuje się i kładzie koszulką do góry. Gracze od
osoby ostatnio wybierającej rolę, kończąc na szamanie, wybierają kartę z dowolnej kupki,
pamiętając o ograniczeniach z roli. Czynność powtarza się, aż rozda się wszystkie karty. Jeżeli
gracz ma do zabrania kolor, który nie może używać, wtedy poprzedni gracz, który może ją
wziąć, musi wymienić się na inną kartę. Posiadane karty są tajne i nie powinny być
pokazywane innym graczom.

Kolory
Kolory kart w mechanice reprezentują rodzaj fabularnego tła jakie tworzą. Są to:
♥ (kiery) moce – karty tego koloru reprezentują sobą magiczne efekty. Może to być zamiana
w zombie, efekt użycia lalki voodoo, posypanie magicznym proszkiem zsyłającym zaśnięcie,
ostrzegające prorocze wizje lub cokolwiek innego, co rzucający kartę wymyśli.
Wydarzenia które zawierały w sobie efekty mocy powinny mieć długotrwałe skutki.
Zamieniona przez szamana osoba w zombie staje się jej sługą, prorocza wizja posuwa akcję
do przodu, nie tylko pomagając w danej chwili, uśpiona postać może być obudzona tylko
przez osobę która wywołała ten efekt, wywołane halucynacje mogą utrzymywać się do końca
przygody itp.
Mechanicznie karta, jeżeli wygrało się nią wyzwanie, może być użyta jeszcze raz w
trakcie sesji. Będzie można podmienić inną rzuconą kartę, gdy już zobaczy się tą wylosowaną
przez MG. Do tego czasu pozostaje przed graczem na stole. Na raz można mieć tylko jedną
kartę mocy aktywną w ten sposób. Dobrze, aby posiadająca ją osoba pamiętała co karta sobą
reprezentowała.
♦ (karo) zasoby – karty o tym kolorze reprezentują sobą nie tylko przydatny w danym
momencie ekwipunek, lecz także zasoby finansowe, lub wykorzystanie przedmiotu będącego
właśnie pod ręką. Może to być broń, laska dynamitu, plik banknotów potrzebny do
przekupienia urzędnika, lecz także właśnie co ukradziony samochód, lub umiejętność obsługi
stojącego niedaleko dźwigu.
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Wydarzenia przezwyciężone dzięki zasobom są rozpatrywane do końca i mają trwały
skutek. Postrzelona z rewolweru osoba umiera, eksplozja uwalnia z pułapki, przekupiony
strażnik puszcza wolno, ucieczka autem się udaje, zniszczenia dźwigiem na trwałe robią
wyłom w murze, przez który można uciec lub uwolnić z wiezienia ważną osobę.
W mechanice karty po wykorzystaniu zostają odrzucone.
♣ (trefl) sprzymierzeńcy – karty te reprezentują spotkane osoby, które mogą pomóc w
danym momencie, lecz ich dalszy los jest niepewny. Może to być przypadkowo spotkany
przyjaciel, znajomy policjant, osoba na którą mamy jakiegoś przysłowiowego haka, lub
nieznajomy o podobnym celu.
Osoby pomogą w danym momencie, lecz w przyszłości mogą być równie dobrze
przyjacielem, lub wrogiem. Może się też zdarzyć, że wiedza o zdarzeniu w którym
uczestniczyli może w przyszłości zostać wykorzystane przeciwko drużynie.
W mechanice karta zostaje do następnego testu, gdzie znowu będzie używał jej
rzucający. Istnieje 50%, że zwiększy lub zmniejszy on o 1 starszeństwo wybranej do testu
karty. Może to być sprawdzone rzutem monetą, lub dowolną kostką parząc na parzystość lub
nieparzystość wyniku.
♠ (pik) przypadek – karta ta reprezentuje wszystko inne, co może pomóc lub przeszkodzić w
osiągnięciu celu. Może to być czysty przypadek, jak potknięcie się przeciwnika, lub też
znaleziony właśnie przedmiot jak klucz do zamkniętych drzwi. Regułą powinno być, że są to
rzeczy lub zdarzenia chwilowe i mało spektakularne, choć mogą dać okazję do wybrnięcia z
określonej sytuacji.
Jak bardzo ekstremalny może być przypadek, można przekonać się w oglądając serię
horrorów Oszukać Przeznaczenie.
W mechanice karty po wykorzystaniu zostają odrzucone. Wyzwanie zakończone
przypadkiem może być testowane powtórnie, lecz już przez innego gracza i innym kolorem
karty niż przypadek.

Starszeństwo
W grze nie ma dużej różnicy między asem, waletem, dziesiątką lub dwójką.
Najważniejsze jest starszeństwo karty w stosunku do karty MG. W przypadku kart tego
samego rodzaju wygrywa gracz. Kolory nie liczą się przy sprawdzaniu która karta wygrała.
Gdy gracz rzuca damę kier wtedy opisuje efekt który chce uzyskać, lecz działanie będzie
zależało co wylosuje MG. Gdy wylosuje asa lub króla, wtedy akcja się nie uda i nie można jej
powtórzyć, jeżeli jednak wylosował damę lub niżej, w takim wypadku wywołała pożądany
przez gracza efekt.
Karty sprzymierzeńców (trefl) mogą zmieniać o 1 starszeństwo karty. W ten sposób
dama może liczyć się jak król (gdy dodaje się 1), albo jak walet (gdy sprzymierzeniec obrócił
się przeciwko postaci). Nie wpływają one jednak na kartę jokera.
Ogólnie nie ma dokładnych reguł co do poziomu efektów kart, lecz dobrze by było, aby
bardziej widowiskowe rzeczy łączyły się z potężniejszymi kartami, a mało ważne z niskimi w
starszeństwie.
IX

Karty

Joker
Jokery nie są wylosowywane z talii, zamiast tego dwie takie karty powinny leżeć przed
graczami. Gdy zajdzie potrzeba zdania jakiegoś testu, a karta wylosowana przez MG była
wyższa, wtedy gracz uczestniczący w wyzwaniu może ją pobić używając karty jokera. Jest to
jednak wielkie poświęcenie z jego strony, gdyż traci swoją postać. Od tej chwili wszystkie jej
karty liczą się jako karty przypadków, a jeżeli posiada jakieś karty na stole (mocy lub
sprzymierzeńców), musi je odrzucić. Dalej jednak bierze udział w grze, już jako głos sumienia.
Fabularnie nie musi to oznaczać śmierci postaci, może to być dobrowolne przyznanie
się do winy, aby uchronić drużynę od więzienia, wykonanie czynności ponad swoje siły, jak
zanurkowanie na 20 metrów lub przebiegnięcie przez płomienie by uratować ważne
dokumenty, co skutkuje wylądowaniem w szpitalu w stanie bliskim śmierci. Może też być to
bardziej bohaterskie powstrzymanie samemu pościgu kilkudziesięciu osób umożliwiając
innym ucieczkę, lub zasłonięcie własnym ciałem ważnej dla ukończenia przygody postaci.

Talia Mistrza Gry
Talia Mistrza Gry musi składać się z tych samych kart co talia graczy, lecz wszystkie one
są potasowane w jednej kupce. W czasie wyzwań MG będzie losował z niej karty określając w
ten sposób powodzenie lub niepowodzenie akcji graczy.
Wylosowane przez MG karty nie mają zasad specjalnych takich jak karty graczy (moce i
sprzymierzeńcy), lecz powinny zachować fabularny charakter kolorów. Dobrze też by było,
gdyby efekt zależał od starszeństwa karty. Jeżeli gracz chce postrzelić przeciwnika (8♦), to
zależnie od wyciągniętej przez MG karty mogą stać się następujące rzeczy: dla kart mocy (K♥)
wrogi szaman używając laleczki voodoo przejmuje na chwilę kontrolę nad ciałem, dla
zasobów (10♦) przeciwnik będzie ubrany w kamizelkę kuloodporną, sprzymierzeniec (A♣)
może to być inna wroga osoba, która postrzeliła postać gracza przed tym jak on chciał
strzelić, a przypadek (9♠) to zacięta broń.
W talii znajdą się też jokery, co w przypadku wylosowania przez MG tworzy z nich kartę
zdrady, której nie można przeciwdziałać jokerem graczy. W danym wzywaniu postać gracza
przeszła na stronę wroga, co będzie można wytłumaczyć na wiele sposobów. Może to być
działanie magii, ukryty w psychice nakaz, pewna doza szaleństwa, przekupienie lub
zastraszenie przez kogoś, bądź też pozorne przejście na wrogą stronę.

Koniec Talii
Jeżeli w talii MG zostało mniej kart niż jest graczy plus dwa, wtedy należy rozdać od
nowa karty w ten sam sposób, jak to się robiło na początku gry. Jeżeli do tej pory nikt z
graczy nie użył jokera, to w tym momencie musi jeden z graczy to zrobić.
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Przygoda

Wyzwania
Powyżej często przewija się pojęcie wyzwania, które jest testowane w mechanice. Nie
jest to, jak w większości gier fabularnych, pojedyncza akcja, lecz cały ciąg zdarzeń
dotyczących porażki lub rozwiązania problemu. Może to być równie dobrze pojedynek z
nożownikiem, jak i strzelanina z udziałem dziesiątki ludzi.
W trakcie wyzwania, gdy MG stwierdzi potrzebę testowania, gracze muszą wybrać
osobę, która wybierze kartę i opisze jak chcą rozwiązać dany problem. Następnie MG bierze
pierwszą z góry kartę ze swojej talii i odwraca ją. Zależnie czy zwyciężył gracz, czy też poniósł
porażkę, Mistrz Gry opisuje skutek.
Raz testowane wyzwanie kończy się i nie może być powtórnie testowane. Gdy był to
pojedynek, wtedy postać wygrała go lub przegrała, jeżeli chciano ugasić pożar, to albo go
ugaszono, albo rozpaliło się na tyle mocno, że nic nie mogą postacie zrobić. Wyjątkiem jest
porażka przy użyciu karty przypadku, lecz wtedy działać musi inna postać będąca w pobliżu i
opis powinien dotyczyć działań podejmowanych równocześnie.
Jeżeli MG wyciągnął Jokera, wtedy bez względu na rodzaj karty wybranej przez gracza,
wyzwanie się kończy odwrotnie niż chciał tego gracz.
Jeżeli zadanie jest bardzo ważne, lub nic nie stoi na przeszkodzie, aby osiągnąć cel w
zupełnie inny sposób niż to ktoś inny próbował i to dużo później, to można ponownie
przystąpić do wyzwania.

Klimat
Klimat przygody to horror lub thriller z demonami, lub szamanami i rytualną magią w
tle. Nie ma tu miejsca na wielkie potwory i nieśmiertelne zombie.
Gracze dysponując pewną przewagą w mechanice (dzięki wygrywaniu remisów
powinni wygrywać większą część wyzwań), powinni nieubłaganie dążyć do celu. Śmierć
postaci jest teoretycznie przewidywalna i dotyczy tylko wykorzystania karty jokera, lecz to
nie dotyczy ich znajomych i przyjaciół.

Trzymanie się konwencji
Gracze mają dużą dowolność w wyborze sposobu poradzenia sobie z wyzwaniem. Nie
powinno jednak dochodzić do sytuacji absurdalnych. Pewne rzeczy lepiej robi się przy użyciu
przedmiotów, a inne można zrobić tylko przy użyciu magii. Pożar auta nie ugasi się kartą
magii, a demona nie można egzorcyzmować kartami zasobów. Jeżeli jednak gracze są uparci,
albo mają małe pole do wyboru, to w przypadku opisu rozwiązanie niepasującego zbytnio do
postawionego problemu MG jest zobowiązany powiadomić gracza, że to nie powinno
zadziałać, a karta którą gracz wybierze liczy się jak o 1 mniejsza w starszeństwie (podobnie
jak przy kartach przyjaciół).
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Przykład

Krótki fragment sesji
Postacie to MG, Szaman, Miejscowy, Obcy, Pomocnik.
MG – Wkraczacie na posesję, gdzie od kilkudziesięciu lat nikt nie mieszkał. Dom jest w ruinie,
lecz to tu możecie znaleźć informacje o młodości Dene. Gdy podchodzicie bliżej zauważacie,
że w środku pali się.
O – Wracam się szybko po gaśnicę, którą zawsze wożę w samochodzie. Po czym wchodzę do
domu i gaszę pożar. (wyciąga kartę 10♦)
MG – (ciągnie ze swojej talii W♠) Niestety, gdy wszedłeś do domu z gaśnicą okazało się, że jej
termin przydatności do użycia dawno się wyczerpał, razem z gazem. Szybko musiałeś się
wycofać, a żywioł pochłania to, co zostało z domostwa.
P – Te podpalenie nie było przypadkowe, na pewno ktoś wiedział, czego szukamy i chce nam
przeszkodzić. Szukam wokół jakiegoś śladu. (wyciąga kartę A♠)
MG – (ciągnie ze swojej talii Jokera) Obszedłeś w około całe domostwo, lecz gdy wróciłeś
powiedziałeś wszystkim, że na pewno wokoło nie ma śladu innych osób.
S – Podchodzę do ściany domu i próbuję skontaktować się z duchem kogoś, kto tu mieszkał.
(ciągnie K♥)
MG - (ciągnie ze swojej talii K♣) Udało ci się skontaktować ze starą kobietą, jej poznaczone
wiekiem oblicze spogląda w twoją stronę. Pokazuje ci obrazy ze swojego życia, a dokładniej
swoją córkę …
Ta sama sytuacja:
MG – Wkraczacie na posesję, gdzie od kilkudziesięciu lat nikt nie mieszkał. Dom jest w ruinie,
lecz to tu możecie znaleźć informacje o młodości Dene. Gdy podchodzicie bliżej zauważacie,
że w środku pali się.
O – Wbiegam szybko do domu i próbuję ugasić płomienie swoim płaszczem. (wyciąga kartę
10♠)
MG – (ciągnie ze swojej talii W♠) Niestety, ogień był już zbyt duży, a twoje wysiłki skutkowały
tylko tym, że straciłeś płaszcz.
P – Biegnę w stronę najbliższych zabudowań, może mają tam jakąś gaśnicę lub coś
podobnego. (wyciąga kartę W♣)
MG - (ciągnie ze swojej talii 9♥) Mało prawdopodobne, dlatego liczy twoja karta się jak 10♣.
Najbliższe zabudowania są daleko stąd. Udało ci się znaleźć kilka osób, które o tej porze
musiały wybrać się po zioła. W swoim aucie mają gaśnicę, którą użyczą ci za małą opłatą. Gdy
doszliście w końcu do porozumienia po powrocie udało ci się ugasić płomienie.
S – Te podpalenie nie było przypadkowe, nie mamy zbyt dużo czasu, może dalej na
obserwują. Siadam na ganku i wprawiam się w trans, aby znaleźć jakieś ślady Dene. (wyciąga
kartę D♥).
MG - (ciągnie ze swojej talii K♠) Twój trans został przerwany przez usiłujących ugasić
płomienie, do tego nie możesz już w niego zapaść dziś, czujesz się wyczerpany samą próbą.
P - Przeszukuję dom w poszukiwaniu jakiegoś przedmiotu należącego do Dene, lub coś z jej
przeszłości, może jakieś zdjęcia, skrawki gazet lub pamiętnik. (wyciąga kartę D♦)
MG - (ciągnie ze swojej talii 8♠) Po dłuższych poszukiwaniach, gdy już zastał was zmierzch, w
czymś na kształt pokoju dziecinnego, udało ci się znaleźć dziwne zadrapania na ścianie, jak by
ktoś próbował coś napisać …
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