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Czas nauczyć świat prawdziwego znaczenia  bólu, i śmierci, i nienawiści, i strachu...

I. Wstęp
Poniższa praca powstała na XI edycję Nibykonkursu. Bazuje na hasłach Demony, Trainspotting i – w mniejszym stopniu – Paragraf 22. 

Dla świata byłoby dużo lepiej, gdyby II wojna światowa nigdy nie nastąpiła. Niezliczona ilość zabitych ludzi, zniszczenia warte miliardy dolarów..... I demony. Narodzone z bólu, śmierci, nienawiści, strachu. Nie wszystkie są złe – niektóre po prostu zadziwiła ludzka skłonność do zadawania sobie bólu. Że co? Że te nie-złe są po naszej stronie? Bron boże, one też chcą naszego zniszczenia, ale z innych przyczyn .
Witamy na ziemi, anno domini  1951.

O czym to jest?
Gra jest – najprościej rzecz biorąc – o ksenocydzie (dziele zniszczenia gatunku inteligentnego) – tylko w wykonaniu demonim. Jedyną nadzieją dla ludzi są Tknięci – ludzie, którzy przeżyli opętanie, i albo opanowali wewnętrznego demona albo go pokonali, pochłaniając część jego mocy. Zwykli ludzie również mogą toczyć bój, ale ci z kolei mogą najwyżej zniszczyć materialną powłokę demona.

II. Opis świata
Opis stron konfliktu:
a) Demony
Gdy jakakolwiek negatywna emocja sięga zenitu – przybywa duch, którego żywiołem jest ta emocja, np. demony śmierci się pojawiają w czasie bitew i czerpią moc z każdym zabitym. Niewiadomym jest, czy to emocje je kreują, czy tylko przyzywają – tak czy owak jest to bez głębszego znaczenia. Ważne jest coś innego – one są nieśmiertelne. Tak, nie przesłyszałeś się. Nieważne, jak byś takiego ciął, miażdżył czy w inny sposób niszczył jego ciało – sam demon odleci jako duch i stworzy sobie inną powłokę. 
Demony – jako duchy – nie mogą szkodzić ludziom. Mogą najwyżej opętywał ludzi.... I wtedy zaczyna się zabawa. Tym dłużej demon przebywa w ciele, tym bardziej pochłania jego duszę. Taka dusza to ma w sobie całkiem sporo energii, wiecie? Gdy wszelki opór człowieka zostaje przełamany, demon ma do wyboru albo pochłonąć duszę do końca  - przez co jego poziom mocy poważnie wzrasta – albo związać się z nią, dzięki czemu można korzystać z jej pamięci i wiedzy, oraz dodatkowo utrudnia to egzorcyzmy. Egzystują sobie potem w takim opanowanym ciele.... Mutują go powoli..... Aż w końcu stają się siłą starczającą do zniszczenia miasta. Wtedy już nie egzorcyzmy, już nie pistolety mogą z nim walczyć, wtedy konieczna jest interwencja Tkniętego lub wojska.
Jak z nimi walczyć skoro są to istoty nieśmiertelne? Ha! To akurat proste – w teorii.  Wystarczy zniszczyć powłokę, następnie przejść na drugą stronę i uwięzić go.
Demony się nie znają na ludzkiej biologii, więc zanim pozwolą mózgowi kontrolować ciało, używają własnej mocy do życia – np. sami muszą kontrolować pracę serca, nie wiedzą co to jedzenie etc. Co za tym idzie -  w czasie walki z świeżo opętanym, demon który jest sprawcą problemów po każdym zadanym mu ciosie używa własnej mocy, by się wyleczyć. Takie walki są uciążliwe, ale potem łatwo uwięzić demona. Jak uwięzić? W sobie. Pochłonąć, po prostu. I może tego dokonać tylko i wyłącznie Tknięty.

b) Tknięci
Nie wszystkie opętania muszą się skończyć kompletnym opanowaniem. Niektórym ludziom udaje się wyrzucić demona z siebie. Jeśli demon będzie się próbował utrzymać, ale mimo to ulegnie, powstaje Tknięty – człowiek, który w takim stopniu zyskał przewagę nad złym duchem, że wyrwał mu nawet część mocy. Rzadko kiedy ich ciała są zmutowane, ale się zdarza.
Z powodu zwiększonej mocy są zwykle silniejsi i zręczniejsi niż normalni ludzie. Do tego – co jest ich najważniejszą cechą – potrafią również przechodzić na drugą stronę.
To Tknięci najskuteczniej walczą z demonami. Tylko oni wiedzą z własnego doświadczenia do czego oni są zdolni, a dzięki mocy pozostawionej przez swego ,,lokatora'' toczą walki z nimi na ich własnych prawach.  
Podobnie jak demony, poziom ich mocy wciąż rośnie – z taką różnicą, że demonom rosnący poziom mocy przeznaczają na coraz lepszą kontrolę opętanego człowieka. Tkniętemu natomiast moc rośnie maksymalnie do poziomu słabego demona. Na tymże poziomie może również – tak jak Demon – przechodzić na drugą stronę bez żadnych przeszkód, opętywać ludzi etc.

c) Inkwizycja
Gdy wyszło na jaw, że druga wojna światowa sprawiła, że na świecie zaczęły się pojawiać Demony, Watykan natychmiast zareagował. Utworzył mianowicie nowy instytut parareligijny – oddziały inkwizycji europejskiej. Każdy inkwizytor na początku przechodził szkolenie na temat użycia broni i uczono go egzorcyzmów.  Tym większymi sukcesami się mógł pochwalić, tym większe wsparcie dostawał. Obecnie niemal w każdym mieście znajduje się biuro inkwizycji.
Inkwizytora łatwo rozpoznać – raczej nikt inny nie chodzi z złotym krzyżem na piersi i strzelbą na plecach, nie ubiera w ubrania z koloratką ani nie ma na policzku tatuażu przedstawiającego Jezusa stojącego na kuli ziemskiej.
Nie są może tak skuteczni w walce jak Tknięci, ale potrafią pokazać pazur. Ich umiejętności walki zdumiewają, podobnie jak niezwykle rzadka wśród normalnych ludzi, zdolność widzenia we wszystkim broni. Walczę z demonem w kuchni? Szybko do szafki i wyjmujemy nóż! Demon ostatniego stopnia pustoszy miasto, a ocalali zabarykadowali się w monopolowym?  Robimy koktajle Mołotowa, w końcu nawet jeśli wróg ugasi płomień porządnie go to osłabi. Dodatkową przewagą nad Tkniętymi jest wiedza na temat złych duchów -  o ile Tknięci wiedzą głównie o demonach z swojej sfery, to Inkwizytorzy doskonale znają słabości i zalety większości. A skąd? Z książek! 
Inkwizytorzy zwalczają również tkniętych, uważając ich za braci Demonów. Zbuntowanych – ale braci, przez co skazanych na potępienie ze względu na samo pokrewieństwo. Niestety, agenci Watykanu nie potrafią przechodzić drugą stronę, przez co mogą unieszkodliwić demona tylko na krótki czas – czas do regeneracji. Teoretycznie Tknięty Inkwizytor byłby najbardziej skutecznym pogromcą demonów, ale tu na przeszkodzie stoją uprzedzenia.

d) Zakon Nowego świtu
Wojna z demonami to idealna okazja dla różnych pomyleńców, którzy postanawiają dorobić walce ideologię. Zakon Nowego Świta poszedł krok dalej – oni ideologię wprowadzają w życie. A że jest okropna, wszyscy z nimi walczą.
Mianowicie, ci pomyleńcy założyli że obecną sytuację trzeba wykorzystać do, uwaga, stworzenia nowego, lepszego człowieka! Recepta jest prosta – wezwać demona, dać mu jakiegoś biedaka do opętania a następnie czekać aż zły duch zmutuje ciało, po czym go wyrzucić. Następnie się go wygania. Proste? Nie aż tak. Żeby przywołać demona trzeba doprowadzić do naprawdę potężnej emocji lub odczucia – byle było negatywne. Dlatego kandydatów na ,,nadludzi'' poddaje się torturom, każe im się ze sobą walczyć lub otacza się ich najgorszymi warunkami  życia – żeby demon bólu, śmierci lub goryczy mógł zainfekować kandydata
Walka z Zakonem przypomina walkę z wiatrakami – technicznie rzecz biorąc, nadludzie to Tknięci, więc posiadają oni większą wartość bojową niż przeciętny człowiek. Do tego nie wiadomo dokładnie gdzie mają siedzibę
Tknięci Zakonu są albo bezwzględnymi fanatykami, albo buntownikami przeciw okrucieństwie własnych oprawców. 

 
Przyczyny wojny ludzko-duchowej
 Wyobraźcie sobie, że śpicie sobie smacznie.... Gdy nagle budzi was taki ryk, że niemal tracicie słuch. Postanawiacie zobaczyć co to jest, a gdy wychodzicie, widzicie dwa wściekłe, gryzące psy. Na dodatek niemiłosiernie wyjące po każdym zadanym sobie ciosie. Cóż poradzicie? Zwierzęta są wściekłe, za chwilę same się zagryzą  a zanim to zrobią jeszcze pobudzą sąsiadów. To proste, dzwonisz po hycla lub rozwścieczony decydujesz się skrócić psom mękę. Tak to widzą dobre demony – chcą nas zabić, by nie było owego metaforycznego wycia – śmierci, nienawiści etc.
Gdybyś zaś  wyszedł, zabił psy a potem zaczął szczepić inne zwierzęta ich krwią by się wściekły i byś mógł je wszystkie ,,w majestacie prawa'' pozabijać- byłbyś złym demonem. One bowiem owym wyciem się żywią, i w ich interesie leży by go było jak najwięcej. A gdy się już nasycą zniszczą nas dla samej radości niszczenia.

Druga strona
Ach, kilkanaście razy wspomniałem o drugiej stronie, ale jeszcze nie wyjaśnił co to jest. A zatem słuchaj, skoro jesteś taki ciekawy.
Imaginuj sobie, że wszystko co zrobisz na świecie ma odbicie gdzie indziej. Taki efekt motyla – dzisiaj zabijesz mrówkę, a za kilka tysięcy lat kosmici nas zniszczą za mordowanie zwierząt dawno temu.
Czymś takim jest Druga strona – tak odbija się każdy uczynek uczyniony przez nas. Tym był ważniejszy, tym był silniejszy. Tam do dzisiaj pod Waterloo walczą duchy armii Napoleońskiej Tak po dziś dzień Szwedzi szturmują Częstochowę, tam wciąż stoi koloseum, na dodatek toczą się w nim walki ku uciesze mieszkańców. Tam trafia tylko to co poważnie oddziaływało na świat – jeśli przejdziesz tam w swoim domu, upewnij się że nie stał na jego miejscu obóz wojskowy czy coś innego.
Ach tak... Mieszkańcy. Na dusze obecnie zamieszkujących tą przeklętą sferę działały tylko i wyłącznie ich czyny. Ci, co byli dobrzy trafili gdzie indziej, może do Nieba? Ci co zaś czynili tylko zło, przeszli Tam. Nie zdają sobie sprawy że nie żyją, ich życie to ciągłe hulanki. Dlatego są idealnym pokarmem dla demonów. Jeśli jakiś Zły Duch utraci powłokę lub zostanie z niej wygnany, prawdopodobnie ucieknie do Drugiej Strony, by się pożywić negatywną energią.
Jeśli chcesz przejść TAM... Uważaj. Śmierć TAM oznacza i śmierć TU, na takiej samej zasadzie, na której umiera ciało bez głowy.


Dopalacze
I tu przechodzimy do jednej z najbardziej kontrowersyjnych części walki.
Narkotyki. Drugi. Dopalacze. Jak zwał tak zwał. Tak czy owak, bez nich by ta wojna była dla nas definitywnie przegrana.
Dlaczego? Pomyślcie. Wiadomo, że na haju ma się często różne wizje. W wypadku niektórych, wypuszczanych tylko i wyłącznie dla inkwizycji -  owe wizje pokazują, kto jest demonem. Na serio – po zażyciu owego słynnego Proszku Boga  widzi się nie ludzi, a ich dusze. Rozróżnia się, czy są grzesznikami, ludźmi bogobojnymi...Czy opętańcami. W tym ostatnim wypadku po prostu widać, że duch jest niejednorodny, że się zmienia, pulsuje, obie strony starają się zwyciężyć. Inny narkotyk , już bardziej dostępny, ujawnia prawdziwą naturę podejrzanej osoby – skrycie podany, w herbacie, posiłku, dożylnie czy w powietrzu znacznie osłabia użytkownika i doprowadza do utraty przytomności. Świeżo osadzony w ciele Demon jednak nie zauważa jednak, że jest coś nie tak, narkotyk wysysa powoli energię ciała a demon zastępuję energię ciała własną, duchową.  Taki opętaniec będzie potem osłabiony, więc należy bezzwłocznie zaatakować.
Ale pamiętaj! Te środki uzależniają (patrz – rozdział III, paragraf c). Na dodatek, jako że nie są one  zwykłym prochem rozweselającym, ich efekty uboczne są dość....Interesujące.
Jakie to dziwne – żeby pokonać potężnego wroga, trzeba zażyć środki które cię osłabiają i w efekcie – zmniejszają szansę na zwycięstwo.

Lista przydatnych środków chemicznych:
-Proszek Boga – słabo dostępny środek (tylko inkwizycja), średnio uzależniający. Powoduje widzenie dusz, co pozwala odróżnić normalnych ludzi od opętanych. Efekt przedawkowania – powoduje dziwne wizje, do tego dusze normalne mogą się jawić jako demoniczne.
- Brama – słabo dostępny środek, mocno uzależniający. W wypadku Tkniętych pozwala na chwilowe przejście na drugą stronę. W wypadku zwykłych ludzi powoduje widzenie drugiej strony, czyli  wzrok przechodzi do tamtego wymiaru, ciało z rozumem zaś pozostaje tutaj. Powoduje to niezbyt przyjemny efekt,  gdy można np. uderzyć w ścianę która jest tutaj, ale nie ma tam. Przedawkowanie powoduje śmierć – bez żadnych stanów przejściowych. Dawka maksymalna to jedno zaciągnięcie się. Jeśli sprawa jest poważna, Tknięty może poświęcić życie i przedawkować. I tak pozostanie po drugiej stronie na tyle długi czas, by uwięzić w sobie ogrom demonów, lecz  czy gdy dusza oderwie się od ciała, demony się nie uwolnią to inna sprawa.
- Słodki środek na słodki sen – średnio dostępny środek, słabo uzależniający Wprowadzony w jakikolwiek sposób do organizmu powoduje osłabienie. Z tego powodu jest lubiany przez morderców, którzy dzięki temu mogą uśpić i ofiarę i ewentualną ochronę. U Demonów powoduje tylko chwilowe osłabienie, które należy bezzwłocznie wykorzystać. Przypomina wyglądem i smakiem cukier. Przedawkowanie kończy się mało przyjemnie – postępującym paraliżem układu nerwowego, aż do śmierci.
-Płynna śmierć – słabo dostępny środek (czarny rynek, posiadanie jest karane co najmniej dwudziestoma latami więzienia), nie powoduje uzależnienia. Jest znacznie potężniejszą wersją Słodkiego środka. Wysysa siły w takim stopniu i tempie, że praktycznie nie ma sensu próbować umknąć śmierci. W wypadku demonów jedynie osłabia je do tego stopnia, że zapada w śpiączkę. Jeśli demon nie jest za silny, to nie jest też trudne potem jego uwięzienie. Jedyna forma to forma płynna.
- Trzecie oko – powszechnie dostępny środek, średnio uzależniający. Co nas nie zabije to nas wzmocni, mówili mądrzy ludzie. Ci sami ludzie zażywają trzecie oko – środek znacznie polepszający percepcję i refleks. Efektem przedawkowania są mroczki przed oczami, czasowy daltonizm lub kurza ślepota.
- Czerwony byk – powszechnie dostępny środek, słabo uzależniający Ta substancja pomaga w wzroście masy mięśniowej. Efektem przedawkowania (niezwykle trudno, trzeba by nie pić nic poza tym przez miesiąc) jest osłabienie pracy serca, postępujące aż do śmierci.
- Omam – średnio dostępny środek, silnie uzależniający. Prosta substancja mająca na celu dać radość zażywającemu. Po prostu wprowadza użytkownika w stan, w którym przez pół godziny widzi to, co chce. Są to jednak tylko obrazy – nie da się w ten sposób przywołać armii czy czegoś przydatnego. Efektem przedawkowania jest sprawienie, że widzi się wszystko o czym się pomyśli – co wkrótce doprowadza do obłędu. Szaleniec ma jeszcze gorsze omamy i to się tak zapętla, aż do samobójstwa lub katatonii. 
-Marihuana – łatwo dostępny środek, słabo uzależniający. Tak jak omam, jest no narkotyk rozrywkowy. Powoduje uczucie relaksu i przyrost euforii. Efektem przedawkowania są zaburzenia pamięci i wzrost wrażliwości na światło.

Lista popularnych broni używanych przeciw demonom 
-Pistolet dwulufowy – Zwykły pistolet, ale dający dwa strzały, po jednym na lufę. Lubiany za duży kaliber pocisku, niską wagę i mały rozmiar
-Dubeltówka – Dwustrzałowa strzelba z dużym odrzutem. Lubiana za silny strzał i wzbudzany respekt 
-Ciężkie ostrze – Ogromna broń sieczna przypominająca miecz katowski (2 metry) ale bez gardy) Lubiane za duży rozmiar i wagę, dobre jednak tylko dla siłaczy (zwłaszcza Tkniętych)
-Szabla –Wygięta broń sieczna. Lubiana za lekkość i szybkość
-Działko Gatlinga – Wielolufowe, ciężkie działko. Lubiane za szybkostrzelność
-Koktajl Mołotowa – Butla z łatwopalnym płynem i środkiem zapalającym. Lubiana za prostotę i siłę.

 - Ciężkie ostrze

TABELA BRONI BIAŁYCH

Nazwa
Szabla
Sztylet
Rapier
Ciężkie ostrze
Obrażenia
+1
-1
Pchnięcie +2, cięcie -2
+4
Szybkość
+1
+3
+
-2
Waga
średnia
lekki
lekki
ciężki
Dostępność
Powszechny
Powszechny
Średnio dostępny
Rzadkość
Cena
ok. 50 $
ok. 15 $
ok. 40 $
ok. 100 $

TABELA BRONI DYSTANSOWEJ

Nazwa
Pistolet
Strzelba
Pistolet dwulufowy
Działko Gatlinga
Obrażenia
 Bez modyfikacji
+2
Bez modyfikacji
+1
Szybkostrzelność
 niska
niska
średnia
niezwykła
Waga
mała
średnia
mała
ciężkie
Dostępność
Powszechny
Średnio dostępny
Średnio dostępny
Rzadkość
Cena
ok. 35 $
ok. 100 $
ok. 100 $
ok. 500 $

TABELA BRONI MIOTANEJ

Nazwa
Koktajl Mołotowa
Granat odłamkowy
Granat zaczepny
Granat usypiający
Obrażenia (na metr/ 2 metry od wybuchu)
+3 stopnie do obrażeń/ +1 stopień do obrażeń
+4 S.D.O/ +2  S.D.O
+5  S.D.O / +5 S.D.O
+3 do rzutu na uśpienie
Waga
lekki
lekki
lekki
lekki
Dostępność
Powszechny
Średnio dostępny 
Rzadki
Średnio dostępny
Cena
ok. 5 $ / łatwy do zrobienia
ok. 30 $
ok. 70 $
ok. 50 $


III. Postać
a) Tworzenie postaci
Na początku pan gracz wybiera jeden z czterech głównych rodzajów postaci: Demon, Tknięty, Inkwizytor lub Zakonnik Nowego Świtu. Rys historyczny jest w opisie stron konfliktu (rozdział ,,Opis świata''), zaś umiejętności ichnie znajdziesz poniżej.
Po wybraniu rodzaju, ma się do przydzielenia 20 pkt. cech i 5 pkt. umiejętności. Maksymalną wartością cechy jest 15. Po rozdysponowaniu punktów pozostaje wybranie imienia, narodowości i spisanie historii. Jeśli nie gra się zaś Inkwizytorem trzeba wybrać jeszcze Żywioł – czyli emocję dzięki której zostałeś przywołany/ został przywołany demon który cię opętał.
Cennik:
Pierwszy poziom umiejętności – 1 pkt.
Drugi poziom – 3 pkt.
Trzeci poziom – 5 pkt.
Przed wykupieniem drugiego czy trzeciego poziomu trzeba wykupić wcześniejsze.
Wzrost cechy o 1 poziom – 1 pkt. cech








Cechy:
Siła – odpowiada za siłę fizyczną, obrażenia i udźwig
Zręczność – odpowiada za ogólną sprawność ciała i szybkość
Wytrzymałość – odporność na środki chemiczne, obrażenia i warunki pogodowe
Wola – siła woli, ważna zwłaszcza przy opętywaniu i egzorcyzmach
Percepcja – ogólna jakość zmysłów – wzrok, węch, słuch etc.





b) Umiejętności postaci

DEMON
-Opętywanie – pozwala po śmierci opętać dowolnego człowieka.
Poziom pierwszy – przy opętywaniu wykonuje się przeciwstawny test na wolę, bez żadnych modyfikatorów.
Poziom drugi – przy opętywaniu wykonuje się przeciwstawny test na wolę, z modyfikatorem +2 dla demona
Poziom trzeci – przy opętywaniu wykonuje się test na wolę o trudności 8, o ile opętany nie jest tkniętym. Wtedy wykonuje się test przeciwstawny z modyfikatorem +3 dla demona
-Mutacja – sprawia że Demon przystosowuje ciało do swoich osobistych potrzeb
Poziom pierwszy – dostaje się dwa punkty cech do rozdysponowania. Przy kontaktach z ludźmi ci zaczynają być wobec ciebie nieufni.
Poziom drugi -  dostaje się dwa punkty cech do rozdysponowania. Przy kontaktach z ludźmi ci zaczynają się ciebie bać, albo radzić byś poszedł do lekarza
Poziom trzeci -  dostaje się trzy punkty cech do rozdysponowania. Ludzie rozpoznają w tobie demona, nie ma już sposobu byś mógł ich do siebie przekonać.
- Rezonans -  określa jak Demon jest przystosowany do ludzkiego ciała.
Poziom pierwszy – dostaje się punkt cechy do rozdysponowania. Przy śmierci ciała tracisz jeden poziom mocy mniej.
Poziom drugi - dostaje się punkt cechy do rozdysponowania. Przy śmierci ciała tracisz dwa poziomy mocy mniej.
Poziom trzeci -dostaje się punkt cechy do rozdysponowania. Zachowujesz się już jak prawdziwy człowiek. Prz  śmierci tracisz trzy poziomy mocy mniej.
- Magia – określa  nienaturalne zdolności.
Poziom pierwszy – można używać magii w prosty sposób, np. zamiast zapalniczki, do podnoszenia lekkich rzeczy – brak wartości bojowej.
Poziom drugi – magia może być używana w średnio skomplikowany sposób – stworzenie kuli ognia,  podnoszenia średnio ciężkich przedmiotów. Średnia wartość bojowa.
Poziom trzeci – pozwala kreować przedmioty z nicości. Duża wartość bojowa.
- Druga strona – określa w jakim stopniu można się przenieść na drugą stronę.
Poziom pierwszy – pozwala przechodzić duchem na drugą stronę, ciało może się wyzwolić (przeciwstawny test na wolę)
Poziom drugi – pozwala przechodzić na drugą stronę,  ciało może się wyzwolić, jeśli się nie uda w czasie gdy duch jest po drugiej stronie o ciało dba umysł (jeśli się jest za długo, nie ma możliwości by ciało umarło z głodu, bo pójdzie coś zjeść etc – na pierwszym poziomie tego nie ma)
Poziom trzeci – przechodzenie na drugą stronę wraz z ciałem
- Skóra z żelaza – pozwala na przemiany skóry swojego ciała w znacznie trwalszy materiał.
Poziom pierwszy – zmniejsza obrażenia o 1 pkt.
Poziom drugi – zmniejsza obrażenia o 1 stopień.
Poziom trzeci – zmniejsza obrażenia o 2 stopnie. Wzbudza zaciekawienie postronnych.
- Moc z strefy – określa, jak dużo korzyści czerpiesz w miejscach, w których emocja która cię przywołała, doprowadziła do zbrodni.
Poziom pierwszy – wszelkie rzuty są w takich miejscach wyższe o 1 pkt.
Poziom drugi – wszystkie cechy są wyższe o 1 pkt, wyniki rzutów są wyższe o 2 pkt.
Poziom trzeci – jw. i dodatkowo jedna wybrana umiejętność ma max. poziom w takim miejscu. Jeśli wszystkie już masz na takim poziomie to zwiększa cechy o 3 pkt.

TKNIĘTY
-Kontakt z demonem – pozwala na wykrycie demona który cię opętał.
Poziom pierwszy – wyczuwasz miejsce w którym jest. Jeśli go pochłoniesz zdobywasz gratis 5 pkt. cech.
Poziom drugi – wyczuwasz miejsce w którym jest, potrafisz określić jego poziom mocy. Do walki z nim twoje rzuty są wyższe o 1 pkt. Jeśli go pochłoniesz zdobywasz gratis 9 pkt. umiejętności lub 10 cech.
Poziom trzeci – Wyczuwasz dokładnie gdzie jest, wyczuwasz jego poziom mocy, jeśli zdasz test woli o trudności 15 widzisz miejsce gdzie jest. Do walki z nim twoje rzuty są wyższe o 1, jeśli go pochłoniesz bonus rzutów +1 zostaje ci na stałe, dodatkowo możesz zyskać możliwość uzyskania demonicznych zdolności (moc z strefy,  skóra z żelaza, demonia druga strona zastępuje twoją) lub 14 pkt. umiejętności i 14 pkt. cech.
- Przedłużenie ręki – pozwala ci wybrać ulubioną broń.
Poziom pierwszy – ulubiona broń zdobywa +1 pkt. do ataku.
Poziom drugi – ulubiona broń zdobywa +3 pkt do ataku i +2 do szybkości/szybkostrzelności.
Poziom trzeci – jw, do tego mając ową broń przy sobie twoje rzuty mają doliczane +2, w zamian jednak jeśli tą bron zgubiłeś/zniszczono ci ją tracisz -1 pkt dopóki nie znajdziesz sobie takiej samej.
- Druga strona - określa w jakim stopniu można się przenieść na drugą stronę
Poziom pierwszy – pozwala się przenieść na drugą stronę tylko pod wpływem Bramy.
Poziom drugi – pozwala na przejście bez narkotyków, ale wtedy wszystkie rzuty po drugiej stronie mają modyfikator -2.
Poziom trzeci – pozwala na przejście bez narkotyków.
-Nadmiar energii – pozwala przekształcić nadmiar energii w ulepszenie ciała
Poziom pierwszy – dodaje 2 pkt. cech.
Poziom drugi – dodaje 3 pkt. cech.
Poziom trzeci – dodaje 4 pkt. cech
- Jestem by cię zniszczyć – sprawia że Tknięty zaczyna się specjalizować w niszczeniu określonego przeciwnika (inkwizytorów, demonów, Tkniętych Zakonu)
Poziom pierwszy – w walce z określonym wrogiem rzuty są wyższe o 1 pkt.
Poziom drugi – jw. i w walce z określonym przeciwnikiem zadawane obrażenia są wyższe o 1 pkt.
Poziom trzeci – jw. i znany jest ci słaby punkt wroga – uderzenie w to miejsce jest łatwiejsze do zablokowania (wróg + 3 pkt. do obrony), ale jeśli cios zostanie zadany wróg musi wykonać rzut na wytrzymałość o trudności 15 pkt, jeśli się nie uda to mdleje/opuszcza ciało.
-Więź – sprawia że Tknięty zaczyna się zbliżać do demonów, dzięki czemu lepiej z nimi walczy.
Poziom pierwszy – w czasie walki z demonem zyskujesz 1 pkt. do cechy którą ma najmocniejszą.
Poziom drugi – w czasie walki z demonem oczy ci zachodzą mgłą a cera blednie, zyskujesz 2 pkt. do cechy którą demon ma najmocniejszą.
Poziom trzeci – na czas walki zyskujesz nienaturalny, zmutowany wygląd, możesz użyć jednej, najmocniej rozwiniętej umiejętności demona, przy teście woli o trudności 20 możesz zyskać (oczywiście tylko na czas walki) wszystkie umiejętności demona i jego punkty cech.
- Dopalacz – pozwala w potrzebie na wytężenia sił ponad normę.
Poziom pierwszy – możesz na czas jednego rzutu zwiększyć jedną cechę o 2 pkt, przy następnym rzucie na tą cechę też tracisz (i też tylko na jeden rzut) 2 pkt. danej cechy.
Poziom drugi – jw. ale zwiększenie cechy nie ma limitu – byle zwiększenie nie miało większej wartości niż cecha obecnie, bo w następnym teście (tym z modyfikatorem ujemnym) cecha by miała wartość ujemną!
Poziom trzeci – jw, ale modyfikator ujemny jest dwa razy mniejszy niż dopalenie.

INKWIZYTOR
-To wola boża! - pokazuje, jaki szacunek otacza Inkwizytora i jaki jest jego wpływ na ludzi.
Poziom pierwszy – cywile mają obowiązek pomocy, ale robią to niechętnie. Pod działaniem silnych emocji wyłamują się (np. jeśli się boją to uciekną, jeśli są wściekli to bez względu na rozkaz rzucą się na wroga z pięściami etc.)
Poziom drugi – cywile słuchają się inkwizytora, pod działaniem emocji starają się utrzymać.
Poziom trzeci – bez żadnej zachęty pomagają inkwizytorowi, pod wpływem rozkazu poskramiają nawet najbardziej skrajne emocje.
- Siódmy, ósmy, dziewiąty zmysł... - określa dodatkowe szanse na znalezienie czegoś, wykrycia słabych punktów etc.
Poziom pierwszy – Inkwizytor niejasno wyczuwa że coś jest nie tak jeśli rozmówca mataczy lub w pobliżu jest demon, w pomieszczeniach łatwo zauważa możliwe wyjścia
Poziom drugi – Inkwizytor wyczuwa że rozmówca kłamie, może też wyczuć demona, w trakcie walki może zauważyć pomocny szczegół, że np. w tym miejscu podłoga jest cieńsza, żyrandol wisi nad wrogiem etc.
Poziom trzeci – Inkwizytor wyczuwa intencje rozmówców, wyczuwa też demony, potrafi na bieżąco w trakcie walki zdobyć improwizowaną broń odpowiednią na tego akurat przeciwnika, wyczuwa też słabe punkty (obrażenia +1).
- Egzorcyzmy- czyli modlitwy, mające wyrzucić demona z ciała
Poziom pierwszy – może wyrzucić demona z rannego ciała, wymagany jest przeciwstawny test woli.
Poziom drugi – może wyrzucić demona bez żadnych warunków, jeśli jest ranny to w teście woli Inkwizytor ma modyfikator +2, do tego jest 50% szansy ze powstanie Tknięty.
Poziom trzeci – modyfikator przy teście wynosi +2, jeśli demon jest ranny to modyfikator wynosi +4, Inkwizytor może określić czy chce stworzyć Tkniętego.
 - Broni nas opieka boska! - Wiara przenosi góry, więc czemu by nie miała spowalniać i osłabiać ciosów?
Poziom pierwszy – inkwizytor dostaje +1 do obrony przy blokowaniu ataków
Poziom drugi – obrażenia zadanie inkwizytorowi są mniejsze o 1 pkt, dodatkowo inkwizytor dostaje +2 pkt przy blokowaniu ataków. Obiekty wokół wydają odgłosy, układające się w słowa modlitwy.
Poziom trzeci – obrażenia zadawane inkwizytorowi są mniejsze o stopień. Inkwizytor blokując ciosy dostaje +3 pkt do obrony. Wiatr tak ciska pyłem, że ten układa się w postać św. Jerzego lub św. Michała, walczącego z wrogiem.
 - Łaska z nieba – czyli wymodlone przez Inkwizytora wzmocnienia, by lepiej nieść słowa Chrystusa.
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Poziom pierwszy – Inkwizytor dostaje 1 pkt. cech
Poziom drugi – Inkwizytor dostaje 2 pkt. cech
Poziom trzeci – Inkwizytor dostaje 3 pkt. cech
 -Wierzę, więc cieszę się łaskami – prawdziwie święty Inkwizytor jest wspomagany przez Niebiosa nie tylko w walce
Poziom pierwszy – za każdy dobry uczynek Inkwizytor odnosi drobną korzyść – a to dostrzeże dolara pod nogami, a to dowie się czegoś przydatnego.
Poziom drugi – za każdy dobry uczynek Inkwizytor odnosi drobną korzyść, a nieznajomi których potem nikt nie potrafi odnaleźć mu pomagają
Poziom trzeci – mocą Boską za oddaną służbę Inkwizytor otrzymuje 3 pkt. cech,  wspomagają go święci których widzi tylko on, ale efekty ich czynów widzi każdy.
 - Niecodzienne zdolności – naprawdę niecodzienne zdolności, które mogą się wydać postronnym podejrzane.
Poziom pierwszy – Inkwizytorowi nagle wyostrza się wzrok i słuch, może dojrzeć więcej rzeczy lub usłyszeć coś przydatnego.
Poziom drugi – w chwilach zagrożenia Inkwizytorowi wzrasta jedna cecha o 1 pkt. Jeśli chce może przemówić głosem anielskim.
Poziom trzeci – Inkwizytor jaśnieje niczym słońce, może również biegać po wodzie – ale nie może się zatrzymać.

ZAKONNIK
 - Druga strona - określa w jakim stopniu można się przenieść na drugą stronę
Poziom pierwszy – pozwala się przenieść na drugą stronę tylko pod wpływem Bramy.
Poziom drugi – pozwala na przejście bez narkotyków, ale wtedy wszystkie rzuty po drugiej stronie mają modyfikator -2.
Poziom trzeci – pozwala na przejście bez narkotyków.
- Egzorcyzmy – plugawe czary Zakonu, pozwalające tworzyć nowych Tkniętych
Poziom pierwszy – przy egzorcyzmie wymagany jest przeciwstawny test woli, 50% szansy na stworzenie tkniętego.
Poziom drugi – przy egzorcyzmie wymagany jest przeciwstawny test woli, tknięty powstanie na pewno, 50% szansy że będzie miał pomieszane zmysły.
Poziom trzeci –  przy egzorcyzmie wymagany jest przeciwstawny test woli z modyfikatorem +2, tknięty powstanie na pewno
- Kumulacja zła – pozwala to na takim skumulowaniu negatywnej emocji, ze przybędzie demon.
Poziom pierwszy – możliwa jest kumulacja strachu. Osoba w której się to skumuluje może zwariować, 50% szansy na przybycie demona. Możliwe użycie jako tortury.
Poziom drugi – możliwa jest kumulacja uczucia beznadziei. Osoba w której się to skumuluje może popełnić samobójstwo, 50% szans na przybycie demona.
Poziom trzeci – możliwa jest kumulacja śmierci. Zabija jedną osobę, Tknięci, Inkwizytorzy i Demony muszą wykonać test wytrzymałości o trudności 10 by przeżyć. 75% szansy na przybycie demona.
-Fanatyzm – umiejętność, pokazująca jak zaawansowany w wierze w lepsze jutro jest Zakonnik.
Poziom pierwszy – w czasie walki rzuty są wyższe o 1 pkt.
Poziom drugi – w razie ciężkich obrażeń pozwala na zadanie ostatecznego ciosu, zadającego 5 pkt więcej obrażeń. Możliwe tylko przy ciężkiej ranie. Po ciosie wymagany jest rzut na wytrzymałość o trudności 15 pkt, czy Zakonnik nie zemdlał od utraty sił.
Poziom trzeci – na czas jednej kolejki walki Zakonnik otrzymuje o połowę mniejsze obrażenia.
- Mutacja – zgodnie z doktryną Zakonu każdy człowiek powinien być opętany i zmutowany przez demona przed uwolnieniem. Mutacje się rozwijają jeszcze bardziej w czasie życia.
Poziom pierwszy – dostaje się jeden punkty cech do rozdysponowania. Przy kontaktach z ludźmi ci zaczynają być wobec ciebie nieufni.
Poziom drugi -  dostaje się dwa punkty cech do rozdysponowania. Przy kontaktach z ludźmi ci zaczynają się ciebie bać, albo radzić byś poszedł do lekarza
Poziom trzeci -  dostaje się trzy punkty cech do rozdysponowania. Ludzie zaczynają się ciebie bać i nienawidzić.
-Szaleństwo – rzadko kiedy dzieło ,,zakażenia'' demonem przez Zakon udaje się przeżyć bez potężnej traumy. Potem jednak Zakonników uczy się jak ją przekształcić w szał bojowy.
Poziom pierwszy – w czasie walki dodaje +1 do obrażeń kosztem modyfikatora -1 w czasie obrony.
Poziom drugi – w czasie walki dodaje +2 do obrażeń kosztem modyfikatora -1 w czasie obrony.
Poziom trzeci – Siekasz i tniesz nie zważając na rany. Dodajesz +4 do obrażeń kosztem -2 do obrony, do tego co strachliwsi wrogowie muszą wykonać przeciwstawny test na wolę, by nie uciec widząc cię w szale.
- Więź – Zakonnik coraz bardziej upadania się do demona, by stać się godnym lepszego świata.
Poziom pierwszy – w czasie walki można korzystać z pierwszopoziomowej ,,Magii''.
Poziom drugi – Oczy stają się zamglone, a cera blada. W czasie walki oprócz pierwszopoziomowej ,,Magii'' można użyć pierwszopoziomowej ,,Skóry z żelaza''.
Poziom trzeci – w miejscach z twojej strefy twoje rzuty są wyższe o 2 pkt, dodatkowo możesz korzystać z drugopoziomowej ,,Magii'' i ,,Skóry z żelaza''

c) Uzależnienia, obłęd, tonaż
-Uzależnienie – każda dawka narkotyku oznacza większe uzależnienie. Słabo uzależniające środki zwiększają  uzależnienie o 1 pkt, średnio uzależniające o 2 pkt a mocno uzależniające – o 3 pkt co dawkę. Każdego dnia uzależnienie spada o 1 pkt, a jeśli wartość ta osiągnie 20 pkt. postać staje się uzależniona.  Bez zażycia codziennej dawki wszystkie współczynniki są niższe o 2 pkt. Rzucić to można tylko i wyłącznie po prostu nie biorąc, trzeba wtedy się pogodzić z karami. Stan uzależnienia znika gdy ilość punktów spada do 10.
Po kilku dniach uzależnienia, maksymalny pułap uzależnienia wzrasta, więc by nie mieć kar trzeba brać więcej. Wtedy jednak łatwo przedawkować (zwykle jakieś trzy dawki w jednym dniu)

-Obłęd – niektóre akcje, np. zażycie Bramy grając inkwizytorem za częste branie Omamu, przedawkowanie proszku dusz, widzenie okrutnych zbrodni, kumulacja strachu etc. powodują przyrost punktów obłędu. To, co się dzieje z takim delikwentem zależy od mistrza gry. Może nagle kompani zmienią się w monstra? Może nagle z ręki wyjdą przeróżne owady? Najważniejsze jest to, że takie wizje powodują dalszy przyrost obłędu, a gdy minie on pułap 30 pkt. gracz co chwilę musi rzucić na wolę, czy postać nie popełniła samobójstwa.
Jak zbić punkty obłędu? Można iść do psychiatryka, tam personel ci chętnie pomoże. Można zażyć marihuanę lub omam (o ile nie jest się od niego uzależnionym lub się go nie przedawkuje). Można po prostu odpocząć.

Tonaż – wynosi tyle ile siła postaci pomnożona przez dwa. Określa to, ile postać może unieść. Waga mała odpowiada za 1 pkt, średnia za 2 pkt a ciężka za 4 pkt. Gdy tonaż przekroczy pułap, postać zdobywa ogromne kary do współczynników - -1 za każde 2 punkty nadliczbowe. Tonaż za broń jest na górze, za resztę odpowiada mistrz gry.

d) Awans postaci.
Cennik:
-Nowy poziom mocy – kwadrat tego poziomu (np. na 6 poziom trzeba 36 pkt. doświadczenia)
-Nowy punkt cech – tyle ile wynosić będzie ta cecha (np. by mieć 12 poziom siły trzeba wydać 12 pkt. doświadczenia.)
-Punkt umiejętności – 5 pkt.doświadczenia
Każda klasa inaczej zdobywa doświadczenie. Demony nazywają je energią, przybywa im ona tym dłużej egzystują, mogą też wyssać z Drugiej Strony lub pochłaniając ludzkie dusze. Dla Tkniętych to też jest energia i zdobywają ją w ten sam sposób, tyle że zamiast pochłaniać dusze ludzi więżą demony. Dla Inkwizycji doświadczenie to Wiara, którą uzyskują wyganiając demony, pomagając ludziom i ogólnie robiąc wszystko dla chwały Kościoła. Zakonnikom przybywa też wiara, tyle że oni ją zdobywają walcząc z wrogami nowego ładu, tworząc nowych Tkniętych i samemu się zmieniając – tak, każda nowa umiejętność to dla zakonnika zastrzyk wiary.
Każdy z typów postaci ma 10 poziomów mocy. Demony się utwierdzają w ciele, Tknięci przyzwyczajają do roli, Inkwizytorzy stają się coraz bardziej świątobliwi a zakonnicy zdobywają ważność w hierarchii. Jako taki awans na nowy poziom mocy nic nie daje graczowi, ale za to pozwala wybierać nowe umiejętności.
Każdy nowy poziom mocy daje możliwość nauki 2 poziomów umiejętności. Wyjątkiem jest ostatni, dziesiąty poziom dający 3 poziomy.



IV. Mechanika
a)Zwykła
 Mechanika ,,Czas nauczyć świat..'' opiera się o kość dwudziestościenną. Rzuty w grze dzielą się na dwa rodzaje:
- Zwykłe – Mistrz gry określa trudność(od 1 do 30) i odejmuje cechę na którą się rzuca. Następnie gracz rzuca, jeśli wynik na kostce jest wyższy to czynność się udała.
Przykład – Heinrich Rheindefeld, Inkwizytor, próbuje wyłamać drzwi do pokoju gdzie Zakon Nowego Świtu ma zmienić kilku mieszkańców wsi w Tkniętych. Siła Heinricha jest na poziomie 9, drzwi zaś są niezwykle mocne. Mistrz gry ustala trudność na 20. Gracz wyrzuca 13. Udaje się! Jak sobie poradzić z wyćwiczonymi fanatykami to już inna sprawa....
-Przeciwstawne – Gracze (lub Gracz i mistrz, jeśli pojedynku się gracz z bohaterem niezależnym) rzucają kośćmi, a do wyniku dodają testowaną cechę. Kto będzie miał wyższy wynik – wygrywa. Jeśli będzie remis gracze mogą albo odstapić, albo kontynuować – w tym decyzja należy również do Mistrza gry.
Przykład – Ten sam Heinrich po pokonaniu Zakonników próbuje dokonać egzorcyzmu na jedynym ocalałym zakażonym. Demon śmierci jest niezwykle mocny, ma 11 pkt. woli, Heinrich jednak posiada 15. Demonowi wypada 16, Heinrichowi 12. Heinrich jest jednak profesjonalnym egzorcystą i ma tą umiejętność na trzecim poziomie. Z modyfikatorem mu się udaje!

Jeśli gracz wyrzuci kością 20, sukces jest murowany. Na dodatek powinno wydarzyć się coś jeszcze, a gracz winien rzucić jeszcze raz. Jeśli wynik będzie od 1-7 wydarzenie będzie niefortunne dla gracza, jeśli 8-14 będzie neutralne – ale niecodzienne. Jeśli wynik będzie wyższy od 14 do gracza się powinno uśmiechnąć zaś takie szczęście, niby Bóg się do niego uśmiechnął.
Przykład – Endar, Tknięty, przenosi się na drugą stronę by poskromić demona. Dopada go, przy rzucie na atak mający go poskromić graczowi wypada dwudziestka, a następnie 11. Gdy rozgląda się wokół siebie, stwierdza zdumiony że znajduje się na arenie, na trybunach zaś siedzą demony i go dopingują. 

b) Walka 
-Punkty walki – zręczność + percepcja. Na każdą akcje jest wymagana pewna ilość PW. Gdy ich zabraknie, inicjatywę przejmuje wróg, wszystkie testy obrony wyczerpanego są modyfikowane o -2.
-Szybkość – zręczność podzielona w dół, zaokrąglona w górę. Ten kto ma największą szybkość pierwszy może deklarować akcję, drugi pod tym względem jako drugi etc.
- Obrażenia – w ,,Czas nauczyć świat''.... Obrażenia są liczone tak: 
trzy ciężkie rany to śmierć, trzy rany średnie to rana ciężka, 5 ran lekkich to rana średnia.
 

JAK PRZEBIEGA WALKA?
Walka jest turowa. Na każdą akcję przypada pewna ilość punktów walki, pierwszeństwo w deklaracji ma ten kto ma najwyższą szybkość. Walka się toczy dopóki nie padnie jedna lub druga strona. Ten, komu skończą się punkty walki do czasu gdy wszystkim innym się też skończą punkty, nie może podejmować żadnej akcji poza obroną (a tą z modyfikatorem -2)

Występujące testy:
Obrony
Obrażeń
Wyniki na kostce w teście obrażeń:
1-3 – niegroźne draśnięcie
4-8- rana lekka
9-14 – rana średnia'
15-19 – rana ciężka
20 – utrata przytomności/ śmierć
Celności

Test obrony występuje, gdy przeciwnik deklaruje atak. Jest to test szybkości, o trudności równej podwojonej szybkości atakującego.
Test obrażeń to zwykły rzut kością, występuje gdy zostanie zadana rana.
Test celności to test przeciwstawny – percepcja atakującego przeciw zręczność broniącego się.

Istnieją trzy dystanse – bliski (możliwe uderzenie pięścią), średni (możliwy atak bronią białą), daleki (możliwe tylko strzelanie)

NAJWAŻNIEJSZE MANEWRY
-Szybkie pchnięcie – 1 PW, obrażenia -1. 
-Cięcie z skrętem ciała – 2 PW, obrażenia +2, obrona wroga -1
-Wybicie broni – 2 PW, obrona wroga +2 (test przeciwstawny siły przeciw sile)
-Przeładowanie – 1 PW
-Wyciągniecie broni – 1 PW lekka, 2 PW pozostałe
-Upadek na ziemię – 1 PW, obrona +2 jeśli wróg ma broń palną
-Powstanie –  2 PW
-Seria – 2 PW, obrażenia +3, celność -2, 
-Pojedynczy, celowany strzał – 4 PW, celność +1
-Szybki strzał – 1 PW
-Użycie umiejętności – 2 PW
-Cios pięścią – 1 PW, szybkość+4, obrażenia -10
-Rzut granatem – 2 PW, celność-3

Jeśli jakiegoś manewru będzie brakować – koszt zależy od MG.
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V. Koncepty przygód

a) Inkwizytor i Tknięty odkrywają miejsce zbiórki Zakonu. Miejsce jest na odludziu i nie ma możliwości przekazania natychmiastowo wiadomości. Tylko od nich zależy – czy zdecydują się donieść o miejscu zbiórki do miasta, ryzykując że zanim dotrą tam porządne siły Zakonnicy uciekną lub już zmutują kogoś, czy może postanowią sami sobie poradzić, ryzykując walkę? I jeszcze jak sobie poradzą z antypatiami?

b) Gracze wcielają się w kilku byłych zakonników, którzy po mutacji uciekli. Obecnie starają się żyć jako zwykli Tknięci, mają jednak problemy – do dzisiaj dręczą ich wizje będące wynikiem Kumulacji Strachu, na dodatek spotykają się z brakiem akceptacji. W trakcie polowania na demona dowiadują się, że Inkwizycja przeprowadza w okolicy czystkę zakonu. Co zrobią? Spokojnie kontynuują polowanie? Pomogą zakonowi? Czy może inkwizycji, walcząc przeciw Zakonowi w akcie zemsty?

c) Gracz, Tknięty, Wpada na trop Demona który go opętał. Nie zamierza wypuścić czegoś takiego z rąk, więc zaczyna polowanie. Zalecam, by w owego demona również wcielił się inny gracz. Obaj gracze powinni starać się rosnąć w siłę rzezać pomniejszych wrogów i zbierać siły. Walka kulminacyjna powinna odbyć się w strefie demona, tak by Demon miał plusy za pobyt w swoim żywiole, a Tknięty plusy za bycie w pobliżu Demona-opętańca.  Nieważne od tego kto wygra tą część, walka powinna się przenieść na Drugą Stronę, w coś na kształt koloseum. Ten kto wygra powinien zaś dostać – oprócz standardowych punktów energii – jakąś niecodzienną nagrodę.

d) Gra-na-punkty. Wszyscy gracze mają się wcielić w demony i magią, polityką i brutalnością doprowadzić do śmierci jak największej liczby ludzi. Pod koniec wskaż zwycięzcę i odpowiednio go nagródź.

e) Gracz się wciela w dość zaawansowanego w latach Tkniętego. Powinien on zaczynać jako staruszek, ale od razu uzależnionego od narkotyków. Wszystko toczy się swoim porządkiem, gdy bohater wyczuwa że jedną z ważnych osobistości jego rodzinnego miasta opętał demon. W walce z nim przeszkadzają mu nie tylko siepacze wroga, pomniejsze demony, ale i zakonnicy którzy mają  przeprowadzić tu Dzieło Nowego Świtu, ale i inkwizytorzy mający go za ostatniego grzesznika. 


KARTA POSTACI
Imię - 
Nazwisko-
Rodzaj - 
Ilość Doświadczenia
TABLICA UZALEŻNIEŃ
Proszek Boga - 
Brama -
Słodki środek - 
Trzecie oko - 
Czerwony byk - 
Omam - 
Marihuana - 




Cechy
Siła -    /15
Zręczność -    /15
Wytrzymałość -   /15
Wola  -    /15
Percepcja  -    /15



















TABELA UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność                                                                Stopień
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.




