
Paweł Stasik

K O N T R E W O L U C J A
Opublikowane na licencji Creative Commons 3.0 — by-nc-sa.

Parę słów wstępu...
Gra powstała na potrzeby XVII edycji Nibykonkursu (autorksie.wieza.org). Spośród trzech ha-

seł nawiązuje do dwóch:

• atawizm — gracze odkrywają, że ich rasa to mieszaniec powstały z innych, wymarłych 
już ras, korzystając ze znajdowanych residuów, budzą w sobie cechy fizyczne tamtych 
istot,

• szczury — ruiny ze szczątkami wymarłych ras są przepatrywane przez dziwne mecha-
niczne stwory; najciekawszymi z nich są golemiczne szczury, które żywią się trupami 
tamtych  ras,  zaś  w  sobie  przechowują  residua — substancje  wyzwalające  niektóre 
ukryte w ludziach cechy, a które mieli ich przodkowie.

Do gotyku nie nawiązuję, ale nikt nie broni, by ruiny po dawnych rasach nie przypominały go-
tyckich katedr...

Co potrzeba
Do rozgrywki nie potrzeba Wam wiele — wystarczą kartki papieru formatu A4 dla każdego z 

graczy (na karty postaci), jedna talia kart (bez jokerów) i coś do notowania. Przyda się też coś peł-
niącego rolę znaczników (mogą być kostki, choć i druga talia kart będzie jak znalazł); nie jest to ko-
nieczne, ale może zminimalizować częstych aktualizacji na karcie postaci i ułatwi przebieg roz-
grywki.

Oczywiście, jak w typowych grach fabularnych, jedna osoba przyjmuje rolę prowadzącego, 
Przewodnika, i nie ma własnej postaci.

Świat
Świat gry to świat przyszłości. Niekoniecznie naszej, ale zaawansowany technologicznie. Ist-

nieje rząd światowy, istnieją wielkie korporacje i machiny do kontroli pospólstwa. Jest to świat wy-
sokich budynków, które powierzchnię planety pozostawiły daleko w dole.  Mimo większego za-
awansowania technologicznego nie udało się jeszcze tej rasie wyruszyć w kosmos — choć media 
szumią, że niedługo ma do takiej wyprawy dojść.

Nie rozpisuję się specjalnie nad tym światem, gdyż wolę, byście sami dopracowali go takim, 
jakim chcecie, przez większość czasu i tak nie będziecie obracać się pośród cywilizowanych miejsc, 
lecz w zapomnianych ruinach, gdzie w wolnych chwilach, podczas wspominek, będziecie go dyna-
micznie kreować. Pamiętajcie o jednej regule,  jaką kieruje się rządzącą światem cywilizacja — 
„znaj swoje miejsce, wykonuj swoje obowiązki, nie sięgaj do niedotyczącej ludzi przeszłości”.

Ludzie
Choć nazywam ich ludźmi, to panująca w świecie gry rasa nie przypomina nas z wyglądu 

(choć w swoim języku właśnie ludźmi samych siebie nazywają). W stosunku do nas wydają się być 
bardziej kościści, z szerszymi barkami. Ręce mają dłuższe, tak jak palce, zaś na ich plecach łatwo 
można zauważyć różne kościane bruzdy, które do niczego nie służą. Mają minimalny zarost — 
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krótkie włosy na głowie, u kobiet trochę dłuższe. Skóra ich bladsza, jaśniejsza, może bardziej szara. 
Oczy nie mają tęczówek.

W wypadku tych ludzi różnice między poszczególnymi osobnikami są bardzo niewielkie.

Czy masz jeszcze jakieś pytania co do ich wyglądu? Może ustalmy to lepiej — jak Ty sam so-
bie ich wyobrażasz? Ustalcie przed grą jedynie wspólny obraz ludzi i cywilizacji.

Problemem męczącym obecne społeczeństwo to rodzące się coraz słabsze dzieci. Jak na razie 
naukowcy nie mają jednej, spójnej teorii w tej sprawie.

Teoria kontrewolucji doktora Alberta Mera
Wielkie poruszenie dla ogółu jest teoria jednego naukowca, uważana za szaloną i przerażającą. 

Doktor Mer twierdzi, że obecna rasa ludzi to mieszańcy wszystkich ras dawno temu żyjących na 
świecie. Miałoby to uzasadnić fakt, że historie o tych mitologicznych istotach nagle się urywają i 
pojawiają opowieści o ludziach...

Według doktora osłabienie ludzi to jakiś defekt genetyczny, który można rozwiązać przebudza-
jąc już nieaktywne cechy.

Teoria ta nie jest dość popularna, uważana jest nawet za bluźnierczą. Zwolennicy są nie tylko 
piętnowani przez społeczeństwo, ale również często wyśmiewani publicznie i ścigani przez władze 
pod różnymi pretekstami.

Choć nie żyje się łatwo, szalony doktor skrywa się u samych stóp wielkich miast, blisko tych 
wszystkich przerażających ruin.

Dawne rasy
Wiadomo, że kiedyś świat zamieszkiwały różne istoty, zapamiętane w bajkach. Wiadomo, że 

pozostawiły po sobie różne dziwaczne ruiny. Niestety, stare budowle były na tyle niebezpieczne, że 
mało kto wrócił z nich żywy, a jeśli, to na skraju śmierci i gadający coś o dziwacznych, metalicz-
nych bestiach, golemach strzegących korytarzy.

Szybko te ruiny stały się tabu. Ludzie szli z budową jak najbardziej w górę, byle tylko uciec od 
straszliwych ruin. Najchętniej to by o nich zapomnieli.

Nie wiadomo na pewno, dlaczego te rasy przestały istnieć, ani skąd wzięły się mechaniczne 
potwory strzegące ich ruin. I nikt nie chce wiedzieć...

Obecnie w te ruiny zapuszczają się wyłącznie zwolennicy dra Mera w poszukiwaniu residuów.

Residua
Jednymi z bardziej intrygujących istot zamieszkujących ruiny są golemiczne szczury. Różnią 

się rozmiarami, zdolnościami, a nawet tym, jak są niebezpieczne. Wiadomo jednak, że żywią się 
pozostałościami po dawnych rasach i tajemniczy sposób przetwarzają je.

Z takich szczurów można wydobyć mlecznoniebieską substancję, zwaną  residuum. Wprowa-
dzenie residuum do krwiobiegu powoduje, że w człowieku rodzą się geny przodków, co często po-
woduje mutacje różnego typu. Z tego powodu szczury są częstym celem wypadów zwolenników 
dra Mera.

Nie wiadomo, jakie cechy rozbudza każde z residuów i nie znane są sposoby, jak z niego to od-
czytać (trzeba zbadać ruiny, by dowiedzieć się o tym, kto w nich spoczywa).



Gh-ark
Gh-ark to rasa, która posłuży jako przykład, jak mogą wyglądać rasy wymyślone na potrzeby 

Waszej gry.

Bajki o gh-arkach są dość mocno rozpowszechnione — z jednej strony rodzice straszą nimi 
dzieci do poduszki, z drugiej do mowy potocznej przeszło określenie „gharkować”, co ma oznaczać 
spryt i swobodę myśli.

Element związany ze strachem wynika zapewne przypisywanego im wyglądu. Gh-ark ma być 
stworem trochę mniejszym od człowieka, zaś całe ciało ma pokrywać krótkie, ciemne futro. Istota 
ma mieć zamiast głowy paskudny pysk najeżony zębami i małe, czarne oczka, którymi jest w stanie 
widzieć nawet w największych ciemnościach. Jego ręce, zakończone szponiastymi dłońmi, miały 
być również skrzydłami.

Gh-arkom przypisuje się duży spryt i pomysłowość — wiele opowieści mówi o tym, jak tacy 
bohaterowie rozwiązywali pozornie nierozwiązywalne problemy. Często też przewija się motyw, 
jak lubowali się w zagadkach i tajemnicach, a przez swoją ciekawość nieraz wpakowali się w tara-
paty.

Z drugiej strony, według innych legend, miały to być krwiożercze stworzenia nocy, które potra-
fiły bezszelestnie zakraść się do domu i zabrać niepilnowane dziecko.

Nie wiadomo, skąd wziął się taki dysonans w obrazie gh-arków, istot z jednej strony pomysło-
wych i sprytnych bohaterów, z drugiej krwiożerczych bestii. Być może jeden z wizerunków jest na-
leciałością z późniejszych lat, może doszło do pomylenia dwóch różnych gatunków podobnych tyl-
ko na pierwszy rzut oka, a może rzeczywiście mieli dwoistą naturę.

Inne przykłady
• Elstani — smukłe istoty żyjące w wodzie, ślepe, ale potrafiące wyczuwać otoczenie po 

zapachu. Ponoć uwielbiały się targować, biorąc w zastaw naprawdę różne dziwne rze-
czy, jak emocje, czy klucze.

• Asto — czterorękie olbrzymy, mogące mieć nawet dwukrotność wzrostu człowieka. 
Legendy głoszą, że były porywcze i spontaniczne.

• Zellai — tajemnicze istoty o spiczastych uszach i kryształowych oczach, dla których 
ponoć prawa fizyki były bardzo względne. W wielu opowieściach pojawiają się jako ta-
jemniczy nieznajomi przepowiadający przyszłość.

• Badak — pokryte twardą skórą istoty mające dół jaszczurki, żyjące pod ziemią i odpor-
ne na wszelkie gorąco. Według wielu mitów miały mieć olbrzymie skarbce, pełne po 
brzegi bogactw i ich ręcznie robionych, kunsztownych przedmiotów.

Tworzenie postaci
Więc chcesz stworzyć postać? Chcesz wziąć udział w historii poznawania przeszłości świata, 

określania swojej tożsamości przez jej pryzmat? Dobrze...

Weź przed siebie czystą kartkę, coś do pisania i zaczynamy.

Pierwszy krok — kim jesteś?
Choć panujące w świecie gry społeczeństwo opiera się na przynależności do większości i zna-

niu swojego miejsca i obowiązków, wręcz na niedążeniu do wyróżniania się, nikt nie jest tu do koń-
ca anonimowy.



Pomyśl o tym, kim ma być Twoja postać z punktu widzenia społeczeństwa, jako kto figuruje w 
kartotekach i jaką znają ludzie na ulicy. Czym zajmuje się na co dzień, co należy do jej obowiąz-
ków, jak wygląda jej zwyczajny, nudny dzień? Jak się nazywa?

Na środku kartki wpisz imię bohatera i zakreśl je dookoła. Pamiętaj, że na tej kartce będziesz 
musiał zmieścić w przyszłości kolejne elementy wraz z rozwojem postaci, więc miej to na uwadze.

Jak każdy człowiek,  masz  ograniczone możliwości  radzenia sobie  z  trudami zsyłanymi Ci 
przez los. Odkreśl każdy z rogów kartki i wpisz w nie po kolei, zaczynając od lewego górnego, 
symbole kolorów kart1 — kier, pik, karo i na koniec trefl.

Jeszcze w każdym tak wyróżnionym narożniku narysuj sobie dwa okręgi — będą reprezento-
wać Twoją wytrzymałość2 na każdy typ szkód. Oprócz tego zapisz też przy każdym narożniku licz-
bę 6 — reprezentującą odporność3 postaci. Przykład odpowiedniego zapełnienia kartki znajdziesz 
na końcu tej części.

Drugi krok — co potrafisz?
Następnie, blisko imienia swojej postaci zapisz słowo umiejętności3, zakreśl je dookoła i po-

prowadź strzałkę4 od okręgu ze swoim imieniem do tego ze słowem umiejętności. Właśnie wypro-
wadziłeś umiejętności ze swojej postaci.

Pomyśl o tym, co Twój bohater potrafi. A takie trzy najważniejsze rzeczy? W części  CECHY 
znajdziesz odpowiedni fragment poświęcony umiejętnościom. Korzystając z niego, wyprowadź te-
raz trzy umiejętności z pozycji umiejętności na karcie postaci. Posłuż się regułami znajdującymi się 
w części ZDOBYWANIE NOWYCH CECH na stronie 13.

Na pewno Twoja postać jest w jednej z dziedzin mocniej obeznana. Rozwiń jedną z trzech 
świeżo wypisanych cech, opierając się o regułę ze strony 14.

Trzeci krok — co cię pcha dalej?
Zapoznaj się z tymi poniższymi pytaniami i wybierz odpowiedź jak najlepiej pasującą do kon-

ceptu postaci. Zapisz, np. na odwrocie kartki, jak brzmiały Twoje odpowiedzi na kolejne pytania.

1. Co sprawiło, że postanowiłeś przyłączyć się do doktora Mera?

• Analiza krytyczna — bardzo Cię ciekawi, ile prawdy jest w zaproponowanej przez 
doktora teorii. Podchodzisz do problemu naukowo i nie zamierzasz wydać osądu, 
póki dogłębnie problemu nie zbadasz.

• Jedyna nadzieja  — spotkał Cię straszny los; może nieuleczalna choroba,  może 
straciłeś wszystkich bliskich w wypadku, może zgubiłeś sens życia.  Obierasz tą 
drogę, bo nie masz nic do stracenia.

• Oportunista — nie angażujesz się jakoś ideowo w całą sprawę. Masz własne cele i 
uważasz, że trzymając z doktorem i jego zwolennikami uda Ci się je osiągnąć.

1) Kolory reprezentują różne typy szkód, które będziesz musiał znosić. Jak na razie tyle musisz wiedzieć. Więcej 
znajdziesz w części poświęconej mechanice.

2) Wytrzymałość odpowiada, jak mocno trzeba Twoją postać osłabić, by trzeba było ją wyeliminować.
3) Odporność określa, jak wiele szkód trzeba zadać postaci, by można było ją osłabić.
3) To będzie tzw. grupa, na razie masz wyłącznie tą, ale z postępami w rozgrywce pewnie zdobędziesz kolejne, tym 

razem związane z kolejnymi rasami.
4) Strzałka reprezentuje powiązanie. W dalszej części tekstu zostanie to pojęcie wyklarowane. Na razie musisz 

wiedzieć, że ten zapis oznacza, że umiejętności podlegają Twojej postaci. Czynność tworzenia powiązania to 
wyprowadzanie.



• Pasja — w przeciwieństwie do swoich pobratymców bardzo zaciekawiłeś się opo-
wieściami o dawnych rasach. Uważasz, że to dobry sposób, by dowiedzieć się o 
nich czegoś więcej.

• Prawdziwy zwolennik — w pełni zgadzasz się z teorią doktora. Jesteś jego wier-
nym stronnikiem i zamierzasz udowodnić, że racja jest po jego stronie.

• Utrata wiary — nie wierzysz w obecnie panujący porządek społeczny, być może 
podejrzewasz nawet  kilka spisków skrzętnie skrywane przez władze.  Dla Ciebie 
wybranie tej drogi to po prostu ucieczka od znienawidzonego świata.

2. Czego szukasz w rozwiązaniu zaproponowanym przez doktora?

• Bogactwo — uważasz, że dzięki podejściu doktora będziesz w stanie zarobić ol-
brzymie pieniądze dzięki swoim nowym zdolnościom.

• Odpowiedź — coś cię dręczy, np. dlaczego dzieci są coraz słabsze, i wierzysz, że 
właśnie odpowiedzi uzyskasz trzymając się doktora.

• Potęga — w jakiś sposób zamierzasz dzięki tej drodze stać się potężniejszym. Nie 
oznacza to wyłącznie siły fizycznej — równie dobrze możesz dążyć do władzy, czy 
niezrównana wiedza.

• Przyszłość — wierzysz, że droga wskazana przez doktora to droga przyszłości, któ-
rą powinni ruszyć ludzie.

• Ratunek — dzięki działaniom doktora i jego zwolenników będzie można uratować 
czyjeś życie czy znaleźć lekarstwo na chorobę.

• Sława — dzięki trzymaniu z doktorem zamierzasz stać się sławnym.

• Ukojenie — coś w Twoich myślach Cię męczy. Jedyne, czego szukasz to możli-
wość zapomnienia o tym.

• Zmiana — uważasz,  że dzięki doktorowi dojdzie do istotnej  zmiany w obecnie 
zbyt statycznym społeczeństwie.

3. Jakie są Twoje największe obawy?

• Błędna teoria — boisz się, że teoria kontrewolucji jest w jakimś miejscu błędna, co 
może zaprzepaścić wszelkie starania.

• Odrzucenie — najbardziej obawiasz się odrzucenia przez innych. Nie chcesz zo-
stać sam, opuszczony przez wszystkich i zdany tylko na siebie.

• Porażka — jedyne, czego nie chcesz, to odnosić porażek i niepowodzenia podczas 
kolejnych misji. Najprawdopodobniej nie chcesz nikogo zawieść, lub nie lubisz się 
do porażek przyznawać.

• Śmierć — cenisz swoje życie i jedyne, czego nie chcesz, to stracić je podczas kolej-
nych niebezpiecznych akcji.

• Utrata wszystkiego, co ważne — na świecie jest jeszcze kilka ważnych dla Ciebie 
spraw, rzeczy lub osób. Najważniejszym jest to, by nie utracić ich.

• Zgubienie drogi — najbardziej obawiasz się, że Ci wszyscy, którzy zeszli do pod-
ziemia zapomną ideałów stojących za teorią i staną się zwykłą bandą szukającą wła-
snego zysku lub wypaczająca ideę doktora.

4. Kim chciałbyś zostać w dalekiej przyszłości?



• Emeryt — gdy to się wszystko skończy, to Twoim największym marzeniem jest po 
prostu sobie odpocząć od całej zawieruchy.

• Nauczyciel — w przyszłości  chciałbyś  najbardziej  przekazywać innych zdobytą 
wiedzę, dzielić się doświadczeniem.

• Nikt specjalny — nie masz jakiś wielkich oczekiwań, to, kim jesteś bardzo Ci od-
powiada i nie potrzebujesz zmian.

• Poszukiwacz przygód — najbardziej rajcuje Cię możliwość beztroskiego przeży-
wania niezwykłych przygód. Nic więcej.

• Przywódca — chciałbyś kierować innymi, sprowadzać ich na wskazane przez Cie-
bie ścieżki i pokazywać im sposób postępowania. Chcesz poprowadzić innych ludzi 
do konkretnego celu.

• Uczony — dla Ciebie najważniejsze jest zdobycie wiedzy, w przyszłości chciałbyś 
móc się szczycić jej wielkimi pokładami.

• Zbawca ludzkości — mierzysz wysoko — chcesz znaleźć rozwiązanie problemów 
dręczących całą ludzkość i ofiarować je.

To, jaką opcję wybrałeś, będzie wpływać na konkretną cechę bohaterów — sposób pozyskiwa-
nia możliwości wymienienia karty na ręce. Dokładne skutki swoich wyborów i zasadę działania 
mechanizmu poznasz na stronie 10. Nie patrz jednak tam przed udzieleniem odpowiedzi!

Czwarty krok — wstęp do kolejnych, samodzielnych kroków
Dobrze, czyli już wiesz, w kogo się wcielisz w trakcie rozgrywki. Do ustalenia pozostało jesz-

cze tylko kilka spraw.

Po pierwsze, dogadaj się z prowadzącym co do stanu materialnego i wyposażenia postaci — 
głównie należy zakładać, że osoba normalnie wypełniająca swoje obowiązki, nie ma problemów ze 
zdobyciem niezbędnego sprzętu związanego z jej działalnością.

Kolejna sprawa, to ustalenie, jak zaczyna się pierwsza przygoda, jakie będzie podejście do gry, 
jakie cele stawiacie przed rozgrywką i w jaki sposób postaci graczy połączą się w drużynę.

To też dobry moment, by zaproponować Przewodnik swoje własne, zmyślone rasy, które kie-
dyś miały zamieszkiwać świat. Pokazanie się wątków powiązanych z nimi, czy nawet możliwość 
zdobycia residuów po nich, należeć będzie na pewno do ciekawych przeżyć.



Mechanika

Początek każdej sesji
Poza normalnymi ustaleniami i innymi czynnościami, które wykonujecie przed sesją, pamiętaj-

cie, by każdy z graczy pociągnął po jednej karcie z talii.

Karty
Do gry niezbędna jest jedna, tradycyjna talia kart bez jokerów. Karty są liczone od asa (który 

ma wartość 1) przez dwójkę do dziesiątki, a potem jest walet (wartość 11), dama (wartość 12) i król 
(wartość 13).

Testy
Do wykonania testu w KONTREWOLUCJI potrzebujecie wyłącznie talii kart i wiedzy o możliwo-

ściach postaci (stąd zapiski na karcie).

Po uznaniu przez Przewodnika, że opisywana akcja bohatera wymaga od gracza testu1, trzeba 
określić, jak wielkie są zarówno możliwości postaci oraz jej przeciwnika (lub trudność danej czyn-
ności).  Opis tego znajdziesz w dalszej części.

Ważne jest, by określić, czy tylko jedna ze stron się broni. Jeśli obie strony są tymi „aktywny-
mi”, to trzeba rozpatrzyć dwa testy — „atak” jednej strony na „obronę” drugiej i vice versa. Tak jest 
zawsze w tej mechanice — sprawdza się skuteczność działania jednej strony przeciw możliwo-
ściom odparcia drugiej strony. Tak, powoduje to, że np. w walce obydwie walczące osoby mogą 
się zranić w tej samej chwili i o to chodzi!

Kiedy już znacie, jaką wartość ma akcja jednej strony i obrona drugiej, porównajcie je ze sobą. 
Strona z większą wartością jest wygrywająca. Nie przejmujcie się w przypadku remisu — nie ma 
strony wygrywającej i praktycznie nie ma to znaczenia na wynik działania (w takim wypadku trze-
ba się zdać wyłącznie na los).

Teraz przyszła kolej na określenie skuteczności akcji. Dobierzcie z talii jedną kartę i tyle do-
datkowych kart, ile wynosi różnica między wartościami obu stron. Strona wygrywająca wybiera, 
która z wylosowanych kart ma zostać zastosowana jako efekt testu. (W przypadku remisu wyloso-
wana została jedna karta, więc to ona po prostu jest skutkiem.)

Wartość wylosowanej karty określa  szkody, jakie ponosi strona broniąca się w teście, zaś jej 
kolor typ tych szkód.

Ogólnie przebieg testu jest następujący:

1. Określenie, kto jest stroną aktywną, a którą broniącą się.

2. Określenie strony wygrywającej.

3. Wylosowanie jednej plus różnica wartości kart.

4. Wygrywający wybiera wynik spośród kart.
Przykład I:
Andżelika próbuje rozbroić zamek powstrzymujący ją od zbadania 

kolejnej części ruin. Jej skuteczność w tej akcji ma wartość 4, 
1) Powody, dla których Przewodnik może poprosić gracza o test są różne (warto jednak, by to uzasadnił, tak dla 

klarowności). Jednym z najważniejszych może być przesłanka, że dana akcja wcale nie musi się udać bohaterowi. 
Sensowne jest też wymaganie testu w przypadku akcji kluczowych dla przebiegu przygody. Najbardziej prozaiczna 
sytuacja to po prostu potrzeba dodania losowości i niepewności do gry, lub chęć zmierzenia skuteczności postaci 
(jak w przypadku walki).



zaś Przewodnik uznał, że zamek reprezentuje wartość 5. Oznacza to, 
że zostaną dobrane z talii dwie karty i to prowadzący wybierze, 
która z nich ma zostać uznana jako wynik testu.

Przykład II
Hubert walczy na arenie z przedstawicielem gangu. W przypadku 

ataku, jego skuteczność ma wartość 6, zaś obrona 4. W przypadku 
gangstera obie te wartości wynoszą 5. Oznacza to, że aby spraw-
dzić, co bohater zrobił bandziorowi, należy pociągnąć dwie karty 
(6 – 5 = 1, plus standardowa jedna), spośród których gracz prowa-
dzący Huberta wybierze jedną. Żeby określić, co bandyta zrobi bo-
haterowi, dobierze się dwie karty (5 – 4 = 1, plus standardowa 
jedna) to Przewodnik wybierze z nich wynik.

Po wykonaniu testu, prowadzący wtasowuje wszystkie karty, które wzięły w nim udział, z po-
wrotem do talii.

Wartości testowane
Jak określić, jaka są wartość skuteczności jednej ze stron, a jaka obrony drugiej? Są dwie drogi 

— jedna dotyczy postaci graczy (odczytuje się z karty), druga przeciwników i trudności (ich opisy 
ni muszą być aż tak skomplikowane, wystarczy krótkie rozpisanie).

Kiedy mowa o rozpoznaniu wartości bohatera prowadzonego przez gracza, trzeba sięgnąć po 
zapis schematu na karcie postaci. Gracz, opierając się na podstawie opisów zastosowań posiada-
nych przez postać cech, wybiera jedną, którą uważa za najbardziej odpowiednią.

Następnie może wskazać każdą cechę wywodzącą się z tej wybranej, która pasuje zastosowa-
niem do sytuacji (miej na względzie, że cechom rośnie zastosowanie w zależności od tego, z czego 
się wywodzą) i może wykazać, jak ją wykorzystuje w danych warunkach.

Następnie z tak wybranych cech, określa się poszukiwaną wartość. Każda wskazana cecha daje 
jeden punkt, każde jej rozwinięcie kolejny.

Przykład:
Gracz wskazał jedną cechę mającą dwa rozwinięcia i jeszcze dwie 

cechy się z niej wywodzące (jedna nawet po długiej drodze, bo bę-
dącą  jej  „prawnukiem”).  Wartość  biorąca  udział  w  teście  to 
3 + 1 + 1 = 5.

Każdy z graczy kieruje też zwykłym człowiekiem, tak więc w dwóch przypadkach jego warto-
ści na potrzeby testu zostają zwiększone:

• kiedy testuje się jakąś akcję mającą być odruchem naturalnym, podstawowym, które-
go można oczekiwać od każdej  żywej  istoty,  np.  złapanie  haustu  powietrza,  postać 
otrzymuje dodatkowe 2 punkty,

• kiedy testuje się czynność, którą postać powinna potrafić z powodu przynależności do 
społeczeństwa, bycia wychowaną przez nie, np. podstawowa wiedza o strukturze wła-
dzy, otrzymuje dodatkowe 4 punkty.

Warto pamiętać, że nie wszystkie cechy można wykorzystać zarówno jako obronę, jak i samą 
akcję, mimo podobieństwa natury takich działań.  Choć cecha  walka bez problemu może zostać 
uwzględniona zarówno w przypadku ataku, jak i obrony, już wywodząca się z niej ostre cięcie doty-
czy akcji ofensywnych i nie może zostać wliczona do obrony przed atakiem, w przeciwieństwie do 
zasłony tarczą.



Przeciwnicy i wyzwania różnej maści nie potrzebują i nawet nie powinni mieć tak rozbudowa-
nego opisu jak bohaterowie graczy. W takim wypadku liczy się przejrzystość zapisu dla prowadzą-
cego. Najczęściej starczy zapis „ataku” i „obrony” dla różnych typów konfrontacji, w których mogą 
wziąć udział (w przypadku przeciwników), czy zwykły zapis trudności wykonania danej akcji (wy-
zwania).

Poziomy trudności
Nie ma ograniczeń jako takich co do poziomów trudności. W niezwykłych sytuacjach prowa-

dzący może przydzielać graczom premie i kary do ich testowanych wartości — dwa punkty to do-
bry punkt wyjścia dla sprzyjających warunków.

Dla czynności niech punktem wyjścia będą akcje, które powinny być łatwe, naturalne odrucho-
we — wartość 2 — oraz takie, z którymi mierzą się ludzie na co dzień — wartość 4. Wartość 6 
oznacza, że już do danej czynności jest potrzebny człowiek znający się na rzeczy.

W przypadku przeciwników, wartości powinny wynikać z ich kompetencji w danych akcjach.

Większa skala — konfrontacje
W mechanice KONTREWOLUCJI można oczywiście rozgrywać akcje trudniejsze niż przekradanie 

się czy przeskoczenie płotka. Niektóre będą, jak np. walka lub dyskusja, urastać do rangi konfron-
tacji.

W przypadku konfrontacji istnieją tury reprezentujące upływ czasu i dalsze trwanie konfliktu, 
jednak nie reprezentują one jakiegoś konkretnego upływu czasu. Wszystkie akcje w turze dzieją się 
jednocześnie. Oznacza to, że każdy opisuje, co w danej turze robi (powinna to być jedna, konkretna 
akcja, jak np. wyprowadzenie ataku czy mowa mająca przekonać sąd do poparcia bohatera). Gdy 
zostały wszystkie akcje zadeklarowane i opisane, należy je rozpatrzyć. Najczęściej okaże się, że w 
tym celu zostaną użyte testy.

W konfrontacjach może często dochodzić do akcji „wielu na jednego”, zaś podejmowana przez 
nich akcja jest podobna (np. kilka osób atakuje wręcz jednego golema). W takich sytuacjach sumuje 
się wartości „atakujących” i traktuje się jak jedną przeciw wartości „obrońcy”. Jeżeli chce się roz-
patrzyć starcia „wielu na wielu”, to należy tak podzielić grupy, by zawsze doprowadzić do sytuacji, 
że sprawdzenie dokonuje się przeciw jednej obronie (np. podzielić na grupy „jeden na jednego”).

Szkody, osłabienia, wyeliminowanie
Karta, jaka została wybrana jako efekt testu oznacza, jakie są jego skutki dla broniącego się.

• Kier — skoki ciśnienia krwi, nagłe przyspieszenie bicia serca, zmęczenie fizyczne, sil-
ny wysiłek, obciążenie dla organizmu; z punktu widzenia wyzwań i przedmiotów to si-
łowe, fizyczne rozwiązanie.

• Pik — zmęczenie umysłowe, dekoncentracja, utrata precyzji działań, ból głowy, zawro-
ty; z punktu widzenia wyzwań i przedmiotów to rozwiązania polegające na rozwiązaniu 
problemu w sposób precyzyjny, dokładny.

• Karo — złamanie osobowości, strach, przerażenie, załamanie nerwowe, zdenerwowa-
nie, niepokój, uraz psychiczny; z punktu widzenia przedmiotów i wyzwań to pokonanie 
ich poprzez podjęcie wystarczająco dużej liczby prób, by znaleźć rozwiązanie.

• Trefl — różnego typu urazy polegające na uprzykrzaniu życia i wykonywaniu czynno-
ści,  otwarta rana,  stłuczenie,  wysypka, podważenie ideałów, wyalienowanie z grupy, 
ośmieszenie, zaszczepienie idei; z punktu widzenia wyzwań i przedmiotów to pokona-
nie ich poprzez wykorzystanie ich słabego punktu, rozwiązanie bezpardonowe.



Wartość karty to tzw. szkody. Ogólnie większość szkód jest na tyle mała, że same z siebie nic 
nie robią. Jednak szkody tego samego typu kumulują i sumują się (tak więc, jeśli miałeś 3 szkody 
kier i otrzymałeś 4 szkody kier, to masz w sumie 7 szkód kier).

Kiedy szkody danego typu zrównają się lub przekroczą wartość odporności na dany typ szkód, 
to odejmuje się wartość odporności i zaznacza jedno osłabienie (powtarzać tak długo, aż szkody 
nie będą niższe od odporności). Oznacza to, że postać zdążyła odczuć już skutki działań przeciwni-
ka, ale jeszcze jest w stanie sobie z nimi poradzić.

Wyjątkowa jest sytuacja, kiedy postać ma już tyle  osłabień, ile wynosi jej  wytrzymałość na 
dany typ szkód. W takim wypadku nie liczy się już szkód takiego typu, tylko za każdym razem kie -
dy miałyby zostać zadane, od razu otrzymuje się kolejne osłabienie.

Ponadto, za każdym razem, kiedy postać otrzymuje osłabienie ponad jej odpowiednią wytrzy-
małość, zostaje wyeliminowana. Wyeliminowanie oznacza, że taka postać odpada na jakiś czas z 
rozgrywki, traci przytomność itp. Dodatkowo wyeliminowujący zadaje takiej postaci ranę za każde 
osłabienie ponad wytrzymałość. Rana taka musi odpowiadać typowi szkód i sytuacji, w jakiej zo-
stała zadana.

Rany:

• Kier — zawał, krwotok, udar, przytępienie wzroku lub słuchu (wynika z nadmiernego 
ciśnienia krwi), nudności itp.

• Pik — migrena, trwałe zawroty głowy, problemy z utrzymaniem równowagi, amnezja, 
problemy z mówieniem itp.

• Karo — fobia, nieprzyjemny odruch bezwarunkowy, pogorszenie wizerunku, depresja, 
popadnięcie w nałóg itp.

• Trefl — blizna, złamanie, nadwyrężenie, wytrącenie/utrata kończyny, poparzenie itp.

Ostateczne zdanie, co do siły i trwałości takiego urazu pozostaje w gestii Przewodnika. To, jak 
może zostać wyleczone (i czy w ogóle) również.

Reguły nie obejmują jako tako śmierci postaci — prowadzący określa to na podstawie zaistnia-
łych warunków i zgromadzonych ran.

W przypadku różnych akcji, wytrzymałość reprezentuje jej poziom skomplikowania i wymo-
gów czasowych co do jej pełnego wykonania, odporność to zaś możliwość wykonania tej czynno-
ści niezależnie od warunków otoczenia i zdolności postaci.

Typowa czynność ma wytrzymałość 1 i odporność 4.

Rekonwalescencja
Postać wyeliminowana jest w stanie dalej działać — odzyskuje przytomność, wraca do gry — 

po około  kwadransie w świecie gry.  Oczywiście, jeśli nie uwzględnia to powstałych ran, które 
mogą trwalej wyłączyć bohatera.

Każdy kolejny  kwadrans oznacza  usunięcie  jednego osłabienia  na  takiej  postaci  (wybiera 
gracz, jakiego typu osłabienie usuwa).

Pozostaje jeszcze leczenie postaci z wszystkich powstałych ran, ale to już zależy od Przewod-
nika.

Karta na ręce
Każdy gracz rozpoczyna sesję z kartą na ręce. Jest to jego możliwość wpływania na przebieg 

wydarzeń, nawet tych, w których jego postać osobiście nie uczestniczy.



Na stronie 4. gracze odpowiedzieli na kilka pytań. Odpowiedzi wpływają na możliwość pozy-
skiwania kolejnych kart na sesji. Za każdym razem, kiedy postać spełni warunek powiązany z jedną 
z odpowiedzi, gracz pozyskuje jedno dodatkowe dobranie karty (warto to zaznaczyć, np. dając ta-
kiemu graczowi żeton). Takie dodatkowe dobrania nie przechodzą z sesji na sesję.

Warto pamiętać, że to prowadzący daje dodatkowe dobrania. Takie dobrania powinny wynikać 
z ciekawych akcji, wymagających czy nawet poruszających. Ogólnie — gracz musi się wykazać, by 
coś takiego otrzymać.

W dowolnej chwili sesji, gracz może:

• podmienić dowolną kartę na stole biorącą udział w teście (czy też będącą wynikiem te-
stu bezpośrednio po jego przeprowadzeniu) na tę kartę z ręki; oryginalna karta zostaje 
wtasowana przy najbliższej okazji do talii,

• wydać dowolną ilość podmian karty, by dobrać z talii tyle samo kart; następnie odrzuca 
wszystkie poza jedną (gracz może mieć na ręce tylko jedną kartę).

Oto lista pokazująca, w jakich warunkach odpowiednie odpowiedzi na pytania pozwalają gra-
czowi pozyskać dodatkowe podmienienie karty:

1.  

• Analiza krytyczna — za każdym razem, kiedy gracz uzyska dużym nakładem pra-
cy ważną informację mogącą być argumentem za lub przeciw dość kontrowersyjnej 
i trudnej do udowodnienia teorii.

• Jedyna nadzieja — za każdym razem, kiedy gracz sprawi, że osoby dookoła odzy-
skają nadzieję w sukces jakieś akcji i znów zaczną próbować, choć szanse zostały 
przekreślone.

• Oportunista — za każdym razem, kiedy bohater przekona większą grupę do pomo-
cy mu w rozwiązaniu jego własnego, bardzo trudnego problemu.

• Pasja — za każdym razem, kiedy bohater pozna wcześniej nieznaną informację o 
jednej z dawnych ras.

• Prawdziwy zwolennik — za każdym razem, kiedy uda się postaci obronić teorię 
doktora Mera przed atakiem niedowiarka.

• Utrata wiary — za każdym razem, kiedy bohater sprawi, że znaczna grupka osób 
zwątpi w panujący system.

2.  

• Bogactwo — za każdym razem, kiedy postać z trudem pozyska olbrzymią sumę i 
zabezpieczy ją na przyszłość (zamrozi ją).

• Odpowiedź — za każdym razem, kiedy postać pozyska z trudem cenną informację 
mogącą pomóc w rozwiązaniu aktualnego problemu.

• Potęga — za każdym razem, gdy bohater udowodni swoją niezwykłą potęgę (fi-
zyczną, umysłową, itp.), zmieniając drastycznie przebieg niebezpiecznej sytuacji.

• Przyszłość — za każdym razem, kiedy postać przekona kogoś do przyłączenia się 
do zwolenników dra Mera.

• Ratunek — za każdym razem, kiedy gracz pozyska cenną pomoc dla innych.

• Sława — za każdym razem, kiedy akcje postaci zyskają wielki rozgłos we wszyst-
kich mediach.



• Ukojenie — za każdym razem, gdy postać bardzo mocno zaangażuje się w jakieś 
działania; tak mocno, że nie będzie baczyć na własne zdrowie i bezpieczeństwo, by 
je wykonać.

• Zmiana — za każdym razem, kiedy uda się bohaterowi wprowadzić jakąś część 
idei teorii dra Mera do świadomości większej grupy nie znającej tejże idei wcze-
śniej.

3.  

• Błędna teoria — za każdym razem, gdy postać zdobędzie i zobaczy namacalny do-
wód na słuszność obranej ścieżki.

• Odrzucenie — za każdym razem, gdy bohater sprawi, że jakaś grupa mimo wszyst-
ko zostanie razem.

• Porażka — za każdym razem, gdy uda się postaci odnieść znaczne zwycięstwo w 
niezwykle trudnym wyzwaniu,

• Śmierć — za każdym razem, gdy postaci uda się bez szwanku uniknąć śmierci o 
włos.

• Utrata wszystkiego, co ważne — za każdym razem, gdy sprawi, że ktoś odzyska 
ważną dla siebie rzecz, osobę, odzyska wiarę w ideę.

• Zagubienie drogi — za każdym razem, gdy uda się jej sprawić, że dana oporna i 
zagubiona osoba wróci na słuszną drogę, odzyska wiarę w swoje ideały.

4.  

• Emeryt — za każdym razem, gdy uda się postaci zdobyć coś gwarantującego jej 
bezpieczną przyszłość w długim terminie.

• Nauczyciel — za każdym razem, kiedy bohater przekaże dużej grupce ludzi cenne 
doświadczenie, wiedzę.

• Nikt ważny — za każdym razem, gdy uda się postaci przypisać swoje ewidentne 
zasługi komuś innemu.

• Poszukiwacz przygód — za każdym razem, gdy bohater wypełni bardzo trudne za-
danie należące do kategorii „niewykonalne”.

• Przywódca — za każdym razem, gdy bohater wykaże się niezwykłą kompetencją 
jako przywódca w trudnej dla wszystkich chwili.

• Uczony — za każdym razem, gdy postać okaże się źródłem cennej, kluczowej i 
trudno dostępnej informacji.

• Zbawca ludzkości — za każdym razem, gdy bohater udzieli pomocy osobom po-
trzebującym, choć dana pomoc naraziła go na kłopoty, szwank itp.

Cechy

Opis cechy
Cechy reprezentują kolejne zdolności zdobywane przez postać. Mogą to być zarówno nowe 

umiejętności wynikające z przebytych szkoleń, jak i nowe nabytki wynikające z wprowadzenia do 
organizmu residuum.

Każda tak wprowadzona cecha powinna mieć kilka elementów opisu:



• nazwa — pozwala na rozpoznawanie cech od siebie; poza tym sugeruje, czego cecha 
dotyczy,

• wymogi — to, z jakiej cechy musi taka cecha wywodzić1 się (niekoniecznie bezpośred-
nio, ale musi istnieć droga od wymaganej cechy do opisywanej) i z ilu cech musi się 
bezpośrednio wywodzić (te potężniejsze wymagają dwóch, trzech cech, niektóre mogą 
być elastyczne i pozwalają na różne ilości „ojców”),

• zastosowanie — określenie, w jakich sytuacjach gracz może powołać się na daną ce-
chę; najczęściej wynika to wprost z jej nazwy,

• wpływ — opis, w jaki sposób ta cecha wpływa na zastosowanie cech się z niej wywo-
dzących; w największej liczbie przypadków będzie to możliwość dołączenia cechy w 
ograniczonym zakresie do działań cechy-ojca,

• dodatkowe — czasem cecha może mieć dodatkowe efekty na postać — zwiększać jej 
odporność lub wytrzymałość na konkretny typ szkód.

Kiedy gracz pozyskuje cechę, powinny właśnie takie jej elementy zostać określone. Najczę-
ściej nie ma potrzeby szczegółowego zapisywania tego wszystkiego. Większość cech ma w wyma-
ganiach umiejętności albo grupę konkretnej rasy oraz podłączenia do jednej lub dwóch cech (co po-
zwala mieszać zdolności).

Dla przykładu gracz pozyskuje umiejętność walka. Jak nazwa wskazuje, w wymaganiach musi 
pojawić się określenie umiejętności. Ponadto będzie wymóg podłączenia do jednej lub dwóch cech. 
Zastosowanie jest oczywiste — walczenie i bronienie się przed atakami, uniki. Wpływ  walki to 
możliwość wykorzystania podległych cech w atakowaniu.

Inny przykład to  szybkie cięcie. Wymaga wywodzenia się z  walki, podłączenia do dokładnie 
jednej cechy i wiąże się z atakowaniem i ranieniem w walce wręcz. Podległe cechy mogą być stoso-
wane przy atakach wręcz.

Zdobywanie nowych cech
Postaci zdobywać mogą nowe cechy na różne sposoby. Umiejętności pozyskują dzięki szkole-

niom organizowanym przez  władze  (kiedy nie  wiedzą,  że  taka  postać  należy  do  zwolenników 
dra Mera), zwolenników doktora lub odbywając bardzo długi trening. Cechy powiązane z rasami 
pozyskuje się dzięki residuom.

Nowe cechy można tylko i  wyłącznie wyprowadzać,  czyli  prowadzić strzałki do nich.  Nie 
można nigdy zrobić tak,  że z nowszej umiejętności zostanie poprowadzona strzałka do starszej. 
Każda cecha może zostać powiązana z  najwyżej  czterema  powiązaniami — niezależnie,  czy to 
wchodzącymi, czy wychodzącymi.

Dodając nową cechę do postaci trzeba spełnić jej wymogi.

Jeżeli cecha odwołuje się do rasy, której nie ma na karcie postaci, należy taką rasę wyprowa-
dzić z imienia bohatera.

O tym, czy postać rozwija się i jakie ma możliwości, decyduje Przewodnik, ponieważ wynika 
to wyłącznie z wydarzeń na sesji (i zdarzeń w historii pomiędzy).

1) Jeżeli cecha ma się wywodzić z kilku cech, to nie ma znaczenia, jak rozłoży się spełnienie wymagań między cechy, 
z których się wywodzi, grunt, by w całości zostało to spełnione.



Typy cech i elementów na karcie
Sercem postaci jest jej imię, z którego będą wywodzić się grupy (umiejętności i rasy). To jedy-

ny element na karcie, z którego można wyprowadzić więcej niż cztery elementy (ale nigdy nie 
może być od czegoś wyprowadzony).

Grupy to jedyne elementy wywodzące się bezpośrednio z imienia. Każda grupa może wywo-
dzić się wyłącznie z imienia i ma w ten sposób jedno powiązanie wchodzące. Grupy tworzy się w 
ramach potrzeb i dzielą cechy postaci na odpowiednie kategorie. Umiejętności to przykład grupy.

Cechy wywodzą się już z grup i zostały odpowiednio już opisane. Mieszając je możesz uzy-
skać wyjątkową postać.

Rozwijanie cech
Może dojść do sytuacji, że Twój bohater zyska w trakcie rozgrywki dodatkową praktykę w po-

sługiwaniu się jakąś cechą. Może zaproponować to prowadzący zamiast nowej cechy lub jako na-
grodę na jakieś niebywałe osiągnięcie. Zaznacz na karcie, że taka cecha została rozwinięta, np. kre-
śląc plus przy niej, lub kółko na jej obwódce — grunt, żeby było to jasne oznaczenie.

Nie ma ograniczenia rozwoju jednej cechy.

Umiejętności
Umiejętności to efekty odbytych praktyk i kursów. Poniżej znajdziesz kilka przykładowych 

umiejętności, które mogą pomóc Wam w zaprojektowaniu własnych.

• WALKA

◦ Wymogi: umiejętności, 1–2

◦ Zastosowanie: atak i obrona podczas walki, uniki

◦ Wpływ: atakowanie

• SZYBKIE CIĘCIE

◦ Wymogi: walka, 1

◦ Zastosowanie: atakowanie przeciwnika wręcz

◦ Wpływ: atakowanie wręcz

• ZASŁONIĘCIE SIĘ

◦ Wymogi: walka, 1–2

◦ Zastosowanie: obrona polegająca na zasłonięciu się przed ciosem, np. przy pomocy 
broni lub tarczy

◦ Wpływ: szybka reakcja

• INŻYNIERIA

◦ Wymogi: umiejętności, 1–2

◦ Zastosowanie:  stosowanie  techniki,  rozwiązywanie  problemów fizycznych,  tech-
nicznych, wiedza techniczna

◦ Wpływ: wykorzystanie przy rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych

• HISTORIA



◦ Wymogi: umiejętności, 1–2

◦ Zastosowanie: wiedza historyczna, odczytywanie dawnych zapisków, znajomość le-
gend, znajomość i wykorzystanie ciekawych anegdotek, rozwiązań i przykładów z 
historii

◦ Wpływ: wiedza historyczna, wykorzystanie ciekawych rozwiązań z przeszłości

• CHEMIA

◦ Wymogi: umiejętności, 1–2

◦ Zastosowanie: wiedza chemiczna, tworzenie związków chemicznych, rozpoznawa-
nie takich związków

◦ Wpływ: tworzenie związków chemicznych

• RETORYKA

◦ Wymogi: umiejętności, 1–2

◦ Zastosowanie: dyskutowanie, przekonywanie kogoś do swoich argumentów, opiera-
nie się wpływom innych, jak i samemu wpływanie na innych ludzi

◦ Wpływ: wykorzystanie jako argumentu w dyskusji

• TRENING WZMACNIAJĄCY ORGANIZM

◦ Wymogi1: 3

◦ Zastosowanie: odporność na zmęczenie, zwiększona kondycja, rozłożenie sił

◦ Wpływ: brak

◦ Dodatkowe: +1 do wytrzymałości i +2 do odporności na szkody typu kier.

• POPRAWIONA KOORDYNACJA

◦ Wymogi: umiejętności, 2–3

◦ Zastosowanie: celowanie, utrzymanie równowagi, szybkość reakcji, sprawność ma-
nualna, płynność ruchów

◦ Wpływ: celowanie

◦ Dodatkowe: +1 do wytrzymałości na szkody typu pik

A oto dobra formatka do opisywania umiejętności:

1) Nie, to nie błąd – niektóre potężna umiejętności mogą właśnie w ten sposób być powiązane z czymkolwiek.



• NAZWA

◦ Wymogi:

◦ Zastosowanie:

◦ Wpływ:

◦ Dodatkowe:

Cechy rasowe
Cechy rasowe osiąga się dzięki zaaplikowaniu postaci residuum. Doprowadza to do zmian ge-

netycznych i sam proces przemiany może zająć dużo czasu i być nieprzyjemnym. Poniżej znaj-
dziesz kilka poglądowych cech, które gracze mogą zdobyć w związku z przykładową rasą gh-ark.

• SKROMNE SKRZYDŁA

◦ Wymogi: gh-ark, 1–2

◦ Zastosowanie: szybowanie, kontrola nad ciałem w powietrzu

◦ Wpływ: wykorzystanie w połączeniu z szybowaniem

• LATANIE

◦ Wymogi1: gh-ark, skromne skrzydła, 2

◦ Zastosowanie: szybkość reakcji, możliwość latania, akrobacje powietrzne

◦ Wpływ: wykorzystanie w połączeniu z lotem, szybkość reakcji

• DELIKATNE FUTRO

◦ Wymogi: gh-ark, 1–2

◦ Zastosowanie: odporność na zimno i wilgoć

◦ Wpływ: odporność na zimno i wilgoć

• MOCNE OWŁOSIENIE

◦ Wymogi: gh-ark, delikatne futro, 2

◦ Zastosowanie: odporność na zimno i wilgoć, obrona przed ciosami

◦ Wpływ: odporność na zimno i wilgoć

◦ Dodatkowe: -3 do otrzymywanych szkód typu trefl, kiedy wiążą się z otrzymaniem 
fizycznych obrażeń

• WZMOCNIONY WZROK

◦ Wymogi: gh-ark, 1–2

◦ Zastosowanie: widzenie w ciemnościach, celność

◦ Wpływ: widzenie w ciemnościach

Jeżeli gracz zdobywa duże ilości mutacji z różnych gatunków (i to jeszcze nachodzące na sie-
bie), warto rozpatrzyć jakąś karę, np. otrzymanie odpowiedniej rany związanej z mutacjami. Jeżeli 
gracz otrzymuje mutację, która kłóci się z już obecną, można wylosować, która ma być silniejsza, 
albo kazać graczowi otrzymać dużą (np. 13) ilość szkód.

1) Zwróć uwagę, że posiadając skromne skrzydła gh-arków i wyprowadzając z nich  latanie, automatycznie spełnia się 
wymóg wyprowadzenia tej cechy z grupy gh-ark.
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