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Historia 
Japończycy wygrali II Wojnę Światową. Dowiedzieli się o eksperymentach z bombą 

atomową, jakie prowadzili Amerykanie na 2 tygodnie przed planowanym atakiem. 
Zaatakowali przewoŜące je samoloty 5 mil od linii brzegowej USA. Jedną głowice udało im 
się przejąć i zdetonować w Waszyngtonie w czasie kolejnego nalotu. Stany Zjednoczone 
Ameryki północnej przestały istnieć w 3 miesiące później. Japonia nawet nie wystosowała 
ultimatum. W ciągu pierwszych dwóch tygodni walk lądowych niemal wszystkie główne 
miasta USA zostały doszczętnie zniszczone. Do końca wojny przeŜyło tylko 30 tysięcy 
Amerykanów, których internowano i sprowadzono do roli niewolników. 

Wojna z Europą trwała nieco dłuŜej. Dopiero w roku 1946 podpisała pokój z Japonią, 
na podstawie którego zobowiązała się do nie utrzymywania sił zbrojnych, oraz do wypłacania 
Japonii lenna w wysokości 170 miliardów jenów rocznie. Bezkompromisowe ultimatum jakie 
postawiono uwzględniało równieŜ swobodne korygowanie polityki zarówno wewnętrznej jak 
i zagranicznej wszystkich krajów europejskich. Kraje które odmawiały bezwarunkowej 
kapitulacji były zdobywane siłą. W ciągu kolejnych 20 lat rządów, Japonia zarządziła 
wprowadzenie języka japońskiego do uŜytku urzędowego, oraz zjednoczenie państw 
europejskich w jedną strukturę podzieloną na sektory. 

Ameryka południowa przystała na kontrakt z Japonią, na podstawie którego Cesarstwo 
nie ingeruje w sprawy jej państw, a w zamian udostępnia swoje fabryki na potrzeby 
przemysłu cywilnego Japonii. Wkrótce jednak, ze względu na osłabienie pozycji 
gospodarczej, Unia Krajów Ameryki Południowej podpisała pakt akcesyjny na podstawie 
którego oddała się we władanie  rządowi Japonii. 

Chiny podobnie jak Stany Zjednoczone zostały w pełni podbite. Ludność Chin jednak, 
w duŜej mierze była przychylna najeźdźcom, którzy zniszczyli rząd chiński i stworzyli własny 
zaleŜny od cesarza Japonii. Rosja poddała się najpóźniej, bo w roku 1958, kiedy to podpisano 
rozejm na podstawie którego zobowiązała się do wspomagania działań Cesarstwa Japonii. Ze 
względu na ciągłe zamieszki i problemy wkrótce potem została spacyfikowana przez wojska 
cesarskie. Obecnie tereny Rosji to wielki poligon doświadczalny prawie pozbawiony ludności 
cywilnej. Pozostałe kraje Azji zostały zjednoczone i połączone z sektorami zjednoczonej 
europy. 

Australia oddała się pod rządy Cesarskie w zamian za pokój. Nie doszło tam do ani 
jednego starcia. 

Cały świat naleŜy do władz Japonii niezmiennie utrzymującej stolice w Tokio w 
pałacu cesarskim. 

Japoński styl Ŝycia, język, oraz kultura zostały narzucone innym krajom i w ciągu 
zaledwie 118 lat cały świat stał się Zjednoczonym Cesarstwem Japonii. Filozofia feudalnego 
podziału została zakorzeniona w umysłach ludzi. Ci którzy nie chcieli się dostosować ginęli 
jako więźniowie ścinani publicznie. Wszystkie światowe kultury upadły, a w zamian nastały 
dni pokoju. Zjednoczone Cesarstwo poddawało się uczciwym, lecz prowadzonych twardą 
ręką rządom cesarza i jego następców. Dla Japończyków był to rozkwit ich kultury, dla 



pozostałych czas dekadencji i upadku norm etycznych jakie wypracowywano przez 
tysiąclecia w Europie, Ameryce i Azji. 

Utrzymujący się stan pokoju doprowadził do wydania przez Cesarza Dekretu 
Pokojowego. Zgodnie z jego załoŜeniami zakazano pod karą śmierci posiadania broni palnej. 
Broń palną mogli posiadać jedynie członkowie ochrony dworu cesarskiego Pozwolono 
natomiast członkom kasty samurajskiej, oraz wszystkim posiadającym status wyŜszy niŜ 
hemin na posiadanie i noszenie przy sobie broni białej. Miało to być nawiązanie do starej 
tradycji daisho. 

Cztery pokolenia cesarzy rządziły Cesarstwem do tej pory. Obecnie jednak, w roku 
2085 tron objął Takeru Mikuchi. Razem z objęciem przez jego osobę tronu pojawiły się 
wielkie zmiany. Jego rządy doprowadziły do zmiany w kastowym systemie jaki panował do 
tej pory. Doprowadził do pewnego rozluźnienia obyczajów. Pozwolił znacznie większe prawa 
ludności, szczególnie rodowitym Japończykom. Pozwolił na niemal niekontrolowane 
przesiedlanie się i zakładanie własnych ośrodków pracy. Stworzył gospodarkę wolno 
rynkową, jednak wszelkie próby monopolizacji były zwalczane siłą, co spowodowało Ŝe 
rynek zdominowały małe firmy i zakłady o lokalnym zasięgu produkcji. 
 Jak nigdy przedtem do łask powróciły stare przesądy i zabobony. Liczne sekty i 
okultyści doprowadzili do spopularyzowania zjawisk nadprzyrodzonych. Nieliczni wiedzą Ŝe 
nie są to tylko bajki dla niegrzecznych. Sam cesarz utrzymuje pewien kontakt z istotami z 
tysiąca piekieł. Pomniejsze demony korzystając z moŜliwości jakie dały nowe trendy 
kulturowe niemal publicznie poŜywiają się strachem i duszami swych ofiar. 

Nowe gatunki muzyki i film, oraz rozluźnienie presji społecznej doprowadziły do 
pewnego upadku zasad jakie panowały do tej pory. Kodeks bushido nadal obowiązuje 
wszystkich w słuŜbie cesarza, jednak nie wymaga się go juŜ od zwykłych ludzi. Zakazano 
równieŜ mordowania ludzi za nieokazywanie szacunku, jednak nadal dozwolone są pewne 
kary, głównie areszt, lub chłosta. Postępująca technologizacja doprowadziła do powstania 
wielkich centrów rozrywki jak salony gier komputerowych, oraz zdelegalizowanych salonów 
hazardu. Ogólno światowe społeczeństwo uległo modzie Play-Station i J-rokowi. Obyczaje 
powoli umierały. 

Od czasu nastania pokoju technika nie poszła zbytnio do przodu. Dokonano jednak 
kilku przełomów w kwestii nanotechnologii co pozwoliło na znaczne ułatwienie Ŝycia ludzi. 
Nanomaszyny pozwoliły na uleczenie niemal dowolnej choroby, zasklepienie kaŜdej rany, a 
nawet na odbudowanie utraconej kończyny. Niestety ze względu na olbrzymie koszta 
produkcji tych maszyn, bardzo niewielki odsetek społeczności stać by ich uŜywać. Jednak 
dzięki postępowi w stosunkowo tanich metodach bioinŜynierii liczba osób z wrodzonymi 
wadami spadła do minimum. AIDS nie jest juŜ problemem. Opracowano metody jej 
zwalczania i choroba praktycznie przestała istnieć. Nadal jednak dość powszechne są choroby 
nowotworowe. 

 
Yakuza 

Dekadencja nie dotarła jednak do największej organizacji przestępczej – Yakuza. Na 
jej czele stoi Katachi Mikuchi, prawowity następca tronu, podstępem wypędzony przez 
swojego brata z Japonii. Poprzysiągł on zemstę na swoim bracie i odbicie mu tronu. W chwili 
obecnej jest władcą podziemnego świata i włada nią niepodzielnie od 20 lat. Celem Yakuzy 
jest zdobycie środków potrzebnych do przewrotu. Dzięki pewnej swobodzie gospodarczej 
udało się jej rozwinąć nielegalną działalność na całym świecie. Kontrolują absolutnie 
wszystkie typy działalności które mogą przynieść dostateczne korzyści majątkowe. Głównie 
gałęzie ich działalności to prostytucja, hazard, wymuszenia i drobne działania wywrotowe. 
Kolejny cel jaki postawił sobie Katachi to osłabienie pozycji Cesarza. Poprzez pomniejsze 
działania wywrotowe, organizowanie strajków, zabójstwa polityczne, oraz niszczenie dobrego 



imienia Cesarza starają się wywołać światowy bunt przeciwko jego osobie. Ostatnim celem 
Yakuzy, lecz chyba najwaŜniejszym jest ochrona cesarstwa. Choć brzmi to dość dziwnie, 
Yakuza w swojej działalności jest ściśle oddana kodeksowi bushido. Ze względu na trudną 
sytuację dokonują wielu czynów niegodnych tłumacz je jednak koniecznością. 

Hierarchia w tej organizacji jest bardzo podobna do tej jaka panuje na dworze 
cesarskim. Na szczycie panuje przywódca organizacji Katachi Mikucki. Mieszka gdzieś w 
Korei razem z małŜonką Kuoko Tsushi, ale niewiadomo gdzie dokładnie. Pod sobą ma Radę. 
Stanowią ją osobiści doradcy odpowiedzialni za informacje z poszczególnych kontynentów, 
oraz Japonii. Skład tej rady nie zmienił się od 15 lat. 
Takashi Miruto – odpowiedzialny za Azję wschodnią 
Maketo Irusaka – odpowiedzialny za Azję zachodnią 
Kojiro Erusoma – odpowiedzialny za Europę 
Kazuya Aruma – odpowiedzialny za Amerykę południową 
Miyamoto Higata – odpowiedzialny za Amerykę północną 
Sutsuta Kichigai – odpowiedzialny za Australię 
oraz  
Heishiro Kaworu – odpowiedzialny za Japonię, posiada decydujący głos w głosowaniach 
rady. Jest traktowany przez głowę Yakuzy jak syn i obdarzony wielkim zaufaniem. 
 

Bezpośrednio Radzie podlegają Dajmio. Są to odpowiedzialni za działalność w danym 
sektorze najwyŜsi przedstawiciele organizacji. Jego rola to kontrolowanie poszczególnych 
jednostek i koordynowanie ich działań w swoim sektorze, oraz mianowanie swoich Yojimbo i 
w tej kwestii mają pełną swobodę. 
 

Yojimbo są zwykle najbardziej oddanymi, lub zasłuŜonymi ludźmi Dajmio. Pełnią 
róŜnorakie funkcje, głównie jednak zajmują się ochroną swojego pana, doradztwem, a 
najbardziej zasłuŜeni zajmują się pilnowaniem działań na terenie poszczególnych miast i 
okolic. 
 

NajniŜej w hierarchii znajduje się Samurai. Jednocześnie jest to najbardziej 
zróŜnicowany poziom. ZaleŜnie od rangi, jaką uzyskują za zasługi dla swojego Dajmio są to 
Ŝołnierze, lub pomniejsi dowódcy małych grup, często będących lokalnym gangiem. Pomimo 
wymaganego od nich absolutnego posłuszeństwa wobec przełoŜonych, oraz kar jakie są 
stosowane wobec łamiących zasady, posiadają oni sporą swobodę w swoich lokalnych 
działaniach i dopóki nie przeczy to interesom Yakuzy na danym terenie mają wolną rękę w 
dowolnej działalności. 
[Przyjmuje się Ŝe gracze naleŜący do Yakuza naleŜą właśnie do tego stopnia] 
 

Poza zorganizowaną grupą istnieją jeszcze osoby zwane przez Yakuza roninami. Są to 
osoby które pomimo braku naleŜności do organizacji w pewnym stopniu zgadzają się z jej 
działalnością. Są to niedostosowane do Ŝycia w zhierarchizowanym społeczeństwie jednostki, 
lub osoby domagające się powrotu do tradycji. Tak czy inaczej występują oni czynni 
przeciwko społeczeństwu. Zwykle są to samotni podróŜnicy, lub małe grupy. Tolerowane 
przez Yakuza jako ograniczeni sprzymierzeńcy, często równieŜ werbowani. 
[Gracze pragnący stworzyć postać ronina muszą pamiętać o prawie całkowitym braku wiedzy 
na temat organizacji Yakuza, co znacznie utrudni kooperację z jej członkami] 
Wewnątrz Yakuzy działają pomniejsze organizacje. Są one podwładne bezpośrednio radzie, 
lub Dajmio na którego terenie działają. Są cztery główne takie organizację, oraz szereg 
gangów o mniejszym znaczeniu. 
 



Zakon Kun-lun 
Świat nie jest taki jaki się wydaje. Szpiedzy Katachiego odkryli Ŝe cesarz w zamian za władze 
podpisał kontrakt z demonami. Sądzono Ŝe to tylko przesąd. Jednak legendy o światach 
duchów i tysiącu piekieł mówiły prawdę. Cesarz w zamian za władzę nad światem oddał 
swoją duszę potęŜnym Oni, a po swojej śmierci jako jeden z nich zawładną upadłym światem. 
Zakon Kun-lun zajmuje się odnajdywaniem i niszczeniem demonów i głodnych duchów 
krąŜących po świecie wspomagając siły cesarza. Do walki z nimi stosują oczyszczającą magię 
i broń kutą w świętych płomieniach. Jest to bardzo zamknięta organizacja o charakterze 
niemal religijnym. Nie mają nazwy, zakon kun-lun to jedynie kryptonim i drwiące przezwisko 
jakie im nadano. Są odpowiedzialni tylko przed Radą i nikt nie ma prawa ingerować w ich 
działalność. Podobno nawet sam Katachi nie do końca wie co się tam dzieje. 
 
Cybernetycy 
Organizacja odpowiedzialna za pozyskiwanie i tworzenie nowych technologii na potrzeby 
yakuzy. To oni zajmują się tworzeniem sieci informatycznej, technologii nanomaszyn, a 
nawet tworzeniem centrów rozrywki jak salony gier komputerowych, oraz hazardowych dla 
zdobycia funduszy. Zajmują się równieŜ produkcją amunicji na potrzeby Strzelców. 
 
Strzelcy 
Organizacja o charakterze bojówki. Mają siedzibie w sektorze koreańskim w okolicach Seulu. 
Jest to grupa uderzeniowa wyszkolona w sztukach walk i obsłudze broni. Stworzyli nawet 
własny styl walki oparty na walce z uŜyciem broni palnej. Na potrzeby tej organizacji 
Cybernetycy stworzyli specjalny rodzaj pistoletu. Ze względu na olbrzymie utrudnienia 
związane z posiadaniem broni palnej jest to organizacja bardzo tajna i wielu nie ma o niej 
pojęcia. 
 
Ninja 
Na podstawie niemal mitycznej grupy wojowników ninja utworzone oddziały szpiegowskie 
zajmujące się zdobywaniem tajnych informacji i skrytobójstwem. Metody jakich uŜywają są 
bardzo podobne do tych jakie znane są z podań na temat ninja. Niemal kaŜdy Dajmio 
utrzymuje własną grupę tych wszechstronnie wyszkolonych ludzi dla własnych potrzeb. 
 
Pozostałe pomniejsze organizacje to gangi i lokalne mafie związane z działalnością na terenie 
jednego lub kilku miast. 
 
Podziemny świat dziś 
Waluta 
Dekretem cesarskim ustanowiono wspólną walutę na całym świecie. Jen japoński stał się 
obowiązującą formą płatniczą. Bardzo szybko gotówka została wyparta przez bardziej 
wirtualne formy płatności. Yakuza z tego samego powodu zrezygnowała z prób fałszowania 
banknotów, a w sposób niemal zmasowany atak na wirtualne konta bankowe. 
Dla uproszczenia Ŝycia graczom i mistrzowi gry ceny są mniej więcej porównywalne do 
naszych, z tym Ŝe jen jest warty około 1gr, a 100 jenów to 1zł. 
 
Sumo 
Tradycyjne walki Sumo są popularną rozrywką. Stał się to najpopularniejszy sport na świecie, 
a to za sprawą wspierania go przez samego cesarza. Zwycięzcy opiewani są chwałą i pławią 
się w luksusach. Najwybitniejsi dostępują zaszczuty audiencji u cesarza, oraz często zostają 
mianowani tytułami. Jest teŜ mroczna strona tego sportu. W cieniu igrzysk przelewają się 
olbrzymie kwoty na zakładach. Ale i to nie koniec. Obok tradycyjnego sumo organizowane są 



równieŜ nielegalne walki. Wyłaniani w nich zwycięzcy często są jedynymi którzy opuszczają 
ring o własnych siłach. Dozwolone są w nich niemal wszystkie chwyty. Zachowane są jednak 
pewne zasady. Osoba wyrzucona z ring przegrywa, jest to jednak jedyna zasada i nierzadko 
zdarza się Ŝe za ring wylatują zwłoki, lub nieprzytomne osoby. Zgodnie z zasadami równieŜ 
przegrywa osoba która dotknie ziemi inną częścią ciała niŜ nogą, z tym Ŝe tu dozwolone jest 
przebywanie w tej pozycji przez 10 sekund. Uznano za nie ciekawe walki w parterze. W 
związku z tym gdy obie osoby leŜą walka jest przerywana. W tych walkach poza pieniędzmi i 
sławą zwycięzcy często zostają obdarzeni pozycją w Yakuza. Zdarza się nawet Ŝe Dajmio 
zachwycony postawą i umiejętnościami wojownika mianuje go swoim Yojimbo. Z tego 
samego powodu wielu chcących awansować młodych samurai szkoli się w sztukach walk i 
próbuje swych sił w tych turniejach. 
 
Broń 
Cesarski dekret pokojowy zakazał pod karą śmierci posiadania broni palnej. Jest to jeden z 
najbardziej egzekwowanych. Wszelkie nielegalne produkcje broni tego typu są 
konsekwentnie tropione i niszczone, a producenci publicznie ścinani. Jedyne osoby jakim 
pozwolono na posiadanie broni palnej to członkowie dworu i kasta samurajska. Z w związku 
z takimi ograniczeniami Yakuza wszelką broń palną jaką posiada w swojej organizacji 
skrzętnie ukrywa przed publicznym widokiem. Jedynymi osobami jakie ją posiadają są 
członkowie grupy Strzelcy, której działania ograniczane są jedynie do bardzo trudnych 
wymagających duŜej siły uderzeniowej akcji, oraz do ochrony samego Katachi Mikuchi. 
 
Narkotyki 
Większość narkotyków została zakazana dekretem cesarza. Ostatnimi czasy jednak zakaz 
zaczął dotyczyć tylko rozprowadzania narkotyków w duŜej ilości i tym samym zwolniono z 
odpowiedzialności karnej uŜytkowników. Doprowadziło to do nagłego wzrostu 
zainteresowania tymi substancjami. Za popytem podąŜyła podaŜ. Yakuza produkuje masowo 
wszelkie rodzaje uŜywek ze wzmocnioną kawą włącznie. Nowe typy narkotyków fundują ich 
uŜytkownikom pełny zakres doznań. Jednym z popularniejszych wśród bogatej części 
społeczeństwa stał się Nanochaj. Jest to jednorazowo pobierana dawka nanobotów o 
ograniczonej trwałości, które podłączając się do nerwów czuciowych wprowadzają w 
dowolnie wybrany stan i wizje. Wewnątrz organizacji Yakuza narkotyki są absolutnie 
zakazane, a za ich branie jest przewidziana kara śmierci. 
 
Choroby 
Od czasów opracowania nanotechnologii udało się zlikwidować większość chorób zakaźnych, 
a rozwój bioinŜynierii pozwolił na ograniczenie odsetku wad wrodzonych do minimum. 
Obecnie jednak nanotechnologia stała się bardzo droga i niedostępna dla większości ludzi, a 
konwencjonalna medycyna nie rozwinęła się zbyt bardzo od końca XX w. Cybernetyce 
opracowali jednak rodzaj taniej szczepionki, o cenie porównywalnej do połowy kosztów 
leczenia cięŜkich schorzeń czyli w granicach 500 tysięcy jenów. Pozwala ona na jednorazowe 
zaprogramowanie do konkretnego celu dawki nanobotów tak by usunęły z organizmu jakiś 
rodzaj mikrobów, bądź dokonały dowolnego zabiegu chirurgicznego bez konieczności 
inwazyjnego zabiegu, a jedynie kosztem znacznie wzmoŜonego apetytu. 
 
śycie u podstaw 
śycie ludności cywilnej zmieniło się dość znacznie ostatnimi czasy. Rozwój przemysłu i 
technologi pozwoliły przenieść się z małych miasteczek i zamków do wielkich, 
uprzemysłowionych miast i wielopiętrowych wieŜowców. Kimona i hodaki zastąpiono 
sztucznymi tworzywami i sportowym obuwiem. Zrezygnowano nawet z presji jaką do tej 



pory wywierano na niŜsze warstwy społeczne. Obecnie wszyscy są sobie równi, a status 
finansowy jest wyznacznikiem pozycji, jedynie nieliczni naleŜący do kasty samurajskiej, oraz 
dworu cesarskiego szczycą się swoimi przywilejami. Ich Ŝycie nie jest ograniczone finansami, 
gdyŜ mają prawo do zabrania czego zechcą ludziom z najniŜszej kasty. Zwykle jednak 
utrzymują się z podatków jakie nałoŜone są na ludność cywilną. 
 

Tworzenie Postaci 
Tworząc postać wcielasz się w buntownika wobec panującej entropii społecznych zasad i 
kultury. Stajesz wobec niemal beznadziejnego zadania, gdyŜ całym światem rządzi osoba 
przyzwalająca i czerpiąca korzyści z tej dekadencji. Ludzie wokół ciebie oddają się wszelkim 
rozrywkom jakie tylko moŜe sobie zafundować. Śmierć z przedawkowania stała się jedną z 
pięciu najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. LeŜący na ulicy człowiek na pewno 
pozbawiony jest nie tylko przytomności ale i portfela. 
Za dawnych czasów gdy uległość wobec wyŜszej siły była kluczowym elementem Ŝycia 
codziennego, zasady moralne były tym co pozwalało przeŜyć. Dziś, za czasów rządów 
cesarza Takeru Mikuchi świat nie pamięta juŜ o honorze i uległości wobec bóstw i ich 
przedstawicieli. Przesądy wymieszały się z rzeczywistością i przeszły do codzienności. 
Duchy i demony włóczą się po ulicach delektując się upadkiem społeczeństwa. Ty stanowisz 
brzytwę której chwyta się tonąca moralność. Yakuza pomimo swoich sposobów doŜy do 
przywrócenia ładu, najpierw próbując osiągnąć niemal całkowity chaos. Wolni ronini wędrują 
po świecie poszukując lepszego miejsca, lub sposobu przywrócenia dawnych zasad. Jesteś 
jednym z nich. W świecie ogarniętym cyberpunkowym szaleństwem w najbardziej japońskim 
wydaniu, jesteś tym kto chce przywrócić zasady honoru i słuŜby. Nie jesteś sam w swojej 
misji, choć jesteś jednym z nielicznych. 
 
§1 Koncepcja 
Musisz zastanowić się nad swoją postacią. Kim jest? Skąd pochodzi? Czy ma rodzinę? Gdzie 
się szkoliła? NaleŜysz do Yakuza, czy jesteś roninem? 
Określ swój stosunek do przełoŜonych. Zastanów się nad wyglądem. Zastanów się czy 
posiadasz jakieś charakterystyczne zachowania. Masz moŜliwość puszczenia wodzy fantazji i 
stworzenie człowieka z całą jego osobowością i historią. Jeśli uda ci się stworzyć postać 
naprawdę ciekawą będzie ci łatwiej ją odgrywać.  
 
§2 Atrybuty 
Początkowo atrybuty mają wartość 1 co określa typowy ludzki poziom jaki mają wszyscy 
zdrowi ludzie. Dodatkowo do rozdania jest 5 punktów na dowolne atrybuty, pamiętając 
jednak Ŝe Ŝadna z cech nie moŜe  przekroczyć wartości 3 na tym poziomie. 
 
§3 Umiejętności 
Początkowo postać gracza niema Ŝadnych umiejętności, następnie gracz wybiera sobie 3 
umiejętności którym nadaje poziom 10% i jedną specjalizację do kaŜdej. 
 
§4 Punkty wolne 
Czas by twoja postać nabrała indywidualności. Otrzymujesz 80 punktów na rozwój swojej 
postaci. MoŜesz za nie podnieść cechy i umiejętności, oraz za pozwoleniem MG wykupywać 
zalety i wady. Pamiętaj Ŝe wykupywane umiejętności powinny być odwzorowaniem twojej 
nauki. Trudno sobie wyobrazić uczonego który spędził całe Ŝycie w bibliotece biegle 
posługującego się mieczem. Ze względu na to Ŝe postacie są stosunkowo niedługo po 
zakończeniu swojego szkolenia, bądź nawet w trakcie poziom umiejętności nie moŜe 
wykraczać powyŜej 30. Odwzorowuje to jeszcze niewielkie umiejętności typowe dla 



początkujących, jednocześnie stawia ich wyŜej niŜ osoby nie mające pojęcia o danej 
umiejętności. Poziom cech nie moŜe wykroczyć powyŜej 5. Te ograniczenie pozwalają 
jednocześnie na dalszy rozwój postaci i długą zabawę. PoniŜsza tabela opisuje koszty 
kupowania statystyk za punkty wolne. 
 

Koszty w punktach wolnych 
Cecha 20 za punkt 

Umiejętność 1 za punkt 

Nowa specjalizacja 10 za kaŜdą 
 
§5 Ostatnie statystyki 
NaleŜy juŜ tylko określić ilość punktów Ŝycia przez pomnoŜenie wartości atrybutu 
Wytrzymałość przez 10. I określenie poziomów obraŜeń. Ilość obraŜeń jaki postać moŜe 
przyjąć przed śmiercią oblicza się przez pomnoŜenie wytrzymałości przez 10. Postać ma 5 
poziomów zdrowia z których kaŜdy poza pierwszym narzuca graczowi ograniczenia związane 
z bólem jaki przeŜywa postać gracza. Ograniczenia nie dotyczą tylko fizycznych działań 
jakby moŜna się spodziewać, gdyŜ poza fizycznymi obraŜeniami ból jaki im towarzyszy 
uniemoŜliwia równieŜ skupienie uwagi i wykonywanie czynności umysłowych. ZaleŜnie od 
stopnia w jakim ranny otrzymuje modyfikator do stopnia trudności wykonywania testów. 
Poszczególne poziomy zdrowia równe są maksymalnemu poziomowi zdrowia podzielonemu 
przez 5. 
 

0 +0 
1 +10 
2 +20 
3 +50 
4 nieprzytomny 

 
 
§6 WyposaŜenie 
Określając swoją postać zastanów się co jest ci potrzebne i co masz szanse mieć. Po 
konsultacji z narratorem wyposaŜ swoją postać. 
 

Mechanika 
Atrybuty bohatera: 
1) Cechy odpowiadają fizycznym i umysłowym moŜliwościom jakie postać bohatera posiada. 
Są współczynnikami podstawowymi posiadanymi w pewnym stopniu od urodzenia, 
rozwijanymi przez całe Ŝycie poprzez trening i codzienne czynności. Dlatego teŜ małe 
dziecko nie będzie tak silne jak dorosły, jednak jest szansa Ŝe będzie znacznie bardziej 
pojętnym uczniem. Tak teŜ stary gracz będzie umiał oszukać prowadzącego kasyno na niemal 
dowolną kwotę podczas gdy niedoświadczony młodzik nie będzie umiał wyciągnąć od niego 
paru jenów na obiad, jednak ten sam młodzik moŜe za oszustwo pozbawić hazardzistę 
przytomności, podczas gdy stary zapewne nie będzie nawet wstanie uniknąć ataku 
natarczywego ślimaka. Cechy przedstawione są w przedziale od 0 do 10 gdzie 0 to absolutny 
brak danej cechy świadczący o kalectwie, a 10 oznacza szczyt moŜliwości. Gracze zaczynają 
z poziomem cech równym 1, następnie rozdaje 5 punktów w dowolne cechy. 
Bohater posiada następujące cechy: 
 -Zręczność – ten współczynnik mówi o tym z jaką precyzją bohater jest wstanie 
posługiwać się przedmiotami, oraz za celność poruszania rękami, czy nogami. Jest testowana 



w sytuacjach takich jak: celowanie noŜem w uciekającą wiewiórkę, przycelowanie prawym 
sierpowym w nos nieuczciwego hazardzisty, wyrzeźbienie popiersia swojej Ŝony w 
marmurze. 
 -Zwinność – jest to cecha związana ze sprawnością ruchową postaci. Mówi o gibkości i 
sprawności ciała. Będzie testowana gdy bohater chce: wyplątać z więzów zawiązanych przez 
dziwną kobietę, przeskoczyć przez ogrodzenie goniony przez wściekłego demona, 
uwodzicielsko przejść po linie przed publicznością. 
 -Siła – mówi o tym jakie obciąŜenie jest wstanie wytrzymać bohater, i jaką energie jest 
wstanie włoŜyć w ruch. Testowana np. podczas takich akcji jak: Podnoszenie cięŜkawej 
partnerki w czasie tańca pokazowego, próba rozcięcia pieńka jednym uderzeniem siekiery, 
szybki bieg na krótkim dystansie uciekając przed zabójcą. 
 -Wytrzymałość – jej wartość odpowiada jakiemu fizycznemu stresowi jest wstanie 
przeciwstawić się bohater. Mówi ile punktów obraŜeń jest wstanie przyjąć zanim zginie. 
Testowana jest gdy bohater: biegnie przez step z pilną wiadomością dla Dajmio, chodzi z 
Ŝoną po centrum handlowym z zakupami, czy z uśmiechem przyjmuje kopniaka w krocze. 
 -Charyzma – odpowiada zdolności postaci do oddziaływania na ludzi. Testowana w 
sytuacjach typu: próba wciśnięcia jakiegoś bubla wielmoŜnemu samurai na usługach cesarza, 
podrywanie córki miejscowego Yojimbo, przekonanie do swoich racji rozwścieczony tłum. 
 -Inteligencja – określa jak wysokie zdolności do pojmowania, nauki i nauczania ma 
bohater. Testy z nią związane to np.: próba nauczenia klasowego tępaka podstawowej 
konstrukcji mikrostruktury nanomaszyny, wkuwanie na pamięć tomiku poezji dowódcy, 
rozwiązanie zagadki zaginionego kufla. 
 -Percepcja – dotyczy zdolności postrzegania bohatera. Zwykle dotyczy zmysłów takich 
jak słuch, wzrok, węch, dotyk, i smak, jednak są równieŜ wyjątki. Zwyczajowo testowana 
przy akcjach takich jak: tropienie królika w środku lasu, wypatrywanie cesarskich samurai z 
okna wieŜowca, podsłuchiwanie pod drzwiami Dajmio. 
 -Siła woli – podobnie jak wytrzymałość z tym Ŝe mówi o odporności na czynniki 
psychiczne. Testy oparte o nią mogą zaistnieć w sytuacjach takich jak: konieczność 
nocowania w katakumbach o złej sławie, opieranie się zachciance zakupienia sobie nowego 
naszyjnika (raczej dla kobiet), próba wywołania strachu w przeciwniku znaczącym 
spojrzeniem. 
 
2)Umiejętności odpowiadają zdobytej wiedzy i sprawnościom jakie bohaterowie zdobyli w 
czasie Ŝycia. Początkowo wybierasz sobie 3 umiejętności które wpisujesz na poziomie 10% i 
jedną specjalizację do kaŜdej. Umiejętności opisane są w przedziale 0-100 gdzie 0 oznacza 
brak danej umiejętności, a 100 wiedze absolutną na dany temat. PoniŜej znajduje się lista 
umiejętności wraz z przykładowymi specjalizacjami. 
 
Broń biała – Umiejętność posługiwania się wszelkiego rodzaju przedmiotami uznanymi za 
broń ręczną. RównieŜ styl walki opracowany przez Strzelców polegający na walce bronią 
palną częściowo mieści się tej kategorii, a dokładniej ta część w której uŜywa się broni palnej 
do zadawania ciosów i bloków. Specjalności określają konkretny typ broni, lub styl walki jak 
na przykład: miecz półtoraręczny, kenjitsu, topór. 
 
Broń strzelecka – Umiejętność posługiwania się bronią miotaną, miotającą, palną, rakietową i 
kaŜdą inną zasięgową bronią. Tu naleŜy część opracowanego przez Strzelców stylu 
polegającego na przybieraniu róŜnych pozycji w celu usprawnienia ostrzału. Specjalizację 
określają biegłość w posługiwaniu się danym rodzajem broni, lub stylem jak na przykład  
kusze, kiujutsu, bron palna. 
 



Rzucanie – Umiejętność precyzyjnego rzucania róŜnymi przedmiotami. ZaleŜnie od 
specjalizacji będą to noŜe, sieci, kamienie. 
 
Walka wręcz – Umiejętność walki bez uŜycia broni. Dziesiątki znanych sztuk walk, oraz 
wszelkiego rodzaju podwórkowe metody walki mogą być specjalizacją w tej umiejętności. 
Między innymi mogą to być zapasy, bójka barowa, sztuka walki, sumo. 
 
Sztuka – Umiejętność artystycznej ekspresji. Połączenie talentu i praktyki pozwalające 
tworzyć rzeczy piękne. ZaleŜnie od specjalizacji określa ona umiejętności takie jak muzyka, 
malarstwo, taniec, rzeźba. 
 
Rzemiosło – Umiejętność tworzenia rzeczy uŜytkowych, oraz naprawianie juŜ istniejących. 
Specjalizacje to na przykład hydraulika, stolarstwo, rusznikarstwo, kowalstwo. 
 
Sterowanie – Umiejętność kierowania róŜnego typu pojazdami. Jej posiadanie na poziomie 
10% zwykle oznacza posiadania oficjalnego pozwolenia na prowadzenie danego pojazdu jak 
na przykład prawo jazdy. Specjalizacje określają typ, lub nawet model pojazdu jaki potrafi 
prowadzić dana osoba i są to na przykład: samochód, skuter, boing 767. 
 
KradzieŜ – Umiejętność pozbawiania przedmiotów ich prawowitych właścicieli. Do tej 
umiejętności naleŜą wszelkie czynności związane z włamaniami, bezpośrednią kradzieŜą i 
poszukiwaniem ofiar. Nie obejmuje jednak działań umysłowych takich jak wymuszenia, czy 
hakerstwo. Przykładowe specjalizacje to: otwieranie zamków, kradzieŜ kieszonkowa, 
szukanie nadzianych naiwniaków. 
 
Elokwencja – Umiejętność werbalnego porozumiewania się z ludźmi i wywierania na nich 
poŜądanego wraŜenia. Przy uŜyciu tej umiejętności mówca moŜe wywołać dowolną poŜądaną 
reakcję u swoich słuchaczy. W tym przekonanie ich do swoich racji. DuŜa większość 
sposobów uŜytkowania tej umiejętności to akcje sporne z osobami do których przemawiamy. 
Specjalizację to na przykład: przemówienia, dowodzenie, uwodzenie, dyplomacja 
 
Cwaniactwo – Umiejętność podobna do elokwencji z tym Ŝe odnosi się do zmyślonych przez 
mówcę treści, i co za tym idzie nie wymaga istnienia prawdziwych informacji co do których 
próbuje się przekonać rozmówcę. Specjalizacje w tej umiejętności mówią o dziedzinie w 
której wyszkolił się jej posiadacz i mogą to być na przykład: szybkie kłamanie, 
przekonywanie, zastraszanie, politykowanie. 
 
Empatia – Umiejętność wczuwania się i rozpoznawania cudzych emocji. Dzięki niej moŜliwe 
jest rozpoznanie stanu emocjonalnego rozmówcy, ale równieŜ udawanie dowolnego stanu 
emocjonalnego. Przykładowe specjalizacje to: postrzeganie emocji, aktorstwo. 
 
Wysportowanie – Umiejętność wykonywania ćwiczeń z dowolnej dziedziny sportu, łącznie z 
tymi niekonwencjonalnymi. Specjalizacja mówi o konkretnej dziedzinie sportu jaką trenowała 
dana postać i jest to na przykład: akrobatyka, uwalnianie z więzów, jeździectwo. 
 
Krycie – Umiejętność utrzymywanie poza zasięgiem wzroku, oraz innych zmysłów siebie, 
innych, oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów. Specjalizacja mówi o sposobie wykonywania 
tej czynności i są to na przykład: maskowanie, krycie się w cieniu, chowanie. 
 



Przyrodnictwo – Umiejętność związana z szeroko pojętą biologią, oraz z umiejętnością 
współistnienia ze środowiskiem naturalnym. Specjalizacje mówią o konkretnej dziedzinie 
wiedzy biologicznej, na przykład: zielarstwo, oswajanie, polowanie, bioinŜynieria. 
 
Wiedza – Wiedza na temat wybranej gałęzi wiedzy teoretycznej. Specjalizacje określają 
konkretną dziedzinę w jakiej edukowana była postać przykładowo: prawo, filozofia, 
matematyka. 
 
Technologia – Wiedza na temat współczesnej technologii. Posiadacze tej umiejętności mają 
pojęcie o konstruowaniu, naprawianiu i uŜywaniu jakiegoś typu urządzeń. Specjalizacje 
mówią o konkretnym typie technologii, lub konkretnym rodzaju działań z nią związanych na 
przykład: naprawa, konstruowanie, nanotechnologia, komputery. 
 
Intuicja – Umiejętność szybkiego podświadomego dostosowywania zaistniałej sytuacji do 
znanych szablonów działań. Pozwala szybkie dostosowanie się do danej sytuacji i 
przewidzenia dalszego przebiegu wydarzeń. U niektórych przejawia się zdolnością do 
przewidywania mających nadejść w najbliŜszym czasie zdarzeń. Specjalizacja mówi o danym 
typie intuicji i typie sytuacji w których najlepiej odnajduje się postać, na przykład: wyczucie 
zagroŜenia, wyczucie kłamstwa, poczucie czasu. 
 
Spostrzegawczość – Umiejętność szybkiego wykorzystywania swoich zmysłów połączone z 
wiedzą na temat związany ze specjalizacją w tej umiejętności. Przykładowe specjalizacje to 
tropienie, wykrywanie pułapek, przeszukiwanie, rewizje. 
 
 
3)Specjalizacje mówią w czym bohater gracza jest wyszkolony. Umiejętności są ogólnie 
dostępne i wiele osób posiada je na podobnym poziomie, jednak sposób ich wykorzystania 
jest juŜ mocno charakterystyczny dla kaŜdego. By uŜyć umiejętności naleŜy mieć 
odpowiednią specjalizację w niej (by podnieść cięŜar potrzebujesz wysportowania z 
specjalizacją w podnoszeniu cięŜarów). Specjalizacje gracz wybiera sobie sam, konsultując z 
narratorem. Narrator podejmuję decyzję czy pozwoli graczowi na daną specjalizację, czy teŜ 
jest ona zbyt ogólna, lub zbyt szczegółowa (plastyka jako specjalizacja w sztuce jest raczej 
zbyt ogólna, podczas gdy juŜ rzeźbienie małych kotków w gipsie nieco zbyt szczegółowa). 
śeby przyspieszyć rozwój postaci graczy proponujemy narratorom na pozwalanie na bardziej 
ogólne specjalizacje, narratorom dbającym o długo trwałą rozrywkę proponujemy dość 
szczegółowe specjalizacje. Pamiętajcie jednak Ŝeby nie przesadzać w Ŝadną stronę, psuje to 
zabawę. Na początku gry w kaŜdej umiejętności gracz ma jedną specjalizacje podaną w opisie 
klasy postaci. 
 
Testy: 
Testowanie: 
Gdy bohater gracza spotyka się z problemem który wymaga od niego wykorzystania jego 
umiejętności, wykonuje się test. Test przeprowadza się przy uŜyciu dziesięciościennych 
kostek (k10) oznaczonych wartościami 1-10. Ilość wykorzystywanych do rzutu kostek jest 
równa wartości cechy bohatera (np. gdy bohater ma siły 2 i chce podnieść jakiś cięŜar uŜyje w 
teście dwóch kostek). Wynik uzyskany w rzucie sumujemy (np. uŜywając dwóch kostek 
uzyskaliśmy wyniki 5 i 7, więc nasz wynik to 12). Do tego wyniku dodajemy wartość 
umiejętności (np. gracz posiada umiejętność wysportowanie na poziomie 13, więc podnosząc 
cięŜar do uzyskanego wyniku 12 dodaje 13 z umiejętności co daje w sumie 25). Uzyskany 
wynik porównujemy z poziomem trudności narzuconym przez mistrza gry, gdy wynik jest 



równy, lub wyŜszy test zakończony jest sukcesem, gdy nie osiąga wymaganego poziomu 
zakończony jest poraŜką (np. mistrz gry zarządza Ŝe podniesienie tego cięŜaru to 30, gracz 
uzyskuje wynik 25 więc jego bohater nie jest wstanie podnieść tego cięŜaru w tej próbie). MG 
(mistrz gry) zarządza poziom trudności testu po deklaracji gracza, a przed rzutem, gdy 
bohater gracza decyduje się na coś bez zastanowienia nie wie jak trudno będzie mu uzyskać 
sukces, dlatego dopiero gdy zaczyna próbować dowiaduje się jak cięŜko mu będzie. W 
pewnych sytuacjach moŜliwe jest dowiedzenie się o poziom trudności takiego testu. 
Zazwyczaj wystarczy, Ŝe bohater gracza dowie się czegoś na temat swojej próby (np. przed 
podniesieniem tego cięŜaru bohater gracza pyta się kogoś jak cięŜki jest, uzyskuje odpowiedz 
i porównuje ją ze swoimi dokonaniami do tej pory, gracz pyta się mistrza gry o poziom 
trudności testu uzyskując odpowiedź Ŝe 30). W pewnych sytuacjach gdy gracz nie posiada 
potrzebnej umiejętności nadal moŜe wykonać rzut na samą cechę (postać niema umiejętności 
w podnoszeniu cięŜarów, jednak nie jest to czynność która jest nie wykonywalna dla kogoś 
kto niema w tym praktyki, gracz nadal moŜe próbować podnieść cięŜar rzucając tyloma 
kostkami ile ma siły nie dodając do tego Ŝadnej umiejętności). W innych natomiast brak 
umiejętności całkowicie uniemoŜliwia wykonanie danej czynności (gdy postać nie umie 
czytać to nie przeczyta bez względu jak bardzo inteligentny jest). Ostateczna decyzja na temat 
czy gracz moŜe, czy nie moŜe wykonać danego rzutu, oraz czy jego specjalizacja jest 
odpowiednia do danej czynności zostaje w rękach narratora. 
 
Specjalizacje: 
W przypadku braku odpowiedniej specjalizacji nie dodaje się premii od umiejętności do 
wyniku rzutu, bądź jeŜeli mistrz gry uzna Ŝe dana umiejętność jest dość ogólna dodaje premię 
od umiejętności jednak obniŜoną o 25, jeszcze w innych sytuacjach brak specjalizacji 
całkowicie uniemoŜliwia wykonanie danego zadania (jeŜeli postać ma umiejętność walki 
bronią białą ze specjalizacją w mieczach nadal moŜe walczyć toporem jednak jest mu duŜo 
trudniej, jednak mając specjalizację w wiedzy: prawo, nie pozwala ci to na wypowiadanie się 
o równaniach róŜniczkowych). 
 
Stopnie trudności: 
Stopień trudności (w skrócie ST) oznacza liczbową wartość którą naleŜy przebić Ŝeby 
uzyskać sukces. Przeciętny poziom trudności to 25. Taki poziom trudności absolutnie 
przeciętna postać zdaje raz na trzy próby. Poziom trudności ustala mistrz gry dla kaŜdego 
zadania. Przeciętny poziom trudności odpowiada zadaniu niezbyt skomplikowanemu zadaniu, 
które kaŜdy przeciętny osobnik jest wstanie wykonać jeŜeli ma ku temu zdolności. 
 
Test sporny: 
Gdy dwie postacie stają przeciwko sobie i zachodzi konieczność przetestowania ich starcia 
istnieje proste rozwiązanie. Pierwsza postać wykonuje standardowy rzut na czynność jaką 
wykonuje, a uzyskany wynik jest stopniem trudności dla testu drugiego gracza. Gdy któryś z 
graczy ma po swojej stronie pewną przewagę, stosuje się modyfikator do stopnia trudności 
testu dla drugiego gracza. Ujemny modyfikator w tedy gdy druga postać ma przewagę, a 
dodatni gdy przewagę ma postać pierwsza. Na przykład jedna osoba próbuje utrzymać drzwi 
wywarzane przez drugą osobę. Pierwsza osoba wykonuje odpowiedni test uzyskując wynik 
32, druga osoba wykonuje test przeciw trudności 32 + modyfikator związany z 
wytrzymałością drzwi. MG ustanawia ten modyfikator na poziomie 15. Gracz wykonuje test i 
uzyskuje wynik 45, czyli odnosi sukces. Sukces drugiego gracza oznacza poraŜkę pierwszego 
i na odwrót. 
 
 



Walka: 
Inicjatywa: 
Gracze rzucają na percepcje i dodają do tego poziom umiejętności posługiwania się bronią 
jaką posiadają. Kolejność przeprowadzania akcji ustala się wg uzyskanego wyniku. W 
wypadku remisu pierwsza jest osoba o wyŜszym poziomie umiejętności, jeŜeli nadal jest 
remis atak odbywa się jednocześnie. 
 
Walka bezpośrednia: 
Gdy dochodzi do starcia jeden na jednego gracz który wygrał inicjatywę wykonuje swój 
manewr. 
Decydując się na atak wykonuje test Swojej zręczności + umiejętność walki jaką w danej 
chwili posiada w uŜyciu. Stopień trudności trafienia to zwinność*5 + UW(umiejętność walki) 
broniącego się. 
Są moŜliwe 3 manewry, poza zwykłym atakiem gracz moŜe zdecydować się na ofensywę 
bądź defensywę w danej turze. Decydując się na defensywę traci swój atak jednak poziom 
trudności trafienia go wzrasta do zwinność*10 + UW, decydując się na ofensywę traci premię 
od UW do poziomu trudności trafienia go jednak dostaje dodatkowe 2 kostki do zadawanych 
obraŜeń. UŜywając słabszej ręki poziom trudności wzrasta o 10 przy próbie trafienia 
przeciwnika, przy zadawaniu obraŜeń siłę liczymy jakby była o 2 niŜsza. Pancerz odejmuje 
ilość punków obraŜeń równej klasie pancerza. Poziom Ŝycia to wytrzymałość razy 10. 
 
Zadawanie obraŜeń w walce bezpośredniej zaleŜne jest od siły, umiejętności i broni bohatera. 
Liczone są następująco: broń posiada swój współczynnik obraŜeń wyraŜony w stosunku kotek 
rzucanych do zatrzymywanych X/Y. Na przykład dany miecz daje jego uŜytkownikowi 3 
kostki rzucane (dodatkowe kostki do rzutu) i 4 kostki zatrzymywane (4 największe wyniki, 
jakie wypadną będą sumowane i liczone jako obraŜenia) co oznacza, Ŝe zapis takiej broni 
będzie 3/4. Siłę bohatera dzielimy przez 2 i wynik zaokrąglany matematycznie dodajemy do 
kotek rzucanych. Np. bohater ma siłę 5 więc po podzieleniu przez dwa daje mu 3 kostki 
rzucane (5/2 = 2,5 czyli 3 po zaokrągleniu) czyli jego współczynnik obraŜeń równa się 6/4. 
Poziom jego umiejętności dzielony przez 20 zaokrąglany matematycznie daje ilość kostek 
zatrzymywanych. Np. bohater posiada umiejętność walki mieczem na poziomie 30 więc po 
podzieleniu przez 20 daje mu to 1 kostkę zatrzymywaną, jego współczynnik obraŜeń wynosi 
6/5 w chwili obecnej. Wykonuje więc rzut 6 kotkami k10 i zatrzymuje z wyniku 5 
najwyŜszych wyników, sumuje je uzyskując ilość zadanych obraŜeń. 
 
Walka strzelecka: 
Walka strzelecka zaczyna się równieŜ inicjatywą, inicjatywa automatycznie jest wygrana 
jeŜeli gracz jest w przewadze zasięgu. Posiadając broń strzelecką nie moŜemy zdecydować się 
na manewr ofensywny, nadal moŜemy stosować defensywę, jednak broń strzelecka nie daje 
nam moŜliwości parowania więc nie dostaje się Ŝadnej premii od umiejętności strzeleckich 
przy obliczaniu poziomu trudności trafienia w ciebie. 
Deklarując atak wykonuje się rzut na zręczność + umiejętności strzeleckie zgodnie z 
zasadami jakie podano w walce bezpośredniej. Poziom trudności trafienia w cel równa się 
zwinności celu*5 plus modyfikatory opisane później i dodatkowo plus 5 związane z bazową 
trudnością trafienia w oddalony cel. 
ObraŜenia zadawane bronią strzelecką zaleŜą od rodzaju broni, jednak ogólne zasady są takie 
same jak przy walce bez pośredniej. Tak więc przy uŜyciu broni do której uŜywania trzeba 
uŜywać siły takie jak łuk czy broń rzucana. Zamiast siły do obliczania dodawanych kostek 
rzucanych uŜywa się zręczności, wynika to z faktu iŜ broń taka ma w pewnym stopniu stałą 
siłę a obraŜenia zaleŜą raczej od utrzymania konkretnego celu co wymaga duŜej zręczności. 



W skrócie do obliczeń uŜywamy zręczności dzielonej przez dwa, umiejętności dzielonej przez 
20 i współczynnika broni. Przy broni którą naleŜy jedynie nakierować na cel obraŜenia 
obliczane są z percepcji, ze względu na to Ŝe broń taka ma stałą siłę a obraŜenia zaleŜą od 
celu w jaki przymierzamy. W skrócie uŜywamy percepcji dzielonej przez 2, umiejętności 
dzielonej przez 20 i współczynnika broni. 
 
Tabele modyfikatorów strzeleckich: 
 

Zasięg Bezpośredni Krótki Średni Długi Maksymalny 
modyfikator +5 (bazowo) +10 +15 +20 +25 

      
Ruch Nieruchomy Chód Bieg, 

 
Bieg z 

unikami, 
Wolna jazda 

Szybka jazda 

modyfikator 0 +5 +10 +15 +20 
      

Rozmiar Wielki DuŜy Średni Mały Bardzo mały 

modyfikator -10 -5 0 +5 +10 

 
 
Walka z wieloma przeciwnikami: 
Nawet najlepsi nierzadko obrywają od kilku słabszych przeciwników atakujących 
jednoczenie. Dlatego osoba atakowana przez więcej przeciwników dzieli swoją premie do 
poziomu trudności trafienia w weń pochodzącą od umiejętności przez ilość przeciwników i 
zaokrąglana matematycznie. Np. gracz mający zwinność 3 i umiejętność walki mieczem na 
20 ma bazowo poziom trudności trafienia w niego równy 35 (15 od zwinności i 20 od 
umiejętności), jednak walcząc z 3 bandytami jednocześnie nie jest wstanie parować 
wszystkich ataków więc jego premia dzielona jest przez 3 co daje w sumie 22 (15 za 
zwinność i 7 za umiejętność dzieloną przez 3 i zaokrągloną z 6,[6]) 
Gdy jednym z przeciwników jest strzelec atakujący z odległości, nie liczy się on jako 
bezpośrednio zaangaŜowany w walkę i tym samym nie wpływa on na zmianę poziomu 
trudności trafienia w cel atakowany, a nawet ze wzglądu na to Ŝe jego cel zaangaŜowany jest 
w walkę trudność trafienia w niego wzrasta o 15 ze względu na ruch i ukrywanie się za 
przeciwnikami. Np. Gracz atakowany jest przez 2 wojowników, jednym z nich jest strzelec 
strzelający z pewnej odległości. Gracz nie dzieli premii do poziomu trudności trafienia weń z 
umiejętności, gdyŜ bezpośrednio walczy tylko z jednym przeciwnikiem. Łucznik natomiast ze 
względu na to Ŝe jego towarzysz mu zasłania i gracz porusza się energicznie walcząc z 
towarzyszem strzelca, dostaje +15 do poziomu trudności trafienia w gracza. 
 
Walka na dwa ostrza: 
Gdy uŜywamy dwóch mieczy lub innych rodzajów oręŜna który moŜna uŜywać jednoręcznie 
(dwa noŜe, rapier i lewak, dwa pistolety) uzyskujemy dodatkowy atak, jednak wynik rzutu na 
inicjatywę obniŜamy o 15. Dodatkowy atak moŜna wykorzystać na defensywę, jednak nie na 
ofensywę. Ponad to walczenie dwoma brońmi naraz wymaga duŜych umiejętności, więc 
moŜliwe jest dopiero po osiągnięciu poziomu 45 w umiejętności walki wybranym oręŜem. 
Tak więc potrzebujemy poziomu co najmniej 45 w broni białej ze specjalizacją w noŜach by 
wywijać młynki na dwie ręce, lub w broni rzucanej w specjalności noŜe by trafić dwóch 
przeciwników naraz. No i niestety walka w taki sposób jest dość męcząca, i mistrzowie gry 
powinni o tym pamiętać. 



 
Wstawanie: 
Gdy powalona osoba chce wstać z ziemi musi poświęcić na to swoją akcję. Wykonując rzut 
na zwinność + wysportowanie ze specjalnością w akrobatyce, lub w innej która tu jest wstanie 
pomóc moŜe wykonać atak lub defensywę jeszcze w tej samej rundzie. Poziom trudności 
takiego testu to 30 + modyfikatory związane z cięŜarem zbroi i rodzajem podłoŜa, równieŜ 
długi płaszcz, lub peleryna znacznie utrudniają takie czynności. 
 
Bieg: 
Bohater by utrudnić przeciwnikom trafienie moŜe zdecydować się na bieg. W czasie biegu 
moŜe walczyć jednak trudność trafienia w cel rośnie o 15, staje się w tedy celem duŜo 
trudniejszym do trafienia z broni dystansowej (PT wg tabeli), oraz uniemoŜliwia walkę 
bezpośrednią do póki nie zostanie dogoniony. MoŜe równieŜ zdecydować się na bieg z 
unikami. Powoduje to Ŝe bohater nie moŜe atakować, jednak trudność trafienia go jest jeszcze 
wyŜsza (z broni dystansowej zgodnie z tabelą, w walce bezpośredniej traktuje się jak w 
defensywie jeŜeli dojdzie do starcia). 
 
Skok: 
ZaleŜnie od rodzaju skoku wykonuje się test siły, lub zwinności + wysportowanie. Siły 
uŜywamy gdy skok ma nieokreślony precyzyjnie cel a jedynie chodzi o uzyskanie odległości 
bądź wysokości. Zwinności gdy cel skoku jest ściśle określony tak jak wskakiwanie na 
grzbiet konia, czy skok na pojedynczy kafelek w podłodze. JeŜeli skok ma określony cel i 
wymaga osiągnięcia znacznych odległości, czy wysokości wykonujemy dwa testy, najpierw 
oparty na sile, potem na zwinności. PT takich testów zaleŜne jest od okoliczności i efektu jaki 
chcemy uzyskać. 
 
 
Ogień: 
Gdy bohater jest pod wpływem otwartego ognia, np. gdy pali się jego ubranie, lub biegnie 
przez płonącą kładkę jest naraŜony na duŜe obraŜenia. ZaleŜnie od rozmiaru poŜaru otrzymuje 
obraŜenia o konkretnym współczynniku obraŜeń. ObraŜenia liczone są podobnie jak w 
przypadku zwykłego rzutu na obraŜenia podczas walki. Ogień zaleŜnie od rozmiaru zadaje 
obraŜenia od 5 do 90, gdzie 5 to ogień rozmiaru pochodni, a 90 to serce wielkiego poŜaru. 
ObraŜenia od ognia zadawane są w kaŜdej turze w której postać jest wystawiona na jego 
działanie. PoniŜsza tabela pokazuje przykładowo siłę z jaką ogień działa na postać zaleŜnie od 
siły płomienia. 
 

Siła ognia ObraŜenia na turę 
Płomień pochodni, dogasające ognisko. 5 
RozŜarzone węgle 10 
Płonące ubranie 15 
Małe ognisko 20 
DuŜe ognisko obozowe 30 
wielkie ognisko, mały poŜar 40 
Stos  50 
PoŜar małego budynku 60 
Walący się od poŜogi budynek 70 
Serce wielkiego poŜaru, 90 
 
 



Upadek: 
Gdy postać spada z wysokości przy upadku otrzymuje obraŜenia zaleŜnie od wysokości z 
jakiej spada. 

5m 5 
10m 15 
15m 25 
20m 40 
30m 60 
40m 80 
50m 100 

Za kaŜde kolejne 50m dodajemy 150 obraŜeń 
Poziomy obraŜeń: 
Poziom obraŜeń jaki postać moŜe przyjąć przed śmiercią oblicza się przez pomnoŜenie 
wytrzymałości przez 20. Postać ma 5 poziomów zdrowia z których kaŜdy poza pierwszym 
narzuca graczowi ograniczenia związane z bólem jaki przeŜywa postać gracza. Ograniczenia 
nie dotyczą tylko fizycznych działań jakby moŜna się spodziewać, gdyŜ poza fizycznymi 
obraŜeniami ból jaki im towarzyszy uniemoŜliwia równieŜ skupienie uwagi i wykonywanie 
czynności umysłowych. ZaleŜnie od stopnia w jakim ranny otrzymuje modyfikator do stopnia 
trudności wykonywania testów. Poszczególne poziomy zdrowia równe są maksymalnemu 
poziomowi zdrowia podzielonemu przez 5. 
 

0 +0 
1 +10 
2 +20 
3 +50 
4 nieprzytomny 

 
Leczenie: 
ObraŜenie uzyskane w jakikolwiek sposób leczą się gdy bohater prześpi noc, lub odpocznie w 
ciągu dnia przynajmniej 6 godzin. Leczenie następuje w tempie 5 punktów zdrowia dziennie. 
Gdy postać jest cięŜko ranna (powyŜej połowy punktów Ŝycia zostało utracone) leczenie 
wymaga odpowiedniej opieki, bez której kaŜdego dnia traci kolejny punkt zdrowia aŜ do 
śmierci. 
 

W magazynach Yakuza 
 
Sprzęt jakim dysponuje Yakuza jest w duŜej mierze identyczny z tym jakiego uŜywają inni 
ludzie. Broń którą posiadają jest podobna do tej jaką posługują się dworzanie i kasta 
samurajska. Kowale yakuzy tworzą wszelkiego rodzaju broń białą najwyŜszej jakości. Ta jest 
jednak dostępna tylko dla najwyŜej postawionych członków. Inni muszą zadowolić się 
tańszymi łatwo dostępnymi mieczami, noŜami i tym podobne. Współczynniki obraŜeń podane 
przy kaŜdej broni są standardowe dla broni średniej jakości. WyŜsza jakość moŜe podnieść jej 
zdolności bojowe. 
 
Najbardziej klasycznym oręŜem uŜywanym zarówno przez członków Yakuza, 
jak i słuŜb cesarza jest Katana. Wykonywana z wielką precyzją, często przez 
wiele lat. 
3/3 
 



Wakizashi razem z Katana tworzy tak zwany strój samuraja Daisho. Jest to 
krótszy miecz noszony razem z Katana. SłuŜy między innymi do rytuału Sepuku 
2/2 
 
Tanto jest noŜem często tworzy komplet razem z daisho. UŜywany między innymi 
w rytuale Yubitsume.  
1/2 
 
NóŜ to równieŜ pospolite narzędzie występujące w setkach odmian. Jego 
dostępność jest tak duŜa Ŝe duŜa większość ludzi na świecie ma co najmniej kilka 
w domu. 
1/1 
 
Łuk to kolejna tradycyjna broń. ZaleŜnie od rodzaju uŜywany w róŜnych 
stylach strzelectwa jak Kiujutsu czy zwykłe strzelectwo sportowe. RóŜne 
łuki mają róŜną nośność i siłę naciągu i zaleŜnie od nich liczone są 
obraŜenia. 
Od 1/2 do 3/4 
 
Topór to juŜ mniej tradycyjna broń. Lecz dość dostępna, głównie w postaci 
siekier. Ta broń jest bardzo trudna do ukrycia ze względu na cięŜar i 
nieporęczność, ale dość silna i tania 
2/3 
 
Wszelkiego rodzaju pałki to typowa broń dostępna dla miłośników broni 
obuchowej. Kije baseballowe są praktycznie niedostępne, lecz wszelkiego 
rodzaju pałki uŜywane w sztukach walk jak escrima są więcej jak popularne. 
1/0 do 1/1 
 
Poza tego typu bronią Cybernetycy opracowali szereg usprawnień jak na przykład 
wbudowany paralizator pozwalający zwiększyć obraŜenia o +1/0. 
Ostrzenie metodą szeregowania atomowego wszelkiej broni ostrzowej powoduje Ŝe zyskuje 
ona niezwykłą ostrość i tym samym zwiększa obraŜenia o 0/+3, lecz jest to wyjątkowo droga i 
czasochłonna metoda. 
 
Poza bronią białą istnieje równieŜ broń palna wszelkiego rodzaju. Od zwykłych rewolwerów 
(2/3), przez potęŜnie pistolety i karabinki typu Desert Eagle, czy MP5 (3/4) po cięŜkie 
karabiny przeciw sprzętowe (5/6). 
 
RównieŜ pancerze zyskały wiele od czasów bambusowej tradycyjnej zbroi. 
 
Kamizelki przeciw kulowe (3~5), wykonywane z niemal niezniszczalnych materiałów 
rękawice (1) to typowe dostępne wyposaŜenie. 
 

Antagoniści 
Wrogowie z jakimi stykają się członkowie Yakuzy są liczni. Głównie są to słuŜby 

cesarskie, do których naleŜy policja. Są to ludzie zwykle kiepsko wyszkoleni i słabo uzbrojeni 
zajmujący się poszukiwaniem nielegalnej działalności i tym samym niestety równieŜ 
organizacji przestępczych takich jak Yakuza. 



Samurai to oddani cesarzowi wojownicy oddani sprawie i gotowi poświęcić za niego 
swoje Ŝycie. Zgodnie z tradycją są mistrzami miecza i nie tylko. Zwykle pełnią funkcje straŜy 
waŜnych osobistości, często jednak są oddelegowywani do odnalezienia i zlikwidowania 
przestępców, którzy mogli by zagrozić rządowi Cesarza. 

RównieŜ zwykli ludzie bywają źle nastawieni wobec członków Yakuza. Niestety ale 
działalność przestępcza prowadzi do róŜnych sytuacji, często nie wzbudza przychylności i 
ludności cywilnej. 
 Znacznie rzadziej walka odbywa się na innej płaszczyźnie, gdzie przeciwnikiem nie 
jest człowiek. Walka z demonami, oraz głodnymi duchami jest znacznie trudniejsza. Często 
wymaga udziału mistyków i specjalnej broni, gdyŜ zwykła stal nie jest wstanie wyrządzić 
krzywdy tym istotom. 
 Duchy zwykle odchodzą gdy zaspokoją swój głód, lecz demony często wysyłane przez 
samego cesarza są znacznie bardziej natarczywe. Podszywają się pod ludzkie ciała i ściągają 
na manowce niwecząc doskonale zaplanowane działania. Niestety równieŜ potrafią fizycznie 
zagrozić. Często mają wielką moc i niewiarygodne umiejętności walki. 
 

Prowadzenie przygody 
 
Świat w jakim poruszają się bohaterowie przypomina współczesną Japonie. Jest bardzo 
zróŜnicowana i podzielona między tradycją, a nowoczesnością, jednocześnie utrzymując 
idealny stan równowagi między nimi. Przesądy, religie, kodeks honorowy i tradycja 
przeplatają się z nowoczesnym dekadenckim światem, który coraz bardziej wygrywa nad 
swoimi poprzednikami. Idealnymi inspiracjami są wszystkie filmy i ksiąŜki o tematyce 
japońskiej. Filmy dokumentalne często przedstawiają Japonie z jednej bądź drugiej strony, 
lecz obejrzenie kilku z daje całkiem dobry światopogląd. Polecam równieŜ film japońskiej 
produkcji pod tytułem Death Trance. Przedstawia on ciekawą wizje świata i jest chyba 
najlepszym przedstawieniem postaci roninów jakie moŜna spotkać w tej grze. 
 
Punkty doświadczenia: 
Na koniec przygody gracze oczekują otrzymania pewnej nagrody. MoŜna im przyznać pewną 
liczbę punków doświadczenia zaleŜnie od stopnia zaangaŜowania w sesję, lub pozwolić im by 
ich działania wpływały na rozwój swojej postaci. 
W pierwszej opcji gracz na koniec otrzymuje od narratora pewną liczbę punktów które moŜe 
wydać zgodnie z tabelą poniŜej, lub zachować na później. 

 Koszt 
Cecha PoŜądany poziom * 200 
Umiejętność Aktualny poziom * 1 

 
Maksymalną ilość punktów doświadczenia jakie moŜna przyznać to 70, przyjmuje się jednak 
Ŝe około 50 to norma. Cechy rozwija się o 1 punkt, umiejętności o 1%. Jeśli chcesz by postaci 
twoich graczy rozwijały się szybciej moŜesz przyznawać im więcej punktów, jednak moŜe to 
zepsuć dobrą zabawę. 
 
W tym drugim przypadku w czasie sesji gdy dana postać próbuję się czegoś nauczyć, lub 
osiągnąć pewną sprawność narrator powinien określić czas jaki postać musi poświęcić by 
osiągnąć następny stopień danej cechy, bądź umiejętności. Dla początkowych poziomów 
będzie to zaledwie kilka godzin, lecz wyŜsze poziomy mogą zabrać miesiące a nawet lata. 
Szczególnie trudne jest osiągnięcie wyŜszego poziomy cechy i zawsze towarzyszy temu 
mnóstwo czasu poświęconego na trening. 



 
 
 

Pomysły na przygody 
 
* Nagłe pojawienie się w mieście grupy ludzi z zakonu kun-lun sugeruje zamieszanie. Jednak 
ich działania objęte są pełną tajemnicą. CzyŜby coś opętało jednego z naszych? 
 
* Pojawiła się okazja. Nowy rynek zbytu. Jednak by udało się go opanować potrzeba 
podstępu i sprytu, gdyŜ jest on dobrze kontrolowany przez słuŜby cesarskie. 
 
*Wielka hala zawodów Sumo. Ktoś zostanie mistrzem. Ktoś zyska sławę. W podziemiach 
tego samego budynku toczy się inny turniej. Zdelegalizowane walki sumo organizowane 
przez Yakuza. Czy uda się utrzymać je w pełnej tajemnicy? Kto wygra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


