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Parlu huk - Wprowadzenie

...zzzzyt...szszsz..zzzziiz....

..chu Picchu Shakur przegrywają z Cusco Quechua siedem dozzszszszszsz....zzzizz...zing...  
wzzzziiiisssssszsz...rdelio, te quiero! Escobar de la quenta!...zzzwzwszszszsz.. nggrrrhz...dziękujemy 
za ofiarność naszych wspaniałych Abonentów! Jeszcze tylko dwa tuziny serc i ołtarz naszej  
halustacji odda właściwą cześć Bogu Słońce! [off]

Apatara wypiął końcówkę halusieci ze swojej szyszynki. Gdzieś tu niedaleko leżała karta 
kredytowa, na której miał jeszcze dość pieniędzy, żeby zasponsorować swojej ukochanej stacji  
jednego niewolnika. Ten przeklęty pokój z Aztekami znacznie umniejszał możliwości Abonentów.  
Najłatwiej było zamówić jakiegoś bękarta z europy, ale Apatara postanowił szarpnąć się na 
prawdziwego negra z czarnego lądu. Ich serca były bardziej okazałe, na zapisie halu oglądanym 
potem w zwolnionym tempie będzie mógł znaleźć serce, dotknąć je, poczuć.. polizać i smakować 
ciepłą krew. 

Igła halusieci pokryta była drobnym, czerwonawym nalotem. Chłopak przetarł ją kawałkiem 
juty zwilżonym w soku nukchu i wepchnął w dziurę w podstawie czaszki. Ropa z niezaleczonej  
infekcji móżdżku pociekła mu po palcach. Ręka opadła bezwładnie na sparaliżowane nogi. Apatara 
był znów w swojej ulubionej halustacji. Na podręcznym panelu komunikacyjnym wybrał terminal  
kontaktowy i połączył się z targiem niewolników w Cusco. Szybko wybrał swojego negra i  
potwierdził przelew. Dwadzieścia minut później podziwiał szybkie i zwinne dłonie kapłana, 
wycinające serce ofiary. Zanim parujący w nocnym powietrzu kawał mięsa spoczął w złotej misie 
Apatara oblizał go, smakując cieplutką, świeżą krew. 

Trzymasz w ręku (albo czytasz na monitorze) obrzydlistwo. Luku karumanta rikuna to, w 
kulawym keczua, szaleństwo obrazów przekazywanych na odległość. Czemu szaleństwo i skąd 
obrzydlistwo? 

Gra powstała na Nibykonkurs, organizowany przez forum autorskich rpg. Formuła konkursu 
nakazuje stworzyć w ciągu tygodnia grę, której inspiracją będą słowa z przypadkiem wybranego 
zestawu. Wpisz w google Nibykonkurs – na pewno znajdziesz lepszy opis. 

Tydzień to jednocześnie masa czasu i szalenie krótki okres. Tydzień świąteczny, bez 
komputera pod ręką, ale za to z rodziną widywaną raz na pół roku. Tydzień, do którego trzeba 
wepchnąć wigilię, dwa dni świąt, dwudzieste szóste urodziny oraz 30 godzin spędzonych ekstra w 
pracy z okazji remontu piętra. Jak zareagować na trzy hasła – sumo, dekadentyzm i Imperium 
Inków? Przy całym napięciu tego szalonego tygodnia, z pracą magisterską wiszącą nad głową i z-
lekka-już-załamaną-kobietą? LKR jest zdecydowanie odstresowaniem. Jest jak semantyczna 
biegunka, która usuwa toksyny z mózgu. Podsumowując: Inkowie – są. Dekadencja – o, ba... w 
stylu de Sade'a. Sumo – tutaj trochę sobie pojechałem... Pamiętacie Mojo z X-Men? Nie? 
Wikipedia opowie wszystko. 

Do rzeczy, lucek. Nie pierdol tyle.
Wyobraź sobie, że Inkowie mieli proch w XIII wieku. Pierwszą szarżę trzynastu odważnych 
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żołdaków Pizarra zbierać można było z piasku szufelką. Po prostu historia potoczyła się nieco 
inaczej. Rozumiem, to nieprawdopodobne i kompletnie bez sensu, bo przecież Inkowie nie mogli 
wymyślić prochu tak wcześnie. A poza tym taka organizacja państwa...?

Nieważne – liczy się tylko oglądalność! halu jest wszystkim, a nic lepiej niż oglądalność nie 
określa, które halu jest na topie, dyktuje trendy i rządzi największą światową potęgą.

Imperium bez zasad moralnych, jakie znamy. Zimni i pozbawieni emocji, wyprani z uczuć 
Indianie. Imperium, które produkuje więcej, niż potrafi zużyć. Masa niewykształconych proli, 
którymi steruje arystokracja. System feudalny, wielkie, szare miasta i zielone pastwiska w 
andyjskich dolinach. A na każdym kroku ciemne, granitowe piramidy schodkowe, z wznoszącymi 
się w górę antenami. To przekaźniki haluwizji, najpopularniejszego narkotyku XXI wieku. 

Haluwizja działa dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały 
rok. Nadaje obrazy, które poprzez bezpośrednie podłączenie, odbierane są przez mózg abonenta. 
Większość kanałów halu ma czysto rozrywkowy program, ukierunkowany na określonego 
odbiorcę. Pewna ilość służy komunikacji w obie strony – np. do przesyłu danych, wykonywania 
transferu pieniędzy itp. Używa jej się jak telefonów, internetu, radia, telewizji i narkotyku. 97% 
społeczeństwa posiada gniazdo halu na potylicy. Ponad 90% jest uzależnionych i przebywa w halu 
przynajmniej sześć godzin dziennie. Reszta albo jest na halu zbyt twarda, albo pracuje dla którejś ze 
stacji. 

Są jeszcze ankalli, rebelianci. halunegatywni, jak mówią na nich tekknoprole. Ludzie, którzy 
z jakichś powodów nie mają wszczepionych gniazd haluwizji. Dlaczego? Najczęściej była to 
decyzja ich rodziców lub opiekunów. Znikomy odsetek to dzieci, o których zapomniano, dzikie 
dzieciaki z lasu, ludzie, którym wszczep się nie przyjął. Dość łatwo jest się ukryć – wystarczy 
przecież zapuścić trochę dłuższe włosy albo nawet zrobić sobie niewielką ranę na karku i tłumaczyć 
się infekcją. Gorzej, jeśli brak gniazda zauważą służby podległe Rodom lub Kuhapakom. Brak 
gniazda to najwyższa zbrodnia... 

Nikt nie każe wam grać ankalli. Ukrywać się przed wszechobecnym aparatem represji, 
odkryć kto i dlaczego steruje Inkami. Atmosfera zagrożenia, ukrywanie się przed wszystkimi, gra 
pozorów. O wiele wygodniej być szlachcicem czy żołnierzem. Problem w tym, że ankalli 
przenikają każdą warstwę społeczną. A podstawą dobrej rozgrywki jest konflikt, he he he. 
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Opowieść w LKR powinna mieć kilka podstawowych cech:
1. Widowiskowość – przecież w końcu najważniejsza jest oglądalność. Operatorzy halu są 

wszędzie, widzą bohaterów w niemal każdej chwili ich życia. Polują na spektakularne akcje, 
którymi nasycą żądze Abonentów.

2. Poczucie zagrożenia – nietrudno będzie to osiągnąć. Postaci są obcymi w zupełnie obcym 
świecie. Ciężko jest porzucić myślenie kategoriami etycznymi, rozpatrywanie dobra i zła. 
Ale przecież każdy Inka, czy pełnej krwi, czy Metys, został wychowany w kulcie państwa, 
bogów i halu. A każdy ankalli jest podwójnie obcy – odcięty od halu, nie jest w stanie 
zrozumieć ani siebie samego, ani swoich rodaków.

3. Inność – postaraj się pokazać, jak bardzo kamienne i zimne są Cztery Królestwa. Wyprane z 
emocji, ludzkich odruchów. Przypomnij im, że życie człowieka nie liczy się tu dla nikogo. 

4. Upadek – Inka gnije. Setki tysięcy ofiar z ludzi rocznie. Sterty wyciętych serc na 
kamiennych ołtarzach. Rozwiązłe kobiety i rozpustni mężczyźni. Wszechobecne halu, 
najmocniejszy narkotyk świata. Choroby, które przenosi – paraliż, infekcje mózgu. Niemal 
za każdym unosi się słodkawo-zgniły aromat ropy, sączącej się z zainfekowanych ran przy 
wszczepie... Przypomnij im o umierających z głodu halu-nałogowcach, o zielonej papce 
odżywczej, dystrybuowanej do każdego mieszkania rurociągiem... Daj im do zrozumienia, 
że ta papka to nie tylko zboże i mielone świnki morskie. Na ołtarze trafiają serca, krew 
nasyca halunit w zikkuratach. Co z resztą mięska? Przecież nie może się zmarnować...

5. Dobra zabawa – paradoks, nie? Brudny, obrzydliwy świat, pełen chorych ludzi. 
Zezwierzęcenie i upadek człowieka. Gdzie tu miejsce na dobrą zabawę? Pozwól graczom na 
opowieść o bohaterach. Niech dokonują heroicznych czynów, niech trochę posprzątają ten 
syf, który lęgnie się na kamiennych ulicach kamiennych miast ludzi o kamiennych sercach.
Rzecz jasna, to tylko sugestia.
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Parlu iskaypa – opis świata

Rys historyczny

Dobry król Atahualpa nakazał wówczas obrócić illapas w stronę bladych przybyszów. I  
rzekł: kipu od mego brata Montezumy dotarło do mnie w czas. Chunka waranqa tankari rzuciło się  
na przybyszów, związało ich sznurami z wełny alpak. Wiele dni ich krew spływała po stopniach 
zikkuratów.

(Nawpa pacha kawsay yuyaykuna, s. 1211)

Elos po raz pierwszy przesłał swój głos na daleki dystans w 1321 roku. Budowa zikkuratu,  
który miał osłaniać halonitowy rdzeń trwała 12 lat a zginęło przy niej siedem tysięcy niewolników. 
Od tamtego czasu do poświęcenia każdej nowej stacji halo składa się właśnie taką ofiarę – 12 ludzi  
wysokiego rodu na pamiątkę 12 lat i siedem tysięcy niewolników. 

(Krótka historia haluwizji, s. 31)

Emmanuel Kant nigdy nie odważył się przyjechać i wdać w polemikę ani z risachiq ani z  
amutay. Wysyłał tylko do Cusco swoje pisma, gdzie wymieniał podstawy formacji moralnej. Cóż z  
tego, skoro moralność czy uczucia to pojęcia obce, zewnętrzne. Dla Inka liczy się lojalność wobec 
państwa i władcy, powinność i jej wypełnianie. Żadne nakazy, przykazania czy inne chrześcijańskie  
wynalazki w rodzaju 'grzechu' nie przyjęłyby się na naszym gruncie. 

(Natura Inca. Wykład filozofii dla obcokrajowców, s. 139)

Imperium Inków przywitało Pizarra i jego 
żołnierzy ogniem ciężkich dział. Trzynastu zginęło, 
poszatkowanych odłamkową amunicją. Szczęściarze. 
Cała reszta została żywcem poćwiartowana na 
ołtarzach przedwiecznych inkaskich bogów. Rzecz 
jasna, wcześniej zdradzili swoim uprzejmym 
gospodarzom całą dostępną im wiedzę. A Inkowie nie 
omieszkali z niej skorzystać. Każda kolejna wyprawa 
wojenna ze Starego Kontynentu trafiała na opór 
inkaskich wojowników, doskonale przygotowanych i 
często wyprzedzających najeźdźców technologicznie. 
Ci, którzy mieli pecha się poddać, trafiali na ofiarne 
stoły. Nieliczna grupa miała szczęście trafić do 
niewoli i posłużyć jako uzupełnienie materiału 
genetycznego Inków. Ich potomkowie znajdują się 
dziś w niemal każdej warstwie społecznej, niemniej 
jednak najczęściej kojarzeni są z tekknoprolami, 
mieszkańcami favelas – osiedli ruder i slumsów. 
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Kodeks karny Czterech Zjednoczonych Królestw
jest czysty, prosty i niezwykle skuteczny. Wyróż-
niane są trzy typy przewinień – wykroczenia, 
przestępstwa oraz zbrodnie. Karą za wykroczenie
są przymusowe roboty na rzecz państwa. Przestęp-
cy karani są grzywną a jeśli nie są w stanie jej za-
płacić, zostają sprzedani w niewolę. Ci, którzy 
wkroczą na ścieżkę zbrodni, ryzykują wiele – 
jeśli zostaną skazani, cały ich majątek jest konfis-
kowany, najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo,
potomkowie rodzeństwa i skazanego) zostają 
sprzedani w niewolę a sam skazany trafia na stół 
ofiarny. Nic dziwnego, że członkowie rodzin pil-
nują się wzajemnie i często karcą swoich bliskich 
przed wymiarem sprawiedliwości... 
Trzecie popełnienie przestępstwa lub wykroczenia 
karane jest jak zbrodnia. 
Wykroczenia: drobna kradzież, malwersacje, ła-
pówkarstwo, pomówienie itp. 
Przestępstwa to: kradzież, oszustwo, morderstwo
bez powodu, zaniechanie zemsty, gwałt.
Zbrodnie: niehalu, morderstwo rabunkowe, brak
opłaconego abonamentu halu, ateizm.



Cztery Zjednoczone Królestwa nigdy nie napotkały na swojej drodze rozwoju większych 
przeszkód. Niepojęty dla Europejczyka paradygmat, pozbawiony klasycznie rozumianej moralności 
i etyki, zbędnego bagażu  judeochrześcijańskiej Europy nigdy nie obciążał mezoamerykanów. 
Inkowie doskonale radzą sobie bez wszystkich bzdur w rodzaju utrzymywaniu przy życiu 
nieuleczalnie chorych czy przestrzeganiu konwencji wojennych. Prawa i zasady tej ziemi 
uświęcone są tradycją tak starą, że ciężko odnaleźć jej korzenie w mrocznej i krwawej historii. 
Współczesne teorie mówią, że prawa te panowały jeszcze na łodzi Bogów, którzy na początku 
świata przybyli w Andy. Badania archeologiczne i historyczne, nie są, rzecz jasna, ujawniane – ale 
każdy, kto zada sobie minimalny trud, bez problemu je odszuka. Co z nich wynika? Być może 
cywilizację Inków założyli kosmici, których rasa zdegenerowała się i zapomniała o swoim 
dziedzictwie? Członkowie załogi statku urośli w legendzie do rangi bogów. Być może żyją jeszcze 
w swoich hibernacyjnych sarkofagach, budząc się raz na sto lat, żeby wydać nowe rozkazy i 
dyspozycje dla swoich rodów. A może są prehistorycznymi mózgami w słojach i zza kulis 
kontrolują korporacje, Rody i halustacje? 

Kalendarium

IV wiek – początki osadnictwa w rejonie Cusco
V wiek – Cusco zostaje zbudowane, początek kultury miasta-państwa
598 – król Manco Capac, syn Boga Słońca schodzi do Cusco i obejmuje rządy. Pod jego 
panowaniem Cusco staje się potężnym miastem z olbrzymią armią, doskonałym systemem 
oświatowym. Ołtarze Inti - Boga Słońca codziennie spływają krwią a na stołach ofiarnych piętrzą 
się ludzkie serca. Manco Capac naucza, że wszelkie emocje są błędem i należy się ich za wszelką 
cenę pozbyć. 
711 – król Pachacuti (Wstrząsający Światami) podbija trzy 
miasta-państwa leżące w okolicy Cusco, jednocząc je w 
Tawantin Suyu (Cztery Zjednoczone Królestwa) 
803 – król Musyaq wprowadza Pierwszą Reformę 
Państwową, która ustala porządek społeczny; na czele 
państwa stoi król, wybierany spośród szlachty na siedem lat. 
Wspomaga go siedemdziesięciu doradców, podzielonych na 
siedem Rad – Transportową, Handlową, Kapłańską, 
Żołnierską, Minierską, Naukową i  Architektów. Miejsca w 
każdej z Rad są dziedziczone. XIX – XIII wiek - z nadania 
królewskiego powstaje kasta Kuhapaków – arystokratów. 
Dróg do chwały i królewskiej łaski wiedzie wiele, Rodziny 
walczą ze sobą, wyprawiają się po łupy, niewolników, 
budują pałace i posągi, oddają się nauce i religii. Klany a 
później całe Rodziny z biegiem czasu coraz bardziej się 
specjalizują, konkurując o miejsca w Radach.
1012 – powstanie Yapuquw – hordy wieśniaków uderzają na Cusco. Hordy chłopów wyrzynają 
kwiat Kuhapaków. Znaczenie większości Rodów podupada. Proch i działa, wynalezione przez 
Amutay pozwalają wygrać zjednoczononym frakcjom Kapłanów i Naukowców.  
1321 – Eplos przesyła pierwszą haluwizję.
1532 – wojska Pizarra zostają rozbite na plaży niedaleko miejscowości Puna,
1697 – budowa pierwszego zikkuratu przekazującego haluwizję,
1822 – bitwa pod Cajamarca, 30 tysięcy europejczyków dostaje się do niewoli, 
1999 – początek programu kosmicznego Inków,
12 lipca 2011 – dzień obecny, planowane wysłanie rakiety na Marsa.
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Wyzwania – każdy członek klasy wyż-
szej ma prawo wyzwać na pojedynek 
dowolnego członka Rady, który wybiera,
czy walczy sam, czy też wyznacza człon-
ka swojego rodu do walki w jego imieniu.
Walka odbywa się zawsze na śmierć i 
życie, według ustalonych przez Radę 
Wojskową zasad. W praktyce RW przyj-
muje sugestie stacji, która będzie pojedy-
nek transmitować. 
Zwycięzca bierze wszystko – ma prawo
zdecydować nawet o złożeniu w ofierze 
wszystkich członków rodu pokonanego.
Siłą rzeczy, pojedynki zdarzają się bardzo
rzadko a krewkim młodzianom z apety-
tem na stanowiska zdarza się ginąć z ręki
seniora swojego Rodu.



Religia:
W co wierzyć, w świecie, którego bogiem i idolem jest oglądalność? Być może, gdzieś na 

samych szczytach korporacyjnych wieżowców największych halustacji zasiadają Illapa, Inti czy 
inni starzy bogowie. Nikt nigdy tego nie udowodnił. Ale mimo to, każda stacja ma w sobie coś, 
osobie patrzącej z zewnątrz daje dużo do myślenia. Większość dużych halu realizuje się niemal 
dokładnie w ramach „pól zainteresowań” określonych bóstw. W Aneksie znajdziesz listę 
najważniejszych bogów oraz listę kilku najpopularniejszych halustacji. 

Haluwizja:
Czuj się absolutnie wolny i niezwiązany niczym przy tworzeniu takiej stacji, jaka akurat jest 

ci potrzebna do rozgrywki. Ludzkie życie jest tanie, zikkurat i halunitowy rdzeń trochę mniej – ale 
wciąż w Czterech Królestwach mamy paręset halustacji. 

Czym jest haluwizja? Wszystko zaczęło się od jednego z członków Rady Minaki. Elos, 
zapalony naukowiec, badał w swoim laboratorium nowy minerał, na który natrafili jego górnicy. 
Rzecz oczywista – użył podstawowych metod, jakie mogły przyjść do głowy pozbawionemu 
moralności i uczuć Ince. Wszywanie kawałków pod skórę niewolników, wykłuwanie oczu, 
obkładanie sercami, kąpiele w krwi... Jedno z doświadczeń przyniosło oszałamiający i dziwaczny 
rezultat. Elos, znudzony niepowodzeniami, po raz kolejny zanurzył pręt w parującej krwi. Myślał o 
zebraniu Rady, przekazaniu Minaki wieści o kompletnej nieprzydatności halunitu. Po kilku 
minutach na dziedzińcu jego pałacu zebrali się wszyscy pozostali Minaki. Okazało się, że Elos 
przekazał im swoje myśli i odczucia – wywołując w ich umysłach wizje.

Odkrycie Elosa błyskawicznie przeciekło do Kapłanów i Naukowców. Po kilkudziesięciu 
latach badań stworzono podwaliny nauki, która w efekcie dała współczesną haluwizję.

Do nadawania niezbędne jest studio, w którym operatorzy, podpięci do specjalnych 
systemów generują wizje; co najmniej jeden zikkurat z halunitową instalacją wewnątrz oraz wierni 
Abonenci, którzy będą odbierać halu i opłacać Abonament. Im więcej Abonentów podłącza się do 
stacji, tym większa część Abonamentu dostaje się jej w udziale. Bardzo łatwo jest odróżnić 
Operatora od zwyczajnego człowieka. Ta specyficzna kasta ma zdeformowane czaszki – hodowani 
przez Kapłanów Operatorzy są wynikami starannie przemyślanego programu eugenicznego – 
najlepszym pozwala się płodzić potomstwo ze ściśle dobranymi partnerami. Po urodzeniu, miękką 
czaszkę dziecka obwiązuje się specjalnymi bandażami, powodując jej deformację i 
charakterystyczny, stożkowy wygląd głowy. 

Systemy zbierające wizje to olbrzymie kamienne 
trony. Zestawy instrukcji i algorytmy działania oraz 
system sterowania to najpilniej strzeżone sekrety 
Amutay. Instrukcje stałe ryje się na tronach – małe, 
kwadratowe płaskorzeźby. Instrukcje zmienne tworzy się 
w specjalnym systemie, zwanym kipu. Na cienkich, teraz 
głównie syntetycznych, linkach wiąże się specjalnego 
rodzaju węzły, których kształt, rodzaj, wzajemne 
rozmieszczenie oraz ilość decydują o znaczeniu. Dobrze 
zawiązane kipu są niezwykle cenne – i o wiele łatwiej je 
ukraść niż kamienne trony o wadze kilkunastu ton. Kipu 
decyduje o „klimacie” stacji, czystości przekazu, jakości 
oddania smaków, zapachów itp. Na tronie zasiada 
przekazujący, do którego poszczególni haluoperatorzy 
wysyłają swoje wizje za pomocą wszczepionych na stałe 
do mózgu amuletów z halunitu. Zasięg odbioru jest taki 
sam, jak nadawania. 

Zikkuraty budują Rody architektów. Rody 
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Manipulacja – nie da się ukryć, że cały ten
halu-biznes służy elitom tylko i wyłącznie 
do manipulowania tymi, którzy są niżej. Nic 
prostszego, niż wysłać kartoflowi (tak, od-
biornik to połączenie kartofla i ludzkiego 
mózgu) serię kodów fabrycznych, żeby do-
prowadzić do celowego „uszkodzenia”. A 
potem kilkanaście godzin indukowanego 
rozrostu mięśni, wtłoczenie do mózgów nie-
nawiści do wroga i już możemy wypuszczać
bandę żołnierzy idealnych na Europę...
Dlaczego poszczególne Rody nie użyją halu
w swoich prywatnych rozgrywkach? 
Prosta ekonomia. Gdyby ktokolwiek spróbo-
wał, zostałby zniszczony przez pozostałych.
Nie piłuje się gałęzi, na której się siedzi. Dla-
tego nikt nie atakuje cudzych zikkuratów, nie
zabija operatorów, co najwyżej kradnie tekk.
Każdy natomiast chce zdobyć jak największą
OGLĄDALNOŚĆ, żeby zabezpieczyć się na
wszelki wypadek...



naukowców zajmują się z kolei tworzeniem halunitowych konstrukcji, które umieszcza się we 
wnętrzach schodkowych piramid. Jeden przekaźnik może obsłużyć obszar w promieniu od 10 do 
100 kilometrów kwadratowych – zależy to głównie od czystości surowca, prawidłowego 
zorientowania piramidy na liniach mocy i zgodnie z wytycznymi astrologicznymi oraz, oczywiście, 
od ilości krwi, którą codziennie nasyca się halunit. 

Urządzenia do odbioru są... biologiczne. Wyhodowane przez Rody kapłańskie, 
przypominają rodzaj sporej bulwy, z wystającymi, elastycznymi kłączami. Na końcu każdego 
kłącza znajduje się kolec, który wsuwa się przez specjalne gniazdo aż do szyszynki. Gniazdo 
wszczepia się każdemu nowo narodzonemu dziecku. Nieposiadanie halugniazda traktowane jest 
jako zbrodnia. 

Końcówka odbiorcza sieci jest najsłabszym elementem całego łańcucha. Podatna na 
infekcje, sama również jest w stanie zarazić swoich użytkowników kilkoma nieprzyjemnymi 
chorobami. Najczęściej jednak zdarzają się urazy mechaniczne – uszkodzenia mózgu, podwzgórza 
czy innych części – przy niedokładnym włożeniu igły. Niektóre schorzenia odbiornika mogą 
doprowadzić Abonenta do paraliżu lub przeciwnie – spowodować nadmierny rozrost tkanki 
mięśniowej, zwiększone wydzielanie adrenaliny czy wzrost agresji. Na szczęście jednak specjaliści 
leczą odbiorniki błyskawicznie, a podstawowej konserwacji dokonuje się w domu samemu, dzięki 
zastosowaniu soku z owoców nukchu. 

Życie codzienne:
Ekonomia opiera się głównie na intensywnej produkcji żywności, genetycznie 

modyfikowanych bio-urządzeń (pokroju odbiornika haluwizji) oraz na górnictwie miedzi, srebra, 
uranu, halunitu i boksytów. Pewną część produkcji stanowi przemysł ciężki, natomiast przemysł 
lekki to prawie w całości produkcja manufakturowa (stada roboli przy ciężkich maszynach i duszne, 
małe przydomowe przędzalnie, produkujące wełnę na ubrania)

Europejski internet ledwo raczkuje w Czterech Królestwach. Kilka tysięcy komputerów w 
wielomilionowym państwie jest w rękach obcokrajowców, tekknoproli, Amutay i Risachiq. Część 
Ruraq używa ich do konstruowania planów. Domena państwowa to .ic. 

Jakby to powiedzieć... niestety, Inkowie nadal nie używają koła. Większość dróg jest w 
doskonałym stanie, jednak w samych górach jak i w miastach wszelkie wjazdy i zjazdy to 
najzwyklejsze stopnie. Przez przepaście przerzucone są sznurowe mosty, wyplatane ze specjalnych, 
sztucznych włókien, odpornych na rozciąganie i warunki atmosferyczne. Te czynniki powodują, że 
pojazdy kołowe w Czterech Zjednoczonych Królestwach nie mają racji bytu. Zamiast nich używa 
się specjalnie hodowanych 
lam, których wzmocnione 
mięśnie i ścięgna (inżynieria 
genetyczna) pozwalają na 
szybkie i sprawne poruszanie 
się w Andach. 

Rozwój nauki i 
technologii jest... dziwaczny. 
W laboratoriach Amutay 
znaleźć można nowinki, o 
jakich europejczycy będą 
śnili za kilkadziesiąt lat. 
Rzeczywistości wirtualne, 
sprzęg maszyna-mózg, 
nanomechanika, klonowanie, 
inżynieria genetyczna, 
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cyborgizacje, załogowa misja na Marsa – wszystko. Jednocześnie, w większości domów poza 
centrami największych miast nie ma kanalizacji czy elektryczności a antybiotyki są zarezerwowane 
tylko dla bogaczy.

Poziom życia – do większości domów w miastach doprowadzona jest sieć dystrybucji 
żywności. Zielona papka płynie ze specjalnego kranu bez ograniczeń. Ale nie pytaj, co tam jest. Na 
pewno kalorie, na pewno rośliny, na pewno zwierzęta. Nikt jeszcze nie zatruł się papką, więc ktoś 
na pewno dba o jej poziom. 70-80% populacji spożywa papkę przynajmniej raz w tygodniu. 50% 
nie je nic poza nią. Jak trafia do wsi i mniejszych osad? Rurociągi docierają do średnich i dużych 
wsi, tam wszyscy mogą pobierać papkę bez ograniczeń. Jednocześnie, karmienie nią zwierząt jest 
traktowane jako zbrodnia. Pamiętaj o tym, zanim zaczniesz karmić swoje świnie. Dodać narkotyki 
do papki? Ciekawa koncepcja. I to takie, które pozwolą rządowi kontrolować tłum, zwiększać lub 
zmniejszać płodność, popęd płciowy czy agresję. Intrygujące. 

Andyjskie drogi – Zjednoczone Królestwa opasane są dwiema wielkimi drogami – jedna 
wykuta jest w górach, druga prowadzi nad brzegiem oceanu. Połączone są siecią mniejszych dróg, 
pracowicie wykuwanych w skałach przez kolejne pokolenia. Każdy obywatel ma obowiązek 4 
tygodnie w roku poświęcać na prace nad utrzymaniem dróg. Specjalny urząd pilnuje pracowników, 
określa normy i wskazuje odpowiednie odcinki oraz zakres pracy. Powinności spełniane są bez 
oporów i szemrania, częstokroć wypłacana jest za nie gotówka – stąd prace te są dla niektórych 
jedynym źródłem zarobku. Obowiązek jest zwykle rozkładany na dwa dwutygodniowe obozy, w 
trakcie których pracuje się po 12 godzin dziennie. Pracownicy dostają na zakończenie prac nowy 
komplet ubrań oraz certyfikat wypełnienia obowiązku. 

Policja – system policyjny państwa totalitarnego. Poszczególne Rody mają swoje służby, z 
pełnią uprawnień. Tu ludzkie życie jest tanie, jeśli udowodnisz w sądzie, że ktoś chciał cię zarżnąć, 
zostajesz zwolniony od ręki. A udowodnić to jest prosto – wystarczy, że twoja ofiara miała przy 
sobie broń. Siłą rzeczy policja nie boi się nikogo i wymierza sprawiedliwość na własną rękę, często 
maskując swoje nielegalne działania. Tajna policja podsłuchuje i monitoruje cały ruch w haluwizjii, 
ponadto sprawdza korespondencję i od niedawna próbuje zinfiltrować internet, środowiska 
tekknoproli i ankallich. Być może niektórzy z aresztowanych niehalu w zamian za darowanie życia 
godzą się na współpracę? 

Kurierzy – masz sprawę do załatwienia a nie możesz sam zjawić się w określonym miejscu? 
Potrzebujesz przekazać wiadomość? Chcesz złożyć życzenia zwierzchnikowi po drugiej stronie 
Andów? Wynajmij Chasci – kuriera. Psychologicznie i genetycznie uwarunkowani do jak 
najszybszej komunikacji oraz zachowania kompletnej tajemnicy i absolutnej lojalności w stosunku 
do ofiarodawcy. Podobno Tajna Policja nie próbuje nawet Chasci przesłuchiwać – ich proces 
hodowli, szkolenia i warunkowanie pozwalają im znosić wszelkiego rodzaju tortury, przesłuchania 
czy narkotyki. Chasci prędzej umrze, niż zdradzi. Tylko pasterze alpak znają góry lepiej od nich.

Duże miasta – wszystkie cztery prowincje mają swoje stolice – Cusco, Quito, Cajamarca, 
Chan Chan, Pachacamac, Nazca, Tiwanaku, Anti, Wszystkie te miasta to posępne, granitowe 
metropolie, w większości wykute w skałach, wygładzone dłońmi tysięcy pokoleń. Jedynie Chan 
Chan i Cusco mają bardziej europejski wygląd, z blokami, płaskimi ulicami, na których można 
spotkać nieliczne samochody i motocykle. 

Niebo nad CZK nieustannie przecinają prywatne samoloty – bez wątpienia jest ich więcej 
niż samochodów. W większości są to pionowzloty w rodzaju ospreyów, lekkie awionetki z krótkim 
startem i lądowaniem, helikoptery i lekkie odrzutowce, nie wspominając o różnej maści lotniach, 
motolotniach i paralotniach oraz konstrukcjach osobistych w rodzaju prototypowych plecaków 
odrzutowych na wyposażeniu oddziałów pościgowych policji. 
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Parlu kimsap – Mechanika i Tworzenie Postaci:
 

Makbet nie poślizgnie się na mydle przed spotkaniem z czarownicami, Robinson Crusoe nie 
odpłynie z wyspy przed czasem a Shrek nie zeżre Osła. Każda opowieść rządzi się swoimi 
zasadami. Bohaterowie są po to, żeby dokonywać czynów bohaterskich a szansa jedna na milion 
spełnia się w dziewięciu przypadkach na dziesięć. 

Jeśli nie bardzo łapiesz, o czym mówię to wyjaśnię jeszcze raz – większość działań, jakie 
podejmują postacie graczy powinna się udać. Jeśli gracz chciałby, żeby w trakcie rozmowy jego 
postać wytarła nos to pewnie zrobi to chusteczką, mimo, że nie ma jej na karcie w tabelce z 
ekwipunkiem. Jeśli od pół godziny czai się z karabinem snajperskim na dyrektora jednej ze stacji 
haluwizji – nie chybi. W końcu, jeśli na plecach ma dziwne znamię w kształcie korony a w jego 
kołysce znaleziono wielki, srebrzysty miecz, to na pewno zostanie królem.

No, chyba że Opowieść powinna potoczyć się inaczej. Ty jesteś jej reżyserem, oni kierują 
najważniejszymi postaciami. Wiesz lepiej, co i jak powinno się stać – tego musisz być pewny. 
Pozwól im pokonać wszystkich pomniejszych łotrzyków. Niech rozprawią się z lokalnym 
mordercą, powieszą na latarni gwałciciela. Pomoże im to cieszyć się grą, kiedy dopadnie ich tajna 
policja i przesłucha na okoliczność braku gniazd halu. Daj im się cieszyć, zanim zaczniesz ich 
kopać.

Jak to wygląda mechanicznie? Im lepsza, ważniejsza postać, tym więcej może. Pomyśl 
chwilę nad ramami odcinka. Kto, jak, kogo, po co i dlaczego. Wymyśl zarys postaci, które przewiną 
się przez twoje halu. Powiedzmy, że będzie to inspektor tajnej policji, do tego jakiś kuhapak, który 
wynajmie graczy w celu np. wykradzenia kipu konkurencji. Dorzućmy kilku pomniejszych cieciów, 
w sam raz do zapychania dziur. W drugim dnie schowamy zamożnego człowieka z Rodów, który 
szykuje się do Wyzwania jednego z Handlarzy. No i może jeszcze nieduży konflikt, sprzeczka 
między Minaki a Truki. 

Teraz kolej na twoich graczy. Siądź z nimi. Powiedz im, jak wygląda ich świat, dlaczego do 
niego nie pasują. Zapytaj ich, jak udało im się przeżyć – czy żarli komunalną papkę, zapychając nią 
kabotyńskie żołądki? Może kradli? Udawali halu+? Niech opiszą swoje słabe i mocne strony. Każ 
im teraz szybko rozdzielić 8 punktów na 5 współczynników – Ciało, Umysł, Duch, Zwinność i 
Charyzma. Poziom 0 to tragedia. 1 to przeciętna człowieka. 2 to wartość nadludzka. 3 to max. Jeśli 
bardzo chcesz im pomóc, dorzuć im po punkcie do atrybutu 
wynikającego z historii postaci (np. żebrak, który całe życie 
spędził na pustyni może dostać +1 do Ciała lub +1 do Ducha). 

Atrybuty odpowiadają za:
– Ciało – tężyzna fizyczna, odporność na ból, wytrzymałość.
– Umysł – odporność umysłowa, zdolność kalkulowania, 

intelekt, wiedza.
– Duch – siła duszy, wyczulenie na wszystko, co dziwne i 

paranormalne, 
– Zwinność – zręczność, koordynacja ruchów, celność,
– Charyzma – talent do przekonywania, blefu, dowodzenia.
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Tworzenie Postaci:

1. Obmyśl koncept.
2. Stwórz historię.
3. Rozdziel 8 punktów na 5 Atrybutów
4. Rozdziel 8 punktów na dowolne
    Umiejętności (pływanie, chirurgia, 
    ekonomia, programowanie, obsługa
    ciężkich maszyn, znajomość kipu itp.)
5. W ciągu 2 minut wypisz, co twoja 
    postać posiada. 
6. Wyduś od prowadzącego Oglądalność.



Skończyli? Powiedz im, że mają teraz osiem punktów na dowolne umiejętności. +1 to 
wytrenowany, +2 to arcymistrz, +3 się nie da.

Weź zegarek. Daj im dokładnie 2 minuty na wypisanie ekwipunku, który ich zdaniem, 
powinni mieć. Po tym czasie skreśl to, co jest, z punktu widzenia opowieści, ewidentnym 
przegięciem...

Popatrz na ich postaci. Pomyśl, czy twoje dzisiejsze halu nie jest dla nich za trudne? Dorzuć 
im parę fantów, które mogą się przydać. Punkcik tu, bonus do atrybutu tam. A może dwa zdania do 
historii postaci, o tym, jak to kilka lat studiów medycznych w Europie dały w rezultacie Leczenie 
Ran na +3? To ty reżyserujesz. 

Ostatni krok. Łaska bogów, ślepy los, Fortuna – coś zawsze sprzyja bohaterom. W świecie 
LKR to poparcie oznacza się punktami Oglądalności. Nie wiadomo, czemu jedni dostają więcej, 
inni mniej. Niech każdy z graczy wyturla k3 i zapisze sobie wynik. To właśnie startowa 
Oglądalność. 

Testy:
– rzuć k6 i dodaj Atrybut i Umiejętność. Im więcej, tym lepiej. Możesz nawet ustalić jakiś poziom 

trudności zdania testu – to w końcu też i twoja gra!
– test sporny – obie strony rzucają k6, dodają Atrybut i Umiejętność. Kto ma więcej, ten na ogół 

wygrywa. Nie zapominaj o modyfikatorach i innych brudnych sztuczkach.
– walka jest równie prosta – test sporny odpowiednich Atrybutów i Umiejętności, różnica w 

teście daje ogólne pojęcie o rozmiarach przewagi, jaką osiągnął zwycięzca.

Skala trudności:
Wartość maksymalna podstawy do testu = 5 (3 za Atrybut i 2 z Umiejętności). Do tego 

maksymalny rzut = 6, co daje możliwą wartość maksymalną – 11. Wartość minimalna to 3. 
Trudność wykonania zadania powinna wahać się od:

3-5 dla łatwych, 
6-7 dla przeciętnych, 
8-10 dla trudnych, 
11+ dla niemożebnie skomplikowanych. 

Różne okoliczności (mgła przy strzelaniu, superszybki sprzęt z Europy przy łamaniu kodów halu, 
wsparcie zespołu lekarzy dla chirurga prowadzącego operację) mogą dawać premie od -6 (strzelanie 
z wykłutymi oczyma) do +3 (zespół profesorów neurochirurgii asystujący przy operacji mózgu). 
Jak widać, wszystko jest uznaniowe. Jedyne kryterium, jakie należy przyjąć i bezwzględnie 
przestrzegać, to Prawo Opowieści. 

Rany i inne obrażenia:
Różnica w teście walki pokazuje, kto i jak bardzo ucierpiał:
1-3 to chwilowa przewaga w walce, w następnej akcji postać ma bonus +1 do testu walki. 
4-5 to lekka rana, 
6-7 to średnia rana, postać dostaje modyfikator -2 do wszystkich akcji
8-10 to ciężka rana – postać pada na ziemię (chyba, że jest twardzielem), mod -4
11+ to rana kończąca – postać wyłączona (nieprzytomna, martwa – decyzja zwycięzcy)

Jedna rana ciężka = 3 lekkie lub 1 średnia i 1 lekka. Stłuczenia znikają po scenie. Normalne 
obrażenia leczy się w tempie uzależnionym od opieki medycznej, ale wyleczenie rany ciężkiej to 
minimum 4 dni. Wyleczenie rany kończącej (pod warunkiem, że postać żyje) to minimum 4 dni 
intensywnej opieki medycznej w szpitalu i 2 tygodnie rekonwalescencji. 

11



Oglądalność
Jedyne, co ma znaczenie, to oglądalność! 

(Mojo)

Żetonu Oglądalności można użyć w celu 
uzyskania automatycznych sukcesów w swojej akcji. 
Trwa to do końca sceny – mistyczna uwaga Abonentów 
skupiona jest na dokonaniach bohaterów. Operatorzy 
halu zapamiętują i transmitują ich poczynania na żywo, 
dostarczając milionom Abonentów cudownej rozrywki. 
Nic dziwnego zatem, że nagle postaci zaczynają działać 
jak bohaterowie filmów akcji, strzelają z dwóch 
kałasznikowów, skaczą na pędzące pojazdy, spadają z 
olbrzymich wysokości bez szwanku i dokonują innych, 
niezwykłych czynów. 

Mechanicznie, Oglądalność można wykorzystać 
na dwa sposoby. Zużycie jednego punktu Oglądalności 
zapewnia automatyczny sukces akcji (jeśli to akcja 
sporna, przeprowadź normalny test, ale tylko dla 
działającej postaci – przeciwnik nie broni się). Drugi 
sposób to użycie narracyjne – gracz oddaje żeton i na 
kilka, kilkanaście minut przejmuje narrację. Teraz to on 
decyduje, co się stanie, zmienia świat na swój sposób – 
ponieważ to na nim spoczywają wszystkie spojrzenia. 

Ankalli:

Postaci graczy powinny wywodzić się z szeregów właśnie tej grupy. Buntownicy, 
uciekinierzy, ukrywający się przed policją i donosicielami. A jednocześnie jedyni, nie obciążeni 
przekleństwem uzależnienia od haluwizji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednocześnie 
pochodzili na przykład z najlepszych Rodów – jak wiadomo, perwersje i odstępstwa od reguł 
zdarzają się wszędzie. Wystarczy przecież, że bardziej świadoma mamusia, pod wpływem 
przemycanych z europy propagandowych pisemek urodzi dziecko w domu, nie zarejestruje go jako 
noworodka i już los takiego osobnika jest przesądzony. 

Ukrywać się jest stosunkowo łatwo – dopóki ankalli się nie wychyla, nosi długą fryzurę i 
przykleja na karku jakąś atrapę gniazda to wszystko powinno się udać. Można również zafundować 
sobie jakąś paprzącą się ranę – co daje pewną szansę na uniknięcie oglądania finału meczu 
piłkarskiego Tezcatlipoca Mexico kontra Machu Picchu Shakur w ulubionej pijalni chichy w 
centrum Cusco. Ale kiedy sprawy zaczynają nabierać tempa a śledztwo Tajnej Policji poszukującej 
niehalu dostaje rumieńców przypomnij bohaterom, że są przegranymi uciekinierami. Niech grunt 
zacznie palić im się pod nogami jeszcze bardziej niż zwykle.

Zupełnie absurdalną, śmieszną i powalającą rzeczą jest to, że podpora CZK, Operatorzy 
haluwizji są, z formalnego punktu widzenia, ankalli. Nie posiadają wszczepionych gniazd, w życiu 
nie spędzili nawet sekundy w halu. 
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Parlu tawa – Dodatki  

Przekrój społeczny:
Król
Siedem Wysokich Rad
Rody Rad – arystokracja,
Kuhapakowie – szlachta,  (razem ok. 10%)
Tankari – żołnierze w służbie, najemnicy, policja itp. (5%)
Tekknoprole – proletariat miejski, (ok. 10%)
Yapukowie – plebs, niepiśmienny, (70%) 
Ankalli –  rebelianci, buntownicy, halunegatywni (ok. 3%)
Wakpa – przyjezdni, przybysze z zewnątrz – tolerowani (ok 1%)
Hukpa – obcy, przybysze, którzy utracili mandat zaufania (mniej niż 0.1%)

Rady:
Transportowa – Apai 
Handlowa – Truki 
Kapłańska – Risachiq 
Żołnierska – Tankari 
Minierów – Minaki 
Naukowa – Amutay 
Architekci – Ruraq 

Języki:
keczua – język arystokracji, po części już zapomniany, wysoce ceremonialny, 
kespanol – język tekknoproletariatu, głównie metysów hiszpańskich, 
kipu – system programowania zikkuratów, z formalnego punktu widzenia – język, 
tekknik – sztuczny język, złożony głównie z języków programowania, bardzo często używany jako 
sekretny kod świadomych Ankalli i części tekknoproli,
ingleze – język przybyszów nie-hiszpańskich, zaadaptowany przez część tekknoproli i yapuków 
(mieszanka angielskiego, niemieckiego, łaciny, rosyjskiego – swoista łacina czasów nowożytnych)

Największe stacje halu:
Chuchu Wasi – cycowizja, jedna z najpopularniejszych stacji. Przekaz wprost z Miasta Dziewic 
Boga Słońca, które dziewicami są w zasadzie tylko z nazwy. Prezentuje wszelkie możliwe do 
wyobrażenia konfiguracje męsko-damsko-damsko-damsko-męsko-damsko-damskie.
Mati Mati Wasi – stacja bardzo popularnego kapłana, wielka oglądalność wśród starszych kobiet,
Ayphu Wasi – stacja zajmująca się głównie prognozowaniem (a czasem, jak mówią niektórzy, 
również i ustawianiem) pogody. Dość popularna, zwłaszcza dzięki klątwom kapłanów, grożących 
deszczami kwasu i krwi, które spadną, jeśli nie będzie dość ofiar. 
Willana Wasi – stacja rządowa, nie-do-niedocenienia przez lojalnych obywateli. 
Kallpay Wasi – prezentuje głównie wyścigi biegaczy – popularna wśród mężczyzn. Pokazuje 
głównie wyścigi w stylu klasycznym, ale często transmituje również odmianę wolną (z walką na 
śmierć i życie pomiędzy biegaczami).
Kwirpu Kallpanchay Wasi – stacja sportowa, bardzo popularna wśród kobiet, szczególnie podczas 
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rytualnych gier czy krwawych walk gladiatorów. 
Upiti Wasi – bardzo niszowa stacja, prezentuje pośladki, odbyty, defekację, skatofilię, skatofagię i 
temu podobne sprawy. W pełnym halu, z zapachami i (podobno) smakami. Z europejskiego punktu 
widzenia jest typowym przykładem tego, jak daleko posunęło się zepsucie. Nikt nie przyznaje się 
do jej oglądania, ale zikkuraty nadawcze regularnie spływają krwią. 

Bogowie i boginie:
Apo – bóg gór
Catequil – bóg piorunów i gromów,
Chasca – bogini płodności i dziewic,
Mama Coca – bogini zabawy i zdrowia, 
Coniraya – bóg Księżyca i zmarłych, 
Ekkeko – bóg fortuny i pieniędzy, 
Inti – bóg Słońce,
Illapa – bóg pogody i elektryczności, 
Mama Allpa – bogini seksu i przyjemności, przedstawiana z wieloma piersiami,
Mama Cocha – bogini morza, ryb, morskich potworów i marynarzy,
Supay – bóg śmierci i demonów
Urcaguary – bóg metalu, minerałów, klejnotów i skarbów podziemnych
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