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W Bogu nasza nadzieja – zwykliśmy tak 
mawiać. On zawsze był oparciem naszym i 
dłonią pomocną. Niewidzialną siłą, która miecz 
nasz prowadziła i panem losu naszego. Bóg tak 
chciał i tak też było. Żadnego „ale” nigdy nie 
było. Boski plan od początku do końca słuszny i 
dla każdego sprawiedliwy.  
 
I tak jak Bóg kazał tak cztery pory roku były. 
Każda po sobie w odwiecznym cyklu następowała 
i każda z równą siłą rok wypełniała. Tak po 
wszeczasy być miało. A my rycerze przez Boga 
ukochani, synowie jego na Ziemi strzec mieliśmy 
świata, gdy zima przybywała i wraz z nią Bóg 
na spoczynek się udawał. I tak po wszeczasy do 
sądu ostatecznego być miało.  
 
Dusza ludzka jest jednak ułomna i wszelkie 
sprawunki, przez niecne siły, pokrzyżowane być 
mogą. Gdy Bóg w swym spoczynku nam straż 
przekazał, wróg nasz poganin w diabelskie 
konszachty wplątany przybył i Piotrowym 
tronem zawładnął. Tam odprawiając mroczne 
swe czary pył z gwiazd zesłał na świat i w 
wiecznej zimie go pogrążył niszcząc wszystko co 
dobre i sprawiedliwe.  
 
A gdy zima wieczna, co wielką nocą jest zwana, 
zapanowała to i Boga zabrakło co śni dalej w 
swym spoczynku czekają na nastanie wiosny.  
 
Ta nie nadchodzi, a dni już tysiące.  
 
Brief ten tu przed, tu przed ruinami zamku 
króla mego zostawiam każdemu kto przeżył i 
zdolny go odczytać. Sam na zachód wyruszam na 
ziemie franków szukając innych pośród wiecznej 
zimy.  
 
Przez Boga stworzony i Boga oczekujący  
Kacper von Wahtdorf  

Gra która dane Ci jest właśnie 
poznawać powstała na X edycję 
Nibykonkursu. Konkursu 
organizowanego przez 
autorskie.fora.pl, polegającym 
na stworzeniu gry w tydzień. 
Założeniem konkursu jest 

stworzenie gry na podstawie co najmniej dwóch 
z trzech wylosowanych haseł. Hasła dziesiątej 
edycji to: złota orda, fin de siecle, gwiezdny 

pył.  
 
Ja tworząc swoją grę postanowiłem stworzyć 
średniowieczną wizję gry postapokaliptycznej, 
w której po najeździe pogan (Złotej Ordy), bóg 
został zabity i poćwiartowany spadł na ziemię 
w postaci gwiezdnego pyłu.  
 
Gracze wcielają się tu w tych nielicznych 
(domyślnie rycerzy), którzy przeżyli najazd 
pogan i potrafili dostosować się do życia w 
wiecznej zimie, która nastała w skutek obalenia 
boga.  
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WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie 
 
Wieczna Zima  
Świat się zmienił. Pamiętam jak jeszcze jako 
mały szkrab, biegałem po zielonych 
pastwiskach. Pamiętam zwierzęta, owce, krowy 
i inne stworzenia. Pamiętam wieczne zielone 
lasy i cichy śpiew ptaków każdego ranka. 
Pamiętam też ten przyjemny dreszcz, który 
towarzyszył każdej modlitwie. Jakoby ręka 
samego Ojca spoczywała wtedy na mym 
ramieniu. Jakoby własnym ciałem ogrzewał 
mnie i chronił od złego.  
 
Ale jego już nie ma. Bóg umarł.  
 
Przyszła wielka zima i On nigdy już nie wrócił. 
Dziś nie ma już zielonych pastwisk – cały świat 
pokryty wiecznym, nieustępującym śniegiem. 
Nie ma też zwierząt, jak i nie ma jedzenia, by je 
hodować. Tak jak i nie ma jedzenia, by żył 
człowiek. Pozostało nas niewielu. Niedobitki, 
które przetrwały najazd pogan i potrafią 
przeżyć w zimowej rzeczywistości.  
 
A wśród nich i my przyjacielu.  
 
Ja rycerz zakonu świętej Marii Panny i ty synu 
mego kompana. Pamiętam śmierć twego ojca. 
Dzielnie się bił z poganami, ale siła Złotej 
Ordy, bo tak sami zwali się nasi wrogowie, była 
zbyt wielka. Tysiące na wpół dzikich i 
diabolicznych wojowników, a nas niecała setka. 
Staliśmy w bramie zamku królewskiego, 
zabijając kolejne falę wrogów. I chociaż setki 
pod naszymi mieczami padały, to na ich 
miejsce kolejne tysiące przybywały i tak beż 
końca. I w końcu sami padaliśmy, wycieńczeni 
i pozbawieni nadziei na ratunek. W tym też 
twój ojciec. Dzielny był to człek i wspaniały 
wojownik. Kiedy on padał to i ja wiedziałem, 
że śmierć ma jest blisko.  
 
Lecz, widać ostatnią wolą Boga zostałem 
ocalony.  
 
Wielki błysk przebył niebo, a wraz z nim 
zatrzęsła się ziemia i w gruz wszytko obrócone 
zostało. Ja sam nie wiem ile pod gruzami 
zamku spoczywałem. Gdy jednak zbudziłem się 
całe niebo przez dni parę złotym pyłem sypało 
na współ ze śniegiem. Lecz o ile pył co go 
klechy czasem gwiezdnym nazywają przestał 
sypać w dni parę potem, to śnieg do dzisiaj jak 

widzisz świat przykrywa nieustannie. Chociaż 
czasem na Wielkanoc, gdy moc diabła słabnie, 
śnieg chwilami ustaje i przestaje prószyć. Lecz 
wcale nie topnieje, tylko na chwile daje nam 
wytchnąć i z zdwojoną siła świat atakuję.  
 
Co do pogan i z mych kompanów to ja jeden 
tylko przeżyłem. Gdy ziemia zatrzęsła się i 
zamek przewaliła wszyscy poginęli, z moim 
wyjątkiem. Od tamtej pory mało ludzi 
widziałem. Na wschodzie jest ponoć wiosek 
parę, bo słowianie i rusini z zimnej są oswojeni. 
Czasem klasztor przyjdzie znaleźć, którym 
mnisi wraz tymi co przeżyli żyją. Wioska nad 
jeziorem, z ryb żyjąca mogła się ostać, lecz i to 
rzadko się zdarza. Miast już nie ma wcale. 
Tylko ruiny wiecznym śniegiem i diabelską 
rośliną pokryte. Ludzi spotkasz tam czasem, co 
stare spiżarnie przeszukują i żyją z rabunku 
nieboszczyków. Człeka już mało, a więcej 
pogan. Na wpół żywe diabelskie pomioty z 
dawnej Złotej Ordy stworzone. Grasują dziś po 
ziemi i na chrześcijan polują myśląc, że to im 
życie przywróci. Bestii tych zwykle wiele 
razem grasuje, więc trzymaj się blisko mnie i 
jak coś z daleko zobaczysz to szybko znać mi 
dawaj. A ja tym czasem powiem Ci co jeden 
klecha z zakonu mi opowiadał i czego tu 
szukamy.  
 
Gwiezdny pył  
Ty młody jesteś i małym dzieckiem byłeś, gdy 
wielka zima przyszła. A ja stary i pamiętam co 
przyczyną jej było. O wielkiej wojnie pewnie 
słyszałeś? Gdy po krucjatach, co rycerstwo do 
Ziemi Świętej urządzało, przebiegły poganin na 
koniach małych w odwet za swych bezbożnych 
braci do Europy się wyprawił. I cały świat 
chrześcijański walki z nim toczył. Nieważne, 
czy German, czy Frank. Każdy rycerz dawne 
waśnie odłożył i do walki z diabła sługami 
ruszył. Ja sam dziesiątki, a nawet setki łbów 
uciąłem. Diabła taka siła jednak była, że nie 
sposób z nim było się mierzyć. I tak twierdze 
kolejne padały i królowie umierali. I sam Bóg 
widać nic z tym zrobić nie mógł, bo diabły 
musiały czarów jakiś użyć, gdy Tron Piotrowy 
zajmowały. Sam papież zbiegać musiał i ponoć 
znów w Francji swą siedzibę ma! 
 
A to co teraz Ci powiem to mi klecha 
powiedział, bo sam świadkiem tego nie byłem, 
wiec pewności co do prawdy nie ma. Gdy już 
poganin zajął Tron Piotrowy i tam swą 
siedzibie ustanowił, wtedy w samego Boga 
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postanowił uderzyć. Tak w Boga samego! By 
całkiem świat chrześcijański rozbić i wszelkiej 
podpory go pozbawić, Boga naszego 
miłosiernego zgładzili!  
 
W tym celu bezbożnik relikwię święte z całego 
świata zebrał i wraz z setkami sług bożych, 
które pojmał wcześniej, spalić postanowił. I w 
dym obrócić też cały Watykan zamierzał dom 
Ojca naszego na ziemi niszcząc. I jak 
zuchwalec postanowił tak, też i zrobił! 
Przeliczyła się jednak bestia diabelska w swych 
zamiarach. Gdy swe czary nad relikwiami 
uczynniała, Boga naszego w ten sposób życia 
pozbawiając zapomniał pomiot diabła, że świat 
podpory pozbawił. Wszelkie rzeczy co 
stworzone przez Boga w pył teraz obrócone w 
pył zostały. Po tym jak ziemia się zatrzęsła, 
śnieg na wieczność już zaczął padać niszcząc 
wszystkie działa boże.  
 
A co z Bogiem, pytasz? Wiele rzeczy 
słyszałem, więc niczego pewnym być nie 
można. Jedni gadają, że gdy poganin swe czary 
uczyni, to Bóg umarł i poćwiartowany w 
postaci pyłu z gwiazd upadł na ziemię. I teraz 
do czasu, aż my sługi jego pozbieramy te 
części, ten martwy będzie. Ja tam do końca w to 
wiary nie daję. Bo przecież, gdyby Bóg całkiem 
umarł to ziemia pewnie by się w nicość zapadł i 
nie byłoby już po czym kroczyć. Wielu 
twierdzi, że czary zraniły tak dotkliwie Boga, 
że on w sen zapadł i dlatego wieczna zima trwa, 
bo Bóg zbudzić się nie może. A kiedy się 
zbudzi? Pewno, gdy my chrześcijanie się 
zbierzemy i pogan pogonimy.  
 
Poganie  
Ty całe życie w klasztorze spędziłeś i pogana 
jeszcze nie widziałeś. Nim śnieg począł padać 
to diabelstwa te niczym człowiek wyglądały. 
Mały i ciemny, a jednak człowiek. Bóg jednak 
swym ostatnim tchnieniem pokarał pogańskie 
diabły i ciało ludzkie im odebrał. Teraz same 
kości na nich pozostały i szpetne to stworzenia. 
Na wpół odziane kościotrupy, w łachmany 
które im pozostały snują się po ziemi i polują 
na nas chrześcijan, którzy przeżyli.  
 
I nie daj się zwieść. Mimo, że serca pozbawieni 
gdzie rozum cały się mieści diabelsko sprytne 
to stworzenia. Całymi stadami zwykle się 
poruszają i w pułapki samotnych wędrowców 
zastawiają. Nawet własny język mają! 

Grzechoczą kośćmi i uderzają w siebie, by 
sygnały sobie dawać.  
 
A biada temu co w ich pułapkę da się zwieść. 
Piekielne stwory, gdy już pojmą wędrowca 
żywcem skórę zedrą z niego i na siebie samego 
włożyć będą próbowali. A potem krwią 
nieszczęśnika i organami będą się pożywiać, na 
jego oczach własnych, bo te rzecz jasna na 
ostatku zjadają!  
 
Szaleństwo papieża  
Rzecz to niesłychana, ale coraz więcej o tym słyszę 

od podróżnych i wędrownych kupców. Ponoć sam 

papież wysłannik, Boga naszego na Ziemię, oszalał 

wraz z boską śmiercią. Nieszczęśnik ten złorzeczy i 

mówi jakoby sam bogiem został, po tym gdy nasz 

Chrystusowy pan upadł. Na dworze swym różnego 

rodzaju cuda odprawia i ponoć każdemu 

przejezdnemu pokłony przed sobą bić każę.  

 

A żeby to jeszcze większego zła sprawić, ponoć 

papież z pogańskimi umarlakami pakt zawarł! Ci 

strzegą jego dworu, a on im, gdy księżyc pełni 

jednego pośród żywych daje! 
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Tworzenie postaciTworzenie postaciTworzenie postaciTworzenie postaci    
 
Współczynniki  
Budowa – Siła fizyczna postaci i zarazem jej 
wytrzymałość.  
Zręczność – Szybkość i gracja z jaką porusza 
się postać.  
Percepcja – Bystrość zmysłów postaci.  
Inteligencja – Umiejętności intelektualne 
postaci.  
Charakter – Siła charakteru postaci.  
Wiara – Siła wiary postaci w przywrócenie do 
życia boga.  
 
Każdy z tych współczynników może przybierać 
wartość od: 1 do 20. Ich wartość ustalamy 
rozdzielając pomiędzy współczynniki podane 
liczby: 12, 11, 10, 10, 8, 6. Poczym rzucamy 
k20 i uzyskaną liczbę dowolnie rozdzielamy na 
współczynniki.  
 
Umiejętności  
W ich przypadku postępujemy podobnie jak z 
współczynnikami. Otrzymujemy początkową 
pulę liczb, którą rozdzielamy na umiejętności, 
poczym rzucamy 2k20 i uzyskaną liczbę 
dowolnie rozdzielamy na umiejętności. Pula 
liczb to: 13, 12, 10, 6, 5, 3, 2. 
 
Broń Biała (Sieczna, Obuchowa, Drzewcowa)*  
Walka wręcz  
Wysportowane  
Akrobatyka  
Żelazna wola  
 
Etykieta  
Jeździectwo  
Powożenie  
Języki*  
Wiedza  
Rzemiosło*  
Rzucanie 
Spostrzegawczość  
Szelmostwo  
Kradzież kieszonkowa  
Otwieranie zamków  
Sztuka Przetrwania  
Tropienie  
Ukrywanie się  
Wywieranie wrażenia  
Zastraszanie 
 
* Dla każdego typu broni, języka, czy wiedzy 
wykupujemy daną umiejętność osobno.  

 
Do trzech umiejętności wybieramy też 
specjalizacje, ale tylko wtedy gdy dana 
umiejętność osiągnęła tzw. piątkę (jej wartość 
wynosi więcej niż 5, 10, 15 lub jest równa 20). 
Specjalizacja to czynność, która wychodzi 
postaci wyjątkowo dobrze np. dla rzemiosło – 
kowalstwo będzie to robienie mieczy, lub 
podkuwanie konia. Dla jednej umiejętności 
możemy wykupić maksymalnie cztery 
specjalizacje (oczywiście tylko wtedy jeśli 
wartość tej umiejętności to 20). W praktyce, 
podczas testu specjalizacji postać otrzymuje 
jeden dodatkowy sukces – w wypadku testu 
udanego. Specjalizacje dotyczące walki działają 
nieco inaczej, więcej o nich w mechanice walki.  
 
Współczynniki pomocnicze  
Gdy już ustalimy główne współczynniki i 
umiejętności na ich podstawie obliczamy 
pomocnicze: 
 
Obrona: (Wytrzymałość + Walka Wręcz lub 
Broń biała*)/10 
Uchylanie się: (Zwinność + Walka Wręcz lub 
Broń biała* / Wysportowanie)/10 
Wytrzymałość fizyczna: (Budowa + Charakter) 
/ 2 
Wytrzymałość szokowa: (Żelazna wola  + 
Charakter) / 2 
 
* w zależności czym postać walczy.  
 
Nadzieja  
Następnym krokiem w tworzeniu postaci jest 
wybór celu naszej postaci. W ciężkich czasach 
zimowej apokalipsy każdy potrzebuje jakiegoś 
celu. Myśli, dzięki której ciągle ma nadzieje na 
lepsze jutro. Nie będzie to jednak wielka rzecz. 
W świecie zimowej zawieruchy drobne 
przedmioty potrafią dać nadzieje i wolę walki o 
życie. W tej grze często będzie to drobiazg, 
który przypomina postaci o dawnym życiu. Coś 
co daje nadzieje na przywrócenie starego 
świata, ale jednocześnie nie jest pomocne.  
 
Zadaniem gracz jest więc teraz sformułowanie 
pewnej czynności, czy reakcji, która jej postaci 
daje nadzieje, ale jednocześnie nie pomaga w 
przeżyciu w trudnych zimowych warunkach 
świata gry. Za każdym razem, gdy postać 
zachowa się zgodnie z tą czynnością otrzyma 
punkt nadziei (o ich wykorzystaniu i traceniu 
później), chociaż oczywiście nie musi tego 
robić. Oto parę przykładowych czynności: 
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• Ogień daje mi nadzieje! Rozpalę go 
nawet jak grozi mi z tego powodu 
niebezpieczeństwo.  

• Święte obrazki są znakiem od Boga, 
które dają mi nadzieje! Na razie się na 
niebezpieczeństwo by je zdobyć.  

• Pomogę każdemu kapłanowi! To 
nadzieja naszego świata.  

• Oddam dziecku ostatni kawałek chleba! 
Oni muszą przeżyć za wszelką cenę.  

 
Gracz może sformułować swoją własną lub 
wybrać jedną z przykładowych.  
 
Ekwipunek 
Tworząc postać otrzymujemy też 30 złotych 
monet na zakup ekwipunku dla postaci. Oto 
przykładowa lista ekwipunku: 
 
Miecz krótki (+2 obrażeń fizycznych) - 10 
Miecz jednoręczny (+3 obrażeń fizycznych) - 
18   
Miecz dwuręczny (+ 5 obrażeń fizycznych, +2 
Obrażeń szokowych) - 26 
Nóż (+1 obrażeń fizycznych) – 6 
Topór (+3 obrażeń fizycznych, +1 Obrażeń 
szokowych) – 18 
Buzdygan (+3 obrażeń fizycznych, +2 Obrażeń 
szokowych) - 22 
Włócznia (+3 obrażeń fizycznych, +1 
Uchylanie się, +2 Obrażeń szokowych) - 21 
Halabarda (+4 obrażeń fizycznych, +1 
Uchylanie się, +3 Obrażeń szokowych) - 28 
 
Mała tarcza (+1 Obrona, +1 Uchylanie się) – 10 
Duża tarcza (+2 Obrona, +3 Uchylanie się, -1 
Obrażeń szokowych) – 16 
 
Dobre ubranie – 6 
Ozdobne ubranie – 13 
Płaszcz -10 
 
Zbroja ze skóry (+1 Obrona) - 15 
Zbroja pikowa (+2 Obrona) – 22  
Kolczuga (+3 Obrona, -1 Obrażenia szokowe) – 
30  
Zbroja płytowa (+4 Obrona, -2 Obrażenia 
szokowe) – 45 
 
Szyszak (+1 Obrona) – 10 
Hełm łuskowy (+2 Obrona, -1 Obrażenia 
szokowe) – 18 
Hełm garnczkowy (+3 Obrona, -2 Obrażenia 
szokowe) - 26 
Prowiant na dzień – 12  

Prowiant na tydzień – 64  
Piwo – 6  
Mleko – 24 
Kawał sera – 28 
 
Namiot – 5  
Koc – 3  
Pochodnia – 1  
Hubka i krzesiwo – 2 
 
Powóz – 88 
Łódka – 90 
Mała lodź- 187 
 
Pies - 45 
Osiołek – 67  
Koń - 120 
 
Warto jednak pamiętać, że wartość tych monet 
odnosi się tylko do tworzenia postaci. Jeśli 
gracz zaoszczędzi jakiekolwiek, to i tak w grze 
nie będą one miały wartości, gdyż w grze 
obowiązuje gospodarka towarowa. Chociaż 
oczywiście cennik ten jest pewnego rodzaju 
podpowiedzią o wartości towarów.  
 
Łuki i kusze  
Broni miotanych teraz mało znajdziesz, bo gdy zima 

przyszła i wszystko pomarzło to i drzewa wszelkie 

pogniły. Lasy i owszem są, ale drewno co w nich 

rośnie się do niczego już nie nadaje. Z tego powodu 

też i domy teraz wszelkie z kamienia są budowane.  
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Mechanika podstawowaMechanika podstawowaMechanika podstawowaMechanika podstawowa    
 
Do gry potrzebujemy dwóch kości K20 
(najlepiej aby każdy gracz posiadał swoją parę), 
przydadzą się też różnego rodzaju guziczki, 
wykałaczki itp. Do oznaczania obrażeń i temu 
podobnych.  
 
Testowanie 
Większość testów polega na teście 
Współczynnika + Umiejętności. Dodajemy 
wartości obu i rzucamy 2k20 (2-40). Jeżeli 
wynik jest mniejszy lub równy sumie, to test 
jest udany, w przeciwnym wypadku nieudany.  
 
Sukcesy 
Określają one jak dobrze udał się test. Im 
więcej sukcesów, tym test okazał się lepszy. 
Zastosowanie sukcesów może być dość 
szerokie. Może być to premia do obrażeń, albo 
odległość skoku itp. Ich ilość odczytujemy z 
poniższych tabelki lub liczymy sami dzieląc 
wynik przez 5 i zaokrąglając zawsze w gore 
(14/5 = 2.xx -> 3 sukcesy) 
 

Wynik Sukcesy 

2-5 1 sukces 
6-10 2 sukcesy 

11-15 3 sukcesy 
16-20 4 sukcesy 
21-25 5 sukcesów 
26-30 6 sukcesów 
31-35 7 sukcesów 
36-38 8 sukcesów 

40 Zawsze pech 

 
Testowanie jednej cechy  
MG ma oczywiście też możliwość testowania 
samego współczynnika lub samej umiejętności. 
Rzucamy wtedy 1k20. Jeżeli wynik jest 
mniejszy lub równy cesze, to test jest udany. 
Sukcesy sprawdzamy w ponizszej tabelce: Kod: 
 

Wynik Sukcesy 

1-2 1 sukces 
3-6 2 sukcesy 
5-7 3 sukcesy 

8-10 4 sukcesy 
11-13 5 sukcesów 
14-16 6 sukcesów 
17-18 7 sukcesów 

19 8 sukcesów 
20 Zawsze pech 

 

 
Krytyki  
Są to wyjątkowe zdarzenia. Super udany test, 
lub totalna porażka. Super sukces mnoży x2 
ilość sukcesów. Efekt krytycznego pechy ustala 
MG, może być to np. zwichnięta noga podczas 
nieudanego skoku itp. Krytyk ma miejsce, gdy 
na obydwu kostkach wypadną te same liczby. 
 
Modyfikatory  
Mg może modyfikować trudność testu, tak by 
rozróżnić np. podnoszenie ciężkiego 
przedmiotu, a podnoszenie worka cegieł 
(absurdalnie ciężkiego przedmiotu). 
Modyfikator powinno się go dodać/odjąć od 
sumy testowanych cech, by w ten sposób 
zwiększyć lub zmniejszyć trudność danej 
cechy.  
 

Stopień Trudności Modyfikator Testu 

Banał +30 
Dziecinnie Łatwy +20 

Bardzo Łatwy +15 
Łatwy +10 
Prosty +5 

Normalny 0 
Skomplikowany -15 

Trudny -10 
Bardzo Trudny -15 

Ekstremalnie Trudny -20 
Absurdalny -30 

 
Test przeciwstawny 
Gdy chcemy sprawdzić czy dana postać jest 
szybsza od innej, lub czy potrafi lepiej 
żonglować od swojego przeciwnika 
wykonujemy test przeciwstawny.  
 
Obydwie postacie wykonują ten sam test (np. 
Zręczność + Wysportowanie) i porównują 
liczbę uzyskanych sukcesów. Wygrywa ta 
postać, która uzyskała ich więcej. Oczywiście 
jeśli jednej z postaci test się nie powiódł 
wygrywa ta, która uzyskała chociaż szczątkowy 
sukces.  

 
Pomerania  
Tam, gdzie lech zawsze z germanem się o władze 

bił ponoć nadzwyczaj dobrze jest. Ludzie z połowu i 

handlu żyją. Handlu z kim, pytasz? Ano, dasz 

wiarę, że gdy Bałtyk zamarzł to z Skandynawami i 

Wikingami w najlepsze pomorskie ludy handlują. I 

ponoć nawet na środku bałtku karczma powstała co 

się „Lodowa” nazywa.  
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Mechanika walkiMechanika walkiMechanika walkiMechanika walki    
 
Inicjatywa 
Walka w systemie przebiega etapowo. Na 
początku każda z osób uczestniczących w walce 
testuję inicjatywę testem: Zreczność + 
Wysportowanie. Na podstawie ilości 
uzyskanych sukcesów ustalamy kolejność akcji 
w turze. Test ten wykonujemy tylko raz na 
początku walki (warto stosować różnego 
rodzaju znaczniki do ustalenia inicjatywy). 
Następnie po kolei (wedle inicjatywy) osoby 
biorące udział w walce deklarują swoje akcje.  
 
Walka 
W trakcie walki można oczywiście wykonywać 
czynności z nią niezwiązane typu: zapalanie 
pochodni. Najczęstszą jednak deklaracją będzie 
atak. W grze możemy wykonać zwykły atak jak 
i wynikający z specjalizacji. By jednak użyć 
tego drugiego musimy wykupić konkretny 
manewr jako specjalizację walki wręcz lub 
walki bronią białą. Manewr zwykle, prócz 
zadawania obrażeń pociąga za sobą też inne 
konsekwencje i dla tego każdy z nich będzie 
rozpatrywany osobno w dalszej części. Przejdę 
teraz do zwykłego ataku. 
 
Atakując przeciwnika wykonujemy test: 
Budowy + Walki wręcz lub Broni białej (w 
zależności czym atakujemy). Jeśli test się 
powiódł porównujemy liczbę uzyskanych 
sukcesów z „uchylaniem się” przeciwnika. Jeśli 
liczba naszych sukcesów jest większa, to udało 
nam się trafić przeciwnika.  
 
Obrażenia, które zadajemy przeciwnikowi 
obliczamy w następujący sposób. Do uzyskanej 
liczby sukcesów dodajemy obrażenia 
wynikające z broni i odejmujemy je od obrony 
przeciwnika.  
 
Uzyskaną w ten sposób liczbę odejmujemy od 
wytrzymałości przeciwnika. Walka kończy się, 
gdy wytrzymałość danej postaci spadnie do 
zera. Co jednak nie oznacza automatycznej 
śmierci. Postać pada na ziemie nieprzytomna w 
wyniku otrzymanych obrażeń.  
 
Wytrzymałość szokowa 
Jak pewnie zauważyłeś przy tworzeniu postaci 
obliczasz też wytrzymałość szokową. 
Współczynnik ten określa odporność na stres i 
strach postaci podczas walki.  

 
Za każdym razem gdy dana postać otrzyma 
obrażenia fizyczne otrzymuje również 1 punkt 
obrażeń szokowych.  
 
Niektóre bronie mogą zwiększyć ilość obrażeń 
szokowych zadawanych przez postać, a 
niektóre z części ekwipunku zmniejszyć ilość 
obrażeń szokowych otrzymywanych przez 
postać. Pamiętajmy jednak, że zmniejszenie 
liczby obrażeń szokowych, wynikające z 
ekwipunku, dotyczy tylko obrażeń szokowych 
wynikających z użycia danej broni. Obrażenie 
szokowe za trafienie postać i tak otrzyma.   
 
W każdym razie. Jeśli wytrzymałość szokowa 
postaci spadnie do zera powinna ona wykonać 
test Charakter + Żelazna wola z modyfikatorem 
skomplikowany. Jeśli test się powiedzie 
otrzymuje ona tyle punktów wytrzymałości 
fizycznej ile sukcesów zdobyła, jeśli nie 
uznajemy, że przestraszona daje drapaka. 
Pamiętajmy jednak, że za każdym razem test 
będzie coraz trudniejszy i tak za drugim razem 
postać powinna już wykonać test z 
modyfikatorem trudny, za trzecim z bardzo 
trudny… itd. 
 
Postać może oczywiście wcześniej 
zadeklarować, iż odnawia swoją wytrzymałość 
szokową. Obowiązują tu takie same zasady jak 
wyżej.  
 
Punkty krwi 
Punkty krwi odzwierciedlają zaangażowanie 
postaci w walkę i w pewnym sensie wpływ 
emocji na walkę. Dzięki nim walka staje się 
bardziej emocjonująca i pełna niespodzianek. 
Tym bardziej, że punkty krwi nie są 
zarezerwowane tylko dla graczy, ale też dla ich 
przeciwników (Z nieco odmiennymi jednak 
zasadami – o czym więcej w części 
poświęconej dla mg). 
 
Gdy rozpoczyna się walka każdy z bohaterów 
graczy otrzymuje po trzy punkty krwi. Punkty 
te przeznaczone są tylko i wyłączne na tą walkę 
i jeśli nie zostaną w niej wykorzystane to nie 
przechodzą do następnego starcia. Istnieją 
jednak dwie możliwości zyskania kolejnych 
punktów w danej walce: 
 

• Gracz może zamienić jeden punkt 
nadziei, na punkt krwi.  
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• Jeśli gracz otrzyma i przeżyje trafienie 
krytyczne (przeciwnik wyrzuca na 
kostce krytyka) otrzymuje 
automatycznie punkt krwii.  

 
Sposoby wykorzystania punktów krwi: 

• Gracz wydając punkt krwi zyskuje 
dodatkową akcje w danej turze (można 
to jednak wykorzystać dopiero po 
swojej pierwszej akcji). 

• Wydanie punktu adrenaliny pozwala na 
czas walki zwiększyć swoją inicjatywę 
o jeden.  

• Powtórzyć nieudany test. 
• „Wyleczyć” 5 punktów wytrzymałości 

szokowej. 
 

Manewry 
Manewry to specjalne rodzaje ataku, które 
często prócz zadawania samych obrażeń niosą 
za sobą też dodatkowe konsekwencje. Im 
bardziej zaawansowany wojownik, tym więcej 
manewrów będzie w stanie wykonać i co za 
tym idzie łatwiej będzie mu przejąć kontrolę 
nad polem walki. Nie wszystkie z manewrów 
mają na celu zadanie obrażeń, niektóre mają za 
zadanie osłabienie przeciwnika, czy 
unieruchomienie go.  
 
Gracz może użyć wykupiony manewr w 
dowolnej chwili. Powinien jednak pamiętać, że 
wymaga on dodatkowego testu. 
 
Warto też zaznaczyć, że w wypadku walki 
bronią biała istnieją manewry, które wykupić 
możemy tylko dla konkretnego typu broni. 
Oczywiście jest to zaznaczone w opisie.  
 
Manewry dla Walki Wręcz:  
 
Unieruchomienie 
Postać chwyta i unieruchamia przeciwnika. 
Manewr można wykonać tylko na przeciwniku 
pozbawionym broni. Jeśli postać, która 
unieruchamia wroga zostanie zaatakowana 
automatycznie przestaje unieruchamiać.  
Mechanika: Postać i jej przeciwnik wykonują 
przeciwstawny test Budowy + Akrobatyki. 
Efekt: Jeśli graczowi test się powiódł udaje mu 
się pochwycić przeciwnika. Jeśli poniósł 
porażkę do końca tury jego uniki obniżone są o 
połowę.   
 
Rzut śniegiem 

Postać podnosi trochę śniegu z ziemi i rzuca 
nim w twarz przeciwnika. Oczywiście manewr 
jest niemożliwy do wykonania w 
pomieszczeniu zamkniętym.  
Mechanika: Postępujemy podobnie jak w 
zwykłym teście walki z tym wyjątkiem, że 
zamiast Budowy + Walki Wręcz testujemy 
Zręczność + Rzucanie. 
Efekt: Jeśli liczba sukcesów w teście 
przewyższy uniki przeciwnika, tu rzut się udał i 
uniki przeciwnika zmniejszone są o 2.  
 
Duszenie 
Postać dusi przeciwnika i tym samym pozbawia 
go życia. Można wykonać tylko na 
unieruchomionym przeciwniku.  
Mechanika: Postać wykonuje test Budowy + 
Walka wręcz. 
Efekt: Pochwycony przeciwnik otrzymuje 
obrażenia równe podwojonej liczbie sukcesów 
uzyskanych w powyższym teście. Dodatkowo 
wszyscy przeciwnicy otrzymują po 1 punkcie 
obrażeń szokowych. Jeśli test się nie uda, 
osobie pochwyconej udaje się uwolnić. 
 
Zasłonięcie 
Postać, która właśnie kogoś unieruchamia może 
zadeklarować, że nie wykonuje żadnych 
czynności tylko zasłania się atakami 
pochwyconą osobą.  
Mechanika: W momencie gdy postać zostanie 
zaatakowana wykonuje test Budowy + Walki 
wręcz z modyfikatorem skomplikowany. 
Efekt: Jeśli test się powiódł obrażenia 
otrzymuje pochwycona osoba, nie 
przytrzymująca go postać. Jeśli test się nie udał 
pochwyconej postaci udaje się wydostać z 
unieruchomienia.  
 
Odepchniecie 
Postać odpycha przeciwnika i zmienia jego 
pozycje na polu walki.  
Mechanika: Postać i jej przeciwnik wykonują 
przeciwstawny test Budowy + Wysportowana. 
Efekt: Jeśli postaci uda się osiągnąć sukces 
udaje się jej odepchnąć przeciwnika i zmienić 
jego położenie. Jeśli postaci test się nie uda, to 
do końca tury jego uniki są zmniejszone o 
połowę.   
 
Manewry dla Walki Bronią Białą:  
 
Podcięcie 
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Atak na celu takie uderzenie bronią w  
przeciwnika, by ten stracił równowagę i na 
chwilę stał się łatwiejszym celem.  
Mechanika: Postępujemy podobnie jak w 
zwykłym teście walki z tym wyjątkiem, że 
zamiast Budowy + Walki Wręcz testujemy 
Zręczność + Walkę Wręcz. 
Efekt: Do końca tury uniki przeciwnika są 
pomniejszone o liczbę sukcesów uzyskanych w 
teście manewru (jeśli test się powiódł). 
Przeciwnik nie otrzymuje żadnych obrażeń.   
 
Atak na nogi 
Specjalne uderzenie w dolną partie nóg, które 
zmniejsza szybkość przeciwnika.  
Mechanika: Postępujemy podobnie jak w 
zwykłym teście walki z tym wyjątkiem, że 
zamiast Budowy + Walki Wręcz testujemy 
Zręczność + Walkę Wręcz. 
Efekt: Jeśli test się powiódł inicjatywa 
przeciwnika została zmniejszona o jeden punkt. 
Przeciwnik otrzymuje o połowę mniejsze 
obrażenia (czyli jeśli po podzieleniu nie 
przewyższyły one obrony nie otrzymuje on ich 
wcale)  
 
Wytrącenie broni  
Jak sama nazwa wskazuje.  
Mechanika: Po udanym teście trafienia postać i 
jej przeciwnik wykonują test przeciwstawny 
Walka bronią białą + Zręczność.  
Efekt: Jeśli postaci udało się wygrać ten test 
broń jego przeciwnika została wytrącona.  
 
Ogłuszenie (tylko bronią obuchową) 
Odpowiednio uderzając przeciwnika postać 
ogłusza go i wyłącza z walki.  
Mechanika: Gracz wykonuje normalny test 
trafienia, ale z modyfikatorem bardzo trudny.  
Efekt: Jeśli test się powiedzie postać ogłusza 
przeciwnika, jeśli nie do końca tej tury jego 
uniki obniżone są o połowę.  
 
Równoczesny atak 
Postać może zadeklarować, że rezygnuje z 
ataku i czeka na atak przeciwnika.  
Mechanika: W momencie ataku na postać 
wykonuje ona przeciwstawny test Walki bronią 
białą + Budowy z swoim przeciwnikiem.  
Efekt: Obrażenia zadaje ten, który wygra test. 
Oczywiście jeśli żadna ze stron nie osiągnie 
sukcesu to obrażeń nie zadaje nikt.  
 
Krwawy cios 

Niezbyt bolesny cios, aczkolwiek o dużym 
efekcie psychologicznym. 
Mechanika: Gracz wykonuje normalny test 
trafienia, ale z modyfikatorem trudny.  
Efekt: Przeciwnik otrzymuje o połowę mniejsze 
obrażenia (czyli jeśli po podzieleniu nie 
przewyższyły one obrony nie otrzymuje on ich 
wcale) i dwukrotnie większe obrażenia 
szokowe. Dodatkowo krzyk postaci powoduje, 
że każdy z przeciwników graczy otrzymuje po 
jednym punkcie obrażeń szokowych.    
 
Dobicie  
Zabicie pokonanego przeciwnika w wyjątkowo 
brutalny sposób. Manewr ten ma spory efekt 
psychologiczny.  
Mechanika: Postać wykonuje test Charyzmy + 
Zastraszania. Oczywiście osoba, na której 
postać wykonuje manewr musi być pokonana.  
Efekt: Przeciwnicy otrzymują ilość obrażeń 
szokowych równą ilości otrzymanych sukcesów 
w teście.  
 
Watykan 
Tam gdzie niegdyś sacrum z światem naszym się 

stykało, dziś jedno wielkie gruzowisko. Pełno na 

dodatek tam pogańskiego pomiotu. Z drugiej jednak 

strony pełno tam plebsu co szuka skarbów dawnej 

stolicy boskiej. Na co im one, nie wiem. Wszak złoto 

dziś niewiele warte. Szaleństwo.    
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MechanikMechanikMechanikMechanika na na na nadzieiadzieiadzieiadziei    
 
Przy tworzeniu postaci zadaniem gracza było 
sformułowanie czynności, zwyczaju itp. który 
pomaga mu przetrwać w zimowej 
rzeczywistości świata gry. Zwyczaj, który gracz 
sformułował swojej postaci przekłada się na 
punkty, których w momencie rozpoczęcia gry 
każda z postaci ma równe 1 i maksymalnie 
może mieć ich 3.   
 
Punkty nadziei pełną w grze dwoją funkcję. 
Pierwsza z nich to mechaniczna i zajmiemy się 
nią właśnie teraz. Punkty nadziei są oczywiście 
dla gracza i on ma z nich korzystać. Podaje, 
więc tu krótką listę sposobów wydawania 
punktów nadziei:  
 

• Uleczyć połowę punktów 
wytrzymałości fizycznej. 

• Uzyskać automatyczny sukces w teście 
nie związanym z walką (z minimalną 
ilością sukcesów).  

• Uznać dany rzut za krytyk, (podwójna 
ilość sukcesów z testu) o ile nim nie 
jest.  

• Wprowadzić swój element do narracji 
mg. Gracz jednak nie przejmuję wtedy 
narracji a jedynie dopowiada, coś do 
zdania mg („a ten kupiec do mój dawny 
kompan”). Mg może jednak odrzucić 
dopowiedzenie gracza, w tym jednak 
przypadku nie traci on punktu nadziei.  

 
Co więcej gracz może wydać więcej punktów 
nadziei niż ma, czyli możliwe jest posiadanie -1 
punktów nadziei itp. Z tym jednak, że 
maksymalnie może zaciągnąć debet trzech 
punków (maksymalnie może mieć -3 punkty 
nadziei). Oczywiście posiadanie ujemnych 
punktów nadziei niesie za sobą pewne 
negatywne konsekwencje. I tak: 
 

• -1 punkt: Wszelkie testy są dla gracze o 
jeden stopienie modyfikatora 
trudniejsze. Podczas walki postać 
otrzymuje tylko 2 punkty krwi. 

• -2 punkty: Wszelkie testy są dla gracze 
o dwa stopienie modyfikatora 
trudniejsze. Podczas walki postać 
otrzymuje tylko 1 punkty krwi. 

• -3 punkty: Wszelkie testy są dla gracze 
o trzy stopienie modyfikatora 

trudniejsze. Podczas walki postać nie 
otrzymuje punktów krwi. 

 
Skoro punkty można tracić to i można je 
zyskiwać. Pierwszy wspomniany już wcześniej 
sposób to działanie zgonie z przyjętym 
wcześniej celem naszej postaci. Odwołam się 
do wcześniejszego przykładu.  
 

• Ogień daje mi nadzieje! Rozpalę go 
nawet jak grozi mi z tego powodu 
niebezpieczeństwo.  

 
Za każdym razem, gdy postać gracza rozpali 
ogień mimo iż może przez to mu grozić 
niebezpieczeństwo (to niebezpieczna okolica, 
ktoś go ściga) dostaje punkt nadziei. Punktu 
tego nie dostanie jednak ot tak gdy rozpali 
ogień. Bo otrzymać punkt nadziei musi spełnić 
podstawowy warunek: postać działa wbrew 
rozsądkowi, sprowadzając na siebie zagrożenie, 
by zaspokoić cel/zwyczaj który sobie obrała.  
 
Oczywiście ta zasada działania jest tendencyjna 
i została skonstruowana tak, by wpakowywać 
graczy w kłopoty.  
 
Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość 
zyskiwana punktów nadziei tzw. zakład. Często 
bywa tak, że całe nasze nadzieje pokładamy w 
jednej czynności, czy zespołowi czynności. 
Jeśli ta nam się powiedzie zyskujemy siłę do 
walki przez następne dni lub wręcz przeciwnie, 
jeśli doznamy porażki.  
Gracz wykonując jakąś czynność może się 
założyć z mg, czy powiedzie mu się ona. Dla 
przykładu: gdy gracz testuje swoją budowę, 
może założyć się z mg, czy test ten mu wyjdzie. 
W tym momencie mg razem z graczem ustalają 
stawkę zakładu, którą mogą dowolnie 
negocjować i niekoniecznie może ona dotyczyć 
tylko punktów nadziei, ale też konsekwencji 
fabularnych. Cała procedura będzie wyglądać 
mniej więcej tak: 
 

• Gracz w momencie gdy usłyszy co ma 
testować i jakie są modyfikatory testu 
proponuje zakład mg, 

• Gracz i mg ustalają wspólnie stawkę 
np. jeśli test się powiedzie gracz 
otrzyma punkt nadziei, a jeśli odniesie 
porażkę straci go.  

• Następuje rozstrzygnięcie testu i 
jednocześnie zakładu.  
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Oczywiście jak widać całość musi być jawna. 
Jeśli gracz zakłada się o wynik danego testu, 
mg nie może w trakcie zakładu wprowadzić 
dodatkowych modyfikatorów. Ta sama zasada 
oczywiście obowiązuje przy bardziej złożonych 
zakładach. Jeśli gracz z mg zakłada się o cały 
ciąg testów lub np. walkę, to powinien znać 
stawiane przed nim wymagania i mieć 
świadomość, że mg nie może ich zmienić (w 
czasie walki nie dojdą mu dodatkowi 
przeciwnicy).  
 
Dzicy ludzie 
Gdy na świat wieczna zima spadła i Bóg nasz 

zniknął, to i nowo narodzeni widać z mądrością 

jego się już nie rodzą.  Często albowiem słychać o i 

spotkać można na wpół dzikich ludzi. Gęby po 

ludzku do ciebie nie otworzą tylko jakieś 

warknięcia i pomruki z siebie wydają. A zamiast 

szat normalnych zwierzęce skóry się ubierają. Gdy 

jakiś spotkasz i sam będziesz to czym prędzej się 

chowaj i wypatrzeć się nie daj. Bestie te gotów 

obrzucać cię kamieniami, a gdy cię pochwycą 

żywcem pożreć nawet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Scheeout :: 12 strona 

SchneeuotSchneeuotSchneeuotSchneeuot    
Gracz:                  Imię postaci: 
Wiek:                   Płeć: 

NadziejaNadziejaNadziejaNadzieja    
 

 

 
Punkty: 

WspółczynnikiWspółczynnikiWspółczynnikiWspółczynniki    
Budowa: 
Zręczność: 
Percepcja: 
Inteligencja: 
Charakter:  
Wiara:  

Współczynniki pomocniczeWspółczynniki pomocniczeWspółczynniki pomocniczeWspółczynniki pomocnicze    
Obrona:                                        / 
Uchylanie się:                              / 
Wytrzymałość fizyczna:              / 
Wytrzymałość szokowa:              / 

UmiejUmiejUmiejUmiejętnotnotnotnościcicici        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

Wynik Sukcesy Wynik 

2-5 1 sukces 1-2 
6-10 2 sukcesy 3-6 
11-15 3 sukcesy 5-7 
16-20 4 sukcesy 8-10 
21-25 5 sukcesów 11-13 
26-30 6 sukcesów 14-16 
31-35 7 sukcesów 17-18 
36-38 8 sukcesów 19 

40 Zawsze pech 20 
 

Stopień Trudności Modyfikator Testu 

Banał +30 
Dziecinnie Łatwy +20 

Bardzo Łatwy +15 
Łatwy +10 
Prosty +5 

Normalny 0 
Skomplikowany -15 

Trudny -10 
Bardzo Trudny -15 

Ekstremalnie Trudny -20 
Absurdalny -30 

 

EkwipunekEkwipunekEkwipunekEkwipunek    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 




