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Rozdział 1: Produkcja 
1.1. Przedmowa 

Scenariusz, który właśnie czytasz to 
krótka historia do gry fabularnej Wideo 
Samuraj. Gotowa do przedstawienia w 
trakcie jednej sesji. Oczywiście po zmia-
nach można ją śmiało rozegrać w realiach 
Honoru i Krwi, Legendy Pięciu Kręgów 
lub innej gry nawiązującej tematyką do 
feudalnej Japonii. 
 

Fabuła opowiada o kilku tragicz-
nych wydarzeniach, które mają miejsce w 
Kraju Kwitnącej Wiśni za szogunatu To-
kugawa. 

 
Wideo Samuraj to bardziej sposób 

rozgrywki, niż gra fabularna w tradycyj-
nym rozumieniu tego terminu.  
 

Twoja sesja powinna być jak dobry 
film. Mieć swój początek i koniec. Nie 
krępuj się jeśli masz chęć coś zmienić lub 
wyciąć. Bądź jak dobry reżyser, który naj-
lepiej zna Swojego widza. 
 

Historia jest prosta ze względu na 
specyficzną mechanikę jaką oferuje nam 
gra. Pisząc ten tekst nie chciałem ograni-
czać Ciebie i twoich graczy. Wszyscy po-
winni się dobrze bawić wspólnie snując 
opowieść i współtworząc świat przedsta-
wiony. W scenariuszu znajdziesz informa-
cje, które będą kanwą dla waszej sesji. 
 

W tekście poznasz opis fabuły. Za 
jego kurtyną ustawimy kamery, mikrofony, 
kaskaderów, statystów i cały sprzęt po-
trzebny do realizacji sesji. To wszystko 
odszukasz we wskazówkach technicznych, 
które w połączeniu z Twoim stylem pro-
wadzenia zbudują efekt końcowy. 
 
1.2. Montaż 

Co byś powiedział na tragiczną hi-
storię o samurajach z elementami spaghetti 
westernu i gore. Jesteś za?, więc wyjmijmy 
sprzęt i zaczynajmy.  
 

Masz już pewnie czas i grono 
dzielnych graczy. Nie zawarłem w scena-
riuszu gotowych postaci. Zakładam, że 
każdy z Nich stworzy ciekawego i barw-
nego bohatera. Zwłaszcza, że ten proces 
nie będzie długi. 
 

Pozwól na dowolność w kreowaniu 
protagonistów. Najważniejsze jest to, że 
bohaterowie graczy mają ściśle określoną 
rolę i obowiązki w klanie. Hierarchia po-
winna być spoiwem utrzymującym ich w 
poczuciu lojalności. Celem kasty samura-
jów jest wierna służba. Bohaterowie należą 
do świty samego Daimyo. Co samo w so-
bie zobowiązuje. Pewnie będą mieli różne 
motywację. Ale cały czas najważniejszy 
powinien być klan. A może będzie inaczej?  

 
Przypominaj Im często jak wiele  

zawdzięczają swojemu panu i jego rodzi-
nie. Zobaczymy co zrobią kiedy pojawią 
się pierwsze konflikty pomiędzy powinno-
ścią i honorem. 

 
Przykładowe role jakie gracze mo-

gą odgrywać to: Karo (Seneszal), Zarząd-
ca, Szambelan, Mistrz Szpiegów, Generał, 
Dworzanin, Nauczyciel Szermierki, Szef 
Straży, Yojimbo (Ochroniarz), Kat, Mnich 
będący doradcą, Fechmistrz, Besshikime 
(Kobieta-Ochroniarz), Ronin (Samuraj bez 
Pana). 
 
1.3. Spaghetti chanbara 

Chanbara to japońskie filmy ko-
stiumowe z walkami na miecze. Spaghetti 
nawiązuje do włoskich westernów Sergio 
Leone. Teraz już wiesz o co mi chodzi.  
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Ważna będzie filmowość i wyrazi-

stość. Nie bój się sugestywnych opisów. 
Przedstawiaj emocje. Epatuj teatralnymi 
gestami. Najważniejsze jest pierwsze kil-
kadziesiąt minut. Postaraj się w tym czasie 
wzbudzić entuzjazm podczas budowania 
atmosfery. Jeśli gracze się zaangażują to 
powinna być solidna sesja. W grze zawsze 
w cenie jest dobra zabawa i opowieść. 
 
1.4. Praca kamery 

Możesz konstruować opisy zazna-
czając zmianę widoku i perspektywy. Od 
czasu do czasu opisuj w ten sposób i za-
chęcaj do tego graczy. Ważne jest aby 
wiedzieli, że mogą dopowiadać kolejne 
elementy do przedstawianego świata. Ten 
zabieg wspiera mechanika. W trakcie roz-
grywania starć, jeszcze przed właściwą 
walką, zwracaj uwagę na twarze, spojrze-
nia i dłonie. Przed punktami kulminacyj-
nymi możesz się pokusić o wydłużanie 
scen. 

 
Wykorzystuj plany filmowe w nar-

racji. Plan totalny, ogólny, pełny, amery-
kański, średni, półzbliżenia, zbliżenia, du-
że zbliżenia i detale. 

 
Stosuj opisy z perspektywy żaby 

czy lotu ptaka. 
 
Używaj najazdów „kamery”, fleszy, 

kadrów i montażu skojarzeniowego w opi-
sach. 
 
1.5. Udźwiękowienie 

Jeśli chodzi o muzykę skorzystaj z 
dorobku Ennio Moricone. Efekt murowa-
ny. Świetnym wyborem byłaby też płyta 
Western Graffiti. Niech utwory lecą gdzieś 
w tle. W ważnych momentach możesz 

zwiększać lub zmniejszać głośność. Gracze 
później będą na to zwracać uwagę. 
 
1.6. Mechanika Wideo 

Na początku gry zajmiecie się me-
chanicznym tworzeniem postaci. Mechani-
ka Wideo jest prosta. W grze występują 
atrybuty, odpowiadające poszczególnym 
częściom ciała. I tak każdy z protagoni-
stów będzie opisany przez cechy takie jak: 

 
Głowa 
Prawa ręka 
Lewa ręka 
Tułów 
Prawa noga 
Lewa noga 
 
Każdy z graczy ma do rozdyspo-

nowania 15 punktów na powyższe cechy z 
początkowym ograniczeniem, że cecha nie 
może być większa niż 5. Oczywiście jest to 
liczba docelowa i można ją dostosować w 
zależności od uwarunkowań rozgrywki. 
Przydzielony punkt pozwala na jeden rzut 
kością sześciościenną. Gdzie przy atrybu-
cie na poziomie 3, będą to trzy rzuty. Ce-
lem jest osiągnięcie określonego poziomu 
trudności. Przeciętny to 4.  
 

Głowa 3 
Prawa ręka 2 
Lewa ręka 1 
Tułów 4 
Prawa noga 3 
Lewa noga 2 
 
Przykładowo rzucamy trzema ko-

śćmi, testując głowę, która jest sprawdzana 
we wszystkich testach dotyczących głów-
kowania.. Uzyskujemy 4, 1, 5. Mamy więc 
dwa sukcesy. Ponadto każdy sukces oprócz 
powodzenia, uprawnia nas do wprowadze-
nia nowego elementu w czasie rozgrywki. 
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Takiego jak zdobyta informacja, zatajony 
fakt, o którym nikt nie wiedział, pojawie-
nie się jakiejś postaci lub przedmiotu. 
Wszystko w ramach ciągu przyczynowo – 
skutkowego z uwzględnieniem umownej 
wiarygodności i logiki fabuły. 

 
Tego typu sposób zdefiniowania 

atrybutów,  pozwala nam na przykład na 
oddanie faktu, że jedną rękę nasz bohater 
ma słabszą od drugiej. 

 
Uzyskanie szóstki na kości upraw-

nia nas do kolejnego rzutu. Im wyższy 
atrybut, tym większa szansa na dodatkowe 
rzuty z tytułu uzyskanych szóstek. 

 
Mechanika walki jest równie prosta 

co tworzenie postaci i testy. Do trafienia 
kogoś wykorzystuje się głowę, ręce i mo-
dyfikator z broni, w przypadku przeciętnej 
katany jest to 3. Głowa i ręce oddają rela-
cje w koordynacji ręka – oko. 

 
Na wstępie określamy inicjatywę 

na podstawie wartości punktów z kończyn. 
Nasz bohater ma 3 na rękach i 5 nogach, 
co razem daję 8. Przeciwnik posiada 2 ko-
ści na rękach i 5 na nogach, razem 7. Nasz 
bohater jest pierwszy. 

 
 Przechodząc do ataku. Nasz boha-

ter ma 3 kości na głowie, 2 na prawej ręce i 
1 na lewej. Katanę trzyma oburącz, dlatego 
też do uderzenia wykorzysta 3 kości z rąk, 
3 z głowy i trzy z broni, co razem daję 9. 
Poziom trudności trafienia przeciwnika 
zależy od jego najwyższej wartości na jed-
nej z kończyn. Przykładowo przeciwnik 
ma 1 kość na prawej ręce, 1 na lewej, 4 na 
prawej nodze i 1 na lewej. Zatem trudność 
trafienia przeciwnika to 4, ponieważ lepiej 
się porusza, niż trzyma gardę. Gracz pro-
wadzący bohatera uzyskuje 2, 2, 3, 1, 1, 6, 

6, 3, 5. Przerzuca 6 i otrzymuje 4 i 2. Ra-
zem ma zatem 5 sukcesów. Teraz rzuca 
gdzie trafił, przełamując zastawę. 1 - Gło-
wa, 2 - Prawa ręka, 3 - Lewa ręka, 4 - Tu-
łów, 5 - Prawa noga, 6 - Lewa noga. Za-
kładamy, że gracz wyrzucił 1 przez co tra-
fił w głowę. Teraz za każdy sukces przy-
dziela jedno obrażenie, zdejmując z trafio-
nej części ciała jako cechy, przeciwnikowi 
kości. Przeciwnik miał głowę na 4. 5 suk-
cesów bohatera gracza redukuję jego cechę 
do -1, przez co ten traci czerep. Gdyby 
cecha spadła do zera, dana kończyna od-
mówiłaby tylko „posłuszeństwa”, nato-
miast gdy jest na minusie zostaje odcięta. 

 
Oczywiście można deklarować tra-

fienia w określone części ciała. W tułów 
będzie to wymagało poświęcenia dwóch 
sukcesów, w pozostałe części ciała trzech. 
Przy znajomości słabych stron przeciwni-
ka, można go szybciej wyeliminować lub 
pokonać. 

 
Przy dużej liczbie sukcesów, część 

trafień, a co za tym idzie obrażeń, można 
przerzucić na pozostałych przeciwników, o 
niższej inicjatywie, jeśli poziom trudności 
Ich trafienia jest taki sam lub niższy. 

 
Analogicznie można postąpić, przy 

dużej liczbie sukcesów w trakcie wykony-
wania uników i parowania. Dodatkowo 
uwzględniając, że cios pierwszego prze-
ciwnika można parować, a drugiego uni-
kać. 

 
Na każdą akcję jest reakcja. Prze-

ciwnik ma prawo do akcji defensywnej. 
Może wybrać unikanie przy wykorzystaniu 
nóg, lub parowanie. Ze względu na bonus z 
broni decyduje się na to drugie. Musi uzy-
skać ilość sukcesów na tym samym po-
ziomie trudności, równą bądź wyższą od 
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atakującego. To znaczy, że musi mieć pięć 
sukcesów na poziomie 4., żeby sparować. 

 
Ma trzy kości na głowie i korzysta 

z dwóch mieczy – katany i wakizashi. Po-
zwala mu to razem na wykonanie dwóch 
akcji defensywnych lub jednej przy użyciu 
dwóch broni. Decyduje się na drugie roz-
wiązanie. 3 kości z głowy, 2 z rąk dzierżą-
cych miecze, 3 z katany i 2 z wakizashi. 
Razem daję to aż 10 kości. Uzyskuje wy-
niki: 3, 2, 1, 1, 5, 4, 5, 6, 4, 2. Przerzuca 6 i 
osiąga 1. Ma jednak pięć sukcesów, przez 
co paruje cios, który pozbawiłby go głowy. 

 
Umiejętne wykorzystanie dwóch 

broni, wymaga poświęcenia 1 punktu z 
puli 15 w czasie tworzenia postaci, na wy-
kupienie zalety szkoła dwóch mieczy. Mo-
żecie tworzyć własne przewagi i zawady, 
które ubarwią waszych bohaterów. 

 
Co do ochrony i osłony. Lekka 

zbroja neguje 1 obrażenie na chronionych 
lokacjach. Do przebicia papierowej ściany 
potrzeba także wykorzystać jedno obraże-
nie. 

 
Mechanika walki jest krwawa, wy-

soce śmiertelna, plastyczna i obrazowa, 
także nie raz w trakcie rozgrywki, pojawią 
się w warstwie fabularnej poucinane koń-
czyny i hektolitry krwi. 

Istotną kwestia jest ustalenie przed 
testem jakie będą konsekwencję sukcesu i 
porażki. Pozwoli to na unikniecie nieporo-
zumień. 

 
Mechanika powinna być stosowana 

wtedy, gdy czujecie, że jest faktycznie taka 
potrzeba. 

 
Cechy podnosimy za liczbę Punk-

tów Doświadczenia, odpowiadającą dzie-

sięciokrotnej wartości nowego poziomu tj. 
żeby podnieść Głowę z 3 na 4, trzeba za-
płacić 40 punktów. Przy średniej często-
tliwości grania, gracz będzie otrzymywał 
kilka takich punktów na rozwój Swojego 
bohatera. Zakup nowej zalety to 10 punk-
tów. 
 
1.7. Bohaterowie niezależni 

Pamiętaj o mimice i mowie ciała. 
Moduluj głos. Nadawaj manieryzmy. Ry-
suj postaci przez zachowanie. Pokazuj od-
wagę, strach, miłość, nienawiść, zdradę i  
honor. Baw się kontrastami.  

 
Bohaterowie niezależni są oznacze-

ni wartościami kart do gry. W łatwy spo-
sób pozwoli Ci to określić jak ważna jest 
postać i do czego jest zdolna. Przykładowo 
niesamowity fechmistrz będzie Asem. Na-
tomiast stary i schorowany pan rodu, także 
może nim być ze względu na swoją pozy-
cje, wpływy i pieniądze.  

 
W przypadku bohaterów niezależ-

nych występują jeszcze dwie etykiety. 
Wszyscy posiadają odzwierciedlenie od-
wołujące się do cech charakterystycznych 
jednego ze zwierząt oraz motyw przewod-
ni. Ma to Ci pomoc w szybkim zapamięta-
niu postaci i zmianach w odgrywaniu ich 
charakterów. 

 
Możesz zaproponować wykorzy-

stanie tych narzędzi graczom w trakcie 
tworzenia postaci. 

 
Ważne żeby bohaterowie byli prze-

rysowani, a zarazem posiadali dobre i złe 
cechy charakteru, co nie pozwoli na ich 
szybkie zaszufladkowanie. Będzie to także 
stwarzało niemałe trudności w jedno-
znacznym opowiedzeniu się po czyjejś 
stronie. 



7 

 

 
1.8. Opisy 

Używaj metafor i porównań. Styli-
zuj mowę. Różnicuj język samurajów i 
chłopów. Wykorzystuj ilustracje. Nawiązuj 
do filmów, książek i komiksów, które 
wszyscy dobrze znacie. 
 
1.9. Obyczajowość 

Można u Nas usłyszeć o „polskiej 
szkole L5K”, która jest bardziej japońska 
niż sami Japończycy. O tym jak Mistrzo-
wie Gry szczegółowo opisują w jaki spo-
sób parzy się herbatę, mówi, daję prezenty 
i kładzie miecz. To nie jest celem samym 
w sobie.  Używaj tych wszystkich smacz-
ków po to, by coś ważnego wyrazić. Uka-
zuj odstępstwa, które coś akcentują i dają 
do myślenia. 
 
1.10. Poetyka 

Pokaż fascynację pięknem. Umiło-
wanie perfekcji. Honor ważniejszy od ży-
cia. Obowiązek ważniejszy od honoru. 
Brutalizm dla którego malownicze krajo-
brazy są tłem. Krew przelewaną w imię 
sprzecznych wartości. Prawdę ścierającą 
się z kłamstwem. 
 
Rozdział 2: Reżyseria 
2.1. Przesłanie 

Może wydawać się to dziwne, żeby 
teraz o tym pisać, bo wszystko powinno 
wynikać z treści. Jednak lepiej wytłuma-
czyć, jaki mamy efekt zamierzony do uzy-
skania.  

 
Myślą przewodnią ma być przed-

stawienie świata odwróconych wartości. 
Gdzie pod płaszczykiem etykiety kryją się 
ludzie dalecy od ideałów, które sami gło-
szą. Zbuduj wizję świata w którym kocha i 
nienawidzi się pełną piersią. Gdzie sztuka 
umierania została doprowadzona do per-

fekcji. Umieść to w ramach sztywnych 
rytuałów i tradycji, które czasami są łama-
ne w imię sprawy. 
 
2.2. Konflikt 

Poniżej znajduje się opis głównego 
wątku. Nie martw się jeśli nie zapamiętasz 
wszystkich szczegółów. Rozwinięcie linii 
fabularnej znajdziesz w dalszej części sce-
nariusza. Ten punkt pozwoli Ci zasygnali-
zować o co w tym wszystkim chodzi. 
 

Konflikt rozpoczyna się od spięcia 
pomiędzy klanem Torii i Tokugawa. Szo-
gun przesyła Daimyo (Panu Feudalnemu) 
drewniany miecz, który jest symbolem 
niezadowolenia i godzi w dumę pana Torii 
Kato.  

 
Klan ma kłopoty finansowe, bo nie 

zapłacił należnych podatków i jest winien 
dziesięć tysięcy ryo. Frustracja Daimyo 
rośnie i jest skierowana na rodzinę Moga-
mi, która nie dość, że nie przeprowadziła 
zapowiadanych reform to na dodatek 
zwiększyła liczbę swoich samurajów.  

 
Jeden z bohaterów graczy kocha 

córkę Daimyo panią Torii Ichi, która jest 
zakładniczką szoguna.  
 

 Pan Torii Kato organizuje corocz-
ny pojedynek szkół fechtunku Torii i Mo-
gami. Mogami zamierzają się podłożyć, 
żeby nie narazić się na większą złość Da-
imyo.  

 
Najlepszy fechmistrz w świcie bę-

dący bohaterem gracza ma reprezentować 
pana. Docierają do niego plotki o tym, że 
pojedynek jest już rozstrzygnięty.  

 
Po przegranym starciu na Bokuto 

(Drewniane Miecze) mistrz Mogami Dayu 
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popełnia seppuku. Jego uczniowie opusz-
czają rodzinę i zostają roninami.  

 
Dochodzi do zamachu na Daimyo. 

Za atakiem stoi ród wasali Ishida pragnący 
władzy w klanie. Kilku Ninja przebranych 
za gejsze próbuje zamordować pana. Po-
dejrzenia spadają na rodzinę Mogami. 

 
Daimyo wysyła swoją świtę z roz-

kazem rozwiązania rodziny Mogami.  
 
W domu Mogami dochodzi do 

straszliwej masakry zorganizowanej przez 
ród Ishida, któremu Mogami odmówili 
sojuszu wymierzonego w Torii. Giną 
wszyscy członkowie rodziny.  

 
Ronini winią za masakrę Daimyo. 

Planują zemstę na panu Kato, który będzie 
wracał wraz z córką z Edo.  

 
Sugestie, że za nieszczęściami stoi 

rodzina Ishida nie trafiają do pana Torii. 
Potrzebne są dowody. Zwłaszcza, że z tego 
rodu pochodzi jego żona, a wszystkich 
przeciwników politycznych już dawno 
usunął.  

 
Naprawdę pani Torii Moko pragnie 

zemsty na swoim mężu, który lata temu 
zabił jej ojca pana Ishida Togo i brata pana 
Ishida Monzo, po czym ożenił się z nią i 
objął rządy w klanie.  

 
Na domiar złego dla Daimyo od 

pewnego czasu liczą się tylko gejsze i sa-
ke. Na dworze krążą plotki, że pan postra-
dał zmysły. 

 
Pani Torii Moko próbuje namówić 

jednego z bohaterów graczy na przystanie 
do spisku. Przy mężu nie trzyma ją nic. 
Nie mają wspólnego potomka, a pani Torii 

Ichi jest córką z pierwszego małżeństwa 
Daimyo. Jeśli chodzi o wiek kobiety są 
prawie rówieśniczkami i obie silnie rywa-
lizują o władze na dworze. 
 
2.3. Temat 

Tematem naszej opowieści będą lo-
sy bohaterów, którzy wiernie służą okrut-
nemu i zadufanemu Daimyo oraz dostrze-
gają skrycie pielęgnowaną  nienawiść jego 
żony.  
 

Pierwszy z bohaterów pała zakaza-
nym uczuciem do córki Daimyo nieosią-
galnej dla człowieka niżej urodzonego. 

 
Drugi jest mistrzem miecza, który 

ma wygrać pojedynek ze swoim starym 
przyjacielem dzięki sprzyjającej sytuacji 
politycznej.  

 
Trzeci będzie namawiany do zdra-

dy przez żonę swojego pana.  
 
Dodatkowo wszyscy staną się 

uczestnikami krwawych wydarzeń będą-
cych owocem spisku. 
 
2.4. Stylistyka 

Pokaż umiłowanie piękna i natury 
objawiające się w prostej, funkcjonalnej i 
oszczędnej architekturze. Ludzi powiąza-
nych hierarchicznymi zależnościami i 
dawnymi przysięgami. Proste zajęcia wy-
noszone do rangi sztuki. Uczucia skrywane 
pod maskami. Zamiary chowane za murem 
obyczajów i etykiety. Miecze które raz 
wyciągnięte, zostają użyte. Synkretyzm 
pomiędzy koniecznością zabijania i na-
ukami buddyzmu. Sztukę życia i umierania 
w duchu wyznawanych wartości. 

 
Niech nie wszyscy bohaterowie no-

szą czarne i białe kapelusze. Zwracaj uwa-
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gę na miecze, które są wysuwane na kilka 
centymetrów z Saya (Pochwy na Miecz) 
gdy robi się nerwowo. 
 
2.5. Wątki osobiste 

Przedstaw je graczom w sposób 
czytelny. Zindywidualizują podejście do 
gry. Każdy z graczy stanie przed trudnymi 
wyborami. Nich wiedzą, że są możliwe do 
zrealizowania, ale tylko przy dużym zaan-
gażowaniu. Jeśli gracze nie podejmą tema-
tu. Nic na siłę. Na ich przeprowadzenie 
znaczący wpływ powinny mieć cechy cha-
rakterologiczne bohaterów graczy. 

 
1. Zakazana miłość do córki Daimyo 

Uczucie jest odwzajemnione. Ale 
niemożliwe do zaakceptowania ze względu 
na różnice w pozycji społecznej. Dodat-
kowo pani Torii Ichi jest już zaręczona z 
panem Takeda Yoshitaką zarządcą z boga-
tego i szanowanego rodu.  
 

Ten wątek będzie dobry dla każde-
go bohatera gracza, niezależnie od roli jaką 
jego postać pełni w klanie. W końcu mi-
łość nie wybiera. 

 
2. Pojedynek pomiędzy przyjaciółmi 

Wydarzenie nosi znamiona prze-
znaczenia, gdzie dwóch równorzędnych 
szermierzy musi sprawdzić, który z nich 
osiągnął wyższy stopień wtajemniczenia w 
szlachetnej sztuce miecza.  

 
Bohater gracza może dowiedzieć 

się przed walką lub po jej zakończeniu, 
dlaczego jego przyjaciel musiał się podło-
żyć. Jeśli wybierzesz pierwsze rozwiąza-
nie, będzie miał szansę zareagować. Na ile 
się to zda, zależy już od działań gracza.  

 
Tragizm sytuacji doprowadzi do 

śmierci Mistrza Dayu oraz odejścia jego 

uczniów z rodziny Mogami. Po wszystkim 
przedstaw jawne zadowolenie Daimyo z 
upokorzenia wasali dybiących w jego 
mniemaniu na jego życie. Niech ukonten-
towany pan zaprosi swoją świtę na czarkę 
sake.  

 
Wątek pojedynku byłby dobry dla 

gracza wcielającego się w postać Nauczy-
ciela Szermierki, Mistrza Miecza, Kata lub 
Yojimbo. 
 
3. Zdrada Klanu 

Pani Torii Moko nosiła pogardę w 
sercu przez długi czas. Jest bardzo silną i 
ambitną kobietą, która zawsze dostaje cze-
go chcę. Sprzyjająca sytuacja polityczna 
umożliwi jej zemstę i sięgniecie po władze 
za pośrednictwem samuraja ze świty męża.  

 
Przedstaw ją jako piękną i zmysło-

wą kobietę o makiawelicznej osobowości. 
Niech kusi gracza obietnicą realnej władzy 
w zamian za jeden dobrze wymierzony 
cios miecza w czarne serce jej męża.  

 
Realnie po władze mógłby sięgnąć 

gracz odgrywający Zarządcę, Szambelana, 
Karo, Generała lub Mistrza Szpiegów. 
 
Kwestia kobiet 

Jeśli macie w drużynie jakieś 
graczki mogą się wcielić w panią Torii 
Moko i panią Torii Ichi. Oczywiście jeżeli 
będą miały na to chęci. W innym wypadku 
niech stworzą postaci z bliskiego otoczenia 
Daimyo. Ciekawym pomysłem byłyby tu 
Besshikime (Kobiety-Ochroniarze) lub 
dworzanki związane z kobietami, walczą-
cymi o wpływy na dworze. 

 
Ważne jest żebyś czytelnie przed-

stawił cele i motywacje oraz nakreślił ho-
ryzont działań i ich ewentualne skutki. 
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2.6. Wątki poboczne 

Będzie ich kilka. Umożliwi ą gra-
czom pełne wejście w świat. Mogą dodat-
kowo skomplikować fabułę. Dają także 
możliwość rozwinięcia scenariusza w mini 
kampanie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sta-
raj się jednak zrealizować główną oś fabu-
ły na jednej sesji. Tak aby ostateczne wra-
żenie graczy się nie rozmyło.  
 
1. Człowiek znikąd 

W mieście pojawi się ronin z wor-
kiem głów. Okaże się, że jest łowcą na-
gród. Zainkasuje nagrodę od Daimyo za 
zlikwidowanie bandy ronina Shigeto, która 
łupiła podróżnych na traktach w Bizen.  

 
Widząc konflikt w mieście i moż-

liwość zarobku zostanie na trochę dłużej. 
Będzie starał się manewrować pomiędzy 
stronami.  

 
Jeśli któryś z graczy wpadnie na 

pomysł zagrania roninem. To już wiesz 
jaką rolę możesz mu przydzielić w scena-
riuszu. 
 
2. Działalność Yakuzy 

Członkowie zorganizowanego 
świata przestępczego mogą poczuć, że to 
najlepszy czas na powiększenie swoich 
wpływów i zaoferować pomoc którejś z  
walczących stron.  

 
Jeśli jeden z bohaterów zdecyduje 

się skorzystać z ich usług, ciężko Mu bę-
dzie się wyplątać z takich znajomości. Pa-
miętaj, że wytatuowani znają się na szanta-
żu i kłamstwach jak nikt inny. 
 
3. Szpieg klanu Takeda 

Pan Takeda Yagi jest wysłannikiem 
rodu, który ma doprowadzić do sfinalizo-

wania politycznego małżeństwa jego pana 
Takeda Yoshitaki i pani Torii Ichi. 

 
Człowiek ten jest bystrym obserwa-

torem. Szybko dostrzeże miłość młodej 
dziewczyny do samuraja ze świty ojca .  

 
W konflikcie będzie się starał trzy-

mać strony, która ma największe szansę na 
przejęcie władzy. Jeśli tron przypadnie 
pani Torii Moko i jej wybrakowi, porwie 
panią Ichi, co będzie pretekstem do wtrą-
cenia się w sprawy wewnętrzne osłabione-
go wcześniejszymi walkami klanu Torii.  

 
Uratuje to także życie zagrożonej 

dziewczynie, która po śmierci ojca będzie 
jedyną prawowitą dziedziczką. 
 
2.7. Walki na miecze 

Starcia na miecze powinny być 
szybkie i krwawe jak w filmach samuraj-
skich. Takie rozwiązanie wspiera też me-
chanika.  

 
Ważne żeby gracze zwracali uwagę 

na plastyczność świata. Wykorzystując 
jego elementy. Przebijanie się przez papie-
rowe ściany za pomocą miecza i inne po-
dobne akcje powinny być mile widziane.  

 
Pokazuj znaczną różnicę pomiędzy 

wyszkolonym szermierzem i żołnierzem. 
Żongluj emocjami. Przedstawiaj zachowa-
nia. Kto gdzie stoi. W jakiej jest postawie. 
Jak trzyma broń. Co mówi jego spojrzenie. 
Z technik jakiej szkoły korzysta.  

 
Walka nie może się sprowadzać do 

beznamiętnego rzucania kostkami. Do tego 
podkreślaj szybkość akcji i znaczenie ad-
renaliny. Tempo oddechu. Kontrastuj spo-
kojnych szermierzy z zapalczywymi wo-
jownikami.  
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Możesz wykorzystać kontrapunkt. 

W przypadku krwawego i chaotycznego 
starcia zastosuj spokojną stonowaną ścież-
kę dźwiękową. Zwróć uwagę na szczęk 
broni i błyskające w świetle klingi. 
 
2.8. Pojedynki 

Pojedynek to sytuacja wyjątkowa. 
Podkreśl znaczenie chwili. W tym przy-
padku zwykle naprzeciw siebie stają rów-
norzędni przeciwnicy. Pewni siebie. Wir-
tuozi w swoim fachu.  

 
Zwróć uwagę na spojrzenia, sposób 

poruszania i opanowanie. Rozłóż ruch na 
czynniki pierwsze. Wydłużaj scenę i za-
kończ ją w gwałtowny sposób.  

 
Możesz wykorzystać sekwencje za-

czynając opis w kolejności twarz – ręka – 
twarz i kończąc ręka – twarz – ręka dzier-
żąca miecz i uśmiercająca przeciwnika. 
 
2.9. Walka o władzę 

Za szogunatu nie można było mó-
wić o otwartych walkach jak w erze Sen-
goku, lecz o sprawach załatwianych za 
pomocą miecza. Wyobraź sobie cichą wal-
kę o władzę, gdzie feudalni panowie za 
pośrednictwem swoich samurajów, usuwa-
li politycznych przeciwników w prywat-
nych i krwawych rozprawach. 
 
2.10. Konwencja 

Scenariusz stawia na akcje z ele-
mentami westernu i gore. Zwróć uwagę na 
duże prawdopodobieństwo uśmiercenia 
postaci w trakcie walki. 
 
Rozdział 3: Realizacja 
3.1. Czas 

Nasza historia rozgrywa się jesienią 
1833 r. za panowania szoguna Tokugawy 
Ienari.  

 
Opowiadając zwróć uwagę na sta-

bilizacje po długim okresie wojen domo-
wych. Przekształcanie kasty wojowników 
w urzędników państwowych. Wysoko in-
doktrynacje społeczeństwa. Monolityczne 
zamknięcie kast. Wysoką hierarchiczność 
środowisk społecznych. Istotną rolę prawa 
w procesie stabilizacji kraju. 
 
3.2. Miejsce 

Przygoda ma miejsce w prowincji 
Bizen, włościach klanu Torii. Obszar jest 
znany z kucia doskonałych mieczy oraz 
wysokiej jakości jedwabiu.  

 
Większość kluczowych scen będzie 

rozgrywać się w Mieście Jedwabiu oraz 
dziedzicznych dobrach rodzin Ishida i Mo-
gami. 
 
3.3. Obsada 
Bohaterowie pierwszoplanowi 

Głównymi bohaterami będą posta-
cie graczy, które mają niebagatelny wpływ 
na rozwój fabuły. Zależnie po której stro-
nie konfliktu staną, będą musieli przyjąć 
wszystkie dobre i złe konsekwencje swoich 
decyzji.  
 

Dodatkowo muszą się opowiedzieć 
za jedną z opcji, bo w przeciwnym razie 
nie zrealizują swoich motywów osobi-
stych. Raz obierając stronę, ciężko im bę-
dzie przejść do innego obozu. W końcu kto 
zaufa temu, kto już raz zdradził? 
 
Bohaterowie drugoplanowi 
Książę Torii Kato, Daimyo klanu Torii 
(As) 
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Osobowość: Wilk 
 

Pan na Sowim Zamku to osoba, 
która może budzić sprzeczne uczucia. Jest 
gwałtowny i zadufany. Niektórzy uważają 
go za szaleńca i okrutnika. Trzyma klan w 
żelaznej dyscyplinie. Nie znosi sprzeciwu i 
ludzi słabych. Lubi sake, towarzystwo 
pięknych gejsz i rozrywkowych osób.  

 
Wykończył już wszystkich poli-

tycznych przeciwników w Bizen. Lata te-
mu zamordował pana Ishida Togo i jego 
syna Ishida Monzo, po czym ożenił się z o 
dwadzieścia lat młodszą panią Moko. Po-
mimo swoich licznych wad jest kochają-
cym ojcem i miłośnikiem sztuki. 

 
Motyw przewodni: Władza 
 
Księżna Torii Moko, Żona Daimyo (Kró-
lowa) 
 
Osobowość: Modliszka 
 

Nosi w sobie ziarno zemsty. Czeka-
ła lata na możliwość odpłacenia się mężo-
wi. Taka okazja nadarzyła dopiero wtedy, 
gdy w rodzie Ishida do władzy doszedł jej 
odważny kuzyn pan Ishida Hatori, który 
planuje przejęcie władzy w klanie, dzięki 
znajomości z prominentnym urzędnikiem 
szoguna panem Yamagami Inaso.  

 
Pani Moko jest piękną i zmysłową 

kobietą. Jeśli namówi postać gracza do 
zdrady i plan się powiedzie. Oszuka kuzy-
na i będzie rządzić klanem ze swym no-
wym kochankiem. Postara się z całą kon-
sekwencją o usunięcie pani Torii Ichi, któ-
ra zostanie jedyną prawną spadkobierczy-
nią dóbr ojca. 
 
Motyw przewodni: Zdrada 

 
Księżniczka Torii Ichi, Córka Daimyo 
(Walet) 
 
Osobowość: Motyl 
 

Młoda i kapryśna dziedziczka jest 
oczkiem w głowie swojego ojca. Została 
zaręczona z panem Takeda Yoshitaką co 
ma zapewnić sojusz polityczny pomiędzy 
klanami.  

 
Dziewczyna kocha jednak nie na-

rzeczonego, a samuraja ze świty ojca. Z 
oczywistych powodów uczucie jest nie do 
zaakceptowania.  

 
Czy oboje zdecydują się sprzeciwić 

klanowi i cieszyć się własnym szczęściem? 
To już zależy od postaci gracza. 
 
Motyw przewodni: Miłość 
 
Takeda Yagi, Szpieg klanu Takeda (Walet) 
 
Osobowość: Lis 
 

Bystry i odważny młody człowiek. 
Do tego dworski i uprzejmy. Będzie starał 
się za wszelka cenę doprowadzić do mał-
żeństwa jego pana Takeda Yoshitaki i 
księżniczki Ichi. Ludzi którzy spróbują 
stanąć Mu na drodze usunie w sposób 
grzeczny i dyskretny. 
 
Motyw przewodni: Powinność 
 
Mogami Dayu, Mistrz Miecza ze szkoły 
Mogami (As) 
 
Osobowość: Żuraw 
 

Wybitny wirtuoz miecza. Dobry 
człowiek i przyjaciel. Pomocny i uprzejmy. 
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Emanuje od Niego wielki spokój. Cieszy 
się dużym szacunkiem w całym klanie. Jest 
znany daleko poza granicami prowincji 
Bizen. Ma wielu wiernych uczniów, którzy 
nie wybaczą osobom odpowiedzialnym za 
jego śmierć. Daimyo rodziny Mogami pan 
Iwasaki wyznaczył Go jako kozła ofiarne-
go dla księcia Torii. 
 
Motyw przewodni: Przeznaczenie 
 
Bohaterowie tła 
Człowiek znikąd, Ronin (As) 
 
Osobowość: Małpa 
 

Może sporo namieszać w mieście. 
Zważając na jego niesamowite umiejętno-
ści szermiercze, jest w stanie przeważyć 
szalę zwycięstwa. Będzie starał się zwo-
dzić obie strony tak długo jak się da, aby 
jak najwięcej zarobić. 
 
Motyw przewodni: Spryt 
 
Yakuza, Bohater zbiorowy (As) 
 
Osobowość: Pająk 
 

Pozyskanie sojuszników w jej 
strukturach może przynieść spore korzyści.  

 
Będzie także czas na kłopoty. Kie-

dy Yakuza wyciąga swoją wytatuowaną 
dłoń na pomoc, jest pewne, że później za-
żąda czegoś w zamian.  

 
Szefem organizacji w Bizen jest 

niejaki Yamada, który kocha szybki i łatwy 
zysk. 
 
Motyw przewodni: Korzyści 
 
Klan Torii, Bohater zbiorowy (Joker) 

 
Osobowość: Wąż 
 

Klan będzie ważnym bohaterem 
zbiorowym. Jeśli postacie graczy zyskają 
sobie zwolenników w jego strukturach, 
łatwiej będzie im realizować cele.  

 
Zwróć uwagę na wewnętrzną rywa-

lizacje o stanowiska i bezwzględną walkę 
o wpływy pomiędzy rodzinami Torii, Ishi-
da i Mogami. 
 
Motyw przewodni: Podziały 
 
Klan Takeda, Bohater zbiorowy (As) 
 
Osobowość: Skorpion 
 

Klan stara się dbać o swoje intere-
sy. Najważniejsze jest dla Niego małżeń-
stwo Takeda Yoshitaki z księżniczką Ichi. 
W przypadku zagrożenia tego planu porwą 
dziewczynę i ukryją ją w bezpiecznym 
miejscu. Gdyby doszło do śmierci pana 
Torii Kato, wykorzystają fakt, że jest jego 
jedyną legalną spadkobierczynią. W póź-
niejszym czasie będą mogli rościć sobie  
pretensje do tytułu i dóbr po ojcu. 
 
Motyw przewodni: Wpływy 
 
3.4. Sceny 

Siłą twojej opowieści powinny być 
wiarygodne motywacje, trudne wybory i 
zapadające w pamięć sceny. To droga do 
sukcesu. Osiągniesz ją poprzez obrazowe 
opisy, zbudowanie odpowiedniego nastroju 
i wykorzystanie przerysowanych bohate-
rów. 
 

Postaraj się wpleść wątki osobiste i 
poboczne w scenach lub pomiędzy scena-
mi. 
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Przed rozegraniem właściwej fabu-

ły, zmobilizuj graczy, żeby zaaranżowali 
po jednej scenie, która będzie charaktery-
zowała ich postaci. 

 
Możesz również przydzielić każ-

demu z graczy po jednym Punkcie Budże-
tu, który będzie umożliwiał zainicjowanie 
sceny w wybranym przez gracza momen-
cie. 

 
Dodatkowo możesz sobie pozwolić 

na określenie krawawości poszczególnych 
scen, przez co w scenie o krwawości na 1, 
wszyscy bohaterowie w walce, będą rzucać 
jedną kością więcej. 
 
Kadr rozpoczynający opowieść „Katana 
rozcinająca palankin” 

Przedstaw miecz rozcinający pa-
lankin. To będzie czysta wejściówka. Póź-
niej przejdź do opisywania wszystkich 
zdarzeń z prologu. Jest ona o tyle ważna, 
że scenariusz zakończymy kadrem zamy-
kającym. Pozwoli to zachować kompozy-
cje przedstawianych obrazów. 
 
Scena 1 „Klingi błyskające w ciemności” 
(Prolog) 
Scenografia:  

Główna ulica Miasta Jedwabiu, 
Budynki o łamanych dachach, mżawka, w 
oddali błyszczący księżyc, grupa ludzi 
walcząca przy palankinie na środku drogi, 
drugi palankin ledwo co widoczny w cie-
niu, zbite lampiony dające odrobinę świa-
tła. 
 
Światło, Kamera, Akcja! 

Pora na mocne wejście. Już na 
wstępie zaczynamy od końca. Spraw żeby 
ta scena była szybka. Przedstaw bohaterom 
walczących ludzi na ciemnej ulicy. Z drogi 

widać papierowe okna, przez które przebi-
jają się światła domowych świec. Co i rusz 
ktoś upada. Słychać szczęk stali i świst 
brzeszczotów. Na ulicy odbywa się zacięta 
walka na śmierć i życie. Na środku stoi 
ofiarnie broniony palankin. Jest też drugi 
na uboczu, przy którym znajduje sie osoba 
z wachlarzem. Jej twarzy nie widać.  
 

Na tym zakończ opis. Jeśli gracze 
będą Cię pytać o co chodzi, powiedz, że to 
się później wyjaśni. Nie precyzuj z jakiej 
perspektywy to wszystko widzieli, bo bę-
dzie to domena ostatniej sceny. Możesz 
przedstawić tą scenę jako kliszę, w jaki 
sposób załatwia się pewne sprawy w mie-
ście. 
 
Klisze 

Motyw stłuczonych lampionów, 
brzeszczoty błyskające w świetle księżyca. 
 
Wyjaśnienie 

Właśnie pokazałeś graczom ostat-
nią scenę. W atakowanym palankinie jest 
Daimyo z córką. Osoba z wachlarzem to 
jego żona. Atakującymi natomiast są roni-
ni, którzy mszczą śmierć swojego mistrza 
pana Mogami Dayu. Jest to o tyle istotne, 
że tą sceną zakończysz sesję. Kto gdzie 
będzie stał i po czyjej stronie, okaże się na 
końcu. Może dość do tego, że bohaterowie 
graczy skrzyżują swoje miecze lub będą 
walczyć ramie w ramię w obronie pana i 
jego córki. 
 
Scena 2 „Drewniany miecz” (Zawiązanie 
akcji) 
Scenografia 

Komnata audiencyjna Daimyo, 
zdobione roślinnymi motywami papierowe 
ściany, na niskim podeście za matą władcy 
czerwona reprezentacyjna zbroja, zasuwa-
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ne lekkie drzwi Shoji strzeżone przez 
dwóch strażników. 
 
Światło, Kamera, Akcja! 

Bohaterowie spożywają wspólny 
posiłek ze swoim panem, należy dodać, że 
w trakcie kolacji leją się niespożyte ilości 
sake. Atmosfera jest bardzo miła do czasu 
przybycia posłańca. Młody Kawakami 
Morio przynosi wiadomość od szoguna. 
Ten poddaje w wątpliwość kompetencje 
Daimyo. Książę wpada w gniew. Bierze 
drewniany miecz i zaczyna nim po pijane-
mu okładać sługę. Jeśli ktoś nie zareaguje, 
zatłucze biednego posłańca, który nie spo-
dziewał się takiego obrotu spraw. 
 
Klisze 

Motyw podpitych samurajów, cięż-
ko pobity posłaniec, złe wieści. 
 
Wyjaśnienie 

Klan nie miał pieniędzy na zapła-
cenie podatków. Przez co córka księcia 
musi zostać dłużej gościem szoguna. W 
reformowaniu zawiodła rodzina Mogami. 
Miała przeprowadzić reorganizacje struk-
tur oraz założyć nowe pola ryżowe. Na 
domiar złego zwiększyła swoją liczebność. 
Książę widzi w tym zagrożenie dla swojej 
pozycji.  

 
Daimyo wyznacza termin dorocz-

nego pojedynku, w trakcie którego dojdzie 
do konfrontacji miecza pomiędzy szkołą 
Mogami i Torii. Neutralnym miejscem na 
pojedynek ma być Dojo (Pomieszczenie do 
treningów sztuk walki i medytacji) szkoły 
rodziny wasali Ishida. Nikt jeszcze nie wie, 
że na miejsce rywalizacji wybrano gniazdo 
węży. 
 
Scena 3 „Pojedynek szkół” (Rozwój akcji) 

Przed nadejściem tego dnia bohater 
gracza, który ma stanąć naprzeciw swojego 
przyjaciela, otrzyma od niego list. Chcę on 
się spotkać po zmroku na skrzyżowaniu 
dróg za Miastem Jedwabiu. Jeśli gracz 
przyjdzie, dowie się, że pan Mogami Dayu 
musi przegrać tą konfrontację. Proponuje 
walkę teraz. W przeciwnym razie po spek-
taklu będzie musiał popełnić Seppuku (Ry-
tualne Samobójstwo). Jeśli gracz się zgo-
dzi. Rozegraj pojedynek na rozdrożu. W 
innym wypadku przeprowadź pojedynek w 
Dojo Ishida. 
 
„Pojedynek na rozdrożu” 
Scenografia 

Szumiące drzewa, pusta droga, 
lampion świecący na kamieniu milowym, 
światło księżyca, wiatr rozwiewający ki-
mona. 
 
Światło, Kamera, Akcja! 

Przypomnij sobie rozdział, w któ-
rym czytałeś o pojedynkach. Niech obaj 
bohaterowie staną naprzeciw siebie. Wy-
mienią przyjaźnie kilka słów. Pan Dayu 
uzna, że to przeznaczenie i podziękuje za 
możliwość uczciwego pojedynku. Obieca, 
że w wypadku wygranej weźmie całą od-
powiedzialność na siebie. Dwie postacie 
będą spoglądać sobie długo w oczy. Trzy-
mając dłonie na rękojeściach ostrych mie-
czy. Nastąpi jedno precyzyjne cięcie Iaijut-
su („Cięcie wyprowadzone z dobycia mie-
cza”) po czym jeden z walczących wpad-
nie drugiemu w ręce, uśmiechnie się jesz-
cze i odda ducha. Chwilę później powiew 
wiatru zgasi lampion na kamieniu milo-
wym. 
 
Klisze 

Przeznaczenie, które zmusza do 
wyłonienia tylko jednego mistrza miecza, 
rozdroże symbolizujące wiele ścieżek, 
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konfrontacja odbywająca się w tajemnicy 
przy świetle lampionu postawionego na 
kamieniu milowym. 
 
Wyjaśnienie 

Jeśli w ten sposób gracz załatwi 
sprawę, będzie to nad wyraz honorowe 
zachowanie, ale tym samym wzbudzi 
gniew Daimyo. Bohater gracza może wte-
dy poprosić o zgodę na seppuku lub zostać 
roninem. Jeśli postać gracza opiszę całą 
sytuację uczniom i tak zostaną roninami. 
Nie będą mogli już służyć człowiekowi tak 
słabemu jak Mogami Iwasaki. 
 
„Pojedynek w gnieździe węży” 
Scenografia  

Duże pomieszczenie ćwiczebne, 
drewniana podłoga, miejsce wydarzenia 
otoczone przez prominentnych samurajów 
z klanu. 
 
Światło, Kamera, Akcja! 

Pojedynek przebiega szybko. Jedno 
precyzyjne cięcie drewnianym Bokuto 
kończy wydarzenie. Pan Dayu podkłada 
się na tyle plastycznie, że tylko eksperci 
zauważają, że to nie była walka, a jedynie 
pokaz. Później następuje Seppuku. Pan 
Dayu, nie może żyć w hańbie wymuszonej 
przegranej. Na co zgodę wyraża książę. W 
tym czasie pani Torii Moko rozwija swój 
spisek. Spotyka się z kuzynem Hatorim i 
namawia bohatera gracza do zdrady. 
 
Klisze 

Szybkie cięcie, przegrana Mogami, 
oklaski dla zwycięzcy, żal w sercu wygra-
nego.  
 
Wyjaśnienie 

Książę będzie bardzo zadowolony. 
Postacie graczy czeka miły wieczór w to-

warzystwie pięknych gejsz, obficie zakra-
piany sake. 
 
Scena 4 „Zakrwawiony książę” (Punkt 
kulminacyjny) 
Scenografia 

Komnata Daimyo, palące się lam-
piony, towarzystwo trzech gejsz urozma-
icających wieczór grą na samisenie i śpie-
wem. 
 
Światło, Kamera, Akcja! 

Bohaterowie bawią się razem z Da-
imyo. Co najlepsze książę ma na tyle do-
bry i nachalny nastrój, że odesłał strażni-
ków. Gdy wszyscy są już podpici Ninja 
przebrani za gejsze dobywają mieczy ukry-
tych w samisenie i parasolkach, po czym 
atakują samurajów. Bohaterowie powinni 
stanąć w obronie pana i bronić się do 
ostatniej krwi. 
 
Klisze 

Różnica w walce pomiędzy hono-
rowymi wojownikami i pragmatycznymi 
zabójcami. 
 
Scena 5 „Masakra w domu Mogami” 
(Rozwiązanie akcji) 
Scenografia 

Dom Mogami, drewniany pomost 
Engawa, otwarte ciężkie zasuwane drzwi 
Fusuma, brak strażników, krew na papie-
rowych ścianach i drewnianych podłogach, 
martwi samuraje z rodzinami, wszyscy 
zaszlachtowani. 
 
Światło, Kamera, Akcja! 

Bohaterowie przybywają do Mo-
gami z rozkazem rozwiązania rodziny. Na 
miejscu zastają zaszlachtowanych samura-
jów, kobiety i dzieci. Sam widok jest ma-
kabryczny. Trup ścielę się gęsto. Malowi-
dła na ścianach są we krwi. Rodzina Ishida 
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odpowiedzialna za ten obraz, posprzątała 
rannych i ofiary poniesione po swojej stro-
nie. Tragiczny los chciał, że kiedy bohate-
rowie opuszczali budynek, zostali zauwa-
żeni przez miejscowych. Informacja ta trafi 
do uczniów mistrza Dayu, którzy obecnie 
są roninami. Sytuacja dla nich będzie jed-
noznaczna i nie uwierzą nikomu, że to 
zbieg okoliczności. Znikną na dłuższy 
czas, by przygotować zemstę na zimno. 
 
Klisze 

Podłoga i ściany we krwi, ciała za-
bitych, zniszczone drzwi, potłuczone czar-
ki. 
 
Wyjaśnienie 

Ronini święcie przekonani o słusz-
ności swoje zemsty, ukryją się na pewien 
czas. W tej chwili skontaktuje się z Nimi 
pani Torii Moko. Zaproponuje Im pomoc 
w zamordowaniu męża.  
 
Scena 6 „Zemsta wściekłych psów” (Finał) 

Pamiętasz pierwszą scenę. Właśnie 
do niej wracamy. Teraz będzie jasne, że 
osoba z wachlarzem to kobieta, a dokład-
nie pani Torii Moko. Czy stoi przy niej 
postać gracza, to już zależy od tego, czy 
dał się uwieść modliszce. Po zderzeniu 
orszaków opisz twarze, które wyłaniają się 
z ciemności. Są to twarze przyjaciół. Może 
przyszedł czas w którym lojaliści ze świty 
Daimyo zmierzą się ze zdrajcami. Bohater, 
który kocha panią Torii Ichi, pewnie stanie 
w obronie swojej ukochanej. W palankinie 
może być pan Takeda Yagi, niech On też 
walczy w obronie kobiety, którą w razie 
śmierci ojca ma zamiar porwać i ukryć. 
 
Scenografia 

Wieczór, główna ulica w Mieście 
Jedwabiu, palankin z orszakiem, drugi 
ukryty w jednym z zaułków, stłuczone 

lampiony, światła domostw przebijające 
się przez papierowe okna, szczęk broni i 
błysk ostrzy, postacie szybko poruszające 
się w ciemności. 
 
Światło, Kamera, Akcja! 

Uczyń walkę szybką i krwawą. 
Niech sytuacja ulega dynamicznym zmia-
nom. Starcie będzie zaciekłe. Dla walczą-
cych żywotną sprawą będzie, żeby nie dać 
się okrążyć. Roninów jest dwudziestu. Da-
imyo ma porównywalną obstawę wliczając 
bohaterów graczy. Niech teraz wszystko 
się rozstrzygnie.  
 
Klisze  

Twarze zdrajców wyłaniające się z 
ciemności. Postać z wachlarzem, szybka i 
krwawa walka na głównej ulicy. 
 
Wyjaśnienie 

Teraz przyszedł czas na wyjaśnie-
nie fabuły. Możliwe, że zwyciężą zdrajcy. 
Niewykluczone, że gracz prowadzący po-
stać zakochaną w pani Torii Ichi, także 
zdradzi Daimyo, uciekając z dziewczyną 
podczas walki. Uczyń tą scenę dramatycz-
ną. Taka ma właśnie być. 
 
Kadr kończący opowieść „Za garść ryo” 

Człowiek, któremu ostatecznie 
przypadła w klanie władza, rzuca garść 
monet do wypełnionej złotem skrzyni, któ-
ra ma trafić do szoguna i uregulować 
sprawę niezapłaconego podatku. 

 
Możesz w trakcie opisywania po-

kusić się o rzucenie wcześniej przygoto-
wanej garści monet na stół, aby spotęgo-
wać efekt. 

 
Sesje zakończ panoramą cichego 

miasta w którym doszło do tych tragicz-
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nych wydarzeń. Zaczyna padać śnieg, któ-
ry przykrywa przelaną krew. 
 

Czarne Tło… Muzyka… Napisy 
Końcowe. 

 
Rozdział 4: Napisy 
4.1. Podsumowanie 
 
Wątki osobiste: 
1. Zakazana miłość do córki Daimyo 
2. Pojedynek pomiędzy przyjaciółmi 
3. Zdrada klanu 
 
Wątki poboczne: 
1. Człowiek znikąd 
2. Działalność Yakuzy 
3. Szpieg klanu Takeda 
 
Sceny: 
Kadr rozpoczynający opowieść „Katana 
rozcinająca palankin” 
Scena 1 „Klingi błyskające w ciemności” 
(Prolog) 
Scena 2 „Drewniany miecz” (Zawiązanie 
akcji) 
Scena 3 „Pojedynek szkół” (Rozwój akcji). 
„Pojedynek na rozdrożu”/”Pojedynek w 
gnieździe węży” 
Scena 4 „Zakrwawiony książę” (Punkt 
kulminacyjny) 
Scena 5 „Masakra w domu Mogami” 
(Rozwiązanie akcji) 
Scena 6 „Zemsta wściekłych psów” (Finał) 
Kadr kończący opowieść „Za garść ryo” 
Czarne Tło… Muzyka… Napisy Końco-
we… 
 
Bohaterowie drugoplanowi 
Książę Torii Kato, Daimyo rodziny Torii 
(As) 
Osobowość: Wilk 
Motyw przewodni: Władza 
 

Księżna Torii Moko, Żona Daimyo (Kró-
lowa) 
Osobowość: Modliszka 
Motyw przewodni: Zemsta 
 
Księżniczka Torii Ichi, Córka Daimyo 
(Walet) 
Osobowość: Motyl 
Motyw przewodni: Miłość 
 
Takeda Yagi, Szpieg klanu Takeda (Walet) 
Osobowość: Lis 
Motyw przewodni: Powinność 
 
Mogami Dayu, Mistrz Miecza z rodziny 
Mogami (As) 
Osobowość: Żuraw 
Motyw przewodni: Przeznaczenie 
 
Bohaterowie tła 
Takeda Yoshitaka, Zarządca klanu Takeda 
(As) 
Osobowość: Tygrys 
Motyw przewodni: Pożądanie 
 
Ishida Hatori, Szambelan klanu Ishida (As) 
Osobowość: Sokół 
Motyw przewodni: Zemsta 
 
Yamagami Inaso, Urzędnik szogunatu (As) 
Osobowość: Osa 
Motyw przewodni: Spisek 
 
Kawakami Morio, Posłaniec (10) 
Osobowość: Stonoga 
Motyw przewodni: Służba 
 
Człowiek znikąd, Ronin (As) 
Osobowość: Małpa 
Motyw przewodni: Spryt 
 
Yamada, Przywódca Yakuzy (Król) 
Osobowość: Pająk 
Motyw przewodni: Pieniądze 
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Yakuza, Bohater zbiorowy (As) 
Osobowość: Pająk 
Motyw przewodni: Korzyści 
 
Klan Torii, Bohater zbiorowy (Joker) 
Osobowość: Wąż 
Motyw przewodni: Podziały 
 
Klan Takeda, Bohater zbiorowy (As) 
Osobowość: Skorpion 
Motyw przewodni: Wpływy 
 
Mieszkańcy Miasta Jedwabiu, Bohater 
zbiorowy (Walet) 
Osobowość: Żółw 
Motyw przewodni: Bierność 
 
4.2. Charakterystyki 
Samuraj 
 Głowa 2 
 Prawa ręka 2 
 Lewa ręka 1 
 Tułów 2 
 Prawa noga 2 
 Lewa noga 1 

 Inicjatywa 6 
 
Ronin 
 Głowa 1 
 Prawa ręka 2 
 Lewa ręka 1 
 Tułów 1 
 Prawa noga 2 
 Lewa noga 1 
 Inicjatywa 6 
 
Ninja  
 Głowa 2 
 Prawa ręka 3 
 Lewa ręka 1 
 Tułów 2 
 Prawa noga 3 
 Lewa noga 1 
 Inicjatywa 8 
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