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LabiryntLabiryntLabiryntLabirynt    
Scenariusz Labirynt osadzony jest w świecie systemu Mage: the Awakening. Przeznaczony jest dla 

grupy trzech graczy, którzy wcielą się w główne postacie, a takŜe w osobnych scenach 
retrospektywnych w postacie drugoplanowe. Projektowana tu przygoda ma charakter 
jednostrzałowy, moŜna ja rozegrać podczas jednego dłuŜszego spotkania (przy ostrych cięciach) 
bądź dwóch-trzech krótszych. Wyraźnie podzielone części fabuły pomogą Mistrzowi Gry 
dostosować rozgrywkę do czasu, jakim dysponują grający. 

Tematem historii są poszukiwania – dosłownie, topograficznie oraz przenośnie, duchowo. 
Scenariusz traktuje o trojgu Bohaterów, którzy nagle zostają wrzuceni w nową rzeczywistość. Ich 
dotychczasowy świat legł w gruzach, zostają wysłani na nieoczekiwaną podróŜ w poszukiwaniu 
schronienia i pomocy. Droga ma równieŜ duchowy wymiar, w jej trakcie objawiają się problemy 
postaci, z którymi muszą sobie poradzić aby przetrwać. Pod wpływem serii nadprzyrodzonych 
zdarzeń, spotkania niezwykłych osób oraz zmierzenia się z tajemniczym wrogiem, przechodzą 
gruntowną zmianę swojej egzystencji. 

Jest to kolejna inicjacja Bohaterów. Pierwsza to była inicjacja ich jako Śpiących 
w Przebudzenie. Teraz nadszedł czas na drugą, podczas której zmierzą się z tym, co utracili stając 
się magami. W pewnym sensie jest to powrót do korzeni, wykroczeniu ponad ludzką kondycję, 
muszą powrócić do pierwocin, by na nowo zdefiniować siebie jako człowieka. 

Przemiana ta moŜe zostać wyraŜona symboliką kart Tarota. Warto, Ŝeby Mistrz Gry 
zaopatrzył się w talię, a następnie podczas sesji rozkładał przed graczami karty, dotyczące historii 
ich postaci i na ich podstawie wyjaśniał charakter wydarzeń. Jako Ŝe karty tarota jako całość 
tworzą zamknięty system, kaŜde z Arkanów wynika z tego, które je poprzedza oraz prowadzi do 
następnego w szeregu. Konsekwencja numerologiczna zostanie tu zachowana. 

Na miejsce akcji scenariusza wybieram Amsterdam ze względu na bogatą kulturę Holandii 
oraz labiryntowy układ ulic w „Wenecji Północy”. Jako Ŝe historia w nieduŜym stopniu 
eksploatuje specyfikę miejsca, moŜna ją przenieść na scenę dowolnego innego europejskiego 
przyszłościowego metropolis z załoŜeniem, Ŝe znajduje się tam szereg miejsc, prezentowanych 
w przygodzie. Miejsca te są przede wszystkim funkcją fabularną, ich estetyka jest negocjowalna. 
Jako czas gry liberalnie przyjmuję lato „uniwersalnego roku 2013”, czyli czasy nieco bardziej 
zaawansowane technologicznie od naszych, ale w stopniu jaki najbardziej będzie odpowiadał wizji 
Świata Mroku Mistrza Gry. 

Do kaŜdej sceny warto przygotować odpowiedni podkład muzyczny. PoniewaŜ miejsca 
i wydarzenia są charakterystyczne, bez trudu moŜna dobrać do nich odpowiedni utwór. KaŜdy 
Mistrz, prowadzący gry ze Świata Mroku ma swoją wizję tej rzeczywistości i czuje, jakiego rodzaju 
muzyka najlepiej ją oddaje: od rocka poprzez metal gotycki, ambient a na muzyce filmowej (sceny 
akcji oraz klimaty miejskie) kończąc. Ze względu na zderzenia się świata zwykłych ludzi oraz 
magicznego, warto dobrać takŜe takie kawałki, które będą pasowały do atmosfery cudowności 
i niesamowitości. Będą tu pasować melodie zarówno nowoczesne, np. w stylu Dead Can Dance, 
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jak i utwory nawiązujące do dawnych tradycji muzycznych. Atmosfera „niezwykłości” jest tu 
równie dobrze pasująca, jak „archaiczności”. Zejście Bohatera do Zaświatów przez peron metra 
będzie zupełnie wyjątkowym doświadczeniem, jeŜeli postindustrialnym dekoracjom będzie 
towarzyszyć utwór rodem ze staroŜytnych Dionizjów. 

Synopsis 

Troje Bohaterów to magowie, pochodzący z Utrechtu. Ich dotychczasowe Sanctum zostaje 
zaatakowane i zniszczone przez grupę tajemniczych zabójców. Sami Bohaterowie muszą ratować 
się ucieczką i to właśnie w tym momencie zaczyna się gra; wydarzenia z przedakcji zostaną 
zaprezentowane w retrospekcjach. Po dotarciu do miasta szukają pomocy i w tym celu szukają 
wejścia do mistycznego Labiryntu. Podczas poszukiwań postaci mierzą się ze swoimi słabościami, 
odbywają mistyczną wędrówkę, z której wracają odmienione. Odkrywają, Ŝe przez cały czas 
chodzą po Labiryncie, którego szukali, dzięki czemu znajdują jego centrum – samych siebie. 
W tym momencie odkrywają zmianę, jaką wspólnie przeszli i odnajdują w sobie moc, aby stawić 
czoła wrogowi. 

Tło 

Jako tło dla wydarzeń moŜna wyodrębnić dwie sprawy. Po pierwsze – sam Labirynt. Zakon 
StraŜników Zasłony (Guardians of the Veil) stworzył sieć przepływu danych, tajnych informatorów, 
komórek strzegących Śpiących przez niebezpieczną wiedzą i vice versa. Bohaterowie poszukując 
Labiryntu będą go rozumieli takŜe w ten sposób. Wraz ze zniszczeniem magicznej społeczności 
w Utrechcie, będą pragnęli sprawdzić – szczególnie naleŜąca do StraŜników Dedalee – jak sprawa 
wygląda w Amsterdamie. 

Labirynt ma teŜ inne oblicze, gdyŜ jest mistyczną strukturą, w którą wkraczają Bohaterowie. 
To, jak będą błądzić po mieście, poszukiwać odpowiedzi, próbować odnaleźć przeciwnika, naleŜy 
traktować – a takŜe prezentować w toku narracji – jako korytarze, rozwidlające się drogi, ślepe 
zaułki. KaŜda z postaci zawędruje takŜe w taką część Labiryntu, która jest przeznaczona tylko dla 
niej. Salome odbędzie podróŜ przez czas i sploty przeznaczenia do korzeni swojego istnienia, 
Jozef niczym Orfeusz zejdzie do Podziemia w poszukiwaniu ukochanej, zaś Dedalee odkryje, Ŝe 
centrum świata jest w niej samej. 

Drugim elementem tła jest sytuacja magiczno-polityczna w Holandii oraz Europie. Głównym 
problemem, który napędza cały konflikt jest pojawianie się przedstawicieli szczególnego 
Dziedzictwa, zwanego Katedrą Światła. Magowie Ci, podający się często za StraŜników Zasłony 
bądź Subtelnych (The Subtle Ones), hołdują mistycznym ideom nazistowskim oraz wyznają 
ideologię Ordnung. I to dosłownie, gdyŜ za jeden ze swoich celów mają „naprostowanie” 
zawiłości Labiryntu (we wszystkich jego przejawach) i ułoŜenie świata podług ich własnego 
porządku, gdzie wszystko będzie oczywiste i bezdyskusyjne. 

Katedra rozpoczęła nowy program naprawy świata w Niderlandach od zniszczenia 
pomniejszych komórek StraŜników Zasłony (w tym tę z Utrechtu) oraz przeniknięcia do 
środowiska magów z Amsterdamu. Reakcją na skrytobójcze mordy i osłabienie Labiryntu jest 
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pomoc StraŜnikom, jaką spontanicznie oferują pozostałe Zakony w imię zachowania równowagi. 
Najbardziej niebezpiecznym planem organizacji jest stworzenie materialnych fundamentów do 
zakotwiczenia w amsterdamskim Gobelinie ich pozawymiarowego Sanctum. Pozwoliłoby to na 
prowadzenie sprawniejszych operacji a takŜe wywieranie wpływu na Hagę (która jest stolicą 
administracyjną Holandii, podczas gdy Amsterdam to stolica konstytucyjna) i znajdujący się tam 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. 

Katedra Światła 

W 1934 roku podczas zjazdu NSDAP w Norymberdze nadworny architekt Adolfa Hitlera, 
Albert Speer, stworzył gigantyczną instalację świetlną. Sto trzydzieści snopów światła, 
puszczonych w niebo z reflektorów przeciwlotniczych, utworzyło Katedrę Światła, wirtualny 
monument wyraŜający idee nazistowskie oraz triumf ducha nad materią. Konstrukcja była 
metaforyczną świątynią, która nie została przeznaczona dla człowieka z tamtych czasów, była 
zapowiedzią nadejścia odtworzonej rasy Ariów, którzy mieli zostać architektami nowego jutra. 

Katedra nie była jedynie gargantuicznym dziełem oszalałej sztuki dla Śpiących. Tej nocy grupa 
Przebudzonych – stanowiąca najwyŜszą rangą grupę członków NSDAP, Waffen-SS oraz 
sekretnych stowarzyszeń jak Thule – stworzyła magiczną domenę, demesne znajdujące się 
w WyŜszym Świecie. Kiedy słupy światła wystrzeliły w niebo, dokonało się połączenie 
projektowanej przestrzeni ze Światem Upadłym. Ci magowie, którzy zostali dopuszczeni do 
współtworzenia projektu, zaadaptowali tytuł masoński i nazwali się Budowniczymi Katedr. 

Katedra mogła powstać dzięki patronatowi Egzarchy, objawiającego się jako ogień Agniego, 
głównego bóstwa Ariów. Budowniczowie Katedrą są zatem w mniej lub bardziej świadomy 
sposób jednymi z Proroków Tronu. Jednym z ich priorytetów jest uzyskanie władzy nad Śpiącymi 
– i pogłębienie ich uśpienia – poprzez idealne ułoŜenie i uproszczenie wszystkiego. Wszystko 
powinno zostać zbanalizowane, pozbawione głębszego sensu. A tam, gdzie Śmiertelnicy za 
bardzo mogliby się zbliŜyć do spraw Przebudzonych, nagle pojawia się totalny chaos: biurokracja, 
szklany sufit. 

Koniec II Wojny Światowej i przegrana Rzeszy przerwały pracę Budowniczych nad 
stworzeniem nowej, przebudzonej rasy. Magowie z Katedry byli chronieni przez golemy, które 
stworzyli jako swoich słuŜących. Kiedy klęska Niemiec stała się faktem, dwunastu Budowniczych, 
którzy doŜyli tego dnia i pozostali wierni ideologii, uzbroiło swoje konstrukty w specjalne Roty, 
a następnie pogrąŜyło się we śnie. Pozostali padli ofiarą ofensywy ze strony Przebudzonych albo 
rozpierzchli się po świecie, skrzętnie ukrywając Ŝyciorys. Jedynym, który pozostał wierny 
Dwunastu Braciom Śpiącym – jak ich nazwali pozostali – i pilnuje Katedry, jest Theodoor (imię 
postaci oznacza Dar Boga, ale równieŜ gra z językiem angielskim: Drzwi Boga). 

Theodoor planuje wykorzystać dobry moment, aby ponownie zakotwiczyć Katedrę w świecie 
Śpiących. Potrzebuje dwóch okoliczności: dobrej sytuacji polityczno-społecznej oraz potęŜnego 
efektu magicznego. Pierwszą z nich jest nadchodząca w Hadze seria procesów, w wyniku których 
moŜe nadejść amnestia dla grupy dawnych pracowników Rzeszy, akceptowana równieŜ przez 
Przebudzonych. Gdyby dało się zsynchronizować przywołanie Katedry oraz obudzenie Braci, 
w rzeczywistości moŜe zaistnieć prawo, wzmocnione mocą Egzarchy, które będzie ich chronić.  
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Pozostaje zatem kwestia skomplikowanego rytuału. Aby go wykonać Theodoor potrzebuje 
duŜo mana oraz współpracy innych magów. Dlatego teŜ korzystając z pozycji w ich społeczności 
– członka amsterdamskiego Konsylium – wmanipulowuje innych w pomoc przy tworzeniu 
magicznych „filarów”. Jednocześnie wykorzystuje golemy do pozyskiwania mana. Konstrukty 
wyposaŜone są w potęŜne roty, wysysające dusze z magów. AŜeby upiec dwie pieczenie na 
jednym ogniu, Theodoor uŜywa urządzenia przeciwko członkom Zakonu StraŜników Zasłony, 
którzy bardzo łatwo mogą przejrzeć spisek, w który uwikłana jest Katedra. 

Dramatis Personae 

PoniŜsze szkice przedstawiają główne cechy Bohaterów, czyli te ich funkcje, które będą istotne 
dla przygody. Pomijam konkretne statystyki rozpisane w punktach, w zaleŜności od stylu gry oraz 
wpływu na kreowanie świata przez graczy Mistrz Gry sam ustali jaką pulę im wyznaczyć – 
zgodnie z podręcznikowymi zasadami tworzenia postaci na róŜnych poziomach wtajemniczenia. 
Wartości Arkanów nie powinny jednak przekraczać trzech punktów. Wynikającą z tego kwestią 
jest to, Ŝe warto aby gracze po otrzymaniu częściowo wypełnionych kart postaci – zgodnie 
z poniŜszymi wskazówkami – sami uzupełnili je o konkretne wartości cech. PomoŜe im to 
dostosować przygotowany wcześniej pomysł do własnej jego interpretacji. 

Relację postaci opisują dwa zestawy symboli. Pierwszy z nich jest „wyjściowy”, opisuje 
charakter ich relacji, który Bohaterowie muszą rozpoznać i wykorzystać, drugi zaś to układ do 
którego dąŜą, czyli idealny związek czterech Atlantydzkich artefaktów (mających odpowiedniki 
w Małych Arkanach Tarota; pomijam tu piąty rodzaj artefaktu, jakim są lustra). 

Droga Bohaterów przez fabułę prowadzi ku odkryciu, jaką funkcję spełniają w jej strukturze. 
Są nimi Labirynt (Dedalee), Ariadna (Salome) oraz Minotaur (Jozef). W tym przewrotnym 
rozpoznaniu przeciwnik jawi się jako Tezeusz, uwikłany w reguły gry, jakie narzucą mu sami 
Bohaterowie. Jasne i proste ścieŜki Katedry Światła zostaną poskręcane w labiryntowych splotach 
a Budowniczowie spotkają swój najgorszy koszmar. 

Podane poniŜej informacje dzielą się na dwie grupy: te, które gracze mają wiedzieć od samego 
początku gry (ŚcieŜka, Zakon, Arcana, Rekwizyt, Sposób czynienia magii, Co Bohater wie 
o sobie) oraz te, które pozostają tajemnicą i mają być ujawniane podczas przygody (Tajemnice, 
Tarot). Mistrz Gry powinien przygotować graczom karty ich postaci z tak naniesionymi 
informacjami, Ŝeby mogli szybko wyczytać waŜne informacje. Odkrywanie fabuły oparte jest na 
tym, Ŝe gracz wie mniej niŜ jego postać, dlatego prowadzący powinien mieć świadomość całości 
wiedzy na temat Bohatera i świadomie kontrolować, co w danym momencie przekazuje graczom. 
Zapobiegnie to przedwczesnemu wyjawieniu sekretów fabuły oraz wprowadzeniu innych w błąd, 
który potem niezręcznie będzie naprawiać. 

Informacje na temat rozkładu kart Tarota dla danej postaci ustawione są w konsekwentnej 
kolejności: przeszłość (ujawniana w retrospekcjach), teraźniejszość (punkt wyjścia dla postaci), 
droga, osiągnięcie celu. Szczegóły na temat uŜywania kart podczas sesji opisane są w rozdziale 
Rozkład Tarota. 

� WaŜne: Kiedy MG daje graczom karty postaci, powinien poprosić ich o napisanie na 
kartkach po jednej informacji, które potem będą potrzebne podczas przygody. 
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Dedalee musi określić, w jakim miejscu ma tatuaŜ; Salome– jaki ma nietypowy kolor 
oczu; Jozef – w jaki pieszczotliwy sposób zwracała się do niego kobieta, którą 
najbardziej kochał. gracze powinni tez opracować zestaw ciekawych Rot na podstawie 
opisu Sposobu czynienia magii. 

Dedalee 

ŚcieŜka: Mastigos 

Zakon: StraŜnicy Zasłony 

Arcana: Umysł, Przestrzeń 

Rekwizyt: Laska węgla do rysowania 

Sposób czynienia magii: Węgiel słuŜy Dedalee do robienia szkiców architektoniczno- 
-urbanistycznych oraz portretów. Dzięki nim na zasadzie magii sympatycznej potrafi w sposób 
bardziej lub mniej finezyjny wpływać na rzeczywistość – wersja wulgarna to np. stworzenie 
przejścia w ścianie poprzez narysowanie na niej drzwi. 

Co Bohaterka wie o sobie: Dedalee jest najmłodszą członkinią Kabały. Przeszła swoje 
Przebudzenie niedawno, ale szybko zwróciła na siebie uwagę Zakonu StraŜników Zasłony, 
aktualnie jest w trakcie przygotowań do inicjacji. 

Dedalee jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Utrechcie (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) 
na wydziale malarstwa i rysunku, uczy się równieŜ architektury. Interesuje ją sztuka miasta. 
Rysując portrety przechodniów za niewielką opłatą poznała artystów spoza Akademii: 
grafficiarzy, performerów. Wśród nich był młody chłopak, na którego wszyscy mówili Kal. Był 
bardzo utalentowanym tatuaŜystą, który wykonał pierwszy tatuaŜ na ciele Dedalee. Przedstawia 
on drzewo z korona wśród gwiazd, obrysowane zamkniętym okręgiem. 

Wykonanie tatuaŜu zbiegło się z momentem, gdy Dedalee została wezwana na koszmarną 
Wędrówkę do WieŜy śelaznej Rękawicy (Watchtower of the Iron Gauntlet). JednakŜe kiedy dusza 
dziewczyny wróciła, chłopaka juŜ nie było 

Zakon StraŜników Zasłony zainteresował się dziewczyną. Jej inicjacja do Zakonu polegała na 
tym, Ŝe Dedalee miała wejść do Labiryntu jako siatki informatorów zorganizowanej przez Zakon. 
Pierwszym krokiem miało być odnalezienie „wejścia”, czyli pierwszego łącznika. Zadanie to 
zostało przerwane przez ostatnie wydarzenia. 

Tajemnice: To wokół Dedalee zacieśniają się wszystkie wątki scenariusza, przyciąga je jako 
symboliczny Labirynt. Sama nie jest tego świadoma i poszukuje ścieŜki, chce rozpocząć inicjację, 
choć ta cały czas trwa. Przez cały czas poszukiwań będzie się przewijał motyw kielicha, MG 
powinien to co jakiś czas sugerować. Jest to symbol na tatuaŜu Kalixta, który potem jest 
wykorzystywany przez wroga. Pojawia się takŜe w Akcie I jako element rzeźby, jego znaczenie 
będzie się wyjaśniać w kolejnych częściach przygody. Kiedy Dedalee dowie się, Ŝe jest w ciąŜy, 
Kielich – jako czwarty z atlantydzkich artefaktów – będzie przynaleŜał jej dziecku. 

Tarot: Kochankowie, Rydwan, Sprawiedliwość, Eremita 

� Kochankowie: miłość Dedalee i Kalixta, którzy zostali kochankami – i to właśnie 
miłość, a nie rytualne tatuowanie stało się początkiem Przebudzenia. Dedalee nie 
pamięta tego momentu, gdyŜ rozpłynął się w ekstazie inicjacji. 
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� Rydwan: początkowa sytuacja Dedalee, która właśnie zaczyna nowe Ŝycie i jest 
w trakcie inicjacji w Zakonie. Oznacza równieŜ poruszanie się po społecznych 
peryferiach oraz konieczność opuszczenia dawnego Sanctum. 

� Sprawiedliwość: naprawianie błędów przeszłości i spotkanie z wcieleniem Abraxas. 

� Eremita: oznacza mądrość, rozświetlanie mroków ignorancji. Dedalee poznaje 
strukturę Labiryntu, staje się jego świadomą władczynią. 

Salome 

ŚcieŜka: Acanthus 

Zakon: Misterium 

Arcana: Czas, Los 

Rekwizyt: Srebrny sztylet 

Sposób czynienia magii: NiezaleŜnie od wykorzystywanego Arkanum, Salome widzi wzorce 
w postaci rozmaitych wijących się nici. Narzędziem czynienia magii jest srebrny sztylet, który 
moŜe słuŜyć do plątania wzorów lub ich ucinania. 

Co Bohater wie o sobie: Prawdziwe imię Bohaterki jest nieznane, gdyŜ matka, która je 
nadała jako pierwsza, zmarła w połogu i zabrała je ze sobą. Dziewczynkę nazywano Salome, ale 
zawsze czuła, Ŝe to nieprawdziwe miano było jak źle skrojona sukienka.  

Salome pochodzi z ortodoksyjnej Ŝydowskiej rodziny. Jako dziecko zaczęła interesować się 
kabałą, czytała całe tomy świętych pism i komentarzy. Zawsze była „dziwnym dzieckiem”, bawiła 
się sama, izolowała od rówieśników oraz starszych. Za towarzyszy miała swoich 
wyimaginowanych przyjaciół, rozmawiała z „elfami”. Z czasem wyrosła na piękna kobietę, pod 
której pozornym spokojem i nieobecnością kryła się nieopanowana fantazja i Ŝywiołowość. 
Okazało się jednak Ŝe jako przedstawicielka płci pięknej nie moŜe zostać dopuszczona do 
kabalistycznych tajemnic, więc wykradała wiedzę potajemnie, alienując się od ludzi. 

Największym problemem Bohaterki jest to, Ŝe nie posiada prawdziwego imienia. Nie jest to 
kwestia metryki, gdyŜ nawet jeśli próbuje zapisać swoje dane w dokumentach, z czasem znikają. 
Nie są w stanie utrzymać się w rzeczywistości. Wydaje się, Ŝe matka odchodząc odebrała imię 
swej córce na zawsze. 

Tajemnice: Salome sama pozbawiła się imienia korzystając z mocy Czasu i Losu. 
W przyszłości zda sobie sprawę z tego, Ŝe ukrycie imienia będzie w jej Ŝyciu kluczowe, więc uŜyje 
magii, aby tego dokonać. W trakcie przygody momentem inicjacji Bohaterki będzie właśnie 
przeniesienie się w czasie oraz nadanie sobie na nowo imienia – sama je stworzy i następnie 
zabierze w przyszłość, Ŝeby stać się świadomą siebie samej. 

Tarot: Sąd Ostateczny, Głupiec/Świat, Mag, PapieŜyca 

� Sąd Ostateczny: narodziny Salome oraz śmierć jej matki. Moment ten zawaŜył na 
Ŝyciu Bohaterki, która stała się wyobcowana ze struktury rodzinnej oraz własnego 
imienia. 

� Głupiec: początkowa sytuacja Salome, która nie zna swojego imienia. 
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� Mag: UŜywając magii Czasu, Salome przenosi się w swoja przeszłość. Spotyka wtedy 
swoją matkę, odbiera jej poród, nadaje imię dziecku – sobie! – a następnie je odbiera. 

� PapieŜyca: oznacza intuicję, kobiecość i macierzyństwo. Salome staje się 
przewodniczką kobiet rodzących, zarówno w mistycznym widzeniu, jak i potem 
odkrywając ciąŜę Dedalee. 

Jozef 

ŚcieŜka: Moros 

Zakon: Srebrna Drabina 

Arcana: Śmierć, Materia 

Rekwizyt: Obol 

Sposób czynienia magii: Jozef jest biegły w sztukach walki (choć nastawionych na 
samoobronę), jest równieŜ świetnym strzelcem, posiada staromodny, ale sprawny pistolet. 
W zaleŜności od sytuacji jego ciało, broń oraz obol stają się narzędziami magii, niosącej śmierć 
i zniszczenie. 

Co Bohater wie o sobie: Jozef jest prawnikiem, który przez lata pracował w Hadze 
w Trybunale Sprawiedliwości. Podczas jednej z fal procesów związanych z organizacjami 
neonazistowskimi Bohater stał się celem zamachu terrorystycznego. W wyniku śmierci klinicznej 
przeszedł do Stygii, gdzie doznał Przebudzenia. 

Po powrocie do Upadłego Świata Jozef nie mógł sobie poukładać Ŝycia. Poświęcił się pracy 
i nowej organizacji, do której dołączył, czyli Zakonowi Srebrnej Drabiny. Jako wykształcony 
prawnik pomagał wdraŜać zasady Przebudzonych do rzeczywistości Śpiących. Kiedy zaczęły się 
ataki na StraŜników Zasłony został wysłany do Utrechtu, aby monitorować wydarzenia 
w tamtejszych Sanktuariach. Po ostatnich wydarzeniach udaje się wraz z Kabałą do Amsterdamu, 
aby rozpoznać tamtejszą sytuację. 

Tajemnice: Podczas zamachu terrorystycznego w samochodzie oprócz Jozefa była takŜe jego 
Ŝona, która wtedy zginęła. To jej utrata spowodowała, Ŝe jeszcze się nie podniósł po tragedii. 

Tarot: Śmierć, Umiarkowanie, Diabeł, WieŜa 

� Śmierć: to tragiczne rozstanie się Jozefa z Ŝoną. Jako symbol metamorfozy odwołuje 
się do zmiany Ŝycia Bohatera, które zostało napiętnowane wybrakowaniem. Od tego 
momentu zaczął się on wycofywać ze świata i otaczać się coraz grubszą skorupą. 

� Umiarkowanie: to względny spokój ducha, jaki Jozef osiągnął negując swoje uczucia. 
Jest doskonałym rozjemcą, rozsądnym prawnikiem, ale brak mu zaangaŜowania 
i współczucia. 

� Diabeł: Jozef mierzy się ze swoją pamięcią i cielesnością. Wchodzi do Podziemia, aby 
odnaleźć Ŝonę – bądź pogodzić się z jej odejściem. 

� WieŜa: czyli Dom Boga oznacza zniszczenie. W scenariuszu reprezentowana jest 
przez Katedrę Światła, która zostanie zaatakowana przez Bohaterów. 
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Rozkład Tarota 

Podczas rozgrywki Mistrz Gry ma do wykorzystania bardzo wygodne narzędzie: karty Tarota. 
Mają one kilka zadań. Po pierwsze, reprezentują posuwanie się do przodu fabuły. Kładąc kolejne 
karty na stole MG pokazuje, w którym momencie przygody znajdują się Bohaterowie. Gracze 
widzą takŜe, Ŝe fabuła jest przemyślana i rozwija się w konkretnym kierunku. Jest to informacja, 
Ŝe wolność ich decyzji jest ograniczona ramą konwencji i przygotowanego szkieletu wydarzeń.  

Po drugie, kaŜda z kart sugeruje, jak daną sceną moŜna się bawić. Nazwy kart, ich alegorie oraz 
pojawiające się w róŜnych wersjach Tarota dodatkowe oznaczenia (planety, znaki Zodiaku) mogą 
być takŜe sugestią dla graczy, jak moŜna kreatywnie wykorzystać daną sytuację. 

Liczba Wielkich Arkanów została zredukowana do dwudziestu jeden (Świat i Głupiec zostały 
połączone w jedno – z przewagą na rzecz tego drugiego), podzielonych na trzy zestawy po 
siedem na kaŜdego z graczy. Cztery karty określają postać – jej przeszłość oraz przeznaczenie – 
trzy pozostałe zaś przedstawiają Bohaterów drugoplanowych oraz konflikty, z którymi trzeba się 
będzie zmierzyć. 

śeby efektywnie wykorzystać Tarota, MG powinien zaaranŜować odpowiednio miejsce, gdzie 
odbędzie się sesja. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie kwadratowego stołu. Karty 
moŜna rozkładać na dwa sposoby: albo ułoŜyć je w duŜym kole koszulkami do góry i podczas gry 
odkrywać odpowiednie Arkana, albo wykładać pojedyncze karty w odpowiednie miejsca, a ich 
konkretny wzór wykrystalizuje się z czasem. MG powinien wtedy obliczyć, ile przestrzeni 
potrzebuje i wyobraŜać sobie docelową figurę. W dalszej części scenariusza podanie nazwy 
danego Arkanum w nawiasie oznacza, Ŝe jest to moment, gdy naleŜy je wyłoŜyć na stół. 

Akt I 

Bohaterowie jadą pociągiem do Amsterdamu. Podczas podróŜy gracze prezentują swoje 
postaci, zawiązują się relacje miedzy nimi. Podczas sceny retrospektywnej poznają powody, dla 
których opuścili Utrecht. 

Scena I 

Akcja przygody zaczyna się od krótkiego fragmentu Alicji w Krainie Czarów, który Mistrz Gry 
czyta (ładnie i oficjalnie, a nie ukradkiem zezując na kartkę) lub recytuje graczom: W dół, w dół, 

w dół. Czy to spadanie nigdy się nie skończy? „Ciekawe, ile mil juŜ spadłam? – odezwała się na głos. – Pewnie 

zbliŜam się do środka ziemi. W tym momencie Dedalee odkłada na bok ksiąŜkę, którą właśnie 
czytała. MG opisuje, Ŝe Bohaterowie znajdują się w przedziale pociągu (Rydwan), są w nim sami 
w otoczeniu bagaŜy. 

Pierwszym zadaniem graczy jest krótkie opisanie ich Bohaterów i tego, co robią podczas 
podróŜy. Kiedy MG wyczuje, Ŝe postaci są juŜ wystarczająco dobrze zaprezentowane i zaraz 
mogą zacząć się dłuŜyzny, przerywa opisy. Do przedziału wchodzi konduktor, bierze bilety oraz 
dokumenty. Okazuje się, Ŝe dowód osobisty Salome jest uszkodzony, imię i nazwisko są nie do 
odczytania (Głupiec). Urzędnik staje się bardziej agresywny, grozi kobiecie policją. W tym 
momencie powinien zacząć działać Jozef, który jest prawnikiem, aby załagodzić sprawę 
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(Umiarkowanie). Kiedy trudna sytuacja zostaje zaŜegnana, konduktor Ŝyczy dobrej podróŜy 
i zapowiada stację amsterdamską za pół godziny. W tym momencie pociąg wjeŜdŜa do tunelu 
i zapada całkowity mrok. 

Retrospekcja, wszyscy Bohaterowie 

W ciemności zapala się zapałka, od której zapalony zostaje knot świecy na wysokim lichtarzu. 
Potem kolejny i kolejny, aŜ wnętrze dawnego romańskiego kościoła rozjaśnia się. Grupa magów 
zapala świece przy pulpitach, kaŜdy zajmuje się swoim magicznym zajęciem. Na stołach 
i podłogach zalegają wielkie tomiszcza ksiąg, w większości ze średniowiecznego archiwum, które 
są teraz studiowane w poszukiwaniu okultystycznej wiedzy. 

MG mówi Salome, Ŝe została poproszona o przyprowadzenie Dedalee oraz Jozefa do 
baptysterium, gdzie czeka na ich trójkę maginii, która przybyła z Amsterdamu. Salome idzie przez 
stary kościół, którzy stał się demesne grupy magów. Miejsce wolne jest od Paradoksu, więc 
wszyscy uŜywają Rot i zaklęć improwizowanych w swobodny sposób. MG opisuje wnętrza 
budowli, dla której czas się zatrzymał w wiekach średnich oraz magów, dokonujących cudownych 
eksperymentów. Kiedy Salome dochodzi do pozostałych Bohaterów, to pozostali gracze powinni 
przejąć narrację i opisać, gdzie dokładnie znajdują się Jozef i Dedalee oraz co robią. Wcześniejsze 
opisy magii mają zasugerować, Ŝe gracze mogą popuścić wodze fantazji i przedstawić swoich 
Bohaterów w sytuacji zupełnie magicznej (w poprzedniej scenie zaprezentowali się bardziej od 
strony społecznej). 

Kiedy Bohaterowie wchodzą do baptysterium, mijają romański portal o łuku wypełnionym 
rzeźbami. WaŜne jest, Ŝeby MG opisał Salome kamienne dzieło, przedstawiające chwilę po 
narodzeniu Chrystusa, gdy Salome obmywa go w naczyniu przypominającym kształtem wielki 
kielich – Kielich Goryczy. Na scence znajdują się równieŜ Maria, św. Józef oraz wół i osioł. 

Wewnątrz okrągłej sali siedzi na niskim stołku kobieta w średnim wieku. Jej duzy brzuch 
świadczy o zaawansowanej ciąŜy. Ma proste, platynowe włosy, bardzo jasne, sprawiające wraŜenie 
niewidzących, oczy, ubrana jest w prostą, białą sukienkę. Obok niej znajduje się omszała, 
kamienna chrzcielnica o kształcie duŜego kielicha. Kobieta prosi, by Bohaterowie zamknęli drzwi 
do pomieszczenia, a następnie się przedstawia jako jedna z Trzech Sióstr. Mówi, Ŝe zajmują się 
strzeŜeniem społeczności magów w całych Niderlandach, badając zmiany we wzorcach 
przeznaczenia interweniują w róŜnych miejscach i momentach. Wyjaśnia teŜ, Ŝe grupa 
Bohaterów, którą od tej pory traktuje jako Kabałę, musi odnaleźć Labirynt w Amsterdamie – 
Ŝeby Dedalee mogła dokończyć inicjację do swojego Zakonu. Powodem do wyjazdu jest… 
zniszczenie Sanctum w Utrechcie, 

Informacja o Sanctum powinna zostać zaprezentowana spontanicznie, ale dość dobitne, Ŝeby 
gracze zorientowali się, Ŝe coś jest nie tak. W tym momencie zdają sobie sprawę, Ŝe w całej 
świątyni zapanowała grobowa cisza, nie ma Ŝadnych odgłosów rozmów, muzyki, czy hałasu 
magicznych efektów. Opis MG powinien skupić się na zamkniętych drzwiach, zachęcając tym 
Bohaterów do sprawdzenia, co się dzieje za nimi. Kiedy ktoś wreszcie otworzy przejście do nawy 
głównej, okaŜe się, Ŝe na podłodze leŜą trupy pozostałych magów, zaś przy nich w doskonałej 
ciszy uwijają się ich mordercy – grupa dziwnych osób, ubranych w obszerne, czarne płaszcze. 
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Jeden z atakujących odwróci głowę w kierunku Bohaterów, co pozwoli na oględne przyjrzenie 
się mu. Pod kapturem widać twarz o bardzo ciemnej skórze, choć rysy nie są negroidalne. Widać 
na niej Ŝyłki błękitnego, iluminacyjnego tatuaŜu, który tworzy wszystkie rysy twarzy. Światło 
rysuje kontur oka, zaznacza usta, ozdabia delikatnym wzorem policzki i czoło. 

Kiedy zabójca zauwaŜa Bohaterów, w ślad za nim idą pozostali – Ŝadne słowo nie padło, ale 
wszystkie błękitne spojrzenia zwracają się ku baptysterium. Mordercy ruszają w całkowitej ciszy 
ku Bohaterom. Biała Siostra woła ich, Ŝeby natychmiast zamknęli drzwi. Jej widzące wszystkie 
czasy oczy wydają się obłąkane, na czoło występują kropelki potu a oddech robi się urywany. 
Zaczyna się poród. Zwraca się do postaci słowami: Zanim sama zaraz stracę Ŝycie, to wpierw was 

urodzę. Ustawia się na stołku jak do porodu, wyrywa sobie z głowy pojedynczy, srebrzysty głos 
i daje go do ręki Salome. 

Światło w pomieszczeniu gwałtownie ściemnia się aŜ do absolutnego mroku, w którym jedyną 
jasną rzeczą jest srebrzysty włos, cienka kreska dryfująca w przestrzeni, kurcząca się to 
pojedynczego białego punkciku. MG powtarza początkowy cytat z Alicji – W dół, w dół, w dół. Czy 

to spadanie nigdy się nie skończy? – po czym punkt światła nagle się rozrasta w niesłychanym tempie 
i blasku. W końcu okazuje się światłem kończącego się dnia, gdy pociąg Bohaterów wyjeŜdŜa 
z tunelu, co kończy retrospekcję. 

� Informacje dodatkowe: Gdyby w momencie ataku na Sanctum któryś z Bohaterów 
zwrócił wzrok ku leŜącym na podłodze magom, zobaczyłby, Ŝe część osób nie Ŝyje, ale 
jedna z nich delikatnie się poruszyła. Gdyby mag uŜył magii, mógłby zauwaŜyć, Ŝe 
leŜące postaci są wysączone z energii, a najprawdopodobniej skradziono im dusze – są 
pozbawione aury. 

� Istotna informacja: Atakujący to golemy to wysłannicy Katedry Światła. Zbierają 
dusze magów, Ŝeby dzięki nim obudzić Śpiących Braci. WaŜna informacją jest opis 
błękitnych tatuaŜy, gdyŜ wkrótce Dedalee odkryje, Ŝe sama posiada identyczne. 

Akt II 

Bohaterowie przybywają do Amsterdamu, rezerwują pokoje hotelowe. Pierwszym dla nich 
krokiem będzie zorientowanie się w sytuacji Przebudzonych w nowym mieście. Drugim zaś, 
udanie się na Konwokację zwołaną przez amsterdamskie Consilium. W trakcie Aktu II gracze 
poznają równieŜ okoliczności, w których ich postacie Przebudziły się. 

� Wskazówka: Proponowana kolejność scen jest sugestią, z której MG moŜe nie 
skorzystać, jeŜeli nie będzie to odpowiadać jego stylowi gry – fabuła nie straci wtedy 
na logice.  Sceny II, III i IV tego aktu nie muszą rozgrywać się w zaproponowanej 
kolejności. II powinna się zacząć, gdy Bohaterowie odpoczywają w pokoju hotelowym. 
III zostanie odegrana, kiedy Bohaterowie będą chodzić po Amsterdamie. IV zaś 
nastąpi, jeśli Salome postanowi w tym momencie sprawdzić, dokąd zaprowadzi ją 
srebrna nić. Warto dostosować kolejność wydarzeń do akcji graczy, Ŝeby uniknąć 
wraŜenia, Ŝe są wpychani w nowe sytuacje wbrew swoim planom działania. 
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� Wskazówka: W zaleŜności od preferowanego stylu MG moŜe postawić na aktywność 
graczy, którzy sami będą eksplorować wykreowany świat albo zdynamizować opowieść 
i wprowadzić ostre, „filmowe” cięcia. W drugim wypadku MG pomija wszystkie 
nieistotne dla fabuły czynności Bohaterów i zaczyna opowieść prezentując pewną 
zastaną sytuację, np.: Z samego rana postanowiliście sprawdzić dzielnicę, w której zeszłej nocy 

nastąpił wybuch. Właśnie idziecie zaśmieconym chodnikiem Dzielnicy Czerwonych Latarni… 

� Wskazówka: Podczas scen retrospektywnych będą pojawiać się Bohaterowie 
NiezaleŜni. MG moŜe ich odgrywać, ale odbywałoby się to kosztem bezczynności 
pozostałych graczy. Dlatego sugeruję, Ŝeby BNów poprowadzili pozostali gracze. Przy 
kaŜdej scenie nadmienione będzie, który gracz powinien w niej uczestniczyć. Podana 
teŜ będzie rola, którą powinien dostać wydrukowaną na kawałku papieru. Będzie to 
drobna uwaga: kim jest oraz jakie są jego cele na czas tej sceny. 

Scena I 

Bohaterowie przybywają do Amsterdamu  późnym popołudniem i wysiadają na wielkim 
dworcu kolejowym, połoŜonym na granicy Starego Miasta i nowoczesnych dzielnic. 
W gigantycznym budynku znajdują się stacje kolejowe, na niŜszych poziomach równieŜ metro. 
W głównej hali jest wielopiętrowa hala hipermarketu połączona z budynkiem hotelu Knossos. Na 
zewnątrz znajduje się dworzec autobusowy, z którego odjeŜdŜają busy na port lotniczy. Wszystkie 
te informacje mają sprawić, Ŝeby gracze rozpoznali miejsce jako gigantyczny węzeł 
komunikacyjny. 

Kiedy Bohaterowie wysiadają z pociągu, pracownicy kolei dowoŜą do nich wózek z bagaŜami 
– znajdują się tam wysokie walizy, teczki na sprzęt komputerowy, pudła z ubraniami. Następnie 
podchodzi boy hotelowy z logo Knossos (młodzieniec przeskakujący przez byka ze słynnego 
kreteńskiego fresku) i proponuje usługi swojej firmy. Nie ma problemu, Ŝeby gracze zdecydowali, 
Ŝe wybiorą inne miejsce. Knossos, kojarzące się z mitycznym Labiryntem jest fabularnie 
atrakcyjne, ale nie konieczne do rozwoju historii. 

� Wskazówka: Boy moŜe zostać przewodnikiem bohaterów po kompleksie 
komunikacyjno-rozrywkowym, równieŜ podczas kolejnych scen. Warto, Ŝeby MG 
zaprezentował go jako sympatycznego fajtłapę (pryszczaty licealista, dorabiający do 
kieszonkowego po szkole), który moŜe być źródłem informacji o mieście. 

Po zainstalowaniu się w hotelu (pojawiają się problemy z imieniem Salome) Bohaterowie mają 
czas, Ŝeby przejrzeć swoje bagaŜe. Dla ułatwienia moŜna im zasugerować przyjemny apartament, 
który wyeliminuje sceny chodzenia od pokoju do pokoju. Wszak zostali wysłani w podróŜ 
magicznie i nigdy się nie pakowali. Jest to pole do popisu dla graczy, którzy mogą zaprezentować 
charakter swojej postaci poprzez zaprezentowanie tego, co ma ze sobą. Mają pełną dowolność, 
sami powinni się ograniczyć rozsądkiem i klimatem sesji. 

WaŜne jest, Ŝeby MG zasugerował Dedalee, Ŝe ma ze sobą teczkę z rysunkami. Jeśli 
dziewczyna ją otworzy, w środku będzie plik bardzo zręcznie wykonanych szkiców 
przedstawiających młodego chłopaka. Sama jego postać pozbawiona jest szczegółów  
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� Informacje dodatkowe: JeŜeli bohaterowie uŜyją mass-mediów, np. sprawdzając 
wiadomości w telewizji bądź Internecie, mogą się dowiedzieć, Ŝe tego dnia w Utrechcie 
dokonano rozbiórki starego, walącego się kościoła romańskiego wraz z przyległymi 
budowlami. Fragmenty historycznego gruzu zostały przekazane Muzeum Historii 
Miasta. Na tym miejscu powstaną obiekty mające „uzdrowić tkankę miasta”. JeŜeli 
Bohaterowie nie będą szukać informacji w ten sposób, news moŜe zostać przytoczony 
podczas Konwokacji. 

Scena II 

Scena II następuje kiedy Bohaterowie wieczorem bądź nocą siedzą w hotelu. Przychodzi do 
nich wysłannik amsterdamskiego Consilium (Gwiazda). Jest nim bardzo skomplikowana Rota, 
która dotrze do Bohaterów za pomocą wizualizacji, np. staroświeckiego Lokaja albo wiadomości 
e-mail. JeŜeli postacie trzymają się razem, sam Lokaj wystarczy, w innym razie skontaktuje się 
z kaŜdym z osobna. Jego znakiem (wzór na ubraniu, logo, ikona) jest pentakl, przedstawiający 
Cosilium. 

Lokaj informuje magów, Ŝe w związku z ostatnimi wydarzeniami w Amsterdamie oraz  ich 
Bohaterów, została zwołana nadzwyczajna Konwokacja. Zebranie ma charakter astralny i Lokaj 
ma za zadanie ich tam zabrać. Kiedy Bohaterowie będą gotowi, procedura Roty się wypełni, np. 
gość poda błękitną pigułkę i szklankę wody a załącznik w interaktywnej wiadomości e-mail 
będzie hipnotyzującym filmikiem. Magowie przeniosą się w przestrzeń astralną. 

Miejscem Konwokacji jest niebo nad nocnym Amsterdamem. Bohaterowie są zawieszeni nad 
ziemią w postaci błyszczących punktów. W pewnym momencie widzą, jak z letniego nieba 
„obrywają się” cale konstelacje gwiazd, które przyjmują kształty magów. Ich avatary są rozmaite, 
choć przez kaŜdy „prześwieca” prawdziwa twarz danej osoby. Młoda Chinka jawi się jak wielki 
smok otoczony kulami ognia; Arab unosi się na wielobarwnym dywanie, wsparty na stosach 
poduch pali nargilę; grupa Niderlandczyków w czarnych szatach z kryzami niczym uczniowie 
doktora Tulpa. Gracze mogą popuścić wodze fantazji wymyślając swoje wizualizacje. 

W pewnym momencie na niebie pojawia się pięć jaśniejszych punktów, które stają się kolami 
światła, z których w chmurach iskier pojawiają się członkowie Consilium: 

� Hierarcha: starzec z długą, siwą brodą, łysą głową, krzaczastymi brwiami, 
zwieszającymi się nad pomarszczonymi, cięŜkimi powiekami. Siedzi na tronie 
z kryształu i wody. Jest flegmatyczny, reaguje powoli, ale jego słowa traktowane są 
jako ostateczne. Widać, Ŝe coraz trudniej jest mu się interesować wieloma sprawami 
i dąŜy do tego, Ŝeby mieć spokój. 

� Starucha w Bieli: stara kobieta o bardzo długich, białych włosach, ubrana 
w jaśniejącą szatę. Po jej wyglądzie moŜna poznać, Ŝe jest jedna z Trzech Sióstr. 
Reprezentuje piękno, jakie cechuje osoby z dumą przyjmujące swoją starość. Jej wzrok 
jest smutny, nie bierze aktywnie udziału w zebraniu. 

� Pan na Globie: młody męŜczyzna, blondyn z podgolonymi włosami, ma błękitne 
oczy. Siedzi na błękitnej kuli. Ma na ciele tatuaŜ, o podobnym wzorze do tego, który 
ma Dedalee – co dziewczyna rozpozna po chwili. Jest to Theodoor, czyli szpieg 
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Katedry Światła, który pracuje na to, by ośmieszyć Hierarchę w oczach 
Przebudzonych i dzięki temu zdobyć wpływy. 

� Osoba w Masce: najprawdopodobniej StraŜnik Zasłony. Ubrany w strój aktora teatru 
nō, na twarzy ma maskę przedstawiającą młodą osobę. W blasku bijącym od miasta 
rysy drewnianej twarzy są niepokojące, ale nie sugerują Ŝadnych emocji. ToŜsamość 
tego maga nie zostanie nigdy zdradzona (na tym zasadza się idea maski: moŜe to być 
kaŜdy i nikt zarazem), w trakcie przygody moŜna podsycać w graczach podejrzliwość 
wobec pozostałych bohaterów. 

� Postać z Gry: ostatni członek Consilium para się tech-magią, jego avatar jest kopią 
bohatera z gry komputerowej – MG powinien wybrać grę, którą gracze znają i lubią. 
Daje mu to równieŜ pole do poza-fabularnych aluzji i dowcipów. 

Konwokacja przypomina zgromadzenie Senatu w pierwszej części Gwiezdnych Wojen, na środek 
astralnej sceny spływa ktoś, kto chce wypowiedzieć się przed zgromadzeniem. Oficjalne otwarcie 
się nie odbędzie, poniewaŜ juŜ na samym początku przed szereg wysuwają się trzej męŜczyźni na 
latających dywanach, w oparach fioletowego i zielonego dymu. Od razu zaczynają się wykłócać 
o to, Ŝe tydzień temu zgłaszali problemy w swojej dzielnicy i nikt nie przyszedł im z pomocą. 
Reakcją są uśmieszki wielu zebranych, powstaje szmer. 

W tym momencie Bohaterowie otrzymują prywatny przekaz astralny. Mag o avatarze z gry 
wysłał do nich „chowańca” (równieŜ powinien być postacią komputerową), przez którego 
przemawia. Przede wszystkim zwraca się do Jozefa; pyta się o ich podróŜ Bohaterów i czy 
zechcieliby zdać raport z tego, co się wydarzyło w Utrechcie. 

Podczas gdy Bohaterowie uczestniczą w prywatnej rozmowie, dyskusja w tle zamienia się 
w kłótnię, do której dołączają się inni magowie. Magini w Bieli pozostaje niewzruszona; 
Hierarcha chce zareagować, ale jest przekrzykiwany; Osoba w Masce porusza się w swoich 
szatach niecierpliwie; Pan na Globie próbuje włączyć się do dyskusji, ledwo panuje nad nerwami, 
ale bardzo mu zaleŜy na zachowaniu twarzy. Nagle w dole, w Dzielnicy Czterech Świateł 
następuje eksplozja, postacie męŜczyzn na dywanach rozpływają się w powietrzu. Zdarzenie to 
powoduje prawdziwe poruszenie wśród zebranych. MęŜczyzna na Globie odwraca się do grupy 
młodych magów, znajdujących się nieopodal niego, którzy kiwają głowami na potwierdzenie, Ŝe 
zrozumieli sugestię, a następnie zlatują ku miastu w stronę wybuchów. 

Retrospekcja, Jozef 

W tym momencie następuje retrospekcja dla Jozefa. Wpatrując się w ogniste kwiaty, 
pojawiające się nad Dzielnicą Czerwonych Latarni, wraca pamięcią do dnia, kiedy sam przeŜył 
podobną sytuację. 

� Rola: Bohaterka NiezaleŜną w tej scenie będzie Ŝona Jozefa, którą odegra gracz od 
Dedalee. Jest to piękna kobieta o długich włosach koloru starego złota, oczach mocno 
podkreślonych czarną kredką i lekko chropowatym głosem aktorki teatralnej. Kobieta 
przychodzi z zakupami – torby z wystającymi z nich bagietkami i włoszczyzną – do 
pracy swojego męŜa, gdyŜ właśnie skończył urzędować. Czeka na niego przy 
samochodzie, razem mają pojechać do domu. Zanim jeszcze wsiądą do pojazdu, chce 
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namówić męŜa na romantyczną kolację w mieście. BNka w kluczowym momencie 
powinna zwrócić się do męŜa zdrobnieniem, które gracz od Jozefa zapisał na kartce na 
początku sesji. 

Jozef właśnie skończył pracę, wyszedł z sali sądowej, gdzie toczy się seria nowych rozpraw. 
W wyniku procesu pewna grupa zbrodni z II Wojny Światowej moŜe zostać obłoŜona amnestią. 
Sprawa jest o tyle dziwna, Ŝe do dzisiaj Ŝadna z zaangaŜowanych w tamte  wydarzenia osób nie 
powinna juŜ Ŝyć, a cała sprawa wygląda na próbę wyczyszczenia pewnej karty historii. Naciski są 
ogromne, wszyscy pracownicy Trybunału Sprawiedliwości są bardzo zdenerwowani 
i rozdraŜnieni. 

Bohater wychodzi z Pałacu Pokoju, monumentalnego budynku z czerwonej cegły. Wychodzi 
przed bramę, gdzie zaparkował samochód i spotyka swoją Ŝonę. MG powinien zaprezentować 
sytuację tak, Ŝeby było widać, Ŝe Bohater moŜe zdjąć z siebie bagaŜ stresu, ukochana kobieta jest 
jego ucieczką ze świata wątpliwej sprawiedliwości. Kiedy bohaterowie wsiądą do samochodu 
i Jozef przekręci kluczyki w stacyjce, nastąpi wybuch. W tym momencie MG powinien bez słowa 
zagrać lub odsłonić kartę Śmierć i przejść do kolejnej sceny wykorzystując motyw wybuchu. 

�� 

Jozef przygląda się ogniom, które tańczą w miejscu, gdzie chwile wcześniej nastąpił wybuch. 
Zostaje wywołany przez Postać z Gry do zabrania głosu i opowiedzenia o problemach, których 
był świadkiem. Pozostali Bohaterowie mogą go w tym wspierać. Na wszystkie informacje 
najbardziej Ŝywiołowo zareaguje Pan na Globie, który prędko zwróci się do Hierarchy i wezwie 
go do działania. Im nacisk będzie silniejszy, tym starzec bardziej będzie się wycofywał i sugerował 
rozwagę i zaniechanie pochopnych działań. Osoba w Masce zwróci się do Hierarchy, nie 
wypowiadając słowa, które doszłoby do uszu zebranych. W odpowiedzi przywódca Consilium 
pokręci odmownie głową i zarządzi, Ŝe sprawą wszystkich zamachów wpierw zajmie się Pan na 
Globie i gdyby jemu się nie powiodło zapanować nad sytuacją, dopiero wtedy Przebudzeni sięgną 
po cięŜsze środki. Na tę wieść Pan jakby urośnie, na szyi rozbłyśnie mu delikatnym błękitnym 
światłem arabeskowy wzór. 

Dedalee powinna się zorientować, Ŝe sama posiada podobny tatuaŜ, choć jest to zaleŜne od 
tego, gdzie go ma. JeŜeli podczas tej sceny jest on widoczny (np. jej avatar równieŜ go posiada), to 
od razu zauwaŜy, Ŝe w świetle gwiazd tusz zaczyna się najpierw srebrzyć, a następnie widać 
delikatną, błękitnawą poświatę. JeŜeli zaś tatuaŜ jest ukryty, dziewczyna odkryje go po 
zakończeniu projekcji astralnej, np. podczas wieczornej toalety czy w lustrze stojącym przy łóŜku. 

Po rozmowie między Hierarchą a Panem na Globie, podnoszą się kłótliwe głosy pozostałych 
obecnych, jedni chcą prędkiego rozpatrzenia ich wniosków, drudzy protestują przeciw mieszaniu 
się w cudze sprawy, jeszcze inni chcą, Ŝeby podjąć bardziej zdecydowane kroki i oskarŜają 
Hierarchę o bezczynność. Tymczasem Consilium z bardzo zadowolonym z siebie Panem 
rozpływa się, po chwili gasną kolejne avatary, Bohaterowie wracają do hotelu. 

Scena III 

Scena III będzie miała miejsce kiedy bohaterowie będą się przechadzać uliczkami 
Amsterdamu. Dobrym pretekstem byłoby udanie się do Dzielnicy Czerwonych Świateł aby 
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dokonać tam rekonesans. Bohaterowie przechodzą koło Klubu Lamia i rozpoznają, Ŝe jest 
oznaczony graffiti zawierającym atlantydzkie znaki – nierozpoznawalne bądź niewidzialne dla 
Śpiących. JeŜeli jest to wspomniana Dzielnica, to w odległości kilkuset metrów od Klubu 
odgrodzono policyjnymi taśmami miejsce, gdzie eksplodowały dwa samochody. W pobliŜu 
znajduje się wóz policyjny, fotoreporterzy wykonują zdjęcia dla prasy brukowej. 

Wnętrze klubu (Koło Fortuny) jest zadymione, niezaleŜnie od pory, kiedy Bohaterowie tam 
przyjdą w środku będzie kilkanaście osób: siedzą leniwie na niskich kanapach, zwierzają się 
barmanowi i wiją się na okrągłym parkiecie do hipnotycznej muzyki. PowyŜej głównej sali 
znajduje się galeria, w której są inne pomieszczenia klubowe. 

Od początku uwaga Dedalee skupia się na kobiecie, która siedzi w loŜy na podwyŜszeniu, skąd 
moŜe obserwować wszystkich w klubie. Wokół jej bordowej kanapy wisi aksamitna kotara, nad 
stolikiem wisi Ŝyrandol z czarnych kryształów, rozbijających światło na setki refleksów. Kobieta 
ma długie, rude włosy, częściowo splecione w cienkie warkocze, oplatające fryzurę. Ubrana jest 
w obcisłą, czarną sukienkę do samej ziemi. Na alabastrowej szyi nosi aksamitkę z kawałkiem 
obsydianu. rekwizytem damy jest czarna laska ze złotą gałką w kształcie głowy koguta. Wszystkie 
próby czytania wzorców czy aury bohaterki spełzają na niczym. 

Dedalee powinna wejść w dialog z kobietą, która moŜe się przedstawić jako Lamia. W trakcie 
ich rozmowy MG powinien wplatać w opisy delikatne porównania bohaterki do węŜa, np. Ŝe jej 
skóra jest gładka jak łuska, kiedy zmienia pozycję na kanapie, nogi na chwile przypominają dwa 
węŜe. Lamia pobieŜnie odpowie na zadawane jej pytania, ale chętniej odpowiada pytaniem 
próbując dowiedzieć się czegoś o Dedalee. Nie chodzi jej o Ŝadne konkrety, które mogłyby być 
potraktowane jak próba szpiegostwa, tylko ogólne pytania o obraną drogę, źródła i cele. 

Ze słów Lamii wynika, Ŝe jej klub był schronieniem dla magów. Ostatnio stali się oni celem 
ataków podejrzanych grup neonazistowskich. Ich członkowie wcześniej pojawiali się w klubie 
i rozmawiali z magami – być moŜe mieli wspólne interesy, nawet zawęŜone do Przebudzonych – 
ale właścicielka klubu nie wie, na czym polegały kontakty. Ostatnimi czasy relacje między 
grupami nagle się popsuły, musiała kilka razy interweniować na agresywne zachowanie 
neonazistów. Po ostatnim zamachu w klubie schronił się ostatni z magów, ale prawdopodobnie 
nie moŜna mu pomóc. Lamia proponuje teŜ, Ŝeby Bohaterowie rozejrzeli się po piętrze, gdyŜ tam 
mogą znaleźć kilka odpowiedzi na swoje pytania. 

Na piętrze znajdują się loŜe dla VIPów, drugi barek oraz studio tatuaŜu. Drzwi są otwarte, 
nikogo nie ma w środku. Na ścianach wiszą projekty wzorów oraz zdjęcia wykonanych tatuaŜy. 
Wśród projektów jest jedna plansza z nowszymi pracami, narysowane są czarnym konturem, 
wypełnionym błękitną barwą. Przedstawiają róŜne symbole, oznaczające doskonałość, ale 
i skończenie, niektóre są przerywane. Dedalee poznaje, Ŝe jej tatuaŜ został wykonany w tej samej 
stylistyce. W centrum planszy znajduje się najbardziej niepokojący ze znaków: rzymskie fasces, 
czyli rózgi liktorskie, w postaci toporka zatkniętego w wiązkę strzał. Jozef moŜe rozpoznać, Ŝe 
jest to znak, którego uŜywali magowie Zakonu Adamantytowej Strzały, sympatyzujący w czasie 
Wojny z Rzeszą. 

Kiedy Bohaterowie wychodzą ze studia, podchodzi do nich Lamia. Mówi, Ŝe symbole, które 
właśnie widzieli są bardzo złe i widać po nich, na jaką złą drogę zwiedziono ich twórcę. 
Tłumaczy, Ŝe znaki, zazwyczaj znaczące rozwój, dąŜenie do doskonałości, kreatywność, 
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oświecenie zostały osłabione. Zwrócone są w złym kierunku, połamane, obwiedzione 
ograniczającymi figurami. W tym momencie Lamia z błyskiem w oku dotyka Dedalee do jej 
tatuaŜu, nawet jeśli ten znajduje się pod ubraniem. Bierze dziewczynę na parkiet, gdzie zaprasza ją 
do tańca. Dedalee zauwaŜa, Ŝe na podłodze znajduje się mozaika przedstawiająca labirynt albo 
spiralę. Kobieta mówi jej, Ŝe kaŜda sytuacja bez wyjścia ma ukryte drzwi, a młoda magini jest 
kluczem. W tym momencie wszystko zaczyna wirować, dookoła pojawia się wiele tańczących 
i śmiejących się postaci. 

Kiedy Dedalee będzie próbowała przedostać się przez tańczący tłum, ludzie nagle się 
rozstępuje i dziewczyna widzi Kala. Następuje retrospekcja. 

Retrospekcja, Dedalee 

Dedalee jest na imprezie, ma ze sobą materiały do szkicowania, spontanicznie robi małe 
portrety róŜnych osób. Spotyka młodego chłopaka, który chce jej pozować. W zamian za to on 
proponuje jej wykonanie tatuaŜu. Sytuacja robi się bardziej erotyczna. Zanim na sesji zrobi się 
„gorąco”, MG zagrywa kartę Kochankowie i kończy tym retrospekcję. 

� Rola: Bohaterem NiezaleŜnym jest Kalixt, którego odegra gracz od Salome. 
Zakładając, Ŝe obie Bohaterki są odgrywane przez dziewczyny, scena będzie miała 
posmak erotyzmu, ale bez przekraczania niewygodnych dla graczy granic. BN jest 
młodym artystą, któremu na imprezie wpadła w oko młoda rysowniczka. Chce poznać 
dziewczynę i namówić ją, Ŝeby zrobiła mu portret. W zamian za to chce zrobić jej 
tatuaŜ, w pokoju obok ma sprzęt. 

�� 

Kiedy retrospekcja się kończy, Dedalee stoi na wprost Kala, który ma zupełnie pusty wzrok. 
Bezbarwnym głosem mówi: Przepraszam, po czym na zawsze milknie. Okazuje się, Ŝe chłopak 
został pozbawiony duszy. Dziewczyna zauwaŜa, Ŝe bohater nie ma teŜ tatuaŜy, w tym bardzo 
charakterystycznego kielicha, który bardzo dokładnie narysowała. 

Scena IV 

Scena IV rozpocznie się, kiedy Salome postanowi skontaktować się z Zakonem Misterium 
bądź sprawdzić, czym jest siwy włos, który przekazała jej jedna z Sióstr. Włosa nie da się zgubić, 
dziewczyna cały czas ma go w ręce. Gdyby próbowała go wyrzucić, powraca do niej, jakby był 
naelektryzowany, przyczepi się do ubrania, etc. Jeśli Salome przykrzy mu się, okaŜe się, Ŝe jest 
rodzajem długiej nici, której materialność jest dość wątpliwa, gdyŜ w pewnym momencie zdaje się 
delikatnie rozpływać w powietrzu. Widać, kierunek, w jakim prowadzi, ale nie moŜna juŜ 
prześledzić dalszej drogi. 

W pewnym momencie Salome zauwaŜa, Ŝe nić nie zwisa luźno, jak do tej pory, tylko 
nieznacznie się napięła. Idąc jej śladem Bohaterowie docierają do jednej z gorszych dzielnic 
Amsterdamu, na zaśmiecone podwórze jednego z bardziej zapuszczonych budynków. Na 
połamanej ławce, poznaczonej chuligańskimi napisami, siedzi bezdomna staruszka. Obok niej 
stoi wypatroszony wózek dziecięcy, na którym znajduje się cały dobytek: kartony, worki 
z ubraniami, metalowe naczynia w plastikowych skrzynkach na napoje, a to wszystko przykryte 
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baldachimem brudnej, Ŝółtej folii. Kobieta moczy obolałe nogi w misce, napełnionej wodą, obok 
postawiła jej podarte, rozchodzone buty. 

Bohaterowie mogą chcieć pomóc staruszce – przyjmie kaŜdą jej formę. Kiedy nawiąŜą z nią 
kontakt, okaŜe się, Ŝe jest ona najstarszą z Trzech Sióstr (Cesarzowa). Przedstawi się Salome jako 
Ahazwera, śydówka Wieczna Tułaczka. Wyjaśni, Ŝe aby posiąść prawdziwą wiedzę, nie naleŜy się 
przywiązywać ani do miejsca, ani do ludzi, dlatego wybrała takie Ŝycie. Od tego momentu 
Bohaterowie widzą ją podwójnie, jednocześnie jako brudną, zabiedzoną kobietę, jak i dumną 
maginię w jaśniejącej, białej szacie. 

Kobieta naleŜy do Zakonu Misterium. Razem z Siostrami odczytała, Ŝe Bohaterowie mogą 
odegrać bardzo istotną rolę w historii magów. Kiedy zaczęły się zabójstwa i zamachy stwierdziły, 
Ŝe to juŜ czas. Do tej pory wszyscy Bohaterowie wplątali się w liczne nici przeznaczenia, nieznany 
wróg od dłuŜszego czasu krąŜy wokół nich – odwołuje się do tego, Ŝe Kalixt na polecenie 
Katedry napiętnował Dedalee nikczemnym tatuaŜem, Jozef był celem zamachu, a Salome została 
pozbawiona imienia. 

Magini proponuje, Ŝeby Bohaterowie sami zobaczyli, jak przeznaczenie się wokół nich 
zaplątało. Wyjmuje nogi z misy z wodą, podaje po kolei postaciom. Kiedy zaglądają w toń, nagle 
bure mydliny i pływający na dnie muł znikają, powierzchnia zamienia się w lustro, odbijające 
niebo. Zaczynają się wróŜby. 

� Jozef widzi siebie jako człowieka z głową woła. Wyraźnie rozumie, Ŝe nie jest bykiem 
– symbolem płodności – tylko kastratem. W odbiciu widzi swoje oczy jako 
nieskończenie smutne, tylko oczy człowieka i krowy mogą mieć tak przejmujący 
wygląd. 

� Dedalee ujrzy siebie z wielkim, świecącym tatuaŜem na piersi. Widzi, Ŝe drzewo 
próbuje się rozrosnąć, ale otaczający je okrąg mu to uniemoŜliwia. TatuaŜ jest jak 
pieczęć, która blokuje pełen potencjał magini. 

� Salome zaglądając w lustro, ma wraŜenie, Ŝe jest zasysana w tunel. Wszędzie wokół 
wiją się pajęczyny nici, kiedy ociera się o nie, pojawiają się na nich ostre kolce, 
rozrywające jej skórę. Zaczyna się retrospekcja. 

Wizja, Salome 

Salome znajduje się w WieŜy śelaznej Rękawicy, która jest jednocześnie WieŜą Babel, Latarnią 
Morską z Faros, Wiszącymi Ogrodami Semiramidy oraz Biblioteką Aleksandryjską. Piękno łączy 
się z duszną atmosferą snu, w którym śniący jest zagubiony i nie moŜe znaleźć wyjścia. Bohaterka 
chodzi po ukwieconych korytarzach, mijając sadzawki z fontannami, szukając jakiegoś zwoju – 
sama nie wie, jakiego. Spotyka Bibliotekarza, który jest babilońskim sfinksem. Ten próbuje jej 
pomóc(Sąd Ostateczny). 

� Rola: Bohater NiezaleŜny pomaga Salome odnaleźć jej imię, rolę odegra gracz od 
Jozefa. Bibliotekarz jest Sfinksem, strzegącym tajemnic. Wie, Ŝe Salome szuka imienia, 
ale chce, Ŝeby sama sobie to uświadomiła. Po zadaniu mnóstwa pytań zapyta o imię 
i poinformuje, Ŝe Salome to nie jest dobra odpowiedź. ZauwaŜa wtedy, Ŝe imię nie jest 
na Ŝadnym ze zwojów, tylko w Bohaterce – i musi je z niej wyrwać. Dosłownie. 
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Po rozmowie z bibliotekarzem Salome dowiaduje się, Ŝe zna imię i nagle Sfinks się na nią 
rzuca. Zaczyna się magiczna walka, ale w końcu potwór rozdziera ją na kawałki. W pewnym 
momencie zaczyna mówić wszystkimi językami świata, a następnie jej imię wyrywa się w bólu 
z ust. Od wrzasku trzęsą się ściany – choć nie pada Ŝadne słowo. Salome wie od tej pory, Ŝe zna 
swoje imię, ale jest ono przed nią ukryte. 

�� 

Kiedy wszyscy Bohaterowie skończą patrzenie w magiczne lustro, staruszka stwierdzi, Ŝe teraz 
jest więcej pytań niŜ odpowiedzi. Jako Ŝe ona jest tą, która kończy wszystkie rzeczy, a nie otwiera 
nowe, proponuje pomoc najmłodszej z Sióstr, Virginii. PrzekaŜe im klucz z uchwytem 
w kształcie sierpa księŜyca, drugi koniec zaś strzela kończy się błyszczącymi wzorcami, które 
rozpuszczają się w przestrzeni. Staruszka mówi, Ŝe drzwi znajdą się same. Wylewa wodę z misy 
na ziemię lub do kanału, zakłada buty i odchodzi ze swoim wózkiem. Salome zauwaŜa, Ŝe cały 
czas posiada srebrzystą nić – poznała, dokąd wiedzie jeden jej koniec, ale drugi pozostaje 
tajemnicą. 

� Wskazówka: Klucza będzie moŜna uŜyć, kiedy wszystkie sceny Aktu II będą 
zakończone. 

Akt III 

Bohaterowie rozpoznają juŜ swoje problemy, czas, Ŝeby stawili im czoła. Mają jedną 
wskazówkę – szukają Virginii. Poza tym kłopoty same będą ich ścigać, gdyŜ Katedra Światła juŜ 
wie, gdzie znajdują się trzej magowie, którym do tej pory udawało się wymknąć. Dodatkowo 
w tym Akcie odbędą się inicjacje wszystkich Bohaterów. 

� Wskazówka: śeby zaznaczyć, Ŝe po inicjacji dokonała się faktyczna zmiana w Ŝyciu 
Bohatera, moŜna go nagrodzić podwyŜszając poziom Gnozy i/lub kropek 
w Arkanach. 

Scena I 

Bohaterowie dowiadują się więcej o wrogu dzięki Virginii. Zakon Misterium daje im dostęp do 
róŜnych informacji, w tym szczegółów dotyczących Katedry Świata. 

Kiedy Bohaterowie są na ulicy po zmroku, księŜycowy klucz zaczyna świecić. Wtedy 
w powietrzu zaczyna się rozszczepiać światło księŜyca, po chwili unosi się tam dziurka od klucza 
utkana ze strzępków światła (KsięŜyc). Kiedy bohaterowie wsadzą w nią klucz, światło 
rozpełźnie się po całej ulicy. Na widok miasta Śpiących nałoŜy się widok Aetheneum Zakonu, 
sklepy będą wyglądały jak staroŜytne archiwa, nad budynkami będą się wznosić świetliste wieŜe, 
a wszystko to skapane w blasku ogromnego księŜyca. 

Do Bohaterów podejdzie młoda dziewczyna w szkolnym mundurku i powie, Ŝe wskaŜe im 
drogę. Po chwili dzięki „podwójnemu widzeniu” zobaczą, Ŝe dziewczyna ubrana jest w szatę 
maga jak z powieści fantasy. Dziewczyna wskazuje im budynek banku Nationale Nederlanden. 
OkaŜe się, Ŝe wzorce oplatają równieŜ ten budynek, ale prowadzą Bohaterów nie głównymi 
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halami, ale bocznymi korytarzami aŜ do drzwi oznaczonych symbolem Misterium. W środku 
pomieszczanie wygląda juŜ normalnie. 

Pokój to ekskluzywny gabinet, przeznaczony dla specjalnych gości, korzystających ze 
specjalnych usług bankowych. Urządzony jest w stylu, jaki preferowałby typowy rekin finansowy. 
W głębokim fotelu za masywnym biurkiem siedzi mała dziewczynka, ubrana w białą sukienkę. Na 
widok bohaterów wstanie, grzecznie się przywita i zaproponuje, Ŝeby usiedli w przygotowanych 
dla nich fotelach. Kiedy Virginia stoi, widać, Ŝe nie jest tak mała, jak się pierwotnie wydawało. 
Dorasta: ręce i nogi ma chude, długie, z wystającymi stawami, cała jest nieforemna, co podkreśla 
nieco za mała juŜ sukienka. 

� Informacje dodatkowe: Virginia zaczęła dorastać, Ŝeby wypełnić lukę w triadzie 
Sióstr po śmierci średniej z nich, Matki. Bohaterowie mogą sami to wywnioskować, 
sama moŜe się teŜ do tego przyznać. Jej moc jest przez to ograniczona, dlatego nie 
pojawiła się na Konwokacji. 

Virginia udostępni Bohaterom wszelkie dane, o jakie poproszą – o ile MG uzna, Ŝe Misterium 
moŜe takowe posiadać. Przede wszystkim Bohaterów moŜe interesować Theodoor oraz 
faszyzujące odłamy magicznych Zakonów. MG powinien tutaj przekazać wiele informacji na 
temat Katedry Światła. Medium, którego Bohaterowie będą uŜywać są magiczne archiwa: 
kwarcowe artefakty, które po aktywacji tworzą interaktywne wizualizacje, o których współcześni 
twórcy VR mogą jedynie pomarzyć. Bohaterowie, zwłaszcza Jozef, mogą skojarzyć ostatnie 
wydarzenia z wojenną działalnością Katedry Światła, choć jeszcze nie wiedzą do końca jakie są jej 
metody. 

Inicjacja Jozefa 

Gdy Bohaterowie wracają do hotelu lub poruszają się po mieście, mijają stację metra (sugeruję 
tu hiper-dworzec przy hotelu Knossos). Nagle Jozef czuje, Ŝe coś jest nie tak, z instalacji 
wentylacyjnej wieje stygijski wiatr. Po chwili przechodnie rozmazują się w barwne smugi, które 
z czasem bledną i szarzeją, Bohater zostaje sam przed stromymi automatycznymi schodami, 
prowadzącymi w dół metra. śeby uruchomić bramkę przy schodach naleŜy wrzucić pieniądz do 
staroświeckiego automatu, a męŜczyzna wyczuwa w kieszeni swój magiczny obol. 

Kiedy Jozef zjeŜdŜa, przez chwilę widzi swoje odbicie na metalowej ścianie, jego głowa 
przypomina bardziej łeb osła niŜ byka (Diabeł). Pojawiają się obok niewidzialne istoty, które 
zdejmują z niego ubranie, MG sugeruje, Ŝe kaŜda jego część symbolizuje jakiś fragment świata 
porzucanego doczesnego (jeśli gracz się tym interesuje, moŜna zasugerować historię Inanny 
schodzącej do podziemia). Jozef dociera na płytę peronu nagi, słyszy bachiczną muzykę aulosów, 
koło niego przemykają eteryczne obnaŜone postacie. Idąc w głąb stacji, widzi w snopie światła 
odwróconą do niego tyłem, równieŜ nagą Ŝonę. W tym momencie iluzja opada, Jozef – zupełnie 
ludzki i bardzo nieprzyzwoity – stoi pośród tłumu na peronie. Dookoła niego tłum się rozszedł, 
męŜczyzna stoi naprzeciw swojej… bardzo zdziwionej Ŝony. 

� Role: Pozostali gracze wcielają się w dwie BNki. Gracz od Dedalee znów ma postać 
Ŝony Jozefa. Kobieta Ŝyje, uwaŜała męŜa za zaginionego. Nagle pojawił się przed nią 
nagusieńki. Chce załatwić wszystkie formalności z policją i jak najszybciej zabrać go do 
domu. Gracz od Salome wciela się w rolę policjantki, która musi spisać zeznania na 
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posterunku, następnie moŜe wypuścić męŜczyznę z Ŝona pod warunkiem, Ŝe 
następnego dnia zgłoszą się na główny komisariat oraz do szpitala na badania. WaŜna 
informacja dla Ŝony Jozefa: kiedy będą opuszczać stacje metra, powinna zwrócić się do 
męŜa inaczej niŜ prawdziwa Ŝona to robiła – róŜnica powinna zostać zaakcentowana. 

Jozef i jego Ŝona znaleźli się na posterunku policji, która znajduje się przy stacji metra.  
Bohater zostaje okryty kocem, następnie ktoś przynosi mu ubranie. Policjantka dokonuje 
krótkiego przesłuchania, po czym puszcza oboje do domu. Kiedy Bohater wyjeŜdŜa z Ŝoną 
z peronu, powinien podjąć decyzję, czy chce uciec w taką wizje Ŝycia. WaŜne jest, Ŝeby BNka 
zwróciła się do niego w nietypowy sposób. MoŜe pojawić się kilka wątpliwości: czy kobieta jest 
prawdziwą osobą, czy jakąś inną istotą (karta Tarota sugeruje demona), czy naleŜy wyprowadzać 
dusze z Zaświatów, etc. MoŜe się teŜ zdarzyć, Ŝe Jozef nie odmówi zabrania swojej Ŝony – nie jest 
to powód do psucia przygody, naleŜy wtedy zaakceptować, Ŝe Bohater będzie teraz Ŝył ze zjawą, 
przekonaną o tym, Ŝe nadal prowadzi normalne Ŝycie. 

Po wyjściu z podziemia wszystko wydaje się normalne i takie jak było. Jozef jednak czuje, Ŝe 
myśli zupełnie inaczej, inaczej czuje. 

Scena II 

Bohaterowie po raz pierwszy stają twarzą w twarz z Theodoorem, Dedalee naprawia to, co 
ogranicza jej ducha, czyli źle zrobiony, magiczny tatuaŜ-pieczęć. 

Do bohaterów przychodzi młodziutka magini z Misterium, którą spotkali przy banku. 
Dziewczyna jest bardzo wystraszona ostatnimi wydarzeniami w Amsterdamie. Przedstawi się jako 
Agnes i poprosi ich, Ŝeby poszli do kawiarni w centrum handlowym i tam bezpiecznie 
porozmawiali – wśród Śpiących nic złego się nie moŜe stać. 

Dziewczyna opowiada, Ŝe współpracując z Trzema Siostrami widzi, co się dzieje w mieście. 
Kilka kabał magów zaczęło tkać dziwne wzorce nad swoimi Sanctami. Ich umiejscowienie układa 
się w jakiś geometryczny wzór na planie miasta. Ci magowie, którzy nie czynili podobnie, padli 
ofiarą zamachów. 

W tym momencie Agnes otrzymuje MMSa, okazuje się, Ŝe to kolejna Konwokacja. Z ekranu 
wyskakuje chowaniec członka Consilium o avatarze z gry. Po chwili pod główna częścią galerii 
handlowej, w wielkiej studni z ruchomymi schodami, pojawia się wizualizacja widoczna jedynie 
dla magów. Na najbardziej eksponowanym miejscu w radzie zasiada Theodoor, pojawiają się 
takŜe Osoba w Masce, Postać z Gry oraz dwie Siostry. Virginia wygląda na duŜo bardziej dojrzałą 
niŜ ostatnio, prawie licealistka. Podczas zebrania do Bohaterów dołączają inni młodzi magowie, 
którzy równieŜ uznali sklep za dobre miejsce do obejrzenia rady starszyzny. 

Theodoor informuje o tym, Ŝe stary Hierarcha zrzekł się nagle urzędu i to on od teraz będzie 
przewodził Consilium (Cesarz) – widać, Ŝe nieliczne ujawnione avatary innych magów przyjęły 
informację z entuzjazmem. Mag wygłasza mowę o konieczności wzmocnienia ochrony w mieście 
i zwiększenie dyscypliny oraz współpracy między kabałami. Reakcje są zróŜnicowane, widać, Ŝe 
młodsi magowie przyjmują wieść z entuzjazmem, podczas gdy najpierw obie Siostry znikają ze 
sceny, a potem Osoba w Masce. 
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Nagle Bohaterowie orientują się, Ŝe przestrzeń hipermarketu skanowana jest Rotą szpiegującą. 
ZauwaŜają, Ŝe jej wzorce skupiają się na nich i w tym samym momencie Theodoor zwraca ku nim 
głowę. Zebranie Consilium zostaje bardzo szybko skończone. Po niedługim czasie coś zaczyna 
dziać się w hali. Przez rzeczywistość przechodzi potęŜna fala magii, Dedalee łatwo zorientuje się, 
Ŝe ktoś nałoŜył na rzeczywistość jakąś dodatkową warstwę przestrzeni. Wszyscy Śpiący 
rozmywają się i znikają. Bohaterowie wraz z grupą młodych magów znajdują się w doskonałej 
kopii miejsca – ale wbrew pozorom nie są sami. 

Pojawia się Theodoor, a jego nadejście zapowiada odgłos tłuczonego szkła. MęŜczyzna ubrany 
jest w piaskowy sportowy garnitur, ma na sobie płaszcz w podobnym kolorze. Kiedy mija kolejne 
witryny sklepowe, eksplodują one miriadami szklanych odłamków. Zaczyna się filmowa scena 
pojedynku, w której Bohaterowie mogą popuścić wodze fantazji, w dziedzinie kieszonkowej 
przeciwnika nie ma miejsca na Paradoks. Sceną wydarzeń są sklepy z elektroniką, restauracje, 
fontanny, w dalszej perspektywie równieŜ stacja kolejowa (ze szklanym dachem!). 

Kiedy Theodoor dochodzi do Bohaterów, przywołuje golemy. W pewnym momencie 
przestrzeń zaczyna się rozkładać na kawałki – tak jakby była jedynie tapetą naklejoną na ruchome 
elementy, odsłaniające ukrytych za dekoracjami zabójców. Teraz widać, Ŝe konstrukty są zrobione 
z ciemnego metalu, na ich ciałach błyszczą wijące się wzory. 

Theo mówi Bohaterom, Ŝe mogą być jednymi z „nich”, mając na myśli Budowniczych Katedr. 
Proponuje, Ŝeby przyłączyli się do jego dzieła stworzenia nowego, lepszego świata dla 
Przebudzonych, gdzie magowie obejmą naleŜyte im miejsce królów rzeczywistości. Nad mówcą 
nagle pojawiają się złociste wieŜe, wszyscy mogą obserwować Katedrę Światła w jej pełnej krasie. 
ZwaŜywszy na sytuację, Bohaterowie raczej nie przystaną na takie warunki, co zresztą wcale nie 
zaskoczy ich przeciwnika. 

Konstrukty atakują Bohaterów uŜywając Rot z dziedziny Sił oraz Materii. Najpierw rzucają się 
na młodych magów, którzy butnie wychodzą przed szereg. W ciągu kilku chwil dzieciaki zostają 
wyssane z dusz, na korpusach zabójców zapalają się nowe wzory. Następnie jako pierwszą starają 
się wyeliminować Salome, następnie skupią się na Jozefie – tak, Ŝeby jednym silnym ciosem 
wyrzucić go na drugi koniec sklepu. Wtedy widać będzie, Ŝe ich ostatecznym celem jest Dedalee. 
Dziewczyna zauwaŜa, Ŝe jeden z golemów, z których naddarto płaszcz, ma na korpusie takie 
same wzory, jak tatuaŜe Kalixta. Dziewczyna ma prawo sądzić, Ŝe to w tę skorupę została 
wysączona dusza jej kochanka, kiedy ten okazał się bezuŜyteczny dla Budowniczych. Chwila 
zapatrzenia się i golem unosi rozkojarzoną Dedalee ją wysoko nad siebie a następnie ciska w dół 
niczym szmacianą lalkę. Podczas upadku coś przecina ciało dziewczyny przez tatuaŜ, zrywając 
jego ciągłość. W tym momencie zaczyna się jej inicjacja. 

Inicjacja Dedalee 

Dedalee otwiera oczy i widz, Ŝe znajduje się we wzorcu Labiryntu. W gęstej ciemności widzi 
wijące się korytarze, rozgałęzienia, wypełniają one całą przestrzeń. Sama zaś znajduje się w jej 
środku, to z niej brałyby początek, gdyby nie urywały się nagle. Po chwili zauwaŜa, Ŝe nie jest 
sama, obok niej stoi Abraxas, węŜowonoga bogini o głowie koguta. W jednej ręce trzyma bicz, 
a w drugiej tarczę (Sprawiedliwość). 
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� Rola: Gracz od Jozefa wciela się w Abraxas. Bogini, utoŜsamiająca połączenie się 
przeciwieństw. Jego zadaniem jest rozebranie magini na części, a następnie 
poskładanie jej od nowa, wywracając wszystkie elementy. Zamknięte koło tatuaŜu 
musi zostać przerwane, drzewo obrócone. śeby dokonać dzieła stworzenia, trzeba 
zacząć od destrukcji – i do tego słuŜy bicz. 

Abraxas uderza biczem w samo serce wzorca Dedalee i zaczyna je składać. Kiedy rozrywa 
koło, jego kawałki łączą się z otaczającymi je elementami Labiryntu. Obrócone drzewo zaś 
zapuszcza korzenie w WyŜszym Świecie a następnie wydaje owoce w Upadłym. Ta najbardziej 
pozytywna relacja dla obu rzeczywistości napełnia dziewczynę mocą. 

�� 

Kiedy Dedalee wraca świadomość, zauwaŜa, Ŝe wcale nie upadła, gdyŜ zahamowała swój lot. 
Czuje, Ŝe panuje całkowicie nad przestrzenią stworzona przez Theodoora, rozpoznaje wszystkie 
jej elementy. Czas na kontratak z którego przeciwnik będzie musiał uciekać ranny. Golemy 
zostają zniszczone, uchodzą z nich dusze wyssanych magów. Jako ostatni gaśnie konstrukt 
z tatuaŜem przedstawiającym kielich. 

Scena III 

Bohaterowie wiedzą, Ŝe nie mogą wrócić do hotelu, gdyŜ zostali wytropieni. NiezaleŜnie od 
tego, jaką wybiorą drogę, Theodoor będzie ich ścigał. Kiedy będą mieli wraŜenie, Ŝe są 
bezpieczni, nagle zobaczą filary Katedry, które wspierają się na róŜnych częściach miasta. Po 
niedługim czasie pojawia się sam Theo (Moc). Widać, Ŝe czerpie moc z pozaziemskich źródeł. 
Dedalee staje się bardzo świadoma tego, jak jest zbudowane miasto. Potrafi otwierać kolejne 
przejścia, boczne furtki. Bohaterowie mogą przemieszczać się przez miejsca nie połączone ze 
sobą w świecie fizycznym: teatr, szpital, pociąg, cmentarz. Za kaŜdym razem widzą jednak, Ŝe po 
ziemi rozpełza się wzorzec Katedry: podłogi zdają się zrobione z kryształowych płyt, na ścianach 
pojawiają się złote arabeski i filigrany, od ziemi unosi się złocista mgła. Dedalee zauwaŜa teŜ, Ŝe 
jej tatuaŜ zaczął Ŝyć wąłsnym Ŝyciem. Wzór rozpełza się po jej ciele z kaŜdym rzuconym 
zaklęciem. KaŜde otwarte przejście to kolejna odnoga na mapie, którą sama się staje. 

W pewnym momencie Salome zauwaŜa, ze Theodoor rzuca potęŜną Rotę przeznaczenia. 
Gęsta pajęczynę przeraŜającej klątwy zostaje wystrzelona wprost w nieświadomą tego Dedalee. 
MoŜliwa jest próba poprzecinania ich albo rzucenia się, aby osłonić dziewczynę. Okazuje się, Ŝe 
zaklęcie było absolutnie mordercze, jedno z najpotęŜniejszych, jakie Bohaterka jest w stanie sobie 
wyobrazić. Postrzępione nici niczym węŜe starają się ją opleść, próbują wgryźć się w jej istotę… 
ale się wciąŜ ześlizgują. W tym momencie kobieta zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe brak imienia 
uratował ją i jej przyjaciół. Myśl ta wciąga ja w inną przestrzeń i czas. 

Inicjacja Salome 

Salome pojawia się w parku. Jest jasny, słoneczny dzień, Bohaterka siedzi na ławce obok 
cięŜarnej kobiety. 
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� Rola: Bohater od Dedalee jest cięŜarną kobietą, której nagle zebrało się na rozmowy 
o ciąŜy. Jest bardzo szczęśliwa, ma wiele planów na przyszłość. Po chwili rozmowy 
z sympatyczna nieznajomą czuje pierwsze skurcze – zaczyna się poród! 

Nagle zaczął się poród, w pobliŜu nie ma nikogo. Salome musi sama przyjąć dziecko. 
W pewnym momencie widzi kłopoty. Nici Przeznaczenia pękają, poruszają się bez Ŝadnego 
związku przyczynowo-skutkowego i zanikają. Salome musi je chwycić razem i siłą wyciągnąć, co 
się udaje. Na świat przychodzi maleńka dziewczynka, kiedy Bohaterka patrzy jej w oczy… 
okazuje się, Ŝe to są jej własne. Młoda matka, bardzo słaba, prosi swoją ją, Ŝeby nadała dziecku 
imię – jako podziękę za pomoc. W tym momencie Salome nadaje sobie Prawdziwe Imię, nagle 
widzi, Ŝe trzyma je wśród poszarpanych nici przeznaczenia i razem z nim wraca do swoich 
czasów (Mag). 

� Sugestia: MG powinien być tu bardzo delikatny, scenę naleŜy przedstawiać, skupiając 
się na dziecku oraz uŜywając sformułować magicznych – nie chodzi ani o makabreskę 
ani o granie na lękach graczy. 

�� 

Kiedy wszyscy Bohaterowie zyskają wyŜszy stan świadomości, ucieczka Theodoora nie będzie 
moŜliwa. Dedalee będzie kontrolować całą przestrzeń. Przeciwnik będzie musiał się chronić 
przed ciosami magii Jozefa. Jednak ostatnie słowo będzie naleŜało do Salome, gdyŜ to z nią mag 
jest połączony nicią przeznaczenia. Theo zrywa część koszuli, na ramionach błyszczą mu 
staroindyjskie symbole słońca – swastyki. Odbywa pojedynek z Salome, jej kabalistyczne zaklęcia 
przeciw jego aryjskiej magii ognia i Ŝarzącego się etheru. W końcu mag pada pod przewagą 
Bohaterów, ale w typowo łotrowski sposób oznajmia im, Ŝe proces przywołania Katedry 
i budzenia jej prawowitych właścicieli juŜ się zaczął. 

Akt IV 

Scena I, Ostatnia 

Bohaterowie widzą, Ŝe nad miastem coraz mocniej zaznacza się Katedra, wkrótce jej wzorce 
wrosną w miasto i zacznie się proces nieubłagalnego wygładzania rzeczywistości. Z pomocą 
Dedalee postacie dostają się do Katedry – warto oddać inicjatywę graczom, Ŝeby sami dowolnie 
rzeźbili efekty tego co robią. 

Wnętrze budowli przypomina gigantyczny kościół gotycki. Połogi pokrywają kryształowe  
płyty, niekończące się rzędy filarów stworzone są ze złocistego, przygaszonego światła, zaś 
patrząc w głąb widać niepokojące, zimne cienie. Całość wygląda nieprawdziwie i iluzorycznie. 
W załoŜeniu widoczne jest centrum, gdzie znajduje się mocniejsze źródło blasku. Niczym 
w średniowiecznej katedrze, na podłodze wyryty jest okrągły labirynt. Dookoła zaś ustawionych 
jest dwanaście trumien z zamroŜonymi w nich Śpiącymi Braćmi o zasuszonych twarzach, 
z insygniami gwałtu i przemocy załoŜonymi na odświętne szaty. 

Nad okrągłą płytą wisi kula ognia, niczym wcielenie boga Agniego (Słońce), jego przepotęŜny 
byt to najwyraźniej obecność Egzarchy. Jest wszystkim co rozumowe, jasne, oczywiste, 
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pozytywne i męskie – a jednocześnie banalne i ograniczające. Istota wita Bohaterów na ich 
ostatniej wieczerzy i dziękuje za przyniesienie czary, którą będzie mógł spełnić za ten Upadły 
Świat. 

W tym momencie Dedalee czuje, jak sploty jej tatuaŜu przesuwają się po ciele, pełzną po 
brzuchu. Jednocześnie Salome zauwaŜa, Ŝe srebrna nić, która przez cały czas zwisała bezwiednie, 
nagle się napręŜyła i prowadzi ku dziewczynie. Widzi widmowe dłonie dwóch Sióstr, które razem 
z nią pociągają za wątek (PapieŜyca). W jednej chwili błyszcząca linia wzoru na ciele Dedalee 
oraz nić spotykają się w pępku. Magini w tym momencie czuje obudzone w niej Ŝycie. TatuaŜ 
niespokojnie wije się po ciele, aŜ w końcu ścieka czarnym barwnikiem z dłoni, tęŜejąc w bicz 
(Wisielec). 

Kula słoneczna wzbije się wtedy wyŜej, pod sklepienie budowli i stapiając się z nim, 
oddzielając się od postaci staruteńkiego Egzarchy (PapieŜ). Jego szare, rozpadające się – ale 
wciąŜ piękne – szaty pamiętają korytarze wieŜ Atlantydy. Twarz ma pokrytą złotem i drogimi 
kamieniami, wygląda niczym szalony starzec, który wynalazł bluźnierczy sposób na konserwację 
swojego wyciekającego z ciała Ŝycia. Bez trudu i mrugnięcia okiem rozbija dwanaście trumien, po 
czym zaczyna wchłaniać budzących się wewnątrz magów jednego po drugim. 

Widać w tym wielkie kłamstwo, niczym źle narysowany symbol. Czas, Ŝeby Dedalee przejęła 
kontrolę nad Labiryntem (Pustelnik). Pod wpływem najdrobniejszego zaklęcia dziewczyny, 
Katedra wywija się na lewą stronę, stając się anty-światynią (WieŜa). Spiralny labirynt okazuje się 
lejem, na dnie którego pełźnie pokraczny człowieczek z ptasią czaszką zamiast głowy. W 
nieokiełznanym głodzie poŜera leŜące wokół ciała Braci, a następnie ich wydala w całości, bez 
trawienia. Uosabia wszystkie systemy, niszczące jednostki i nie mające z tego korzyści. Jest 
jałowy, oszalały i głodny. Kiedy naje się – lub Bohaterowie szybko zareagują – zwróci oszalały 
wzrok ku magom. 

Następuje ostateczne starcie, w którym Bohaterowie powinni ostatecznie odegrać swoje role. 
Walczą przeciwko czystemu złu, śmierci, ciemności. Ich nie moŜna pokonać, ale moŜna osłabić – 
bądź przynajmniej wyrzucić ze świata Śpiących. Dedalee jest tą, która kontroluje miejsce, Salome 
pieczętuje przeznaczenie, zaś Jozef niesie zniszczenie. PoniewaŜ Bohaterowie przeszli całą drogę 
przez Tarota, powinni opowiedzieć ostatnią scenę razem, uŜywając do tego kart. Zakładając, Ŝe 
powiedzie im się w pięknym i satysfakcjonującym stylu, MG moŜe wyłoŜyć na wierzch kartę, 
która leŜała przykryta Głupcem, czyli Świat – który w pewnej skali właśnie ocalili. 

Epilog 

Na zakończenie przygody warto, Ŝeby gracze opowiedzieli swoje post scriptum na temat postaci. 
Wiele kwestii moŜe się nie wyjaśnić podczas przygody i gracze mogą chcieć je podsumować, Ŝeby 
stworzyć historię, którą jeszcze będą wspólnie wspominać. 


