DLA EDDY

WSTĘP

Poniższa przygoda oferuje graczom odnalezienie jednej z największych zagadek Wanadii - Kielicha Justusa Sprawiedliwego. Wraz z niebagatelnym przewodnikiem drużyna stawi czoło wyzwaniu, któremu bardzo wielu sprostać nie mogło. Damy i Dżentelmeni wypełnią do końca karty historii i zobaczą rzeczy niedostępne zwykłym śmiertelnikom, a skłoni ich do tego Przeznaczenie.

Scenariusz podzielony jest na następujące części:
Mechanika: pokazuje odchylenia od pierwotnego systemu Wolsunga.
Bohaterowie: podaje pomysły na wejście w przygodę, także dla nowych drużyn.
Scenariusz: właściwa treść, z podziałem na rozdziały (uogólnienie scen).
Suplement: część zawierająca informacje dodatkowe.

Uwaga! Dla Eddy jest napisane wyłącznie dla MG i takiego języka też używa, odkrywając czasem tajemnicę przed końcem poszczególnych wątków. Warto jednak przeczytać ten tekst, bo nie wszystko jest od razu jasne...

MECHANIKA

Przygoda bazuje na systemie Wolsung, z rozszerzeniami z dodatków Lyonesse i Almanach Nadzwyczajny.
Wyraźną zmianą jest tutaj golem Soni, który najpierw jest sztucznym antagonistą Bohaterów, potem pełni funkcję Bohatera Niezależnego, a na koniec dołącza do drużyny, kierowany od początku przez drugiego Mistrza Gry. Co ważne, zna on cały scenariusz i w razie wątpliwości pomaga przejść do następnego punktu wycieczki. Usprawnia to bardzo całą grę i jednocześnie powstrzymuje Graczy przed nieprawidłowymi i złymi decyzjami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na całą przygodę.

Dodatkowo Soni ma parę zdolności, atutów i słabości, których nie ma w podręcznikach, ale są wyważone i prawidłowe. W końcu nikt nie opisywał możliwości grania golemem, a taka jest jak najbardziej logiczna, patrząc choćby na samodzielność PUK-a czy na historię Golemów Nazwanych. Suplement zawiera zarówno kartę postaci Soniego, jak i część zmian umożliwiających granie golemem (nowa rasa, jeszcze nie dla Graczy). Ten temat rozwinę kiedy indziej, nie pasuje on aż tak do scenariusza.

Potwory mają pulę 3k10, Demon ma pulę 4k10, a przeciwnicy finałowi po 5k10. Ten poziom trudności wskazany jest czterem postaciom Sławnym.

Należy też pamiętać, że porażka w teście o ustalonym ST powoduje utratę karty.

Ze względu na to, że finał jest trudną konfrontacją va banque, osoby z niej wykluczone nie giną w wypadku końcowego wygrania starcia.

Ostatnia zmiana nie jest przeznaczona specjalnie dla tej opowieści, ale dla całego sytemu Wolsung, który idealnie się komponuje i ciekawie wzbogaca rozrywkę:

DRUGIE DNO (ATUT)

Koszt: 5 PD

Wymagania: Brak wykupionego tego atutu.

Opis: Postać dostaje archetyp pomocniczy. Może dzięki temu raz w trakcie sesji zagrać dodatkową kartę do testu, odpowiednio ją przy tym uzasadniają.

Przykład: Olivier Burns jest ryzykantem (salonowcem).  Stanął właśnie oko w oko z dzikim nosorożcem. Gracz odrzuca z ręki waleta karo, damę kier i asa pik, rozpalając dookoła ogień dłońmi (moc Uderzenie) i ukrywając się w wysokiej trawie (która dobrze się pali - osłona), bo słyszał plotki, że to znakomicie odstrasza zwierzęta (intrygi). Uzyskuje w ten sposób bonus + 12 do testu zastraszania, wyczerpując na tę sesję moc i atut.

Za kulisami: Urozmaicenie charakteru pozwala w widoczny sposób go zmienić po którymś z zagranych scenariuszów, ale także pomaga wzorować się na postaciach znanych i lubianych. W końcu Jack Sparrow jest niewątpliwie salonowcem, który bez brawurowej nuty ryzyka byłby po prostu nudny, podobnie jak eksplorator Indiana Jones czy śledczy porucznik Sławomir Borewicz.

BOHATEROWIE

Scenariusz Dla Eddy ani śmie przebierać w graczach i ich postaciach - wręcz przeciwnie, aż roi się w nim od rozwiązań uniwersalnych i właśnie dlatego pokazuję tutaj proste sposoby znajdowania alibi na połączenie drużyny i pobyt w magicznym Lyonesse.

DLACZEGO PERŁA?

Stolica Alfheimu jest najbardziej wielokulturowa ze wszystkich miast Wanadii. Korzystając z tego faktu, akcja rozpoczyna się w dzielnicy Svart Thule - jednym z nielicznych, idealnych miejsc dla gnoma, którym jest zleceniodawca misji dla Bohaterów. "Misyjność" nie odgrywa tutaj istotnej roli, jakby można było wywnioskować z tytułu, jednak drużyna złożona wyłącznie z gnomów na pewno powinna z tego skorzystać.

ZWIEDZANIE

Jeśli gracze są nowicjuszami nieobytymi w strukturze molocha, jakim jest Lyonesse, warto przeprowadzić tam “odcinek pilotażowy” (podr. głów., s. 285), czyli misję wprowadzającą w zaułki Miasta (Lyonesse, s. 81). Warto w ten sposób rozegrać pierwszą przygodę z wykorzystaniem jednej z służb (patrz poniżej). Szereg przygód luźno ze sobą połączonych (także z Dla Eddy) może służyć za ciekawą kampanię, polegającą na przejęciu zwierzchnictwa w jednej z organizacji, co łączy się z ciekawymi gadżetami, osiągnięciami i możliwościami rozwoju postaci, szczególnie jeśli MG opracuje ich strukturę na swój własny sposób. Wymagałoby to dogłębnej analizy preferencji graczy, najlepiej po jawnym przedstawieniu celu, ale to tylko propozycja.

POBYT

Znalezienie się w sercu elfiej arystokracji dla nieelfa i obcokrajowca najwygodniej jest uzasadnić archetypem, profesją, historią lub osiągnięciem postaci. Mało kto na pierwszej sesji zajmuje się pisaniem biografii Bohatera (chyba, że ma przy sobie już gotową), większość osób gubi się w ogromie osiągnięć do wyboru a profesji jest za dużo, żeby każdą analizować, tak więc należy posłużyć się sposobem zachowywania się bohatera. Pod tym względem napisałem poniższe alibi na rozpoczęcie przygody właśnie w Lyonesse. Oczywiście pod żadnym pozorem nie jest to lista zamknięta.

Eksploracja - zwiedzanie nawiedzonych posiadłości w okolicach Lyonesse, poszukiwanie majątków zaginionych podczas Wojny w muzeach i w domach kombatantów, podróż krajoznawcza do Alfheimu i Avalonu, wycieczka z domu bez biletu.

Ryzyko - nieudana próba włamania do jednego z muzeów, ucieczka przed prawem złamanym w innym kraju przez ściganego listem gończym, szalony romans z córką elfich arystokratów, przemyt lotosu i innych używek.

Salony - poznanie śmietanki towarzyskiej Imperium w celu dotarcia do świty Królowej, odwiedziny znajomych i krewnych - emigrantów, staranie się o obywatelstwo wyspiarskie i klucze do Miasta, romantyczne spacery we Mgle u boku egzotycznych piękności.

Śledztwa - tropienie międzynarodowego przestępcy aż do Perły, analiza badawcza Fetoru i Mgły w deszczowe popołudnia, bezskuteczne szukanie algorytmów Podsystemu Ultraszybkich Kalkulacji, szpiegowanie na rzecz innego mocarstwa Wanadii.

SŁUŻBA

Przebywanie w Lyonesse a udział w scenariuszu to dwie różne sprawy. Jak przystało na Alfheim, ludzi tworzą tutaj organizacje, do których należą, mimo że kiedyś było na odwrót. Drużynę można więc w doskonały i prosty sposób połączyć dzięki jednaj z nich. Pomocne mogą się okazać proponowane przeze mnie wywiady.

ORGANIZACJA NIELICZNYCH ZJEDNOCZONYCH

Początki stowarzyszenia są dosyć niejasne, bo powstało ono w ostatnim dziesięcioleciu. Najbardziej prawdopodobna teza głosi, że slawijski Minister Skarbu Toman Buczyna zainicjował wszystko po fali emigracji slawijskiej młodzieży na Wyspy. Faktem jest, że ONZ jednoczy wszystkie mniejszości kulturowe zamieszkujące wanadyjską część Alfheimu i z niebywałą zawziętością walczy o ich prawa. Mniej oficjalne cele stowarzyszenia to rzekoma chęć rewolucji u boku Ligi Wolnych Hrabstw, Falti i Frevy, ale przecież to tylko puste plotki.

PATRIOTYCZNO - OBRONNA LIGA STRZEGĄCA KRAJU AUTONOMII

W skrócie jest to ochotniczy związek walki zbrojnej arystokracji z wrogami ojczyzny, mający na celu wzmocnienie pozycji kraju w Wanadii i rozbudowania szeroko pojętej świadomości narodowej wśród pospólstwa. Wbrew pozorom ich działanie rzadko ogranicza pole swojego działania do terytorium własnego państwa, a “góra” stowarzyszenia to agenci i dyplomaci działający na terenie sąsiadów bądź dalszych mocarstw. Podobno członkowie chcą za wszelką cenę przejąć także kontrolę nad Ligą Narodów, jednak póki co nikt się tym zbytnio nie przejmuje.

Wizja agencji jest prosta: ONZ jest dla mieszanki kulturowej w drużynie, gdzie Alheimczycy grają rolę dzieci emigrantów, a POLSKA będzie zrzeszać przedstawicieli jednego, wybranego narodu - obcokrajowcy mogą zostać odczytani jako zwykli imigranci. Na potrzeby scenariusza przedstawicielem organizacji jest JD - tajemniczy, szarmancki typ o szelmowskim uśmiechu i ciętej ripoście.

SCENARIUSZ

ROZDZIAŁ 1: Odprawa

W czasie, gdy Bohaterowie popijają popołudniową herbatę, każdy z nich dostaje pneumę o następującej treści:

Dzisiaj o 18.00 przy pomniku ofiar Wielkiej Pożogi, JD.

Na miejscu oczekuje ich John Deep czytający na ławce gazetę. Zanim jednak ktokolwiek zdąży do niego podejść, agent pospiesznie uda się w stronę Hildgate. Śledząc go, Bohaterowie zostaną zaskoczeni przez golema, który natychmiast ich zaatakuje (zaskoczenie oparte na ukrywaniu się, patrz Suplement).

Nie jest to zbyt wymagający przeciwnik, ale jeśli zaczną wyraźnie przegrywać, JD może wkroczyć do akcji i powiedzieć napastnikowi, żeby zaprzestał walki.

Niezależnie od rezultatu, Soni się ożywi, przedstawi i łagodnie wytłumaczy, że musiał sprawdzić sprawność swoich przyszłych kompanów przed misją, po czym zaprowadzi wszystkich do mieszkania swego pana.

Opiekunem “maszyny” okazuje się być Lesta Zweistein, ciężko chory na żółtaczkę godi, który, kontaktując się wyłącznie z Sonim za pomocą podarowanego przez Klub Interacjonistów gniazda różnicowego, wyjaśnia Bohaterom cel przyszłej podróży: wie on, gdzie znajduje się Kielich Justusa Sprawiedliwego i twierdzi, że jest w nim ukryta runa z Eddy. Następnie zapada w głęboki sen, zmęczony straszną chorobą. JD dodaje, że Lescie nie zostało dużo czasu, a że jest on jednym z najwybitniejszych naszych agentów, trzeba się spieszyć ze zleconą przez niego misją – znalezieniem pucharu dającego życie wieczne. Wyprawa ma rozpocząć się jutro z samego rana w towarzystwie Soniego, który posiada wszystkie niezbędne do tego informacje. Bohaterowie idą się szykować do wycieczki po Res.

Za kulisami: Soni to jeden z nielicznych golemów obdarzonych pełną świadomością. Z pozoru wyjątkowo zgrabny golem zakuty w jednolitym pancerzu, tak na prawdę jest inny od pozostałych. Jest jednak bardzo oddany swemu panu, jak Sonny z filmu "Ja, robot". Dodatkowo, co można wywnioskować z końcówki przygody, golem posiada istotną dla jego funkcjonowania żywą tkankę, jednak jest to nie do końca udany dodatek Zweisteina, podobny do mięśni hybryd Smarta z Neuroshimy. Warto wykorzystać to w ten sposób – cyborg zaczyna krwawić po walce, w której został trafiony, ukrywając problem i w interesujący sposób tłumacząc się z tego Bohaterom. Ma to tylko ucieleśniać postać maszyny, jaką jest Soni. Sam Lesta to oczywiście geniusz Alberta Einsteina i Nicoli Tesli o ambicjach Johanna Konrada Dippela, którego celem życia jest rekonstrukcja Eddy, a Soniego traktuje jak swojego Pinokio.

Muzyka: W momencie, kiedy wyskakuje golem, ciekawym kawałkiem może okazać się piąta symfonia Beethovena.

ROZDZIAŁ 2: Podróż

Proszę pamiętać, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.

Bohaterowie o wschodzie Słońca dowiadują się, że wybuch scyllijskiego wulkanu Fumadore sparaliżował ruch powietrzny nad Wanadią. Mają więc do wyboru kilka dróg, które, nawet wszystkie, można wykorzystać razem. Po opisie danego fragmentu umieściłem sposób przejścia do następnej, dowolnej części.

Eksploracja - wycieczka morska, w trakcie której statek zostaje zaatakowany przez olbrzymiego gryfa (jak Gryf Sunnirski, podr. gł., str. 400). W razie przegranej lub długotrwałej walki gryf pożera innego pasażera (utrata punktu Reputacji), a pojazd przypomina bardziej rybacką łajbę niż luksusowy jacht i musi zakończyć swój rejs w najbliższym porcie.

Ryzyko - Gracze postanawiają oszukać żywioł: chcą przelecieć do Res sterowcem bądź wiwernami. Rozpoczynają w ten sposób wyścig z żywiołem (jak Żywiołak Powietrza, Almanach Nadzwyczajny, str. 123). Porażka (którą można usilnie spowodować zwiększeniem poziomu trudności) powoduje kraksę, a Bohaterowie muszą poszukać innego środku transportu.

Salony - po przebyciu granicy (najlepiej akwitańskiej) wyjątkowo podejrzliwy celnik chce zatrzymać bohaterów (dyskusja, jak Furia z Quirinale, bez Zemsty i Demona zemsty, Almanach Nadzwyczajny, str. 120). Porażka oznacza utratę punktu Bogactwa. Walka z i uciekanie przed nim wiąże się z natychmiastowym pozbawieniem punktu Reputacji, zamiast Bogactwa.

Śledztwa - podczas jazdy pociągiem drużyna napotyka tajemniczą osobę w ciemnym płaszczu i kapeluszu, który ucieka od nich pospiesznym krokiem. Jeśli go nie złapią lub nie zdemaskują w obecności konduktora (strzelanie w plecy nieznajomego w pełnym pociągu jest co najmniej ryzykowne), opętany spirytysta z zakładnikiem w zanadrzu będzie chciał wykoleić pociąg. Porażka tym razem w walce z nim (jak Dusiciel z Jaskun Town, Almanach Nadzwyczajny, str. 115) oznacza hańbę (Reputacja za wziętego zakładnika) i konieczność zmiany środka transportu (po odpowiednim teście wysportowania).

Zmęczona podróżą drużyna nareszcie dociera do wspaniałego Res.

Muzyka: Starcie z gryfem i podniebne loty w towarzystwie pyłu warto zaakcentować motywem muzycznym z Walkirii Wagnera, celnicy akwitańscy powinni powitać Bohaterów kankanem, a Marsz Turecki dobrze się komponuje z narodowością terrorysty z pociągu.

ROZDZIAŁ 3: Wejście

Po upojnej nocy spędzonej w jednym z zamtu... zamków turystycznych, bohaterowie dowiadują się od Soniego, że ich celem jest Katedra pod wezwaniem św. Giovanniego Paolo II, stojąca na środku Placu Kartuli w centrum Res, w której znajduje się tajemniczy obraz... Natrafiają tam jednak na kolejny żart losu: na miejscu toczy się śledztwo w zawiązku z wczorajszą strzelaniną scylli. Wniosek ten można wysnuć z licznych ciał niziołków leżących pod drzwiami Katedry.

Zgodnie z radą golema, po powrocie na rynek w nocy obecnych jest tam tylko kilku strażników, a że obraz jest w środku budynku, trzeba najpierw się tam dostać. Można to zrobić na wiele sposobów, zgodnie z wyobraźnią graczy, np. oddając z naprawy golema sakralnego (test przeciwstawny blefu do empatii), odwracając uwagę osiłków bądź po prostu przekradając się (wtedy testy musisz przejść każdy członek drużyny z osobna).

Obraz przedstawiający Miłosiernego gnoma ma na dole charakterystyczny ametyst w kształcie kropli. Po wypowiedzeniu przez cyborga słowa "Maledictus" kamień się schowa, a na jego miejscu pojawi się zamek. Golem nie przewidział takiego obrotu sprawy i nie posiada klucza, więc należy go otworzyć mniej konwencjonalnymi sposobami (test złodziejstwa o ST 30).

Muzyka: Do nocnego napadu na katedrę pasować może ballada g-moll Chopina.

ROZDZIAŁ 4: Lochy

Natura katakumb daje natychmiast o sobie znać nosom Bohaterów. Nie przejmując się tym Soni prowadzi drużynę dzięki strzępkom mapy, którą udało się odnaleźć Lescie. Oczywiście nie ma jej przy sobie, ale doskonale ją pamięta.

Po długiej i męczącej przeprawie docierają oni do poczwórnego rozstaju dróg. Stoi przy nim wyjątkowo zadbany zombie. Śpi. Po delikatnym przebudzeniu przez golema potwór, zaskoczony obecnością żywych, przedstawia się jako Vetala. Jeśli gracze chcą wyciągnąć jakiekolwiek prawdziwe informacje od nieumarłego, muszą przekonać go do współpracy w dyskusji (jak Demon, którego prawdziwe imię zna golem, podr. głów., str. 440). W wypadku porażki wszyscy (oprócz Soniego) tracą punkt Reputacji, wysłuchują monologu maszyny oskarżającej ich o złe zachowanie, a stwór rozpada się na kosteczki i powraca do Astralu - w rzeczywistości był to zły duch.

Wygrana przewiduje polecenie drużynie przez demona najlepszej dla nich ścieżki (patrząc na archetypy i typy konfrontacji, oczywiście). Kiedy Bohaterowie wejdą już do któregoś korytarza, usłyszą diabelski śmiech Vetali dematerializującego się za ich plecami – Bohaterowie uzyskują osiągnięcie Odwaga (demony).

Korytarze rozmieszczone są następująco:

R E S Ś

Ryzyko - na końcu znajduje się ogłupiały oddział Nieumarłej Rzeszy, bez słowa rzucający się do walki (Wielki Zombie i Horda Zombie, podr. głów., str. 387).

Eksploracja - tutaj znaleźć można ogromną salę, a pośrodku niej właśnie obudzoną, wygłodniałą chimerę (jak Lewiatan, latający, zniknięcie: w górze brak słabości, z trującym żądłem na ogonie, dobicie: zatrucie i powalenie, szybkość 2, +5 do taranowania, podr. głów., str. 397). Pokonanie jej będzie polegało na wygraniu pościgu w łatwej scenerii – potwór będzie atakował z dolotu, a Bohaterowie będą musieli się ruszać o co najmniej jedno pole (test kierowcy za każde jedno przebyte), by nie zostać od razu zmiażdżonym. Walka wręcz jest możliwa, jeśli cel i agresor znajdują się na w tym samym segmencie. Plansza w tym wypadku ma postać siedmiu jednakowych sześciokątów ułożonych dookoła jednego z nich.
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Bohaterowie i monstrum są na przeciwnych biegunach.

Salony – ta ścieżka prowadzi do obozu żołnierzy wotańskich (żywych!), którzy byli częścią planu zamachu na Dwójcę. Czarnoarmiści przetrwali tutaj kilkanaście lat w oczekiwaniu na kolejne rozkazy. Bohaterowie mogą spróbować ich przekonać do powrotu do domu – porażka oznacza śmierć przez rozstrzelanie (są otoczeni stanowiskami strzeleckimi).

Śledztwa - korytarz okazuje się pełen pułapek na końcach ślepych zaułków. Pułapki są wielokrotnego użytku i działają obszarowo. Udany test spostrzegawczości o ST równym 15 pozawala ją wykryć przed czasem, test wysportowania o takim samym ST pozawala jej uniknąć a udany test analizy o ST 30 pokazuje, które ścieżki są najbezpieczniejsze.
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Każdy kwadrat to pomieszczenie z drzwiami w wybranych kierunkach.

Każde starcie finałowe jest konfrontacją va banque, więc po wygraniu starcia każdy z graczy dostaje osiągnięcie nadzwyczajne związane z zakończoną potyczką.

Na końcu każdego z tuneli znajdują się tajemnicze, metalowe bramy. Drużyna musi przez nie uciekać, zaskoczona trzęsieniem ziemi. Z nadzieją na odnalezienie grobowca zaskakuje ich niemiła sytuacja...

Za kulisami: Lochy Res to typowe dla RPG „dungeon” z trochę zmodyfikowanym „dragons”. Venrierowcy to charakterystyczny motyw Wolsunga, chimera to smok strzegący skarbów (można się nawet pokusić na inteligentny, krótki komentarz przed starciem, wygłoszony z „ust” straszydła), stacjonujący żołnierze wotańscy to wariacja na temat filmu „Undergound” i historii japońskiego żołnierza ukrywającego się przez kilkanaście lat po wojnie, a labirynt jest inspirowany końcówką pierwszej części gry Baldur’s Gate. Można dodać do niego szkielety.

Muzyka: Na wejście do lochów warto puścić toccatę i fugę d-moll Bacha. Przy konfrontacjach finałowych wskazana jest cisza.

ROZDZIAŁ 5: Powrót

Bohaterów wita wspaniały krajobraz: widok na Morze Wewnętrzne rozpościera się spod stromego i wysokiego klifu. Ku zdziwieniu gawiedzi nie ma w nim śladu po drzwiach, którymi przed chwilą wyszli na powierzchnię!

Sfrustrowany fiaskiem życiowej misji golema Soni udaje się sprowadzić pomoc z góry (moc Człowiek-pająk). Kiedy tylko znika on z zasięgu wzroku, z morza wyłaniają się piękne syreny, które gratulują drużynie przejścia szeregu prób i w nagrodę podarowują im Kielich Justusa Sprawiedliwego. Po długiej rozmowie z paniami o ciepłym, delikatnym głosie cyborg przylatuje z eskadrą wiwern, które zabierają drużynę z powrotem do Lyonesse, chwaląc się osiągnięciem zdziwionemu golemowi.

Na miejscu czeka na nich JD i konający Zweistein. Soni pospiesznie nalewa wody święconej do pucharu i podaje Lescie. Dzieją się wtedy rzeczy nieprawdopodobne – oślepiający błysk rozświetla pokój, Kielich rozsypuje się w drobny mak a na książce leżącej obok godiego pojawia się tajemniczy glif:
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Wierny kompan drużyny klęka przed Lestą i zaczyna mówić modlitwę w niezrozumiałym języku. Test okultyzmu o ST 10 pozwala stwierdzić, że jest to modlitwa żałobna. Godi nie żyje! Soni zdaje się nie kontaktować przez moment ze światem, ale kiedy tylko wstanie, wytłumaczy, że glif to kolejna, nieodkryta do tej pory runa z Eddy, dzięki której Zweistein osiągnął wieczne zbawienie, a Kielich spełnił w ten sposób swoją powinność. Jeśli golem dostatecznie ufa Bohaterom, powie im, że runa nazywa się Tiev i jest to Prawdziwe Imię Lesty. Na koniec zaoferuje on też pomoc w przyszłych zleceniach (osiągnięcie Przyjaźń (Soni)! dla każdego).

SUPLEMENT

SONI

Archetyp:  śledczy (eksplorator)

Rasa: Golem

Narodowość: Alfheim

Profesja: Technomag

Atrybuty: Krzepa 9+, Zręczność 9+, Przenikliwość 9+, Opanowanie 9+, Charyzma 9+

Umiejętności: analiza, ekspresja (wiara), odwaga, okultyzm (religia), perswazja, pojazdy (golemiczne), spostrzegawczość,  technika, ukrywanie się, walka (wręcz), wysportowanie.

Rasowe:

Golemiczna precyzja: Golemy to osoby idealne. Nie mylą się, są dokładne, podejmują dobre decyzje. Każde ich działanie ma logiczne uzasadnienie, a racjonalizm jest ich podstawową cechą. Wszystko drobiazgowo kalkulują, dodając nowe algorytmy do swojego myślenia i podejmują ryzyko tylko w chwilach wymagających natychmiastowej odpowiedzi. Dlatego tak ciężko przyłapać je na błędzie.

Raz na sesję golem może zignorować krytyczny pech. Wtedy wynik po prostu liczy się jako 1, a pech staje się zwykłą, przewidzianą rzeczywistością.

Stalowy szkielet: dodatkowy punkt Kondycji. Odpowiednio zwiększa to obronę i wytrzymałość.

Słabość - uległość. Presja osób wysoko postawionych, magów, rodziny zmarłego pana; konfrontacja z niezbitymi dowodami, faktami, logiczną teorią; służbiści, ochroniarze, policjanci, agenci służb specjalnych.

Profesjonalne: moc Człowiek - pająk (Maniczne przyssawki).

Atuty, Gadżety i Sojusznicy:

Alfheimskie opanowanie.
Drugie dno: eksplorator.
Pancerz wspomagający: pancerz (x2): obrona +4, walka +3, za żeton: zwiększony zakres przerzutu Zręczności lub Krzepy.
Pas antygrawitacyjny: moc Telekineza, moc Tarcza Fizyczna.

Osiągnięcia:

Przyjaciel (Lesta Zweistein)!
Ratunek (zamach)
Dług wdzięczności (Lesta Zweistein)
Walka (na sterowcu)
Rekord (skok z najwyższej wysokości)
Szczęściarz
Szczęściarz nadzwyczajny (Zręczność)!
Akceptacja (rasowe): Bohater został zasymilowany ze społeczeństwem.
Odwaga (dybuki)
Śledztwo nadzwyczajne (morderstwo, zemsta)!
Trofeum (nieumarły)
Manewr (rozbrojenie)
Uśmiech losu
Odwaga (zbuntowane golemy)
Szkoła przetrwania (wyładowania maniczne)
Wdzięczność (Klub Interacjonistów)
Śledztwo (kradzież)
Kolekcjoner (runy)
Wdzięczność (Yggdrasil)
Odkrycie (eddyzm)
Konfrontacja nadzwyczajna (strzyga, walka)!
Walka nadzwyczajna (obrona w zasadzce, walka wręcz)!
Manewr (silny cios)

Opis postaci: Soni jest dzieckiem Lesty Zweisteina i jest mu w całości oddany. Funkcjonuje w świecie jako częściowo zamknięty samotnik poszukujący ciągle nowych run. Współpracuje dzięki temu z grupą Yggdrasil. Rzadko kiedy rozmawia z innymi, chociaż jest wtedy bardzo inteligentny i błyskotliwy. Jest zwinny, silny i wysportowany, dzięki swojej mechanicznej naturze. Budzi podziw wśród znajomych i nie jest zauważany przez innych. Zawsze jest pomocny, bezinteresowny i służy każdemu radą. Nigdy nie krzyczy, sporadycznie używa przemocy i ciągle jest zajęty rzetelnym wypełnianiem rozkazów Lesty.

Blizny: Golemiczna proteza.

Bogactwo: zamożny (3).

„Na koniec autor pragnie podziękować Szanownym Czytelnikom za dotarcie do tego momentu ( czy to przewijając tekst czy to, o zgrozo!, czytając go w całości) i żywi głęboką nadzieję , że lektura tego, przepraszam za wyrażenie - utworu , była przynajmniej choć trochę mniejszą mordęgą od jego napisania.

