Zawiązanie Frakcji
Początki z nowym systemem nigdy nie są proste.
Dwory Końca Świata są zaś grą odmienną
od większości tych, w które wcześniej graliście.
Mamy tego świadomość i dlatego umieściliśmy
w podręczniku wiele pomocy, które mają Wam ułatwić
rozpoczęcie rozgrywki. O ile jednak podsunęliśmy tam
wiele porad co do tworzenia postaci i podaliśmy kilka
pomysłów na gotowe grupy, w rękach Graczy
pozostawiliśmy wybór Celu Frakcji i pierwszej
Przeszkody na drodze do niego.
To nie jest w pełni typowe: pozostawić decyzję o celu
kampanii w rękach Graczy. Niektóre grupy wprost
przekazują tę kompetencję w ręce MG. To oczywiście
dopuszczalne rozwiązanie, ale osoba prowadząca też
może poczuć się przytłoczona takim wyzwaniem.
Dlatego zarówno dla niezdecydowanych Graczy,
jak i szukających inspiracji Mistrzów Gry,
przygotowaliśmy poniższą tabelę.

Z podanych tutaj opcji możecie skorzystać zarówno
jako źródła inspiracji, jak i wylosować po jednej
pozycji z każdej kolumny.
Cel powinien Wam służyć przez całą opowieść.
To punkt zaczepienia dla osobistych historii BG,
ich Dziedzictw i Wad. MG powinien powiązać
z nim to, co znajduje się na kartach postaci.
W wielu przypadkach podajemy tu też głównego
antagonistę takiej historii – odwołujemy się wtedy
do gotowych BN-ów, których współczynniki
znajdziecie na stronach 247-249.
Przeszkoda to wyzwanie na pierwszy rozdział.
W połączeniu z wydarzeniami wynikającymi
z Dziedzictw i Wad (zwłaszcza tymi losowanymi
na początku rozgrywki), powinna dostarczyć dość
wątków do zbudowania ciekawej historii. Każdą z nich
opisaliśmy dość ogólnie, żeby dało się ją połączyć
z konkretnym celem oraz osobistymi wątkami BG.
Jeżeli Przeszkodą jest BN, będzie to Poplecznik
o Potędze przynajmniej 3.

Rzut

Wspólny Cel

Przeszkoda

1

Odbudowanie zrujnowanego regionu
i zaprowadzenie tam własnej władzy

Wpływowy konkurent do Celu

2

Pokonanie sił zbuntowanego wojskowego
(Admirała albo Kapitana najemników)

Interesy Rodów BG sprzeczne z Celem

3

Wsparcie dziedzica władcy w objęciu
należnego mu tronu

Powódź (naturalny fenomen, zerwana tama,
tsunami albo wywołana magią.

4

Zorganizowanie wyprawy na inne Stworzenie
(uzyskanie przywileju i zebranie zasobów)

Kapłan-demagog kochany przez lud,
którego zamierzenia są sprzeczne z Celem

5

Powstrzymanie intrygi realizowanej
przez Wytrawnego polityka

Potwór sprowadzony
przez grzechy miejscowych

6

Wybranie stron w nadchodzącej wojnie
(lub próba powstrzymania jej wybuchu)

Heretycka sekta realizująca konkurencyjny Cel

7

Odebranie władzy nad kolonią
z rąk skorumpowanego Konkwistadora

Skorumpowany urzędnik,
manipulujący przełożonymi

8

Zapobieżenie krwawej i brutalnej zemście
szykowanej przez Zhańbionego agenta

Banici: samozwańczy obrońcy sprawiedliwości
albo brutalni bandyci

9

Odzyskanie panowania nad prowincją
z rąk zbuntowanego lorda (Rycerza-rozbójnika)

Zachłanny kupiec, defraudujący zasoby
potrzebne do realizacji Celu

10

Powstrzymanie spisku wywiadu
nieludzkiego mocarstwa

Szermierz próbujący udowodnić swoją wartość

Nieludzkie Mocarstwo
1

Demony

6

Konkretny Demoniczny Władca

2

Dominat

7

Smoczy Władca Doriantu

3

Einaand

8

Orda

4

Kraina Twierdz

9

Regaliccy separatyści

5

Mocarstwo spoza Stworzenia, które próbują
podporządkować sobie Rody

10

Dominat, legat działający na własną rękę

„Druga strona barykady”
W Dworach Końca Świata zagracie grupami, które nie przypominają tradycyjnych drużyn z typowego fantasy.
Raczej nie będą to awanturnicy czy poszukiwacze przygód – najbliżej do tego będzie kondotierom,
zawodowym najemnym żołnierzom, oraz odkrywcom ruszającym na inne światy. To jednak nie to samo.
Najbardziej typowa frakcja wyda się Wam może znajoma. To grupa ambitnych dworzan połączonych wielkim
celem, planujących wykorzystać władcę w swoich intrygach. Są sprytni, uparci i otaczają się dziesiątkami
BN-ów popleczników. To typowi wrogowie drużyny. W Dworach Końca Świata poznacie drugą stronę
barykady. Ludzi dysponujących więcej niż tylko wiernym mieczem.
Jak to jest z graniem tymi antagonistami typowej drużyny: podstępnymi dworakami, którzy trzęsą całą krainą
i próbują wykorzystać dzielnych wojaków do swoich niecnych celów?
Zacznijmy od tego, że niezależnie od koncepcji przygody, postaci Graczy zawsze będą bohaterami opowieści
i zawsze będą rozdarte między Ambicją a Cnotą. To ważne, bo nie kreujemy świata z czarno-białą
moralnością. Każda postać dokonuje wyborów między egoizmem a potrzebami ogółu. Nawet podstępni
dworzanie mogą zdziałać wiele dobrego dla swej krainy.
Stworzenie frakcji mającej na celu zdobycie politycznej kontroli nad monarchą i jego rodziną nie jest trudnym
zadaniem. Wybór takiego Celu i zdecydowanie się na odpowiednie pierwsze rozwinięcie nie powinny
nastręczać problemu. Jednak zabawa leży w doborze Przeszkody na drodze do tego Celu.
Uczyńcie Przeszkodą właśnie drużynę bohaterów. Starczy ona Wam na więcej niż jeden rozdział – w końcu
będzie to cała kilkuosobowa ekipa!
Nie muszą to być herosi bez skazy, a raczej grupa ludzi dzielnych i przywiązanych do Cnót, którzy wolą
załatwiać swoje sprawy przy użyciu siły. Możecie nawet ustalić, że to Gracze stworzą członków takiej drużyny
jako rodzaj mniej subtelnego odbicia ich własnych postaci – i dopiero wtedy oddać ich pod kontrolę MG.
Pamiętajcie, że chociaż tacy „bohaterowie” będą generować trudności, będą też mogli stać cennymi
sprzymierzeńcami, jeżeli skierować ich przeciwko groźnym Tuzom.
Na takiej skomplikowanej relacji można oprzeć dużą część opowieści. Punkty Zaufania dadzą Frakcji
przewagę nad drużyną, dając okazje do wykorzystania jej dla celów Graczy. MG powinien jednak dbać,
żeby ta druga grupa stanowiła realną przeszkodę, czasami odnosząc przynajmniej częściowe sukcesy.
Jeszcze jedna rzecz na koniec. W świecie szarej moralności łatwo zrobić z postaci przywiązanej do ideałów
niebezpiecznego fanatyka. Nie zachęcamy Was do tego. Dużo lepiej jest grać na tej szerokiej skali, jaką dają
różne interpretacje Cnót. Wtedy możliwe jest porozumienie między członkami frakcji a nawet mocno
przywiązanymi do swoich zasad bohaterami z drużyny. Adwersarzy, którzy kierują się przekonaniem
o własnej moralnej wyższości nad całą resztą Stworzenia już mamy: są to Elfy z Dominatu.

