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Oto Zaginione Światy i inne historie: prosty system 
fantasy przypominający starsze wersje najpopular-
niejszej gry fabularnej świata oraz swoją siostrę, Wy-
prawę za Mur i inne historie. Posiada czytelne zasady, 
łatwe do zapamiętania i używania podczas zabawy. 
Ale takich gier jest wiele – Zaginione Światy i inne 
historie wyróżniają się wśród nich z dwóch powodów:

1) Klimat. Wprawdzie w Zaginionych Światach 
rozegrać można dowolną fabułę fantasy, ale gra 
najlepiej sprawdza się w historiach przypomina-
jących klasyczne dzieła magii i miecza, zwłaszcza 
opowiadania o Conanie Roberta E. Howarda, przy-
gody Fafryda i Szarego Kocura Fritza Leibera oraz 
cykl Michaela Moorcocka o Wiecznym Wojowniku. 
Wszystkie osadzone są w obcych i niebezpiecznych 
światach, gdzie rozpierają się dekadenckie imperia 
a chytrzy i zdesperowani poszukiwacze przygód 
walczą o sławę i fortunę.

2) Natychmiastowa rozgrywka. Wprawdzie pod-
stawowe zasady Zaginionych Światów nie różnią się 
bardzo od reguł innych gier fabularnych opartych 
o najpopularniejszy na świecie system fantasy, ofe-
rują jednak coś, czego im brak: narzędzia pozwa-
lające zacząć grę właściwie z marszu, bez żadnych 
przygotowań. Dzięki pakietom postaci i pakietom 
przygody wasza grupa bez trudu rozegra trwającą 
od trzech do pięciu godzin sesję, która zacznie się 
od stworzenia postaci, a  skończy ich świetnym 
zwycięstwem lub gorzką porażką.

Oczywiście gra nadaje się też świetnie do bardziej 
tradycyjnych kampanii. Ale zależało nam szczegól-
nie na umożliwieniu rozgrywki bez przygotowań, 
bo my sami często mamy ochotę po prostu usiąść 
i zagrać bez całego zamieszania, które zwykle po-
przedza pierwszą sesję. 

Podręcznik do Zaginionych Światów składa się 
z następujących części:

Zasady podstawowe – w tej części opisaliśmy to, co 
jest konieczne, by stworzyć postać i rozegrać sesję.

Rozgrywka – część objaśniająca dokładnie, jak usiąść 
i w jeden wieczór stworzyć drużynę oraz rozegrać 
przygodę od początku do końca. 

Jundarr i Zaginione Światy – Ta część przedstawia 
przykładowe realia gry: miasto Jundarr, którego wiel-
kie rozmiary nie chcą pomieścić się w głowie, miejsce 
spotkań ludzi ze wszystkich stron świata i ośrodek 
kultu tysięcy bogów. Miasto i otaczające je krainy 
opisano bardzo ogólnie, byście bez trudu dopasowali 
je do swoich potrzeb. MG może go używać i zmieniać 
do woli, nie wczytując się w długie opisy realiów.

Czary i magia – sekcja zawierająca opis magicznych 
sztuczek, zaklęć i rytuałów oraz przykładowe ma-
giczne przedmioty.

Bestiariusz – rozdział przedstawiający wybór po-
tworów, których możesz używać podczas gry, oraz 
zasady tworzenia własnych demonów, żywiołaków 
i pomniejszych bóstw.

Do tego w książce znajduje się wybór pakietów 
postaci, które pozwalają szybko stworzyć ciekawą 
grupę bohaterskich wędrowców którzy przeżyli już 
razem niejedno, oraz pakietów przygody –narzę-
dzi do błyskawicznego planowania sesji. Sposób 
używania pakietów tłumaczymy szczegółowo  
w części Rozgrywka.

Wprowadzenie

Podstawowe słownictwo

Tekst zasad Zaginionych Światów zakłada, że 
znacie podstawy grania w gry fabularne. Uży-
wamy następujących, powszechnie przyjętych, 
terminów: mistrzyni (lub mistrz) gry, czyli 
MG, to osoba prowadząca przygodę; bohaterki 
i bohaterowie graczy, czyli BG, to postaci kon-
trolowane przez graczy; bohaterki i bohaterowie 
niezależni, czyli BN, to wszystkie istoty – ludzie 
i potwory –pozostające pod kontrolą MG. 
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Magia i miecz
Teksty fantasy – opowiadania, powieści, komiksy, 
seriale i filmy – odznaczają się wielką rozmaitością. 
Niektóre traktują o śmiałych bohaterach, ryzykujących 
życie i zdrowie, by ocalić swoją krainę. Inne mają za 
bohaterów ludzi wprawdzie młodziutkich, ale nieugię-
tych, którzy powoli uczą się magii, by pokonać władcę 
ciemności, odbierając przy tym ważne życiowe lekcje. 
Trzecie wreszcie lubują się w brutalnym realizmie 
politycznym, opisując wzloty i upadki pogrążonych 
w pajęczynie intryg rodów szlacheckich. Żaden z tych 
elementów nie występuje jednak w odmianie gatunku, 
która nazywa się „opowieścią magii i miecza”.

Fabuły spod znaku magii i miecza opowiadają o przy-
godach zaprawionych w bojach awanturników, szuka-
jących szczęścia pośród zapomnianych ruin. Zwykle za 
jedynego sojusznika mają własny spryt, chociaż zdarza 
im się sięgać po władzę mocarnym ramieniem. Sam 
świat przypomina najczęściej starożytność archaiczną 
albo klasyczną, a nie dojrzałe średniowiecze, nie ma 
w nim elfów, krasnoludów ani faerie – nie brakuje 
natomiast pradawnych, obcych zagrożeń, które czają 
się w mrocznych zakątkach świata albo w szczelinach 

między czasem i przestrzenią. Bohaterami historii są 
wojownicze królowe, śmiali barbarzyńcy, mieczem 
torujący sobie drogę przez świat czy dekadenccy choć 
uczeni kapłani-czarnoksiężnicy, którzy opływają we 
wszelkie dostatki i mają na swe usługi potężne duchy.

Na temat magii i miecza napisano już niejedno 
(znacznie uczeniej, niż tutaj), próżno jednak szukać 
ścisłej definicji gatunku. Większość krytyków zgadza 
się, że taki styl literatury istnieje, jednak jego granice 
nie są ostre. Dlatego właśnie opisujemy nasze własne 
założenia, na których oparliśmy tę grę – a jeżeli to 
nie zaspokoi waszej ciekawości odnośnie do gatunku, 
polecamy dalsze studia.

Jak już wspominaliśmy, najważniejszą inspirację dla 
Zaginionych Światów stanowią opowiadania o Conanie 
Roberta E. Howarda, cykl Lankhmarski Fritza Leibera 
i saga o Wiecznym Wojowniku Michaela Moorcocka – 
zwłaszcza części, których bohaterami są Elryk i Corum. 
Ale nie zapomnieliśmy też o pracach Clarka Ashtona 
Smitha i Rogera Zelaznego – oraz wpływie, który na 
opowiadania magii i miecza wywarł cykl mitów Cthulhu  
H. P. Lovecrafta.
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Wyprawa za Mur

Jak pisaliśmy, Zaginione Światy bazują na zasa-
dach i założeniach siostrzanej gry, zatytułowanej 
Wyprawa za Mur i inne historie. W niej również 
znajdziecie pakiety postaci, pakiety przygody, 
zaklęcia, sztuczki i rytuały. Ma jednak zupełnie 
inny charakter, naśladuje bowiem klasyczne 
dzieła fantasy młodzieżowej takich autorów, jak 
Ursula K. LeGuin, Susan Cooper, J.R.R. Tolkien 
czy Lloyd Alexander. 

Niniejsza gra opowiada o nieustraszonych śmiał-
kach zbrojnych w magię i miecze, którzy poszukują 
chwały i bogactwa. Tymczasem postaci w Wyprawie 
za Mur to młodzi ludzie u progu dorosłości. Gra 
toczy się w okolicach ich rodzinnej wioski, gdzie 
bohaterowie muszą powstrzymać najazd złośli-
wych goblinów, pomóc sąsiadom, poznać sekrety 
Ukrytego Królestwa, a czasem odeprzeć najeźdźców  
z dalekich stron. 

Ale wszystkie materiały do obu gier są całkowi-
cie kompatybilne i pomimo różnic w tematyce 
MG i gracze mogą bez żadnego wysiłku używać 
pakietów postaci, czarów i wszystkich innych 
zasad. W niniejszym podręczniku wielokrotnie 
sugerujemy, jak dostosować elementy Wyprawy 
za Mur do klimatu Zaginionych Światów mody-
fikując tematykę tak, by lepiej pasowała do magii 
i miecza. Warto też pamiętać, że wiele powieści 
fantasy bez wahania ignoruje różnice w nastroju, 
więc i wy możecie postąpić tak samo.

Takie źródła pozwoliły nam przyjąć kilka podsta-
wowych założeń:

• Świat wydaje się młody. Są na świecie miejsca 
„cywilizowane”, gdzie kupić można pyszne 
jedwabie, odpocząć w zaciszu łaźni i posłuchać 
wierszy największych poetów, nie ma ich jednak 
wiele. Znakomita większość świata jest niezba-
dana i niezamieszana, nie brak więc obszarów, 
gdzie siłą można założyć własne królestwo.

• Świat jest prastary. Tak naprawdę jednak 
świat jest starszy, niż to się mieści w głowie. 
Pojawiały się w nim i upadały niezliczone 
cywilizacje, po których zostały tylko zrujno-
wane świątynie i zapomniane piramidy. Ba, 
nim w ogóle pojawili się ludzie, władały nim 
inne, obce istoty, które pady ofiarą własnej 
dekadencji i nikczemności.

• Świat to nie wszystko. Rzeczywistość bohaterów 
nie wypełnia całego kosmosu – po prawdzie nie 
ma nawet wielkiego znaczenia. Nie brak innych 
światów i planów egzystencji, składających się 
na wielkie multiwersum. Niektórzy śmiałkowie 
przekraczają granice światów, przeżywając 
przygody w zupełnie nowych realiach.

• Prawo i Chaos. Multiwersum rządzą dwie 
przeciwstawne siły, których nie pojmie żadnej 
ludzki umysł. Naturą rzeczy jest wieczne 
zmaganie między Prawem i Chaosem, często 
ucieleśnianym przez rozmaite bóstwa i duchy. 
Bohaterowie, którzy ciążą ku któremuś 
z tych biegunów, rychło zaczną brać udział 
w kosmicznych zmaganiach.

• Magia jest rzadka i groźna. Magowie i kapłani 
paktują z siłami, których człowiek znać nie 
powinien i których należy unikać, a prawdzi-
wi znawcy arkanów czarnoksięskich trafiają 
się bardzo rzadko i zwykle są bezbrzeżnie 
nikczemni. W Zaginionych Światach nie ma 
magicznych uniwersytetów, magii codzien-
nego użytku i sklepów z eliksirami życia.

• Fortuna i przygoda. Bohaterowie opowiadań 
magii i miecza są wiecznie niespokojni i głodni 
przygód. Chcą zobaczyć świat, uczestniczyć 
w jego sprawach i, co najważniejsze, zgromadzić 
fortunę. Tu nie ma miejsca dla osób pragnących 
żyć w spokoju. Postacie muszą pożądać skarbów 
i chwały! Każdy bohater Zaginionych Światów 
powinien pragnąć przynajmniej tych dwóch 
rzeczy i nie może siedzi bezczynnie, czekając, 
aż przygoda sama się przytrafi.

• Lecz to wciąż bohaterowie. To powiedziawszy, 
wciąż chcemy tworzyć opowieści o postaciach, 
które są w gruncie rzeczy „dobre” – i, w przeci-

wieństwie do niektórych krytyków, uważamy 
za takich bohaterów i Conana, i Elryka. Żaden 
nie jest rycerzem w lśniącej zbroi, który zawsze 
postępuje słusznie, koniec końców zachowują się 
jednak przyzwoicie, ratując przy tym sytuację. 
Conan pożąda skarbów a potem królestwa, 
i dopuszcza się niejednego łajdactwa, ale przy 
tym ratuje mnóstwo ludzi przed śmiercią. 
Elryka dręczy pech, będący często skutkiem 
jego złych wyborów, ale koniec końców toczy 
on epicką walkę z bóstwami chaosu, którym 
kiedyś zaprzedał duszę. Postaci w naszej grze 
chcą się oczywiście wzbogacić i pewnie nie są 
aniołkami, ale kiedy trzeba, powinny zachować 
się tak, jak na bohaterów przystało.
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Pierwsza rzecz, o którą powinniście się zatrosz-
czyć, to wygodne miejsce do gry, kostki i ołówki. 
Potem stwórzcie razem postacie. Każda z grających 
osób powinna wybrać pakiet postaci, który jej 
się spodobał, i poinformować o tym pozostałych 
członków drużyny. Tymczasem MG przygotowuje 
się do notowania w wybranym przez siebie pakiecie 
przygody. Będzie teraz jednocześnie śledzić pomysły 
graczy i planować ramę fabularną przygody, którą 
przeżyje drużyna.

Co robią gracze?
Dzieciństwo

Pierwsze dwie tabele każdego pakietu postaci 
obejmują czasy, gdy przyszły bohater nosił jesz-
cze koszulę w zębach. Gracze powinni wszyscy 
rzucić kolejno w  jednej tabeli, a potem dopiero 
przejść do następnej. Niektóre postaci wywodzą 
się z bardzo różnych miejsc, ale część może znać 
się od dziecka. Czy dwoje bohaterów dorastało 
w wielkim mieście? Jeżeli tak, to czy zetknęło 
się już wtedy? Takie związki wzmacniają więzi 
w obrębie drużyny i budują jej wspólną historię. 
Ale nawet jeżeli związki między postaciami nie 

występują, i tak należy zwracać uwagę na wyniki 
wyrzucone przez towarzyszy – mogą się przydać 
później, gdy połączy was wspólna przygoda.

Pamiętajcie przy tym, żeby się nie spieszyć i twórczo 
rozwijać wyniki. To żadna frajda rzucać kostką 
i tylko zapisywać premie do cech na karcie postaci 

– omawiajcie rezultaty i puśćcie wodze fantazji. 
Wyniki w tabelach przedstawiają zaledwie szkic 
wydarzeń z dzieciństwa, a waszym zadaniem jest wy- 
pełnić go ciekawą treścią. Oczywiście nie ma co 
z tym przesadzać, bo najlepsze historie i tak po-
wstaną podczas gry. Ale już na tym etapie dowia-
dujecie się ciekawych rzeczy o swoich postaciach!

Pakiety postaci zawarte w niniejszym podręczniku 
proponują cztery warianty pochodzenia:

• Wielkie miasto. Postaci posługujące się 
tym pakietem od dziecka mieszkają 
w wielkim mieście stanowiącym centrum 
rozgrywki. Część nigdy nie opuściła  
jej murów.

• Daleka kraina. Ci bohaterowie pochodzą 
z innych „cywilizowanych” krain i trafili 
do miasta w poszukiwaniu przygody.

• Ziemie barbarzyńców. Taka postać przy-
była z odległej krainy, której mieszkańcy 
wciąż łączą się w szczepy i plemiona. Zna 
się na całkiem innych rzeczach niż jej 
wychowani w mieście towarzysze.

• Otchłań czasu. Bohater jest potomkiem 
pradawnej rasy królów-czarnoksiężni-
ków, który z jakichś powodów znalazł się 
w świecie śmiertelników.

Jeżeli dwie postaci wywodzą się z  tego samego 
miejsca (to znaczy: dwóch graczy wybrało pakie-
ty postaci tego samego wariantu), mogą śmiało  
łączyć pomysły. Dlatego kiedy pierwszy gracz 
używający tego samego wariantu pochodzenia 
rzuci w pierwszej tabeli, drugi może zrezygnować 
z rzutu i wybrać ten sam rezultat. Dzięki temu 
w grze pojawić się może dwoje barbarzyńców z tego 
samego plemienia albo dwie spokrewnione ze sobą 
mieszkanki wielkiego miasta.

Przygotowanie do gry
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Nadludzka wartość cechy

Choć to bardzo mało prawdopodobne, może 
się zdarzyć, że dzięki tabelom z Pakietu Przy-
gody wywindujesz cechę do 20 albo więcej. 
Najwyższa początkowa wartość cechy wynosi 
jednak 19 i nadliczbowe punkty przepadają. 
Nie martw się, z niczego cię nie obrabowano! 
Nadludzko wysoka cecha jest tak potężna, że 
warto zmarnować dla niej te kilka punków.

Jeżeli MG jest w bardzo szczodrobliwym nastroju, 
może pozwolić graczowi wydać dwa punkty, 
o które jego cecha miałaby przekroczyć 19, by 
podnieść inną cechę o jeden punkt.

 A Przykład: Staszek używa pakietu Mistrza 
Wiedzy Tajemnej, a  Julia tworzy Władczy-
nię Piratów. Ponieważ obie postaci pochodzą 
z dalekiej krainy, gracze mogą użyć tej samej 
pierwszej tabeli pakietu. Staszek rzuca pierwszy: 
jego bohater wywodzi się z bogatego i otwartego 
królestwa na południu. Kiedy przychodzi kolej 
Julii, ta zastanawia się czy jej bohaterka powin-
na wywodzić się z tej samej krainy – wówczas 
zamiast rzucać użyłaby po prostu rezultatu 
wylosowanego przez Staszka. Ostatecznie uznaje 
jednak, że jej Władczyni Piratów wywodzi się 
zupełnie skądinąd, i wykonuje własny rzut. 

i któremu ufa. Ponieważ wiele pakietów postaci 
posiada takie same rezultaty, gracze mogą połączyć 
z ich pomocą swoje postacie – niewykluczone, że 
kilka z nich przyjaźni się z  tą samą osobą. Gra-
cze ustalają teraz, jak wygląda życie ich postaci 
w wielkim mieście. Jeżeli uczyła się w świątyniach 
i bibliotekach, to czy wciąż je odwiedza? Czy inni 
bohaterowie również spędzają czas wśród ksiąg 
i zwojów?

Czwarta tabela ma szczególne znaczenie, bo nie 
dotyczy wyłącznie twojej postaci, ale również 
bohatera osoby siedzącej po prawej. Może przed-
stawiać ich pierwsze spotkanie, ale równie dobrze 
postaci mogą znać się wcześniej. Tak czy inaczej, 
dowiecie się z niej o niezwykłym zdarzeniu, któ-
re przeżyliście wspólnie i które wpłynęło na was 
oboje. Takie wydarzenia są powodem, dla którego 
drużyna się zebrała i wkrótce przeżyje pierwszą 
wspólną przygodę.

Wynik w ostatniej tabeli zapewni wam jakiś spe-
cjalny przedmiot – czasem dodatkowe fundusze, 
innym razem pomniejszy przedmiot magiczny, 
dziwaczny drobiazg, a  czasem nawet własny 
dom. Na razie możecie nie mieć pojęcia, jaka jest 
prawdziwa wartość i znaczenie tego przedmiotu, 
ale nie martwcie się. MG ma głowę nie od parady 
i już wymyśla, jak go wykorzystać!

Ważna zasada używania 
pakietów postaci!

Kiedy używasz tabel, by losowo stworzyć historię 
postaci, możesz czasem osiągnąć rezultat, który 
wcale a wcale ci się nie podoba, albo nie wyrzu-
cić czegoś naprawdę ważnego. Dlatego podczas 
używania pakietu postaci możesz raz zignoro-
wać wynik na kości i po prostu wybrać pozycję 
z danej tabeli. Ale bez cofania się i zamieniania 
zaakceptowanych wcześniej wyników! Zrób to 
natychmiast, gdy powstająca postać tego wymaga.

Zdobywanie klasy
Kolejne pięć tabelek każdego pakietu postaci opi-
suje, w  jaki sposób postać została wojowniczką, 
szelmą albo czarodziejką. W tym wypadku tabele 
w każdym pakiecie są inne, więc żaden wynik się 
nie powtórzy. Znowu jednak najlepiej wykonywać 
rzuty na zmianę, dzięki czemu stopniowo informuje 
się resztę drużyny, jak układały się dotychczasowe 
losy każdego jej członka.

Na wysokości trzeciej tabeli każda postać, niezależ-
nie od pochodzenia, dociera do wielkiego miasta, 
w którym zaczyna się gra. Tu również pojawia 
się mieszkaniec metropolii, którego bohater zna 
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Reszta drobiazgów
Postać jest prawie skończona! Zsumuj wartości cech 
i zapisz je na karcie – przepisz też inne przydatne 
informacje i wartości, na przykład rzuty obronne. 
Wybierz też światopogląd. Dokładny opis całej trójki 
znajdziesz w podręczniku – a jeżeli się wahasz, wy-
bierz Neutralność. Masz też trochę grosza w kieszeni, 
więc możesz teraz dokupić różne pożyteczne rzeczy, 
podczas gdy MG kończy robić plany.

Musisz też zapisać zdolności klasy. Większość zwią-
zanych z nimi wyborów wynika z pakietu przygody: 
szelmy mają dodatkowe umiejętności, czarodzieje 
dostali czary, a wojownicy określili swoją ulubioną 
broń. Pamiętaj jednak o zanotowaniu na karcie 
zdolności Dziecko szczęścia, jeżeli jesteś szelmą, 
i Wyczucie magii, jeżeli jesteś czarodziejem.

Jeżeli wasza drużyna uważa to za istotne, wybierz 
też języki, którymi włada twoja postać. Wszyscy 
rozmawiacie we wspólnej mowie, ale posiadacze 
wysokiej Inteligencji mogą znać więcej sposo- 
bów porozumiewania.

Co robi MG?
Notatki

Wszystko, co gracze losują z tabel i wymyślają, oma-
wiając wyrzucone rezultaty, to dla ciebie prawdziwa 
kopalnia złota. W pakiecie przygody jest mnóstwo 
przestrzeni, by zapisywać informacje o ważnych 
osobach, miejscach i rzeczach, które pojawiają się 
w miarę dookreślania przez graczy ich bohaterów.

Każdy pakiet przygody ma na przykład pustą tabelę 
albo dwie, w których należy zapisywać pomysły 
z etapu tworzenia postaci. I właśnie na tym się 
skup, przysłuchując się rozmowie graczy – decy-
duj, co powinno znaleźć się w takiej tabeli. Zwróć 
uwagę przede wszystkim na te idee pojawiające się 
podczas burzy mózgów drużyny, które szczególnie 
cię zaciekawiły albo najbardziej ci się spodobały. 
Zapisuj je w pakiecie przygody.

Pomaga graczom
Pamiętaj, ile czasu możecie poświęcić na sesję, 
i postaraj się tak sterować dyskusją graczy oraz 
procesem tworzenia postaci, żebyście wciąż zmie-
ścili tego wieczora właściwą przygodę! Podziemia 
czekają przecież na śmiałków, którzy zapuszczą się 
w ich mroczne korytarze. Naszym zdaniem w sy-

tuacji, kiedy macie jakieś cztery godziny na sesję, 
powinniście poświęcić godzinkę na przygotowania 
i trzy na właściwą rozgrywkę.

Oczywiście może się zdarzyć, że gracze nie dyskutują 
wcale albo mają kłopoty z wymyśleniem fajnych 
interpretacji wyrzucanych wyników. W  takiej 
sytuacji należy wkroczyć i pobudzić ich kreatyw-
ność pytaniami w rodzaju: „Staszek, żeglowałeś na 
egzotyczne wyspy. Julia tak samo. Czy płynęliście 
wspólnie, a może braliście udział w rywalizujących 
ekspedycjach? Czy się spotkaliście?” 

Rzuca we własnych tabelach
Pakiet przygody również zawiera tabele, które mają 
ci pomóc wymyślić szkielet przygody na dzisiejszy 
wieczór. Kiedy gracze losują historię postaci, rzucaj 
i ty! Ale nie skupiaj się na tym kosztem ignorowania 
rozmowy grających, żeby nie przegapić ich świet-
nych pomysłów – zawsze możesz szybko nadrobić 
losowanie, kiedy pozostali wypełniają karty postaci 
i kupują ekwipunek.

W miarę wpisywania informacji do pakietu przy-
gody i wykonywania kolejnych rzutów w tabelach 
zaczniesz mieć pewne pojęcie, o co będzie chodziło. 
Podobnie jak gracze używający pakietów przygo-
dy, ty również dostaniesz bardzo ogólne pomysły. 
Twoim zadaniem jest nadać im kształt. 

Wiele pakietów przygody umieszcza kulminację 
w niewielkim „lochu”. W takim wypadku również 
wylosuj go teraz, żeby akcja nie utknęła w miejscu, 
kiedy drużyna stanie u wejścia do podziemi.

Co robicie razem?
Ostatnie wypadki

Na tym etapie gracze mają już postaci posiadające 
wspólną historię, a MG – po użyciu pakietu przy-
gody – ogólne pojęcie, co też zdarzyło się ostatnio. 
Teraz trzeba tylko popchnąć bohaterów za próg, na 
poszukiwanie fortuny i chwały.

W każdym pakiecie przygody jest tabela zatytuło-
wana „Ostatnie wypadki”. Każdy członek drużyny 
powinien kolejno rzucić w niej, by stwierdzić, co 
się w ostatnich tygodniach działo z jego bohaterem. 
Postać osoby siedzącej po lewej była zaangażowana 
w te same wydarzenia i mogła udzielić pomocy. 
W rezultacie każdy będzie uczestnikiem dwóch 
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wydarzeń na tyle dziwnych i ciekawych, by dać 
drużynie powód do działania natychmiast po roz-
poczęciu właściwiej rozgrywki.

Każdy rezultat w tabeli Ostatnich wypadków po-
zwala krótko rozegrać wylosowane wydarzenie, 
przeprowadzając test. 

Pakiety postaci  
z Wyprawy za Mur

Do Wyprawy za Mur i innych historii opraco-
waliśmy całe mnóstwo pakietów postaci. Gdy 
idzie o mechanikę, bez problemu dostosujecie 
je do potrzeb Zaginionych Światów. Gorzej, 
gdy idzie o nastrój, w którym są utrzymane.

Najlepszym sposobem zażegnania różnicy te-
matycznej jest wykonywanie kolejnych rzutów 
i wprowadzanie zmian w miarę powstawania 
postaci. Zamiast przyjaźni z leśnymi faerie postać 
może zadzierzgnąć więź z dziwacznym duchem 
z innego świata. Plemię orków, którego napaść 
bohater pomógł odeprzeć, można zastąpić bandą 
najemników albo czempionem Chaosu, spotka-
nie z którym awanturnik jakimś cudem przeżył. 
Takie niewielkie zmiany sprawią, że powstająca 
postać lepiej wpasuje się w tematykę opowieści 
magii i miecza.

Postaci stworzone z pomocą pakietów pocho-
dzących z Wyprawy za Mur wychowały się 
w prostej wiosce zagubionej gdzieś w fantastycznej 
krainie. Gracz, który chce wcielić się w takiego 
bohatera, musi przenieść go do wielkiego mia-
sta – najlepiej po prostu w pewnym momencie 
tworzenia postaci zdecydować, że oto postać 
ruszyła w podróż. Aby związać ją mocnej 
z resztą drużyny, sugerujemy, by zaprzyjaźniła 
się z miejskim kontaktem któregoś z towarzyszy.

Pamiętajcie też, że w Wyprawę za Mur gra się 
postaciami na pierwszym poziomie, trzeba je 
zatem podnieść na drugi już po stworzeniu. 
Oczywiście możecie też używać postaci z Za-
ginionych Światów w siostrzanej grze – zasady 
tworzenia bohaterów pierwszopoziomowych 
znajdziecie na stronie 12 „Zasad podstawo-
wych”. Z pewnością trzeba też będzie zmienić 
kilka detali fabularnych.



W pełni kompatybilne z grą 
Wyprawa za Mur i inne historie


