
NINJA WAMPIRY VS WILKOŁAKI PIRACI 

Walka o rząd dusz śmiertelników i pozycję najfajniejszych w popkulturze trwa od niezliczonych stuleci. Gdy zapada zmrok, ninja 

wampiry bezgłośnie wstają ze swoich trumien, a wilkołaki piraci wynurzają się ze swoich legowisk, by kontynuować niekończący 

się konflikt.  

Mechanika 

Wybierasz jedną z Frakcji – Ninja Wampira albo Wilkołaka Pirata.  

Masz dwie cechy: Ninja i Wampir albo Wilkołak i Pirat. Zaczynasz grę z obydwoma na poziomie 3. 

Kiedy chcesz coś zrobić, rzucasz k6 na odpowiednią cechę. Jeśli wynik jest mniejszy lub równy poziomowi Twojej cechy, udaje ci 
się. Jeśli masz odpowiednią zdolność albo przedmiot, który może się przydać w tym działaniu, rzucasz 2k6 i wybierasz niższy 
wynik.  

Rzuć k6 na specjalną zdolność (Wampir i Wilkołak) i jeszcze raz k6 na specjalny przedmiot (Ninja i Pirat). Jeśli więcej niż jedna 
osoba w ekipie wyrzuciła to samo i uważacie to za nudne, możesz rzucić jeszcze raz. 

Jedyną rzeczą, która może Cię pokonać, jesteś Ty. (No i srebro. I słońce. I święte symbole. I jeszcze parę innych rzeczy). Kiedy 
doznajesz krzywdy albo konsumujesz śmiertelnika, przesuń 1 punkt w kierunku twojej potwornej strony (z Ninja do Wampira 
albo z Pirata do Wilkołaka). Jeśli wszystko idzie jak w zegarku i w odpowiednim, filmowym stylu, przesuń 1 punkt do 
Ninja/Pirata. 

Możesz przesunąć punkt do odpowiedniej cechy robiąc flashback: opisując Twój wampirzy podbój, wilkołacze polowanie, 
trening w ukrytej wiosce ninja albo biesiadę w pirackiej tawernie. Nadmiar flashbacków może szkodzić, patrzcie na 
Zagubionych. 

Jeśli cecha Wampir osiągnie 6, popadasz w manię wysysania krwi z łabędzich szyj dziewic. Kiedy twoja cecha Ninja osiągnie 6, 
stajesz się tak ukryty, że nikt więcej cię nie widzi. 

Jeśli twoja cecha Wilkołak osiągnie 6, natura bestii bierze górę i zaszywasz się w dziczy, wyjąc do księżyca i goniąc jelonki. Kiedy 
twoja cecha Pirat osiągnie 6, zew siedmiu mórz staje się zbyt silny i uciekasz, by resztę dni spędzić na rozkołysanym pokładzie 
statku. 

NINJA 
1. Tysiąckrotnie składana katana (Przecina wszystko.*) 

[*no, nie zawsze.] 
2. Dmuchawka (Cicha jak samochód elektryczny, 

dubluje jako rurka do oddychania.) 
3. Bomby dymne (dostępne w wielu kolorach.) 
4. Wyjątkowo Niepozorne Przebranie (pozwala wtopić 

się w tłum.) 
5.  Stylowy wachlarz bitewny (do wachlowania, 

walczenia i zasłaniania kłów.) 
6.  Wiadro shurikenów (po prostu dużo gwiazdek do 

rzucania. Wiadro gratis.) 
 
WAMPIR 

1. Hipnotyzujące spojrzenie 

2. Przemiana w chmarę nietoperzy 

3. Mglista forma 

4. Wampirzy sługus 

5.  Zmysł krwi 

6.  Kontrola cieni 

 

WILKOŁAK 

1. BIEGNIJ SZYBCIEJ 

2. STRASZLIWY SKOWYT 

3. SUPER ZMYSŁY 

4. GRYŹ MOCNIEJ 

5.  CHWYTNY OGON 

6.  PRZYZWIJ PSIEŁY 

 

PIRAT 

1. Yarrkebuz (trochę strzela, robi dużo dymu.) 

2. Hak (z liną i wyciągarką.) 

3. Beczułka rumu (towar mocny i potencjalnie 

wybuchowy.) 

4. Wyjątkowo przydatne zwierzątko (mały zwierzak 

trzymany na ramieniu.) 

5. Kordelas króla krakenów (jest ostry i zakrzywiony. 

Podobno pozwala kontrolować morskie istoty) 

6.  Przepaska potencjalnej potęgi (osłania jedno oko… 

CZY MOŻE CHRONI ŚWIAT PRZED MOCĄ W NIM 

UKRYTĄ?) 

HISTORIA 

Możesz stworzyć wielostronicową historię postaci, opisującą, w jaki sposób utraciła człowieczeństwo, jak przez 
dekady radzi sobie z poskromieniem swojej bestialskiej natury i czyhającym w jej sercu mrokiem. 

Możesz też śpiewać szanty, wykrzykiwać nazwy technik z Naruto i śmiać się ze Zmierzchu. Twój wybór. 



SEKCJA DLA MG 

Jeśli nadal to czytasz i masz ochotę poprowadzić sesję NINJA WAMPIRY VS WILKOŁAKI PIRACI, musisz wiedzieć dwie 

rzeczy. 1) To prosty system, nastawiony na nieskrępowaną zabawę i 2) wymyśl jakiś fajny szajs.  

Żeby stworzyć pozory uporządkowania, wrzuciłem tutaj kilka tabelek, pomagających wymyślić główne punkty sesji. 

Dobrze jest mieć CEL, przed którym postawisz graczy, LOKACJĘ dla całego szaleństwa, jakiś godny zapamiętania (albo 

obśmiania) SZWARCCHARAKTER. Miejsce akcji powinno być wyposażone w jakieś SPECJALNE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA jako wyzwanie dla graczy, no i warto mieć w zanadrzu ZWROT AKCJI. Jeśli masz ochotę trochę 

zamieszać, jest również tabela z TRZECIĄ SIŁĄ, zawierająca kolejne odjechane i dualistyczne popkulturowe frakcje. 

Dobrej zabawy. 

CEL: 

1. Po prostu dużo kasy  

2. Uznanie celebryty dla danej strony  

3.  Kontrola nad terytorium 

4.  Legendarny artefakt  

5. Wartościowe informacje 

6.  Spełnienie życzenia  

 

LOKACJA (wiem, że 8. Jesteś MG, na pewno masz k8.) 

1. Starożytne podziemia 

2. Gotycka katedra 

3. Renesansowy pałac 

4. Pędzący pociąg 

5. Pokład statku wycieczkowego 

6. Korporacyjny biurowiec 

7. Statek kosmiczny 

8. Konwent fanów fantastyki 

 

SZWARCCHARAKTER 

1.  Nieludzki 

2.  Intrygant 

3.  Brutal 

4.  Bogacz 

5.  Fanatyk 

6.  Rywal 

 

SPECJALNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wiedźmak albo dwóch 

2. Ochrona ze srebrną bronią 

3. Wyjątkowo agresywne kółko różańcowe 

4.  Sieć kamer live-streamująca wszystko na żywo 

5.  Wyjątkowo rozpraszające zapachy  

6.  Laserowe czujniki i działka 

 

ZWROT AKCJI 

1. Cel opuszcza lokację 

2.  Policja nadjeżdża 

3.  WTEM, WYBUCHY 

4.  Jestem Twoim Ojcem 

5.  To zasadzka! 

6.  Interwencja Trzeciej Siły 

 

TRZECIA SIŁA 

1. Zombie naziści 

2. Kosmici kowboje 

3. Czarni wiedźmini 

4. Robo-wikingowie 

5. Krzyżowcy mutanci 

6.  Lovecraftiańskie księżniczki Disneya 

 

TRYB COOP 

Zawsze przy stole znajdzie się ktoś, kto nie chce należeć do tej samej frakcji co pozostali gracze (tzw. „Ten Gościu”, 

niezależnie od płci). Co może zjednoczyć graczy z obu stron barykady, by przynajmniej przez jakiś czas działali 

wspólnie?  

Najlepiej katastrofa. Na początku akcji, coś idzie bardzo nie tak i gracze zostają jedynymi ocalałymi ze swoich ekip. 

Muszą połączyć siły, by w ogóle mieć szansę na osiągnięcie Celu… I zaraz potem rzucić się sobie do gardeł. W miarę 

możliwości. 
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