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 □ Przygotujcie materiały potrzebne do 
gry:

 □ coś do pisania,
 □ stół do gry,
 □ komplet kości lub aplikację do 
symulowania rzutów.
 □ (Opcjonalnie) matę z kwadratowy-
mi polami oraz żetony do repre-
zentowania postaci i potworów.

ZADANIA DLA MISTRZA GRY:
 □ Przeczytać zawartość tej książeczki.
 □ Przećwiczyć kilka różnych tonów 
głosu.

ZADANIA GRACZY:
 □Wybrać jedną z gotowych postaci lub 
stworzyć własną.
 □Zapoznać się z kartą postaci wybra-
nego bohatera.

Zachęcamy również, aby przed sesją za-
poznać się z tak zwanymi zasadami BHS 
(bezpieczeństwo i higiena sesji). Pozwolą 
wam one upewnić się, że rozgrywka bę-
dzie dla każdego wspaniałym przeżyciem. 
Kod QR poniżej zaprowadzi cię do arty-
kułu na ten temat, przygotowanego przez 
naszych przyjaciół z Graj Kolektyw.

WITAJ W ŚWIECIE ZABIĆ SMOKA!
Właśnie trzymasz w rękach starter do 
Zabić Smoka!. Jest to scenariusz mający 
za zadanie przedstawić zasady systemu 
i podstawowe aspekty gry w klasyczne 
RPG. Książka ta zawiera skrót najważ-
niejszych zasad, porady, jak grać w tego 
typu gry, oraz opis fabuły w pełni wy-
starczającej do poprowadzenia pierwszej 
sesji. Jeżeli to nie ty będziesz wcielać się 
w rolę Mistrza Gry, ogranicz się do prze-
czytania wstępu i nie czytaj opisu przy-
gody. Skoro już wiesz, czego się spodzie-
wać, życzymy przyjemnej lektury!

Jako że Starter jest przeznaczony przede 
wszystkim dla początkujących graczy, 
doświadczonym drużynom sugerujemy 
rozszerzyć przedstawiony loch o dodat-
kowe wyzwania lub zacząć grę bezpo-
średnio od modułu „Król, smok i ma-
giczny miecz”. 

PRZYGOTOWANIE  
DO SESJI
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia 
przygody z RPG jest zorganizowanie 
sesji, czyli spotkania skupionego na roz-
grywce. Skorzystaj z poniższej listy, a zo-
baczysz, że nie jest to nic trudnego!

ZADANIA DLA WSZYSTKICH:
 □Zbierzcie od 3 do 6 osób, które mają    
ochotę zagrać.
 □Ustalcie termin i zarezerwujcie przy-
najmniej 2 godziny.
 □Wybierzcie osobę, która będzie peł-
nić funkcję Mistrza Gry.
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NA CZYM POLEGA RPG
W grach fabularnych, zwanych inaczej 
RPG (skrót od role-playing games) gra-
cze odgrywają role bohaterów przeży-
wających wspaniałe przygody. W grach 
tego typu nie istnieje jeden zdefiniowany 
sposób na wygraną. Zamiast tego każ-
dy z grających sam wyznacza sobie cele, 
do których dąży jego postać. Wszystkim 
przy stole przyświeca natomiast inny, 
wspólny cel. Jest nim stworzenie niepo-
wtarzalnej opowieści.

Na pierwszy rzut oka odgrywanie po-
staci może wydawać się onieśmielające. 
W końcu mało który gracz jest wykształ-
conym aktorem. Nic bardziej mylnego, 
wystarczy:

• Podejmować decyzje za bohatera, 
w którego się wcielisz. Pomoże ci 
w tym wyznaczenie jego celów oraz 
motywacji w historii.

• Współpracować i komunikować się z in-
nymi graczami przy stole, pamiętając, że 
waszym wspólnym celem jest stworze-
nie niezapomnianej opowieści.

• Szanować gusta oraz pomysłowość 
pozostałych graczy.

Szczególną funkcję pełni Mistrz Gry.
Nie odgrywa on żadnego z bohaterów, 
a zamiast tego jest narratorem i wciela 
się w pozostałych mieszkańców świata, 
w którym rozgrywa się akcja rozgrywki. 
Mistrz Gry to także arbiter. Pilnuje, aby 
gra przebiegała zgodnie z zasadami, a je-
żeli sytuacja tego wymaga, modyfikuje 
je lub wprowadza własne. W kwestiach 
rozgrywki ma zawsze ostateczne słowo. 
Dobry Mistrz Gry dba o to, aby wszy-
scy biorący udział w grze byli traktowani 

sprawiedliwie oraz dobrze się bawili. Mą-
dry Mistrz Gry wie natomiast, że należy 
słuchać graczy i brać pod uwagę ich opi-
nie oraz odczucia.

PRZEWODNIK PO TYPACH 
KOŚCI UŻYWANYCH W RPG

◄  K4

K6 ►

◄  K8

K10 ►

◄  K12

K20 ►
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PODSTAWY
Mistrz Gry opowiada, gdzie znajdują się 
postacie graczy, co się z nimi dzieje i ja-
kie istoty napotykają. Gracze biorą czyn-
ny udział w tej opowieści, mówiąc, co 
mówią, myślą i robią ich postacie. Na tej 
podstawie Mistrz Gry decyduje, jak dalej 
toczy się opowieść, a w razie niepewności 
korzysta z bardziej szczegółowych zasad 
opisanych w odpowiednich miejscach.

JAK GRAĆ
BĄDŹ DOCIEKLIWY:
• pytaj Mistrza Gry o rzeczy, które cię 

interesują,
• słuchaj opisów Mistrza Gry i staraj się 

wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji,
• rozmawiaj z napotkanymi postacia-

mi tak jak z prawdziwymi osobami, 
możesz w ten sposób zdobyć bezcenne 
informacje.

MYŚL KREATYWNIE:
• nie myśl przez pryzmat zasad, a zamiast 

tego postaraj się wyobrazić, co ty zro-
biłbyś na miejscu swojej postaci,

• myśl o tym, jak ominąć przeszkody, 
korzystając ze swoich umiejętności, 
sprytu oraz realiów świata gry,

• proponuj Mistrzowi Gry swoje rozwią-
zania i szanuj jego decyzje,

• pamiętaj, że zawsze istnieje wiele ście-
żek do celu.

WSPÓŁPRACUJ Z INNYMI GRACZAMI:
• jeżeli nie jesteś w stanie zrobić czegoś 

sam, poproś swoich towarzyszy o pomoc,
• zasięgaj opinii innych członków druży-

ny, alternatywne, spojrzenia mogą sta-
nowić klucz do rozwiązania problemu,

• nie wymuszaj swojej opinii na reszcie 
graczy, jeżeli jesteś w mniejszości, usza-
nuj to i pozwól toczyć się rozgrywce.

SZUKAJ MOTYWACJI:
• wyznaczaj swojej postaci cele i dąż do 

ich realizacji,
• zdobywaj skarby oraz chwałę,
• nie poddawaj się niezależnie od tego, 

jak potoczy się sytuacja.

JAK PROWADZIĆ
PRZEKAZUJ INFORMACJE:
• to ty jesteś oczami oraz uszami postaci 

graczy, informuj ich o tym, co natural-
nie dostrzegają ich postacie,

• gracze powinni mieć jasny obraz sytu-
acji, w której znajdują się ich postacie,

• jasno informuj graczy o potencjalnych 
konsekwencjach ich akcji, szczególnie 
tych niebezpiecznych,

• odpowiadaj uczciwie, starannie opisuj 
i zachęcaj graczy do zadawania pytań.

TWÓRZ ŚWIAT:
• określaj, co jest możliwe, a co niemoż-

liwe, myśląc o kontekście i realizmie,
• dbaj o to, aby świat oraz istoty go 

zamieszkujące naturalnie reagowały na 
poczynania bohaterów graczy,

• twórz bohaterów neutralnych mają-
cych swoje cele oraz dbających o swój 
dobrobyt,

• korzystaj z losowych tabel oraz swojej 
kreatywności, aby nadawać światu 
unikalny charakter.

BĄDŹ ARBITREM:
• zachowuj neutralność, nie naginaj 

zasad ani na korzyść graczy, ani na ich 
niekorzyść,

JAK KORZYSTAĆ ZE STARTERA
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• przypominaj graczom o zasadach 
i upewniaj się, że grają świadomie,

• dbaj o to, aby każdy przy stole miał 
szansę rozwiązywać problemy i prowa-
dzić interakcję ze światem,

• kiedy tempo gry zwalnia, proponuj 
graczom pomoc, najlepiej przedstawie-
nie kilku potencjalnie interesujących 
posunięć.

NAGRADZAJ:
• pozwalaj bohaterom zdobywać kosz-

towności oraz stawać się silniejszymi, 
kiedy uda im się pokonać przeszkody 
napotkane na drodze,

• daj graczom poczuć, że ich działania 
zmieniają świat i rozwijają fabułę,

• niech sukcesy i porażki otwierają dro-
gę do kolejnych przygód.

TEKST PRZYGODY
Przygoda, którą znajdziesz na kolejnych 
stronach, opiera się na eksploracji niewiel-
kiego lochu. Struktura ta ma za zadanie 
oswoić cię, z tym, że gracze w trakcie gry 
mogą podejmować różne decyzje i nie za-
wsze będziesz w stanie przewidzieć i przy-
gotować się na kolejny ruch. Nie ma się 
jednak czego obawiać, to właśnie ta odro-
bina chaosu sprawia, że prowadzenie gry 
jest tak dobrą zabawą. Ponadto książka ta 
zawiera wszystkie narzędzia potrzebne, 
aby podołać temu wyzwaniu!

Tekst napisany kursywą to opisy do przeczyta-
nia graczom na głos. Jeśli chcesz, możesz je spa-
rafrazować lub zmodyfikować wedle potrzeb.

Teksty w ramce zawierają skróty 
zasad niezbędne do rozgrywki oraz 
ogólne porady dla Mistrza Gry.

TŁO FABULARNE
Bohaterowie graczy zostali wybrani na 
kandydatów do wykonania niezwykle nie-
bezpiecznej misji, zleconej przez samego 
króla. Nadworny mag króla, Aghanim, 
postanowił poddać ich specjalnej próbie, 
która przetestuje ich zdolności. Akcja roz-
poczyna się po tym, jak drużyna została 
przeteleportowana do specjalnie skon-
struowanego lochu, zwanego Labiryn-
tem próby. Bohaterowie mają za zada-
nie się z niego wydostać. Jest na to jeden 
sposób - należy odnaleźć magiczne wrota 
i aktywować je za pomocą sześciu specjal-
nych kamieni kluczy ukrytych w zaka-
markach podziemi.

Aby zmotywować bohaterów w trakcie 
ich próby, Aghanim oferuje specjalną na-
grodę zależną od tego, jak szybko uda im 
się wydostać z labiryntu. W zależności od 
liczby odpoczynków w lochu jest to:

0 odpoczynków – wspaniały klejnot, 
kość skarbu k12

1 odpoczynek – antyk z kolekcji czaro-
dzieja, kość skarbu k8

2 odpoczynki – sakiewka z monetami, 
dwie kości skarbu k6

3 odpoczynki lub więcej – pouczają-
ca opowieść, 15 PD na postać 

Więcej informacji na temat kości skarbów 
znajdziesz na stronie 18.
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LOKACJA
Nikt do końca nie wie, gdzie znajduje się 
Labirynt Próby, a portal, który do niego 
prowadzi, jest starszy nawet od królew-
skiego zamku. Klucz do portalu prze-
kazywany jest z pokolenia na pokolenie 
przez nadwornych magów. Jego obecnym 
posiadaczem jest Aghanim. W czasach 
młodości wykorzystywał go jako swo-
ją osobistą salę i trenował tam zarówno 
sztuki magiczne, jak i bardziej klasyczne 
sztuki walki. Na starość nie pojawia się 
już tam zbyt często, przez co labirynt po-
padł w ruinę. Ostatnimi czasy mag wpadł 
na pomysł, aby wykorzystać to miejsce 
jako tor przeszkód, w którym testuje dru-
żyny poszukiwaczy przygód mające za-
datki na królewskich agentów.

Większość korytarzy oraz komnat w la-
biryncie jest częściowo oświetlona przez 
światło padające z wąskich pęknięć 
w suficie. Posadzka lochu wyłożona jest 
kwadratowymi płytami wykonanymi 
z kamienia. Ściany również składają się 
z kamieni, tyle że znacznie mniejszych. 

Wędrującym potworem w labiryncie pró-
by są dwa gremliny. Opis tych wrednych 
istot znajdziesz w opisie komnaty nr 7 na 
stronie 20.

Pułapki oraz sekretne drzwi w lochu 
mają SU:2. Sekretne drzwi nie są zabez-
pieczone zamkami i mogą zostać otwo-
rzone przez postacie, które zdają sobie 
sprawę z ich obecności. Pułapki to proste 
zapadnie o SW 10. Postać, która do nich 
wpadnie, zostaje magicznie przeniesiona 
do komnaty nr 3.

Na cechy każdej komnaty składają się:

Opis: Są to najważniejsze informacje na 
temat komnaty, takie jak jej wygląd oraz 
opis tego, co się w niej znajduje.

Wyzwania: Informacje o tym, co gra-
cze muszą zrobić, aby zbliżyć się do celu 
swojej przygody.

Mieszkańcy: Istoty, które gracze mogą 
napotkać w danej komnacie. W przypad-
ku przeciwników znajdziesz tutaj sta-
tystyki niezbędne do rozegrania starcia 
z nimi.

Tajemnice do odkrycia: Ciekawe 
rzeczy, które gracze mogą odkryć, eks-
plorując komnatę.

Skarby: To, co gracze mogą zdobyć 
w tej komnacie.

Kluczowe zasady: Jakie zasady mogą 
przydać się w trakcie eksploracji tej kom-
naty.

RUNDY EKSPLORACJI I AKCJE W LOCHU
Eksploracja podziemi jest podzielona na rundy trwające 15 minut w świecie gry. 
W rundzie każdy gracz może wykonać jedną akcję lochową, np. przeszukiwać, 
przemieścić się lub wejść w interakcję z elementem lochu.

WĘDRUJĄCY POTWÓR
Każda tura eksploracji  kończy się rzutem kością k8. Wynik 1 oznacza pojawienie 
się wędrującego potwora!
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Wasza wizja nadal powraca po tym, jak ośle-
pił was blask portalu przywołanego przez 
maga. W waszych uszach nadal rozbrzmie-
wa jego głos: „Znajdźcie wyjście z labiryntu 
prób, a udowodnicie, że jesteście godni służyć 
jego królewskiej mości. Wierzę, iż wam się 
uda, jednak musicie zdać sobie sprawę, że al-
ternatywą jest powolna śmierć z głodu i wy-
czerpania”. Powoli zaczynacie dostrzegać po-
mieszczenie, do którego was przeniósł. Jest to 
kwadratowa kamienna komnata z drewnia-
nymi drzwiami w jednej ze ścian. Znajduje-
cie się na jej środku, a wokół was dostrzegacie 
porozstawiane przeróżne meble, pokryte grubą 
warstwą kurzu.

Opis: Kwadratowa komnata, z której je-
dyne wyjście to solidne drewniane drzwi. 
Pod jedną ze ścian stoi szafka ze słoika-
mi. Poza nią w pomieszczeniu znajdują 
się spróchniałe beczki, skrzynki związa-
ne liną oraz pokryty grubą warstwą ku-
rzu stół.

Wyzwania: Otwarcie beczek (łatwy 
test siły), odbezpieczenie skrzynek (łatwy 
test sprawności), złapanie słoiktoperzy (ła-
twy test sprawności), uruchomienie kręgu 
przywołania (łatwy test magii).

Mieszkańcy:  Słoiki na półkach to tak 
naprawdę istoty, słoiktoperze. Sens ist-
nienia tych istot to uciekanie przed tymi, 
którzy chcą dostać się do ich zawartości.

Tajemnice do odkrycia: Pod grubą 
warstwą kurzu na stole ukryty jest krąg 
przywoływania.

Skarby: 6 zapasów (po 2 na każdą becz-
kę), 4 narzędzia (po 2 na każdą skrzynkę), 
3 komponenty (po 1 w każdym słoiktope-
rzu), kamień klucz k20 (pojawi się po ak-
tywacji kręgu przywołania)

Kluczowe zasady: Testy, zasoby, uła-
twienie i utrudnienie

TESTY ATRYBUTÓW
Testy atrybutów w Zabić Smoka! wykonywane są poprzez rzut kością k20 i dodanie 
do niego wartości testowanego atrybutu. Wszystkie testy w tej komnacie są łatwe, co 
oznacza, że aby test zakończył się sukcesem, wynik testu musi wynieść 10 lub więcej. 
Na ekranie Mistrza Gry znajdziesz tabelę z innymi stopniami trudności i wynikami, 
jakich wymagają.

ZASOBY
Większość ekwipunku jest reprezentowana przez trzy zasoby: zapasy, narzędzia oraz 
komponenty. Wyzwania w tej komnacie to idealny moment, aby wytłumaczyć, jak 
one działają. Nagródź kreatywne myślenie graczy i wykorzystanie zasobu poprzez 
automatyczne powodzenia akcji takich jak np. użycie siatki na motyle, aby złapać sło-
iktoperza (narzędzia) lub wyważenie wieka beczki łomem (narzędzia).

UŁATWIENIE I UTRUDNIENIE
Ułatwienie w rzucie oznacza, że zamiast jedną, należy rzucić dwiema kośćmi i wybrać 
wyższy z wyników. Utrudnienie działa analogicznie, lecz należy wybrać niższy wynik.

1. PIERWSZA KOMNATA
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2. CIEMNA KOMNATA
Opis: Okrągła komnata w całości spo-
wita nieprzeniknioną ciemnością. Na jej 
podłodze rozlana jest bardzo śliska, ole-
ista ciecz. Postać szukająca pułapek bez 
problemu ją zauważy. W innym przypad-
ku istnieje szansa, że postać poruszająca 
się po komnacie poślizgnie się.  Rzuć K6, 
na wyniku 3 lub więcej (3+), postać prze-
wraca się i otrzymuje 1 punkt obrażeń.

Wyzwania: Znaleźć kamień klucz ukry-
ty w ciemnościach.

Mieszkańcy: Brak

Tajemnice do odkrycia: W jednej ze 
ścian ukryte jest sekretne przejście pro-
wadzące do komnaty 4.

Skarby: W szczelinie w posadzce ukry-
ty jest kamień klucz k4.

Kluczowe zasady: Pochodnie, Prze-
szukiwanie

POCHODNIE I PRZESZUKIWANIE
Jest to doskonałe miejsce na wyjaśnienie graczom, że istnieją trzy rodzaje 
przeszukiwania:

• w poszukiwaniu pułapek,
• w poszukiwaniu skarbów,
• w poszukiwaniu sekretnych drzwi.

Do przeszukiwania gracz potrzebuje pochodni. Rozpalenie pochodni zużywa jedne 
zapasy i reprezentowane jest położeniem na karcie postaci kości k4, tak aby ukazywała 
wynik 4. Jest to liczba akcji lochowych takich jak przeszukiwanie, które mogą zostać 
wykonane, zanim zgaśnie.

Test przeszukiwania jest wyjątkowym typem testu, gdyż rzut wykonuje w ukry-
ciu Mistrz Gry. Używana jest kość k6, a wynik wyższy od stopnia ukrycia (SU) 
oznacza sukces.
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3. KOMNATA Z PODUSZKAMI
Opis: Jest to niewielka kwadratowa kom-
nata na przecięciu dwóch korytarzy. Na 
środku znajduje się sterta poduszek, a nad 
nią w suficie otwór przypominający ko-
min. Obok sterty poduszek na podłodze 
leży kilka monet.

Wyzwania: Brak

Mieszkańcy: Sterta poduszek to tak 
naprawdę poduszkowy golem, przebudzi 
się i zaatakuje, jeżeli w ciągu dnia eksplo-
racji trzykrotnie ktoś na niego spadnie 
lub jeżeli zostanie zaatakowany.

PODUSZKOWY GOLEM
PW: 30 PP: 0 Ruch: 4 SW: 15 PD: 50

Poducha – atak/obrona (2/2)

Poduszkowa forma – broń obuchowa 
zadaje poduszkowemu golemowi tylko 
połowę obrażeń natomiast broń sieczna 
podwójne.

Tajemnice do odkrycia: Sterta po-
duszek to golem.

Skarby: Na podłodze koło poduszek 
leży liczba złotych monet równa liczbie 
graczy. Jeżeli gracze postanowią je pod-
nieść od razu, otrzymają odpowiadające 
im punkty doświadczenia.

Pokonanie poduszkowego golema spra-
wi, że pozostawi po sobie magiczny 
przedmiot: Najwygodniejsza Poduszka 
na Świecie.

Najwygodniejsza poduszka na 
świecie – ta magiczna poduszka spra-
wia, że nad ranem nigdy nie boli szyja, 
a jej druga strona jest zawsze w idealnej 
temperaturze. Postać, która na niej śpi, 
ma ułatwienie w rzucie na odnowione ży-
cie i manę.

Kluczowe zasady: Odpoczynek, 
punkty doświadczenia, rany i śmierć

PUNKTY DOŚWIADCZENIA I POZIOMY 
Postacie graczy stają się coraz silniejsze poprzez zdobywanie kolejnych poziomów. 
Aby awansować na kolejny poziom, bohater musi zgromadzić odpowiednią liczbę 
punktów doświadczenia. Bohaterowie otrzymują je za pokonywanie potworów oraz 
zdobyte skarby w liczbie 1 punkt doświadczenia za 1 sztukę złota wartości skarbu.

RANY I ŚMIERĆ
Kiedy PW bohatera gracza spada do 0 lub pada on ofiarą pułapki, nie ginie, a zamiast 
tego otrzymuje ranę. Postać umiera dopiero wtedy, kiedy miałaby otrzymać kolejną ranę. 

ODPOCZYNEK
W trakcie odpoczynku bohaterowie odzyskują 1k6 + poziom PW oraz 1k3 + poziom 
many. Mogą także wykonać jedną akcję odpoczynkową. Przykładem akcji odpoczyn-
kowej jest leczenie ran, wymagające zdania testu sprawności (medycyna) o ST odpo-
wiadającemu leczonej ranie.
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Opis: Poza drzwiami prowadzącymi do 
zbrojowni w komnacie tej znajdują się 
cztery manekiny, każdy dzierży inny ro-
dzaj broni. Na posadzce wokół nich wi-
dać drzazgi oraz kawałki materiału i sia-
na, świadczące o tym, że ktoś musiał na 
nich trenować.

Wyzwania: Pokonanie manekinów 
w walce.

Mieszkańcy: W komnacie stoją czte-
ry zaklęte manekiny. Czar, który na nich 
ciąży, sprawi, iż ożyją i zaatakują każde-
go, kto wkroczy do komnaty. Są jednak 
ustawione w taki sposób, że bohatero-
wie graczy, którzy wkroczą do komnaty 
sekretnymi drzwiami, będą mieć szansę 
zaatakować je pierwsi.

MANEKIN
PW: 5 PP:2 Ruch:3 SW:14 PD:10

Miecz – atak/obrona (3/3), słabość: 
włócznia

Topór – atak/obrona (4/2), słabość: 
miecz

Włócznia – atak/obrona (2/4), sła-
bość: topór

Łuk – atak/obrona dystansowa 
(3/3), słabość: broń wręcz

Słabość – Używając broni będącej sła-
bością manekina, postać ma ułatwienie 
w ataku.

Tajemnice do odkrycia: W jednej ze 
ścian ukryte jest wejście do sekretnego 
korytarza. Słabości poszczególnych ma-
nekinów.

Skarby: Każdy manekin po pokonaniu 
upuści broń, którą trzymał. Pokonanie 
wszystkich manekinów skutkuje poja-
wieniem się na środku komnaty szkatułki 
zawierającej kamień klucz k6.

Kluczowe zasady: Walka, ekwipunek.

4. SALA ĆWICZEŃ
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RUNDY, TURY I INICJATYWA
Tak jak eksploracja, walka jest także podzielona na rundy. W trakcie rundy każdy 
uczestnik rozgrywa swoją turę w kolejności od najwyższej do najniższej inicjatywy. 
Inicjatywa bohaterów ustalana jest na początku walki rzutem k6 + szybkość. Inicja-
tywa przeciwników równa jest ich wartości ruchu. Jeżeli bohater gracza ma taką samą 
inicjatywę jak jeden z przeciwników, przeciwnik rusza się pierwszy.

Jeżeli bohaterowie zaskoczą przeciwników (np. poprzez dotarcie do komnaty tajnym 
korytarzem), mają ułatwienie w rzucie na inicjatywę.

ATAK, OBRONA I OBRAŻENIA
W trakcie każdej z rund w walce każda postać może wykonać ruch oraz akcję. Liczbę 
pól, o jakie może się poruszyć postać, wyznacza wartość jej atrybutu ruch. Ruch może 
zostać rozdzielony na część przed wykonaniem akcji i po niej.

Kiedy postać gracza atakuje lub broni się przed atakiem przeciwnika, wykonuje test 
sprawności związany z bronią, z której korzysta. Niezależnie od sytuacji zdanie testu 
oznacza, że przeciwnik otrzymuje obrażenia, a porażka, że postać gracza. Jeżeli postać 
jest atakowana z dystansu, a sama nie ma broni dystansowej lub rzucanej, nie zadaje 
żadnych obrażeń w obronie.

Obrażenia równe sumie siły postaci i odpowiednio ataku lub obrony dzierżonej przez 
postać broni. Wynik 1 przy obronie lub 20 przy ataku oznacza podwójne obrażenia.

ŻYCIE I PANCERZ
Kiedy postać otrzymuje obrażenia, odejmuje je od swojej aktualnej wartości życia.

Jeżeli postać miałaby otrzymać obrażenia, a posiada punkty pancerza (PP), zamiast 
tego traci jeden z nich.
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5. ZBROJOWNIA
Opis: Kwadratowa komnata, na której 
ścianach porozwieszane są tarcze, mie-
cze i  topory. Wilgoć panująca w lochu 
sprawiła, że nie nadają się do użytku. 
W lepszym stanie wydaje się ekwipunek 
na trzech stojakach w pomieszczeniu.

Wyzwania: Rozwiązać zagadkę opisa-
ną na tarczy.

Mieszkańcy: Brak

Tajemnice do odkrycia: Na jednej 
z tarcz namalowany jest napis zagadka:

Przełamie mnie ten, kto był palony, bity, to-
piony i istniejący tylko po to, by zabijać.

Odpowiedzią na zagadkę jest stalowy 
oręż, np. miecz lub topór. Uderzenie ta-
kowym w tarczę spowoduje otwarcie się 
ukrytej za nią skrytki.

Skarby: Przeszukanie każdego ze stoja-
ków spowoduje znalezienie kości skarbu 
k10. W skrytce za tarczą ukryty jest ka-
mień klucz k10.

Kluczowe zasady: Kości skarbu, 
ekwipunek, zagadki i interpretacja.

KOŚCI SKARBÓW
W Zabić Smoka! skarby znalezione w trakcie eksploracji lochów reprezentowane są 
przez kości skarbów. Kiedy drużyna znajduje kości skarbów, zostają one umieszczone 
w torbie z łupem. Po dotarciu do miasta drużyna może za pomocą kości wylosować 
wartość łupu.

k10 jest wyjątkiem, gdyż reprezentuje ekwipunek, który może przydać się jeszcze 
w trakcie eksploracji. Z tego powodu można wykorzystać ją od razu po znalezieniu. 
Na potrzeby startera wykorzystaj poniższą, uproszczoną tabelę dla kości skarbu k10.

ZAGADKI I INTERPRETACJA
Zagadki stanowią odskocznię od eksploracji oraz walki. Ponadto w RPG kreatywne 
myślenie powinno być nagradzane, a nie karane, tak więc jeżeli twoi gracze wpadną 
na sensowne rozwiązanie, inne niż to, które początkowo założyłeś, możesz jak najbar-
dziej zinterpretować je jako słuszne. 

k10 Znaleziony ekwipunek
1-4 Narzędzia
5-6 Miecz
7-8 Włócznia

9-10 Topór
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6. MAGICZNY TOM
Opis: Niewielka komnata, w której stoi 
piedestał, a na nim magiczny tom, nie-
stety wygląda na to, że został uszkodzony 
i brakuje w nim części kartek.

Wyzwania: Odzyskać brakujące strony 
tomu i rzucić czar teleportacja na najwyż-
szym poziomie.

Mieszkańcy: Brak

Tajemnice do odkrycia: Zbadanie 
księgi pozwoli stwierdzić, że strony zo-
stały wycięte za pomocą ostrych jak brzy-
twa pazurów, co sugeruje, że zrobiły to 
gremliny.

Skarby: Tom na piedestale zawiera czar 
teleportacja, brakuje w nim stron potrzeb-
nych do rzucenia czaru na III poziomie.

Kluczowe zasady: Magia

MAGIA
Magia to potężne narzędzie w rękach pomysłowych bohaterów. Naturalne więc jest, że 
rzucenie czaru nie może być za proste, w innym wypadku każdy byłby czarodziejem.

Aby rzucić czar, należy:

• Mieć w ręku tom z czarem, który chcemy rzucić.
• W trakcie odpoczynku zapoznać się z czarem i wiedzieć, jak go rzucić.
• Wydać liczbę punktów many równą wybranemu poziomowi czaru.
• Zdać test magi (zaklęcie) o ST: 13 dla I poziomu, 16 dla II poziomu i 19 dla III 

poziomu.
• (opcjonalnie) Zużyć liczbę komponentów równą poziomowi czaru, aby zyskać 

ułatwienie w teście na rzucenie czaru. 

Rzucanie zaklęć w pancerzu jest niezwykle trudne. W takiej sytuacji bohater odejmu-
je od testu magii maksymalne PP pancerza, który ma na sobie.

Postać może użyć liczby komponentów równej poziomowi czaru, aby uzyskać uła-
twienie w teście związanym z jego rzucaniem.
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Wyzwania: Dostać się do kufra ze 
skarbem i pokonać gremliny lub uciec 
przed nimi.

Mieszkańcy: Komnatę zamieszkują 
gremliny, które powstały po tym, kiedy 
jeden z wcześniejszych bohaterów pod-
danych testowi przez Aghanima wpadł 
ze swoim pupilem Mogwaiem do wody. 
W gnieździe przebywa 12 gremlinów, 
które zaatakują, kiedy tylko gracze do-
staną się do zawartości kufra. W trakcie 
jednej tury z gniazda mogą wyjść cztery 
gremliny.

GREMLIN
PW: 5 PP:0 Ruch:5 SW:12 PD:10

Pazury – atak/obrona (4/4)

Chciwe i tchórzliwe – na potrzeby 
rozpatrywania ucieczki z walki oraz mo-
rale SW gremlinów wynosi 7.

Celem grelminów jest wydostanie się 
z labiryntu, aby płatać figle na królew-
skim zamku. Jeżeli gremliny wycofają się 
do swojego gniazda lub gracze uciekną 
z walki, będą podążać za drużyną aż do 
momentu, kiedy gracze otworzą portal, 
przez który także spróbują uciec.

Tajemnice do odkrycia: W wodzie 
otaczającej platformę ukryty jest tunel 
prowadzący do ukrytego korytarza. Na 
jej dnie znaleźć można również kości po-
przednich bohaterów poddanych próbie, 
którzy zostali pożarci przez gremliny.

Skarby: W kufrze ukryty jest kamień 
klucz k12, dwie kości skarbu k6 oraz 
kość skarbu k12. W gnieździe gremlinów 
znajdują się brakujące strony magicznego 
tomu z komnaty nr 7, które ukradły, aby 
spróbować rzucić czar.

Kluczowe zasady: Walka, ucieczka, 
morale, frakcje

7. KOMNATA ZE SKARBEM
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FRAKCJE
Lochy są często domem dla inteligentnych istot, które mają swoje własne cele i reagują 
na działania bohaterów gracz. Jako Mistrz Gry możesz wykorzystać je, aby loch wy-
dawał się bardziej żywy.

Przykład: Gremliny mogą próbować porwać bohatera, który wykazał się znajomością 
magii, i zmusić go do rzucenia czaru ze stron magicznego tomu, które ukradły.

MORALE
Od momentu, kiedy bohaterom graczy uda się pokonać połowę przeciwników, po za-
daniu każdego śmiertelnego ciosu wykonywany jest test morale. Gracz, który wypro-
wadził cios, rzuca k20 i dodaje swój poziom. Jeżeli wynik jest równy najwyższemu SW 
wśród przeciwników lub wyższy, zaczynają oni uciekać.

UCIECZKA Z WALKI
Gracze mogą w każdej chwili zdecydować się uciec z walki. W takim wypadku muszą 
wyrzucać z torby z łupem kostki (strona 18), aż ich sumaryczny wynik będzie równy 
lub wyższy od SW przeciwnika, przed którym uciekają. Jeżeli gracze nie mają skar-
bów, a chcą uciec, jeden z nich musi się poświęcić i zostać w tyle.

TAKTYKA PRZECIWNIKÓW
Przeciwnicy mogą starać się walczyć z bohaterami na inne sposoby niż tylko te przed-
stawione w ich opisie. Jest to szczególnie przydatne, kiedy chcemy urozmaicić wal-
kę z większą liczbą przeciwników tego samego typu. Gremliny mogą np. spróbować 
ukraść tom magii czarującej postaci lub zepchnąć odzianego w zbroję wojownika do 
rowu z wodą.
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Opis: Komnata podzielona jest na dwie 
komory przedzielone ścianą, w której 
wyłamana jest duża dziura zabita deska-
mi. Przez dziury pomiędzy nimi widać 
duży drewniany kufer stojący w mniejszej 
komorze.

Wyzwania: Dostać się do kufra ukry-
tego za ścianą z desek.

Mieszkańcy: Komnatę zamieszkuje 
Jago, jedyny członek poprzedniej druży-
ny, któremu udało się zbiec przed grem-
linami. Niegdyś był dzielnym rycerzem, 
jednak długie odosobnienie oraz trauma 
związana ze stratą towarzyszy sprawiły, 
że zupełnie postradał zmysły. Z uwagi na 
szaleństwo za każdym razem, kiedy bo-
haterowie odwiedzą komnatę, na nowo 
wylosuj jego nastawienie.

Jago może być cennym źródłem infor-
macji o lochu, jednak nie wszystko, co 
mówi, jest prawdą. W zamian za zapasy 
lub kości skarbu może wyjawić graczom 
jedną z następujących informacji:

Tajemnice do odkrycia: Jago ukradł 
Aghanimowi chowańca - magicznego 
stworka, który dał początek gremlinom, 
i przemycił go do lochu z nadzieją, że 
pupil maga będzie znać drogę wyjścia 
z labiryntu. Aghanim wielokrotnie pro-
ponował mu pomoc w opuszczeniu lo-
chu, lecz wyrzuty sumienia oraz strach 
przed karą sprawiły, że postanowił w nim 
pozostać.

Skarby: W kufrze znajduje się Kamień 
klucz k8 oraz dwie kości skarbu k6.

Kluczowe zasady: Hałas, postacie 
niezależne, nastawienie postaci.

8. KOMNATA Z DZIURĄ W ŚCIANIE

k6 – plotki Jago
1 Największa ze szczelin w oktagonalnej komnacie prowadzi do leża 

potworów, które pożarły moich towarzyszy. (prawda)
2 Wysyłając nas do lochu, Aghanim poprosił, abyśmy odzyskali jego 

magiczną poduszkę, którą przez przypadek zostawił tu podczas 
swojej ostatniej wizyty. (prawda)

3 Manekiny w sali do ćwiczeń do złudzenia przypominają moich 
towarzyszy. Ten przebrzydły mag nas też pewnie w nie zamieni! 
(fałsz)

4 Hihihih, napis na tarczy w zbrojowni to zagadka, ale nie powiem 
wam, jak ją rozwiązać! (prawda)

5 Ta skrzynia po drugiej stronie komnaty to mimik - magiczny 
potwór imitujący wyglądem zwykłe przedmioty. Zabiłem drogę 
do niej, żeby on nie zabił mnie. (fałsz)

6 Gremliny chyba znają magię. Widziałem na własne oczy, jak 
majstrowały coś przy magicznej księdze. (prawda)
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POSTACIE NEUTRALNE
Postacie neutralne oraz interakcja z nimi to ważny element RPG. Sceny z ich udziałem 
to doskonała okazja, aby zachęcić graczy do odgrywania swoich postaci lub przekazać 
im istotne informacje o świecie gry. Postacie neutralne mogą być także kluczem do 
pokonania niektórych wyzwań.

NASTAWIENIE
Jeżeli scenariusz nie zakłada inaczej, nastawienie postaci neutralnych w Zabić Smo-
ka! jest losowane za pomocą rzutu 2k6. Dokładniejszą tabelę znajdziesz na ekranie 
Mistrza Gry oraz w książeczce z zasadami. Na potrzeby startera możesz skorzystać 
z następującej, uproszczonej tabeli.

HAŁAS
Jeżeli akcje bohaterów są głośne lub w inny sposób mogą zwrócić na nich uwagę miesz-
kańców lochu, dodaj kość k8 do puli kości wędrującego potwora. Wyrzucenie jedynki 
na kilku kościach naraz oznacza pojawienie się dodatkowych wędrujących potworów.

2k6 - nastawienie Jago
2-4 Niechętny do pomocy, trzeba zapłacić mu 

dwa razy więcej
5-9 Neutralny

10-12 Przyjacielski, pomoże za darmo
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9. WYJŚCIE
Opis: Podłużna komnata, w której zbie-
gają się trzy korytarze. Stoi w niej duży 
kamienny portal. W kamieniach two-
rzących jego górną część jest sześć okrą-
głych otworów o rozmiarach idealnie pa-
sujących, aby umieścić w nich kamienie 
klucze. Nad każdym z otworów zapisana 
jest jedna liczba. Są to: 4, 6, 8, 10, 12 i 20.

Wyzwania: Gracze muszą dopaso-
wać kamienie klucza tak, aby liczba nad 
otworem odpowiadała liczbie ścianek ka-
mienia. Kiedy uda im się to zrobić, portal 
się aktywuje.

Mieszkańcy: Brak, lecz jeżeli jakieś 
gremliny pozostały przy życiu, spróbu-
ją wedrzeć się przez portal do komnaty 
Aghanima.

Tajemnice do odkrycia: Brak

Skarby: Brak

Kluczowe zasady: Brak

Po otworzeniu portalu przeczytaj gra-
czom następujący opis:

Po włożeniu do ostatniego z otworów kamie-
nia zaczynają one coraz mocniej i mocniej 
błyszczeć. Magiczna energia zdaje się z nich 
spływać niczym ciecz tworząca wir w środku 
portalu. Kiedy wir wypełnia już całą jego 
powierzchnię, zaczynacie dostrzegać niczym 
przez taflę wody rozmazany obraz tego, co jest 
po drugiej stronie. Widzicie tam pracownię 
czarodzieja, a w niej Aghanima.

Po przekroczeniu portalu przeczytaj gra-
czom następujący opis:

Ostrożnie przekraczacie granicę portalu i rze-
czywiście zostajecie przeniesieni do tego same-
go miejsca, z którego niedawno wyruszyliście 
na waszą próbę. Mag spogląda na was spoj-
rzeniem przepełnionym dumą, po czym prze-
mawia: „Gratuluję, wam pierwszym od wie-
lu lat udało sprostać się mojemu testowi. Nie 
ma jednak co popadać w zachwyt. Królestwo 
jest zagrożone, a król potrzebuje waszej pomo-
cy. Chodźcie za mną prędko do sali tronowej, 
czas na przygodę!”.
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CO DALEJ?
Przygoda opisana w tym starterze to dopie-
ro początek wspaniałych przygód, które 
czekają na ciebie w świecie Zabić Smoka! 
Poniższe propozycje pomogą ci zadecy-
dować, jak dalej potoczy się historia two-
ja oraz twoich graczy.

KRÓL, SMOK 
I MAGICZNY MIECZ
Przygoda opisana w tej książeczce została 
napisana w taki sposób, aby stanowić ide-
alny wstęp do kampanii, którą znajdziesz 
w pudełkowym wydaniu gry.

Król, smok i magiczny miecz po-
zwoli ci zabrać twoich graczy do króle-
stwa Fahrun, gdzie czekają na nich trzy 
rozległe lochy. Przygoda ta daje graczom 
swobodę eksploracji opisanej w niej kra-
iny, a tobie jako Mistrzowi Gry wszystkie 
narzędzia potrzebne, aby być gotowym 
na każdy ich pomysł!

NAPISZ WŁASNĄ 
PRZYGODĘ
Jeżeli chcesz stworzyć swoją własną fabu-
łę, koniecznie zapoznaj się z pełną wersją 
zasad naszego systemu. Znajdziesz tam 
porady oraz narzędzia, które pozwolą ci 
przygotować pełne wyzwań oraz angażu-
jące twoich graczy lochy.

Jeżeli nie chcesz pisać wszystkiego sa-
memu, to możesz zapoznać się z naszy-
mi darmowymi dodatkami dostępnymi 
w formie cyfrowej na stronie: hexy.stu-
dio/games/zabic-smoka

Znajdziesz tam mapy lochów, statystyki 
przeciwników, pułapki i łupy do wyko-
rzystania w twoich przygodach.

ZAADAPTUJ KULTOWE 
SCENARIUSZE
Zabić Smoka! zostało napisane z myślą 
o tym, aby móc łatwo adaptować kulto-
we scenariusze  do najpopularniejszej gry 
fabularnej świata oraz innych gier RPG.
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INDEKS ZASAD

RUNDY EKSPLORACJI I AKCJE W LOCHU 10
WĘDRUJĄCY POTWÓR 10
TESTY ATRYBUTÓW 12
ZASOBY 12
UŁATWIENIE I UTRUDNIENIE 12
POCHODNIE I PRZESZUKIWANIE 13
PUNKTY DOŚWIADCZENIA I POZIOMY  14
RANY I ŚMIERĆ 14
ODPOCZYNEK 14
RUNDY, TURY I INICJATYWA 17
ATAK, OBRONA I OBRAŻENIA 17
ŻYCIE I PANCERZ 17
KOŚCI SKARBÓW 18
ZAGADKI I INTERPRETACJA 18
MAGIA 19
FRAKCJE 21
MORALE 21
UCIECZKA Z WALKI 21
TAKTYKA PRZECIWNIKÓW 21
POSTACIE NEUTRALNE 23
NASTAWIENIE 23
HAŁAS 23
2k6 - nastawienie Jago 23
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ZAŁĄCZNIK: GOTOWE POSTACIE
Za kartę postaci może posłużyć ci dowol-
na kartka. Wystarczy, że przepiszesz na 
nią informacje zawarte w ramce opisują-
cej bohatera, w którego postanowiłeś się 
wcielić.

Kartę postaci znajdziesz na ostatniej 
stronie książeczki z zasadami gry. Mo-
żesz także pobrać ją, korzystając z kodu 
QR, który znajdziesz obok.

TORNVALD WALECZNY
Człowiek wojownik, poziom 1

PŻ:12 Mana:2 Siła:3 Szybkość:2 
Magia:1 Sprawność:2 Ruch:5 
PP:3

Biegłości: szermierka, młoty, 
jeździectwo, dyplomacja

Ekwipunek: kolczuga, wielki miecz

Złoto: 10

Zasoby: zapasy ×3

OBALIN CHYTRY
Krasnolud łotr, poziom 1

PŻ:13 Mana:3 Siła:2 Szybkość:2 
Magia:1 Sprawność:3 Ruch:5 
PP:2

Biegłości: topory, zamki, skradanie, 
wspinaczka

Ekwipunek: topór, skórzana kurtka

Złoto: 10

Zasoby: zapasy ×3, narzędzia ×3 

TERON MĄDRY
Elf mag, poziom 1

PŻ:8 Mana:5 Siła:1 Szybkość:2 
Magia:4 Sprawność:2 Ruch:5 
PP:0

Biegłości: wiedza, telekineza, iluzja

Ekwipunek: tom telekinezy, tom 
iluzji

Złoto: 10

Zasoby: zapasy ×3, komponenty ×3

RHOBA WSPANIAŁA
Ork podróżnik, poziom 1

PŻ:10 Mana:2 Siła:3 Szybkość:2 
Magia:2 Sprawność:2 Ruch:5 
PP:2

Biegłości: dung-fu, przetrwanie, 
polimorfia

Ekwipunek: skórzana kurtka, tom 
polimorfii, kastet

Złoto: 10

Zasoby: zapasy ×3, narzędzia ×3
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