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Gra RPG na Nibykonkurs 14 – konkurs na stworzenie gry fabularnej w 

tydzień. Powstała z wykorzystaniem haseł Voodoo oraz Hellblazer.

Szmaciana  dłoń  zaciskała  z  determinacją  ostrą  szpilę,  z  której  na 

bruk  kropla  po  kropli  spływała  rubinowa  krew.  Ciemna  kałuża  u 

szmacianych  stóp   rosła  z  każdą  chwilą.  Niewielka  lalka  z  rykiem 

wściekłości wskoczyła na leżącego człowieka i wbiła igłę w niewidzące 

oko.

Druga, wykonana z nierównego kawałka drewna, stała na piersiach 

konającego  mężczyzny.  Pracowicie,  pomagając  sobie  nogą  wbijała 

nóż głębiej między żebra, nie zważając na zgrzyt, kiedy ostrze ocierało 

się o żebra.

Nagle  obie  lalki  wydały przeraźliwy krzyk i  zacisnęły  pozbawione 

palców dłonie na uszach.

Nadchodził John. Nadchodził John.

Myśli zamierały, świadomość ożywionych kukiełek więzła głęboko w 

trocinach, włóczce, drewnie lub źdźbłach siana wypełniających głowę.  

Lalki próbowały uciec, ale było już za późno. Zapach papierosowego 

dymu, stanowcze kroki. John.



Przebudzenie

Bohaterami gry są ożywione laleczki Voodoo. Mają świadomość własne-

go ciała, potrafią myśleć, działać, a jednocześnie są związane z człowie-

kiem, którego przedstawiają. Więzi te mogą zostać później zerwane.

Laleczki  ożywili  haitańscy kultyści,  czarownicy,  którzy próbują za ich 

pomocą zdobyć władzę.  Wielkim przeciwnikiem czarowników jest  ta-

jemniczy  John.  Mężczyzna  pali  nieustannie  papierosy,  chodzi  w  pro-

chowcu, białej  koszuli  i  zawsze ma czarny krawat,  ale lalki  nigdy nie 

spotkają go bezpośrednio,  ponieważ,  jeśli  znajdą się za blisko,  magia 

czarowników ustaje i kukiełki zamierają uwięzione głęboko w ciemno-

ści, bezsilne.

Chciał unieść powieki, ale zdał sobie sprawę, że oczy ma już otwarte. 

Sięgnął rękami do twarzy i poczuł dotyk wielkich, pozbawionych pal-

ców dłoni z materiału. W miejscu oczu wyczuł dwa wielkie guziki.

Nie rozumiał co się z nim stało. Kim był? Jak się tutaj znalazł.

Spojrzał pod nogi i zauważył wbitą we własne serce szpilę z czerwo-

nym  zakończeniem.  Wyszarpnął  ostrze  nieporęczną  dłonią.  Z  rany 

wypadło trochę włóczki.

Kultysci

Kultyści to grupa czarowników z Haiti, która przybyła do Londynu lub 

innego miasta, gdzie chcesz osadzić akcję i dąży do pomnożenia swoich 

mocy i rozpostarcia władzy na jak największą liczbę ludzi.



Haitańczycy mogą np.:

1. Wysyłać laleczki, by kogoś zabić, aby zdobyć jakąś część jego ciała, 

np. serce albo wątrobę dla rytuałów albo się zemścić, czy w ramach 

porachunków z innymi grupami.

2. Wysłać laleczki, aby wykradły jakiś przedmiot.

3. Nakazać  laleczkom  sprowadzenie  kogoś  w  konkretne  miejsce  o 

określonej porze – odpowiednio dla rytuału.

4. Nakazać  laleczkom  śledzić  poczynania  Johna  (oczywiście  z  bez-

piecznej odległości).

5. Wysłać laleczki, aby pomogły komuś z kultu, kto wpadł w tarapaty.

Bębnienie odbiło się echem w głowach lalek. Panowie przelali krew, 

uderzyli w bębny i zagrzechotali rytualnymi kośćmi. Do świadomości  

kukiełek zaczęły napływać obrazy i słowa. Mężczyzna w czarnym sa-

mochodzie pod kinem, to zaraz za rogiem.

Trzeba go zmusić, aby udał się na dach budynku i skoczył w dół. Dla-

czego? Niejasne obrazy.  Ktoś chce śmierci mężczyzny, ma wyglądać 

na wypadek. Jeśli wszystko się powiedzie, zmyli to trop Johna. Oddali 

niebezpieczeństwo.

John

John jest potężnym czarownikiem, potrafi  przyzywać demony, rzucać 

klątwy, tworzyć golemy, usuwać ludzkie wspomnienia, tworzyć iluzje, a 

nawet ożywiać zmarłych jako zombie. 

Co więcej ma wrodzoną zdolność bycia we właściwym miejscu o właści-

wym czasie.

John prowadzi śledztwo. Stara się powstrzymać kultystów, krzyżuje im 



plany, jest nieustannym zagrożeniem.

Magia  Haitańczyków nie  działa  w  pobliżu  Johna.  Laleczki  zamierają, 

gdy tylko znajdą się w zasięgu jego wzroku, kiedy usłyszą jego kroki albo 

poczują zapach dymu z papierosów, które pali.

Budzą się dopiero, kiedy John załatwi swoje sprawy i odejdzie. Na szczę-

ście nie niszczy lalek, ale potrafi zakłócić czary kultystów, powodując na 

przykład, że kukiełki nie będą otrzymywać od nich przekazów przez kil-

ka godzin albo zapomną kim są. Może uwięzić je w polu, którego nie 

będą mogły przekroczyć, dopóki nie znajdą sposobu, by się uwolnić – 

każde spotkanie z Johnem to duże utrudnienie na dalszej drodze do wy-

konania zadania, które im powierzono.

Jest niezwykle sprytny, magii używa rzadko, lubi manipulować, podkła-

dać lalkom fałszywe tropy, utrudniać im zadanie zagadkami.

Przebudziły się. Otaczała je ciemność, przygniatały ciężkie przedmio-

ty. Zaczęły się poruszać, przepychać, aż zrozumiały, że znajdują się w 

śmietniku, pośród odpadków. Największa z lalek uchyliła wieko kosza 

wpuszczając do środka trochę światła.

Uświadomiły sobie, że leżą na pociętych zwłokach człowieka, którego 

ciało miały w całości dostarczyć kultystom.

Lalki

Każdy z graczy kieruje jedną laleczką, która może się różnić wyglądem, 

charakterem, bronią, materiałem, z którego jest wykonana i specjalny-

mi zdolnościami. Wszystkie informacje o Voodoo gracz musi zapisać so-

bie na Karcie Postaci, której wzór znajduje się na końcu tego podręczni-

ka.



Gracze mają dowolność w wyborze wszelkich cech opisowych (materiał, 

broń, charakter, wygląd), pod warunkiem, że ich laleczka będzie kopią 

normalnego człowieka – a czy będzie to gruby menedżer wykonany z 

ziemniaka i wikliny, czy też kobieta z wypchanego włóczką jedwabiu o 

słomianych blond włosach, to już zależy wyłącznie od wyobraźni gracza.

Za broń i ekwipunek mogą służyć wyłącznie przedmioty, które laleczka 

miała przy sobie w momencie przebudzenia (mogły to być np. wbite w 

nią szpile, drzazgi, czy nawet jeden guzik z oka), albo mogły zdobyć póź-

niej w łatwy sposób na ulicy (kawałki plastiku jako noże, widelec, zgu-

biony przez kogoś łańcuszek z krzyżykiem jako broń).

Laleczki mają także Cechy oraz Moce. Te wybiera się w inny sposób, o 

czym za chwilę.

Rzeczywisty człowiek, który jest wzorem lalki powinien być opisany w 

specjalnej rubryce na karcie (imię, nazwisko, skąd jest i kim jest) i powi-

nien być postacią z miasta, w którym dzieje się akcja gry (domyślnie jest 

to dzisiejszy Londyn). Mistrz Gry powinien wpleść te osoby w akcję.

Lalki są najczęściej wielkości ludzkiej dłoni.

Siwą brodę Harolda tworzył strzęp waty, a drewnianą głowę zdobiły 

zrobione z ziół, pachnące miętą włosy. Wspierał się na zarodzewiałym 

gwoździu,  ponieważ utykał  na lewą nogę.  W razie potrzeby używał 

gwoździa jako broni.

Joel stał obok, prężył się dumnie, chociaż wełniana poszewka, która 

tworzyła jego tułów była przetarta w wielu miejscach i wychodziły z  

niej nici. Joel zaciskał w dłoniach śrubokręt prawie tak wielki, jak on 

sam. Na wyszytych czarną nicią ustach malowała się determinacja.

– Dopadniemy go – powiedział.

Harold tylko skinął głową w odpowiedzi, najlepiej jak umiał.



Cechy i Moce lalek

Każdą lalkę opisują cztery cechy:

1. Siła.

2. Zwinność.

3. Spryt.

4. Zmysły.

Cechy i moce określa się kośćmi, które na nie przypadają. Może być ich 

kilka. Każdy gracz dostaje do podziału pulę kości: k4, k6, k6, k6, k6, k10, 

k10, k8, k12, k20, k20. Mistrz Gry może zmodyfikować pulę kości zależ-

nie od posiadanych kostek, zasada jest tylko jedna: każdy gracz powi-

nien dostać te same kostki, Mistrz Gry powinien także dla siebie prze-

znaczyć jeden zestaw takich kości – będą potrzebne podczas testów.

Każda lalka może mieć następujące moce (brak przydzielonych kostek 

oznacza, że lalka danej mocy nie posiada):

1. Poruszenie – umożliwia poruszenie kończyną wybranego człowieka.

2. Ból  –  sprawienie  ostrego  bólu  wybranemu  człowiekowi  w  wybranym 

miejscu.

3. Palenie – sprawienie, że człowiek ma wrażenie, że jakaś jego część ciała 

się pali.

4. Zmysł – wywołanie u człowieka określonego wrażenia zmysłowego (np. 

wizja, wywołanie zapachu, wrażenie dźwiękowe).

5. Umysł – wpłynięcie na myśli człowieka, np. wydanie myślowego nakazu, 

usunięcie wspomnienia,

6. Emocje – wywołanie u człowieka określonych emocji,

7. Wrażenie – wywołanie senności, duszności, wrażenia, że się topi lub że 

spada.

8. Uszkodzenie – pozwala na uszkodzenie określonej części ciała człowieka 

na odległość – np. wyłamania kości.

Każda lalka może używać wszystkich dostępnych mocy (czyli takich, na 

których ma przydzielone jakieś kostki) na człowieku, na wzór którego 



została stworzona bez żadnych testów, rzutów kością.  Zakłada się  na 

nim działanie zawsze się  udaje.  (Chyba że Mistrz Gry zauważy jakieś 

bardzo silne przeciwności.)

Testy

Wszystkie testy w grze są testami przeciwstawnymi. Jedną stroną jest 

lalka, a drugą człowiek, czarownik, przeciwności natury, przeszkody i 

tym podobne.

Gracz określa pulę kości, której używa i Mistrz Gry określa pulę trudno-

ści. Wygrywa ten, kto wyrzuci więcej.

Trudność określa się według przeciwności, które Mistrz Gry zauważa na 

drodze lalki: każda gigantyczna przeciwność to k20, spora przeciwność 

to k12, średnia to k10 albo k8, mała to k6, a bardzo mała k4.

Pulę kości gracza określa się następująco: jeśli jest to zwykły test, używa 

się kości tych zmysłów, które najlepiej pasują do danej sytuacji. Jeśli to 

test mocy, to używa się kości danej mocy.

Jeśli inny gracz pomaga graczowi, może dorzucić swoje kości do puli, 

lalki mogą bowiem mocno współpracować.

Wypadnięcie w rzucie trzech szóstek (ale nie więcej!) powoduje dla da-

nej strony  diabelski sukces i możliwość wykorzystania mocy, której ta 

strona normalnie nie posiada.

Diabelski sukces w przypadku gracza oznacza, że jego lalka może wyko-

nać daną czynność z sukcesem, ale z dodatkowym diabelskim zabarwie-

niem, jakim dokładnie – powinni ustalić gracz wraz z Mistrzem Gry.



Podobnie jest, gdy diabelski sukces odniesie Mistrz Gry, wtedy często 

wynikiem może być nadejście Johna albo rzucenie przez niego potężne-

go czaru.

Jeśli obie strony wyrzuciły diabelski sukces, wygrywa ta, która wyrzuci-

ła w sumie więcej. Jeśli obie strony wyrzuciły tyle samo, uznaje się, że 

obu stronom się nie powiodło, ale nie doprowadziło to do znaczących 

konsekwencji, rzut można powtórzyć.

Przyk ad testuł

Harold deklaruje, że chce wspiąć się po nogawce człowieka i wykraść z 

jego kieszeni klucze. Posiada k6 i k10 na zwinność.

Mistrz Gry wybiera jako trudność k6 i k12, bo widzi małą przeciwność w 

fakcie, że mężczyzna właśnie idzie oraz sporą, że może zwrócić uwagę, 

że coś na niego się wspina.

Rzut gracza: 3+4 = 7.

Rzut Mistrza Gry: 10+5 = 15.

Mistrz Gry wygrywa, człowiek zauważa, że coś wspina się na jego no-

gawkę, zaczyna krzyczeć i strząsa Harolda.

Joel stwierdza wówczas, że używa mocy Umysł, by człowieka nakazem 

unieruchomić na minutę. Harold dołącza się do testu. Razem mają kost-

ki k6, k20 i k4. Mistrz Gry ustala trudność na k10 (średnią przeszkodą 

jest fakt, że mężczyzna jest przerażony i się rzuca, nie chce być nieru-

chomo).

Gracze rzucają: 4+6+8 = 18.

Mistrz Gry rzuca: 6.

Mistrz Gry opisuje, że mężczyzna nieruchomieje. Harold może bez pro-

blemu wyciągnąć klucze z jego kieszeni.



Więź

Więź to określenie powiązania lalki Voodoo z osobą, którą przedstawia. 

Mistrz Gry powinien więź wykorzystać podczas gry.  Jeśli  lalka zabije 

osobę, na której jest wzorowana (albo zginie ona w inny sposób), więź 

zostanie zerwana, lalka będzie od teraz wolna – nie licząc zależności od 

Haitańczyków.

ycieŻ

Lalki  są  pozornie  nieśmiertelne,  można je  zniszczyć,  ale  Haitańczycy 

mogą je odbudować na powrót. Posiadają dwie cechy, które określają 

ich zasoby życiowe:

1. Żywotność.

2. Uszkodzenia.

Obie określane są procentowo od 0-100%. Na początek żywotność lalki 

to 100%. Maleje o jeden procent z każdą poważną raną, a o 10% za kąż-

dym razem kiedy lalka musi zostać odbudowana. Gdy dojdzie do zery ży-

cie ucieka z kukiełki na zawsze.

Uszkodzenia wzrastają o tyle procent ile wynosi przebicie w teście, któ-

rego wynikiem jest uszkodzenie kukiełki.  Jeśli  np. ktoś rzucił  lalką o 

ścianę w wyniku wygranego testu i Mistrz Gry wyrzucił o 6 oczek więcej 

niż gracz, lalka gracza dostaje 6% uszkodzeń.

Jeśli z opisu niezależnego od testów wynika, że rana była poważna (np. 

rozcięcie  na pół,  wypatroszenie),  uszkodzenia wzrastają o dodatkowe 

10% (a żywotność jak pisałem wcześniej spada o 1%).

Wpływ uszkodzeń na lalkę:

– powyżej 50% - wolniej się porusza, nie może używać zwinności (te-



sty zwinności uważa się za zawsze przegrane),

– powyżej 60% - to samo dotyczy testów siły,

– powyżej 70% - to samo dotyczy testów zmysłów,

– powyżej 80% - nie może się poruszać,

Od 70% lalka wymaga naprawy przez Haitańczyków i traci 1% życia.

Tajemnice

W trakcie gry, lalki mogą poznać tajemnice, których nie znały na samym 

początku. Mistrz Gry może je dowolnie wymyślać i wplatać w przygody. 

Poniżej kilka pomysłów:

1. Lalki są zaklętymi duszami prawdziwych ludzi, którzy leżą pogrążeni w 

śpiączce albo zginęli dawno temu, może bardzo, bardzo dawno temu.

2. Lalki mogą żyć bez wpływu Haitańczyków, jeśli posiadają przy sobie coś 

srebrnego. Ale z upływem czasu ubywa im sił życiowych, mniej więcej 

1% na każdy dzień i  ostateczenie umierają. Wracają pod wpływ kulty-

stów, gdy odrzucą srebro, ale nie odzyskują straconej żywotności.

3. Haitańczycy podstawili pod ważnego w mieście człowieka wiklinową ku-

kłę, ale zbuntowała się ona i wykonuje własne marzenia. Ciąży jednak 

na niej klątwa, która powoduje, że coraz więcej pechowych wydarzeń za-

chodzi wokół niej.

4. Wypicie krwi człowieka, który zginął w wielkim cierpieniu, pozwala zre-

generować każdego dnia 1% żywotności.

5. Istnieje grupa dzikich lalek, które założyły własną społeczność w podzie-

miach miasta (kanałach, metrze), gdzie żywią się ludzką krwią, aby zre-

generować żywotność.

6. Oprócz ludzi w mieście czają się inne zagrożenia – szczurzaki, zmutowa-

ne szczury o twarzach ludzi żywiące się ludzkim mięsem.

7. (opcjonalnie)  Lalki  są  w  rzeczywistości  prawdziwymi  osobami,  które 

przebywają w szpitalu dla obłąkanych, żebrzą na ulicach, a świadomość 



wraca im tylko wtedy, kiedy lalki są nieprzytomne z powodu Johna. Z 

czasem gracze będą mogli wtedy kierować tamtymi ludźmi (testy iden-

tycznie jak dla lalek, ale nie można używać mocy) i powoli dowiadywać 

się co się im stało. Może się okazać, że morderstwa dokonywane przez 

lalki są w rzeczywistości wykonaywane przez nich w szaleństwie nie wie-

dzących, że to robią.

Kilka s w na koniecłó

Gra w „Okiem  Voodoo” ma  być  mroczna  i  krwawa.  Mają  być  krew  i 

wnętrzności, przerażone krzyki i kałuże czerwonej cieczy spływające do 

kratek ściekowych.  Lalki  nie  mają sumienia,  wyrzutów sumienia,  ani 

skrupułów, a jak się później okaże zyskują żywotność z ludzkiej krwi.

Jeśli chcesz grę umoralnić, wykorzystaj opcjonalną propozycję, o której 

piszę wyżej – niech okaże się, że to wszystko złudzenie, nie ma żadnych 

lalek, nie ma Haitańczyków, a wszystko dokonują prawdziwe osoby, sza-

leńcy uwięzieni w swoich wizjach. John będzie wtedy lekarzem ze strzy-

kawką albo wymiarem sprawiedliwości. Albo po prostu chwilowym na-

wrotem zdrowych zmysłów.

Harold  stał  nad  zmasakrowanym  ciałem,  szarpiąc  siwe  włosy.  W 

ochlapanym krwią lustrze zobaczył swoje odbicie. Trzymał w dłoni za-

rdzewiały nóż rzeźniczy. Zmarszczki na twarzy w niczym nie przypo-

minały karbów na drewnie, którym myślał, że był jeszcze kilka chwil 

temu. Kroki na korytarzu. Czy to magik John? A może po prostu de-

dektyw, który właśnie dopadł seryjnego mordercę?
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