
Wyrocznia: Wiosna
Jaka grupa ma najwyższy status w społeczności? Co 
ludzie muszą zrobić, aby zostać przyjętym do tej grupy?

albo...
Czy w społeczności są wyodrębnione jednostki rodzinne? 

Jakie struktury rodzin są najpowszechniejsze?

Na mapie znajduje się duży zbiornik wodny. Gdzie się 
znajduje? Jak wygląda?

albo...
Na mapie znajduje się olbrzymia konstrukcja stworzona 
przez człowieka. Gdzie się znajduje? Czemu jest 

opuszczona?

Pojawia się nowy przybysz. Kto to?
albo...

Dwie najmłodsze osoby w społeczności wdają się w 
awanturę. Co je sprowokowało?

Jakich ważnych i podstawowych narzędzi w społeczności 
brakuje?
albo...

Gdzie przechowujecie żywność? Czemu przechowywanie 
jej w tym miejscu jest ryzykowne?

O tym miejscu krąży niepokojąca legenda. Jaka?
albo...

Alarmujące zachowanie pogody powoduje zniszczenie 
czegoś. Czego i w jaki sposób?

Czy w społeczności są dzieci? Jeśli tak, to jaka jest ich 
rola w społeczności?

albo...
Ile lat mają najstarsi członkowie społeczności? Jakie mają 

szczególne potrzeby?

Gdzie wszyscy śpią? Komu taki układ się nie podoba i 
dlaczego?
albo...

Jakie naturalne drapieżniki grasują w tej okolicy? Czy 
jesteście bezpieczni?

Zostaje odkryta jakaś stara, zepsuta maszyna, którą może 
da się naprawić. Co to za maszyna? Do czego można by 

jej użyć?
albo...

Zostaje odkryta jakaś stara maszyna, która jest przeklęta i 
stanowi zagrożenie. Jak społeczność może ją zniszczyć?

Młoda, charyzmatyczna dziewczyna nakłania dużo osób 
do pomocy w jakimś skomplikowanym planie. Co to za 
plan? Kto jej pomaga? Rozpocznij odpowiedni projekt.

albo...
Młoda, charyzmatyczna dziewczyna próbuje skusić ludzi 
do niemoralnej albo niebezpiecznej czynności. Dlaczego 

to robi? Jak społeczność reaguje?

Gdzieś na mapie żyje inna społeczność. Gdzie się 
znajduje? Co ich od was odróżnia?

albo...
Jakie poglądy lub zwyczaje spajają waszą społeczność?

Widzicie jakiś dobry omen. Jaki?
albo...

Widzicie jakiś zły omen. Jaki?

Co jest najpiękniejszą rzeczą w tej okolicy?
albo...

Co jest najbardziej obrzydliwą rzeczą w tej okolicy?

Młody chłopak zaczyna kopać w ziemi i znajduje coś 
zaskakującego. Co to jest?

albo...
Stary mężczyzna przyznaje się do dawnych zbrodni i 

okropności. Co zrobił?



Wyrocznia: Lato
Jakaś grupa wewnątrz społeczności domaga się by ich 

wysłuchano. Kim są? Jakie są ich żądania?
albo...

Jakaś grupa wewnątrz społeczności podjęła działanie na 
skutek swojej frustracji. Co zniszczyli i czemu to 
zniszczyli? Czy skutki są nieodwracalne?

Ktoś nowy przybywa. Kto? Czemu przybysze są w 
niebezpieczeństwie?

albo...
Ktoś opuszcza społeczność. Kto? Czego poszukują?

Lato to czas produkcji i pielęgnowania ziemi. Rozpocznij 
projekt związany z wytwarzaniem żywności.

albo...
Lato to czas podbojów i wzmacniania sił. Rozpocznij 
projekt związany z siłą militarną i podbojem.

Najstarszy spośród was umiera. Co spowodowało śmierć?
albo...

Najstarszy spośród was jest ciężko chory. Opieka nad nim 
i szukanie leku zajmuje całą społeczność. Nie obracacie 

kości projektów w tym tygodniu.

Jeden z projektów zostaje ukończony wcześniej. Co 
spowodowało zakończenie projektu przed czasem?

albo...
Jest ładna pogoda i ludzie czują się przepełnieni 
potencjałem. Rozpocznij nowy projekt.

Jacyś obcy pojawiają się w okolicy. Czemu są 
zagrożeniem? Jakie są ich słabe punkty?

albo...
Jacyś obcy pojawiają się w okolicy. Ilu ich jest? Jak 

zostają powitani?

Dodaj jakąś tajemnicę na krawędzi mapy.
albo...

Zbagatelizowana wcześniej sytuacja staje się 
problematyczna i straszna. Jaka to sytuacja? Co poszło 

nie tak?

Ktoś próbuje siłowo przejąć władzę w społeczności. Czy 
im się udaje? Czemu to robią?

albo...
Krnąbrny członek społeczności postanawia zrealizować 
swój pomysł. Rozpocznij nierozsądny projekt.

Jeden z projektów kończy się porażką. Który? Czemu?
albo...

Coś się psuje i zapasy zostają zniszczone. Dodaj nowy 
Brak.

Znajdujecie jakąś skrytkę z zapasami albo surowcami. 
Dodaj nowy Nadmiar.

albo...
Jakiś Brak był zbyt długo ignorowany. Rozpocznij 
projekt, który złagodzi konsekwencje tego Braku.

Drapieżniki i złe omeny się zbliżają. Jesteście nieostrożni 
i ktoś znika w złowieszczych okolicznościach. Kto?

albo...
Drapieżniki i złe omeny się zbliżają. Jakie kroki 

podejmujecie aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i 
nadzór? Nie obracacie kości projektów w tym 

tygodniu.

Jeden z projektów zostaje ukończony wcześniej. Który? 
Czemu?

Jeśli nie macie żadnych projektów, nuda skutkuje kłótnią. 
Między dwoma osobami wybucha spór. Czego dotyczy?

Lato szybko upływa.

Odrzuć dodatkowo dwie wierzchnie karty z talii i 
wykonaj dwie akcje w tym tygodniu.



Wyrocznia: Jesień
Społeczność dostaje obsesji na punkcie jednego z 

projektów. Którego? Dlaczego? Wybierz jedną z opcji:
• Doprowadzenie projektu do perfekcji wymaga więcej 
czasu. Dodaj 3 tygodnie do kości tego projektu.
• Wszystko zostaje zaniechane w imię tego projektu. 
Wszystkie pozostałe projekty kończą się porażką.

Jeśli nie macie żadnych projektóJeśli nie macie żadnych projektów, dodaj jakiś Brak 
wynikający z bezczynności.

Ktoś powraca do społeczności. Kto? Skąd?
albo...

Znajdujecie zwłoki. Czy ludzie je rozpoznają? Co się 
stało?

Ktoś opuszcza społeczność tuż po tym jak wygłasza 
złowieszcze ostrzeżenie. Kto? Przed czym ostrzega?

albo...
Ktoś wygłasza złowieszcze ostrzeżenie i społeczność rzuca 
się do działania, aby zapobiec tragedii. Jakie to ostrzeżenie? 
Rozpocznij związany z tym, kontrowersyjny projekt.

Najsilniejszy z was umiera. Co spowodowało śmierć?
albo...

Najsłabszy z was umiera. Kogo można winić za tą 
śmierć?

Przybywa Parafia. Kim są? Czemu wybrali akurat waszą 
społeczność i w jakim celu?

albo...
Jakiś nieduży gang przeczesuje i plądruje okoliczne 
tereny. Ilu ich jest? Jaką bronią się posługują?

Wprowadź jakąś mroczną tajemnicę skrywaną wewnątrz 
społeczności.
albo...

Konflikt zaognia się pomiędzy członkami społeczności i 
w efekcie jeden z projektów kończy się porażką.

Jeden z projektów nie idzie zgodnie z założeniami. 
Radykalnie zmień charakter jakiegoś projektu (bez 
obracania kości). Gdy zostanie ukończony, to ty 
opowiesz o tym jak się dalej potoczył i zakończył.

albo...
Coś się psuje i zapasy ulegają zniszczeniu.

Dodaj jakiś nowy Brak

Ktoś sabotuje jeden z projektów i w efekcie projekt 
kończy się porażką. Kto to zrobił? Czemu?

albo...
Ktoś zostaje przyłapany na próbie sabotowania starań 
społeczności. Jak społeczność na to reaguje?

Społeczność nieustannie pracuje i dzięki temu jeden z 
projektów zostaje ukończony wcześniej.

albo...
Grupa ludzi wyrusza, aby dokładniej zbadać mapę i 
znajduje coś, co wcześniej zostało przeoczone.

Żniwa są gotowe i obfite. Dodaj jakiś Nadmiar.
albo...

Zimny, jesienny wiatr przegania waszych wrogów. Usuń 
jakieś zagrażające wam siły z mapy i z okolicy.

Projekt zostaje ukończony wcześniej. Który? Czemu?

Jeśli nie macie żadnych projektów, niepokój prowadzi do 
wrogości, co skutkuje przemocą. Kogo skrzywdzono?

Zaraza roznosi się wśród społeczności. Wybierz jedno:
• Spędzacie tydzień na kwarantannie i leczeniu choroby. 
Nie obracacie kości projektów w tym tygodniu.

• Nikt nie wie jak sobie z tym poradzić. Dodaj „Zdrowie 
i Płodność” jako Brak.

Okolicę nawiedza klęska żywiołowa. Wybierz jedno:
• Skupiacie się na bezpieczeństwie wszystkich. Usuń 
jeden Nadmiar i jeden projekt kończy się porażką.
• Skupiacie się na ochronie swoich zapasów i efektów 
ciężkiej pracy. To kończy się śmiercią kilku osób.



Wyrocznia: Zima
Teraz czas, by oszczędzać siły i zapasy. Jakiś projekt 
kończy się porażką, ale dodaj też jakiś Nadmiar.

albo...
Teraz czas na pracę w pośpiechu i ostatnie wysiłki. Jakiś 
projekt zostaje ukończony wcześniej, ale dodaj Brak.

Krnąbrny członek społeczności przejmuje kontrolę nad 
pracami w społeczności. Jakiś projekt kończy się 

porażką, ale inny projekt zostaje ukończony wcześniej.
albo...

Krnąbrny członek społeczności próbuje przejąć kontrolę Krnąbrny członek społeczności próbuje przejąć kontrolę 
nad społecznością. Jak zostaje powstrzymany? Ze względu 
na konflikt nie obracacie kości projektów w tym 

tygodniu.

Ktoś wpada na pomysłowe rozwiązanie dużego problemu 
i w efekcie jakiś projekt zostaje ukończony wcześniej. 

Jaki to był pomysł?
albo...

Ktoś wymyśla plan jak poprawić bezpieczeństwo i 
wygodę w trakcie tych najzimniejszych miesięcy. 

Rozpocznij związany z tym projekt.

Wszystkie zwierzęta i dzieci bezustannie ryczą. 
Przeprowadź dyskusję z tym związaną obok twojej 

standardowej akcji w tym tygodniu
albo...

Jakieś ogromne okrucieństwo/okropność wychodzi na 
jaw. Na czym polega? Kto je odkrył?

Żywioły zimy niszczą źródło pożywienia. Jeśli to było 
wasze jedyne źródło żywności dodaj odpowiedni Brak.

albo...
Przez żywioły zimy wszyscy są chorzy, przemęczeni i 
smutni. Nie obracacie kości projektów w tym tygodniu.

Czas skonsolidować siły i wzmocnić granice. Projekty 
znajdujące się poza osadą kończą się porażką, a 
pozostałe zostają przyspieszone o 2 tygodnie.

albo...
Ktoś natrafia na krawędzi mapy na osobliwą okazję. 
Rozpocznij projekt związany z tym odkryciem.

Jak wygląda zima w tej okolicy? Jak członkowie 
społeczności reagują na pogodę?

Zima jest surowa, a desperacja napędza sianie paniki. 
Wybierz jedno:

• Poświęć tydzień na uspokajanie tłumu i łagodzenie 
agresywnych zapędów. Ten tydzień natychmiast się 

kończy.
• Ogłoś wojnę przeciw komuś lub czemuś. Rozpatrz ją 

jako rozpoczęcie projektu.

Ktoś zaginął. Jest sam(a) na łasce zimowych żywiołów 
Wybierz jedno:

• Społeczność organizuje ciągłe poszukiwania tak długo, 
aż udaje się tę osobę skutecznie odnaleźć. Nie obracacie 

kości projektów w tym tygodniu.
• Nikt już więcej nie natrafia na żadne ślady tej osoby.

W ramach przygotowań do przyszłego roku społeczność 
podejmuje jakieś wielkie przedsięwzięcie. Rozpocznij 
projekt, który potrwa co najmniej 5 tygodni.

Zakażona osoba pojawia się szukając łaski. Ma przy 
sobie trochę potrzebnych wam zasobów. Wybierz jedno:
• Przyjmujecie przybysza do społeczności. Usuń jakiś 
Brak, ale w społeczności pojawia się jakieś zakażenie.
• Odmawiacie wstępu. Jaki Brak mógł zostać 

rozwiązany? W tym tygodniu ta potrzeba staje się jeszcze 
bardziej dokuczliwa. Czemu?

Widzisz dobry omen. Jaki?

Pasterze Mrozu przybywają.
Koniec gry.
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