
MIODOBRANIE

Właśnie odbywa się MiodoFest 2017 (czy jaki tam teraz jest 
rok), a ty masz zamiar przeprowadzić największy skok na 
świecie. Są tylko dwa tyciusie problemy. Twój wyjątkowo 
skomplikowany plan wymaga nieziemskiego wręcz zgrania 
w czasie, oraz… jesteś cholernym niedźwiedziem!

(Honey Heist) Autor: Grant Howitt  
(inspirowany grami: All out of Bubblegum, 3:16, i Polaris).

Strona 1: Dla wszystkich

1: Tworzenie postaci
Rzuć 3k6, aby określić swoją charakterystykę, 
rolę oraz gatunek.

CHARAKTERYSTYKA
1. Zielony.
2. Wykolejony.
3. Emerytowany.
4. Niezrównoważony.
5. Cwany.
6. Nieudaczny.

ROLA
1. Kafar.
2. Kierownik.
3. Drajwer.
4. Elektronik.
5. Jumacz.
6. Buźka.

GATUNEK (UMIEJKA)
1. Grizli.  (przerażanie)
2. Polarny. (pływanie)
3. Czarny. (wspinanie)
4. Malajski.  (wykrywanie 

miodu)
5. Miodożer.* (rzeźnia!)  
6. Panda.  (pożeranie  

wszystkiego, co choć-
by przypomina bambusa)

*Technicznie rzecz biorąc, to łasicowaty, ale kto by się tym przejmował.

Jeśli sobie życzysz, to nazwij swojego miśka. Tak w zasadzie 
to nie umiesz mówić, per se, ale coś tam od czasu do czasu 
wymamroczesz „po ludzkiemu”… chyba. Oczywiście z innymi 
miśkami dogadujesz się świetnie!

2: Statystyki
Masz dwie statystyki, każdą o początkowej 
wartości 3 punktów.
Misiek – Używana do: naparzania 

w rzeczy, biegania i wspinania, przyj-
mowania na klatę, straszenia ludzi, 

i wszystkiego tego, co niedźwie-
dzie lubią najbardziej.

Gangsta – używana do 
wszystkiego, co nie mieści 

się w Miśku.

3: Akcja!
Jeśli chcesz coś zrobić 

(a istnieje szansa, że może 
ci się nie udać), to rzuć 1k6. 

Jeśli korzystasz z umiejki lub jest to 
czynność związana z twoją rolą w ekipie, to 

rzucasz 2k6 i wybierasz niższy wynik. Jeśli wynik 
jest równy lub niższy od odpowiedniej statystyki to 

jest to sukces. Jeśli wynik jest wyższy, porażka.

4: Przemiany
Frustracja – cię dopada, gdy plan się wali i napotykasz trudno-

ści. Przesuń jeden punkt z Gangsta  do Miśka.

Chciwość – cię opanowuje, gdy wszystko idzie jak z płatka. Przesuń 
jeden punkt z Miśka do Gangsta.

Możesz dobrowolnie przesunąć 1 punkt z Miśka do Gangsta, w dowol-
nym momencie opisując wspomnienie, w którym to razem z innymi 
miśkami planujecie skok, opijając się gęstą i czarną jak smoła kawą 
oraz jarając szlugi w tempie 6 paczek na dzień, a wszystko to na zaple-
czu jakiejś zapyziałej mordowni.

Możesz też dobrowolnie przesunąć 1 punkt z Gangsta do Miśka, 
w dowolnym momencie spożywając łyżkę miodu (serio, w realu).

5: Smutny koniec
W momencie, gdy osiągniesz 6 punktów w Gangsta, odstawiasz Keysera 
Söze i zdradzasz ekipę. Analogicznie, gdy osiągniesz 6 punktów w Miśku, 
całkowicie dziczejesz i zachowując się niczym Yogi na kwasie, czekasz aż 
(po jakichś 30 minutach) dopadną cię rakarze.

DODATKOWA TABELA KAPELUSZOWA (1K8)

Jeśli masz taką fantazję, twój misiek może nosić stylowy kapilinder.

1. Fedora (trilby).

2. Cylinder.

3. Melonik.

4. Kaszkiet.

5. Stetson.

6. Fez.
7. Beret (z antenką!).

8.  Rzuć dwa razy (bo czemu nie?). 
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Strona 2: Dla misiów gry

ORGANIZATOR MIODOFESTU JEST… (1K6)
1. …cwany i szczwany.
2. …chciwy i niegodziwy.
3. …bezradny i łatwowierny.
4. …z lekkim hyziem na punkcie miodu.
5. …dzianym, acz rozpuszczonym bachorem.
6. …bezwzględny i skorumpowany.

OCHRONA TO… (1K6, RZUĆ 2 RAZY)
1. …uzbrojeni strażnicy.
2. …elektronicznie zamykane drzwi.
3. …alarmy aktywowane laserowymi siatkami.
4. …monitoring.
5. …skarbiec „nie do przejścia”.
6. …trujący gaz. 

MIODOFEST ODBYWA SIĘ W… (2K6) 
1. …przerażającym...
2. …tłocznym...
3. …zapuszczonym…
4. …pięknym…
5. …niebezpiecznym…
6. …szykownym…

1. …ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem. 
2. …wiosce rybackiej.
3. …wielkomiejskiej dżungli.
4. …centrum konferencyjnym.
5. …konwoju ciężarówek.
6. …ustroniu w dziczy. 

Tabele do randomizowania settingu i scenariusza

Polska wersja: Goblin Drukarski – Stowarzyszenie Avangarda
Tłumaczenie:  Bartłomiej Zarzycki „Chronos” Redakcja:  Ola Skibińska „Smoczarka”  Ilustracja misioczaszki: Anna Zewar „Levy” Skład: Paweł Domownik „Kurczak”
Wsparcie kreatywne przy tłumaczeniu tytułu: Katarzyna Banach „Ruda” i Tomek Rutkowski „Nołnejm” 

NIESTETY EKIPA NIE WIE, ŻE… (1K6)
1. …to miejsce za chwilę wybuchnie!
2. …psiarnia już jest w drodze!
3.  …na terenie działa 

konkurencyjna ekipa miśków!
4. …zostali wrobieni!
5. …nagroda to lipa!
6. …to wściekłe pszczoły są!

OPRÓCZ HEKTOLITRÓW MIODU NAGRODĄ JEST… (1K6)
1. …Ultragęsty MegamiódTM pozyskiwany od wypasionych pszczół.
2.  …waliza pełna czystego ekstraktu miodu manuka, warta skromne 5 baniek w zielonych.
3. …La Regina di tutte le Regine.
4.  …miód z czarnej orchidei, który zamienia każdego, kto go spróbuje w gota.
5.  …ul należący do Abrahama Lincolna, ponoć nawiedzany przez jego ducha.
6.  …Miss Universe 2017 (czy który tam mamy teraz rok) – wyjątkowo atrakcyjna pszczółka.


