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- „Za garść ryo”/”Wideo samuraj”, historia o miłości, zdradzie i zemście, dramat samurajski; 
- „Czarcia szabla”, opowieść o ludziach, diabłach i czerwońcach, dramat sarmacki z wątkami 
nadprzyrodzonymi; 
- „Powrót świętego Mikołaja”, western z elementami fantastycznymi; 
- „Kolej rewolwerów”, spaghetti western; 
- „Upadek domu Lucjuszów”, dramat kostiumowy w konwencji miecza i sandałów; 
- „Świątynia z ciała”, popkulturowy dramat o aniołach. 
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1. PERSPEKTYWA, WPROWADZENIE 
 
„Wideo” 
- z łaciny widzę 
 
Na tę chwilę RPG cieszy się dość „chłodną” popularnością. Wynika to z wielu czynników, 
chociaż głównymi przyczynami wydają się nakłady czasowe i wiedza, jakie są potrzebne do 
tworzenia dobrych jakościowo sesji. Opowiadane gry to hobby wymagające, ale i 
przynoszące dużo satysfakcji. Zgodnie z zasadą, która mówi, że to co dajemy „naturze” do 
nas wraca, warto kształcić swoje umiejętności w tej interdyscyplinarnej dziedzinie. Sesje są 
takie jak ich uczestnicy. Zależą od osobowości grających, posiadanej wiedzy na temat 
mechanizmów i narzędzi kierujących rozgrywką, a także zamierzonego ich stosowania. 
Dążenie do rozwoju w takiej sytuacji, zdaje się rzeczą naturalną. Każdy szuka własnego stylu 
grania, ponieważ ten idealny nie istnieje. Ci, którzy go wypracowali, wydają się osobami 
„spełnionymi”, tym którzy nadal się na tym koncentrują, pozostaje życzyć, aby również 
sfinalizowali swoje oczekiwania. 
 
„Produkty” szeroko pojętej kultury zawsze miały swoje świadome lub podświadome 
umocowania w wytworach przeszłości. Nic nie istnieje w próżni. Spojrzeń na RPG jest tyle, 
ile osób grających w opowiadane gry. W takim przypadku zasadne staje się zapoznanie z 
innymi punktami widzenia, chociażby po to, żeby poszerzyć własną świadomość. 
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Ideą Wideo RPG jest „gra w film”. Dlatego będziemy skupiać się na formie, sposobie 
wizualizacji i estetyce obrazów oraz odpowiednim rozkładzie elementu gry, dramaturgii i 
symulacji. Jednostkowa rozgrywka zakłada istnienie szkicu scenariusza, jako podstawy do 
twórczych przekształceń fabuły w trakcie sesji, dokonywanych przez wszystkich grających. 
 
W niniejszej publikacji znajdziecie: 
  
- założenia teoretyczne; 
- podejście i zestaw narzędzi do rozgrywania filmowych sesji;  
- ścieżki tworzenia wyrazistych postaci; 
- wbudowane mechanizmy z poziomu metagry aktywizujące do kreowania fikcyjnej 
rzeczywistości; 
- prostą i plastyczną mechanikę z możliwością zmiany ustawień; 
- sprawdzone rozwiązania do grania jednostrzałów i sesji konwentowych; 
- zagadnienia omówione na licznych przykładach; 
- 5 szkicowych scenariuszy „Keczup ronin”, „Szable trzech króli, „Uśmiech wendety”, 
„Pozdrowienia z czerwonego kraju”, „Przebudzenie boga czasu”; 
- setting „Beczka czerwonej kapusty”; 
- playset „Cybernoir”; 
- kartę postaci. 
 
Do gry będą potrzebne:  
 
- minimum dwie osoby; 
- pisaki; 
- wydrukowana karta postaci dla każdego z Graczy; 
- kilkanaście kości sześciościennych; 
- karty do gry; 
- szkicowy scenariusz będący podstawą do prowadzenia dla Mistrza Gry. 
 
Mechanika nie powinna „zwalniać” z powodu wykorzystywanej liczby kości, ponieważ rzut 
najczęściej będzie definiował rozstrzygnięcie konfliktu. 
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2. MOTYW ŚWIATA GRY, UOGÓLNIENIA 
 
Opowiadane gry – gry fabularne (ang. role playing games – RPG – gry w odgrywanie ról, 
określane niekiedy mianem pen and paper – PnP – gier przy użyciu pisaka i papieru) to 
medium przekazywania treści i forma rozgrywki  (twarzą w twarz, przez komunikatory 
wideogłosowe lub głosowe, może występować również w kombinowanym układzie) oparta 
na polifonicznej, wielofunkcyjnej, przeplatanej  narracji  prowadzonej przez uczestników na 
bieżąco „tu i teraz”. W klasycznym podziale Mistrza Gry  – MG (ang. game master – GM) 
jako „menadżera” i „re żysera” fabuły oraz Graczy odpowiedzialnych między innymi za 
kreację postaci będących głównymi bohaterami, działania w grze (ang. in game), poza grą 
(ang. out of game), aktywne i reaktywne oddziaływanie na scenariusz (wcześniej założony 
układ fabuły) poprzez konsultacje, deklaracje, ustalenia i przyjęte zasady. Rozrywka często 
przyrównywana do teatru improwizacji, wspólnego opowiadania sobie historii na żywo, 
interaktywnej książki. Jednostkowa rozgrywka nazywana jest sesją, w przypadku 
integralności historii określana jednostrzałówką lub jednostrzałem (ang. one shot), kilka 
sesji połączonych wspólną myślą przewodnią (motyw, temat, postać, wydarzenie, miejsce, 
przedmiot) stanowi kampanię. Celem spotkania jest zaspokojenie potrzeby gry, symulacji 
i opowieści. Wydarzenia rozgrywają się w wyobraźni grających. Elementy wyróżniające 
RPG to: spotkanie, role, kreacja oparta na słowie, gestach i mowie ciała, uczestnictwo, 
decyzyjność, interakcje, konsekwencje, improwizacja, emocje. 
 
Sesje są prowadzone w ramach określonych systemów (gier) składających się z settingu 
(świata przedstawionego) oraz mechaniki (sposobów rozstrzygania konfliktów, metod 
określających tworzenie, modyfikowanie i usuwanie elementów pojawiających się w 
warstwie fabularnej i mechanicznej), wydawanych w formie książkowej różnego formatu. Do 
gry wykorzystywane są podręczniki podstawowe, główne tzw. podstawki (ang. handbook, 
manual, rulebook, core book), dodatki opisujące świat (ang. sourcebook), profesje, archetypy 
(ang. profesionbook, career book), nacje (ang. nationbook) oraz struktury społeczne (ang. 
clanbook). Podręczniki (w polskim slangu „pody”) składają się z fluffu, to jest opisu 
tekstowego tła postaci, miejsc i świata oraz crunchu, czyli części mechanicznej. Publikacje 
same w sobie stanowią wspólny mianownik dla uczestników sesji z wytycznymi „jak grać”. 
Krótkie streszczenie zawartości książek – gier można znaleźć w blurbie (marketingowym 
opisie zamieszczanym na tylnej stronie okładki). Rozgrywki odbywają się w prywatnych 
mieszkaniach, lokalach oraz na imprezach związanych z opowiadanymi grami (konwenty, 
targi gier). 
 
Settingi i scenariusze można podzielić ze względu na świat [historyczne, historyczno – 
fantastyczne, fantastyczne, fantastyczno – historyczne, science fiction z naciskiem na hard – 
twarde motywy; transhumanizm; space operę; fantasy w odmianach – low, high, dark; 
cyberpunkowe, steampunkowe, postapokaliptyczne], tematykę [przygodowe, kryminalne, 
akcji, drogi, o zemście, marynistyczne, wojenne, polityczne], estetykę [horror, western 
(klasyczny, spaghetti), noir, gore, kostiumowe, groteskowe], podejście do narracji 
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[„książkowe”, „komiksowe”, „filmowe”, „mieszane”], sposób rozgrywki [(ang. storytelling –
gra bez mechaniki lub z niewielką intensywnością jej wykorzystywania), (ang. railroading –
torowe rozgrywanie scenariusza), (ang. sandbox – eksploracja przez Graczy elementów, które 
ich interesują, metaforycznie przyrównana do zabawy w piaskownicy), (ang. dungeon crawl –
pokonywanie zamkniętych lokacji”). Konfiguracja powyższych tworzy konwencję jako 
przyj ęte ramy rozgrywki . 
 
Z settingami związane jest także pojęcie storylinii  (ang. storyline), czyli kluczowych 
wydarzeń na osi czasu w świecie przedstawionym. Obok storylinii funkcjonuje również 
termin metaplotu, czyli nadrzędnego wątku dla uniwersum gry. 
 
Mechaniki (mechanics, engine, drive) wyróżniamy z powodu na funkcje uczestników [„z 
Mistrzem Gry”, „bez Mistrza Gry”], struktur ę rozgrywki  [ustrukturalizowane, 
nieustrukturalizowane], możliwości postaci [realistyczne, heroiczne, pulpowe, fantastyczne], 
profil [uniwersalne, sprofilowane], medium rozstrzygania konfliktów [kostkowe, karciane, 
monetowe, zręcznościowe, logiczne, „mieszane”], poziom skomplikowania [proste, 
złożone], podatność na modyfikacje [otwarte, zamknięte]. Dobrze jest, gdy mechanika 
poprzez zawarte w niej mechanizmy wspiera proponowaną przez system konwencję. Nie 
obce użytkownikom jest adaptowanie i wykorzystywanie rozwiązań inspirowanych lub 
zaczerpniętych z innych mechanik do własnych rozgrywek, tudzież pisanie nowych. Istotną 
kwestią dla rozwiązań mechanicznych jest grywalność oraz możliwość zaprzęgnięcia ich do 
realizacji wcześniej stawianych założeń. Mówiąc najkrócej, mechanika powinna robić to, co 
postanowili jej autorzy. 
 
Zdarza się, że grający z jednej gry wykorzystują setting, a z drugiej mechanikę lub na odwrót. 
Równie powszechnym zjawiskiem jest rozgrywanie wydarzeń w światach znanych z 
literatury, komiksu, gier wideo czy filmu, przy wykorzystaniu konkretnych, wybranych 
rozwiązań mechanicznych. 
 
To, co dzieje się przy stole i poza wydarzeniami rozgrywającymi się bezpośrednio w 
wyobraźni, nazywane jest metagrą. Poziom zanurzenia w fikcyjnym, kreowanym świecie 
określa się natomiast mianem stopnia immersji .  
 
Gry (systemy) jako całość dzielone są ze względu na wydawcę [wydawane przez 
wydawnictwo, wydawane niezależnie (ang. independent – indie)], stosowane rozwiązania 
[głównego nurtu (ang. mainstream), nowej fali, awangardowe], formę wydania [książkowe, 
elektroniczne]. Do wcześniejszych kategorii należy również dodać gry autorskie, które 
przedstawiają charakterystyczne spojrzenie danego autora. 
 
Powyższe podziały, jak ich granice są płynne i umowne. Warto zaznaczyć, że pewne pojęcia 
zmieniają swoje pierwotne znaczenie. I tak, często małe gry wydawane przez duże 
wydawnictwa, posiadające nowatorskie rozwiązania, są w polskim środowisku określane 
mianem indie. Bierze się to stąd, że wcześniej na niestandardowe podejście mogli pozwolić 
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sobie tylko niezależni autorzy, wydający gry własnym sumptem. Większe wydawnictwa 
starały się stworzyć produkt jak najbardziej „uniwersalny”, skierowany do szerokiego grona 
odbiorców, przez co wytwór obszerny. Trend zmienił się o tyle, iż wydawcy nadal wydają 
„du że gry”, tworząc linie wydawnicze, gdzie podręczniki podstawowe są wspierane przez 
serie dodatków, zapełniających „białe plamy” w kwestiach dotyczących świata i rozwiązań 
mechanicznych, ale i wypuszczają „małe gry”  sprofilowane na konkretnego odbiorcę, te 
często ukazują się w dystrybucji elektronicznej. 
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3. TE ETYKIETY, SYSTEMATYZACJA 
 
Spotkanie 
RPG to nie tylko forma rozgrywki, ale i pewne „zjawisko społeczne”. Grający często 
spotykają się regularnie, bywa, że co tydzień. Oprócz samych przygotowań takich jak: 
organizacja czasu i miejsca, muzyki, handoutów (mapy, ilustracje, zdjęcia itp.), istotnym 
elementem takich spotkań jest wątek towarzyski. Omawiane są wtedy sprawy osobiste, a 
także wydarzenia ze świata kultury i rozrywki. Opowiadane gry tak jak inne aktywności mogą 
być przysłowiowym, dobrym powodem do spotkania się z przyjaciółmi czy znajomymi. Na 
konwentach i targach gier jest podobnie, mimo tego, że ludzie, którzy ze sobą grają, mogą się 
kompletnie nie znać. Co wcale nie znaczy, że nie będą poruszać innych tematów poza grami 
fabularnymi, takich jak chociażby: literatura, film, komiks, gry wideo, a sesja może być 
pretekstem, jaki uruchomi podobną dyskusję. Nie licząc całego bagażu doświadczeń, 
wyniesionego z rozgrywek z innymi ludźmi, o którym można by rozmawiać najpewniej 
długimi godzinami. Co więcej, RPG wydaje się być dziedziną mocno interdyscyplinarną, 
silnie sprzężoną z innymi gałęziami kultury i rozrywki . Konwentowe spotkania stają się 
często zaczynkiem nowych znajomości i przyjaźni, gdzie czystym spoiwem jest właśnie 
wspólne hobby. Wartość dodaną tworzą wspomnienia z rozgrywanych opowieści i z tego, co 
miało miejsce przy stole. 
 
Role 
Kwestie ról jako takich można rozpatrywać na płaszczyźnie funkcji osób biorących udział 
w rozgrywce i funkcji bohaterów w tworzonej fikcji . Pierwsza odwołuje się do podziału 
kompetencji przy stole. Tradycyjne rozgraniczenie zakłada obecność Mistrza Gry i 
Graczy. MG  jest grającym, który posiada specjalne uprawnienia, pozwalające mu na 

decydujące słowo w sprawach kluczowych dla 
rozgrywanego scenariusza. Dba również o logikę 
wydarzeń dla świata przedstawianego oraz 
związki przyczynowo – skutkowe. Mistrz Gry 
planuje, organizuje, „motywuje” i kontroluje 
fabułę, stąd też wzięło się wcześniejsze 
przyrównanie go do menadżera tworzonej 
historii . Do kluczowych zadań Prowadzącego 
należy: moderowanie rozgrywki, odgrywanie 
Postaci Drugoplanowych i Tła, określanych 
mianem Bohaterów Niezależnych – BN (ang. 
non player character – NPC), opisywanie akcji i 
obiektów pojawiających się w grze, reakcje 
świata przedstawianego na działania Graczy, 
improwizacja dialogów, zachowań, zdarzeń i 
miejsc.  
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Gracze z kolei odpowiadają za kierowanie Postaciami Pierwszoplanowymi. Przy stole 
będzie to odgrywanie bohaterów, zapisywanie zmian na Kartach Postaci (ang. character 
sheet), na których znajduje się opis słowny i liczbowy cech fizycznych oraz umysłowych 
protagonistów, a także sterowanie postaciami, przy wykorzystaniu mechaniki gry. Jeśli idzie 
o funkcje realizowane w fikcji , będzie do nich należało głównie opisywanie działań 
prowadzonych bohaterów. 
 
Najlepszą sytuacją wydaje się aktywne współtworzenie historii przez Graczy i Mistrza Gry 
poprzez współopisywanie. Ma to związek z „wrzucaniem” poszczególnych elementów do 
wyobrażenia, dla uzyskania „ostrzejszego obrazu”.  
 
Przykład rozgrywki nastawionej na aktywne współtworzenie fabuły poprzez współopisywanie 
”wyostrzanie obrazu”: 
 
MG: Wchodzicie do starego, opuszczonego domu na malowniczym wzgórzu (akcja, obraz) 
Gracz 1: Ręką zabezpieczoną przed zimnem skórzaną rękawicą, naciskam zardzewiałą 
klamkę, drzwi skrzypią i ukazują nam środek brudnego przybytku (obraz, akcja, dźwięk, 
obraz) 
Gracz 2: Rozglądam się po pomieszczeniu skąpanym w jednorodnej kolorystyce brzydkich 
tapet, zapach stęchlizny szybko atakuje nasze nozdrza, niczym uderzająca pięść (akcja, obraz 
wyrażony metaforą, zapach określony porównaniem) 
 
Dzięki takiej formule rozgrywki, opisywane wydarzenia stają się „bardziej widoczne”  dla 
wyobraźni. Kilka osób aktywnie biorących udział w przedstawianiu świata, jest w stanie 
zrobić to przy stosunkowo niższym wysiłku, niż miałoby to mieć miejsce w wykonaniu 
jednego człowieka. Ponadto mamy do czynienia z większą liczbą szczegółów. 
 
Kooperacja gra ważną rolę nie tylko we współpracy nad fabułą, takie samo zaangażowanie 
powinno cechować wszystkich grających, w szukaniu odpowiednich rozwiązań 
mechanicznych dla dyskusyjnej sytuacji. Mechaniki nie są w stanie odpowiedzieć i podać 
recepty na wszystkie sytuacje zaistniałe w rozgrywce. Wspólny udział w poszukiwaniu 
rozwiązań na płaszczyźnie fabularnej i mechanicznej legitymizuje i cementuje wspólnie 
podjęte decyzje. Prowadzi to również do utożsamienia się z wypracowanymi w ten sposób 
rozwiązaniami. Wyklucza to całkowity instrumentalizm ze strony Mistrza Gry, który niekiedy 
jest konieczny, ze względu na większe zdystansowania Prowadzącego, który nie kieruje 
własnym bohaterem oraz zna cały układ fabuły. Takie zaangażowanie pozwala rozgrywać 
sesje lepsze jakościowo, oparte na szeroko pojętym kompromisie. 
 
Kreacja oparta na słowie, gestach i mowie ciała 
Dla funkcji kreacyjnej najistotniejszy jest zasób słownictwa i skojarzeń. Im większe oba 
zbiory, tym większe pole manewru dla grających. W tym przypadku prościej nam posługiwać 
się metaforą i porównaniem. Poza słowami można oddziaływać poprzez ton głosu, ruch, 
mowę ciała, mimikę, gestykulację, teatralność gestów. Ten sposób ekspresji umożliwia 
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„przelewanie emocji” na pozostałych uczestników, a co za tym idzie tworzenie atmosfery. 
Powoływanie „bazy słownictwa” będzie związane z jego poznawaniem (synonimy, 
antonimy, konstrukcje słowotwórcze). Światy kreowane w RPG będą sięgały tam, gdzie nasze 
słowa. Budowanie zasobu skojarzeń wiąże się z obcowaniem z kulturą. Znajomość klisz, 
archetypów, stereotypów, elementów ikonograficznych, konstrukcji myślowych, podczas sesji 
szybko uruchamia odpowiednie „poł ączenia” w wyobraźni, wspomagające wyobrażenie. Te 
można czerpać pełnymi garściami z filmów, seriali, zdjęć, obrazów, muzyki, książek, 
komiksów, gier wideo czy w końcu życia codziennego. „Zasilanie skojarzeń, wyobraźni”  
jest korzystne dla rozgrywki. To właśnie świadome wykorzystanie słowa, odwołań i 
ekspresji oraz nadawanie im znaczeń, cechuje dobre sesje. Z takim instrumentarium 
zdecydowanie łatwiej pokusić się o intertekstualność i „granie na skojarzeniach”. Ważne, 
żeby Mistrz Gry  przed samą sesją wiedział o czym ma opowiadać. To znaczy, że powinien 
mieć całościowy obraz fabuły, poszczególnych scen, sposobu ich przeprowadzenia, a 
później je przedstawiał uzupełniając improwizacją. Opisujemy od ogółu do szczegółu, od 
szczegółu (detalu) do ogółu jeśli chcemy zwrócić uwagę na jakąś rzecz. Pierwszeństwo 
ma światło często kontrastowane z otoczeniem oraz ruch, którego postrzeganie jest 
instynktowne. Podobna kwestia dotyczy Graczy, którzy powinni mieć obraz własnych 
postaci, wyglądu, sposobu myślenia, zachowań, a także świadomość, co do ewolucji 
wspomnianych elementów ze względu na oddziaływanie innych postaci i środowiska. 
 
Uczestnictwo 
Mówimy tu o takiej sytuacji, w której już sama zabawa daje pewną satysfakcję, z tego co ma 
miejsce przy stole oraz możliwości „bycia w kreowanej historii”.  Gracz nawet ten mało 
aktywny, nadal ma okazję spotkać się z innymi na stopie towarzyskiej, a także być czynnym 
uczestnikiem tworzonej fikcji. 
 
Decyzyjność 
Decydowanie o losach własnego bohatera jest jedną z podstawowych wartości w 
opowiadanych grach. Z jednej strony, teoretycznie można uczynić wszystko, co nam 
przyjdzie na myśl, z drugiej, to granie pod określoną konwencję, staje się prawdziwym 
wyzwaniem, ponieważ wymaga od nas wiedzy o jej podstawowych założeniach. Decyzje 
pojawiają się już od samego początku. Gracze podczas tworzenia postaci, decydują jak będą 
ich bohaterowie wyglądać, myśleć, postrzegać i zachowywać się. Później na bieżącą 
podejmują określone działania „w imieniu prowadzonych postaci”, które przecież 
wymagają wyborów, a te zawsze niosą za sobą określone konsekwencje. 
 
Interakcje 
Chodzi najprościej mówiąc o wzajemne oddziaływania, tak, aby bohaterowie widocznie 
oddziaływali na środowisko, a środowisko na nich, przy zawieszeniu uczucia niewiary. 
Domeną interakcji jest zmiana i obustronny jej przepływ. Przyczyny rodzące skutki, skutki 
rodzące przyczyny. W tym miejscu, ważna jest logika rozgrywki  oraz ramy przyj ętej 
umowności. Ważne, żeby grający zmieniali świat przedstawiony oraz widzieli zmiany. 
Uczestnicy najczęściej wchodzą w interakcje w wyniku podjętych decyzji, własnych lub 
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dokonanych przez kogoś, mogą na nich także wpływać zjawiska niezależne, płynące z 
otoczenia. 
 
Konsekwencje 
Każda decyzja i interakcja powinny mieć w świecie przedstawionym skutek. Nawet brak 
działania jest działaniem. Mistrz Gry nie powinien odżegnywać Graczy od aktywności, które 
sobie założyli, lecz zwracać uwagę, że każda niesie ze sobą określone konsekwencje, a 
następnie skrupulatnie je symulować, według prawdopodobieństwa podyktowanego 
warunkami. Taki świat będzie sprawiał wrażenie uniwersum żyjącego.  
 
Improwizacja 
Ważny element dla powodzenia każdej sesji. Rola improwizacji jest taka, jak rola betonu 
wypełniającego i wiążącego metalowe konstrukcje. Pewną konstrukcją jest tu scenariusz jako 
założony ciąg zdarzeń, które będzie trzeba modyfikować ze względu na wspomniane decyzje, 
interakcje i konsekwencje. Dobra improwizacja opiera się na szybkim, intuicyjnym, 
niemal automatycznym łączeniu elementów założonych, z tymi tworzonymi doraźnie. 
Sama umiejętność płynie z doświadczenia, więc każda kolejna sesja przybliża nas do 
bardziej płynnego łączenia wcześniej wspomnianych kwestii.  
 
Emocje 
Owocna gra to taka, w której pojawiały się emocje. W zdrowym balansowaniu w tym 
obszarze, mocno pomaga czynnik losowy, definiowany przez mechanikę. Krytyczne 
niepowodzenia albo niesamowite sukcesy sprawiają, że grający nie są całkowicie pewni, jakie 
będą wyniki działań podjętych przez nich w rozgrywce. Zadowolenie może płynąć z 
odpowiednio, zgrabnie zakończonych wątków, ciekawie zaprezentowanych motywów 
lub samego uczestnictwa w fikcyjnych wydarzeniach. Emocje świadczą o tym, że gra nie 
jest całkowicie obojętna uczestnikom, chociaż właściwa nutka dystansu jest rzeczą 
wymaganą. 
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4. MŻAWIENIE, ZABURZENIA 
 
Z prozy życia 
Skoro część syntetyzującą mamy już za sobą, pora przejść do prozy życia. A ta, jak wiemy, 
nie zawsze obchodzi się łagodnie ze swoimi dziećmi. Weźmiemy na warsztat szablonową 
drużynę grających w RPG, abstrahując od konkretnych systemów. 
 
Drużyna, brzmi dumnie 
Samo słowo drużyna, powinno nam powiedzieć już wiele, albowiem kieruje nas ku pewnej 
zespołowości, ukierunkowaniu na cel i w końcu współpracy. Jest w tym sporo słuszności 
przekładając to na opowiadane gry. Stara prawda mówi, że może się wszystkim chcieć 
pracować na efekt dobrej sesji, ale gdy jedna chociaż osoba będzie stawać przysłowiowym 
okoniem i dążyć do zamierzonych lub nie, konfliktów, wtedy na zaangażowaniu tracą 
wszyscy, nie wspominając już o energii poświęconej na bieżące „gaszenie pożarów” w 
zespole. 
 
„Walka o ogień” 
Różnice objawiają się najczęściej w sytuacjach tak starych jak erpegowy świat. Zacznijmy od 
rozmijania w preferencjach – MG prowadzi scenariusz, który kompletnie nie interesuje 
Graczy (przykładowo skomplikowaną intrygę), gdy ci od sesji wymagają przygody o trudach 
walki. Działa to także w drugą stronę – Prowadzący kolejne sesje mistrzuje przeskakując od 
walki do walki, a samej fabuły jest jak na lekarstwo. Remedium wydaje się zawarcie kilku 
elementów w scenariuszu, które znajdą zainteresowanie u wszystkich Graczy oraz 
odpowiednie rozłożenie akcentów. Uczestnicy powinni sygnalizować sobie w obie strony, 
czego właściwie oczekują od sesji, a niektóre działania podczas gry tłumaczyć z „offu”, dla 
lepszego zrozumienia przez pozostałych, czemu te mają służyć.  
 
Kolejnym ważnym problemem, mogą być kwestie osobowościowe i charakterologiczne 
grających. Ludzie o określonych cechach nie trawią siebie nawzajem, ale skoro już ze sobą 
grają znaczy to, że rozgrywki są na tyle dobre lub jest to kwestia przyzwyczajenia. Tutaj 
może pomóc kwestia umowy, która będzie mówić o tym, że obie strony będą się wystrzegać 
irytujących zachowań przy stole.  
 
Brak przygotowania to rzecz, która często rodzi trudności. Problem jest wielowymiarowy, 
ponieważ odnosi nie tylko do obszaru preparacji ze strony Mistrza Gry, ale i czynnie dotyczy 
samych Graczy. Prowadzący powinien dbać o przygotowanie, które umożliwi mu 
realizowania jego funkcji, dobrze, gdy podobna rzecz występuje w odniesieniu do wszystkich 
uczestników rozgrywki. Za prosty przykład niech posłuży nam to, że Mistrz Gry pracuje nad 
scenariuszem, Gracze i MG przynoszą „ilustracje, zdjęcia, postery” postaci i elementów 
świata przedstawianego, któryś z grających zabiera ze sobą muzykę, jeśli ta nie jest ustalona 
wcześniej, dla budowania określonych efektów przez Prowadzącego (nic nie stoi natomiast na 
przeszkodzie, żeby wtedy Gracz zamiast muzyki ilustrującej tło, zabrał taką, która ilustruje 
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jego bohatera lub występuje dla niego jako motyw przewodni). Ponadto niech przypominanie, 
co miało miejsce w poprzednich odcinakach, nie leży tylko w kwestii głównego narratora, ale 
i reszty współgraczy. Stosując podobne rozwiązania, będziemy widzieć zaangażowanie po 
stronie każdego z uczestników, co pozwoli wyeliminować uczucie, że stara się tylko jedna 
osoba, a reszcie nie zależy. 
 
Mocno dyskusyjną sprawą jest także podział „czasu antenowego” dla każdej z postaci. W tej 
sferze trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem, logiką i uczciwością wobec współgraczy, 
którzy nie przychodzą na sesję, by być biernymi obserwatorami, ale po to, żeby decydować. 
W niektórych drużynach problemem staje się gra Gracz kontra Gracz („ang. player vs 
player – PvP). Standardowy model klasycznej sesji wywodzący się z początków, zakładał 
współpracę w drużynie (ta nazwa też pochodzi z początków erpegowania) dla osiągnięcia 
celów. Dopiero później pojawiały się sprawy związane z „graniem na własne konto”. Ten 
model rozgrywki sam w sobie nie jest zły, jednak wymaga pewnego dystansu i świadomości, 
niekiedy jest też dobry dla samej dramaturgii wydarzeń. Trzeba również pamiętać, że to 
głównie Bohaterowie Graczy występują przeciwko Bohaterom Graczy, więc trafniejszym i 
zdrowszym określeniem byłoby uwzględnienie tego dystansu od postaci, w nazwie character 
vs character, czyli Postać kontra Postać, przy dużej transparentności w rozwiązywaniu 
takich konfliktów, tak, aby żadna ze stron nie czuła się „pokrzywdzona”. 
 
Kartonowy świat, kartonowi bohaterowie nie sprzyjają szeroko pojętej immersji. Skoro 
realia wydają się być całkowicie „sztuczne”, ciężko o zainteresowanie nimi grających. Świat 
żywy to świat reagujący na działania. Ciekawi bohaterowie to tacy, którzy posiadają swoje 
silne i słabe strony. 
 
Zbyt rozbudowana historia postaci, odnosi się do sytuacji, w której bohater najbarwniejsze 
momenty ma już za sobą. Sytuacja powinna być odwrotna, oczywiście tu generalizujemy, 
ponieważ jeśli skomplikowane tło czemuś służy, to jest to pozytywne zjawisko. Mówimy tu o 
kwestii, gdy taki zabieg nie ma wyraźnego przeznaczenia. Prawdziwa historia bohatera winna 
być budowana podczas sesji przy uczestnictwie pozostałych grających. Wtedy też taka 
opowieść nabiera emocji, które mają miejsce przy stole i które faktycznie zaistniały w trakcie 
rozgrywki, więc nie są wyobcowanymi epizodami z suchego zapisu. 
 
Pewnym kłopotem, w niektórych zespołach mogą być „munchkini” – Gracze ukierunkowani 
głównie na zwyciężanie i „profity” w grze oraz „powergamerzy” – koncentrujący się na 
maksymalizacji możliwości swoich postaci. Jednym z rozwiązań jest dać się „wyszumieć” 
takim uczestnikom, dyskusyjną rzeczą jest ile to potrwa. Kolejna sprawa to wytłumaczenie 
grającym, że obszar, któremu poświęcają tyle uwagi, jest jedynie wycinkiem w całej 
„maszynie gry”. Pejoratywne postrzeganie wspomnianych terminów, w znacznej mierze 
bierze się ze skrajności, które za nimi stoją. Najodpowiedniejszym wydaje się 
wypośrodkowanie elementu gry, symulacji i fabuły, chyba, że preferencje uczestników są 
jednorodne i koncentrują się w głównej mierze na jednym z aspektów rozgrywki lub 
koncepcja gry zakłada taką koncentrację. 
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Rozstrzyganie jest istotną działką, która powinna być realizowane przez mechanikę, a także 
odpowiednie jej interpretacje. W takich chwilach potrzebna jest też często improwizacja 
rozwiązań, korzystając z sinika gry jako podstawy, a formuł mechanicznych jako narzędzi. 
Interpretacje te nie należą tylko do MG, ale do wszystkich grających, wtedy właśnie, gdy jest 
zgoda, co do ich zastosowania, mówimy o odpowiednim ulegitymowaniu decyzji.  
 
Mistrz Gry  powinien być sędzią surowym, ale sprawiedliwym. Niektórzy Gracze, kiedy ich 
bohaterowie są ratowani na siłę przez „niewidzialną rękę Mistrza Gry”, tracą wrażenie 
zagrożenia dla postaci, a co za tym idzie, nie ma u nich już takich emocji płynących z 
powodzenia lub porażki. Podobna rzecz jest z „ukrytymi rzutami”, które powinny być 
widoczne dla wszystkich, wtedy to właśnie nie jest zatracany „element gry”, a Prowadzący 
musi działać improwizacją na fabułę, tak jak Gracze reaktywnie i improwizacyjnie oddziałują 
na scenariusz. 
 
Niewłaściwe gospodarowanie czasem to rzecz, której wypada uważniej się przyjrzeć. Do tej 
kategorii zaliczają się: spóźnienia, rozmowy zakłócające przebieg rozgrywki, wcześniejsze 
wyjścia. Rzeczy te destabilizują grę i powinno się ich unikać z szacunku do czasu własnego i 
innych. Zwłaszcza, że jest to zasób nieodnawialny, a organizowanie go należy do kategorii 
„rzeczy nie do przeskoczenia”. Brak czasu jest głównym powodem rozpadu ekip grających, 
zaraz obok „odejścia od hobby” i „wypalenia się”. 
 
Przerywanie sesji z zamiarem jej dokończenia w najbliższym, bliżej nieokreślonym czasie, 
jeśli nie jest cliffhangerem (zawieszeniem akcji na zakończenie dla podtrzymania emocji) z 
reguły jest negatywne, ponieważ trzeba poświęcić po raz kolejny czas i energię na 
podsumowanie wydarzeń i rekonstrukcję obrazów w wyobraźni, nie wspominając o 
ponownym budowaniu całej otoczki nastroju. 
 
Zbyt wygórowane oczekiwania to sprawa, która rozrywa sesje od środka. Wszyscy 
przekonani są o tym, że przyszłe spotkanie będzie czymś zjawiskowym. Trzeba takich 
sytuacji unikać, a oceny, co do samego spotkania formułować po zakończonej rozgrywce. 
 
Wypalenie prędzej czy później przychodzi u każdego i to w każdej dziedzinie. Dla jednych 
jest to okres przejściowy, dla innych końcowy zajmowania się daną gałęzią. Nastaje taki 
moment, gdzie wydaje się, że już wszystko się widziało, a obcowanie z grami nie sprawia już 
takiej przyjemności jak dawniej. Sprzymierzeńcem w takim wypadku może być: czas 
pozwalający na regenerację i zebranie nowych inspiracji, zmiana systemu, konwencji, 
sposobu gry lub roszada na stanowisku Mistrza Gry. 
 
„Gaszenie pożarów” 
Jeśli pojawiają się punkty zapalne w drużynie grających, trzeba je wcześniej dostrzec. Gdy 
już zostaną zauważone, a grający mają świadomość, że ich skutek staje się zbyt uciążliwy i 
destruktywny, pozostaje rozwiązanie problemu. Dobrym pomysłem okazuje się zwykła 
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rozmowa na temat potrzeb, oczekiwań i preferencji, jakie są istotne dla każdego z 
uczestników sesji. Wydaje się to być rzecz oczywista, ale często nie jest. W efekcie czego, 
zbierają się dyskusyjne sprawy, a następnie ma miejsce eskalacja, gdzie wyjmowane są z 
rękawa argumenty w „walce”, które zbierały się przez dłuższy czas. Wspomniana sytuacja 
jest niekomfortowa dla osób niezaangażowanych bezpośrednio w konflikt, ponadto 
„destabilizuje” grę wszystkim grającym. 
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5. NA PATENTACH, ROZWI ĄZANIA 
 

Nauka radzenia sobie z problemami 
powinna iść w parze z uczeniem się 
nowych rozwiązań. Pragmatyczną 
rzeczą jest czerpanie od innych. Będą 
to techniki narracyjne, umiejętność 
zarządzania rozgrywką, improwizacja 
czy kwestie samego przygotowania 
(ang. preparation – prep). Całe 
spektrum to nie prosta sprawa, bo 
rozciąga się na obszary związane ze 
wspomnianą preparacją, sposobem 
prowadzenia, odgrywaniem postaci. 
Każdy ma swój własny warsztat i 
receptę na granie. Idealną sytuacją 
byłoby granie z różnymi ludźmi i 
uczenie się od nich, to jest 
niezaprzeczalna zaleta wyciągania 

wniosków z praktyki. 
 
„Samplowanie sesji” jest sposobem na wykorzystanie interesujących nas patentów „tu i 
teraz” podczas prowadzonych pojedynczych rozgrywek, kampanii. Wyciągamy z kontekstu 
ciekawe rozwiązania i przeszczepiamy na grunt naszych sesji. Ciekawe pomysły zostają 
wykorzystane bez konieczności zmiany całego środowiska fikcji (realiów, konwencji). 
 
Dobrym nauczycielem będą różne gry, które modelowo pokazują specyficzne podejścia do 
tematu rozgrywki. Znajomość wielu zróżnicowanych spojrzeń, pozwala uruchamiać 
potrzebne rozwiązania, wtedy, gdy mogą okazać się przydatne. Większość „podów” zawiera 
działy przeznaczone dla Mistrza Gry, część też działkę dla Graczy. Obie sekcje pisane są z 
myślą o zrozumieniu zasad rządzących opowiadanymi grami, przeważnie z ukierunkowaniem 
na określoną konwencję, ale w żadnym wypadku nie wyczerpują one tematu. Trzeba pamiętać 
ponadto, że zamykanie się w ramach jednego sytemu (gry) jest w pewnym sensie 
samoograniczaniem, którego powinno się unikać. 
 
Pomocną dłoń do grających wyciągają almanachy, czasopisma, wydawnictwa ze świata 
RPG, filmu i literatury . Mogą przedstawiać gotowe rozwiązania oraz inspirować do 
tworzenia własnych. 
 
Teraz kiedy czas papieru powoli się „zwija”. Znacząca część aktywności fandomu 
(społeczności fanów) przeniosła się do Internetu. Początkowo działali na serwisach 
poświęconych grom fabularnym, a kiedy te „wytraciły na prędkości”, zaczęli pisać na 
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blogach publikując artykuły dotyczące stylów grania, recenzje, wywiady, scenariusze, raporty 
z sesji, materiały fluffowe i mechaniczne. Oprócz tego w Sieci udostępniane są nieodpłatnie 
pisma elektroniczne. 
 
Siłą napędową dla rozgrywki są pomysły. Dlatego postuluje się zapisywanie ich dla 
odciążenia pamięci. W takiej sytuacji, mamy też pewność, że ciekawe koncepcje nie ulegną 
zatraceniu. Wielu z MG prowadzi z tego powodu zeszyty, notatniki, w których zapisują 
rzeczy godne wprowadzenia. Koncept jest rzeczą z gatunku „fajnie byłoby gdyby…”. 
 
Rozgrywka składa się z pomysłu (rdzenia, „korzenia”, „pnia”) i „obudowy”, „opakowania”  
(tło, słowa – klucze, „gałęzie”, „pnącza”, „odnogi historii”), oba elementy winne być łączone 
przez odpowiedni rozkład dramaturgii, symulacji i elementu gry, wszystko to uzupełniane 
improwizacją.  
 
Przykład dla westernu: 
Pomysł (gniew bogatego ranczera wynajmującego rewolwerowców, żeby zemścić się na 
szeryfie, który uwięził, a następnie doprowadził do powieszenia jego brata, bohaterowie 
przyjaciółmi człowieka z gwiazdą), obudowa, opakowanie (kult broni, małe miasteczka 
rozsiane pomiędzy farmami położonymi na rozległych przestrzeniach, bezprawie, wszystko do 
kupienia, łącznie z ludzką śmiercią, napędzająca się spirala przemocy, mit dzikiego zachodu – 
potwierdzenie lub zaprzeczenie – w przypadku zanegowania tematycznie robimy antywestern, 
co znajdzie odzwierciedlenie również w estetyce, w postaci brutalniejszego przedstawiania 
fabuły). 
 
Przykład dla noir: 
Pomysł (wpływowa kobieta szukająca zaginionego męża przedsiębiorcy, bohaterowie 
pracownikami biura detektywistycznego), obudowa, opakowanie (kobieta fatalna, zepsute 
miasto, konflikt interesów, nic nie jest takie, jakim wydawało się na początku). 
 
Przykład dla opowieści drogi: 
Pomysł (podczas napadu znika walizka z pieniędzmi i narkotykami należąca do 
meksykańskiego kartelu, bohaterowie są drobnymi przestępcami przemierzającymi kraj i 
napadającymi na przydrożne bary), obudowa, opakowanie (niespodziewany łup, wewnętrzne 
rozterki, „Ameryka barowa”, małe, brudne motele, ostre jak meksykańskie żarcie teksty, 
protagoniści ścigani przez płatnego mordercę). 
 
Przykład dla opowieści w estetyce płaszcza i szpady 
Pomysł (z miasta wyjeżdża czarna kareta, w której przewożone są listy dyskredytujące 
lojalność księcia wobec królestwa, bohaterowie są ulicznymi szermierzami wynajętymi dla 
zdobycia korespondencji), obudowa, opakowanie (szybki pościg, spektakularne walki na 
szpady, protagoniści jedynie pionkami w wielowarstwowej grze, jakie później mają zostać 
usunięte z politycznej szachownicy, po spełnieniu swojej funkcji). 
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Przykład dla opowieści w estetyce miecza i sandałów 
Pomysł (niespodziewanie umiera pretor Tytus Gnejusz, nie spłacając długów zaciągniętych 
na poczet swojej kampanii politycznej, bohaterowie to członkowie bliskiej rodziny polityka), 
obudowa, opakowanie (wściekli dłużnicy, przetasowanie układów, polityka trucizny i sztyletu, 
zdrada w obrębie rodu, świetność chylącą się ku upadkowi). 
 
Przykład dla opowieści miecza w realiach historyczno – fantastycznych 
Pomysł (tytuł „Potwór na rewersie”, gildia kupiecka „Dobra moneta” wynajmuje grupę 
doświadczonych zabójców potworów do usunięcia problemu stada wilkołaków, które pustoszą 
trakty i uniemożliwiają wymianę handlową, bohaterowie zabójcami potworów), obudowa, 
opakowanie (średniowiecze z wątkami nadprzyrodzonymi i nastawieniem na „stylówę”; 
postmodernizm w przedstawieniach; elementy fantastyczne ograniczone do ówczesnych 
wierzeń – obecne smoki, wilkołaki, wampiry, wiedźmy tańczące do księżyca, czarnoksiężnicy, 
rzucane czary, zadawane uroki; wspomniani kupcy to potwory w ludzkiej skórze, są 
odpowiedzialni za stworzenie bestii; chcą obalenia księcia, który wprowadził dodatkowe 
obciążenia dla handlarzy; źródłem problemu jest nieudany eksperyment z tajemniczą 
substancją ze śliny likantropa; alchemik odpowiedzialny za doświadczenia ukrywa się przed 
zabójcami wysłanymi przez gildię dla zatuszowania sprawy; córka księcia jest zarażona 
wilkołactwem; bohaterowie zostają wplątani w rozgrywkę pomiędzy kupcami i feudałem; 
człowiek z całym swoim sprytem i wyszkoleniem, uzbrojony w oręż, stanie naprzeciw bestii, 
aby później dowiedzieć się, że te były tylko narzędziem w rękach takich samych ludzi jak on). 
 
Grę można dobrze wzbogacić odpowiednio dobraną muzyką, która jeśli koresponduje z 
treścią rozgrywki, nadaje jej dodatkowej wymowy. Najprostszym sposobem jest 
wykorzystanie soundtracku ilustrującego tło, bardziej zaawansowaną sprawę stanowi dobór 
muzyki pod konkretne sceny, co jest zdecydowanie bardziej pracochłonne, ale efekt końcowy 
jest tego wart. W tym obszarze trzeba uważać, żeby Mistrz Gry lub któryś z Graczy nie 
koncentrował się przesadnie tylko na tym elemencie, zamieniając się wyłącznie w didżeja. 
 
Muzyka może zostać wykorzystana również do budowania kontrapunktu , czyli rozbieżności 
pomiędzy obrazem i ścieżką dźwiękową, czego przykładem może być sielankowa muzyka 
przy przedstawieniu krwawej jatki. 
 
Unaocznienie tematu to coś, co może być ciekawym dodatkiem do naszych sesji, zabieramy 
rzecz, która jest istotna dla tematyki i umieszczamy na stole, tak aby wszyscy grający mieli ją 
przed oczami i tym samym pamiętali wokół czego kręci się fabuła. Jeśli przykładowo 
podstawą konfliktu będzie bogactwo, kładziemy pieniądze, w przypadku tajnych akt teczkę, 
dla strzelaniny łuskę, itd. Gdy następnym razem przyjdziemy na sesję i położymy dany 
przedmiot na stole, wszyscy będą wiedzieć, o czym będzie dzisiejsza sesja. Otrzymają 
komunikat, który będzie rozumiany w obrębie całej grupy. 
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6. KONSTRUKCJE, TWORZENIE 
 
Scenariusze 
Rozebranie procesu na czynniki oraz uszczegółowianie go szeregiem pytań, na które 
będziemy szukać odpowiedzi jest jedną z dróg według, której możemy stworzyć scenariusz 
do RPG. Oczywiście każdy indywidualnie podchodzi do tematu. Wykorzystując w tym 
procesie swoja wiedzę, doświadczenie, znajomość kanonów i schematów. 
 
Przykładowy przebieg tworzenia scenariusza do opowiadanej gry może wyglądać 
następująco: 
 
1. Inspiracja – bodziec  
2. Pomysł – koncept będący siłą napędową (jest to „coś”, co budzi zainteresowanie. Bez 
niego ciężko będzie przykuć uwagę Graczy. Dodaje „smaczku”. Stanowi dobrą kanwę do gry) 
3. Wyobrażenie – kształtowanie  
4. Obraz – wygląd sceny 
5. Wyostrzenie – doprecyzowanie szczegółów 
6. Projekcja – płynny przebieg sceny 
7. Przełożenie – sposób wykorzystania w grze 
8. Obróbka – wycięcie nielogiczności  
9. Zapis – utrwalenie  
10. Przygotowanie – rekwizyty, handouty 
 
W rozgrywce możemy wyróżnić sceny rdzenne, które są przygotowane zawczasu przed samą 
grą, będące zrębem historii oraz sceny ruchome to jest takie, jakie są tworzone już w czasie 
właściwej rozgrywki na bieżąco. W ramach wyżej wymienionych można mówić o kadrach 
(przedstawieniach statycznych) i ujęciach (przedstawieniach dynamicznych) 
dedykowanych postaciom, miejscom, przedmiotom, wydarzeniom, stosowanych dla 
odpowiedniego zobrazowania sytuacji i przekazania treści. Pojawiają się wtedy, gdy zachodzi 
interakcja lub gdy chcemy podkreślić znaczenie danego elementu, przykładowo w estetyce 
westernu scena pojedynku może posiadać kadr miejsca na środku ulicy, ujęcia dla postaci na 
oczy i dłonie, kadry na rewolwery jako przedmioty, ujęcia na pojedynek jako wydarzenie z 
perspektywy gapiów.  
 
Scenariusze ze względu na zapis możemy podzielić na punktowe, punktowo – graficzne 
(wypunktowane wydarzenie opatrzone ilustracjami, zdjęciami), graficzne (rozrysowane 
lokacje), graficzno – punktowe (ilustracje, zdjęcia uzupełnione opisami), mapy myśli, liniowe 
(zapis ciągły). Kierując się kryterium sposobu przedstawiania fabuły, wyróżnimy 
scenariusze przed rozegraniem i rozegrane. 
 
Do rozpisania fabuły na sceny możemy wykorzystać luźne kartki. Notujemy pomysł na 
konkretną scenę na kawałku papieru, gdy mamy już kilka tak opisanych, gdzie na jednej 
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kartce znajduje się jedna scena, przechodzimy do ich układania, tak aby stanowiły całość, za 
którą stoi zamierzenie uporządkowana treść. 
 
Sceny kierując się sposobem przedstawiania treści, możemy umieścić w wyższych 
jednostkach fabularnych, takich jak: akty, epizody czy rozdziały. 
 
W skrypcie powinien znaleźć się opis konfliktu, wydarzeń (które mogą występować w 
formie scen), scenografii „dobranej do wydarzeń”  dla podkręcenia dramaturgii i nastroju 
(może figurować w postaci wyliczeń elementów świata przedstawionego), główny wątek, 
wątki poboczne i osobiste (indywidualne) dla Bohaterów Graczy. Dobry scenariusz do 
opowiadanej gry to taki, który zawiera trudne wybory i zapadające w pamięć sceny. 
Trzeba pamiętać o odpowiednio mocnym początku i zakończeniu, pomiędzy nimi będzie 
rozwinięcie. Właściwie najlepiej, gdy akcja od otwarcia staje się „jeszcze lepsza”. 
Trójdzielność jest jedną z najstarszych zasad, która zapewnia odpowiednią dramaturgię. 
Dozować treść możemy poprzez wykorzystanie chwytu narracyjnego jakim jest suspens, 
czyli czasowego, celowego „wyciszenia” akcji dla późniejszego zwielokrotnienia napięcia. 
Powinniśmy pamiętać również o odpowiedniej liczbie zwrotów akcji.  
 
Przykładowa kompozycja scenariusza: 
 
1. Czołówka, początek, otwarcie, napisy początkowe, muzyka 
2. Przedstawienie postaci 
3. Prolog 
4. Zawiązanie akcji 
5. Rozwój akcji 
6. Punkt kulminacyjny 
7. Rozwiązanie akcji 
8. Finał 
9. Epilog 
10. Zakończenie, czarne tło, muzyka, napisy końcowe 
 
Zapisany układ fabuły jako model zawsze jest niedoskonały i nigdy nie zawiera wszystkich 
możliwych ścieżek. Jest ograniczony ze względu na formułę rozgrywki i własną formę, 
jednak z każdą, kolejną sesją zyskuje na szczegółowości, a także otrzymuje nowe „linie 
rozwoju” wydarzeń. Hipotetycznie, rozgrywany czy to w tej samej grupie wielokrotnie lub w 
zróżnicowanych zespołach osobowych ewoluuje. W związku z tym, w przypadku 
konsekwentnego zapisu potencjalnych ścieżek, scenariusz zyskiwałby na rozbudowaniu i 
objętości. 
 
Nie wszystko w skrypcie musi być dookreślone. Niejednoznaczna historia to taka, która 
zawiera treść pomiędzy wierszami i pozostawia przestrzeń do domysłów i rozważań. Taki 
zabieg buduje kolejny poziom znaczeniowy dla opowieści. 
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Warstwowanie fabuły 
Warstwy będą objawiały się podczas sposobu prezentowania postaci, przedmiotów, miejsc i 
wydarzeń. Stosownie do poziomu ukazując informacje, stojące za poszczególnymi 
elementami. 
 
Warstwa 1 (zewnętrzna) 
Pierwsze wrażenia, rzeczy widziane na pierwszy rzut oka, opinie i informacje pochodzące z 
zewnątrz. 
 
Warstwa 2 (wewnętrzna) 
Elementy widziane z perspektywy osób zapoznanych z tematem, relacje bezpośrednich 
uczestników lub świadków wydarzeń, opinie i informacje osób „z wewnątrz”. 
 
Warstwa 3 (ukryta) 
Stan faktyczny, rzeczy takie, jakimi są naprawdę, źródła rozbieżności pomiędzy informacjami 
z warstwy zewnętrznej i wewnętrznej. 
 
Przykład warstwowania fabuły dla postaci w noir: 
Warstwa 1 (zewnętrzna) 
Burmistrz to wesoły człowiek, który wydaje się dbać o sprawy miasta, jak nikt inny. Ma 
poparcie miejscowych przedsiębiorców, a jego urzędowanie ma przynieść diametralne 
zmiany. Taki obraz kreślą również miejscowe media. 
 
Warstwa 2 (wewnętrzna)  
Najbliżsi współpracownicy urzędnika wydają się potwierdzać pierwsze wrażenie. Jednak są 
wyciszeni, niektórzy wyglądają na przestraszonych, inni w ogóle nie chcą rozmawiać. 
Podobna rzecz ma się z przedsiębiorcami. 
 
Warstwa 3 (ukryta) 
Burmistrz to osoba o makiawelicznej osobowości, która potrafi szybko wyławiać ludzi o 
słabej odporności, a następnie wykorzystywać ich do własnych celów. Prawdziwa władza 
urzędnika płynie z mocy nad skorumpowanymi gliniarzami, którzy są na jego każde skinienie. 
Człowiek ten eliminuje bezwzględnie wszystkich swoich wrogów, dlatego nikt w mieście nie 
ma odwagi, oficjalnie powiedzieć o nim złego słowa. 
 
Scenografia 
Oprawa plastyczna stanowi „szatę opowieści” . Buduje nastrój. Wpisywanie scenografii w 
scenariusz, umożliwia nam zobrazowania otoczenia. Wyliczenia poszczególnych elementów 
mają pomagać w opisie. Raz zapisane, mogą zostać z powodzeniem wykorzystywane do 
„samplowania scenografii” w przyszłych scenariuszach i sesjach. 
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Przykład doboru scenografii do sceny w opowieści grozy: 
1. Prolog. Powtórne narodziny. 
Jesień, cmentarz, pomniki, murowane kaplice z rzeźbionymi detalami, zimne promienie 
księżyca przebijające się przez bezlistne gałęzie, wiatr przenoszący liście, blada dłoń z 
łatwością otwierająca pokrywę  grobowca. 
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7. ZA KAMER Ą, PRACA KAMERY 
 
Dla poszerzenia spektrum narracji i możliwości możemy zaprzęgnąć cały dorobek 
terminologiczny z języka filmu . Jedynym wymogiem do sprawnego korzystania jest jego 
znajomość przez wszystkich uczestników rozgrywki. Wykorzystanie filmowych planów i 
technik narracji jako punktu odniesienia, pozwala na precyzyjne „naprowadzanie 
wyobraźni”  oraz uszczegółowienie i względne ujednolicenie obrazu w głowach grających. 
 
Dodatkowo nie jesteśmy ograniczeni przez uwarunkowania techniczne z jakimi spotykają się 
filmowcy. Tutaj „kamera”  jest tworem abstrakcyjnym występującym w umyśle 
uczestników rozgrywki, nie trzeba pokonywać problemów z jej montowaniem i 
przemieszczaniem.  
 
Plan totalny ukazuje przestrzeń, posiada najwyższy stopień ogólności, postacie są 
niewyraźne, może być stosowany do zakomunikowania, gdzie i w jakich warunkach będzie 
miała miejsce akcja. Plan totalny. Czarny, klasyczny ford przemierzający czerwone 
pustkowie. 
 
Plan ogólny przedstawia „środowisko” i postacie. Może wskazywać na relacje pomiędzy 
otoczeniem i bohaterami. Umiejscawia jednostki w kontekście. Plan ogólny. Z auta wysiadają 
dwaj ludzie, są ubrani w długie płaszcze i kapelusze. 
 
Plan pełny wizualizuje całą postać „od stóp do głowy”, umożliwiając zapoznanie się z jej 
atrybutami, zachowaniem, wyglądem fizycznym i ubraniem. Przy czym widoczne jest tło, na 
którym przedstawiany jest bohater. Plan pełny. Pierwszy z zieloną muszką, w idealnie 
wypastowanych butach, opiera się o samochód i z uśmiechem odpala papierosa. 
 
Plan amerykański unaocznia 
sylwetkę od kolan w górę 
nieco powyżej głowy, przy 
zachowaniu widoczności 
otoczenia. Za jego 
pośrednictwem można 
pokazywać rozmowy, gesty i 
mimikę. Plan amerykański. 
Drugi ze szramą na prawym 
policzku otwiera bagażnik.  
 
Plan średni prezentuje 
bohatera od pasa w górę, 
służy do pokazywania 
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rozmów z naciskiem na wyraz twarzy. Plan średni. W kufrze znajduje się skatowany człowiek 
z zakrwawioną twarzą. 
 
Półzbliżenie stosowane jest do przedstawienia popiersia sylwetki, tło w tym przypadku ma 
znaczenie drugorzędne. Adekwatne do prezentacji miny, stanu psychologicznego, 
wyrażanych emocji. Półzbliżenie. Człowiek z blizną wywleka nieszczęśnika na ziemię. 
 
Zbli żenie obejmuje rzecz lub twarz postaci, gdzie ta zajmuje większą część kadru. Umożliwia 
wejrzenie w stan emocjonalny i mimikę. Zbliżenie. Widać podeszwy markowych butów 
powalonej na ziemię postaci w płaszczu. 
 
Duże zbliżenie pozwala na pokazanie całej twarzy często przy ucinanym podbródku i czole, 
zapoznaje z grymasem, miną i stanem koncentracji. Duże zbliżenie. Oczy mężczyzny z 
papierosem pogrążają się w strachu. 
 
Detal przybliża szczegółowe rzeczy, takie jak części ciała i przedmioty wraz z ich 
właściwościami. Wskazuje na ich rolę w opowieści. Może posłużyć w budowaniu napięcia i 
emocji. Detal. Widać rewolwer z odciągniętym kurkiem, trzymany w pokrwawionej, brudnej 
dłoni, przystawiony do głowy, na której spoczywa kapelusz. 
 
Istotny dla opowieści będzie „montaż”  akcji, obrazów i muzyki, dokonany w odpowiedniej 
kolejności, w dobranych planach i z określonej perspektywy. Wybrana konfiguracja może 
nadawać różne znaczenia dla tych samych, użytych elementów pojawiających się w scenie. 
Montaż może mieć charakter dramaturgiczny (linearny, synchroniczny, równoległy, 
retrospektywny) lub skojarzeniowy (motywy przewodnie, polifoniczność, analogie, 
kreacyjność, antytezy). 
 
W scenach powinno się zwracać szczególną uwagę na odpowiednie operowanie 
kolorystyką, tonią i światłem, co wpływa znacząco na nastrój rozgrywki, powszechnie 
nazywany klimatem. Ważną rolę grają tu również scenerie, scenografia jako szeroko pojęta 
oprawa plastyczna, „rekwizyty” i „charakteryzacja bohaterów” . 
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Obraz powinien być cały czas „w ruchu”,  a „kamera”  ukazywać sytuacje z różnych 
perspektyw, co uatrakcyjnia odbiór . Widok z lotu ptaka przykładowo może ukazać ogrom 
przestrzeni. Postać pokazana z perspektywy żaby, pozwala na uwznioślenie sylwetki. Jeśli 
użyjemy natomiast tego sposobu percepcji do przedstawienia widoku z oczu postaci 
pokonanej, podkreśli to jej upadek. Widok znad ramienia może uwidocznić trzęsącą się rękę 
dzierżącą broń lub przeciwnie – pewnie wycelowany rewolwer. Najazdy kamery pozwalają na 
zbliżenia, celem przyjrzenia się danym elementom. Odjazdy natomiast umieszczają je 
ponownie w środowisku. Panorama pozwala na przedstawienie wykonane przy poziomym lub 
pionowym obrocie wokół osi „kamery”. Możliwości jest ogrom, tutaj będziecie ograniczeni 
jedynie własną inwencją, co do przekazania treści. 
 
„Kamera” może być wózkowana, czyli przemieszczać się po szynach dla dynamicznego, 
płynnego przedstawienia, przykładowo jazda przez wąskie korytarze lub po prostu dla 
dynamicznej prezentacji pokonywanych przestrzeni. Może również być opuszczana na różnych 
statywach, przykładem jest tu ramię w postaci „kranu”.  
 
 



27 

 

8. NA POCZĄTKU BYŁ OBRAZ, NARRACJA 
 
Dla wyraźniejszego przedstawienia pewnych obrazów oraz podkreślenia ich znaczenia można 
stosować kontrasty, które utrwalają widoki w pamięci. Przykładem niech będzie krew na 
białej ścianie lub śniegu, napis białą kredą na ciemnej, kasztanowej podłodze. Kontrastować 
można osoby z sytuacją lub środowiskiem. Weźmy bezwzględnego bossa włoskiej mafii, który 
jest starszym, spokojnym panem zajadającym miętusy. 
 
Podczas rozgrywki powinniśmy pamiętać o indywidualizacji postaci, zarówno Bohaterów 
Graczy jak i Bohaterów Niezależnych. Dobrym pomysłem wydaje się przydzielenie im cech 
charakterystycznych, takich jak wygląd, gestykulacja, mimika, atrybuty wyróżniające oraz 
pamięć o późniejszym uwzględnianiu ich w rozgrywce. 
  
Dla przykładu:  
Jeśli powiemy, że w pomieszczeniu siedziało pięć osób przy jednym stoliku, 
najprawdopodobniej należących do gangu, trzech mężczyzn i dwie kobiety, to dalej musimy 
ich jakoś zdefiniować na potrzeby rozgrywki, powiedzmy, że faceci to: łysol z tatuażem, 
chudzielec o padalczym spojrzeniu i uśmiechnięty „gość” bez zębów. Kobiety to znudzona 
blondynka ostentacyjnie żująca gumę i bawiąca się włosami oraz brunetka w dżinsowej 
kurtce. Wspólnym mianownikiem dla nich są te same naszywki motocyklowe i czerwone 
bandany. Teraz Mistrz Gry musi pamiętać, żeby starać się odtworzyć daną postać w 
zachowaniu, jeśli ta wejdzie w interakcje z innymi.    
 
Przy indywidualizacji powinniśmy pamiętać o zdefiniowaniu masek społecznych, jakie 
przywdziewają bohaterowie w konkretnych sytuacjach. Inne zachowania będą prezentować w 
stosunku do rodziny, kolegów z pracy, nieznajomych, przyjaciół i wrogów. 
 
Dla wizualizacji możemy wykorzystywać motyw przewodni, czyli taki motyw, który będzie 
się przewijał i powracał w historii. Może towarzyszyć postaciom, wydarzeniom, miejscom, 
przedmiotom. 
 
Przykład: 
W opowieści pojawia się tajemnicza postać z różą w klapie marynarki. Podkreślamy ten 
przedmiot w trakcie opisu. W następnej scenie mówimy, że widziano mordercę, który był 
ubrany w szykowny garnitur i miał właśnie tę ozdobę. Kolejna scena to taka, w której 
bohaterowie wkraczają do restauracji, na jednym z krzeseł powieszona jest marynarka, o 
której była mowa wcześniej. Jej właściciela nie ma na sali, a jego towarzyszka zdaje się 
popijać przy stoliku wino, całkowicie nieświadoma kim tak naprawdę jest wspomniany 
mężczyzna. 
 
Oddziaływania kolorem możemy użyć do budowania nastroju opowieści, a także do 
kontrastowania. Przykładowo przed rozpoczęciem historii szpiegowskiej, umawiamy się, że ta 
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będzie utrzymana w szarych tonach, budynki i ludzie będą schodzić się w ujednoliconym 
krajobrazie miasta. Jednak pośród tych osób działają zakonspirowani Bohaterowie Graczy, 
którzy z racji realizowanych zadań, zajmują się całkiem niecodziennymi sprawami. Za drugi 
przykład niech posłuży nam opowieść o samurajach, ustalamy, że będzie to czarnobiała 
historia, w której jedynym, występującym kolorem jest czerwień. W przypadku pierwszej 
krwawej sceny szybko osiągniemy samoczynnie występujący kontrast. Podobny wariant 
będzie miał zastosowanie do czerwonych ubrań, które nosiły kurtyzany. W ten sposób 
wyciągniemy na pierwszy plan opowieści przemoc i seks. 
 
Oświetlenie przyczynia się do wyciągania postaci, miejsc i przedmiotów z kompozycji oraz 
skupianiu na nich uwagi. Do takich zabiegów może posłużyć spotlight czyli koncentracja 
„ światła reflektorów” na konkretnym obiekcie. Bohaterka Gracza Doty Pen, będąca 
niezależną dziennikarką, kopiuje przez cybernetyczne gniazdo zamontowane w głowie, 
obciążające korporację informacje. Teraz będzie musiała je wynieść z biurowca. Spotlight 
jest na Postaci Gracza.  
 
Stosowanie efektów nie tylko w kontekście przykładowego, efektownego opisu walących się 
kondygnacji budynku po wybuchu, ale również uwzględnianie i pamiętanie o takich 
kwestiach jak: zmieniający się głos w słuchawce, hałas w tłumie, dźwięki ulegające 
stopniowemu wyciszeniu po oddaleniu od ich źródła, mieszające się rozmowy w środkach 
transportu publicznego, tony kropel rozbijających się o asfalt, dźwięk kół pokonujących 
mokrą nawierzchnie, rozmazujące się obrazy w oddali przy próbie dostrzeżenia szczegółów, 
zmienione reakcje po alkoholu i środkach odurzających. 
 
Zabawa, gra konwencją będzie polegała na umieszczaniu znaczeń w innych kontekstach, 
celem stworzenia nowej konstrukcji znaczeniowej. Przykładem może być tutaj dwóch ludzi, 
którzy wychodzą na futurystyczną ulicę w cyberpunkowym uniwersum, trzymając ręce w 
zasięgu nowoczesnych spluw. Ludzie się rozstępują, elektroniczny zegar pokazuje godzinę 
12.00, a słońce na jednym z reklamowych telebimów jest w zenicie. Tym samym mamy 
pojedynek nawiązujący do westernu, rozgrywany w „przyszłościowych” realiach. 
 
„Modelowanie obiektów” to aspekt, który będzie odnosił się do zwracania uwagi na wygląd 
postaci, przedmiotów, miejsc, przy uwzględnieniu ich specyficznego charakteru. Jeśli ktoś 
używa wskazanej rzeczy, ubiera się w określony sposób czy zachowuje, ma ku temu jakieś 
powody, jeżeli dany przedmiot lub miejsce wyglądają „tak a nie inaczej” to stoją za tym 
konkretne przyczyny, które należy przedstawić bezpośrednio w opisie lub pośrednio w 
sugestiach. Przykładem przedmiotu niech będzie miecz o długiej rękojeści, który został 
skonstruowany w ten sposób, aby umożliwić nim walkę przy użyciu obu rąk. Teraz ta 
informacja może być „zaserwowana” bezpośrednio przez bohatera lub poprzez sugestię 
wynikającą z sytuacji, w której ten będzie używał oręża.  
 
Akcentowanie zmian skupiać się będzie na oddawaniu różnic. Przykładem dla warunków 
mogą być zróżnicowane opisy postaci i miejsc w określonych kategoriach pogodowych, w 
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zimie ciepło odziani ludzi, w lecie noszący przeciwsłoneczne okulary i zwiewne ubrania. 
Dalsze różnice będą odwoływały się do zajęć realizowanych w wolnym czasie, zimą oblegane 
stoki, latem plaże, odmienności w sposobie żywienia itd. Tego typu uwarunkowania 
powiążemy z klimatem regionu, kulturą i cyklicznością. Inne odmienności to te odnoszące się 
do zmian wywoływanych upływem czasu, takie jak: starzenie się, zmiany fizyczne, umysłowe, 
zmiana poglądów, sytuacji, rozwój ludzi i miejsc lub ich upadek. Brak zmian w tych 
obszarach może być przedstawiany na zasadzie kontrastu.  
 
Kondensacja dialogów to zabieg, którego możemy użyć dla efektywnego wykorzystania 
„czasu antenowego” na sesji. Wtedy uczestnicy „przewijają” rozmowę do kluczowych 
kwestii, pomijając słowa wokół tematu i koncentrując się na istocie zagadnienia. W dialogach 
powinny pojawiać się głównie kwestie, o których bohaterowie nie wiedzą. Przykładowo 
Gracze wcielają się w polityków rządzącego ugrupowania, jeden z bohaterów podczas 
konwersacji zwraca uwagę na to, że nastroje w państwie są zapalne, po czym kieruje 
rozmowę na to, w jaki sposób może to być wykorzystane przez ich politycznych przeciwników, 
o czym toczy się już właściwy dialog. 
 
Wykorzystanie przerywników możemy stosować w zróżnicowanym celu i formule. 
Przykładem może być tutaj opowieść o starożytnym artefakcie, którego poszukują postacie. 
Zaraz po kilku zdaniach opowieści o przedmiocie, uruchamiamy retrospekcję ukazującą 
sposób jego powstania. Inne podejście pokaże wykorzystana futurospekcja, jaka zobrazuje 
działania bohatera po uzyskaniu narzędzia. Przerywnikami możemy ubarwiać podróże, na 
modłę „zanim dotarliście do celu, doszło do”  po czym rozgrywamy dane zdarzenie, które 
miało miejsce w drodze. 
 
Oddziaływanie otoczenia będzie wpływało w znaczącym stopniu na wrażenia bohaterów. 
Inny nastrój panuje podczas hucznej zabawy, inny na cmentarzu. Środowisko poprzez swój 
wygląd definiuje odczucia, poprzez „budowę” narzuca określone zachowania. 
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9. MAGNETOWID, MECHANIKA 
 
Kilka słów o „odtwarzaczu”   
Wideo RPG to mechanika – gra napisana z myślą o rozgrywaniu 
filmowych sesji, przy współudziale Graczy w narracji, z 
uwzględnieniem zniszczeń w świecie przedstawionym. Promuje 
sytuacyjne podejście do rozwiązywania problemów, 
definiowane przez kontekst. Najlepiej sprawdza się do grania 
jednostrzałowych historii, posiadających początek, rozwinięcie i 
zakończenie, a także do sesji konwentowych. Za 
proponowanymi rozwiązaniami stoi elastyczność i opcjonalność, 
więc istnieje możliwość dopasowania mechaniki do aktualnych 
potrzeb. Ponadto zapewnia plastyczność w relacjach 
bohaterowie – świat, świat – bohaterowie. Konfiguracja 
mechaniki będzie polegała na ustaleniu przed sesją, z których 
zasad mamy zamiar korzystać. Mechanika Wideo opiera się na 
prostych mechanizmach, więc dopisanie nowych funkcji na 
własny użytek, nie powinno stanowić problemu. 
 
Silnik, rdzeń 
W Wideo RPG gramy w film. Na wstępie Gracz określa Imię 
postaci, Rolę, Osobowość w nawiązaniu do charakterystycznych 
cech jednego ze zwierząt, Możliwości znajdujące odbicie w wysokości karty do gry, Motyw 
Przewodni na dwóch poziomach, pierwszym nawiązującym do charakterystyki, drugim 
nawiązującym do treści, kończąc na zdefiniowaniu Powiązań i Ikon Działania. Następnie 
docelowo otrzymuje 15 punktów na Cechy: Głowę, Prawą Rękę, Lewą Rękę, Tułów, Prawą 
Nogę, Lewą Nogę. Z ograniczeniem, że Cecha może mieć maksymalną wartość 5. Każdy 
przydzielony punkt uprawnia do jednego rzutu kością sześciościenną. Szóstki przerzucamy. 
Mistrz Gry ustala Poziom Trudności przy przeciętnym 4. Określamy, które z Cech mogą 
zostać wykorzystane do testowanej czynności. Definiujemy konsekwencje ewentualnego 
sukcesu i porażki. Po rzucie zliczamy sukcesy. Przykładowo test spostrzegawczości na 
Głowie o wartości 3, wyniki 1,5,4, mamy więc 2 sukcesy. Za każdy sukces możemy 
wprowadzić nowy element do rozgrywki, taki jak: postać, przedmiot, fakt, informacja czy 
inny zgodny z logiką sesji. W testach porównawczych zwycięża postać z większą liczbą 
sukcesów. Inicjatywę Bohatera zlicza się na podstawie wartości z Rąk i Nóg. Jako pierwsza 
działa postać z wyższą. 
 
Przykłady wykorzystania Cech w testach: 
Głowa (spostrzegawczość, zjednywanie, przemowy, zastraszanie bez użycia broni, 
przeciwstawianie się senności, gra w pokera) 
Głowa plus kości z broni (zastraszanie) 
Głowa, Ręce (walka na pięści) 
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Głowa, Ręka plus kości z broni (strzelanie z broni trzymanej w jednej ręce, uderzenie bronią 
dzierżoną w jednej ręce, parowanie bronią jednorącz, rzut bronią) 
Głowa, Ręce, plus kości z broni (strzelanie z broni trzymanej w dwóch rękach, uderzenie 
bronią dzierżoną w dwóch rękach, parowanie bronią oburącz) 
Głowa, Ręce, Nogi (jazda konna, prowadzenie samochodu) 
Głowa, Tułów (wpływanie na kogoś lub coś za pośrednictwem magii, przeciwstawianie się 
przez kogoś magii) 
Głowa, Nogi (uniki) 
Ręce (czynności manualne, oszukiwanie w kartach) 
Ręce, Nogi (pływanie, wspinaczka) 
Ręka (siłowanie na rękę) 
Nogi (bieganie, skakanie, pogoń, ucieczka) 
Tułów (odporność na trucizny, zmęczenie, latanie w przypadku istot posiadających skrzydła) 
 
Etykietowanie postaci 
Symbolicznie przydzielone zwierzę do osobowości, ma pomóc w odgrywaniu postaci. 
Możliwości definiują spektrum działań, jakie są w zasięgu danej persony. W ich skład będą 
wchodziły zasoby, podlegli ludzie i szeroko pojęta władza, a także indywidualna wiedza i 
umiejętności bohatera. Stąd zarówno władca, jak i mistrz określonej dziedziny mogą mieć 
podobny poziom w tej materii. Pierwszy będzie zawdzięczał go pozycji, drugi własnym 
przymiotom. Możliwości są obrazowane przy wykorzystaniu karty do gry. Motyw Przewodni 
występuje na poziomie charakterystyki i wartości. Działania określają metody rozwiązywania 
problemów, wraz z opisaniem kolejności, w której te będą stosowane. Powiązania kojarzą 
bohatera z kluczowymi dla niego kwestiami, definiując elementy, z którymi ten jest związany, 
takie jak: przedmiot, postać, miejsce, czas i wydarzenie. 
 
Przekazywanie kart 
Jeżeli oprócz zapisu na kartkach, będziecie korzystać z kart do gry na sesji, przekazanie przy 
stole „kopii” własnej Karty Możliwości, przez uczestnika prowadzącego postać o wyższej 
pozycji społecznej, innemu z grających, będzie oznaczało, że ten drugi występuje w jego 
imieniu. Takich Kopii Statusu można wydać tyle, ile wynosi wartość Cechy Głowa. Dla 
przykładu książę z Głową 3, może wydać 3 Kopie. Karty Możliwości przekazane w ten 
sposób, mogą posłużyć w konflikcie społecznym, o ile pozwala na to sytuacja. 
 
Pozycja w walce społecznej 
Pozycja społeczna może być wykorzystywana w walce społecznej w każdej sytuacji, która 
jest zgodna z logiką rozgrywki. Status zapewni dodatkowe kości dla osoby, która posiada 
wyższą pozycję. Liczba bonusowych kości do testów Głowy, wynika z różnicy w poziomach 
statusu. Przykładowo postać o randze Asa będzie miała 4 dodatkowe kości w walce 
społecznej z postacią na poziomie blotki. 
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Drabina Możliwości 
Joker (poziom Jokera będą posiadać najbardziej wpływowe postacie w opowieści, a także 
bohaterowie zbiorowi tj. grupy, społeczności) 
As 
Król 
Dama 
Walet 
Blotka (karta numerowana) 
 
Przykład tworzenia postaci do świata fantasy sword & sorcery: 
 
Imię: Mog [imię bohatera, ma być denotacją w opowieści dla wszystkich elementów 
(konotacji), z których zbudowana jest postać] 
Rola: Barbarzyńca [określa „miejsce” postaci w rozgrywanej historii] 
Osobowość: Byk [postać potrafi postawić na swoim, a wpędzona w szał staje się 
niebezpieczna] 
Możliwości: Walet [bohater jest dobrym wojownikiem, jednak nie legendarnym; nie posiada 
też wyjątkowej pozycji politycznej w plemieniu] 
Motyw Przewodni: Ojcowski miecz, poszukiwanie tożsamości [miecz występuje tu jako 
element charakterystyki, poszukiwanie tożsamości dotyka kwestii wartości] 
Powiązania: Naszyjnik wyobrażający boga snów (przedmiot), przybrana matka (postać), góry 
(miejsce), zima (czas), wychowanie w innym plemieniu (wydarzenie) [wiążą bohatera z takimi 
elementami jak: przedmiot, postać, miejsce, czas, wydarzenie] 
Działania: Muskuły (siłowanie, pokaz siły), miecz (jeśli nie daje rady zrobić czegoś rękoma, 
używa broni), ręka wyciągnięta na zgodę (potrafi docenić czyjąś przewagę, okazując 
szacunek) [ikony definiują poprzez symbole formę i kolejność działania; więcej informacji na 
temat Ikon Działania znajdziesz w rozdziale 10 „Nagrywanie”.] 
Inicjatywa: 10 [wynika z sumy wartości na Cechach: Prawa Ręka, Lewa Ręka, Prawa Noga, 
Lewa Noga; jest kluczowym współczynnikiem odpowiedzialnym za „akcję” i „reakcj ę”] 
Opis: Mog został odnaleziony jako kilkumiesięczne dziecko przez plemię Śniących w górach. 
Przy chłopcu był jedynie miecz naznaczony dawnymi rytami. Wychowała go kobieta imieniem 
Dali. Bohater chciałby wyruszyć na wyprawę, która odpowie mu na pytanie odnośnie jego 
pochodzenia. W powietrzu wisi jednak konflikt z plemieniem Czarnej Ręki. Jeśli Mog opuści w 
takiej chwili grupę, zawiedzie całą społeczność. 
Głowa 2 [przeciętny] 
Prawa Ręka 4 [mistrzowski] 
Lewa Ręka 2 [przeciętny] 
Tułów 3 [rozwinięty] 
Prawa Noga 3[rozwinięty] 
Lewa Noga 1[słaby] 
Przewagi: Muskulatura 
Zawady: Łatwowierność 
Własność: Ubranie uszyte ze skór, ojcowski miecz 3 obrażenia 
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Cechy (słowny opis poziomów) 
Słaba 1 
Przeciętna 2 
Rozwinięta 3 
Mistrzowska 4 
Nadludzka 5 
 
Wyzwania 
„Średnia postać” w świecie przedstawionym będzie dysponować wszystkimi Cechami na 
poziomie 2. Bohater Gracza nie jest przeciętną sylwetką, dlatego też bez większych trudności 
powinien sobie dać radę ze standardowym oponentem. Jego prawdziwe problemy zaczną się 
wtedy, gdy wystąpi przeciwko innemu profesjonaliście, grupie normalnych przeciwników lub 
czemuś nadnaturalnemu. 
 
Testy 
Przykład wspinaczki (test prosty): 
Bohater Gracza w zimie wspina się na szczyt stromej góry, w poszukiwaniu zaginionych 
towarzyszy. Normalnie Poziom Trudności wynosiłby 4, ale że protagonista jest obwieszony 
sprzętem, Mistrz Gry wraz z Graczami ustalają, iż poziom zostaje zwiększony do 5. Gracz 
liczy punkty ze wszystkich kończyn (wspina się przy pomocy Rąk i Nóg), otrzymuje w ten 
sposób pulę 11 kości (Prawa Ręka 3, Lewa Ręka 2, Prawa Noga 2, Lewa Noga 2 plus 2 kości 
za wykorzystywany czekan). Teraz przychodzi czas na ustalenie konsekwencji. Mistrz Gry 
analizując sytuację mówi, że jeśli Graczowi się nie powiedzie, jego postać spadnie w przepaść 
tracąc życie. Gracz przystaje, proponując, że od liczby sukcesów będzie zależało w jakim 
tempie pokona ścianę, Mistrz Gry i pozostali grający uważają to za sensowny pomysł. 
Przychodzi czas na rzut. Gracz rzuca kośćmi uzyskując następujące wyniki: 4, 3, 4, 6, 1, 1, 5, 
2, 2, 4, 4, szóstka jest przerzucana z rezultatem 4. Gracz osiąga więc 2 sukcesy. Za pierwszy 
wprowadza „ścieżkę”, która umożliwiła mu szybkie dotarcie na szczyt, za drugi natomiast 
człowieka na skraju wyczerpania, który należał do zaginionej ekspedycji. 
 
Trudność testów (Poziomy Trudności – PT) 
Bardzo łatwy 2 
Łatwy 3 
Przeciętny 4  
Trudny 5 
Bardzo trudny 6 
 
Przykład próby uniknięcia śniegowej lawiny (test przeciwko otoczeniu): 
Drugim typem mogą być testy wykonywane przeciwko otoczeniu. Postać wspina się, gdy 
dochodzi do oberwania śniegowej ściany. Robimy test przeciwstawny. Określamy, że lawina 
w tej sytuacji ma wartość 11 kości (czynność trudna, duża siła oddziaływania otoczenia), 
Gracz ma ich również 11. Punktem odniesienia jest nadal Poziom Trudności 5. „Lawina” 
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uzyskuje 5 sukcesów, Gracz 3. W związku z tym grający decydują, że 3 z sukcesów, które 
posiada otoczenie zostaną zamienione na obrażenia, które wejdą w losową lokację, a dwa 
pozostałe na inne efekty. Rzuty na lokację: 1, 3, 5 zdejmują po jednym punkcie z Głowy, Lewej 
Ręki i Prawej Nogi Bohatera Gracza (listę lokacji z numerami znajdziecie w sekcji 
Konfrontacje). Ponadto Mistrz Gry ustala, że za jeden sukces „lawina” zepchnęła bohatera 
na jedną z półek położonych na dole, a drugi doprowadził do utraty plecaka.  
 
Formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby drugi sposób (test przeciwko otoczeniu) 
zastosować do pierwszej sytuacji. Kwestia będzie rozbijała się o interpretację sytuacji i 
późniejsze przełożenie jej na język mechaniki.  
 
Liczba kości, którymi będzie dysponowało otoczenie w teście: 
Czynność łatwa, siła oddziaływania słaba 3 
Czynność przeciętna, siła oddziaływania średnia 7 
Czynność trudna, siła oddziaływania duża 11 
 
Procedura testu 
1. Określenie typu testu – prosty lub przeciwko otoczeniu (interpretacja sytuacji) 
2. Zdefiniowanie Cech, które będą wykorzystywane do czynności 
3. Sprawdzenie czy zastosowanie znajdą Przewagi i Zawady, jeśli tak, to jakie będzie ich 
działanie 
4. Rozważenie modyfikatorów z uwarunkowań 
5. Złożenie puli 
6. Omówienie konsekwencji sukcesu i porażki 
7. Rzut 
8. Wynik 
9. Wprowadzanie elementów świata przedstawionego za uzyskane sukcesy 
 
Konfrontacje 
W walce określamy kolejność działań na podstawie Inicjatywy. W przypadku ataku także 
wykorzystujemy Cechy, które będą używane w testowanej czynności. Atak bronią ręczną 
trzymaną w jednej ręce: Ręka, Głowa i 2 kości za broń średniej długości. Poziom Trudności 
trafienia w starciu bezpośrednim jest równy najwyższej wartości na jednej z kończyn, w 
starciu dystansowym najwyższej wartości na jednej z Nóg. Następnie jeśli nie celujemy, 
rzucamy na lokację: 1 – Głowa, 2 – Prawa Ręka, 3 – Lewa Ręka, 4 – Tułów, 5 – Prawa Noga, 
6 – Lewa Noga. Później poprzez uzyskane sukcesy zamieniane na obrażenia, „zdejmujemy” 
wartość z trafionej Cechy. „Brak kontroli” nad Cechą ma miejsce, gdy jej wartość osiągnie 0, 
jeśli ta jest na -1, cześć ciała zostaje „utracona”. W przypadku celowania trzeba poświęcić 1 
sukces na trafienie w Tułów, 2 sukcesy na trafienie w kończynę, 3 sukcesy na trafienie w 
Głowę, które nie będą wykorzystywane w formie obrażeń do „zmniejszania” Cechy. 
Atakowany wykonuje akcję defensywną w tym wypadku unik na Nogach i Głowie i musi 
osiągnąć tyle samo lub więcej sukcesów niż Atakujący. W walce wręcz istnieje wybór 
pomiędzy unikiem, a parowaniem na Rękach plus ewentualne kości z broni ręcznej. 
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Obok starć fizycznych funkcjonują konfrontacje społeczne, te prowadzone są w formule 
testów przeciwstawnych wykonywanych na Głowie. 
 
Pojedynki 
Podczas pojedynku nie składamy puli z Ręki (Rąk), Głowy i broni (co w „normalnej walce” 
reprezentuje koordynację ręka – oko). Pojedynki rozgrywane są w formie przeciwstawnych 
testów Inicjatywy (pula kości odpowiadająca Inicjatywie plus kości z broni). Poziom 
Trudności trafienia również ustalany jest w inny sposób, w tym przypadku nie stanowi go 
najwyższa wartość na którejś z kończyn dla ataku wręcz, czy też wyższa wartość na jednej z 
Nóg dla ataku dystansowego, lecz wartość Głowy (ma to odzwierciedlać konfrontację 
charakteru, woli, czas gdy śmierć można wyczytać w oczach). Postać, która osiągnie więcej 
sukcesów – zamienia je na obrażenia. Jeżeli przeciwnik po otrzymaniu ran nadal stoi na 
nogach, ma prawo do rozliczenia własnego wyniku na atak. W trakcie pojedynku nie 
rozpatrujemy akcji defensywnych (uników, parowań). 
 
Z realizacyjnego punktu widzenia, w przypadku starć jeden na jednego, jednego z wieloma 
przeciwnikami czy też grup występujących przeciw sobie, zaczynamy od pokazania tego, jak 
zajmowane są miejsca, niezależnie czy mamy do czynienia z pojedynkiem strzeleckim lub na 
broń ręczną, równocześnie wchodzi muzyka. Następnie sylwetki zastygają w bezruchu, teraz 
wydłużamy scenę kadrując twarze, oczy i dłonie gotowe do dobycia broni (rewolweru lub 
miecza – w pojedynku iaijutsu). Na tym etapie możemy przeplatać przedstawienia, 
przykładowo pokazując dłoń jednej osoby i twarz drugiej. Scenę kończymy gwałtownie, 
dzieląc zaangażowanych na szybkich i martwych. 
 
Przykład walki wręcz z użyciem noży: 
Dwóch piratów walczy na noże. Pierwszy ma Inicjatywę 9 (Prawa Ręka 4, Lewa Ręka 1, 
Prawa Noga 1, Lewa Noga 3), drugi posiada Inicjatywę 7 (Prawa Ręka 3, Lewa Ręka 2, 
Prawa Noga 1, Lewa Noga 1). Pierwszy zgodnie z wyższą Inicjatywą wyprowadza atak, ma 7 
kości, 4 z Prawej Ręki, 2 z Głowy i 1 za nóż, musi pokonać Poziom Trudności 3 (najwyższa 
wartość na jednej z kończyn przeciwnika), uzyskuje 4 sukcesy na poziomie 3. Drugi z 
walczących decyduje się na zasłonięcie własnym ostrzem, ma 6 kości, 3 za Prawą Rękę, 2 za 
Głowę i 1 za nóż, otrzymuje 3 sukcesy na Poziomie Trudności 3. Nie udaje mu się sparować. 
Następuje rzut na lokację: 1, czyli Głowa. Drugi z walczących ma Głowę na 2, traci więc 
wszystkie punkty do poziomu -2 i upada martwy na ziemię z poderżniętym gardłem (gdyby 
broń była dłuższa zostałby zdekapitowany ze względu na osiągnięcie minusowej wartości na 
Cesze). 
 
Przykład walki wręcz przeciwko kilku przeciwnikom: 
Mistrz Gonzaemon (Inicjatywa 12, Głowa 2, Prawa Ręka 5, Lewa Ręka 2, Tułów 1, Prawa 
Noga 4, Lewa Noga 1) zostaje zaatakowany na trakcie przez trzech bandytów (Inicjatywa 8, 
Głowa 2, Prawa Ręka 2, Lewa Ręka 2, Tułów 2, Prawa Noga 2, Lewa Noga 2). Samuraj 
rozpoczyna walkę rzucając w pierwszego z przeciwników mieczem wakizashi za 9 kości 



36 

 

(Głowa 2, Prawa Ręka 5 plus 2 kości za broń). Otrzymuje 7 sukcesów na Poziomie Trudności 
2. Bandyta rzuca pulą 6 kości za unik (Głowa 2, Nogi 4) i uzyskuje 5 sukcesów, unik się nie 
udaje. Ma miejsce rzut na lokację, wynik to 4, czyli Tułów. Zbir pada martwy na ziemię z 
klatką piersiową przebitą krótkim mieczem. Drugi z wagabundów wyprowadza atak za 9 kości 
(Głowa 2, Ręce 4 plus 3 kości z miecza katana), otrzymując 3 sukcesy na Poziomie Trudności 
5. Gonzaemon paruje rzucając pulą 12 kości (Głowa 2, Prawa Ręka 5, Lewa Ręka 2 plus 3 
kości za miecz katana) uzyskuje 4 sukcesy na Poziomie Trudności 5, co pozwala na 
zatrzymanie pędzącego ostrza. Ostatni z bandytów wyprowadza atak za 3 sukcesy na 
Poziomie Trudności 5. Mistrzowi zostaje jedynie możliwość uniku, na co ten się decyduje. 
Rzuca pulą 7 kości (Głowa 2, Prawa Noga 4, Lewa Noga 1) otrzymując 3 sukcesy na 
Poziomie Trudności 5. Unik kończy się również powodzeniem (w ten sposób Gonzaemon 
wykonał dwie akcje defensywne, przeciwko dwóm różnym przeciwnikom). 
 
Przykład strzału z broni długiej: 
Szeryf federalny Joe Red posiada wyższą Inicjatywę, strzela więc do bandyty Willy’ego 
Fingera jako pierwszy z karabinu Winchester, ma 5 kości z obu Rąk (Prawa Ręka 3, Lewa 
Ręka 2), 3 z Głowy plus 4 dodatkowe za karabin, co daje razem 12 kości. Poziom Trudności 
wynosi 3 (Nogi bandyty – Prawa 1, Lewa 3, więc PT3 ponieważ tyle wynosi najwyższa 
wartość na jednej z Nóg bandyty, który jest celem strzału w starciu dystansowym). Stróż 
prawa uzyskuje 6 sukcesów na poziomie 3. Teraz zbir próbuje uniku (w walce strzeleckiej nie 
może przecież parować) również na poziomie 3, ponieważ tyle trzeba było uzyskać na jego 
trafienie. Rzut 6 kośćmi, 4 z Nóg i 2 z Głowy, wynik 3 sukcesy, unik nie powiódł się. Szeryf 
wykonuje rzut na lokację: 2, czyli Prawa Ręka, bandzior ma tam 3 punkty, więc jego wartość 
po odjęciu wynosi -3, co skutkuje odstrzeleniem Ręki (Gracz odgrywający stróża prawa nie 
zdecydował się na strzał mierzony, który wymagałby poświęcenia odpowiedniej liczby 
sukcesów na trafienie w konkretną lokację, uznając, że przeciwnik może przeżyć i 
odpowiedzieć ogniem. Ponadto Gracz wiedział, że maksymalna wartość Cechy to 5, a on 
osiągnął 6 sukcesów, zamienianych później na 6 obrażeń, które z całkowitą pewnością 
wyeliminują przeciwnika na dobre). 
 
Przykład pojedynku z użyciem broni ręcznej: 
Mistrz Itsuki (Inicjatywa 9, Głowa 5, Prawa Ręka 5, Lewa Ręka 1, Tułów 1, Prawa Noga 2, 
Lewa Noga 1) reprezentujący nową szkołę Arata, staje do pojedynku iaijutsu z Mistrzem 
Katsuo (Inicjatywa 11, Głowa 3, Prawa Ręka 5, Lewa Ręka 2, Tułów 1, Prawa Noga 1, Lewa 
Noga 3) walczącym w imieniu starej, szanowanej szkoły Yuudai. Itsuki posiada w pojedynku 
pulę 12 kości (Inicjatywa 9, plus 3 kości z miecza katana). Poziom Trudności trafienia pana 
Katuso w potyczce indywidualnej wynosi 3 (Głowa 3). Pan Katsuo w starciu jeden na jednego 
dysponuje pulą 14 kości (Inicjatywa 11, plus 3 kości z miecza katana). Poziom Trudności 
trafienia Itsukiego wynosi 5 (Głowa 5). Itsuki uzyskuje 9 sukcesów na poziomie 3, Katsuo 7 
na poziomie 5. Test przeciwstawny wygrywa Itsuki. Ma miejsce rzut na lokację, wypada 4, 
czyli Tułów. W wyniku ciosu mistrz szkoły Yuudai otrzymuje 9 obrażeń na Tułów, co 
powoduje jego natychmiastową śmierć. Gdyby stał na nogach po otrzymaniu ran, mógłby 
rozpatrzeć swój wynik i zadać tym samym 7 obrażeń. 
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Tryb pojedynku dla starcia na miecze, rapiery, szable czy inną broń ręczną będzie wyglądał 
analogicznie, jak zaprezentowano na powyższym przykładzie. Różnica będzie objawiała się w 
opisie fabularnym, w którym uwzględnimy, że starcie składało się z wielu sekwencji, a nie 
jednego ciosu. 
 
Przykład pojedynku strzeleckiego: 
Łowca nagród Trumna (Inicjatywa 10, Głowa 4, Prawa Ręka 4, Lewa Ręka 1, Tułów 1, 
Prawa Noga 4, Lewa Noga 1, Przewaga: Oburęczny) uzbrojony w dwa rewolwery, staje do 
pojedynku z przywódcą meksykańskiego gangu Loco (Inicjatywa 11, Głowa 3, Prawa Ręka 4, 
Lewa Ręka 1, Tułów 1, Prawa Noga 5, Lewa Noga 1) dysponującego Winchesterem. Łowca 
nagród posiada w pojedynku pulę 14 kości (Inicjatywa 10, plus 2 kości za pierwszy rewolwer 
i 2 kości za drugi rewolwer). Poziom Trudności trafienia Meksykanina w pojedynku wynosi 3 
(Głowa 3). Bandyta w starciu jeden na jednego wykorzystuje pulę 15 kości (Inicjatywa 11, 
plus 4 kości z karabinu Winchestera). Poziom Trudności trafienia łowcy wynosi 4 (Głowa 4). 
Trumna uzyskuje 8 sukcesów na poziome 3, Loco 7 sukcesów na poziomie 4. Wygrywa 
Trumna. Ma miejsce rzut na lokację, 1, czyli Głowa. Zbir otrzymuje 8 obrażeń na Głowę, co z 
miejsca przenosi go na tamten świat. 
 
Walka w podstawowej wersji jest prosta, szybka i krwawa (stąd możliwość zmiany Ustawień 
i dostosowania mechaniki do własnych preferencji). W przypadku konfrontacji najważniejsza 
jest szybkość działania wyrażona w Inicjatywie (suma wartości z Cech: Prawa Ręka, Lewa 
Ręka, Prawa Noga, Lewa Noga). Jeśli postaci, która stoi po drugiej stronie konfliktu nie 
wyjdzie test (rzut kośćmi) na akcję defensywną: w walce wręcz parowanie (Głowa, Prawa 
Ręka, Lewa Ręka plus kości z broni dla oręża trzymanego oburącz) lub unik (Głowa, Prawa 
Noga, Lewa Noga), w walce dystansowej tylko na unik (Głowa, Prawa Noga, Lewa Noga) 
najprawdopodobniej według języka mechaniki poniesie śmierć.  
 
W konfrontacjach fizycznych istotną rolę będą ogrywały osłony zarówno noszone, jak i te 
statyczne. Osłony noszone można podzielić na trzy kategorie: lekkie, średnie i ciężkie. Lekkie 
będą zapewniały 1 punkt osłony, średnie 2, a ciężkie 3 punkty, które trzeba przebić, żeby 
obrażenia zdejmowały wartość z Cechy. 
 
Przykład osłony noszonej ze średnią kamizelką kuloodporną: 
Sierżant Lips (Tułów 3) otrzymał postrzał w klatkę piersiową wynoszący 5 obrażeń, na swoje 
szczęście miał na sobie średnią kamizelkę kuloodporną (osłona 2) chroniącą korpus. W 
efekcie czego dwa obrażenia weszły w osłonę, a trzy pozostałe zdjęły wartość z Cechy Tułów. 
Lips ma tam teraz 0, więc traci kontrolę nad Cechą, a co za tym idzie traci przytomność. 
 
Tabela trafień (Rzut k6; wykorzystywana, gdy atakujący nie wykonuje ciosu lub strzału 
mierzonego. Oddaje umownie sytuację, w co przeciwnik dał się trafić podczas konfrontacji 
fizycznej): 
1 – Głowa  
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2 – Prawa Ręka 
3 – Lewa Ręka 
4 – Tułów  
5 – Prawa Noga 
6 – Lewa Noga 
 
Celowanie; liczba sukcesów do trafienia w lokację, które nie są wykorzystywane do 
zadawania obrażeń: 
Tułów 1 
Ręka, Noga 2 
Głowa 3 
 
Kategorie broni wraz z obrażeniami i oddziaływaniem w liczbie kości: 
 
Broń ręczna  
Noże, sztylety, kije, pałki, drewniane miecze, broń improwizowana (kamień, gałąź, butelka) 1 
Małe tarcze, puklerze 1 
Długie noże, długie sztylety, maczety, krótkie miecze 2 
Tarcze 2 
Miecze, szable, szpady, rapiery 3 
Duże tarcze 3 
Ciężkie miecze, topory, młoty, maczugi, kiścienie, włócznie 4 
Kopie 5 
Miecze laserowe, plazmowe 5 (ignorują osłonę noszoną) 
 
Broń miotana 
Noże, shurikeny 1 
Oszczepy 4 
Granaty, laski dynamitu 9 
 
Broń miotająca  
Krótkie łuki 2 
Łuki 3 
Długie łuki 4 
Lekkie kusze 2 
Kusze 3 
Ciężkie kusze 4 
 
Broń palna  
Derringery 1 
Pistolety, rewolwery, bandolety 2 
Pistolety lontowe, kołowe, skałkowe 3 
Pistolety maszynowe 3 
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Karabiny 4 
Karabiny automatyczne, karabiny wyborowe 5 
Strzelby, muszkiety lontowe, kołowe, skałkowe 5 
Pistolety laserowe, plazmowe, blastery 5 (ignorują osłonę noszoną) 
Karabiny maszynowe 6 
Karabiny laserowe, plazmowe, długie blastery 7 (ignorują osłonę noszoną) 
Miotacze ognia, ręczne wyrzutnie rakiet 9 (ignorują osłonę noszoną) 
 
Oddziaływanie broni, sprzętu i warunków 
Każda broń posiada siłę oddziaływania równą liczbie kości zadawanych obrażeń. 
Oddziaływanie jest wykorzystywane w szerszym ujęciu niż obrażenia, ponieważ jest 
stosowane do każdej sytuacji, w której broń może zostać użyta. Przykładem może być tutaj 
rozwalenie kłódki kolbą (kości z Rąk plus kości z broni). 
 
Siłę oddziaływania będą posiadały inne ważne przedmioty i obiekty, a nawet warunki, które 
mogą zmienić sytuację. Do takich rzeczy przykładowo można zaliczyć środek transportu 
(samochód, wierzchowca) lub komputer w przypadku skomplikowanych operacji opartych na 
obliczeniach. Rzeczy takie w przeciwieństwie do broni będą posiadać oddziaływanie w skali 
trzystopniowej, uzależnionej od ich jakości. Oddziaływanie może mieć charakter ujemny, taki 
przypadek będzie odnosił się głównie do warunków, wtedy zamiast dodawania kości, 
odejmujemy je od naszej puli.  
 
Wpływ obiektów i warunków wyrażony w liczbie kości: 
Niski +1 (sprzęt, inwentarz żywy niskiej jakości); -1 (padający deszcz) 
Średni +2 (sprzęt, inwentarz żywy średniej jakości); -2 (gęsta mgła, ulewa, noc, stan upojenia 
alkoholowego, stan po zażyciu środków odurzających, strzelanie w galopie) 
Wysoki +3 (sprzęt, inwentarz żywy wysokiej jakości); -3 (ekstremalne warunki, pustynia, 
lodowe pustkowie) 
 
Przykład: 
Jednostka specjalna prowadzi działania nocą na terenie przeciwnika. Jej operatorzy 
posiadają wysokiej klasy noktowizory, więc dodają sobie 3 kości. Jest noc (warunki) w 
związku z tym trzeba odjąć 2 kości od działań związanych z postrzeganiem. Od 3 kości za 
noktowizory odejmujemy 2 za noc, w wyniku czego żołnierzom zostaje 1 dodatkowa kość do 
testów strzelania i spostrzegawczości. Przeciwnicy natomiast nie posiadając sprzętu, będą 
odejmować 2 kości ze swoich pul w przypadku wspomnianych testów. 
 
Kategorie osłon noszonych wraz z punktami osłony: 
Zbroje skórzane, lekkie kamizelki 1 
Zbroje kolcze, średnie kamizelki 2 
Zbroje płytowe, ciężkie kamizelki 3 
Zaawansowane technologicznie pancerze, osłony noszone „żołnierzy przyszłości” 5  
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Kategorie osłon statycznych wraz z punktami osłony: 
Samochodowa karoseria 3 
Drewniana ściana 7 
Mur 11 
 
Przykład walki społecznej (zastraszanie) 
Gwiezdny łowca Rico Sin (Głowa 2) w poszukiwaniu za międzyplanetarną zabójczynią Lolą 
Fei, dociera do kosmicznego cmentarzyska wraków, bazy galaktycznych przemytników 
zarządzanej przez Jeta Hexa (Głowa 4). Tropiciel żąda wydania przestępczyni i w tym celu 
próbuje zastraszania. Normalnie wykonywany byłby przeciwstawny test Głowy pomiędzy Rico 
i Jetem. Łowca widząc, że ma przed sobą twardego przeciwnika, decyduje ponadto wesprzeć 
swoje argumenty laserową spluwą. Wykonywany jest test na Poziomie Trudności 5 (życie Sina 
wisi na włosku, bo wszedł do paszczy lwa, Hexa także, ponieważ to w niego wycelowana jest 
broń). Rico rzuca 7 kośćmi (Głowa 2 plus 5 kości za walory perswazyjne blastera), Jet rzuca 
4 kośćmi (Głowa 4). Łowca uzyskuje 2 sukcesy, przemytnik 1, wygrywa Sin. Rico decyduje, że 
za pierwszy sukces wydano mu poszukiwaną, a za drugi zabrał najszybszy statek, jaki był w 
bazie. 
 
Przykład walki społecznej (zjednywanie) 
Trwa narada wikingów. Synowie szalonego króla Akiego walczą o poparcie szanowanych 
wojowników posiadających wpływy polityczne. Starszy z mężczyzn Stigr (Głowa 3) chce 
umocnienia pozycji wobec sąsiadów, młodszy Radulfr (Głowa 2) kolejnej wyprawy łupieżczej. 
Wykonywany jest przeciwstawny test Głowy na Poziomie Trudności 4. Stigr rzuca 3 kośćmi, 
Radulfr 2. Starszy z braci uzyskuje 1 sukces, młodszy żadnego. Wygrywa Stigr, który 
decyduje, że za posiadany 1 sukces zdobył poparcie brata króla Njalla. 
 
Ustawienia, programowanie mechaniki 
Mechanika jest otwarta, modułowa i narzędziowa. Można więc ją śmiało modyfikować na 
różne sposoby, a problemy rozstrzygać sytuacyjnie. Przykładowo dzielić Pule z Cech na 
różne czynności, uwzględniać zmniejszanie obrażeń na podstawie akcji defensywnej to jest: 
wynik na atak – 6 sukcesów, wynik na unik – 4 sukcesy, więc obrażenia 2, zamiast 6. W 
kwestii obrażeń „brak kontroli” nad Cechą następuje przy wartości 0, a przy -1 jej „utrata”, co 
można zmienić przykładowo na podwójną wartość Cechy na minusie. Wszystko w zależności 
od konwencji i przyjętych ustaleń. 
 
Przykład dzielenia puli na różne czynności: 
Rewolwerowiec French (Głowa 3, Prawa Ręka 3, Lewa Ręka 2) strzela z karabinu Spencera 
(4 kości obrażeń) i kończy mu się amunicja. Jego towarzysz Billy Gringo rzuca mu pas z 
nabojami zdarty z jakiegoś meksykańca. Gracz decyduje, że w następnej rundzie spróbuje 
oddać strzał z karabinu jedną Ręką, a drugą chwycić wspomniany pas. 10 kości poświęca na 
strzał (Głowa 3, Prawa Ręka 3 plus 4 kości za karabin), dwie kości na próbę złapania naboi 
(Lewa Ręka 2). 
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Przykład uwzględnienia zmniejszenia obrażeń na podstawie akcji defensywnej: 
Ugly Bob (Głowa 1, Prawa Noga 4, Lewa Noga 1) strzela się z mutantami na brzegu 
radioaktywnego jeziora, o mięso ustrzelonego kota, który miał zdobić dzisiaj jego półmisek. 
Mutant trafia Boba za 5 sukcesów na poziomie 4. Myśliwy wykonuje unik, rzuca 6 kośćmi i 
otrzymuje 3 sukcesy na poziomie 4. Mutant rzuca za lokację: 5 czyli Prawa Noga. Od 5 
sukcesów mutanta odejmujemy 3 sukcesy za unik Boba, zostają jeszcze 2, te są zamieniane na 
obrażenia, które zdejmują z Prawej Nogi 2 punkty. Myśliwemu zostają jeszcze 2 punkty na 
Prawej Nodze. Jednym słowem Bob sobie już nie poskacze, a nawet jeśli, to nie tak sprawnie 
jak miało to miejsce przed chwilą (gdyby nie stosować zasady zmniejszania obrażeń na 
podstawie akcji defensywnej, Bob miałby już Cechę na poziomie -2, co wiązałoby się z 
odstrzeloną Prawą Nogą). 
 
Przykład podwojonej Cechy na minusie jako podstawy do jej utraty: 
Senator Demetriusz Mariusz (Lewa Noga 2) w jednej z ciasnych uliczek zostaje zaatakowany 
przez kilku najemnych zbirów i otrzymuje 5 obrażeń na Lewą Nogę, wartość jego cechy 
rozpatrywana na potrzeby sprawdzenia czy ta została utracona, to podwojona wartość na 
minusie (Lewa Noga 2 x 2 przy uwzględnieniu, że wynik jest ujemny, czyli końcowo -4). 5 
obrażeń powoduje, że Cecha senatora spada do -3, więc nie jest „ucięta”. Patrycjusz traci 
przytomność i zaczyna się wykrwawiać. 
 
Przykład mechaniki walki w wersji „soft” 
Ta wersja została przygotowana z myślą o osobach, które chcą mniejszej śmiertelności dla 
postaci, może posłużyć także do sesji „serialowych”. Anioł Gabriel (Inicjatywa 10, Głowa 2, 
Prawa Ręka 3, Lewa Ręka 2, Prawa Noga 2, Lewa Noga 3) walczy na miecze z demonem 
Mamonem (Inicjatywa 11, Głowa 3, Prawa Ręka 4, Lewa Ręka 1, Prawa Noga 3, Lewa Noga 
3) na szczycie wieżowca należącego do korporacji kultystów. Mamon ma 7 sukcesów na 
trafienie, Gabrielowi nie udaje się sparować ciosu. Demon decyduje, że poświęca 3 sukcesy 
na trafienie w Głowę. Wygrywając konflikt zabiera tylko jeden punkt z Głowy anioła, więc 
Gabrielowi zostaje jeszcze jeden punkt na Głowie. Jeśli w kolejnych akcjach nie uda mu się 
obronić przed demonem i dostanie kolejny cios w tę samą lokację, będzie miał na niej wartość 
zero, a co za tym idzie straci przytomność. Zasada sprowadza się do tego, że udane trafienie 
zabiera jeden punkt z danej lokacji, a posiadane sukcesy są wykorzystywane do wyboru 
miejsca trafienia i przebijania ewentualnej osłony. 
 
Procedura walki 
1. Konfiguracja mechaniki – wybór zasad z Ustawień, jakie będziemy stosować (zestaw zasad 
może być określony przed sesją lub na bieżąco przed konkretną sytuacją, która będzie 
rozgrywana) 
2. Określenie kolejności działań w oparciu o Inicjatywę 
3. Zdefiniowanie Poziomu Trudności trafienia. W walce wręcz – najwyższa wartość na jednej 
z kończyn. W walce strzeleckiej – najwyższa wartość na jednej z Nóg.   
4. Akcja ofensywna (rzut na atak) 
5. Akcja defensywna przeciwnika (rzut na uniki lub parowanie) 
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6. Rezultat 
7. W sytuacji udanej obrony przechodzimy do akcji postaci o niższej Inicjatywie. Jeśli atak 
zakończył się powodzeniem, określamy miejsce trafienia 
8. Rzut na lokację lub poświęcenie sukcesów na trafienie mierzone 
9. Zamiana sukcesów na obrażenia, bazując na formule wynikającej z Ustawień 
(uwzględnienie wartości obronnej osłon) 
 
Przewagi i Zawady 
Określona Przewaga, daje dodatkową kość do sytuacji, w której może zostać wykorzystana. 
Zawada natomiast odejmuje w takiej sytuacji kość. Postać rozpoczyna grę z jedną Przewagą i 
jedną Zawadą. 
 
Przykłady Przewag: 
Hart ducha, silny organizm, szkolenie strzeleckie, wysportowanie, spostrzegawczość, 
zdolności manualne, zmysł orientacji, szermierz, szacunek, odwaga, oczytanie, jasny umysł, 
pozycja społeczna, uroda, lojalność, opanowanie, żyłka do interesów, oburęczność. 
 
Przykłady Zawad: 
Upór, zarozumiałość, zdradliwość, bankructwo, blizna, pech, zła reputacja, strachliwość, 
kiepski wzrok, nadwaga, chciwość, obżarstwo, uzależnienie, „trudny charakter”, kabotynizm, 
sybarytyzm, kosmopolityzm, hedonizm. 
 
Przykład zastosowania Przewag i Zawad w grze: 
Zabójca potworów Jorwil (Przewaga: szybki, Zawada: pech) staje do walki z wilkołakiem. Ze 
względu na posiadany atut, będzie mógł zwiększyć swoją Inicjatywę o 1 (szybki). Po 
pokonaniu bestii, łowca udaje się do miasta, gdzie ma zamiar odebrać należną nagrodę za 
zgładzenie stwora. W grodzie okazuje się, że wójt, z którym zabójca dogadywał zlecenie 
niespodziewanie zmarł, w związku z tym rada wypłaci sumę dopiero, gdy będzie urzędował 
jego następca. Co więcej, nowy włodarz doprowadzi do powtórnych negocjacji umowy, w 
których mistrz Jorwil otrzyma jedną kość ujemną do testu Głowy (pech). 
 
Jak widać korzystanie z Przewag i Zawad może być rzeczą płynną i będzie zależeć od 
założeń, jakie przyjmiemy tuż przed rozegraniem sytuacji. Równie dobrze Gracz mógł 
zdecydować z pozostałymi grającymi, że szybki zapewni mu jedną 1 kość do puli uników, a 
pech sprawi, iż walka będzie się toczyć w trudnym terenie, przez co jego pula ataku 
zmniejszy się o 1. 
 
Narracja 
W narracji Gracze za każdy otrzymany Punkt Budżetu, mogą tworzyć nową scenę w 
wybranym przez siebie czasie. Krwawość sceny na poziomie 1 oznacza, że w danej scenie 
wszyscy walczący otrzymują 1 kość więcej do ataku. 
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Przykład wykorzystania Punktu Budżetu: 
Na zabłoconej nizinie trwa bitwa z orkami. Janek prowadzi postać krasnoludzkiego 
wojownika Runiego. Mistrz Gry opisuje, że na czele „zielonych” stoi jednooki olbrzym w 
zardzewiałym pancerzu, z poparzoną gębą i wielkim toporem w ręku. Janek decyduje się 
wydać Punkt Budżetu i opisuje scenę, w której jego postać skutecznie przedziera się przez 
morze mieczy, tarcz i zbrojnej masy, ścinając po drodze przeciwników. Staje naprzeciw 
wodza, żeby się z nim zmierzyć. Dalsza część będzie rozgrywana według mechaniki walki.  
 
Przykład rozgrywania sceny o krwawości 1: 
Julia gra panią Uemi będącą besshikime (kobietą – ochroniarzem) daimyo (feudalnego pana) 
Nakaru Nishizo. Ninja mistrza Yoshimaru atakują posiadłość lorda. Dochodzi do krwawego 
starcia w prywatnych komnatach księcia. Pani Uemi (Inicjatywa 9, Głowa 3, Prawa Ręka 3, 
Lewa Ręka 1, miecz katana trzymany oburącz 3 kości) staje naprzeciw jednego z dzieci nocy 
(Inicjatywa 8, Głowa 2, Prawa Ręka 3, miecz ninja-to trzymany jednorącz 2 kości). Pani 
Uemi normalnie rzucałaby pulą 10 kości, a ninja jeśli obroniłby się przed ciosem i dotrwał do 
swojej akcji pulą 7 kości, skoro krwawość sceny wynosi 1, pani Uemi będzie rzucać na atak 
pulą 11 kości, a ninja 8. 
 
Magia 
Testy Mocy wykonywane są na Głowie i Tułowiu. Magia działa na podstawie opisu efektu, 
jaki Gracz chce uzyskać oraz wyznaczenia stosownego Poziomu Trudności przez Mistrza Gry 
z uwzględnieniem liczby sukcesów. W testach przeciwstawnych oraz porównawczych 
zwycięża ten, kto ma ich więcej. 
 
Przykład rzucania uroku: 
Czarownica Salomea Kostrzycka (Głowa 5, Tułów 2) pragnie rzucić urok na pana Michała 
Krasnogrodzkiego (Głowa 2, Tułów 3). Jeśli test się jej powiedzie, szlachcic będzie w jej 
mocy, w przeciwnym wypadku sarmata dostrzeże niecne zamiary. Dochodzi do 
przeciwstawnego testu. Czarownica rzuca 7 kośćmi i uzyskuje 5 sukcesów na poziomie 3 
(Poziom Trudności wynika z Tułowia 3 pana Michała, który ma wyższą wartość od Głowy, 
jeśli Czerep miałby wyższą wartość, wtedy to ona stanowiłaby Poziom Trudności, zakładamy 
więc, że szlachcic broni się czystością serca, a nie jasnością umysłu), szlachcic wykonuje rzut 
5 kośćmi i ma 4 sukcesy na poziomie 3, wygrywa panna Salomea. Czarownica życzy sobie, 
żeby szlachcic odebrał jedno życie za każdy uzyskany przez nią sukces. Wiedźma posyła pana 
Michała, aby powziął zemstę na pięciu jej śmiertelnych wrogach. 
 
Przykład pogrążenia zamku w płomieniach: 
Czarnoksiężnik Efram (Głowa 5, Tułów 3) chce, aby zamek pogrążył się w płomieniach. 
Budowla jest solidnej konstrukcji, a i w jej obrębie nie brakuje świętej kaplicy. Stąd będzie 
posiadać 11 kości (czynność trudna, duża siła oddziaływania potrzebna do zmiany otoczenia). 
Poziom Trudności to standardowe 4. Mag rzuca 8 kośćmi i otrzymuje 6 sukcesów na poziomie 
4, zamek „rzuca” 11 kośćmi i uzyskuje 4 sukcesy. Zwycięża czarnoksiężnik, który decyduje, że 
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za 4 sukcesy w pożarze zginął książę, księżna, kasztelan i łowca czarownic bawiący w 
przybytku, ogniom poddały się również donżon i stajnie na co poświęca 2 pozostałe sukcesy. 
 
Rozwój bohatera 
Podniesienie Cechy „kosztuje” jej nową wartość razy dziesięć, przy założeniu, że Gracz 
otrzymuje od kilku do kilkunastu Punktów Doświadczenia na sesję. Wykupienie przewagi 
wymaga wydania 10 punktów. Punkty Doświadczenia mogą być przyznawane za pomysły 
rozwijające sesję, wprowadzanie ciekawych scen, rozwiązania mechaniczne podczas 
interpretacji mechaniki, odgrywanie postaci. 
 
Przykład przyznawania Punktów Doświadczenia: 
Marta (Mistrz Gry) po zakończonej jednostrzałowej sesji, która była zamkniętą historią ma 
zamiar rozwinąć opowieść z tymi samymi bohaterami, w charakterze następnego odcinka 
„serialu”. W związku z tym grający razem decydują kto, za co i ile powinien otrzymać 
Punktów Doświadczenia. Po dyskusji uczestnicy decydują, że Dawid odgrywający polskiego 
rycerza Piotra z Miechowa, otrzyma 3 punkty za pomysł i realizację zasadzki na Krzyżaków, 2 
za wprowadzenie sceny uczty u księcia mazowieckiego, 1 za propozycję na forum grupy, żeby 
uwzględnić dwie ujemne kości do strzału za osłonę taboru dla rycerzy zakonnych, 3 za 
odpowiednie odgrywanie postaci. Co razem daje 9 punktów na rozwój bohatera. W przypadku 
przydzielania punktów można zastosować skalę ocen od 1 do 3 dla każdego z kryteriów. 
Liczba punktów będzie często zależała od intensywności sesji, co trzeba mieć na uwadze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

10. NAGRYWANIE, ELEMENTY IKONICZNE 
 
W tym rozdziale znajdziecie kilka słów na temat korzystania w grze z elementów 
ikonicznych. Cała rzecz zasadza się na traktowaniu elementów świata jako celowych 
procesów. Pozwala nam to na ekspozycję charakterystycznych obiektów dla przyjętej 
konwencji oraz poruszanie się w wyrazistych realiach. Należy pamiętać, że przy opisie 
działają związki znaczeniowe. To znaczy, że jeśli mówimy o jakiejś rzeczy, uruchamiamy 
skojarzenia z nią związane. Opisujemy jeźdźca, w wyobraźni obraz konia z siodłem powstaje 
samoczynnie. Odpowiednim źródłem pomysłów i inspiracji na elementy ikoniczne mogą być 
postery filmowe, okładki książek, komiksów, gier wideo i płyt muzycznych. 
 
Przykład dla westernu: 
 
Rewolwer (ikona, element ikoniczny) – odciąganie kurka, palec pociągający za spust, 
strzelanie, „siekanie”, dźwięk wystrzału, ładowanie, czyszczenie, wymiana kartridży, 
spektakularne manewrowanie gnatem, sztuczki (bandycki młynek, strzelanie rykoszetem czy za 
siebie przy użyciu lustra), „grzmocenie rękojeścią”, odpowiednie noszenie jako znak 
rozpoznawczy, umieszczany w kaburze, szybko dobywany, pojedynki, narzędzie służące do 
obrony i zadawania śmierci, sześć strzałów, rany postrzałowe (procesy). 
 
Karabin (ikona, element ikoniczny) – wspólne czynności wykonywane dla broni palnej, plus 
nacisk na: oddawanie strzałów mierzonych, zapewnienie zwiększonych obrażeń (procesy). 
 
Strzelba (ikona, element ikoniczny) – wspólne czynności wykonywane dla broni palnej, plus 
nacisk na: charakterystyczny obraz wystrzału, zabieranie na „poważne” sprawy, dużą siłę 
ognia, sprawdzanie się na krótkich zasięgach (procesy). 
 
Koń (ikona, element ikoniczny) – karminie, pojenie, środek podróży, pościgi, ucieczki, broń 
trzymana przy siodle, nogi w strzemionach, poganianie ostrogami, kierowanie przez uzdę, 
noszenie juków, traktowany jak towarzysz (procesy). 
 
Saloon (ikona, element ikoniczny) – dobrze widoczny szyld, pijani ludzie wytaczający się 
przez rozchylane drzwi, barman rozlewający whiskey, człowiek z podwiązanymi rękawami 
grający na pianinie, panienki do towarzystwa, goście „r żnący” w pokera (procesy). 
 
Przykład dla opowieści o samurajach: 
 
Miecz katana (ikona, element ikoniczny) – noszony ostrzem do góry w saya (pochwie) w 
towarzystwie wakizashi (krótkiego miecza), zwykle używany oburącz na „zasadzie dźwigni”, 
trzymanie kciuka na tsubie (gardzie miecza), wysuwanie ostrza na kilka centymetrów w 
sytuacjach zagrożenia, odbieranie życia, oznaka przynależności do stanu samurajskiego, 
dusza wojownika, ćwiczenia, krwawe walki, pojedynki, dobywanie, postawy szermiercze 
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„wysoka”, „ średnia”, „niska”, pozycje, cięcia znad głowy, cięcia „ukośne” znad ramienia, 
cięcia wykonywane „obrotem z ręki”, ci ęcia wykonywane „obrotem z nadgarstka”, tajemne 
techniki, zasłony, parowania, uniki, rany cięte, rany kłute, tryskająca krew, rozpruwane flaki 
(procesy). 
 
Daimyo, pan feudalny (ikona, element ikoniczny) – zwierzchnik posiadający wysoki status 
społeczny, rozporządzanie ludźmi i majątkiem, walka o pozycję, kierowanie losami klanu, 
rodziny (procesy). 
 
Ronin, sługa bez pana (ikona, element ikoniczny) – „człowiek fali”, wyjęty z tradycyjnego 
porządku, stanowiący zagrożenie dla zasad hierarchii, chodzący własnymi ścieżkami 
(procesy). 
 
Przykład dla opowieści gangsterskiej: 
 
Pistolet maszynowy tommy gun (ikona, element ikoniczny) – krwawe rozprawy, ściana ognia, 
przestrzeliwane witryny, karoserie samochodów, ślady pozostające po kulach (procesy). 
 
Omerta, zmowa milczenia (ikona, element ikoniczny) – otoczka mówiąca o tym, że mafia nie 
istnieje, zastraszeni mieszkańcy, brak pewnego przekonania co do tego, kto jest w „rodzinie”, 
utrudnienie dla organów ścigania (procesy). 
 
Długie płaszcze i kapelusze (ikona, element ikoniczny) – szyk połączony z okrucieństwem 
podyktowanym charakterem prowadzonego stylu życia (procesy). 
 
Przykład dla opowieści sarmackiej: 
 
Warcholstwo (ikona, element ikoniczny) – awanturowanie się, brak poszanowania dla 
państwa, stawianie na prywatę, tworzenie zamętu (procesy). 
 
Szabla (ikona, element ikoniczny) – noszona przy pasie, symbol przynależności do szlachty, 
postawa „wysoka”, „średnia”, „niska”, pozycje, dystans, praca nóg, tempo, bigosowanie, 
walki, pojedynki, cięcia z ramienia, cięcia z łokcia, cięcia z nadgarstka, cięcia „krzyżowe”, 
ciecia wykonywane z obrotem, cięcia „łukiem”, cięcia „ukośne”, pchnięcia, sekretne cięcia, 
sekretne pchnięcia, zwody, zasłony, parowania, uniki, obcinane nosy i uszy, rozcinane łby 
(procesy). 
 
Przykład dla opowieści noir: 
 
Cyniczny detektyw (ikona, element ikoniczny) – odznaczanie się spostrzegawczością i 
sprytem, wychodzenie z trudnych sytuacji, rozwikływanie spraw, przelotne romanse (procesy). 
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Zepsute miasto (ikona, element ikoniczny) – związki zachodzące pomiędzy polityką i światem 
przestępczym, kryjące się sekrety i tajemnice, tuszowane sprawy (procesy). 
 
Przykład dla opowieści miecza: 
 
Miecz (ikona, element ikoniczny) – różnice w budowie, długość i kształt ostrza, rękojeści, 
jelca, różne „modele”, noszone nazwy, niekiedy posiadające własne imiona, rywalizujące 
szkoły, style, „taniec śmierci”, różne sposoby noszenia, różne sposoby uchwytu, 
wykorzystywany w towarzystwie sztyletu, tarczy, peleryny lub drugiego miecza, używany 
jednorącz lub oburącz, dobywanie, błysk klingi, postawy „wysoka”, „średnia”, „niska”, „na 
zewnątrz”, „do wewnątrz”, pozycje, przenoszenie ciężaru raz na lewą, raz na prawą stronę 
ciała, uderzenia w punkt, uderzenia na krawędź, uderzenia pięścią, uderzenia rękojeścią, 
praca nóg, „pierwszy dystans”, „zamykanie dystansu”, tempo, figury szermiercze, półobroty, 
obroty, akrobacje, pchnięcia proste, pchnięcia ponad bronią przeciwnika, pchnięcia pod broń 
przeciwnika, pchnięcia na lewo i prawo od broni przeciwnika, cięcia do wewnątrz, cięcia na 
zewnątrz, cięcia od lewej do prawej, cięcia od prawej do lewej, cięcia horyzontalne, 
diagonalne, wertykalne, sekretne techniki, zwody, zasłony, parowania, świst brzeszczotów 
przecinających powietrze, szczęk stali uderzającej o stal, uniki, rozbrojenie, ogłuszenie, 
śledzony wzrok i ruchy, ważne sekundy, oddech, adrenalina, pot, ból, rany cięte, rany kłute, 
„otwierane ciało”, niszczona struktura mięśni, ścięgien, kości, tryskająca krew, zagrożone 
organy wewnętrzne, wypływające bebechy, ludzie niczym worki z mięsem (procesy). 
 
Przykład dla horroru: 
 
Wątek nadnaturalny (ikona, element ikoniczny) – nienazwane zło dręczące ludzi, strach, 
zemsta zza grobu, niezrozumiałe wydarzenia, funkcjonowanie zjawisk fantastycznych, 
paranormalnych (procesy). 
 
Zniekształcony obraz człowieka (ikona, element ikoniczny) – obecność wampira, wilkołaka, 
zombie, potwora zszytego z ludzkich ciał, zjawy (procesy). 
 
Ikony Działania 
To symbole za pomocą, których opisane są metody działania, zaczynając od znaku 
obrazującego aktywność, która będzie wykonywana w pierwszej kolejności dla rozwiązania 
problemu, idąc przez następną, i kończąc na ikonie przedstawiającej czynność, która zostanie 
„uruchomiona” jako ostatnia w „sytuacji konfliktowej”. Zapis można przedstawić w formie 
słów następujących po sobie. 
 
Zastosowane symbole aktywności wprowadzą kolejne elementy ikoniczne do rozgrywki. 
Rozpisane i rozumiane jako procesy, będą wiązać obiekty świata przedstawionego z 
działaniem. Z powodzeniem mogą być wykorzystywane do opisu sposobu rozwiązywania 
problemów nie tylko jednostek, ale całych organizacji, jeśli akurat będzie wymagał tego 
poziom ogólności. 
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Przykład Ikon Działania dla kupca w opowieści kostiumowej: 
Usta (rozmowa), sakiewka (zapłata, przekupstwo, oddziaływanie pieniędzmi), ukłon (w 
ostateczności zgięcie głowy przed przeciwnikiem). 
 
Przykład Ikon Działania dla pojedynkowicza w różnych konwencjach: 
Oczy (ocena sytuacji, przeciwnika, wnikliwa analiza tego co się dzieje wokół), broń (ręka 
położona lub sięgająca po narzędzie śmierci, „broń zawsze w zasięgu dłoni”), krok w tył 
(wycofanie, ustąpienie pola, decyzja o nie wdawaniu się w konflikt). 
 
Przykład Ikon Działania dla detektywa w opowieści noir: 
Oczy (postrzeganie, szukanie śladów, związków), pięść (czasami trzeba się bronić, innym 
razem komuś przyłożyć), rewolwer (sięga po niego w ostateczności, żeby chronić życie własne 
oraz klientów, i tak ma wystarczającą liczbę problemów, po co tworzyć nowe). 
 
Przykład Ikon Działania dla korporacji w historii cyberpunkowej: 
Ludzie w czarnych garniturach (śledzenie, obserwacja, próby zastraszenia), pieniądze 
(przekupienie, oferta wyjazdu do „ciekawszego” kraju), wyrok śmierci (zlecenie dla 
zabójców). 
 
Wprowadzanie Elementów Ikonicznych (Ikon) 
Gracz (MG w przypadku Bohaterów Niezależnych), obiekt, który dotyczy jego postaci może 
wprowadzić jako Element Ikoniczny. Do wspomnianych obiektów będą zaliczać się: Imię, 
Rola, Osobowość, Możliwości, Motyw Przewodni, Powiązania i Działania. Wprowadzenie 
wiąże się z opisaniem procesu, który jest połączony z danym Elementem Ikonicznym. W 
zamian za włączenie wyżej wspomnianego elementu, grający otrzymuje Kość Wpływu, za 
którą będzie mógł dodać kostkę podczas wybranego przez siebie testu, odebrać kość z puli 
przeciwnika lub zanegować jedno obrażenie. Każdy z uczestników może wprowadzić jeden 
Element Ikoniczny na scenę dla prowadzonej postaci (uczestnicy mogą wprowadzać te same 
elementy). MG ze względu na to, że kieruje losami wielu postaci będzie dysponował pulami 
Kości Wpływu przypisanymi do konkretnych Bohaterów Niezależnych. Niewykorzystane 
Kości Wpływu po sesji można zamienić na Punkty Doświadczenia w stosunku 1 do 1. 
 
Przykład wprowadzania Elementów Ikonicznych (Ikon) na podstawie Roli i jednej z Ikon 
Działania: 
Gracz decyduje, że wprowadza Rolę swojej postaci jako Element Ikoniczny, jest nią 
Barbarzyńca. Opisuje, że podczas spożywania posiłku w pałacu, je jak dzikus ze stepów, nie 
korzysta ze sztućców i pije z dzbana, zalewając się przy tym obficie napitkiem. Ma miejsce 
następna scena – są to przygotowania do bitwy. W mieście rodzą się coraz większe niepokoje. 
Gracz włącza jedną z Ikon Działania (miecz) jako drugi z Elementów Ikonicznych. Opisuje 
jak jego postać spokojnie ostrzy miecz przy jednym z ognisk, traktując czynność jako coś 
zupełnie naturalnego, nie okazując przy tym ni krzty niepokoju. Tym sposobem, do tego 
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momentu, Gracz otrzymał 2 Kości Wpływu, które umożliwią mu w późniejszym czasie, 
zwiększenie własnej puli, zmniejszenie puli przeciwnika lub zanegowanie 2 punktów obrażeń. 
 
Rodzaje Elementów Ikonicznych (Ikon) na przykładzie rewolwerowca Frencha: 
Imię (ikona Frencha) 
Rola (ikona rewolwerowca) 
Osobowość (ikona kojota) 
Możliwości (ikona króla) 
Motyw Przewodni 
- poziom charakterystyki (ikona czarnego kapelusza) 
- poziom wartości (ikona zemsty) 
Powiazania 
- przedmiot (ikona harmonijki) 
- osoba (ikona zastrzelonego brata) 
- miejsce (ikona farmy) 
- czas (ikona wojny secesyjnej) 
- wydarzenie (ikona dezercji) 
Działania 
- sposób działania nr 1 (ikona paraliżującego spojrzenia) 
- sposób działania nr 2 (ikona rewolweru) 
- sposób działania nr 3 (ikona fortelu) 
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11. KASETY, SCENARIUSZE 

Scenariusze 
W tym miejscu powinien znaleźć się gotowy scenariusz, często są one umieszczane na końcu 
podręcznika, tak aby pokazać pewną wizję zabawy oraz konstrukcję, na której można 
bazować w przyszłości i do jakiej można się później odnosić. Początkowo miał tu się znaleźć 
właśnie taki tekst, ale myślę, że wpierw bardziej rozwojowe będzie zaprezentowanie 
scenariusza, może nieco mniej dokładnego, za to za jego pośrednictwem przedstawienie 
jednego ze sposobów, w jaki taki skrypt powstaje. W dalszej części ponadto znajdziecie 
przykładowe scenariusze, wyróżnione ze względu na sposób zapisu (rozegrane, oparty na 
motywach indywidualnych oraz punktowy). 
 
Keczup ronin (zapis scenariusza przed rozegraniem) 
Scenariusz rozpoczyna się tytułem, nadanie go możemy sobie zostawić na koniec. Jak 
wszystko już spiszemy, będziemy mogli znaleźć odpowiednią nazwę korespondującą z 
treścią. Czasami jest tak, że tytuł wpada od razu do głowy wraz z pomysłem. Nigdy nie 
pomijajmy tego etapu. Każda idea powinna być nazwana. Myśląc nad fabułą, tytuł miałem 
gotowy – skrypt miał nosić nazwę Keczup ronin. Keczup ze względu na nawiązania do 
„keczupowych filmów” gore z lat 70 i 80, ronin ponieważ zamiarem było opowiedzenie 
historii o roninach. 
 
„Keczup ronin” (tytuł)  
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Teraz pora, aby określić w jakiej konwencji będziemy się bawić. „Keczup ronin” to opowieść 
o samurajach, z założenia ma być krwawa, będzie zahaczała o klimaty gore z odcinanymi 
kończynami i hektolitrami czerwonego barwnika. W związku z tym, póki co, nie zakładamy 
zmian w Ustawieniach mechaniki. Na konkretne „przesuwanie suwaka” przyjdzie czas, gdy 
rozpoczniemy rozmowę z Graczami przed sesją. Ważne, że mamy już pewną wizję 
rozgrywki. Gatunek do jakiego będzie można zaliczyć naszą historię to krwawy dramat 
samurajski. To wszystko doprawimy elementami włoskich westernów, otrzymując w ten 
sposób konwencję spaghetti chanbara, czyli połączenie japońskich filmów z walkami na 
miecze (chanbara), „keczupowego gore” i spaghetti westernów (spaghetti). 
 
Spaghetti chanbara (gatunek) 
 
Co do czasu trwania, sesja nie będzie specjalnie długa i potrwa jakieś 3 godziny. Z reguły 
prowadzę takie scenariusze z tego względu, że Gracze są w stanie przez ten czas działać na 
„pełnych obrotach” i nie wytracają na energii do granicy zmęczenia. Rozgrywka jest 
wysiłkiem umysłowym, a świeże, błyskotliwe pomysły i ich realizacja należą do grona 
obciążających aktywności. 
 
3 godziny (czas) 
 
Pora na nasz pomysł na rozgrywkę, który zwykle jest prawdziwym kluczem do sukcesu, jeśli 
chodzi o fabułę.  
 
Konflikt. Historia pewnej 
prośby. 
Japonia za szogunatu 
Tokugawa. Bohaterowie 
Graczy to dzieci i brat 
pana Nagaty Shigemori, 
człowieka należącego do 
obstawy księcia Gamo 
Masahiro. Sytuacja rodu 
mocno komplikuje się po 
pobycie pana Shigemori 
na dworze szoguna. 
Wkrótce później, honor i 
lojalność rodziny zostają 
poddane próbie, stając do 
siebie w opozycji. Wiosna. 
Kwitną wiśnie. Piękny 
czas, staje się czasem 
krwawym. Podczas 
pobytu w Kyoto, pan 
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Nagata Shigemori, sługa domu Gamo, pokazuje miecz  jednemu z synów szoguna, ten 
zachwycony niesamowitym ostrzem, nie przestaje o nim myśleć. Kilka tygodni później, książę 
Gamo Masahiro nakazuje obdarować mieczem pana Isao, pan Shigemori grzecznie odmawia. 
Wkrótce, ma miejsce kolacja u daimyo, podczas której pan Shigemori i jego żona pani Takami 
zostają otruci fugu (rodzajem ryby). Okazuje się jednak, że zamiast wspomnianego miecza, 
pan Nagata miał przy sobie bambusowe ostrze… (pomysł, opis konfliktu). 
 
Rozpisujemy wątki . 
 
Wątek główny 
1. Zemsta na mordercach 
 
Wątki poboczne 
1. Historia miecza Nagaty Daimona 
2. Upadek mistrza Kuriya Ryunosuke, kontrast z postacią Daimona, który dostąpił oświecenia 
 
Wątki osobiste (indywidualne) 
1. Bohaterowie kroczący ścieżką demonów, nie samurajów 
 
Pomysł, opis konfliktu definiuje czas, miejsce oraz osoby dramatu. Teraz pora, żebyśmy 
przyjrzeli się rolom, które pojawią się w naszej opowieści. 
 
Nauczyciel szermierki domu Gamo, dzieci pana Shigemori – członkowie rodziny samurajskiej, 
która została otruta na kolacji u daimyo. Protagoniści w dalszej części historii, zostają 
wyszkoleni przez nauczyciela szermierki na sprawnych zabójców (role). 
 
Role określą nam, co właściwie Gracze oraz prowadzeni przez nich bohaterowie będą robić w 
naszej historii.  
 
Przejdźmy teraz do motywów, jakie będziemy chcieli wyciągnąć na pierwszy plan w toku 
opowieści.  
 
Zemsta na zimno, różnica pomiędzy walką, a zabijaniem, ludzie na ścieżce, którą kroczą 
demony, ukierunkowanie na cel, krew (motywy). 
 
Motywy  pomogą nam akcentować kwestie, o których powinniśmy pamiętać prowadząc 
scenariusz. 
 
„…droga ku śmierci jest znana, ku oświeceniu nie…” (mistrz Nagata) 
 
Dodajemy element stojący obok historii. W tym przypadku jest to cytat. Taki zabieg 
pozwala wzbogacić scenariusz o następny z „klocków” oraz przedstawić kolejną z 
„perspektyw opowieści” . 
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Skoncentrujmy się na scenach. Te powinny być sugestywne i oddziaływać na wyobraźnie 
grających. Zostały rozpisane odpowiednio do kompozycji.  
 
Budżet: 10 scen bazowo, plus po 1 Punkcie Budżetu dla każdego z Graczy. 
 
Motywy muzyczne dla świata przedstawionego 
/Motyw muzyczny dla Kraju Kwitnącej Wiśni Dolores Claman Captain Apache Intro z 
wokalem Lee Van Cleefa 
/Motyw muzyczny dla pojedynków Luis Bacalov Il Grande Duello 
/Motyw muzyczny dla śmierci istotnych postaci Ennio Morricone Navajo Joe Intro 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Ennio Morricone The Big Gundown Intro z wokalem 
1. Czołówka, początek, otwarcie. Ścieżka ku oświeceniu. 
Scenografia 
Miejsce akcji się zmienia. Krótka sekwencja ukazuje sceny, przedstawiające wątłego 
człowieka o niewzruszonej twarzy, który bezproblemowo rozprawia się z bandą roninów 
grasujących na górskim trakcie, pokonuje mistrza miecza w jednej ze szkół walki, zwycięża w 
wieczornym pojedynku na pustych ulicach miasta. 
Kamera, Akcja! 
Na „ekranie” pojawiają się napisy początkowe wraz ze ścieżką dźwiękową. Jest pokazana 
krótka historia pana Nagaty Daimona, ojca pana Shigemori. Ten jest wielkim 
pojedynkowiczem, który nie przegrał żadnej walki w swoim życiu. Gdy wreszcie pojmuje 
naturę zabijania, przekazuje swój miecz noszący imię Matsubi (koniec) najstarszemu synowi, 
po czym opuszcza rodzinę, ruszając w znanym jedynie sobie kierunku. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Piero Piccioni Io Non Perdono Uccido 
2. Przedstawienie postaci. Każda droga ma swój początek. 
Scenografia 
Miejsce akcji będzie się zmieniać. Samurajski dom, ogród, zamkowe komnaty. 
Kamera, Akcja! 
Przedstawienie będzie odnosiło się do pokazania sylwetek bohaterów na początku historii – 
Nauczyciela walki oraz dzieci jego brata. Najlepiej jeśli Gracze przedstawią 
charakterystyczne cechy postaci poprzez kontekst sytuacji, improwizując scenę dla każdego z 
protagonistów. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Bruno Nicolai 100 000 Dollari Per Ringo 
3. Prolog. Ostatnia kolacja u daimyo. 
Scena rozgrywana jest w czarnobiałej kolorystyce. 
Scenografia 
Komnata główna, audiencyjna, szereg pięknie ubranych ludzi, służba podająca rybę, w tle 
niewidoczni yojimbo (ochroniarze) głowy rodu, przy księciu jego próżna żona, sztywna 
atmosfera spotkania, gra pozorów, zaproszeni goście pogodzeni ze swoim losem. 
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Kamera, Akcja!  
Tę scenę możemy pokazać z boku. Przedstawi ona wydarzenia opisane w konflikcie, może być 
pokazana jako bardzo spokojna. Zakończona spostrzeżeniem, że pan Shigemori ma przy sobie 
bambusowe ostrze. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Ennio Morricone Vamos A Matar Companeros 
4. Zawiązanie akcji. Mordercy na progu. 
Scena rozgrywana jest w konwencji obrazu wyciętego z Anime. 
Scenografia 
Dojo, wyczyszczona, ciemna podłoga, odbijające się światło od podłoża, spokojny mężczyzna 
zajmujący się grupką dzieci, z jego twarzy można wyczytać oczekiwanie. 
Kamera, Akcja! 
Tutaj pora na popis protagonistów. „Wrzucamy” w tym momencie mistrza miecza, który 
szkoli nastoletnich adeptów w dojo (pomieszczeniu do ćwiczeń i medytacji). Na boku leży 
półmisek z ryżowymi kulkami i pałeczkami. Przybywają mordercy, żeby zakończyć żywot 
dzieci. Mistrz, który jest bratem pana Shigemori, trzymając się konwencji, nie pozwoli na ich 
zabicie. I tu dodajemy spektakularne ujęcie, mistrz miecza prowadzony przez Gracza, wbija 
ryżową pałeczkę w oko jednego z przeciwników, a później zaczyna się krwawy taniec na 
błyszczącej podłodze. Dzieci odgrywane przez pozostałych uczestników, mogą w tym czasie 
również popisać się zdolnościami, odwagą i sprytem. Nauczyciel zabiera miecz katana 
Matsubi owinięty w sukno. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Luis Bacalov L'Oro Dei Bravados 
5. Rozwój akcji. Uratowane potomstwo. 
Scenografia 
Miejsce akcji będzie się zmieniać. Leśny trakt, spotykani ludzie, przemierzane wioski. 
Kamera, Akcja! 
Dzieci powinny zostać ukryte, ponieważ książę będzie pragnął ich śmierci dla zatuszowania 
sprawy. Gdzie i jak zostaną „schowane”, to już kwestia należąca do Graczy. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Ennio Morricone The Man With The Harmonica 
6. Punkt kulminacyjny. Najwyższa próba. 
Scenografia 
Słabo oświetlone pomieszczenie, cień rzucany na twarz nauczyciela. Miejsce akcji się 
zmienia. Dzielnica czerwonych latarni. „Dom motyla”. Fechmistrz pogrążający się w entropii 
w towarzystwie pięknych gejsz. 
Kamera, Akcja! 
Kilka lat później, bohaterowie otrzymują od swojego mistrza, dawniej nauczyciela szermierki, 
zadanie zgładzenia jednego z dygnitarzy klanu Gamo, pozostającego bliskim przyjacielem 
księcia, pana Kuriya Ryunosuke. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Bruno Nicolai Il Mio Nome E' Shangai Joe 
7. Rozwiązanie akcji. Dzieci zemsty. 
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Scenografia 
Herbaciarnia, zabierane miecze. 
Kamera, Akcja!  
Kiedy wiadomo, że bohaterowie są gotowi. Wprowadzany jest motyw zemsty i drogi, którą 
kroczą demony. Protagoniści nie uważają się za samurajów, lecz za narzędzie słusznej zemsty 
niebios, jak na dobrą tragedię przystało. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Francesco De Masi Sette Winchester Per Un Massacro 
8. Finał. Przekroczony most. 
Scenografia 
Droga do zamku, most. 
Kamera, Akcja! 
Wprowadzamy most, będzie on symbolizował przekroczenie pewnego etapu, postacie pod 
przebraniem wędrownych artystów docierają do zamku. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Ennio Morricone Death Rides A Horse 
9. Epilog. Każda droga ma swój koniec. 
Krwawość 2 
Scenografia 
Komnaty na zamku, papierowe ściany we krwi, czerwone kałuże na podłogach, 
rozczłonkowane ciała,  poprzewracane parawany, stłuczone lampiony, obraz jatki. 
Kamera, Akcja! 
W tej scenie ma miejsce klasyczna, krwawa rozprawa. Jest duża doza prawdopodobieństwa, 
że wszyscy zginą. Jeśli miecz dosięgnie księcia, ten spotka się z karą, w innym wypadku 
sprawa zostanie zatuszowana. 
 
/Motyw muzyczny dla sceny Anton Garcia Abril Texas Addio 
10. Zakończenie. Ścieżka ku śmierci. 
Całą opowieść możemy zakończyć kadrem na miecz katana Matsubi wbity w obryzgany krwią 
słup, podtrzymujący strop w jednym z zamkowych pomieszczeń, od którego wszystko się 
zaczęło i na którym wszystko się kończy. Taka jest ścieżka ku śmierci. Kadr na czerwone ślady 
stóp pozostawione na podłodze. Wchodzi czarne tło, muzyka i napisy końcowe. 
 
W rolach głównych wystąpili… 
 
(imię Gracza) jako nauczyciel szermierki 
(imię Gracza) jako córka pana Shigemori 
oraz (imię Gracza) jako syn pana Shigemori 
 
W pozostałych rolach… 
 
/Motyw muzyczny dla postaci Ennio Morricone Anger and Sorrow 
Imię: ikona księcia Gamo Masahiro (charakterystyki) 
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Rola: ikona przywódcy klanu 
Osobowość: ikona węża 
Możliwości: ikona asa 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona zdobionego wachlarza, poziom wartości 
ikona przebiegłości 
Powiązania: przedmiot ikona rodowej zbroi, osoba ikona żony, miejsce ikona ogrodu, czas 
ikona zimy, wydarzenie ikona narodzin syna  
Działania: sposób nr 1 ikona sług, sposób nr 2 ikona sztyletu i trucizny, sposób nr 3 ikona 
kroku w tył 
Inicjatywa: 8 
Jako przywódca klanu dba o dobro wszystkich członków. Ulega presji szoguna, aby miecz 
rodziny Nagata trafił do pana Isao. 
Głowa 4 
Prawa Ręka 2 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Spryt 
Zawady: Hedonizm 
Własność: Bogato zdobione kimono, klanowy miecz katana 3 obrażenia, miecz wakizashi 2 
obrażenia, pokaźny majątek 
 
Motyw muzyczny dla postaci Bruno Nicolai Indio Black 
Imię: ikona pana Kuriya Ryunosuke 
Rola: ikona mistrza miecza 
Osobowość: ikona smoka 
Możliwości: ikona asa 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona plecionego kapelusza kasa, poziom wartości 
ikona upadku 
Powiązania: przedmiot ikona zdobionego motywem smoka kimona, osoba ikona zabitego w 
gniewie nauczyciela, miejsce ikona gorących źródeł, czas ikona pory kwitnących wiśni, 
wydarzenie ikona utworzenia stylu szermierczego płynącej klingi 
Działania: sposób nr 1 ikona fajki z opium, sposób nr 2 ikona oczu, sposób nr 3 ikona dwóch 
mieczy 
Inicjatywa: 12 
Jest twórcą stylu szermierczego płynącej klingi. Osiągnął wysoki stopień w walce na miecze, 
nie dostępując oświecenia, zaczął pogrążać się w otchłani ludzkiego umysłu. Większość czasu 
spędza w dzielnicy czerwonych latarni, przebywając w domach gry w towarzystwie pięknych 
gejsz. Pije dużo sake i pali opium. Nosi dwa miecze, pierwszy zwie się Nagare (przepływ), 
drugi Ejji (brzeg). Potrafi przeciąć w powietrzu rzucone ziarno ryżu. W uczciwej walce będzie 
wymagającym przeciwnikiem. Używa dwóch mieczy to znaczy, że będzie dzielił swoją pulę na 
czynności. Na swojej akcji jest w stanie wyprowadzić dwa ataki, pierwszy za 11 kości (Głowa 
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4, Prawa Ręka 4, 3 kości z miecza katana Nagare), drugi za 8 kości (Głowa 4, Lewa Ręka 2, 2 
kości z miecza wakizashi Ejji). Ponadto jest w stanie sparować dwa ciosy na tej samej 
zasadzie, jak je zadaje. Jeśli Bohaterowie Graczy zastaną go odurzonego, otrzyma karę do 
wszystkich akcji wynoszącą 2 ujemne kości. 
Głowa 4 
Prawa Ręka 4 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 4 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Oburęczność 
Zawady: Uzależnienie 
Własność: Kimono, pleciony kapelusz kasa, miecz katana Nagare 3 obrażenia, miecz 
wakizashi Ejji 2 obrażenia. 
 
Imię: ikona Samuraja 
Rola: ikona sługi 
Osobowość: ikona psa 
Możliwości: ikona blotki 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona daisho (komplet złożony z długiego i 
krótkiego miecza), poziom wartości ikona wierności 
Powiązania: przedmiot ikona kimona z monem rodziny (znakiem heraldycznym), osoba ikona 
władcy klanu, miejsce ikona obszar administracyjny, czas ikona służby, wydarzenie ikona 
przyjęcia na służbę 
Działania: sposób nr 1 ikona rozkazu, sposób nr 2 ikona miecza, sposób nr 3 ikona walki do 
ostatniej kropli krwi 
Inicjatywa: 8 
Wierny i oddany ponad miarę, taki jest właśnie przeciętny samuraj służący rodzinie Gamo. Ci 
ludzie w konflikcie pomiędzy honorem, a obowiązkiem, bez mrugnięcia okiem, wybiorą 
obowiązek. 
Głowa 2 
Prawa Ręka 2 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Odwaga 
Zawady: Ślepe oddanie 
Własność: Kimono z monami (znakami heraldycznymi) klanu, miecz katana 3 obrażenia, 
miecz wakizashi 2 obrażenia 
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Jak już było wspomniane wcześniej w tekście, przeciętna postać w świecie przedstawionym 
wszystkie Cechy ma 2. Tak też jest w przypadku statystyk samurajów zaprezentowanych 
powyżej.  
 
Zaproponowana wersja wydarzeń nie wyczerpuje tematu, ale będzie solidnym narzędziem 
podczas kształtowania właściwej fabuły na sesji. Należy pamiętać, że scenariusze zapisane 
liniowo nie są złe, złe jest liniowe ich prowadzenie. 
 
Scenariusze rozegrane 
Jedną z opcji mistrzowania jest prowadzenie na podstawie rozegranego i spisanego 
scenariusza. Odnosi się do sytuacji, w której mieliśmy skrypt w formie luźnych notatek oraz 
punktów, jakie znajdowały rozwinięcie bardziej w naszej głowie niż na papierze. Po sesji, 
gdzie sama historia zyskała na szczegółowości, spisujemy opowieść. W ten sposób będziemy 
mogli ją udostępnić innym. Co ważne treść będzie zrozumiała dla postronnego odbiorcy. 
Ponadto istnieje szansa, że poprowadzimy ją w przyszłości w innym gronie, zachowując 
najlepsze wątki. Taki scenariusz będzie przedstawiał gotowych bohaterów oraz opisywał 
wydarzenia, które miały miejsce z ich udziałem, jako rozegraną linię fabularną gotową do 
wykorzystania. Doświadczenie pokazuje, że najlepiej takie skrypty spisywać w krótkim 
odstępie czasowym od sesji, która miała miejsce. Pozwala to na dokładniejszy zapis, przez co 
posiadający więcej niuansów. Gdy przychodzi czas na sesję, tworzymy nowe postacie, 
zachowując role, jako element mocujący bohaterów w fikcji. Linia fabularna zostanie 
wykorzystana jako wyznacznik kierunku fabuły, którego będziemy się luźno trzymać. Jedną z 
możliwości jest także wielokrotne wykorzystanie historii, poprzez pokazanie jej z różnych 
perspektyw konfliktu. Przykładem scenariuszy rozegranych i zapisanych są opowieści 
„Szable trzech króli” i „Uśmiech wendety”, z którymi można zapoznać się poniżej. 
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„Szable trzech króli” (zapis 
scenariusza rozegranego) 
 
Krwawa opowieść o trzech braciach z 
Mazowsza (podtytuł) 
 
Dramat sarmacki z wątkami 
fantastycznymi i walkami na szable 
(gatunek) 
 
3 godziny (czas trwania) 
 
Konflikt. O krwi łatwiej niż wino 
rozlewanej. 
Jesień, 1634 roku. Bracia Potworowscy, 
znani na całym Mazowszu zajezdnicy, 
szelmy i hultaje, od imion swych zwani 
trzema królami, wraz ze swoim 
przyjacielem i pijanicą niestrudzonym, 
panem Samuelem Myszkowskim, 
wracają z Wojny Polsko – Rosyjskiej, 
gdzie swoje ujrzeli, trochę łupów 

zdobyli, a i strachu się najedli, ponieważ resztę jadła kompanioni raczyli znacznie wcześniej 
skonsumować. Przez co później, w kraju, można było zasłyszeć różne historie o tym, jakoby 
jedni za drugimi z nożami po obozie gonili. W drodze powrotnej, w jednej z karczm, panowie 
szlachta spotykają pana Kajetana Moczarskiego z dwoma krasnymi córkami, panną 
Katarzyną i panną Małgorzatą. Wprawdzie pierwsza niedługo panną będzie, bo jest już 
przyrzeczona jednemu, szaremu szlachetce z Mazowsza, niejakiemu panu Zygmuntowi 
Koreckiemu. Dziewka wpadła jednak również w oko pana podstarościego Damazego 
Radziejowskiego, któremu bardzo nie w smak takie koligacje. Cała kabała rozpoczyna się na 
dobre, gdy pan Melchior bierze na ząb pana Radziejowskiego, żeby przypodobać się młodszej 
z sióstr, pannie Małgorzacie… (pomysł, opis konfliktu) 
 
Przedstawienie postaci 
 
Imię: ikona pana Kacpra Potworowskiego 
Rola: ikona zajezdnika 
Osobowość: ikona jastrzębia 
Możliwości: ikona asa 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona czarnej szabli, poziom wartości ikona 
przywództwa 
Powiązania: przedmiot ikona misiurki, osoba ikona pana ojca Jeremiasza, miejsce ikona 
oblężonej twierdzy, czas ikona terminów wojennych, wydarzenie ikona powrotu do domu 
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Działania: sposób nr 1 ikona pióra i pergaminu, sposób nr 2 ikona kielicha, sposób nr 3 
ikona szabli 
Inicjatywa: 10 
Najstarszy z braci, przewodzi całej, barwnej kompaniji, i to do niego należy ostatnie słowo w 
kluczowych sprawach. Szanowany jako dobry żołnierz. Roztropny i nieustępliwy. W okolicy 
cieszy się złą sławą. Za dobre pieniądze jest w stanie zorganizować zajazd na każdego, 
korzystając ze swojego, wojennego doświadczenia. 
Głowa 3 
Prawa Ręka 4 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Charyzma 
Zawady: Zła sława 
Własność: Szuba, żupica, portki, kołpak przyozdobiony broszą i czaplim piórem, czarna 
szabla 3 obrażenia, pistolet 3 obrażenia, kule, prochownica, gniady koń Wołoszyn z rzędem. 
 
Imię: ikona pana Melchiora Potworowskiego 
Rola: ikona rębajły  
Osobowość: ikona niedźwiedzia  
Możliwości: ikona króla 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona czarnej szabli, poziom wartości ikona sławy 
Powiązania: przedmiot ikona szuby, osoba ikona białogłowy, miejsce ikona majątku w 
Potworowie, czas ikona lat młodzieńczych, wydarzenie ikona szybkiego zauroczenia 
Działania: sposób nr 1 ikona obśmiewania, sposób nr 2 ikona piąchy, sposób nr 3 ikona 
szablicy  
Inicjatywa: 11 
Szuka sławy, która by go okryła, niczym dobra delia. Szybko zadurza się w niewiastach, co 
częściej przynosi, więcej złego niż dobrego. Ogromnej postury przez co czupryną sufity 
wyciera. Zwykł mawiać, że żyje tylko chwilą, bo w chwilę najprawdopodobniej przyjdzie mu 
zejść z tego świata. 
Głowa 2 
Prawa Ręka 5 
Lewa Ręka 4 
Tułów 2 
Prawa Noga 1 
Lewa Noga 1 
Przewagi: Oburęczność 
Zawady: Kochliwy 
Własność: Szuba, żupica, portki, czapka z futrzanym otokiem, czarna szabla 3 obrażenia, 
kindżał 2 obrażenia, pistolet 3 obrażenia, kule, prochownica, kary koń Wołoszyn z rzędem. 
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Imię: ikona pana Baltazara Potworowskiego 
Rola: ikona zabijaki 
Osobowość: ikona wilka 
Możliwości: ikona damy 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona wysoko podgolonego łba, poziom wartości 
ikona udowodnienia własnych umiejętności 
Powiązania: przedmiot ikona tureckiego siodła, osoba ikona hetmana, miejsce ikona 
ojczyzny, czas ikona szabrowania, wydarzenie ikona pojedynku 
Działania: sposób nr 1 ikona szabli świecącej w oczy, sposób nr 2 ikona wycelowanego 
pistoletu, sposób nr 3 ikona rozlewanego wina 
Inicjatywa: 10 
Najmłodszy z braci. Na każdym kroku chce pokazać swoją wartość. Stąd też często wplątuje 
się w wypitkę i wybitkę. Gdy coś się dzieje, znać, że najpewniej pan Baltazar tam szablą lub 
kielichem wymachuje, przechwalając się przed starszymi braćmi. 
Głowa 3 
Prawa Ręka 4 
Lewa Ręka 3 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 1 
Przewagi: Sprawny szermierz 
Zawady: Zawadiaka 
Własność: Szuba, żupica, portki, kołpak, szabla zygmuntówka 3 obrażenia, bandolet 2 
obrażenia, kule, prochownica, kary koń Wołoszyn z rzędem. 
 
Imię: ikona pana Samuela Myszkowskiego 
Rola: ikona pijanicy 
Osobowość: ikona lisa 
Możliwości: ikona waleta 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona pucharu, poziom wartości ikona facecji 
Powiązania: przedmiot ikona antałka, osoba ikona kompaniona do picia, miejsce ikona 
karczmy, czas ikona dobrego posiłku, wydarzenie ikona spotkania ze starymi druhami 
Działania: sposób nr 1 ikona picia na umór, sposób nr 2 ikona fortelu, sposób nr 3 ikona 
narzekania na zgotowany los 
Inicjatywa: 10 
Przyjaciel panów Potworowskich, towarzysz podróży, obyty facecjonista i opój. Nie zdarzyło 
się jeszcze, żeby pan Myszkowski jakiejś sytuacji trafnym komentarzem nie umiał opatrzeć. 
Głowa 5 
Prawa Ręka 2 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
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Przewagi: Pijanica 
Zawady: Gruby 
Własność: Kontusz, żupan, portki, kołpak, szabla karabela 3 obrażenia, bandolet 2 obrażenia, 
kule, prochownica, złoty puchar, myszaty koń Polski z rzędem. 
 
Poruszane treści 
Powrót z wojny, wspomnienia przeplatające się z rzeczywistością, zmiany jakie zaszły pod 
nieobecność panów braci, spotkanie z panem Moczarskim i jego córkami, miłość pana 
Melchiora, sprawa z panem Radziejowskim. 
 
Wątek główny 
1. Pomoc Moczarskiemu, z Radziejowskim sprawa 
 
Wątki poboczne 
1. Wracające wspomnienia 
2. Zmiany w rodzinnych stronach 
3. Pomoc kuzynów 
 
Wątki osobiste 
1. Przywództwo pana Kacpra w kompaniji 
2. Miłość pana Melchiora do panny Małgorzaty 
3. Udowodnienie wartości przez pana Baltazara 
4. Pan Myszkowski wieszający się u klamki Potworowskich 
 
Sceny 
 
Napisy początkowe… 
 
Cytat na czarnym tle 
 
„…Każda była zimna i nieprzejednana. Mimo, że żaden im nie przyrzekał, dało się znać, że 
będą razem aż do śmierci. Zdradę jednego z nich miała ukarać kuzynka skrzywdzonej przy 
pomocy prawicy możnego pana, ukuta z tego samego materiału, co opuszczona…”. 
 
- Opowieść komedianta  
 
0. Czołówka. Historia żywa. 
Wejście przedstawia komedianta przed zgromadzonymi ludźmi, opowiadającego z żywą 
gestykulacją historię trzech króli. W tym miejscu następuje przejście do Prologu, czyli sceny 
„Powrót do sioła”. 
 
1. Prolog. Powrót do sioła. 
Scenografia 
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Rozległe stepy, ciemne jary, czas upływający przy rozmowach, burzowe chmury zbierające się 
na horyzoncie.  
Kamera, Akcja! 
Panowie szlachta rozprawiają o rzeczach, które będą robić, po powrocie do domu. Wśród 
życzeniowych litanii przewijają się kobiety, miody i łupy. Liczą, że w Potworowie zasiądą z 
panem ojcem Jeremiaszem i sąsiadami, gdzie opowiedzą o historiach, których na wojence 
doświadczyli. 
 
2. Zawiązanie akcji. Retrospekcja. Gdzie diabeł gotuje. 
Scenografia 
Twierdza Smoleńska, trwa rosyjskie oblężenie, osmolone mury, huk wystrzałów, niedobór 
prowiantu i prochu, głód, zmęczone twarze obrońców, trudy żołnierskiego życia. 
Kamera, Akcja! 
Bracia Potworowscy wraz z kompanionami rozprawiają o aktualnych problemach, wtem, 
przybywa pan Rusztowicz, mówiąc, że ma wiadomość od kwatermistrza, pana Rogowskiego, 
określanego w obozie złośliwym mianem kucharza ze względu na rolę, jaką pełni w załodze. 
Panowie bracia mają się u niego stawić wieczorem, jeśli nadal rozmyślają nad pozyskaniem 
jakowegoś jadła. Wnet rozcinane są szuby, w których poukrywano co bardziej pękate mieszki. 
Na miejscu unosi się tęga mgła. Podczas spotkania panuje dziwny, napięty nastrój, żeby nie 
rzec krwiożerczy… Atmosfera jest tak gęsta, jakby za chwilę wszyscy mieli sobie skoczyć do 
gardeł. Kto wie, jak skończyli nieszczęśnicy, którzy raczyli przyjść tu samotnie… Koniec 
końców nie dochodzi do rozlewu krwi. Panowie bracia czerpią z gara, nie poszerzając przy 
tym jak inni jego zawartości… 
 
3. Rozwój akcji. Zjeść dobrze i wypić dobrze. 
Scenografia 
Karczma na Mazowszu, drewniane ławy, pajęczyny po kątach, zgiełk, gwar rozmów, zapach 
jadła i wina, wypalające się świece w objęciach stopionego wosku. 
Kamera, Akcja! 
Przebywając w karczmie panowie szlachta piją do pana Kajetana Moczarskiego, ten 
odwzajemnia gest. Kiedy do karczmy Żyda Icka przybywa pan Damazy Radziejowski, pan 
Moczarski prosi córki, żeby przeszły do drugiej izby.  
 
4. Punkt kulminacyjny. Oliwy do ognia. 
Scenografia 
Ubłocony plac przed karczmą, droga, bracia Potworowscy dosiadający wierzchowców. 
Kamera, Akcja! 
Gdy przychodzi wyjeżdżać, pan Melchior, wsiadając na konia, bierze na ząb pana 
Radziejowskiego, zaczynając żywnie naigrywać się z nieudanych amorów szlachcica. Ten, 
wpada w szał i dostaje niemal białej gorączki. Żeby załagodzić sytuację, pan Moczarski prosi 
wszystkich na wesele, co wydaje się być jeszcze większym błędem. Podstarości z dziwnym, 
niebezpiecznym błyskiem w oku, zapewnia, że na pewno przybędzie w gościnę.  
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5. Rozwiązanie akcji. Jarmarczna sprawa. 
Scenografia 
Dzień targowy, jarmark pod Warszawą, kupcy z aktorską wprawą zachwalający swoje 
towary, głośne targi, tłok. 
Kamera, Akcja! 
Bohaterowie kupują drogie sukna od ormiańskiego kupca Arama, na prezent dla panny 
Katarzyny. W międzyczasie rozprawiają o spotkaniu z Radziejowskim. Wiedzą, że ma on 
majętną rodzinę na Mazowszu i równie bogatą, pieniacką przeszłość. Na dodatek 
przeczuwają, że to jeszcze nie koniec sprawy z mściwym szlachcicem. Pan Kacper decyduje 
się jechać do Potworowa, żeby zebrać kuzynów, co by nie pchać się w paszczę lwa, mimo, że i 
tak już siedzą w jego klatce. Jedyną dyskusyjną sprawą pozostaje kwestia czasu. 
 
6. Finał. Zajazd na wesele. 
Krwawość: 2 
Scenografia 
Dwór w Korkach, syto zastawione stoły, grajkowie, rodzina i goście. 
Kamera, Akcja! 
Wesele trwa w najlepsze. Ludzie piją i ucztują. Bracia Potworowscy wraz z kuzynami, wśród 
których z połowa to Michały, zasiadają przy stole, jeno pan Kacper zakazuje pić bez umiaru, 
bo może ich tu jeszcze śmierć niechybna dosięgnąć. Przez kilka godzin panuje radość i 
zapomnienie. Do czasu, gdy na horyzoncie pojawia się grupa jeźdźców w tumanach kurzu na 
czele z panem Radziejowskim. Zajeżdżają dwór, przewracają ludzi, tnąc szablami na lewo i 
prawo jak wściekli. Pan Korecki zostaje postrzelony z krócicy przez pana Damazego i umiera 
na rękach swojej żony, która żegna go żywymi łzami w poplamionej krwią sukni. Braciom 
Potworowskim, ich kuzynom oraz panu Myszkowskiemu udaje się roznieść sługi pana 
Radziejowskiego. Kiedy pan podstarości zostaje sam, zrzucony z wierzchowca na kupę łajna, 
pan Melchior wychodzi z nim na szable. Ścierają się kilka razy, jednak pan Damazy nie 
dotrzymuje pola wprawnemu rębajle, który na wojnach sztuki krzyżowej dobrze się wyuczył. 
Pan Melchior łaskawie i po kawalersku darowuje życie panu podstarościemu. 
 
7. Epilog. Wrogowie aż po grób. 
Scenografia  
Warszawa, ruchliwe ulice. 
Kamera, Akcja! 
Panowie Potworowscy i pan Myszkowski własnymi siłami odstawiają Radziejowskiego do 
Warszawy. Panu Damazemu z pomocą przychodzi jego ojciec, pan Remigian, który dzięki 
swoim pieniądzom skutecznie odwleka proces. W związku z tym panowie bracia zyskują 
wrogów, którzy będą chcieli się ich pozbyć, żeby nie świadczyli przeciwko panu Damazemu. 
 
8. Zakończenie. Ta zwada jak szabla jeden ostry ma koniec. 
Pan Melchior bierze za żonę pannę Małgorzatę. I czeka dnia, w którym Radziejowski 
ponownie z ludźmi zjawi się w okolicy, a wtedy wróci na moment do pierwszej pani 
Potworowskiej, aby wraz ze swoimi wiernymi braćmi, kuzynami oraz przyjaciółmi przywitać 
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wrogów godnie, jak na szlachcica przystało, z szablą w ręku… Bo stara miłość nie 
rdzewieje… 
 
Czarne tło… 
Muzyka… 
Napisy końcowe… 
 
W rolach głównych wystąpili… 
 
Krzysiek jako pan Kacper Potworowski 
Tomek jako pan Melchior Potworowski 
Mateusz jako pan Baltazar Potworowski 
oraz Radek jako pan Samuel Myszkowski 
 
W pozostałych rolach… 
 
Imię: ikona pana Damazego Radziejowskiego 
Rola: ikona podstarościego 
Osobowość: ikona koguta 
Możliwości: ikona asa 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona konia wartego dwie wsie, poziom wartości 
ikona raptu 
Powiązania: przedmiot ikona pękatej sakiewki, osoba ikona starosty, miejsce ikona rejonu 
jurysdykcji, czas ikona awantur, wydarzenie ikona miłości mącącej umysł 
Działania: sposób nr 1 ikona pachołków, sposób nr 2 ikona listów, sposób nr 3 ikona szabelki 
Inicjatywa: 10 
Szybko wpada w złość, mściwy to człowiek, który zwady nie przepuści. Często wykorzystuje 
pieniądze i pozycję do rozgrywania własnych spraw. 
Głowa 2 
Prawa Ręka 4 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Dobry jeździec  
Zawady: Mściwy 
Własność: Karmazynowy kontusz, żupan, portki, kołpak, szabla zygmuntówka 3 obrażenia, 
pistolet 3 obrażenia, kule, prochownica, kary koń Arab z rzędem. 
 
Imię: ikona pana Remigiana Radziejowskiego 
Rola: ikona posesjonata 
Osobowość: ikona lisa 
Możliwości: ikona asa 
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Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona siwej głowy, poziom wartości ikona pomocy 
synowi 
Powiązania: przedmiot ikona karmazynowego kontusza, osoba ikona syna, miejsce ikona 
rozległego majątku, czas ikona żniw, wydarzenie ikona konfliktu z sąsiadami 
Działania: sposób nr 1 ikona sług, sposób nr 2 ikona czerwońców, sposób nr 3 ikona prośby 
do możnych przyjaciół 
Inicjatywa: 8 
Starzec, który dba o dobre imię familii. W rodzinie postrzegany jako człowiek wielce złośliwy, 
który uszczypliwości nie szczędzi. Jednak dla ratowania jedynego syna, dopuściłby się wielu 
nieprawości. 
Głowa 4 
Prawa Ręka 3 
Lewa Ręka 1 
Tułów 3 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Bywały w świecie 
Zawady: Złośliwy 
Własność: Delia, karmazynowy kontusz, żupan, portki, kołpak, safianowe buty, szabla 
karabela 3 obrażenia, bandolet 2 obrażenia, kule, prochownica, kary koń Arab z rzędem, 
znaczny majątek na Mazowszu. 
 
„U śmiech wendety” (zapis scenariusza rozegranego) 
 
Krwawy dramat kostiumowy z walkami na miecze (gatunek) 
 
3 godziny (czas trwania) 
 
Konflikt. Sztylet i trucizna. 
Renesansowa Wenecja. Trwa karnawał. Trwa także walka pomiędzy dwoma możnymi rodami 
Morosini i Mocenigo. Ludzie bratanka doży, Sergio Mocenigo, niedługo muszą szukać 
zaczepki na weneckich ulicach. W trakcie starcia, podczas zamieszania, dochodzi do tragedii, 
najpiękniejsza kobieta w Wenecji, Maria Morosini, zostaje raniona mieczem w twarz… 
 
Przedstawienie postaci 
 
Imię: ikona Giovanniego Morosini 
Rola: ikona biskupa 
Osobowość: ikona węża 
Możliwości: ikona asa 
Motyw Przewodni: pozioma charakterystyki ikona pierścienia, poziom wartości ikona władzy 
Powiązania: przedmiot ikona szat, osoba ikona kardynała, miejsce ikona katedry, czas ikona 
walki o wpływy, wydarzenie ikona śmierci brata 
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Działania: sposób nr 1 ikona szpiegów, sposób nr 2 ikona trucizny, sposób nr 3 ikona 
usunięcia się w cień 
Inicjatywa: 8 
Człowiek ze wszech miar przebiegły. Po śmierci brata szybko zajmuje jego miejsce. Ma 
zamiar sięgnąć po to, czego nie udało się zdobyć Corrado.  
Głowa 5 
Prawa Ręka 2 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Intrygant 
Zawady: Chciwy 
Własność: Biskupie szaty, pierścień, liczne dobra ziemskie. 
 
Imię: ikona siostry Henrietty 
Rola: ikona zakonnicy – szpiega 
Osobowość: ikona gołębia 
Możliwości: ikona waleta 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona habitu, poziom wartości ikona 
nieszczęśliwej miłości 
Powiązania: przedmiot ikona łańcuszka z krzyżem, osoba ikona biskupa, miejsce ikona 
klasztoru, czas ikona złożonych ślubów, wydarzenie ikona umieszczenia w klasztorze 
Działanie: sposób nr 1 ikona nastawionego ucha, sposób nr 2 ikona dyskretnego 
rozpytywania, sposób nr 3 ikona zatrutego sztyletu 
Inicjatywa: 11 
Ze względu na łączącą ją i Sergio Mocenigo miłość, została zmuszona do służby w zakonie. 
Przestaje go kochać, a zaczyna szczerze nienawidzić, gdy z ręki kochanka ginie jej ojciec. 
Głowa 3 
Prawa Ręka 2 
Lewa Ręka 2 
Tułów 1 
Prawa Noga 5 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Szacunek 
Zawady: Lojalność 
Własność: Habit, różaniec. 
 
Imię: ikona Marii Morosini 
Rola: ikona najpiękniejszej kobiety w Wenecji 
Osobowość: ikona motyla 
Możliwości: ikona damy 
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Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona tajemniczego uśmiechu, poziom wartości 
ikona zemsty 
Powiązania: przedmiot ikona obrazu, osoba ikona malarza, miejsce ikona rodzinnego domu, 
czas ikona rodowej zemsty, wydarzenie ikona przymuszenia do ślubu 
Działania: sposób nr 1 ikona uroku osobistego, sposób nr 2 ikona manipulacji mężczyznami, 
sposób nr 3 ikona kłamstwa 
Inicjatywa: 9 
Uważana za najbardziej urodziwą z niewiast w Mieście na Wodzie. Miała zostać 
przyrzeczona Sergio, aby zażegnać spór między zwaśnionymi rodzinami. Jej uroda zostaje 
złożona na ołtarzu zemsty. 
Głowa 5 
Prawa Ręka 2 
Lewa Ręka 2 
Tułów 1  
Prawa Noga 4 
Lewa Noga 1 
Przewagi: Uroda 
Zawady: Mściwa 
Własność: Suknia klepsydrowego kroju, peleryna, sznur pereł. 
 
Imię: ikona kuzyna Gianluci 
Rola: ikona krewnego z dalekiej prowincji 
Osobowość: ikona wściekłego psa 
Możliwości: ikona waleta 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona fircyka, poziom wartości ikona zemsty 
Powiazania: przedmiot ikona dubletu, osoba ikona wuja, miejsce ikona kryjówki na wsi, czas 
ikona zamieszek w mieście, wydarzenie ikona przyjazdu do Wenecji 
Działania: sposób nr 1 ikona rapiera i sztyletu, sposób nr 2 ikona charyzmatycznego 
przemówienia, sposób 3 ikona towarzyszy 
Inicjatywa: 11 
Gwałtowny i mściwy. Lubi się dobrze zabawić. Ma posłuch wśród młodzian związanych z 
familią. Dąży do ostatecznego rozrachunku z wrogami. 
Głowa 2 
Prawa Ręka 5 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 3 
Lewa Noga 1 
Przewagi: Fechmistrz 
Zawady: Porywczy 
Własność: Dublet z rozcięciami odsłaniającymi drogą podszewkę, wams, koszula z 
postawionym kołnierzem, spodnie w kroju z mieszkiem, beret, pas, rapier 3 obrażenia,  długi 
sztylet 2 obrażenia, sakiewka. 
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Poruszane treści 
Kwestie polityczne, walka pomiędzy nienawidzącymi się rodami, śmierć Vittorii podczas 
porodu, gniewne, młode pokolenie dążące do ostatecznego rozwiązania sprawy. 
 
Wątek główny 
1. Walka o władzę w Wenecji 
 
Wątki poboczne 
1. Próba zasztyletowania biskupa przez księży Isacco i Mirone 
2. Historia obrazu 
 
Wątki osobiste 
1. Przejęcie władzy i dóbr po bracie przez biskupa Giovanniego 
2. Oszpecenie pięknej Marii 
3. Henrietta trafiająca do zakonu 
4. Gniew i niepokorna postawa młodego Gianluci  
 
Sceny utrzymane w jasnej kolorystyce, uwydatniony szkarłat krwi. 
 
Napisy początkowe przedstawione w formie wprawnych, czerwonych pociągnięć pędzla…   
 
Napis na czarnym tle 
 
„…Wdzięczny i okrutny zarazem – taki był właśnie uśmiech wendety…” 
 
- Orazio Carracci, nabywca obrazu 
 
0. Czołówka. Obraz piękna. 
Wejście przedstawia malarza, który kończy pracę nad obrazem pięknej Marii. Rzut znad 
ramienia na pierwszym planie ukazuje rękę artysty i płótno, na drugim samą kobietę, w tle 
pozostają wystawne wnętrza. W tym miejscu następuje przejście do Prologu, czyli sceny „Ze 
śmierci życie”. 
 
1. Prolog. Ze śmierci życie. 
Scenografia 
Willa rodziny Morosini, bogato zdobione wnętrza, obrazy w złotych ramach, służba wraz z 
medykiem zgromadzeni wokół łoża signory Vittorii, przychodzi na świat dziecko. 
Kamera, Akcja! 
Po narodzinach pięknej Marii, jej matka opuszcza świat żywych, zostawiając swojego męża 
signora Corrado samego. Mężczyzna ma jeszcze starszą córkę Henriettę. Śmierć ukochanej 
żony sprawia, że patriarcha rodu pogrąża się w samotności. Po tym, jak rezygnuje z polityki, 
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przewagę w wyścigu o władzę zdobywa rodzina Mocenigo, której udaje się zdobyć tytuł doży 
dla Antonio. 
 
2. Zawiązanie akcji. Ostrze uderzające znienacka. 
Scenografia 
Miasto, po kanałach przemieszczjące się gondole, z łodzi wychodzi grupa osób, na czele ze 
szlachetnym Corrado, znienacka pada pierwsze pchnięcie z zaułka, błyszczą ostrza. 
Kamera, Akcja! 
Dzień jest spokojny, mimo napięcia, które trwa od długiego czasu pomiędzy szczerze 
nienawidzącymi się rodzinami. Kiedy głowa rodu Morosini wraz ze swoją świtą kieruje się do 
pałacu biskupa, zostaje zaatakowany przez ludzi służących familii Mocenigo, z 
wyrachowanym Sergio na czele. Pierwsze uderzenie doprowadza do pojedynku na jednej z 
wąskich uliczek, pomiędzy młodym Sergio i siwym Corrado. Wymiana ciosów jest szybka i 
gwałtowna. Stracie kończy młodzian, wbijając miecz prosto w serce patriarchy. Jego 
zdobiony wams pokrywa szkarłat. Zabójca wyjmuje z kieszeni jedwabną chustkę, wyciera nią 
ostrze, po czym, ceremonialnie wyrzuca. Siostrzeniec ranionego, Gianluca, rusza w pościg za 
mordercami, lecz nie dogania odpowiedzialnych za tę tragedię.  
 
3. Rozwój akcji. Ostatnie pożegnanie. 
Scenografia 
Kościół, biją dzwony, odbywa się ceremonia pogrzebowa, obecna cała rodzina, jednak nie 
wszystkie twarze pogrążone są w smutku, znakomita większość pała żądzą zemsty. 
Kamera, Akcja! 
Jedną z osób, która z całego serca pragnie, żeby Mocenigo zapłacili za swoje występki jest 
Gianluca. Jeszcze przed pogrzebem wuja, buntuje młodszą cześć rodziny i zachęca do 
siłowego rozwiązania. Po zakończeniu ceremonii kilkunastu młodych ludzi rusza z zamiarem 
krwawego odwetu. 
 
4. Punkt kulminacyjny. Krew za krew. 
Scenografia 
Willa Vincenzo Mocenigo, brata Sergio, ludzie zebrani przed zabudowaniami, podpalane 
budynki, domownicy salwujący się ucieczką w tym co na grzbiecie, zemsta dokonana w 
świetle płonącego dobytku. 
Kamera, Akcja! 
Gianluca dopada Vincezo. Dochodzi do pojedynku, zakończonego szybkim pocałunkiem 
śmierci, kiedy to Gianluca łatwo wbija miecz w usta przeciwnika. W czasie, gdy pokonany 
kona pełzając po ziemi, zwycięzca ostentacyjnie wyciera chustą broń, tak, jak wcześniej 
uczynił to Sergio. Następnie zostawia ją jako wiadomość. 
 
5. Rozwiązanie akcji. Ucieczka na wieś. 
Scenografia 
Jedna z malowniczych wiosek na prowincji, błoto, banda pijanych młodzieńców przed 
karczmą, awanturująca się i uganiająca za dziewkami. 
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Kamera, Akcja! 
Gianluca i jego przyjaciel Randolfo wraz z towarzyszami ukrywają się na wsi. Chociaż ich 
zachowanie trudno nazwać dyskretnym. Szukają ich ludzie doży, żeby odpowiedzieli za śmierć 
Vincenzo. Jednak wcześniej, zostają odnalezieni przez Henriettę. Kobieta prowadzi ich pod 
osłoną nocy do kryjówki na obrzeżach miasta, tam mają się spotkać z biskupem, który również 
porzucił nadzieję na słowne rozwiązanie konfliktu. W międzyczasie, na targowisku, w twarz 
zostaje raniona piękna Maria. 
 
6. Finał. Karnawałowa maska zabójcy. 
Krwawość: 2 
Scenografia 
Huczne przyjęcie, wystrojeni goście, drogie wina popijane z kielichów wykładanych 
kamieniami, prawdziwe uczucia skrywane pod karnawałowymi maskami, pod jedną z nich 
kryje się również zabójca. 
Kamera, Akcja! 
Bezczelność doży i rodziny Mocenigo pozwala im na wysłanie zaproszenia do martwego 
Corrado i całej rodziny Morosini, ozdabiając wiadomość słowami jawnej kpiny. Ci jednak 
przybywają, ale nie po to by ucztować, lecz ostatecznie się zemścić. Henrietta w masce, 
zwabia Sergio do ogrodu. Tam, czeka na niego Gianluca, który prowokuje go do pojedynku. 
Gniewni młodzieńcy walczą długo i zaciekle. Wokół zbierają się goście. Pojedynek zwycięża 
Gianluca trafiając mieczem w oko przeciwnika. 
 
7. Epilog. Zmiany dosięgają wszystkich. 
Scenografia 
Wenecja, miejsce akcji będzie się zmieniać. 
Kamera, Akcja! 
Biskupowi dzięki pomyślnie zakończonej intrydze udaje się otruć dożę i zająć jego miejsce. Od 
tej pory, staje się więźniem własnej pozycji. Henrietta po śmierci Sergio, zrzuca habit i zanosi 
zakrwawioną chustę na jego grób. Gianluca zostaje nowym patriarchą rodu. Młodzian 
spogląda w potłuczone lustro… 
 
8. Zakończenie. Ostatnie pociągnięcie pędzla.  
Malarz domalowuje bliznę na obrazie pięknej Marii, która „poszerza” jej tajemniczy 
uśmiech. Tak powstaje „Uśmiech wendety” Eduardo Ipato… 
 
Czarne tło… 
Muzyka… 
Napisy końcowe… 
 
W rolach głównych wystąpili… 
 
Mateusz jako Biskup Giovanni Morosini 
Agnieszka jako Siostra Henrietta 
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Renata jako Piękna Maria 
oraz Paweł jako Kuzyn Gianluca 
 
W pozostałych rolach… 
 
Imię: ikona Vincenzo Mocenigo 
Rola: ikona bratanka doży 
Osobowość: ikona psa 
Możliwości: ikona króla 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona anemika, poziom wartości ikona spokoju 
Powiązania: przedmiot ikona skrzyni złota, osoba ikona żony, miejsce ikona pałacu w 
mieście, czas ikona korzystnych transakcji, wydarzenie ikona wplątania w rodową walkę 
Działania: sposób nr 1 ikona sług, sposób nr 2 ikona listów do przyjaciół, sposób nr 3 ikona 
wyjazdu 
Inicjatywa: 8 
Mimo braku bezpośredniego zaangażowania w rodową walkę, staje się ofiarą złości Gianluci, 
któremu nie udało się dopaść Sergio. 
Głowa 5 
Prawa Ręka 2 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Jasny umysł 
Zawady: Wątły 
Własność: Szuba, dublet, koszula, czapa, pas, rapier 3 obrażenia, sztylet 1 obrażenie, buty 
„krowie pyski”, gruba sakwa, willa w mieście, liczna służba, dwa statki transportowe. 
 
Imię: ikona Sergio Mocenigo 
Rola: ikona bratanka doży 
Osobowość: ikona wściekłego psa 
Możliwości: ikona króla 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona chustki podarowanej niegdyś przez 
Henriettę, poziom wartości ikona zemsty 
Powiazania: przedmiot ikona koszuli z postawionym kołnierzem, osoba ikona Henrietty, 
miejsce ikona Wenecji, czas ikona zamieszek w mieście, wydarzenie ikona umieszczenia 
ukochanej kobiety w klasztorze 
Działania: sposób nr 1 ikona rapiera i sztyletu, sposób nr 2 ikona zastraszania, sposób nr 3 
ikona wynajętych zbirów 
Inicjatywa: 11 
On i Gianluca stoją po przeciwnych stronach barykady. Pałają do siebie żywą nienawiścią. W 
istocie są jednak tacy sami, niczym własne odbicia w weneckich lustrach. Pierwszy 
przypomina drugiego, drugi pierwszego. Obaj nienawidzą samych siebie. 
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Głowa 2 
Prawa Ręka 4 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 4 
Lewa Noga 1 
Przewagi: Fechmistrz 
Zawady: Porywczy 
Własność: Dublet, jerkin, koszula z kołnierzem w stójce, spodnie w kroju „z mieszkiem”, 
beret, pas, rapier 3 obrażenia, sztylet 1 obrażenie, trzos. 
 
Scenariusze oparte na motywach indywidulanych 
Jeszcze innym podejściem do zapisu scenariusza jest położenie nacisku na motywy 
indywidualne dla Bohaterów Graczy. Kołem napędowym będą tu elementy przypisane do 
konkretnych postaci. Przykładem takiego scenariusza jest historia „Pozdrowienia z 
czerwonego kraju”. 
 
Pozdrowienia z czerwonego kraju (scenariusz w oparciu o motywy indywidualne, zapis 
przed rozegraniem) 
 
Dramat szpiegowski (gatunek) 
 
3 godziny (czas trwania) 
 
Dowódca grupy operacyjnej, członkowie grupy (role dla Graczy) 
 
Konflikt. Przyjaciele ze wschodu. 
Lata 80. Trwa Zimna Wojna. Bohaterowie Graczy to agenci operacyjny CIA, którzy ruszają 
do Moskwy z zadaniem wyeliminowania radzieckiego szpiega Olega Polzina, obecnie 
wysokiej rangi pracownika rosyjskiego ministerstwa obrony, odpowiedzialnego za serię 
tajemniczych zgonów amerykańskich agentów, działających na terenie republik 
związkowych… (pomysł, opis konfliktu). 
 
Motywy indywidualne 
 
Motyw 1 
Rozwodzisz się. Sytuacja w związku jest mocno napięta. Ze względu na separację i pracę, jaką 
wykonujesz, masz utrudniony kontakt z dzieckiem. Twoja druga połowa stara się to 
wykorzystać i nastawić waszą pociechę przeciwko Tobie. 
 
Motyw 2 
Masz korzystną sytuację finansową. Dzięki odpowiednio podjętym decyzjom podczas gry na 
giełdzie. 
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Motyw 3 
Zżera Cię stres. Ostatnimi czasy, coraz częściej sięgasz po butelkę, za często… 
 
Motyw 4 
Awans w pracy zawdzięczasz kontaktom łóżkowym… 
 
Motyw 5 
Często znikasz na długo w wolnym czasie, żeby powędkować, to jest twój klosz, w którym 
odcinasz się od świata i gdzie regenerujesz siły. 
 
Motyw 6 
Od kilku lat jesteś kretem, pracującym na rzecz ZSRR. Przekazałeś informacje odnośnie akcji, 
dotyczącej likwidacji Polzina. Mimo to, musisz udać się do Moskwy, żeby dalej grać swoją 
rolę… 
 
Budżet: 7 scen bazowo, plus 2 Punkty Budżetu dla każdego z Graczy. 
Sceny (wypunktowane) 
 
1. Prolog. W tonach szarości (życie szpiegów). 
2. Zawiązanie akcji. Cel (prezentacja osoby do „usunięcia”). 
3. Rozwój akcji. Wybór tożsamości (przygotowanie ról, w które wcielą się agenci). 
4. Punkt kulminacyjny. Przedstawienie pora zacząć (początek akcji). 
5. Rozwiązanie akcji. Wszystko nie tak (dekonspiracja w trakcie operacji). 
6. Finał. Ucieczka z Moskwy (ratowanie życia). 
7. Epilog. Skutki zdrady (polowanie na agentów i członków ich rodzin). 
 
„Pozdrowienia z czerwonego kraju” to przykład scenariusza o silnej sytuacji początkowej. 
Akcja ogniskuje się na przygotowaniu tajnej operacji. Bohaterowie Graczy mają 
zdefiniowane tło. Obok możemy mówić również o skryptach zawierających silną sytuację 
końcową. Wydarzenia wtedy będą prowadziły do określonego zakończenia. Oba rozwiązania 
można stosować oddzielnie lub razem, zakładając, że te mają czemuś służyć. 
 
„Przebudzenie boga czasu” (scenariusz punktowy, zapis przed rozegraniem) 
 
Fantasy sword & sorcery (gatunek) 
 
3 godziny (czas trwania) 
 
Konflikt. Tajemnica wieczności. 
Czasy na długo przed potopem. Zła królowa Aina, władczyni Hedonu, wysyła dowódcę 
swoich wojsk, czarodziejkę oraz dwóch zniewolonych barbarzyńców z ludów północy, aby 
zdobyć informacje, w jaki sposób przebudzić zapomnianego boga czasu – Oślizgłego 
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Zegarmistrza, który pozwoli jej pozostać wiecznie młodą. Tajemnicę zna jedynie pan wieży z 
czaszek, czarnoksiężnik Morsilius (pomysł, opis konfliktu). 
 
Role 
Dowódca wojsk Hedonu. Zaufany wybraniec i kochanek królowej. Wierny i znający jej 
tajemnicę, dotyczącą morderstwa na rodzicach czarodziejki. 
 
Czarodziejka, osoba z ogromnym potencjałem i talentem. Druga persona po królowej. Traci 
wpływy na rzecz doradców, którzy pragną jej śmierci. Nieświadomie nosiła krew swoich 
rodziców Sorena i Kari, i zażywała w niej odmładzających kąpieli razem z królową. 
Władczyni zarzuciła odpowiedzialność za ich śmierć, na zazdrosnego o ich wspólną moc, 
nauczyciela Morsiliusa. 
 
Dwaj bracia barbarzyńcy. Ich wioska została wyrżnięta przez Wyznawców Stali, którzy nie 
uznają żadnych bogów. Serce ich ojca Tarbota, zjadł wódz zbrojnej bandy na ich oczach. 
Udało się im uciec i ujść rzezi. Schronili się w ciele zabitego konia. Później trafili do niewoli i 
walczyli na arenie. Wygrywając wszystkie walki z ludźmi i potworami, przyszedł czas, żeby 
stanęli naprzeciw siebie. Tak się jednak nie stało, ponieważ zostali wybrani do misji przez 
czarodziejkę przeglądającą lochy. 
 
Scenografia 
Hedon 
Zdeprawowane i bogate królestwo na południu. Położone na żyznych ziemiach w delcie rzeki 
Kabot, z malowniczą, ozdobioną wiszącymi ogrodami stolicą. 
 
Barbaria 
Kraina na północy, skuta lodem, zamieszkana przez silne barbarzyńskie plemiona, które nie 
mają jednoosobowego przywództwa, od czasów śmierci Tarbota. 
 
Budżet: 7 scen bazowo, plus 1 Punkt Budżetu dla każdego z Graczy. 
 
Sceny 
 
1. Prolog. Ciężar areny, rywalizacja na dworze Ainy, konieczność dopilnowania spraw. 
 
2. Związanie akcji. Rozmowa z Ainą, rozpasanie dworu, spiski, zmarszczka widziana w 
kryształowym lustrze, obsesja na punkcie sekretu wieczności. 
 
3. Rozwój akcji. Podróż przez malownicze tereny. Szkielety ogromnych zwierząt na 
czerwonym pustkowiu. Dziwna przeprawa przez zamglone bagna w zamian za to, co 
najbardziej cenią. Znikający przewodnik. Szkielet w czarnym płaszczu. 
 
4. Punkt kulminacyjny. Tajemnica odwróconego labiryntu Morsiliusa. 
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5. Rozwiązanie akcji. Pusta siedziba zawalona mrocznymi księgami i zwojami. 
 
6. Finał. Maszyny drążące skute lodem jezioro. Wydobycie boga czasu kwestia godzin. 
Objawienie tajemnicy, dotyczącej okoliczności śmierci rodziców czarodziejki. Decyzje. 
 
7. Epilog. Przebudzenie boga lub pozostawienie go na miejscu, zachowując tajemnicę. 
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12. RZECZYWISTOŚĆ WYKREOWANA, ŚWIAT 
PRZEDSTAWIONY 
 
Scenariusze i settingi prezentują elementy świata przedstawionego. Robią to jednak w 
odmienny sposób. Skrypt fabuły koncentruje się głównie na układzie wydarzeń, setting 
natomiast opisuje „klocki”, z których zbudowany jest „świat”. W scenariuszu można znaleźć 
elementy settingu, korzystając z settingu napisać scenariusz. 
 
Samo słowo setting (ang. ustawienie) odsyła nas do konkretnych „cegieł”, jakie tworzą 
przedstawioną rzeczywistość oraz relacji, które między nimi zachodzą. Ze względu na tempo 
zmian, w ujęciu potocznym, możemy wyróżnić settingi „statyczne” i „dynamiczne”. W 
pierwszym przypadku protagoniści i Bohaterowie Niezależni trafiają na „sytuację zastaną”, a 
następnie ją eksplorują, odsłaniając kolejne zasłony historii, przy małym wpływie na 
przekształcenia. W drugim działania prowadzonych bohaterów i postaci drugoplanowych 
„silnie” przeobrażają poszczególne elementy i związki je łączące. 
 
Przykładowa struktura settingu  (rozpisane elementy) 
1. Tło 
2. Organizacje, stronnictwa, frakcje 
3. Postacie 
4. Miejsca 
5. Czas 
6. Cele, motywacje postaci i grup 
7. Działania, wydarzenia 
8. Okoliczności, warunki 
9. Konsekwencje, skutki 
10. Następstwa wynikające z konsekwencji 
 
Setting jako wycinek rzeczywistości 
Na modłę wcześniejszego zabiegu ze scenariuszem, spiszemy krótki setting osadzony w 
realiach Dzikiego Zachodu. Do dzieła. Już od samego początku zaczną nam się pojawiać 
imiona osób i nazwy miejsc, ma to służyć profilowaniu historii, personalizacji bohaterów i 
nadaniu wyrazistości miejscom. W końcu Kanion Duchów, to już nie zwykły kanion, a 
konkretne miejsce, ale o tym zaraz. 
 
Setting nazwiemy „Beczka czerwonej kapusty” będą to ustawienia opowieści o niezłym 
„kwasie”, jaki miał miejsce, zaginionych, krwawych pieniądzach i serii pechowych sytuacji. 
 
Tło 
Tłem naszej historii będzie Wojna Secesyjna. Temat istotny nie tyle dla estetyki, co dla 
tematyki westernu i często się w niej przewijający. Z tej sytuacji wyłonią nam się już dwa 
przeciwstawne „obozy” polityczno – wojskowe oraz szereg procesów społecznych związanych 
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z konfliktem. Obok będziemy mogli dodać inne grupy zaangażowane. Wszystko doprawimy 
przerysowaną estetyką spaghetti westernu, więc precyzyjne strzały w ostrogi i kapelusze, 
wyraziste postacie i zapadające w pamięć sceny będą na porządku dziennym. To wszystko 
wzbogacone charakterystyczną muzyką, inspirowaną folklorem i bazującą na dźwiękach 
trąbek i piszczałek. 
 
Organizacje, stronnictwa, frakcje 
Do „organizacji”, które się pojawią, śmiało możemy zaliczyć armię Unii i konfederatów. 
Dorzucimy jeszcze Indian, którzy zostaną wplątani do wojennego kotła oraz grupę żołnierzy, 
jaka dezerteruje dla zdobycia pewnych pieniędzy. 
 
Postacie 
Na czele każdej z frakcji będzie stał jakiś „organ kierowniczy”, manifestujący się w osobie 
jednego człowieka lub grupy osób. Ze strony jankesów pojawi się postać ambitnego, młodego 
majora Aarona Haleya, który w pierwszej kolejności myśli o swojej wojskowej karierze, a 
dopiero w następnej o podległych mu ludziach. W rejonie, o którym będzie opowiadać 
historia, swoją wojnę będzie prowadził krwawy kapitan z Południa Eliot Moses, który stracił 
w wyniku działań wojskowych rodzinę, a teraz jest owładnięty jedynie żądzą zemsty. Kolejną 
postacią jest wódz indiańskiego plemienia, imieniem Biały Kruk. Ostatnia sylwetka to jeden z 
podoficerów, który decyduje się prysnąć z wojska z kilkoma odważnymi kompanami. 
 
Miejsca 
Ważne miejsca, jakie się pojawią to miasteczko Big Hill, znajdujące się teraz kilkadziesiąt mil 
od linii działań. Mieszkańcy są zmuszeni do lawirowania pomiędzy zwalczającymi się 
oddziałami, będąc gdzieś obok. Niebieskie koszule dają łupnia konfederatom, dlatego ci 
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muszą się wycofać. Lokacjami, które warto zaznaczyć będą obozy wojskowe. Ostatnim z 
miejsc jest Kanion Duchów, do którego przybyli Indianie, aby Biały Kruk mógł pochować 
wcześniejszego wodza i swojego ojca zarazem Biegnącego Niedźwiedzia. 
 
Czas 
Czas to lato. Żar będzie dosłownie lał się z nieba, a wszechobecny kurz ogarniał cały 
organizm. 
 
Motywacje, cele 
Co do celów, dowódca Haley będzie chciał uchwycić kapitana – rzeźnika, aby wymierzyć mu 
prawdziwą karę, tak żeby później z uśmiechem otrzymać kolejny awans. Moses zrobi 
wszystko, aby zabić jak najwięcej osób kojarzonych ze sprawą Północy. Wódz postara się 
przeprawić ojca do krainy duchów. Byli żołnierze zwędzić złoto. 
 
Działania, wydarzenia 
Pora na wydarzenia. Tu wyszczególnimy jedno, które będzie kluczowe w skutkach dla całej 
rozpisanej sytuacji. Do Fortu 31, gdzie stacjonują wojska Unii, miało przyjechać złoto z 
miasta Green Line za transport, którego był odpowiedzialny major Haley. Złoto było 
przewożone w tajemnicy wraz z kiszoną kapustą. Podczas felernego przejazdu przez most, 
który łączy zbocza Kanionu Duchów, wóz spadł w przepaść. Niebieskie koszule chciały zejść 
po pieniądze, ale dojrzeli plemię czerwonoskórych przewyższające ich liczebnie. Indiańce ich 
nie zauważyli, wiec konwojenci zajęli dogodne pozycje strzeleckie na zboczu. Żołnierze 
zdecydowali, że kilku z nich zostanie na miejscu, a reszta ruszy po pomoc do Haleya. Ci, 
którzy pojechali do obozu, zostali schwytani przez zwiad szarych kurtek i wygadali się 
podczas „przesłuchań”. Kwestią czasu pozostaje, kiedy Indianie dostrzegą potłuczony wóz, 
ponieważ obrzędy będą trwały kilka dni. 
 
Okoliczności, warunki 
Jeśli idzie o okoliczności, trwa wojenna zawierucha, stąd pieniądze może zdobyć każda z 
grup, która posiada wiedzę na temat pechowego dla unionistów wydarzenia. 
 
Konsekwencje, skutki 
Jedną z konsekwencji zaistniałych okoliczności jest łup, na którym każdy będzie chciał 
położyć swoje brudne łapska. W efekcie czego dojdzie do walki. 
 
Następstwa 
Do najszybszych następstw zaliczymy sztywniaków, którzy wywędrują na cmentarne wzgórze, 
w wyniku rychłego zatrucia ołowiem. Ktoś może stać się obrzydliwie bogaty i wykorzystać 
bogactwo do realizacji własnych celów. 
 
Bohaterowie Graczy, „sytuacja początkowa” 
Teraz Gracze mogą wcielić się w – żołnierzy Unii, którzy zostali, żeby mieć wszystko na 
widoku, a którym już zapewne chodzi po głowach, żeby zaryzykować zejście do kanionu, 
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zabrać pieniądze, po czym zrezygnować z wojaczki,  zwiadowców konfederatów, jacy urywają 
się ze służby u Mosesa, aby zarobić swoje na boku lub Indian, którzy natkną się na pieniądze 
przez przypadek.  
 
Skalowanie settingu 
Do tego wszystkiego o czym już sobie powiedzieliśmy, można dodać kwestię skalowania, 
które będzie opierało się na dodawaniu elementów nadrzędnych i podrzędnych do settingu, 
a także opisaniu tego, co jest obok. W przypadku „Beczki czerwonej kapusty” do cegiełek 
„nad” będą należeli dowódcy wyższego szczebla, posiadający zwierzchność nad Haleyem i 
Mosesem. Klocki „pod” to wyszczególnione sylwetki konkretnych żołnierzy, wchodzących w 
skład walczących oddziałów. Omówiliśmy kwestie przesunięć „w pionie”,  analogicznie 
można postąpić z przesunięciami „w poziomie”.  W opisywanym settingu będzie to 
odniesienie w deskrypcji do sąsiadujących wycinków frontu i miasteczek. 
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13. ARCHETYPY, CHARAKTERYSTYKI 
 
Przeciwnicy łącznie ze zwierzętami i potworami są opisani na podobną modłę, co ludzie. 
Zwierzęta i bestie w języku gry posiadają mnożnik ataku – dla ugryzienia 3, dla uderzenia 2. 
 
Imię: ikona Wilkołaka 
Rola: ikona bestii 
Osobowość: ikona wilka 
Możliwości: ikona asa 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona potwornego wyglądu, poziom wartości 
ikona szału 
Inicjatywa: 16 
Osoba przeklęta, nie zdająca sobie sprawy ze swojej przypadłości lub człowiek w pełni 
świadomy, wykorzystujący piętno likantropii do własnych celów. Kiedy księżyc jest w pełni, 
budzi się w nim bestia. 
Głowa 4 
Prawa Ręka 4 
Lewa Ręka 4 
Tułów 2 
Prawa Noga 4 
Lewa Noga 4 
Przewagi: Odporność na zwykłą broń 
Zawady: Wrażliwość na srebro 
Ugryzienie: 12 kości 
Uderzenie: 16 kości 
 
Przykład ugryzienia w wykonaniu wilkołaka: 
Pula ataku dla ugryzienia (4 kości z Głowy pomnożone przez 3, więc pula ataku 12 kości). 
 
Przykład uderzenia w wykonaniu wilkołaka: 
Pula ataku dla uderzenia (4 kości z Głowy i 4 kości z Prawej Ręki, czyli 8 kości pomnożone 
przez 2, więc pula ataku 16 kości). 
 
Imię: ikona Wampira 
Rola: ikona nieśmiertelnego 
Osobowość: różne ikony 
Możliwości: ikona asa 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona bladej skóry, poziom wartości ikona 
nieśmiertelności 
Inicjatywa: 14 
Potężny nieśmiertelny, stworzony przez swojego rodzica na własny wzór poprzez związek 
krwi. Od chwili narodzin uzależniony od „nowej wody” życia. 
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Głowa 4 
Prawa Ręka 3 
Lewa Ręka 3 
Tułów 2 
Prawa Noga 4 
Lewa Noga 4 
Przewagi: Magia 
Zawady: Wrażliwość na światło słoneczne 
Ugryzienie: 12 kości 
Uderzenie: 14 kości 
 
Imię: ikona Zombie 
Rola: ikona nieśmiertelnego 
Osobowość: ikona ameby 
Możliwości: ikona blotki 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona martwego wyglądu, poziom wartości ikona 
poszukiwania mięsa 
Głowa 2 
Prawa Ręka 2 
Lewa Ręka 2 
Tułów 2 
Prawa Noga 2 
Lewa Noga 2 
Przewagi: Cierpliwość 
Zawady: Strzał w głowę 
Ugryzienie: 6 kości 
Uderzenie: 8 kości 
 
Imię: ikona Smoka 
Rola: ikona potwora 
Osobowość: ikona smoka 
Możliwości: ikona jokera 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona ogromnej sylwetki, poziom wartości ikona 
bogactwa 
Paszcza 5 
Prawa Ręka 4 
Lewa Ręka 4 
Tułów 5 
Prawa Noga 4 
Lewa Noga 4 
Przewagi: Magia 
Zawady: Chciwość 
Ugryzienie: 15 kości 
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Uderzenie: 18 kości 
Łuskowa osłona 2 na całym ciele 
 
Imię: ikona Wilka 
Rola: ikona zwierzęcia 
Osobowość: ikona wilka 
Możliwości: ikona blotki 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona szklistych oczu, poziom wartości ikona 
polowania 
Inicjatywa: 8 
Pysk 2 
Prawa Przednia Łapa 2 
Lewa Przednia Łapa 2 
Tułów 2 
Prawa Tylna Łapa  2 
Lewa Tylna Łapa 2 
Ugryzienie: 6 kości 
 
Imię: ikona Niedźwiedzia 
Rola: ikona zwierzęcia 
Osobowość: ikona niedźwiedzia 
Możliwości: ikona waleta 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona futra, poziom wartości ikona polowania 
Inicjatywa: 10 
Paszcza 3 
Prawa Przednia Łapa 3 
Lewa Przednia Łapa 3 
Tułów 4 
Prawa Tylna Łapa 2 
Lewa Tylna Łapa 2 
Ugryzienie: 9 kości 
Uderzenie: 12 kości 
 
Imię: ikona Konia 
Rola: ikona zwierzęcia/środka transportu/towarzysza podróży 
Osobowość: ikona konia 
Możliwości: ikona waleta 
Motyw Przewodni: poziom charakterystyki ikona maści, poziom wartości ikona 
przemieszczenia 
Inicjatywa: 12 
Łeb 2 
Prawa Przednia Noga 3 
Lewa Przednia Noga 3 
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Tułów 2 
Prawa Tylna Noga 3 
Lewa Tylna Noga 3 
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14. PLAYSET „CYBERNOIR” 
 
A. MROCZNE MIASTO W CYBERNETYCZNYM ŚWIECIE, SETTING W 
PIGUŁCE 
 
- Pu(n)k, pu(n)k 
- Kto tam? 
- Napad 
- Kiepska ksywka, kiepski żart, a teraz spieprzaj! 
- [wyważone drzwi] … 
- Błagam… mam rodzinę … 
- Kiepska ksywka, kiepski żart … [strzał], [strzał]. 

- Fragment nagrania z napadu na jubilera 
 

/Motyw muzyczny dla Kablowego Miasta Linkin Park The Catalyst 
Odbicia Kablowego Miasta 
Przyszło nam żyć w świecie, w którym na ulicach się żre, a w urzędach pieprzy – niektórzy 
mają na odwrót. Miasto jest brudne. Non stop pada. Fasady budynków niczym liany oplatają 
wszechobecne kable. Słabo jarzące się neony odbijają się w kałużach na jezdni. Ulice ścielą 
śmieci, a w ciemnych zaułkach królują niepodzielnie narkomani, dzierżąc władzę przy użyciu 
zarażonej strzykawki lub starego, skrojonego gnata. Przechodzisz się taką nowomiejską 
alejką, a oni wtedy chowają rękę za pazuchę, mrużąc oczy. Równie dobrze mogą tam mieć 
przeterminowane chipsy, ale jeśli się pomylisz  i będzie to akurat spluwa – nie żyjesz. Jedno 
trzeba przyznać – po obu rzeczach nieźle chrupie w głowie.  
 
Liczba zabitych dzisiaj – 47, 
Witamy w Cable City 

- Napis na elektronicznej tablicy przy wjeździe do miasta 
 
/Motyw muzyczny dla Deta Jimmy Eat World Bleed American/Salt Sweat Sugar 
W objęciach Deta 
Jak ktoś czyści mózg, musi mieć gdzie kupić Detergent. Problemów z tym nie ma, jeżeli masz 
kwit. Zniszczone osiedla górujące nad tym światem, pełne są cwaniaczków, którzy myślą, że 
pojęli tajemnicę sagali, wraz z zakupem airbike’a i sprzedażą Deta na własną rękę. Jeśli taki 
zostanie schwytany przez cybergangsterów, w najlepszym wypadku i to słowo jest tu 
odpowiednie, każą mu zjeść oponę, a jego „własną rękę na którą sprzedawał” odetną, jak 
chciała niegdyś to robić komunistyczna władza w Polsce. Chińczycy jak sama nazwa 
wskazuje, dodadzą takiego gościa do szamy, nie raz już się zdarzyło, że ktoś znalazł oko w 
zupie Nai Muna. Gliny najprędzej zabiorą mu towar, a jak będą mieli humor, to każą zażyć 
wszystko, co taki delikwent ma przy sobie. Normalnie po jednej działce czujesz się jak jeden 
z czterdziestu rozbójników, po dwóch jesteś już Ali Babą. Nie raz można było zobaczyć 
typów, którzy strzelali po Decie do transparentów i witryn sklepowych. Załącza ci się opcja 
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Dzikiego Zachodu i możesz mieć z tego powodu poważne problemy. Jak weźmiesz więcej, 
nie nadążysz ogarniać wszystkich sygnałów, które wysyła do ciebie informator z neuronów. 
Umysł odjedzie, zostanie tylko ślina. Później przyjdą jakieś szczyle, które zabiorą ci wszystko 
co masz, zostawiając opartego o ścianę jednego z budynków. Ot, kolejny frajer, który chciał 
żyć szybko i umrzeć młodo – tak powie o tobie ulica. 
 
- Chcesz tam wejść ot tak, wyeliminować wszystkich i zabrać towar? 
- Tak. 
- A jeśli coś się nie uda? 
- Będą mogli nas co najwyżej zabić. 

- Filozofia umysłowego nara 
 
/Motyw muzyczny dla korporacji Shinedown Enemies 
Białe kołnierze, czarne charaktery 
Nad tym betonowym bagnem, góruje dzielnica neseserów. Korporacyjniacy mają poczucie 
humoru, szukając niesamowitych doznań w dekadenckich lokalach, skoro u ich stóp jest 
cholerny zwierzyniec na wyciągniecie ręki. Urzędasy już dawno zaprzedały dusze dużym 
firmom, a kiedy się ocknęli z finansowego snu, byli już w zupie gotowanej przez ludzi w 
garniturach, teraz mogli zostać z nią co najwyżej wylani. Obecnie rządzą korporacje, czy ci 
się to podoba, czy nie, ale jeśli jesteś przeciw, to nie obnoś się z tym zbytnio. Jeszcze ktoś coś 
usłyszy, ktoś inny coś powie i wylądujesz martwy w śmieciach. Tak to już jest – potęga 
informacji, jak to mawiają starzy hakerzy.  
 
/Motyw muzyczny dla Jeźdźców Łączy The Faint The Geeks Were Right 
Info Dżokeje 
Jeźdźcy łączy mają się całkiem nieźle. Ci goście są cenni zarówno dla gangów, korporacji, 
glin i administracji. Mimo tego, że wielu stara się zachować niezależność, prędzej – nie 
później, obierają jakiegoś mocnego patrona. Najsilniejsze są koncerny i to tam najwięcej jest 
informacyjnych dżokejów. Jeśli jesteś jednym z nich, nastrój kable w głowie i przygotuj się 
do jazdy na łączu – wyścig o informacje trwa. 
 
„…Życie tutaj jest jak ujeżdżanie byka, utrzymasz się albo zostaniesz zrzucony…”. 

-Bibliotekarz Mike, Info Dżokej 
 
/Motyw muzyczny dla cybermody The Thermals We Were Sick 
Na elektro świeczniku  
No i ta pieprzona cybermoda – kupi pan rękę jest mocna, lepsza i ma dożywotnią gwarancję – 
myślę sobie wtedy, że to papier ważny jedynie do wyjścia na ulicę, do czasu, gdy jacyś 
psychole ci jej nie odetną. Kiedy jednak dorzucają do zakupów blaster i moduł celowania, 
zaczynasz się zastanawiać nad kupnem. Nie zdziw się, jak będą chcieli wcisnąć ci gnata na 
każdym kroku, w końcu panuje u nas kult broni, to między innymi przez tę religię, 
zawdzięczamy znaczne zapełnienie kadru, przy montażu z powyżej zaprezentowanych 
obrazków. Zabrakło ci urody – to już dawno nie jest problem od czasów białych nosów 
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Hollywoodu, nie masz poczucia humoru – wgrają ci odpowiedni moduł – magiczne słowo 
przyjacielu – zapłać. Witaj w Kablowym Mieście, przeżyj więcej przygód niż Rin Tin Tin i 
nie daj się zabić. 
 
„ Żyj szybko, umieraj młodo i pozostaw po sobie przystojnego trupa”. 

- Reklama salonu urody Beauty Plast 
 
B. KAŻDA HISTORIA MA SWOICH BOHATERÓW, ROLE 
 
Bohaterowie naszej opowieści to detektyw, prostytutka i były korp. 
 
/Motyw muzyczny dla detektywa Finger Eleven Falling On 
Człowiek w długim płaszczu 
Detektyw to gość połączony chorą więzią z dziewczyną na telefon. Nie może jej mieć na 
wyłączność, ponieważ nie ma tyle „zielonych”, aby ją przy sobie zatrzymać na stałe. Żeby 
zdobyć takie pieniądze, musiałby stać się cynglem i strzelać na ulicy. Do czego póki co, nie 
ma zamiaru się „zniżać”. Przez to jest zmuszony dzielić się laską z innymi.  
 
/Motyw muzyczny dla dziewczyny The Dresden Dolls Coin Operated Boy 
Dziewczyna z ulicy 
Prostytutka wylądowała na ulicy przez rozpieszczonego dupka, od którego była całkowicie 
uzależniona. Gdy ten ją rzucił, została całkowicie sama na tym brutalnym świecie. Szybko 
przestała ufać komukolwiek. Nie zmieni się w minutę. Możliwe, że już nie będzie w stanie 
być z jakimkolwiek innym mężczyzną „na poważnie”. 
 
/Motyw muzyczny dla korpa Nine Inch Nails Into the Void 
Krawaciarz 
Korp to biały kołnierzyk, który szybko piął się w hierarchii militarnego koncernu Plasmatech, 
do czasu felernej imprezy, po której obudził się bez prawej połowy ciała. Korporacja 
medyczna poskładała człowieka, który jednocześnie miał niefart i dobry pakiet 
ubezpieczeniowy. Kluczowym celem dla krawaciarza stało się odzyskanie utraconej pamięci. 
 
/Motyw muzyczny dla wątku MGMT Electric Feel 
Co się stało 
Człowiek, z którym prostytutka wcześniej była w związku – Guy Cable, dorwał się do ważnej 
pozycji w tej samej korporacji, dla której pracował korp. Obaj byli kumplami, obaj byli na 
felernej imprezie. Rywalizowali o pozycję w koncernie. Prostytutka widziała w burdelu obu, 
była też ostatnia osobą, jaka miała okazję zobaczyć korpa w „jednym kawałku”. Na pierwszy 
rzut oka historia wygląda na prostą – kumpel wyrolował kumpla dla zyskania pozycji. 
 
/Motyw muzyczny dla wątku Hoobastank Crawling in the Dark 
Drugie dno 
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Prawda jest bardziej skomplikowana. Korp jest schizofrenikiem, kiedy jego „drugie ja” doszło 
do głosu, chciało się oddzielić, w ten oto drastyczny sposób – pod zmienionym imieniem i 
nazwiskiem, wynajęło chińską mafię, aby ta przecięła ciało na pół. W późniejszym etapie 
miało dojść do rozdzielenia świadomości ich obu na nielegalnej aparaturze. Azjaci spieprzyli, 
ale mając dużo innych spraw na głowie, nie przejęli się wtopą, wrzucając martwą połowę 
ciała do foliowego worka, który powieszono w chłodni. Korp dowie się w ostatniej scenie, że 
to on sam pozbawił się połowy własnego ciała. 
 
C. KAŻDY BOHATER MA SWOJ Ą TAJEMNIC Ę, ZASZŁOŚCI 
 
/Motyw muzyczny dla wątku Phoenix Lisztomania 
Buty truposza 
Detektyw niegdyś był uczciwym gliniarzem, zabił jednak swego czasu dilera, tylko po to, 
żeby kupić sobie nowe buty. Myśl o tym, co zrobił, nie dawała mu spokoju. Opuścił szeregi 
policji i zaczął pracować na własną rękę, grzebiąc demony przeszłości razem z butami, na 
futurystycznym cmentarzu z elektronicznymi nagrobkami, w jednym z bezimiennych grobów. 
 
/Motyw muzyczny dla wątku Silversun Pickups Panic Switch 
Dieta z Deta 
Prostytutka nie została rzucona przez byłego partnera bez powodu – bardziej kochała Deta. 
Facet kazał jej wybierać, mimo tego, nie zrezygnowała z pistoletu do wstrzykiwania lepszego 
świata, wiec gość ją zostawił. Kłamstwo dziewczyny skomplikuje całe śledztwo, ponieważ po 
Detergencie mieszają się fakty, niczym liczby na ruletce. W przypadku, gdy prawda wyjdzie 
na jaw, wszystkie słowa dziewczyny staną się nieważne. Kobieta będzie starała się 
wykorzystać sytuację i odegrać na byłym kochanku. 
 
/Motyw muzyczny dla wątku Kaiser Chiefs Modern Way 
Ukryty zleceniodawca 
Co jakiś czas w korpie przebudzi się jego „drugie ja”, które będzie chciało dowidzieć się, na 
jakim etapie jest przeczep świadomości. Alter ego jest zmuszone do pozostania w ukryciu, w 
przeciwnym razie, zauważone przez zamieszanych w śledztwo detektywa i prostytutkę, 
zostanie zdemaskowane przed „pierwszym ja”. 
 
D. NA BOCZNYCH TORACH, W ĄTKI POBOCZNE 
 
/Motyw muzyczny dla wątku Queens of the Stone Age No One Knows 
Wpadłaś mi w oko 
Podczas awantury w burdelu, Billy Alfons wyłupał oko jakiemuś ważniakowi, który później 
odgrażał się, że się jeszcze zemści. Tamten dobierał się do prostytutki, która jest bohaterką 
naszej opowieści, lecz nie miał forsy. Takich ludzi jest mnóstwo. Z tym, że ten akurat mówił 
prawdę odnośnie pleców i nie miał tu bynajmniej na myśli bólu. Jego ojciec Sugarman 
zajmuje się ustawianiem zakładów, przy obstawianiu wyścigów airbike. Kwestią czasu jest, 
kiedy w miejscu wybuchnie prawdziwa kabała. 
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/Motyw muzyczny dla wątku Papa Roach Last Resort 
Demon prędkości 
W mieście ustalonymi wieczorami odbywają się wyścigi latających motocykli. Są bardzo 
widowiskowe, ale i niebezpieczne, ponieważ błąd kierowcy najczęściej kończy się śmiercią. 
Podczas jazdy dozwolone są strzelaniny. Wąskie uliczki i sekundy na reakcje to jest to, co 
kręci tubylców betonu. 
 
/Motyw muzyczny dla wątku Alice in Chains Check My Brain 
Problemy ze służbą zdrowia 
Pewnego pochmurnego i deszczowego dnia, miejscowy szpital psychiatryczny opuszcza 
liczna grupa cyberpsycholi, którzy mają chęć zabawić się na ulicy. Zanim władze opanują 
sytuację, minie trochę czasu. Przez ten okres widoki takie jak goście biegający z obnażonymi 
wszczepami militarnymi, demolowane knajpy czy niszczone samochody, wpiszą się na 
chwilę w krajobraz miasta. 
 
- Widzisz, miało być dużo sosu – nie ma, i mają jeszcze czelność nazywać to hamburgerem, 
chyba, że to słowo w międzyczasie zmieniło swoje znaczenie i oznacza teraz bułkę z mięsem 
dla chamów, mięsem zresztą, tego co w środku też bym pochopnie nie nazywał, bo smakuje 
bardziej jak niemiecka podeszwa. Świat się zmienia, widzę to w telewizorze – mówią nam jak 
żyć, co żreć i jak się ubierać, jeszcze chwila i będą wskazywać, co mamy o nich myśleć. A ty, 
co o tym wszystkim sądzisz? 
 
- Myślę, że faktycznie dali za mało sosu… 

- Rozmowa ulicznych ideologów 
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IMI Ę: ikona    ROLA: ikona  
 
Osobowość:    Powiązania:   
- ikona     - przedmiot ikona 
 
Możliwości:    - osoba ikona 
- ikona 
     - miejsce ikona 

Działania:   Motyw Przewodni: 
- sposób nr 1 ikona  - poziom charakterystyki ikona - czas ikona 

 
- sposób nr 2 ikona  - poziom wartości ikona  - wydarzenie ikona 

 
- sposób nr 3 ikona  Inicjatywa:     Kości Wpływu:  
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