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Przeprosiny (zamiast komiksu)

W roku 2011 w tym miejscu znajdował się „komiks”… który nigdy nie powinien zostać dołączony
do numeru. Zawierał on rysunek kobiety, która samą sobą „była gamebookiem”. Bez dwóch zdań
było to dzieło niestosowne i z uzasadnionych powodów mogące zostać uznane za seksistowskie
i uprzedmiotawiające kobiety.

Już w roku 2011 mieliśmy w redakcji wątpliwości, czy powinien on znaleźć się w numerze. Zostały
one  jednak  wyparte  przez  głębokie  przeświadczenie,  że  każdy  numer  pisma  musi  składać  się
z konkretnych  działów.  Nie  mieliśmy  innego  komiksu  niż  ten  dostarczony,  byliśmy  spóźnieni
z premierą, a więc jedyną alternatywą było niedołączenie go do numeru. Ostatecznie jako redaktor
naczelny  podjąłem  decyzję,  że  komiks  przechodzi,  bo  dział  komiksu  redakcyjnego  musi  być
widoczny. Dziś tego żałuję.

Nie cofnę lat,  gdy drukowane numery z tym komiksem można było za darmo zdobyć w wielu
miejscach Polski,  gdy były w niemałej  liczbie pobierane z  naszego serwera,  jak i  przenoszone
i dystrybuowane przez prywatne konta chomikowe naszych czytelników. Ale mogę sprawić,  by
więcej z naszego serwera numer ten nie był pobierany w tej niegodnej formie.

Choć nikt nie zwrócił nam uwagi na zawartość tego numeru, wiem, że były osoby, którym właśnie
ten  komiks  bardzo  się  nie  spodobał.  Jeśli  czytacie  te  słowa,  przepraszam  i  Was,  i  wszystkie
czytelniczki, które mogły się przez niego poczuć niekomfortowo. 

Od samego powstania redakcji Masz Wyboru robimy wszystko, by zmieniać siebie samych, nasze
dzieła i środowisko wokół nas na lepsze, bardziej wrażliwe i progresywne. Usunięcie tego komiksu
jest podążanie tą ścieżką i bynajmniej nie zamierzamy na tym poprzestać.

Mikołaj Kołyszko
ówczesny red. nacz. e-zinu Masz Wybór
i Wydawnictwa Wielokrotnego Wyboru
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Samotny Wilk

Wydawnictwo Copernicus 
Corporation zapowiada 
wydanie piątego tomu serii 
Samotny Wilk pod tytułem 
Cień na Piasku już w na 
przełomie kwietnia i maja.

Samotny Wilk jest 
najpopularniejszą serią 
gier książkowych w 
historii.

Romans serii Fighting FantaSy i 
gamebook adventuReS

Firma Tin Man Games ogłosiła, że pozycja z serii 
gier książkowych na iOs - Gamebook Adventures 
7: Temple of the Spider God - zostanie napisana 
przez Jonathana Greena. Jest on autorem siedmiu 
ostatnich gier z serii Fighting Fantasy i licznych 
gamebooków osadzonych w uniwersach sagi 
Gwiezdne Wojny oraz serialu Doctor Who. Neil 
Rennison, dyrektor kreatywny firmy, nie kryje 
podekscytowania. Nie potrafię tak naprawdę 
wyrazić, jakie to dla nas wielkie wydarzenie. 
Wychowałem się na grach Fighting Fantasy, a 
jeden z jej najpopularniejszych autorów piszący 
do naszej serii to coś, czego nie śmiałbym 
sobie nawet wyobrażać, kiedy zaczynaliśmy z 
Gamebook Adventures osiemnaście miesięcy 
temu – mówi.

Sam pisarz powiedział, iż jest zachwycony, 
że pracuje z Tin Man Games nad ich serią. W 
bardzo krótkim czasie Gamebook Adventures 
wywarły wielki wpływ na świat interaktywnej 
fikcji i same aplikacje na iPhone’a.  Tin Man 
Games naprawdę przeciera szlaki na polu 
gamebookowych aplikacji; rozwijają medium, 
wciąż przeprowadzając udoskonalenia i 
sprawdzając, jak daleko mogą to [gamebookowe 
aplikacje]  posunąć. 

Siódmy tom serii Gamebook Adventures ma 
ukazać się w lipcu bieżącego roku. Poprzedzi 
go wydanie tomu szóstego, zatytułowanego 
The Wizard of Tarnath Tor, zapowiadane na 
kwiecień.

Strona Tin Man Games:
http://tinmangames.com.au/blog/

CzaS zombokalipSy

Zombocalypse Now to nowa gra książkowa 
autorstwa Matta Youngmarka, pisarza 
niezależnych gier książkowych i pierwszy 
tytuł z serii Chooseomatic. Balansując na 
pograniczu zombie horroru i szalonej komedii, 
autor parodiuje zarówno filmy o amatorach 
ludzkiego mięsiwa na ciepło, jak i same gry 
paragrafowe. Gamebook ma 112 zakończeń, w 
tym przynajmniej siedem (sic!) takich, w których 
gracz nie ginie.  W wydaniu drukowanym książka 
liczy sobie 288 stron.

Grę można zakupić za pośrednictwem sklepu 
Amazon na czytnik ebooków Kindle za $2.99 
oraz w edycji drukowanej w cenie $14.95 
(oraz w sklepach 
Nook i Google 
eBOOKSTORE). I 
wszystko wskazuje 
na to, że warto 
tak uczynić, gdyż 
gra zbiera bardzo 
przyzwoite recenzje.
Autor nie spoczął na 
laurach i już pisze 
drugą część serii, 
tym razem w realiach 
„superbohaterskich”, 
zatytułowaną Thrusts 
of Justice.

Strona serii Chooseomatic:
http://chooseomaticbooks.com/
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SeRial W SieCi

Takiego projektu jeszcze nie było. Platforma 
multimedialna Kiwi zorganizowała konkurs na 
scenariusz interaktywnego serialu. Zwycięzca 
wygra 10 tysięcy złotych, iPoda Touch oraz dalszą 
współpracę przy produkcji.
Akcję wspierają m.in. Xawery Żuławski, 
Sławomir Idziak, Alvernia Studios oraz Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który objął 
ją patronatem. Zasady są proste – należy przesłać 
organizatorom scenariusz dziesięciominutowego, 
pierwszego odcinka, streszczenie trzech kolejnych 
oraz pomysły na interaktywność serialu. Jurorzy, 
wspierani głosami internautów, wybiorą 
najlepszy pomysł.
Zdobywca drugiego miejsca otrzyma 2 tysiące 
złotych i iPoda Nano, a trzeciego – tysiąc złotych 
i iPoda Shuffle. Ponadto każdy laureat podium 
otrzyma zestaw książek Wydawnictwa Marzec 
oraz upominki od Prezydenta Miasta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego.
Prace konkursowe można było nadsyłać do 31 
marca.

Strona akcji „Serial w sieci”: 
http://www.serialwsieci.pl/

pyrkon odhaczony

Delegacja naszego pisma w osobach Beniamina 
Muszyńskiego i Piotra Bąkowskiego była obecna 
na tegorocznej edycji Pyrkonu. Zainteresowani 
konwentowicze otrzymali drukowany egzemplarz 
naszego pisma, a także wysłuchali prelekcji 
Beniamina na temat historii gier książkowych i 
porady dotyczące ich pisania.
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Gdy Pełni blask w świątyni głęboko skrytej zalśni,
Ofiara przywoła ze snu wiecznego

Legiony Władcy zapomnianego
Gdy krew szlachetnej panny na ołtarz spłynie,

Umarli z Maakengorge powstaną w tej godzinie,
By wziąć, co od dawien dawna oczekiwane.

Przepowiednia nieznanego autorstwa. 

Samotny Wilk

Otchłań Zagłady
 
 Zastanawiałem się wielokrotnie, czy 
Joe Dever jest w stanie powtórzyć sukces 
pierwszego tomu Samotnego Wilka, Ucieczki 
przed mrokiem. Choć zarówno Ogień na 
Wodzie i Jaskinie Kalte wciągały, to nie 
potrafiły wykrzesać tych samych emocji co 
obrona klasztoru Kai i dynamiczna ucieczka 
z jego ruin. Być może to nie wina J. Devera? 
Może po prostu efekt świeżości, smak 
nieznanego tak rozpaliły we 
mnie emocje przy pierwszym 
zetknięciu z Samotnym 
Wilkiem, a kolejne pozycje, 
po poznaniu jego stylu 
literackiego, nie były w 
stanie? Mógłbym przyjąć 
takie wytłumaczenie, gdybym 
przed lekturą książek tej serii 
nie zetknął się wcześniej z 
Wojownikiem Autostrady 
tego samego autora, a te 
książki zdecydowanie nie 
wciągnęły mnie z podobną 
mocą.
 Tego typu rozmyślania 
towarzyszyły mi, kiedy kupowałem 
Otchłań Zagłady, a także 
później, gdy zasiadałem do 
lektury. Najpierw w tramwaju, 
otworzyłem ją, obejrzałem mapę i 
z zadowoleniem stwierdziłem, że i ten tom poszerza 
świat Magnamundu. Akcja zostaje przeniesiona 
na południe Sommerlundu, gdzie pomiędzy 
łańcuchami gór Durncrag i Maaken umiejscowiona 
jest największa Sommerlundzcka kopalnie złota 
i kamieni szlachetnych, a nieopodal niej leży 
opływające w luksusu miasto Ruanon. Na wschód od 
niego widzimy kolejne królestwo, Vassagonię, przy 
czym na początku przygody nic o nim nie wiemy.

 Warto przypomnieć, że to właśnie w górach 
Maaken znajduje się przełęcz, do której zepchnięto 
w odległych czasach całą wrogą armię Mrocznych 
Władców, wraz z jej wybitnym królem, Vashną.
 Jeśli zaś chodzi o Ruanon, niezwykle ważny 
gospodarcza region Sommerlundu, pojawia się 
pewien kłopot. Raz w miesiącu wyrusza z niego silnie 
strzeżona karawana, przemierza pełne łupieżców 
Dzikie Ziemie, bardzo niegościnny rejon, by w 
końcu dotrzeć do Holmgardu (stolicy). Co prawda 
rozbójnicy bywają groźni dla podróżnych, jednak 
nigdy, od kiedy pamiętasz, nie byli w stanie zagrozić 
konwojowi. Tymczasem już ponad miesiąc czasu 
minął od otrzymania ostatnich wieści z Ruanonu, o 
transporcie nie wspominając. Król Ulnar zaniepokoił 
się tym faktem, wysłał więc oddział stu elitarnych 
kawalerzystów Gwardii Królewskiej, dowodzonych 
przez kapitana D’Vala, by zbadali sprawę. Ten 
również zaginął. Tego było za wiele. Monarcha 
wezwał Cię przed swoje oblicze. Masz zbadać sprawę 
tajemniczych zniknięć, został Ci przydzielony oddział 
50 Strażników Granic, zaprawionych jeźdźców 
zdolnych do przetrwania w głuszy. Sprawa pozornie 
wydaje się błaha, lecz tuż przed wyruszeniem do boju 

ujrzałeś kruka, ptaka żywiącego się 
ciałami martwych wojowników
– to bardzo zły znak.
 Uważaj, gra toczy się o większą 
stawkę, niż początkowo się wydaje.
 Czytając Otchłań Zagłady, 
poczułem w końcu, że Dever 
wrócił do formy. Powieść jest 
przyjemna, konsekwentna, może i 
miejscami prosta, ale przynosząca 
dużo przyjemności. Fabuła tak 
naprawdę zaskakuje nas raz, choć 
zabieg polegający na ukrywaniu 
prawdziwego celu przygody przed 
czytelnikiem, dobrze się sprawdził. 
Niewiele trzeba było, by poczuć 
posępny klimat Dzikich Ziem czy 
opuszczonych kopalń – i dobrze. 
Dalsze poszerzenie świata gry 
także jest wielkim plusem. Opisy 
krajobrazu mają smak, choć nie ma 

co ukrywać, brak tu literackiego rozmachu Ucieczki 
przed mrokiem, choć (co trzeba podkreślić) na tle 
gier książkowych innych pisarzy Otchłań Zagłady 
wyróżnia się na plus. Opis bitwy, którymi nas uraczył 
autor, jest godzien pochwały. Znów czytając książkę, 
zacisnąłem usta z determinacją, kartkując kolejne 
strony, zdecydowany odeprzeć atak nieprzyjaciół. Ku 
chwale króla i ojczyzny, na pohybel wrogom!
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 Epicki klimat heroic fantasy przenika także 
tą część. Przyznam szczerze, że mam do niego 
ambiwalentny stosunek. Z jednej strony nuży 
mnie podział na bardzo dobrych i bardzo złych 
bohaterów,  jest strasznie przewidywalny. Przyjemne 
jest to, że po Ogniu na wodzie pojawia się pewne 
pole „szarych” postaci, co jest 
cennym urozmaiceniem, chociaż, 
moim zdaniem, wciąż jest ich za 
mało i zdecydowanie mają zbyt 
słaby wpływ na fabułę. Z drugiej 
strony warto zaznaczyć, że dzięki 
takiemu zabiegowi literackiemu 
uczestniczymy jasno w konflikcie 
między złem i dobrem, a to, mając 
swój wymiar symboliczny, rozbudza 
emocje. Przyznaję się, choć może 
niezbyt to wyszukane, jestem 
bardzo podatny na tak opisywany 
świat. Powiewająca poszarpana 
flaga Sommerlundu zwiastująca 
zaciekły opór, zaciekle broniąca się 
wieża, odgrodzona barykadami, 
rycerze bez skazy i podli zdrajcy 
swymi czynami proszący o śmierć. 
O tak! Choć kiedy fabuła ukazuje 
się nam w pełni i bez zastanowienia 
jestem w stanie przewidzieć, jaki 
będzie jej finał, dalej nie potrafię 
się oprzeć jej urokowi.
 Ilustracje wykonane 
przez Richa Longmore’a mimo 
swojej prostoty świetnie oddają 
klimat powieści. Szczególnie 
utkwiła mi w pamięci uchwycona 
przez rysownika chwila, gdy 
wypuszczona strzała przebija 
głowę mojego adwersarza – prosta 
a przekonywująca, szczególnie 
w powieści interaktywnej, gdzie 
emocje związane z akcją powieści 
są naturalnie zintensyfikowane. 
Za to mam zastrzeżenie do okładki 
autorstwa Alberto del Lago. Jest 
piękna i wykonana ze smakiem, 
aczkolwiek... w którym miejscu 
książki jest scena na niej przedstawiona (człowiek 
lecący na gigantycznym orle?)? Bo ja do takowej nie 
dotarłem.
 Do książki dołączono opowiadanie 
gamebookowe Ruanon autorstwa Jamesa M. 
Stuarta, które pozwala nam wcielić się w  Remira 
D’Vala, dowódcę zaginionego oddziału elitarnych 

kawalerzystów Gwardii Królewskiej. Historia 
świetna, tym bardziej, że w pewnym momencie 
splata się z historią Otchłani Zagłady, ukazując tę 
samą fabułę z innego punktu widzenia. Czy opisy 
bitwy mogą być emocjonujące w tak krótkiej formie 
literackiej? Oczywiście, że mogą! ... gdyby nie jeden 

zgrzyt. Autor tego opowiadania 
postawił w kilku miejscach na 
opisywaniu taktyki i wymaganiu od 
czytelnika myślenia strategicznego. 
O ile to drugie całkiem zgrabnie 
mu wyszło, o tyle to pierwsze 
już nie do końca. Odniosłem 
wrażenie, że autor niezupełnie 
zna taktykę jazdy, ale więcej o 
tym w ramce. Generalnie pomysł 
i wykonanie Ruanonu są godne 
uznania, jak na fanowski dodatek. 
Z pewnością był lepiej zrobiony 
niż wcześniej opublikowane przez 
wyd. Copernicus Corporation w 
poprzednich tomach.
 Podsumowując, tom IV 
jest prostą, ale bardzo dobrą 
grą książkową. Podobnie jak 
poprzednie części, jest pięknie 
dopracowana graficznie (okładka, 
ilustracje, mapa), trzyma w 
napięciu, jest pozbawiona błędów 
(nie licząc małego niedociągnięcia 
w dodatku), wciąga, w przyjemny i 
emocjonujący sposób kradnąc czas.

Mikołaj Kołyszko

Autor: Joe Dever
Tytuł: Otchłań Zagłady
Seria: Samotny Wilk (tom IV)
Wydawnictwo: Copernicus 
Corporation
Rok Wydania: 2010
Ocena: 9/10

Na początku gamebookowego 
opowiadania Ruanon pojawia się na 
opis bitwy, który z punktu widzenia 
taktyki stosowanej przez konną 
jazdę w średniowieczu nie jest 
wiarygodny. Oto on: Sprowadzasz 
swoich ludzi z górskiej ścieżki na 
pobliski płaski teren, który zapewnia 
najlepsze warunki do obrony. [...] 
rozkazujesz swoim żołnierzom 
przyjąć formację obronną. Wozy 
oraz konie ustawiono w środku 
okręgu, zaś reszta ludzi ma je 
osłaniać. Kesham rozdaje włócznie z 
jednego z wozów i z zadowoleniem 
spoglądasz na swój oddział, 
który wydaje się dostatecznie 
przygotowany do odparcia bandytów.  
Przedstawiona powyżej formacja 
obronna jest pozbawiona głębszego 
sensu. Wozy zwyczajowo ustawiało 
się w czworobok dookoła broniącej 
się grupy, konie w środku, ludzie 
często na wozach. Tak np. robili 
Husyci, których wozy bojowe po 
jednej stronie miały dodatkową 
burtę podnoszoną z trzema 
trójkątnymi otworami ułatwiającymi 
strzelanie. Umieszczenie wozów 
i koni w centrum potwornie 
rozciągnęłoby linię obrony... Skoro 
jazda posiadała łuki i z kontekstu 
opowiadania można wywnioskować, 
że byli wyszkoleni z korzystania 
także z tego rodzaju broni, to 
czemu jej nie użyto na początku 
starcia? Swoją drogą, jeśli mieli 
to być rycerze, to na każdego z 
nich powinni przypadać strzelcy 
konni w liczbie uzależnionej 
od statusu i majątku rycerza.  

mgr Tomasz Augustyn
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Gwiezdne Wojny

Ścieżka Jedi
Gwiezdne Wojny – seria legendarnych 

filmów SF George’a Lucasa, która od ponad 
trzydziestu lat powiększa swoją armią 
fanów na całym świecie. Napisano wiele 
gier paragrafowych zabierających gracza do 
wspaniałego gwiezdnego uniwersum, niestety 
żadna z nich nie ukazała się w Polsce… aż do 
niedawna.
 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów to 
animowany serial dla dzieci, którego akcja rozgrywa 
się pomiędzy epizodami Atak Klonów a  Zemsta 
Sithów. Swojego czasu miałem okazję obejrzeć 
reklamujący  go pełnometrażowy film i mocno się 
rozczarowałem. Tak fabuła, jak i komputerowa 
animacja były słabe, produkcja wyglądała raczej 
na niskobudżetowy, fanowski twór niż dzieło 
samego George’a Lucasa. Nie przeszkodziło to 
producentom zalać rynku zabawkami, książkami, 
grami komputerowymi i wszystkim innym co da 
się sprzedać, uprzednio umieściwszy na tym logo 
Wojen Klonów.  Kwestią czasu było powstanie 
gier książkowych (na Zachodzie wiele bardziej 
popularnych, niż w Polsce) opartych na serialu. 
Kwestią szczęścia natomiast pozostawało wydanie 
gry w kraju nad Wisłą. Na szczęście wydawnictwo 
Hachette postanowiło zaryzykować i w październiku 
2009 roku ukazał się pierwszy tom serii Wybierz 
swoje przeznaczenie, zatytułowany Ścieżka Jedi.
 Czy istnieje żywa istota na Ziemi, która nigdy 
nie marzyła o zostaniu rycerzem Jedi? Oczywiście, że 
nie. Autor Ścieżki Jedi, Jake T. Forbes, najwyraźniej 
zdał sobie z tego sprawę, pozwalając czytelnikom 
swojego gamebooka zostać członkiem Zakonu. 
Zanim przejdziemy do opisu historii, napomknę 
tylko, że całe szczęście wydarzenia przedstawione w 
serialu służą tu tylko za tło – pojawiają się wzmianki 
o znanych z małego ekranu postaciach, niektóre 
możemy nawet spotkać, lecz sama fabuła gry jest 
dziełem autora. 
 Główny  bohater, nabuzowany 
midichlorianiami świeżo upieczony Padawan, 
wkrótce wyruszy na swoją pierwszą misję. Trudno 
napisać coś więcej o fabule, niczego nie zdradzając, 
tym bardziej, że nie da się wskazać  jednego głównego 
wątku – ten zależy od decyzji gracza. To duża zaleta 
Ścieżki Jedi: można przejść ją kilka razy i za każdym 
podejściem poznać niemal zupełnie inną fabułę. 
Wszystkie wątki składają się we wspólną całość, także 

dopiero po paru podejściach uzyskamy pełen obraz 
fabuły. Do tego dochodzi wiele różnych zakończeń 
– jak można wyczytać z tylnej okładki, około 
dwudziestu pięciu. Ścieżka Jedi jest pod względem 
fabularnym jedną z najlepiej skonstruowanych gier 
książkowych, w jakie do tej pory grałem. To dobry 
przykład odejścia od mechaniki (jakiej Ścieżka… w 
ogóle nie posiada) na rzecz rozbudowanej historii. 
Styl, jakim napisano grę, również nie budzi we 
mnie większych zastrzeżeń. Jest prosty, klarowny – 
przypadnie do gustu dzieciakom, ale nie powinien 
też odrzucić nieco starszych czytelników. Ot, kawał 
solidnego warsztatu. 
 Reasumując, Wojny Klonów: Ścieżka Jedi  to 
bardzo dobra gra książkowa, która spodoba się nie 
tylko dzieciom. Dzięki rozbudowanej, rozgałęziającej 
się fabule starczy na długi czas. Dodajmy do tego 
cenę niecałych dwudziestu złotych, a otrzymamy 
obowiązkową ofertę dla każdego fana paragrafówek 
i filmowej sagi George’a Lucasa. 

Michał „Pinkel” Ślużyński

Autor: Jake T. Forbes
Tytuł: Ścieżka Jedi
Seria: Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów – Wybierz 
Swoje Przeznaczenie (tom I)
Wydawnictwo: Hachette Polska
Rok wydania: 2009
Ocena: 8/10
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Gwiezdne Wojny

Zaginiony Legion
 Podobało Ci się bycie rycerzem Jedi? 
Czas na odmianę. Rzucaj szatę i miecz 
świetlny, wskakuj w pancerz, chwytaj za 
blaster i do boju za Republikę!
 Zaginiony Legion od 
początku budził we mnie obawy. 
Kierowanie losami rycerza Jedi, jak 
smarkaty by on nie był, wydawało 
mi się dalece bardziej interesujące 
niż wcielanie się w jednego z wielu 
identycznych przedstawicieli mięsa 
armatniego. Autor najwyraźniej 
wyszedł z podobnego założenia, bo 
na krótko po rozpoczęciu lektury 
zostaje nam przydzielona jedna z 
czterech różnych specjalizacji – 
możemy zostać zwiadowcą, saperem, 
medykiem bądź dowódcą.
 Gra nie daje nam 
bezpośredniej możliwości wyboru 
profesji. Zamiast tego musimy 
rozwiązać krótki test, związany z preferowanymi 
przez nas taktykami bojowymi i podliczyć otrzymane 
punkty, na podstawie czego specjalny program 
przydzieli nam specjalizację (czyt. zostaniemy 
odesłani na odpowiednią stronę). System ten co 
prawda koliduje nieco z realiami Sagi, ale plus za 
pomysłowość. Problem w tym, że nie trzeba być 
geniuszem, aby obliczyć, iż w teście można zdobyć 
od pięciu do dwudziestu punktów. Odsyłacze z 
kolei obejmują zakres 4 – 16. Skomentowawszy ten 
karygodny błąd minutą ciszy, przejdźmy do samych 
specjalizacji.
 Scenariusz dla każdej z nich jest inny, a 
ich paragrafy (czy w tym przypadku strony) nie 
spotykają się ze sobą. Na upartego można by więc 
powiedzieć, że Zaginiony Legion to cztery gry w 
jednej - zaskakujący pomysł, zwłaszcza jak na tak 
cienką książeczkę. Wszystkie człony łączy jednak ta 
sama fabuła, choć poznawana z innej perspektywy. 
Obraca się ona wokół tytułowego zaginionego 
legionu. Pięć tysięcy klonów, przebywających na 
planecie Ando Prime, nagle znikło bez śladu. Jako 
jeden z członków ekspedycji ratunkowej masz za 
zadanie wyruszyć na mroźny glob i odkryć, co się 
stało. Jeśli historia wydaje Wam się intrygująca, 
to pozwólcie mi wyprowadzić Was z błędu – jest 
nudna. Rozwiązanie zagadki zaginięcia armii jest 

mało pomysłowe, co gorsza musimy „poznawać 
je” cztery razy.  Nie pomaga w tym fakt, że autor, 
rozszczepiając grę, musiał też ograniczyć jej 
rozbudowanie do minimum. Decyzje w większości 
przypadków albo kierują jedyną słuszną ścieżkę dalej, 
albo prowadzą do przedwczesnego zakończenia. 
Napis „koniec” widzimy nawet wtedy, kiedy nasz 
wybór nie prowadził do jednoznacznej porażki, lecz 
po prostu ze względu na ograniczoną objętość książki 

autor jest zmuszony (przez siebie 
samego…) uciąć  alternatywną gałąź 
fabularną.  Zamiast rozbudowanej 
gry, jak Ścieżka Jedi, w Zaginionym 
Legionie otrzymujemy cztery, tyle że 
maksymalnie okrojone. 
 Styl, jakim napisano grę, 
nie zachwyca, ale też nie wywołuje 
mdłości. Wyjątkiem są momenty, 
gdy autor raczy nas nadmiarem 
onomatopei. Bum! Bum! Bum! 
Jeździec strzela w waszym kierunku 
– śmiać się czy płakać? Do tego 
dochodzi (być może to wina 
tłumacza) wykorzystywanie zwrotów, 
które do świata Gwiezdnych Wojen 
pasują jak pięść do nosa. Klon 

zastanawiający się nad piętą achillesową przeciwnika  
to jeden z przykładów.
 Gwóźdź do trumny stanowi szereg mniejszych 
wpadek. Polskie tłumaczenie ma całkiem sporo 
gramatycznych potworków czy podwójnych przerw 
między słowami. Co gorsza, pojawia się nawet błędny 
odsyłacz (na str. 100 druga opcja powinna kierować 
na str. 77, a nie 73). 
 Zaginiony Legion miał szansę być kolejną 
dobrą grą z serii Wybierz Swoje Przeznaczenie. 
Niestety, ciekawy pomysł spotkał się z bardzo słabym 
wykonaniem. Dwie dyszki, jakie za książkę życzy 
sobie wydawca, lepiej przeznaczyć na Ścieżkę Jedi, 
dużą porcję gulaszu z psa w przydworcowej knajpie 
bądź dobrowolny datek na moje konto.

Michał „Pinkel” Ślużyński

Autor: Tracey West
Tytuł:  Zaginiony Legion
Seria: Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów – Wybierz 
Swoje Przeznaczenie (tom 2)
Wydawnictwo: Hachette Polska
Rok wydania: 2009
Ocena: 4/10
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i ty możesz zostać 
Stalowym Szczurem 

 Dziś zajmę się dziełem, które trafiło na 
nasze półki w 1995 roku, dzięki wydawnictwu 
Amber.

 Stworzył je w roku 1985 
Harry Harrison1, amerykański pisarz 
s.f., mający na swym koncie wiele 
popularnych za oceanem dzieł, w tym 
przygody Stalowego Szczura. Seria o nim 
liczy dwanaście pozycji (łącznie z grą) i 
zaliczana jest do klasycznych dzieł spod 
znaku space opera2. 

 Pod względem technicznym 
książeczka wygląda naprawdę dobrze, 
posiada twardą, miłą dla oka okładkę. 
Przygoda została rozpisana w ponad 
dwustu paragrafach, zawartych na stu 
czterdziestu czterech stronach.. W przeciwieństwie 
do, mimo wszystko świetnych, Pajęczej sieci i 
Wodnego pająka, tu kartki nie wypadają podczas 
czytania. Ze wstępu dowiadujemy się, iż odgrywamy 
rolę kandydata do Korpusu Specjalnego, który musi 
udowodnić swoją przydatność, wykonując pewne 
zadanie. Naszym dowódcą zostaje tytułowy Stalowy 
Szczur, który udziela nam poprzez komunikator 
wielu cennych wskazówek i rad. Przynajmniej 
zapewne takie są jego intencje, które konsekwentnie 
realizuje poprzez obrzucanie czytelnika stekiem 
wyzwisk i pełnych ciętej ironii komentarzami. 
Mechanika gry jest niemal w całości oparta na 
przechodzeniu z paragrafu do paragrafu (oczywiście 
w zależności od podjętych decyzji), choć czasem 
przyjdzie nam też rzucić monetą. Już sama misja, 
z którą przyjdzie nam się zmierzyć - odnalezienie 
szalonego naukowca który pragnie zniszczyć 
wszechświat -  zwiastuje to, co czeka nas na 
kolejnych stronach. A jest to nieskończona otchłań 
absurdu, groteski oraz specyficznego humoru.

 Niewątpliwie pozycja skierowana jest do 
odbiorcy nastawionego wyłącznie na rozrywkę, 
bowiem po prostu nie można brać tego, co oferuje 
nam wykreowany przez autora świat, na poważnie. 

1  Urodzony w 1925 roku.
2  Podgatunek science fiction, traktujący o 
międzygwiezdnych przygodach jednego bohatera, bądź 
całej drużyny, w swej estetyce często nawiązujący do 

fantasy  

Z jednej strony jest to niewątpliwie zaleta, lecz z 
drugiej czytelnik, który wcześniej odpowiednio nie 
nastawi się do odbioru tego specyficznego dzieła, 
może poczuć się zawiedziony. 

 Najważniejsze jest nastawienie. Utwór 
ten w pełni zaspokoi tych, którzy szukają chwili 
odpoczynku oraz lubią dziwaczne, groteskowe 
historie. Również „zwykłym” odbiorcom ta pozycja 

może przynieść niemało radości, jeśli 
podejdą do prezentowanej im na kartkach 
treści z odpowiednim dystansem. Tych, 
którzy poszukują ambitnej historii bądź 
choćby klasycznej przygody „w ratowanie 
świata” prawdopodobnie rozczaruje 
lektura I Ty możesz zostać Stalowym 
Szczurem. Mimo to, ten sympatyczny 
projekt wart jest polecenia, choćby jako 
zabójca nudy w kolejce, czy też długiej 
podróży. Mnie osobiście dzieło pana 
Harrisona specjalnie nie urzekło, choć 
nie mogę odmówić mu pomysłowości

 
Beniamin „KrowaQ“ Muszyński

 
Autor: Harry Harrison 
Tytuł: I Ty możesz zostać Stalowym Szczurem 
Wydawnictwo: Amber 
Rok wydania: 1995 
Ocena: -7/10
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Patrol w yorksze
 W tym numerze chciałbym skupić 
swoją i Waszą uwagę na Patrolu w Yorksze, 
którego akcja rozgrywa się w doskonale 
znanej większości czytelników, fantastycznej 
konwencji. Fantasy to gatunek literacki, który w 
ostatnim półwieczu przeszedł prawdziwy rozkwit. 
Niezależnie od opinii co do poziomu artystycznego 
współczesnych dzieł reprezentujących ten nurt 
trzeba przyznać, że stanowi on nader wdzięczny 
materiał dla wszelkiej maści twórców, szczególnie 
w branży komputerowej. Prawdziwa lawina pozycji 
spod znaku „fantasy” zalała zarówno użytkowników 
komputerów jak i „konsolowców“. Również w 
świecie gier książkowych wielu sięgnęło do tego 
źródła. Wyraźnie nakreślone schematy ułatwiają 
pracę twórczą, szczególnie początkującym autorom. 
Mimo wspomnianej schematyczności, przy dobrej 
„obróbce” można osiągnąć naprawdę interesujące 
rezultaty. 
 Taki efekt udało się osiągnąć Khazisowi i 
Corwinowi. Choć panowie ci nie są znani z imienia 
i nazwiska, wiadomo, iż aktywnie współpracują 
z portalem o tematyce RPG Elixir. Przed paroma 
laty stworzyli dwa projekty: Ładunek oraz Patrol 
w Yorksze. Zanim przejdę do pełnego omówieniu 
drugiego projektu, skupię na chwilę naszą 
uwagę na Ładunku. Ten skromny, rozpisany 
ledwie na 55 paragrafów utwór wyszedł spod 
ręki Corwina. Opowiada o perypetiach głównego 
bohatera, najemnika, który wraz z dwoma innymi 
wojownikami wynajęty został do eskortowania 
pewnego kupca oraz jego cennego, tajemniczego 
ładunku. Niestety, podobnie jak Patrol… stworzony 
został jedynie z myślą o lekturze na ekranie 
monitora i zawiera się w jednym pliku odpalanym 
za pomocą przeglądarki internetowej. Przejścia 
pomiędzy kolejnymi paragrafami dokonuje się za 
pomocą hiperłączy podpiętych pod dostępne drogi 
wyboru. Odstęp między poszczególnymi częściami 
jest na tyle duży, że czytelnik nie ma możliwości 
podglądnięcia następnego fragmentu. Mechanika 
obydwu projektów opiera się na uproszczonym 
systemie statystyk, takich jak: Cechy, Umiejętności 
oraz Ekwipunek. Zarówno w sposobie narracji, 
prowadzenia walk, jak i przebiegu samej historii 
wyraźnie widać, że autorzy mają już za sobą niejedną 
sesję RPG i tworzą swoje dzieła opierając się na 
doświadczeniach z pisania przygód. Ciężko ocenić 
to jednoznacznie jako wadę albo zaletę. Zależy to 

przede wszystkim od podejścia czytelników do 
kwestii przenikania się gatunków gier fabularnych 
oraz paragrafowych.  
  Patrol w Yorksze liczy sobie 133 paragrafy i 
jest wspólnym dziełem Khazisa (odpowiedzialnego 
zarówno za historię, jak i tekst) oraz Corwina 
(twórcę historii). Czytelnik zostaje wprowadzony 
w świat gry, do królestwa Yordee podnoszącego 
się po niedawnej, wielkiej wojnie z siłami zła, 
dowodzonymi przez bliżej niesprecyzowanego Pana 
Ciemności. Wydarzenia, w których uczestniczymy 
dzieją się po roku od chwili zakończenia głównych 
działań wojennych. Naszym bohaterem jest barczysty 
mężczyzna, szlachcic, który przehulał większą część 
swojego majątku podczas młodzieńczych pijatyk. 
Aby jakoś podbudować nadszargnięty tym honor 
rodziny oraz zarobić na utrzymanie zaciągnął się 
do armii, gdzie dostrzeżono jego talent. Niezwykła 
wytrzymałość i umiejętności sprawiły, iż szybko 
został przeszkolony na zwiadowcę, którego zadaniem 
było patrolowanie Złoziemi. Przygoda, w której 
uczestniczymy, ma jednak miejsce w stolicy, podczas 
pogodnej, wiosennej nocy. Naszym zdaniem jest 
patrolowanie ulic pełnych świętujących zwycięską 
bitwę sprzed roku ludzi. Na szczęście fabuła nie 
ogranicza się do tego, stosunkowo prostego, zadania 
i przyjdzie nam w kilku miejscach zdecydować o tym, 
co właściwie jest „dobrem”, a co „złem”.  
 Fabuła jest właśnie najmocniejszym punktem 
tej pozycji. Mimo sztampowego świata oraz typowego 
dla fantasy modelu „bohatera z przeszłością” 
całość zapada w pamięć właśnie dzięki ciekawym 
rozwiązaniom fabularnym. Będziemy musieli 
odpowiedzieć sobie na kilka pytań związanych z 
definiowaniem „zła” i podjąć decyzje, które nieraz 
mogą wydawać się co najmniej „ dwuznaczne 
moralnie ”. Jak już wspomniałem, projekt stworzony 
został wyłącznie z myślą o elektronicznej rozgrywce, 
co trzeba niestety uznać za wadę. Na szczęście całość 
zawarta jest w jednym pliku, więc przy stosunkowo 
niewielkim nakładzie pracy można przerzucić treść 
gry do edytora tekstu, aby przygotować wersję do 
wydruku. Mimo tych niedogodności technicznych 
pozycję tę z szczerym sercem polecam wszystkim, 
szczególnie zaś miłośnikom fantastyki. 
 

Beniamin „KrowaQ“ Muszyński
 
Autorzy: Khazis i Corwin
Tytuł: Patrol w Yorksze
Ocena: - 7/10
Do pobrania na stronie:
http://gryparagrafowe.webpark.pl/download.html
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dinara
Podejmując się zadania zrecenzo-

wania, Dinary miałem pewne obawy. Jak 
bowiem napisać rzetelnie i obiektywnie tekst 
o grze, która jako pierwsza wprowadziła 
mnie do paragrafowego świata i sprawiła, 
że utonąłem w nim bez reszty? A w 
dodatku została napisana przez zastępcę 
redaktora naczelnego niniejszego pisma? 
Odpowiedź na to pytanie jest tyleż prosta 
co kontrowersyjna: nie da się! Na szczęście 
oprócz czynnika stricte sentymentalnego 
(oraz lojalnościowego) wpływ na ocenę 
końcową miały także inne elementy, przede 
wszystkim świetnie skonstruowana fabuła 
oraz naprawdę rzetelnie i konsekwentnie 
budowany klimat. 

Akcja gry ma miejsce jesienią roku 1944 w 
Chorwacji. Druga wojna światowa powoli dobiega 
końca. Niemieckie dowództwo wysokiego szczebla 
coraz bardziej zdaje sobie sprawę z faktu, że ten 
konflikt jest już przegrany, wobec czego za wszelką 
cenę stara się uniknąć płynących z tej porażki 
przykrych konsekwencji. Człowiekiem, który 
jako jeden z pierwszych zaczyna dostrzegać skalę 
narastającego problemu, i stara się zapewnić sobie 
oraz swojej rodzinie spokojną 
przyszłość po zakończeniu 
wojny, jest Minister Rzeszy 
do spraw okupowanych 
Terytoriów Wschodnich – Alfred 
Rosenberg. To właśnie dla 
niego pracuje Johan Karenberg, 
główny bohater Dinary. 
Chociaż właściwie powinienem 
powiedzieć Dymitri Iwanowicz 
Gawryłow. Dlaczego? Ponieważ 
tak naprawdę postać, w którą 
przyjdzie nam się wcielić, 
jest dobrze zakamuflowanym 
oficerem NKWD, który od lat 
pełni służbę wywiadowczą w 
szeregach SS. 

Nasza przygoda rozpoczyna się w chwili, gdy 
Alfred Rosenberg w zaufaniu zleca nam pewną misję. 
Mamy dotrzeć do górskiego klasztoru na terytorium 
Chorwacji, gdzie Eryk Rosenberg - brat naszego 
przełożonego -  wraz z wiernym mu oddziałem SS 
pilnuje tajemniczego skarbu w postaci sześciu skrzyń 
złota. Korzystając z nadarzającej się okazji, jak na 

prawdziwego, zimnokrwistego sukinsyna rodem 
ze Związku Radzieckiego przystało, Gawryłow po 
przybyciu na miejsce postanawia pozbyć się Eryka 
Rosenberga i zagarnąć całość skarbu dla siebie. 
Dinara jest drugą w kolejności grą książkową 
autorstwa Beniamina Muszyńskiego. Napisana w 
2008 roku pozycja zawiera łącznie 262 paragrafy, 
zamieszczone na 76 stronach. Jak na grę amatorską, 
powyższy wynik prezentuje się naprawdę 
imponująco! Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę 
fakt, że ostatecznie oferuje nam ona również aż 
jedenaście zakończeń w czterech alternatywnych 
wariantach. Nie licząc przy tym oczywiście kilkunastu 
mniej lub bardziej spektakularnych zgonów, które 
również mogą nam się przytrafić podczas rozgrywki. 
Jak więc wynika z powyższego opisu, gra zapowiada 
na długą i wciągającą pozycję. Pierwsze, pozytywne 
wrażenie zaczyna się niestety delikatnie zacierać 
już w chwili, gdy przejdziemy do zasadniczej jej 
części. Od strony językowej gra prezentuje się 
bowiem średnio. Gołym okiem widać, że nawet 
po trzech latach od daty wydania potrzebuje ona 
solidnej korekty. Ogromna masa literówek i błędów 
gramatycznych sprawia że mimo ciekawej fabuły, 
czytanie w pewnym momencie zaczyna nas drażnić. 
Porównując Dinarę z późniejszymi produkcjami 
Muszyńskiego, ta pozycja wypada pod tym 
względem naprawdę kiepsko. Można jedynie żywić 
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości autor pokusi 

się o wprowadzenie spóźnionych, 
ale jednak jakże potrzebnych, 
poprawek.
 Kolejną rzeczą, która kłuła 
mnie w oczy zaraz po rozpoczęciu 
rozgrywki, to dosyć licha długość 
pierwszych paragrafów, które 
ograniczały się w zasadzie do 
poleceń w stylu: „idź tu, idź tam”. 
Wydaje mi się, że aby zachęcić 
czytelnika to dłuższego obcowania 
z Dinarą sam początek gry 
powinien być nieco mocniej 
zarysowany pod względem opisu 
miejsca w którym dzieje się akcja. 
Na szczęście z każdym kolejnym 

podpunktem gra nabiera rumieńców i staje się coraz 
bardziej rozbudowana i interesująca. 
 Podczas gry udało mi się także wyłapać parę 
absurdalnych błędów, które choć nie przeszkadzają 
w żaden sposób w rozgrywce, to jednak dosyć 
mocno rażą po oczach. Warto wspomnieć chociażby 
o jednym z nich. Dotyczy on paragrafu numer 19 w 
rozdziale Tajemnicze notatki kiedy to nasza postać 

Kilka kul utkwiło w kole 
zapasowym umieszczonym z 
tyłu pojazdu, reszta
odbijała się od drzwi 
zostawiając na nich 
charakterystyczne ślady. 
Jednak jeden z pocisków
trafił w okolice baku i choć 
szczęśliwie odbił się od 
karoserii, to pozostawił po 
sobie małą
pamiątkę(...) fragment Dinary
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penetruje pewien budynek. Możemy w tym miejscu 
wybrać, którą jego część chcemy odwiedzić. Jakież 
było moje zdziwienie, kiedy odkryłem, że wśród 
możliwych opcji dostępny jest także… paragraf 19, 
który przecież właśnie czytam!
 Pomimo tych paru 
małych wad na tle warsztatowym, 
warto przyjrzeć się Dinarze z 
zupełnie innego powodu, jakim 
jest naprawdę wspaniały klimat. 
Co ważne, autorowi udało się 
zręcznie połączyć elementy 
fabularne z labiryntowymi, co 
wbrew pozorom wcale nie jest 
zabiegiem łatwym. Sam byłem 
dosyć sceptycznie nastawiony 
do penetrowania górskiego pasma otaczającego 
chorwacki klasztor dopóki nie natknąłem się w 
nim na kilka interesujących zwrotów akcji. O 
labiryntowej części Dinary zmieniłem zdanie 
także dlatego, że Muszyńskiemu udało się uniknąć 
w niej tej charakterystycznej toporności, jaką z 
reguły posiadają gry tego typu. Chodzi mi głównie 
o stosunkowo schematyczne i nudne opisy 
odwiedzanych pomieszczeń. W Dinarze są one na 
tyle ciekawe i wciągające, że najzwyczajniej w świecie 
zapomina się w ogóle o tym, że część akcja rozgrywa 
się właśnie w podziemiach. 

Jeśli chodzi o dialogi to stoją one na dobrym 
poziomie. Podczas rozmowy, przy wyborze 
odpowiedzi naprawdę warto czasami zastanowić 
się przez kilka chwil jaką decyzję podjąć, aby dzięki 
temu uniknąć marnego losu i niepotrzebnie nie 
zaczynać gry od początku. A przyznam szczerze, 
że miejsc takich jest stosunkowo sporo. Warto 
wspomnieć chociażby o scenie we wnętrzu góry 
gdzie spotykamy rannego oficera Kurczatkowa. W 
zależności od naszych wyborów możemy zadać mu 
tylko ograniczoną ilość pytań (w zasadzie to jedno), 
a informacji które chcielibyśmy od niego uzyskać 
jest zdecydowanie więcej. Dlatego też  trzeba być 
naprawdę zdecydowanym na taką, a nie inną 
odpowiedź. 

Także postacie, z którymi będziemy mieli 
styczność, sprawiają wrażenie wiarygodnych i 
wyrazistych, dzięki czemu łatwiej można wczuć się 
w klimat gry. Żeby nie być gołosłownym, można 
byłoby przytoczyć w tym miejscu chociażby postać 
przywołanego już powyżej oficera Kurczatkowa i 
jego rozmowę z Gawryłowem na samym początku 
rozdziału drugiego (Ci, co już grali, wiedzą o czym 
mówię. Tych, którzy nie mają pojęcia serdecznie 
zapraszam do gry.). Sam Gawryłow również 

prezentuje się jako postać ciekawa. Jego charakter 
cechuje spryt, determinacja i nieustępliwość, a czego 
chcieć więcej od radzieckiego szpiega? 
 Podsumowując, po ukończeniu przygody 
mogę szczerze powiedzieć, że czas jaki poświęciłem 

na jej przejście nie był czasem 
straconym, a Dinara to pozycja 
obowiązkowa dla każdego 
fana gier paragrafowych. 
Coś dla siebie znajdą tutaj 
zarówno miłośnicy horroru jak 
i wojskowi zapaleńcy czy też 
historycy-amatorzy, którym 
okres drugiej wojny światowej 
jest szczególnie bliski. Jeśli 
akurat macie kilka godzin tylko 

dla siebie, to nie pozostaje Wam nic innego jak tylko 
wcielić się w skórę Dimitrija Iwanowicza Gawryłowa 
i rozpocząć poszukiwania nazistowskiego skarbu! 

Piotr Bąkowski

Autor: Beniamin Tytus Muszyński
Tytuł: Dinara: Prastare szczyty
Rok wydania: 2008
Ocena: 8.5/10
 
Do pobrania na stronie:
http://gryparagrafowe.webpark.pl/download.html

Podejmujesz decyzję: 
schodzisz. Po kilku minutach 
pojmujesz, iż popełniłeś błąd. 
Krew napływa ci do mózgu, 
próbujesz się zaprzeć rękami 
i nogami, lecz czujesz jak 
zaczynasz się ześlizgiwać(...) 
fragment Dinary
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Spektakl interaktywny

Szalone nożyczki
Teatr Bagatela

 Skoro powstała literatura inter-
aktywna, film interaktywny, powstają plany 
serialu interaktywnego, to czemu teatr nie 
mógłby być? Wydaje się, że właśnie twórcy i 
odtwórcy teatralni mają największe pole do 
popisu jeśli chodzi o umożliwienie widzom 
wpływu na fabułę. A jednak, przynajmniej w 
polskich teatrach, sztuka interaktywna jest 
rzadkością... z jednym wyjątkiem.
 Komedia kryminalna Szalone Nożyczki 
(Shear Madness) autorstwa Paula Pörtnera jest 
spektaklem niezwykłym z kilku powodów. Została 
wpisany do księgi rekordów Guinessa jako najdłużej 
i najczęściej wystawiania niemuzyczna sztuka w 
Stanach Zjednoczonych, zdobył Nagrodę Charliego 
Chaplina i America’s Raven Award. Jest to pierwsza 
sztuka interaktywna, która zdobyła współcześnie 
tak wielkie uznanie.1 Jej fenomen nie ominął także 
naszego kraju. Była wystawiana już w Białymstoku, 
Bielsku-Białej, Cieszynie, 
Gdyni, Elblągu, Słupsku, 
Wrocławiu, Zielonej Górze, 
w Łodzi, no i oczywiście 
w Krakowie. Właśnie 
w królewskim mieście 
wybrałem się obejrzeć tę 
sztukę, z tego też powodu 
jej recenzja odnosi się 
głównie do spektaklu 
wystawionego przez Teatr 
Bagatela.
 Akcja dzieje się 
w salonie fryzjerskim w mieście... tu pierwsza 
niespodzianka. Każdorazowo  dzieje się w tym 
mieście, w którym spektakl jest wystawiany, a 
więc oglądałem akcję dziejącą się w krakowskim 
zakładzie fryzjerskim. Właścicielem zakładu jest 
kochający inaczej Tonio, który ma problem ze 
słynną pianistką Izabelą Richter mieszkającą nad 
jego miejscem pracy. Zagłusza ona rozmowy w 

1 Nie można jej wszakże uznać za pierwsza sztukę 
interaktywną w historii. Wszak walki w koloseum 
także często przybierały formę porównywalną do sztuk 
teatralnych (gladiatorom narzucono role do odegrania), 
a na ich finał niejednokrotnie wpływ miała publiczność 
wywierająca nacisk na Cezara. W swoim bestialstwie i 
okrucieństwie był to rodzaj sztuki interaktywnej.

salonie swoją grą, a wszystko wskazuje na to, że 
robi to celowo. Czy powinno się z tego powodu 
robić aferę? Ostatecznie Tonio i Barbara (fryzjerka) 
nie mają zbędnego tłoku, nie narzekają na brak 
klientów, więc pani Richter nikogo nie odstrasza. 
Wkrótce zakład odwiedza stała bywalczyni, pani 
Dąbek (osoba z wyższych sfer), bliżej nieznany 
człowiek w stroju robotnika i szemrany jegomość 
Wurzel. Wesoło toczy się komedia, w trakcie której 
wzburzony „robotnik” wychodzi bez zamawianego 
golenia (Tonio niezbyt wywiązał się z zadania), a 
pani Richter zdecydowanie przesadza ze swoim 
fortepianem. Po chwili robi się małe zamieszanie, z 
różnych powodów wszyscy gdzieś wybiegają, każdy 
załatwia jakieś swoje interesy i... krzyk Basi, która 
zbiega z góry. Dowiadujemy się, że Izabela Richter 
nie żyje. Ktoś zadźgał ją fryzjerskimi nożyczkami. 
Do zakładu wparowuje „robotnik”, który okazuje 
się być policjantem, razem ze swoim asystentem. 
Richter zgłosiła policji, że ktoś jej groził, dom był 
pod obserwacją, tragedii nie udało się uniknąć, 
zaczyna się śledztwo... w którym uczestniczy cała 
publiczność. Przynajmniej w założeniu.
 Najpierw policjanci, wspierając się uwagami 
publiczności, odtwarzają przebieg wydarzeń w 
salonie. W trakcie rekonstrukcji i przesłuchań 

wychodzą na światło dzienne 
nowe fakty, a trzeba na nie 
uważać. W antrakcie sztuka 
nie zostaje przerwana. Do 
częstujących się herbatą 
widzów wychodzi policjant 
i osobiście, notując 
spostrzeżenia, przepytuje 
świadków.
 Zabawa jest przednia. 
Jeśli mowa o wykonaniu 
Teatru Bagatela, trzeba 
powiedzieć, że reżyser 

Marcin Sławiński wykonał kawał dobrej roboty. 
Nawiązanie do lokalnego kolorytu Krakowa, było 
tak trafne i barwne, że aż ciężko mi sobie wyobrazić, 
że akcja mogłaby się toczyć gdzie indziej. Przyznam 
nawet, że byłem wzburzony, gdy okazało się, że 
najbardziej szemrana postać, Wurtzel, mieszka w 
tym regionie, gdzie nieoficjalnie mieści się część 
naszej redakcji, Zabłociu, co miało podkreślać jego 
niski status społeczny. (Oj! Przynajmniej wynajęciu 
pokoju kosztuje tu grosze, a do Centrum można 
dojść piechotą!). Wojciech Leonowicz wcielił się tak 
wiarygodnie w rolę Tonia, że zachwycał swoją grą nie 
tylko publiczność, ale spontanicznymi pomysłami 
zaskakiwał także aktorów (co dało się dostrzec, ale 
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nie można tego poczytać za minus). Także pozostali 
aktorzy, Aleksandra Godlewska (Basia), Ewa Miltoń 
(pani Dąbek), Przemysław Brany (Wurtzel), Łukasz 
Żurek (policjant śledczy) i Przemysław Redkowski 
(drugi policjant), grają wiarygodnie, a na scenie i 
umieją dobrze improwizować, i bawić się dobrze 
razem z publicznością.
 Warto jeszcze dodać, że sztuka rozpoczyna 
się dialogami nawiązującymi do tematów aktualnie 
popularnych w mediach. Także czas trwania akcja 
dzieje się w czasie rzeczywistym, czyli jeśli sztuka 
zaczyna się o godz. 19:45, to właśnie taka jest 
godzina w zakładzie fryzjerskim Tonia.
 Oddanie realiów miasta, w którym sztuka jest 
przedstawiana, nawiązanie do aktualnych wydarzeń, 
czas akcji tożsamy z czasem rzeczywistym, świetna 
gra aktorska, publiczność jako integralna część 
historii. Czy można tu znaleźć jakieś minusy?
 Niestety tak. Po pierwsze (uwaga ta 
może odnosić się tylko do Teatru Bagatela) w 
przesłuchaniu nie uczestniczą osoby z balkonów. 
Ich podniesienie ręki było zwyczajnie ignorowane, 
a szkoda. Ani na stronie teatru, ani na plakacie, 
ani w kasie nikt nie informuje widzów, że w czasie 
spektaklu wyżej usytuowani widzowie nie będą 
uczestniczyć w pełni w sztuce. Za to porozmawiać ze 
śledczym w antrakcie i w głosowaniu wskazującym 
winnego uczestniczą już wszyscy. Co do głosowania... 
no właśnie. W tym co napisałem wcześniej nie ma 
leksykalnej pomyłki. Publiczność wskazuje winnego 
i okaże się nim zawsze ten, na kogo ona wskaże. 
Choć zabawa w detektywa jest świetną rozrywką i 
daje dużo radości, jaki ma ona głębszy sens, jeśli 
ma się 100% pewność, że choć wszyscy palnęli 
totalną głupotę, okaże się, że mają rację. Brakuje tu 
uroku kryminału, który zakłada z góry, że możemy 
się mylić. Przecież to właśnie ta niepewność dodaje 
smaku dobrej historii ze zbrodnią w tle. Takie 
rozwiązanie, łechtające ego publiczności, odbiera 
także pewien urok fabularnej, interaktywnej 
sztuce. Wszak to ciężar decyzji, sprawia, iż nabiera 
ona wartości. Jaki jest ciężar, skoro jest odgórne 
założenie, że zawsze mamy rację?
 Bez problemu jestem sobie w stanie 
wyobrazić teatralną sztukę jeszcze bardziej 
interaktywną, z większym włączeniem do gry 
widzów. No ale cóż... Nie od razu Rzym zbudowano. 
W końcu i gry książkowe wzięły swój początek 
od powieści Gry w Klasy Julio Cortazara, której 
nowatorska jak na tamte czasy interaktywność, dziś 
już nikogo nie powala. Być może sukces tej sztuki 

zwróci uwagę młodych scenarzystów oraz reżyserów 
na nową gałąź sztuk teatralnych, czego i im, i sobie 
jako widzom, życzymy.

Mikołaj Kołyszko

Tytuł: Szalone Nożyczki
Autor: Paul Pörtner
Przekład na język polski: Elżbieta Woźniak

Teatr Bagatela
Reżyser: Marcin Sławiński
Występują: Aleksandra Godlewska, Przemysław 
Redkowski / Marcin Kobierski, Wojciech Leonowicz 
/ Adam Szarek, Przemysław Branny/ Przemysław 
Redkowski, Łukasz Żurek, Ewa Mitoń.

Ocena: 7/10
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ZeStAW POMOcnicZny 
LABiRyntOWegO 

LOcHOŁAZA

Lochy Labiryntu to gra ciekawa, ale nie 
pozbawiona frustrujących błędów. Paragrafy nie 
zawsze pozwalają na wybór kierunku marszu, 
niektóre miejsca odkrywają przed Tobą swoje 
tajemnice dopiero wtedy, kiedy odwiedzisz je drugi 
raz. 
 Niniejszy  poradnik ma za zadanie pomóc Ci 
w poszukiwaniach Fryderyka, oszczędzając gniecenia 
źle narysowanych map i połamania zastępów 
ołówków. 
 W części pierwszej poradnika odnajdziesz 
solucję do gry. Pamiętaj jednak, że przedstawia ona 
jedynie najkrótszą z możliwych dróg ukończenia 
przygody – nie bój się eksplorować labiryntu na 
własną rękę, bo do odkrycia czeka Cię jeszcze 
wiele postaci i lokacji. Pamiętaj też, że podstawą 
jakiejkolwiek gry jest czerpanie z przyjemności ze 
stawianych przez nią wyzwań. Z tego powodu do 
solucji zajrzyj dopiero wtedy, kiedy zabłądzisz.
Przyjemnej zabawy!

I. POZNANIE CELU WYPRAWY
 1. Do labiryntu wejdź pierwszym możliwym 
wejściem. Możesz zignorować śpiącego staruszka. 
Na pierwszym skrzyżowaniu (90) pójdź na północ 
(po drodze miniesz paragraf 38, ale nie zaznaczaj go 
na mapie – wbrew pozorom nie opisuje on faktycznie 
istniejącego korytarza, a jedynie informuje, że 
wybrałeś taką a nie inną drogę). Znajdziesz się w 
paragrafie 98, który stanowić będzie swoistą bazę 
wypadową niniejszej solucji. 

 2. Ze skrzyżowania ruszaj dwa razy na zachód 
(74, 25), a potem na północ (31, 12,  34). Otwórz 
drzwi i odpowiedz na zagadki Czarnoksiężnika. 
Informacje, którymi uraczy cię czarnoksiężnik (lub 
też mag, jak również tytułuje go gra) odnajdziesz 
w paragrafie 254. Dowiadujesz się z niego, że w 
labiryncie znajdują się pewne szczególne drzwi. To 
za nimi czeka na Ciebie finał przygody. Żeby jednak 
otworzyć wrota, potrzebować będziesz dwóch części 
talizmanu. Wyjdź z komnaty i wróć do skrzyżowania 
z paragrafu 98, wybierając drogę na południe (99, 
12, 25) i wschód (60,  8, 98).

II. ZDOBYCIE BLASZKI Z KRZYŻYKIEM

 1. Znajdujesz się na skrzyżowaniu (98). 
Ruszaj na zachód (74). Skręć w południową 
odnogę korytarza – wkraczasz w obszar, którego 
nie możesz zaznaczyć na mapie. Zaatakuje Cię tutaj 
ŁUCZNIK (4, 4), ale nie wycofuj się z komnaty – 
idź uparcie w jego stronę, licząc na pomyślne rzuty 
kością. Sama walka z nim nie powinna nastręczyć 
kłopotów. Kiedy odniesiesz zwycięstwo, zdobędziesz 
ŁUK, a Twoja SIŁA wzrośnie o 1.

 2. Kolejny krok zależy od tego, jak mocno 
na Twojej KONDYCJI odbiła się przygoda z 
ŁUCZNIKIEM. Następny wróg będzie nieco 
bardziej wymagający (5, 5), dlatego zdecyduj, czy 
potrzebujesz leczenia. Jeśli tak, przejdź teraz do 
znajdującej się niżej ramki LECZENIE. Odzyskasz 
10 punktów KONDYCJI, uzyskasz dodatkowy 
punkt SIŁY, ale będziesz musiał stoczyć walkę z 
KRONKAMI (1, 2; 2, 3; 3, 4).

 3. Jeśli natomiast uważasz, że jesteś gotowy 
na ciężką walkę, a kompletne uzdrowienie może 
zaczekać, to wyjdź z komnaty ŁUCZNIKA i skieruj 
się na wschód. Dojdziesz do skrzyżowania, na 
którym byłeś niedawno (98). Skręć w nim na 
południe (90), a następnie na wschód (72). Ściany 
i podłoga korytarza staną się gładkie, a w pieczarze 
przed Tobą czaić się będzie ATAMARAN (5, 5). 
Szczęśliwie możesz z nim walczyć, bo masz ŁUK. 
Kiedy bestia padnie, otrzymasz dodatkowy punkt 
SIŁY. Tekst gry skieruje cię na skrzyżowanie (90), ale 
wejdź do pieczary potwora jeszcze raz. Odnajdziesz 
tam bardzo ważny przedmiot: BLASZKĘ Z 
KRZYŻYKIEM. Wyjdź z powrotem na skrzyżowanie 
(90) i udaj się na północ (38, a nim do 98).

____________________________________
Twoja KONDYCJA jest już zapewne bardzo 
nadwyrężona. Lecząc się w podany poniżej sposób 
nie tylko odzyskasz maksimum punktów KONDYCJI, 
ale staniesz się silniejszy o kolejny punkt.

LECZENIE I
Kiedy wyjdziesz z pieczary łucznika, skieruj się na 
zachód. Jeśli wędrówkę zacząłeś z paragrafu 98, to 
udaj się o jeden raz więcej na zachód. Na drugim 
skrzyżowaniu (107) skręć na północ (116), zaraz 
potem na zachód (184). Na skrzyżowaniu (251) skręć 
na północ i przeskocz przez żerdź (202). Trafisz w ręce 
Karadżów. Poddaj się ich eksperymentowi, a nie dość, 
że dostaniesz 10 sztuk złota, odzyskasz 10 punktów 
KONDYCJI, to twoja SIŁA wzrośnie o dodatkowy 1 punkt. 
Karadżowie wypuszczą cię na północ od miejsca, w 
którym stała żerdź. Skieruj się na wschód (do 264), 
otwórz drzwi i stocz walkę z KRONKAMI (1, 2; 2, 3; 3, 
4).
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II. ZDOBYCIE TAJEMNICZEJ BLASZKI

 1. Strzeże jej silny, ale za to ostatni potwór 
w grze - OGRE (4, 3). Należy on do skrajnie 
nieprzyjemnych, bo już na początku walki odbiera ci 
3 punkty KONDYCJI. Aby ukończyć grę, potrzebować 
będziesz jeszcze 5 punktów. Jeśli uważasz, że te 3 
odebrane przez OGRE punkty KONDYCJI mogą 
zaważyć na pomyślnym zakończeniem gry (weź 
pod uwagę jeszcze punkty, które możesz stracić 
w walce z nim), przed wykonaniem poniższych 
instrukcji musisz pokonać BESTIĘ. Informację o niej 
znajdziesz w ramce. Teraz ruszaj jednak na OGRE.
 Z paragrafu 98 udaj się na wschód (23) i na 
południe (312). Ślepy zaułek. Zawróć i udaj się na 
wschód. W paragrafie 346 korytarz skręci na północ. 
Udaj się w tym kierunku, zignoruj drzwi (313) i udaj 
się dwukrotnie na południe (341 i 244). Byłeś tutaj, 
ale nie robiłeś żadnej dziury.
 Przejdź do 159, nie przestrasz się OGRE 
i stań z nim do walki (4,3). Dzięki zwiększonej 
SILE, jego ciosy nie powinny wyrządzić Ci większej 
krzywdy. Z rupieciarni, w której się znalazłeś, weź 
TAJEMNICZĄ BLASZKĘ i dowolny inny przedmiot.

 UWAGA! Od momentu walki z OGRE 
potrzebować będziesz minimum 5 punktów 
KONDYCJI do ukończenia gry. Jeśli masz mniej, 
wykonaj teraz instrukcje podane w tabelce poniżej. 
W tym momencie możesz.

III. ZAKOŃCZENIE
1. Paragraf pozwalający Ci wyjść  rupieciarni 

– z niewiadomych powodów – kieruje Cię tylko do 
paragrafu 98. Na skrzyżowaniu tym idź na zachód 
(74, 25, 39) tak długo, aż dojdziesz do skrzyżowania 
o paragrafie 107. Idź ciągle na północ (116, 267, 
342, 305 - przygotuj się na utratę punktu Kondycji 
w komnacie Kronków! - 278), aż trafisz do 
opisywanych przez Czarnoksiężnika drzwi (302). 
Wiesz, co masz robić? Przypomnij sobie mowę 
Czarnoksiężnika, masz BLASZKĘ Z KRZYŻYKIEM 
i TAJEMNICZĄ BLASZKĘ. To części talizmanu, o 
którym wspominał! Dodaj 8 do 88 i przejdź przez 
drzwi do paragrafu 96.

 2. Ruszaj na północ (203). Popłyń łódką wraz z 
prądem i pozwól mu się nieść, aż zobaczysz, że rzeka 
skręca na północny-wschód (331). Wtedy dobij 
do brzegu (283). Tracisz 3 punkty KONDYCJI i 
wszystkie przedmioty, ale za to kończysz pomyślnie 
grę!

Jarek „Obywatel J“ Klofta

Ich maksymalna SIŁA wynosi 6, ale będzie opadać 
wraz ze stratą KONDYCJI. Po walce weź MACZUGĘ, 
opuść komnatę południowymi drzwiami. Pierwsze 
skrzyżowanie będzie tym, które odwiedziłeś na 
początku tego akapitu (116). Powróć do miejsca, z 
którego mogłeś wejść do komnaty ŁUCZNIKA, idąc na 
południe (113, a potem 107), a potem dwa razy na 
wschód (158,  25, 60, 8).

LecZenie ii

Z paragrafu 98 ruszaj na wschód (23, 346; korytarz 
skręca tu na północ i kieruje cię do 313), Zignoruj 
drzwi (329 i 382), na północ (318), zachód (343), 
północ (325), północ (367), wschód (324), północ 
(358) i wschód (317). Wypij wodę ze źródełka, 
a otrzymasz 10 punktów KONDYCJI. Powróć do 
korytarza, którego wyruszyłeś: zachód (358), południe 
(314), zachód (298), południe (293), południe (288), 
wschód (381), południe (345; zignoruj drzwi), 
południe (341), prosto do 98.

pokonanie Bestii
Aby to zrobić, z paragrafu 98 wyrusz na zachód i 
podążaj w tym kierunku tak długo, aż znajdziesz 
się na skrzyżowaniu o paragrafie 107. Na nim idź 
na północ (116), potem na zachód (184) aż do 
skrzyżowania o paragrafie 251. Tam z kolei skieruj 
się na południe (149). Dojdziesz do osady Redrów. 
Porozmawiaj z nimi pokojowo, a otrzymasz HEŁM i 
TARCZĘ. Zgódź się na zgładzenie Bestii (6,7). HEŁM 
uchroni Ciebie przed utratą 3 punktów KONDYCJI 
na rozpoczęciu walki z OGRE.  Po walce wróć do 
paragrafu 98 tą samą drogą, którą tu przyszedłeś.
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edytory
gamebooków  

online
 Zgodnie z zapowiedzią, przedstawiam 
kolejną część artykułu o komputerowych 
edytorach gier książkowych. Ze znaczącą 
różnicą – tym razem przyjrzymy się 
programom, które można uruchomić 
bezpośrednio przy użyciu przeglądarki 
internetowej.
 Zanim przejdę do głównego dania, kilka słów 
wyjaśnienia – w Internecie można znaleźć wiele 
paragrafówek „społecznościowych”, w których każdy 
może dodać własne opcje wyboru i paragrafy, jak 
choćby popularna Gra Nonsensopedii. Pominąłem 
je w tym artykule, gdyż moim celem było pokazanie 
sieciowych edytorów, dzięki którym można stworzyć 
od podstaw własnego gamebooka. Być może 
wrócimy jeszcze do tematu grupowych i otwartych 
projektów w przyszłości. Tymczasem kończmy puste 
gadanie i zobaczmy, co World Wide Web ma nam do 
zaoferowania.

Choose Your Own Adventure Wiki

 Wbrew pozorom tytuł tej anglojęzycznej 
strony Wiki nie ma nic wspólnego z znaną brytyjską 
serią gier paragrafowych – po prostu ze względu na 
jej popularność Anglicy często określają tą nazwą 
gatunek gier książkowych. 
 Mechanizmy  encyklopedii Wiki dobrze 
sprawdzają się w tworzeniu gier paragrafowych. 
Świadczy o tym pokaźna lista ukończonych bądź 
wciąż tworzonych gier, które każdy internauta 
może edytować – strona łączy więc platformę do 
tworzenia gier paragrafowych ze wspomnianym już 
mechanizmem „gamebooków społecznościowych”.
 Choć przy użyciu takich stron można 
bezproblemowo tworzyć gry paragrafowe, to 
ograniczone mechanizmy Wiki powodują, że nie 
rozwiniemy zanadto skrzydeł. Osobiście radziłbym 
skierować swoje kroki w stronę innych portali, 
opisanych w tym tekście.

ChooseYourStory

 Wśród wszystkich zaprezentowanych 
w tym artykule programów do tworzenia gier 

książkowych, ten sprawia wrażenie najlepiej 
wykonanego i najbardziej rozbudowanego. Ma 
sporą bazę artykułów, które ułatwią korzystanie ze 
strony początkującym, rozbudowane możliwości 
(m.in. możliwość tworzenia zmiennych i 
umieszczania ilustracji) i dużą ilość stworzonych 
przez użytkowników gier, podzielonych na kategorie 
gatunkowe. W razie kłopotów z użytkowaniem 
strony zawsze można poprosić o pomoc na forum, na 
którym aktywnie udzielają się fani portalu.
 Teoretycznie mamy więc do czynienia z 
idealną propozycją dla wielbicieli internetowych gier 
paragrafowych, jednak dla wielu ludzi przeszkodę 
będzie stanowić anglojęzyczność witryny i samych 
gier. Jeśli jednak nie obcy Ci język Shakespeare’a, 
to ChooseYourStory jest dla Ciebie pozycją 
obowiązkową.

Fighting Fantasy Gamebook
Sidebar

 Paweł Snori Ziemski, autor rozbudowanej gry 
paragrafowej online Tkacze Burz, stworzył program 
pozwalający rozszerzyć grę napisaną w HTML 
(lub przekonwertowaną na ten język przy użyciu 
niektórych programów do pisania paragrafówek) 
o mechanikę walki z Fighting Fantasy (polskim 
graczom znaną lepiej pod nazwą Fantasolo) i 
rzuty kostką. Jeśli ktoś myśli o stworzeniu gry 
labiryntowej, użycie programu Fighting Fantasy 
Gamebook Sidebar będzie sporym ułatwieniem dla 
niego i przyszłych graczy. 

P9

 Edytor P9 stanowi część założonego w 
2008 roku serwisu Vergate, który miał stanowić 
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rozbudowany portal poświęcony grom tekstowym. 
Niestety strona została szybko zapomniana tak przez 
użytkowników, jak i przez twórcę, powiększając 
stertę umarłych w powijakach projektów dotyczących 
paragrafówek. Serwis, a więc i kreator P9 wciąż 
jednak istnieją. I całe szczęście, ponieważ jest to 
proste, wygodne narzędzie, umożliwiające szybkie 
stworzenie całkiem rozbudowanej gry paragrafowej. 
Wpisując w  proste formuły, możemy stworzyć 
(niespodzianka!) sieć paragrafów oraz zmienne, co 
pozwala choćby zrobić kartę postaci ze statystykami. 
W ramach bonusu - łatwa kompilacja na HTML. A 
żeby nie było zbyt dobrze - odrzucająca, czarno - 
biało - czerwona szata graficzna. Cóż, nie można 
mieć wszystkiego...
 W planach była też kolejna wersja kreatora, 
P27. Miała mieć specjalny system rozstrzygania walk 
i  opcję tworzenia gier dla dwóch graczy. Niestety, 
nie wyszła poza „fazę gdybacyjną”.

Paragraf

 Pod tą testową nazwą kryje się bardzo 
wczesna, próbna wersja ciekawie zapowiadającego 
się edytora. Autor (Maciej Kogut, stworzył On 
również stronę pewnego znanego Wam zinu) 
zawiesił projekt ze względu na brak czasu, lecz nadal 
warto przetestować możliwości programu – nie tylko 
po to, by przesłać autorowi swe uwagi, lecz z mniej 
altruistycznych pobudek. To po prostu przyzwoity 
kreator. I choć twórca oznajmił, iż wszystko w nim 
stworzone zostanie prawdopodobnie usunięte, to 
istnieje opcja kompilacji do pliku TXT, z uprzednim 
przemieszaniem paragrafów.
 Niestety, jest to bardzo wczesna wersja, także 
mogą pojawić się różne błędy. Pozostaje zacisnąć 
zęby i czekać w nadziei na kontynuację projektu. Oby 
nastąpiła!

The Neverending Tale

 Niekończąca się opowieść to strona o 
założeniach charakterystycznych dla gier kreowanych 
wspólnie przez społeczność internautów. Twórca 

opisuje je zresztą w krótkim wstępie – zagraj w 
stworzone przez innych gry, a jeśli zabraknie w nich 
wyboru, jaki chciałbyś podjąć, dodaj go. Użytkownicy 
z zapałem spełnili jego prośbę - doprowadziło to do 
sytuacji, gdzie opcji wyboru jest nawet kilkaset w 
jednym paragrafie!
 Możliwe jest jednak również stworzenie 
nowej gry, choć edytorowi brak wodotrysków – 
całość ograniczono do podstawowego podejmowania 
decyzji i wędrowania między paragrafami. Jeśli więc 
chcecie stworzyć własną paragrafówkę onlinę, lepiej 
wybierzcie inny edytor.

Michał „Pinkel” Ślużyński

LINKI
Choose Your Own Adventure Wiki:
http://editthis.info/choose_your_own_adventure/
Main_Page
ChooseYourStory:
http://chooseyourstory.com/
Fighting Fantasy Gamebook Sidebar: 
http://www.dudziarz.e12.pl/otobajka/wordpress/
P9:
http://www.kostekstudio.pl/Vergate/
Paragraf:
http://paragraf.keep.pl/edytorek/
The Neverending Tale:
http://www.coder.com/creations/tale/
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Motywator
Czyli jak wziąć się do roboty.

 Jeśli po zadaniu sobie tego pytania 
masz czyste sumienie, to znaczy, że możesz 
spokojnie ominąć ten artykuł. Jeśli natomiast 
zapadła niezręczna cisza...
 No właśnie. Stało się nagle jakoś wyjątkowo 
cicho...
 Wszystko zaczyna się bardzo pięknie. 
Budzimy się pewnego słonecznego poranka z głową 
kipiącą pomysłami na fantastyczną grę czy powieść. 
Widzimy ją oczami wyobraźni klarowną, niemal w 
całości ukształtowaną. Jest wspaniała, niezwykła, 
wręcz epicka!
 Ta bajka może skończyć się happy endem – 
zasiadamy do pisania, przelewamy myśli na papier, 
czy monitor komputera, jesteśmy usatysfakcjonowani 
rosnącymi dorodnie owocami naszej pracy, co 
motywuje nas do jeszcze większego wysiłku - i tym 
oto sposobem, po tygodniu 
bądź dwóch, nasze dzieło 
jest gotowe. Dokładnie takie, 
jak je sobie wyobrażaliśmy. 
Wygłodniali paragrafów gracze 
i czytelnicy padają na kolana i 
są dozgonnie wdzięczni za tak 
niesamowite przeżycia, kobiety 
wiją się... OK, zagalopowałem 
się nieco, ale prawda, że brzmi 
to kusząco?
 Niestety takie rzeczy 
dzieją się tylko w bajkach, 
salonach Ery i w domu 
KrowaQa. My natomiast 
jesteśmy pesymistami (lub 
ewentualnie umiarkowanymi 
realistami ze skłonnościami 
pesymistycznymi) i po dwóch 
dniach opuściła nas wena. 
Niby wiemy, co napisać, ale 
nie bardzo wiemy jak... A 
właściwie to może lepiej zagrać 
sobie na komputerze, wbić 
kolejny level w WoWie albo obejrzeć kolejny odcinek 
Mody na sukces.
 Początki rzeczywiście są obiecujące, ale po 
drodze do celu czeka nas masa przeszkód w postaci 
braku czasu, braku chęci, usprawiedliwiania swojego 
lenistwa, pięknej pogody na spacer i kusząco 
powiewającej na wietrze firanki (zadziwiające jak 

interesujące potrafią być rzeczy, na które normalnie 
nie zwrócilibyśmy uwagi, kiedy musimy zrobić coś, 
czego nam się nie chce).
 Tak, nasz przeciwnik jest silny, przebiegły i 
nie cofnie się przed niczym byle tylko przeszkodzić 
nam w osiągnięciu celu i zaprzepaścić nasze 
marzenia o ukazaniu się epickiej
przygody. Jest w stanie nawet zmusić nas do 
obejrzenia kolejnego debilnego filmiku z wypadkami 
na You Tube czy czytania miłosnej historii Nergala 
i Dody na Pudelku. Owszem, nasz przeciwnik jest 
również okrutny.
 Jak się przed nim bronić? Jak go uniknąć? 
Co zrobić, by nasze dzieło miało szansę obejrzeć coś 
więcej niż tylko dno naszej szuflady?
 Cóż, jeśli spodziewacie się, że wyjawię 
jakieś cudowne metody superszybkiego pisania czy 
motywowania rodem z kaset Amwaya lub niezwykłe 
preparaty ze sproszkowanego prącia barana 
sprowadzane z Dalekiego Wschodu, to muszę Was 
rozczarować.
 Odpowiedź na dręczące nas pytanie jest 
zadziwiająco prosta i oczywista. Jak powiedzieliby 

koledzy z pobliskiej siłowni: 
trza napier...!!!Ekhm, to 
znaczy trzeba ruszyć cztery 
litery i wziąć się do roboty! 
Oczywiście, można czekać 
na przypływ chęci, na to, że 
wena sama nas dopadnie 
i niesieni jej skrzydłami 
zasiądziemy do pisania, ale jak 
pisał Terry Pratchet – wena 
to takie malutkie cząsteczki 
mknące przez świat i od 
czasu do czasu wpadające na 
nieświadomego człowieka, 
który nagle doznaje olśnienia. 
Problem w tym, że te cząsteczki 
są naprawdę bardzo małe, 
więc prawdopodobieństwo 
oberwania takową jest znikome 
(a tak swoją drogą Terry 
Pratchet musiał chyba oberwać 
jakąś ławicą cząsteczek 
weny...).

 Czy Arnold osiągnąłby 55 centymetrów 
w bicepsie, gdyby całymi dniami siedział przed 
telewizorem? Czy Dave Gahan nagrałby solową 
płytę, gdyby dalej ćpał gdzieś w kącie? Czy Joe Dever 
napisałby sagę o Samotnym Wilku, gdyby... No nie 
wiem, co mógłby robić, ale to nieistotne. Istotne 
jest to, że tego nie robił, tylko wziął się do roboty

źródło: sxc.hu
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i wkładając w to zarówno zapał, jak i ciężką pracę, 
napisał tę sagę. Więc jeśli chcemy, aby nasze dzieło 
powstało nieco wcześniej niż za kilka lat (jeśli w 
ogóle), to musimy naszej wenie nieco pomóc.
 Na szczęście my nie chcemy wcale być 
mistrzami kulturystyki, więc nie musimy wyrzekać 
się wszystkiego na rzecz targania ton żelastwa. 
Nam wystarczy poświęcić pół godziny dziennie 
(na początek) na rzecz pisania. Chyba nie jest 
ciężko zrezygnować z kilku minut spędzonych 
przy komputerze czy przed telewizorem? Te kilka 
minut nic nie wnosi do naszego życia, a gdy przez 
ten czas coś napiszemy, poczujemy się dużo lepiej. 
Poczujemy, że coś tworzymy. Coś, co zostawi po nas 
jakiś ślad.
 Czas na nieco matematyki. Powiedzmy, że 
zaplanowaliśmy sobie niewielki projekt na 200 
paragrafów. Wyznaczmy sobie dzienne minimum 
na trzy paragrafy (jesteśmy w stanie napisać tyle w 
pół godziny). Już po dwóch miesiącach możemy 
się cieszyć ukończonym dziełem, a co ważniejsze, 
możemy uradować naszą paragrafową brać nową 
porcją paragrafowej rozrywki.
 Prawda, że brzmi zachęcająco? I to przy 
założeniu, że napiszemy TYLKO 3 paragrafy 
dziennie. Daję jednak głowę, że zasiadając do 
pisania zatoniemy w naszym świecie na tyle, że na 
trzech paragrafach się nie skończy. Bo kiedy już 
wsiąkniemy w klimat, jesteśmy w stanie pisać do 
upadłego – kilka, kilkanaście stron. A jeśli nie – 
trudno. Zdarza się gorszy dzień. I tak jesteśmy trzy 
paragrafy do przodu, a jeśli nie do końca jesteśmy z 
nich zadowoleni zawsze można je poprawić. Ważne, 
żeby był progres. Najlepsze jest jednak to, że nie 
trzeba przy tym nie wiadomo jak wielkiego nakłady 
pracy czy siły. Trzeba tylko być konsekwentnym w 
działaniu, mieć jasno wyznaczony cel i dążyć do jego 
realizacji.
 I najważniejsze: musimy być w porządku 
wobec siebie. Bo gdy oszukujemy samych 
siebie, nie ma sensu poświęcać czasu na pisanie 
czegokolwiek. Gwarantuję, że z takim podejściem, 
usprawiedliwianiem się, oszukiwaniem, nie 
napiszemy nic, a nasze próby płodzenia tego 
fantastycznego, epickiego dzieła skończą się na 
wrzuceniu pokreślonej kartki do szuflady lub 
śmietnika.

Recoil

Kuźnia KrowaQa
Witam w trzeciej części mojego kursu! 

 Tak więc dotarliśmy do końca. 
Meta jest już blisko, a gra praktycznie 
skończona. Teraz wystarczy trochę prac 
wykończeniowych i nasz projekt może zostać 
opublikowany. Niestety, na tym etapie 
istnieje realna możliwość zaprzepaszczenia 
dotychczasowych wysiłków i „położenie” 
naszego dzieła. Mam nadzieję, że pomogę 
wszystkim czytelnikom uniknąć sytuacji, 
kiedy to, już po publikacji, będą zmuszeni 
pośpiesznie nanosić poprawki oraz 
poprawiać rażące błędy wskazane im przez 
uważnych czytelników. Nie będę skupiał się 
na błędach gramatycznych czy stylistycznych, 
lecz pomogę uniknąć tych najpoważniejszych: 
ślepych dróg, martwych paragrafów, etc. 
 Na początek musimy zdecydować, czy w 
naszej grze zmieniamy numerację. I po co w ogóle 
mielibyśmy ją zmieniać? Wielu graczy zgodnie 
twierdzi, iż „skakanie po paragrafach” to jedna z 
ważniejszych zalet gier książkowych [Ja tam wolę, 
jak paragrafy są bliżej siebie. – dop. red. nacz.]. 
Lubią pośpiesznie przewracać kartki w poszukiwaniu 
odpowiedniego numerka. Ponadto, gdy zdarzy się 
nam dopisać ścieżkę fabularną to przy zachowaniu 
pierwotnej numeracji wyraźnie widać, że została 
ona dodana. Oczywiście „mieszanie paragrafów” 
nie jest wymogiem, a raczej przyjętym zwyczajem. 
Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, szczególnie przy 
obszernych projektach, aby dokonać tego zabiegu, 
lepiej niech zostawi numery niezmienione. W końcu 
najważniejsze jest to, aby nasz projekt nie zawierał 
błędów.
 Opiszę teraz ręczny proces zmiany numeracji, 
co przyda się tym, którzy zdecydowali się na ten 
krok. Na początek należy wypisać numery wszystkich 
paragrafów gry (bądź też z obrębu konkretnego 
rozdziału). W ten sposób uzyskamy przedział 
liczbowy, dla uproszczenia załóżmy 1 – 100. 
Pozostawmy paragraf pierwszy bez zmian, dopisując 
przy nim jedynkę, natomiast od 2 do 100 wpisujmy 
przy wybranych losowo numerach. W ten sposób 
obok pierwotnych numerów pojawią się nowe. 
Teraz w pliku z grą weźmy stary numer w nawias, 
a przed nim postawmy nowy. Pamiętajmy żeby nie 
zapomnieć zrobić tego samego przy odnośnikach 
na końcu każdego paragrafu. Tworzymy nowy plik 
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i mozolnie przekopiowujemy do niego paragrafy, 
układając je już według nowej numeracji, usuwając 
przy tym stare oznaczenia w nawiasach. Gotowe. Jest 
przy tym naprawdę mnóstwo roboty, a i o pomyłkę 
łatwo, trzeba więc szczególnie uważać. Dokument ze 
starymi numerami zostawiamy sobie, na wypadek 
gdybyśmy potrzebowali coś skorygować, do czego 
niestety nieraz dochodzi. 
 Nadszedł czas 
na właściwą korektę. 
Zaczynamy grać, czytając, 
jeśli to możliwe, półgłosem 
każdy paragraf. Dzięki 
temu będzie nam prościej 
wyłapać potknięcia sty-
listyczne i językowe. 
Zaznaczamy gdzieś numery, 
które odwiedzamy, tak aby 
mieć pewność, że żadnego 
nie opuściliśmy. W ten 
sposób szybko wyłapiemy 
„martwe” paragrafy, czyli 
te, do których nie ma 
żadnego odnośnika. W przypadku zastosowaniu 
systemu Informacji #X sprawa jest bardziej 
złożona i dodatkowo należy sprawdzić poprawność 
zastosowanych numerów #X, bowiem może 
dojść do sytuacji, kiedy gracz będzie poproszony 
o skorzystanie z konkretnej Informacji, której 
nie będzie mógł zdobyć w tej ścieżce fabularnej. 
Wyjaśnię to na przykładzie. Gracz jest w § 22 i jeśli 
posiada Informację #1, może przejeść do § 23, w 
innym wypadku idzie do § 24. Jednak te Informacje 
zdobywa się załóżmy w § 17, który nie łączy się z § 
22. Tak więc gracz nigdy nie będzie mógł skorzystać 
z takiej Informacji w § 22. Gorzej jeśli nie będzie 
mógł iść dalej bez konkretnej Informacji (co swoją 
drogą w ogóle nie powinno mieć miejsca) i zapętli się 
w danym momencie. Kilkukrotne przejście własnej 
gry jest zatem bardzo istotne, a wręcz niezbędne.
 Jeśli nie wykryliśmy (względnie 
poprawiliśmy) błędów zaczynamy nadawać naszemu 
ostateczny kształt. Dodajemy stronę tytułową, 
zasady oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, spis treści. 
Ten najlepiej umieścić na początku żeby gracz nie 
musiał zaglądać w okolice zakończenia, gdzie przez 
przypadek mógłby coś „podejrzeć”. Należy też 
dobrać odpowiednią czcionkę. Jeśli decydujemy się 
na coś bardziej „egzotycznego”, to warto pokazać 
komuś fragment tekstu sformatowanego za jej 
pomocą i spytać, czy jest on czytelny. W końcu 
przesadnie ozdobiony, a przez to nieczytelny tekst, 
obniża wartość całego projektu, a tego przecież nie 

chcemy. Ponadto, jeśli decydujemy się na wstawienie 
jakiś ilustracji, musimy zadbać o to, żeby dobrze 
komponowały się z tekstem. Dopiero teraz nasza gra 
ksiązkowa gotowa jest przejść testy.
 To już ostatni etap pracy. Należy znaleźć 
kogoś (a najlepiej dwie, a nawet trzy osoby), które 
zgodzą się przetestować nasze dzieło. W oparciu o 
ich wrażenia i sugestie nanosimy ostatnie poprawki 

i z czystym sumieniem 
możemy opublikować 
naszą grę. Tak oto dobiega 
końca mój krótki kurs 
tworzenia gier, który, 
jak mam nadzieję, 
pomógł Wam w pracy. 
Starałem się przekazać 
wiedzę maksymalnie 
skondensowaną, w 
sposób prosty. Na koniec 
udzielę jeszcze jednej 
rady. Pamiętajcie żeby się 
nie zniechęcać a „zły” (w 
Waszym odczuciu) projekt 

jest lepszy niż żaden. Ćwiczenia naprawdę czynią 
mistrza, toteż piszcie gry!
 Pozdrawiam! 

Beniamin „KrowaQ” Muszyński

źródło: sxc.hu
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Prypeć
Miasto duchów

 Cóż możemy powiedzieć o tym nowo 
wybudowanym mieście? Zostało ono wzniesione 
dzięki Elektrowni Atomowej w Czarnobylu. I 
podobnie jak inne miasta tego rodzaju będzie trwać 
przez całe wieki. Ponieważ szczęśliwie, wypełnione 
jest ludźmi którzy je zbudowali. Prypeć jest 
szczęśliwym miastem...

 1

. 
 Tymi oto słowami rozpoczyna się radziecka 
kronika filmowa z przełomu lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jak bardzo mylił 
się jej narrator, mieszkańcy miasta mogli odczuć 
na własnej skórze pod koniec kwietnia  roku 1986. 
Po wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu to 
właśnie oni jako jedni z pierwszych mieli przekonać 
się o skali tej katastrofy.
 Miasto Prypeć zostało założone 4-ego lutego 
1970 roku z myślą o pracownikach oddalonej o 
zaledwie cztery kilometry elektrowni atomowej w 
Czarnobylu. Jego nazwa została zaczerpnięta od 
przepływającej w okolicy rzeki. Według planów 
miasto miało być komunistycznym rajem na ziemi 
i przez zaledwie szesnaście lat swojego istnienia tak 
też w istocie było. Przy każdej nadarzającej się okazji 
władze radzieckie podkreślały jego wyjątkowość, 
z dumą nazywając je - miastem przyszłości. I nie 
było to bynajmniej określenie bezpodstawne. 
Do Prypeci przybywali bowiem najzdolniejsi i 
najambitniejsi ludzie ze wszystkich stron Związku 
Radzieckiego. Średnia wieku w mieście wynosiła 
zaledwie dwadzieścia sześć lat, a tuż przed samym 
wybuchem elektrowni w Czarnobylu, mieszkało w 
nim około pięćdziesiąt tysięcy ludzi. Według danych 
medycznych w ciągu roku w Prypeci rodziło się około 

1  Cytat zaczerpnięty z filmu: „Pripyat: Ghost City 
Chronicles”

tysiąca pięciuset dzieci. Opierając się na powyższych 
materiałach statystycznych, obliczono, że do końca lat 
osiemdziesiątych liczba mieszkańców mogła wzrosnąć 
dzięki temu nawet do osiemdziesięciu tysięcy.
 Tak gwałtowny rozwój nie mógłby jednak 
nastąpić bez dwóch podstawowych czynników: 
wspomnianej już wyżej elektrowni atomowej 
oraz opieki władz państwowych. Oficjele rządowi 
przykładali bowiem szczególną wagę do zapewnienia 
wszelkich wygód mieszkańcom Prypeci. W ten 
oto sposób miasto dorobiło się w szybkim czasie: 
piętnastu szkół podstawowych, pięciu szkół średnich 
i jednej profesjonalnej szkoły muzycznej. Poza tym 
w mieście funkcjonowało kino Prometeusz, Pałac 
Kultury Energetyk, hotel Polesie, basen, położona nad 
pobliskim jeziorem, kawiarnia czy w końcu wesołe 
miasteczko. Co ciekawe, mało kto zdaje sobie sprawę 
z tego, że park rozrywki, który niemal natychmiast po 
katastrofie stał się nieoficjalnym symbolem miasta-
widma, został ufundowany mieszkańcom Prypeci 
właśnie w roku 1986, a jego oficjalne otwarcie miało 
nastąpić pierwszego maja...  

Żeby lepiej zrozumieć tragedię, jaka dotknęła 
mieszkańców Prypeci, musimy najpierw zapoznać się 
z historią czarnobylskiej elektrowni oraz prześledzić 
pokrótce wydarzenia z tamtego feralnego dnia – 
dwudziestego szóstego kwietnia. 

Elektrownia atomowa w Czarnobylu leży 
szesnaście kilometrów od granicy ukraińsko-
białoruskiej i około stu trzydziestu kilometrów od 
stolicy Ukrainy – Kijowa. W jej skład weszły cztery 
reaktory typu RBMK-1000, każdy zdolny osiągnąć 
moc maksymalną na poziomie jednego gigawata. 
Żeby jakoś zobrazować taką ilość produkowanej 
energii, można powiedzieć, że tuż przed katastrofą 
wystarczało to w zupełności na pokrycie około 
dziesięciu procent zapotrzebowania na elektryczność 
dla całej Ukrainy. 

Budowa elektrowni, podobnie jak w przypadku 
Prypeci, rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych. 
Reaktor numer jeden uruchomiony został w roku 
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1977. Reaktor numer dwa oddano do użytku już 
rok późnej. Kolejne dwa były gotowe do pracy w 
roku 1981 i 1983. W chwili katastrofy na terenie 
elektrowni trwały prace konstrukcyjne przy budowie 
dwóch kolejnych reaktorów: numer pięć i sześć. 
Docelowo cała elektrownia miała posiadać aż 
dwanaście reaktorów typu RBMK-1000.

Praktycznie do dziś trwa spór o to, co tak 
właściwie było przyczyną katastrofy. Naukowcy 
uznali, że najbardziej prawdopodobne są dwie wersje 
wydarzeń, które w zasadzie wzajemnie się przenikają. 
Pierwsza z nich mówi o wadliwej konstrukcji samego 
reaktora RMBK-1000, zarzucając mu niestabilność 
i skłonność do gwałtownego wzrostu reaktyw- 
ności rdzenia. Druga związana jest z czynnikiem 
ludzkim. 
Istnieje także trzecia, nieoficjalna wersja, której 
zaciekle hołdują wszelkiej maści zwolennicy 
teorii spiskowych, a która powiązana jest ściśle 
z tzw. Okiem Moskwy. Tak została nazwana 
leżąca około dziesięć kilometrów od elektrowni w 
Czarnobylu wielka stalowa konstrukcja złożona z 
dwóch integralnych części, które swoim wyglądem 
przypominały gigantyczną, stalową siatkę. Pierwsza 
z nich miała 85 metrów wysokości i składała się z 
12 masztów, druga natomiast miała 135 metrów 
wysokości i 17 masztów. Tak naprawdę nikt nie jest 
w stanie powiedzieć, do czego służyło to gigantyczne 
urządzenie. Najbardziej prawdopodobna wersja 
mówi, że był to radar pozahoryzontalny. Jego 
zadaniem miało być wczesne wykrywanie wrogich 
rakiet dalekiego zasięgu. Pytanie tylko dlaczego 
został zainstalowany tuż obok elektrowni? 
Zwolennicy tej teorii tłumaczą to bardzo racjonalnie, 
przecież taki system wymaga do działania ogromnej 
ilości energii. Totalni ekstremiści trzymający się 
tej tezy twierdzą nawet, że sam wybuch elektrowni 
atomowej w Czarnobylu był wywołany specjalnie! 
Skutki wybuchu, a wśród nich także utworzenie 

specjalnej strefy bezpieczeństwa wokół elektrowni, 
miały zapewnić spokój Oku Moskwy przed szpiegami 
krajów kapitalistycznych. Wracając jednak do 
wydarzeń rzeczywistych...

 Dwudziestego szóstego kwietnia tysiąc 
dziewięćset ósmego szóstego roku nocna zmiana 
pracująca w elektrowni miała przeprowadzić, 
bardzo prosty w założeniach, test bezpieczeństwa 
reaktora. Eksperyment miał polegać na znacznym 
zmniejszeniu jego mocy,  zablokowaniu dopływu 
pary do turbin generatorów prądotwórczych i 
mierzeniu czasu ich pracy po odcięciu zasilania. 

 Szefem nocnej zmiany był Aleksander 
Akimow, zaś operatorem reaktora Leonid Toptunow. 
Eksperyment rozpoczął się dokładnie o godzinie 
01:23:04. Załoga nie zdawała sobie sprawy z 
niestabilności reaktora i uruchamiając kolejne 
procedury testowe w końcu odcięła dopływ pary do 
turbin. Ponieważ zwalniająca turbina napędzała 
nie tylko generatory, ale  także pompy wodne 
odpowiedzialne za chłodzenie reaktora przepływ 
wody zaczął maleć, a wzrosła natomiast produkcja 
pary, co w konsekwencji spowodowało nagły wzrost 
temperatury. Akimow, zdając sobie sprawę z tego, 
w jak niebezpiecznej sytuacji znalazł się reaktor, 
próbował jeszcze uruchomić procedurę AZ-5, która 
polegała na natychmiastowym wygaszeniu reaktora 
poprzez całkowite wsunięcie prętów kontrolnych 
do rdzenia reaktora, jednakże mechanizm ten nie 
zadziałał. O godzinie 01:23:47 moc cieplna reaktora 
osiągnęła trzydzieści gigawatów. Kilkadziesiąt 
sekund później wzrost ciśnienia znajdującej się w 
reaktorze pary wodnej doprowadził do pierwszej 
eksplozji pary, która wysadziła ważącą blisko dwa 
tysiące ton osłonę antyradiacyjną pokrywającą 
reaktor. 

 Cztery kilometry dalej niczego nieświadomi 
mieszkańcy miasta Prypeć, jak co noc, spali w 
najlepsze. Rankiem wszystko wyglądało normalnie. 
Dorośli szli do pracy, dzieci szykowały się do szkoły. 
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Wszyscy byli zgodni co do jednego, tamtego dnia 
powietrze miało dziwny posmak metalu... 

 Władze radzieckie ociągały się z 
przekazaniem oficjalnej informacji o wypadku 
mieszkańcom, bojąc się wywołania paniki. 
Wiadomości rozchodziły się jedynie przy pomocy 
tradycyjnej „poczty pantoflowej” głównie za sprawą 
rodzin osób pracujących w elektrowni. Sporadycznie 
pomagali im także ci, którzy widzieli wydobywający 
się z elektrowni dziwny, szary słup dymu, ale brali 
go zapewne za zwykły pożar. Wybuchu reaktora 
nikt nie brał pod uwagę... Specjaliści zajmujący 
się tematyką Czarnobyla przytaczają także inny, 
bardziej górnolotny argument, wyjaśniający dlaczego 
władze nie informowały o katastrofie. Miał on 
związek z niedawno wybranym na urząd I Sekretarza 
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego - 
Michaiłem Gorbaczowem. Należy pamiętać o tym, 
że czasy w jakich doszło do wybuchu elektrowni w 
Czarnobylu to schyłkowy okres zimnej wojny. Nowy 
przywódca Związku Radzieckiego najzwyczajniej w 
świecie próbował tuszować tragedię w obawie przed 
reakcją Zachodu.

 Decyzję o ewakuacji miasta podjęto 
dopiero po południu 26 kwietnia, kiedy dawka 
promieniowania w niektórych jego częściach 
przekroczyła kilka mSv/h.2 Około godziny 21 
sprowadzono do okręgu czarnobylskiego 1350 
autobusów oraz ciężarówek i w wielkiej tajemnicy 
rozmieszczono je 12  kilometrów od Prypeci. O 
22 Ministerstwo Zdrowia Publicznego ZSRR 
zdecydowało, że nadzwyczajna  ewakuacja miasta 
jest konieczna. Jednakże stojące bezczynnie przez 
godzinę pojazdy przeznaczone do ewakuacji 
zdążyły się już w tym czasie dosyć poważnie 
napromieniować. Wobec czego czas, który można 
było przeznaczyć na wywóz mieszkańców został 
zmarnowany na dekontaminację. Ostatecznie akcja 

2  Micro Sivert na godzinę – jednostka służąca 
do określania biologicznych skutków promieniowania.  
Maksymalna dawka, jaką jest w stanie przyjąć człowiek, 
wynosi ok. 5 mSv/h.

ratunkowa rozpoczęła się nazajutrz około godziny 
14. Wtedy też władze miasta oficjalnie potwierdziły 
krążące od wczoraj plotki o wybuchu w elektrowni 
i dla uspokojenia sytuacji zdecydowały się na 
nadawanie specjalnego komunikatu ewakuacyjnego 
o następującej treści:

 Do wiadomości mieszkańców miasta 
Prypeć! Rada Miejska informuje, że w związku 
z wypadkiem, jaki miał miejsce w Elektrowni 
Atomowej w Czarnobylu, poziom promieniowania 
w pobliżu miasta uległ znacznemu zwiększeniu. 
Partia Komunistyczna, jej przedstawiciele oraz 
siły zbrojne podejmują wszelkie środki, aby 
zwalczyć powstałe zagrożenie. Niemniej jednak 
mając na względzie zachowanie zdrowia oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców na najwyższym 
możliwym poziomie, w szczególności u dzieci, 
została ona zmuszona do podjęcia decyzji o 
tymczasowej ewakuacji mieszkańców wszystkich 
miast leżących najbliżej Kijowa. Z tego powodu, 
poczynając od godziny 14 – 27 kwietnia każdy 
blok mieszkalny w Prypeci dostanie do swojej 
dyspozycji autobus nadzorowany przez policję oraz 
przedstawicieli władz miejskich. Zaleca się zabranie 
ze sobą dokumentów tożsamości, niektórych 
rzeczy osobistych, a także pewnej ilości jedzenia. 
Dyrektorzy obiektów użyteczności publicznej oraz 
fabryk przemysłowych postanowili stworzyć listę 
pracowników, którzy będą zmuszeni pozostać w 
Prypeci, aby nadzorować prawidłowy porządek 
pracy tych zakładów. Podczas trwania ewakuacji 
wszystkie mieszkania będą strzeżone przez siły 
policyjne. Towarzysze, tymczasowo opuszczając 
swoje mieszkania, upewnijcie się, że wyłączyliście 
światło, wszystkie urządzenia elektryczne, wodę 
oraz zostawiliście zamknięte okna. Prosimy 
zachować spokój i w zorganizowany sposób 
uczestniczyć w procesie tej krótkoterminowej 
ewakuacji.
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 Ludzi zapewniano, że opuszczają swoje domy 
maksymalnie na trzy dni, potem, kiedy sytuacja w 
elektrowni zostanie opanowana, będą mogli do nich 
wrócić. Jak pokazał czas, do 
Prypeci nie wrócili już nigdy... 

 Skażenie terenu było tak 
duże, że władze zdecydowały 
się otoczyć rejon Czarno-
byla trzydziestokilometrową 
strefą bezpieczeństwa tzw. 
zoną. Obliczono, że pod 
koniec kwietnia 1986 roku z 
terenów Ukrainy i Białorusi 
ewakuowanych zostało 
łącznie około 116 000 ludzi ze 
188 większych i mniejszych 
miejscowości. Część wiosek 
ze względów bezpieczeństwa 
całkowicie zrównano z ziemią.  

Po zakończeniu ewa-
kuacji mieszkańcy Prypeci 
zostali ulokowani w innych 
miastach ukraińskich, wię-
kszość z nich trafiła do Kijowa 
i Czernihowa, chociaż 1040 
rodzin osiedliło się poza 
terenem Ukrainy, w Mołdawii, 
Rosji czy republikach 
nadbałtyckich. Jeszcze w 
tym samym roku, w którym 
miała miejsce czarnobylska 
katastrofa, władze radzieckie 
rozpoczęły budowę Sławu-tycza 
– specjalnego, poło-żonego 
około 60 km na wschód od 
Czarnobyla miasta zastępczego 
dla mieszkańców Prypeci. 
Co ciekawe, zrealizowanie 
tego szalonego projektu nie 
przyniosło spodziewanych 
rezultatów. Mieszkańcy Prypeci 
woleli bowiem przezornie nie 
wracać w rejon Czarnobyla, 
przez co koniec końców 
budowa Sławutycza okazała się 
niewypałem. Na potwierdzenie 
tej tezy wystarczy powiedzieć, że nawet dzisiaj 
Sławutycz liczy sobie jedynie 25 000 mieszkańców.
 Miasto Prypeć natomiast zostało puste... 
Osierocone z dnia na dzień budynki z każdym 
kolejnym rokiem stają się coraz bardziej zniszczone 
i zdewastowane. Paradoksalnie coś, co mogło 

stać się międzynarodowym, postapokaliptycznym 
skansenem, popada w ruinę. Większość tych 
negatywnych zjawisk wywołują niestety niektórzy 

Ukraińcy. Nie zważając na 
wciąż dość duży poziom 
promieniowania, rozkradają 
regularnie wszystko, co można 
potem sprzedać: kaloryfery, 
stalowe rury, silniki z wraków 
samochodowych... 

 Na zakończenie warto 
także wspomnieć o tym, 
że tragedia jaka spotkała 
Prypeć i jego mieszkańców, 
bardzo szybko, niejako 
samoistnie przekształciła się 
w ciekawy motyw kulturowy. 
Martwe miasto inspirowało 
i pociągało artystów z 
całego świata, każdy chciał 
skosztować niesamowitego, 
apokaliptycznego klimatu. 
Bardzo szybko topos ten 
zaczął ujawniać się w muzyce, 
literaturze, filmie czy grach 
komputerowych. Jako jeden 
z pierwszych temat Prypeci 
poruszył irlandzki piosenkarz 
Christy Moore. W 1989 nagrał 
utwór pod tytułem Farewell 
to Pripyat i umieścił ją na 
swoim albumie pt. Voyage. 
Tekst piosenki zaczyna się od 
słów: It was a Friday in April 
1986, the day that nightmare 
began.... W późniejszym 
czasie motyw Prypeci jeszcze 
wielokrotnie występował 
w utworach muzycznych. 
Wystarczy wspomnieć 

Lista linków wartych obejrzenia 
dotyczących prypeci i czarnobyla: 

Nominowany do Oskara w roku 2009 film 
krótkometrażowy pod tytułem: „Drzwi”, 
którego akcja opowiada o tragedii w 
Czarnobylu:
http://www.thedoorshortfilm.com/
index.html

Teledysk Example „What we made”:
http://www.youtube.com/
watch?v=LOOl08NQWU8
Teledysk Alyoshy „Sweet People”: 
http://www.youtube.com/
watch?v=NT9GFoRbnfc

Film dokumetalny o Prypeci „Pripyat: 
Ghost City Chronicles” część 1:
http://www.youtube.com/
watch?v=ApJZMpHIAEQ

Film dokumetalny o Prypeci „Pripyat: 
Ghost City Chronicles” część 2:
http://www.youtube.com/watch?v=U
Dae8Rsb9TA&feature=related

Film dokumetalny o Prypeci „Pripyat: 
Ghost City Chronicles” część 3:
http://www.youtube.
com/watch?v=o_
eAh22imUw&feature=related

Dobrej jakości film z prywatnej wycieczki 
do Prypeci, część 1/5:
http://www.youtube.com/watch?v=v
SUu1ccYBGQ&feature=related

Film dokumentalny o Czarnobylu „Inside 
Chernobyl’s Sarcophagus” część 1/5:
http://www.
youtube.com/
watch?v=MHpJ7Z-
-QLQ
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tylko o brazylijskim zespole punk rockowym Os 
Replicantes, który nagrał protest-song pod tytułem 
Chernobyl, w którym to  krytykował decyzję rządu 
Brazylii o budowie elektrowni atomowych w Rio 
de Janeiro. Z ciekawszych pozycji warto wymienić 
także angielskiego rapera Example i jego piosenkę 
What we made czy Sweet People nagraną przez 
uczestniczkę konkursu Eurowizji 2010 – Alyoshe. 
W obu ostatnich przypadkach Prypeć posłużył także 
jako plan zdjęciowy do teledysków każdej z piosenek. 
Miasto była także miejscem akcji w kilku książkach 
m.in. w Wolves eat dogs autorstwa Martina Cruz 
Smitha czy Ostatniej wyroczni Jamesa Rollinsa. 
Obecnie Prypeć odgrywa bardzo istotną rolę w 
grach komputerowych. Do klasyki gatunku zdążyły 
już przejść dwie najważniejsze pozycje: wydany w 
2007 roku S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla oraz 
jego bezpośrednia kontynuacja S.T.A.L.K.E.R.: Zew 
Prypeci. W obu przypadkach gra koncentruje się na 
możliwości przemierzania skażonych obszarów zony. 
Dużym echem odbiła się także premiera gry Call Of 
Duty 4: Modern Warware, w której to dwie misje 
także zostały ulokowane w ukraińskim skażonym 
mieście. 

 Jak zatem widać, inspiracji jest wiele. Wydaje 
mi się że nawet my, miłośnicy gier książkowych, 
bylibyśmy w stanie wspaniale wykorzystać motyw 
tego miejsca. Odpowiedź na pytanie W jaki sposób?, 
pozostawiam już Wam, drodzy pisarze i czytelnicy. 

Piotr Bąkowski

Autor fotografii: Jacek Wojciechowski
http://jacek-wojciechowski.pl/
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na szlaku zbrodni
 

Ostatnią część naszego magazynu wypełnia licząca 48 paragrafów miniaturka o wymownym 
tytule Prywatne śledztwo. Przede wszystkim ma ona na celu zobrazowanie pewnego systemu, który, 
bezpośrednio przeniesiony, bądź też odpowiednio zmodyfikowany, może posłużyć jako baza dla Waszych 
projektów. Dzięki niewielkiej objętości dość szybko można „zgrać” całość wiele razy, aby dokładnie zapoznać 
się ze zastosowanymi rozwiązaniami. Czego one dotyczą? Zanim odpowiem na to pytanie, czas na małe 
przypomnienie. 
 W zeszłym numerze recenzowałem świetną grę książkową „Pajęczą Sieć“. Podobnie jak druga gra 
z serii Intryga o tytule Wodny Pająk, obie pozycje łączy wspólna cecha: to śledztwa, w których zadaniem 
czytelnika jest odkrycie motywów i wskazanie winnych popełnionych przestępstw. Podczas dochodzenia 
należy zebrać dowody, które mogą być mniej lub bardziej istotne dla sprawy. Zbytnie rozciągnięcie śledztwa 
w czasie, bądź niezadowalające jego efekty, kończą naszą karierę detektywa. Obie pozycje gwarantują 
dużą dawkę często niełatwych zagadek i solidną porcję dobrej zabawy. Nie chcę powtarzać swoich opinii 
zawartych już w recenzji, zatem przejdę do meritum sprawy.
 Otóż postanowiłem stworzyć miniaturkę, która przybliży Wam pewien system przydatny przy 
tworzeniu własnych gier książkowych, których fabuła skupia się na prowadzeniu śledztwa. Zasada jego 
działania jest bardzo podobna do metody Informacji #, lecz nieco bardziej złożona. Czytelnik zdobywa w tym 
wypadku zarówno Tropy jak i Dowody. Podsumowaniem wyników śledztwa jest protokół zamieszczony na 
końcu gry, chociaż oczywiście jest to, jak i cały ten system, tylko pewna sugestia. Mam nadzieję, że lektura 
Prywatnego śledztwa okaże się przyjemna i pożyteczna. 

Nota techniczna: Zapisuj uzyskane w trakcie rozgrywki numery Informacji oraz Tropów i 
Dowodów. Pamiętaj, żeby przy kolejnych przejściach gry zapisywać wszystko od nowa. Powodzenia!  

Beniamin „KrowaQ” Muszyński
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PRyWAtne ŚLedZtWO
Anglia, lato 1951 roku.

 Minęło już cztery lata od zakończenia ostatnich działań na krwawym froncie Drugiej Wojny 
światowej. Europa z wolna dźwiga się po nuklearnym chaosie poprzedzającym ostateczny upadek 
III Rzeszy. To trudny czas dla Anglii. Zarówno triumfalny Związek Radziecki, po aneksji Hiszpanii 
rozpościerający się od oceanu do oceanu, jaki i Stany Zjednoczone wciąż mają w pamięci, ich 
zdaniem, zdradziecki pakt z 1941. Cóż jednak można było zrobić? Zniszczone w heroicznej obronie 
wybrzeży lotnictwo i zdziesiątkowana marynarka nie mogły dłużej stawiać oporu faszystowskiej 
ofensywie. Proponowane przez Hitlera zawieszenie broni, a niedługo potem pakt o nieagresji było 
szansą na ocalenie, której zdruzgotany kraj nie mógł odrzucić. 
 Dzięki temu Wielka Brytania ocaliła również swe cenne, afrykańskie kolonie. Zaawansowane 
prace przy stopniowym udoskonalaniu broni nuklearnej również zapewniają jej względne 
bezpieczeństwo na międzynarodowej arenie. Jednak przede wszystkim rosnący na sile konflikt 
między ZSRR a USA stanowi doskonała gwarancję na przyszłość. Anglia to cenny sojusznik, którego 
obie strony starają się za wszelką cenę pozyskać. 
 I Ty masz swój skromny udział w wielkiej polityce twojego kraju - bronisz go przed 
wewnętrznym wrogiem. Nazywasz się Charles Edward Ward i pracujesz jako urzędnik średniego 
szczebla w powołanym przed dziesięcioma laty Instytucie Porządku Publicznego. Dzięki Tobie 
i dziesiątkom tysięcy innych pracowników Wielka Brytania to obecnie naprawdę bezpieczny 
i spokojny kraj. Eliminując wszelkiej maści kryminalistów, degeneratów oraz inny szkodliwy 
element, pilnujecie zdrowia całego społeczeństwa. Instytut działa na wszystkich płaszczyznach, 
z równą bezwzględnością pozbywając się zatwardziałych recydywistów, jak i młodocianych 
przestępców. Oczywiście wielu Was potępia, co rusz słychać głosy upartych moralistów, którzy 
mimo swego sprzeciwu skwapliwie korzystają z efektów Waszej pracy. Oczyszczacie ten kraj, a 
przecież każdy kto opróżnia kubły z nieczystościami musi się przy tym ubrudzić…
 Dla ciebie to naprawdę szczęśliwy czas. Nie dawno przekroczyłeś trzydziestkę, a masz już 
dobrze płatną posadę z szerokimi uprawnieniami, własne mieszkanie oraz kochającą żonę i śliczną 
córeczkę, która w tym roku skończy pięć lat. Poza tym robisz w życiu coś naprawdę wartościowego, 
z czego jesteś niezmiernie dumny. Maszerując dziarsko ulicami Londynu zbliżasz się do gmachu 
wybudowanego dla IPP, aby zacząć kolejny dzień swej służby dla Anglii i majestatu Jej Królewskiej 
Mości. 
 Już koło południa bierzesz sobie wolne na resztę dnia oraz kilkudniowy urlop. Po powrocie 
do domu tłumaczysz żonie, że nagle musisz wyjechać. Rozumie to, nieraz miałeś już podobne, 
pilne wezwania. Niedługo jesteś już na dworcu i cierpliwie czekasz na pociąg. Przed oczyma wciąż 
masz treść listu, który przyszedł do ciebie na adres Instytutu z Wigton, małego miasteczka, gdzie 
spędziłeś podczas tegorocznych wakacji trzy tygodnie na zorganizowanym przez Instytut „szkoleniu 
w terenie”. Mieszkałeś wówczas na stancji u pewnej szacownej kobiety. Wraz z nią mieszkała jej 
nastoletnia córka, Joan. Wakacyjny romans, który nawiązałeś zemścił się okrutnie. W liście 
dowiedziałeś się, iż smarkula jest w drugim miesiącu ciąży. Mimo, iż podobno nikt jeszcze o tym 
nie wie jesteś pełen jak najgorszych przeczuć. Zamiast odpisać na list postanowiłeś pojawić się tam 
osobiście i jakoś załatwić tę sprawę. Docierasz na miejsce późnym popołudniem i od razu kierujesz 
się do domu Walkerów. Na miejscu z przerażeniem dostrzegasz zaplombowane przez IPP drzwi…

Pojedź do paragrafu 1.
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1
Starsza, elegancko ubrana kobieta, którą przechodzi obok spogląda wymownie w stronę 

drzwi i tonem nie znoszącym sprzeciwu oznajmia: 
 - Bardzo podejrzana sprawa. Wie pan coś na ten temat?   
 - Niestety. Jestem tu przejazdem i wstąpiłem tylko się przywitać. Co się stało?  
 - No cóż... Wczoraj wieczorem było dwóch panów z instytutu i zabrali Joan. Biedna Maria 
tak się tym wszystkim przejęła, że osłabła, mówię panu, blada jak ściana. Teraz dobrzeje w naszym 
szpitaliku. Ach... Nie wiem, jak ja bym się zachowała, gdyby to moje dziecko zabrał instytut. Nasza 
młodzież, nie uogólniając oczywiście, to banda anarchistów. Na szczęście tacy jak pan pilnują 
porządku w naszym biednym kraju. 
 - Staram się. 
 - O tak, o tak...
 Kobieta żegna cię i odchodzi rzucając jeszcze smutne: Biedna Maria.... Nie jest dobrze. 
Twoje sprawy zaczynają się poważnie komplikować, musisz jak najszybciej ustalić na jakiej 
podstawie zatrzymano dziewczynę. A może to wcale nie było zatrzymanie, w końcu, jakże urocza, 
sąsiadka Walkerów mogła się pomylić. A jeśli... Wahasz się przez moment czy dokończyć tę myśl, 
czując jak Twoim ciałem wstrząsa nieprzyjemny dreszcz. A co jeśli dziewczyna sama wezwała 
IPP? Mogłaby przecież oskarżyć Cię o gwałt, w ten sposób ratując po części reputację swoją i 
swojej rodziny. To bezsensu. Nie możesz z góry zakładać tak czarnego scenariusza. Powinieneś jak 
najszybciej zdobyć jakieś bardziej szczegółowe informacje, wypytując mieszkańców miasteczka 
(23) bądź udać się bezpośrednio do szpitala  i dyskretnie wypytać matkę dziewczyny (3).             

2
Odjeżdżasz najbliższym autobusem do Carlisle szczęśliwy, że w końcu możesz opuścić to 

przeklęte miasteczko, w którym wszystko się zaczęło. Właściwie jedynym winowajcą w całej tej 
aferze jesteś Ty, mimo to wolisz „podzielić się” odpowiedzialnością zarówno z Joan jak i całym 
Wigton...

Nie mija pół godziny, gdy wjeżdżasz na przedmieścia, ciesząc się swojskim widokiem dużego 
miasta. Wynajmujesz skromny pokoik w jednym z hoteli, rzecz jasna korzystając ze sporych ulg 
przysługującym wszystkim urzędnikom IPP. Niemal natychmiast dzwonisz do swojego starego 
przyjaciela, Marka Hugesa, również urzędnika średniego szczebla w Instytucie. Tłumacząc swoją 
obecność w mieście krótkim szkoleniem umawiasz się spotkanie na jutro około południa. Masz 
zamiar prosić go o pomoc w ustaleniu szczegółów związanych ze sprawą Walkerem.   

Jeśli nie posiadasz Informacji #1, przejdź teraz do paragrafu 28, nie czytając tekstu 
poniżej gwiazdek. 

*****************
Chciałbyś odpocząć po pełnej napięć wizycie w Wigton, wiesz jednak, że tego wieczoru 

czeka Cię jeszcze jedno nieprzyjemne spotkanie. Masz nadzieję, że „interesy” o których wspominał 
podejrzany mężczyzna sprzed sklepu nie będą dla Ciebie zbyt kosztowne. Mimo to nie możesz 
pozwolić sobie na zignorowanie tego typa, zdecydowanie zbyt dużo wie. Dzięki pomocy portiera 
ustalasz gdzie znajduje się pub Srogi byk, jednak starszy mężczyzna ostrzega Cię, iż miejsce to nie 
cieszy się dobrą sławą w okolicy. Po chwili namysłu wkładasz do kieszeni marynarki swój rewolwer 
i zakładasz płaszcz. Ostrożności nigdy za wiele... 
Jesteś na miejscu punktualnie i czekasz przed wejściem na przybycie szantażysty z Wigton, jak 
ochrzciłeś w myślach nieznajomego. On również pojawia się o czasie i wskazuje zaułek niedaleko 
wejścia do pubu. Chcąc nie chcąc, ruszasz w wskazaną przez niego stronę... (34) 
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3
Szpital mieści się w starym, zbudowanym w połowie XIX wieku, dwupiętrowym gmachu. 

Gdy zaraz po przyjeździe pierwszy raz zwiedzałeś Wigton, ten budynek natychmiast przykuł 
Twoją uwagę. Zaciekawiła Cię jego historia oraz urokliwy wygląd, chociaż wiedziałeś, że placówce 
daleko do współczesnych standardów i w najbliższych latach niechybnie czeka ją gruntowana 
przebudowa. Teraz daleko Ci od zachwytu, z każdym krokiem czujesz jak ogarnia cię coraz większe 
zdenerwowanie. Nie masz zamiaru zabawić w tym mieście dłużej niż to absolutnie konieczne.
Tuż przed wejściem do wnętrza placówki przystajesz na chwilę i próbujesz opanować 
zdenerwowanie. Nie wiesz gdzie leży pani Walker, więc będziesz musiał ustalić to na własną rękę 
(4) lub zaciągnąć informacji w Recepcji (5).   

4
Mijasz, może nawet nieco zbyt pośpiesznie, recepcję obrzucony beznamiętnym spojrzeniem 

pielęgniarki i bez przeszkód wchodzisz na teren oddziału. Masz nadzieję, że uda Ci się szybko 
odnaleźć panią Walker. O ile dobrze pamiętasz wszystkie poważniejsze przypadki z Wigton i 
okolicznych wsi odsyłane są bezpośrednio do Carlisle, więc spodziewasz się nie zastać tutaj zbyt 
wielu pacjentów. Na początek kierujesz się ku schodom prowadzącym na piętro, pragnąć jak 
najszybciej zniknąć z oczu recepcjonistce. Tam zaczepiasz napotkanego w korytarzu sanitariusza i 
pytasz:
 - Pan wybaczy, gdzie mogę znaleźć panią Marię Walker? 
 - Pan z IPP? Drugie piętro, sala 204.
 - Dziękuję.

Odprowadzasz młodego człowieka podejrzliwym spojrzeniem. Zna Cię? Nie, w mieście 
było też kilku innych uczestników szkolenia. Mało prawdopodobne, by zapamiętał właśnie Ciebie. 
W takim razie skąd ta sugestia? A może dziś ma przyjść ktoś z Instytutu? Musisz się pośpieszyć. 
Wchodzisz na drugie piętro i szybko orientujesz się, że cała ta afera, w której na własne życzenie 
uczestniczysz zaczyna wyglądać coraz poważniej... (8)

5
Uśmiechasz się do znudzonej pielęgniarki „w sile wieku” i oznajmiasz grzecznie:  

 - Przepraszam bardzo, szukam sali gdzie leży Maria Walker. Przywieziono ją wczoraj 
wieczorem. 
 - A tak. Była w szoku, zamknęli jej córkę. Całe miasto o tym gada.  
 - Nie wie pani za co?

- Nie wiem i nie interesuje mnie to, proszę pana. Ja mam tu odpowiedzialną prace i nie mam 
czasu na plotki i sensacje. Maria Walker leży, już patrzę... O! Sala 204, proszę się wpisać do tego 
zeszytu, taki jest wymóg. Ma pan pozwolenie?

- Na co?
 - Na widzenie. Pacjentka jest pod opieką Instytutu, w ogóle kim pan jest? Rodzina? 
 - Znajomy... 

Nie chcesz przedłużać tej niezręcznej dla Ciebie rozmowy, więc składasz pośpiesznie podpis 
używając: || prawdziwego (6) // fałszywego (7) || nazwiska i odchodzisz, niemal czując na plecach 
wzrok podejrzliwej pielęgniarki.  

6
(Trop 2)

 Szybko docierasz na drugie piętro, gdzie już po kilku chwilach orientujesz się, iż sprawa 
zatrzymania Twojej nieletniej kochanki jest znacznie poważniejsza, niż to zakładałeś... (8)
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7
(Trop 1) 

 Szybko docierasz na drugie piętro, gdzie już po kilku chwilach orientujesz się, iż sprawa 
zatrzymania Twojej nieletniej kochanki jest znacznie poważniejsza, niż to zakładałeś... (8)

8
Przed drzwiami do sali 204, na małym taborecie siedzi dosyć leciwy mężczyzna z 

charakterystyczną, żółtą przepaską na ramieniu (to Tymczasowy Pomocnik Instytutu) cholera! 
Zwykle wyznacza się ich jako rodzaj cywilnej ochrony powoływanej do pilnowania świadków 
danego zdarzenia przed przyjazdem policji bądź sił interwencyjnych IPP. Jego obecność tutaj 
świadczy dobitnie o tym, iż nie ma mowy o żadnej pomyłce, ani tym bardziej celowym działaniu 
Joan. W takim razie ta dziewczyna naprawdę jest zamieszana w coś poważnego, musisz za wszelką 
cenę porozmawiać z jej matką! Zastanawiasz się, czy Maria Walker zdaje sobie sprawę, iż jej pobyt 
w szpitalu oraz „ochrona” z Instytutu to praktycznie rzecz biorąc areszt...
 Aby dostać się do sali, gdzie leży kobieta, powinieneś spróbować odciągnąć uwagę, bądź w 
jakiś sposób oszukać, „strażnika” (10). Równie dobrze możesz po prostu wylegitymować się jako 
urzędnik IPP (9).

9
(Trop 1 + Trop 2)

 Mężczyzna dokładnie ogląda przedstawiony mu dokument i niemal masz pewność, iż 
próbuje zapamiętać twoje nazwisko. 
 - Napatrzył się pan już? – przerywasz zniecierpliwiony.
 - Och tak, najmocniej przepraszam. Proszę. 
 Odsuwa się pośpiesznie na bok, robiąc Ci przejście. Chowasz swoją legitymację i otwierasz 
drzwi prowadzące do feralnej sali 204. (11)

10
Mimo wszystko wolisz zachować jak największą dyskrecję. Ostatnia rzeczą, której byś 

sobie teraz życzył jest wzbudzenie zainteresowania „góry” swoją osobą. Lepiej żeby nie wiedzieli, 
że węszysz wokół tej sprawy. Oczywiście w najgorszym wypadku mógłbyś wyjawić prawdę, 
dzięki czemu wywinąłbyś się z oskarżeń o utrudnianie śledztwa czy też nawet współudział w 
przestępstwie. Rzecz jasna nikt nie poinformowałby Twojej żony, jednak Ty miałbyś przez to 
ogromny dług wdzięczności i zamiast własną karierą musiałbyś zajmować się podrzędnymi 
sprawami jako czyjś „chłopiec na posyłki”. Stoisz na klatce schodowej, analizując dostępne 
możliwości. Mógłbyś zadziałać naprawdę zdecydowanie i przeszukać magazyny na niższym piętrze, 
aby zdobyć strój sanitariusza (12). Mniej ryzykowne wydaje się odwrócenie uwagi strażnika (13), 
nie masz jednak gwarancji, iż odniesiesz sukces. W ostateczności możesz dać za wygraną i po 
prostu się wylegitymować (9).    

11
Kobieta wita Cię zdumionym, nieco podejrzliwym spojrzeniem. Jest zadbana jak na swój 

wiek, który najwyraźniej usilnie próbuje zatuszować. Nie chcesz zabawić tu zbyt długo, toteż 
postanawiasz jak najszybciej załatwić kłopotliwą sprawę. Witasz się z Marią Walker i po krótkiej 
wymianie zwyczajowych uprzejmości tłumaczysz:
 - Jestem w tej okolicy przejazdem, ale jak tylko usłyszałem, że trafiła pani do szpitala 
postanowiłem koniecznie zajść. 
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 - To bardzo miło z pana strony – stwierdza kobieta siląc się na uprzejmość. – Na szczęście to 
nic poważnego, zwykłe zasłabnięcie. 

Najwyraźniej rozmówczyni nie zamierza poruszać tematu zatrzymania swojej córki. Być 
może podejrzewa nawet, że masz z tym coś wspólnego. A jeśli przez przypadek zauważyła jakieś 
dziwne zachowanie dziewczyny i odkryła prawdę? 
 - Dobrze wiedzieć, w takim razie chyba niedługo panią wypuszczą? – zagadujesz. 
 - Pewnie wypuszczą... – odpowiada kobieta, akcentując ostatnie słowo.    
 Wiesz, że masz coraz mniej czasu, jednak mimo wszystko wolałbyś pierwszy nie zaczynać 
tematu IPP i Joan. Być może, jeśli jeszcze trochę zaczekasz (32), to kobieta sama zacznie mówić 
o córce. Z drugiej jednak strony lepiej, żeby nikt nie zastał Cię na rozmowie z panią Walker, więc 
zainicjowanie rozmowy o dziewczynie powinno nadejść jak najszybciej. Nawet jeśli to Ty miałbyś 
zacząć ten niezręczny temat. (31)    

12
Na pierwszym piętrze istotnie natrafiasz na składzik, a w nim znajdujesz nie tylko strój 

sanitariusza (16), ale i lekarski fartuch (17). Zastanawiasz się, który z nich wybrać. Myślisz też, 
iż mimo wszystko masz dziś odrobinę szczęścia. Podczas poszukiwań nie natrafiasz na nikogo, 
zupełniej jakby cała placówka była opuszczona. Podejrzewasz, że większość pacjentów leży na 
parterze, tam bowiem zaobserwowałeś dosyć spory ruch zanim wszedłeś na piętro w poszukiwaniu 
tej cholernej sali 204...

13
Wiesz, że musisz być ostrożny, a mimo wszystko musisz zrobić coś na tyle znaczącego, aby 

wywabić mężczyznę z jego posterunku. Przez głowę przechodzi Ci szalony pomysł. A gdybyś tak 
podpalił korkową tablicę ogłoszeń na pierwszym piętrze (14)? To wprawdzie ryzykowne posunięcie, 
jednak jesteś naprawdę zdesperowany. Ostatecznie możesz spróbować starego, wypróbowanego 
sposobu i oznajmić mężczyźnie, że jest proszony do recepcji, aby odebrać telefon (15). Proste, ale 
czy skuteczne? 

14 
Docierasz niezauważony do tablicy ogłoszeń, czując jak z każdym krokiem tracisz entuzjazm 

dla tego pomysłu. Czy taki niemal szczeniacki wybryk faktycznie zadziała? Mimo poważnych 
wątpliwości wyciągasz z kieszenie pudełko zapałek i pośpiesznie podkładasz ogień pod kilka kartek, 
po czym jak najszybciej, lecz nie biegiem, wracasz z powrotem na klatkę schodową. Udało Ci się, na 
niemal opustoszałym piętrze pozostałeś niezauważony. Ale czy w takim razie ktoś zwróci uwagę na 
ogień? Odpowiedź przychodzi sama już po około minucie, gdy słyszysz rozgardiasz dochodzący z 
dołu. Ostrożnie wyglądasz zza winkla i z radością odkrywasz, iż mężczyzna opuścił swój posterunek. 
Pędzisz w stronę niestrzeżonej sali, musisz załatwić to jak najszybciej - masz naprawdę niewiele 
czasu. (11)

15
Podchodzisz do mężczyzny i oznajmiasz mu najspokojniej jak potrafisz:

 - Jest pan pilnie proszony do recepcji, telefon. Proszę o czasowe przekazanie mi obowiązków 
Tymczasowego Pomocnika Instytutu.
 - A... tak, proszę – kompletnie zaskoczony rozmówca przekazuje Ci swoją opaskę i zbiega na 
dół. 
 Odprowadzasz go badawczym spojrzeniem, po czym szybko wchodzisz do sali. Wiesz, że 
masz niewiele czasu, im szybciej załatwisz sprawę z matką Joan, tym lepiej. (11)  
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16
Mimo wszystko wolisz nie ryzykować z przebraniem lekarza, podejrzewasz, że w szpitalu 

takim jak ten wszyscy doktorzy są doskonale znani. Przebierasz się więc w strój pielęgniarza i 
zabierasz pakiet nowych prześcieradeł. Oby ten fortel naprawdę wypalił, bowiem w przeciwnym 
przypadku z pewnością czekają Cię spore nieprzyjemności...
Gdy zbliżasz się do stanowiska „ochroniarza”, ten obrzuca cię ciekawskim wzrokiem, jednak 
nie reaguje, gdy spokojnie go mijasz i wskazując skinieniem głowy na trzymane w dłoniach 
prześcieradła, wchodzisz do sali 204. (11)

17
(Trop 1 + Trop 3)

 Przebrany za lekarza z pewnością uzyskasz dostęp do „ochranianej” sali. Z ta myślą ruszasz 
śmiało na drugie piętro. Już w pewnej odległości od siedzącego spokojnie mężczyzny kiwasz mu 
przyjaźnie głową. Ten nie odpowiada jednak tym samym i zatrzymuje Cię przed drzwiami, pytając 
podejrzliwie: 
 - Zaraz, hola! Kim pan jest? Bo lekarzem na pewno nie. 
 Milczysz, zdając sobie sprawę, iż nie łatwo Ci będzie wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji. W 
zasadzie jedyne co możesz teraz zrobić, to pokazać swoją legitymację z IPP i usprawiedliwić się 
sprawdzaniem czujności mężczyzny (18). Cóż innego możesz zrobić? Przecież go nie zaatakujesz 
(19), chociaż ostatecznie to też jest pewne wyjście...     
 

 18
(Trop 3)
Najnaturalniej jak potrafisz, odpowiadasz rzeczowym tonem: 

 - Istotnie, proszę, oto moja legitymacja. Jestem urzędnikiem Instytutu, proszę wybaczyć mi 
tę maskaradę, ale w tym kwartale każdy musi wykonać podobną inspekcję. Z Walker wszystko w 
porządku?
 - Tak... – odpowiada zaskoczony mężczyzna. – Nikt do niej nie przychodził. 
 - Doskonale, niech pan dalej trzyma wartę. 
 Zabierasz swoją legitymację i spokojnie wchodzisz do sali, czując przy tym jak struga potu 
przebiega Tobie po policzku. (11) 

19
(Trop 4)

 Celowałeś w szczękę, jednak pięść zatrzymała się na skroni. Powalasz zaskoczonego 
mężczyznę jednym ciosem. Czujesz pulsujący ból w kostkach, z przerażeniem spoglądając na 
pozbawionego przytomności nieszczęśnika. Ogarnia cię panika, chcesz jak najszybciej stąd uciec 
(20). Rozpaczliwie próbujesz zachować zimną krew, zdajesz sobie sprawę z tego, iż powinieneś 
teraz porozmawiać z Marią Walker (21).       

20
Schodzisz spokojnie na pierwsze piętro, potem parter... Na razie jest dobrze, musisz 

tylko zachować spokój. Mijasz właśnie kolejną salę, z której dobiega nagle czyjś głośny śmiech. 
Panikujesz. Ruszasz biegiem w stronę recepcji, przeskakujesz gładko nad wiatrem z wodą, a raczej 
zamierzałeś to zrobić. Twoją niezdarną próbę zakończył bolesny upadek. Chyba nabiłeś sobie 
sporego guza. Zrywasz się z podłogi i natychmiast czujesz silny zawrót głowy, opierasz się o ścianę, 
aby po chwili bezwładnie opaść na posadzkę. Straciłeś przytomność. (29)
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21
(Trop 4)

 Kobieta, wyraźnie zdziwiona, wita Cię niepewnym Dzień dobry. Mimo szpitalnej koszuli i 
nieco zmierzwionych włosów prezentuje się całkiem nieźle, pewnie sporo wysiłku wkłada w walce z 
nieubłaganym upływem czasu. Pośpiesznie tłumaczysz się ze swojego „najazdu”, mówiąc:
 - Jestem w tej okolicy przejazdem, ale jak tylko usłyszałem, że trafiła pani do szpitala 
postanowiłem koniecznie zajść. 
 - To bardzo miło z pana strony – stwierdza kobieta siląc się na uprzejmość. – Na szczęście to 
nic poważnego, zwykłe zasłabnięcie. 
Najwyraźniej rozmówczyni nie zamierza poruszać tematu zatrzymania swojej córki. Być może 
podejrzewa nawet, że masz z tym coś wspólnego. A jeśli przez przypadek zauważyła jakieś dziwne 
zachowanie dziewczyny i odkryła prawdę? 
 - Dobrze wiedzieć, w takim razie chyba niedługo panią wypuszczą? – zagadujesz. 
 - Pewnie wypuszczą... – odpowiada kobieta, akcentując ostatnie słowo.    
 - Proszę wybaczyć moją dociekliwości, ale doszły mnie słuchy dotyczące...
 - Joan. Wieści już się rozeszły, co? 
 - To małe miasto... 
 - Zadupie – syczy wściekle kobieta. – To przez mojego byłego męża, Dereka, jak się 
dowiedziałam wczoraj zajmuje się handlowaniem bronią w Carlisle, gdzie go aresztowano. Podobno 
Joan często kontaktowała się z nim bez mojej wiedzy. Nie wiem, może przypadkiem wyciągał od 
niej jakieś informacji. Dobry Boże, nie wiem, nie wiem... 
 Widzisz, że kobieta jest całkowicie rozbita, nic tu po Tobie. Życzysz jej szybkiego powrotu do 
zdrowia i pośpiesznie opuszczasz salę. (22).

22
Na korytarzu spoglądasz przerażony na, wciąż leżącego nieruchomo na posadzce, 

mężczyznę. Ostrożnie wyciągasz ze swojej kieszeni lusterko i drżącymi rękoma przystawiasz je do 
ust nieszczęśnika. Szkło pokrywa się parą, a więc żyje. Wzdychasz ciężko, po czym ruszasz w stronę 
schodów. Trzymając nerwy na postronku, schodzisz spokojnie na parter, mijasz bez słowa recepcje, 
po czym opuszczasz budynek... (2)

23 
Nie chcesz tracić cennego czasu na wypytywanie przechodniów, to zresztą wyglądałoby 

podejrzanie. Oficjalnie jesteś tu przecież tylko przejazdem. W takich mieścinach najwięcej 
informacji można uzyskać w kiosku (26). Najlepiej będzie, jeśli przejdziesz się po okolicy w 
poszukiwaniu jednego z nich i podczas kupowania jakiejś bzdury spytasz o sprawę Walkerów. Jeśli 
nie uzyskasz żadnych cennych informacji zawsze będziesz mógł odwiedzić miejscowy komisariat 
policji (25), albo dać za wygraną i iść do szpitala (3). 

24
Wchodząc do sklepu zderzasz się w drzwiach z niechlujnie ubranym mężczyzną, który 

wrzeszczy dziko:
 - Rozbój! Patrz jak chodzisz baranie! 
 Wyczuwasz wyraźny zapach spirytusu, jednak nie dajesz tego po sobie poznać i uprzejmie 
przepraszasz nieznajomego, kierując się w stronę lady. Niestety, najwyraźniej intruz nie ma 
zamiaru odpuścić. Nie zwracasz uwagi na zaczepki pijanego mężczyzny, co najwyraźniej jeszcze 
bardziej go złości. Próbujesz właśnie coś kupić, jednak krzyki intruza zagłuszają to, co mówisz. W 
tym momencie sklepikarz traci cierpliwość i wrzeszczy:
 - Gordon! Wynoś się albo wezwę policję! Znów chcesz spędzić noc w celi? 
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 Mrucząc coś pod nosem, pijaczek ulatnia się zostawiając Was samych w sklepie. Spokojnie 
kupujesz kilka bułek, po czym zagadujesz:
 - Wie pan coś o aresztowaniu przez IPP tej dziewczyny? 
 - Jakiej? A tak... Faktycznie, niedawno zabrali Joan. Niech pan nie wierzy plotkom. Myślę, 
że tylko chcieli z nią porozmawiać, coś ustalić. Znał ją pan? 
 - Poniekąd, raczej tylko z widzenia. 
 - Ach tak... 
 Wolisz nie wdawać się w dyskusje o sobie, a na to najwyraźniej się zanosi. Żegnasz się 
i wychodzisz ze sklepu. Chciałbyś wierzyć w to, co powiedział sklepikarz, jesteś jednak pełen jak 
najgorszych obaw. W tej chwili dostrzegasz opartego o ścianę sklepu pijaczka, nachodzi cię pewna 
myśl. A gdybyś to jego spytał o sprawę zatrzymania dziewczyny? (27) Tacy ludzie zwykle dużo 
wiedzą o tym, co dzieje się w okolicy. Z drugiej strony na pewno prędzej czy później zacząłby 
rozpowiadać wszystkim dookoła o przyjezdnym, który wypytywał go o te sprawy. Wolałbyś nie 
zostawiać za sobą żadnych śladów, chyba że będzie to naprawdę konieczne. Ostatecznie możesz 
udać się na komisariat policji (25). Myślisz też o skończeniu z wypytywaniem mieszkańców i 
odwiedzeniem szpitala (3).       

25
(Dowód 5)

 Szybko uzmysławiasz sobie, że wizyta na komisariacie była błędem. Nie tylko nie 
uzyskujesz żadnych informacji, ale „poproszony” zostajesz o podanie swojego nazwiska. Okazuje 
się, że IPP „zaleciło” miejscowej policji spisywanie personaliów każdego, kto okazywałby zbytnie 
zainteresowanie okolicznościami zatrzymania Joan Walker. Na wszelki wypadek wolisz nie 
pokazywać swojej legitymacji służbowej, lecz tylko dowód osobisty. Lepiej figurować w tych 
zapiskach jako ciekawski turysta, niż członek Instytutu, który węszy w jego wewnętrznych 
sprawach... (3)

26
Pozdrawiasz kioskarza przyjaznym skinieniem głowy i kupujesz paczkę zapałek, żartując 

przy tym:
 - Sporo się u was ostatnio dzieje.
 - Tutaj, w Wigton? Nie sądzę. 
 - Mam na myśli zatrzymanie tej młodej dziewczyny przez IPP. 
 Mężczyzna przygląda Ci się podejrzliwie, po czym oświadcza:
 - Coś przeskrobała, to ją zamknęli, pan wie jacy są młodzi. Zresztą nie interesowałem się tym 
zbytnio, plotkowanie to babska rzecz. 
 Rzucasz od niechcenia „miłego dnia” i odchodzisz niezadowolony. Niestety, tu nie dowiesz 
się niczego interesującego. Być może któryś ze sklepikarzy (24) będzie bardziej skłonny do rozmów. 
Na razie wołałbyś uniknąć wizyty w komisariacie (25), chociaż prawdopodobnie Twoje obawy są 
zbyt pochopne. W każdym razie musisz spróbować uzyskać gdzieś informacje, w przeciwnym razie 
nie pozostanie Ci nic innego jak powrót do szpitala (3).

27
(Informacja #1)

 Mężczyzna wygląda na mocno podenerwowanego, gdy podchodzisz do niego i przyjaźnie 
kiwasz głową. 
 - Czego chcesz? – rzuca oschle. 
 Orientujesz się, że jest znacznie trzeźwiejszy, niż przypuszczałeś. 
 - Informacji.
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 Rozmówca przygląda ci się przez dłuższą chwilę, gdy nagle jego twarz opromienia szeroki 
uśmiech. Klepie Cię przyjacielsko po ramieniu i poufałym tonem oświadcza:
 - Pamiętam cię... Już w drzwiach czuję jakbyśmy się znali... Byłeś tu w lecie na szkoleniu 
tego waszego choler... Instytutu. 
 - Tak – odpowiadasz poirytowany. 
 - Wcześniej stara Walker zawsze rzucała mi parę centów na piwko, ale jak tylko przyjechałeś 
to od razu zrobiła się święta, nawet nie mogłem się tam zbliżyć. I wiesz co facet? Czasem 
przychodziłem. To ja wywalałem te śmietniki nie żadne koty. Ojjj pamiętam jak ostro się zabawiłeś 
z tą małą turkaweczką, piszczała z rozkoszy jak palony szczur... Byłem wtedy w komórce pod 
schodami, uszczuplałem zapasy starej Walker, durna baba od lat właśnie tam trzyma jakieś sikacze 
dla mniej ważnych gości.  
 - Ty...
 - Nie kończ, bo możesz tego żałować przyjacielu! Nikt o tym nie wie, tylko ty i ja. Dziś o 
dziewiątej wieczór będę w Carlisle, jest tam taki pub, Srogi byk, dobre miejsce, każdy Ci je wskaże. 
Tam się spotkamy. I pogadamy o interesach. 
Mężczyzna oddala się pośpiesznym krokiem, a Ty stoisz osłupiały, czując jak ogarnia cię rozpacz. 
Tracisz ochotę na dalsze przepytywanie ludzi, chcesz jak najszybciej iść do szpitala (3) i zobaczyć 
się z matką Joan, a potem jak najszybciej opuścić to cholerne miasteczko...         

28
Wasze spotkanie przebiega dość stereotypowo. Po krótkiej wymianie uprzejmości zaczynacie 

rozmowę o pracy, a przynajmniej tych jej elementach, o których możecie otwarcie mówić. Masz 
wrażenie, iż cała wasza rozmowa jest na swój sposób sztuczna. Najwidoczniej długa rozłąka osłabiła 
Wasze wzajemne relacje. W końcu, niezbyt zręcznie, kierujesz rozmowę na nowe tory pytając:
 - Słyszałeś coś o sprawie Dereka Walkera? 
 - Dlaczego pytasz?
 Wahasz się, czy powiedzieć prawdę (30). Lata w pracy w Instytucie wpłynęły na Ciebie do 
tego stopnia, iż twoją pierwszą, naturalną, reakcją jest chęć zatuszowania prawdziwych intencji 
(33). Ostatecznie Mark jest przecież Twoim przyjacielem, chociaż z drugiej strony tak dawno go 
nie widziałeś…  

29
Gdy powoli dochodzisz do siebie, dostrzegasz policjanta, którego najwyraźniej ktoś wezwał 

do szpitala. W rękach ma twoje dokumenty. Nie wiesz, czy sam mu je podałeś po odzyskaniu 
świadomości, czy tez po prostu cię przeszukał. Udzielasz jakiś nieskładnych wyjaśnień, czując, jak 
dotkliwy ból głowy odbiera Ci zdolność racjonalnego myślenia. Oficer decyduje się powiadomić 
IPP żeby zajęli się swoim człowiekiem. Niestety, najwyraźniej nie uda Ci się uniknąć konfrontacji z 
przełożonymi... 

Przejdź do strony 45.

30
Gdy wyjawiasz prawdziwy powód swoich poszukiwań, widzisz, jak mężczyzna pochmurnieje 

i stwierdza ponuro:
 - Nigdy bym nie pomyślał, że to akurat ty miałbyś taki... Problem. Nie szkoda ci rodziny? 
 - Doskonale wiem co zrobiłem i jakim gnojem okazałem się w stosunku do żony i tej 
dziewczyny. Nie potrzebuję kazania tylko pomocy. Mogę na nią liczyć?
 - Tak... Oczywiście. Nie wiem tylko czy dziś uda mi się cokolwiek załatwić, nie chciałbym 
wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń, a tobie tym bardziej zależy na dyskrecji. 
 - Rozumiem. 
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 - Spotkajmy się wieczorem, wtedy powiem ci, co ustaliłem. 
 - Doskonale. 
 Podajesz rozmówcy adres hotelu, w którym się zatrzymałeś i dziękujesz za pomoc. 
Rozmawiacie jeszcze przez trochę, jednak atmosfera wyraźnie uległa pogorszeniu. Żegnasz się 
z przyjacielem, z trudem kryjąc emocje. Zrozpaczony postanawiasz urządzić sobie dłuższy spacer 
i przemyśleć kilka spraw. Teraz wszystko zależy od tego, co zdoła ustalić Mark. Teraz to twoja 
ostatnia deska ratunku... (35)

31
- Proszę wybaczyć moją dociekliwości, ale doszły mnie słuchy dotyczące...

 - Joan. Wieści już się rozeszły, co? 
 - To małe miasto... 
 - Zadupie – syczy wściekle kobieta. –To przez mojego byłego męża, Dereka. Jak się 
dowiedziałam wczoraj, zajmuje się handlowaniem bronią w Carlisle, gdzie go aresztowano. 
Podobno Joan często kontaktowała się z nim bez mojej wiedzy. Nie wiem, może przypadkiem 
wyciągał od niej jakieś informacji. Dobry Boże, nie wiem, nie wiem... 
 Widzisz, że kobieta jest całkowicie rozbita, nic tu po Tobie. Życzysz jej szybkiego powrotu 
do zdrowia i pośpiesznie opuszczasz salę, a następnie szpital. Na zewnątrz bierzesz głęboki oddech, 
czując jak nerwowo drżą Ci ręce. Nic więcej tutaj nie ustalisz (2).

32
(Dowód 6)
Cierpliwie pozwalasz kobiecie wylać przed sobą wszystkie swoje żale. W trakcie istnego 

słowotoku  rozhisteryzowanej rozmówczyni wyłapujesz kilka interesujących Cię szczegółów. 
Zatrzymanie Joan ma związek z niedawnym aresztowaniem jej ojca oskarżonego o nielegalny 
handel bronią w Carlisle. Być może mężczyzna wyciągał od niej jakieś istotne informacje, tego 
nie jesteś w stanie ustalić. Czując, iż i tak zbyt długo przebywasz w tym miejscu, grzecznie ucinasz 
rozmowę i odchodzisz, życząc dużo zdrowia nieszczęsnej matce, a teraz również niczego nie 
świadomej babce.        

 Na zewnątrz trafiasz na zaskoczonego „strażnika”, któremu legitymujesz się jako urzędnik 
IPP. Mężczyzna uważnie ogląda Twoje dokumenty, jednak po chwili oddaje je bez słowa. 
Opuszczasz szpital, z trudem utrzymując nerwy na postronku. Nareszcie będziesz mógł opuścić to 
miasteczku. W Wigton niczego więcej się nie dowiesz... (2)

33
- Jestem tu na małym szkoleniu i ktoś wspomniał o tej sprawie. Ponoć to coś grubszego.

 - Derek Walker mówisz... Hmm... Nie przypominam sobie żebym coś o tym słyszał albo nie 
kojarzę tylko nazwiska. Chociaż w sumie żadnej afery z nielegalnym handlem bronią ostatnio nie 
było. 
 - W takim razie pewnie coś źle zapamiętałem. 
 - Wiesz, równie dobrze sprawa może być zupełnie świeża i jeszcze nie jest o niej głośno. 
Popytam się ludzi.
 - Byłbym wdzięczny, zaciekawiła mnie ta afera. 
 - Jeśli faktycznie coś jest na rzeczy, to faktycznie lepiej być z tym na bieżąco. W naszym 
fachu każda informacja jest cenna. 
 Mimowolnie wybuchasz śmiechem, jednak szybko tracisz ten dobry nastrój, pamiętając 
o prawdziwym powodzie swoich pytań. Stosunkowo szybko kończysz rozmowę, wymawiając 
się natłokiem zajęć. Rozmówca doskonale Cię rozumie i ustalacie, że jutro rano Mark wpadnie 
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do hotelu, w którym wynająłeś pokój i pogadacie dłużej. Z ulgą spoglądasz na oddalającego 
się przyjaciela, dziś nie jesteś w nastroju do pogaduszek. Masz zamiar jak najszybciej wrócić do 
swojego pokoju i po prostu się położyć... (36)

34
Gdy stoicie już w cieniu rzucanym przez budynki, mężczyzna wyciąga z kieszenie kartkę i 

wręcza Ci ją ze słowami:
 - Tyle chcę za trzymanie gęby na kłódkę. Mogę ci podpisać różne obciążające mnie papiery 
czy co tam chcesz, taka gwarancja, że będę siedział cicho. 
 Spoglądasz na kwotę nabazgraną na wyrwanej z notesu stronie. Dużo. Za to można kupić 
jakiś używany samochód albo wypić morze alkoholu. Warunki wydają Ci się uczciwe, o ile można 
mówić o uczciwości, gdy w grę wchodzi szantaż. Właściwie mógłbyś je przyjąć (45), zapewniając 
sobie chwilowy spokój. I tak masz już wystarczająco dużo problemów, nie potrzeba Ci nowych. 
Zresztą możesz spróbować przekonać mężczyznę, że o wiele mniej podejrzana będzie płatność w 
ratach. Wtedy mógłbyś jakoś wykręcić się od płacenia całości, zresztą szantażysta prawdopodobnie 
wie, że nie udałoby mu się wyłudzić pełnej sumy. Pewnie liczy na jednorazowy zastrzyk gotówki, bez 
względu na to jaka to będzie kwota. Są to jednak tylko Twoje przypuszczenia, które niekoniecznie 
muszą być prawdziwe. 
 Czujesz jak ogarnia Cię gniew, właściwie równie dobrze możesz spróbować zastraszyć jakoś 
tego śmiecia! (46)   

35
Z niecierpliwością czekasz na wieczorne spotkanie, zastanawiając się nad tym ile zdoła 

ustalić twój przyjaciel. Gdy w końcu rozlega się stanowcze pukanie do drzwi Twojego pokoju, 
czujesz szybsze bicie serca. Śpiesznie otwierasz i pochmurniejesz. Widząc wyraz twarzy swojego 
gościa, obawiasz się, że niczego nie zdołał załatwić. Siadacie przy stole i przez moment panuje 
niezręczna cisza, którą jako pierwszy przerywa Twój gość, mówiąc:
 - To grubsza sprawa. Jej ojca aresztowano trzy dni temu w jego mieszkaniu. Zatrzymania 
dokonała policja we współpracy z Instytutem. Wiesz, jedna z tych akcji poprawiających nasz 
wizerunek.
 - Rozumiem, dowód na to, że nie dążymy do monopolu. 
 - Dokładnie. W każdym razie to nie była standartowa operacja zdjęcia handlarza. Zginęło 
w niej aż czterech policjantów i jeden z naszych. Zdjęto całą szajkę, pięciu zastrzelonych, trzech 
aresztowanym, w tym Derek Walker. 
 - Prawdziwa masakra.
 - Tak, ale w oficjalnych raportach są tylko dane dotyczące aresztowania Walkera.
 - Dlaczego? A co ma wspólnego z tym wszystkim Joan? 
 - Nic więcej nie ustaliłem, a i tak tego wszystkiego dowiedziałem się nieoficjalnie. Jeśli 
chcesz iść dalej tym tropem musisz zacząć działać oficjalnie. 
 - Czyli wyznać, że prowadziłem prywatne dochodzenie oraz podać jego powody. 
 - Tak to widzę. Zaangażuj się w to na poważnie albo wracaj do siebie i udawaj, że o niczym 
nie wiesz. 
 Ponownie zapada cisza, tym razem na znacznie dłużej. Nagle Twój rozmówca wstaje i 
klepie Cię przyjacielsko w ramię, kierując się w stronę wyjścia. Nie próbujesz go zatrzymać, bez 
słowa patrząc, jak opuszcza Twój pokój. Jesteś mu wdzięczny za zdobyte informacje oraz taktowne 
wyjście w momencie, gdy potrzebujesz być sam. Chcesz poważnie przemyśleć sprawę powrotu do 
Londynu. Mark ma rację, musisz zdecydować o tym, czy wrócić od Londynu i zapomnieć o całej 
sprawie (37), czy też zaangażować się (38) i ustalić co dzieje się z Joan.      
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36
Późnym wieczorem energiczne pukanie do drzwi Twojego pokoju niechybnie zwiastuje, iż 

prawdopodobnie Mark ustalił coś na tyle ważnego, aby nie czekać z tym do rana. Zrywasz się z 
łóżka i pośpiesznie odryglowujesz zamek. Na progu nie czeka jednak Twój przyjaciel, lecz dwóch 
nieznajomych mężczyzn. Jedne z nich legitymuje się jako inspektor wewnętrzny IPP i wręcza Ci 
nakaz natychmiastowego stawienia się w głównym urzędzie Instytutu w Carlisle. Nie masz szans 
na ucieczkę, jedyne co możesz zrobić to zaprosić nieznajomych wysłanników do środka, a raczej 
cofnąć się, robiąc dla nich przejście. Zaczynasz nerwowo przebierać się w wyjściowe ubranie, 
podejrzewasz, że to będzie długa, nieprzyjemna noc...       

Przejdź do strony 45.

37
Kręcisz się bez celu po peronie, próbując zabić jakoś czas pozostały do przyjazdu pociągu. 

Myślisz o schowanym w kieszeni płaszcza rewolwerze, głupi nawyk, z którym niemal całkowicie 
uporałeś się po przejściu do pracy w biurze. Jesteś przybity całą sytuacją, ostatecznie Twój przyjazd 
tutaj nie przyniósł niemal żadnych rezultatów, jedynie pogorszyłeś swoje wyjściowe położenie. Jeśli 
zarzuty wobec Joan zostaną potwierdzone pozostanie Tobie tylko mieć nadzieję, iż zrozpaczona 
dziewczyna nie wplącze Cię w całą tę aferę. Nie masz pewności, czy Instytut wie o ciąży nastolatki. 
Kto wie, być może wobec ciężarnej zastosowane zostaną mniej restrykcyjne procedury? Zresztą nie 
zapadł jeszcze żaden wyrok, równie dobrze ta biedaczka może okazać się niewinna...
 - Pan Ward? – bardziej stwierdza fakt, niż pyta ktoś za Twoimi plecami. 
 Obracasz się i dostrzegasz dwóch mężczyzn, jeden z nich legitymuje się jako inspektor 
wewnętrzny Instytutu, po czym pyta:
 - Pójdzie pan z nami? Jest kilka spraw, które powinien pan wyjaśnić w głównym urzędzie 
Instytutu tutaj, w Carlisle. Na razie nie ma potrzeby informować centralę w Londynie, nie uważa 
pan? 
 Czujesz jak oblewa Cię pot. Masz ochotę uciec stąd jak najszybciej (40), ale nie jesteś  
pewien, czy to dobry pomysł. Powinieneś iść za tymi ludźmi (39) żeby ustalić, czy jesteś o coś 
oskarżony. A co jeśli tak? Teraz masz jeszcze szanse uciec. Tylko dokąd? Istne szaleństwo... 

38
(Informacja #2)

 Chciałeś zachować w wszystko sekrecie, jednak najwyraźniej nie unikniesz rozmowy z kimś 
z Instytutu. Trudno, lepiej żeby wiedzieli dlaczego naprawdę interesujesz się tą sprawą, niż mieliby 
wysnuć jakieś własne wnioski. W końcu można powiedzieć, że popełniłeś jedynie swego rodzaju 
przestępstwo moralne, a za to, póki co Instytut nikogo nie karze. Natomiast utrudnianie śledztwa 
to już zupełnie inna sprawa. Masz tylko nadzieję, że nikomu nie wpadnie do głowy oskarżać Cię o 
coś takiego. Mimo wszystko nie jesteś przecież pierwszym lepszym „grzesznym” obywatelem, lecz 
członkiem IPP. Liczysz więc na pewną, nawet najdrobniejszą, wyrozumiałość...     

Przejdź do strony 45.

39
(Informacja #2)

 Wolisz nie robić sobie dodatkowych problemów. Masz tylko nadzieję, że po wyjaśnieniu 
wszystkiego, nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności. W końcu tylko poszukiwałeś 
informacji. Mimo to czujesz pewien niepokój oraz, a może przede wszystkim, zażenowanie. Twój 
nieszczęsny romans, a raczej wyskok, przestał być sprawą prywatną i przeniósł się na pole służbowe. 
Oby tylko przez tę aferę nie ucierpiało Twoje życie rodzinne, o karierze nie wspominając...   
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Przejdź do strony 45.

40 
Popychasz mężczyznę, tak iż spada na peron wprost pod nogi swego towarzysza. Ruszasz 

pędem przed siebie, czując szaleńcze bicie serca. Po chwili jesteś już poza dworcem i wpadasz 
między budynki mieszkalne. Pędzisz jedną z bocznych uliczek, słysząc okrzyki ścigających Cię 
funkcjonariuszy. Nagle wyraźny odgłos wystrzału sprawia, iż omal nie tracisz równowagi i 
cudem unikasz zderzenia z blaszanym śmietnikiem. Wierz, że prawdopodobnie był to tylko strzał 
ostrzegawczy, jednak jego użycie wyraźnie świadczy o intencjach napastników, nie odpuszczą. 
W tym momencie masz jeszcze szansę, możesz się poddać (41). Za minutę, może dwie, w Twoją 
stronę polecą kule i nie będzie już odwrotu... Uciekasz? (42)

41
Zatrzymujesz się i podnosisz ręce do góry, wołając:

 - Poddaje się! W kieszeni mam rewolwer, mam go wyjąć? 
 Ścigający Cię mężczyźni dobiegają na odległość trzech metrów i celując w Twoją pierś, jeden 
z nich rzuca szorstko:
 - Wyciągnij broń i połóż na ziemi, potem pod ścianę!
 Posłusznie spełniasz „prośbę”, słysząc przy tym wypowiedziane o wiele łagodniejszym 
tonem:
 - Chodziło tylko o parę ustaleń, a teraz naprawdę narobiłeś sobie kłopotów człowieku...     
 Chcesz coś powiedzieć, ale ostatecznie dajesz za wygraną. Teraz rozwój wypadków nie zależy 
od Ciebie, jesteś zatrzymany do dyspozycji IPP... 

Przejdź do strony 45.

42
Wpadasz w kolejny zaułek z przeświadczeniem, że nie dasz rady im zbiec. Mają świetną 

kondycję, a Ty już dawno nie miałeś okazji poważnie popracować w terenie. Musisz poddać się 
(44) albo podjąć walkę (43). Myślisz o schowanym w kieszeni rewolwerze... 

43
Wyjmujesz broń dokładnie w momencie, gdy wypadasz na główną ulicę. Kilka metrów 

dalej dostrzegasz patrolującego ten obszar policjanta. Nie masz już czasu na zmianę decyzji. 
Pociągasz gwałtownie za spust. Nie odbezpieczyłeś broni! Mężczyzna w tym czasie sięga do kabury, 
Ty odciągasz kurek. Strzelacie. Policjant zatacza się i upada. Dostał w pierś. Próbujesz uciekać, 
przewracasz się powalony potwornym bólem. Dostałeś w płuco, zaczynasz się topić we własnej 
krwi. Zewsząd dochodzą Cię krzyki przerażonych ludzi. Piękny spektakl... temat do rozmów na 
najbliższe tygodnie... – dziwne, że w takim momencie nachodzi Cię tak błaha myśl. 

Po chwili jesteś martwy...   

44
(Dowód 7)

 Niespodziewanie wypadasz na główną ulicę. Wyciągasz z kieszenie rewolwer i rzucasz go 
na ziemię, podnosząc przy tym ręce do góry. Ledwie kilkanaście metrów od siebie dostrzegasz 
policjanta, który widząc twoje zachowanie, sam sięga po broń i celując do Ciebie krzyczy łamiącym 
się głosem:
 - Stój!
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 Mierzysz go pełnym politowania wzrokiem, czekając spokojnie na pojawienie się ścigających 
Cię ludzi z Instytutu. Po chwili są już na miejscu, wyraźnie zadowoleni takiego obrotu sprawy. 
Zamieniają kilka słów z policjantem, po czym ruszają w Twoją stronę. Jeden z nich zabiera 
porzuconą broń, drugi zakłada Ci kajdanki i oświadcza stanowczo:
 - Teraz sobie nazbierałeś człowieku. Nie chciałbym być w twojej skórze.    
 Milczysz, oddychając ciężko, czujesz jak chłodne powietrze wypełnia Twoje płuca. Kaszlesz 
głośno i spluwasz na ulicę. Zawsze chciałeś to zrobić. Jeden z mężczyzn bierze Cię pod ramię, drugi 
idzie za Wami w pewnej odległości, prawdopodobnie w każdej chwili gotowy do strzału. Myślisz 
sobie, że te środki ostrożności nie będą potrzebne; nie masz zamiaru uciekać po raz drugi. Nie 
wiesz co Cię czeka po aresztowaniu, przypuszczasz jednak, iż teraz Twoje próby jakiegokolwiek 
tłumaczenia się mogą zostać całkowicie zignorowane. Nie tylko narobiłeś sobie kłopotów, ale 
również w pewien sposób skompromitowałeś Instytut. A coś takiego jeszcze nikomu nie uszło 
płazem...   

Przejdź do strony 45.

45
Wyciągasz jeden z formularzy, których plik na szczęście zawsze nosisz ze sobą „na wszelki 

wypadek”. Szybko spisujesz fikcyjne zeznania; bimbrownictwo, przemyt, pobicie kobiety. 
Nic wyszukanego, ale idealnie pasują do Twojego „przyjaciela” i mogą narobić mu sporo 
nieprzyjemności. Ten pobieżnie przegląda dokument i składa niezdarny podpis. Wypisujesz mu 
kilka czeków, mówiąc:
 - Nie bierz wszystkiego od razu, wystarczy raz w miesiącu. Będziesz sprawiał wrażenie 
ważnego informatora. Ludzie w bankach powoli przywykli już do tego, że Instytut wypłaca fundusze 
różnym podejrzanym indywiduum.   
 - Dobra, dobra. Żegnam.
 Mężczyzna zabiera czeki i opuszcza spelunę. Czekasz kilka minut i również wychodzisz, 
kierując się pospiesznie do swojego hotelu. Masz tylko nadzieję, że jutrzejsze spotkanie przyniesie 
nareszcie jakieś konkretne, pozytywne efekty. (28)

46
- Sprytnie to sobie obmyśliłeś – stwierdzasz z przekąsem. 

 - Zgadzasz się, czy wolisz problemy? 
 - Problemy? Ty żałosny śmieciu, jedyne co mi grozi to upomnienie. Jak myślisz, Instytut 
ostrzej ukarze własnego człowieka przyłapanego na igraszkami z nieletnią czy szantażystę, pijaczka, 
margines społeczeństwa? Powstaliśmy żeby tępić takie pluskwy jak ty! 
 Wiedziony nagłym impulsem sięgasz do kieszeni i wyciągasz rewolwer. Odciągasz kurek i 
przystawiasz lufę do piersi mężczyzny. Wiesz, że po oddaniu strzału mógłbyś bez trudu ulotnić się z 
tej ciemnej uliczki niezauważony. Naprawdę kusi Cię żeby pociągnąć za spust (47) i wyeliminować 
tego degenerata. Zabiłeś już raz człowieka kilka lat temu, na początku swojej służby. Pamiętasz 
jeszcze grozę wojny, naloty, stosy ciał. Śmierć Cię nie przeraża, o wiele bardziej boisz się życia. 
 - Będę milczał... – szepcze blady ze strachu mężczyzna. 
 Widzisz jak nieszczęśnik dygocze, próbując coś powiedzieć. Pewnie chce błagać o litość. 
Biedny, przerażony głupiec. Teraz jego marne życie jest w twoich rękach. Możesz okazać 
wspaniałomyślność i go oszczędzić (48).

47
Znajomy, choć niemal zapomniany odgłos wystrzału w akompaniamencie błysku. Twoja 

ofiara bezwładnie zwala się na ziemię, to wszystko. Odchodzisz śpiesznie, po chwili niknąc w 
zakamarkach miasta. Duży stres, żadna przyjemność, potężna dawka adrenaliny. Ulga...
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 Po kwadransie kluczenia znów wkraczasz w blask latarni. Spoglądasz z niepokojem na swój 
płaszcz, jednak nie dostrzegasz żadnych śladów krwi. A przynajmniej nie takich, które od razu 
rzucałyby się w oczy. Krążysz jeszcze trochę po mieście, po czym wracasz do swojego hotelu. Musisz 
odpocząć przed jutrzejszym, ważnym spotkaniem. (28)

48
Każesz mu oddać dowód osobisty, mówiąc.

 - To na wypadek jakbym zechciał kiedyś cię odwiedzić. 
 - Będę milczał! – powtarza raz jeszcze roztrzęsiony, niedoszły szantażysta. 
 Powoli chowasz broń i ostro każesz wynieść mu się w cholerę sprzed Twoich oczu, co też 
natychmiast czyni. Odprowadzasz go ponurym spojrzeniem, po czym ruszasz w drogę powrotną do 
swojego hotelu. Jutro czeka Cię przecież ważne spotkanie. (28)

Po złożeniu stosownych wyjaśnień, niecierpliwie oczekujesz w tymczasowym areszcie na 
rozpatrzenie swojej sprawy. Jak się dowiadujesz, w dokumentach Instytutu zostajesz oznaczony 
jako obiekt Cn277. Po około trzydziestu godzinach zostajesz ponownie wezwany przed komisję 
dyscyplinarną, która przekazuje Tobie protokół. 

Protokół
Część I 
Jeśli podczas rozgrywki zostawiłeś dwa Tropy oznaczone tym samym numerem 

tworzą one Dowód (również oznaczony tym numerem). Sprawdź, jakie Dowody dotyczą 
Twojej sprawy i zapoznaj się z nimi. Każdy z ich kończy się dla Ciebie Ostrzeżeniem bądź 
Reprymendą. Zapisz uzyskane oznaczenia i przejdź do II Części protokołu.

Dowody w sprawie:

1 Obiekt Cn277 posłużył się świadomie fałszywym nazwiskiem w celu uzyskaniu 
potrzebnych mu informacji. Wprowadzając w błąd recepcjonistkę (N.D. Horn) w szpitalu  
Wigton. Poprzez to naraził na szwank reputację IPP, nie działał bowiem w imieniu Instytutu, a 
własnym. Obiekt Cn277 otrzymuje Ostrzeżenie. Zostanie ono niezwłocznie wpisane do jego akt 
służbowych. 

2 Obiekt Cn277, poprzez swoją nadmierną dociekliwość, wzbudził niezdrowe 
zainteresowanie części mieszkańców Wigton sprawą niedawnego zatrzymania Joan Walker. 
Jak donoszą źródła ze wskazanego regionu, miejscowa ludność uważa, iż IPP wykazała się 
niekompetencją skoro najpierw zatrzymują kogoś, a potem wysyłają swojego człowieka, aby zdobył 
informację o zatrzymanej. Obiekt Cn277 otrzymuje Ostrzeżenie. Zostanie ono niezwłocznie 
wpisane do jego akt służbowych.
   

3 Obiekt Cn277 skradł fartuch szpitalny i podawał się za lekarza szpitala w Wigton. Nie 
był wówczas na służbie, toteż zachowanie takie uznane zostało za wysoce naganne. Obiekt Cn277 
otrzymuje Reprymendę. Zostanie ona niezwłocznie wpisane do jego akt służbowych.  
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 4 Obiekt Cn277, w przebraniu lekarza (szpitala w Wigton), próbował wymóc presję słowną 
na obywatelu I. Z. Goodbyne, pełniącym funkcję Tymczasowego Pomocnika Instytutu. Gdy to 
zawiodło, posunął się do przemocy fizycznej, na skutek czego wspomniany obywatel doznał lekkich 
obrażeń głowy. Nawet biorąc stan silnego wzburzenia emocjonalnego obiektu Cn277, zachowanie 
takie jest karygodne i rzuca ono cień na działalności IPP. Obiekt Cn277 otrzymuje Reprymendę. 
Zostanie ona niezwłocznie wpisana do jego akt służbowych.    

5 Obiekt Cn277 próbował uzyskać informacje o interesującej go sprawie (sprawa 
zatrzymania J. Walker) na posterunku policji w Wigton. Mimo, iż nie pokazał legitymacji służbowej 
policjanci ustalili, że jest pracownikiem Instytutu (jeden z nich rozpoznał obiekt Cn277). Zgłosili 
ten fakt do jednego z pracowników Instytutu, poprzez to działanie obiektu Cn277 uważa się za 
szkodliwe dla renomy IPP. Obiekt Cn277 otrzymuje Ostrzeżenie. Zostanie ono niezwłocznie 
wpisane do jego akt służbowych.      

6 Obiekt Cn277 dopuścił się jawnego aktu wandalizmu (podpalenie tablicy ogłoszeń 
w szpitalu w Wigton). Jak sam zeznał, chciał w ten sposób „odwrócić uwagę” obywatela  I. Z. 
Goodbyne, który pełnił funkcję Tymczasowego Pomocnika Instytutu. Postępek ten w sposób 
oczywisty działa na niekorzyść Instytutu i jego dobrego imienia. Obiekt Cn277 otrzymuje 
Reprymendę. Zostanie ona niezwłocznie wpisane do jego akt służbowych.       

7 Obiekt Cn277 dopuścił się aktu wrogości wobec pracowników IPP oraz został aresztowany 
podczas próby ucieczki. To jaskrawe naruszenie nie tylko wewnętrznych dyrektyw IPP, ale i samego 
porządku publicznego, w obronie którego występuje Instytut, jednoznacznie kwalifikuje obiekt 
Cn277 do udzielenia mu Nagany. Zostanie ona niezwłocznie! wpisana do jego akt służbowych.       

Część II
Jeśli otrzymałeś dwa Ostrzeżenia należy traktować je jako Reprymendę, zaś Nagana 

liczona jest jak dwie Reprymendy. Policz teraz wszystkie Reprymendy (odejmij jedną, jeśli 
posiadasz Informację #2). W przypadku, gdy:

Nie posiadasz żadnej, bądź nie więcej niż jedną  przejdź do Wniosku I.
 Posiadasz dwie, przejdź do Wniosku II.
 Posiadasz trzy, przejdź do Wniosku III.
 Posiadasz więcej niż trzy, przejdź do Wniosku IV.

Wniosek I
Wprawdzie obiekt Cn277 działał pochopnie, mimo to jego zachowanie może być częściowo 

usprawiedliwione ze względu na stan silnego wzburzenia emocjonalnego, w którym się znajdował. 
Na jego korzyść świadczy też nienaganny, wzorowy wręcz przebieg służby w strukturach IPP. 
Dlatego też nie wysunięte zostaną wobec niego żadne oskarżenia. 
 W sprawie, J. Walker, która to żywo interesowała wspomniany już obiekt zapadł wyrok 
skazujący. Za bliskie kontakty ze światem przestępczym oraz niemoralne prowadzenie się skazana 
została na pięć lat pozbawiona wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Jej dziecko, 
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po urodzeniu, zostanie przekazane do odpowiedniej placówki oświatowo-wychowawczej IPP i 
wychowane na przykładnego obywatela Imperium Brytyjskiego.   

Wniosek II
Obiekt Cn277 swoim postępowaniem udowodnił całkowity brak zdrowego rozsądku oraz 

praworządności wymaganej od pracowników IPP. Jego niesubordynacja i samowola źle wpływają 
na wizerunek Instytutu i przynoszą mu ujmę. Jedynie nienaganna służba wspomnianego obiektu 
oraz nagłe, wynikające niestety z jego niemoralności, problemy natury emocjonalnej, stanowią tu 
pewną okoliczność łagodzącą. Obiekt zachowa swoje dotychczasowe stanowisko, nie mniej przez 
najbliższe dwa lata pozbawiony zostaje szansy awansu. Wraz z żoną musi się również udać na 
cyklicznie organizowane przez Instytut warsztaty dobrego życia małżeńskiego.
 W sprawie uwodzicielki, J. Walker, której rozwiązłość seksualna doprowadziła do upadku 
moralnego obiektu Cn277, powzięte zostały odpowiednie środki zaradcze. Za bliskie kontakty ze 
światem przestępczym oraz niemoralne prowadzenie się skazana została na pięć lat pozbawiona 
wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Jej dziecko, po urodzeniu, zostanie przekazane 
do odpowiedniej placówki oświatowo-wychowawczej IPP i wychowane na przykładnego obywatela 
Imperium Brytyjskiego.      

Wniosek III
Obiekt Cn277 zostaje tymczasowo zawieszony w obowiązkach służbowych i skierowany 

na przymusowy, bezpłatny urlop w wymiarze trzech miesięcy. Stojąc w obliczu tak poważnego 
załamania swojej kariery, obiekt ma prawo do próby ratowania swojej reputacji poprzez zadanie 
specjalne. W tym wypadku może to być dalsze, fikcyjne zaangażowanie emocjonalne w stosunku 
do J. Walker. Obiekt Cn277 miałby za zadanie poprzez manewry psychologiczne wydobyć od 
oskarżonej informacje na temat wspólników jej ojca, Dereka Walkera, handlarza bronią. 
 W przypadku odmowy współpracy na tym gruncie, obiekt Cn277 ma oczywiście szansę na 
odbudowę swojej kariery poprzez wieloletnią, nienaganną służbę. 

Wniosek IV
Obiekt Cn277 to zbrodniczy element, niegodny noszenia zaszczytu członka Instytutu 

Porządku Publicznego. Toteż z dniem dzisiejszym oficjalnie pozbawiony zostaje wszelkich 
dotychczasowych funkcji oraz usunięty z Instytutu. 
 Skazany jest również na okres trzyletniego pobytu w zakładzie karnym o zaostrzonym 
rygorze bez prawa apelacji. Jego kochanka, J. Walker, za bliskie kontakty ze światem 
przestępczym oraz niemoralne prowadzenie się skazana została na pięć lat pozbawiona wolności 
bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Jej dziecko, po urodzeniu, zostanie przekazane do 
odpowiedniej placówki oświatowo-wychowawczej IPP i wychowane na przykładnego obywatela 
Imperium Brytyjskiego. Żona obiektu Cn277 otrzyma od Instytuty pomoc materialną w ramach 
rekompensaty za straty moralne. Podlega też rozporządzeniu IPP, które zakazuje w podobnych 
przypadkach wszelkich kontaktów z prasą krajową i zagraniczną pod groźbą pozbawienia dotacji. 

Beniamin „KrowaQ“ Muszyński
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gamebookowe koszary
 Callista jest gamebookową bajką nadesłaną nam przez jednego z naszych wiernych czytelników. Jej 
prostota ukazuje, jak błaha historia staje się przyjemniesza w odbiorze, kiedy zrobimy z niej interaktywny 
utwór. Warto zwrócić uwagę, że jest to jedna z nielicznych pozycji w dorobku literatury interaktywnej, gdzie 
głównym bohaterem jest kobieta.
 Została umieszczona w dziale Gamebookowe koszary, ponieważ uznałem, że wymaga ona jeszcze 
dopracowania. Odnoszę wrażenie, że gdyby zastosować kilka ważnych zasad, opowieść mogłaby być 
ciekawsza.
 - Spróbuj przygodę zacząć dynamiczniej. Reguła Hitchcocka: Historia powinna zacząć się od 
trzęsienia ziemi, potem zaś napięcia ma nieprzerwanie rosnąć, jest bardzo dobrą wskazówką. Rozumiem, 
że chciałes przedstawić najpierw postać głównej bohaterki, ale można to zrobić pomimo wstrząsu na 
początku.
 - Spróbuj tuż przed zakończeniem wprowadzic nagły zwrot akcji. Większość czytelników, nie do 
końca świadomie, uwielbia sytuacje, gdy wszystko niby zmierza do ustalonego końca, a nagle pojawiają się 
komplikacje, zakłócenia i historia jeszcze na chwilę staje na głowę. Finał po takim wydarzeniu jest o wiele 
ciekawszy.
 - Na samym początku zapomniałeś wprowadzić czytelnika w świat gry. Przedstawiłeś bohaterkę, jej 
sytuację, ale aż do pewnego momentu lektury nie wiedziałem, że akcja dzieje się w świecie średniowiecznym. 
Dlatego żartobliwie dopisałem na  początku jesteś dziewczyną żyjącą w królestiwe Memonium. Zauważ, że 
użycie samego słowa królestwo już sprawia, że czytelnik ma większa pewność co do tego, w jakim świecie 
dzieje się akcja.
 - Omijaj opisywanie nieistotnych szczegółów i nic, lub niewiele, wnoszących do fabuły wątków, 
postaci. Przykładowo, postać rybaka w sumie jest niepotrzebna dla akcji opowieści. Jest takie pisarskie 
powiedznie: Jeśli w pierwszym rozdziale nad kominkiem wisi strzelba, to w ostatnim musi wystrzelić.
 Poza tym gratuluję kolejnego interaktywnego dzieła w Twoim dorobku.

Mikołaj Kołyszko

callista
 Główna bohaterka:
 Nazywasz się Callista, jesteś dziewczyna żyjącą w królestwie Memonium. Twoje smukłe 
dziewiętnastoletnie ciało i długie, rude włosy, potrafią urzec piękną prostotą. Nie lubisz nosić zbyt wielu 
ozdób, jedyną biżuterią, jaką posiadasz, jest złoty naszyjnik. Zazwyczaj nosisz biały podkoszulek z szerokimi 
rękawami, brązową sukienkę i Twój ulubiony czarny sweter, który zakładasz w chłodniejsze dni.
 Jesteś z rodziny średniozamożnych kupców. Otrzymałaś solidne wykształcenie potrzebne do 
wykonywania zawodu Twoich rodziców. Jednakże rok temu uciekłaś z domu, kiedy to Twój ojciec wyjawił 
swoją wolę – miałaś wyjść za mąż za syna partnera handlowego Twoich rodziców. Nie kochałaś go, a mama i 
tata zmuszali Cię do małżeństwa, więc poza ucieczką nie widziałaś żadnego wyjścia z tej sytuacji.
 Pierwsze spotkanie z czarownicą Sybillą, której wkrótce zostałaś uczennicą i pracownicą, poprzedziła 
pewna burzowa noc. Zaczynałaś wtedy już żałować swej decyzji, ponieważ brakowało Tobie poczucia 
bezpieczeństwa, i miłości, jaką dawali rodzice. Mimo najszczerszych chęci nie mogłaś znaleźć miejsca, 
w którym mogłabyś zatrzymać się na dłużej. W pewnej chwili, przemoknięta do suchej nitki, i przerażona 
myślą, że mogłoby Tobie stać się coś złego, zauważyłaś w oddali, między drzewami, jakieś światło. Okazało 
się, że natrafiłaś na drewnianą chatkę na skraju lasu. Otwarłaś na oścież drzwi, stanęłaś w progu, i... upadłaś 
na podłogę. Obudziłaś się rano. Kiedy tylko otworzyłaś oczy ujrzałaś pochyloną nad Tobą zagniewaną twarz 
Sybilli. Dzisiaj, po kilku miesiącach przebywania z nią, nie możesz zrozumieć, dlaczego tylu ludzi wciąż jest 
uprzedzonych i boi się tej kobiety.
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Jeżeli już zapoznałeś/zapoznałaś się postacią, w której rolę się wcielisz, przejdź do paragrafu 
pierwszego.

1:  Nastał kolejny wiosenny poranek. Budzisz się jak zwykle bardzo wcześnie, chociaż nie o takiej 
wczesnej porze, jak zwykła wstawać Sybilla. Zawsze się zastanawiałaś, jak można tak mało spać, ale nie 
wygłaszasz tej opinii głośno, bo wiesz, że wiedźma zdenerwuje się, gdy coś takiego usłyszy.
 Dzień, jak co dzień, nie czujesz, aby miało się dziś wydarzyć coś niezwykłego. Ubierasz się, i pierwsze 
co robisz, to otwierasz okno, aby zobaczyć, jaka na zewnątrz jest temperatura. Okazuje się, że nie musisz 
zakładać swetra, bo jak na tę porę roku jest wystarczająco gorąco.
 Teraz musisz przynieść wody. Puste wiadro, do którego nabierzesz ciecz, leży na dworze, pod jednym 
z okien. Po podniesieniu go zaczynasz wędrówkę w stronę pobliskiego strumienia, lecz w pewnym momencie 
odwracasz głowę, zastanawiając się, czy dzisiaj nie wybrać się na dłuższy spacer.
 ● Jeśli chcesz iść nabrać wody z leśnego strumienia, przejdź do paragrafu 3.
 ● Jeżeli masz zamiar iść nad rzekę, przejdź do paragrafu 5.

2: Po jakimś czasie docierasz do skrzyżowania dróg. Interesuje Cię jednak wyłącznie ścieżka w lewo, 
gdyż ta w prawo prowadzi zupełnie gdzie indziej, nie tam gdzie chciałabyś się udać. Zerkasz na mapę. 
Wkrótce ścieżka się skończy, a Ty wkroczysz na nieistniejący trakt prowadzący do pasma gór na północnym 
wschodzie. Widzisz je z tej odległości, lecz nie umiesz ocenić, ile zajęłoby Tobie dojście do nich. Od teraz 
masz wzrok utkwiony w mapę niemal przez cały czas. Musisz dotrzeć do miejsca oznaczonego na planie 
okręgiem zakreślonym przerywanymi liniami.
 Cel jest blisko! Na wzgórzu, kilka kroków za przekroczoną przez Ciebie dosłownie moment temu 
rzeką, zauważasz stary, kamienny krąg. Zbudowany jest on z kilku sterczących nad ziemią skał o bardzo 
regularnych kształtach. Nie masz pojęcia, kto mógł to zbudować, ale prawdopodobnie kiedyś było to 
jakieś miejsce kultu. Czy z tego powodu to karłowate drzewo nazwano Bożym? To całkiem możliwe, w tym 
momencie nie masz czasu tego roztrząsać.
 Za sobą słyszysz szum wody. Aby dotrzeć na tę stronę rzeki, gdzie teraz stoisz, musiałaś przejść 
przez stary, drewniany most. Bałaś się, że możesz razem z nim spaść, lecz na szczęście nic takiego się nie 
wydarzyło.
 Kiedy wracasz do domu, jest już wczesne popołudnie. Jeżeli nic się nie wydarzy, do wieczora 
powinnaś zdążyć. Ruszasz z gałęzią Bożego Drzewa w jednej ręce, maczetą przy boku i koszykiem trzymanym 
przez Ciebie w prawej dłoni. Starasz się poruszać jak najszybciej, aby jak najwcześniej dotrzeć do chaty.
 Wreszcie stajesz w jej progu. Dwaj myśliwi dalej czuwają nad swoim panem, obserwując przy okazji, 
jak Sybilla podaje władcy kolejną dawkę zastępczej mikstury. Słysząc Cię, cała trójka naraz odwraca wzrok w 
Twoją stronę. Wiedźma od razu rozpoznaje to, co trzymasz w lewej ręce.
 - Masz to! - Mówi, a potem zwraca się do mężczyzn – Panowie, król jest uratowany!
 Już następnego dnia władca czuje się wyśmienicie. Nie ma zamiaru się dłużej tutaj zatrzymywać, 
dlatego już po południu postanawia was opuścić. Myśliwi zachęcają władcę, aby odpoczął sobie jeszcze 
trochę, lecz ten ich nie słucha.
 Król w pewnym momencie zwraca się do Ciebie:
 - Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, uratowałaś mi życie. Jeżeli mógłbym wam jakoś pomóc, to powiedz 
mi to teraz, a postaram się spełnić waszą prośbę.
 Zastanawiasz się dłuższą chwilę, ale nie możesz wymyślić niczego konkretnego. Bardzo chcesz 
osiągnąć jakąś korzyść z tego, iż uratowałaś samego władcę. W końcu odpowiadasz to, co pierwsze 
przychodzi Ci do głowy:
 - Może pieniędzy? One się zawsze przydadzą, nawet wiedźmom, takim jak my.
 - Po co?! - wtrąca się Sybilla. – Wasza wysokość, zawsze jakoś sobie radziłam bez pieniędzy, Dopiero 
Callista wymyśliła zwyczaj uzupełnienie zapasów w mieście. Więc nie kłopocz się królu, same potrafimy o 
siebie zadbać.
 ●  Jeśli chcesz coś jednak dostać, przejdź do paragrafu 14.
 ● Jeżeli przyznajesz rację Sybilli, przejdź do paragrafu 20.
 ● Jeśli pytasz się czarownicy, czy ona czegoś nie potrzebuje, przejdź do paragrafu 22.



50
WWW pReZentUje

3:  Idziesz na tyły chatki. Mijasz ogród Sybilli. O tej porze roku nie rośnie tam wiele roślin, ale te już 
kwitnące trzymają się doskonale – wśród nich widzisz Marchewnik, i Roślinę Gajową, i Róże Wiosenne.
 Kilkadziesiąt kroków dalej docierasz do niewielkiego strumyka, z którego najczęściej czerpiesz wodę. 
Niestety, musisz długo czekać na to, aż wiadro wypełni się do końca. W trakcie powrotu zauważasz, że 
czarownica weszła już do ogrodu, aby pielęgnować swoje roślinki. Pierwszy raz widzisz ją dzisiaj, mówisz jej 
głośno “Dzień dobry!” i nie czekając na odpowiedź, idziesz dalej.
 Do południa masz najprawdopodobniej wolne, więc dopóki wiedźma Cię nie wezwie, możesz robić 
to, na co masz ochotę. Kładziesz tylko wiadro w kuchni, tuż obok kotła.
 ● Jeżeli chcesz posiedzieć sobie przed chatką – przejdź do paragrafu 7.
 ● Jeśli postanawiasz popracować w domu – przejdź do paragrafu 10.

 
4:  Oprócz ścinania gałęzi i wydrążania z nich kory, rzadko kiedy używałaś maczety do czegoś innego, 
a już na pewno nie używałaś jej do walki. Jednakże w zaistniałej sytuacji postanawiasz mimo wszystko 
zaatakować. Jakaś wewnętrzna siła pozwala Ci zadawać ciosy potworowi z niesamowitą wręcz prędkością. 
Niestety, ten każdego ciosu unika. W końcu, gdy Twe siły wreszcie są na wyczerpaniu, stwór przechodzi do 
kontrataku. Rzuca się na Ciebie i przewraca na ziemię – w tej chwili już wiesz, że zaraz Cię zabije.
 To już koniec przygody.

5:  Nad rzeką mieszka pewien rybak. Z tego, co go znasz, o tej porze już dawno on powinien być na 
nogach.
 To zabawne, ale po roku bycia niemalże sąsiadami, dalej nie znacie swoich imion. Problem polega 
na tym, iż on nie chce z Tobą rozmawiać. Jesteś przekonana, że Cię nienawidzi. Starzec jest niestety pełen 
uprzedzeń co do wiedźm i fakt, iż zostałaś pomocnicą jednej z nich, znacznie utrudnił wasze kontakty. Dziwi 
Cię tylko to, że skoro rybak myśli, iż Sybilla może na niego rzucić urok lub inne paskudne zaklęcie, on jeszcze 
tu mieszka.
 ● Jeśli postanawiasz trzymać się od niego z daleka, przejdź do paragrafu 15.
 ● Jeżeli chcesz sprawdzić, czy rybak wypłynął na połów, przejdź do paragrafu 12.
 ● Jeśli masz zamiar zawrócić, i nabrać wody ze strumyka, przejdź do paragrafu 3.

6:  Robisz coś, czego w takiej sytuacji w ogóle nie powinnaś. Zwierz nie wydawał się mieć wobec Ciebie 
wrogich zamiarów, nie wyglądał też na głodnego, ale Ty wykonałaś gwałtowny, zupełnie niepotrzebny ruch.
 Uciekasz na północ, licząc, że bestia nie będzie Cię długo goniła. Niestety, Twoje siły słabną, a potwór 
okazuje się być w przeciwieństwie do Ciebie, bardzo wytrzymały. Wreszcie Cię dopada. Próbujesz się jeszcze 
jakoś bronić, wołasz nawet o pomoc, ale jest to jedynie odruch ostatecznej desperacji.
 To już koniec przygody.

7: Siadasz na ławce. Rozmyślając o dzisiejszym dniu, dochodzisz do wniosku, że się nudzisz. Nieczęsto 
masz takie dni, kiedy pragniesz znaleźć się zupełnie gdzie indziej, niż jesteś. Dzisiejsza pogoda sprzyja 
pieszym wędrówkom po lesie, lecz dzisiaj raczej nie wyjdziecie nigdzie z Sybillą.
 W pewnym momencie słyszysz jakieś nerwowe głosy.
 - Zwariowałeś?! To wiedźma! - mówi starszy, męski głos.
 -Nie ma czasu!!! Idziemy do niej!!! - odpowiada młody histerycznym głosem.
Obaj są okropnie podenerwowani, lecz najbardziej przerażony wydaje się ten młodszy. Przyglądasz się 
przybyszom, nie wypowiadając ani słowa. Dwaj myśliwi prowadzą trzy konie, a na grzbiecie jednego z 
rumaków siedzi jeszcze jeden towarzysz. Z daleka zauważasz niezwykłą urodę jegomościa. On sam wydaje 
się ledwo żywy. Kołysze się na boki i zachowuje jakby spał lub był zupełnie nieświadomy tego, co się wokół 
niego dzieje.
 Z zadumy wyrywa Cię wołanie starszego myśliwego, który razem z pozostałymi znajduje się już 
bardzo blisko Ciebie.
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 - Kobieto!!! Nie wiesz, że to sam król?! On umiera!!!
 Co? Król?!!! To przecież niemożliwe, aby król był taki młody, ale na razie musisz uwierzyć 
przybyszom na słowo.
 - Ja... ten... tego – próbujesz coś odpowiedzieć, ale język Ci się plącze, i nie wypowiadasz niczego 
konkretnego.
 Wobec takiej niezręcznej sytuacji mężczyźni decydują się zignorować Twoją osobę i sami zanoszą 
władcę do chatki. Wchodzisz razem z nimi.
 Okazuje się, że nie pościeliłaś wcześniej łóżka, myśliwi kładą więc króla na posłaniu Sybilli.  Wołasz 
przez okno czarownicę. Kiedy wiedźma wchodzi do chaty, wyjaśniasz jej dokładnie w czym rzecz.
 Przejdź do paragrafu 25.

8: Chociaż strach Cię zżera, starasz się zachować spokój. Postanawiasz zrobić to, co często się robi, 
kiedy przechodzi obok Ciebie jakiś groźny pies – jeśli go nie dotkniesz i nie będziesz drażnić, możesz 
uniknąć ataku, o ile oczywiście on sam go nie szuka.
 I w tym przypadku to poskutkowało! Mijacie się. Przechodząc tuż obok, potwór tylko gapi się na iebie 
swoimi Ciebie ślepiami. Przyspieszasz kroku, ale na szczęście bestia nie poczytuje tego za gwałtowny ruch.
 Przejdź do paragrafu 2.

9: - Co taka panna jak ty, tutaj robi? Skąd jesteś?
 - Z chaty w lesie.
 - Co?! Mieszkasz z tą wiedźmą? - pyta się zdziwiony sprzedawca. Już zaczyna odczuwać do Ciebie 
nieufność.
 - Wolę określenie zielarka – odpowiadasz, po czym zapada niezręczna cisza. 
 - No, dzieweczko, kup coś, bo nie będę bezczynnie tutaj stał. Zaraz odjeżdżam!
 - Dobra, potrzebuję prowiantu na dalszą drogę. Chcę znaleźć składnik do pewnej mikstury, a nie 
jadłam dzisiaj śniadania.
 Podróżnik podejrzewa najpewniej, że to składnik do jakiejś trucizny, czy innego świństwa, dlatego 
zaprzestaje dalszych pytań.
 Dokonujecie transakcji – Ty dajesz kasę, on prowiant. Posilasz się na miejscu, obserwując 
jednocześnie oddalającego się w swoją stronę wędrownego handlarza. Wkrótce ruszasz w dalszą podróż.
 Przejdź do paragrafu 26.

10: Przypominasz sobie, że podłogę zamiatałaś jeszcze wczoraj, więc jeszcze przez jakiś czas porządek 
powinien się utrzymać. Oglądasz pokój dalej. Patrzysz na swoje stojące w kącie łóżko – jest w nieładzie, 
a poduszka spadła Ci na ziemię. Odruchowo dotykasz swoich włosów – jeszcze się nie czesałaś. No 
tak, zapomniałaś o dwóch najważniejszych rzeczach, które powinnaś zrobić już na początku, tuż po 
przebudzeniu! Wykonujesz więc te czynności dopiero teraz.
 Nagle słyszysz za ścianą tętent koni, i krzyki dwóch mężczyzn, wołających pomocy.
 - Halo?! Jest tu ktoś?! - woła jeden z nich.
 - Halo!!! - krzyczy jeszcze głośniej drugi, młodszy, widząc, że nikt nie odpowiada na  wołanie 
pierwszego.
 Od strony gdzie dochodzą te głosy, nie ma niestety żadnego okna, jesteś więc zmuszona wyjść na 
zewnątrz. Okazuje się, że krzyki należą do dwóch myśliwych. Jednak szczególną uwagę zwracasz na 
trzeciego, siedzącego na jednym z koni, przytrzymywanego przez jednego z towarzyszy. Do tej pory nie 
odezwał się ani słowem. Wygląda na nieprzytomnego, a mimo to jakoś udaje mu się utrzymać pozycję 
wyprostowaną. Zgadujesz, że ten człowiek jest nie do końca świadomy, co się wokół niego dzieje. Zauważasz 
też, że jest on młody i bardzo przystojny.
 - Dziewczyno! Król potrzebuje natychmiastowej pomocy! – krzyczy do Ciebie mężczyzna prowadzący 
dwa konie.
 Król?!? Jak to się stało, że król przybył aż tutaj? Przecież to wiele dni drogi od królewskiego pałacu. 
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 - Jak to król?! - krzyczy kobiecy głos za Tobą.
 To Sybilla. Dobrze, że przyszła w tej chwili, ponieważ sama jesteś sparaliżowana i kompletnie nie 
masz pojęcia, co im odpowiedzieć.
 Dobrze, że pościeliłaś przed chwilką łóżko. Kładziecie na nim króla. Sybilla rozpoczyna diagnozę. 
Twoja pomoc ogranicza się do podawania różnych rzeczy. Spoglądasz na myśliwych - mają twarze białe jak 
mąka – wydają się przejęci tak bardzo, jakby rzeczywiście to był ich władca, a oni darzyli go szacunkiem. 
Niepokoisz się szczególnie o tego młodego; nie zdziwiłabyś się, gdyby zaraz zemdlał.
 Przejdź do paragrafu 25.

11: Nie wiesz, jak to zrobiłaś, ale bestia Cię nie zaatakowała! Kiedy zbliżała się do Ciebie patrzyłeś jej 
głęboko w ślepia. Sybilla zawsze powtarza, że przeciwnika nie należy się bać, trzeba, aby wzrok oponenta 
spotkał się z twoim, a z pomocą natury uda Ci się zażegnać niebezpieczeństwo. Wygląda na to, że 
nieświadomie rzuciłaś jakiś urok.
 Bestia idzie powoli, lecz nie śmie Ciebie atakować. Wkrótce znika w krzakach rosnących za Tobą. 
Oddychasz z ulgą, ale na wszelki wypadek przez dalszą część drogi starasz się bardzo uważać i co chwila 
rozglądasz się dookoła.
 Przejdź do paragrafu 2.

12: Postanawiasz podejść możliwie jak najbliżej chatki rybaka, na tyle, aby Cię właściciel nie zauważył. 
Starzec powinien teraz być na wodzie, lecz dzisiaj łowi ryby z lądu, siedząc z wiadrem i wędką na przystani. 
Mężczyzna jest odwrócony plecami i w ogóle nie zauważa tego, że go obserwujesz. To pozwala Ci łatwo 
zniknąć z widoku. Stajesz kilkadziesiąt kroków na południe od chaty i szybko nabierasz wody.
 Przejdź do paragrafu 17.

13: Początkowo szczęście Ci nie dopisuje. Wszystkie grzyby, które znajdujesz, to albo trujące Wieruszki, 
albo grzyby bliżej ci nieznane. Nie możesz również wypatrzeć żadnego krzaka z owocami, głównie z powodu 
wczesnej pory – wszak dopiero początek wiosny. Mogłabyś iść głębiej, ale chcesz mieć cały czas ścieżkę na 
widoku, więc nie decydujesz się na taki krok.
 W pewnym momencie los się do Ciebie uśmiecha, czujesz jeszcze większy apetyt, lecz masz 
świadomość, że zaraz go zaspokoisz. Zauważasz bowiem krzaczory z wiosennymi malinami! W takim 
wypadku zabierasz się natychmiast do jedzenia. W pewnym momencie postanawiasz wejść jeszcze głębiej w 
krzaki, w nadziei, że dalej znajdziesz więcej owoców. Okazuje się, że dokopałaś się do wejścia do groty.
 ● Jeżeli chcesz wejść do jaskini, przejdź do paragrafu 23.
 ● Jeżeli chcesz trzymać się od niej z daleka, przejdź do paragrafu 19.

14:  - Mimo to chciałabym mieć jakąś pamiątkę – odpowiadasz smutnym głosem. – Coś co 
przypominałoby mi do końca życia o twej wizycie, królu!
 Ten zastanawia się przez chwilę. Początkowo zupełnie nie wie, co powiedzieć, lecz w końcu jakiś 
pomysł przychodzi mu do głowy:
 - Wiem, dam Ci mój naszyjnik – odpowiada.
 Oglądasz biżuterię z obu stron. Bardzo ci się podoba – chyba zamienisz na niego tę ozdobę, którą 
wciąż masz na szyi.
 - Podobno ten naszyjnik jest magiczny – wyjaśnia władca – Nie wierzę w to, ale otrzymałem go od 
ważnej mi osoby i musiałem go nosić.
 - Naprawdę? – dziwisz się. – Naprawdę mi, Wasza Wysokość, dajesz taki ważny przedmiot? To zbyt 
wielka łaska!
 - Nie martw się, jakoś to tej ważnej osobie wytłumaczę – dokańcza król ze smutkiem, chociaż nie 
masz pojęcia, co jest powodem tego stanu.
 W końcu nadchodzi czas ostatniego pożegnania. Długo jeszcze patrzysz za odjeżdżającymi na swych 
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koniach trzema mężczyznami. Kiedy znikają oni za horyzontem, powoli zaczynasz iść w stronę chatki.
 To już koniec przygody.

15: Jesteś już prawie na miejscu. Chatka ukazuje Ci się w oddali, lecz ty nie masz zamiaru się do niej 
zbliżać. Jeśli właściciel nie życzy sobie towarzystwa osoby takiej jak Ty, nie masz zamiaru naruszać jego 
prywatności. Nie dasz mu satysfakcji z marudzenia i ubliżania Tobie.
 Pochylasz się nad brzegiem. W lustrze wody widzisz swoje odbicie, które natychmiast zostaje 
zaburzone w momencie, kiedy zanurzasz wiadro w rzece. Nabierasz do pełna wody, potem wstajesz, ale 
robisz to tak niefortunnie, że uderzasz swoim wiadrem o brzeg i przez to oblewasz sobie sukienkę. Kiedy 
idziesz do chaty, ubranie przykleja Ci się do ciała, co nie jest zbyt przyjemne podczas stawiania kolejnych 
kroków.
 Przejdź do paragrafu 17.

16: - Skoro nic nie chcesz, żegnam – odpowiada na to kupiec.
 Nie interesując się już Tobą więcej, odjeżdża w przeciwną do kierunku Twej podróży stronę. Ty zaś 
ruszasz przed siebie. Jesteś dalej głodna, lecz masz nadzieję, że wytrzymasz do końca dnia. Wszak życie 
monarchy jest ważniejsze, niż Twój niezaspokojony apetyt!
 Przejdź do paragrafu 26.

17: Okazuje się, że w połowie drogi Sybilla czeka już na Ciebie. I jest to bardzo podejrzane, bo gdyby 
nic się nie wydarzyło, nie wychodziłaby Tobie na spotkanie, ale czekałaby w chacie. Stajesz przed zielarką i 
wtedy zapada niezręczna cisza.
 - Callista, mamy problem... W twoim łóżku leży król!
 Jaki król?! Co to znaczy? Aby się tego dowiedzieć, bierzesz ją pod ramię i wypytujesz o szczegóły.
 - To jest podobno władca naszego królestwa – wyjaśnia Sybilla. – Leży prawie nieprzytomny i 
obawiam się, że niestety może za kilkanaście godzin umrzeć. Ponoć jakiś potwór w lesie go zaatakował i 
zaraził trucizną! Tak czy inaczej, jeżeli go nie uratujemy, będziemy mieć kłopoty! Mogą nas oskarżyć o to, iż 
sami zabiliśmy władcę!
 Stając w progu chatki zauważasz pochylonych nad łóżkiem dwóch mężczyzn. Mają na sobie stroje 
myśliwych,  zgadujesz więc, że tragedia króla mogła się wydarzyć podczas polowania.
 Młodszy mężczyzna cały czas rozmawia z władcą, mimo że ten nie odpowiada na jego pytania.
 - Wasza wysokość, słyszysz mnie?! – powtarza myśliwy już trzeci raz, odkąd tu stoisz.
 - Odsuńcie się! – krzyczy na nich Sybilla. – Nie uzdrowicie go w taki głupi sposób! 
 Ze zdziwienia lub strachu przed klątwą mężczyźni odsuwają się od razu. Skoro myśliwi nie pochylają 
się nad władcą, możesz go wreszcie zobaczyć. I własnym oczom nie wierzysz! Czy zakochałaś się od 
pierwszego wejrzenia, czy właśnie ujrzałaś najprzystojniejszego mężczyznę na świecie?!
 Przejdź do paragrafu 25.

19: Nie wiadomo, co tam może mieszkać. Co prawda wejście do jaskini jest zarośnięte, ale może istnieje 
drugie przejście? Wolisz się o tym nie przekonywać.
 Przejdź do paragrafu 2.

20: - W sumie Sybilla ma rację. Samo to, że mogliśmy cię uzdrowić, jest dla nas wystarczającą nagrodą.
 - Dziękuję – odpowiada młody władca. – Jeszcze raz dziękuję za uratowanie mi życia. Gdyby nie wy, 
a w szczególności ty Callisto, to nie mam pojęcia jakby się to skończyło. Chociaż – dodaje – wiem, jak to by 
się skończyło. Umarłbym. Taka jest prawda.
 Rozpiera Cię duma. Chcesz ukłonić się i podziękować za taką łaskę.
 - Nie, nie schylajcie się! Właściwie to ja powinienem się wam ukłonić – mówi i robi to, ale w związku 
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z tym, iż siedzi na koniu, nie może całkowicie paść Wam do stóp. Nie masz wątpliwości, że jego słowa są 
szczere.
 W końcu nadchodzi czas ostatniego pożegnania. Długo jeszcze patrzysz za odjeżdżającymi na swych 
koniach trzema mężczyznami. Kiedy znikają oni za horyzontem, powoli zaczynasz iść w stronę chatki. 
Ciekawa jesteś, czy kiedykolwiek ich jeszcze ujrzysz. Zapamiętasz ten dzień, który zaczęłaś od pójścia po 
zwykłą wodę, jako jeden z najważniejszych w Twoim życiu.
 To już koniec przygody.

21: Stajesz w progu chaty i szybko rozglądasz się dookoła. Starszy myśliwy siedzi w pewnej odległości od 
łóżka, na którym położono króla. Młodszy chodzi tam i z powrotem, wpatrzony w podłogę. Sybilla pilnuje 
chorego, trzymając w dłoni pusty flakon, w którym najpewniej znajdowała się mikstura zastępcza.
 - Jeszcze nie poszłaś?! - krzyczy na ciebie Sybilla.
 - Muszę zjeść cokolwiek, bo burczy mi w brzuchu.
 Bierzesz to, co chciałaś, a następnie wybiegasz kontynuować poszukiwania.
 Przejdź do paragrafu 26.

22: Spoglądasz na swoją przyjaciółkę i odczytujesz z jej twarzy, że pragnie bardzo już tego, aby król i jego 
świta sobie pojechali. Odruchowo Sybilla spogląda także na Ciebie.
 - A może Sybilla ma jakiś pomysł? – pytasz – Na pewno nic nie potrzebujesz? Przecież to król, może 
spełnić każdą twoją zachciankę!
 - Nie – Sybilla odpowiada – Naprawdę wszystko, czego potrzebuję, to las i jego owoce. Tego mam 
akurat pod dostatkiem.
 Władca nie wie, co na to odpowiedzieć. Potem jednak następują słowa, które napawają Cię dumą. 
Brzmią one:
 - Cóż, w takim razie dziękuję – odpowiada młody władca. – Jeszcze raz dziękuję za uratowanie mi 
życia. Gdyby nie wy, a w szczególności ty Callisto, to nie mam pojęcia, jakby się to skończyło.
 Chcesz ukłonić się, ale Wasza Wysokość Cię powstrzymuje.
 - Nie, nie schylajcie się! Właściwie to ja powinienem się wam ukłonić – mówi i robi to, ale w związku 
z tym, iż siedzi na koniu, nie może całkowicie paść wam do stóp.
 W końcu nadchodzi czas ostatniego pożegnania. Długo jeszcze patrzysz za odjeżdżającymi na swych 
koniach trzema mężczyznami. Kiedy znikają oni za horyzontem, zastanawiasz się, czy kiedykolwiek ich 
jeszcze zobaczysz.
 To już koniec przygody.

23: W grocie jest ciemno, trzymasz się więc kurczowo skalnej ściany. Przez całą drogę zastanawiasz się, 
co tutaj w ogóle robisz. Miałaś przecież szukać Bożego Drzewka, a te nie rosną w jaskiniach.
 Nagle stajesz wręcz na baczność. Przed sekundą usłyszałaś dziwny ryk, coś pomiędzy chrapaniem, a 
zawodzeniem jakiegoś straszliwego stwora. Twoje oczy przyzwyczaiły się już do panującej tutaj ciemności. 
Dlatego udaje Ci się zauważyć zagrożenie – wielką, śpiącą bestię. Nie wygląda na groźną, ale na pewno nie 
żywi się owocami. Zaczynasz się cofać powoli, a gdy uznajesz, że jesteś wystarczającą daleko od potwora, to 
odwracasz się w stronę światła i przyspieszasz kroku.
 Przejdź do paragrafu 2.

24: - No panienko, mogę cię zawieść do skrzyżowania, ale to mi całkiem nie po drodze. Zmierzam w 
zupełnie innym kierunku, szkoda mego czasu i pieniędzy.
 - Rozumiem, o co ci chodzi – odpowiadasz, po czym zaczynasz grzebać w koszyku w poszukiwaniu 
monet.
 - Czy tyle wystarczy? – pytasz w końcu, pokazując handlarzowi garść pieniędzy.
 Mężczyzna kiwa głową, i pokazuje Ci miejsce, gdzie masz siadać – na wozie, w rogu, gdzie nie leżą  
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prawie żadne towary. Wsiadając, zgniatasz owoc, który wypadł z nieszczelnego worka. Bierzesz do kieszeni 
drugi, cały, i chowasz do kieszeni w swej brązowej sukience.
W tym samym momencie słyszysz ostrzeżenie handlarza:
 - Tylko niczego mi nie kradnij!
 Uśmiechasz się. Jego słowa znaczą, że niczego nie zauważył. 
 Przejdź do paragrafu 2.

25: Wydaje się, że czarownica wie już, co królowi dolega. Zostawia myśliwych z chorym, i zwraca się do 
Ciebie. W lewej dłoni trzyma koszyk, a w prawej swój cenny atlas-zielnik.
 - Potrzebujesz czegoś jeszcze do swej mikstury, czego nie można znaleźć blisko domu? - pytasz się.
 - Tak. Potrzebna mi gałąź z Bożego Drzewa. Wiesz co to jest, prawda?
 - Wiem – odpowiadasz.
 - Więc musisz iść i to zdobyć, co nie jest proste, gdyż jedyne Boże Drzewo rośnie na północy, w 
górach za naszym lasem. W tym koszyku masz mapę, która pomoże Ci odnaleźć właściwe miejsce. Musisz 
się pospieszyć – będę podawała królowi mikstury zastępcze, ale one źle działają na organizm i mogą w 
późniejszym czasie wywołać dolegliwości – im więcej się wypije, tym bardziej niebezpieczne.
 Nie myśląc wiele, bierzesz wszystko od Sybilli – zakładasz jeszcze spiczasty kapelusz i  uzbrajasz się 
w maczetę do obcinania gałęzi. Wkładasz album zielarski do koszyka i wychodzisz z domu. Będąc już na 
zewnątrz zaglądasz do mapy i oceniasz w jaki sposób najszybciej dotrzesz na miejsce. Poza tym odkrywasz w 
środku woreczek z pieniędzmi.
 W pośpiechu zapominasz, że od dawna nic nie jadłaś. Przypomina Ci o tym dopiero burczący brzuch. 
Niestety, w koszyku nie ma jedzenia. Na szczęście nie uszłaś wystarczająco daleko, abyś nie mogła wrócić się 
do chatki po prowiant.
 ● Jeżeli ignorujesz głód, i idziesz dalej, przejdź do paragrafu 27.
 ● Jeśli postanawiasz poszukać czegoś do jedzenia w lesie, przejdź do paragrafu 13.
 ● Jeżeli wracasz się do domu, przejdź do paragrafu 21.

26: Twoim celem jest skrzyżowanie znajdujące się na północy, ale nie potrafisz powiedzieć, ile jeszcze 
czasu zajmie Tobie wędrówka. Po znalezieniu rozwidlenia, do celu misji będzie już niedaleko.
 W pewnym momencie, na prawo od Ciebie, zauważasz jakiś ruch. Stajesz, przeczuwasz bowiem 
niebezpieczeństwo. I w kolejnym momencie przybiera ono realną formę – w postaci dziwnego stwora, który 
wyszedł zza krzaków. Nie znasz tego typu bestii, ale potwór wygląda groźnie. Co robisz?
 ● Jeśli chcesz czekać w miejscu na reakcję stwora, przejdź do paragrafu 11.
 ● Jeżeli chcesz powoli przejść obok bestii, przejdź do paragrafu 8.
 ● Jeśli masz zamiar jak najszybciej uciekać, przejdź do paragrafu 6.
 ● Jeżeli chcesz zaatakować potwora maczetą, przejdź do paragrafu 4.

27: Ruszasz dalej ścieżką. Nie masz czasu na przetrząsanie całego lasu, pozostaje Ci tylko nadzieja, że 
może szczęśliwie uda się znaleźć coś przy drodze.
 Nie do końca tak się dzieje, ale i tak możesz mówić o uśmiechu losu. Oto bowiem, kiedy idziesz 
sobie traktem, nagle w oddali coś słyszysz. Po kilku kolejnych krokach orientujesz się, że to koń, 
najprawdopodobniej zaprzęgnięty w wóz. Po kilku sekundach możesz już ocenić kto jedzie. To wędrowny 
handlarz. Sprzedawca zatrzymuje się na twój widok.
 ● Jeśli postanawiasz kupić od niego jedzenie, przejdź do paragrafu 9.
 ● Jeżeli chcesz, aby zawiózł Cię on do celu twej misji, przejdź do paragrafu 24.
 ● Jeśli nie chcesz nic, przejdź do paragrafu 16.

Memon
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Ogłoszenie
 

 Drodzy czytelnicy, drodzy pisarze!

Chcesz zostać naszym pisarzem? Możemy Ci w tym pomóc. W każdym numerze zamieszczamy jedną 
mini grę książkową i chętnie zredagujemy, zrecenzujemy i opublikujemy także pozycje Waszego autorstwa. 

Wymogi techniczne:
- Akcja gry musi toczyć się w porze roku, w której będzie wychodził dany numer. 

 - Obojętność od 5 do maksymalnie 25 stron znormalizowanego tekstu w Wordzie. 
 - Można stworzyć grę dwuczęściową pod warunkiem, że obie części będą stanowiły odrębną całość. 
Na maila redakcyjnego należy wysłać całość. 

- Gra może posiadać ilustracje, lecz te muszą być albo dziełami autora, albo kogoś, kto mu ich 
użyczy/wykona (w tym wypadku należy podać adres autora, jeśli gra zostanie zaakceptowana skontaktujemy 
się z nim prosząc o potwierdzenie użyczenia/wykonania danych grafik dla autora).  
 - Nadesłane pozycje nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, ani też stanowić fragmentów już 
opublikowanych utworów. 

Jeśli chcecie spróbować swoich sił jako twórcy gier książkowych, nie zwlekajcie - piszcie gry i ślijcie 
je na naszego redakcyjnego maila! 


