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Rozdział I

Wstęp


„Rządzić nigdy nie może jeden”, tak głosi stare porzekadło przekazywane z ojca na syna od wielu lat. Jeden to żądza większej władzy. Jeden to strumienie krwi barwiącej ziemię. Jeden to przekleństwo, któremu obiecali stawić czoła wszyscy landnámsmenn – osadnicy tej niegościnnej krainy, zwanej Íslending. Demon tyranii towarzyszył jednak człowiekowi od samego początku, niektórzy zaś powiadają, iż czyhał on tutaj jeszcze wcześniej, odcięty wodą i lodem od świata, z którego wygnano go wieki temu. Wg tej legendy pierwsi napotkali go kapłani z innych ziem, którzy zostali tutaj wygnani. Inna wersja mówi, iż to oni w malignie szału i złości na swojego pana, który odwrócił się od nich w chwili potrzeby, sprowadzili piekielnego demona. Nie upewnisz się jednak w domysłach – kapłani zniknęli, zostawiając zaledwie kilka zrujnowanych wichurą i deszczem resztek budynków.
Nie patrz jednak w horyzont, jeżeli nie znasz swojego domu. Codziennie mijasz bliskie Ci osoby, spoglądasz na swoje odbicie w wodzie, słyszysz przemowy mieszkańców. Codziennie musisz wybierać jak postąpić, zmagając się z kolejnym wydarzeniem. Czy zdołasz dostrzec demona w kimś, zanim osada nie utonie w krwi i żądzy? Czy zdołasz sam uchronić się przed demonem?

Tytuł niniejszej gry fabularnej – Landnámabók, czyli Księga o Zasiedleniu – wywodzi się z podań przedstawiających historię mieszkańców Islandii, spisanych na przestrzeni ponad jednego tysiąclecia. Sama gra korzysta jednak wybiórczo z dobrodziejstwa historii – służyć ma wszak rozrywce, nie zaś wertowaniu starych zapisków.

Przede wszystkim Landnámabók umożliwi wam stworzenie własnej niepowtarzalnej osady, w której toczyć będą się wydarzenia waszej gry. Każdego roku odkrywane są zapiski wspominające o nowych siedzibach, wiele z nich spisanych jest w językach słabo lub właściwie nieznanych naukowcom. Wyrwane historii fragmenty poruszają nieraz błahe, nieraz zaś istotne problemy, tymczasem nadal o wielu wydarzeniach z pewnością nie mamy nawet pojęcia. Waszą rolą będzie zapełnienie białych plam.

W niniejszej grze zmierzycie się z kolejną tajemnicą o której mówią przekazy. Podczas gdy nadal nie wiemy niemal nic o losach mnichów z Irlandii, którzy odwiedzili Islandię w VIII wieku, równie zastanawiające jest zachowanie pierwszych osadników, którzy przybyli w połowie IX wieku. Przez ponad pół wieku od lądowania Ingólfura Arnarssona nie ukształtowały się żadne formy władzy, aby następnie z ogromną determinacją powołać Althing – zgromadzenie ogólne mieszkańców, które miało zapobiec rządom jednostki. Co wydarzyło się przez te 50 lat, dlaczego zapiski o niektórych osadach zostały ukryte, i dlaczego mieszkańcy tak bardzo obawiali się jedynowładztwa – na to również będziecie mogli odpowiedzieć w czasie gry.

W kolejnych segmentach zapoznacie się z ideą przewodnią gry, zasadami tworzenia osady oraz mechaniką sterującą rozgrywką.






Rozdział II

Założenia gry


Landnámabók jest dosyć nietypową grą fabularną. Świat w którym toczyć będą się przygody nie został dokładnie spisany, gdyż nie on jest tutaj głównym aktorem. Zdecydowaną większość otoczenia kreować będą sami grający, począwszy od etapu tworzenia osady a na samej sesji skończywszy – jest tutaj miejsce na opisywanie sąsiednich osad, wykutych przez lód jaskiń i wzniesionych świątyń licznych bogów patronujących osadnikom z różnych stron świata. Cokolwiek uznacie za ciekawy element otoczenia, możecie go wprowadzić.

Osią gry stają się wydarzenia zachodzące w osadzie, oraz działania postaci graczy, które starają się osiągnąć własne cele bądź działać w interesie społeczności. W jej trakcie i wraz z kolejnymi sytuacjami każda z postaci będzie chciała albo musiała działać w sposób, który spowoduje koncentrację wpływów w jej ręku. Zażegnywanie sporów bądź wprowadzanie zmian wiąże się z odwagą, siłą przekonywania, czasem z brawurą lub podstępem, ale zawsze z zyskiwaniem sojuszników i oponentów. Gdzieś powyżej przyziemnych problemów osady kryje się demon żądzy władzy, który tylko czeka dogodnej chwili, aby dać upust swojej mocy. To właśnie jest sednem opowieści – próba utrzymania chwiejnej równowagi pomiędzy chwalebnymi lub nikczemnymi działaniami a trwogą tyranii. Dobro osady leży na obu szalach, bohaterowie zaś zmagają się z tkwiącym w nich nasieniem zła. Gdy któraś z postaci nie zdoła zapanować nad demonem, osada staje na krawędzi istnienia. Dochodzi do kaźni – oko za oko, brat przeciw bratu, krew za krew. Tylko największy heroizm i boska pomoc może wówczas odwrócić wyrządzone zło, choć cena będzie ogromna. Jeżeli zaś bohaterowie zawiodą – wówczas ich dom jest stracony dla naszego świata. Zawładnie nim demon, wymazując osadę z kart historii i pamięci ludzkiej. A dusze ofiar nie zaznają już nigdy spokoju.

Íslending – abyś wiedział, gdzie żyjesz…

Przed rozpoczęciem gry warto, abyście poznali konwencję świata Íslending, wszak chcecie się dobrze bawić, zaś namiastka wiedzy z pewnością wam pomoże.

Krajobraz wyspy tworzy swoisty mariaż skał, lodu i roślin. Południowo-wschodni zamknięty jest w okowach potężnego lodowca i gór, które od barwy skał nazwano Landmannalaugar – czyli Górami Tęczowymi. Na obszarze całej wyspy powszechne są jeziora oraz ogromne wodospady, spośród których najbardziej znany jest Godafoss, Wodospad Bogów – leżące na północnych krańcach Íslending sanktuarium, odwiedzane jedynie przez kapłanów. Równie tajemnicze, choć już pozbawione przychylności bogów są takie miejsca, jak kraina lodu Snafellsjokull, leżąca na zachodzie wyspy, bądź leżące na północy Dimmuborgin – ziemie mrocznych ludzi. Starsi mieszkańcy powiadają, iż pod lodami Snafellsjokull kryje się pogrzebana największa tajemnica i przeznaczenie Íslending, zaś Dimmuborgin to miejsce, gdzie demon sprowadza opętanych, aby ponownie spróbować wyzwolić się z okowów lodowego więzienia narzuconego mu wieki temu. Odważni wędrowcy, którzy zapuszczają się wgłąb smaganych deszczem i wichrem ziem, przekraczając góry i lodowe rzeki, przynoszą czasem opowieści, które równie silnie fascynują, jak i przerażają. Nie ma miesiąca, aby przy jednym z ognisk nie dane było usłyszeć o tajemniczych kopcach, na których wykute w nieznanym języku znaki przybierają coraz to nowe formy, bądź o drżeniu skał pod stopami, oraz świetle na horyzoncie, zwiastującym otwarcie się piekielnych wrót. Dzieci czekają na słowa o ogromnych słupach wyrzucanej spod ziemi wody, zaś spragnieni emocji młodzieńcy wyczekują na kolejną uwagę o Jeziorze Mayvagn – miejscu, gdzie ponoć po ogromnej batalii bogów z nieprzyjacielem pozostały ogromne kratery i roje unoszących się nad kryjącą tysiące ciał walczących ziemią.

Życie osadników na tych ziemiach nie jest oczywiście wolne zarówno od codziennych trudów, jak i tajemnic lądu. Kilka większych osad nadmorskich koncentruje się na rybołówstwie, oraz handlu towarami z innymi nacjami – zwłaszcza wikingami. Wybrzeże jest jednak ogromne, ziemie zaś na tyle niezbadane, iż cały czas dochodzą słuchy o kolejnych odkrywanych urodzajnych miejscach. Nie zmienia to  faktu, iż życie nie należy tu do łatwych – sztormy uderzające równie gwałtownie, jak odchodzące, białe bestie podobne do niedźwiedzi atakujące zagubionych wędrowców, albo ogromne góry lodowe, które potrafią zmiażdżyć całą osadę na oczach bezradnych mieszkańców.
W głębi lądu osadnicy zajmują się natomiast wypasaniem zwierząt na tutejszych łąkach, oraz górnictwem, bądź eksportem drewna. Klimat jest tutaj z jednej strony łagodniejszy, niż na wybrzeżu – dokuczać może tylko deszcz, który przenika wszędzie. Z drugiej strony nikt tak naprawdę nie wie, co kryje się w głębi wyspy – żyjąc tutaj nie ma dnia, abyś nie odbiegał myślami ku opowieściom o znakach, świetle na horyzoncie, albo odnajdywanych wymarłych stadach, które zginęły we śnie zaduszone oparami wydobywającymi się z wnętrza skał.



Rozdział III

Osada


Zanim rozpocznie się gra, musicie razem stworzyć osadę oraz postaci, wokół których koncentrować będzie się cała przygoda. Oba te etapy są w rzeczywistości silnie ze sobą związane – już w chwili szkicowania osady pojawią się pierwsze koncepcje postaci, którymi będziecie grać. Zacznijmy jednak od początku.


Pisząc o tworzeniu osady wcale nie mam na myśli opisywaniu jej dom po domu, bądź wchodzenia w niuanse architektoniczne. Zamiast tego musicie zadać sobie kilka pytań i wybrać najodpowiedniejsze waszym zdaniem odpowiedzi. Poniżej znajdziecie kilka przykładowych pytań i potencjalnych odpowiedzi. Pamiętajcie, to tylko propozycje – waszą rolą i obowiązkiem jest postawienie nowych, jeżeli uznacie iż tak trzeba.

Gdzie leży osada? Czy w głębi lądu, czy może na wybrzeżu?

Wbrew pozorom to dosyć istotne pytanie – wpłynie ono na możliwy koloryt scen i wydarzeń, które będą miały miejsce w przygodzie. Wybierając pierwszą opcję stawiasz na nieznane ziemie, które otaczają osadę, tłem wydarzeń będą równiny, góry, być może puszcze. Osada na wybrzeżu to potencjalna możliwość wprowadzenia portu a zatem przybyszów z obcych krain, polowań na wieloryby i potwory morskie albo wypraw na inne wysepki.

W przykładzie gracze wybierają ląd – mniej tam widocznych niebezpieczeństw, więcej za to miejsca na wątki z tajemnicą i mistykę. Osada z dwóch stron otoczona jest łańcuchem górskim, od północy rozciąga się równina porośnięta łąką, gdzieś na wschodzie leży jezioro i otaczający je las.

Z jakim charakterystycznym regionem graniczy osada, lub wręcz w nim leży?

Czy w pobliżu leżą jakieś znane miejsca, które mogą stać się jednym z ważnych elementów przygody?

W przykładzie gracze postanawiają, iż za jeziorem leżeć będzie Dimmuborgin – kraina mrocznych ludzi, zaś na równinie odkryto głaz z inskrypcjami, które powoli ulegają zmianie. Znakomicie podkreśli to mistykę i wprowadzi nieco grozy do przygody.

Jak duża jest to osada? Czym głównie zajmują się jej mieszkańcy?

 Nie trzeba ustalać tu dokładnej liczby mieszkańców, chodzi o ogólne stwierdzenie. Jak zwykle odpowiedzi wpłyną na dalszy los gry – małe osady to zżyte społeczności, mieszkańcy to członkowie kilku rodzin. Większe siedliszcza to skupisko kilkunastu-kilkudziesięciu rodzin, czasami pojawia się ktoś przyjezdny. Duże osady to znane i poważane przez mieszkańców Íslending miejsca – pojawia się polityka, być może zwady z innymi osadami o trakty.
Mała osada opierać może się o myślistwo, albo nowoodkryte złoża surowców. Większe mogą pozwolić sobie na uprawy, hodowlę albo zbyt drewna, być może większą kopalnię. Duże osady są w stanie produkować własne materiały na pewną skalę – łodzie, miecze – zaś kluczowym źródłem zysków jest handel.

Gracze postanawiają wybrać większą osadę – powiedzmy na 20 rodzin. Mieszkańcy będą żyli z paru kopalni srebra leżących u zbocza gór, w pobliżu leżeć będzie także trakt, prowadzący dalej na północ ku innym osadom. Ponieważ wprowadzono kopalnię, gracze postanawiają przenieść ów obelisk z inskrypcjami do jednej ze sztolni, natomiast trakt umieścić w pobliżu ziem mrocznych ludzi. Widać pierwsze punkty zaczepienia dla fabuły – i wspaniałych scen z wykorzystaniem sił nadprzyrodzonych.

Kto żyje w osadzie? Jakie są jej losy i co jest troską mieszkańców?

Oczywiście nie chodzi tu o spis ludności, ani małoistotne detale w rodzaju przeciekającego dachu. Zadając sobie te dwa pytania powinniście spojrzeć z dystansu na dotychczasowe ustalenia i zastanowić się nad tym, kogo ciekawego mogą spotkać tutaj wasze postaci, oraz jakie dotychczasowe wydarzenia odcisnęły piętno na osadzie i jej mieszkańcach? Z tym etapem także powinniście móc choćby szkicowo określić, którzy z mieszkańców będą zarazem waszymi postaciami.

Gracze po dość długiej dyskusji wskazują dwie ważne osoby, które nadają ton wydarzeniom a które nie będą postaciami graczy. Jedną z nich jest Rohass – starszy już człowiek zajmujący się niegdyś górnictwem, który obecnie (po odkryciu obelisku) sprzeciwia się pracom w sztolni, obawiając się gniewu bogów. Tutaj gracze dochodzą do wniosku, iż jednym z wydarzeń w osadzie będzie tajemnicza śmierć górnika, który został odnaleziony z licznymi ranami kilka tygodni temu.
Drugą postacią jest Lonnire – kobieta w kwiecie wieku i zarazem dosyć majętna, jak na osadniczkę. Straciła męża w czasie jakiejś utarczki wojennej zanim jeszcze przybyła do osady, niewielki majątek umożliwił jej otwarcie tartaku i zbyt drewna do północnych portów. Jeden z braci zmarłego jest ważną osobą w sąsiedniej osadzie i ma nadzieję pozyskać rękę Lonnire – nawet siłą. Wraz z Lonnire pojawia się zatem propozycja zbrojnej wizyty brata jej pochowanego męża i ultimatum, jakie złożył jej w obecności mieszkańców.


Gdy już odpowiecie na te pytania, konieczne jest określenie Wątków – czyli przewodnich motywów nadchodzących wydarzeń. Wątki są dosyć istotną częścią rozgrywki – pełnią rolę jakby punktów scalających zarówno informacje o stworzonej osadzie, jak i postaci biorące udział w przygodzie. Wątki służą także usystematyzowaniu przebiegu sesji – zamiast chaosu i bezładu w czasie którego przepychalibyście się do głosu, oferują wyraźny podział „czasu antenowego” graczy. Liczba wątków nie może przekraczać czterech, oczywiście może być mniejsza. Z uwagi na ewentualne nowe idee w czasie tworzenia postaci sugeruję pozostawić jeden wątek niewykorzystany. Ten margines bezpieczeństwa może uchronić was od bólu głowy – a trzy wątki spokojnie zajmą niemal całą waszą uwagę.

W przykładzie gracze dochodzą do wniosku, iż można wskazać trzy wątki przygody. Pierwszym z nich dotyczyć będzie kopalni, drugi rywalizacji z inną osadą przewodzoną przez braci męża Lonnire, trzecim wątkiem stanie się kraina Dimmuborgin i jej wpływ na osadę.

Gdy już dokonacie zgrupowania poszczególnych problemów i zahaczek w wątki, przyporządkujcie im odpowiednie kolory kart – kiery, trefle, karo i piki – starszeństwo kolorów nie ma tu żadnego znaczenia.

Gracze oznaczają wątek kopalni jako pik, rywalizację jako kier i Dimmuborgir jako trefl. Karo pozostało niewykorzystane – być może po stworzeniu postaci będzie można je zapełnić.

O działaniu wątków w czasie sesji przeczytacie w rozdziale poświęconym przebiegowi rozgrywki.



Rozdział IV

Postaci graczy


Landnámabók opiera się na zupełnie innej idei, niż większość gier fabularnych. Zapomnijcie o monotonnym ślęczeniu nad tabelami, czy pytaniach o córkę brata szwagra waszej postaci. Postacie, które stworzycie i będziecie prowadzić opierają się na waszej koncepcji, powiązanej z informacjami o osadzie, celach i talentach. Tworzenie postaci dopełnia skojarzenie ich z opracowanymi wcześniej wątkami.


Koncepcja pojawia się w chwili tworzenia osady, gdy obok garstki ważniejszych postaci nadal będzie miejsce dla kilku potencjalnych bohaterów. Tutaj oczywiście pojawiają się dwie możliwości – można usiąść do stołu i tworzyć osadę pod kątem wymarzonej postaci – czyli budować arenę dla jej działań. Taka postawa nie jest jednak najkorzystniejsza – gracz staje się więźniem własnego pomysłu, skupiając się na obronie własnej wizji, zamiast współtworzeniu osady. W pewnym momencie może okazać się, iż owszem, arena została wzniesiona, ale przygoda będzie koncentrować się na zupełnie innym fragmencie.
Dlatego lepszym podejściem jest opracowanie koncepcji postaci w trakcie tworzenia osady. Bądźcie aktywni, omawiajcie pomysły, ustępujcie sobie wzajemnie i wyszukujcie nisz dla swoich postaci. Nie wahajcie się zabierać głosu! W Landnámabóku najważniejszym etapem jest właśnie odnalezienie pomysłu na postać – w dalszych fragmentach uzupełniasz ją już tylko mechanicznie, co uczynić możesz zawsze.


Określenie Celów postaci to chwila, w której wybieracie drogę, jaką będziecie podążać w czasie gry. Cel musi być klarowny, związany z postacią i wątkami osady a przede wszystkim pasujący graczowi prowadzącemu. Realizacja celu jest celem gry – kto uczyni to pierwszy, odnosi zwycięstwo. W trakcie drogi do zwycięstwa na postaci czyha jednak niebezpieczeństwo porażki – czyli opętanie przez demona tyranii. Tylko rozwaga, przebiegłość i rozsądek uchroni postać przed posunięciem się za daleko i upadkiem w nicość. Zwycięstwo i klęska to dwie strony tego samego medalu – realizacji Celu.

Wpierw ustalcie liczbę Celów, których zrealizowanie będzie oznaczało zwycięstwo danego gracza, następnie określcie ich znaczenie – czyli innymi słowy trudność. Kilka przykładów, abyście wiedzieli, jakiego kalibru przygoda właśnie się szykuje:

Chcę poniżyć mojego rywala do ręki księżnej i stać się jej mężem – to niewątpliwie cel trudny, wysoka ranga społeczna i wpływy uczestników, rozliczne intrygi, chwile decydujące o losach całej osady.

Osada musi powrócić do chwały dawnych dni – czas wznowić wydobycie surowców – cel umiarkowanie trudny, z pewnością jego realizacja będzie wiązała się z przekonaniem kilku osób, być może jakąś debatą a możliwe że i z konfrontacją z czymś lub kimś, co doprowadziło do zamknięcia kopalni.

Czas pochwycić tajemniczych rabusiów dręczących moją rodzinną farmę – to przykład celu łatwego. Prawdopodobnie w czasie jego realizacji trzeba będzie zasięgnąć języka, wytropić zbójów i stanąć z nimi twarzą w twarz – niekoniecznie będąc osamotnionym.

Gdy już to uczynicie – nadchodzi najbardziej krytyczny moment, czyli ustalenie celów waszych postaci. Z pewnością parę pomysłów już macie, teraz musicie wybrać i spisać te najtrafniejsze i najbardziej wam pasujące. Nie musicie ustępować sobie na każdym kroku – zbieżne cele, albo wręcz odwrotne to równie dobry pomysł, jak kilka niezależnych. Pamiętajcie! Cel powinien być wyraźny – bez żadnych uogólnień i opłotków. Traktujcie to jak deklarację „Pragnę tego i chcę to zrealizować za wszelką cenę!”. Wyraźny cel ułatwia grę, gdyż wskazuje wam wyraźny punkt na horyzoncie – „tu dążysz!”. Rozmyte deklaracje są diabelnie jałowe, na dodatek łatwiej wtedy o rozbieżność w ocenie, czy rzeczywiście cel został zrealizowany.

Każda z postaci musi mieć tyle Celów o takiej trudności realizacji, na jaką przystaliście przed momentem.


Teraz nadszedł czas na wskazanie Talentów waszych postaci. Talenty są odpowiednikami znanych z innych systemów umiejętności bądź atutów. Ponieważ mechanika Landnámabóku opiera się na taliach kart, nie będzie chyba zaskoczeniem stwierdzenie, iż moc Talentów określamy właśnie kartami. Talenty są wykorzystywane w konfliktach, modyfikując ich wynik. Wyróżniamy ich dwa rodzaje.

Co można uznać za talent? Nie ma problemu w tym, aby jako talent uznać władanie mieczem, czy tropienie – to talenty proste.

Swoją moc talenty okazują jednak w chwili, gdy spiszecie je w powiązaniu z jakąś okolicznością. Jeżeli postać idealizuje swojego ojca, talent „Nie mogę zawieść ojca” umożliwia znacznie szersze pole manewru graczowi, który powołuje się na nań. Tego typu talenty nazywamy talentami złożonymi. Z uwagi na ich szerszy zakres są one słabsze w działaniu, niż talenty proste.

Moc talentów wyznaczamy określoną figurą karty (kolor nie ma znaczenia). Najsłabsze talenty mają moc waleta, najsilniejsze króla. Talent jest określany zawsze i tylko jedną kartą. Każdy gracz rozpoczyna ten etap tworzenia postaci z dwiema kartami o walorze waleta i dwiema kartami o walorze damy. Liczbę i moc talentów ustala samodzielnie każdy gracz, dokonując pewnych zmian w startowej puli kart.

Po pierwsze – odrzucając dwie najsilniejsze karty gracz może wprowadzić jedną kartę o walorze króla.

Po drugie – odrzucając najsilniejszą kartę gracz może wybrać jeden talent złożony, który otrzymuje automatycznie walor najsłabszej posiadanej karty.

Po trzecie – mając maksymalnie trzy karty gracz może odrzucić dwa nieprzyporządkowane walety i otrzymać w ich miejsce jedną damę.

Kilka przykładów:

Początkowo zasoby gracza wyglądają następująco: W,W,D,D. Stosując wariant pierwszy gracz odrzuca dwie damy i wstawia w ich miejsce jednego króla. Finalnie zasoby gracza kształtują się następująco: W,W,K.

Znów stan startowy: W,W,D,D. Wybierając wariant drugi gracz odrzuca jedną z dam w ten sposób tworząc jeden talent złożony o mocy waleta. Ostatecznie pula gracza to: W,D, jeden talent złożony o mocy W.

Znów cofamy się do początku. W,W,D,D. Gracz odrzuca dwie damy, wybiera króla (czyli wariant pierwszy). W,W,K. Stosuje wariant trzeci, gdyż ma trzy karty na ręku – odrzuca dwa walety i wybiera damę. Ostatecznie stan posiadania gracza przedstawia się następująco: D,K.

O zastosowaniu talentów przeczytacie w rozdziale poświęconym rozgrywce.


Ostatnim etapem jest przyporządkowanie postaci do poszczególnych Wątków. Najlepiej, aby na każdą z postaci nie przypadały więcej, niż dwa wątki, zarazem aby jeden wątek nie angażował więcej, niż dwóch postaci. Ta prosta „reguła dwóch” zapewni porządek i swobodę działań graczy w dalszej części gry – rozgrywając dany wątek zaangażowane będą najbardziej zainteresowane osoby, zarazem nieobecni w danym wątku są świadomi, iż nie muszą przepychać się do stołu – ich wątek wkrótce nadejdzie.

Warto także zaznaczyć, iż jeżeli po stworzeniu postaci niektóre wasze cele lub same postaci nie zgrywają się z istniejącymi wątkami, możecie dołożyć nowy wątek, jeżeli macie jeszcze jakiś niewykorzystany kolor kart.


Przykład stworzenia postaci gracza:

Gracz postanawia wcielić się w syna Rohasa – jak pamiętamy Rohas jest przeciwny wznowieniu prac w kopalni. Koncepcja postaci opiera się o model buntownika, zarazem szukającego własnego miejsca na ziemi. Gustav będzie zatem młodym, pełnym wigoru człowiekiem, który ma dość zabobonów i tyrad ojcowskich i sam chce poprowadzić ludzi do pracy. W jego życiu jest jednak jeszcze coś – Gustav dowiedział się niedawno, iż w młodości jego matka zginęła gdzieś w pobliżu ziem mrocznych ludzi, co też ojciec zatajał przed nim. Oprócz chęci wydobycia osady z ruiny młody Gustav zbiera siły na konfrontację z demonami przeszłości.

Z tak zarysowanej koncepcji gracz ustala cele swojej postaci – wpierw razem z grupą dochodzą do wniosku, iż przygoda rozegra się w oparciu o dwa cele średniej trudności. Dla Gustava cele te są jasne: Mam dość bajdurzeń i walki o pozycję w osadzie toczonej przez mojego ojca. Kopalnia musi wznowić pracę, inaczej osada tak czy siak zginie, oraz Muszę stawić czoła demonom zza jeziora – ktokolwiek to był, zapłaci za śmierć mojej matki!.

Gracz dochodzi do wniosku, iż najwartościowsze dla Gustava będą talenty związane z życiem pod ziemią, zapewne władanie orężem i nieco charyzmy. Wybiera jeden talent złożony – Bogowie nas ochronią, gdy wkroczymy do kopalni o mocy waleta, Łucznictwo o mocy damy oraz Ostrożność w poruszaniu się o mocy waleta.

Na koniec przyporządkowanie postaci wątkom przygody – oczywistym wyborem jest wątek kopalni (pik), a także Dimmuborgin (trefl).


Nadszedł czas, abyście poznali zasady rządzące rozgrywką. Landnámabók pod tym względem jest dosyć nietypowym systemem. Przede wszystkim nie znajdziecie tutaj podziału na Graczy i Mistrza Gry, tak częstym i wydawałoby się nieodłącznym w grach fabularnych. W klasycznej grze kontrolę nad przebiegiem gry sprawuje właśnie MG, będąc arbitrem, scenarzystą i często reżyserem wydarzeń zachodzących w przygodzie. W Landnámabóku są tylko gracze – czyli wy, i to na waszych barkach spoczywać będzie zarówno gra postacią, jak i współtworzenie scen. Obecność Mistrza Gry jest tutaj zbędna – w grze, w której każdy z graczy walczy o zwycięstwo nie ma konieczności tworzenia specjalnego urzędu kontrolującego przebieg gry. To w interesie każdego z Was jest dbanie o to, aby gra toczyła się w przyjaznej atmosferze i z poszanowaniem zasad.






Rozdział V

Mechanika


Wątki

Zacznijmy od początku – gdy stworzyliście już osadę oraz swoje postaci, pierwszym co musicie zrobić jest ustalenie kolejności zachodzących wydarzeń. W klasycznej grze zajmuje się tym MG, tutaj o porządek dba minimechanika Wątków.
Pamiętacie, jak przyporządkowaliście poszczególnym wątkom kolory kart? Weźcie teraz talię kart, przetasujcie ją i niech jeden z was wyciągnie pierwszą kartę z wierzchu i położy tak, abyście wszyscy widzieli jej kolor. Teraz sprawdźcie, który wątek i czyje postaci są związane z tą kartą. Szczęśliwcy – nadszedł czas gry!

Ci spośród was, których postaci są zaangażowane w dany wątek, niech dobiorą po trzy karty (na przemian), pozostali z was niech dobiorą po dwie karty. Jokery wracają do talii. Niech każdy z was wybierze jedną kartę i wyłoży ją równocześnie z innymi – kolejność deklaracji i opisu scen ustala starszeństwo kart: gracz z najmocniejszą kartą rozpoczyna, gracz z najsłabszą kończy kolejkę.

Co możecie uczynić, gdy rzucicie kartę?

Gracze zaangażowani (czyli prowadzący postaci zaangażowane w wątek) mogą opisywać wydarzenia ze swoim udziałem, polegające zarówno na czystym koloryzowaniu (czyli opisach jakichś zwykłych czynności, bądź wydarzeń związanych z ich postaciami – to tzw. kolor postaci), jak i zbieraniu wszelkich przydatnych do realizacji celu rzeczy – informacji, ekwipunku, bogactw (czyli przygotowaniu). Obie z tych czynności wykonuje się niemal tak samo – gracz kładzie kartę, ustalane jest starszeństwo i szczęśliwiec z najsilniejszą kartą zaczyna opisywać. Opis powinien być plastyczny, lecz zarazem mieścić się w granicach rozsądku – minuta, dwie powinny w zupełności wystarczyć. W wypadku koloryzowania karta pozostaje na stole, natomiast jeżeli gracz dokonuje przygotowań – może zatrzymać tą kartę, o ile potwierdzi to odrzucając natychmiast jedną z pozostałych trzymanych kart (gracz sam dokonuje wyboru). Gracz może mieć maksymalnie dwie przygotowane karty.

Gracze niezaangażowani mogą opisywać wydarzenia niezależne od postaci (kolor otoczenia), opisać działania ważnych postaci niezależnych (kolor postaci), jak i dokonać przygotowań przez te postaci (przygotowanie). Przygotowanie działa tak samo, jak w przypadku wyżej opisanym – zachowanie wyłożonej karty wymaga potwierdzenia przez odrzucenie drugiej. Oznacza to, iż ważna postać niezależna decydując się na przygotowania wyczerpuje cały swój potencjał w kolejce. Postać taka może mieć maksymalnie dwie przygotowane karty.

Gracz może opisywać deklaracje aż do pełnego wyczerpania posiadanych kart – może także zrezygnować z jednej lub dwóch z nich, jeżeli uzna, iż nie ma dobrych pomysłów, bądź nie chce dominować przy stole. Może także zachować karty na wypadek sytuacji szczególnej, jaką jest Konflikt..

W trakcie deklaracji może dojść do sytuacji, iż jeden z graczy zechce zacząć lub kontynuować realizację swojego celu. Gracz taki deklaruje to odrzucając jedną z posiadanych kart. W tym momencie każdy z innych graczy zaangażowanych, lub graczy niezaangażowanych prowadzących postać związaną z danym wątkiem może stanąć do Konfliktu. Gracze zaangażowani mogą stanąć, jeżeli po pierwsze – jest to zbieżne z realizacją ich celu, po drugie, jeżeli posiadają jeszcze jakąś wolną kartę (karty przygotowane się nie liczą!).
Gracze niezaangażowani prowadzący postać niezależną związaną z danym wątkiem muszą stanąć do Konfliktu, jeżeli posiadają wolną kartę.
Przyjęcie wyzwania jest deklarowane przez odrzucenie wolnej karty.

Zanim jednak przeczytacie o Konfliktach – czas zapoznać się z minimechaniką Celu i Tyranii.


Cel i Tyrania – dwie strony tego samego medalu

Pamiętacie zapewne, iż do zwycięstwa ustaliliście liczbę i trudność Celów, które muszą osiągnąć wasze postaci. W Landnámabóku cała ta kwestia została ujęta w osobną minimechanikę, która dodatkowo została powiązana jednocześnie z aspektem Tyranii. Gdyż dobro postaci albo osady i żądza władzy to dwie strony tej samej monety.

Realizacja celu jest nader prosta – polega na zgromadzeniu kart o określonym starszeństwie (kolor nie ma znaczenia).

W przypadku celu łatwego – 3 karty o kolejnych wartościach w zakresie od dwójki do dziesiątki (czyli 2,3,4 alb 5,6,7).

Cel umiarkowany – 5 kart o kolejnych wartościach w zakresie od czwórki do damy (np. 4,5,6,7,8 albo 8,9,10,W,D).

Cel trudny – 8 kart w zakresie od piątki do asa (np. 6,7,8,9,10,W,D,K).

Karty zdobywa się na drodze Konfliktów, których stawką jest karta wyciągnięta jako karta wskazująca główny wątek kolejki., oraz poprzez Przygotowanie kart (patrz wyżej). Na drodze przygotowania nie można jednak zdobyć więcej, niż jednej karty w trakcie realizacji celu łatwego, dwóch – umiarkowanego, trzech – trudnego. Karta przygotowana może być w każdej chwili przerzucona do puli realizacji celu, ale jest to decyzja nieodwracalna – karta taka nie będzie już mogła być użyta w żaden inny sposób, choć gracz zwalnia przez to jeden wolny slot na karty przygotowane.

Zwycięzca Konfliktu uzupełnia swoją pulę celu kartą, przegrany musi dolosować jedną z kart, włącza ją do puli celu.

Takie rozwiązanie umożliwia przypadkowe zwycięstwo nawet graczowi, który przegrał konflikt, lecz dobrał w ten sposób odpowiedni zbiór kart – to swoista zachęta dla tych, którzy obawiają się angażowania w konflikty.
Dobranie karty jeżeli nie zapewni natychmiastowego zwycięstwa jest jednak sporym problemem dla gracza. Zwiększająca się pula celu to sygnał, iż postać przyciągnęła uwagę demona. Pula celu może mieć bowiem maksymalnie 13 kart, z których karty dublujące wartość liczą się podwójnie. Jeżeli pula w jakiś sposób przekroczy 13 kart – demon opętuje postać gracza i rozpoczyna się dramatyczna walka o losy całej osady.

Przyrastającą pulę można jednak neutralizować.

Pierwszym takim sposobem jest likwidacja nieodpowiedniej zdaniem gracza karty poprzez odrzucenie karty przygotowanej o tej samej wartości.

Druga metoda to poświęcenie sprawie – czyli zwycięstwo w konflikcie. Gracz rezygnuje z karty o którą toczył się bój, ale może odrzucić także jedną z kart z puli celu (dowolną).

Ostatnią metodą jest oczyszczenie się przed bogami – w następnej kolejce gracz pauzuje, dobierając tyle kart, ile kolejek chce pauzować. Z puli celu jego postaci usuwane są karty o tych samych wartościach, co wylosowane. Należy zaznaczyć, iż zdanie się na boski osąd jest wyjątkowo ryzykowne – bogowie mogą zarówno nagrodzić postać, jak i ukarać ją, kpiąc sobie z jej prośby.


Konflikt

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej graczy zadeklaruje chęć udziału w konflikcie, do akcji wkraczają karty i taktyka. Stawką walki (obojętnie, czy słownej utarczki przed radą osady, czy dramatycznej walki na miecze i strzały toczonej gdzieś w scenerii lodowca) jest realizacja celu – czy to poprzez zdobycie karty, czy też wyzbycia się nadwyżki.

Wpierw należy ustalić uczestników, następnie gracze opisują krótko scenerię wydarzeń i swoje pojawienie się w danym miejscu. Następnie koniecznie trzeba ustalić zamiary i konsekwencję konfliktu – czyli o co i dlaczego postaci stanęły do zmagań, oraz jak fabularnie zostanie opisane zwycięstwo jednej lub drugiej strony. Warto, aby w negocjacjach brali udział wszyscy gracze. Odradzam natomiast ignorowania powyższych etapów i ograniczenia konfliktu do deklaracji „chcę go zabić a jak wygram to nie żyje”. Z takiego opisu nic nie wynika – cierpi na tym zarówno warstwa fabularna, jak i inni gracze, którzy nie będą wiedzieli, jak zinterpretować wynik konfliktu i jak popchnąć dalej fabułę przygody do przodu. Użyjcie wyobraźni, pomyślcie o dalszym biegu wydarzeń – jak osada odbierze starcie? Gdzie zaprowadzi ją i postaci graczy wynik zmagań? Co będzie dalej?

Gdy już to uczynicie – nadchodzi właściwy moment. Każdy z graczy dobiera na przemian trzy karty, chyba, iż deklaruje użycie w walce którejś z przygotowanych kart – wtedy dobiera mniej kart!

Przykładowo jeden z graczy posiada jedną przygotowaną kartę z okazji wykucia nowego miecza. Losuje zatem tylko dwie karty.

Jeżeli postać posiada odpowiedni talent (lub nawet kilka), dobiera nadal tyle samo kart. Gracz będzie mógł po prostu wybierać akcje z większej puli. Talent może być użyty raz na Konflikt.

Postać gracza posiada talent Niezłomny negocjator – w nadchodzącej debacie losuje trzy karty.

Z tak otrzymanej puli każdy z graczy wykłada pierwszą kartę, wprowadzane są akcje specjalne (jeżeli karta posiada odpowiedni walor), każdy z graczy dokonuje krótkiego opisu działań swojej postaci. Następnie obliczana jest wartość otrzymanych punktów. Ponownie gracze wykładają swoje drugie karty, znów wprowadzane są ew. akcje specjalne, gracze opisują działania postaci, wreszcie oblicza się aktualną sytuację punktową. Dochodzi do trzeciego wyłożenia, znów sprawdza się akcje specjalne, dokonuje opisów i ustala ostateczny bilans punktów. Zwycięża gracz, który zdobył przewagę punktów nad rywalem.

Wartość punktową kart określa się po ich starszeństwie. Dwójka jest warta 2 punkty, siódemka 7, walet 11, dama 12, król 13, as 14 itd. Użycie jokera gwarantuje natychmiastowe zwycięstwo, chyba, że drugi gracz również posiada jokera na ręku – wtedy oba jokery automatycznie neutralizują się i są odrzucane.

Konflikt składa się z trzech rund, chyba, iż dojdzie do remisu punktowego. Zwycięża ten z graczy, który zdobędzie więcej punktów w całym konflikcie.


Akcje specjalne są związane z kartami o odpowiednich figurach.

Walet umożliwia podejrzenie jednej z kart przeciwnika, która zostanie użyta w następnym manewrze. W przypadku jednoczesnego użycia waleta obaj gracze równocześnie odsłaniają karty przewidziane na II rundę – czyli de facto dochodzi do II rundy.

Runda I: walet gracza A przeciwko waletowi gracza B. Obaj muszą teraz powiedzieć, jaką kartę rzucą w rundzie II. A wskazuje na dziesiątkę, B na króla.

Dama umożliwia poznanie trzech z kart aktualnie posiadanych przez przeciwnika i odrzucenie jednej z nich. Obowiązkowo wpierw na poczet kart zalicza się karty przygotowane, które mogą zostać wykorzystane w scenie Konfliktu, potem karty przewidziane waletem, kolejne są wybierane drogą losową. Jeżeli na skutek odrzucenia gracz posiada na ręku lub wśród przygotowanych na ten konflikt albo posiadanych przydatnych w konflikcie talentów mniej kart, niż pozostała liczba rund, musi dobrać odpowiednią liczbę kart.

Oznacza to zarazem, iż jeżeli na skutek zagrania damą przez oponenta gracz posiada na ręku mniej kart, niż liczba pozostałych rund, musi wykorzystać odpowiednie karty przygotowane lub talenty i dopiero, jeżeli ich nie ma, lub ma ich za mało, musi dobrać karty.

Runda I: gracz A ma trzy karty na ręku, gracz B dwie na ręku i jedną przygotowaną na stole. A rzuca damę przeciwko piątce gracza B. Gracz B jest zmuszony ujawnić trzy swoje aktualnie posiadane karty – posiada jednak tylko dwie. Odsłania kartę przygotowaną (dama) i drugą kartę z ręki (król). Gracz A perfidnie odrzuca króla. Do końca walki pozostały dwie rundy – a ponieważ gracz B został z jedną kartą, musi dolosować kolejną.

Król umożliwia zabranie karty rzuconej w poprzedniej rundzie i zastąpienie jej inną spośród posiadanych, lub użycie talentu/przygotowanej karty. Oznacza to na dobrą sprawę gracz używając króla wprowadza kolejną obok niego i obok karty zastępowanej kartę do gry. Akcje specjalne związane z nowowprowadzoną kartą są rozliczane natychmiast, gracze koniecznie muszą na nowo przeliczyć punkty. Oznacza to jednak, iż wymiana jednej z kart na waleta umożliwia tylko zmianę sytuacji punktowej – akcja specjalna nowowprowadzonego waleta nie ma szans na zaistnienie.

W I rundzie gracz A rzucił waleta, zmuszając oponenta do ujawnienia kolejnego ruchu. Oponent przeciwko waletowi rzucił dziesiątkę, w następnej rundzie rzuci waleta. Gracz A wprowadza w II rundzie króla (wie, że punktowo i tak jest bezpieczny) i wymienia swojego waleta z pierwszej rundy na damę. Oponent musi ujawnić trzy swoje karty – wśród nich zalicza się rzuconego w II rundzie waleta, ale wciąż musi odsłonić jeszcze dwie karty!

As umożliwia odrzucenie wybranej liczby spośród wylosowanych z okazji Konfliktu kart i wylosowania dwukrotnie większej liczby nowych, spośród których gracz musi uzupełnić pulę a resztę odrzuca.

Gracz rzuca asa, posiadając na ręku jeszcze dwie, choć niezbyt przydatne karty. Postanawia je odrzucić, dobierając w zamian cztery karty. Tym razem trafiły się lepsze – gracz zostawia dwie z nich na ręku (tylko tyle może zostawić – liczbę kart równą liczbie kart wymienionych), pozostałe dwie odrzuca.

Joker oznacza automatyczne zwycięstwo, jednak w chwili jego rzucenia oponent może sięgnąć po swojego, nawet jeżeli nie rzucił go w tej samej rundzie, lecz posiada w puli walki. Joker nie może zostać odrzucony damą (ewentualny wybór karty odrzucanej trzeba ponowić), zaś dla pozostałych potrzeb jest traktowany jako karta zamykająca daną rundę.

Oznacza to, iż jeżeli w tym samym momencie gracze rzucą jokera i asa, gracz drugi (jeżeli nie posiada jokera) dokonuje dolosowania kart i być może znajdzie wśród nowych kart upragnionego jokera.

Remis

W razie remisu punktowego po trzech rundach wpierw obliczane jest starszeństwo kolorów w kolejnych rundach. W razie kolejnego remisu konflikt zostaje uznany za nierozstrzygnięty. Obie postaci są traktowane jakby przegrały.

Obaj gracze uzyskali po 25 punktów. Sprawdzane są kolory kart rzuconych w kolejnych rundach. Pierwsza runda: piki gracza A przeciwko kierom gracza B. 1:0 dla gracza A. W drugiej rundzie trefle gracza A przeciwko pikom gracza B. 1:1. Trzecia runda kiery A przeciwko pikom B. 1:2 – zwycięstwo gracza B!



Demon tyranii

W chwili w której pula celu jednej z postaci przekroczy 13 kart (pamiętajcie o podwójnym liczeniu kart dublujących istniejące już figury), demon opanowuje ją i osada staje na krawędzi zniszczenia.

Szał żądzy władzy rozgrywany jest jako wielki konflikt, w którym demon staje naprzeciwko pozostałych postaci graczy – stawką jest życie ich i istnienie całej osady. Jeżeli postaci graczy zwyciężą – gra zostaje zakończona, jednak z wynikiem korzystnym. W przypadku zwycięstwa opętanej postaci osada jest stracona dla tego świata – znika ona z pamięci mieszkańców tego świata, zaś dusze osadników trafiają do Dimmuborgin – w samo serce krainy potępionych.

Dla potrzeb starcia z demonem stosowane są zasady konfliktów, jednak z pewnymi zmianami.

Przede wszystkim gracz prowadzący opętaną postać będzie toczył równolegle tyle pojedynków, ilu jest pozostałych graczy (należy przyjąć, iż do walki stają także postaci, które zdecydowały się na oczyszczenie przed boskimi obliczami). W związku z tym gracz prowadzący opętaną postać dobiera więcej kart, niż inni. Nadal ewentualne przygotowane karty zmniejszają pulę dobieranych kart.

Jokery nie funkcjonują. Pozostałe karty i zasady bez zmian.

Stawką jest życie lub śmierć osadników – nie ma innej drogi. Finałowy pojedynek ze złem to spektakularna rozprawa, w której krew spływa ze sztyletów wbijanych przez kochanków, mieczy zatapianych w ciałach i krwi pieczętującej dokumenty egzekucyjne. Wspomóżcie tą scenę opisami i podniosłymi słowami – wszak to ostatni bój waszych postaci!



Posłowie


Tak oto dotarliście do ostatniej strony Landnámabóku – Księgi osadników. Jeżeli uznacie, iż warto usiąść wspólnie przy stole i opowiedzieć jedną z licznych historii osadników islandzkich, pełną zarówno momentów odwagi jak i okrucieństwa i krwi – będzie to najlepsze podziękowanie dla ich pamięci oraz mojej pracy.


