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Wprowadzenie
"Spirala w Dół: gra fabularna o uprzedzeniach i 
ksenofobii" jest grą nadesłaną na siedemnastą edycję 
Nibykonkursu. Hasła w tej edycji to "atawizm", 
"szczury", "gotyk". Zdecydowałem się na pierwsze i 
ostatnie, ponieważ połączenie szczurów tak z 
atawizmem, jak i z gotykiem nasuwało nieco zbyt 
oczywiste rozwiązania. Co zaś da się „wycisnąć” z 
pozostałych dwóch haseł?

Koncepcja gry
"Spirala" jest systemem o atawizmach. Atawizmach, 
czyli uwstecznieniu – pojawieniu się u organizmu 
cech jego przodków. Istnieje też, rzadziej używane, 
określenie atawizmu kulturowego, czyli nawrotu do 
"bardziej prymitywnych" tendencji - wojownicze 
nastawienie, struktura klanowa etc. „Spirala” bawi się 
obydwoma znaczeniami tego słowa. Ze względu na 
gotyckie elementy systemu, atawizm rozumiany 
będzie przez pryzmat wiktoriańskiego postrzegania 
rozwoju, postępu i ewolucji – będzie miał wydźwięk 
wybitnie pejoratywny, jako nawrót do „prymitywnych” 
cech. Innymi słowy, błędnie i z premedytacją 
potraktowałem ewolucję jako rozwój od "gorszego" ku 
"lepszemu", a atawizm jako krok w tył.

Gotyk wydawać by się mógł hasłem bardziej 
oczywistym? Niekoniecznie. Jako wielki fan gotyckich 
elementó w kulturze, dopiero na studiach ze 
zdumieniem dowiedziałem się, jak fałszywy obraz 
klasycznego gotyku występuje w zbiorowej 
świadomości. „Spirala” zbliża się do tego pierwotnego 
pojęcia gotyku, jednocześnie je parodiując. Przełożyło 
się to tak na logikę świata i gry, jak i - niestety - fakt, 
że czytelnik nie studiujący literatury będzie 
potrzebował paru niezbędnych wyjaśnień. Z góry 
przepraszam mniej cierpliwych Czytelników za to, że 
podręcznik będzie tłumaczył, jak grać i jak tworzyć 

świat, a nie jedynie skupiać się na samym świecie czy 
mechanice. Potraktujcie to nie jako wykład, ale 
integralny element gry.

Poza standardowymi elementami, jak opis mechaniki 
czy wskazówki odnośnie prowadzenia, podręcznik 
otwiera streszczenie informacji o świecie i zasadach, 
a zamyka lista źródeł potencjalnej inspiracji dla 
zainteresowanych graczy i Mistrzów Gry.

Dziękuję za cierpliwość przy czytaniu tego 
przydługiego wstępu i zapraszam do lektury!

Uwaga!
W „Spirali” znajdziecie wiele sformułowań i idei, które 
mogą razić. Silnie podkreślona jest wyższość 
członków wyższych klas wiktoriańskiej Anglii nad... 
absolutnie każdym i wszystkim. Gra sugeruje wielce 
czarno-białą moralność i szafuje jednoznacznym i 
stereotypowym wartościowaniem. Ociera się nieraz o 
bigoterię, rasizm, epatuje nietolerancją i 
światopoglądem „my-oni” w stopniu groteskowym. To 
pewnie oczywiste, ale autor NIE podziela takich 
poglądów ani nie próbuje ich promować. Gra ma 
stanowić dekonstrukcję, dlatego wychodzi ze 
sztucznego założenia, że „nowoczesne” i „postępowe” 
społeczeństwo wiktoriańskiej Anglii automatycznie 
stanowi szczyt rozwoju cywilizacji, a wszystko inne 
jest w ten czy inny sposób niedoskonałe, „brudne” i 
wypaczone. Gra, innymi słowy, pokazuje świat takim, 
jakim chcieliby go widzieć bohaterowie graczy. We 
wprowadzeniu brak miejsca na obszerniejsze 
wyjaśnienie takiej decyzji – zapraszam do 
przeczytania rozdziału o prowadzeniu rozgrywki.

Póki co proszę więc zatem o jedno – NIE traktujcie tej 
gry poważnie. Dziękuję.

Dwa słowa o grze
Kto?

W „Spirali” gracze wcielają się w Obcych – członków 
wiktoriańskiego społeczeństwa, którzy wskutek 
nieszczęśliwego wypadku poddani zostali dziwnemu 
procesowi, który powoduje u nich spontaniczne 
manifestacje cech ich bardziej prymitywnych 
przodków. Zmiany te dotykają ich ciał, ich intelektu, a 
nawet (co chyba najgorsze) ich etyki i systemu zasad 
moralnych. Stopniowo, bez wyraźnej logiki, Obcy 
przemieniają się z szanowanych obywateli w 
stworzenia prostackie, prymitywne, a z czasem wręcz 
potworne. Proces ten może przebiegać błyskawicznie 
lub trwać całe dekady. Mogą zdarzać się nawroty do 
normalności trwające parę chwil lub parę lat; innym 
razem zmiany wstecz bywają skokowe i gwałtowne. 
Jedynym stałym czynnikiem jest to, że – jak się 

wydaje – nikt z Obcych nie jest nigdy całkowicie i na 
resztę życia wolny od swojej dziwacznej klątwy.

Gdzie?
Świat, w jakim obracają się postacie to wiktoriańska 
Anglia, przynajmniej na początku kampanii; być może 
trafniej byłoby powiedzieć – wyobrażenie o 
wiktoriańskiej Anglii samych Wiktorian. Jest 
uporządkowany, spokojny, wszystko znajduje się na 
swoim miejscu. Panuje ład narzucony przez 
rozsądek, racjonalizm i moralność. Zapomnijcie o 
Kubie Rozpruwaczu, Draculi, prostytucji, nędzy, 
stłamszonej seksualności i hipokryzji. Elementy te są 
w nim po prostu nieobecne czy też może raczej 
niewidoczne. Jedynym zgrzytem jest właśnie 
obecność wymienionych Obcych. Stanowią oni 



niewytłumaczalny dysonans psujący idylliczną 
harmonię. Co gorsza, większość Obcych zdaje sobie 
z tego sprawę. Ich klątwa jest dla nich nieznośnym 
ciężarem, ponieważ sprawia, że Nie Pasują. Obcość, 
trzeba to wyraźnie zaznaczyć, nie jest problemem 
dlatego, że wiąże się z niebezpieczeństwem, 
kalectwem czy chorobą lub śmiercią; problemem jest 
to, że stanowi skazę na doskonałej całości, skazą 
jakiej normalny człowiek tolerować nie potrafi, 
zwłaszcza u siebie samego.

Dlaczego?
Skąd biorą się Obcy? Przyczyny bywają różne. 
Złowrogie eksperymenty szalonego naukowca? 
Klątwa złośliwej Cyganki? Zarażenie dziwną 
chorobą? Może nasz bohater jest archeologiem, który 
miał styczność z artefaktami prymitywnych cywilizacji, 
a może misjonarzem, który spędził zbyt wiele czasu w 

dzikiej Afryce. Źródła mogą być różne, ale Obcość 
pochodzi zawsze z bliskości czegoś, co prymitywne, 
odrażające, niedoskonałe i podrzędne. Niektórzy 
mówią, że Obcość po zbyt długim kontakcie przywiera 
do każdego jak smoła. Coś w tym jest, bo to właśnie 
spotkało Twojego bohatera.

Poddany procesowi, którego nie da rady zatrzymać, 
Twój bohater, drogi Czytelniku, musi zmagać się z 
własną Obcością. Zdecydować, czy ukrywać ją przed 
światem, czy dzielić się nią z tymi, którym może 
zaufać. Musi wreszcie podjąć desperacką próbę 
odkrycia źródła Obcości i zwalczenia jej, zanim 
będzie za późno. Taki jest ostateczny cel „Spirali”, 
choć z pewnością nie jest on w żadnej mierze celem 
łatwym.

Dwa słowa o mechanice
Mechanika „Spirali” posługuje się jedynie kośćmi 
sześciennymi. Warto, by każdy z graczy miał około 
pięciu lub więcej kości.

Tak, jak w typowej grze RPG, rzuty kośćmi mają za 
zadanie określić wynik działań postaci. Jednak żadne, 
nawet bardzo trudne działanie nie wymaga 
obowiązkowo rzutu. Bohaterowie są czarującymi 
partnerami w konwersacji, wybornymi strzelacami, 
zdolnymi atletami, znawcami sztuki i kulinariów. 
Czego bohater by się nie podjął, udaje mu się to 
automatycznie, i to w sposób opisany przez gracza, 
nie zaś Mistrza Gry.

Konfrontacja
Jedyna sytuacja, w której wymagany jest rzut, to 
Konfrontacja. Następuje ona wtedy, gdy bohater musi 
zmierzyć się, walczyć, wpłynąć lub w inny sposób 
wchodzić w interakcję z czymś, co ma w sobie 
Obcość. Jeśli coś jest prymitywne, zmierzenie się z 
tym nie należy do spraw łatwych. Należy wtedy rzucić 
kośćmi. Bazowo gracz rzuca trzema kostkami, 
otrzymując więcej kostek, jeśli (co jest normą) w 
oczywisty sposób przewyższa intelektualnie, fizycznie 
i moralnie zadanie, przeciwnika czy okoliczności. Jeśli 
bohater jest niefortunny i nie dorównuje poziomem 
rozwoju celowi (czyli ma wyższą od niego Obcość), 
sytuacja jest odwrotna – rzuca mniejszą liczbą kostek. 
Maksymalna liczba kostek to 10, minimalna to 1. Aby 
zadanie się powiodło, na chociaż jednej kostce musi 
wypaść szóstka. Sukces nie jest stopniowany, a 
Mistrz Gry zazwyczaj decyduje o efektach akcji.

Jeśli ma miejsce test sporny, obie strony rzucają 
kostkami – strona bardziej prymitywna (tzn. Obca) nie 
otrzymuje kary, ale jej przeciwnik dostaje premię tak, 
jak normalnie. Ten, kto wyrzuci więcej szóstek 
wygrywa – mamy do czynienia z miażdżącym 
zwycięstwem. Jeśli nikt nie wyrzucił szóstek, wygrywa 

strona, która wyrzuciła więcej piątek – zwycięstwo jest 
ewidentne, ale nie spektakularne. Jeśli nie ma też 
piątek, wygrywa większa liczba czwórek – zwycięstwo 
jest marginalne i zwykle konflikt ciągnie się dalej. Jeśli 
żadna ze stron nie wyrzuciła żadnej szóstki, piątki ani 
czwórki, lub jeśli liczba wyrzuconych szóstek jest taka 
sama, mamy do czynienia z remisem.

Obcość
Centralnym elementem mechaniki jest Obcość. 
Każda postać gracza zaczyna z pięcioma 
współczynnikami zwanymi aspektami, określającymi 
różne cechy postaci. Wszystkie aspekty początkowo 
mają wartość Obcości równą 0. W miarę, jak klątwa 
Obcości ogarnia postać, wpływa ona coraz mocniej 
na aspekty, powodując uwstecznienie bohatera.

Co powoduje wzrost Obcości? Wszelki kontakt z tym, 
co prostackie, odrażające i prymitywne. Innymi słowy, 
Obcość rodzi Obcość. Obcością jest wszystko, co nie 
spełnia rygorystycznych wymogów estetycznych, 
moralnych i kulturowych epoki wiktoriańskiej. Obce 
jest pospólstwo, przestępcy, poganie, dzikusy, 
obcokrajowcy, osoby niestabilne umysłowo, ułomne i 
chore. Każdy dżentelmen czy dama boi się i czuje 
odrazę do takich osób, miejsc i spraw i stara się 
trzymać od nich z dala.

Oczywiście, nie każdy staje się prymitywem i 
prostakiem tylko z powodu upicia się w złym 
towarzystwie, wizyty we Francji czy nocy spędzonej z 
prostytutką. Ba, niejeden młody człowiek w swoich 
godnych pożałowania, szczenięcych latach robił 
wszystkie te rzeczy każdej nocy! - a mimo to wyrósł 
na porządnego obywatela. To właśnie czyni Obcych – 
bohaterów graczy – tak szczególnymi. Każdy kontakt 
z brudem tego świata sprawić może, że sami się 
pobrudzą. Dlatego bohater gracza musi uważać na 
siebie dużo, dużo bardziej i trzymać się 



sztywniejszych zasad moralnych niż zwykli ludzie.

W miarę jak wzrasta Obcość, postać staje się nie 
tylko coraz bardziej prymitywna, ale także mniej 
skuteczna. Stąd mniejsza liczba kostek w Konfrontacji 
u postaci bardziej Obcych. Celem graczy jest 
utrzymać Obcość w ryzach tak długo, jak to możliwe i 
w jak największym możliwym stopniu.

Kto wygrał?
Przyjęło się, że w grach RPG nie ma zwycięzców i 
przegranych. „Spirala” wygląda tu nieco inaczej. 
Zwycięzców przygody czy kampanii jest zwykle 
dwóch – pierwszy to ten spośród graczy, którego 
postać najmniej uległa Obcości. Jest też druga opcja. 
Choć nie jest to rekomendowane, a gracze zbyt łatwo 
korzystający z tej furtki zepsują nieco drużynie 
zabawę, można przejść na „Ciemną stronę Mocy” i 
działać jako agent Obcości. Spośród graczy, którzy 
zdecydowali się na ten krok, zwycięzcą jest ten, 
którego plugawy wpływ był najsilniejszy. Ocena, który 
z graczy osiągnął ten niechlubny cel należy do 

Mistrza Gry, zaś więcej szczegółów na ten temat 
można znaleźć w rodziale dotyczącym prowadzenia 
gry. Oczywiście, gracze lojalni wiktoriańskim ideałom 
będą próbowali go powstrzymać, dlatego Obcy 
flirtujący z Otchłanią zwykle ukrywają się z tym tak 
długo, jak to tylko możliwe.

Talenty
Poza poziomem Obcości w pięciu aspektach, gracze 
mają Talenty. Talent może oznaczać większą 
zdolność do obrony przed Obcością, zdolność 
dostrzegania Obcości dookoła, premie do rzutów w 
określonych sytuacjach i tak dalej. Można nawet mieć 
Talent, który zmienia Obcość z przekleństwa w atut!

Talenty są, obok (powstrzymywania) Obcości, 
wyznacznikiem rozwoju postaci. Ponieważ 
standardowy erpegowy model „postać staje się coraz 
potężniejsza” jest w Spirali postawiony na głowie – 
postacie nie ewoluują, ale (niemal dosłownie) 
dewoluują – Talenty są sposobem, by choć częściowo 
wynagrodzić graczom związane z tym niedogodności.

Bohaterowie
Jak wspomniano, bohaterowie są ze wszech miar 
kompetentni – silni, inteligentni, pełni uroku i w ogóle 
naj-. Dlatego tworzenie postaci nie polega, naturalnie, 
na wyborze cech czy umiejętności. Zamiast tego 
należy zarysować postać i zdecydować się, jakie 
aspekty jej perfekcyjnej Mary Sue-watości zostaną 
wkrótce skalane. W tym celu gracz musi wybrać pięć 
aspektów postaci. Mogą one być czymkolwiek, ale 
zsumowane powinny tworzyć w miarę pełny obraz 
postaci. Dlatego pięć aspektów skupionych tylko na 
fizycznej stronie postaci może być trochę 
problematyczne.

Najlepiej, by postać miała co najmniej jeden aspekt 
odzwierciedlający stan fizyczny, jeden aspekt 
odnoszący się do intelektu oraz jeden aspekt 
odzwierciedlający silną wolę i moralność. Wybrana 
przez gracza nazwa aspektu powinna nie tylko 
opisywać, czego dotyczy, ale również poziom 
kompetencji – czyli, naturalnie, absolutny szczyt 
możliwości, wielkości i potencjału. W zależności od 
decyzji Mistrza Gry i kreatywności graczy, każda 
postać gracza w przygodzie lub kampanii może mieć 
te same pięć aspektów, lub też każdy gracz może 
wybierać.

Przykładowe aspekty postaci
Warunki fizyczne: zdrowy jak byk; wyborny atleta; 
nieziemska gracja; młody bóg; niepokonany zapaśnik; 
niespożyta energia.
Warunki intelektualne: mistrz dedukcji; wszechstronne 
wykształcenie; bezdenna studnia opowieści.
Warunki moralne: przeczysty osąd; 
bezkompromisowy; absolutny dżentelmen; wiara co 
góry przenosi.

Warunki społeczne: czarujący; aura autorytetu; dusza 
towarzystwa; mistrzowski dyplomata.
Wygląd: klasyczne rysy; piękny jak Adonis; urokliwe 
dziewczę; twarz nie do zapomnienia.

Ku doskonałości?
Postać początkowo ma wszystkie aspekty na 
poziomie 0, co odzwierciedla zupełny brak Obcości. 
Po jej pojawieniu się, należy wymyślić określenie 
nieco mniej pochlebne, a jednocześnie 
odzwierciedlające niższy potencjał postaci. Gra opiera 
się na koncepcji, że ewolucja – tak biologiczna, jak i 
społeczna – to niejako droga w górę. Ten nienaukowy 
pogląd w świecie „Spirali” jest faktem. Dlatego postać, 
której ideałem (0) było „zdrowy jak byk”, zmieni się w 
postać „żylastego dryblasa” na poziomie 2, lub też 
będzie mieć „niedorozwinięty system krwionośny” na 
poziomie 6. Grunt, by każdy następny poziom 
utrzymany był w bardziej lekceważącym tonie niż 
poprzedni i, z początku subtelnie, sugerował mniejsze 
możliwości. Poziomy 6 i wyższe powinny wręcz 
sygnalizować słabość i opisywać ułomności, 
deformacje i uwstecznienie ewolucyjne. Postać, której 
współczynnik wzrósł do 4 może mieć niekompletną 
zastawkę w sercu, na poziomie 7 może mieć, 
powiedzmy, płazie płuca utrudniające normalne 
oddychanie. Dodatkowo, im wyższy poziom, tym 
bardziej oczywiste powinny być efekty dla 
postronnego obserwatora. Postacie w 
zaawansowanym regresie powinny mieć (i być 
opisane przez) wady wymowy, fizyczne deformacje, 
mutacje i gorzej.

Poziom postaci
Początkowy poziom postaci to 0. W miarę jak rośnie 



Obcość, to samo dzieje się z poziomem. Poziom 
postaci równy jest trzeciemu najniższemu aspektowi 
postaci – lub najwyższemu współczynnikowi 
zmniejszonemu o 2, jeśli ta wartość jest niższa. Tak 
więc postać z aspektami o Obcości 0, 0, 2, 3, 3 
będzie miała poziom 2, ale postać z aspektami 1, 1, 
1, 2, 8 – aż 6.

Skala poziomu postaci (dla ogólnego rozeznania, jak 
również do wymyślania nazw poziomów aspektów) to:

0 Elita
1 Pospólstwo
2 Prostactwo
3 Prymityw
4 Dzikus
5 Małpolud
6 Bestia
7 Zwierzę
8 Wynaturzenie
9 Pierwotne Zło

Talenty
Każdy bohater zaczyna z jednym wybranym przez 
gracza Talentem. Talent należy wybrać z poniższej 
listy lub, za zgodą Mistrza Gry, wymyślić własny. 
Dzięki punktom doświadczenia można zdobywać 
nowe talenty. Talent można wziąć więcej niż raz, ale 
kosztuje on wtedy o 1 punkt doświadczenia więcej.

• Ciemna Strona: ten Talent trzeba wziąć, jeśli 
gracz zdecyduje się ostatecznie na granie po 
stronie Obcości. Można go wziąć najwyżej 
dwa razy – szczegóły w rozdziale na temat 
mechaniki.

• Czysta Moralność: nie można nigdy być 
Czarnym Charakterem ani wziąć Talentu 
Ciemna Strona. W zamian gracz dostaje 
dodatkowy punkt doświadczenia na każdej 
sesji.

• Dystans: gracz opisuje jeden typ sytuacji 
(pojedynek, pościg, wysłuchiwanie opowieści, 
śledzenie, rozmowa, fizyczny dotyk, bycie 
celem ataku etc.). W wybranym rodzaju 
konfrontacji postać ma na tyle duży dystans 
do Obcości, że nie jest podatna na jej 
negatywne wpływy. Na przykład jeśli bohater 
ma Dystans: dotyk fizyczny, to dotknięcie 
przez dzikusa nie może spowodować 
zwiększenia Obcości.

• Męczennik: na początku każdej sesji gracz 
może wybrać innego gracza. Będzie on na tej 
sesji otrzymywać jedynie połowę normalnej 
Obcości. Męczennik musi jednak „pilnować” 
celu i nie odstępować go na krok, dbając 
bardzo, by nie stykał się z Obcością. Cel nie 
zostaje poinformowany o intencjach 
Męczennika, choć może się ich domyślać.

• Obserwacja: gracz wybiera jeden element 
kampanii (np. postacie, miejsca, decyzje, 
przedmioty, zdarzenia). Gracz może zawsze 
na życzenie dowiedzieć się od Mistrza Gry, 

jaki poziom Obcości ma element pasujący do 
danej kategorii (na przykład gracz z 
Obserwacja: miejsca może zapytać, jak Obcy 
jest zamek tajemniczego hrabiego). W ten 
sposób gracz może łatwiej unikać tego, co 
najbardziej Obce.

• Ochrona: gracz wybiera jeden aspekt – musi 
on mieć niższą Obcość niż wynosi ogólny 
poziom postaci. Od tej pory bohater jest 
bardziej odporny na wpływ Obcości na ten 
Aspekt. Mechanicznie oznacza to, że jeśli 
Obcość tego aspektu się zwiększy, zwiększa 
się tylko o „pół” punktu zamiast całego. 
Innymi słowy, Obcość chronionego aspektu 
rośnie tylko w połowie przypadków. Aspekt 
chroniony jednocześnie przez Męczennika i 
Ochronę jest niewrażliwy na działanie 
Obcości.

• Sekret: normalnie efekty atawizmów stają się 
w miarę upływu czasu coraz bardziej i 
bardziej oczywiste. Po wzięciu tego Talentu 
gracz „ukrywa” jeden aspekt swojej postaci. 
Żaden NPC nie zobaczy degeneracji tego 
aspektu postaci – gracz powinien opisać, w 
jaki sposób postać pilnuje swojego sekretu. 
Dodatkowo, inni gracze, którzy wykonali rzut 
Badania Obcości zawsze dostaną odpowiedź 
„zero”, jeśli zapytają o dany aspekt.

• Trik: gracz wybiera określoną sytuację 
(podobnie jak w przypadku Dystansu). Przy 
Konfrontacji związanej z danym Trikiem 
postać zdaje test, jeśli na jednej z kostek 
wypadnie szóstka lub piątka (a nie, jak 
normalnie, jedynie szóstka).

• Zła siła: postać wybiera jeden aspekt. Od tej 
pory otrzymuje w Konfrontacjach premie za 
znaczną Obcość zamiast kar (nie otrzymuje 
żadnych kar za Obcość, a dodatkowo dodaje 
jedną kość za każde dwa poziomy Obcości 
powyżej Obcości celu). Należy pamiętać, że 
Zło daje premie mechaniczne, ale nie musi 
oznaczać, że postać jest po stronie Obcości.

Czarny Charakter

Na każdej sesji Mistrz Gry wybiera jedną postać, 
która będzie tak zwanym Czarnym Charakterem. 
Czasem jest to NPC, jednak jeśli na sesji pojawia się 
niewielu istotnych antagonistów, Czarnym 
Charakterem jest jeden z graczy.

Czarny Charakter jest na tej sesji całkowicie odporny 
na efekty Obcości. Warunkiem jest jednak świadome 
działanie tak, by pozostali gracze w drużynie 
otrzymali jak najwięcej punktów Obcości. Jeśli Mistrz 
Gry uzna, że gracz starał się niewystarczająco, 
pozytywny efekt bycia Czarnym Charakterem nie 
działa na danej sesji.

Czarny Charakter to zazwyczaj postać z najwyższym 
poziomem postaci na początku sesji, choć Mistrz Gry 
może zdecydować inaczej. Mistrz Gry informuje 



gracza, że będzie on Czarnym Charakterem przed 
sesją.

Rozwój postaci
Po każdej sesji każdy z graczy otrzymuje 1 lub więcej 
punktów doświadczenia. Przyznawane są one według 
poniższego klucza:

– 1 punkt automatycznie;
– 1 punkt za szczególnie dobre odgrywanie 

(zwykle przydzielany jednemu, góra dwóm 
graczom na każdej sesji);

– 1 punkt za prawidłowe wskazanie po sesji 
Czarnego Charakteru (każdemu graczowi 
przysługuje jeden typ). W dużych (5+ osób) 
drużynach można zwiększyć tę premię do 2 
punktów. Jeśli Czarnym Charakterem jest 
NPC, gracze nie mogą dostać tego punktu.

– 1 punkt za bycie Czarnym Charakterem, 
którego nikt prawidłowo nie wskazał.

– 1 punkt dla gracza, który gra po stronie 
Obcości. Punkt ten kumuluje się z 
ewentualnym byciem Czarnym Charakterem.

Punkty doświadczenia wydaje się na podwyższanie 
aspektów lub kupowanie nowych Talentów. Obniżenie 
Obcości jednego z aspektów o 1 kosztuje 1 punkt 
doświadczenia, ale nie poniżej początkowej wartości 
na danej sesji. Zmniejszenie Obcości aspektu do 
wartości mniejszej, niż na początku sesji kosztuje 2 
punkty doświadczenia za każdy punkt. Talenty 
kosztują 2 punkty doświadczenia, lub też 3 punkty 
doświadczenia przy kolejnym wykupieniu tego 
samego Talentu.

Złota zasada
Gracze nigdy nie mogą dzielić się informacją na temat 
swoich statystyk, liczby otrzymanych lub posiadanych 
punktów doświadczenia, rozwoju postaci, poziomu 
postaci. Nie powinni też mówić innym graczom, że 
zgadli kto był Czarnym Charakterem (choć MG 
powinien poinformować gracza, że zgadł). Sam gracz 
zna dokładnie przyczyny, dla których dostał punkty 
doświadczenia, wie że jest Czarnym Charakterem, 
dowiaduje się co spowodowało u niego Obcość etc. 
W uproszczeniu: między Mistrzem Gry a graczem 
panuje stuprocentowa otwartość, ale dwóch graczy 
powinno, wręcz musi ukrywać przed sobą absolutnie 
wszystko.

Mechanika
Główną tematyką mechaniki „Spirali” jest walka z 
Obcością. Nie oznacza to, że gracze będą się 
mierzyć tylko i wyłącznie z regresem własnych 
postaci. Nie; postacie będą spotykać najróżniejsze 
przygody, wyzwania, podróże. Będą odkrywać dziwne 
miejsca, zdobywać zakazaną wiedzę, polować na 
bogactwo i sławę – wszystko, czego dusza zapragnie. 
Jednak wszystko będzie się zawsze obracać dookoła 
Obcości i prób jej zwalczenia.

Testy
Zawsze, kiedy postać styka się z czymś, co ma w 
sobie choć odrobinę Obcości, może zdecydować się 
zmniejszyć jej wpływ, decydując się na test (zamiast 
automatycznego sukcesu). Decyzja o teście zawsze 
należy do gracza. Co więcej, poza testami spornymi 
NPCe nigdy nie wykonują rzutów. Jeśli NPC próbuje 
coś zrobić, wychodzi mu automatycznie, jeśli ma on 
Obcość niższą niż wykonywane zadanie. Im większa 
różnica Obcości, tym łatwiejsza czynność. NPC 
bardziej Obcy niż działanie, które wykonuje osiąga 
sukces z wysiłkiem, nieprędko i niekompletnie lub też 
wcale.

Od zasady, że gracz może automatycznie odnieść 
sukces w każdym działaniu jest jeden wyjątek. Jeśli 
aspekt, jakiego użyłby przy danej czynności ma 
wyższą Obcość niż cel działania, rzut jest niezbędny. 
Wysoka Obcość oznacza, że gracz jest już zbyt 
prymitywny, by wykonać daną czynność z łatwością.

Jeśli gracz ma opcję na automatyczny sukces, po co 
miałby się w ogóle decydować na rzut? Otóż rzut 

odzwierciedla zmniejszone szanse na powodzenie, 
wywołane obrzydzeniem i niechęcią do celu. Jeśli na 
postać rzuci się afrykański wojownik, bohater 
(oczywiście!) pokona go z łatwością. Jest przecież 
Europejczykiem, do diabła! Jednak niechęć do 
brudnego, śmierdzącego Afrykanina może 
spowodować, że się zawaha czy popełni kluczowy 
błąd. Stąd możliwość porażki, a co za tym idzie – 
konieczność rzutu.

Mechaniczny sens rzutów polega na tym, że gracz 
poświęca opcję automatycznego sukcesu, ale w 
zamian zwiększa psychologiczny dystans postaci do 
Obcości. To zaś oznacza, że kontakt z Obcością jest 
mniej drastyczny – i zmniejsza się szansa, że 
wzrośnie jego własna Obcość.

Test polega na rzucie jedną lub więcej kostek 
sześciennych. Bazowo rzuca się trzema kostkami. 
Jeśli Obcość celu testu jest większa niż aspektu 
pasującego do rzutu, gracz rzuca dodatkową kostką 
za każde 2 punkty przewagi (co odzwierciedla jego 
wyższość nad celem). Jeśli gracz ma wyższą Obcość 
niż cel, traci jedną kostkę za każdy punkt różnicy 
(odzwierciedlając własną degenerację jako Obcego).

Przykład: gracz obdarzony jest Wybitnym Intelektem 
(Obcość 0). Siedzi w bibliotece, zgłębiając 
bluźniercze, pogańskie księgi, które jednak mogą 
wskazać mu, jak pozbyć się ciążącej na nim klątwy. 
Księgi mają Obcość 4, zatem bohater otrzymuje 2 
dodatkowe kości, razem 5. Rzuca i otrzymuje wyniki 
5, 2, 2, 3, 4. Niestety, nie powiodło mu się. Zmęczony 



zamyka księgę i ociera pot z czoła – po prostu nie jest 
w stanie wytrzymać mroku bijącego z tych kart. Warto 
zauważyć, że gracz mógł po prostu automatycznie 
znaleźć szukane informacje – wtedy jednak wczytałby 
się w księgi może nieco ZBYT uważnie... a ta droga 
prowadzi do fascynacji tym, co obce i plugawe. To 
niebezpieczne!

Dodajmy też, że bohater o Obcości wyższej niż zero 
(jeśli nie ma Talentu Zła Siła) wcale nie rozumiałby 
ksiąg lepiej – przeciwnie. Nawet jeśli księgi zawierają 
zakazaną, złą wiedzę, bohater jest najlepiej 
wyposażony intelektualnie, by je zrozumieć. To, że 
księgi dotyczą dzikusów nie oznacza w żadnym 
wypadku, że dzikusy byłyby w stanie je przeczytać – 
co za śmieszny pomysł!

Należy dodać, że gracz może mieć zupełną kontrolę 
nad efektem testu – opisuje wtedy, zamiast Mistrza 
Gry, efekt działania. Na przykład gracz mógłby 
powiedzieć, że znalazł w książce informację, że jego 
klątwę wywołał złowrogi totem pewnego plemienia w 
Patagonii. Ceną za to, że gracz ma tak znaczny 
wpływ na rozwój wydarzeń jest jednak zwiększony 
wpływ Obcości na postać (patrz dalej).

Testy Sporne
Test sporny działa podobnie jak zwykły test z tym, że 
wygrywa strona, która wyrzuciła więcej szóstek. Jeśli 
żadna ze stron nie wyrzuciła szóstki, decyduje liczba 
wyrzuconych piątek, jeśli piątek też nie było – liczba 
czwórek. Jeśli liczba szóstek jest równa, piątki nie 
mają znaczenia, podobnie jeśli wypadła równa liczba 
piątek, czwórki są nieistotne. W takiej sytuacji mamy 
do czynienia po prostu z remisem.

Jeśli w teście spornym nie wykonuje się rzutu, 
wygrywa po prostu strona o niższej Obcości.

Obcość
Obcość jest współczynnikiem uniwersalnym w 
mechanice „Spirali” - wszystko go ma. Gracz chce się 
wspiąć na mur? Cóż, jeśli to mur jego rezydencji, to 
ma Obcość 0. Mur dookoła wiejskiej chaty to 
zapewne Obcość 2 lub więcej, a płot dookoła namiotu 
wodza indiańskiego plemienia ma Obcość 4, a może i 
więcej? Podobnie Obcością obdarzone są postacie, 
przedmioty, wydarzenia, miejsca, decyzje, idee... jeśli 
Mistrz Gry uzna to za istotne, nawet pojedyncze 
zdanie czy słowo może być Obce.

W przypadku graczy, każdy z pięciu aspektów postaci 
ma własny współczynnik Obcości – ogólny poziom 
Obcości postaci odzwierciedla zaś poziom postaci.

Obcość obiektu, osoby czy miejsca porównywana jest 
z Obcością bohatera zawsze, gdy wchodzi on z 
czymś w interakcję. Im większa różnica Obcośći, tym 
większe szkody może ona potencjalnie wyrządzić 
bohaterowi. Podobnie im bardziej bohater zbliża się 
do Obcości, tym bardziej jest mu ona w stanie 
zaszkodzić.

Konfrontacja i Interakcja
Obcość jest, jak już napisano, jak smoła – lepi się do 
Ciebie, gdy tylko jej dotkniesz. Mechanika 
odzwierciedla to, rozgraniczając różne rodzaje 
interakcji z obiektami, osobami, miejscami etc:

Pobieżny kontakt: niezobowiązująca rozmowa 
(zakupy w sklepie), ściganie przestępcy, opowiadanie 
o czymś. Udział w interakcji zainicjowanej przez 
kogoś innego. Nie ignorowanie kogoś, kogo 
zignorować się da.

Kontakt: rozmowa (sprzeczka, wypytywanie o drogę), 
walka z celem lub podglądanie/śledzenie go, 
zainicjowanie kontaktu (powiedzenie innym, że ktoś 
jest niebezpieczny, świadome odwiedzenie kogoś. 
Dokładniejsze wypytywanie o kogoś/coś.

Bliski kontakt: długa lub ważna rozmowa (zwłaszcza 
ostra dyskusja, przebywanie sam na sam), czerpanie 
korzyści od kogoś. Interakcja z czymś bez 
konieczności rzucania (dogadanie się z bad guyem 
zamiast pokonania go, wejście do chronionego 
budynku bez rzutów i bez problemów). Nieudany test 
konfrontacji centralny dla sceny. Opisanie efektu akcji 
zamiast Mistrza Gry. Próba wykrycia upadku innej 
osoby.

Poufałość: wybór bardziej Obcego czynnika nad mniej 
Obcym (przyznanie racji prostakowi, zlitowanie się 
nad zwierzęciem podczas safari), działanie 
przynoszące korzyść czemuś, co Obce. Opisanie 
efektu ważnej dla danej sceny akcji zamiast Mistrza 
Gry. Słuchanie rad czegoś, co Obce, przyznanie mu 
racji, zmiana zdania pod wpływem Obcego czynnika.

Wypaczenie: aktywne działanie na korzyść Obcego 
czynnika dlatego, że jest Obcy, służenie czemuś lub 
komuś Obcemu, obsesja na punkcie Obcości. Walka 
z kimś, kto walczy z Obcością. Zabicie Obcej osoby 
czy całkowite zniszczenie przedmiotu (ale tylko wtedy, 
gdy Obcość niszczonego obiektu jest większa o 3+ od 
Obcości bohatera).

Choć praktycznie każda styczność z kimkolwiek lub 
czymkolwiek może być zinterpretowana jako kontakt z 
Obcością, oczywiście nie każda rozmowa czy 
zobaczenie kogoś na ulicy musi koniecznie mieć 
znaczenie mechaniczne. To, czy kontakt jest „istotny” 
jest decyzją Mistrza Gry. Jeśli jest, Mistrz Gry 
powinien postawić znaczek przy imieniu gracza lub w 
inny sposób zarejestrować kontakt z Obcością.

Pobieżny kontakt jest zwykle istotny tylko, jeśli 
Obcość kontaktowanego obiektu czy osoby jest 
większa niż (ogólna) Obcość gracza o 3 lub więcej. 

Kontakt ma znaczenie tylko przy różnicy Obcości 2. 

Poufałość jest „warta” dwa znaczki, jeśli różnica 
Obcości wynosi 2 lub więcej, w innym przypadku zaś 
jeden znaczek.



Wypaczenie zawsze oznacza dwa znaczki, w 
ekstremalnych przypadkach nawet trzy.

Warto zauważyć, że Obcość danego aspektu postaci 
określa liczbę kostek w ewentualnym teście, ale to 
ogólny poziom Obcości postaci jest porównywany, by 
określić jak szkodliwy był kontakt. Warto też 
zauważyć, że prawie każdy kontakt z Obcością może 
zaszkodzić postaci. Dlatego właśnie Obcy są skazani 
na klęskę w swojej walce o zachowanie 
stuprocentowej czystości – gdzie się nie obrócą, 
wszędzie Obcość.

Paradoksalnie, bardziej Obcy degenerują się wolniej 
– kontakt z czymś, co ma niższą Obcość od bohatera 
nie ma na niego żadnego wpływu.

Poziom kontaktu z Obcością zależy również od tego, 
jaka jest reakcja bohatera. Generalnie jeśli gracz 
decyduje się na test, należy używać wartości 
wymienionych powyżej. Jeśli gracz prosi o 
automatyczny sukces, poziom kontaktu jest o 1 
większy. Podobnie, jeśli gracz po zdanym teście 
korzysta z przywileju opisania efektu akcji, poziom 
kontaktu również rośnie o 1. Tak więc pchnięcie 
wampira-arystokraty (Obcość 5) rapierem i wykonanie 
testu to zaledwie zwykły kontakt. Automatyczny 
sukces to bliski kontakt. Jeśli zaś gracz prosi o 
automatyczny sukces, a następnie opisuje, że zabija 
cel pchnięciem w samo serce, bliskość do wampira 
graniczy już z Poufałością.

Aha: kontakt dwóch postaci graczy TEŻ może 
przenieść Obcość z jednej na drugą; co więcej, nawet 
powinien.

Zwiększenie Obcości
Istnieją trzy sposoby na zwiększenie Obcości postaci. 
Pierwszy to przegranie Konfrontacji, czyli oblany test. 
Każde trzy nieudane testy oznaczają natychmiastowe 
zwiększenie Obcości jednego z aspektów postaci o 1 
(„licznik” nieudanych testów może być za zgodą 
Mistrza Gry wyzerowany, jeśli bohater trzyma się z 
dala od źródeł Obcości przez co najmniej jedną pełną 
scenę). Jeśli test ma ogromne znaczenie lub 
wykonywany jest przeciw czemuś wielce Obcego, 
mogą wystarczyć dwa lub nawet jeden test, by 
zwiększyć Obcość. Obcość zwiększana jest w losowo 
wybranym aspekcie – gracz wykonuje rzut 1k6, zaś 
numer wyrzuconego aspektu określa, gdzie pojawia 
się atawizm. Teraz trzeba tylko wymyślić ładną nazwę 
nowego poziomu aspektu i wpisać zmianę na karcie 
postaci. Wyrzucenie szóstki oznacza, że tym razem 
bohater miał szczęście i Obcość nie wzrosła.

Drugi sposób, w jaki może się zwiększyć Obcość ma 
związek z wymienionymi wcześniej „znaczkami”, jakie 
robi Mistrz Gry. Pod koniec każdej sesji Mistrz Gry 

przydziela graczom, wybierając aspekty wedle 
uznania, dodatkowe punkty Obcości. Im więcej gracz 
uzbierał na sesji znaczków, tym więcej powinien 
dostać punktów. Przeciętnie gracz powinien 
otrzymywać od 2 do 4 punktów Obcości na sesję, w 
zależności od tego, jak ostrożni byli gracze.

Trzeci sposób otrzymania Obcości to niechciany, 
szkodliwy kontakt z Obcością. Oznaczać to może 
ranę otrzymaną w pojedynku, pogryzienie przez 
wściekłego psa, uwięzienie przez czarny charakter 
etc. Ogólnie, każda „przegrana” gracza lub drużyny 
oznacza otrzymanie jednego punktu Obcości w 
wybranym przez Mistrza Gry aspekcie, a w 
ekstremalnych przypadkach nawet dwóch lub więcej.

Podsumowując: częsty kontakt z Obcością spowoduje 
z czasem zwiększenie Obcości u nieostrożnego 
Obcego. Jednorazowa, nieudana Konfrontacja (tzn. 
nieudany test) może spowodować taką zmianę 
natychmiast.

Przykład: w drużynie trzech graczy, Gracz A ma 11 
znaczków, Gracz B 10, zaś gracz C tylko 4. MG 
decyduje, że gracz C otrzymuje jeden punkt Obcości, 
a gracze A i B po 2 punkty. Mógłby też zdecydować 
na przykłąd, że gracz A otrzymuje 3 znaczki, gracz B 
2 znaczki, zaś gracz C 1 znaczek, tym samym 
decydując się dodatkowo ukarać najmniej ostrożnego 
gracza.

Badanie Obcości
Ponieważ gracze są zwykle żywotnie zainteresowani, 
kto w drużynie ma jaką Obcość, istnieje opcja 
sprawdzenia, ile Obcości ma inny gracz. Narracyjnie 
wymaga to dłuższej rozmowy, śledzenia innej postaci, 
namówienia jej na prosty test, odsłonięcia szyi 
podejrzanie zawsze zakrytej szalikiem etc. Należy 
pamiętać, że takie badanie oznacza zbliżenie się do 
innej osoby i potencjalnie oznacza, że postać właśnie 
dostała jeden lub więcej „znaczków”. Od strony 
mechanicznej wykonuje się rzut, zawsze trzema 
kośćmi. Gracz poznaje dokładną wartość Obcości 
wybranego aspektu innego gracza.

Śmierć
Żadna z postaci graczy nie może być zabita ani w 
inny, łatwy sposób wyeliminowana z kampanii. 
Zabicie innej postaci gracza jest możliwe tylko, jeśli 
dwaj gracze zgodzą się, by postacie walczyły na 
śmierć i życie. Nawet wtedy strona mniej Obca musi 
wygrać dwa razy tyle testów Konfrontacji, o ile 
poziomów jest „lepsza” od przeciwnika. By zabić 
postać mniej Obcą potrzeba połowy tych testów 
Konfrontacji. Choć bohater nie może zginąć przed 
końcem przygody/kampanii (psułoby to zabawę 
graczom), Obcość jest wystarczającą motywacją, by 
uważać co się robi.



Wskazówki dla graczy

Konfrontacja?
Choć automatyczny sukces powoduje zwiększony 
kontakt z Obcością, nie zapominajcie, że oblany test 
powoduje efekt dużo silniejszy i bardziej gwałtowny. 
W efekcie automatyczny sukces oznacza niewielkie, 
nieuniknione spaczenie, ale decydowanie się na test 
oznacza ryzyko znacznie szybszego regresu.

Drugim aspektem decyzji o automatycznym sukcesie 
jest to, co udana akcja przyniesie postaci. 
Pamiętajmy, że poza Obcością kampania „Spirali” 
może być typową heroiczną czy horrorową kampanią. 
Bohaterowie stawiają sobie określone cele i chcą je 
osiągnąć, czasem nawet za wszelką cenę. Zresztą 
jeśli poniosą spektakularną klęskę, i tak będą musieli 
zmierzyć się z Obcością. Automatyczny sukces jednej 
postaci może uchronić całą drużynę przed 
uwięzieniem przez wampira! A takowe nie tylko 
zwiększy Obcość, ale też umieści postaci w 
otoczeniu, w którym ciężko będzie uniknąć dalszego 
regresu – każdy kamień ścian lochu wampira jest 
pełen Obcości.

Generalnie gracz powinien szukać złotego środka. 
Jeśli coś ma wysoką Obcość, lepiej unikać 
automatycznych sukcesów – test i tak pewnie będzie 
zdany, a kontakt jest niepożądany. Niska Obcość 
sugeruje raczej automatyczne sukcesy – wpływ 
Obcości na gracza jest niewielki, a test zdać będzie 
trudno.

Selektywna ślepota
Czy zwróciliście uwagę, że kiedy młoda dama w 
„Draculi” została pokąsana przez wampira i zamieniła 
się w potwora, wszyscy byli zszokowani, a kiedy to 
samo przydarzyło się innej, wszyscy zignorowali to 
jako „kobiece problemy”? Ba, biedactwo zostało 
zostawione same w pokoju... tak, że Dracula mógł 
bez trudu ją napaść. Podobnie we „Frankensteinie” 
potwór mówi bohaterowi, że zniszczy to, co on 
najbardziej kocha. Ten, oczywiście, myśli że potwór 
chce go zabić... mimo że Frankenstein ma się właśnie 
ożenić. Głupie, prawda? Tę uroczą głupotę 
umieściłem celowo w „Spirali”. Gracze będą unikać 
badania źródeł zła i Obcości po prostu dlatego, że 
kontakt z nią jeszcze bardziej ich wypaczy. Jest to 

postawione na głowie uzasadnienie tego, jak myśleli 
Wiktorianie – czy problemem jest histeria czy fikcyjny 
krwiopijca, najlepiej zwalić problem na byle co i 
schować głowę w piasek. Oczywiście, nie można też 
przesadzić – jeśli gracze pozwolą czarnym 
charakterom swobodnie buszować np. Po 
przedmieściach Londynu, prędzej czy później się to 
na nich zemści. Najlepiej miej, drogi Graczu, nadzieję, 
że ktoś rozwiąże Twój problem za Ciebie. Najlepiej 
jeden z członków drużyny. Pamiętaj tylko, że zbyt 
długie namawianie go do pomocy stanowi nieco zbyt 
bliski jak na Twój gust kontakt...

Poślijmy mutanta do reaktora
Postacie z wysoką Obcością stanowią pewien 
problem. Z jednej strony nikt nie chce koło nich 
przebywać – z oczywistych względów. Z drugiej 
strony, potrafią być bardzo użyteczne. Pamiętajmy, że 
postać Obca jest odporna na wpływ dalszej Obcości – 
jeśłi ma Obcość 4, przebywanie w otoczeniu Obcości 
2 nie zaszkodzi jej w ogóle (chyba, że obleje parę 
testów). Taka postać może być bardzo użyteczna! 
Niebezpieczne i Obce misje są w drużynie zadaniem 
właśnie takiego wyrzutka społeczeństwa. Dlatego 
właśnie bohaterowie „Wampirów bez Zębów” nie 
pozbyli się Renfielda. Co więcej, postacie Obce, siłą 
rzeczy, zajmą naturalną im pozycję służących i 
pomagierów. Przecież wyrafinowany arystokrata nie 
może brudzić sobie rąk, od tego ma chłopca na 
posyłki.

Fuj, fuj, fuj!
Epoka wiktoriańska swoją (nieraz) złą reputację 
zawdzięcza w dużej mierze temu, że Wiktorianie 
najwyraźniej byli bardzo skrępowani, wstydzili się 
nagości, wstydzili się spontaniczności... „Spirala” 
odzwierciedla to w pewnym stopniu. Zdrowa doza 
paranoi, unikanie kontaktu z ludźmi (w tym kolegami z 
drużyny!), wszelkie cechy odludka i dziwaka 
przynoszą podwójną korzyść. Jeśli coś jest bardziej 
Obce niż Ty, nie powinieneś nawet o tym MYŚLEĆ, 
bo może Ci to zaszkodzić. Jeśli mniej – unikanie tych 
bardziej fortunnych od Ciebie pozwoli Ci jak najdłużej 
ukryć swoje dziwactwa, mutacje i regres ewolucyjny. 
Nie chcesz chyba mieć do czynienia z tłumem z 
widłami i pochodniami, prawda?



Prowadzenie
Gotyk

Wiktoriańska Anglia to świetny setting dla gotyckiej 
opowieści. Jednak ludzie zwykle kojarzą gotyk z 
późniejszymi (zwykle współczesnymi) wariacjami na 
jego temat. „Spirala” jest odpowiedzią na ten problem 
– pokazuje dekonstrukcję/wariację na temat gotyku. 
Parę ignorowanych zwykle elementów gotyku to:

• czerń i biel: gotyk nie zawiera w sobie 
jedynie „dekoracji” gatunku, czyli wampirów, 
potworów, mrocznych zamków. Gotyk jest 
przede wszystkim opowieścią o zaburzeniu 
równowagi i powrocie do niej. W typowej 
opowieśći gotyckiej ma miejsce jakaś 
perwersja, wypaczenie, przestępstwo ze 
strony absolutnie plugawego zła. Ponieważ 
władza jest bezsilna, autorytety z jakiegoś 
powodu nie przywracają naturalnego 
porządku rzeczy, słaby bohater udaje się w 
misję przywrócenia normalności. „Spirala” 
parodiuje ten typ fabuły. Obcość jest 
kwintesencją strachu epoki wiktoriańskiej, a 
nie strachu, który budzi w nas to, co w niej 
stworzono. Wiktorianie bali się tego, co 
odstaje. Stąd Obcość.

• Brak dylematów: złościć nieco może fakt, że 
z Draculi, z Frankensteina i z innych 
potworów robi się głębokie psychologicznie 
postacie. Owszem, to ciekawy kierunek 
interpretacji, ale nieco pod prąd tego, jak 
pisali o swoich potworach oryginalni autorzy. 
Nawet jeśli dzisiejszego czytelnika to razi, nie 
chodzi o to, byśmy współczuli potworowi, 
mamy się go bać. Tak też jest w „Spirali”. Jest 
to zresztą powód, dla którego Anglia „Spirali” 
nie jest ponura i mroczna, jak przyjęło się 
robić w gotyku. Anglia jest wzorcem i normą. 
Kmpania – poprzez postacie graczy – jest 
wypaczeniem, i to dopiero w toku kampanii 
dojdziemy do mroku i zła. Zła, przypominam, 
jednoznacznego. W tej grze nie chodzi o 
zadawanie ważkich pytań o naturę ludzkiej 
egzystencji.

• Izolacja: by uzasadnić brak autorytetów 
ratujących świat, settingiem opowieści 
gotyckiej jest prawie zawsze miejsce 
odizolowane. Odległy kraj, arktyczne 
pustkowia, zamek na uboczu, głęboki loch i 
tak dalej... właściwie konieczne jest, by 
oddzielić drużynę od cywilizacji. Jednak nie 
powinno dokonać się to natychmiast – 
dopiero później, gdy Obcość wzrośnie.

Struktura kampanii i setting
Element Obcości ma za zadanie tak zbudować klimat 
gry, jak i ułatwić Mistrzowi Gry prowadzenie. Każda 
sesja powinna mieć ustalony „poziom” Obcości. Jest 
to wyjściowy poziom Obcości wszystkiego na danej 
sesji. Standardowa kampania powinna mieć po 

jednej-dwóch sesjach na „poziomie” 0, 1, 2... zwykle 
Obcość powinna powoli, systematycznie wzrastać, w 
miarę jak wzrasta Obcość bohaterów (lub, jeszcze 
lepiej, nieco szybciej). Ostateczne zakończenie 
kampanii może mieć miejsce przy Obcości 5-8.

Obcość powinna być w ścisłej korelacji z otoczeniem, 
zwłaszcza krajobrazem. Kampania powinna 
oczywiście rozpoczynać się w Londynie. Następnie 
powinna lawirować po Anglii czy nawet Europie, by 
następnie dotrzeć do dzikiej Transylwanii czy Afryki... 
typowa kampania zaczyna w miejscach 
cywilizowanych i stopniowo przenosi się do coraz 
straszniejszych, dzikszych i bardziej, no właśnie, 
Obcych. Warto mocno podkreślać, że wszystko co 
odległe od cywilizacji jest złe niejako z definicji. 
Gracze mają się czuć wyalienowani. Tu właśnie jest 
miejsce na typową dla gotyku groteskę. Obcość może 
przybierać każdą postać – tego, co niebezpieczne, 
tego co dziwne, tego co fizycznie brudne, tego co 
zniszczone, stare, nieudane... wszystko zależy od 
tego, czego dotyczyć ma kampania.

Startowa Obcość 0 jest tylko propozycją. Można 
zacząć od niższej Obcości, może odwrócić kierunek 
kampanii (od wysokiej Obcości ku niskiej), można 
rozpocząć grę z postaciami o Obcośći wyższej niż 0 
(wystarczy każdemu graczowi dać określoną, równą 
liczbę „punktów”, które musi rozdzielić między swoje 
pięć aspektów). Każda taka zmiana zmieni kampanię 
i uczyni ją czymś zupełnie nowym, więc warto 
poeksperymentować.

Pierwsza część kampanii powinna „grać” pod 
postacie z niższą Obcością. Wspiera to mechanika, 
jednak również narracja i dobór scenariuszy powinny 
faworyzować ludzi dobrych i szlachetnych. W miarę 
jak upływa czas, postacie negatywne (tak NPCe, jak i 
postacie graczy) powinny rosnąć w siłę. Ostatnia 
sesja powinna być ostateczną walką dobra ze złem, 
jakie by to dobro i zło nie było.

Dobrzy i źli
Głównymi czarnymi charakterami w kampanii powinny 
być postacie graczy. Każdy z graczy ma prawo w 
dowolnym momencie przejść na stronę Obcości. 
Kampania może mieć jakiś „cel”, jednak prawdziwym 
celem kampanii jest wygranie z innymi graczami. W 
efekcie decyzja o przejściu na stronę Obcości nie jest 
decyzją „czy”, ale raczej „kiedy”.

Jak wspomniano we wstępie, kampania może mieć 
do dwóch „zwycięzców”. Pierwszy to ten, który ma 
najniższą Obcość. W razie remisu – ten, którego 
suma Obcości we wszystkich aspektach jest 
najniższa. Tu wszystko jest jasne. Ale jak określić, 
która spośród „złych” postaci graczy wygrywa? 

Obcość powinna mieć parę „źródeł” (powinno ich być 



co najmniej tyle, ile jest postaci w drużynie – lepiej o 
parę więcej). Zawsze, gdy Obcość u jednego z graczy 
rośnie, zaznacz skąd się ona bierze. Czy to wpływ 
złowrogiego wampira? Zdrajcy Korony Brytyjskiej? 
Zarazy dziesiątkującej populację Londynu? 
Machinacji Szalonego Naukowca? Każdy gracz 
wybiera, w momencie przejścia na „złą” stronę, jedno 
źródło Obcości. Wygra, jeśli „jego” źródło będzie pod 
koniec kampanii najbardziej prominentne. 

Warto zaznaczyć, że jeśli gracz stanie, powiedzmy, 
po stronie zbuntowanych robotników w fabryce, „jego” 
wpływ na Obcość to również to, co robotnicy zepsuli 
zanim się do nich przyłączył. Dodaje to grze nieco 
balansu. Z jednej strony, pierwszy gracz który zacznie 
służyć Obcości będzie miał najwięcej czasu na 
dodanie drużynie „swoich” znaczków, pośrednio 
(kontakt z resztą drużyny) jak i bezpośrednio 
(kierowanie drużyny we właściwe miejsca, sytuacje i 
do odpowiednich NPCów). Z drugiej, im później w 
kampanii, tym lepiej gracz widzi, która strona jest 
stroną wygrywającą i do której warto się przyłączyć.

Skąd bierze się Obcość?
Jak na system gotycki, „Spirala” zaskakująco mało 
pisze o potworach, czarnych charakterach i ogólnie o 
świecie, prawda? Jest to zabieg świadomy. Każdy 
wie, co jest właściwe potwornościom wiktoriańskiej 
Anglii. Mroczne klątwy, wampiry, potwory, szaleni 
naukowcy... to wszystko ma mieć status bardziej 
pretekstowy niż w typowym horrorze. Chodzi nie tyle 
o konkretne źródła zagrożenia, co o ogóle wrażenie 
obrzydzenia. Dlatego kampania może być całkowitym 
misz-maszem. Od wilkołaków po plemiona kanibali, 
od klątw Azteków po epidemię dżumy. Ba! Jeśli Mistrz 
Gry woli, zmiana settingu staje się bardzo prosta. 
Obcość jest mechaniką zdatną oddać paranoję w 
Związku Radzieckim lub uproszczoną moralność 
typowego fantasy „zabij goblina, bo goblin jest 
potworem do bycia zabijanym”. Postapokaliptyczny 
setting, gdzie zamiast podkręcającego wąse, 
melodramatycznego Czarnego Charakteru gracze 
zmierzą się z plagą zombie i rabusiami z pustyni 
będzie takim samym gotykiem!

Reakcje na Obcość
Obcość jest wygodnym miernikiem reakcji NPCów na 
postacie graczy. Generalnie Obcość niższa o 1 
oznacza szacunek graniczący z uwielbieniem, 
Obcość niższa o 2 mieszaninę strachu i zachwytu, 
różnica 3 agresję, ale przemieszaną z poczuciem 
niższości. Różnica Obcości w wysokości 5 lub więcej 
oznacza furię, agresję i traktowanie drugiej strony 
automatycznie jak wroga.

Elementem, który warto wprowadzić, jest poczucie 
niższości u bardziej Obcych. Czasem między 
uwielbieniem a agresją będzie bardzo cienka linia. 
Pamiętacie tych wszystkich, historycznych i 
fikcyjnych, biaych podróżników, którzy byli czczeni jak 
bogowie, ale i tak zaatakowani przez tubylców? Albo 
czczeni jak bogowie, a następnie rytualnie zjedzeni? 

No właśnie.

Nie da się określić mechanicznie, kiedy NPCe 
uświadamiają sobie różnice w Obcości, a kiedy nie. 
Proponuję, by zwykle zachowywali się stosownie do 
różnicy. Ma to dwa cele. Po pierwsze, gracze będą 
widzieli, żę Obcość jest centralną siłą napędzającą 
cały setting. Po drugie, da im to wskazówkę, ile może 
wynosić Obcość której postaci w drużynie. Ponieważ 
Spirala ma zwycięzcó i przegranych, konieczne jest 
dawanie graczom wskazówek pomagających w 
wygranie również na poziomie narracji.

Warto zauważyć, że im dalej w kampanię, tym wyższy 
będzie typowy system Obcości. Ma to parę 
konsekwencji. Po pierwsze, należy pamiętać o 
zasadzie kontrastu. Jeśli wszystko w amazońskiej 
dżungli ma Obcość 5 to, poza opisywaniem ogólnego 
wrażenia, jakie sprawia ona na postaciach, raczej nie 
trzeba podkreślać Obcości każdej gałązki. Wystarczy 
skupić się na rzeczach mniej/bardziej Obcych niż 
wynosi aktualna norma.

Drugą kwestią jest to, że odwrotnie niż w typowym 
RPG, testy na kolejnych sesjach są coraz łatwiejsze, 
a nie coraz trudniejsze. Jest kilka sposobów, by temu 
zaradzić. Po pierwsze, gracze coraz rzadziej mogą 
sobie pozwolić na automatyczny sukces. Nawet jeśli 
gracz ma Obcość 5, to i tak coś, co sięga Obcości 6 
ma na niego katastrofalny wpływ w razie 
automatycznego powodzenia akcji. Po drugie, sami 
gracze słabną w miarę upływu kampanii – ich 
Obcość, a co za tym idzie możliwości, spadają. Po 
trzecie, jeden lub więcej graczy działa teraz na 
korzyść „tych złych”. Po czwarte wreszcie, 
rewelacyjnym zakończeniem (lub przynajmniej 
jednym z punktów kulminacyjnych) kampanii jest 
powrót do domu, gdzie się już nie pasuje. 
Bohaterowie wracają do Londynu, ale dzicz zmieniła 
ich do głębi. Szybko zostają aresztowani lub lądują w 
domu wariatów (który, nota bene, ma pewnie sporo 
wyższą Obcość niż Londyn). Wszystko leci im z rąk, 
niczego nie potrafią zrobić porządnie. Balans między 
epizodami o wysokiej Obcości (wszystko przychodzi 
łatwo, ale bohaterowie szybko degenerują się) a tymi, 
gdzie Obcości nie ma (bohaterowie nic nie potrafią 
robić dobrze, ale dobroczynny wpływ cywilizacji – i 
punktów doświadczenia – pozwala im powolutku na 
powrót „normalnieć”) są decyzją indywidualnego 
Mistrza Gry i mogą zdecydować o całym tonie 
kampanii.

Aha: praktycznie każdy mieszkaniec świata wie, że 
istnieją ludzie zdolni „zarażać” się Obcością. Ci, 
których własna Obcość jest niska będzie oczywiście 
nimi gardzić. Ci, u których jest wysoka spróbuje ich 
raczej przekabacić na swoją stronę. Dlatego lepiej, by 
gracze nie ujawniali się zbyt szybko i łatwo ze swoją 
klątwą. Oczywiście, z czasem nie ukryją gadzich oczu 
czy ogona wystającego spod poł fraka. Z czasem 
będą musieli, chcąc nie chcąc, przenieść się w 
miejsca mniej cywilizowane... co zapewne zaostrzy 
tylko objawy Obcości.



Zasady opcjonalne
Stopniowane sukcesy

Zasadniczo mechanika „Spirali” nie wymaga 
stopniowania skuteczności działań postaci. Jednak 
jeśli brakuje wam tego elementu, oczywiście można 
uznać, że jedna szóstka oznacza działanie udane, 
dwie szóstki pełen sukces, a trzy szóstki wyjątkowy 
sukces. Jeśli gracz decyduje o efektach działań 
postaci, zawsze traktowane są jako wyjątkowy 
sukces.

Krok w otchłań

Jeśli gracz zdecyduje się podwyższyć poziom 
Obcości jednego z aspektów (i, inaczej niż zwykle w 
takich przypadkach, musi to głośno oznajmić reszcie 
drużyny – będą o tym wiedzieć tak gracze, jak i ich 
postacie), postać świadomie poddaje się wplywowi 
Obcości. Natychmiast dzieje się coś gwałtownego, co 
czyni ich bardziej prymitywnymi (inspiracji proponuję 
szukać w wilkołakach, szale bitewnym berserkerów 
czy Niesamowitym Hulku). Obcość w jednym 
aspekcie wzrasta o 1, ale do końca sceny wszystkie 
działania związane z tym aspektem są automatycznie 
udane i nie wiążą się z dalszym narastaniem Obcości. 
W testach spornych postać otrzymuje automatycznie 
dodatkową szóstkę. Ten sam efekt mogą 
przywoływać NPCe. Jeśli przeciwnik zamieni się w 
wilkołaka, gracze nie powinni atakować go fizycznie, 
ale znaleźć inny sposób na zniszczenie go. Zasada 
„kroku w otchłań” jest tak wygodnym narzędziem do 
opowiadania historii, jak i znanym schematem walki z 
czarnymi charakterami, od bajek po anime o wielkich 
robotach.

Mocna strona

Jeśli gracze uważają, że ich postacie za mało się 
różnią jedna od drugiej, Mistrz Gry może pozwolić 
wybrać każdemu z nich jeden aspekt jako „mocną 
stronę” postaci. Postać ta zdaje testy tego aspektu, 
jeśli wypadnie choć jedna piątka/szóstka (a nie, jak 
normalnie, tylko piątka).

Korzyści ze skrzeli

Choć generalnie Obcość ma dawać postaci kary, nie 
zaś premie, Mistrz Gry może w pewnych sytuacjach 
pozwolić, by mutacja czy regres dawał automatyczny 
sukces (bez dodatkowej Obcości) lub dodatkowe 
możliwości. Oczywistym przykładem są skrzela, które 
pozwalają sprawniej pływać lub futro, dzięki któremu 
postaci nie jest zimno. Zazwyczaj jednak premie 
powinny mieć charakter raczej narracyjny niż 
mechaniczny. Z wyjątkiem postaci obdarzonych Złą 
Siłą, regres postaci ma być karany, nie nagradzany!

Jednostrzałówki

Jeśli gracze nie chcą rozgrywać całej kampanii, 
można rozegrać historię „Spirali” w przyspieszonym 
tempie. Należy zwiększyć znaczenie nawet drobnego 
kontaktu z Obcością, a wszystkie efekty, które zwykle 
mają miejsce raz na sesję (wzrost Obcości, 
przydzielanie i wydawanie punktów doświadczenia, 
wybór Czarnego Charakteru) powinny mieć miejsce 
raz na scenę.



Źródła inspiracji
Poniżej wypisałem kilka książek, filmów i gier, które 
mogą pomóc w wyrobieniu sobie w głowie wizji 
kampanii czy settingu do „Spirali”.

White Man's Burden: dość znany wiersz Rudyarda 
Kiplinga, który równie dobrze mógłby zastąpić dużą 
część podręcznika do „Spirali”. Koniecznie 
przeczytać.
Heart of Darkness: książka opisuje, w dość 
jednoznaczny sposób, wpływ dzikich, nie 
cywilizowanych obszarów na światłych ludzi. To nie 
tylko materiał na gotową przygodę/kampanię. Cały 
system mógłby się w zasadzie nazywać „Jądro 
Ciemności RPG”.
Dracula, Frankenstein: polecam przeczytanie tych 
dwóch pozycji. Wiele osób zna fabułę obu książek 
(ba, kto nie zna?), ale mało kto przeczytał je 
naprawdę, w oryginalnej wersji. Dlatego ludzie wiedzą 
mniej na temat obu postaci literackich, niż mogłoby im 
się wydawać. Konkretnie w „Spirali” świetnie sprawdzi 
się tak wspomniana wcześniej wybiórcza ślepota 
postaci, jak i struktura „od tego, co bezpieczne i 
znane po to, co obce”. Kontrast między Londynem i 
Transylwanią dobrze ilustruje, jak można użyć 
Obcości w grze.
The Island of Doctor Moreau: oprócz walorów 
literackich, książka ta pokazuje zwierzęta, które 
próbowano uczłowieczyć, a które powoli wracają do 
swojego „prymitywnego” stanu. Książka 
zdecydowanie stanowiła moją inspirację numer jeden 
przy pisaniu „Spirali”.

The Picture of Dorian Gray: wspaniale napisana 
książka o upadku moralnym, idealnie wpisująca się w 
konwencję „Spirali”.
The Strange Case of Doctor Jekyll and Mister 
Hyde: i ponownie, fabułę znają prawie wszyscy, ale 
mało kto czytał samą książkę (kto dzisiaj wie, że fakt, 
że Hyde to Jekyll miał być w założeniu „twist 
ending”?). Książka pokazuje Hyde'a jako 
odrażającego mimo faktu, że nie jest on fizycznie 
brzydki, co – jak i wiele innych opisów, dywagacji i 
relacji na jej kartach – bardzo dobrze oddaje 
koncepcję Obcości.
Paranoia XP: gra RPG, w którą prawie bez zmian 
można przenieść koncepcję „Spirali” i mechanikę, z 
Obcością włącznie.
Systemy Świata Mroku: tak „stary” jak i „nowy” WoD 
zawiera w sobie Moralność/Człowieczeństwo. Obcość 
jest w pewnym sensie parodią/wariacją na temat obu 
tych współczynników. Z kolei system Promethean: the 
Created idealnie pokazuje istoty, które nie pasują do 
świata bez wyraźnego powodu – po prostu dlatego, 
że są inne, obce. Ich inność jest niemal siłą natury, 
podobnie jak w „Spirali”.
Proza Lovecrafta: nie tylko mamy w tych 
opowiadaniach do czynienia z Niewypowiedzianym 
Złem, to jeszcze mistrz Lovecraft był mizoginem i 
rasistą, ogarniętym obsesją na punkcie czystości rasy 
i stawiającym złe potwory w jednym rzędzie z 
Mulatami! Czy może być lepsza inspiracja dla 
kampanii Spirali?


