
Taśma
W poszukiwaniu zaginionych miłości, 

czyli co się wydarzyło w fabryce maszyn ciężkich

by Patryk „Paffryk” Stryjewski



Gra fabularna „Taśma...” napisana została w ramach XVIII edycji 
Nibykonkursu przez Patryka „Paffryka” Stryjewskiego. Na zasadzie luźnych 
skojarzeń powiązana jest z dwoma wylosowanymi hasłami: kapitalizmem i 
melodramatem. Trzecim wylosowanym, nie wykorzystanym tu hasłem jest 
science fiction. 



Wstęp

Dnia 15 sierpnia 1810 roku, gdy głośny dzwon oznajmił rozpoczęcie dnia pracy, przy  
taśmie produkcyjnej w londyńskiej fabryce maszyn ciężkich stanęła przeszło 150-
osobowa grupa dzieci, z których najstarsze skończyło niedawno 12, a najmłodsze 7  
lat. Kolejny dzień kapitalistycznego wyzysku zakończył się w godzinach wieczornych  
ponownym uderzeniem dzwonu. Fabrykę opuściło jedynie
70 najmłodszych pracowników. Dyrektor placówki nie umiał udzielić żadnych  
sensownych wyjaśnień. 

Ośmioletniemu Karlowi Johnowi Winter wydawało się, że kochał małą, rok od niego  
starszą Penny. W końcu, gdy tylko widziała, że w drodze do fabryki George i więksi  
chłopcy  pozbawiali go posiłku, dzieliła się z nim swoim. To musiała być prawdziwa  
szczera miłość! Gdy zniknęła, Karl został bez swojej dobrej duszyczki, bez małej  
słodkiej Penny...

Dwadzieścia lat po tragicznym, niewyjaśnionym wydarzeniu z 1810 roku, dawne,  
dziecięce emocje, chęć odkrycia prawdy ponownie budzą się w byłych nieletnich  
pracownikach fabryki maszyn ciężkich. Czy powrót do dawnego miejsca  
ciemiężniczej pracy pozwoli na odkrycie kolejnych fragmentów układanki? Czy w 
świecie, w którym realia dziecięcej wyobraźni przeplatają się z ponurą, fabryczną  
rzeczywistością, można odnaleźć zaginioną przed laty miłość?

Zew

Tknięci wrażeniem wyobcowania i samotności wrócili do miejsca swej dawnej 
ciężkiej pracy. Błądzili bez celu po pustych pomieszczeniach zadając pytania 
zbierającym się pracownikom. Porzucili zgiełk codzienności, by z wyraźnym 
wspomnieniem swych dziecięcych miłości oddać się wspomnieniom i poszukiwaniu 
prawdy. Najstarsi pracownicy niewiele potrafili powiedzieć. 
Tragedię sprzed wielu lat osnuwała mroczna mgła strasznej tajemnicy...

I wtedy po raz pierwszy zabił dzwon!

Wszystko znów zdawało się proste i bajkowe. Do taśmy znów sięgali tylko stojąc na 
palcach. Otoczenie nagle stało się wrogie. Ci śmieszni brygadziści zaczęli osaczać 
przybyszy i zapędzać ich do pracy. A twarze zaginionych przed laty kolegów 
wyostrzyły się w pamięci, tak jakby po raz ostatni widzieli się ledwo wczoraj. 

Kim są bohaterowie? Jaki jest ich cel?

Postaci graczy to dorośli już ludzie, którzy jako dzieci pracowali w nieludzkich 
warunkach w londyńskiej fabryce maszyn ciężkich. Tajemnicza tragedia, której 



okoliczności osnute są mgłą pełną niewiadomych zostawiła na ich psychikach trwały 
ślad. Dziecięca społeczność fabrycznych robotników była dla nich dawniej całym 
znanym światem. W jej obrębie uczyli się życia, przetrwania w trudnych dla 
brytyjskiej biedoty warunkach. Tu poznawali znaczenie i siłę emocji. To właśnie 
tutejsze przyjaźnie i zakochania najbardziej wyryły się w ich pamięci. 

Po latach, wiedzeni niezwykłym uczuciem pustki, pragnieniem ujrzenia twarzy 
swych zaginionych miłości i przyjaciół, chęcią poznania prawdy dotyczącej ich losu 
powrócili do fabryki w której kiedyś spędzali większą część życia. Czy prości ludzie 
mogli odnieść sukces tam gdzie dawniej zawiodła policja?

Gdy tylko rozpoczęły się godziny pracy, cała dorosłość bohaterów straciła na 
znaczeniu. Otoczenie stało się wrogie, dawni przełożeni na powrót protekcjonalni. 
Wszystko znów stało się olbrzymie, fascynujące i bajkowe. W miejscu które odebrało 
im najpiękniejsze lata dzieciństwa, bohaterowie na powrót stali się szkrabami. 
Wytęsknionymi zaginionych twarzy, ciekawskimi i zdeterminowanymi, lecz również 
rozsądnymi dzięki bagażowi doświadczenia nabytego w dorosłym życiu. 

Jakie problemy porusza gra?

„Taśma...” porusza problem cienkiej granicy dzielącej dorosłość i kruchego, łatwego 
do zdruzgotania dzieciństwa. Jej główną tematyką są zmagania z wspomnieniami 
ciężkiego życia i tajemniczej tragedii, które obróciły wniwecz niewinność bohaterów. 
Ważna jest również próba odnalezienia wytęsknionego spokoju ducha, 
symbolizowanym przez odkrycie prawdy dotyczącej tragedii sprzed lat. To gra o 
ponownym dorastaniu, uzdrawianiu psychiki skrzywionej przez brutalny wyzysk i 
poszukiwaniach ucieleśnień dziecięcych, miłosnych marzeń. 



Tworzenie bohatera 

Na co dzień mogliśmy wydawać się dorosłymi ludźmi, wiodącymi niekiedy proste, a  
niekiedy pełne przepychu poważne żywoty. Wszystko zmieniało się, gdy nadchodził  
Zew. Racjonaliści uważali, że to leczące się z dawnej tragedii umysły igrają z nami,  
romantycy głosili, że to nic innego jak impulsy naszych serc, przesądni wołali, że to  
duchy naszych zagubionych miłości, wzywają nas z zaświatów. Jedno było pewne,  
rzucaliśmy w kąt naszą codzienność, by szukać tych, których każdy normalny  
człowiek już dawno spisałby na straty. Chcieliśmy poznać prawdę. Dowiedzieć się,  
dlaczego jako dzieci opuściliśmy fabrykę bez ukochanych towarzyszy. Próbowaliśmy  
odzyskać brutalnie odebraną nam niewinność lat dziecięcych.

Bazowe pule

Mechaniczne tworzenie postaci wymaga określenia wartości trzech współczynników 
stanowiących bazowe pule kości, którymi w testach rzucać będzie gracz. Wybór 
stosowanej puli zależny jest od stylu gry w danej scenie, metody działania postaci, 
sposobu w jaki gracz odegra wykonanie danej czynności. Rozdysponowanie 
punktów powinno być zależne od koncepcji postaci, a nie preferowanego przez 
uczestnika zabawy stylu gry (chyba, że oba czynniki są zbieżne).  

Dym- jest współczynnikiem symbolizującym krwiożerczość bezlitosnego 
kapitalizmu. Działania oparte na tym atrybucie zawsze powinny być chciwe, 
zawistne i agresywne. 

Para- symbolizuje postęp, wynalazczość epoki, odnajdywanie nowych, 
alternatywnych ścieżek działania, nieschematyczność, wyłamywanie się poza znane 
człowiekowi ramy. Działania oparte na tym atrybucie nie mogą oparte być na 
prostym pomyśle dotyczącym rozwiązania problemu, powinny zaskakiwać swym 
nowatorstwem i pomysłowością z jaką zostały zastosowane. 

Mgła- jest symbolem tajemniczości, niewiadomej, ale i brytyjskiej klasy. Działania 
oparte na niej powinny być spokojne i wyważone, jednak nie zawsze zrozumiałe dla 
innych, owiane nutką egzotyki, mistycyzmu, pachnące sprowadzoną z Indii herbatą. 

Jeśli drużyna jest zdania, że jakieś działanie wykonane jest stylem kojarzonym z 
dwoma współczynnikami, należy wyliczyć średnią z ich wartości na potrzeby 
ustalenia bazowej puli. 



Przykład

Młody Albert próbuje przekraść się obok jednego z brygadzistów.

Jeśli zdecyduje się przebiec szybko z jego plecami, sprawnym rzutem kamieniem 
zwracając uwagę na jedno z leniwych dzieci stojących przy taśmie, bazową pulą dla 
tego działania będzie dym. 
Równie dobrze może jednak wspiąć się po stojącym przy ścianie hali rusztowaniu, 
zawiesić się na bezużytecznym haku zwisającym ze sklepienia sali, rozhuśtać się i 
szybko przemknąć nad głową antagonisty. Wówczas bazową pulą stanie się para. 
Jeśli natomiast spokojnie przejdzie przed twarzą brygadzisty, spojrzy na niego z 
rozkazującą miną i wskaże palcem kierunek w którym ten się uda, testowaną pulą 
będzie oczywiście mgła. 

Współczynniki określone są przez wartości od 1 do 4. Gracz dysponuje 8 punktami 
do rozdysponowania na współczynniki swojego bohatera. 

Zdolności

Każdy bohater posiada cztery wybrane, konkretnie określone (np. walka na noże, 
kradzież kieszonkowa, negocjacje itp.) umiejętności posiadające wartości od 1 do 4. 
Nie są one kluczowe w testach, to statystki pomocnicze, określające przewagi 
bohatera, jego wyjątkowość, doświadczenie życiowe. 

Przykład

Młody Albert zawdzięcza pracy w fabryce pieniądze za które się wykształcił. 
Posiada cztery umiejętności:
Anatomię o wartości 4
Opatrywanie ran o wartości 3
Perswazję o wartości 2
Bijatykę o wartości 1

Moc dziecięcej wyobraźni

Dzieci marzą o posiadaniu wielu zdolności nie dostępnych dla zwykłego człowieka. 
W fabryce, po latach, gdy bohaterowie znów powrócili do swych dziecięcych ciał i 
wyobrażeń ich imaginacje zyskały namacalną siłę. Lot? Nie ma problemu. 
Przenikanie przez ściany. Czemu nie? Niewidzialność? Na wyciągnięcie ręki. 
Mechanicznym wyznacznikiem dla wymarzonych zdolności są kości wyobraźni. 
Bohater dysponuje ich liczbą równą dwukrotności najniższej statystyki na sesję. 



Używając swej zdolności w danym działaniu bohater może wesprzeć swą pulę 
dodając do niej dowolną liczbę tych kości. Kości wyobraźni nie da się odzyskać w 
trakcie sesji.

Przykład
Młody Albert posiada 4 kości wyobraźni. 
Obawia się, że przekradnięcie się obok brygadzisty może być zadaniem na tyle 
trudnym, że podstawowa pula nie wystarczy do jego realizacji. Używa mocy swej 
wyobraźni i na chwilę staje się niewidzialny wspierając się w teście dwiema kośćmi. 
Przez resztę sesji będzie mógł użyć swej zdolności jeszcze dwukrotnie, wspierając 
się jedną kostką, lub raz wszystkimi które mu pozostały. 

Punkty wsparcia

Bohater posiada trzy typy punktów wsparcia wynikających z jego podstawowych 
puli. Odnawiają się na początku każdej sesji. 

Punkty wytrwałości- są równe wartości dymu bohatera. Wydanie jednego z nich 
pozwala uniknąć przykrych konsekwencji porażki. 

Punkty postępu- są równe wartości pary bohatera. Wydanie jednego z nich pozwala 
na przerzut nieudanego testu, lub zmniejszenie o jeden wyznaczonego progu 
trudności. 

Punkty retrospekcji- równe są wartości mgły bohatera. Jeśli gracz skojarzy sytuacje 
występującą w scenie z przeszłością swojej postaci, jej karierą zawodową, lub 
utraconą miłością, może wydać jeden punkt i na czas całej sceny podwoić wybraną 
pulę bazową. 

Przykłady

Wspomniany wcześniej Albert przeszukuje biura w fabryce. Z łatwością kojarzy 
sytuację z akademicką przeszłością, gdy na ochotnika sprzątał uniwersytecką 
kartotekę. Wydaje punkt retrospekcji, by podwoić swoją pulę. 
Susan widzi jak grupa brygadzistów znęca się nad leniwym chłopcem. Tworząc 
postać zaznaczyła, że poznała swą miłość, Philla, ratując go, gdy ten znajdował się 
w podobnej sytuacji. Może wydać punkt retrospekcji, by podwoić wybraną pulę. 

Utracona miłość

Poszukiwany obiekt dziecięcych uczuć, związane z nim emocje są bardzo ważnym 
aspektem bohatera. Na potrzeby retrospekcji każdy gracz powinien określić trzy 



najważniejsze wydarzenia kształtujące jego znajomość z poszukiwaną osóbką. 
Ponadto powinien określić również trzy zalety, za które ją pokochał. Każdą z nich 
może wykorzystać raz na sesji. Gdy postąpi zgodnie z którąś z wartości 
wyznawanych przez jego utraconą miłość, może obniżyć próg trudności testu o 
jeden. 

Przykład

Utracona miłość madame Susan, Gregory, określony został jako osoba szczera, 
buntownicza i uparta. 
Wynika z tego, że ilekroć Susan np. uniknie kłamstwa w dyskusji, zbuntuje się 
przeciw czemuś, lub spróbuje postawić na swoim, może użyć którejś z tych cech 
ułatwiając sobie test. 

Przykładowa postać:

Albert Thorn, lekarz, 29 lat (9 w dniu tragedii)
Bazowe pule:                                                                                      Zdolności:      
Dym: 2                                                                                              Anatomia: 4
Para: 3                                                                                              Opatrywanie ran : 3
Mgła: 3                                                                                             Perswazja: 2
                                                                                                          Bijatyka: 1
Punkty wsparcia:
PW: 2
PP: 3                                                Moc dziecięcej wyobraźni: Niewidzialność
PR: 3                                                 Kości wyobraźni: 4

Zaginiona miłość:
Lucy, 10 lat w dniu tragedii
Wydarzenia:

– Pomogła Albertowi odnaleźć zagubione okulary
– Ukradli czapkę jednemu z brygadzistów
– Wspólnie razem upili się po raz pierwszy w życiu 

Zalety:
Ciekawska
Nieustraszona
Pewna siebie



Mechanika

Odnajdywanie kolejnych tropów wiodących do odkrycia tajemnicy tego tragicznego 
dnia przypominało pracę, przy taśmie, którą wykonywaliśmy jako dzieci. Każdy z nas  
odnajdywał kolejny element, następny musiał trafić na coś co mógłby do niego  
dopasować, a otaczająca nas rzeczywistość wciąż sunęła do przodu niemal pod nos  
podsuwając kolejne poszlaki. 

Taśma, czyli struktura rozgrywki

Każda sesja podzielona jest na sceny. Wyznacznikiem końca sceny (pierwsza 
rozpoczyna się wraz z wkroczeniem bohaterów na teren fabryki i pierwszym 
zabiciem dzwonu) jest zdobycie kolejnego tropu prowadzącego do rozwiązania 
zagadki tragicznego dnia, gdy połowa dziecięcych pracowników zaginęła w 
tajemniczych okolicznościach. 

Progi trudności

Mistrz gry wyznacza próg trudności każdego testu wykonywanego w scenie. Mogą 
one wahać się w przedziale od jednego do sześciu wymaganych sukcesów, by test się 
powiódł. 
Suma ustalonych w scenie progów trudności jest ograniczona. Musi być równa, lub 
niższa od dziesięciokrotności liczby bohaterów działających w scenie. Każdy z 
bohaterów może próbować pokonać dane wyzwanie jedynie trzykrotnie (o ile 
pozwala na to logika, kilkukrotne próby wspięcia się na ścianę nie przeczą jej, ale 
trzykrotne unikanie śmiertelnej pułapki po dwóch niepowodzeniach nie wchodzi w 
rachubę). 
Ograniczenie łącznej sumy stosowanych w teście progów trudności ma na celu 
ograniczenie rozgrywki do wykonywania jedynie kluczowych testów, skupieniu się 
na odgrywaniu postaci i budowaniu atmosfery, stawianiu wyzwań tam, gdzie są one 
istotne fabularnie.  
Spoza tego rachunku wyłączone są jedynie zmagania z antagonistami (o tym dalej). 
Ważne jest, by zdobycie tropu w śledztwie bohaterów uzależnione było od pokonania 
przynajmniej połowy progów trudności w scenie. 
Przykład 

Scena w hali fabrycznej i biurach. MG ustala czego muszą dokonać bohaterowie, by 
wyjść z niej zwycięsko i zdobyć trop. Prowadzi grę trzem graczom, dysponuje więc 
maksymalnie 30 punktami progów. Wcześniej decyduje się skorzystać jedynie z 25, 
co oznajmia swoim graczom  

Testy, które wystąpiły w scenie- zainicjowane zarówno przez bohaterów, jak i MG:
Wyciągnięcie od brygadzisty momentu najbliższego obchodu dyrektora (testy 



przeciwstawne)
Podjudzenie pracowników, by zatrzymali dyrektora w hali jak najdłużej (próg 3)
Ukrycie się przed dyrektorem prowadzącym obchód (próg 3)
Odnalezienie najkrótszej drogi do biura (próg 2)
Uniknięcie spotkania z ochroną (próg 4)
Odnalezienie wentylacji biur i przedostanie się nimi do pomieszczenia (próg 3 i próg 
1- zorientowanie się w szybie), lub włamanie się tam (próg 4 )
Szybkie przeszukanie biur i odnalezienie tych interesujących dokumentów, nie 
zostawiając śladów (próg 5)
Wydostanie się, nim powróci dyrektor (próg 4)

Progi trudności 

1- banalne
2-łatwe
3- problematyczne
4- stanowiące wyzwanie
5- trudne
6- wyjątkowo trudne

Antagoniści 

Zmagania z antagonistami rozwiązywane są na zasadzie testów przeciwstawnych. 
Każdy antagonista ma ustaloną jedną pulę (wraz z określeniem jakiego jest typu, 
celem zasugerowania narratorowi stylu działań przeciwnika), oraz kilka umiejętności. 
Potężniejsi przeciwnicy posiadają również specjalne zdolności. Gdy łączna przewaga 
bohaterów nad  antagonistą (różnica między liczbą sukcesów graczy i przeciwnika) 
osiągnie wartość puli wroga, uznany on zostaje za pokonanego. Liczba antagonistów 
w scenie nie może przekroczyć czterech. Antagonista ma prawo do rzutu 
przeciwstawnego i jest wyłączony z rachunku progów trudności jedynie wtedy, gdy 
zdaje sobie sprawę z obecności bohaterów, jest, lub oni są jawnie wobec niego 
wrodzy, lub sprzeciwiają mu się nawet w pokojowy sposób. 

Testy

Nim bohater przejdzie do rzutu musi ustalić wraz z MG, z jakiej bazowej puli 
korzysta, czyli ile kostek dziesięciościennych (k10) posiada na początku. Później 
ustala, czy może zastosować jakąś umiejętność (wartość zdolności równa się liczbie 
dodatkowych k10), po czym poznaje próg trudności, uwzględnia wszelkie dodatkowe 
kości (np. wynikające z retrospekcji) decyduje, czy chce użyć mocy wyobraźni 



(zyskując kolejne kości)  i rzuca. By działanie się powiodło gracz musi uzyskać 
równowartość, lub przebić próg trudności. Każdy parzysty wyrzut jest sukcesem. 
10 oznacza uzyskanie dwóch sukcesów jedną kostką, 1 zawsze jest pechem. 

Pech oznacza zmniejszenie o liczbę wyrzuconych jedynek testowanej bazowej puli 
na czas trwania kolejnej sceny. Mimo wystąpienia pechu, jeśli liczba sukcesów 
osiągnęła próg trudności test zakończył się powodzeniem.

Zębatki i kości drużyny

Każdy sukces przewyższający ustalony próg oznacza zdobycie zębatki. Pod koniec 
sceny gracze mogą wymienić każde wspólnie uzyskanych 10 zębatek na kość 
drużyny. Jeśli wszyscy gracze wyrażą na to zgodę, jeden z nich może wesprzeć się 
ich dowolną liczbą w teście. Zębatki nie wykorzystane pod koniec jednej sceny 
zostają zachowane i można je wymienić pod koniec którejś z kolejnych scen.  

  
Przykład- podsumowanie mechaniki

Albert ukrywa się przed dyrektorem stojąc nieruchomo w ciemnej wnęce i 
mamrocząc wersety z biblii (mgła). Baza jego puli to trzy kostki, decyduje się 
skorzystać z mocy wyobraźni i staje się niewidzialny, dodając do puli dwie kostki 
(próg trudności wynosi 3). Rzuca pięcioma kośćmi. Uzyskuje 2,2,3,10 i 1. Uzyskał 4 
sukcesy, zdobył więc jedną zębatkę. Mimo wszystko wyrzucił również pechową 
jedynkę, więc jeśli nie wykorzysta punktu wytrwałości, na czas tej sceny wartość 
jego mgły wynosić będzie jedynie 2. 
Gdyby dyrektor wiedział o jego obecności, MG rzucałby kośćmi, mielibyśmy do 
czynienia z testem przeciwstawnym. Gracz odgrywający Alberta i MG wykonaliby 
kilka rzutów i dyrektor odszedłby dopiero, gdy Albert osiągnął liczbę zębatek równą 
jego puli, progiem dla gracza byłaby oczywiście liczba sukcesów antagonisty.  



Fabryka

Dyrektor placówki nigdy nie sprzeciwiał się naszemu węszeniu. Czyżby wiedział  
więcej, niż pozwolił sobie rzec na temat tragedii sprzed lat. Czy nasze działania  
miały uratować jego sumienie? Czy wiedział co spotyka nas, gdy dłużej zabawimy w 
progach fabryki? Gdy tylko następowało uderzenie dzwonu, rozpoczynające godziny  
pracy, wszyscy znów zdawaliśmy się tkwić w naszych niewyrośniętych ciałach sprzed  
dwudziestu lat. Otaczające nas, dobrze znane obiekty znów przypominały obrazy z  
naszych dziecięcych koszmarów. Wielki model maszyny parowej był gigantycznym,  
wrzącym potworem, taśma produkcyjna prowadziła do czeluści żołądka nieznanej  
bestii, a zakładowy obiad stawał się największą spośród możliwych zmór znanego  
świata... 

Stary, ogromny, ceglany budynek. Monumentalny pomnik technologii i pieniądza. 
Zewsząd wyrastają gigantyczne kominy wypuszczające w atmosferę kłęby gęstego, 
pożerającego zdrowe powietrze dymu. Prowadząca do środka stalowa brama jest 
zamknięta na głucho nie licząc dwóch pór istotnych w robotniczym
życiu- początku i końca dnia pracy. Ponad całość wyrasta dzwonnica, a goszczący w 
niej miedziany potwór bije trzy razy dziennie, dając pracownikom zakładu znikomą 
namiastkę poczucia czasu.

Hala fabryczna

Hala fabryczna jest największym pomieszczeniem w placówce. Dla dziecka 
porównywalna jest do rozmiarów całego świata. Najważniejsza jest tu taśma 
produkcyjna, przecinająca całe pomieszczenie na pół, szeroka na kilka metrów, 
tkwiąca w wiecznym ruchu. W oczy rzuca się również model maszyny parowej. 
Jest gigantyczny, jego tłoki żyją, wypuszcza wciąż kłęby pary. W jego pobliżu jest 
wyjątkowo gorąco, każde rezolutne dziecko wie, że od takiego potwora lepiej 
trzymać się z daleka. Wzdłuż wszystkich ścian hali stoją stalowe rusztowania, sufit 
podtrzymywany wykonanym z rur i sztab sklepieniem, podpierają grube, żelazne 
stemple. Wszędzie pod nogami plączą się zapracowane dzieciaki, popędzane przez
groźnych brygadzistów. 

Zasady specjalne:
Taśma- Bieganie po taśmie produkcyjnej nie należy do najlepszych pomysłów. W 
ramach akcji związanych z tym obiektem Mistrz Gry ma dodatkowe dziesięć 
punktów progów w scenie. 
Model Maszyny Parowej- Inspirujący, lecz zarazem niebezpieczny. W akcjach w 
pobliżu obiektu drużyna dysponuje awaryjnym punktem postępu, lecz każde 
niepowodzenie kończy się poparzeniem i jest traktowane jak porażka.



Osobistości: 

Brygadziści- Koszmar każdego leniwego pracownika. Ogromni tyrani z wielkimi 
młotami i kluczami francuskimi, posiadający muskulaturę niedźwiedzia i noszący 
poplamione olejem kaszkiety. Twarz każdego z nich kojarzy się z psychopatycznym
mordercą. Bezlitośni, zależy im tylko na wydajności dręczonych dzieci.
Pula: Dym: 2
Umiejętności: Batożenie (2), Zastraszanie (3)
Zdolność specjalna: Duży. Są ogromnej postury siłaczami. W testach 
przeciwstawnych w których ma to znaczenie MG może zwiększyć ich wynik o jeden 
poświęcając w tym celu jeden punkt progu.

Charlie Renfield- Jeden z chłopców pracujących w fabryce. Nikt nic o nim nie wie, 
brygadziści nie czepiają się go tak jak innych. Niski grubasek z wiecznie nieobecnym 
wyrazem twarzy. Zdarza mu się pojawiać w pobliżu bohaterów w bardzo dziwnych 
okolicznościach. Czy może być jednym z dawno zaginionych kolegów? Czy jest 
kluczem do rozwiązania całej zagadki?
Pula: Mgła: 3
Umiejętności: Ucieczka (3), Blef (2)
Zdolność specjalna: Chłopiec zagadka. W teście społecznym bohaterowie muszą 
uzyskać trzy sukcesy więcej niż Charlie, by skłonić go do jakiejkolwiek rozmowy. 
 

Stołówka

Koszmar każdego dziecka pracującego w fabryce. Serwowana z wielkiego, brudnego 
kotła, niezidentyfikowana lepka maź spożywana jest przy jednej z trzech, długich
na całe pomieszczenie, drewnianych, nie stabilnych ław. Wnętrze wystrojono tak, by 
nikt nie miał ochoty tu jeść i zjadał swoją porcję jak najszybciej. Nie ma 
najmniejszych szans na dokładkę. Dwa wielkie okna i kamienne, zimne ściany 
zapewniają lodowaty powiew, rozkoszny latem, śmiertelnie niebezpieczny jesienią i 
zimą. 

Zasady specjalne:
Kocioł: Lepka, ale odżywcza maź, zwana obiadem pozwala zregenerować 
bohaterom, obniżone na skutek porażki pule. Prośba o dokładkę zawsze budzi 
wrogość i dezaprobatę otoczenia.
Przerażające zimno: Porażka na stołówce oznacza utratę dwóch, a nie jednego punktu 
z jednej z podstawowych pul. 

Osobistości:

Berta- Szefowa kuchni. Nie kojarzy się z miłą pulchną ciocią, jest chuda jak szkapa, 
koścista, kostropata, a wszystkich wokół mierzy groźnym wzrokiem. 
Pula: Dym: 4



Umiejętności: Zastraszanie (4)
Zdolność specjalna: Obrzydliwa. Jej paskudne fizys sprawia, że nawet najtłustszy 
kąsek nie może gładko przejść przez gardło. MG może wspierać jej rzuty na 
zastraszanie  swoimi punktami progów. 

Kuchty- Pomocnice Berty. Podobno wydaje im polecenia swym hipnotyzującym 
wzrokiem. Są bezlitosne, nienawidzą marnotrawstwa i dzieci. Brygadziści mówią, że 
te najpulchniejsze zjadają...
Pula: Dym: 1
Zdolność specjalna: Wspólne działania. Kuchty mogą działać razem, łącząc swoje 
pule.  

Magazyny

Tu składowane są wszystkie narzędzia pracy i elementy powstających maszyn. 
Wszędzie kręcą się nie grzeszący intelektem magazynierzy, tu i ówdzie spotkać 
można inżynierów projektujących kolejne konstrukcje, które mają powstać w 
fabryce. 

Zasady specjalne:
Graciarnia-  Łatwiej o pomysłowe wynalazki, gdy można je z czegoś wykonać. 
Wszystkie testy oparte o parę są tu zawsze łatwiejsze o jeden próg trudności. 
Inspiracja- Jeśli choćby fragment sceny miał miejsce w magazynach, gracze mogą 
zdecydować się, by wymienić zdobyte zębatki na punkt postępu dla jednego z nich. 

Osobistości:
Magazynierzy- Są groźnymi olbrzymami, z nagimi torsami. Bardzo nie lubią, gdy 
jakieś dzieci plączą im się pod nogami. 
Pula: Dym: 2

Inżynierowie- Wciąż nachyleni nad swoimi projektami, zakurzeni z burzą włosów na 
głowie, ubrani w fartuchy. Noszą binokle, lub monokle. Uważają, że każdy chce 
wykraść ich projekty.
Pula: Para: 3 

Piwnice

Kręte korytarze pod fabryką. Zaplanowane jako rozwinięcie magazynów. 
Wykorzystywane jako awaryjne wyjście ewakuacyjne. Są bardzo rozległe, zimne i 
nieprzyjemne. Łatwo się tu zgubić, a nadto wszędzie są koty, wcale nie leniwe i 
wcale nie przymilne...

Osobistości:
Koty- Chmara futrzanych, dziwnie agresywnych zwierzaków, tolerujących jedynie 
starą szatniarkę. Nie lubią ludzi i bardzo się z tym afiszują. Statystyki dotyczą całej 



grupy zwierząt. 
Pula: Mgła: 3
Zdolność specjalna: Teren. Koty wiedzą wszystko co dzieje się w piwnicach. Nic nie 
umknie ich uwadze, dlatego każde działanie przeciw nim jest rozwiązywane testem 
przeciwstawnym. 

Stara Szatniarka- Grubsza, uśmiechnięta szczerbata pani w fartuchu. Większość czasu 
spędza w piwnicach dokarmiając i głaszcząc koty. Dzieci opowiadają sobie, że 
zwierzęta ją zahipnotyzowały i jest ich niewolnicą. 
Pula: Mgła: 2
Zdolność specjalna: Nie dam moich zwierzaczków- gdy ktoś występuje przeciwko 
kotom pula starszej pani zwiększa się do trzech. 

Dzwonnica

Wysoka wieża zakończona spiczastym, gontowym dachem. Prowadzą do niej kręte 
schody z hali fabrycznej. Zawsze jest tam pełno kruków i wciąż siedzi tam stary 
Dzwonnik Ben. 

Zasady specjalne- Niezwykły dzwon:  Bez wątpienia za sprawą dzwonu bohaterowie 
wrócili do swych dziecięcych postaci. Gdy są w jego pobliżu retrospekcje potrajają 
pule. 
Lęk wysokości: Działania na dachu, bądź w pobliżu okna, wymagają poświęcenia 
punktu wytrwałości, by zostały wykonane. 

Osobistości:

Stary Ben- wciąż śmieje się i opowiada głupie, brodate jak on sam kawały. 
Chuderlawy staruszek. Jego statystyki nie zostają podane, bo lubi dzieci, odnosi się 
do nich jak stary miły wujaszek i nie będzie działał wbrew bohaterom. 

Chmara kruków- Zawsze jest tu pełno tych czarnych ptaszysk. Potrafią wydawać 
przeszkadzające dźwięki i bez powodu oblatują ludzi. 
Pula: Mgła: 4
Zdolność specjalna: Krakanie. Zawsze, gdy wydają te swoje paskudne dźwięki dzieje 
się coś złego. Każda jedynka w rzutach bohaterów liczy się podwójnie. 

Biura

Długi, kręty korytarz, wzdłuż niego dziesiątki twardych, dębowych drzwi. Boazeria, 
dywany, trofea. Luksus. I masa ważniaków, sekretarek, ochroniarzy. 

Zasady specjalne: Dzieci nie powinno tu być. MG dysponuje dodatkowymi pięcioma 
punktami progów dla wyzwań związanych z ukrywaniem się. 



Osobistości:
Sekretarka- Gadatliwa przyboczna dyrektora. Nudna w nienagannym stroju, z 
wystylizowaną fryzurą. 
Pula: Dym: 2
Zdolność specjalna: Hipnotyczna nuda. Gdy sekretarka się rozgada bohaterowie 
mogą utknąć przy niej na dobre. Aby opuścić rozgadaną sekretarkę, bohaterowie 
muszą wymyślić kreatywną wymówkę i pozbyć się dowolnego punktu wsparcia. 

Ochrona- Wielkie byki, których zadaniem jest strzec dyrektorskiego życia, zdrowia i 
tajemnic. 
Pula: Dym: 3
Zdolność specjalna: Własnym ciałem. Ilekroć dyrektor wciągnięty zostaje w test 
przeciwstawny, ochroniarz może wykonać go za niego, biorąc na siebie wszelkie 
konsekwencje porażki. 

Dyrektor- On tu rządzi. Mówi o tym jego nienaganny garnitur i wyprasowany krawat. 
Przystojna twarz, władczy uśmiech i cygaro w zębach. 
Pula: Dym: 5
Zdolność specjalna: Ja tu rządzę. Na początku konfliktu onieśmiela majestatem. Pule 
graczy zmniejszają się o jedną kość. 

 



Prowadzenie gry

Pamiętam jak prowadziła mnie za rękę krętymi korytarzami piwnic, gdy wymknęliśmy  
się ze stołówki. To tam pierwszy raz zostałem pocałowany w policzek. 

Improwizacja 

Wbrew pozorom mechanika nie narzuca wcześniejszego, szczegółowego 
przygotowania przygody. Zachęcam MG do improwizacji, rozdzielania ustalonej 
liczby pól na bieżąco i nie ograniczania inicjatywy graczy. Punkty progów mają 
służyć skupieniu się na odgrywaniu postaci i fabule, a nie na ograniczaniu tych 
aspektów rozgrywki. 

Pomysły na przygody

Choć próby poznania prawdy na temat tragicznego wydarzenia mającego miejsce w 
fabryce przed laty powinny być osią przygód i wyzwań stawianych przed bohaterami, 
to skupienie się tylko na tej kwestii może uczynić rozgrywkę monotonną. Oto 
pomysły na kilka wątków pobocznych, które również mogą dostarczyć graczom 
wiele rozrywki:

– Jeden z dorosłych pracowników posiada być może cenne informacje. W 
zamian chce jednak otrzymać awans na brygadzistę i żąda, by bohaterowie mu 
w tym pomogli.

– Wśród pracujących w fabryce dzieci krąży legenda, że mieszkające w piwnicy 
koty umieją mówić i są inteligentniejsze niż innym się zdaje. Czy ten pomysł 
jest wytworem tylko i wyłącznie wybujałej wyobraźni?

– Jedna z kucht, chce zrewolucjonizować stołówkę wprowadzając zjadliwy i tani 
przepis na nowy, lepszy kleik pracowniczy. Jedyną przeszkodą w jej drodze do 
sukcesu jest stara Betty. 

– Fabryczny dzwon zamilknął. Co jest tego powodem? Może ktoś ukradł jego 
serce? Bez bicia dzwonu bohaterowie nie powrócą do dorosłych postaci wraz z 
zakończeniem dnia pracy.  

Prawda, czyli zakończenie kampanii 

Zakończenie kampanii powinno być wyznaczone przez logiczne powiązanie przez 
bohaterów wszystkich zdobytych poszlak. Każda drużyna powinna najlepiej wiedzieć 
jak rozwlekłe fabuły lubi rozgrywać. Kulisy tragedii sprzed lat są zależne od pomysłu 
MG. To on wie jakie zakończenia lubią jego gracze. Dyrektor psychopatycznym 
mordercą? Wyciek gazu? Skrzętnie ukrywany masowy wypadek? Zbyt nerwowy 



brygadzista? Wszystkie te potencjalne rozwiązania, bez względu na poziom ich 
absurdu, niezwykłości są ciekawe i mogą wartościowo zakończyć kampanię, 
odpowiednim, emocjonalnym katharsis. Czy bohaterowie odnajdą swoje dziecięce 
miłości? Może będą one tkwiły w hibernacji, czekając na ukochanych już w 
dorosłych ciałach? A może wciąż będą dziećmi i bohaterowie również zostaną w 
swych nieletnich ciałach, dostaną szansę na odzyskanie tych najpiękniejszych chwil, 
które brutalnie im odebrano? Równie dobrze, mogą spotkać dziecięce duchy, które 
ich tu sprowadziły, a dzięki odkryciu prawdy mogą odzyskać spokój,. Wszystko w 
rękach MG, jego drużyny i przebiegu całej kampanii.

 


