
This is Iiiiceland!

Pre-Wstęp 
Gra wykorzystuje wszystkie hasła nibykonkursu, a były one następujące:

• Kościół 
• Tyrania 
• Islandia 

Creditsy
• Gra oparta jest na mechanice walki z gry Ariocha, Absolute Apocalypse Academy 

Wstęp 
Gra opowiada o drużynowej walce w Turnieju Wysp. Istnieją 4 duże wyspy które w turniejowej walce 

reprezentantów wyłaniają ostateczną drużynę, która będzie walczyła z reprezentacją Świętym Imperium 
Kontynentu. Niezależnie od wyniku walk, turniej zostaje przerwany przez atak wojsk Imperium, co oznacza 
że dawni konkurenci muszą stawić czoła Wspólnemu wrogowi.

W samej grze wygląda to zawsze tak samo: Dwóch graczy steruje jedną stroną konfliktu, a 
pozostali dwaj (lub jeden gracz) komentuje walkę niczym mecz piłkarski.
Walki toczą się na jednej z wielu wysp. Oznacza to, że tak naprawdę wygląd terenu ustalacie przed samą 
walką. Obie drużyny konkurują ze sobą, ale celem nie jest zabicie przeciwnika, ale osiągnięcie celu. Ale 
tylko jedna drużyna może wygrać, więc walka między nimi będzie niezwykle zacięta. Sprawę utrudnia fakt, 
że istnieją przeszkody na samej wyspie w postaci potworów czy pułapek.

Świat 
Na początek należy określić szczegóły świata.

• Na jakich terenach będzie się toczyły walki (bunkry, piaszczyste plaże, dżungla itp)
• Klimat i wygląd poszczególnych wysp (podpowiem, że są 4 wyspy)
• Poziom technologi Wysp i Kontynentu (np. obie strony mają poziom technologiczny z niedalekiej 

przyszłości, może jak w średniowieczu albo podczas drugiej wojny światowej. Nie wykluczam też 
świata zupełnie fantastycznego i magii) 

Uwaga: Dla ułatwienia przykłady zasad i ich opisy są dostosowane do poziomu technicznego z gry Gears 
of War.

http://arcrpgs.wordpress.com/
http://arcrpgs.wordpress.com/
http://arcrpgs.wordpress.com/


Stworzenie Drużyn 
stnieją 4 drużyny z 4 wysp, ich nazwy są dowolne, ale ja będą je w dalszej części tekstu nazywał 

Afla, Beta, Gamma, Delta.
Teraz należy wsiąść kartkę i w kątach powypisywać nazwy zespołów. Od każdej nazwy ciągniecie strzałkę 
do każdej nazwy. Powstanie wam diagram z ramkami i czterema liniami na środku. Oto przykład:

Istnieją 4 opcje relacji między drużynami:

• Strach 
• Szacunek 
• Pogarda 
• Nienawiść 

Każda relacja musi wystąpić 3 razy.

Do każdej grupy należy stworzyć lidera., który 
jest główną postacią gracza. Jeżeli w grze 
dochodzi do rozmów drużyn, to główną rolę 
mają właśnie oni. Należy określić następujące 
rzeczy:

• Imię 
• Charakter 
• Wygląd 

Drużynę określa się w ten sposób:

• Okrzyk bojowy 
• Wygląd 
• Relacje wewnątrz drużyny 
• Skład (Patrz rozdział: Skład Drużyny i jej umiejętności)

Action? Tactic!
Odbywa się na następujących zasadach
Wpisujecie do tabeli 12 walk, a każda drużyna będzie walczyć 6 razy

Przed każdą walką jest moment, kiedy liderzy mogą porozmawiać ze swoją drużyną (w którą 
wcielają sie pozostali gracze), lub z innym liderem (każdy odgrywa swojego). Nie należy odbiegać od 
diagramu, jeżeli jeden Lider boi się drugiego, a tamten nim pogardza, to tak ma zostać i żadne odgrywanie 
tego nie zmieni.

Schemat Walk 
Każdy gracz walczy w czasie gry 5 razy (Przy spełnieniu założenia, że jest 4 graczy). 4 razy swoją 

drużyną i raz Drużyną Świętego Imperium Kontynentu.
Oto tabela spotkań:

Alfa Beta Gamma Delta Imperium

Alfa x 1 3 5 7

Beta 1 x 6 4 8

Gamma 3 6 x 2 9

Delta 5 4 2 x 10

Imperium 7 [Beta] 9 [Alfa]  8 [Delta] 10 [Gamma] x

Drużyny walczą w takiej kolejności, jaka wyznacza im tabela.
W rolę Drużyny Imperium wciela się zawsze ktoś z pozostałych 3 graczy. Rozpiskę Drużyny Imperium 
znajdziesz w Dziale: Imperium Atakuje!



Rozpiska: 

1. Alfa vs Beta 
2. Gamma vs Delta 
3. Alfa vs Gamma 
4. Beta vs Delta 
5. Alfa vs Delta 
6. Beta vs Gamma 
7. Alfa vs Imperium [Beta] 
8. Gamma vs Imperium [Delta] 
9. Beta vs Imperium [Alfa] 
10.Delta vs Imperium [Gamma]

Walka 
Nie oszukujmy się, w tej grze chodzi o walkę. Taktyczną walkę.

Każdy gracz potrzebuje karty od 2 do Asa w jednym kolorze oraz jednego jokera. Dodatkowo, każdy gracz 
wybiera kolor kart (pik, serce, karo, trefl) czyli wyposażenie na daną walkę. Łącznie ma zatem 14 kart.
Swoją talie każdy gracz trzyma w ręce i może użyć kart od2 do 10 w każdej chwili, Jokera można użyć 
tylko w obronie, zaś figury po spełnianiu pewnych wymagań (o nich później).
Rundą nazywamy wymianę uderzeń, czyli Atak Gracza1 przeciwko Obronie Gracza 2 a potem Ataku G2 
przeciwko Obronie G2.

Turą nazywamy połowę rundy, niezależnie kto był atakującym a kto obrońcą.
Gra toczy się, aż jeden z graczy nie użyje Asa, która ma specjalną funkcję w grze: Pozwala sięgnąć po 
zwycięstwo.
Aby zwiększyć szansę na sukces, należy najpierw zdobyć naj największą ilość Punktów Przewagi. 
Maksymalna ich wartość to 9.
Procedura każdej tury wygląda następująco:

• Gracze wybierają swoje karty 
• Wyciągają ją z talii, i nie pokazując nikomu ogłaszają że są gotowi. 
• Jeżeli ktokolwiek używa Umiejętności Drużynowej musi to ogłosić przed ujawnieniem akcji drugiego 

gracza (patrz opisy umiejętności)
• Karta ogłoszona jako wybrana nie jest ani w talii gracza, ani nie jest traktowana jako zużyta.

Akcje, czyli karty 2-10 
Każda z tych kart w sferze fabularnej jest rozumiana jako wykonanie jakiejś akcji.

Może być to zajęcie lepszej pozycji w terenie, szybki marsz, zdobycie pojazdu.
Opis wydarzeń zależy od atakującego, ponieważ to on musi pierwszy opisać akcje. Tak więc Atak/obrona 
niekoniecznie musi być tylko szarżą jednej grupy na umocnione pozycje drugiej, ale także:

• Atakujący opisuje że drużyna zdobyła pojazd, ale Broniący się opisuje, że jego team obsadził 
główną drogę minami 

• A: Udało się zabić jakąś bestie po drodze B: Musieli nieść rannego kolegę 

Należ pamiętać, że to Atakujący stara się zyskać przewagę w turze, zaś obrońca stara się do tego 
nie dopuścić. Jednak opisy nie muszą być super adekwatne do wyniku, ale tylko pod warunkiem że nie 
wprowadza to jakiś dziwnych okoliczności, w których wynika że Przegrywający mechanicznie jest 
zwyciężającym w sferze opisowej.
Przewagę z każdej tury określa się następująco:
[Wartość karty atakującego - Wartość Karty obrońcy=Wartość bezwzględna z różnicy tych wartości]

• Atak:10, Obrona:5, Przewaga dla atakującego:5 
• Atak:7, Obrona:7, P: 0 
• Atak:3, Obrona:6, P: 3



Wyposażenie, czyli kolor kart
Wybiera się ją przed walką, i można jej użyć dwa razu na walkę (ale raz na rundę) i to przed wybraniem 
kart.

• Serce: (Nalot/Obserwacja) Zmniejsz przewagę wroga o 2 
• Pik: (Zrzut zaopatrzenia) Zwiększ swoją przewagę o 2 
• Karo:(Wabik) Wybierz dowolną kartę z ręki przeciwnika i odrzuć ją, tak samo on. Karty stają się 

zużyte i mogą wrócić do gry. 
• Trefl: (Sprzęt obozowy) Wybierz dowolną zużytą kartę, wraca na rękę.

Odpoczynek/Przygotowanie, czyli joker
Za każdym razem kiedy w obronie użyjesz jokera, na rękę wraca Ci joker oraz 3 wybrane karty, 

zużyte karty. Jednak Jokera ma obronę równą zero, ponieważ odpoczywając wystawiasz swoją drużynę na 
atak.
Zwykle w opisie fabularnym można opisać to jako oddanie pola, ucieczkę itp.
Jeżeli użyjesz jokera w ataku, to zyskujesz zero punktów przewagi, ale w następnej turze przeciwnik 
otrzyma o 2 mniej przewagi niż wynikało by to z normalnych zasad.

Decydujący atak albo doskonała obrona, czyli As 
As jest figurą którą można użyć i w ataku i w obronie, z tym że ma wtedy zupełnie inne działanie.

W ataku jest decydującym zagraniem. Można skontrować to jedynie Innym Asem.
Po odkryciu karty, należy rzucić k12. Jeżeli wynik jest równy lub mniejszy od posiadanej ilości punktów 
przewagi, to atakujący osiąga ostateczne zwycięstwo.
Przykłady:

• Ilość Punktów przewagi: 9, rzut k12:7. Wygrana. 
• Ilość punktów przewagi: 2, Rzut k12:3 Nieudane podejście do zwycięstwa.

As użyty w obronie broni przed wszystkim, także przed działaniem innego asa lub przed działaniem 
Umiejętności Drużynowych.
As po zużyciu wędruje do innych zużytych kart i może wrócić na rękę gracza po użyciu jokera.
Nieudany atak powoduje stratę wszystkich punktów przewagi.

Figury, czyli Skład drużyny i jej umiejętności 
Każda drużyna składa się z 6 osób, Lidera i 5 podkomendnych. To od ich specjalizacji zależy, co jako 

team potraficie zrobić.
Należy wybrać skład zespołu w następujący sposób:

• Wybierasz jednego podkomendnego z listy 8. Zapewnia Ci on umiejętność na pierwszym. (Patrzysz 
na specjalizacje i wpisujesz sobie na kartę akcje z poziomu pierwszego) 

• Wybierasz dwóch kolejnych podkomendnych z tej samej specjalizacji. Zapewniają Ci umiejętność 
umiejętność na poziomie drugim) 

• Wybierasz specjalizacje dla Lidera i dwóch podkomendnych. Pozwala Ci to użyć umiejętności na 
poziomie trzecim. 

Przykład:

• Jeden Ciężko zbrojny zapewnia mi um. na poziomie pierwszym [karta rycerz]
• Dwóch Snajperów um. na poziomie drugim [karta Dama]
• Trzech Szturmowców um. na poziomie trzecim [karta Król]

Jednak nie można używać tych zdolności od razu.

• Rycerz, odpowiada za zdolność na poziomie I. Można go użyć dopiero, jeżeli masz obecnie 3 
zużyte karty 

• Dama, odpowiada za zdolność na poziomie II. Możesz jej użyć dopiero, kiedy na stole leży 5 kart 
[zużytych]

• Król, odpowiada za zdolność na poziomie III. Możesz go użyć, dopiero kiedy an stole leży 7 kart 
[zużytych] 



Specjalizacje 

Opisy w nawiasach informują, czy dane umiejętności można użyć a ataku czy w obronie

Ciężko zbrojny (Atak): Jest to silnie opancerzony specjalista do walki w pełnym ogniu bitwy. Dysponuje 
ciężkim sprzętem, ale bez pomocy innych może nie być w pełni skuteczny. Uzbrojeni są zwykle w 
miniguny, wyrzutnie rakiet, granaty lub miotacze ognia.  

1. Pierwszy poziom pozwala Ci rzucić kostką k12 dla ustalenia ataku. Wynik traktuje się jak 
adekwatną kartę 

2. II poziom to rzut dwoma kostkami z której wybierasz bardziej Ci pasującą. 
3. III poziom to rzut 3 kostkami. 

Snajper (Atak): Jest to lekki piechur, znający się dobrze na maskowaniu i zdejmowaniu przeciwników z 
dużej odległości. Jest uzbrojony w karabin snajperski, może też posiadać siatkę maskującą i inne elementy 
pomocne w ukrywaniu się i czekaniu na przeciwnika. Uwaga: Przed tą akcją broni tylko doskonała obrona 

1. Odrzuć jedną kartę przeciwnika (wybierając na ślepo) 
2. Odrzuć dwie karty przeciwnika 
3. Odrzuć trzy karty przeciwnika 

Szpieg (Atak): To agenci, którzy potrafią dobrać się do skóry przeciwnikowi. Mogą dostać się do obozu 
wroga i zniszczyć pojazd, jego zapasy amunicji albo przejąć radiową transmisje. Uwaga: Przed tą akcją 
broni tylko doskonała obrona 

1. Zmniejsz przewagę przeciwnika o 4 punkty
2. Zmniejsz przewagę przeciwnika o  5 punktów 
3. Zmniejsz przewagę przeciwnika o 6 punktów

Medyk (obrona): Ten człowiek jest twoim najlepszym przyjacielem na polu walki.  Zawsze docenicie 
pomoc kogoś, kto potrafi nie tylko strzelać ale i leczyć. Oprócz standardowego wyposażenia, ma ze sobą 
potrzebny sprzęt medyczny i lekarstwa. 

1. Odzyskujesz 3 kart
2. 5 
3. 7 

Saper (Obrona): Wyposażony w ładunki wybuchowe, schematy i wiedze potrafi z każdego miejsca zrobić 
fortece, przygotować schronienie czy podgrzać obiad. 

1. Po użyciu karty określasz czy bronisz się 10 czy 2 [wybrana wartość działa jak adekwatna 
karta] 

2. Po użyciu karty określasz czy bronisz się 9 czy 3 
3. Po użyciu karty określasz czy bronisz się 8 czy 4 

Szturmowiec (Atak): Średnio opancerzony piechur, który najlepiej potrafi podejść do okopó przeciwnika. 
Uzbrojenie dowolne, zwykle posiada dość uniwersalny sprzęt i karabin pół-snajperski. 

1. Po użyciu karty określasz czy atakujesz  8 czy 4 [wybrana wartość działa jak adekwatna 
karta] 

2. Po użyciu karty określasz czy atakujesz  9 czy 3 
3. Po użyciu karty określasz czy atakujesz  10 czy 2 



Zwiadowca (Atak): To on potrafi świetnie znaleźć się na dowolnym terenie, znaleźć przeciwnika i 
zorganizować zasadzkę. Wyposażenie ma małe, ze względu na potrzebą wysokiej mobilności. Uwaga: 
Przed tą akcją broni tylko doskonała obrona 

1. Zyskujesz 4 przewagi 
2. Zyskujesz 5 przewagi 
3. Zyskujesz 6 przewagi 

Żołnierz Wsparcia (atak): Piechur, którego zadaniem jest dostarczać zapasy, amunicję i opiekować się 
sprzętem. Kieruje też artylerią, dobrze kieruje pojazdami.

1. Wyznacz kartę, która leży w kupce  z zakresu 2-10. To nowa wartość twojego ataku 
2. To samo, ale możesz też wskazać na kart przeciwnika. 
3. To samo, ale możesz także wybrać asa. 

Punkty Przewagi, czyli inne sposoby użycia 
Jak pisałem wcześniej, PP służą do zakończenia walki. Jednak mają też inne zastosowania, które 

mogą dodać nieco pikanterii całej grze.
Oto one:

1. Wydaj jeden punkt, aby wsiąść na rękę zużytą kartę 
2. Wydaj dwa punkty aby obniżyć PP przeciwnika o jeden 
3. Wydaj 3 punkty, aby przerzucić wynik na kostce 

Punkt trzeci wymaga dodatkowego komentarza: Otóż, można go wydać gdy przeciwnik rzuci kostką 
podczas decydującego ataku, natomiast nie możesz używać ich do swojego przerzutu.
Dodatkowo, możesz użyć tej opcji przy użyciu umiejętności wynikających z posiadania w drużynie Ciężko 
zbrojnych.

Święte Imperium Kontynentu 
Po 6 walkach okazuje się, że Imperium zrywa stare zasady i rozpoczyna inwazje na wyspy. Ta 

inwazja objawia się w tym, że gracze zaczynają walczyć nie drużyna wyspiarska vs. drużyna wyspiarska, 
ale z wojskami najeźdźców.

Jak widać z tabeli walk, w wojsko imperialne wciela się po prostu inny gracz.
Należy tylko ustalić, czy oddział wyspiarski mierzy się z drugim takiej samej wielkości, czy z całym 
wojskiem. To nie ma znaczenia w mechanice, a jedynie zależy od waszego smaku i gustu.

Skład Drużyny Imperium:
Są to bezimienni źli, którzy mają twarde rysy i chodzą ubrani na czarno. Możecie dodać im jakieś 

szczegóły, typu kolczyki, znaki, peleryny, kolce, jak chcecie. Są źli i chcą odebrać wyspiarzom ich wolność.

1. Umiejętność pierwszego stopnia to zdolność Sapera [ Po użyciu karty określasz czy bronisz się 10 
czy 2]

2. Umiejętność drugiego stopnia to zdolność Ciężko zbrojnego [ II poziom to rzut dwoma kostkami z 
której wybierasz bardziej Ci pasującą.]

3. Umiejętność Trzeciego stopnia to zdolność Szturmowca [ Po użyciu karty określasz czy atakujesz  
10 czy 2] 

Opcje 
Jeżeli chcecie, możecie dodać do gry następujące opcje:

• Podczas walk ktoś z drużyny może zginąć, ale drużyna nie traci żadnej zdolności. Może dojść do sytuacji, gdzie po 5 walce 
przeżył tylko lider. 

• Zwiększcie rolę rozmów przed walkami. Niech zawiązują się przyjaźnie, wybuchają konflikty. Słowem niech coś się dzieje. 
• Zmienicie poziom mocy Drużyny. Niech Lider będzie pół bogiem, a reszta jego awatarami. Dużo fajerwerków, wybuchów i 

epickości. 
• Regulujcie opisy walk. na początku niech walką towarzyszą dowcipy i lekkie komentarze, a im dalej tym komentarze stają 

sie coraz bardziej poważne, sięgające patosu gdy zaatakuje Imperium.
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