
Wstęp 
Gra opiera się na przejmowaniu władzy w więzieniu znajdującym się na wyspie 
odizolowanej od świata. Gracze kierują poczynaniami osób, które są znaczącymi 
personami na wyspie i mają duży wpływ na wydarzenia oraz wygląd więzienia. 

Gra powstała na nibykonkurs, 9 edycje. Spełnia 2 hasła, Islandia oraz Tyrania.

Każda Postać (W dalszej części tekstu, Postać odnosi się do Postaci Graczy) dysponuje 
3 ideałami w trzech kategoriach. Wg. nich gracz będzie się starał zmienić więzienie w 
swój ideał tego miejsca. 

Role 
Każdy z graczy ma do dyspozycji jedną postać, natomiast jeden z uczestników sesji 
zostaje strażnikiem, osobą która kieruje poczynaniami statystów, ustawia sceny ( o 
tym później) oraz spaja grę oraz wątki. 

Więzienie 
Podstawowym założeniem, jest istnienie wielkiego więzienia na terenie Islandii, czyli 
wyspy. Jest ona w jakiś sposób oddzielona od reszty świata. 

Pierwszym krokiem, jest stworzenie więzienia które zainteresuje każde z uczestników 
jakimś elementem. Należy ustalić najważniejsze jego elementy: 

• Kto trzyma władzę w więzieniu 
• Kim są więźniowie 
• Jak żyją więźniowie 
• Jak wygląda gospodarka więzienia 
• Jak wygląda więzienie 
• Jakie więzienie ma zabezpieczenia 
• Jakie są relacje/nastroje w więzieniu 
• Kim są najważniejsze osoby w więzieniu i dlaczego są takie ważne? 

Tworzenie więzienia jest po prostu dyskusją starającą się uwzględnić zdania 
wszystkich. Nie wszystko musi być stworzone od razu, niektóre rzeczy można 
zostawić na potem (a w szczególności szczegóły). 

Należy spisać następujące rzeczy: 

3 fakty o samym więzieniu (wygląd, warunki, straż)

3 fakty o mieszkańcach więzienia (wygląd, przyzwyczajenia, rozrywki, nastrój) 

3 fakty o każdej Postaci (Wygląd, przyzwyczajenie, zachowanie, charakter) 

W dalszej części tekstu, nazwa "Obraz" odnosi się do jednej z trzech kategorii, zaś 
"Fakt" do jednego z 9 elementów z 3 kategorii.



Postacie 
Każdy gracz obejmuje kontrolę nad jedną Postacią, która jest jedną z bardziej 
wpływowych osób w więzieniu. Najważniejsze jest stworzyć dla niej trzy ideały, po 
jednym z trzech kategorii: 

● Ideał Obozu. 
● Ideał Więźniów. 
● Ideał Siebie. 

Najważniejsze, aby ideały różnił się w jakiś sposób od obecnego stanu oraz by różnił 
się od ideałów innych graczy. 

Ideał obozu, to stan w jakim jej zdaniu powinien znajdować się więzienie. 

Ideał więźniów, to osobisty wizerunek więźniów, jak powinni się zachowywać w inne, 
więziennej rzeczywistości. 

Ideał siebie, to obraz samego siebie. To obraz kogoś, kim postać nie jest ale dąży do 
stania się taką. 

Każdy Ideał zaczyna z wartością 4. 

Konstrukcja gry 
Strażnik ma równie ważną funkcję co gracze. Nie steruje on Postacią jako taką, ale 
może wcielać się w każdą pozostałą osobę w więzieniu. Jego głównym zadaniem jest 
trzymać grę w całości. 

Przede wszystkim ustawia on sceny. Polega to na określeniu przed każdą sceną, Kto, 
Gdzie, i o czym jest dana scena. 

Pierwsza scena to wprowadzenie. Płynny opis specyfiki więzienia, gdzie każdy z 
uczestników może opowiadać o ustalonych rzeczach. Dodatkowo, nic nie stoi na 
przeszkodzie, by dodawać kolejne szczegóły, o ile nikt nie zgłosi sprzeciwu. 

Następują potem sceny połączone w pewne zbiory. Są to (kolejno): 

• Walka o Obóz 
• Walka o Więźniów 
• Walka o Siebie 

Każda faza, to zbiór przynajmniej 3n scen, gdzie n to liczba Postaci. Oznacza to, że 
każdej postaci należy się minimum 3 sceny. 

Scena, to moment w której Postać próbuje wprowadzać swoje zmiany. W każdej 
chwili, inne postacie mogą wejść w taką scenę, jednak nie mają na nią tak dużego 
wpływu jak Postać Główna. Scena taka może być monologiem postaci, rozmową z 
innymi Postaciami, ze statystami, opisem wydarzenia w którym Postać bierze udział. 

Kolejka idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli nadejdzie kolej Strażnika, to 
może on albo zrezygnować z kolejki, albo podsumować wydarzenia jakąś własną 
sceną. 



Walka o Obóz, to faza w której najważniejsza jest pierwsza cecha, czyli „Ideał 
Obozu”. To w niej następują główne przemiany w wyglądzie więzienia, czy jego 
strukturze. 

Walka o Więźniów, ta faza odpowiada za zmianę życia, wyglądu zachowania się 
więźniów wg. ideałów Postaci. Najważniejsza cecha, to oczywiście „Ideał więźniów”. 

Walka o Siebie, faza rozstrzygająca wszystko. Postacie muszą poradzić sobie z 
więzieniem własnego umysłu. Najważniejsza cecha to „Ideał Siebie” 

Ustawianie Sceny 
Jak wspomniałem wcześniej, podstawowym zadaniem Strażnika jest spajanie 
rozgrywki i ustawiacie scen. 

Pierwszym pytaniem przy tworzeniu sceny, to „kto?”. Zwykle będzie to jedna Postać 
Główna, a Strażnik dodaje statystów, ale pyta się też pozostałych, czy chcą wsiąść 
udział w scenie. 

Drugim, to „Co?”. Chodzi o proste wyjaśnienie o czym jest scena, gdzie musi znaleźć 
się odnieść do Ideału Głównej Postaci, który obowiązuje teraz w scenie. Będzie to coś, 
czego postać nie może zignorować. 

Trzecie, to „Gdzie?”, czyli określenie otoczenia. 

Strażnik po ustaleniu tych faktów, tworzy wprowadzenie do sceny. Metody mogą być 
różne, ale polecam opis ujęć otoczenia (nalot kamery na detal, otoczenie, postacie) 
opis muzyki (nazwać piosenkę, albo ją puścić), warto określić także nastrój. 

Warto, by kolejne sceny tworzyły pewien ciąg wydarzeń. Ponieważ akcja jednej 
postaci wpływa na drugą, to przy pierwszej i częściowo drugiej fazie nie można 
używać „powrotów w przeszłość”. 

W ale ponieważ w specyficznych momentach gry, postacie mogą używać innej cechy 
niż jest wymagana przez fazę, to różne triki filmowe w rodzaju „Zatrzymania akcji” 
(akcja zostaje nie rozwikłana, aż do następnej sceny) czy flashbacków (czyli powrót do 
przeszłości, jak gdyby wspomnienia postaci tworzone na bieżąco na sesji). 

Wszystkie te rzeczy mają nam dać podkład pod najważniejszą rzecz w grze. 



Konflikty 
Osią gry są konflikty. Jak już pisałem wcześniej. Strażnik ma za zadanie tak ustawić 
scenę, aby wprowadzić element którego Postać nie zignoruje. Możliwe jest jednak, że 
taki konflikt nie wynika jasno ze wstępu, i wtedy obie strony (Strażnik i gracze) mają 
aktywnie dążyć do stworzenia konfliktu. Jeżeli pomimo szczerych chęci nie udało się 
takiego stworzyć, gracz dostaje w zapasie dodatkową scenę, którą może zamówić w 
dowolnym momencie pomiędzy scenami innych (poza kolejką). To dobry sposób, by 
niejako wepchać się ze swoim pomysłem, bo wtedy sam gracz ustawia scenę. 

Konflikt to nie wyścig do mety, czy walka na noże. Konflikt w grze, to ścieranie się 
Ideału Postaci z obecnym stanem obozu. 

W momencie, gdy konflikt występuje, Gracz może go 

1. zignorować 
2. podjąć wyzwanie 

Jeżeli postać zignoruje konflikt, to automatycznie uznaje się że żaden konflikt nie 
wystąpił, a więc stosujemy powyższe zasady („Jeżeli konflikt nie wystąpił). Jeżeli 
postać podjęła wyzwanie, to rzuca kostką sześcienną. Jeżeli rzuci równo albo więcej 
niż ma punktów w ideale, to uzyskała sukces i zwiększa swój ideał o jeden. Może 
swoim opisem lekko zmieniać jakiś fakt, ale nie jest to w żaden sposób zaznaczone 
mechanicznie. Postać narazie dąży aktywnie do zmian, ale one ostatecznie nie 
nastąpiły jeszcze.

Jeżeli jej nie wyjdzie, to wywoła niezadowolenie w więzieniu, oraz straci jeden punkt 
w ideale. Ale może rzucić jeszcze raz, tym razem ryzykując zamieszki w więzieniu i 
utratę kolejnego punktu i ideale (jeżeli wygra, odzyskuje stracony punkt). W razie 
porażki, może rzucać jeszcze raz ale tym razem ryzykuje bunt w więzieniu oraz utratę 
3 punktu w ideale. W razie wygranej, odzyskuje jeden stracony punkt. 

Uwaga! Podczas przerzutów liczy się oryginalny poziom ideału, tj. z początku 
konfliktu

Pierwszy rzut: 

Sukces to +1 punkt do Ideału oraz lekka zmiana rzeczywistości 

Porażka to -1 do ideału i możliwość wywołania niezadowolenia w więzieniu, co daje jej 
drugi rzut 

Niezadowolenie, czyli drugi rzut: 

Sukces to odzyskanie straconego punktu oraz lekka zmiana rzeczywistości, z 
uwzględnieniem komplikacji 
Porażka, to kolejne -1 do ideału i możliwość wywołania zamieszek w więzieniu, co 
daje jej trzeci rzut 
Zamieszki, czyli trzeci rzut 

Sukces to odzyskanie jednego punktu ideału (ale bilans do nadal -1), oraz lekka 
zmiana rzeczywistości kosztem dużej komplikacji. 

Porażka to kolejne -1 (to już -3!), i możliwość wywołania Buntu, co daje czwarty rzut. 



Bunt, czyli czwarty rzut 

Sukces, to odzyskanie jednego punktu ideału (ale bilans to -2) i lekka zmiana 
rzeczywistości z wielkim kosztem. 

Porażka, to -1 do ideału (łącznie -4), oraz totalna katastrofa w więzieniu. Katastrofa 
będzie polegała na zmianie paru faktów w zupełnie inne, przeszkadzające nie tylko 
danej Postaci ale także wszystkim innym. 

Inne Postacie w konflikcie 
Za każdym razem, gdy gracz sięga po następną kostkę, to inni gracze mogą 
zdeklarować uczestnictwo w tym konflikcie. Mają do dyspozycji tylko jeden rzut na 
eskalację(przez eskalację rozumiem sięganie po niezadowolenie/zamieszki/bunt), na 
dowolny Ideał. 

Jeżeli zdobędą sukces, mogą dodać coś do komplikacji i zwiększyć dowolny Ideał o 1, 
ale dany ideał można zwiększać tylko raz na konflikt. Ich dodatek do komplikacji 
powinien wyjaśnić, czemu zwiększył się ich ideał (proste opis, wystarczy opowiedzieć 
że komplikacja spełnia w jakiś sposób Ideał Postaci). 

Opór rzeczywistości 

Rzeczywistość może być zmieniona ograniczoną ilość razy. Każdy Obraz może zostać 
zmieniony tylko 3 razy.

Bunt 
Jeżeli gracz wywoła bunt, to 

• Usuwa limit 3 zmian z faktów o obozie/więźniach/sobie, zależnie jakiego ideału 
właśnie używał (co zależne jest od etapu gry). Można ponownie zmienić 3 fakty 
z danego Obrazu, potem znowu występuje Opór rzeczywistości.

• Zmniejszają się ideały wszystkich Postaci o 1.

Co dzieje się z Ideałem na 6 
Do takiego stanu należy dążyć. Jeżeli gracz osiągnie tą cechę, to w jego następnej 
scenie ma prawo zmienić jeden fakt o więzieniu tak, aby pasował mu do ideału. 

Inni gracze oczywiście nie mogą na to pozwolić, dlatego wywoływanie buntu ma teraz 
duży sens. 

Jeżeli kilku graczy ma cechy na 5, to zaczyna się niezwykle ciekawy moment gry, bo 
każdy może w danym momencie wywołać bunt. Strzeżcie się! 

Fazy 
Jak widać, każda faza jest podpisana do jednego z ideału. Dlaczego tak jest? Gra 
wychodzi z założenia, że Zmiany najpierw obejmują świat który nas otacza, dopiero 
potem potrafimy zrozumieć samych siebie i to jak świat wpływa na nas. 
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