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Ugly games for ugly people
IX edycja nibykonkursu



Wstęp

Kościół, tyrania i Islandia

Gra,  którą  czytasz,  powstała  na
dziewiatą  edycję  Nibykonkursu
organizowanego  przez  forum
www.autorskie.fora.pl . Nie ma w nim
nagród, a zasady są bardzo proste. W
ciagu tygodnia należy napisać system
rpg wykorzystujący co najmniej dwa z
trzech  wylosowanych  haseł.  W  tym
wydaniu  były to:

Islandia
Kościół
Tyrania

Wrota  Niebios  korzystają  ze
wszystkich  trzech  elementów  –
Kościół i  Tyrania tworzą podstawowy
motyw  gry,  ludzie  przebywających  i
poddających  się  z  różnych  powodów
wymogom  sekty,  zaś  Islandia  służy
jako pomysł na miejsce i okoliczności,
w których dzieje się fabuła systemu.

Właściwy wstęp

Wrota Niebios jest grą o wierze i tym,
co z niej wynika. Gracze wcielają się
w  postacie  należące  do  tytułowej
sekty,  by  razem  z  innymi  jej
członkami czekać na przybycie obcych
zamieszkujących  zorze  polarne.  W
trakcie gry będą musieli decydować o
tym,  co  sądzą  o  dogmatach  sekty,
swoich  przekonaniach  i  próbować
przetrwać w społeczności kultu. 

Inspiracje

W  systemie  spotykają  się  moje
doświadczenia  z  pobytu  w  Islandii,
literatura i to, czym ostatnio zajmuję
się  w  grach  fabularnych.  W  Islandii
przebywałem  przez  około  cztery
miesiące właśnie w zimie i początkach
nocy  polarnej,  kiedy  pojawiają  się
zorze  –  coś,  co  trzeba  zobaczyć

samemu i na pewno jest niezwykłym
widokiem. Dodatkowo, w pomyśle na
sektę  pomógł  pierwszy  tom  trylogii
Philipa  Pullmana Mroczne  Materie,  w
której  zorze  polarne  są  właśnie
portalem do innego świata. 
Mechanicznie  system  jest  oparty  o
rozwiązania  mniej  tradycyjne  i
różniące  się  od  spotykanych  w
najpopularniejszych  systemach,  a
wspomagające  aktywny  udział
wszystkich  grających  oraz  skupienie
na  najważniejszych,  dających  w
danym  pomyśle  najwięcej  zabawy
elementach sesji. 
Lista  wszystkich  gier  i  osób,  które
wpłynęły na Wrota Niebios byłaby za
duża  do  wypisania,  ale  na  pewno
muszę podziękować drużynie z którą
gram oraz wszystkim wydającym indie
(tak, użyłem tego brzydkiego słowa!).

O tytule

Wrota Niebios to naprawdę istniejąca
sekta  -   Heaven's  Gate,  kierowana
przez  Marshalla  Applewhite  i  Bonnie
Nettles, której 83 członków popełniło
samobójstwo,  aby  ich  dusze  mogły
dostać  się  na  statek  kosmiczny  z
Jezusem  na  pokładzie,  ukryty  za
kometą Hale – Boppa. 
Więcej o tym kulcie można dowiedzieć
się  choćby  z  wikipedii  -
http://en.wikipedia.org/wiki/Heaven's
_Gate_(cult)  ,  choć  nie  jest  to
konieczne do gry. 

Dokument i zasady

Mimo, że gra w zasadzie jest gotowa
do  użycia,  to  termin,  jakiego
musialem się trzymać, nie pozwolił mi
całkowicie  dopracować  tekstu.
Starałem  się  umieścić  wszystkie
potrzebne  wskazówki  i  porady
potrzebne  do  gry,  trzeba  jednak
wziąść  pod  wymuszoną  surowość
tekstu.  Najlepiej  traktować  ten
podręcznik jako pierwszą wersję gry.



Podstawy

Informacje o grze

Wrota  Niebios  nie  skupiają  się  na
settingu, ale sytuacji, w jaką uwikłane
są główne postacie zmuszającą ich do
działania.  Dlatego  mniej  ważna  jest
otoczka  społeczno-polityczno-
geograficzna,  a  sami  główni
bohaterowie oraz określenie palących
problemów  i  kontekstu  przyszłych
wydarzeń.  Dlatego  właściwą  grę
można podzielić na kilka etapów:

– Stworzenie  sytuacji  i  postaci  przez
wszystkich grających.

– Rozdziały  czyli  element  gry,  w
którym  zostanie  rozwinięty  i
zakończony  dany  fragment  fabuły.
Jego  podstawową  jednostką  jest
scena zawierająca konflikt.

– Rytuał  kończący  rozdział.  Może  go
wywołać  każdy  gracz.  Określane
jest w nim jak dokładnie kończy się
rozdział  oraz  szykowane  są
podstawy  i  zmiany  w  sytuacji  do
nowego rozdziału.

Taki układ gry powoduje odmienny od
najczęściej  spotykanego  rozkład
obowiązków  i  możliwości  w  grupie
grających.  We  Wrotach  Niebios
istnieje mistrz gry kierujący npcami i
odgrywający  świat,  jednak  jego  rolą
nie  jest  podawanie  scenariusza  i
fabuły  na  tacy.  Mg  powinien  spajać
wątki kreowane przez graczy, tworzyć
mocne  sytuacje  zmuszające  postacie
graczy  do  działania  i  decyzji,  nie
narzucając  przy  tym  jedynego
rozwiązania.  Korzystając  z
porównania jednego z twórców gier –
jeśli porównać grę w rpg do grania w
zespole,  to  mg  jest  basistą,
nadającym  podstawowy  rytm  i
pozwalającym  innym  muzykom  jak
najlepiej grać swoje partie. 
Rola  graczy  też  się  zmienia  z  w
porównaniu  z  często  spotykanym

podejściem  -  muszą  dawać  z  siebie
jak  najwięcej  bezpośrednio  do  sesji,
nie  tylko  na  poziomie  odgrywania
postaci.  Powinni  patrzeć,  w  jaki
sposób  najwięcej  mogą  dodać  i
rozwinąć  już  istniejącą  scenę,
sytuację  i  kierować  działania  postaci
lub wpływać zawartymi w mechanice
możliwościami  w  tym  właśnie
kierunku. 
Nie  oczekiwać  tylko  wskazówek  od
mg,  a  samemu  aktywnie  kreować
ciekawe wydarzenia i trudne sytuacje.
To  właśnie  często  wynika  z  nich
najlepsza  zabawa  na  sesji  dla  całej
grupy  i  to  one  są  wspominane
najdłużej.
Podstawową  zasada  tej  gry  jest
prosta  –  liczy  się  to,  co  grający
tworzą na sesji w ramach fabuły i
to, co z tego wynika. Ważny jest
udział i wpływ samego grającego,
a nie tylko jego postaci.
 
Tworzenie sytuacji i postaci

Jest wspólne. Obie strony, a ogólniej
patrząc, wszyscy grający, dzięki temu
ustalają, co ich interesuje na sesji i co
będzie  później  dobrym  i  jasno
określonym   materiałem  do
późniejszej  gry.  W tej  części  określa
się,  podstawowe  oczekiwania
grających  –  czego  chcą  lub  też  nie
chcą. 
Wymyślane są szczegóły kultu, które
najbardziej  wszystkich  interesują  i
dają fabularny napęd grze. Tworzone
są także postacie. 
Daje  to  pewność,  że  wszystkie
najważniejsze  osoby  w  kulcie  będą
ciekawe  dla  uczestników.  Dodatkowo
istnieje  później  możliwość  zmiany
postaci  odgrywanej  przez  gracza  na
postać npca.

Rozdział

Jak  było  wspomniane,  to  element
fabuły, w którym zostaje rozwinięty i



zakończony jakiś wątek. 
Wydarzenia  najczęściej  rozwijają  się
samoistnie  poprzez  decyzje  i  stawki
uczestników. W rozdziale podstawową
jednostką  jest  scena  –  krótka  lub
rzadziej  dłuższa  sytuacja,  w  której
rozwiązywany jest  jakiś  konflikt  albo
która  wyraźnie  popycha  wątek  do
przodu.
Sceny  nie  muszą  mieć  ciągłości
chronologicznej.  Można,  a  nawet
warto,  pomijać  nudne  lub  nic  nie
znaczące  fragmenty,  cofać  się  do
przeszłości lub tworzyć sceny dziejące
się równolegle. 
Najczęściej  to  mg  ustawia  sceny  -
określa,  jaka jest początkowa w niej
sytuacja,  kto  w niej  występuje.  Jeśli
jednak ktoś inny ma dobry pomysł, to
mg  powinien  ustawić  grę  zgodnie  z
pomysłem gracza.
Scena  jest  najczęściej  rozwiązywana
przez konflikt, kiedy gracze lub mg i
gracz,  mają  inną  wizję  zakończenia
sceny  lub  sprzeczne  cele  postaci.
Wtedy  każdy  z  biorących  udział  w
konflikcie  ustala  swoją  stawkę
obowiązującą  w  przypadku  jego
zwycięstwa.  Więcej  o  konflikcie  i
stawkach  w  odpowiednim  rozdziale
podręcznika.

Rytuał

Rytuał to bardzo ważny element gry.
Może  go  przywołać  każda  osoba  z
grających  w  dowolnym  momencie,
który  uważa  za  stosowny.  Służy  do
podsumowywania wydarzeń, wysnucia
z  nich  jakichś  wniosków  oraz
wprowadzenia  zmian,  które
spowodują dalszy rozwój fabuły.
Rytuał to potężne narzędzie w rękach
gracza,  który  dzięki  niemu  może
określić, co dla niego było dotychczas
najważniejsze i jak widzi wydarzenia.
Wprowadza  też  rzecz  mogącą
spowodować zmianę całego kontekstu
i  sensu fabuły.  Jednak Rytuał to  nie
tylko narzędzie dla jednego grającego

–  reszta  grupy  określa,  co  z
podsumowania wynika dla nich.
Trzy  cechy  tego  elementu  gry  są
najważniejsze:
 
– zbliża  fabułę  do  rozwiązania

poprzez kluczowe wydarzenie
– pozwala na utwierdzenie grających,

iż  są wciąż po tej  samej  stronie  i
dążą do tego samego 

– daje  aktywny  wpływ  graczy  nie
tylko  poprzez  działania  postaci  i
stawki w konflikcie.

Zasada weta

W każdej  chwili  z  wyjątkiem rytuału
dowolny grający moze zgłosić weto do
faktu  lub  innego  stwierdzenia,  jeśli
uważa,  że  wprowadza  ono  elementy
niezgodne  lub  sprzeczne  z
wcześniejszymi  ustaleniami.  Powinien
umieć  swoje  weto  uzasadnić  i
przekonać  grupę  lub
wprowadzającego  dany  fakt  do
zmiany decyzji. 
Jeśli  sytuacji  nie  da  się  inaczej
rozwiązać, najlepiej będzie, gdy grupa
będzie  głosować  za  wprowadzeniem
lub odrzuceniem spornego faktu.
Zasady  weta  nie  powinno  się
wykorzystywać do każdego elementu
opisu,  który  łagodnie  wykracza  poza
ramy, ale do przypadków rzeczywiście
łamiących  uzgodnienia.  Dodatkowo,
zasada  pozwala  graczom  na
wetowanie  faktów  mg,  jeśli  zmienia
on  radykalnie  określoną  wcześniej
wizję gry.



Wrota Niebios

Informacje o kulcie i Islandii

Istnieje  kilka  podstawowych  faktów
dotyczących  sekty,  które  będą
obowiązywać  w  każdej  grze.
Informacje  te  określają  ramy,  w
których  grający  ustalają  szczegóły  i
elementy zależące od grupy.

– Sekta znajduje się w Islandii.
– Sekta  nie  ma  bezpośredniego

dostępu do świata zewnętrznego.
– Każdy  w  sekcie  ma  jakiś  powód,

żeby w niej być.
– Podstawowym dogmatem sekty  to

wiara w obcych z zorz polarnych
– Obcy w najbliższych dniach zejdą z

nieba do swoich wyznawców.

Z  tych  założeń  jasno  wynika,  że
siedziba  Wrót  Niebios  mieści  się
gdzieś w centrum wyspy. Islandia jest
zamieszkała  głównie  na  wybrzeżu,
pośrodku znajdują się lodowce, góry,
gorące  źródła  i  wulkany.  Nie  ma
zasięgu telefonii komórkowej. 
O dostęp do najbliższego miasta nie
ma  się  co  martwić.  Reykjavik  ma
około  140  000  mieszkańców,
nastepne  kolejności  maja
maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy, zaś
większość ma po kilka tysięcy.
Specyficzną  cechą  islandzkich  miast,
miasteczek i wsi jest to, iż wystarczy,
że ktoś wybuduje dom na odludziu, a
praktycznie  natychmiast  takie
siedlisko  dostaje  oddzielną  nazwę  i
status wioski. 
Spokojnie  można  założyć  w  ramach
gry  istnienie  pojedynczego  domu  w
górach  bez  bliskich  sąsiadów  i
położony  z  dala  od  jakiegokolwiek
miasteczka. 
Pogoda i stan dróg nie zachęcają do
dłuższych  podróży  –  aura  może  się
zmieniać nawet kilka razy na dobę, od

porywistego wiatru o sile huraganu do
deszczu i slońca co chwilę. Zima jest
ciekawym doświadczeniem w Islandii.
Bywają  zimy,  w  czasie  których
śnieżyca nie pozwala  widziec dalej niż
na  metr.  Można  spokojnie  przegapić
miejsce, do którego chciało się trafić,
choćby  leżało  minimalny  kawalek
drogi od akualnego miejsca pobytu.  
W Islandii istnieje też specjalny znak
drogowy zakazujący wjazdu na drogę
pojazdom bez napędu na cztery koła.
O ile istnieje kilka dobrych głównych
tras,  to  spora  część  nie  jest
wybetonowana.
Zanim  przejdę  dalej,  jeszcze  kilka
słów  o  islandzkich  imionach.
Islandczycy  nie  mają  nazwisk  w
naszym rozumieniu – ich nazwisko to
po prostu w tłumaczeniu czyjś syn lub
córka. Jeśli ojciec nazywał sie Gustav
Olafsson(syn Olafa), to syn się będzie
nazywał  powiedzmy  Gunnar
Gustavsson.  Przy  córce  wystarczy
zamienić  końcówke  na  -dottir  i
odpowiednie imię żeńskie, na przykład
Gundur Gustavsdottir. 
Przykłady  islandzkich  imion  można
znaleźć tutaj:
http://www.halfdan.is/vestur/nofn.ht
m

Tworzenie sekty

Tworzenie  tła  i  postaci  do  gry  jest
równie  ważne  jak  sama  późniejsza
sesja.  Właśnie  teraz  określane  są
zalążki  konfliktów,  wydarzeń  i
wszystkiego, co ważne. 
Na tym etapie  grupa określa,  co  ich
interesuje w pomyśle, jaką historię w
ramach systemu chcą stworzyć. Warto
wykreować  mocne  podstawy  i
zależności,  które  będzie  można
poźniej  wykorzystać  przy  ustawianiu
scen i w konfliktach.
Grupowe  tworzenie  sekty  i  jej
członków to po prostu burza mózgów
w trakcie której każdy może wrzucić
swój  pomysł  do  oceny  i  zależnie  od



tego,  jak  odpowiada  promowanej
przez grupę wizji, pomysł może zostać
zaakceptowany lub zmieniony. 
Czasami  zainspirować  kogoś  innego
do równie  ciekawych rzeczy.  Ważne,
żeby  grający  chciali  dojść  do
porozumienia  i  byłi  szczerzy  w  tym,
czego oczekują od sesji.
Wszystkie  elementy  wymyślone  na
etapie  tworzenia  dogmatów i  innych
faktów  na  temat  sekty   powinny
opisane na karcie kultu dostępnej na
końcu tego dokumentu. 
Karta  kultu  powinna  później  być
trakcie cały czas położona na stole  w
ramach przypomnienia założeń.  

Określenie oczekiwań

Najpierw wszyscy  muszą  się  zgodzić
na ogólny klimat i tematy poruszane
na  sesji.  Czy  interesuje  ich  bardzo
poważna,  wręcz   mroczna  gra?  Czy
pewne  elementy,  jak  brutalność  lub
tortury, będą przemilczać? 
Na ile grający mogą pozwolić sobie w
narracji?  Czy  postacie  mogą  zginąć?
Jak bardzo dozwolone są przerywniki
bardziej  komediowe  lub groteskowe?
Może  są  specjalne  motywy  lub
elementy,  które  grający  chcą,  by
pojawiały się w trakcie gry?

Przykład:
Grupa  zdecydowała  się  na  mniej
obrazową,  jeśli  chodzi  o  brutalność,
grę.  Wolą  za  to  pójść  w  bardziej
psychodeliczną  stronę.  Motywy  ich
interesujące to: 
– izolacja, psychiczna i fizyczna
–  śnieg i zima 
– większy nacisk na obcych.

Kim jest guru?

Czy  jest  wizjonerem  czy  osoba  z
bardziej praktycznym podejściem? Jak
podchodzi  do  kultu.  Czy  chce  go
zdominować  swoją  silną  wolą  i

dogmatami, czy też się odseparowuje
od  innych?  Jakie  są  jego  cele  –
interesuje  go  władza,  oświecenie
swoje, oświecenie innych, przekazanie
dobrej nowiny?

Przykład:
Guru  większość  czasu  spędza  na
medytacjach chcąc skontaktować się
z obcymi. Wpływa na członków kultu
swoim  oddaniem  sprawie  i
okazjonalnym  przebudzeniom,  w
trakcie  których  przekazuje
wiadomości od obcych.

Co się dzieje w sekcie?

Jakie  są  stosunki  między  członkami
kultu?  Czy  grupa  się  rozpada  lub
rozpadła na jakieś  obozy?  Czy  są w
niej frakcje i jak do siebie podchodzą?
Czy grupa ma jeden spójny cel,  czy
każdy dąży swoją własną ścieżką?

Przykład:
O  ile  guru  nie  jest  zainteresowany
władzą, to wytworzył się wewnętrzny
krąg,  który  sprawuje  kontrolę  nad
resztą grupy i który nie jest w sumie
zainteresowanym  objawieniem  guru,
a  tylko  utrzymaniem  kontroli  w
sekcie.

Czego chcą obcy?

Chcą zabrać wszystkich do duchowego
wymiaru?  Przekazać  dobrą  nowinę?
Wyssać  ludzkie  dusze  i  zniszczyć
Ziemię?  Potrzebują  ludzkich  ciał  do
opętania? Chcą wprowadzić pokój na
ziemii?  Nie  chcą  niczego  i  są
kompletnie niezrozumiali dla ludzkiego
umysłu? Są zbiorowym urojeniem?

Przykład:
Obcy  są  ciekawi  ludzkiego  świata  i
wymianą informacji i doświadczeń.

Fakty dotyczące guru, sekty i obcych



są  nazywane  dogmatami  i  mają
przełożenie  mechaniczne  na  grę.
Każdy  z  grających  może  w  trakcie
konfliktu  powołać  się  na  dogmat  i
opisując  wydarzenie  będące  w
związku z kontekstem dogmatu oraz
konfliktu i dzięki przerzucić wynik na
kostce dziesięciościennej.
 
Ustalenie szczegółów

Teraz przyszła pora na dokładniejsze
określenie  wszystkich  powyższych
faktów. Grupa tworzy  krótką historię
sekty,  jej  liczebność,  kilka
podstawowych  faktów  o  życiu  guru.
Informacje  mające  bezpośrednie
przełożenie na detale na sesji.

Przykład:
Wrota  Niebios  założył  10  lat  temu
Olaf  Oskarsson.  Pewnej  nocy doznał
objawienia  i  otrzymał  przekaz  od
obcych  podczas  jednego  z  bardziej
niesamowitych widoków zorzy.
Najpierw rozgłaszał swoje objawienie
w internecie.  Stąd  się  właśnie  wziął
wewnetrzny  krąg.  Trzon  sekty
przeniósł się do samotnego domu w
centrum  Islandii,  skąd  wciąż
prowadził rekrutacje przez sieć.
Obecnie,  w  związku  z  rychłym
przybyciem  obcych,  wszelki  kontakt
ze  światem  zewnętrznym  został
zerwany. 
Sekta liczy około 10 osób, nie licząc
guru,  gdzie  dwie  osoby  stanowią
wewnetrzny krąg rządzący neofitami. 
Niewiele  jest  wiadomo  o
wcześniejszym życiu mistrza  – tylko
członkowie  wewnętrznego  kręgu
znają jego tożsamość. 
Guru  obecnie  zrezygnował  z
jakiegokolwiek imienia.



Tworzenie postaci

Jak wielu bohaterów?

Istotną rzeczą w tym etapie tworzenia
sytuacji jest uświadomienie sobie, że
nie trzeba tworzyć wszystkich postaci
w sekcie.  Byłoby to o wiele  za duzo
pracy. 
Na  razie  wystarczyć  stworzyć
najważniejsze  osoby  do  pierwszego
rozdziału . Resztę można wprowadzić
w momencie, kiedy będą potrzebni do
konfliktu lub podczas Rytuału.

Rola w sekcie

Warto  spojrzeć  na  poprzednie
ustalenia  dotyczące  sekty,  jej
struktury  oraz  guru  i  wypisać
podstawowe, najważniejsze osoby na
razie  nazywając  je  tylko  ogólnymi
miejscami w hierarchii.
Większość  scen  będzie  odbywać  się
między tymi samymi postaciami lub w
obrębie sekty,  dlatego wystarczy na
początek  do  rzuszenia  fabuły  z
miejsca  kilku  dodatkowych  npców
oprócz postaci graczy. 
Dużo  zależy  od  liczebności  drużyny.
Grupa  złożona  z  czterech  lub  pięciu
graczy  sama stworzy  na  tyle  mocną
dynamikę między swoimi postaciami,
że  niepotrzebna  będzie  duża  ilość
bohaterów  niezależnych.  Co  innego
dwóch graczy, oni mogą potrzebować
trzech  lub  czterech  npców  do
stworzenia  wystarczająco  silnych
powiązań między nimi. 
Pięć,  sześć  wszystkich  ważnych
postaci powinno wystarczyć na dobry
początek.  

Przykład:
W grupie powiedzmy jest trzy osoby
plus mg. Patrząc na ustalone rzeczy
na  temat  sekty,  mozna  wykluczyć
guru  jako  postać  –  cały  czas
medytuje,  tylko  z  rzadka  się

odzywając. Dalej jest dwóch członków
wewnętrznego  kręgu  –  ich  warto
rozpisać,  bo  pewnie  będą  wiele
działać w sekcie. 
Gracze  potrzebują  trzech  postaci,
żeby  mieli  kim  kierować  i  kogo
odgrywać na początek, więc potrzeba
kolejne trzy postacie.
Jednak  jeden  z  graczy  chce  zagrać
kimś z wewnętrznego kręgu, podczas
gdy reszta woli zagrać neofitami. To
daje  sześć  postaci.  Dwie  z
wewnętrznego kręgu, w tym jedna z
nich  to  postać  gracza,  czterech
neofitów, z których dwie bohaterowie
niezależni.   

Pomysł na postać
  
Skoro  jest  już  zrobiony  podstawowy
podział  według  wewnętrznych  relacji
w kulcie,  grający powinni zastanowić
się,  jakie  ogólne  koncepcje  będą
pasowały do wymyślonych przez nich
dogmatów i szczegółów. 
Ważne,  żeby  postacie  wprowadzały
jakieś ciekawe elementy albo pomysły
kontrastujące z założeniami kultu. Im
mocniejszy  wątek  wnoszony  przez
postać  lub  konflikt  między  osobami,
tym lepiej.
Może się zdarzyć, że gracze nie będą
chcieli  tworzyć  mocnych  lub
ciekawych npców z  obawy przed  ich
dominacją w grze. To błąd. 
Przy  proponowanym  sposobie  gry
interesujące i konfliktowe postacie to
podstawa  do  mocnych  sesji.  Osoby
odgrywane przez graczy mogą się im
sprzeciwiać,  współpracować  z  nimi  i
podejmować  ważne  decyzje  w
odniesieniu  do  działań  właśnie  tych
bohaterów niezależnych. 
No  i  będą  mogli  w  późniejszych
rozdziałach się w nich wcielić.

Przykład:
Grupa  ustaliła  następujące  pomysły



na ważne osoby -
– żądny  władzy  cynik(wewnętrzny

krag)
– fanatyczka  zakochana  w  guru

(wewnętrzny krag)
– starzejąca się gwiazda pop(neofita)
– przestępca chowający się w sekcie

przed prawem(neofita)
– paparazzi
– zrozpaczony człowiek

Reszta  członków  kultu  to  na  razie
statyści.

Przekonania

W  kolejnym  etapie  ustalane  są
elementy  określające,  czego  osoba
chce,  jakie  ma podejście  lub jak się
może zachowywać. 
Są  trzy  rodzaje  przekonań,  które
trzeba dla każdego określić:

– o sobie
– o sekcie
– o kulcie

Opinia  o  sobie  określa,  jak  sama
nazwa wskazuje,  co  postać  sądzi  na
swój temat i swojego życia. Mogą to
być  też  fakty  z  jej  życiorysu
określające i nadające cel postaci. 

Przykłady:
– Nie mam już nic do stracenia.
– Jestem  cynikiem,  nic  mnie  nie

wzrusza.
– Jestem  niebezpieczny,  ściga  mnie

policja.
– Gdybym  tylko  mógł  cofnąć  moje

decyzje.
– Miłość to podstawa.

Opinia o sekcie opisuje jaką, według
siebie, postać pełni rolę w kulcie, jej
prywatne cele wobec organizacji   lub
co  dla  niej  wynika  z  pobytu  we
Wrotach Niebios .

Przykłady:
– Jestem  tylko  małym  trybem  w

boskiej organizacji
– Odnajdę wszystkie brudy i sekrety

kultu.
– Łatwy łup
– Muszę gdzieś przynależeć
– Miejsce spokoju.

Opinia  o  obcych  to  postawa  postaci
wobec samych obcych i ich celów. Czy
je popiera? Sprzeciwia się im? Uważa
sam pomysł obcych za bzdury? Może
czeka żarliwie na ich przybycie?

Przykłady:
– Chciałbym w nich uwierzyć.
– Nie potrzebuję żadnych dowodów.
– Poświęcę im wszystko.
– Wygodne kłamstwo.
– Widziałem ich!

Przekonania  są  ważne  z  kilku
powodów. Po pierwsze,  określają jak
postać  będzie  odgrywana.  Jej  cele,
dążenia i to, w co wierzy. 
Dla  bohatera  z  mocnymi  i  jasno
określonymi przekonaniami łatwo jest
ustawić  scenę.  Taka  osoba  łatwiej
będzie mogła wpłynąć na fabułę. 
Jest  też  mechaniczny  zysk  z  tego
elementu  postaci  –  każdy  z  graczy
może zaryzykować swoje przekonanie
i  dzięki  temu  przerzucić  wynik  na
kości.

Aspekty

Ostatnim  etapem  tworzenia  postaci
jest  przydzielenie  każdej  postaci
aspektu w trzech kategoriach:

– fizyczne
– społeczne
– umysłowe

Kategorie  mają  swoje  oczywiste



zastosowania  i  służą  do  darmowych
przerzutów w przypadku przegranego
konfliktu.  Określają  też  dokładniej
postać.

Przykłady:
– fizyczne:  bokser,  cherlawy,

atletyczna budowa, refleks,... 
– społeczne:  przystojny,  wygadany,

sławny, podejrzany,...
– umysłowe:  sprytny,  profesor,

nieuk, dużo czyta,... 
 
Przykład postaci:

Imię: Arnold Ainursson\
Rola w kulcie: Neofita
Pomysł: Przestępca ukrywający się w
sekcie

O  sobie:  Jestem  niebezpieczny,
policja ściga mnie za zabójstwo.
O  kulcie:  Łatwo  mogę  sektę
wykorzystać,
O obcych: Nie interesują mnie obcy.

Fizyczne: Bokser
Społeczne: Brutal
Umysłowe:  Zostawiam  myślenie
innym. 

Podsumowanie

Po  stworzeniu  sekty  i  znaczących
wyznawców  następuje  ostatnia  faza
przygotowań. 
Teraz  trzeba  tylko  ponownie
sprawdzić,  czy  wszystko,  co  zostało
do tej pory spisane pasuje grającym.
W razie  wątpliwości  lub niezgodności
poprawić.  Na  koniec  zostaje
określenie ilości rytuałów.
Rytuały  kończą  każdy  rozdział,  więc
ich ilość określa, ile będzie rozdziałów
– jak szybko  skończy  się  gra  i  jaka
gęsta  od  wydarzeń  będzie  fabuła.
Można  ilość  rytuałów  zostawić  do
określenia później, jednak posiadanie

znanej  liczby  wcześniej  pozwala  na
jasne  postawienie  sprawy,  czego
można oczekiwać w danym rozdziale.
Im  bliżej  nadejścia  obcych,  tym
bardziej  sytuacja  powinna  się
zagęszczać i kipieć od emocji.



Ustawianie scen

Ustawianie scen

Jeśli  kiedykolwiek  prowadziłeś,  to
ustawiałeś sceny, tylko nie nazywałeś
tego w ten sposób. Ten cytat najlepiej
pokazuje, czym jest ustawianie scen.
To po prostu określenie, co się dzieje
w niej i kogo dotyczy. 
We Wrotach Niebios poświęcam temu
oddzielny  rozdział  dla  podkreślenia
wagi  tej  czynności  dla gry.  Co czyni
scenę  mocną  i  znaczącą?  Dlaczego
niektóre  wypadają  lepiej  i  bardziej
skupiają uwagę grających, a niektóre
są  zbywane  półsłówkami  i  nic  nie
znaczącymmi deklaracjami?
Scena  jest  podstawową  jednostką
sesji.  Skupia  sie  na  pojedynczym
wydarzeniu,  które  może,  choć  nie
musi,  mieć  znaczenie  dla  fabuły.
Często właśnie “może, choć nie musi”
jest  kluczowym  elementem  jej
powodzenia.
Zamiast  pominąć  nudne  i  nic  nie
znaczące elementy i  przejść  od razu
do rdzenia konfliktu,  mg lub grający
zatrzymują się na detalach. 
Pierwsza  porada,  jaką  mogę dać,  to
agresywne  ustawianie  scen  –  jeśli
grając  przykładowo  w  grę  fantasy
wiadomo, że  na szczycie  góry czeka
na  bohaterów  wielki  zły,  a  nie  ma
pomysłu na scenę ze wspinaczką lub
byłby  to  tylko  przerywnik  przed
głowną  walka,  to  można  scenę  ze
wspinaczka  pominąć  i  od  razu
stwierdzić  “Gdy  wspięliście  sie  na
szczyt góry...”.      
Inną ważną sprawą w ustawianiu scen
jest  to  czego  i  kogo  ona  dotyczy.
Mistrz  gry  we  Wrotach  Niebios  ma
wyraźne  wskazówki  przy  tych
elementach. 
Ma  dogmaty  kultu  i  przekonania
każdej  postaci.  Wystarczy  spojrzeć  i
porównać je ze sobą. 
Żądnego  władzy  cynika  można
skonfrontować  z  guru,  który  właśnie

się  ocknął  z  transu  i  kieruje  wobec
niego  kazanie.  Fanatyczkę  oddaną
kultowi  można  postawić  wciąż
pozującej  na  sławną  osobę  byłej
gwiazdy pop. 
Istotne  jest,  żeby  scena  czemuś
służyła. Stawiała postać gracza wobec
problemu,  wyboru  czy  też
konfrontowała  go  z  innymi  opiniami
lub dogmatami.
Przy  korzystaniu  z  powyższej  rady
warto pamiętać, że gracze też powinni
mieć swój udział w sesji. Scena  nie
może  narzucać  wyboru  lub
zakończenia.  Rolą  gracza  jest
rozwinięcie  sytuacji  i  podjęcie
decyzji.
Pomimo,  że  w  tej  grze  mistrz  gry
ustawia  sceny,  to  warto  przyjmować
pomysły graczy na sam jej pomysł lub
elementy i osoby uczestniczące, które
gracze proponują dodać. 
Mg nie  jest  doskonały i  nie  czyta  w
myślach. Nie zawsze będzie wiedział,
co dokładnie graczy zainteresuje i czy
będą  się  chcieli  w  daną  sytuację
zaangażować. 
Dlatego  pomysły  płynące  od  innych
grających  mogą  zwiększyć
skoncentrowanie  się  na  sesji  i
zainteresowanie  osób  nie
uczestniczących w danej scenie. Jeśli
będą wiedziały, że ich głos jest ważny,
będą zwracały uwagę na toczące się
wydarzenia.
We  Wrotach  Niebios  rdzeniem sceny
jest  konflikt  i  mechanika  jego
rozstrzygania.  Scena  powinna  być
ustawiana  pod  określone  zarzewie  –
określoną  sporną  sytuacje  i  obie
strony  powinny  mocno  kierować  się
ważnymi w scenie motywacjami, żeby
coś osiagnąć. 
Gracz  powinien  być  aktywny  w
dążeniach  swojej  postaci  lub  chcieć
coś  udowodnić  innej  osobie  lub
osiagnąć w danej scenie. Jesli któraś
ze  stron  widzi  cel  do  osiągnięcia
powinna żądać konfliktu.



Konflikt 

Kiedy jest konflikt?

Wtedy,  gdy  jedna  ze  stron,  postać
gracza lub npca, chce coś osiągnąć, a
druga  się  temu  sprzeciwia.  W
przypadku konfliktu w scenie, w której
występuje  jedna  osoba,  sprzeciwiać
się  może  mg  określając,  co  się
wydarzy  w  przypadku  przegranej
postaci.
W  przypadku  sytuacji,  w  której
przeciwnikowi lub mg odpowiada
cel  postaci,  ta  stawka  po  prostu
zwycięża  bez  rzutu. W  innych
przypadkach  trzeba  odwołać  się  do
mechaniki rozstrzygania konfliktów.

Przykłady:
– Fanatyk  chce  przekonać  sceptyka

do  wiary  w  obcych  –  sceptyk  w
oczywisty  sposób  się  na  to  nie
godzi.

– Dziennikarz  chce  zdobyć  od
kapłana  wewnętrznego  kręgu
informacje  o  guru  –  członek
wyższej kasty nie chce ich udzielić.

– Przestępca próbuje pobić i zgwałcić
kapłankę.

– Gwiador  próbuje  pozbyć  się
natrętnego  zrozpaczonego
człowieka,  który  chce  mu
opowiedzieć  o  swoim  przegranym
życiu.

– Przestępca próbuje odnaleźć drogę
w gigantycznej śnieżycy

– Fanatyk próbuje zrozumieć symbole
języka obcych

O co chodzi w konflikcie?

Wiadomo już,  że żadna ze stron nie
zamierza  zrezygnować.  Wtedy
nadszedł  czas  określenia,  co  strony
chcą  osiągnąć.  Mówiąc  najkrócej,
strony określają swoje stawki.
Stawki  najczęściej  nie  są  prostym
binarnym  wynikiem  “wyjdzie  –  nie

wyjdzie”.  Nawet  w  przypadku
przegranej  wydarzenia  powinny
potoczyć się w ciekawą stronę.
Zamiast  czystej  porażki,  postaci
stanęła  na  drodze  nowa  przeszkoda
albo inne utrudnienie czy niekorzystny
zwrot akcji.
Dobrą pomocą przy określaniu stawek
jest  określenie,  co  tak  naprawdę
ryzykuje lub chce zyskać postać:

– swoją pozycję w społeczności
– swoją wiedzę
– fizyczną wyższość nad kimś
– wpływ na kogoś
– zniszczenie psychiczne lub fizyczne

kogoś lub czegoś
– bezpieczeństwo
– itp.

Warto  też  patrzeć  na  stawki  pod
kątem tego, co jest ciekawe dla sesji i
innych grających. Gra się nie tylko dla
siebie.  Jak stawka może wpłynąć na
inne  postacie?  jak  wpłynie  na  inne
wątki, co zmieni w fabule?
 
Przykłady:
– Fanatyk przekona sceptyka/sceptyk

ośmieszy  fanatyka  wobec
społeczności

– Dziennikarz  zyska  informacje/
dziennikarz  uzyska informacje,  ale
za cene upokorzenia

– Przestępca  zgwałci  kaplankę/
kapłanka przekona go do  założeń
kultu 

– Gwiazdor  pomoże  zrozpaczonemu
człowiekowi/gwiazdor  zmanipuluje
zrozpaczonego  człowieka  tak,  że
ten będzie jadł mu z ręki

– Przestępca  znajdzie  drogę  wśród
śnieżycy/przestępca znajdzie drogę
wśrod  śnieżycy,  ale  zgubi
pieniądze, które ukradł

– Fanatyk  odczyta  język  obcych/źle
zinterpretuje treść 



Arena konfliktu

To  po  prostu  skomplikowana  nazwa
na  określenie,  czy  konflikt  jest
fizyczny,  społeczny  czy  umysłowy.
Arenę wybiera osoba, która pierwsza
chciała  konfliktu,  zwana  też
inicjatorem konfliktu.

Przykłady:
– Arena  fizyczna:  bójka,  pościg,

wspinaczka
– Arena  społeczna:  kłótnia,

przekonywanie  kogoś,  uwodzenie,
zastraszanie

– Arena  umysłowa:  dyskusja  o
zasadach  wiary,  gra  w  szachy,
śledzenie kogoś, odnalezienie drogi

Rzuty i  narracja zwycięstwa

Po  stwierdzeniu  konfliktu,  wybraniu
stawek  i  areny  konfliktu  następuje
rzut. 
Każda  ze  stron  rzuca  kostką
dziesięciościenną(k10). Wyższy wynik
wygrywa,  a  zwycięska  strona
prowadzi  narrację  kończącą  scenę.
Niezależnie  od  tego,  czy  wygrał
gracz,  mg  lub  npc,  to  strona,
która  zwyciężyła  opisuje,  jak
konflikt został rozwiązany według
stawki zwycięzcy.

Konsekwencje

Dodatkowo,  jeśli  strona  wygra  z
przewagą co najmniej pięciu punktów
między  wynikami,  może  narzucić
konsekwencję,  czyli  dodatkowe
utrudnienie  wynikające  ze  stawki
zwycięzcy.

Przykład:
Gracz grający fanatykiem wyrzucił 8,
mg  odgrywający  sceptyka  2.  Nie
dość,  że  gracz  grający  fanatykiem
opisuje, jak złamał opór wobec wiary,
to  jeszcze  dodaje  konsekwencję

Niepewny swoich poglądów.

Konsekwencje  mogą  być  trwałe  lub
tymczasowe.  Rodzaj  konsekwencji
określają wspólnie wszyscy grający.
Tymczasowe  znikają  po 2 scenach z
udziałem postaci. 
Trwałych  można  się  pozbyć  tylko  w
wyniku  konfliktu  powiązanego   z
konsekwencją. Gracz sam określa, czy
był   to  odpowiedni  konflikt  i  jeśli
potrafi  udowodnić  reszcie  grających,
swoje  racje,  może  sie  pozbyć
uciążliwej słabości. 

Przykład:
W wyniku  próby  odczytania  symboli
obcych postać zyskała konsekwencję
Prześladują  go  wizje, jednak  grupa
uznała,  że  to  konsekwencja
tymczasowa.
Sceptyk  ma  trwałą  konsekwencję
Niepewny  swoich  poglądów.  Musi
wygrać  jakiś  konflikt  w  którym
przekona kogoś do swoich racji, żeby
się pozbyć tej konsekwencji. 
  
Przerzuty

Jednak strona może się nie zgodzić z
rozstrzygnięciem  i  chcieć  przerzutu.
Wtedy ponownie rzuca swoją kostką,
a do rozstrzygnięcia konfliktu liczy się
nowy  wynik.  W  jednym  konflikcie
strona  może  wykorzystać
maksymalnie trzy przerzuty. Może je
osiągnąć dzięki:

– wykorzystaniu aspektu
– zaryzykowaniu przekonań
– wykorzystaniu dogmatu
– wykorzystaniu  konsekwencji

przeciwnika
    
Wykorzystanie aspektu

Gracz  lub  mg  odgrywający  npca
powołuje się na pasujący do sytuacji
aspekt i przerzuca swoją kostkę.



Jeśli  wykorzysta  aspekt   nie
będący  z  areny  wybranej  przez
inicjatora  konfliktu,  to  zyskuje
konsekwencję  ważną  już  po
zakończeniu  konfliktu.  Gracz  lub
mg  odgrywający  npca  sam  określa
konsekwencję.

Przykład:
Przestępca  wdał  się  w  dyskusję  o
wierze z fanatykiem. Fanatyk wywołał
dyskusję  i  określił  arenę  konfliktu
jako  umysłową.  Przestępca  przegrał
konflikt,  ale  mając  jako  aspekt
umysłowy Zostawiam myślenie innym
gracz  odgrywający  przestępcę  nie
znalazł sposobu, żeby go wykorzystać
do  przerzutu.  W  zamian  za  to
wykorzystuje  społeczny  aspekt
Brutal, jednak  zyskując  przy  tym
konsekwencję Ignorant.

Zaryzykowanie przekonań

Przy  tej  możliwości  grający  wybiera
jedno  z  trzech  przekonań  określając
jak wpisuje się ona w obecny konflikt i
przerzuca swoją kość.  W przypadku
przegranej  będzie  musiał  swoją
opinię zmienić zgodnie ze stawką
zwycięzcy  –  w  wyniku  tej  sceny
nastąpiła przemiana wewnętrzna.

Przykład:
Zrozpaczony  człowiek  przegrał
konflikt  z  gwiazdorem(patrz
wcześniejsze  przykłady).  Nie  chcąc
się  jednak  poddać  używa  opinii  O
sobie:  Gdybym  tylko  mógł  cofnąć
moje  decyzje.  W  tym  rzucie  też
przegrał  i  jest  zmuszony  do
przepisania  swojej  opinii  na
wynikajacą  ze  stawki  gwiazdora  –
Inni  pomogą  mi  w  podejmowaniu
decyzji, ja sobie nie radzę.

Wykorzystanie dogmatu

Do  przerzutu  złego  wyniku  można
wykorzystać dogmat kultu. Wystarczy
powołać  się  na  jeden  z  trzech  i
wprowadzić  wydarzenie  nawiązujące
bezpośrednio  do  dogmatu  i  sytuacji
konfliktu.
Na ile wydarzenie moze ingerować w
obecną sytuację, zależy od   założeń
przyjętych  w  określonej  drużynie.
Zgłaszający  fakt  powinien  umieć
zdarzenie uzasadnić.

Przykład:
Żądny  władzy  cynik  chce  oszukać
fanatyczkę  i  ukryć  niewygodne  dla
niego najnowsze objawienie guru. Po
nieudanym  rzucie  grający  postacią
cynika  postanawia  odwołać  się  do
dogmatu  dotyczącego  sekty  -  O ile
guru nie jest zainteresowany władzą,
to  wytworzył  się  wewnętrzny  krąg,
który  sprawuje  kontrolę  nad  resztą
grupy  i  który  nie  jest  w  sumie
zainteresowanym objawieniem guru,
a  tylko  utrzymaniem  kontroli  w
sekcie.
Wprowadza  bójkę  między
wyznawcami, która chwilowo odciąga
uwagę fanatyczki i przerzuca k10.

Wykorzystanie konsekwencji

Jeśli  przeciwnik  ma  konsekwencje  z
poprzednich konfliktów, to mogą one
posłużyć  graczowi  do  przerzutu.
Wystarczy przywołać je w kontekście
obecnego konfliktu.

Przykład:
Przestępca  zdobył  wcześniej
konsekwencję  Ignorant.  W konflikcie
pomiędzy  cynikiem,  a  bandytą    o
zdominowanie  społeczności  grający
cynikiem wykorzystuje konsekwencję
przestępcy  jako  nieznajomość  zasad
wiary i przerzuca swój wynik.

Rozdziały i rytuały



Rozdziały
 
Jeśli  konflikt jest rdzeniem sceny, to
rozdziały  określają,  co jest  ważne  w
całej  grze.  Patrząc  na sesję  z  boku,
można  ją  podzielić  -  pewien  dłuższy
fragment   toczył  się  wokół  pewnych
określonych  wątków  i  rozwijał
określone  tematy.  Kolejny  fragment
skupił się na innych. 
Rozdziały  pomagają  ukierunkować
narrację i  działania grających.  Dzięki
nim  można  stworzyć  w  miarę  jasno
rozwijąjącą  się  fabułę  bez
konieczności  wymuszania  jej  na
graczach  przez  mg.  Dzieje  się  tak
dzięki rytuałom.
Jak  było  wspominane  na  początku,
rytuały:

– kończą dany rozdział
– są wywoływane przez dowolnego z

grających
– w  trakcie  rytuałów  nastepuje

uzgodnienie, co do dalszej fabuły
– ważne wydarzenie pcha sytuację do

rozwiązania  –  przybycia  obcych  i
tego, co może ono znaczyć

    
Dlatego warto wcześniej określić ilość
ilość rozdziałów. To pomoże ustawiać
sceny mg i będzie po części kierowało
działaniami  graczy.  Co  innego  będą
robiły postacie i wydarzy w pierwszym
rozdziale, gdzie wszystko dopiero się
zaczyna,  a  co  innego  w
przedostatnim, w kórym fabuła zbliża
się do zakończenia, a wszystkie wątki
do rozwiązania.
Rozdział  nie  ma  jednej  określonej
długości.  Jego  zakończenie  wywołuje
gracz  widzący,  że  dane  wątki  lub
tematy zostały ostatecznie poruszone
i rozwinięte, a to może się zdarzyć już
po kilku scenach lub w trakcie wielu
scen w przeciągu jednej sesji. 
Dużo  tutaj  zależy  od  ustaleń
grających,  jak  długo  zamierzają  we
Wrota  Niebios  grać.   Jak  bardzo  są

zainteresowani  drążeniem  spraw  i
zabawą fabułą.
Ilość  rozdziałów,  a  co  za  tym  idzie
rytuałow, wynika też z ilości grających
i  umowy  między  nimi-  kto  i  kiedy
wywołuje rytuał:

– Ile  rytuałów  ma  przypadać  na
każdego grającego? W małej grupie
dwu lub  trzyosobowej  na  każdego
grającego może przypadać po dwa
rytuały,  w  większych  raczej  po
jednym.

– Czy  jest  określona  kolejność
wywoływania  rytuałów?  Adam  ma
prawo  do  rytuału  w  pierwszym
rozdziale,  Krzysiek  w  drugim,  a
Mariola w ostatnim.

– Czy  mistrz  gry  ma  prawo  do
rytuałów?

Rytuał

Jest podsumowaniem pewnego etapu
gry  i  rozpoczęciem  nowego.  Składa
się z następujących części:

– Wprowadzenie
– Wizja
– Podsumowanie
– Zakończenie

Wprowadzenie

W  tej  części  rytuału  grający
podsumowuje wydarzenia i określa, co
było dla niego ważne w rozdziale. Nie
muszą  być  to  konkretne  wydarzenia
lub  konflikty,  ale  mogą też  detale  z
opisu, wnioski i przemyślenia postaci.
Tworzy  grunt  i  podstawy  do  wizji.
Wprowadzenie nie powinno być długie
i przedstawiać tylko to, co było ważne
w danym wątku podkreślonym przez
grającego  przedstawiającego  ten
element rytuału. 

Przykład:
Do  sanktuarium  sekty  wdarł  się



niebezpieczny  przestepca  i  wymusił
schronienie. Próba przekonania go do
wiary  zakończyła  się  gwałtem  na
kapłance wewnętrznego kręgu...  

Wizja

Kiedy  grający  już  wytłumaczył  we
wprowadzeniu  swoją  interpretację
rozdziału  przedstawia  ważne
wydarzenie  będące  zwrotnym
punktem całej fabuły.  
Będzie  ono  odwracało  sens  tego,  co
wydarzyło  się  do  tej  pory  albo
przedstawiało  nową  stronę  sytuacji.
Może też po prostu wprowadzać nowy
element.
Warto  pamiętać  o  podstawowych
założeniach  tej gry – ludzkiej wierze i
przybyciu  obcych.  Wizja  powinna
odnosić  do  przynajmniej  jednego  z
tych  elementów.  Od  niej  zależy  w
dużej  mierze  zależy,  czy  następny
rozdział będzie wystarczająco rozwijał
się w stronę zakończenia gry.

Przykład:
Na ciele kapłanki pojawiły się krwawe
symbole języka obcych.
 
Podsumowanie

Na  tym  etapie  rytuału  każdy  z
pozostałych  grających(w  tym  mg)
przedstawia swoją interpetację wizji –
co  to  ważne  wydarzenie  może  dla
niego znaczyć.  Może to robić patrząc
z  punktu  widzenia  postaci  lub  ze
swojego jako gracza lub mg. Określa
swoje znaczenie wizji dla fabuły.
Podsumowanie  powoduje,  że  rytuał
nie należy tylko do jednego grającego
– interpretacje wzbogacają i zmieniają
znaczenie  przełomowego wydarzenia,
dając tym samym pomysły do dalszej
gry  i  ustawiania  scen  w  następnym
rozdziale.

Przykład:
Andrzej:  To  znak  od  obcych,  że  są
niezadowoleni.
Marek:  Kapłanka  jest  w
błogosławionej  przez  obcych  ciąży,
dlatego na niej pojawiły się symbole.
Grzegorz:  Kapłanka  sama  wycięła
sobie na ciele te symbole.

Zakończenie

W tym etapie  cała  grupa  ustala,  co
wynika  fabularnie  i  mechanicznie  z
poprzednich części rytuału. 
Jakie dogmaty się zmieniły w trakcie
gry?  Jakie  opinie?  Może  niektóre
konsekwencje nie mają już znaczenia?
Na tym etapie gracz może też zmienić
postać  z  dotychczas  odgrywanej  na
postać innego gracza lub npca.
Jeśli  zajdzie  potrzeba,  można  też
wprowadzić  dodatkowe  postacie  do
gry  –  czy  będzie  to  dotychczasowy
statysta  z  tła  czy  zupełnie  nowa
postać.
Jeśli  są  potrzebne  zmiany
mechaniczne,  to  dokonywane  są
w tej części rytuału.  
Innym sposobem podejścia do rytuału
jest potraktowanie wprowadzenia jako
streszczenia najważniejszych rzeczy z
ostatniego odcinka serialu, wizji  jako
krótkiej zajawki z przyszłego epizodu,
a  podsumowania  jako  próby
zgadnięcia,   o  co  może  chodzić  w
następnym odcinku.

Ostatni rytuał

Różni się od poprzednich. Jest finałem
całej  gry  i  sprowadza  się  do  wizji
przybycia  obcych  i  ich  reakcji  na
zastaną sytuację zgodnie z dogmatem
na ich temat. Następnie każdy może
wprowadzić  swoje  podsumowanie  ,
nie może już jednak zaprzeczyć wizji,
a jedynie przedstawić to, co znaczyła
wizja dla jego postaci.

Przykładowy kult



Oczekiwania:
Mniej  brutalnie,  za  to  bardziej
psychodelicznie.  Izolacja  psychiczna  i
fizyczna, śnieg, zima. Duży nacisk na obcych.

Dogmaty:
Kim jest guru -
Większość  czasu  spędza  na  medytacjach
chcąc skontaktować się z obcymi. Wpływa na
członków  kultu  swoim  oddaniem  sprawie  i
okazjonalnym  przebudzeniom,  w  trakcie
których przekazuje wiadomości od obcych.

Co się dzieje w sekcie - 
O ile guru nie jest zainteresowany władzą, to
wytworzył  się  wewnętrzny  krąg,  który
sprawuje kontrolę nad resztą grupy i który nie
jest w sumie zainteresowanym objawieniem,
a tylko utrzymaniem kontroli w sekcie.

Czego chcą  obcy - 
Obcy są ciekawi ludzkiego świata i wymianą
informacji i doświadczeń.

Szczegóły:
Wrota  Niebios  założył  10  lat  temu  Olaf
Oskarsson. Pewnej nocy doznał objawienia  i
otrzymał przekaz od obcych podczas jednego
z  bardziej  niesamowitych  widoków  zorzy.
Najpierw  rozgłaszał  swoje  objawienie  w
internecie. Stąd się właśnie wziął wewnetrzny
krąg. Trzon sekty przeniósł się do samotnego
domu  w  centrum  Islandii,  skąd  wciąż
prowadził rekrutacje przez internet. Obecnie,
w  związku  z  rychłym  przybyciem  obcych,
wszelki  kontakt  ze  światem  zewnętrznym
został zerwany. Sekta liczy około 10 osób, nie
licząc  guru,  gdzie  dwie  osoby  stanowią
wewnętrzny krąg rządzący neofitami. Niewiele
jest wiadomo o wcześniejszym życiu guru –
tylko  członkowie  wewnętrznego  kręgu  znają
jego tożsamość. Guru obecnie zrezygnował z
jakiegokolwiek imienia.

Postacie:

Audun Jonsson
Wewnętrzny krąg
Żądny władzy cynik

O sobie:Widziałem już wiele rzeczy w życiu
O kulcie: Wyznawcy to naiwne owieczki
O Obcych: Wiarę zostawiam przegranym

Fizyczne: Mało ćwiczy
Społeczne: Dominujący
Mentalne: Dociekliwy

Jodis Ingimarsdotir

Wewnętrzny krąg
Fanatyczka

O sobie: Byłam mało ważną osobą
O kulcie: Pilnuję porządku
O obcych: Boję sie ich

Fizyczne: Mała
Społeczne Żarliwa
Mentalne: Pamięta wszystkie kazania guru

Arnold Ainursson
Neofita
Przestępca ukrywający się w sekcie

O sobie: Jestem niebezpieczny i ścigany
O kulcie: Nie spodziewają się złego wilka
O obcych: Nie interesują mnie obcy.

Fizyczne: Bokser
Społeczne: Brutal
Umysłowe: Zostawiam myślenie innym. 

Leifur Narfason
Neofita
Dziennikarz

O sobie: Jestem ponad to
O kulcie: Jakie sekrety ukrywają?
O obcych: Chciałbym, żeby byli prawdziwi

Fizyczne: Ostatni raz biłem się w liceum
Społeczne: Wygadany
Mentalne: Spostrzegawczy

James Change(pseudonim)
Neofita
Była gwiazda pop

O sobie: Wciąż jestem sławny!
O kulcie: Jestem tu tylko przejściowo
O obcych: Widziałem ich

Fizyczne: Zniszczony narkotykami
Społeczne: Charyzma
Mentalne: Kiedyś skończyłem studia

Snorri Greipsson
Neofita
Przegrany człowiek

O  sobie:  Gdybym  tylko  mógł  cofnąć  moje
decyzje  
O kulcie: Dali mi drugą szansę
O Obcych: Mogą przyjść choćby teraz

Fizyczne: Zbudowany jak niedźwiedż
Społeczne: Płaczek
Mentalne: Oglądam dużo telewizji



Wrota Niebios
Karta postaci

Imię:

Rola w kulcie:

Pomysł na postać:

Przekonania:

O sobie

O kulcie

O obcych

Aspekty

Fizyczne

Społeczne

Mentalne

Konsekwencje:



Wrota Niebios
Karta Kultu

Podstawowe fakty:

– Sekta znajduje się w Islandii.
– Sekta nie ma bezpośredniego dostępu do świata zewnętrznego.
– Każdy w sekcie ma jakiś powód, żeby w niej być.
– Obcy pochodzą z zorz polarnych
– Obcy w najbliższych dniach zejdą z nieba do swoich wyznawców.

Oczekiwania

Dogmaty:

Kim jest guru?

Co się dzieje w sekcie?

Czego chcą obcy?

Szczegóły:


