Karnawał Blogowy RPG #23
Zanim zagraliście pierwszą sesję
Seji prawi:
„Dziękuję Krzemieniowi za przekazanie
pałeczki. Niech Karnawał trwa!
Ludzie dowiadują się o grach fabularnych
w rożny sposób: od znajomych, z reklamy,
przypadkiem. Czasem zabawa w RPG jest
naturalnym przedłużeniem innego hobby –
zainteresowania fantastyką, planszówkami,
grami bitewnymi itp. Zwieńczeniem jest
rozegranie pierwszej sesji.
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KB RPG: Jak grom z jasnego nieba
Kolejna edycja Karnawału obraca się wokół naszych początków z grami
fabularnymi. Kilkoma zdaniami Seji wywołał u mnie falę wspomnień i wielu
myśli. Gdy jednak patrzę wstecz, nie widzę niczego nadzwyczajnego, żadnego
spektakularnego początku. Moja przygoda z RPG zaczęła się nagle. Nawet się
jej nie spodziewałem, dlatego ciężko mi wskazać na jakąś drogę „przed”.
Chciałbym jednak opowiedzieć o pierwszej sesji i o tym, co było później.
Zmierzając wstecz, próbuję odtworzyć sobie obraz dziesięcioletniego
kurdupla. Fantastyka była dla mnie jeszcze nieodkrytym lądem. Nie potrafię
jednoznacznie stwierdzić, czy moje pierwsze spotkanie z RPG miało miejsce
przed czy po przeczytaniu „Hobbita”. Jednoznacznie jednak mogę stwierdzić,
że wtedy miałem w głowie raczej granie w piłkę (żyłem mistrzostwami świata we
Francji), marzyłem też o przepłynięciu całej szerokości jeziora, nad którym
spędzałem większość swoich wakacji. Jeździłem również na obozy sportowe,
gdzie wieczorami chodziło się oglądać laski na obozowej dyskotece, a nie
siedziało w pokoju z jakąś książką i kostkami. Dlatego chyba pierwsze
spotkanie z RPG było wstrząsem, którego efekty odczuwam do dzisiaj.
Pewnego słonecznego dnia na piętrze domku letniskowego starszy o rok kuzyn
wyjął podręcznik do Warhammera i pokazał go mnie oraz drugiemu kuzynowi.
Szybko wytłumaczył o co w tym chodzi, a ja byłem cholernie zdziwiony. Mogę
nazwać swojego bohatera jak chcę? Wow! To będzie nazywał się tak samo, jak
ja. Wylosowałem profesję żeglarza i byłem z tego niesamowicie dumny i miałem
wrażenie, że to nie jest przypadek (patentu do dziś nie mam, ale trochę
pływałem i odnajduję się na jachcie). Drugi gracz wylosował profesję żołnierza
okrętowego. To zdecydowanie nie mógł być przypadek. Łatwo zatem się
domyślić, że nasza przygoda musiała zacząć się gdzieś w pobliżu morza. I oto
byliśmy w portowej karczmie. Ponieważ na swojej karcie postaci miałem
umiejętność „taniec”, uznałem za słuszne wykorzystanie jej. Podczas gdy mój
bohater robił z siebie durnia, jego towarzysz podsłuchał rozmowę kilku
nikczemników, którzy zamierzali ukraść z okrętu jakiś niezwykle cenny ładunek
(nie jestem pewien, chyba była to jakaś korona). Nie zdążyliśmy ich
powstrzymać, bo jakimś cudem trafiliśmy do paki, jednak dość szybko z niej
wyszliśmy, po czym ruszyliśmy w pogoń za statkiem. Ostatnia scena toczyła się
na plaży, gdzie złodzieje uciekali ze skrzynią. Byli daleko. I tutaj znów
przeżyłem szok: grający ze mną kuzyn powiedział, że daje mi swoją kuszę i
mam strzelać. Jak to? On może mi dać swoją kuszę? Tak po prostu? I mogę
wpisać ją do swojego ekwipunku? No ja nie mogę! Wystrzelałem tych drani.
Miotałem bełtami jak sam szatan!
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Moje pierwsze zderzenie z RPG było zatem jak grom z jasnego nieba. Bo kuzyn
mnie zawołał i powiedział, że gramy. Bez ostrzeżenia. Bez oglądania innych
kolegów, jak to robią (fuj, brzmi dziwnie). Bez jakiegokolwiek wzorca.
Niespodziewanie trafiłem na ścieżkę, którą idę do dzisiaj, już jako nieco
dojrzalszy człowiek. Moje podejście do gier fabularnych zdecydowanie
ewoluowało. Mam za sobą różne fazy, z których dziś śmieję się do rozpuku.
Wmawiałem sobie, że najlepsze sesje Warhammera prowadzę wtedy, kiedy
mam doła. Wierzyłem, że jestem uosobieniem mroku. Byłem wrogiem
nadmiernego używania kostek, chciałem sięgnąć po mistrzostwo w
storytellingu. Wmawiałem sobie, że jedyną prawdziwą grą fabularną jest
Warhammer i brzydzę się wszystkim innym. Że nigdy w nic innego nie zagram,
a tym bardziej nie poprowadzę. Przez jakiś czas wierzyłem, że gry fabularne
można zaliczyć do sztuki, szukałem perfekcyjnej sesji, sam tworzyłem mnóstwo
gównianych tekstów, wierząc, że wznoszę się na wyżyny artyzmu. Później
znalazłem drewnianą pałę i porządnie jebnąłem się nią w łeb.
Dziś po prostu lubię poprowadzić. Sprawia mi to przyjemność. Już się nie
wściekam, że ktoś nie odgrywa swojej postaci. Bo ja sam nie odgrywam
szczególnie swoich BNów. Lubię, gdy moi gracze angażują się w sesję, lubię,
gdy dodają coś od siebie. Ba! Cieszę się jak gwizdek. Wtedy czuję, że nie jest
to czas stracony. Okazuje się, że tworzenie fajnej i wspólnej historii może
odbywać się bez tych wszystkich wzniosłych bzdur, w które kiedyś wierzyłem.
Czasem śledzę blogi innych RPGowców i zastanawiam się, czy to ze mną jest
coś nie tak, czy z nimi. Doszukiwanie się jakichś teorii, tworzenie definicji,
używanie słów, których nie rozumiem. O co w tym wszystkim chodzi? Coraz
częściej szukam drogi do tej pierwszej sesji, na której nie liczyło się dobre
odgrywanie, jakaś immersja czy inne trudne słowo, a cholerna zabawa! Zabawa
z wykorzystywania własnej wyobraźni. Bądź co bądź to rzadka umiejętność w
dobie mediów zabijających zjawisko samodzielnego myślenia. Chciałbym zatem
tę umiejętność jeszcze przez jakiś czas pielęgnować w sposób oczyszczony z
tych wszystkich głupich, przeintelektualizowanych naleciałości, jakby RPG było
„czymś więcej”.
Z drugiej jednak strony do gier fabularnych podchodzę bardzo emocjonalnie i
muszę to szczerze przyznać. Nadal je kocham, nadal z radością gapię się na
półkę z różnymi podręcznikami. Nadal potrafię o nich bez przerwy opowiadać i
zmuszać znajomych, żeby słuchali mojego gadania. Czasem czuję się w tej
pasji osamotniony, bo moi kumple zwyczajnie podchodzą do tego inaczej.
Między nami jest przepaść, ale mam wrażenie, że to oni stoją po tej „zdrowszej”
stronie. Dlatego w żadnym razie nie każę im tej przepaści przeskakiwać, bo to
nie ma przecież żadnego sensu. Boję się, że wpadnę w pułapkę, że znów
uświęcę gry fabularne do jakiegoś niewyobrażalnego stopnia. Gdybyście coś
takiego u mnie zauważyli, przypominam o możliwości użycia zdrowego
prawego sierpowego, który wszystko naprostuje.

Autor: Kornel
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Wyznanie casuala komputerowego
Pomysł taki prosty, a zarazem dopiero teraz wykorzystany. 23. edycja Karnawału Blogowego o
wszystkim przed pierwszą sesją RPG. Tyle wpisów w Internecie o tym, jak się gra, ale mało o tym, jak
zaczęło się grać w RPG.
W moim przypadku zbieranie się do pierwszej sesji RPG zajęło mi naprawdę sporo czasu; około 1,5
roku. Nie było w tym ani przełomu, ani niespodzianki, przez co przegapiłem chyba najlepszy moment
na rozpoczynanie tego hobby, w którym pod kloszem szkoły i rodziców można było rozgrywać mało
wykwintne sesje w wieku gimnazjalnym.
Sam termin "RPG" kojarzyłem już od końca edukacji w szkole podstawowej, kiedy gdzieś
doczytałem, ze są "cRPG" i "papierowe RPG". Pierwsze informacje o tym drugim natrafiłem dość
przypadkiem (szukając informacji o Icewind Dale 2 w Internecie) w roku 2006, kiedy to napotkałem
na jakąś niszową stronę o trzeciej edycji D&D. Wcześniej nie miałem stałego ani solidnego kontaktu z
fantastyką: ot, przeczytana trylogia "Władcy Pierścieni" oraz "Hobbit, czyli tam i z powrotem" kiedy
miałem 13 lat, wcześniej przejrzane numery "starej" Fantastyki oraz Fenixa w biblioteczce w
mieszkaniu dziadków. W gimnazjum widziałem, jak podczas przerw i "okienek" niektórzy uczniowie
grali w drugą edycję Warhammera [dzisiaj w pamięci rozpoznaję te karty postaci]. W roku 2007
miałem okazję pograć w trybie solowym u pewnego MG-ka, który rozdawał karty postaci oparte na
swoim autorskim systemie i co przerwę dogadywało się z nim, co robi postać. Długo to nie trwało…
W roku 2006 natrafiłem na Zieloną Wieżę i jej forum, posiedziałem tam z pół roku, przy okazji
wchłaniajac wiele informacji o RPG i odgrywając na tamtejszym czacie. Niemniej, poza - z dzisiejszej
perspektywy bardzo mizerną - teorią o RPG, właściwie nie miałem żadnego praktycznego obycia się z
tym hobby. W "cRPG" nagrałem się choćby poprzez gry takie jak Icewind Dale 2, The Elder Scrolls 3:
Morrowind, Neverwinter Nights oraz k4 niszowych z gazety "Gry Komputerowe"; w tak wąskim
gronie gier tego rodzaju powinienem przytoczyć "nie-cRPG" z elementami tychże: pierwsze cztery
edycje HoM&M, pierwsza część Disciples, Warcraft 3. Niewątpliwie, gdybym nie przeczytał solucji
do ID 2 dołączonej do solucji HoM&M IV, pewnie nie pograłbym ani w Dolinę Lodowego Wichru,
ani w "te papierowe RPG". Znajomość czterech ksiąg J.R.R. Tolkiena nie zmieniłaby tego stanu
rzeczy, a przelotnie przejrzane Fantastyki i Fenix'y (w poszukiwaniu czegoś lepszego niż ogrom
opowiadań) były zaledwie cegiełką w murze.
Zanim przejdę do okresu bliskiego mojej pierwszej sesji, wspomnę o paru faktach. W roku 2006 lub
2007 poprowadziłem jakąś sesję swojemu kuzynowi i cioci na podstawie... pewnego przykładu w
Fenix'ie opisujący, na czym polega RPG i przedstawiający przykładową mechanikę i rozgrywkę. Z
tych prób dużo nie wyszło (zaledwie godzina gry z braku czasu graczy), dlatego nie "uznaję" tego za
sesję RPG. Podczas przebywania na forum Zielonej Wieży zapisałem się do jakiejś sesji forumowej w
Monastyrze - a później do tamtejszej forumowej gry "masowej" - lecz z tych prób nic istotnego nie
wyszło.
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Pierwszą - nazwijmy "właściwą" - sesję RPG przyszło mi rozegrać w październiku 2007 roku, kiedy
jeden z moich osiedlowych znajomych zakupił podręcznik do drugiej edycji Warhammera i
zadeklarował, że poprowadzi sesję. Zgodziłem się bez wahania, tym bardziej że to było coś innego niż
D&D. Mimo, że Mistrz Gry zupełnie nie dał rady poprowadzić nawet z gotowca "Popioły
Middenheim", rozgrywka i mechanika spodobały mi się. Grałem wtedy postacią całkowicie
wylosowaną, dość wysokim [167 cm] i szczupłym [60 kg] krasnoludem ochroniarzem, obok elfa
kanciarza, człowieka górnika i niziołka strażnika dróg. Nie pamiętam dokładnie całej fabuły sesji, lecz
do radosnych momentów sesji doszło wtedy, kiedy "kanciarz łomem odciął nogę skavenowi" czy
"pistoletem oderwał łeb wielkiemu szczurowi". Sesja zakończyła się z Bohaterami w kanałach.
Po tej sesji, Mistrz Gry długo ociągał się z poprowadzeniem kolejnej sesji, aż w końcu (po trzech
tygodniach) jeden z graczy zaprosił mnie i kolejnego do gry w trzecią edycję D&D. I tak zaczęło się
moje hobby, zwane Grą Fabularną czy Grą w Odgrywanie Ról, jak kto woli...
Wychodzi na to, że kontakt z RPG mam już dobre pięć lat, a w tym czasie moje podejście do tego typu
gier zmieniało się dość znacznie. Wpierw moim celem było tylko i wyłącznie granie dla samej zabawy
i odgrywania ["epoka" RPGowania na czacie ZW, pierwsza sesja w WFRP 2 ed.], a mechanika była
głównie "interesującą ciekawostką"; może to dlatego, ponieważ z konkretnym kompletnym systemem
nie miałem w ogóle styczności? Później zaczęło rosnąć dla mnie znaczenie reguł na sesji RPG, choć
do lata 2008 roku były one tylko i wyłącznie dla uniknięcia nieporozumień. Najprawdopodobniej
stosując błędnie wyrażenia, uważałem [w roku 2008] że "RPG jest jak teatr, z tym że prowadzimy
postać samodzielnie". Ciągota do optymalizacji siedziała już od pierwszych k10 sesji w D&D 3.0,
niemniej dopiero od momentu, kiedy zacząłem prowadzić nowym osobom [jesienią 2008 roku],
mogłem już trochę określić siebie jako kogoś, kto "lubi optymalizację". Resztę historii moich
poglądów RPGowych znacie, gdyż były co najmniej podobne do obecnych.
Co było jednak najważniejsze? Możliwość rozegrania we wspólnym gronie długich sag-kampanii,
pielęgnowania o mechanikę i nie-mechanikę swojego Bohatera, tworzenia wydarzeń w innym świecie.
Mimo że w swoich pierwszych sesjach stworzyłem najprawdopodobniej najgorszego gniota
optymalizacyjnego jakim kiedykolwiek zagrałem (człowiek Wojownik), mimo że dystansu do gry
miałem bardzo niewiele, to nie mogę uznać swoich pierwszych przygód z RPG za "złe
doświadczenie". Później już nigdy nie tworzyłem tak licznych materiałów pozasesyjnych, jak
rysowanie swojego bohatera, herbu rodowego, budowanie [prostego, ale jednak] rodu
genealogicznego bohatera, zajmowaniem się (wraz z graczem) planami renowacji zrujnowanej
posiadłości rodowej czy próbami montowania biznesu w świecie tych kampanii.
Podsumowując: moja droga do RPG, pierwszej sesji RPG, była nader długa i kręta w porównaniu do
czasu, od kiedy rozgrywam sesje. Jednocześnie proces zdobywania pierwszych doświadczeń z tym
hobby na tyle rozmyty, że trudno mi pisać o konkretnej dacie wejścia w świat gier fabularnych (gier w
odgrywanie ról, jak kto woli): uznaję więc dopiero moment rozegrania pierwszej sesji RPG "w
całości". Gdybym był odważniejszy, może w roku 2006 zacząłbym zagadywać rówieśników o ten
"Warhammer", dopytywać się o to, kiedy i czy grają poza szkołą...

Autor: Laveris de Navarro
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Ile PeDeków?
Blog poświęcony grom fabularnym i LARPom

NIEDZIELA, 3 LIPCA 2011

Złap je wszystkie!
Przełom czwartej i piątej klasy podstawówki to wtedy poprowadziłem pierwszą w życiu sesję
RPG. Tamte czasy z pozoru pamiętam dość
dobrze, jednak już dawno rozmyły mi się
szczegóły, które poprzedzały rozpoczęcie
przygody z fantastyką. Tak się jednak złożyło, że dzięki najnowszej edycji
Karnawału Blogowego RPG prowadzonej przez Sejiego (trudna odmiana)
miałem okazję odświeżyć wspomnienia.
Wszystko zaczęło się tak nagle, że aż trudno w to
uwierzyć. Pierwszym impulsem i sprawcą całego
zamieszania był on: GameBoy Color. Drugim, o
wiele istotniejszym: Pokemon Blue. Gdy kumpel z
klasy dostał przytarganą z Niemiec kieszonsolkę
wraz z grą, utonęliśmy. Był rok 2000, w telewizji
pojawił się serial (nie najwyższych lotów, ale
rozkręcił pasję), a my graliśmy i usiłowaliśmy zrozumieć, dlaczego
Squirtle dostaje baty od Pidgeya. Wtedy odkryliśmy, czym jest poziom
doświadczenia! A także to, że mając Pokemona na 6 nie pokonamy tego na
9. Tak, to była pierwsza gra RPG, z jaką mieliśmy do czynienia. Wciągała
do tego stopnia, że dyskusje nad taktyką walki i doborem "drużyny"
toczyliśmy przez długie miesiące.
W międzyczasie zasłyszeliśmy gdzieś o grach paragrafowych - książkach,
w których co kilka zdań, akapitów bądź stron można wybierać, jak potoczą
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się losy głównego bohatera. Już wtedy coś zaczęło nam świtać... Nie
pamiętam już, czy sami na to wpadliśmy, czy też usłyszeliśmy jakieś
plotki, że można spróbować tego na żywo. Nie mieliśmy wtedy dostępu do
internetu, nie słyszeliśmy nic o "Magii i Mieczu".
Pamiętam, że pewnego razu postanowiliśmy po prostu spróbować. Ja
zostałem wytypowany na pierwszego Mistrza Gry. Dawid, Filip i Rafael
byli graczami. Nie mieliśmy pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak systemy
czy podręczniki. Sam wymyśliłem mechanikę, z której swoją drogą nigdy
nie skorzystaliśmy. ;) O ile pamiętam, "kampania" liczyła sobie całe dwie
sesje, była luźno inspirowana historią z gry "Baldur's Gate" (o której wtedy
tylko słyszeliśmy, natomiast żaden z nas nigdy nie grał), a gracze wcielili
się m.in. cyborga-ninja i super saiyan-jina żywcem wyjętego z "Dragon
Balla". Taak, kreatywność jedenastolatków. =P
Żałuję, ale nie pamiętam nic więcej. Dokładnie orientuję się natomiast w
tym, co działo się później. Po fazie eksperymentów, kiedy każdy z nas
prowadził sesje (na przeróżnych konwencjach, od Pokemonów przez
Harry'ego Pottera aż po jakieć cyborgi), utarło się, że głównym MG
pozostanę ja. Tak upłynął czas aż do szóstej klasy podstawówki, gdy
Dawid przywiózł z sanatorium legendy o czymś dla nas nieznanym i
niepojętym. Przywiózł... "system RPG"! Był nim Wiedźmin: Gra
Wyobraźni. Jednak to już zupełni inna historia... ;)

Autor: Matt
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Zanim zagraliście pierwszą
sesję... moje wspomnienia.
3 czerwca 2011

Powspominajmy (sugeruję włączyć tu
jakąś klimatyczną muzykę - taką, na
przykład). Początek nowego tysiąclecia.
Azaliż był to pochmurny, deszczowy dzień –
w dodatku poniedziałek (cóż, nienawidzę
poniedziałków od urodzenia). Nieświadomy
wtedy niczego - siedziałem w swym na poły
zaciemnionym pokoju gdzie zajmowałem
się, dziś już staroświeckimi i niemodnymi,
rzeczami – czytaniem książek (głupie, nie?)
–
gdy
niespodziewanie
usłyszałem
roznoszący się po całym domu przerażający dźwięk: dzwonka od drzwi (a musicie
wiedzieć, że w blokach są one wyjątkowo głośne i niemiłosiernie irytujące miłujące
spokój pół-demony).
Pierwsza myśl – strach. Rodziców jeszcze nie było, w
dodatku pora na odwiedziny nader dziwna. Nic to
jednak, uzbrojony w zrolowane w packę na muchy CDAction, zmierzam ku wyjściu. Zerkam przez Judasza i
oczom mym ukazuje się czwórka (a może trójka? – to
wspomnienie ciągle wywołuje u mnie szybsze bicie
serca i uruchamianie systemu chroniącego mą jaźń
[czyt. luki w pamięci]) mych znajomych z
gimnazjum/podstawówki. 'Czego oni mogą chcieć?' dumałem, przekręcając zamek drzwi (kurczę, może
powinienem wówczas zamknąć się na cztery spusty i udawać że mnie nie ma?).
Otwieram. Przede mną, niczym gwardia narodowa, dumnie
pręży swe umięśnione klaty kilku rosłych i pokaźnych facetów.
W dodatku, cholera, jakoś dziwnie się uśmiechają. Czekają.
Niczym bestyje osaczające
swą
ofiarę.
Nim
się
zreflektowałem – było już za późno. Któryś zaszedł za moje
plecy. Dwaj pozostali zagrodzili drogę do kolejnych drzwi na
trzecim piętrze mojego bloku: sąsiedzi, moja jedyna deska
ratunku, przestała istnieć. Czwarty natomiast, jeśli w ogóle był
wówczas obecny, nadal z nieco niepokojącym uśmiechem
usadowił się tuż obok sporej metalowej (i odczepialnej)
drabiny, która zwykle służyła do wejścia na dach trzypiętrowego gmachu. Znów cicho
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zakląłem. Niemniej, bystro łypiąc ślepiami (grając na czas), pytam się kulturalnie
towarzystwa czym zasłużyłem sobie na zaszczyt bycia nawiedzonym przez tak
zacnepersonalyia. Oby przeklęty był dzień w którym przez me usta padło to pytanie!
Albowiem tuż po nim, Łukasz, mój przyjaciel psia go
mać, zaczął swą przemowę... o erpegach. Ho! pomyślałem wtedy - może nie będzie jednak tak źle. W
końcu, zawczasu gadaliśmy już o nich na szkolnych
podwórzach, myśleliśmy że to całkiem fajna sprawa i
żałowaliśmy, że w takiej dziurze jak Koło kwestia
ewentualnej gry będzie raczej problematyczna. Każdy
z nas o tym wiedział – więc, kiedy Łukasz po raz
kolejny przytoczył nam prekursor dzisiejszego motta z reklamy pewnego banku („Gdy
młodość uskrzydla – koszta uziemiają”), ze smutkiem, ba, nawet ze współczuciem
nad naszym losem, przyznałem, niech mnie piekła pochłoną, że, cóż, nawet
gdybyśmy mieli dostęp do kości i podręczników, to nader ciężko byłoby znaleźć
kogoś, kto się na tym wszystkim zna i kto nie miałby żadnych oporów przed
poprowadzeniem całej naszej piątce mitycznej ‘sesji el-pje-gie’. To był błąd. Te sępy
od razu wyczuły moją słabość. Nigdy więcej!
Tuż po Łukaszu, głos zabrał imć Kuba. Ten to miał gadane.
Tak, tak – ten sam czort, który bywa tu czasami w mym
Ogrodzie. Który zaprojektował całkiem zacną grę. Tak,
grę RPG. Wtedy nigdy bym nie przypuszczał, że dojdzie do
tego iż będziemy własne gry robić. Ale kto by mógł to
przypuszczać po takiej miłej, spokojnej oraz hipnotyzującej
przemowie, którą wówczas usłyszałem. Ach, ile tam było
słodzenia i sprytnego zadośćuczyniania mej próżności.
Usłyszałem, iż być może uda się skołować podręcznik gracza
do D&D (nie wiedzieliśmy której edycji). Usłyszałem, iż całe to
zacne gremium osobliwości, uznało jednogłośnie (poza samym zainteresowanym,
oczywiście) że mam być czymś, co opatrzono mianem ‘mistrza podziemi’. Spodobał
mi się ten tytuł mistrza. W międzyczasie doszedł do głosu Dawid, brat Łukasza, który
– na spółkę z Arkiem, bratem Kuby – przeprowadzili kończącą
szarżę na moje, zmiękczone uprzednim połechtaniem mego
ego, pozycje obronne.
Skurkowańce, dobrze to sobie wszystko obmyślili. Wiedzieli
w które punkty uderzyć. Zresztą, który z nas –prowadzących–
nie poczułby się dowartościowany, słysząc piękne słowa:
„Potrzebujemy kogoś kto jest ironicznym, sarkastycznym
chamem, wprost stworzonym do bycia mistrzem gry. I dlatego
też sądzimy, że byłbyś idealnym kandydatem.”. Rozczulili
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mnie. Zgodziłem się. Okazałem się miękką kluchą. I... cholera, nie żałuję aż po dziś
dzień ;P! Nasze pierwsze sesje były nader toporne (oj, bardzo – spadające z nieba
tabliczki z napisem: „Mistrz Gry sugeruje byś siedział cicho!”), że o problemach
logistycznych (vide: skąd wytrzasnąć kości? – początkowo sam musiałem napisać w
VB 6.0 specjalny program symulujący rzuty kością), teoretycznych (‘...ej, ale skoro
gramy w edycję 3.0 – to dlaczego nasza KP ma minusowe wartości?’) czy, ogólnie
mówiąc, notoryczne narażanie się na gniew sił wyższych (jeśli myślicie, że to bajki iż
rodzice sądzą, że sesje RPG = sekta RPG, cóż, mylicie się ;>) – nie wspomnę.
Niemniej, jakoś nam to szło. Przaśnie, ale urok swój to mimo
wszystko miało. Wkrótce mieliśmy już i podręczniki i kości
i nawet oficjalne przygody do D&D! Nie powiem jednak bym
długo zagrzał miejsce prowadzącego – po +/- 10 ‘sesjach’,
oddałem (w trakcie sesji! – byście widzieli ich miny ;P)
pałeczkę MG Kubie (chyba przez to, że któryś z graczy mnie
wkurzył dlatego, że nie słuchał jak prezentuję ‘piękny i
wytworny’ ™ opis... komina [bo to chyba był komin, przez
który BG mogli –podług jednej z przygód do D&D– zejść do
legowiska orków), a sam, cóż, sam zostałem graczem.
Pamiętam także, że wówczas stworzyliśmy nowe postacie, którymi graliśmy... sporo,
bo ponad dwa lata. Wtedy też doszło do pewnego przetasowania. Otóż, gdy po tych
2. latach odszedłem z drużyny (... powiedzmy, że ktoś był skąpą kutwą w
rozdawaniu nam PDków + Riszhlezz mnie wkur... ała-ała ;P [to tylko taki żartobliwy
przytyk, mój drogi Mistrzu Podziemi ;]]) – zająłem się szerzeniem dobrej nowiny
erpegowej na nieco wyższym poziomie nauczania: liceum. I znów zostałem
prowadzącym. Oczywiście D&D.
Niemniej, choć jest to zupełnie inna historia, to jednak nie
w D&D a w mym ukochanym WoDzie rozwinąłem swoje
mroczne skrzydła i otrzaskałem się w funkcji prowadzącego.
A Dawid & Arkadiusz... chyba mieli rację ;).
Pozdrawiam wszystkich – zwłaszcza mych pierwszych graczy
(...o ile ci drudzy umieszczą tu komentarz ;P),
Michał „Skryba” Ziętek.

PS. Aż trudno uwierzyć, że od tamtej chwili minęło już grubo ponad 10 lat. I aż dziw,
że wciąż pamiętam tą chwilę tak dobrze jakby wydarzyła się ona wczoraj (no dobra,
przyznaję się, trochę to wszystko podkoloryzowałem ;]). Niestety, pierwsze karty
postaci zagubiły się w zawirowaniach dziejów, niemniej, kilka rzeczy udało mi się
uratować od zapomnienia.
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Tak, tak, moi drodzy gracze, Wasz prowadzący jest innym
typem kutwy, kutwy zbierającej wszystko to, co przyniesiecie
mu na sesję i nie poprosicie w trakcie jej trwania o zwrot,
dajmy na to, tych cyrogra... khym, Waszych kart postaci,
oczywiście;].
Co zresztą widać po tym co jeszcze umieściłem w tej notce ;).
M. in. - pierwsza postać Kuby (zapewne wraz z pierwszą jego
historią postaci w życiu ;P [żeby nie wspomnieć o 'lekko'
przegiętym ekwipunku ;P]), rozrysowanie wszystkich - a nawet
więcej, bo dalibóg nie pamiętam bym nasyłał na nich w Wampirze Orca ;P -BNów w
pewnej kampanii WoDa przez Arka (ciekawe, iż wśród złych gości umieścił też
jednego BG ;]). Oraz... karty postaci najdziwniejszej drużyny erpegowej jakiej
miałem zaszczyt prowadzić - złożonej z łowcy wampirów (Arka), maga (Kuby),
przepakowanego i nieoficjalnego (bo będącego postacią z dodatku ;P)
nieśmiertelnego (Łukasza) oraz mag... hm, wampira - Abla - którego kartę trzyma
Dawid ;]. Swoją drogą, ten ostatni zawsze zabierał mi karty postaci po skończonej
kampanii... ale ta jedna, na szczęście, się ostała - Twoja dusza należy do mnie,
Towarzyszu ;).
Kończąc wpis - który bierze udział w Karnawale Blogowym RPG #23 by Seji mały apel dla wszystkich, którzy dopiero zaczęli przygodę z RPG. Drodzy gracze i
prowadzący - zbierajcie wszystkie karty postaci, notatki, rysunki czy co tam jeszcze
na Waszych sesjach się tworzy i chrońcie przed zapomnieniem :). Po wielu latach
patrząc na te 'skarby' - będziecie myślami wracać do lat 'młodości', wspominając
stare, dobre czasy pełne erpegowych hulanek.
Tak jak ja to czynię. Teraz. W tym właśnie momencie ;).
PPS. To był strasznie długi PS ;P.

Autor: Skryba
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PONIEDZIAŁEK, 4 LIPCA 2011

Zanim zagraliście pierwszą sesję
Jako, że cny Sedżaj pisze rzadko, a tym razem podłączył się pod karnawał blogowy jako
prowadzący, postanowiłem się również podłączyć pod to przedsięwzięcie, mimo iż z RPG
mam obecnie niewiele wspólnego, o ile kiedykolwiek miałem. A że lubię się rozwodzić
nad swoim ego, to taki temat jest dla mnie w sam raz.
Pierwsza sesja
Mój pierwszy raz odbył się z Warmłotkiem. Był to pierwszy erpeg, którego trzymałem w
rekach. Oczywiście stworzyłem postać krasnoluda machającego toporem, zdaje się, a
nawet na pewno zabójcę trolli. Sesji nigdy nie skończyliśmy, ale to nie szkodzi. Musiały
być to wakacje między ósmą, a pierwszą klasą. Czyli będzie jakoś z dziesięć, a nawet
jedenaście lat temu.
Graliśmy wtedy z Wolakiem i Kubą, kuzynami z Torunia. Prowadził ich kumpel, niejaki
Maciej, za którym przepadałem średnio, bo się śmiał (do spółki z bratem) z wieku mojego
ojca. Chuj jeden jebany.
Sesja była o tym, że ktoś nas napadł, a my go zabiliśmy. I tyle.
Ostatnia strona
Pierwszy raz do czynienia z RPG miałem poprzez reklamy Dungeons and Dragons na
tylnej okładce X-Men, wydawanych przez TM-Semic. Do dziś nie wiem, czemu nie
zażyczyłem sobie tego na urodziny. Podyktowane to było podaj nieświadomością czym
jest RPG i tym, że nie w Gda nie dało się tego kupić, a zakupy telefoniczne w mojej
dziecięcej świadomości mogły nie istnieć (chociaż jak byłem chory oglądałem reklamy
telezakupów w TV).
Potem trafiłem na jakiś art w Secret Service, który rozbudził moją wyobraźnię. Do tego
doszedł jeszcze ekran mistrza gry do Wilkołaka, który wykopałem w Olsztyńskim empiku.
Można zatem śmiało uznać, że komiksy z mutantami stworzyły w mojej głowie hasło
RPG.
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Im Land der fantastischen Drachen
Wcześniej była jeszcze kreskówka Dungeons & Dragons. Pacholęciem będąc nie miałem
świadomości, że istnieje jakaś inna rozrywka niż telewizja i drzewo, które udawało
Enterprise. I tak naprawdę tę kreskówkę można uznać za początek mojej przygody z
grami fabularnymi.
O tym, co było wcześniej
Na samym początku był RTL, który wprowadził mnie w świat seriali animowanych z lat
osiemdziesiątych. W ten oto sposób miałem okazję w przyspieszonym tempie nadrobić
zaległości z tzw. komunizmu. I tak mój mózg wypełniły The Adventures of the Galaxy
Rangers, MASK, Captain N, Captain Power, Transformery. Nie można zapomnieć o
Motomyszach z Marsa oraz Kapitanie Planecie.
Chociaż może skłonności do fantastyki należałoby poszukać jeszcze dalej, w okolicach
Smerfów czy Wuzzli. Albo w dziwnym dziecięcym życiu w Suchym Dębie i przedszkolu w
Grabinach-Zameczku, które wyglądało co najmniej, jak wyjęte z Zewu Cthulhu.
Muszę jeszcze wspomnieć o Batmanie, którego obejrzałem z mamą w 1989 w
kinie Leningrad. Było to przeżycie osobliwe. Na film wybrałem się z mamą i jej klasą,
chyba, przynajmniej tak to wspominam. Lat miałem wtedy pięć. Może już sześć, jeśli
przyjmiemy ówczesne kinematograficzne opóźnienia. Był to bodaj mój pierwszy kontakt z
superbohaterami, przynajmniej takimi typowo amerykańskimi. I chyba ten punkt
(chociaż tak naprawdę mógł być to Królik Roger) jest początkiem mojej przygody z
fantastyką, a w konsekwencji RPG.
Kliknij, by zobaczyć film.
Konkluzja
Wnioski z tego płyną proste - z RPG zapoznała mnie mama. Gdyby nie zabrała mnie
na Batmana, pewnie nigdy nie polubiłbym superbohaterów. Wtedy nie sięgnąłbym po XMen, a w konsekwencji nigdy bym nie zobaczył reklam Dungeons and Dragons. Jakie to
proste!
Dzięki mamo!

Autor: Serewis
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poniedziałek, 4 lipca 2011

Wspomnienia Krzemienia
Nadszedł czas by zwierzyć się ze swoich początków z RPG, tamte czasy
wspominam z rozrzewnieniem więc miejscami mogę być nieobiektywny, ale sama
historia będzie dość dokładna. Obrazki starych gier wstawiam by młodsi stażem
gracze wiedzieli o czym mówię.
Moją pierwszą pasją w życiu były książki fantasy. Zacząłem
je czytać zaraz po tym jak posiadłem tą cenną umiejętność.
W wieku 8 lat przeczytałem już trochę różnego rodzaju
fantasy podsuwanego pod nos przez tatę, również fantastę
z zamiłowania. Na początku sam przywoził mi książki z
biblioteki i nie bardzo miałem wpływ na to co czytam,
zazwyczaj pytał się co chcę a ja odpowiadałem „mają być
bitwy, smoki, rycerze i magia”. Przełom nastąpił gdy miałem
10 lat, wtedy tata pierwszy raz zabrał mnie do swojej
biblioteki posiadającej olbrzymie zbiory fantastyki i mogłem
pierwszy raz w życiu sam wybrać sobie książkę. Jak
przystało na 10 latka wybór padł na tą z najładniejszą
okładką. Był to Conan Wojownik REHa z kultowym
opowiadaniem „Czerwone Ćwieki”. Przez następny rok
przeczytałem wszystkie Conany i całą masę innych książek. W tamtym okresie moje
skromne kieszonkowe przeznaczałem głównie na magazyny fantastyczne takie jak
Fantastyka.
Pewnego razu w 1996 roku, gdy miałem już
pełne 11 lat a prawie i 12 poszedłem po raz
kolejny do kiosku po Fantastykę ale tej z
jakiegoś powodu nie było. Stojąc załamany
przed gablotą z kolorowymi okładkami
wypatrzyłem coś co nazywało się Magia i
Miecz. Kupiłem i poszedłem poczytać do
domu. Oczywiście na początku ani trochę nie
rozumiałem o co biega, spodziewałem się
opowiadań fantasy a tam były jakieś przygody.
Fajne były zdjęcia figurek i na początku
myślałem, że te całe RPG to takie gry gdzie na planszy przesuwa się figurki – dzisiaj
wiem, że nie pomyliłem się za bardzo wtedy;-).
W owym MiMie była lista RPGowych produktów, które można było zamówić. Jako,
że znałem Władcę Pierścieni moją uwagę przykuła pozycja „Władca Pierścieni: Gra
Przygodowa” kosztująca wtedy około 38-45 zł(po przeliczeniu ze starych złotych na
nowe). Czym prędzej ruszyłem do taty z zamiarem namówienia go na kupno. Tata
jako człowiek dokładny przejrzał najpierw MiMa zawieszając wzrok na ilustracjach
cycastych lasek zdobiących okładkę i wnętrze a potem ruszył na pocztę(tak, na
pocztę – takie czasy) by zamówić mi wymarzoną grę.
W pewne piątkowe popołudnie gdy wróciłem ze szkoły gra już na mnie czekała.
Rozpakowałem poczytałem i dowiedziałem się wreszcie na czym polegają gry RPG.
Wraz z kilkoma kolegami z klasy i jedną koleżanką graliśmy w to kilka miesięcy
regularnie co 3-4 dni. Mechanika była bardzo prosta, tworzenie postaci zabierało
max 5 minut. Moi gracze nie chcieli grać gotowymi postaciami i od razu zrobili sobie
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własne w stylu „taki wojownik z włócznią i łukiem” i
„piękna elfka bardka”. Materiały z pudełka zawierały
przygodę ale nigdy jej tak do końca nie poprowadziłem,
była trochę zbyt dziecinna nawet jak dla nas. Kto by
tam chciał ratować owce gdy można było walczyć ze
złem. Niemniej pomagając sobie MiMami, wtedy już
kupowanymi regularnie prowadziłem własne przygody
w Władca Pierścieni: Gra Przygodowa. Z czasem
zakupiłem sobie grę-matkę Śródziemie: Gra Fabularna
i nasze sesje stały się bogatsze – zarówno w szczegóły
jak i spory o kretyńskie zasady tej gry.
Pod koniec podstawówki dostałem podręcznik do
Rolemastera, który po raz kolejny skłonił nas do
konwertowania postaci z MERPa na nową(nie do końca w sumie) mechanikę. W
tym samym okresie wpadły mi w ręce podręczniki do AD&D wydane po polsku oraz
WFRP...
Na kilkanaście miesięcy porzuciliśmy MERPy i inne i zagrywaliśmy się w AD&D. Dla
ludzi wychowanych na koszmarnych zasadach Rolemastera ówczesne DeDeki
wydawały się super proste i grywalne. Wreszcie można było walczyć bez kalkulatora
i cofania kilku tur wstecz bo się zapomniało o odjęciu premii do obrony od premii do
ataku orka, który zginął dawno temu.
Grywaliśmy też w WFRP ale nigdy nie był to nasz
główny system, raczej taka odskocznia. Moi ówcześni
gracze nie mogli przesiąść się z heroic na
wypizdówkowy pomroczny klimat grania szczurołapem i
ochroniarzem...
Za prawdziwy rozkwit grania w moim przypadku uważam
okres licealny gdy spotkałem nową drużynę, z którą
gram z przerwami od 11 lat a część nich to moi najlepsi
przyjaciele, z którymi spędzam wszystkie wolne chwile.
W liceum na początku graliśmy głównie w WFRP, gdyż
moi nowi gracze byli jego wielkimi fanami jednak po
wyjściu D&D 3e skonwertowałem ich na D20 i tak już
zostało ;-). W międzyczasie graliśmy też w inne gry, było
ich tak wiele, że czasami zlewają mi się w jedno. W sumie gdy dzisiaj ktoś mówi mi
tytuł gry z lat 1998-2005 mogę powiedzieć „grałem w to kiedyś parę sesji” ;-).
Dzisiaj z perspektywy czasu mogą powiedzieć, że moje RPGowe hobby zatoczyło
ewolucyjne koło. Zaczynałem od gierki z kartonowymi figurkami, potem byłem
Mistrzem Podziemi, Mrocznym Opowiadaczem i Jesiennogawędziarzem by
wreszcie na starość powrócić do kartonowych figurek(albo raczej żetonów).
Pozostaje mi tylko powiedzieć „D&D rulez” i czekać na kolejne wpisy kolegów z
branży... ;-)
Autor: Krzemień
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Dawno, dawno temu...
23. edycja Karnawału Blogowego RPG traktuje o naszych początkach z grami
fabularnymi. Trudno się nie zgodzić, że to świetny temat. Można cofnąć się
wstecz te kilka (~naście) lat i powspominać, oddać się nostalgii. I to właśnie
wtedy, kiedy przeżywam na nowo miłość RPG, czego skutkiem jest chociażby
założenie tego bloga. Pozwolę sobie sięgnąć pamięcią jeszcze daleko przed tym,
jak w ogóle usłyszałem o RPG.
Bo wyobraźnia to podstawa
Nie od dziś wiadomo, że małe dziecko ma o wiele większą
swobodę popuszczania wodzy fantazji aniżeli dorosły.
Piaskownica zamienia się w plac budowy, plac zabaw
poligonem a drewniany badyl stalowym mieczem o
inkrustowanej rękojeści, którego ostrze odbija słoneczne
refleksy w oczy wyimaginowanych wrogów...
Pamiętam jak budowałem z Lego ogromne statki kosmiczne
i futurystyczne roboty a później snułem historie na
miarę space opery. Przez miesiące zbudowane konstrukcje nie były rozbierane,
ponieważ "opowieść wciąż trwała". Od czasu do czasu "unowocześniałem"
niektóre elementy, rozwijałem roboty, w trakcie przebiegu akcji pojawiały się
nowe i stare postacie, które ginęły (a przynajmniej głównemu bohaterowi tak się
wydawało), by powrócić wraz z nowym złowieszczym planem, czasem jako
cyborg czy mutant. Historie były pełne twistów i motywów podobnych do tych z
telenowel (zły brat bliźniak, wiecznie powracający arcywróg, przekonanie
bohatera pozytywnego do tej Złej Strony). Fabryczny wygląd action figures nigdy
nie odpowiadał mi do końca. Zawsze dorabiałem im własnoręczne gadżety z
papieru czy z folii aluminiowej. Tak dozbrojone "ludziki" brały później udział w
wielkich epickich pojedynkach, bitwach - z czasem ewoluowały, otrzymywały
nowy ekwipunek, coraz silniejsze moce.
Nigdy nie bawiło mnie odtwarzanie wydarzeń z bajek i seriali przygodowych.
Zawsze wolałem tworzyć coś własnego, na swój sposób unikalnego. Istne
sagi zrodziły się wówczas w umyśle dziecka.
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Kiedy pierwszy raz usłyszałem o "RPG"
Założę się, że spora część graczy jeszcze grubo przed tym,
jak poznali czym są "gry fabularne", usłyszeli magiczny
skrót "RPG", o dziwo wykorzystany w czymś zupełnie
innym. Mowa o cRPGach. Serie takie jak Diablo, Baldur's
Gate zdobyły miano kultowych, klasycznych gier na PC.
Tylko, że ja nie miałem okazji spędzić kilkudziesięciu godzin
gry nad tymi cyfrowymi odpowiednikami RPGów - komputer
posiadam w gruncie rzeczy od niedawna, dotąd byłem
zapalonym konsolowcem (jak znajdę czas, spróbuję
nadrobić zaległości ;P). W moim przypadku, kiedy pierwszy raz usłyszałem, jak
ktoś określa mianem gry cRPG, mowa była o... Resident Evil (sic!) Co wspólnego
z tym rodzajem gier ma przygodówka/ survivor horror? Jedyną wspólną cechą
jest chyba istnienie okna ekwipunku, ale w zasadzie to i tak zupełnie inna para
kaloszy. I tak oto przez całą podstawówkę byłem święcie przekonany, że RE jest
cRPGiem...
Gra fabularna? Brzmi ciekawie...
Pierwszy raz styczność z tym, czym nazywamy
"grami fabularnymi" miałem w gimnazjum.
Usłyszałem kiedyś w szkole jak grupa moich
przyjaciół prowadziła pełną emocji dyskusję. Okazało
się, że niedawno odbyli pierwszą sesję gry
rozgrywanej na podstawie Władcy Pierścieni. Dopiero
co film wchodził, więc się zaciekawiłem - A co to za
gra...? Na czym polega...? Czego używacie do jej
rozegrania...? No i wkręciłem się.
Pierwszym moim skojarzeniem był jeden z odcinków kreskówki Laboratorium
Dextera, gdzie trójka nerdów przebrana za fantastycznych bohaterów siedziała
wokół stołu usłanego kartkami z jakimiś planami, na których spoczywały figurki a
jeden z nich za jakąś zasłonką rzucał dziwacznymi kośćmi do gry i... oszukiwał :)
I tak też na tym przykładzie przyjaciele tłumaczyli mi czym jest RPG.
Dopytywałem się o figurki i plansze, a ci oznajmiali mi, że nie są potrzebne do
gry, ponieważ cała akcja rozgrywa się w wyobraźni graczy. Niezwykle
ciężko było mi pojąć to - jak to w wyobraźni? No ale przecież między bohaterami,
nawet wyimaginowanymi, dzieli jakaś (wyimaginowana) przestrzeń; ruch
taktyczny i te sprawy - to chyba ważne podczas toczenia walk? Dopóki nie
wziąłem udziału w pierwszej swojej sesji, nie mogłem uwierzyć, że nie prowadziło
to do chaosu. Byłem święcie przekonany, iż każda gra ma zamknięte zasady,
według których trzeba się trzymać - nie ma miejsca na improwizację. I pomyśleć,
że dzisiaj uważam figurki i plansze za zupełnie zbędne do prowadzenia ciekawej,
ba! nawet realistycznej sesji...
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Ale to było pseudoRPG
Pierwsze sesje pamiętam jakby były wczoraj,
pomimo, że nie miałem... postaci. Na początku
pojawiłem się tylko po to, by poobserwować,
zobaczyć na czym to wszystko polega i w końcu
zdecydować czy w to wchodzę, czy jednak szkoda
na to czasu... Choć pierwsze podejścia były
pełne nonsensów typu: potwór padł martwy i
wyskoczyły z niego przedmioty oraz kasa - wszyscy,
również Mistrz Gry, sugerowaliśmy się wówczas
grami komputerowymi i stosowaliśmy przesiąknięte
z nich do naszej świadomości niektóre mechanizmy.
Graliśmy
w
tolkienowskim
uniwersum
a
korzystaliśmy z mechaniki pochodzącej z cieniutkiej książeczki będącej czymś w
rodzaju dema nadchodzącego podręcznika do Wiedźmina: Gry Wyobraźni.
Pożyczonej od kogoś-tam, jeszcze muszę dodać. Gracze wcielali się w
postacie znane z książki i brali udział w historii, można powiedzieć, na
motywach Władcy Pierścieni. Miałem to szczęście, że praktycznie wszyscy główni
bohaterowie byli zajęci - no, oprócz hobbitów, ale przecież nikt wtedy nie chciał
grać kurduplem! I tak wcieliłem się w Boromira... który powinien zginąć. Nie
ostudziło to jednak mojego entuzjazmu i wszystko byłoby ok, gdyby nie
pewna kłopotliwa cecha pierwszego Mistrza Gry, którego bądź, co bądź uważam
za niedościgniony autorytet, jeżeli chodzi o sposób snucia opowiadania.
Mianowicie imć Kisz (bo takim to mianem towarzysze zwykli do niego się
zwracać) znany był ze spóźniania się i zapominalstwa. Tak więc, przez te
pierwsze sesje, nawet, kiedy miałem już gotową postać, z braku własnej karty
postaci zwykle siedziałem i obserwowałem innych, jak grają. W sumie to sesje
zagrane Boromirem można policzyć na palcach ręki pracownika tartaku. Ale nie
żałuję...
Na początku mieliśmy tendencję do rozgrywania kampanii, które zaraz później
porzucaliśmy na rzecz nowej idei. W gruncie rzeczy nie graliśmy w żaden
konkretny setting. Projektowaliśmy karty postaci, by pograć w Kraju Kwitnącej
Wiśni, bohaterami z greckiej mitologii, spacetrooperami z Gwiezdnych Wojen. Ale
mieliśmy dosyć niewypałów i później wzięliśmy się za
Dungeons
&
Dragons
oraz
Wiedźmina:
Grę
Wyobraźni.
Wiedźmaka
prowadzonego
przez
Kisza
najlepiej
wspominam. Z uśmiechem na ustach przypominam sobie
niektóre komiczne sytuacje. Na jednej z sesji bohaterowie
musieli opuścić tonący na morzu statek - moja postać
(pełniąca profesję wiedźmina, a jak!) znalazła się w
pomieszczeniu z wielkim, bogato zdobionym stołem.
Zapytałem, czy mógłbym na nim popłynąć (sic!). Mistrz Gry
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uznał, że zapewni on odpowiednią wyporność i mogę posłużyć się nim niczym
łódką :D Oczywiście zaraz spostrzegł, że popełnił błąd w podjęciu takiej decyzji,
ale... I tu chwała Mu, bo nauczył mnie jednej podstawowej zasady, którą
MG powinien się kierować – mianowicie trzymanie się konsekwentnej
postawy. Pozwolił mi dopłynąć na ogromnym ciężkim meblu do brzegu. Może
rzucono na niego czar sprawiający, że staje się lekki
niczym piórko? Nie wiem. I nigdy się tego nie
dowiedziałem. Na brzegu nasi bohaterowie zostali
przygarnięci przez tamtejszych mieszkańców. Mój
wiedźmin, wypoczęty i najedzony wrócił po
pozostawiony na brzegu stół - radości gospodarzawybawiciela nie było końca. W mig uznał, że
najwyraźniej to prezent za gościnę...
Innym razem, gdzieś miedzy niezwykle niebezpiecznymi i godnymi herosów
przygodami, nasze postacie wzięły udział w pewnym incydencie pod drzewem.
Kto by pomyślał, że można doprowadzić do sytuacji, w której jeden z bohaterów
walczy z wiewiórką na drzewie, inny leży pod nim obolały po kilku nieudanych
próbach wspinaczki (ech, te kości!) a jeszcze inny, druid, siedzi ze splecionymi
dłońmi i odprawia modły do bóstwa o błogosławieństwo :)
Własna twórczość
Z czasem wśród graczy znaleźli się chętni, którzy sami
chcieliby podjąć się zastąpienia dotychczasowego Mistrza Gry
lub rozpoczęcia równoległej kampanii. Również we mnie
zbudziły się takie ambicje. Nawet skleciłem coś w rodzaju
mechaniki, którą koniecznie chciałem wypróbować. Nie było
jednak to nic więcej jak zbiorowisko zaklęć o nazwach
bardziej przypominających hasła do ataku w Pokemonach
(np. ognisty potok, głębinowy wir, plazmatyczne pole, czy omg! - floro-atak), kilku manewrów bojowych wypisanych z
książki traktującej o sztukach walki i kilka statystyk potworów. Na dwóch
kartkach A4! No więc, nie dość, że twórca gry był ze mnie żaden to Mistrzem
okazałem się jeszcze gorszym. Usunąłem się w cień pod postacią "zwykłego"
gracza...
Ale własna postać i obecność na sesjach to nie jedyny mój
wkład w grę. Zaprojektowałem swoją pierwszą kartę
postaci (pierwszą wartą wspominania). Ma się rozumieć do
Wiedźmina: Gry Wyobraźni. Przy tej okazji nasze grono
jednomyślnie odrzuciło zbędną cechę jaką jest Poruszanie w
tejże grze a jej funkcję przejęła niedoceniana Zwinność.
Projektów z czasem było coraz więcej. Jeszcze mam szkice
do runicznej karty postaci do D&D, które porzuciłem ze
względu na małą czytelność. Niektórzy gracze prosili mnie o
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narysowanie ich bohaterów, bazgrałem po zwykle pustych polach na kartach,
gdzie powinien widnieć portret postaci.
W międzyczasie tworzyłem też własną grę autorską, ale nie wychylałem się już
z tym zbytnio. Przez lata wraz z doświadczeniem gracza przechodziła przeróżne
transformacje; wyrobiłem sobie własne zdanie na temat pewnych zagadnień
dotyczących gier fabularnych. Nie jestem nawet bliski ukończenia tej autorki, ale
z niczym się nie spieszę. Niech idea dojrzewa.

I co ze mnie wyrosło?
W szkole średniej kontakt z resztą erpegowego grona nieco osłabł, przestałem z
nimi grywać. Tak jakoś się potoczyło. Do gier fabularnych wróciłem, kiedy
zamówiłem na Rebelu mój pierwszy podręcznik: trzewikowo-m.oraczowa
Neuroshima. Nawet nie wiem kiedy zaraziłem miłością do gry kumpli z klasy.
Podjąłem się roli Mistrza Gry... i o wiele lepiej mi to wyszło niż przy
pierwszym podejściu.
Obecnie grywam, jak tylko czas pozwoli i nadarzy się sposobność ku temu.
Ponadto dzięki festiwalowi Gramy zacząłem się interesować również grami
planszowymi, karciankami, etc. Gra dla mnie to coś więcej niż turlanie
kostuchami i ciułanie punktów. To przede wszystkim emocje ogarniające
wszystkich towarzyszy i starcia charakterów między ich postaciami, budowanie
nietuzinkowych osobowości oraz klimat ponad fabułę.
Do wpisu dorzuciłem skany kilku lepiej zachowanych materiałów z "tamtych lat".
Powspominanie początków tego szaleństwa (no bo, kto z nas jest normalny?) to
świetne uczucie. Żałuję, że nie mam tego trochę więcej, nie wszystko przetrwało
próbę czasu. Wszelkie przyszłe handouty, rysunki, szkice, karty będę uporczywie
chomikował z pasją, by w dalekiej przyszłości skończyć jako stetryczały maniak
mający w szafie górę śmieci, które nikogo nie obchodzą. Oprócz niego samego.
Autor: Tweet
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earthdawn owcy
barsawia okiem owcy
Jak po maśle
05 lipca 2011

W 23. edycji Karnawału Blogowego RPG Seji zaproponował wspominki na temat swoich początków z RPG.
Cóż, nie muszę w tym celu sięgać pamięcią zbyt daleko. Nie mam dwudziestoletniego stażu jak ludzie z
którymi gram, nie wyssałam zainteresowania fantastyką z mlekiem matki, nie zaczęłam grać w pierwszej
klasie podstawówki. Obce mi są również problemy typu brak dostępu do kostek i podręczników, które nękały
ludzi startujących dawno temu.
Gram dopiero od kilku lat, a zaczynałam w wieku, kiedy wiele osób z różnych życiowych powodów
(wiadomo, praca, rodzina itp.) porzuca już lub mocno ogranicza hobby. Co prawda muszę przyznać, że z
pojęciem RPG zetknęłam się już dawno i to w nietematycznej prasie. Zupełnie jednak nie potrafiłam sobie
wyobrazić, jak to wygląda i temat nie zainteresował mnie na tyle, żebym zaczęła go zgłębiać.
Jednakże kilka lat temu mój ówczesny chłopak wraz z grupą znajomych wrócił do grania po kilkuletniej
przerwie. Przysłuchując się ich rozmowom stwierdziłam, że to brzmi ciekawie. A potem z braku lepszego
lokalu zaczęli grać u mnie na działce.
Jeździłam tam z nimi, ale z początku starałam się nie przeszkadzać i zajmować własnymi sprawami. Szalałam
z kosiarką w ogrodzie, próbowałam coś czytać... Długo tak jednak nie wytrzymałam.
Coraz częściej obserwowałam sesje i bardzo szybko doszło do tego, że zaczęłam w nich uczestniczyć cały
czas, chociaż wciąż biernie, jako widz. Z zapartym tchem śledziłam rozwój wydarzeń i świetnie się przy tym
bawiłam. Mistrz Gry na szczęście nie miał nic przeciwko temu. Być może bał się protestować w obawie przed
utratą miejscówki do grania ;) Ponieważ nie byłam jednym z graczy, a umiem trzymać język za zębami,
mogłam nawet słuchać, co MG przekazuje poszczególnym graczom na osobności.
Nakręcałam się coraz bardziej. Przeglądając podręczniki dość szybko załapałam, o co chodzi z tym rzucaniem
kośćmi. Rozmawiałam, komentowałam, pytałam, szukałam ciekawostek i informacji w internecie. Kompletnie
wsiąkłam i coraz bardziej chciałam zagrać. Naprawdę wziąć w tym udział, a nie tylko stać z boku. Straszono
mnie, że MG nie będzie chętny do przyjęcia zupełnie zielonego gracza, ale jakoś się udało.
Zrobiłam postać, napisałam jej historię, kupiłam zestaw kości. MG, zanim dołączył mnie do drużyny,
poprowadził mi dwie krótkie przygody, w których miałam wsparcie jednego gracza. Dzięki temu mogłam się
w bardziej kameralnych warunkach oswoić z sytuacją. Mimo to podczas pierwszej sesji cały czas nerwowo
chichotałam. Było to zupełnie nieadekwatne do ponurego klimatu przygody, ale po prostu nie byłam w stanie
opanować emocji.
Z pewnością można powiedzieć, że moje początki były bardzo komfortowe i bezbolesne. Nie błądziłam po
omacku, nie zmagałam się z niedostępnością kostek, podręczników, informacji. Dokładnie wiedziałam, w co
się pakuję, z kim będę grać i jak to będzie wyglądać. Moje wspomnienia nie są więc specjalnie barwne, ale
jakoś nie żałuję ;)

Pozdrawiam, Owca

Autor: Owca
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wtorek, 5 lipca 2011

Erpegowych wspomnień czar
Cóż, tu i ówdzie trochę już o tym przy różnych okazjach pisałem, ale z racji 23
edycji Karnawału Blogowego początkom mojego erpegowania postanowiłem
poświęcić notkę.
Dawno, dawno temu
Dawno, dawno temu, a w każdym razie jeszcze przed internetocenem, kiedy
to dostęp do wiedzy był znacznie trudniejszy niż dzisiaj, a idee
rozprzestrzeniały się nieporównywalnie wolniej, zerknąłem sobie na boczną
witrynę pewnego kiosku Ruchu. Moją uwagę przykuła częściowo tylko
widoczna okładka czasopisma wciśniętego gdzieś w najdalszy, najciemniejszy
kąt. Widniał na niej jakiś brodaty gostek z mieczem i ogólnie całość trąciła
klimatem średniowieczno-fantastycznym (coś jakby smok, czy inszy
maszkaron w logo). Pobiegłem do domu po pieniądze w celu dokonania
zakupu, kupiłem, przeczytałem i... niewiele zrozumiałem.
Nie wydrukowali zasad
Akurat w tym numerze "Magii i Miecza" (bo to oczywiście był ten periodyk)
opublikowano turniejową przygodę do Warhammera, której akcja rozgrywa się
w Lustrii, zaś bohaterowie są pigmejami. Po przeczytaniu scenariusza
zdawało mi się, że skumałem czaczę, jeśli chodzi o generalia. Czegoś mi
jednak wciąż brakowało. Bohaterowie Graczy i Niezależni opisani byli za
pomocą przeróżnych, niezrozumiałych statystyk, a w treści scenariusza wciąż
była mowa o jakichś testach. Traf sprawił, że napatoczyli się kumpel z
kuzynem, więc powiedziałem, że pokażę im coś fajnego i spróbowałem
poprowadzić moją pierwszą sesję (przypominam, że cała moja wiedza na
temat RPG w tym momencie była oparta tylko i wyłącznie na lekturze tamtego
numeru MiMa). "Graliśmy" do momentu, kiedy musiałem rozstrzygnąć jakąś
walkę. Powiedziałem, że nie wiem właściwie co mam teraz zrobić, bo chyba
zapomnieli zasad wydrukować. I tak skończyła się moja pierwsza sesja. Na
szczęście to był dopiero początek...
Oświecenie
Minęło czasu mało wiele, a ja wciąż kupowałem kolejne numery MIMa z
nadzieją, że wreszcie dodrukują te brakujące zasady. W końcu pojąłem, że się
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nie doczekam, bo "instrukcję obsługi" do tych scenariuszy kupuje się
oddzielnie. Postanowiłem zatem uzbierać pieniądze na zakup tej tajemniczej
księgi zwanej Warhammerem. Nie było łatwo, bo w domu się nie przelewało,
ale w końcu udało się i przekroczyłem po raz pierwszy (i bynajmniej nie
ostatni!) próg księgarni "U Izy" na ulicy Wilczej z zamiarem nabycia mojego
pierwszego systemu RPG oraz wszystkiego innego, czego potrzeba do gry,
czyli... kostek. Okazało się jednak, że kostek nie mieli. Szczęśliwym trafem
sprzedawca był uprzejmy podać mi adres konkurencji (nie pomnę niestety
szczegółów), gdzie skierowałem kolejne kroki. Klimatyczny sklepik w suterenie
ujmował swoją kameralną atmosferą. Kostek mieli bez liku (w tym chyba
nawet k100 - w każdym wśród zwykłych kostek leżało kuliste coś wielkości
pięści, przypominające skomplikowany przyrząd nawigacyjny), ale ze względu
na ograniczony budżet kupiłem najtańsze, paskudne, pomarańczowe
"dziesiątki", sztuk dwie. Obie takie same.
Schyłek
Tak się zaczęła moja przygoda z RPG. W ciągu dwóch-trzech pierwszych,
najbardziej intensywnych erpegowo lat, zaprezentowałem moje nowe,
niesamowite hobby kilkudziesięciu osobom, z których część złapała bakcyla i
grają pewnie po dziś dzień. Mi niestety pozostały tylko wspomnienia, bo mimo
usilnych prób reaktywacji drużyny i nieprzemijającej zajawki, gram
ekstremalnie rzadko (ostatni raz pewnie ze 3 lata temu) i są to jednostrzały. A
wszystko rozbija się o brak czasu na bezpośrednie spotkania z jednej strony a
niechęć do wykorzystania nowych technologii z drugiej. Ot, życie...

Autor: dzemeuksis
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W czasach gdy dinozaury…

W Karnawale Blogowym biorę udział po raz pierwszy. Sedżikowy temat po prostu mnie zainspirował.
Moja przygoda z RPG zaczęła się w wakacje pomiędzy siódmą a ósmą podstawówki. Fantastykę czytałem
wtedy już od kilku lat regularnie mieląc lokalna bibliotekę. Rachunek prawdopodobieństwa był tym razem
przeciw mnie i jakoś termin taki jak RPG uchodziło moim zmysłom. Zdarza się. W tamte wakacje jednak
pojechałem sobie niczego nie świadomy na kolonie za naszą południową granice. Tam poznałem człowieka,
który opowiedział mi, że istnieje coś takiego ja RPG, że on co prawda nigdy nie grał ale wiele słyszał. Przez
dwa tygodnie kolonii wzajemnie się nakręcaliśmy perspektywą zorganizowania sesji po powrocie do Krakowa.
Zaraz pierwszego dnia po powrocie pobiegłem do kiosku i kupiłem Magie i Miecz. W tych zamierzchłych
czasach było to jedyne źródło wiedzy o RPGach, zwłaszcza dla początkujących. Zacząłem się pompować
wiedzą na temat dziwacznych cyferek i jeszcze dziwniejszych potworów (ach te grafiki z DoomTroopera) i
powoli wsiąkać w temat. Kumpel z kolonii zadzwonił kilka dni później chyba i powiedział, że znalazł kogoś kto
nam poprowadzi Cyberpunka. Nie bardzo wiedziałem co to, bo na Gibsona i Williamsa trafiłem później
(częściowo na pewno pod wpływem Cebrzyka), ale postanowiłem się dać namówić. W tym czasie grywaliśmy
w zabójczych z dzisiejszej perspektywy porach. Pierwsza sesja miała się zacząć o 10 rano. System, do
którego zasiedliśmy okazał się autorska wariacją na temat Cybera, nie pamiętam były to może nawet
oryginalne zasady przepisane zasady z podręcznika do C2020. Całość okraszona była grafikami będącymi
ucyberpunkowanymi, przekalkowanymi postaciami z X-Menów (do dziś pamiętam hackerke Psylocke z
mnóstwem kabli). Moja pierwsza postacią był hacker w ciężkim pancerzu i z ciężkim karabinem. Dużo
strzelania i wybuchów, mało opisów i immersji z postacią, zero bardziej skomplikowanej fabuły. Było fajnie.
Przez następne miesiące graliśmy wspólnie wielokrotnie czasem poszerzając, czasem zmieniając skład
drużyny. Dorobiliśmy własnego Cyberpunka i Warhammera. Poprowadziłem pierwsza sesje. Była o fryzjerze,
któremu Bohaterowie nie zapłacili za usługę i gonił ich po strefie wojny z monobrzytwą i pistoletem
maszynowym. Wtedy też powstała pierwsza wersja mojego systemu autorskiego Bezimienny. Pisana w TAGu
(kto jeszcze dziś pamięta TAGa?). Ciocia, która drukowała mi go w pracy orzekła, że jestem szatanistą. Było
fajnie.
Po roku znów pojechaliśmy na kolonie. W tym czasie opanowała nas mania Warhammera i pojechałem tam z
planem podziemi na A2 i gotową przygodą, żeby pozarażać nowych ludzi. Po dwóch dniach kolonii grała cała
sala. Dwadzieścia pięć osób wyjętych z innych kolonijnych „atrakcji”, zajętych ślęczeniem nad mapami i
mordowaniem potworów. Pojawiły się tak abstrakcyjne postacie jak krasnolud Szang Tsung, zabójca trolli. Na
koniec kolonii zrobiliśmy sobie LARPa. Grałem magiem, miałem dezodorant do rzucania fajerboli i prawie
podpaliłem mumię w stroju z papieru toaletowego. Było fajnie.
W tym samym roku, gdzieś w grudniu poprzez pewną dziewczynę z mojej byłej klasy podstawówkowej
poznałem jej Wojtka Rzadka (który mieszka u mnie na osiedlu) i on zaprowadził mnie do GGGF (jeszcze
wówczas). Reszta to już zupełnie inna historia.

Autor: Jaxa
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Co się gapisz?

Tak przypadkiem
Lipiec 7, 2011

Po zapoznaniu się z kilkoma wpisami KB#23 „Zanim zagraliście pierwszą
sesję” wychodzi na to, że mój staż w erpegowaniu jest dość krótki. Moja
przygoda zaczęła się w 3 klasie gimnazjum i trwa do teraz z jednoroczną
przerwą, przez… 7 lat?.
Jakby nie mogło być inaczej pierwszym system wprowadzającym mnie w
gry fabularne był stary Warhammer.
E? Co się dzieje?
Na początku 3 klasy gimnazjum moi znajomi nagle zniknęli:) Dosłownie
zapadli się pod ziemię. Gdy z wielkim trudem udało mi się z nimi spotkać
dyskusje o niczym kończyły się na temacie sesji i Warhammera. Ta „sesja”
była dla mnie czymś nowym i do pewnego momentu niezrozumiałym. Były
to czasy kiedy do kin wchodził film Petera Jacksona „Władca PierścieniPowrót Króla”.
LOTR, gdyby nie on…
Polonistce w szkole podstawowej i gimnazjum udało się wpoić mi pewną
zasadę: najpierw książka, później film. Dlatego przed obejrzeniem filmu
„Władcy Pierścieni” najpierw przeczytałem całą trylogię, następnie
„Hobbita”. Zachwycony i oczarowany trylogią J. R. R. Tolkiena, a w
niedługim czasie powieściami Terry Pratchetta marzyłem o grze
komputerowej (sic!), dzięki której mógłbym wcielić się w dowolną postać z
uniwersów wymienionych wcześniej pisarzy.
Pierwsze sesje…
Jak grom z jasnego nieba spadło na mnie zaproszenie do
udziału w grze Warhammer. Bez chwili zastanowienia
zgodziłem i umówiłem się na „sesję”. Nie wiem dlaczego
Warhammer skojarzył mi się z dodatkiem do gry
planszowej Magii i Miecz:) Nie pamiętam w tej chwili
dlaczego tak myślałem.
Moja pierwsza w życiu sesja polegała na obserwowaniu
gry innych graczy i MG „Przyjdź na sesję, zobacz jak
wygląda gra w Warhammera na żywo. Wszystko szybko załapiesz„. Przy
tworzeniu pierwszej postaci wzorowałem się na Legolasie.
- Kim chciałbyś zagrać?
- Elfem podobnym do Legoalsa. Biegającego po Mumakilach i celnie
zabijających swoich wrogów
- OK. Strzelcem od razu nie możesz grać. Zaczniesz od łowcy nagród,
potem z niego przejdziesz na profesję strzelca.
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Beztroskie czasy nazywania postaci naszymi
ksywkami: Gamer, Cezarion z lasu Athel Loren. Nie
zwracanie uwagi na punkty obciążenia czy potrzebę
zaspokojenia głodu postaci.
Druga sesja. MG który miał nam prowadzić nie
mógł zjawić się na sesję. Wszyscy mieli zajawkę na
granie. Ponownie nie wiedząc co mną kierowało
zgłosiłem się na poprowadzenie krótkiej sesji:)
Wyszło jak wyszło, chociaż poznałem dokładnie zasady:)
Nie więcej pamiętam jak wyglądał wstęp do przygody, gdzie przy pierwszym
zdaniu trzy razy się zająknąłem z nerwów. Treść wprowadzenia wyglądała
chyba tak „Drodzy poszukiwacze przygód! Po ostatnich perypetiach udało
się Wam…” Przeżyć:P
Pierwszy kwiatek
Pierwszy kwiatek z sesji, który pamiętam? Po 3 czy 4
sesjach przeczytaliśmy większość zabawnych sytuacji z
sesji. Z utęsknieniem czekaliśmy na nasz pierwszy
kwiatek.
Pewna drużyna miała na stanie łódź. Dzięki niej w
wygodny sposób i szybko przemieszczała się po
imperium Reikiem. Po dobiciu do brzegu pojawił się
problem z łodzią, przecież dzielni bohaterowie przez
niebezpieczne trakty nie będą targać łodzi. Po burzy
mózgów wpadli na pomysł ukrycia łodzi i zabezpieczenia
jej przed złodziejaszkami…
…
W okolicy unosiły się nie przyjemne wonie. Nagle las ucichł. Kierując się w
stronę puszczy, jeden z bohaterów:) (pomysłodawca zabezpieczenia okolicy
przed potencjalnymi złodziejami, a tym bardziej dzikimi zwierzętami) w
swojej lśniącej zbroi płytowej wdepną w g*wno i ubrudził sobie obkute buty.
- Ej poczekajcie na mnie!
- Streszczaj się! Już tutaj nie można wytrzymać!
Gracz przycupną na brzegu rzeki, zdjął ufajdanego buta i zaczął go myć…
Mg: Rzuć na ZR jak dobrze się uda tobie umyć but. Krytyczny pech. Twój
but wpadł do rzeki. Gracz od razu zadeklarował że skoczy po niego do rzeki.
Wskoczył… w prawie pełnej zbroi płytowej. On i but poszli na dno…:)
Chwalebna śmierć:P
Kości? Gdzie je można kupić? Zróbmy je sami!
Kości? Program losujący wyniki i tyle. Z czasem
kiedy zniecierpliwienie domowników w oczekiwaniu
na komputer sięgało już apogeum, musieliśmy
znaleźć
inne
rozwiązanie
zastępujące
nam
program, komputer. Ojciec jednego z graczy
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wykonał nam kości z modeliny. Cały zestaw zaczynając od k4, a kończąc na
k100. W ten sposób mieliśmy jedną „kasetkę” na 5 osób:), mogliśmy
zrezygnować z komputera.
K100 i k6 stały się legendarnymi kośćmi. K100 zostały ochrzszczone jako
„Demoniczne” „Kuźwa! 3 raz pod rząd mam krytyczny pech! Te kości są
spaczone!” i k6 „Citerskie” „Fajne kości jak nimi nie rzuca MG np. na
obrażenia. Zawsze Dość często na niej wypada 1 albo 6”
„Przygoda wzywa!”
Kończąc swoje wspominki o pierwszym spotkaniu z grami fabularnymi,
prowadzeniu gry, kwiatku na sesji chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym
zjawisku.
Nadal moi znajomi wraz zemną mają sentyment do Warhammera, tym
razem w drugim wydaniu. Zawsze jak nam znudzi się dany system,
jesteśmy ogólnie zmęczeni grami fabularnymi wracamy do Wojennego Młota
pograć krótką kampanię. Po takim graniu umysł taki świeższy, więcej
pomysłów w głowie na erpega:)
Pewnie każdy z nas graczy czy mistrzów ma taki swój system przy którym
się regeneruję do kolejnych sesji, gromadzi pozytywną energię
uruchomiającą twórczą wenę…

Autor: 6czarek

28

Salantor bloguje
13-07-2011

Ultima Online bez prądu
Dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach podstawówki, gdy w
sklepach były dostępne gwiazdki Milki, a w kioskach dostać można
było Gamblera, w moje łapki wpadł jeden z numerów świętej
pamięci Secret Service z recenzją Ultimy Online. Jako młodzik jeszcze,
który nie wiedział, że RPG to taka radziecka wyrzutnia rakiet, byłem
wprost zafascynowany istnieniem gry, w której mogę odgrywać rolnika,
rycerza, maga czy innego kowala. Głównie kowala, bo w młodości coś
mnie do tej profesji ciągnęło.
Pamiętam, że zaczytywałem się wtedy w recenzjach Ultimki w innych
jeszcze pismach. Ubolewałem, że dodatek opisano jedynie na stronę, ale
nie było to wielkim problemem. Miałem w tym czasie małe hobby, które
polegało na rysowaniu miast. Znaczy brałem dużą kartkę formatu A3, albo
odrobinę większą, po czym rysowałem mury, jakieś góry na dalszym
planie i po kolei ileś tam budynków w rzucie izometrycznym. Oczywiście
musiało być miejsce na sklep zielarza, alchemika, wieżę maga i inne,
podobne. Może dlatego, że w komputerowych erpegach były takie
miejsca? W zasadzie nie miałem za bardzo na czym się wtedy wzorować,
bo ani podręcznika w łapie (do dziś pamiętam, jak któregoś dnia widziałem
na ulicy chłopaka przeglądającego bestiariusz do Dedeków. Mocno mu
zazdrościłem, oj mocno), ani żadnego pdf’a (były to czasy, gdy nie miałem
Internetu), więc baza była dość skromna.
Owszem, pojawiały się czasem w SS’ie czy innym ŚGK recenzje
erpegów, ale były rzadkie i ograniczały się do strony, max dwóch.
Żadnego miejsca na jakieś dogłębne analizy, na opisy mechanik, na coś
więcej, jak ogólniki. Jedynie w IO, którego X numerów gdzieś jeszcze
trzymam, rubryka poświęcona wszystkiemu, w co można było grać bez
prądu, zajmowała bite cztery strony. Stamtąd wyciągnąłem informacje na
temat Gasnących Słońc, ras występujących w Dragonlance i tak dalej.
Zresztą owe strony, jeśli dobrze kojarzę, potem wyrwałem (trudne to nie
było, skoro pismo było zszywane) i odłożyłem na bok. Mam sentyment do
czegoś, co przybliżyło mi gry, które w tamtych czasach traktowałem z
pewną czcią, jako coś dla mnie odległego, niedostępnego. Poza tym
teksty były dobrze napisane, przez kogoś, kto się na rzeczy chociaż trochę
znał i próbował swój dział rozwijać i pielęgnować.
Uzbrojony więc w wiedzę cokolwiek szczątkową grałem wtedy z młodszym
bratem w coś, co dziś bym nazwał erpegiem. Znaczy brałem mapkę
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miasta, com ją wcześniej rysował, potem mapkę krainy, kartę postaci
(nawet z miejscem na patykowaty rysunek postaci) ze statystykami
(których za cholerę nie pamiętam, ale pewnie wzorowanych
na diabole czy czymś podobnym) i jazda. Ja mówię, co, brat odpowiada i
tak jedziemy krok po kroku. Czy były rozbudowane opisy, dialogi etc? Za
czorta nie pamiętam. Pamiętam za to, że i ja miałem swoją postać, więc
czasem wymienialiśmy się rolami. Kto więcej „prowadził”? Chyba ja, ale w
żaden sposób tego nie udowodnię. Przy okazji już wtedy w mojej głowie
zaczęły kiełkować pewne pomysły, które ewoluowały i rozwijały się aż do
dziś.
To były też czasy, kiedy powstał mój pierwszy (i jedyny) zeszyt z
erpegowymi notatkami. Odkopałem go po x latach, wielce ciekaw, co w
środku znajdę. Z zewnątrz nic ciekawego, ot sześć dych czystych kartek w
miękkiej okładce. A na nich proste, ale jednak scenariusze. Dokładniej
rzecz ujmując, to opisane krok po kroczku szablony, gdzie w punktach
wypisywałem kluczowe sytuacje. Żadnych opisów enpeców, przedmiotów
czy miejscówek, tylko coś w stylu:
a) Odnalezienie X
b) Dotarcie do Y
c) Drużyna robi coś tam
d) Powrót do miasta
Nie mogę teraz mojego ex-miszczowskiego zeszyta znaleźć, ale jeśli mnie
pamięć nie myli, to gdzieś w tym wszystkim znalazło się nawet miejsce na
czarnego charaktera (a nawet całą rodzinkę!), enpeca pomagającego
drużynie, intrygę oraz powiązane z sobą wątki. Podejrzewam, że gdyby
wydobyć z szafy wszystkie notatki z tamtego okresu i wyłuskać co lepsze
kąski, to miałbym materiał na parę całkiem niezłych scenariuszy. Of kors
tylko fantasy, chociaż jakaś prostacka próba grania w Star Warsa też
była. Skąd?
Świętej pamięci SS wydał kiedyś coś, co nazywało się Kompendium
wiedzy. Były tam kody, listy czytelników, masa kretyńskich rysunków
(takie dominowały w tamtym okresie), opowiadania, felietony oraz trochę o
erpegach. Między innymi o SW na mechanice K6. Ba! Wtedy
dowiedziałem się, że w ogóle coś takiego istnieje, ma nazwę, dzieli się na
statystyki et cetera. Była nawet rozpiska niszczyciela gwiezdnego, z
uwzględnieniem liczebności załogi, uzbrojenia etc. W sumie nie było tego
wszystkiego nazbyt wiele, ledwo zajawka, ale wystarczyło, bym próbował
zrobić „sesję” czy dwie w gwiezdnowojennych klimatach. Może to dzięki
temu próbowałem kostkować na K6? O ile kostkowałem w ogóle, bo ten
szczegół dawno się w mojej pamięci zatarł.
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Ale wróć, moment! Była taka jedna gra, przy której bez sześciu ścianek
ani rusz. Wydało to to wydawnictwo Encore (bez licencji i z naruszeniem
praw autorskich, jak dowiedziałem się w zeszłym bodaj roku) i
nazwało Labirynt Śmierci. Ileś kartoników reprezentujących korytarze i
komnaty podziemi, bohaterów i potwory, kilkanaście stron zasad oraz
osobne karty postaci. Grałem w to z naruszeniem zasad, bo takowe
wymagały losowania drużyny (trzy razy hero i trzy razy uczeń), ale już
wtedy odkryłem coś, co potem nazwane zostało złotą zasadą. Znaczy
autorzy nie widzieli nic złego w dodawaniu własnych reguł i elementów.
Prawie jak erpeg, bo była tam walka, zdobywanie skarbów i pedeków,
rozwój postaci, ciskanie spelli i boss na końcu. Tyle, że wszystko dla
pojedynczego gracza. Gdzieś miałem nawet zapisanego autorskiego
spella „ściana ognia”, którego nigdy nie miałem okazji użyć.
Minęła podstawówka, minęło gimnazjum. Wiedziałem już, szto to Ehpeże,
ale nie miałem z kim i w co grać. Sytuacja się z deka zmieniła, gdy
podpięli mi neozdradę. Prędkość – powalająca. Częstotliwość zwisów oraz
rozłączeń – duża, ale to nie był dla mnie wielki problem. Grunt, że miałem
połączenie ze światem. Zaraz też zacząłem szukać jakichś gierek.
Wakacje były, liceum dopiero na mnie czekało, czas był. No i natrafiłem na
twór, co się zwał . Erpeg to to nie był, ale fabułę jakąś miał, na tamtejszym
czacie trochę się klimaciło, były jakieś wojenki, wyprawy, tworzenie
postaci i tak dalej. Ba! Było nawet dwóch fabularnych adminów, z czego
jeden praktycznie nic nie robił (znaczy robił, ponoć, ale efektów za bardzo
widać nie było), a drugi był zawalony robotą (też ponoć), obaj zaś istnieli
incognito. To znaczy nikt nie znał ich nicków, a wiadomości wysyłał przez
osobny formularz. Generalnie wspominam tamte czasy całkiem dobrze, bo
wtedy zdobywałem pierwsze szlify w pisaniu i klimaceniu. Jedynie fabuły
na większą skalę bym żadnej nie miał, gdybym szukał jej na wierchuszce,
bo od niej ludzi było dwóch i ani sztuki więcej. A ile było flejmu, jak się na
któregoś zamarudziło, że trzeba na odpowiedź czekać... Masakra. Z
drugiej strony było trochę funu z różnymi ludźmi, z którymi dziś już
kontaktu nie mam. Może to i lepiej.
Mniej więcej w tym samym okresie natknąłem się na jedną erpegową
grupę, co pykała przez neta. Drugą, bardziej namacalną, znalazłem w
liceum, gdzie od razu rzuciłem się na głęboką wodę i spróbowałem swoich
sił jako mistrz gry. Ale o tym to może napiszę przy innej okazji.

Autor: Salantor
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Zanim zagrałem pierwszą sesję
17 czerwca 2011

Dziś trudno mi dokładnie umiejscowić w czasie i ułożyć
chronologicznie kolejne etapy, który zbliżały mnie do RPG. Nie
mniej
jednak
od
dziecka
interesowałem
się
grami
planszowymi, i choć te pierwsze, z którymi się zetknąłem –
kolny monopoly (Eurobussines, Fortuna oraz Kokosy) – nie
miały specjalnego związku z fantastyką, lecz pozwoliły mi
złapać bakcyla. Oczywiście liczyło się też środowisko – bowiem
do gier trzeba partnerów – a o tych było mi jakoś szczególnie
łatwo.

Top Secret - w numerze
przegląd gier cRPG oraz
tekst RPG. Co to za zwierz?

Grywaliśmy w rozmaite gry planszowe na półpiętrze klatki schodowej – najpierw
było to wspomniany Eurobussines – później wycinane gry z pisma Świat
Młodych. Przełom nastąpił, kiedy ukazała się w Polsce gra Magia i Miecz, która
zbombardowała naszą wyobraźnię klimatem fantasy.
Gdzieś w tym samym momencie, na początku lat 90. zaczęły się ukazywać gry
strategiczne Dragona – czyli Kreta 1942, Ardeny 1944 czy Wojny
Napoleońskie. Związku to wielkiego z RPG nie miało, jednakże
pozwoliło mi się oswoić z widokiem żetonów, heksów i map, co
niebawem odegra znaczącą rolę.
Kolejnym elementem układanki stały się komiksy wydawane
przez TM-SEMIC –
Punisher,
TransFormers,
G.I.Joe,
Batman, Spider-man, X-man.
Oczywiście byłem też fanem gier komputerowych (C64) i
czytelnikiem pisma Top Secret. De facto o RPG, a właściwie o
TransFormers - kiedy
miałem 12 lat uważałem,
że to najsłabszy zeszyt.
Kilka lat później doceniłem
jedną z najlepszych
opowiastek w serii.

cRPG dowiedziałem dzięki literaturze poświęconej Komodzie. W
książeczkach z serii „Opisy Gier” znalazłem spory tekst o grze
Phantasie II, dzięki któremu mogłem zaznajomić się z
podstawową terminologią oraz zarysem tego co pokocham za
parę lat. Jako, że tę grę znalazłem w sieci dopiero przed rokiem,
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nie mogłem wiedzieć wcześniej jak wygląda – mogłem sobie ją tylko wyobrażać...
rozumiecie chyba co to oznaczało.
Te elementy okazały się dla mnie decydujące – choć pozornie bez związku z
tematem (z wyjątkiem gry Fantasie II).
W końcu przychodzi czas na pospinanie tego wszystkiego klamrami. Kumpel z
podstawówki kupił przypadkiem pismo Magia i Miecz – kupił bo myślał, że ma to
związek z jego ulubiona planszówką. Przeglądając numer 9 tego pisma,
zauważyłem mapkę i żetony do wycięcia, i to był właśnie powód dla którego
kupiłem dla siebie taki sam egzemplarz. W ten sposób stałem się posiadaczem
mojego ulubionego numeru tegoż pisma, a przy okazji, (w pewnym sensie)
poznałem Sejiego, który jest gospodarzem tej edycji karnawału. Oczywiście
wszystko to było jak lizanie loda przez szybę – zaczytywałem się tekstami, które
wzmagały chęć zagrania. Musiałem jednak z tym jeszcze trochę poczekać. Kończyła
się podstawówka i zaczynało liceum.

Phantasie II - to była moja pierwsza gra
wyobraźni.

W liceum właśnie, dzięki temu, że z nowym
kumplem wymieniałem się komiksami, zauważył nas
nasz przyszły MG, oferując rozgrywkę w KCty. Moją
wiedzę o RPG udało się poszerzyć zresztą trochę
wcześniej, dzięki pismu Top Secret, w którym,
publikowano na zasadzie wzajemności cykl tekstów
pisanych przez redaktorów Magii i Miecza.
Wiedziałem z nich czym jest mniej więcej RPG, że są
różne systemy takie jak: Warhammer, Cyberpunk
czy Shadowrun.

Co może wydać się szokujące do RPG nakręciła
mnie też telewizja – miałem szczęście, że udawało mi się trafić na te kilka
programów, które poświęciły chwilkę na omówienie zjawiska podchodząc do
naszego hobby obiektywnie, z pozytywną ciekawością.
Z tego miejsca był już tylko krok, do tego aby złożyć się na jedną z nowych
zachodnich gier – padło na CP2020, a potem na Warhammera. I tak jakoś te 16
lat grania w erpegi zleciało.

Autor: Neurocide
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Sesja sentymentalna
Poniedziałek, 18. czerwca

Moją przygodę z RPG rozpocząłem dość młodo. Nie ciupałem bynajmniej w pierwsze
dedeki, ani nie wyssałem miłości do gier z piersi grognarda. Fantastyką
interesowałem się odkąd pamiętam. Zawsze czułem pociąg do baśniowych klimatów
i rycerskich opowieści. Gdy wracam pamięcią do tych czasów muszę powiedzieć, że
w pewnym sensie pierwsze ziarna zabaw fabularnych zasiała we mnie osoba mająca
niewiele wspólnego z grami i fantastyką. Osobą ta był mój dziadek, który miał w
zwyczaju opowiadać wnukom cudowne historie o dwóch rycerzach – Miszko i Tomko
– którzy przemierzali słowiańskie knieje w pogoni za grubym zwierzem,
przeczesywali prastare ruiny w poszukiwaniu skarbów i zdobywali warowne grody.
Dziś już nie pamiętam, czy słuchając dziadkowych opowieści wykrzykiwałem: „To ja
go tnę!” albo „Ruszamy po skarb!”, niemniej te historie uznaję za swoje protoRPG.
Dzięki prostej sztuczce, która umieszczała mnie i kuzyna w centrum wydarzeń,
opowieści te zapadły mi w pamięć, a po latach bez trudu odnalazłem się jak
bohater gier fabularnych.
Na tradycyjne erpegi przyszło mi jednak czekać jeszcze lat
kilka(naście?). W między czasie zaczytywałem się powieściami
fantastycznymi i zagrywałem w planszówki. Po latach ze
zdziwieniem czytałem, że ludzie dowiadywali się o różnych
grach (i RPG w szczególności) z jakiegoś Razem. Dla mnie
bramą do fantastycznych gier było czasopismo MY. Na jego
łamach oprócz młodzieżowych artykułów i komiksów
Baranowskiego (Opowieść z sopla lodu wyssana!) publikowano
skrócone wersje takich planszowych przebojów jak Bruce
Lee i Bogowie
Wikingów czy
też
paragrafowy Dreszcz.
Nakręcony wersjami próbnymi penetrowałem sklepy
papiernicze
i
kioski
Ruchu
w
poszukiwaniu
ich
pełnowartościowych odpowiedników.
Dreszcz wytropiłem w czasie wyjazdu na jedno z wówczas licznych spotkań
rodzinnych. Nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście, gdy wśród popularnych gazet
wypatrzyłem sylwetkę półnagiego wojownika okładającego mieczem bliżej
nieokreślone, oślizgłe monstrum. Oczywiście do zakupu zostali namówieni
rodziciele, a partie Dreszcza stały się przez pewien czas moją ulubioną rozrywką.
Wkrótce poznałem wszystkie tajniki tej gry i sięgnąłem po inne paragrafówki takie
jak Wehikuł Czasu. Niestety gry tego typu zawsze pozostawiały we mnie pewien
niedosyt - ograniczenie wyboru do ledwie kilku ścieżek było niczym obelga dla
rozbuchanej wyobraźni.
Kolejny krok w stronę gier fabularnych był, myślę, dość typowy dla tamtego okresu.
W latach 90. na ubogim polskim ryneczku pojawiła się otaczana dziś nostalgicznym
kultem gra planszowa Magia i Miecz. Nietrudno zgadnąć, że trafiła ona bezbłędnie
w gusta młodego miłośnika fantastyki, który z lubością zanurzył się w magiczny
świat i toczył heroiczne zmagania o Koronę Władzy. W jednym z dodatków do
legendarnej gry znalazła się ulotka reklamująca nowe pismo o zaskakująco
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znajomym tytule. Brązowa ulotka mamiła zdjęciami figurek i promowała tajemniczą
grę fabularną.
Przez dłuższy czas bezskutecznie poszukiwałem mitycznego
czasopisma w okolicznych kioskach. W końcu trafiłem na 6 numer
w punkcie Ruchu przy dworcu PKP. Na okładce dumnie
prezentował się potężny mech, a w środku czekały artykuły o
bezrogich wikingach, zasady do Kryształów Czasu i solowa
przygoda, która wówczas wyglądała dla mnie jak niedorobiona gra
paragrafowa. Wnet domyśliłem się, że do zabawy potrzeba co
najmniej jednego, dodatkowego luda. Szczęśliwe towarzystwo
skupione wokół planszowego MiMa dotarło do informacji o RPG
własnymi ścieżkami, więc do dalszego zgłębiania tematu przeszliśmy bardzo
płynnie. W krótkim czasie jeden z kolegów nabył podręcznik do Warhammera i
mogliśmy rozpocząć pierwszą przygodę w Starym Świecie. Mieliśmy jeden zestaw
kości i zdobyczne figurki - mojego bohatera-łowcę nagród reprezentował inkaski
łucznik znaleziony w kinder-niespodziance.
Oczywiście nie mogłem uważać się za prawdziwego RPGowca, póki nie zdobyłem
własnego zestawu kości. Sporą zasługę mają w tym polskie linie kolejowe. W tych
czasach próżno było szukać dobrze zaopatrzonego sklepu z grami w Bydgoszczy, a
zakupy pocztowe były interesem co najmniej niepewnym. Przeglądając kolejne
MiMy trafiłem na adres katowickiego sklepu z grami, którego nazwy dziś już nie
pomnę. Szczęśliwie Katowice leżały na trasie mojej corocznej podróży w góry do
dziadków. W Katowicach trzeba było czekać na przesiadkę godzinę, a sklep z
artykułami RPG, jak wynikało z analizy map, był położony niedaleko dworca. Tak
zrodził się plan, dzięki którego bezbłędnej realizacji stałem się posiadaczem fiolki
brokatowych kości, które służą mi do dziś.
Jak widać dziadkowie i polskie koleje odegrali niebagatelną rolę w mojej drodze ku
RPG 

Autor: Misiołak
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Morel bloguje
19-07-2011 11:26

I tak to właśnie działa... do dziś.
Nigdy w Karnawale nie brałem udziału, jednak temat na tyle wdzięczny, że
postanowiłem się podzielić.
Jak spoglądam teraz wstecz, to wszystko zaczęło się od mojego ojca i
Fantastyki. Gdyby nie namiętna lektura, pewnie nie wkręciłbym się potem
w lekturę ś.p. Top Secret'u.
Ta właśnie gazetka opublikowała w jednym z numerów jednostronicową
zajawkę RPG. Prosty tekst, okraszony grafiką z podręcznika do AD&D i
logiem tegoż, spowodował u mnie gigantyczną chęć próby zagrania w tą
jakże wtedy dziwną i egzotyczną grę.
No bo sam tekst mówił: jest jedna osoba, która wymyśla świat. To Mistrz
Gry. Pozostali uczestnicy zabawy to gracze - wymyślają sobie swoje
postacie: magów, wojowników, złodziejaszków. Mistrz Gry opowiada co
widzą postacie i wpędza ich w różne przygody, co jakiś czas tylko zadając
sakramentalne:
- Co robicie?
I już wtedy byłem utopiony - czytałem ten tekst może jakieś 20, albo i 30
razy. Za każdym razem, po każdej kolejnej lekturze coraz bardziej
chciałem grać. Problemem mogli okazać się znajomi. Miałem wtedy
bardzo mało lat, więc skompletowanie ekipy, która mogła by grać.
Okazało się jednak, że w naszym piwnicznym klubie po moich
tygodniowych namowach zebrała się odpowiednia ekipa: ja, Wojtek,
Marcin, Agnieszka, Asia i jej brat Wojtek.
Najpierw tłumaczenie z czym to się je, potem wyłanianie MG. Koniec
końców ja byłem pierwszym prowadzącym. Po tygodniu jednak zmieniła
mnie Agnieszka.
Dziewczyna przejęła pałeczkę i po jakimś czasie okazało się, że przez
całe lato nikt nie był w stanie jej zastąpić - na podwórku zapanowała
niemalże żałoba narodowa, kiedy dziewczyna wyjechała na dwa tygodnie
do babci.
Oczywiście - wtedy nikt nawet nie myślał o podręcznikach, czy kostkach.
Był jednak nieśmiertelny zeszyt naszej prowadzącej - notatki na temat
skarbów, miłostek, wykonanych kłestów, żon, dzieci (tak, tak - nasze
pierwsze RPG w dużym stopniu opierało się na odgrywaniu romansów i
miłostek, walka czy władza była na drugim planie - uroki dzieciństwa!).
W kajecie znajdowały się także mapy krain, które powstawały wraz z
naszymi podróżami. To był piękny okres.
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Potem przyszedł rok szkolny i nasz piwniczny klub nieco opustoszał (ze
względu na temperaturę głównie), jednak cały czas spotykaliśmy się - już
w mniejszym gronie - w domach i graliśmy dalej. A potem nadeszły
kolejne wakacje i era Magii i Miecza. Planszówka zajęła nam znowu całe
wakacje, ponieważ wprowadzała dodatkowe elementy do naszego RPG karty postaci, kości, złoto. Potrafiliśmy zostawiać rozłożone to wszystko w
naszym piwnicznym klubie, bo rozgrywka trwała przez 4 dni non stop, od 9
rano do 20 z przerwą na obiad.
A potem napatoczyłem się na MiM'a w kiosku (10 numer o horrorze!).
Myślałem, że to gazeta o planszówce, jednak okazało się, że moja
przygoda z RPG na poważnie zaczynała się dopiero teraz…
Po lekturze gazety pierwsza myśl to: O szyt! Ale teraz będzie w pyte!,
jednak druga moja myślą było: Skąd wytrzasnąć coś co się nazywa k10!?
Szybkie spotkanie w klubie piwnicznym przyniosło odpowiedź - jeden ze
znajomych miał w domu grę Robin Hood, a w niej znajdowała się taka
dziwna, zielona kostka.
Nasza ekipa postanowiła, że teraz najważniejsze będzie, aby
skompletować pozostałe, brakujące nam numery. Uwierzcie mi, że teraz
po latach jestem pewien, że rodzice mojego kolegi byli niesamowicie
zdziwieni, kiedy oznajmił im, że na urodziny chce dostać 9 numerów
gazety....
Po szybkim skompletowaniu (i regularnym uzupełnianiu nowych numerów)
zaczęliśmy grać - KCty w wersji MiMowej towarzyszyły nam przez długie
letnie dni i noce. Uwierzcie mi, te pierwsze przygody,
rozegranie Demonicznej Hordy - to coś, co pozostanie w mojej pamięci
do końca.

Autor: Morel
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Dzikie początki, czyli jak się
moja przygoda z RPG zaczęła
19 lipca 2011
Działo się to w zamierzchłych czasach, kiedy komputery z
procesorami 400 MHz i 64 MB RAM-u wchodziły przebojem na
rynek, Windows 98 był jedynym słusznym systemem operacyjnym,
a lewica z dumą zasiadała w rządzie i na fotelu prezydenckim. Nie
jestem erpegowym dinozaurem, który turlał kostkami jeszcze
za PRL-u. Niemniej jednak nie uważam, żeby miał się czego
wstydzid. W koocu równie ważna co ilośd lat, jest ich jakośd!
Czasopismo, od którego się to wszystko zaczęło nosiło nazwę Gamestar (nie pamiętam, który numer. Ale chyba
coś z 2002 roku). Obecnie już nie ukazuje się na rynku i jedyne co po nim pozostało to w miarę aktualny serwis
internetowy. Był to też czas, w którym każde zaoszczędzone złotówki wyrzucałem na pisemka tego rodzaju
(Miałem 12 lat, więc nie wymyślajcie nic o świerszczykach! ;P). We wspomnianym numerze na dołączonej
płytce CD (DVD? Nie żartujcie!) znalazłem wersję demonstracyjną szlacheckiej gry fabularnej – Dzikie Pola,
której współautorem był jeden z ówczesnych redaktorów pisma Jacek Komuda. No i się zaczęło…
- Papierowa gra RPG? Jak to? Przecież RPG to Baldur’s Gate,Icewind Dale i im podobne. – myślałem naiwnie,
jeszcze nieświadomy tego, że wspomniane tytuły to adaptacje bijącego wówczas rekordy Dungeons & Dragons.
Jak przystało na ciekawskiego małolata, zacząłem przeglądad niezbyt zgrabnie złożony pliczek Worda, w którym
spisane były zasady (a właściwie ich mały wycinek) Dzikich Pól. Nie był to język przystępny, a mnogośd
niedopowiedzeo i braków wcale nie ułatwiał zrozumienia istoty papierowych gier fabularnych. Po kilku dniach
wytężonego główkowania nad wydrukowanymi już kartkami wreszcie się udało. Wyszperałem z szuflady kilka
kostek k6, które wcześniej służyły do rodzinnego grania w planszówki i zaprosiłem znajomych, by podzielid się z
nimi moim odkryciem. Szło nam to bardzo topornie. Wpierw próbowałem wytłumaczyd jak to działa bez
komputera i grafiki, a gdy zaatakowali mnie jękami zawodu, zachwalałem ogrom możliwości i potęgę
wyobraźni, pocieszając ich możliwością puszczenia w tle klimatycznej muzyki.
Udało się! Postanowiliśmy zatem spróbowad. Oczywiście mi przypadła niechlubna rola Mistrza Gry. Nie
myślałem wtedy o żadnym przygotowywaniu scenariusza przygody, kreśleniu wątków i opracowywaniu
sylwetek bohaterów niezależnych. Chcieliśmy po prostu sprawdzid jak to działa w praktyce i czy daje frajdę, jak
autor zapewniał we wstępie do naszej wersji demo. Dawało!
Po pierwszej sesji przyszły kolejne, potem doszli nowi gracze, ekipa lekko się ożywiała i coraz lepiej wcielała w
rolę swoich postaci. Potem było już z górki – pierwszy własny podręcznik (DnD 3 ed.), próby stworzenia
systemu RPG (Golden Line – Heartbreaker pełną parą) i te niezliczone ilości numerów Tawerny RPG, które
kopiowałem z płytek dołączonych do CD-Action, tworząc w ten sposób swoje erpegowe archiwum wiedzy.
Dziś, z perspektywy lat, tylko się uśmiecham z politowaniem na wspomnienie tamtego okresu. Tamten
numer Gamestara dawno wylądował na śmietniku (płytki chyba się gdzieś jeszcze walają), a częstotliwośd
rozgrywania kolejnych sesji poleciała na łeb na szyję…
A szkoda.
P.S. Tekst ten jest moim pierwszym, uczestniczącym w świetnej inicjatywie polskiego fandomu skupionego
wokół gier fabularnych – Karnawale blogowym RPG.
Autor: Gertrud
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Zanim zagraliście pierwszą sesję.
Dawno nie pisałem do Karnawału, bo też i po prawdzie nie miałem o czym. Z
erpegie łączy mnie na obecną chwilę bardziej sentyment i dobre wspomnienia z
czasów młodości (sic!) niż aktywne granie, daj boże, co miesiąc chociaż i udzielanie
się w fundomach czy innych blogosferach. A tu z nagła Seji trącił sentymentalną
strunę.
Wszystko zaczęło się dawno, dawno temu w czasach gdy nie było jeszcze
Google. Gdzieś w kwietniu 94' nieistniejące już czasopismo o grach komputerowych
TOP Secret rozpoczęło współpracę ze świeżo upieczoną wtedy Magią i Miecz na
pojedynczej stronie w piśmie, redaktorzy MiM prezentowali wówczas papierowe RPG
laikom. Jednocześnie w tym czasie źródłem lektur SF były wyblakłe numery
Fantastyki z lat 80' Znalazło się w nich kilka artykułów na temat planszówek i gier
paragrafowych oraz jakiś pobieżny tekst o RPG. Wybaczcie, ale nie pamiętam
dokładnie gdzie i kiedy. Minęło, bagatela, siedemnaście lat od tamtych dni.
Mim „u nas na wsi” był nie do dostania. Okazja trafiła się w maju 95'. Kumpel
z klasy również czytający TOP Secret wspomniał na jakiejś przerwie, że widział w
kiosku to czasopismo, którym się tak interesowałem. Numer miał paskudną
„mroczną” okładkę we wszystkich odcieniach brudnego granatowego i cały był
poświęcony demonom. Przeczytałem go od deski do deski co najmniej z dwa razy.
Postanowiłem rozkręcić własną drużynę. Problemem, który stał na drodze był
brak znajomości i posiadania jakiegokolwiek systemu. We wspomnianym już
majowym numerze MiM znajdował się scenariusz „Ostatnia przystań” nie osadzony
w żadnym konkretnym systemie i pozbawiony jakichkolwiek statystyk BN. Na
potrzeby sesji stworzyłem własną, uproszczoną mechanikę opartą o k6. Sporo
graliśmy wtedy w planszówki, nieśmiertelnego Obcego i pierwszą polską edycję
Magii i Miecz i stamtąd czerpałem wzorce. Pierwsza sesja okazała się totalną klapą.
Gdzieś w połowie ukatrupiłem postacie (wspomniana wyżej mechanika), a dla
moich ówczesnych graczy było to ostatnie spotkanie z RPG.
Przy wakacjach 95' jeszcze inszy kumpel przywiózł z trochę większej wsi
(takiej z tramwajami) podręcznik do Warhammera. Poprowadził jakąś przerobioną z
Kryształów Czasu sesję, a KC to był wtedy hit. Mi na szczęście udało się ten etap
przeskoczyć (chyba nawet stworzyłem jakąś postać do KC) i swoją znajomość z
RPG zacząłem od WFRP. Były wakacje, z drugiej ręki kupiłem podstawkę do Młotka,
zacząłem prowadzić kumplom z klasy materiały z MiM. Z czasem jeszcze parę osób
wciągnąłem w nałóg. Między innymi obecną szefową działu Młotka na polterze.
Potem pierwszy konwent (Krakon 99'!), fandom i już poszło z górki.
A teraz tak jak Seji, kolekcjonuję podręczniki i wzdycham jaka to fajna była 1
edycja Młotka i klub ortodoksów ;)

Autor: Zły Janek
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Dawno temu w PSP nr 33 w Częstochowie
Opowieść pierwsza - o tym jak zostałem Graczem
Pierwszy raz z terminem RPG spotkałem się w podstawówce numer 33 w
Częstochowie. Ot miałem znajomego który miał znajomego, który kiedyś
kupił MIMa, chyba z jakąś półnagą babeczką na okładce. Był rok 1997 lub
1998, byłem w siódmej klasie podstawówki i żyłem sobie we względnym
spokoju. Pamiętam jak pewnego zimowego dnia udałem się z kolegą
Markiem na Stradom do kolego Rafała. Wtedy wbiliśmy się do jego pokoju a
tam siedzi pięciu/sześciu chłopaków, każdy z dziwną kartką papieru w dłoni
kanciastymi kostkami w drugiej i ołówkami w trzeciej.
Z kolegą Markiem posiedzieliśmy trochę u kolegi Rafała, pośmialiśmy się z
głupich gier i po godzinie poszliśmy do swoich domów. Na uwagę zasługuje
fakt, że kolega Marek nie chciał wyjść z domu i wtedy Rafał wyrzucił przez
okno 50 groszy. Marek ucieszony wybiegł i przez pięć minut szukał monety
w śniegu. Nie znalawszy ruszyliśmy dalej.
Najprawdopodobniej później porozumiałem się z kolegą Rafałem i razem z
Michałem Balltramem zrobiliśmy wspólnie postacie graczy. Już nie
pamiętam czy to było w szkolnej bibliotece czy u kogoś w domu. Za to
pierwszą sesję odbyliśmy już w bibliotece szkolnej na dużej przerwie, gdzie
panował nieziemski hałas. Moja postać nazywała się Snag (jak ktoś oglądał
animowany serial Conana, to skojarzy postać) i był półelfem Złodziejem.
Pochodził z Gasty i miał - z tego co pamiętam - Niższą Klasę Średnią oraz
charakter Chaotyczny Zły. Tak, moi mili, to były czasy Kryształów Czasu!
Michał grał człowiekiem Zabójcą. Imię niestety wyleciało mi z głowy.
Nasza pierwsza przygoda wyglądała mniej więcej tak, że spotkaliśmy się na
trakcie gdzieś powyżej Gasty i zostaliśmy porwani przez wędrujących
kupców. Koniec. Później okazało się, że nie byli to zwyczajni kupcy lecz
pracownicy gildii złodziei oraz zabójców z Get-Warr-Garu i w tak dziwaczny
sposób rekrutują nowych współpracowników. Pamiętam też, że gildia ta
opisana była w którymś z MIMów, a ja ciągle przekręcałem imię mojego
szefa ze Ślepowrona na Kruczodupy. Ech, to były czasy. W oku kręci mi się
łezka, gdy przypomnę sobie jak wpadliśmy na pomysł uratowania Murzyna
z objazdowego zoo, a następnie (tej samej nocy) postanowiliśmy okraść
jakiegoś kupca (razem z ów Murzynem!). I pamiętny tekst Mistrza Gry, gdy
żona/córka kupca wybiegła na drużynowego Zabójcę "ona zapamiętuje
twoją twarz". No cóż, długo kobieta nie pożyła. Ale dość już o tym. Ważne,
że mam miłe wspomnienia i chęć do ciągłego grania w RPG.
Opowieść druga - o tym jak zostałem Mistrzem Gry
Nie pamiętam kiedy dokładnie poprowadziłem pierwszą sesję, albo to była
ósma klasa podstawówki albo pierwsza liceum. W każdym bądź razie
udałem się z kolegą Rafałem do magicznego sklepu z RPGami, który
znajdował się na Biznes Center (teraz są tam głównie bary i knajpy),
weszliśmy do sklepu, powiedzieliśmy grzeczne dzień dobry i przeszliśmy do
rzeczy. Kupiłem Zew Cthulhu. Sprzedający powiedział mi, że to ciężki
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system do prowadzenia jak na pierwszy system, ale ja się tym nie zraziłem.
Dałem te 30/35 zeta za używaną książkę i w te pędy skoczyłem do domu
czytać.
Miesiąc czy dwa później zebraliśmy się w trzy/cztery osoby u Rafała i
poprowadziłem pierwszą przygodę, która pochodziła z podręcznika
głównego. Głos mi się trząsł, byłem nieźle zestresowany jednakże jak na
pierwszy raz wszystko poszło w miarę elegancko. Następne sesje
zagraliśmy już w większym gronie i tu zaczęły się schody. Zapanować nad
taką zgrają osób nie było łatwo. Zwłaszcza gdy prowadziło się pierwszą
przygodę z kampanii Misjonarz z MIMów. Gracze poróżnili się i zaczęli do
siebie strzelać przed domem głównego bohatera niezależnego. Więcej już
chyba nie prowadziłem Zewa... a szkoda, bo to fajny system i z chęcią bym
sobie pograł w niego jeszcze.
Od tamtej pory prowadziło mi się całkiem dobrze, gdyż przesiadłem się na
Kryształy Czasu, które były łatwiejsze do okiełznania. A w rok później Zew
Cthulhu zamieniłem na Dzikie Pola, które chwalę sobie do dzisiaj, mimo że
podręcznika też już nie mam.
Opowieść trzecia, podsumowując
Od roku 2000 prowadziłem i grałem w przeróżne systemy. Z czysto
kronikarskiego zapędu pozwolę sobie spisać systemy które prowadziłem i w
które grałem.
Prowadziłem: Zew Cthulhu (1998), Kryształy Czasu (1998-1999), Dzikie
Pola (1999-2001), Wiedźmin: Gra Wyobraźni (2001-2005), Earthdawn:
Przebudzenie Ziemi (2005/2006-do teraz). Co nieco autorskiego shitu.
Grałem: Kryształy Czasu, Dzikie Pola, Wiedźmin: Gra Wyobraźni,
Warhammer, Neuroshima, Nieboraki.
Pozdrawiam,
Habib.

Autor: Habib
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Zanim nastał Chaos
20 lipca 2011

Na początku był Chaos. Z niego wyłonił się Porządek… A co było wcześniej?
Seji w 23. edycji Karnawału Blogowego zadał właśnie takie pytanie. Co było
zanim zagraliście pierwsza sesję? Moja historia nie jest pewnie wyjątkowo
ciekawa, ale w ramach wspominania starych, dobrych czasów, które są stare i
dobre, głównie dlatego, że już ich nie ma, a my byliśmy wtedy młodsi i
piękniejsi, podzielę się swoją opowieścią o początkach.
Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce… Wróć! W latach późnych 80. i
wczesnych 90. ostatniego wieku ubiegłego tysiąclecia miałem już z fantastyką
sporo wspólnego. Czytałem wtedy głównie science-fiction. I jak każdy lubiłem
gry. Komputerowe dopiero pojawiały się w postaci automatów, więc każda
odskocznia od Chińczyka warta była uwagi. Pierwszym krokiem były
publikacje Encore, magazyn Razem z artykułami Ciesielskiego. Najpierw był
Labirynt Śmierci. Pierwszy prawdziwy przedsmak dungeon crawla. Potem
Ratuj swoje miasto, Wojna o Pierścień, Gwiezdny Kupiec, TransSolar,
Odkrywcy Nowych Światów. Na koniec gra Magia i Miecz (udało mi się zdobyć
któreś tam wznowienie), czyli Talizman. To wciągnęło mnie w gry
okołofantastyczne na dobre. Główni winowajcy to Tomek (on miał ów
nieszczęsny Labirynt Śmierci) i Szymon (który mnie namówił).
Szymon parę lat później poznał mnie z Michałem, trzy lata starszym kolegą i
zarazem sąsiadem z klatki obok. Jak się szybko okazało łączyła nas nie tylko
przyjaciółka (Amiga, Commodore Amiga), ale i zainteresowanie fantastyką. To
Michał posunął mi Fenixa z artykułem Sapkowskiego. Po przeczytaniu
natychmiast zacząłem rysować lochy. Format A2. Do dziś pamiętam, że
nawałem
je Lochami
Kooh-i-noora.
O
tym,
że
to
diament Góra
Światła dowiedziałem się dużo później. tedy był to dla mnie napis na gumce.
To było chyba tuż przed wakacjami.
Po wakacjach Michał wpadł do mnie z 2. numerem Magii i Miecza. Tym razem
chodzi o czasopismo. Nie da się ukryć, że przedsiębiorczy z niego facet. Zanim
się dobrze zorientowałem miał już dwa pozostałe (1. i 3.) i kompletną grupę.
Brakowało tylko jelenia Mistrza Gry. Tak zacząłem prowadzić Kryształy Czasu.
Przez drużynę przewinęło się parę osób. Był Szymon (a jakże), Michał, Igor,
Krzysiek, drugi Michał, Artur, Jacek. I cała masa ludzi-meteorów. W KCtygraliśmy regularnie klika lat. Dokładnie nie pamiętam, ale ze trzy na pewno.
Wróćmy jednak do pierwszych sesji.
Na pierwszy ogień poszły „jedynki”. Mechanika była rozpisana w przygodzie,
pośrednie wartości wyliczone, a i tak gubiłem się w gąszczu cyferek. Z matmy
zawsze byłem niezły, ale nie ogarniałem wszystkiego. Na dodatek, oprócz
gracza i MG (czyli mnie) w sesji jako słuchacz uczestniczyło zawsze jeszcze
kilka osób. Wtedy na szczęście nie było jeszcze presji, na odgrywanie postaci
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itp. Próbowaliśmy grać według dopiero poznawanych reguł i cieszyliśmy się z
tego jak wychodzi. Presja przyszła dużo później i ukatrupiła nam nie jedną
sesję. Parę osób wycofało się nawet z prowadzenia i/lub gry.
Kolejnym krokiem była pierwsza własna przygoda. „Jedynki” skończyły się
błyskawicznie, a rozbuchany apetyt nie pozwalał czekać na kolejne
zeszyty Magii i Miecza. Scenariusz miałem prosty – ktoś wynajmuje drużynę,
do odbicia porwanej córki. Narysowałem kawałek mapy, rozpisałem jakichś
bandziorów i rozpoczęliśmy. Dziś już na szczęście pamięć oszczędza mi
przykrych wspomnień. Wyszło w każdym razie tak sobie. Gracze błyskawicznie
dotarli na miejsce, wycięli bandytów w frontalnym ataku i rozdałem PDki. To
była pierwsza lekcja, że pisanie scenariuszy wymaga jednak nieco więcej
przygotowania.
W tym okresie zebrałem gro doświadczeń, zawarłem sporo znajomości. Z
pierwszej grupy chyba tylko Jacek gra i aktywnie zajmuje się grami
fabularnymi. O ile mi wiadomo nadal silnie związany jest z Kryształami Czasu.
Z tego okresu pamiętam jeszcze jak na Wzorkonie (taki dawny łódzki
konwent, z czasów gdy się ich nie odwoływało na tydzień przed rozpoczęciem)
poskarżyłem się Arturowi Szyndlerowi, że strasznie dużo liczenia w
tych Kryształach Czasu. Odpowiedział mi, że nikt z osób, które zna i
opanowały ich mechanikę, nie miał kłopotów na maturze z matematyki. Pięć
lat później potwierdziły się jego słowa. Nie pozostaje więc nic innego jak
wprowadzić do szkół obowiązkową grę w Kryształy Czasu, aby podnieść
zdawalność u abiturientów. Może jeszcze dzięki temu wrócą stare dobre
czasy (zarówno w RPG, jak i w maturalnych wynikach).
Dalej było już prościej. Nie byłem jedyny, a mieszkając w dużym mieście
jakoś sobie radziłem. Na studiach podczas pierwszego integracyjnego
spotkania Zbyszek rzucił jakiś dowcip o jeźdźcu szarżującym z dwuręcznym
mieczem i następnego dnia już dyskutowaliśmy o RPG, które nam obu nie
było obce. Tak dołączyłem do drużyny (Zbyszek, Dominik, Wiktor) razem z
Arturem. Wytrzymało trzy lata. Kolejną drużynę znalazłem testując
bezpieczeństwo for internetowych pod kątem odporności na lukę w skrypcie
phpBB. Zaowocowało to kilkoma sesjami w Monastyr (Agnieszka, Paweł,
kolejny Michał, Adam). Tylko na samym początku poznawania RPG gracze
byli „z łapanki”. Ktoś rozmawiał w autobusie o RPG? – za chwilę był twoim
najlepszym kumplem. Zostawiało się namiary na siebie w sklepach z grami.
Dopiero od zapanowania Internetu zaczęła się ostrzejsza selekcja –
znalezienie gracza to nie problem, dużo trudniej o dopasowanie preferencji.
Czyżby klęska urodzaju? Ja w każdym razie trochę tęsknię za czasami, gdy
gry fabularne miały posmak tajemniczości i dopiero się ich uczyliśmy. To już
jednak nie wróci.

Autor: Zuhar
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wieża.org
Przed pierwszą sesją RPG – wspomnienia o RPG
Lipiec 18, 2011
Dawno, dawno temu, kiedy gry fabularne pozostawały w naszym kraju wielką tajemnicą,
którą czasem bardziej zagmatwał niż rozjaśnił opatrzony niesamowitymi zdjęciami figurek
artykuł w Magazynie Fantastyka, w umysłach wielu późniejszych erpegowców już rodziły się
pierwsze myśli jak zrobić grę fantasy. Taką nieco inną od typowych gier, taką gdzie tworzy się
ciekawe historie jak w książkach. Niektórzy wpadli na pomysł paragrafówek, inni nawet
dorwali jakieś w swoje zachłanne macki, inni dotarli pewnie do zagranicznych źródeł…
Ludzka pamięć nie jest wystarczająco dobra – a w każdym bądź razie moja nie jest – by
opisać jak to wyglądało w szczegółach. 23 karnawał blogowy na pewno dostarczy wielu
opowieści z tamtych dni, o fascynacji MiMem, pierwszych spotkaniach z Warhammerem, czy
dla niektórych Aphalonem czy Złym Cieniem. Mógłbym napisać jak przeczytałem Kryształy
Czasu i Wilkołaka w Empiku albo jak podczas pierwszej sesji zamieniłem się z innym graczem
rolą Mistrza Gry (pozdrowienia, jeśli to czyta), bo nie bardzo wiedziałem jak prowadzić, ale to
przecież były już czasy niemal nowożytne.

Wrócę zamiast tego do czasów jeszcze

dawniejszych, kiedy nawet nie znałem nazwy RPG, słyszałem co najwyżej o ciekawych
planszówkach fantasy z kolorowymi kartami i ciekawą historią – ale nawet nie jestem pewien
czy chociaż tyle.
Na pewno zaczytywałem się wtedy znajdowanymi w odległych bibliotekach kolejnymi tomami
serii Świat Czarownic Andre Norton i Narnią (którą zaliczyłem kilkanaście razy). Myślę, że
dlatego zacząłem – lata zanim usłyszałem o grach fabularnych – tworzyć w niewielkim
zeszycie w linie staranne mapki i historie własnego świata fantasy. Nazywał się Zalivat. Byłem
bardzo dumny z tej nazwy i ku upamiętnieniu tamtego uniwersum zamieściłem później w
Ramarze wyspę Zalivat. Pewien wpływ na Zalivat mogła też mieć gra komputerowa Legend of
Kyrandia, a może w nią grałem dopiero później?
Jako że od deski do deski przeczytałem wtedy także książkę o Trójkącie Bermudzkim, w
Zalivacie istniał podobny rejon morza, gdzie działy się dziwne rzeczy. Raz na jakiś czas
przychodziła stamtąd inwazja stworów, która zalewała główny kontynent jak plaga. Stwory
należały do czterech ras, z których jedna była podobna bardziej wilkom z Hobbita (czyżbym
jego już też wtedy czytał?), druga z ras na nich jeździła. Zdaje się, że każda była
wyspecjalizowana – były wilki-wierzchowce, byli łucznicy i stwory z mieczami czy toporami,
może czwartą rasą byli magowie? Nazwy mieli wymyślone – żadnych elfów, krasnoludów,
orków czy goblinów nie było.
Pamiętam, że na wschodzie znajdował się wspomniany Trójkąt, później brązowy (z jakiegoś
powodu, może przez niszczące inwazje?) kontynent „główny” i na wschodzie coś większego
podobnego do Afryki. Wszystkie zamieszkiwały gatunki istot podobnych ludziom, ale każda
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przywiązana była do jakiegoś żywiołu. I tak byli ludzie-ziemi (chyba tacy jak my), ludziepowietrza (skrzydlaci, a jakże), ludzie-wody (pokryci łuskami), ludzie ognia (nie pamiętam
czym się wyróżniali) i jeszcze kilka innych odmian. Każdy z gatunków mieszkał w swoim
królestwie, każde starannie wyrysowałem na mapie, ale moja uwaga koncentrowała się na
kontynencie najbardziej wysuniętym na zachód (a może to był tylko cypel, a nie cały
kontynent?) – tam właśnie uderzała inwazja. Jeśli dobrze pamiętam, rysowałem też kredkami
tych wszystkich potworów i latających ludzi i tych, którzy pływali w wodzie… Ludzi wodnych
dodałem zdaje się później – zamieszkiwali kamieniste plaże na południe od wielkiej puszczy
(a jakże) należącej do tych skrzydlatych. Nie pamiętam czy wychodzili na ląd? Może tylko
kawałek na plażę?
Nie jestem do końca pewien dlaczego ów świat stworzyłem, ani co z nim robiłem – nie
przypominam sobie, bym pisał jakieś opowiadania, o grze w RPG wtedy nie wiedziałem. Na
pewno jednak miałem mapki ze starannie wyrysowanymi rzekami, górami i jeziorami, notatki
opisujące geografię i mieszkańców.
Najgorsze jest jedno – pewnego dnia stwierdziłem, że Zalivat nie jest zbyt udany, że jest zbyt
dziecinny i… spaliłem wszystkie notatki na jego temat.
Do dzisiaj skręca mnie trochę w środku z tego powodu, gdy sobie przypomnę. Pamiętam, że
gdy wreszcie dowiedziałem się czym są RPG (pierwsza klasa liceum?) moją pierwszą myślą
było – o kurde, miałem już stworzony do tego świat a bezmyślnie go zniszczyłem. Wtedy już
ledwo Zalivat pamiętałem, było za późno, by odtworzyć z pamięci chociaż część jego historii.
Mniej więcej w tym samym czasie, będąc w liceum zacząłem kreować jego następcę – Ramar.
Zalivat nie przetrwał niestety podstawówki, zapewne poszedł do pieca zanim ją ukończyłem.
Oczywiście – miałem rację, ten świat był bardzo dziecinny, w końcu pisało go dziecko, ale
wiecie, dla wspomnień byłby idealny, mógłbym też niektóre fragmenty wpisać do Ramaru
chociażby dla nostalgii, a czasem przekartkować stary, pożółkły zeszyt i pośmiać się z
ówczesnych pomysłów. A tak… zostało mi tylko wysilanie umysłu, aby przypomnieć sobie
chociaż jeden drobny szczegół. Już lepiej pamiętam superbohaterów, których tworzyłem
oglądając Batmana, miałem ich całą grupę i byli bardzo kolorowi – nazywali się Redman,
Blueman, Greenman, Yellowman i tak dalej (ich przeciwnikiem był Blackman, ale spokojnie,
bez podtekstów rasowych, zresztą nie wiem czy nie przeszedł potem na dobrą stronę) – ale to
historia na inną okazję.

Autor: Magnes
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Szept bloguje
21-07-2011

Zanim zagraliście pierwszą sesję
Tak niespodzianie pierwsza notka karnawałowa, temat podszedł :)
Dawno, dawno temu gdy na rynku królowały planszówki spod znaku
"Encore" i "Sfery", w jednym z dodatków do "Magii i Miecza" - gry
planszowej - znalazła się informacja o mającym się wkrótce ukazać
magazynie o grach zatytułowanym "Magia i Miecz". O RPG gdzieś, coś
wcześniej już przeczytałem, w jakimś źle wydrukowanym pisemku... albo
to był "Joker", albo jakiś przedruk, gdzieś, w czymś, nie pamiętam. Artykuł
był tak mętny i niejasny, że poza poinformowaniem o istnieniu czegoś
takiego jak RPG bliższych szczegółów nie podawał.
Znajomych czytających fantastykę miałem, ale jakoś w całym towarzystwie
to ja miałem najbardziej rozwiniętego growego bakcyla, nie było więc do
kogo zwrócić się o wytłumaczenie czym konkretnie jest RPG - tak to były
czasy gdy na kościach dinozaurów gniły resztki mięsa, a internet był
słowem nieznanym.
W tych zamierzchłych czasach grałem też w paragrafówkę "Wojownika
Autostrady" J. Devera i jakoś tak tłumacząc sobie skrót RPG i porównując
z w/w książką uważałem przez pewien czas, że to właśnie są te
"mityczne" gry fabularne.
Wyczekiwane czasopismo niestety nie pojawiało się i pani w księgarni
gdzie kupowałem gry nie wiedziała nic o tym by miało kiedykolwiek być
wydane.
WTEM! (tak komiksowo ;)
Pewnego dnia roku 1993 zobaczyłem w kiosku to czego tak szukałem,
czwarty numer "Magii i Miecza". Przeglądnąłem zawartość - cudo tabelki
"Kryształów Czasu" i obrazki J. Musiała - ale nie kupiłem. Wydatek 25000
zł (2,5 PLN w przeliczeniu na dzisiejsze, bez uwzględnienia inflacji(!)) był
jednak dość spory. Robiłem jeszcze dwa lub trzy podejścia do pisma
zanim wreszcie je kupiłem.
To był czwarty numer jak wspomniałem (trzy pierwsze nie pojawiły się w
kioskach) nie tłumaczono już więc czym jest RPG, nie było wstępu do KC,
ale o dziwo jakimś magicznym sposobem po przekartkowaniu pisma,
przeczytaniu scenariusza "Nieproszony gość" wiedziałem co to są gry
fabularne i jak się gra. Ta wiedza chyba we mnie drzemała, pewnie
gdybym nie zetknął się z RPG to sam bym je w końcu wymyślił.
Tak, tak, skromność to moje drugie imię; mówcie mi Gygax ;)
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- Gygax, a kto to jest Gygax? (a to taki żarcik hermetyczny, może ktoś
jeszcze pamięta)
Pierwsze sesje to oczywiście "Kryształy Czasu", ja jako MG, brat, kuzyn i
ich znajomy w drużynie (krasnoludów). Czasem inny zestaw postaci i
mistrzował brat. Największym problemem tamtych czasów był brak kostek
k10 (chyba że ktoś miał planszówkę "Robin Hood" i był posiadaczem
jednej czarnej k10). Trzeba było sobie jakoś radzić więc tworzyło się różne
kombinacje rzutów k6.
Oczywiście wkrótce jak każdy prawdziwy erpegowiec zacząłem tworzyć
swój, nigdy niedokończony, system. Potem to już się potoczyło samo,
znajomi w GGFF, pierwsze konwenty, jakieś kserowane "Zew Cthulhu" - w
tych czasach za poważny minus konwentu, wytykany w recenzjach,
uważano brak na jego terenie kserografu - a kiedy gonienie za
przedwiecznymi się znudziło warmłotek i Cyberpunk.
Obecnie od dłuższego już czasu nie grywam. Postarzał się człowiek,
pojawiły się jakieś nowe obowiązki i siwe włosy, łatwiej zebrać ludzi do
planszówki, ale erpegowcem wciąż jestem. Na półce "Wolsung" oraz
"SWEPL" i czekam na polską "Ars Magicę", a do sentymentalnej kolekcji
zamówiony od pozbywającego się Krakona "Zły Cień - Kruki urojenia".
Z RPG jest podobnie jak z alkoholizmem, możesz przestać grać, ale
erpegowcem jesteś nadal ;)

Autor: Szept
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Pierwszy raz
czwartek, lipiec 21, 2011

Tę edycję KB RPG prowadzi Seji. Oto mój wpis pt. Pierwszy raz
Kochamy eRPGi kochamy je bardzo
Chociaż fandomy czasami nami gardzą
Nam to jednak nie przeszkadza
Nie odpycha i nie zraża
Tak już jest po pewnym czasie emocje giną
I tak jak wszystko staje się rutyną
Owszem jest to rutyna dosyć przyjemna
A przyjemność z niej płynie pewna
I mimo że to mnie bardzo bawi
To trudno doznania opisać słowami
Dlatego ja się nie będę na to silił
Nie mam na to chęci w tej chwili
Nie mogę myśleć zaraz pęknę
Na koniec tylko sesję solo fuknę
Kochamy eRPGi kochamy je bardzo
Chociaż fandomy czasami nami gardzą
Nam to jednak nie przeszkadza
Nie odpycha i nie zraża
Byliśmy u kolegi była impreza
Ona powiedziała ja chcę tego teraz
Byłem wystraszony do diabła co robić
Ona doświadczona jak jej dogodzić
Byłem pijany i ona chyba też
Spytałem się jej naprawdę tego chcesz?
Ona powiedziała chcę prowadzić bardzo
Turlaliśmy sobie długo było bardzo fajno
Na drugi dzień jak ją zobaczyłem
Swą postać na maxa dozbroiłem
Kochamy eRPGi kochamy je bardzo
Chociaż fandomy czasami nami gardzą
Nam to jednak nie przeszkadza
Nie odpycha i nie zraża
Lubiłem tę Mistrzynię jak żadną na świecie
I ufałem jej tak jak żadnej kobiecie
I ona mnie lubiła przynajmniej tak mówiła
Gdy pierwszy raz grałem ona też pierwszy raz prowadziła
Dość długo ze sobą wcześniej po konwentach jeździliśmy
Więc dobrze nawzajem siebie poznaliśmy
Tego dnia przyszedłem do niej z rana
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A ona czekała na mnie cała rozegrana
Robiliśmy to długo i było przyjemnie
Wycisnęła ostatnie HaPeki ze mnie
Później codziennie to powtarzaliśmy
I razem nieźle się bawiliśmy
Kochamy eRPGi kochamy je bardzo
Chociaż fandomy czasami nami gardzą
Nam to jednak nie przeszkadza
Nie odpycha i nie zraża
Bum shaka bum bum la i muzyka znowu gra
Jak pierwszy raz nagrałem się opowiem wam teraz ja
Nie powinno to was interesować
Lecz nie będę przecież głowę w piasek chować
Zaczęło się normalnie system poznałem
Spać po nocach nie mogłem wciąż o tej grze myślałem
I to MG właśnie wyszedł z propozycją
Ja nieśmiały bardzo jestem nie było mi lekko
Lecz kiedyś w końcu trzeba się przełamać
Wylosować postać i Mistrzowi pokazać
Gdy w końcu to w sobie przezwyciężyłem
Przycisnąłem kartę do siebie tak mocno chwyciłem
Graliśmy długo uwierzcie mi
Teraz będę to robić do końca mych dni
Kochamy eRPGi kochamy je bardzo
Chociaż fandomy czasami nami gardzą
Nam to jednak nie przeszkadza
Nie odpycha i nie zraża
Pierwsza sesja była bardzo kiepska
Moja postać była właścicielem dinozaura rexa
Głowa zamroczona była alkoholem
Czułem się jakbym był starym trollem
Sesja leżała sztywna jak stara decha
Mała z niej była dla mnie pociecha
Chciałem narracji i PEŚMowego WoDzenia
Lecz ciąglę zasypiałem i głowa spadała mi na oparcie siedzenia
Kochamy eRPGi kochamy je bardzo
Chociaż czasami fandomy nami gardzą
Nam to jednak nie przeszkadza
Nie odpycha i nie zraża

Wersja oryginalna oczywiście należy do wirtuozów N.A.S. feat. S.E.Sekator, nie wypada nie znać
Pierwszego razu.

Autor: Borejko
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Grałem w RPG, nawet o tym nie wiedząc
Trwająca obecnie dwudziesta trzecia edycja Karnawału Blogowego RPG, którą
prowadzi Seji na swoim blogu, to doskonała chwila na powspominanie starych, dobrych
czasów i początków naszych erpegowych historii. Temat karnawału to "Zanim zagraliście
pierwszą sesję".
Jak to było ze mną? Trochę dowiecie się z postu Notatki, notatki, notatki..., w
którym opisuję swoje pierwsze przygody z RPG od strony prowadzenia zapisków. Dzisiaj
czas sięgnąć głębiej.
Zapraszam do czytania!

Wszystkiemu winna Trylogia
I nie mam tu na myśli Władcy Pierścieni, a sienkiewiczowski
cykl szlacheckich powieści awanturniczych. Ogniem i
Mieczem, Potop i Pana Wołodyjowskiego przeczytałem po
raz pierwszy w wieku kilku lat (ośmiu?). Na drugi ogień
poszli Krzyżacy, Stara Baśń i kilka podobnych lektur. Jestem
przekonany, że w połączeniu z Tomkami Szklarskiego,
Panem Samochodzikiem i powieściami indiańskimi i
harcerskimi czytanymi wcześniej stanowiło to doskonałe
"podłoże"
do
późniejszego
zainteresowania
fantastyką.
Zainteresowanie Trylogią spowodowało u mnie manię
na wszelkiego rodzaju miecze, szable, zbroje i inne podobne
Karta postaci do Arkony,
zabawki, które dawały mi nieporównywalnie więcej frajdy
słowiańskiego systemu fantasy.
niż pistolety czy samochody. Wtedy też z bratem lub
kolegami zacząłem bawić się w coś, co trochę różniło się od typowych dziecięcych zabaw wymyślane przez nas historie miały nie tylko fabułę i osadzenie w siedemnastowiecznych
czy średniowiecznych realiach, ale również stanowiły zwarty ciąg, opowiadający o
losach naszych bohaterów. Nie tylko wcielaliśmy się w te same postacie, ale również
niejako
"rozwijaliśmy
je"
dzięki
wcześniejszym
dokonaniom.
Dla
swojej
postaci prowadziłem specjalny dziennik, ilustrowany mapami kampanii wojennych,
zmianami granic Rzeczypospolitej i stanem moich wojsk. Miało to nawet zalążki czegoś, co
dzisiaj nazwałbym mechaniką.
Identyczny schemat wykorzystywaliśmy z jakimś kolegą gdzieś koło trzeciej-czwartej klasy
podstawówki, za "konwencję" mają popularne wtedy Pokemony. Tej zabawie jeszcze
bliżej było do gier fabularnych, bo pojawiło się wyraźne rozróżnienie na gracza-trenera
pokemonów (mnie) i kontrolującego świat i postacie niezależne mistrza gry (kolegę). Poza
tym więcej było tam relacjonowania i opowiadania, niż biegania i wymachiwania. Tu
mechaniki nie było, był to zatem niemalże klasyczny storytelling.
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To właśnie te zabawy skłoniły mnie do uznania, że zacząłem grać w RPG, nie znając
jeszcze takiego terminu. Myślę, że nie jestem z tym sam - w końcu od dziecięcych
zabaw w wyobraźni do wplecenia tego w pewne ramy zasad niedaleka droga.

Fantastyka
W międzyczasie w moim życiu pojawiła się fantastyka.
Pierwsze książki fantastyczne jakie przeczytałem to Zaklęty
Miecz (Poul
Anderson)
i Władca
Pierścieni Tolkiena.
Pierwszą czytałem mając jakieś jedenaście, drugą - około
dwunastu lat. Znalazłem je w domowej biblioteczce, tak jak
praktycznie wszystkie tytuły w tamtym okresie (mając
ogromny wybór książek, nawet nie chodziłem do biblioteki;
dzisiaj się z tego cieszę, bo dzięki temu poznałem sporo
dobrej literatury w bardzo wczesnym wieku). Wiedźmińską
sagę przeczytałem zaraz potem.
Specyfika Zaklętego Miecza mogła trochę wpłynąć na moje
fantastyczne gusta i kto wie, czy nie sprawić, że fascynuje
Moje notatki na sesję RPG sprzed
mnie teraz gra w pulp fantasy. Z kolei Sapkowski był dla
kilku lat.
mnie trochę zakazanym owocem, bo Mama próbowała
uchronić mnie przed nieodpowiednimi treściami. Sagę czytałem po powrocie ze szkoły i
odkładałem książkę na półkę, zanim rodzice wrócili z pracy. Jakiś czas później, gdy
dostałem pozwolenie na przeczytanie sagi, wziąłem się za nią drugi raz. Co do Tolkiena,
po Władcy Pierścieni od razu złapałem za Hobbita i Silmarillion. W międzyczasie coś
fantastycznego jeszcze pewnie przeczytałem, ale nie mogę sobie za nic przypomnieć.
Ważne, że zainteresowałem się gatunkiem.
Fantastyka, a szczególnie Władca Pierścieni, stanowiła kolejny etap w mojej drodze do
RPG także dlatego, że zafascynowany postaciami Legolasa czy Aragorna "zmieniłem
setting" z Rzeczpospolitej Obojga Narodów na rzecz fantastycznych krain Śródziemia.
Pamiętam, że napisałem nawet jakieś opowiadania fantastyczne. Mam nadzieję, że nie
mam tego nigdzie na dysku...
Wtedy też, na kanale Fox Kids, oglądałem Lochy i
Smoki (kreskówkę z lat 80. opartą jeszcze o TSR-owskie
D&D) nieświadom zupełnie tego, czym jest Dungeons &
Dragons. Stan ten, na szczęście, trwał bardzo niedługo.

Podręcznik Gracza 3.0
W kwietniu 2003 roku Grzesiek przyniósł do mnie
Podręcznik Gracza do trzeciej edycji Dungeons &
Dragons. Na moje pytania odpowiedział mniej więcej, że
to gra dziejąca się w wyobraźni, tworzy się postać i ją
odgrywa. Dał mi karty postaci (jeszcze tego samego
dnia stworzyłem sobie pierwszą postać, półelfa
Moja stara karta postaci do D&D.
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tropiciela Aramina) i zostawił podręcznik, żebym "sprawdził, jak w to się gra". Nie wiem,
skąd on miał podręcznik, jak dowiedział się o RPG i czy wiedział w ogóle, że istnieje taki
zwrot.
Podręcznik przeczytałem od deski do deski, urzeczony możliwościami gry. Doskonale
korespondowało to z moim rosnącym zainteresowaniem fantastyką (pamiętam dokładnie,
że byłem w tym czasie w trakcie czytaniaSilmarillionu i tworząc imię postaci, pomagałem
sobie słownikiem quenya na końcu książki). Kilka miesięcy potem dorobiłem się własnego
PG, potem KP i PMP. W międzyczasie dostałem pomarańczowy box (D&D Grę
Przygodową).

"Ty licz w pamięci, ja powiem stop!"
Jakoś w maju rozegrałem ze swoim bratem (on to ma, cholera, czym się chwalić. Zaczął
grać mając osiem lat) swoją pierwszą w życiu sesję RPG. Prowadziłem. System...
hmm. Teoretycznie graliśmy na tym, co udało mi się wyciągnąć z zasad D&D 3.0. Nie
mieliśmy jednak kostek, a wszystkie wątpliwości załatwiałem w locie, wymyślając
zasady oparte o rzut k20 (nie mieliśmy wtedy dostępu do podręcznika). Rzuty
symulowaliśmy - brat liczył w pamięci od 1 do 20, a ja mówiłem "stop!". Fabuła
dotyczyła, a jakże, polowania na smoka i pogoni za złotem i sławą.
Pierwszą sesję na pełnej mechanice D&D rozegrałem w cztery osoby,
prawdopodobnie w maju lub czerwcu 2003 roku. Ja prowadziłem, jak zresztą
niezmiennie przez najbliższe lata. Około 2006 roku, mając już doświadczenie w dedekach i
kilka sesji w innych systemach, znalazłem drużynę z prawdziwego zdarzenia i rozegrałem
z nimi kilka kampanii ciągnących się przez jakieś półtora roku.
A potem... potem to już poszło z górki.
PS Moim pierwszym kontaktem z cRPG był MUD Arkadia. Grałem już wtedy w RPG. Więcej
o mojej przygodzie z tą grą przeczytacie we wpisie Arkadia a moje prowadzenie RPG.
Potem była Tibia. Pierwszą postać stworzyłem jakoś w 2004 roku.

Bonus: Dlaczego "Darcane"?
Tak nazywała się postać do storytellowej minikampanii w konwencji superbohaterskiej.
Dobra, przyznaję. Graliśmy w X-Menów. Postać walczyła stalowym kijem (tak. Jak
Gambit.) i miała moce kontrolowania cieni. Stąd Dark + cane = Darcane. To było jakoś w
2005. Potem zacząłem używać tego jako nicku i tak zostało.

Autor: Darcane
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Savarian bloguje
22-07-2011

Stereotypowy Ignorant czyli moje
początki z RPG
Było to jakoś pod koniec podstawówki,
która wtedy męczyła dzieci przez osiem
lat. A może na początku technikum?
Nieistotne. Grałem z koleżkami w kosza
"na ósemce" czyli boisku mojej szkoły i
wtedy pierwszy raz, świadomie zapytałem
ich "o te gry". Wiedziałem, że grywali w
coś ale była to dla mnie czarna magia.
Zresztą ja wtedy słuchałem hip hopu, nagrywałem piosenki (oczywiście
hip-hopowe) razem z ziomalami (wtedy mówiło się z koleżkami) i
siedzenie po nocach oraz granie w coś tam było dla mnie stratą czasu. Co
więcej, takie coś robiły tylko lamusy (wtedy mówiło się leszcze). Byłem
wtedy strasznym ignorantem.
Co ciekawe i zaskakujące fantastyka nie była mi obca. Od czasu
przeczytania Władcy Pierścieni zdążyłem już łyknąć nieco literatury spod
znaku mieczy i czarów w różnej postaci. I podobało mi się to. Dlatego też,
tego pamiętnego dnia, na boisku przy SP nr 8 w Skierniewicach zapytałem
moich kolegów czy są jakieś gry (RPG) w świecie Tolkiena. Otrzymałem
odpowiedz pozytywną i nie dalej jak za dwa dni trafił do mnie podręcznik
do MERPa.
Jak to się stało, że te tabelki i liczone w dziesiątkach oraz setkach
wartości współczynników nie odrzuciły mnie od RPGów na zawsze? Nie
wiem. Pewnie zadziałał podobny mechanizm jak przy cyklu o Kane, Karla
E. Wagnera, który to cykl miał chyba najgorsze okładki ever i najbardziej
infantylny blurb jak w życiu widziałem. W każdym bądź razie dostałem
podręcznik i nie udało mi się nawet stworzyć postaci. Za dużo było tego
jak dla mnie. Na szczęście szybko uświadomiono mi, że MERP to lipa i
wszyscy grają w "Łorcha". Zagram i ja - pomyślałem i tak też zrobiłem.
Pierwsza sesja. Pamiętam jak dziś. Sala w Skierniewickim MOKu, MG Piotrek "KO", Gracze - Ja, Gumiś, Grzesiek i chyba ktoś jeszcze. Nie
wiedziałem nic o świecie poza tym, że jest mroczny, istnieją demony,
magiczne przedmioty są rzadkie, a umiera się szybko.
Nie będę przytaczał całej sesji ale był to Łorhamerowski klasyk. Karczma
przy trakcie, kult chaosu, dziewczyna składana na ołtarzu i zwierzoludzie.
Z tego co kojarzę większość z nas zginęła ale wrażenie pozostało.
Niedługo potem na wiele(set) sesji utonąłem w WFRP. Jesienna Gawęda
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tylko spotęgowała moje uwielbienie do młotka. Miałem dobrych MG, którzy
nie traktowali przepisów Trzewiczka jako instrukcji katowania graczy więc
te sesje do dziś są niezapomniane.
Jednak między pierwszą sesją, a setkami innych w młotka, był długi okres
ED na którym to w zasadzie szlifowałem swoje RPGowe rzemiosło. Co
ciekawe, kiedy po dobrych 8 latach zakupiłem za grosze podręcznik do
ED mogłem cytować go niemal z pamięci. (Mowa tu o ed I). Treść tak
mocno wryła mi się w pamięć, że pamiętałem opisy talentów, stopnie,
bonusy z ras etc. Nie dziwne zresztą, skoro przez dobrych kilkanaście
miesięcy jedyną rzeczą jaką zabierałem do szkoły był podręcznik do ED i
zeszyt do matematyki. Siadałem w ostatniej ławce i czytałem setki razy to
samo. Rysowałem mapy i przedmioty, tworzyłem postacie... Jak ja w
ogóle skończyłem trę szkołę? ;)
Za Mistrzowanie wziąłem się dość szybko. Wiedziałem, że to coś dla
mnie. Zawsze potrafiłem mówić, nie krępowała mnie publika i miałem setki
pomysłów. Jeśli jednak chodzi o moją pierwszą sesję to nie potrafię sobie
jej przypomnieć. Nawet systemu nie pomnę. Stawiałbym jednak na złotą
trójkę - MERP, WFRP lub ED. Bowiem i MERPa w końcu przetrawiłem.
Prowadziłem nawet na oryginalnych zasadach i nie było tragedii.
Od tamtych czasów minęła dekada z hakiem. Przez ten czas
poprowadziłem (choćby po razie) niemal wszystko co ukazało się po
polsku, a także parę rzeczy, których nie wydano w języku ojczystym.
Dodając do tego kilka autorek, mogę zaryzykować stwierdzenie, że
liznąłem kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt tytułów. I co ciekawe, mimo, że
kupuję od czasu do czasu nowe pozycje, pojawiające się na rynku, nie
robią one na mnie takiego wrażenia jak te stare. Wiem, że to pewnie
złudzenie, wszak "The grass was greener. The light was brighter." ale to
złudzenie nie przemija. Stoi na mojej półce kilka nowych podstawek, które
przeczytałem, czasem zrobiłem postać, rzadziej poprowadziłem. I żadna
nie kusi mnie by poprowadzić tak jak wiekowy młotek, archaiczny do bólu
MERP, wtórny Aphalon czy wyidealizowany ED.
I szczerze mówiąc nie sądzę, żeby kiedykolwiek się to zmieniło

Autor: Savarian
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Zigzak bloguje
23-07-2011

Good old days...
Zainspirowany paroma notkami, postanawiam się dołączyć do Karnawału.
Temat wspominek swoich początków jest mi bliski ostatnio, lecz
starcze palce z trudem znajdują klawisze, oko już nie to co dawniej, trudno
dostrzec literki, a krzyż boli od siedzenia... :)
Początki giną chyba w pomroce dzieciństwa, dlatego mogę być dość
niedokładny. Mój ojciec był (teraz już mu przeszło) wielkim fanem
fantastyki, dziadek zaś prowadził Dom Książki w Opolu. Od najmłodszych
lat miałem więc styczność zarówno z literaturą, jak i fantastyką. Czytać
nauczyłem sie w wieku koło lat trzech i to na komiksach, jeśli dobrze
pamiętam. Komiksach wtedy dość trudno dostępnych, wybór więc był
ograniczony do takich pozycji jak tytusy, kajka, kleksy i nerwosolki. Bajek
nie czytałem, pamiętam, że do poduszki tato czytał mi np. Rakietowe
Szlaki, czasem razem przeglądaliśmy komiksy.
Tuż nad moim łóżkiem stał ogromny (dla paroletniego dziecka), pełen
książek regał, który zawsze mnie fascynował. Na samej górze, w rogu,
pod ścianą, leżał stosik pisemek, których widziałem tylko grzbiety - rodzice
zaś pism o literaturze mieli mnóstwo, więc się nie przejmowałem zbytnio.
Jednakże kiedyś, podczas jednej z szalonych wypraw eksploracyjnych po
moim pokoju, jakimś cudem wdrapałem się po łóżku, krześle i regale na
sam jego szczyt i zobaczyłem coś, co na zawsze odmieniło moje życie.
Był to statek kosmiczny na okładce Fantastyki. Pamiętam, że musiałem
zrzucić pisemko na podłogę, bo sie bałem z nim schodzić. pod nim leżało
kolejne, i kolejne, i kolejne...
Miałem chyba wtedy 5 lat.
Później miałem sporo kłopotów zdrowotnych, także przez dwa lata miałem
mnóstwo czasu na leżenie i czytanie różnych historii - Verne'a, Tomków,
Conanów...
W moim życiu wciąż istniał Regał, którego zawartości były dla mnie znane
tylko poprzez grzbiety książek, które znałem na pamięć, patrząc na nie co
dzień rano. Tytuły były mi nieznane, jednakże wraz z wiekiem i
nudą sięgałem po nie z ciekawości.
Znalazłem tam całą klasykę fantastyki! Upchnięta pomiędzy nudne i
niezrozumiałe dla mnie Norwidy, Hemingwaye, Prousty i opracowania
naukowe, znalazłem Zew Cthluhlu, Lema, Władcę Pierścieni,
Ziemiomorze, i moje ukochane Rakietowe Szlaki, pierwszą książkę jaką
czytał mi ojciec. Było to wydanie z lat pięćdziesiątych, i z tego co wiem,
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dla niego od niej zaczęła się przygoda z fantastyką. Mam tą książkę dalej,
i mam nadzieję, że jeśli dorobię się kiedyś potomstwa, przekażę ją dalej.
Tyle co do początków mojej fascynacji fantastyką
Po zmianie ustroju pojawiło się dużo nowych możliwości - byłem już wtedy
ambitnym pożeraczem wszystkiego co fantastyczne, a co mogłem znaleźć
w księgarni dziadka.
Pamiętam jak latałem do Omegi w Opolu, gdzie gapiłem sie godzinami na
kilka dziwnych figurek z metalu, reklamowanych przez panią jako "figurki
do tej gry co kupiłeś".
Najpierw zafascynowały mnie planszówki, głownie Magia i Miecz, której
okładka była bardzo podobna do jednej z okładek Fantastyki (a może juz
była to NF?) i książki, głownie Conany i Kane'y, o których juz
wspomniałem. Wyprawy do Rynku były same w sobie mocno ekscytujące
dla dziewięciolatka, bo trzeba było pojechać autobusem z Zaodrza.
Samemu!
A RPG?
Początkiem były "Smoki Jesiennego Zmierzchu", które przyciągnęły mnie
okładka, miały z tyłu adnotację, że jest to część wielkiego świata,
opisanego w grach RPG. Ale równocześnie łupałem już w Potyczkę, Maga
i Labirynt Śmierci, paragrafówki, Magię i Miecz... Z dużo młodszym kolegą
Markiem zaczęliśmy tworzyć własne zasady gry w MiMa, dodaliśmy do
nich zasady Potyczki, i pisaliśmy własne paragrafówki. To wszystko
oczywiście w przerwach od normalnych zabaw, jak wysadzanie w
powietrze żelaźniaków, pokojowych bitew figurkami G.I.Joe, robienie
rakiet z saletry czy wyprawy na wyspę Bolko i łapanie żab. Miałem wtedy
10, 11 lat?
Gdzieś tam pojawił się Battletech, który zapoczątkował
zainteresowanie bitewniakami, ale to inna historia.

moje

Potem pojawiło się pisemko MiM. Leżało obok tajemniczych figurek w
księgarni. Myślałem że to jakiś dodatek do mojej ulubionej gry. Kupiłem.
Jakie cuda tam nie były! Piękne grafiki Musiała, KaCety... standard
przeżywania dziś dla każdego, każdy wie jak to jest, kto żył w tamtych
pięknych, starych czasach.
To był chyba 4ty numer. Pamiętam że własnoręcznie napisałem list do
redakcji, narysowałem na osobnej kartce Nindżę (tak podpisałem),
włożyłem pieniądze wybłagane od mamy i poprosiłem o wysłanie mi
pierwszych trzech.
O dziwo, dostałem je!
Oczywiscie nękałem panią w Omedze, która się stała moim oknem na
świat, by mi trzymała moją gazetkę (miałem szczęście, panie mnie
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tolerowały, bo kierowniczka pracowała niegdyś u dziadka) i co miesiąc
leciałem tam i kupowałem kolejny numer.
Potem pojawiły się zapowiedzi Warhammera.
przedsprzedaży swoim pierwszym przelewem w życiu.

Zapłaciłem

na

W MiMie znalazłem informacje, że w opolskim MDK jest klub RPG
"Melkor", więc zadzwoniłem do osoby podanej w kontaktach, Turka i
zapytałem czy mogę przyjść. To było w dniu w którym Warhammer do
mnie przyszedł pocztą.
Turek zgodził się, pomimo mojego młodego wieku (11, 12 lat?) - wtedy nie
słyszano jeszcze o takich bzdurach jak pozwolenie od rodziców, i cała ta
prawna paranoja i strach o pociechy.
Niestety mój serdeczny kolega Marek był zbyt mały, i nie mógł ze mną do
MDKu chodzić, tu jego mama powiedziała stop.
Pierwsza sesja, na którą załapałem się przypadkiem, była oczywiście w
Warhammerze, grałem niziołkiem, którego dostałem od najstarszego
kolegi, bo on nie mógł grac. Miał chyba z 18 lat wtedy!
Na pierwszym spotkaniu poznałem także Zena, z którym w mniejszym lub
większym stopniu kumplujemy się do dziś, choć każdy z nas już dość
daleko odszedł od wspólnego rdzenia, jakim jest RPG. Zen również
zaczynał tego dnia swoją przygodę z hobby.
Potem juz były setki przygód, tworzenie autorek, zawiązywanie nowych
przyjaźni, które trwają do dzisiaj, cały ten jazz, który powoduje, że rpg jest
jednym z najfajniejszych hobby jakie miałem w życiu. I najbardziej
trwałym.
Dodam, na koniec, że Regału już nie ma. Cała kolekcja Fantastyk,
MiMów, pierwszych podręczników, dodatków... wszystko popłynęło w
powodzi w '97 roku.
Został tylko cudem ocalały pierwszy numer MiMa, Potyczka, Battletech i
Magia i Miecz The Board Game.
No i Rakietowe Szlaki, które w czasie ewakuacji miałem w plecaku, razem
z magnetofonem, dżinsami i kasetami.
Kolekcję odtworzyłem prawie całkowicie oprócz pism, ale to już nigdy nie
będzie to samo.

Autor: Zigzak
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Dorastając w średniej wielkości mieście, które na dobrą miarę było w dość nieciekawej odległości
(czytaj nieosiągalnej dla młodego ja) od większych kolebek cywilizacji, moje perspektywy grofabularne nie były zbyt różowe. Ale o tym jeszcze nie wiedziałem, bo w tamtych zamierzchłych
czasach nie miałem nawet pojęcia o tym, że takie gry nawet istnieją.
Jedną z pierwszych zakupionych przeze mnie okołofantastycznych produktów była legendarna
planszowa Magia i Miecz (polska wersja brytyjskiego Talismana, o czym chyba nikt w tamtych czasach
nie wiedział, lub nie chciał wiedzieć). Trafiłem na nią przypadkiem w Składnicy Harcerskiej (dzisiaj już
tej sieci sklepów chyba nie ma) podczas poszukiwania kolejnych elementów do mojej makiety z mini
kolejkami a do zakupu skłoniła mnie ilustracja na pudełku. I od tego się zaczęło. Było to jakoś na
początku podstawówki (przynajmniej była to prostsza gra od sławetnej Wojny o Pierścień [promowanej
w 5-10-15!!!], czy też Bitwy na polach Pelenoru, w które to próbowaliśmy grać za szczeniaka, z niezbyt
ciekawymi rezultatami).
Troszkę później w tej samej składnicy zaczęły ukazywać się gry Encore – „Odkrywcy Nowych Światów”,
„Gwiezdny Kupiec”, „Labirynt Śmierci”, następnie trafiłem na jedną z pierwszych gier paragrafowych
wydanych drukiem – Dreszcz zakupiony, pamiętam w moim osiedlowym kiosku Ruchu – również z
powodu odjechanej okładki.
Śmiech się przyznać, ale jedną z pierwszych nabytych przeze mnie (a raczej moją rodzicielkę) książek
stricte fantasy była trylogia władcy pierścieni. Znalazłem ją również przypadkiem na kramie (a raczej w
dobrze znanym starszym czytelnikom stoisku zwanym „szczękami”) z książkami zlokalizowanym
pośrodku bazaru. Po dziś dzień znajduje się w tym miejscu w Koszalinie targowisko ale brak na nim już
kramów z książkami. Cała ta historia miejsce miała w czasach ogólnego super boomu na tak zwaną
„prywaciarę”, gdzie każdy, kto tylko mógł był biznesmenem z własnym kramem. Nawet w dzisiejszych
czasach – kiedy wracam do mojego rodzinnego miasta można na tym bazarze zakupić marchewkę,
miód czy też pieczarki od tak zwanego rolnika, książek już tam się nie uświadczy. Cóż, czasy się
zmieniły.
Wracając jednak do dzieł Tolkiena – Władca Pierścieni, było to wydanie Czytelnika / CiA Books w
miękkiej okładce z niezwykle lichym klejem, które to po pierwszym otworzeniu traciło wszystkie strony
z dodatku na końcu książki :D. Warto dodać (za punktów kilka lansu, że jak najbardziej pozycja ta była
w tłumaczeniu Skibniewskiej). Nabyłem ją ponownie z powodu odjechanych ilustracji na okładkach! Nie
przeczytałem tej trylogii, aż do czasu szkoły średniej. Mam oczywiście wymówkę – w tamtych czasach
miałem maksymalne jazdy na Lovecrafta i Poego, rok później odkryłem Conana (pamiętacie te wydania
trzydziestu kilku tomów w twardych oprawach z Rebisu? Gdzie jedynie dwa lub trzy pierwsze były
autorstwa Howarda?) i doskonały dwutomowy zbiór Sword & Soecery pod tytułem – Barbarzyńcy. Tak
zaczęła się moja przygoda z literaturą fantasy. Mocno macho, że tak powiem – wiecie samotny
barbarzyńca przeciwko całemu światowi. Patrząc z perspektywy lat, przyznaję że 99% opowiadań
zawartych w tym Rebisowskim cyklu o Conanie to tandeta i kopie innych, o wiele lepiej napisanych
historii autorów których dane mi było przeczytać kilka lat później. Ale chociaż dzięki niej poznałem
Roberta Jordana, który był autorem jednego albo i dwóch tomów, ale to opowieść na inną okazję.
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Później przyszła pora na Diunę Herberta w wydaniu jak się nie mylę Phantom Press i sprawy potoczyły
się z górki.
W szkole podstawowej około klasy 6 czy też 7, mój dobry kumpel z osiedla – Wojtek przedstawił mnie
kolejnemu gościowi, Rafałowi uczęszczającemu do naszej szkoły podstawowej, który miał podobne do
nas zainteresowania muzyczne (metal!). Rafał miał również komputer Amiga, na którym graliśmy
godzinami wspólnie w takie cuda jak Black Crypt, Eye of the Beholder, Dungeon Master czy też
goldboxowe serie z SSI.
W tamtym okresie zaczynał ukazywać się magazyn Magia i Miecz. Dzięki Magii i Mieczowi Rafał poznał
w autobusie Maćka, który następnie przedstawił nas swojemu kręgowi znajomych i tak to się mniej
więcej zaczęło moje granie na Krynnie. Kampania była prowadzona przez jak mnie pamięć nie myli
przyszłego szefa sekcji gier fabularnych w GKF’ie – Piotra.
Pierwszą sesję w Kryształy czasu zagrałem u Rafała, po tym jak przeprowadził się na drugą stronę
miasta i aby dotrzeć do jego domu trzeba było po opuszczeniu autobusu na końcowej pętli przez około
dwa kilometry na piechotę iść przez błotniste i nieoświetlone drogi. Ale warto było. Pamiętam, że była
to przygoda ze statkiem opublikowana w jednym z pierwszych numerów Labiryntu. Śmieszna sprawa w
Warhammera, który jest chyba jedną z najbardziej popularnych systemów w Polsce, od którego
zaczynała siła ludzi graliśmy najmniej. KCty (wersja drukowana na igłówce z Amigowego zinu
Necronomicon), Zew Cthulhu, AD&D oraz Gurps to był nasz chleb powszedni.
Po roku Piotr na stałe przeniósł się do Gdańska, nasza Krynnowska załoga powolutku się rozsypała, a
my zaczęliśmy grać bardziej regularnie w naszym „młodszym” gronie. Udało mi się nawet założyć wraz
z Maćkiem w klubie osiedlowym sekcję aka klub fantastyki, w którym to naprawdę miło spędzało się
czas. Dzięki temu klubowi poznałem nie tylko masę nowych ludzi grających w naszym mieście, których
normalnie nie dane by było mi dane poznać, ale również dzięki temu klubowi udało nam się wiele osób
wprowadzić do naszego hobby. Zorganizowaliśmy nawet mini konwent :D
W sumie na za jedną z najlepszych rzeczy, które mi się przytrafiła dzięki grom fabularnym uważam
przyjaźnie, które przetrwały następnie lata. Zarówno w internecie jak i poza nim. Plus dzięki nim
nauczyłem się w miarę dobrze czytać po angielsku ;)
Na koniec chcę podziękować członkom naszej koszalińskiej, oldskullowej załogi: Piotrowi, Hrabiemu
(RIP), Hliqowi, RAJowi, Covalowi, Gajosowi, Potasowi, Adahowi, Smolinowi, Dhaerowowi, Aniołowi,
Grześkowi i Arturowi za ponad dziesięć lat wspaniałych wspomnień, które są ze mną do dziś.
I pora podziękować jeszcze Sejiemu, bo bez niego i jego tematu na Karnawał nie przypomniałbym
sobie o Smolinie i sesji w Warha, którą prowadził z płonącymi przy ognisku zombie-krasnoludami.

Autor: Drozdal
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Zanim zagrałem pierwszą sesję
Zaczęło się od Tolkiena
Gdy chodziłem do podstawówki, rodzice
zabierali mnie ze sobą na wizyty u znajomych.
Sami balangowali, mnie zaś, żebym nie
marudził o powrocie do domu, dawali do
czytania książki i czasopisma. Państwo D.
posiadali świetną bibliotekę. Tam wertowałem
numery „Fantastyki”, i po raz pierwszy
przeczytałem „Hobbita”. Mało powiedziane!
Łyknąłem go za jednym kłapnięciem szczęk.
Nie dziwota, że kiedy pewnego sierpniowego dnia zostałem posłany po
wyprawkę szkolną, musiałem się zatrzymać się widząc nazwisko J.R.R.
Tolkien. Były to czasy raczkującego kapitalizmu, bazarów z łóżkami
polowymi i słynnymi „szczękami”, które nie miały nic wspólnego z filmem
Spielberga, wówczas hitem kina nocnego, ani z moimi szczękami, którymi
kłapałem przy „Hobbicie”. Centralne zaopatrzenie przechodziło kryzys,
podobnie jak polski złoty, więc najłatwiej było zaopatrzyć się na
targowiskach. Królowały tam kolorowe napoje w plastikowych butelkach –
nowinka i gratka dla wszystkich wychowanych na oranżadzie i napojach w
woreczku – oraz nowości książkowe, których nie można było uświadczyć
w księgarni na skutek wspomnianego kryzysu w zaopatrzeniu. Tam
właśnie znalazłem nieznaną mi książkę J.R.R. Tolkiena. Trzy tomy.
Prawdę mówiąc autor zwisał mi. Mógł wszak napisać coś nieciekawego.
Miałem nadzieję, że jest to kontynuacja przygód Bilba, więc otworzyłem
jeden z tomów na pierwszej stronie i przeczytałem o Gandalfie i bliżej mi
nie znanym Peppinie, którzy gdzieś jechali. Był Gandalf, więc do domu
wróciłem i bez pieniędzy, i bez szkolnej wyprawki.
„Powrót króla” z łóżka polowego straciłem na trasie pociągu Katowice Kraków. Amerykańskie psy „odchodzą na farmę”, a ja mam nadzieję, że
trzeci tom dzieła Tolkiena trafił do zapomnianego antykwariatu, gdzie
dzieli półkę z innymi świetnymi książkami i jest mu dobrze. Po prawdzie
wolałbym stracić „Wyprawę”, w której na skutek błędu drukarskiego
brakowało fragmentu od wejścia do Starego Lasu do wizyty w domu Toma
Bombadila, przez co przez długi czas nie wiedziałem nic o istnieniu Starej
Wierzby i Upiorów Kurhanów.
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Niedługo po fatalnym zgubieniu, dzięki korzystnemu mariażowi, stałem się
posiadaczem trzech tomów z tego samego wydania, dzięki czemu jestem
nie tylko szczęśliwym małżonkiem, ale i właścicielem pięcioksięgu
„Władca pierścieni” CIA Boooks, Svaro, spółka z.o.o.

Gry, ale jeszcze nie RPG
Zainteresowanie fantastyką naprowadziło mnie na gry planszowe i
paragrafowe. Wcześniej był chińczyk, warcaby, szachy. Później „Fortuna”,
czyli klon „Monopoly”. Nieco inne planszówki poznałem dzięki pismu
„Świat Młodych”. Zamiast oglądać otwarcie igrzysk olimpijskich w Calgary
grałem w „Bruce Lee” – w rodzinie miłośników sportu byłem czarną owcą.
Jednak „Świat Młodych” zakończył żywot, a wraz z nim gry z rozkładówki.
Pojawiły się za to inne wydawnictwa, między nimi „Encore”. Tu
napotkałem na problemy natury logistycznej. Od biedy potrafiłem znaleźć
graczy do „Magii i Miecza”, „Bogów wikingów” lub do „Labiryntu Śmierci”.
Natomiast nikt nie chciał grać w mojego ulubionego „Gwiezdnego kupca”.
Nie zrażony niepowodzeniami rozgrywałem partie solo i świetnie się przy
nich bawiłem.
Dopiero „Odkrywcy nowych światów”, gra wpół paragrafowa i
przeznaczona również dla jednego gracza, w pełni sprawdziła się podczas
samotnych rozgrywek. Drugi, zapieczętowany egzemplarz do dzisiaj leży
na dnie szafy i będzie kiedyś pięknym prezentem. „Odkrywcy” w moim
wydaniu łączyli elementy gry planszowej, paragrafowej i fabularnej.
Rozgrywałem przygody Dowódcy, Żołnierza, Medyka, Inżyniera,
Naukowca a nawet wiernych robotów, w wyobraźni nadając postaciom
osobowość i fabularyzując problemy, z jakimi przyszło im się borykać na
niegościnnych planetach.
Prostą drogą zawędrowałem do czystych paragrafówek. W zdobyciu
„Dreszcza” i „Goblina” znaczącą rolę odegrał wspomniany już pan D. W
owym czasie pismo „Razem”, w którym wychodziły w odcinkach, było dla
mnie nie do zdobycia, gdyż wyczerpały się kontakty u znajomej kioskarki,
chowającej pod ladę komiksy z Kajkiem i Kokoszem. Pan D. wiedząc o
mojej pasji stwierdził: „Coś dla ducha, coś dla ciała” i obdarowywał mnie
fragmentami „Razem” z odcinkami o grach, sam zaś zatrzymywał dla
siebie resztę pisma z gołą babą na czwartej stronie okładki włącznie.
Po wielokrotnym przejściu „Dreszcza” i „Goblina” napisałem swoją własną
paragrafówkę. Jeśli ślad ołówka nie wyblakł zanadto, wciąż można w nią
zagrać, zajmuje bowiem cały zeszyt 64 strony w kratkę, który leży w
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szufladzie obok zapieczętowanych „Odkrywców” i kompletu map do „Eye
of the Beholder”.
No właśnie – gry komputerowe. Tutaj musiałbym się wdać w nazbyt
szczegółowe dywagacje. Dosyć powiedzieć, że grałem chyba w każdą w
miarę popularną grę cRPG, która ukazała się do końca lat
dziewięćdziesiątych. Prócz map do dungeon crawli mogłem pochwalić się
samodzielnie stworzonymi modułami do „Bard’s Tale Construction Kit” i
„Forgotten Realms: Unlimited Adventures”. Do dzisiaj z przyjemnością
grywam w „M&M3”, jednak pierwsza część „Eye of the Beholder”
zasługuje na szczególną wzmiankę.
Wiedziałem już wówczas czym jest AD&D i chociaż nie miałem dostępu
ani do podręczników, ani do graczy, starałem się zrozumieć zasady na
podstawie gry komputerowej. Pamiętam, że dwie koncepcje wprawiły mnie
w zakłopotanie. Po pierwsze dziwiłem się, że Armor Class jest tym lepsza,
im mniejsza jej wartość. Po drugie, nie mogłem rozgryźć z jakiego powodu
poszczególne rasy mają przypisane takie a nie inne zestawienia łączenia
klas. Krasnoludy – tłumaczyłem sobie – muszą być niemagiczne, jak u
Tolkiena, ich złodzieje pewnie bardziej wprawni są w otwieraniu zamków i
rozbrajaniu pułapek, z kolei ich bogowie muszą być militarystami i
technikami, skoro pozwalają na łączenie klasy kleryka z wojownikiem i
włamywaczem. Z kolei u półelfów połączenie ranger-cleric wskazywało, że
rasa ta wyznawała bogów natury. W ten sposób dorabiałem sobie
ideologię do mechaniki i chyba tworzyłem setting.

Moja pierwsza sesja
Zamiłowanie do gier cRPG zawiodło mnie na pierwszą w życiu sesję.
Zanim do niej doszło miałem już solidne przygotowanie teoretyczne.
Wiedziałem o co w tym wszystkim biega i jakiego typu postacią chciałbym
grać. Wydawało mi się również, że byłbym w stanie poprowadzić
przygodę. Wymyśliłem nawet bardzo oryginalne wprowadzenie dla graczy,
z którego byłem bardzo dumny. Bohaterowie mieli poznać się w wiezieniu
Gildii Białych Magów i uzyskać wolność pod warunkiem, że wypełnią
szczególnie niebezpieczną misję w podziemiach Gildii Czarnych Magów.
Pierwsza sesja? Moja mama jest nauczycielką i skontaktowała mnie z
grupą rówieśników, którzy pasjonowali się grami komputerowymi. Jakże
ucieszyłem się, gdy wyszło na jaw, że owszem, grają w gry, ale w erpegi!
Na pierwszej sesji kazano mi siedzieć i słuchać. Był to środek kampanii w
AD&D. Drużyna właśnie zdobyła zamek. Gra zaczęła się od dialogu:
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Gracz1: To ja go przesłuchuję: „Gdzie ukryliście ten przedmiot?”
MG: „O jaki przedmiot chodzi?” - Łże jak pies.
Gracz2: Dobra, ja mam inżynierię. Przeszukujemy twierdzę.
I przeszukiwali. Przez całą sesję. Gracz1, jak się później okazało, miał
pierścień wykrywania prawdy. A ja łyknąłem wszystko jak młody pelikan,
jednym kłapnięciem szczęk, z bananem na twarzy, nie zbity z tropu
żadnym dziwnym dialogiem.
Moja pierwsza postać? Ranger z kitem Beast Rider. MG nie chciał dać mi
pegaza. Dostałem za to, gdyż nasz angielski kulał, miecz dwuręczny
zamiast należnych rangerowi dwóch broni. Nigdy nie zagrałem tym
bohaterem.
Pierwsza postać, którą zagrałem? Bard, który dorobił się kolczugi +1 z
trwałym Negative Plane Protection. Ponieważ jedyną rzeczą, której
wszyscy bali się bardziej nawet niż śmierci, było wysysanie poziomów
(strata XP!), zdobycz okazała się obiektem zazdrości. Gdzieś na szóstym
poziomie sprzedałem całą drużynę pewnemu demonowi, ponieważ moja
postać była chciwa .
Kampania skończyła się.

A później były następne.

Autor: Theta
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Ninetongues bloguje
25-07-2011

Widok ze wzgórza
Fantastykę łykałem jeszcze zanim zyskałem
pełną samoświadomość.
Mój ojciec miał całkiem pokaźną bibliotekę
fantasy. Jak przez mgłę pamiętam, że jako małe
szkraby wraz z bratem codziennie przed snem
słuchaliśmy jak tata czytał nam różne książki.
Tak poznałem np. Hobbita zanim jeszcze
nauczyłem się czytać.
Pamiętam, że kiedy zasypiałem po kilkunastu
minutach słuchania o krasnoludach, śniły mi się przygody w nieznanych
światach...
Wiele lat później, około 4 klasy podstawówki (chyba), kiedy sam już
przeczytałem sporo klasyki (Świat Czarownic, Diuna, Tytan (sic!), Władca
Pierścieni, Conan itp itd.) zdarzyło się, że natrafiłem w kiosku na pismo
"Magia i Miecz". Kupiłem, przeczytałem z wypiekami na twarzy.
Najzabawniejsze, że zupełnie nie miałem pojęcia, co to są gry RPG.
Dziwiłem się, dlaczego oni w tym miesięczniku piszą o tych wszystkich
przygodach, stworach i bohaterach, jakby to wszystko istniało naprawdę?
:)
Miałem do czynienia już z przygodowymi planszówkami (które kupował
nam tata). Klasyczne pozycje takie jak Robin Hood czy Komandosi.
Pamiętam też, że robiłem własne proste (i mniej proste) planszówki, jak
wyścigi, w których na wycięte z kartonu "karty pojazdów" można było
nakładać żetony z upgrade'ami silników, kół i innych takich kupione za
pieniądze z wygranych wyścigów, albo grę planszową (z elementami
RPG) pod tytułem Mortal Kombat... System walki (czy raczej jego główna
idea) z tej gierki towarzyszy mi w pewnym sensie do dziś, w kolejnych
wcieleniach Infusion.
Ale o RPG nawet nie marzyłem.
Zdarzyło się, że pojechałem na kolonie. Do tego czasu kupiłem już z pięć
czy sześć numerów MiM, bo uwielbiałem to pismo, choć wciąż nie łapałem
za bardzo co i jak.
Na koloniach trafił się chłopaczek, który, jak się okazało, grał w RPG! W
jakiegoś łarhamera. Ależ się ucieszyłem! Zagrałem z nim raz. I była to
sesja fatalna, z winy MG, pamiętam to jak dziś. Siedziałem grzecznie,
uśmiechałem się i próbowałem grać, chłonąc wszystkie fakty i garść zasad
Warhammera. Ale w moim mózgu jak mantra pobrzmiewało zdanie: "Ha!
To jest słabe! Ta sesja jest słaba. Ta gra ma taki potencjał, a on go nie
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wykorzystuje! Mógłbym zrobić to lepiej. Na pewno zrobię to lepiej. To
będzie niesamowite. Tylko poczekajcie!"
Jako gracz bawiłem się nieźle, ale wiedziałem, że powinienem prowadzić,
żeby upewnić się, że "ktoś to zrobi dobrze". Do tej pory pamiętam coś, co
dla mnie będzie pewnym symbolem obrazującym ideę "wolności" w RPG.
Jako gracz na sesji pamiętam moment, kiedy z wyciągniętym mieczem
wlazłem na wzgórze, o którym opowiedział "tak sobie" MG i powiedziałem,
że rozglądam się dookoła.
Kiedy MG opisywał widoki i otaczające nas krainy (aż tak zły nie był)
wiedziałem, że mogę zejść z tego wzgórza i pójść gdzie dusza zapragnie,
nawet jeżeli tego nie ma w scenariuszu. Zobaczyć, co słychać w tym lesie.
Albo przejść się na tamte bagna. Albo wspiąć się na tamtą górę...
To było niesamowite uczucie.
Wróciłem do domu.
Ponieważ mieszkałem pod Warszawą, a kasy nie było, takoż kontaktów
czy innych graczy w okolicy, postanowiłem wyprodukować własny wariant
Warhammera. Proste, procentowe statsy, dużo kostek, wymyślane na
bieżąco zasady, mój brat oraz jego kumpel.
Pierwszą sesję zapamiętam do końca życia. Ponieważ chyba od
urodzenia byłem estetą, każdy z graczy miał unikalną kartę postaci,
obrazek, a do sesji narysowałem mapę i poplamiłem herbą jak trzeba.
To było absolutnie popowe fantasy, choć, oczywiście, myślałem że to
super oryginalny pomysł. Graliśmy tę sesję z sześć godzin, może więcej.
Od wyruszenia z Nulx ( XD ) aż do zabicia głównego adwersarza. W
pamięć zapadła walka z wywerną w... cóż. W Dolinie Wywerny.
Kiedy skończyliśmy i kładłem się spać, wiedziałem, że oto znalazłem
bezcenny skarb. Z wrażenia nie mogłem zasnąć, już planując kolejne
przygody...
Dziś sam jestem dziadkiem..
Wróć.
Jeszcze nawet ojcem nie jestem. Ale będę. I chyba z całego czasu
"ojcowania" najbardziej marzę o tej chwili, kiedy pierwszy raz będę mógł
zagrać z moimi dziećmi...
Będę mógł pierwszy raz zobaczyć wyraz twarzy dzieciaka, który
dowiaduje się o istnieniu czegoś tak fantastycznego jak RPG.

Autor: Ninetongues
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Lgaard bloguje
25-07-2011

...bo RPG było w nas...
„Dawno dawno temu, w małym miasteczku na
rubieżach kraju którego dziś próżno szukać na
mapie, zupełnie niespodziewanie stanąłem
twarzą w twarz z Bezimiennym i to zdarzenie
zaważyło na całym moim życiu…” …taką
sztampą można by rozpocząć tę historię i
przymykając oko na patos, można powiedzieć,
że nie mijałaby się ona z prawdą.
Ów Bezimienny, to oczywiście główny antagonista występujący w grze
planszowej Labirynt Śmierci, którą to grę kupiłem będąc na jakimś
nudnym wypadzie wakacyjnym z rodzicami. Ot, leżała sobie i czekała na
mnie w niczym nie wyróżniającym się sklepie wielobranżowym, gdzieś
między proszkiem IXI, stertą brulionów i kartonikiem z wodą brzozową.
Kolejne kilka dni po zakupie upłynęło pod znakiem penetracji kolejnych
poziomów komnat i korytarzy, eksploracji fontann, ołtarzy i luster,
rozbrajania pułapek i walki z potworami. I jak sobie teraz myślę, to było
moje pierwsze zetknięcie zarówno z jedną z podstawowych konwencji
obecnych później w RPG (i cRPG) – czyli „dungeon crawl’em”, jak i z
gatunkiem fantasy w ogóle. Tak, lektura powieści Tolkiena, czy Ursuli Le
Guin przyszła później, a nim to nastąpiło, moja pierwsza edukacja w
krainie fantasy miała miejsce w oparciu o prymitywną grę wydaną
(podkradzioną?) prze firmę Encore. Tak więc, przynajmniej przez czas
jakiś, rasa kronków (czy ktoś wciąż pamięta kronki?!) była dla mnie równie
kanoniczna jak elfowie, orkowie, krasnoludowie, itd.
A sama gra? Jeśli czytelnik się z nią nigdy nie zetknął: służę króciutkim
opisem. To coś jakby ktoś chciał emulować taką fabularnie mało złożoną
cRPG w epoce przedkrzemowej, czyli bez pomocy maszyn liczących. Za
to w użyciu była masa żetonów, kostki, papier, ołówek i stół. A poza tym,
klasycznie: mamy kilka postaci bohaterów, owi błądzą po lochach i walczą
z potworami, aby zbawić świat. O tyle nietypowe, że można było grać
jednoosobowo. Na dłuższą metę – przerażająco nudne.
Ale od czego innowacje i zasady domowe? Ileż dodatkowych wymiarów
zaczyna się ujawniać, jeśli do gry weźmie się brata albo kumpla (a jeszcze
lepiej obu!). Można przypisać konkretnych bohaterów konkretnym
graczom, albo dać któremuś potwory, albo nie… jeszcze lepiej… (hej! To
brzmi jak rewolucja!) dać jednemu graczowi odpowiedzialność za
WSZELKIE PRZECIWNOŚCI które spotkają bohaterów. No bo przecież
kolejnych komnat nie trzeba losować, tylko można je wymyślić
odpowiednio wcześniej… a ten wilkołak w pierwszej komnaty, to może
został zamieniony w likantropa przez czarnoksiężnika z czwartej
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komnaty… a w fontannie na drugim poziomie może być odtrutka… więc
jeśli uda nam się przynieść tę odtrutkę, to może wilkołak nie będzie chciał
się bić, tylko do nas dołączy… i…
… i w ten sposób, niepostrzeżenie, do gry planszowej wprowadziliśmy
sporo elementów fabularnych…
… a później zabraliśmy się za naszych bohaterów. Bo może lepiej jest,
jeśli każdy gracz ma jedną postać do prowadzenia? I może można ją
jakoś fajnie opisać, narysować? A gdy się komuś zginęło i tworzył nową,
to może jakoś odegrać to „dołączanie do drużyny”? – nazywasz się Bill? -Naprawdę jesteś synem tego Richarda, który właśnie zginął walcząc
dzielnie u naszego boku? -- W takim razie dołącz do nas i bądź dzielny,
jak twój ojciec…
I tak się jakoś porobiło, ze mieliśmy i Mistrza Gry i Graczy prowadzących
po jednej postaci, odgrywanie tych postaci, rozwój postaci, w miarę spójną
fabułę i cóż… to chyba już było RPG.
Czy to znaczy, że samodzielnie „wymyśliliśmy RPG”? Nie… Fakt, że nie
mieliśmy styczności z żadnym gotowym systemem, ale przecież sam
Labirynt Śmierci, był jakby sprowadzeniem RPG do poziomu
jednoosobowej planszówki, myśmy po prostu na zasadzie ewolucji
„odkręcili” ten proces. W dodatku jeden z kolegów należał do klubu
fantastyki i gdzieś tam posłyszał że na zachodzie istnieje coś takiego jak
„gry roleplaying”. Mieliśmy więc, jeśli nie wzorce, to jakieś tam
drogowskazy…
Przed nami był jeszcze jeden krok, który też wyszedł na drodze ewolucji.
Bardzo długo wszystkie „przygody” (chociaż ten termin jeszcze wtedy nie
funkcjonował) miały miejsce w podziemiach, komnatach, budynkach…
Wszystko skrzętnie rozrysowane przed „sesją” (ten termin tez nie istniał).
Któregoś razu coś mnie podkusiło, żeby zamiast lochów było miasto:
uliczki zamiast korytarzy, sklepiki i mieszkania zamiast komnat. Cel
rozgrywki i tak był gdzieś ładnie rozrysowany w katakumbach pod główną
świątynią w mieście. Cóż z tego, skoro graczy ciągnęło w świat. I nic nie
było w stanie ich powstrzymać, ani zamknięte bramy miasta, ani strażnicy,
wysokie opłaty… nic… bo usłyszeli, że gdzieś na wschodzie są góry i
królestwo krasnoludów. A tak właściwie to nie chodziło ani o górskie
powietrze ani o spotkanie z krzepkim ludem. Po prostu poczuli zew
wolności. Wolności wyboru. I przekraczając wtedy bramy miasta
przekroczyli granice pomiędzy gatunkami gry. Bo RPG było w nas od
początku, musieliśmy je tylko odnaleźć.

Autor: Lgaard
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Zanim zagrałem pierwszą sesję
Pamiętam bardzo dobrze, że jako dzieciak uwielbiałem
planszówki i zawsze wszystkich męczyłem, żeby ze mną zagrali.
"Mama zagraj", "Tata, no chodź", "Ej Ty, brat zagraj noooo...".
Najczęściej bezskutecznie, ale byłem uparty. Zresztą w innym
przypadku, nie byłoby mnie tutaj.
Początkiem rpgowania była dla mnie Magia i Miecz. Teraz to wiem, wtedy nie miałem
pojęcia. Jak miałem może 7-8 lat dostałem ją w ręce. Do dzisiaj nie wiem skąd ją miałem i
czyja ona była. Pamiętam, że strasznie ciężko było nam z kolegami zrozumieć zasady, ale
jakoś nam to poszło. Mieliśmy swoich bohaterów, którzy rozwijając się, współpracowali i
walczyli ze sobą na drodze do zwycięstwa. Niestety Magia i Miecz gdzieś przepadła, a ja
wróciłem do Eurobiznesu i Bitwy Morskiej, nie kontynuując tej wspaniałej nauki przez lata.
W roku 1999, 3DO stworzyło Heroes of Might & Magic III i
3DO widziało, że Heroes III było dobre i piękne. W tym
samym również roku napisałem do PSX Fan (taki stary
miesięcznik o Playstation), kiedy Heroes III pojawi się na
Playstation. Wydrukowali nawet moje pytanie w magazynie i
dali mi odpowiedź: "NIGDY!". Uzależniłem się od tej gry, a
spodobały mi się w niej głównie wszystkie fantastyczne
motywy.
Jednak coś znacznie ważniejszego zdarzyło się na przełomie lat 2001/2002. Zobaczyłem
Władcę Pierścieni i coś we mnie odżyło. Przeczytałem całą trylogię i było mi mało. Miałem
już w domu porządny, nie modemowy internet i potrafiłem się po nim sprawnie poruszać,
więc pomyślałem, że najwyższa pora powrócić do korzeni. Po kilku godzinach szukania,
natrafiłem na termin gry fabularne, a po dwóch dniach natrafiłem na Klan Rycerzy Nocy i
wtedy właśnie, pierwszy raz zagrałem w RPG. W internecie, ale zawsze!
Prawdziwej sesji nie zagrałem jednak, aż do roku 2005, kiedy to w maju,
mój brat przyniósł do domu Fantazyn. To dzięki niemu poznałem osoby,
z którymi zagrałem pierwszą sesję nie przez internet. Mimo niemal 4
letniego doświadczenia w grach fabularnych, było to dla mnie zupełnie
nowe doświadczenie...
Najbardziej zadowolony jestem z faktu, że mimo iż nie miałem absolutnie
nikogo w moim otoczeniu, kto interesował się rpg i podzielał moje
zainteresowania - udało mi się wytrwać i dzisiaj wiem, że było warto.

Autor: Kors
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Zanim zagraliście pierwszą sesję
27 lipca 2011

Dawno jakoś nie miałem czasu na Karnawał nic napisać. Teraz Seji rzucił temat na tyle
ciekawy i nie wymagający jakichś ogromnych nakładów pracy, że chętnie coś naskrobie. Będzie
więc nieco śmiesznie, bo moja droga do RPG prowadziła przez bardzo ciekawe tytuły prasowe.
Dzięki Seji za możliwość powspominania.
Jak byłem mały, nie przepadałem za czytaniem. Książka to było zło. Kreskówki w TV – o, to
było niezłe. Mam to szczęście, że pochodzę jeszcze z pokolenia, które większość wolnego czasu
spędziła na podwórku, latając z patykami czy resorakami. W pierwszych klasach podstawówki
zacząłem zaglądać do komiksów. Wiecie, dużo rysunków, kolorowe, mało tekstu.
Jakieś Kaczory Donaldy na początek, potem Tytusy, Kajko i Kokosze. Aż brat, który sam czyta
ogromne ilości wszelkiego rodzaju książek, podsunął mi najpierw Asteriksy, a potem Thorgale.
Funky Koval też się przewinął. Nieco zachodnich tytułów (Batman, Spiderman).
One zawierały już więcej tekstu. I tak powoli zacząłem czytać książki. Najpierw typowo
młodzieżowe – Pany samochodziki, Niziurskiego. Potem nieoceniony brat podrzucił
mi Hobbita. No i wsiąkłem. Hobbit. Władca, masa książek z Gwiezdnych Wojen. Pomiędzy
tym tytuły, których dzisiaj już nie pomnę.
W 1997 roku, jako szczawik 12-letni, jak chyba wszyscy ówcześni moi rówieśnicy, czytywałem
szmatławca, który zwie się Bravo. Tam też trafiłem na artykuł o grach bitewnych i grach RPG.
Jako że było to związane z fantastyką, tak też zasięgnąłem porady brata. Jak się okazało,
kuzyn grywał namiętnie w WFRP. Artykuł przeczytałem jakoś na jesień, na Święta widziałem się
z kuzynem, dowiedziałem się co w trawie piszczy.
W kwietniu 1998 roku zakupiłem swój pierwszy numer MiMa. Taki z zieloną okładką, którą
widać obok. Trafiłem na numer kwietniowy, więc było zabawnie. Dla niezorientowanych –
MiMy kwietniowe znane były z tego, że były pokręcone. Wszystko na wesoło. Dla osoby, która
dopiero zaczynała przygodę z RPG, to nie był dobry wybór. Jakoś jednak dałem radę. Co
więcej, trafiłem na moment, gdy na rynek wchodził Earthdawn. Poczytałem o systemie i
postanowiłem kupić. Załapałem się też na demko.
Oczywiście postanowienie kupna oznaczało dla mnie proszenie rodziców o
kasę. Tak czy inaczej, w wakacje 98 roku posiadałem już własny podręcznik
i wraz ze znajomym rozpoczęliśmy zabawę. Było o tyle zabawnie, że kostki
zdobyłem parę miesięcy później. Cóż, to nie były lata, w których każdy
miał internet. Mój wiek też powodował pewne komplikacje. Jednak jakoś
się udało. W rok później zakupiłem podstawkę do WFRP. I poszło z górki.
Nie były to może jakieś wyszukane i górnolotne scenariusze, nie zawsze też
graliśmy w zgodzie z zasadami czy realiami. Ale i tak było fajnie.
Dziś z różnych powodów już nie gram tyle, ile bym chciał. Ubolewam nad tym i może w końcu
nawet coś z tym zrobię.

Autor: Chavez
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Dawno temu w Paszowicach...
Zaczęło sie od fantastyki. Od dziecka otoczony byłem książkami, a
szybko zacząłem interesować sie fantastyką. W sumie, pamiętam
opowieści na dobranoc, opowiadane przez bliską mi wtedy osobę słuchałem opowieści o Niezwyciężonym, o Solaris, o tym, co znalazła
załoga Nostromo. Później przeszedłem przez Tomki i inne książki
Szklarskiego. A później to już głównie fantastyka - Broszkiewicza znam
bardzo dobrze, tak jak i młodzieżową książkę Zajdla, w której chwali
komunizm. Znam całą historię księżycowego pecha i pamiętam, że
największa przygoda nawet dla dziecka była infantylna.
Z książkami przyszły czasopisma. Mała Fantastyka, Nowa Fantastyka,
Wiedza i Życie, Fantastyka. Tam miałem pierwsza styczność z rpgami Feliks i Gotrek oraz wampirzyca, szare góry, Warhammer. Mój kolega
z klasy miał starszego brata, a on ze znajomymi siedzieli w grach
różnych, w 89. jeździli do Berlina, bo pisali demka na Amisie, więc coś
tam podłapali. Przywieźli fajne książki, w języku którego nie znałem,
a które (i ich gry) bardzo się nam podobały. Na szczęście, w 91. roku
trafiłem na feniksa i doznałem epifanii! Jak zebrałem pierwszą
drużynę, w której był Młody i jego brat, to pamiętam, że przygoda
była wtopą, za to Arek wciągnął nas w drużynę, gdzie z Młodym
graliśmy duetem kapłan/mag. Doszliśmy do 14 poziomu :) Później
pierwszy konwent, 1szy mim... I wsiąkłem. Za rok będzie 20 lat grania
na prawdę. Teraz mija 20 lat rpgowania. I w sumie - fajny to czas,
szkoda że teraz mam więcej z tego zgryzot przez parę osób, niż funu
dawanego przez innych. Ale - dziś mój znajomy rpgowiec z USA
skończył 55 lat. Zobaczymy, co powiem w jego wieku :)

Autor: Ramel
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Nim nastał czas Gier Fabularnych
2 sierpnia 2011

Nim nastał czas nauki, nim rozpoczęła się historia, panował Wiek Legend…
Kojarzycie cytat? Zatem wiecie już jaki system rozdziewiczył mnie erpegowo.
To, co poprzedzało moje pierwsze spotkanie z grami fabularnymi jest jednak
jak ten wspomniany Wiek Legend – pamiętam największe wydarzenia,
pamiętam bohaterów… ale czy wszystko było tak, jak teraz to sobie
przypominam? Pewnie nie. Jak to z legendami bywa, część faktów
przekręcono, te niewygodne pominięto, a zasługi głównego bohatera
wyolbrzymiono.
Opowiem Wam zatem legendę o Setharielu, nim zaczął grać, nim nastał jego
czas gier fabularnych.
A tak to się zaczęło.
Pacholęciem jeszcze będąc, notorycznie siedziałem przed komputerem, grając
w przygodówki i strategie. Czytałem czasopisma komputerowe (Secret
Service, Gambler). Regularnie zaczytywałem się też w komiksach… Kaczor
Donald, od czasu do czasu też te „poważniejsze” jak Batman czy Spider-Man.
W trzeciej albo czwartej klasie szkoły podstawowej z komiksów przerzuciłem
się na Ericha von Dänikena. Czytałem książkę za książką. Był to zresztą czas,
kiedy na topie było UFO, a w telewizji leciało Archiwum X (ulubiony serial
większości dzieciaków z tamtych lat). Na mojej półce pojawił się też jakiś
horror, ale prawdziwy przełom nastąpił nieznacznie później. Na jednym ze
szkolnych wyjazdów, nie mając nic do czytania, pożyczyłem od przyjaciela
książkę o tytule Conan i Czarownik. To był prawdziwy przełom!
Oczywiście nie zacząłem grać w gry fabularne zaraz po przeczytaniu książki.
Ziarno zostało jednak zasiane.
Ziarno potrzebowało jeszcze wody.
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Tą wodą była pewna gra. Nic nie zapowiadało spustoszenia, jakie we mnie
zrobiła. Normalna impreza u kolegi z wielkim domem, bez rodziców. Bilard,
rzutki, alkohol, dziewczyny… no dobra, z tym alkoholem i dziewczynami to
może przesadziłem. Ale i tak świetnie się bawiliśmy. Swoją drogą potem, już
za czasów liceum, usłyszałem, że w domu kolegi znaleźli plantację marihuany,
a kolegę znalazł kurator i się nim zaopiekował…
Wracając jednak do imprezy… kolega wyjął ze strychu pewną grę planszową.
To była Magia i Miecz. Usiedliśmy przy drewnianym stole. Rozłożyliśmy
planszę. Rozlosowaliśmy bohaterów. Filozof. Od razu spodobało mi się to, że
pokazywał wszystkim środkowy palec. Nie potrafiłem wtedy dobrze grać*.
Nie wykorzystywałem potencjału postaci. Ale to się nie liczyło. Ważna była
atmosfera. Było R-E-W-E-L-A-C-Y-J-N-I-E.
Coś mi zresztą z tego Filozofa do dzisiaj zostało. Cwaniacy, spryciarze i
wszelkiej maści kombinujące postaci należą do moich ulubionych archetypów.
Od tamtego momentu do gier fabularnych był tylko krok. Krok ten jednak
uczyniłem dopiero koło siódmej klasy podstawowej. Kiedy ten sam przyjaciel,
który kiedyś pożyczył mi Conana, na jakimś naszym spotkaniu wyjął wielki,
kolorowy podręcznik z pędzącym na grzmotorożcu orkiem. Tak, to był
Earthdawn: Przebudzenie Ziemi.
Stworzyliśmy postacie. Zagrała z nami jeszcze młodsza siostra przyjaciela. Ja
wcieliłem się w trolla, Mistrza Żywiołów. Siostra przyjaciela, o ile pamiętam, w
ludzką Ksenomantkę. Rozegraliśmy klasyczny już scenariusz z Magii i
Miecza – „Noc niespełnionych pragnień”.
Co było potem?
Nadszedł Wiek Legend – czas bohaterów, poszukujących chwały minionych
dni, pragnących znaleźć się w opowieściach przyszłych pokoleń.
* potem na którymś Falkonie zostałem wicemistrzem Polski w Magii i Mieczu

Autor: Sethariel
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Moja droga do pierwszej sesji
Tuesday, 2. Sierpień

Najpierw był komiks – XI księga Tytusa, Romka i A'Tomka, na której uczyłem się
czytać w wieku lat czterech bądź pięciu. Zaraz obok był Tadeusz Baranowski i jego
album Skąd się bierze woda sodowa i nie tylko - ten tytuł z kolei kazałem sobie
czytać, ku rozpaczy mojej matki, szczerze go nienawidzącej (do dziś nie jest
miłośniczka absurdalnego humoru). Obok pojawiali się Przybysze z Matplanety, o
wiele bardziej nietresujący mnie jako kosmici, niż nauczyciele matematyki.
Chłonąłem przygody Jazona z gwiezdnego patrolu (Jason of Star Command),
niecierpliwie czekałem na kolejny odcinek Tajemnicy wygasłych wulkanów (Under
the Mountain) i Dzieci Syriusza (Children of the Dog Star), kibicowałem
bohaterom Ucieczki na Górę Czarownic (Escape to Witch Mountain). Oczywiście
był jeszcze i Robin of Sherwood, i He-Man, i inni – ciężko zliczyć.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to „fantastyka”. Obcy, kosmos, lasery, statki
kosmiczne, potwory – to były „zwyczajne” tematy, najbardziej interesujące,
istniały dla mnie jednak przede wszystkim w telewizji i w komiksie. Z literatura
fantastyczną nie miałem wiele wspólnego chyba do chwili, gdy w ósmym roku życia
obejrzałem najpierw Powrót Jedi, a potem Imperium kontratakuje (na Nową
nadzieję musiałem poczekać dobre kilka lat). Ojciec podsunął mi wtedy kilka
opowiadań. W międzyczasie trafiłem na Gwiezdnego kupca, Dreszcz i Labirynt
śmierci, wcześniej grałem jeszcze w planszówki publikowane i reklamowane przez
Świat Młodych, później przyszła kolej na planszową Magię i Miecz. Wszystko więc
zazębiało się idealnie.
Niestety, próby czytania „poważnego science fiction” w wieku ośmiu lat skazane
były na niepowodzenie. Na moment zniechęciłem się do literatury fantastycznej,
do chwili, gdy w Top Secret (byłem szczęśliwym posiadaczem Commodore 64 i
zapalonym graczem komputerowym) trafiłem na wzmiankę o Władcy pierścieni.
Pani w bibliotece miejskiej była „nasza” i przy próbie wypożyczenia Tolkiena
spytała, czy czytałem już Hobbita. Wsiąkłem.
Potem przyszła chwilowe zauroczenie fantasy i długi, powolny powrót do science
fiction. Przy okazji zostałem czytelnikiem Fantastyki i Fenixa (dzięki temu
drugiemu pismu odkrywając horror w literaturze). Sięgnąłem po Lovecrafta,
również zachęcony wzmianką przy okazji opisywania w prasie komputerowej jakiejś
gry. Kupiłem Battletecha z Encore i byłem nim zafascynowany. Trafiłem tez do
osiedlowej „groteki”, świetlicy prowadzonej przez zapalonego fana gier, gdzie
miałem okazję pograć nie tylko w kierki czy poukładać wieżę hanojską na czas, ale
też spotkać się ze znajomymi przy planszy do Bitwy na polach Pelennoru.
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Czytałem komiksy, grałem w gry planszowe i komputerowe, lubiłem fantastykę.
Brakowało ostatniego elementu układanki.
Wreszcie, bodaj w drugim numerze Secret Service, trafiłem na wywiad z Jackiem
Rodkiem i Darosławem Toruniem, jeśli dobrze pamiętam. Opowiadali oni między
innymi o czasopiśmie Magia i Miecz i grze Warhammer. Jakiś czas później, pod
koniec ósmej klasy podstawówki, dzięki zaliczeniu wszystkich zaległości, mogłem
pojechać z rodzicami do metropolii, to jest Lublina. Tam, w przypadkowym kiosku,
dostrzegłem Magię i Miecz – traf chciał, że był to numer siódmy, dla
początkujących, zawierający gotowy system Oko Yrrhedesa wraz z przygodą.
Przeczytałem pismo od deski do deski, zwołałem paru kumpli i poprowadziłem
pierwszą w życiu sesję. Potem kolejne.
Na koniec ciekawostka: od lat miałem w domu drugi numer pisma Joker, w którym
omówione było RPG (więcej u Borejki tutaj). Pismo kupiłem, ponieważ było o
grach, ale niewiele z niego wtedy zrozumiałem (kiedy to wyszło? 1987?), choć
czytałem je zapewne kilka razy, w tym opis gier fabularnych. Wiedziałem więc o
RPG od lat, ale zapadki długo nie chciały zaskoczyć na swoje miejsce.
Przypomniałem sobie o nim dopiero po latach. Czasopismo pewnie jest u rodziców
na strychu, będę musiał przekopać się przez pudła.
Jako bonus, dorzucam kilka fotek "archiwaliów" z pierwszych sesji i nie tylko. To w
sumie niezły pomysł na kolejną edycję Karnawału blogowego: pokaż swoje stare
notatki. ;)
Rozegrałem kiedyś wielki turniej w Potyczkę sam ze sobą. Każda postać biorąca udział w
walkach miała rozpisaną swoją historię,
pochodzenie i inne elementy tła.

Zeszyt ze scenariuszami do Paranoi.

Jedne z moich pierwszych scenariuszy.
Napisałem je do Kryształów Czasu,
których nigdy nie poprowadziłem,
ponieważ nie byłem w stanie zrozumieć
publikowanych w Magii i Mieczu zasad.
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Interesujący przypis oznaczony gwiazdką. ;)

Tak, kiedyś
robiłem
mapki - artysta ze mnie
żaden, ale w MiM pisali,
że mapka musi być. ;)

Jest pentagram, jest
impreza! To chyba
do Oka Yrrhedesa.

Inne gadżety też robiłem, jak widać. Potem mi
przeszło, nie miałem do tego ani zdolności, ani chęci,
przestałem też widzieć konieczność ich stosowania.
Zresztą, esteta ze mnie żaden - papier w kratkę FTW!

Autor: Seji
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