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Wprowadzenie 

„Ku czemu idziemy? A mnie się zdaje, że do niczego nie idziemy. Zawsze tylko jesteśmy w 

drodze.”  

– John Steinbeck 

Drogi czytelniku… 

 Bardzo mnie cieszy, że mogę podzielić się z Tobą moim scenariuszem. Mam nadzieję, 

że jego zgłębienie będzie dla Ciebie ciekawą przygodą. Jeśli postanowisz poprowadzić 

niniejszy scenariusz swoim graczom, życzę wam wszystkim dobrej gry i niezapomnianej 

opowieści. 

Podstawowe informacje 

Czymże to? 

 „W Labiryncie” jest scenariuszem stworzonym w konwencji mrocznego, tajemniczego, 

detektywistycznego thrilleru. Gracze do samego końca nie będą wiedzieli, gdzie ich 

bohaterowie właściwie się znajdują i kim dokładnie są – będą jednak snuć przypuszczenia na 

podstawie różnorodnych wskazówek, a ostateczną odpowiedź na wszystkie nurtujące ich 

pytania uzyskają dopiero po ukończeniu fabuły. Pomimo pozornego chaosu świata 

przedstawionego i dziwnych praw w nim rządzących, wszystko w nim będzie miało swoje 

logiczne przyczyny, których odkrywanie będzie stanowiło główną oś fabuły.  

W trakcie gry bohaterowie graczy przypomną sobie kilka ciekawych, choć 

enigmatycznych  informacji na własny temat. Będzie na nich czekało wiele tajemnic do 

odkrycia i zagadek do rozwiązania. Każda z zagadek będzie miała charakter potrójnej 

tajemnicy. Gracz odkrywając daną zagadkę, tak naprawdę będzie stawał przed zagadką 

podwójną – nie będzie bowiem miał pewności, czy odkrycie danej tajemnicy będzie dla niego 

opłacalne, czy też może sobie tym zaszkodzić. Tym sposobem gracze będą uwikłani w sieć 

złożonych tajemnic, których przejrzenie będzie wymagało od nich bardzo dużej rozwagi i 

aktywnego interpretowania różnych poszlak, mając do pomocy tylko tych kilka oszczędnych 

informacji, które wcześniej otrzymali. 

 Dla kogóż to? 

 Scenariusz będzie wymagał od graczy ich własnej inicjatywy do eksploracji świata i 

odkrywania jego tajemnic. Jeśli twoi gracze wolą liniowe scenariusze, przez które prowadzeni 

są prostą ścieżką, mogą podczas tej przygody czuć się zagubieni i zniechęcić się po pewnym 

https://cytaty24.pl/autor/John%20Steinbeck/Ku%20czemu%20idziemy%3F%20A%20mnie%20si%C4%99%20zdaje%2C%20%C5%BCe%20do%20niczego%20nie%20idziemy.%20Zawsze%20tylko%20jeste%C5%9Bmy%20w%20drodze./a/405/c/8841/
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czasie. „W Labiryncie” powinien natomiast sprawdzić się znakomicie w przypadku graczy 

lubiących zagadki, tajemnice, snucie domysłów, intrygi i możliwość własnej eksploracji. 

Jak się przygotować? 

 Przeczytaj dokładnie i wydrukuj ten scenariusz oraz załączone osobno handouty 

(niektóre wymagają dodatkowego przygotowania, np. wycięcia czy naniesienia 

czerwonego koloru). Miej scenariusz przy sobie podczas prowadzenia gry – na pewno 

Ci się przyda.  

 Nie podawaj swoim graczom zbyt wielu informacji na temat szykowanej sesji gry – 

im większą tajemnicą otoczysz grę, tym lepiej. Jedyne co warto im przekazać, aby 

odpowiednio się nastawili, to że: 1) gra nie będzie prowadzona w którymkolwiek ze 

znanych im systemów, 2) przygoda utrzymana będzie w klimacie tajemniczego, 

detektywistycznego thrilleru. 

 Oprócz tego przyda Ci się kilka czystych kartek lub notes, kilka długopisów lub 

ołówków i jedna/dwie kości k6.  

 Możesz też przygotować jakiś adekwatny podkład muzyczny – niezbyt głośny i 

dynamiczny (aby nie rozpraszał) i niezbyt horrorowy (pomimo ciężkiego klimatu 

przygody, jego priorytetem nie będzie wywoływanie strachu). Osobiście mogę polecić 

zapętlony utwór „Desmond Explores” [Assassin’s Creed III]. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRvvnEsLxd0 

Uwaga! – Jeśli będziesz chciał/a poprowadzić ten scenariusz z graczami, których nie znasz na 

wylot, upewnij się, czy nie mają nic przeciwko, aby w grze pojawiały się takie treści jak: 

morderstwa, samobójstwa, brutalność, zwłoki, krew, nienawiść wobec rodziny (w tym wobec 

matki). Jeśli takie treści będą jawiły się dla nich jako zbyt rażące, wówczas zrezygnuj z tej 

przygody lub złagodź wymienione treści na własną rękę.  

Jak rzecze klasyk: „Grajcie w RPG-i, ale – grajcie z głową”! 

 Jakąż to ma mechanikę? 

 Najprostszą z możliwych. Wszelkie interakcje bohaterów graczy ze światem 

przedstawionym będą wydarzały się według prostych mechanizmów akcji i reakcji. 

Rozstrzygnięcia losowe przydadzą się wyłącznie w sytuacjach, gdy bohaterowie będą 

podejmowali działania przeciwko sobie wzajemnie (np. walczyli ze sobą). Wystarczy tu 

rozstrzygający rzut kością k6 wszystkich stron konfliktu – bohater o wyższym wyniku 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRvvnEsLxd0
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wygrywa konfrontację. Im większa różnica w wynikach, tym lepszy rezultat dla zwycięzcy. 

W przypadku remisu rezultat powinien być pośredni. 

Jak czytać scenariusz? 

 Treści umieszczone w ramkach będą stanowiły objaśnienia  świata przedstawionego. 

Jeśli chciałbyś poznać fabułę „W Labiryncie” w taki sposób, jak poznawać go będą 

Twoi gracze, wówczas pomijaj przy pierwszej lekturze wszystkie treści oznaczone w 

ten sposób i wróć do nich dopiero po ukończeniu część „Labirynt”. 

 

 Kursywą zapisane będą narracje, które możesz sparafrazować lub wprost odczytać 

swoim graczom podczas sesji. 

 

 Opcjonalnie: tak będą oznaczone alternatywne modyfikacje, które możesz zignorować 

lub wprowadzić do gry wedle własnego uznania. 

 

 Informacje jawne – są to takie treści, które bohaterowie graczy będą w stanie 

zauważyć już po pobieżnym rozejrzeniu się w danej lokacji. Informacje wymienione 

w punktach powinny być udzielane stopniowo, nie zaś naraz i jednym ciągiem, aby 

nie zarzucić graczy zbyt dużą ilością informacji. 

 

 Informacje ukryte – tych udzielaj graczom tylko wtedy, gdy spełnią oni określone w 

scenariuszu warunki. Znajdziesz tu czasem odwołania do poszczególnych zagadek, 

których opis znajdziesz w części „Tajemnice”. Niektóre znaleziska wiążą się również 

z koniecznością przekazania graczom któregoś z handoutów. 
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Prolog 

Pełne zrozumienie fabuły tej przygody jest możliwe wyłącznie z perspektywy prologu, 

którego jako Mistrz Gry przeczytasz graczom dopiero na samym końcu. Zachęcam Cię jednak, 

abyś zgodnie z wcześniejszą propozycją pominął wszelkie objaśnienia, aby zobaczyć świat 

przedstawiony tak tajemniczym, jak widzieć go będą Twoi gracze. W takim przypadku 

zapraszam cię przejść od razu do części „Labirynt”. 

Prolog 

Adam urodził się w 1990 roku. Jego matka Wanda chorowała na schizofrenię, co 

uniemożliwiało jej właściwe zaopiekowanie się synem. Ojciec Adama był agresywnym 

alkoholikiem. W domu panował chaos i przemoc. Kiedy Adam miał 5 lat, jego matka uciekła 

z domu, pozostawiając dziecko na pastwę despotycznego ojca. 

 Adam bardzo burzliwie przeżywał porzucenie przez matkę, co doprowadziło go do 

popadnięcia w zaburzenie zwane osobowością mnogą. 

 Pierwszy(a) pojawił(a) się Aleksy(andra). Był(a) on(a) uosobieniem superego Adama. 

Aleksy(andra) był(a) łagodny(a), kochał(a) wszystkich ludzi i zwierzęta oraz brzydził(a) się 

przemocą. Niewinny(a) Aleksy(andra) równoważył(a) opętańczą nienawiść Adama, którą 

żywił do swojej matki i do świata w ogóle.  

 Później pojawił(a) się Adrian(nna). Interesował(a) się on(a) wielkim światem, 

odległymi miejscami i marzył(a) o pełnych przygód podróżach. Adrian(nna) był(a) ucieczką 

Adama, pragnieniem niezależności i uosobieniem potrzeby zerwania więzi z przeszłością. 

 [Ostatni(a) pojawił(a) się Alan(a). Dla Alana(y) całe życie było jednym wielkim 

żartem. Nic nie było dla niego(niej) poważne, wszystko zasługiwało na umniejszenie i 

wyśmianie. Alan(a) pozwalał(a) Adamowi na zachowanie dystansu do okrutnej 

rzeczywistości.] 

 Pierwsze morderstwo Adama wydarzyło się w jego sercu. W wyobraźni wielokrotnie 

uśmiercał on swoją matkę. Nigdy już nie spotkał jej po tym, jak go porzuciła. Dopiero jako 

nastolatek miał usłyszeć o jej śmierci w wypadku. Wtedy nie pamiętał już nawet za dobrze, 

jak ona wyglądała. Jednak nienawiść towarzyszyła mu przez całe życie i była nieświadomie 

przenoszona na kolejne poznawane przez niego kobiety. 

 Drugie morderstwo Adama dokonało się w piątej klasie szkoły podstawowej. Upatrzył 

on sobie wrażliwą, pełną kompleksów dziewczynkę i regularnie niszczył ją psychicznie, 

upokarzając ją i obracając wszystkich przeciwko niej. 11 letnia Amanda popełniła w końcu 

samobójstwo, a Adam uszedł bezkarnie. 
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 Adam jako nastolatek podjął się wolontariatu w pobliskim hospicjum, chętnie brał 

udział w różnego rodzaju wycieczkach oraz zaczął uczyć się żeglarstwa. Wszystko to za 

sprawą swoich alternatywnych osobowości. 

 Trzecie morderstwo Adama dokonało się w domku jego babci, znajdującym się na 

skraju lasu, w którym ojciec często zostawiał Adama na parę dni, a w wakacje nieraz na parę 

tygodni. Dużą część swojego czasu Adam poświęcał tam na łapanie po kryjomu różnego 

rodzaju drobnych zwierzątek i brutalnym ich zabijaniu. Babcia Nina miała podobnie ciężką 

rękę jak jej syn i jej drugą ulubioną czynnością po rozwiązywaniu łamigłówek, było 

stosowanie fizycznych kar wobec wnuka. Kiedy chłopak był już wystarczająco silny aby jej 

się przeciwstawić, któregoś razu w przypływie złości udusił babcię przy pomocy poduszki. 

Śmierć staruszki uznano za zgon z przyczyn naturalnych. 

 Kiedy Adam skończył 18 lat, ojciec wyrzucił go z domu. Chłopak musiał podjąć się 

pracy, jednocześnie starając się kontynuować edukację. Udało mu się dostać na studia i 

niedługo później dokonał czwartego morderstwa. Namówił on na wspólną żeglugę po morzu 

niedawno poznaną dziewczynę, Darię. Nie minęło wiele czasu, kiedy romantyczna przygoda 

„tylko we dwoje” została zakłócona przez na nowo przebudzoną nienawiść Adama, który pod 

wpływem impulsu podczas drobnej sprzeczki uderzył kilkukrotnie Darię w głowę, 

pozbawiając ją przytomności. Następnie wyrzucił dziewczynę za burtę, skazując ją na 

utopienie się. Dziewczyna jeszcze długo miała być poszukiwana jako zaginiona. 

 Przez kolejnych kilka lat Adam ukończył studia i wiele podróżował, zwiedzając różne 

zakątki świata. Potrzeba mordu narastała w nim jednak, nieubłaganie prowadząc do piątego 

morderstwa. Któregoś wieczoru porwał on wracającą samotnie do domu nastolatkę Anetę i 

wywiózł ją do praktycznie nieużywanego leśnego domu, który pozostał po jego babci. Adam 

zbił z desek prowizoryczną trumnę, w której zamknął dziewczynę i ukrył w piwnicy. Przez 

kolejne dni napawał się jej strachem i bezradnością, nagrywając od czasu do czasu jej 

błagania dyktafonem, aby później móc sobie to ponownie odtworzyć. Dziewczyna zmarła 

wkrótce w wyniku odwodnienia. Adam zakopał trumnę w pobliżu domku.  

 Ostatnie morderstwo bardzo spodobało się Adamowi i jakiś czas później, mając już 30 

lat, zapragnął zabić ponownie. Porwał kolejną młodą dziewczynę i tym razem pochował ją 

żywcem w jednym grobie z szkieletem zmarłej 19 lat wcześniej Amandy, na cmentarzu 

parafialnym pod wezwaniem świętego Kazimierza w Pruszkowie, obok charakterystycznego 

drzewa z dużą dziuplą. Niedługo później Adam został schwytany przez policję, której 

przyznał się do porwania dziewczyny, nie zdradzając jednak, gdzie ona się teraz znajduje. 
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Wszelkie próby wymuszenia tej informacji spełzały na niczym. Śledczym nie pozostało nic 

innego, jak tylko sięgnąć po nowatorską, wciąż jeszcze eksperymentalną metodę.  

Mordercę przewieziono do specjalnego ośrodka, w którym opracowano technologię 

pozwalającą dosłownie wejść do czyjejś nieświadomości 1 . Adama wprowadzono w stan 

głębokiej hipnozy, przypominającej sen, monitorując wytwory jego umysłu za pomocą 

specjalnej aparatury. Następnie, do tego samego stanu doprowadzono detektywa Gabriela(ę) 

Zawiszę, znakomitego śledczego i zaangażowanego pioniera tej rewolucyjnej metody. 

Jego(jej) świadomość została połączona z umysłem mordercy. Zadaniem detektywa było 

naprowadzenie zespołu badawczego na informacje ukryte w nieświadomości Adama, dzięki 

którym mieliby oni szansę odszukać porwaną dziewczynę, zanim ta umrze.  

Gabriel(a) zdawał(a) sobie sprawę z tego, że przedsięwzięcie będzie niebezpieczne, a 

niemal cała pamięć dotycząca jego(jej) życia pozostanie dla niego(niej) niedostępna, podczas 

gdy będzie on(a) eksplorował(a) labirynt chorego umysłu zabójcy. 

  

                                                           
1 W psychologii używa się raczej terminu „nieświadomość”, a nie „podświadomość”. 
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CZĘŚĆ I – labirynt 

„Prawdziwy honor naruszyć może nie to, czego się doznaje, lecz tylko to, co się czyni, 

każdemu bowiem może się przytrafić wszystko.”  

– Artur Schopenhauer 

TuŻ przed startem 

 Każdemu graczowi należy przydzielić tożsamość jego bohatera, przy czym wiedza 

graczy na temat tych tożsamości będzie mocno ograniczona. Przed grą będziesz musiał 

zdecydować, czy przyporządkujesz role wedle własnego uznania (jeśli jesteś przekonany co 

do tego, który gracz najlepiej będzie się bawił w danej roli), czy też pozwolisz graczom na ich 

wylosowanie.  

Fabuła przewiduje następujące tożsamości: 

1) Detektyw; 

2) Morderca; 

3) Niewinny; 

4) Poszukiwacz; 

5) Joker (przy grze na pięciu graczy). 

Jeśli zdecydujesz się sam dobrać graczom poszczególne funkcje, wówczas zapisz w 

swoim notesie, który z graczy ma przyporządkowaną którą postać. Jeśli natomiast 

zdecydujesz się na losowanie, wówczas przygotuj skrawki papieru, zapisując na nich numery 

1-5 (tyle, ilu jest graczy) i pozwól im wylosować. Następnie niech oddadzą ci numerki bez 

pokazywania ich innym graczom, a Ty przyporządkuj w swoim notesie, kto jaką wylosował 

funkcję (wedle oznaczeń numerowych powyżej). Póki co, tylko Ty będziesz znać prawdziwe 

tożsamości ich bohaterów. 

Każda z ról, może wystąpić w obu płciach, za wyjątkiem roli Mordercy – bohater ten 

musi być mężczyzną z przyczyn fabularnych. Jeśli zdecydujesz się na losowanie, a rola 

mordercy przypadnie dziewczynie, jej zadaniem będzie odgrywać postać męską.  
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PoczĄtek 

 Opowieść rozpocznij następująco: 

Budzicie się. Pierwsze co czujecie, to ciężki i duszny zapach brudu i krwi. Leżycie na 

czymś nieregularnie miękkim. Po otwarciu oczu orientujecie się, że są to rozrzucone po 

podłodze, używane ubrania. Znajdujecie się w niedużym pokoju, do którego światło słoneczne 

wpada przez duże okno. W pokoju znajduje się łóżko, szafa i biurko, widzicie też niewielką 

lodóweczkę. W oczy rzuca wam się ogromny obraz, przedstawiający portret czarnowłosego 

mężczyzny z brodą, na oko pięćdziesięcioletniego, o wyniosłym i surowym spojrzeniu. 

Zdecydowanie nie da się pominąć również makabrycznych rysunków porozwieszanych na 

ścianach i walających się po ziemi gdzie okiem sięgnąć. Wszystkie te amatorskie, może nawet 

dziecięce rysunki, przedstawiają tą samą kobietę – każdorazowo martwą. Powieszoną, 

zadźganą nożem, rozszarpaną, poćwiartowaną, spaloną, utopioną… na każdym z dzieł 

przyczyna śmierci jest nieco inna. Panuje tu straszny bałagan. Widzicie również siebie 

nawzajem – wszyscy wyglądacie na tak samo zdezorientowanych. Czujecie, że wasze ciała są 

nieco obolałe od długiego leżenia w niekorzystnych pozycjach. 

 Tu wstrzymaj narrację, dając czas aby gracze przyswoili sobie wszystkie te informacje. 

Po chwili zaczną zapewne zadawać pytania… 

 Skąd się tam wzięliśmy? 

 Nie macie zielonego pojęcia. 

 Kim jesteśmy? 

 Nie możecie sobie przypomnieć. 

 Co ostatnie pamiętamy? 

 W zasadzie… to nic nie pamiętacie. 

Gdy gracze zorientują się już, że nie mają co liczyć na swoją pamięć, zaczną rozglądać 

się po pomieszczeniu i po sobie nawzajem w poszukiwaniu informacji. 

Bohaterowie graczy rozpoczną swoją przygodę w Labiryncie nie posiadając 

jakiejkolwiek pamięci na temat swojej tożsamości i swojego życia. Wszelkie inne ich funkcje 

poznawcze i pamięciowe będą działały bez zarzutów – bez problemu będą rozpoznawali 

obiekty wokół siebie, będą wiedzieli jak ich użyć, będą potrafili umieścić je także w 

kontekście (np. funkcjonalnym czy historycznym) itd. 

Jeśli gracze spytają o odczuwane zmęczenie, głód czy inne potrzeby fizjologiczne, 

poinformuj ich, że nie odczuwają nic z tych rzeczy. 
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Bohaterowie – informacje jawne 

 Wygląd poszczególnych bohaterów przytaczaj zgodnie z ich tożsamością 

(wylosowaną lub wybraną przez Ciebie). Gracze wciąż na tym etapie nie będą wiedzieli nic o 

tożsamości swoich postaci. Rozpocznij opis od bohatera gracza siedzącego po twojej lewej 

stronie i dalej kontynuuj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrana przez ciebie 

kolejność nie sugerowała nic odnośnie „ważności” postaci. 

 (Detektyw) – Jesteś średniego wzrostu blondynem(-ką) o zielonych oczach, twoje 

zmierzwione włosy sięgają karku. Masz na sobie sportowy, brązowy płaszcz, a pod 

nim jasno-brązową koszulę. Na nogach nosisz czarne dżinsy i na wpół eleganckie, a 

na wpół sportowe buty.  

 (Morderca) – Jesteś dość wysokim, czarnowłosym mężczyzną, o krótkiej, zadbanej 

fryzurze i starannie ogolonej brodzie na jeden milimetr. Masz brązowe oczy. Nosisz 

luźną, czarną bluzę z kapturem i czarne spodnie dresowe, a na nogach szare adidasy. 

 (Niewinny) – jesteś drobnej budowy mężczyzną/kobietą, o długich, czarnych, 

rozpuszczonych włosach i brązowych oczach. Masz białą bluzę dresową i luźne białe 

spodnie oraz jasne trampki. 

 (Poszukiwacz) – jesteś wysokim(-ką), dobrze zbudowanym(-ą) mężczyzną/kobietą, o 

brązowych oczach i krótkich, czarnych włosach. Masz na sobie dżinsową, niebieską 

katanę, a pod spodem zieloną koszulę w palmy. Na szyi masz kolorową apaszkę, a na 

nogach niebieskie dżinsy i sportowe adidasy. 

 (Joker) – jesteś dość niskim(-ą) mężczyzną/kobietą, masz czarne, lekko kręcone włosy 

zaczesane w tył, sięgające ramion i brązowe oczy. Masz na sobie fioletową, sportową 

marynarkę, pomarańczową koszulę i eleganckie, czerwone spodnie oraz szykowne, 

zielone buty. 

Wygląd postaci ma znaczenie fabularne, nie będzie on jednak nigdzie zapisany dla 

graczy, aby nie sugerować jego znaczenia. Możesz natomiast powtórzyć ubiór 

poszczególnych osób na życzenie gracza oraz pozwolić zanotować te informacje tym, którzy 

podejmą taką inicjatywę. 

Bohaterowie nie będą mieli przy sobie żadnych telefonów, zegarków, scyzoryków ani 

żadnych innych gadżetów. Jeśli będą dopytywali o jakieś szczegóły ich wyglądu, będziesz 

musiał zaimprowizować odpowiedź lub pozwolić graczowi samemu określić dany detal. 



str. 13 
 

Znaczenie wyglądu 

Postać Detektywa nie bez powodu wyróżnia się wyglądem (kolor włosów i oczu) od 

pozostałych postaci – jako jedyny nie jest bowiem wytworem umysłu Adama. Detektyw (jak 

się później może okazać) również jako jedyny będzie miał imię nie zaczynające się na literę 

„A”. Różnice te mogą dać graczom powód do snucia hipotez. 

 Ubiór Adama i pozostałych jego osobowości ukazuje w sposób symboliczny ich 

naturę (czerń Mordecy, biel Niewinnego, błękit Poszukiwacza i jaskrawą barwność Jokera). 

Będzie on również sugerował przynależność osobową kluczy, których możliwość 

odnalezienia opisana jest w części „Tajemnice”. 

 

Natura amnezji 

 Zastanawia Cię pewnie, jakie jest wyjaśnienie fabularne dla amnezji bohaterów 

graczy. Jest to efekt uboczny wynikający z natury snu, do którego doprowadzany jest 

przesłuchiwany oraz detektyw. Ich mózg jest aktywny w rejonach pozwalających im na 

świadome śnienie, przy jednoczesnym wygaszeniu rejonów odpowiedzialnych za np. pamięć 

autobiograficzną czy epizodyczną. Jest to ważny element hipnozy z perspektywy śledztwa, 

ponieważ kryminalista zachowujący swoją pamięć, aktywnie powstrzymywałby detektywa 

przed ujawnieniem mu swoich tajemnic. Nie znaleziono natenczas jeszcze sposobu na to, aby 

detektyw zachowywał swoją pamięć we śnie, a tylko przesłuchiwany ją tracił. Dlatego 

ochotnicy eksplorujący tą innowacyjną metodę są specjalnie przygotowywani 

psychologicznie, aby podczas hipnozy byli w stanie przypomnieć sobie chociaż podstawowe 

informacje z przeszłości, które popchną ich do poszukiwania wskazówek potrzebnych policji. 

Niestety, przesłuchiwani również nieraz przypominają sobie to i owo, co może utrudniać 

robotę detektywowi.  
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Sypialnia 

 Sypialnia jest pierwszym z 4 Pokoi, które bohaterowie będą mieli okazję eksplorować 

przebywając w Labiryncie. Z Sypialni możliwe jest przejście do Klasy Szkolnej oraz do lasu z 

Leśnym Domkiem. 

Sypialnia – informacje jawne 

Część informacji jawnych dotyczących Sypialni została już opisana w podrozdziale 

„Początek”. Poniżej znajdują się kolejne – udzielaj ich stopniowo, w miarę jak bohaterowie 

będą rozglądali się po pomieszczeniu. 

 Kobieta na rysunkach ma znaki „X” narysowane zamiast oczu oraz zawsze ma na 

czole literę „W”. 

 Z pokoju da się wyjść drzwiami oraz oknem (Sypialnia jest na wysokości parteru). 

 Na lodóweczce również jest jeden rysunek przedstawiający mordowaną kobietę. Jest 

to jedyny obrazek, na którym narysowany został zabójca – jest to czarnowłosy 

chłopiec, trzymający w ręce zakrwawiony nóż. Rysunek jest przytrzymywany na 

lodówce przy pomocy literek z magnesami, ułożonych w napis „WREDNA KURWA”.  

 Pod obrazem wyniosłego mężczyzny stoi krzesło, przez które przewieszony jest pasek 

od spodni. 

 Na biurku leży kilka zeszytów i podręczników przeznaczonych do nauki różnych 

przedmiotów dla szkoły podstawowej (bez wskazania konkretnej klasy).  

 Na łóżku leży kilka kolejnych obrazów martwej kobiety, oraz kilka potarganych 

strzępków jakiejś gazety. 

 Przez okno widać piękny, las w pełni lata. Wśród drzew da się dostrzec nieduży, 

drewniany domek, oddalony o jakieś 100 metrów. 

Sypialnia – informacje ukryte 

 Przyjrzenie się paskowi przewieszonemu przez krzesło lub zbliżenie się do obrazu: 

 Na sprzączce od paska znajduje się świeża krew. 

 Przeszukanie szuflad w biurku: 

 W biurku znajduje się jeszcze kilka zeszytów, podręczników oraz blok rysunkowy i 

przybory do rysowania. 

 Przejrzenie zeszytów: 
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 Zeszyty są starannie prowadzone, podpisane są „Adam Krewur”. Daty przy 

poszczególnych lekcjach są w nieregularnej kolejności, wahają się od roku 1997 do 

2004. 

 Zajrzenie pod łóżko: 

 Pod łóżkiem znajdują się gazetki z brutalną pornografią. Twarze wszystkich kobiet są 

zamazane czarnym pisakiem. 

 Zajrzenie pod poduszkę na łóżku albo dokładne przeszukanie szafy: 

 Znajdujesz ukryty list (wręcz graczowi „List od ojca”). 

 Przyjrzenie się sufitowi albo położenie się na łóżku: 

 Nad łóżkiem znajduje się ledwie widoczna klapa otwierana na klucz. 

 Otwarcie okna: 

 Natychmiast da się poczuć powiew świeżego, czystego powietrza, przyjemnie 

kontrastującego z zaduchem Sypialni.  

 Przyjrzenie się drzwiom: 

 W drzwiach jest dziurka od klucza. 

 Przyjrzenie się strzępkom gazety na łóżku: 

 Daj graczowi odpowiednio pocięty „Artykuł – wyrodne matki!” i patrz: „Zagadka 

morderstwa w Sypialni” . 

 Zajrzenie za obraz surowego mężczyzny: 

 Znajduje się tam karta króla pik, patrz: „Zagadka Jokera” . 

 Próba otwarcia lodówki: 

 Lodówki nie da się otworzyć żadną mocą, choć nie widać po temu żadnych blokad – 

patrz: „Zagadka Mordercy”. 

 Obejrzenie domu z zewnątrz (wychodząc za okno): 

 Dom wygląda jak piętrowy dom jednorodzinny, który do połowy zakopany jest w 

ziemi (Sypialnia z piętra znajduje się na wysokości parteru). Dom nie ma żadnych 

innych okien, drzwi czy komina – jedynie lita ściana i niemożliwa do zerwania 

dachówka.  

Czym jest Sypialnia? 

 Sypialnia jest tym obszarem nieświadomości Adama, w którym tkwią jego 

doświadczenia i traumy wyniesione z dzieciństwa. W tym miejscu manifestuje się jego 

nienawiść do matki, która go opuściła oraz strach przed ojcem, który go maltretował. 
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Wszędzie panuje chaos odzwierciedlający burzliwe emocje Adama powiązane z jego 

wspomnieniami z domu.  

W Sypialni ukryte jest wyjście, pozwalające na ucieczkę ze snu i przebudzenie się – 

jest nim klapa nad łóżkiem. Otworzyć go będzie mogła tylko ta postać, która wejdzie w 

posiadanie przypisanego mu klucza. 

 

Przypominasz sobie, Że… 

 Daj graczom około 5-10 minut od momentu rozpoczęcia przygody, aby poprzyglądali 

się sobie wzajemnie, rozejrzeli się po pomieszczeniu, porozmawiali. Potem nagle rozlegnie 

się donośny dźwięk dzwonka, przywodzącego na myśl dzwonki szkolne. Dźwięk dobiegał 

będzie ewidentnie zza drzwi, którymi można opuścić pokój (jeśli któryś z bohaterów 

przejdzie do tego czasu do Klasy Szkolnej, będzie dokładnie widział brzęczący dzwonek 

szkolny). Kiedy hałaśliwy dźwięk wreszcie ustanie, bohaterowie uświadomią sobie, że coś 

sobie właśnie przypomnieli. W tym momencie wręcz każdemu z graczy przysługującą mu 

„Informację dla Postaci” – gotowe do wycięcia znajdują się wśród pozostałych pomocy. Oto 

one: 

Detektyw 

Przypominasz sobie, że… 

1.Masz na imię Gabriel/a. 

2.Jesteś detektywem. 

3.Nie jesteś tu po to, aby szukać drogi wyjścia, ale żeby rozwiązać zagadkę związaną z 

morderstwami. 

4.Musisz zachować ostrożność. 

5.Musisz się spieszyć. 

Morderca 

Przypominasz sobie, że… 

1.Masz na imię Adam. 

2.Jesteś mordercą. 

3.Wydostać się stąd może tylko jedna osoba i musisz to być ty. 

4.To miejsce skrywa tajemnicę, która nie powinna zostać odkryta. 

5.Jest tu intruz, który stanowi dla ciebie zagrożenie. 
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Niewinny 

Przypominasz sobie, że… 

1.Masz na imię Aleksy/andra. 

2.Jesteś niewinny. 

3.Nie chcesz aby komukolwiek więcej stała się krzywda. 

4.Pamiętałeś/aś coś, co mogło uratować czyjeś życie, ale teraz nie możesz sobie tego 

przypomnieć. 

5.Jest tu bardzo niebezpieczny człowiek. 

Poszukiwacz 

Przypominasz sobie, że… 

1.Masz na imię Adrian/nna. 

2.Jesteś podróżnikiem, łowcą przygód. 

3.Wolisz zostać w tym miejscu, ponieważ na zewnątrz nie czeka cię nic dobrego. 

4.Nikomu nie wolno opuścić tego miejsca. 

5.Czujesz, że to miejsce skrywa jakiś głębszy wymiar, który wart jest odkrycia. 

Joker 

Przypominasz sobie, że… 

1.Masz na imię Alan/a. 

2.Jesteś cwanym wesołkiem. 

3.Jesteś tu po to, aby się dobrze bawić. 

4.Zabawnie będzie pokrzyżować innym ich plany. 

5.Tylko jedna osoba może się stąd wydostać. Jeśli będziesz to ty, będziesz mógł zrobić 

jeszcze więcej psikusów. 

Opcjonalnie: dla wzmocnienia efektu możesz znienacka puścić wspomniany dźwięk dzwonka 

szkolnego ze swojego telefonu. 

Opcjonalnie: jeśli wolisz, możesz podzielić informacje dla graczy na mniejsze porcje i 

udzielać im ich na dłuższej przestrzeni czasowej. Zaletą takiego rozwiązania będzie 

pogłębienie nastroju tajemnicy i niepewnego oczekiwania na kolejną cenną informację. Wadą 

natomiast będzie konieczność kilkukrotnego wstrzymywania gry, co może wybijać graczy z 

ich rytmu. 

Uwaga! – jako Mistrz Gry potraktuj funkcje przydzielone bohaterom graczy jedynie jako 

sugestię. Gracze mogą, ale nie muszą się im podporządkowywać. Priorytetem jest dobra 
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zabawa, a to komu uda się osiągnąć zasugerowane cele jest drugorzędne. Jeśli np. gracz 

postanowi dążyć do rozwiązania wszystkich zagadek, nie zwracając uwagi na opłacalność 

tego działania w kontekście jego roli, albo będzie wręcz świadomie wspierał swojego 

fabularnego przeciwnika, będzie to tak samo dobra gra.  

 

Klasa Szkolna 

 Do Klasy Szkolnej można dostać się przez drzwi prowadzące od Sypialni. Stąd 

natomiast będzie można przejść do Łódki. Po otwarciu drzwi do tego Pokoju, okaże się on 

być całkowicie ciemnym – na lewo od wejścia można wymacać na ścianie włączniki światła, 

których kliknięcie spowoduje powolne, poprzedzone urywanymi migotaniami zapalenie się 

świetlówek przy suficie. 

Klasa Szkolna – informacje jawne 

 Jest to pomieszczenie ponad dwukrotnie większe od poprzedniego. Waszym oczom 

ukazuje się tradycyjna klasa szkolna: widzicie zapisaną tablicę, biurko nauczyciela i ławki 

uczniów. Tym co jeszcze natychmiast rzuca wam się w oczy, jest powieszona na sznurze, 

martwa dziewczynka.  

 Dziewczynka wygląda na około 10-cioletnią. Jest całkowicie blada. Ma długie, czarne 

włosy i lekko odstające uszy. Jej oczy są zamknięte. Na jej czole jest wycięta litera 

„A”. Dziewczynka ma na sobie zwykłe, wyjściowe ubranie, jej stopy są bose. 

 Sznur na którym powieszona jest dziewczynka wyrasta bezpośrednio z sufitu. 

 Pod dziewczynką leży przewrócone krzesło. 

 Na ławce szkolnej, tuż przy dziewczynce, znajduje się kilka zwitków papieru. 

 W innej części klasy, na jednej z ławek leżą rozsypane karty do gry. 

 Cała tablica zapisana jest powtarzającym się zdaniem „ZABIJ SIĘ!” 

 Za oknami panuje noc, widać jedynie gęstą, ciemną mgłę.  

 Na ścianie wisi zegar bez wskazówek oraz dzwonek szkolny. 

 Nad tablicą nie ma godła, jest natomiast odwrócony do góry nogami krzyż. 

 Czujecie surowy zapach, kojarzący się ze starymi pomieszczeniami i betonem. 

 Na końcu klasy znajdują się drugie, bardzo wąskie drzwi. 

Klasa Szkolna – informacje ukryte 

 Przyjrzenie się papierkom na ławce przy martwej dziewczynce: 
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 Wręcz graczowi odpowiednio przygotowane „Brutalne wierszyki” i patrz: „Zagadka 

morderstwa w Klasie Szkolnej”. 

 Zajrzenie pod ławkę dziewczynki albo podniesienie przewróconego krzesła: 

 Znajdujesz pod ławką list – daj graczowi „List samobójczyni”. 

 Przyjrzenie się kartom na stole: 

 Pierwszą rzucającą się w oczy kartą jest joker.  

 Przejrzenie kart: 

 Jest to niemal pełna talia kart. Brakuje tylko króla, damy oraz waleta pik (wino) - 

patrz: „Zagadka Jokera”. 

 Przejrzenie biurka nauczyciela: 

 W biurku znajduje się dziennik nauczycielski. 

 Przejrzenie dziennika nauczycielskiego:  

 Znajdują się w nim listy obecności i oceny, jednak rubryki na imiona i nazwiska są 

puste, za wyjątkiem dwóch – Amandy Baran i Adama Krewur. Oboje mieli dość dobrą 

frekwencję szkolną, Amadna ma przeciętne oceny, a Adam bardzo dobre. Na końcu 

widnieją opinie na temat poszczególnych uczniów – z jakichś przyczyn znajdują się 

tam tylko dwie opinie. Daj graczowi „Opinie z dziennika”. 

 Zbliżenie się do drugich drzwi: 

 Słychać dobiegający zza nich szum fal oraz widać w nich dziurkę od klucza. 

 Próba otwarcia okna/przyjrzenie się oknom: 

 Okna nie posiadają klamek. 

 Rozbicie okna i wyjście na zewnątrz we mgłę: 

 Wiąże się to z wejściem w całkowity mrok. Po pewnym czasie błądzenia we mgle 

wróci się bezwiednie z powrotem do okna. 

Uwaga! – jeśli w grze nie ma postaci Jokera, wówczas nie dołączaj do gry talii kart ani innych 

elementów „Zagadki Jokera”. 

Czym jest Klasa Szkolna? 

 Klasa Szkolna jest odzwierciedleniem czasów szkolnych Adama oraz incydentu 

samobójstwa jego rówieśniczki, Amandy Baran, do którego Adam intencjonalnie 

doprowadził. Klasa Szkolna jest ponura i zimna, tak jak jego wspomnienia z tego czasu. 
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LeŚny domek 

Do Leśnego Domku można dostać się po wyjściu przez okno z Sypialni, uprzednio 

dokonując spaceru przez bardzo przyjemny las.  

Las 

 Idąc przez las możecie zachwycać się wspaniałym powietrzem i przyjemnymi 

promieniami południowego słońca, przebijającymi pomiędzy liśćmi drzew. Do drewnianego 

domku docieracie bardzo szybko. 

 Jeśli gracze postanowiliby pójść w las w innym kierunku niż do jednego z dwóch 

widocznych domów, wówczas po niedługim czasie wyjdą w tym samym kierunku, z którego 

przyszli, ponownie widząc te same dwa domy. 

Leśny Domek – informacje jawne 

Przed wejściem do leśnego domku widać kilka plam krwi na trawie, tuż przed 

drzwiami. 

Po wejściu do leśnego domku widzicie, że wewnątrz znajduje się jeden, duży pokój. 

Pierwsze co wam się zarówno rzuca w oczy jak i uderza w wasze nozdrza, to kilkanaście 

drobnych zwierząt: ptaków, myszy, wiewiórek – wszystkie martwe, pobrudzone krwią, będące 

w początkowej fazie rozkładu. Leżą na ziemi, na blacie kuchennym, na stole znajdującym się 

po prawej stronie od wejścia, na skórze z dzika robiącej za dywan przed łóżkiem, oraz na 

samym łóżku. Na łóżku dostrzegacie również zarys ludzkiej sylwetki – szybko jednak 

orientujecie się, że jest to sam szkielet. Na ścianie nad łóżkiem wisi portret przedstawiający 

dostojnie i poważnie prezentującą się staruszkę w czarnej sukni, dawno wyszłej z mody. Na 

jednej ze ścian wisi także łeb jelenia z dorodnym porożem. Zaraz na lewo od wejścia znajdują 

się drzwi, prowadzące zapewne do toalety. 

 Szkielet na łóżku należał do starszej kobiety (można rozpoznać po anatomii szkieletu) i 

ma wyciętą na czole literę „N”. Szkielet położony jest „na plecach”, obok czaszki leży 

poduszka. 

 Przy łóżku, oparta o ścianę stoi zakrwawiona rózga (świeża krew). 

 W części kuchennej wisi trochę suszonego mięsa i warzyw. 

Leśny Domek – informacje ukryte 

 Próba zaobserwowania zmian w położeniu słońca w czasie: 

 Położenie słońca na niebie w ogóle się nie zmienia. 
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 Przyjrzenie się drzwiom wejściowym: 

 W drzwiach jest dziurka od klucza. 

 Dokładniejsze przyjrzenie się szkieletowi lub przepatrzenie łóżka: 

 W dłoni szkieletu znajduje się zwinięta kartka papieru – daj graczowi „Hanije wzór”. 

 Przyjrzenie się martwym zwierzętom: 

 Wszystkie one mają rozprute brzuchy i brakuje im flaków. 

 Przeszukanie pomieszczenia: 

 W rogu stoi mało rzucająca się w oczy strzelba myśliwska. 

 Sprawdzenie nabicia strzelby: 

 Jest nabita pojedynczym nabojem. 

 Zajrzenie pod łóżko lub deklaracja obejrzenia każdego martwego zwierzęcia: 

 Gracz znajdzie ukrytego  szczura, który okaże się być żywy – patrz: „Zagadka 

Niewinnego”. 

 Dokładne przeszukanie szafek lub zajrzenie do ryja jelenia: 

 Znalezienie dyktafonu. Na dyktafonie znajduje się tylko jedno nagranie. Jeśli gracz 

postanowi je odsłuchać, przeczytaj na głos treść „Nagrania”. 

 Zajrzenie za obraz staruszki: 

 Znajduje się tam karta damy pik – patrz „Zagadka Jokera”. 

 Zajrzenie do toalety. 

 Zwyczajna toaleta. 

 Przeszukanie okolicy wokół domku: 

 Da się zauważyć ledwie widoczne ślady pojedynczych kropel krwi, prowadzących 

gdzieś między drzewa. 

 Podążenie za śladami krwi: 

 Gracz znajdzie fragment świeżo ubitej ziemi pod jednym z drzew. Jeśli zacznie 

grzebać w tym miejscu, szybko dokopie się do metalowego pudełka po ciasteczkach. 

Po jego otwarciu, znajdzie wewnątrz flaki wszystkich zwierzątek zabitych w Leśnym 

Domku. Gracz zauważy, że po wewnętrznej stronie wieka od pudełka wyskrobany jest 

napis „flaki zwierząt pod drzewo, flaki ludzkie pod dom.” 

 Zajrzenie pod skórę z dzika: 

 Pod skórą znajduje się tajemnicza szachownica mająca 1m x 1m, podzielona na 10x10 

kwadratów, które da się wciskać – patrz: „Zagadka morderstwa w Leśnym Domku”. 
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Postrzał i inne rany 

 W tym świecie nie da się zostać zabitym – można natomiast zostać rannym. Osoba 

postrzelona ze strzelby może (w zależności od tego, w co zostanie trafiona): stracić oko, 

okuleć, stracić władanie w ręce itp. – szkoda powinna być dotkliwa i realnie przekładać się na 

spowolnienie tego bohatera względem pozostałych, nigdy jednak nie będzie śmiertelna. 

Podobnie rzecz się ma w przypadku wszelkich innych uszkodzeń, jakie bohaterowie mogą 

sobie wzajemnie wyrządzić, jeśli dojdzie między nimi do otwartych konfliktów. 

Czym jest Leśny Domek? 

 Drewniany Domek jest wyobrażonym odtworzeniem domu babci Adama, w którym 

często był zostawiany przez ojca na parę dni lub tygodni. Z tym miejscem również wiążą się 

traumy Adama oraz pamięć jego okrutnej agresji, jaką okazywał wobec zwierząt. W Leśnym 

Domku dokonał również dwóch morderstw – zabił własną babcię, Ninę oraz uczynił pierwsze 

w pełni intencjonalne morderstwo na porwanej nastolatce Anecie. 
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ŁÓdka 

 Do Łódki można się dostać przez drugie, wąskie drzwi znajdujące się w Klasie 

Szkolnej.  

Łódka – informacje jawne 

 Patrząc przez drzwi widać kokpit jakiejś łodzi – drzwi które otwarłeś/aś zdają się być 

jakby drzwiami od wychodka na tej łódce. Przez okna kokpitu oraz otwarte wyjście 

prowadzące na pokład docierają do ciebie promienie przyjemnego, zachodzącego słońca. Na 

około widać poprzyklejane do ścianek kokpitu duże, niezapisane pocztówki z przeróżnych 

miejsc świata. Na półkach i podłodze walają się przeróżne rzeczy: kapoki, koło ratunkowe, 

plastikowe kubki, apteczka, lina, wiosła, lornetka, puste i pełne konserwy i inne opakowania 

po żywności. Na półce stoi zdjęcie w ramce, przedstawiające mężczyznę z całkowicie 

rozmazaną twarzą, ubranego w czarny strój absolwencki. 

 Wchodząc do kokpitu zaczynasz czuć lekkie bujanie pod nogami. 

 Pocztówki przedstawiają ważne obiekty turystyczne z różnych miejsc świata: egipską 

piramidę, wieżę Eiffla, Wielki Mur Chiński, Koloseum, rzeźby z Wysp Wielkanocnych, 

Big Ben, krąg Stonehenge, grecki Akropol, mauzoleum Tadź Mahal, rzeźba Chrystusa 

Zbawiciela z Rio de Janeiro. 

 Po wyjściu na pokład widzisz, że dookoła rozpościera się woda, w której odbijają się 

promienie zachodzącego słońca. Łódka jest nieduża, długa na jakieś 10 metrów. 

Dryfuje powoli, na pół-żaglu, co jakiś czas obijając się lekko o liczne wystające z 

wody skały. 

 W którą stronę nie spojrzeć, w oddali widać jakąś wyspę. Na każdej z nich widoczny 

jest jakiś duży obiekt – na jednej z nich widać piramidę, na innej wieżę Eiffla, na 

kolejnych Wielki Mur Chiński, Koloseum, Big Ben, krąg Stonehenge, grecki Akropol, 

mauzoleum Tadź Mahal, rzeźbę Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro. Łódka jest 

obrócona dziobem w kierunku wyspy, która wydaje się być najbardziej oddalona od 

pozostałych – jest zbyt daleko aby dojrzeć co się na niej znajduje. 

Łódka – informacje ukryte 

 Zajrzenie na tył ramki ze zdjęciem absolwenta: 

 Znajduje się tam karta waleta pik – patrz „Zagadka Jokera”. 

 Przyjrzenie się najbardziej oddalonej wyspie przez lornetkę: 

 Widać na niej rzeźby twarzy, takie jakie są na Wyspie Wielkanocnej – patrz: 

„Zagadka Poszukiwacza”. 
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 Zajrzenie na tył łodzi albo deklaracja dokładnego przeszukania pokładu: 

 Z tyłu Łodzi znajduje się wyłączony silnik. Nie widać żadnych mechanizmów, przy 

pomocy których można by go uruchomić, widać natomiast miejsce na włożenie klucza 

– patrz: „Głębszy wymiar”. 

 Ocena zmiany odległości do wyspy, w kierunku której dryfuje Łódka: 

 Zdaje się, że Łódka w ogóle nie przybliża się do wyspy. 

 Próba zmiany kierunku dryfowania, podniesienie żagli: 

 Łódka nie zmienia ani kierunku, ani szybkości. 

 Po chwili przebywania na łódce, bohaterowie nagle zauważą nieruchome ciało młodej 

kobiety, leżące na jednej z mijanych skał – patrz: „Zagadka morderstwa na Łodzi”. 

Łódka zatrzyma się na chwilę na skale, umożliwiając przyjrzenie się ciału. Będzie to ok. 

20-stoletnia blondynka, martwa, całkowicie mokra, z literą „D” wyciętą na czole. Jedna 

jej ręka leży wyciągnięta na wprost. 

Czym jest Łódka? 

 Łódka wraz z całym jej otoczeniem odzwierciedlają liczne podróże, jakie Adam pod 

wpływem Poszukiwacza odbył w swoim życiu. Jedynym miejscem, do którego nie zdążył 

dotrzeć pomimo swoich marzeń, była Wyspa Wielkanocna. 

 Na jednej z pierwszych wypraw dokonał on też morderstwa na swojej partnerce. 

 

Labirynt z lotu ptaka 

 Jeśli aż do tego momentu nie czytałeś żadnych informacji zawartych w ramkach, 

nadeszła pora aby wrócić do „Prologu” i zdobyć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. 

 Labirynt jest wytworem wyobraźni. Właśnie dlatego rządzą w nim prawa 

nieprawdopodobne i pozornie nielogiczne. Jeśli uważasz, że nieświadomość Mordercy 

powinna w jakiś dodatkowy, nieopisany w scenariuszu sposób zareagować na zachowanie 

bohaterów w jego wnętrzu, zapraszam Cię do tworzenia własnych modyfikacji. 
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CZĘŚĆ II – tajemnice 

„Czy potrafisz sam dać sobie własne zło i własne dobro, i swoją wolę zawiesić nad sobą jako 

prawo?”  

– Friedrich Nietzsche 

8 Tajemnic 

 W grze ukrytych jest 8 wyróżniających się zagadek. Cztery z nich mogą doprowadzić 

do odkrycia informacji dotyczących miejsca zamknięcia ostatniej ofiary Adama. Pozostałe 

cztery pozwalają na zdobycie kluczy, które we właściwych rękach mogą zostać użyte m.in. do 

wydostania się ze snu.  

 Każdy opis zagadki będzie zawierał: 

 Warunek rozwiązania zagadki – czyli co gracz musi zrobić, abyś można było uznać ją 

za rozwiązaną. 

 Wskazówki – elementy scenariusza, które stanowią podpowiedź naprowadzającą 

gracza na rozwiązanie. 

 Efekt jawny – czyli to, co gracze zauważą po rozwiązaniu zagadki. 

 Efekt ukryty – jest to rezultat, który w przypadku Zagadek Morderstw ma znaczenie 

wyłącznie w świecie poza Labiryntem, a w przypadku Zagadek Alter Ego wiąże się ze 

zdobywaniem kluczy. 

Jeśli gracze będą chcieli użyć przyborów do pisania przy rozwiązywaniu zagadek (co 

na pewno im się przyda), powinni oni najpierw zadbać o to, aby ich bohaterowie 

skombinowali sobie takowe w świecie przedstawionym (np. z biurka w Sypialni). 
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Tajemnice morderstw 

 W każdym z czterech pokoi ukryta jest zagadka, której rozwiązanie pomoże śledczym 

obserwującym Labirynt zbliżyć się do odnalezienia uwięzionej przez Adama Krewura 

dziewczyny, zanim ta umrze. Rozwiązywanie trzech z tych zagadek przed upływem 3 godzin 

gry poskutkuje ocaleniem dziewczyny. Możesz wydłużyć limit czasowy np. do 4 godzin, jeśli 

gracze będą często się rozdzielali, zmuszając do przeskakiwania między dwoma 

jednoczesnymi liniami zdarzeń. Więcej informacji na ten temat zakończenia gry znajdziesz w 

części „Konsekwencje”. 

 Zagadka morderstwa w Sypialni 

Zagadka ta wiąże się ze strzępkami gazety, które bohaterowie mogą znaleźć na łóżku, 

pośród rysunków zamordowanej kobiety. Gdy gracz zadeklaruje, że się im przygląda/zbiera je 

z łóżka, wówczas należy przekazać mu handout „Artykuł – Wyrodne Matki!”. Znajdziesz go 

w dwóch wersjach – w wersji gotowej do pocięcia, oraz wersję czystą, którą możesz pociąć 

wedle własnego uznania. Aby przeczytać artykuł, gracze będą musieli najpierw go złożyć. 

Warunek rozwiązania zagadki 

 Odczytanie/spisanie wszystkich dużych liter z treści artykułu (otrzymujemy: 

„CMENTARZ ŚWIETEGO KAZIMIERZA. 

 Wskazówka 

 Pierwsze litery wyróżniają się czcionką. 

 Efekt jawny 

Wszystkie znaki „X” wstawione zamiast oczu kobiety na rysunkach zostają nagle 

zastąpione przez rysunki prawdziwych oczu (brązowych). 

Efekt ukryty 

Śledczy będą wiedzieli, że porwana dziewczyna znajduje się na cmentarzu należącym 

do którejś z parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza w kraju.  
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Zagadka morderstwa w Klasie Szkolnej 

Ta tajemnica związana jest z karteczkami, które znajdują się na ławce szkolnej przy 

powieszonej dziewczynce. Graczowi, który się nimi zainteresuje, należy wręczyć handout 

„Brutalne wierszyki”. Jest to handout, którego przygotowanie będzie wymagało najwięcej 

Twojej uwagi, ponieważ potrzeba oznaczenia karteczek czerwoną farbą lub pisakiem, zgodnie 

z informacjami zawartymi w załączniku (kartki mają mieć różne ilości czerwonego koloru). 

Warunek rozwiązania zagadki 

 Odczytanie/spisanie cyfr zawartych w wierszykach i zinterpretowanie ich jako datę 

1990-2001 (zazwyczaj będzie wymagało to zorientowania się, że karteczki należy czytać w 

kolejności od najsłabiej, do najmocniej oznaczonych czerwonym kolorem). 

 Wskazówka 

 Każdy wers zaczyna się od jakiejś liczby, co sugeruje ich znaczenie. Różnice w ilości 

czerwonego koloru na kartkach powinny być dobrze widoczne. Na końcu drugiego wierszyka 

znajduje się prześmiewczy znak „XD”, co może podpowiedzieć graczom, że cyfry 1,9,9,0 

powinny być oddzielone od 2, 0, 0, 1.  

 Efekt jawny 

Powieszona dziewczynka nagle otworzy oczy. 

Efekt ukryty 

Śledczy zdobędą informację, że poszukiwana dziewczyna znajduje się w grobie 

oznaczonym „1990-2001 Amanda Baran”.  
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Zagadka morderstwa w Leśnym Domku 

Rozwiązanie tej zagadki pozwoli graczom dostać się do piwnicy Leśnego Domku. Pod 

skórą dzika ukryta jest tajemnicza, niezwykła klapa, która ma postać szachownicy złożonej z 

kwadratów 10x10, które da się „wkliknąć” i „odkliknąć” (handout: „Hanije zagadka”). 

Poszczególne wiersze i kolumny szachownicy oznaczone są cyframi. Jest to zagadka „hanije” 

– cyfry mówią o tym, ile z rzędu kwadratów powinno zostać wciśniętych w danym wierszu i 

w danej kolumnie.  

Warunek rozwiązania zagadki 

 Prawidłowe oznaczenie przez graczy kwadratów na handoucie, które ich bohaterowie 

będą „wklikać” na szachownicy (zgodnie z „Hanije wzór”, który jest tylko do wglądu Mistrza 

Gry). 

 Wskazówka 

 Rozwiązana zagadka „hanije” w dłoni szkieletu babci może posłużyć jako wzór. Sama 

zagadka jest bardzo uproszczoną wersją typowych „hanije”, dlatego gracze mają szansę 

połapać się w niej nawet jeśli nie znajdą wzoru i nigdy wcześniej nie spotkali się z taką 

zagadką.  

 Do zajrzenia pod skórę dzika może zachęci graczy napis na przykrywce od pudełka po 

ciasteczkach (wykopanego w lesie). 

 Efekt jawny 

Szachownica się „odkliknie”, pozwalając na jej odsunięcie i wejście do piwnicy. 

Nieduża piwnica oświetlona będzie blaskiem pojedynczej, palącej się świeczki, stojącej na 

środku pomieszczenia. Tuż obok niej będzie znajdowało się miniaturowe drzewo (wysokości 

2 metrów, czyli równe wysokości piwnicy) – będzie to charakterystycznie wyglądający klon z 

dużą dziuplą. Przy drzewie znajdować się będzie nieprofesjonalnie zbita, drewniana trumna. 

Jeśli bohaterowie oderwą wierzchnią ścianę trumny, ich oczom ukarze się martwa, 

wychudzona nastolatka – ok. 15-letnia szatynka. Na jej czole będzie wycięta litera „A”, a jej 

niebieskie oczy będą otwarte. 

Efekt ukryty 

Śledczy dowiedzą się, że poszukiwana dziewczyna znajduje się w grobie nieopodal 

charakterystycznie wyglądającego klonu z dziuplą. 
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Zagadka morderstwa na Łódce 

Zagadka ta związana jest z ciałem kobiety znalezionej na skale, na której na chwilę 

zatrzymała się Łódka. Daj graczom około 2 minut na przyjrzenie się ciału, zanim Łódka 

przeharata się po skale i podryfuje dalej. 

 Ręka kobiety leży wyciągnięta na wprost. Jeśli gracze spojrzą we wskazywanym 

przez rękę kierunku, zobaczą kilkanaście metrów dalej kurtkę unoszącą się na wodzie.  Jeśli 

gracz popłynie wpław po kurtkę w czasie kiedy Łódka zacznie już dryfować dalej i nie będzie 

w żaden sposób zabezpieczony (np. przewiązany liną), wówczas może mieć poważny 

problem z powrotem na Łódź. 

Gracz, który przeszuka kurtkę kobiety, znajdzie w niej otwierany telefon komórkowy, 

taki jakie były popularne mniej-więcej 10 lat temu. Po jego włączeniu, na ekranie pokaże się 

pojedynczy esemes – daj graczowi handout „esemes”. Jego treść zapisana została w odbiciu 

lustrzanym. Nie pozwól graczowi przyłożyć do otrzymanej kartki lustra, ekranu telefonu czy 

też odczytać ją pod światło, dopóki jego postać nie zrobi czegoś, co umożliwiałoby takie 

odczytanie (np. przyłoży ekran znalezionego telefonu do szyby okna albo tafli wody).  

Warunek rozwiązania zagadki 

 Wiadomość zawiera 3 niezrozumiałe zbitki liter, które właściwie ułożone i odczytane 

od tyłu dadzą „Pruszków” – nazwę miasta, którą nieświadomość Adama starała się 

zniekształcić, chroniąc tą informację przed ujawnieniem. 

 Wskazówka 

 Niezrozumiałe zbitki liter wyróżniają się w wiadomości, ponadto zawierają dużą literę, 

która sugeruje początek słowa, które należy z nich ułożyć. 

 Efekt jawny 

Znaleziona na skale kobieta otworzy oczy. Jest duża szansa, że bohaterowie zabiorą jej 

ciało na pokład, zanim Łódka podryfuje dalej. 

Efekt ukryty 

Śledczy otrzymają informację, w którym mieście należy szukać porwanej dziewczyny.  
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Oczy 

Zamknięte, gdy się toczy gra; 

Otwarte, kiedy wynik zna; 

Rozejrzyj się, wzrok cenny wbij; 

I żywy sen już martwy śnij... 

– Arkadiusz Pawlik 

 Za każdym razem gdy rozwiązana zostanie któraś z zagadek morderstwa, jedna z 

manifestacji ofiary Adama otworzy swoje oczy (w przypadku rysunków w Sypialni dojdzie 

do podmiany „X” na oczy). Będzie to jednolity znak rozpoznawczy, po którym gracze będą 

mogli się domyślić, że zagadka została rozwiązana. Jeśli gracz spróbuje otworzyć oczy jednej 

z ofiar przed rozwiązaniem jej zagadki, oczy natychmiast znów się zamkną. Jeśli natomiast 

gracz spróbuje zamknąć oczy ofiary po rozwiązaniu jej zagadki, oczy natychmiast znów się 

otworzą. 

 Po rozwiązaniu pierwszej zagadki morderstwa, bohaterowie graczy usłyszą kobiecy 

szept, dobiegający niewiadomo skąd – głos ten opowie wierszyk, którego treść widzisz 

powyżej. Jeśli gracze poproszą Cię o powtórzenie treści szeptu – nie rób tego :* 
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Tajemnice alter ego 

 W Labiryncie ukryte będą zagadki, które pozwolą na uzyskanie kluczy. Klucze te 

mają identyczny kształt i są kompatybilne do każdego zamka we śnie – do drzwi 

oddzielających lokacje, do silnika na Łódce oraz do klapy znajdującej się nad łóżkiem w 

Sypialni. Jednakże, użyteczność tych kluczy jest ściśle uzależniona od tego, kto danego 

klucza będzie używał. Gra zawiera 3-4 klucze (w zależności od ilości graczy), a każdy z nich 

będzie mógł zostać skutecznie wykorzystany tylko przez jedną z postaci. W niepowołanych 

rękach nie będą pasować do żadnego zamka.  

 Detektyw jest jedyną postacią, która nie będzie w stanie użyć żadnego z kluczy – nie 

jest on bowiem częścią tego umysłu, lecz intruzem z zewnątrz. 

Zagadka Mordercy 

Ta zagadka powiązana jest z lodóweczką, znajdującą się w Sypialni i 

namagnesowanymi literami, które startowo ułożone są a napis „WREDNA KURWA”, 

przytrzymujące rysunek chłopca mordującego kobietę.  

Warunek rozwiązania zagadki 

 Przestawienie liter na lodóweczce tak, aby dały one napis „WANDA KREWUR” 

(imię i nazwisko matki Adama). 

 Wskazówka 

 Nazwisko Adama znaleźć można w jego zeszytach oraz w dzienniku szkolnym, a z 

różnych wskazówek (np. z artykułu o wyrodnych matkach) można wywnioskować, że kobieta 

na rysunkach jest właśnie jego matką. Ponadto, litery wyryte na czołach poszczególnych ofiar 

Adama (stanowiące pierwsze litery ich imion), można ułożyć właśnie w imię „WANDA” 

(zgodnie z kolejnością zabójstw). 

 Efekt jawny 

Lodóweczka, której dotąd nie dało się otworzyć żadną mocą, teraz otwiera się, a w 

środku znajduje się czarny klucz. 

Efekt ukryty 

Czarny klucz może zostać użyty przez Mordercę do otwarcia/zamknięcia dowolnego 

zamka w Labiryncie. 
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Zagadka Niewinnego 

Zagadka ta związana jest ze szczurem, którego można znaleźć w Leśnym Domku – 

jedynym żywym zwierzęciem pośród mnóstwa zwłok innych zwierząt. Pozwoli wziąć się na 

ręce przez każdego, postara się jednak trzymać blisko tego bohatera, który okaże mu pomoc. 

Wskazówka 

 Szczur drży, jest wychudzony i posiada widoczną, choć powierzchowną ranę na 

brzuchu. 

Warunek rozwiązania zagadki 

 Wykonanie na szczurze trzech działań:  

 Ogrzanie (np. kocem lub pod własnym ubraniem) – szczur przestaje drżeć,  

 Nakarmienie (np. suszonym mięsem z części kuchennej Leśnego Domku lub 

konserwą z Łódki) – szczur przestanie być wychudzonym,  

 Opatrzenie (np. bandażem z apteczki na Łódce, ale wystarczy też zwykły kawałek 

czystego ubrania czy prześcieradła). 

 Efekt jawny 

Szczur w widoczny sposób będzie chciał coś pokazać bohaterowi, który się nim 

zaopiekował. Jeśli się mu na to pozwoli, zwierzę zaprowadzi bohatera do ukrytej mysiej norki 

(w tym Pokoju, w którym akurat będą się znajdowali), wyjmie z norki biały klucz, i 

przyniesie go bohaterowi. 

Efekt ukryty 

Biały klucz może zostać użyty przez Niewinnego do otwarcia/zamknięcia dowolnego 

zamka w Labiryncie. 
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Zagadka Poszukiwacza 

Zagadka Poszukiwacza ukryta jest na Łódce i związana jest z jedynym marzeniem 

podróżniczym Poszukiwacza, którego nie zdążył zrealizować. 

Warunek rozwiązania zagadki 

 Zajrzenie za pocztówkę przedstawiającą rzeźby z Wyspy Wielkanocnej. 

 Wskazówka 

 Rzeźby te nie znajdują się na żadnej z dobrze widocznych wysp wokół Łódki, są 

natomiast widoczne po spojrzeniu na najodleglejszą wyspę przez lornetkę.  

 Efekt jawny 

Na odwrocie pocztówki znajduje się niebieski klucz. 

Efekt ukryty 

Niebieski klucz może zostać użyty przez Poszukiwacza do otwarcia/zamknięcia 

dowolnego zamka w Labiryncie. 

  



str. 34 
 

Zagadka Jokera 

Tą zagadkę należy wprowadzić przy pięciu graczach i związana jest z kartami 

znajdującymi się na jednej z ławek w Klasie Szkolnej. Po dokładnym przejrzeniu talii widać, 

że brakuje w niej tylko waleta, damy i króla pik (wino).  

Warunek rozwiązania zagadki 

 Odnalezienie pozostałych kart i skompletowanie talii. Karty te znajdują się: 

 Król pik – za obrazem surowego mężczyzny w Sypialnii. 

 Dama pik – za portretem wyniosłej staruszki w Leśnym Domku. 

 Walet pik – na odwrocie zdjęcia absolwenta w Łódce. 

 Wskazówka 

 Postacie na obrazach można skojarzyć z figurami na poszukiwanych kartach, pomóc 

tu mogą także czarne kolory, które na nich dominują. Po odnalezieniu pierwszej karty, gracze 

prawdopodobnie będą już z zasady zerkali za każdy inny obraz. 

 Efekt jawny 

Po skompletowaniu talii, spomiędzy kart wypadnie nagle pomarańczowy klucz. 

Efekt ukryty 

Pomarańczowy klucz może zostać użyty przez Jokera do otwarcia/zamknięcia 

dowolnego zamka w Labiryncie. 
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ZamkniĘte! 

 Użycie klucza kompatybilnego z używającym go bohaterem jest jedynym sposobem 

na trwałe zablokowanie przejścia pomiędzy Pokojami. Wszelkie inne próby barykadowania 

przejść, nawet jeśli bardzo pomysłowe i względnie porządne, będą w stanie powstrzymać 

innego zdeterminowanego bohatera co najwyżej przez 2 minuty. Po chwili siłowania się z 

blokadą, ta ustąpi. Jeśli natomiast drzwi zostaną zamknięte przy pomocy klucza, nie otworzy 

ich ani nie zniszczy żadna inna siła. Ponadto, jeśli gracz postanowi pozostawić klucz w 

zamku drzwi, niemożliwe będzie otwarcie ich od drugiej strony przy pomocy innego klucza. 

 Drzwi posiadające dziurki od klucza znajdują się między każdą lokacją (oprócz 

przejścia z Sypialni do lasu). W przypadku Leśnego Domku, zamknięcie drzwi kluczem 

spowoduje także zatrzaśnięcie wszystkich okiennic. 

 Zamknięcie przejść między lokacjami może przysłużyć się poszczególnym postaciom 

do realizacji ich celów – można w ten sposób uwięzić danego gracza/graczy w jednym 

miejscu, aby móc swobodnie działać w innym. Więcej możliwych konsekwencji związanych 

z użyciem kluczy znajdziesz w części „Konsekwencje”.  
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GŁĘbszy wymiar 

Ze snu, w którym znajdują się bohaterowie, możliwe jest przejście w stan jeszcze 

głębszego snu (właściwie śpiączki). Jest to możliwe wówczas, gdy bohaterowi uda się odpalić 

silnik od Łódki (przy pomocy klucza). Wówczas Łódka zacznie się stopniowo zbliżać do 

wyspy, która do tej pory pozostawała wyspą najodleglejszą (niemożliwa jest zmiana kierunku, 

można tylko decydować o włączeniu/wyłączeniu silnika, jeśli posiada się kompatybilny do 

bohatera klucz).  

W czasie gdy Łódka będzie zbliżała się do wyspy, wszystkie inne Pokoje zaczną 

wypełniać się wodą. Woda będzie wyciekała sufitu, ze ścian, w przypadku lasu po prostu 

zacznie padać rzęsisty deszcz. Od momentu odpalenia silnika do momentu zatopienia pokoi 

powinno minąć około 15 minut. Przez pierwsze 10 minut woda podniesie się do poziomu 

brzucha. Jeśli silnik nie zostanie w międzyczasie wyłączony, to w ostatnich minutach napływ 

wody przyspieszy, aby w końcu całkowicie wypełnić wszystko wodą – Łódka zaś dotrze do 

tajemniczej wyspy. Będzie to oznaczało koniec sesji i uwięzienie wszystkich bohaterów w 

pogłębionym śnie – jest to opcja korzystna dla Poszukiwacza, który w świecie marzeń 

sennych będzie mógł przeżywać kolejne przygody, podczas gdy przebywanie na jawie w 

więzieniu byłoby dla niego torturą. 

Jeśli na zbliżającej się do wyspy Łódce przebywał będzie ktoś inny niż Poszukiwacz, 

to gdy będzie on w połowie drogi do wyspy, zasugeruj mu, że jego bohater ma silne 

przeczucie, że stamtąd dokąd zmierza nie ma już powrotu. 

 Dopóki pokoje nie wypełnią się całkowicie wodą, nadal będzie możliwe 

rozwiązywanie poszczególnych zagadek oraz wydostanie się ze snu przez klapę w Sypialni.  

 Woda zalewająca Pokoje nie do końca będzie się zachowywała zgodnie z prawami 

fizyki. Podczas zalewania Leśnego Domku, poziom wody w piwnicy domku będzie podnosił 

się równo z poziomem wody na parterze – woda nie będzie spływała w sposób naturalny i nie 

wypełni piwnicy w pierwszej kolejności, zatem dostęp do tego miejsca nie zostanie odcięty. 
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Przebudzenie 

Aby obudzić się ze snu, trzeba użyć kompatybilnego z bohaterem klucza do otwarcia 

klapy nad łóżkiem w Sypialni. Jeśli bohater zerknie wpierw przez klapę zanim przez nią 

wyjdzie, wówczas zobaczy: 

 Widzisz okrągły pokój, a na jego środku dwie osoby, siedzące na fotelach naprzeciwko 

siebie. Jedna z tych postaci wygląda dokładnie jak (wskaż bohatera odgrywającego 

Detektywa), drugi zaś wygląda dokładnie jak (wskaż bohatera odgrywającego postać 

Mordercy). Ten drugi jest dodatkowo przykuty do fotela kajdanami. Obaj mają 

zamknięte oczy i wyglądają jakby spali. Na ich głowy nałożone są dwa identyczne, 

bardzo dziwnie wyglądające urządzenia, pełne świecących diod, podpięte do kabli, 

które opadają za plecami postaci i nikną gdzieś w podłodze u podnóża foteli. Postacie 

obserwowane są przez kilka kamer, umocowanych przy suficie naokoło. Do pokoju 

prowadzą tylko jedne drzwi, wyglądające jak drzwi od windy. 

Jeśli bohater zdecyduje się wyjść przez klapę, wówczas przebudzi się. Więcej 

informacji na ten temat znajdziesz w części „Konsekwencje”. Jest tam opisany również 

alternatywny sposób, w jaki może zostać wybudzony Detektyw. 

Uwaga! Postać, która otworzyła klapę, wcale nie musi być tą, która przez nią przejdzie – po 

jej otwarciu może dojść do walki bądź umowy między graczami, a przez powstałe przejście 

może przejść dowolny bohater. 
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CZĘŚĆ 3 – konsekwencje 

„Myślisz, że zło nas szuka? Wręcz przeciwnie. Gonimy je, aż nas nie złapie.” 

– Jonathan Carroll 

 Scenariusz tej gry może zakończyć się na wiele różnych sposobów, w zależności od 

działań podjętych przez graczy. Każde zakończenie składać się będzie z kilku różnych 

„puzzli”, odpowiadającym różnym konsekwencjom wynikłym z inicjatywy graczy.  

 

RozwiĄzanie zagadek morderstw 

 Jeśli co najmniej 3 spośród 4 zagadek morderstw zostaną rozwiązane przed upływem 

3 godzin gry, oznaczać to będzie ratunek dla porwanej przez Adama Krewura dziewczyny. 

Będzie to sukces dla Detektywa, ale również dla Niewinnego, który nie chce aby 

komukolwiek stała się krzywda. Jeśli po upływie 3 godzin gry potrzebna ilość zagadek nadal 

nie zostanie rozwiązana, nie musisz wówczas kończyć sesji – dziewczyna nie zostanie 

uratowana, ale śledczy obserwujący Labirynt nie będą tego jeszcze świadomi, więc nie będą 

przerywali procesu. Jeśli minie kolejna godzina gry i gracze nadal nie dotrą do żadnego z 

punktów kończących sesję, albo już wcześniej utkną w martwym punkcie, wówczas śledczy 

w końcu przerwą operację (zgodnie z opisem zawartym w podrozdziale „Wyciągamy go!”). 

 

Opuszczenie snu 

Opuszczenie snu (przez użycie klapy w Sypialni) przez którąkolwiek postać za 

wyjątkiem Detektywa, poskutkuje natychmiastowym zakończeniem przygody. W tym 

momencie podpięci do aparatury Adam Krewur i Gabriel Zawisza obudzą się (chyba że 

Detektyw został uwięziony – patrz: „Wyciągamy go!”), a nad świadomością Adama będzie 

miała kontrolę ta osobowość, która przeszła przez klapę – pozostałe Alter Ego zostaną 

zepchnięte do nieświadomości (na czas nieokreślony).  

Jeśli przebudzenie będzie miało miejsce zanim rozwiązane zostaną 3 zagadki 

morderstwa, będzie to wyrokiem śmierci dla porwanej dziewczyny – za wyjątkiem sytuacji, 

gdy przebudzonym będzie Niewinny. Odzyskawszy swoją pamięć, Niewinny natychmiast 

opowie o tym, gdzie dziewczyna została zamknięta. Jeśli obudzenie Niewinnego wydarzy się 

https://cytaty24.pl/autor/Jonathan%20Carroll/My%C5%9Blisz%2C%20%C5%BCe%20z%C5%82o%20nas%20szuka%3F%20Wr%C4%99cz%20przeciwnie.%20Gonimy%20je%2C%20a%C5%BC%20nas%20nie%20z%C5%82apie./a/40/c/2039/
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przed upływem 3 godzin, będzie to alternatywny sposób na sukces zarówno Niewinnego, jak i 

Detektywa. 

Przedostanie się przez klapę Poszukiwacza przyniesie konsekwencje dla niego 

niekorzystne (nudne gnicie w więzieniu). Z kolei jeśli dokona tego Morderca lub Joker, będą 

oni zadowoleni z odzyskania świadomości – Morderca dlatego, że tajemnica ukrycia 

dziewczyny pozostanie niewyjawiona (jeśli zrobi to przed rozwiązaniem zagadek morderstw), 

Joker zaś dlatego, że będzie mógł nadal bawić się swoim życiem. 

Wyjątkową sytuacją będzie, jeśli przez klapę przejdzie Detektyw. Jeśli zrobi to przed 

rozwiązaniem zagadek, to zostanie mu już tylko jedna szansa na sukces – jeśli Niewinny 

podąży w krok za nim. Ucieczka ze snu Detektywa nie zakończy bowiem snu od razu. W 

takiej sytuacji daj pozostałym graczom 2 minuty, które upłyną zanim śledczy sami wybudzą 

Adama Krewura ze snu (nie będą już mieli powodu, aby utrzymywać go w tym stanie). Po 

upływie tego czasu, śniący bohaterowie zobaczą, jak ich otoczenie zaczyna rozpadać się na 

coraz mniejsze elementy. Jeśli bardzo szybko żaden z nich nie przejdzie przez klapę, 

wówczas Adam obudzi się z losową osobowością za sterami.  

 

Ucieczka wgŁĘb 

Jeśli bohater/bohaterowie dokonają przejścia w głębszy sen, tak jak opisane to zostało 

w podrozdziale „Głębszy wymiar”, wówczas wszystkie Alter Ego zostaną zamknięte w tymże 

śnie. Jeśli natomiast przed całkowitym zatopieniem Pokoi któraś z osobowości Adama 

przejdzie przez klapę, wówczas gracz/e na Łodzi nie zdążą dopiąć swego. Wejście w „głębszy 

wymiar” będzie sukcesem dla Poszukiwacza. 

W sytuacji zatapiania się Labiryntu sytuacja Detektywa może potoczyć się dwojako 

(patrz: kolejny podrozdział). 

 

WyciĄgamy go! 

Detektyw jako jedyny nie jest częścią umysłu Adama – co ma swoją wadę (brak 

kompatybilnego klucza do znalezienia), lecz także zaletę – może on zostać wyciągnięty ze 

snu przez jego współpracowników w niemal dowolnym momencie. Przebudzenie Gabriela 

przez jego zespół nastąpi wówczas, gdy: 

 Rozwiąże on wszystkie 4 zagadki. 

 Rozwiąże on 3 zagadki, a Labirynt zacznie się wypełniać wodą. 
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Po rozwiązaniu przez detektywa 3 zagadek, śledczy nie będą go pochopnie wciągać ze 

snu w nadziei, że uda mu się znaleźć jeszcze więcej cennych informacji, tym samym 

przyspieszając poszukiwania zaginionej. Zrobią to natomiast wówczas, gdy po rozwiązaniu 3 

zagadek wpadnie on w tarapaty – inni bohaterowie obrócą się przeciwko niemu, albo Labirynt 

zacznie wypełniać się wodą. Zespół będzie potrzebował minuty, aby go wyciągnąć – w tym 

czasie postać Detektywa będzie stawała się coraz bardziej przezroczysta. Jeśli w tym czasie 

Detektyw zostanie odcięty od Sypialni zamkniętymi drzwiami, proces wyciągania go ze snu 

zostanie zatrzymany. 

Obudzenie Gabriela ze snu będzie wiązało się również z przebudzeniem Adama po 

upływie 2 minut. Wówczas klapa w Sypialni otworzy się samoistnie, a świat zacznie rozpadać 

się na kawałki (jak opisano wyżej). Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Łódź będzie płynęła 

do wyspy i Labirynt będzie wypełniał się wodą – wtedy obudzenie Adama okaże się dla 

śledczych niemożliwe i (o ile bohaterowie nie wyłączą silnika) doprowadzi to do zapadnięcia 

wszystkich Alter Ego w śpiączkę. 

Z kolei przebudzenie Detektywa będzie niemożliwe, gdy: 

 Zostanie on oddzielony od Sypialni przez zamknięte na klucz drzwi. 

 Łódź będzie wypełniała się wodą zanim rozwiąże on 3 zagadki (śledczy będą 

wówczas czekali w nadziei, że uda mu się rozwiązać zagadki i uratować dziewczynę, 

aż do czasu gdy okaże się, że jest już zbyt późno). Jeśli Detektyw rozwiąże trzecią 

zagadkę w czasie gdy Labirynt będzie już zalewany i nie ucieknie po tym przez klapę 

(ani też nie pomoże uciec innej osobowości), wówczas uratuje dziewczynę, lecz sam 

ugrzęźnie w śpiączce. 

Przy wystąpieniu powyższych okoliczności, Detektywowi grozi uwięzienie w umyśle 

Adama. Jeśli zostanie zatopiony w Labiryncie (lub dobrowolnie odpłynie Łodzią) albo 

zostanie odizolowany od Sypialni zamkniętymi drzwiami, po czym jedna z osobowości 

opuści sen, wówczas Gabriel Zawisza nie obudzi się – jego świadomość zostanie uwięziona w 

umyśle Adama i być może już nigdy nie uda się go odzyskać. 
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ZakoŃczenie sesji 

 Podsumowując, scenariusz przewiduje następujące punkty końcowe: 

 Jeden z bohaterów ucieka przez klapę w Sypialni (jeśli ucieknie Detektyw, wówczas 

jeszcze jeden bohater ma szansę na ucieczkę); 

 Rozwiązane zostaną wszystkie zagadki morderstw, w związku z czym zespół śledczy 

przebudzi Gabriela i Adama; 

 Labirynt zostanie zatopiony, gdy Łódka dotrze do tajemniczej wyspy; 

 Miną 4 godziny gry. 

Gdy jeden z tych punktów się wydarzy, wykonaj następujące kroki kończące sesję: 

1) Ogłoś zakończenie sesji i zaproponuj, aby gracze odczytali jakie informacje związane 

z ich tożsamością otrzymali na początku.  

2) Przeczytaj na głos „Prolog”. 

3) Ułóż i opowiedz epilog, ukazujący dalekosiężne konsekwencje, jakie przyniosło ze 

sobą zakończenie gry, do którego gracze dotarli. 

4) Odpowiedz na pytania i wątpliwości graczy – na pewno będą mieli ich całkiem sporo. 

 PrzykŁadowe epilogi 

 Poniżej znajdziesz 3 przykładowe epilogi gry, które pomogą ci ułożyć epilog 

właściwy dla zakończenia, jakie ukują sobie Twoi gracze. Nie musi on być wcale tak 

narracyjny, jak podane przykłady – najważniejsze, aby zawrzeć w nich istotne dla graczy 

informacje. 

Przykładowy epilog 1 

Detektywie… budzisz się. Siedzisz w fotelu, na głowie mając ustrojstwo służące do 

immersji w cudzą nieświadomość. Tak, pamiętasz do czego to służy. Pamiętasz wszystko. 

Przed tobą siedzi wciąż śpiący, przykuty kajdanami do fotela Adam Krewur, niebezpieczny 

morderca, przeciwko któremu prowadziłeś właśnie śledztwo. Drzwi do pomieszczenia, w 

którym się znajdujecie, otwierają się – wchodzi przez nie twój współpracownik, aby 

poinformować cię, że ci się udało. Znaleźli dziewczynę na czas. Będzie żyła! Choć niewiele 

brakowało, a dołączyłaby do grona ofiar Adama. 

Widzisz nagle, jak Adam powoli otwiera swoje oczy. Widząc cię, uśmiecha się, 

obłąkańczo szczerząc zęby. 

- Dobra robota, detektywie. Adam z pewnością wścieknie się, kiedy dowie się co zrobiłeś. Ale 

chyba nie wydarzy się to zbyt szybko… teraz jest mój czas. Ja i on tym różnimy się od siebie, 
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że ja nawet na dnie pierdla będę się znakomicie bawił. Odwiedź mnie kiedyś co? Dobrze mi 

się z Tobą współpracowało… 

Tym sposobem detektyw osiągnął sukces. Niewinny również ucieszy się, że kolejna 

ofiara Adama tym razem została ocalona. Morderca i Poszukiwacz z pewnością będą 

niepocieszeni z obrotu spraw, w przeciwieństwie do Jokera, któremu udało się przejąć 

świadomość i przez jakiś czas będzie mógł sobie poswawolić.  

Przykładowy epilog 2 

Mimo wszelkich wysiłków zespołu śledczego, ani Gabriel, ani Adam nie obudzili się. 

Obaj pogrążyli się w śpiączce. Śledczy jeszcze długi czas nie mogli znaleźć ostatniej ofiary 

Adama, a gdy wreszcie do niej dotarli, ta była już martwa. Dla Poszukiwacza ucieczka w 

świat snów była o niebo lepszym rozwiązaniem, niż gdyby miał gnić w więzieniu. Dla 

pozostałych osobowości oraz dla samego Gabriela, sytuacja ta będzie raczej problematyczna. 

Czy kiedykolwiek uda im się przebudzić? Może tak, a może nie – jest to przestrzeń na 

całkowicie nową opowieść.   

Przykładowy epilog 3 

Aleksandro… budzisz się. Siedzisz przykuta łańcuchami do fotela, z jakimś 

ustrojstwem na głowie, a na fotelu przed sobą widzisz Detektywa. Na jego głowie spoczywa 

takie samo urządzenie, jednak jego oczy się nie otwierają. Zaczynasz rozumieć czemu. To 

przez Adama, który zamknął Detektywa w jednym z Pokoi snu, który współdzieliliście. 

Detektyw pozostaje wciąż zamknięty gdzieś w twojej głowie, razem z pozostałymi 

osobowościami. Drzwi do pomieszczenia otwierają się i do środka wchodzi kilka osób w 

uniformach, które z wyraźnym niepokojem podchodzą do śpiącego Detektywa. Dokładnie mu 

się przyglądają, starając się nawiązać z nim kontakt. Żałujesz, że nie możesz mu pomóc. 

Uświadamiasz sobie jednak, że jest jedna bardzo ważna rzecz, którą musisz powiedzieć: 

- Wiem gdzie ona jest! 

Oczy każdego z nich kierują się w twoją stronę. Da się w nich wyczytać odrazę. Nic dziwnego 

– myślą, że jesteś Mordercą. 

- Ta dziewczyna! Adam zamknął ją w grobie Amandy Baran, na cmentarzu parafii pod 

wezwaniem świętego Kazimierza w Pruszkowie. Data 1990-2001, koło charakterystycznego 

klonu z dużą dziuplą. Szybko, może jeszcze nie jest za późno! 

Niestety – było za późno. Policja naprowadzona na trop przez Niewinnego odnalazła 

dziewczynę, która była jednak już martwa. Śledztwo trwało zbyt długo. Gabriel nie zdobył 
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potrzebnych informacji, a Niewinny przebudził się zbyt późno. Adam byłby zadowolony, że 

udało mu się dopiąć swego. 

Uwagi koŃcowe 

Poniżej jeszcze kilka podpowiedzi, które mogą Ci się przydać przy prowadzeniu scenariusza. 

 Niezniszczalność – elementy gry, które mogą zostać otwarte tylko przy pomocy 

klucza (drzwi, klapa od sufitu), nie mogą zostać wyważone ani zniszczone żadnym 

sposobem. Niezniszczalna powinna być także lodóweczka w Sypialni, klapa od 

piwnicy w Leśnym Domku, karty do gry i makabryczne wierszyki w Klasie Szkolnej, 

silnik na Łódce, a sama Łódka powinna być niemożliwa do zatopienia. Pamiętaj, że 

we śnie nieśmiertelni są również sami bohaterowie. 

Inne elementy świata mogą być przez graczy przestawiane, zmieniane i niszczone – 

gracze będą zapewne eksperymentowali, starając się odkryć jak najwięcej z praw 

rządzących tym światem.  

 

 Podpowiedzi – możesz od czasu do czas przypominać graczom co znajduje się wokół 

nich, zwłaszcza gdy zaczną oni trochę się gubić i nie będą wiedzieli, jaki powinien 

być ich następny krok. Pamiętaj jednak, aby nie podpowiadać im za bardzo, i nie 

zawieszać nad danymi obiektami metaforycznego podpisu „rozwiąż mnie”. Pamiętaj, 

że w drużynie są postacie, którym na rękę będzie, jeśli niektóre zagadki pozostaną 

nierozwiązane.  

 

 Frustracja graczy – może się zdarzyć, że niektórzy z Twoich graczy zaczną się 

frustrować tym, że nie rozumieją co się wokół nich dzieje, a ich interakcje ze światem 

przedstawionym wymykają się czasem prawom fizyki. W takich sytuacjach zachowuj 

całkowity spokój i nie próbuj usprawiedliwiać siebie ani scenariusza. Frustracja i 

niezgoda gracza może być pierwszym krokiem do zrozumienia przez niego praw 

rządzących światem przedstawionym. Pozwól graczom swobodnie przeżywać 

wszystkie emocje, jakie gra może w nich wywołać (za wyjątkiem sytuacji, jeśli 

zaczęliby zachowywać się po prostu chamsko albo sabotowali sesję). 
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 Niestandardowa ilość graczy – jeśli Twoja drużyna będzie prezentowała inną ilość 

graczy niż standard przewidziany w scenariuszu, mogę zaproponować Ci następujące 

modyfikacje: 

o Przy grze dla 3 graczy możesz zrezygnować z Poszukiwacza i zagadki z nim 

związanej. 

o Przy grze dla 2 graczy możesz zrezygnować z Niewinnego i zagadki z nim 

związanej. 

o Przy grze dla 5-8 graczy możesz zdublować funkcje Niewinnego, 

Poszukiwacza lub/i Jokera. Funkcje te może pełnić po dwóch graczy 

jednocześnie – ich wygląd będzie się różnił jedynie detalicznie, a w grze 

będzie tylko jeden klucz, którego będzie mógł użyć dowolny z nich. 

Tego typu modyfikacje zastosuj jednak w ostateczności, ponieważ zarówno przy 

zbyt małej jak i zbyt dużej ilości graczy scenariusz może stracić na swoich 

walorach. 

 

 Fabuła brzmi znajomo? ;) – Jeśli oglądałeś/aś serial „ID:INVADED”, to z 

pewnością zauważyłeś/aś w scenariuszu inspirację tym anime. Jeśli natomiast nie 

znasz jeszcze tego serialu – gorąco polecam. Po pierwsze jest bardzo dobry, a po 

drugie może pomóc Ci lepiej wczuć się w klimat, jaki starałem się stworzyć. 

 

To już koniec. Cieszyłbym się wiedząc, że udało Ci się dotrwać do tego momentu. Mam 

nadzieję, że zaprezentowany scenariusz Ci się przyda – jeśli nie do poprowadzenia, to 

przynajmniej jako inspiracja.  

Powodzenia! 


