
Uwaga: Jeżeli jesteś graczem i możesz kiedyś zagrać w tą przygodę, nie powinieneś przeczytać 

żadnego z poniższych akapitów, bo tylko zepsujesz sobie zabawę. 

 

Labirynt 
autor: Przemysław "Thronaar" Wasilewski 
 

Labirynt jest bardziej trudną przeszkodą niż rozbudowaną przygodą. Jest to jednak bardzo 

wyrafinowana zagadka, która ze względu na swój oniryczny charakter, pasuje praktycznie do każdego świata.  

Labirynt nie ma ograniczenia do systemu, lecz stawia pewne wymagania, co do ilości graczy i historii 

postaci. Najlepiej poprowadzić dla trzech lub czterech osób, mniejsza ilość może zbyt ułatwić zadanie, a 

większa zbytnio je utrudnić. Jeżeli chodzi zaś o postacie, to potrzeba by różniły się od siebie i miały wyrazistą 

historię. W ten sposób łatwiej będzie zgadnąć graczom, w jaki sposób opuścić Labirynt. 

Początek Przygody 

Wejściem do Labiryntu są drzwi, przez które wchodzą bohaterowie. W jakich okolicznościach i gdzie się 

znajdują pozostaje w kwestii Mistrza Gry. Dobrze by było, by wiązało się to z potężniejszą mocą.  

Przykłady: Przez drzwi uciekł przed chwilą mag, istnieją one w nawiedzonym domu, ktoś naznaczył je 
krwawym symbolem, alb znajdują się w wirtualnej rzeczywistości. 

 Gdy wszyscy przejdą przez drzwi, te się zamkną i można zacząć opisywać pierwszą komnatę. 

 

Od tej chwili postacie graczy nie znajdują się już w normalnym świecie, lecz w skomplikowanej iluzji. 

Może być to spowodowane przejściem do innego wymiaru, znalezieniem się pod wpływem potężnego 

zaklęcia, albo też zaśnięciem i wspólną eksploracją snu. 

Gracze mogą teraz tylko podróżować po Labiryncie i wybierać drzwi, przez które przejdą. Cała komnata jest 
niezniszczalna i najpotężniejsze zaklęcia i ataki nie będą w stanie nawet porysować szyby w oknie.  

Przez okno widać, że postacie znalazły się na najniższej kondygnacji wieży, która połączona jest z 

czterech stron z innymi podobnymi obiektami, do których to powinny prowadzić drzwi w komnacie. Wokół 

wież jest wysoki i kamienny mur. Poza tym widać ścieżki wychodzące zza bocznych wież, które prowadzą do 

bram w murze. Jest to opis pasujący do średniowiecznych światów, dokładne wzornictwo komnaty, oraz co 

zobaczą przez okno postacie, powinno zależeć od realiów, w których rozgrywa się przygoda. Potrzebne to 

jest, aby dać jak najlepszą iluzję rzeczywistości.  

Wchodzicie do dość dużej i dziwnej komnaty na planie sześciokąta, w której znajdują się cztery 

drzwi, wliczając w to te, którymi weszliście. Każde z nich prowadzi w jednym z kierunków świata: na 

północ, południe, wschód i zachód. Na ścianach pomiędzy nimi znajdują się ogromne okna, przez które 

widać widok na zewnątrz. Jedynym meblem w pomieszczeniu jest ogromny sześciokątny stół z 

wygrawerowaną na nim zagadką: 

Tylko ten, kto poznał przedsionki swojego serca, może poprowadzić na ścieżkę do wolności. 

 



Przykłady: 
●    Jeżeli gracze weszli do nawiedzonego domu będącego kiedyś szlacheckim dworkiem, to komnata może 
wyglądać jak z muzeum, gdzie na ścianach wiszą dodatkowo puste ramy po obrazach, na podłodze jest 
drewniana mozaika, a stół jest zrobiony z jednego kawałka dębowego drewna. Przez okno można zobaczyć, 
że pomieszczenie jest częścią budynku zbudowanego na planie krzyża, a zza rogu wychodzą kamienne ścieżki 
prowadzące do bram w ceglanym murze. Poza ogrodzeniem widać morze traw i lasy, oraz prowadzące dalej 
drogi wychodzące z dworu. 
●    Dla świata przyszłości cały kompleks może być nowoczesnym wieżowcem zbudowanym ze stali i szkła, 
połączonym z czterema podobnymi konstrukcjami. Wewnątrz wszystko będzie wyglądać jak w dużej sali 
konferencyjnej, w której jednak nie ma krzeseł, a na środku jest jedynie multimedialny stół z wyświetlającym 
się na nim napisem. Na ścianach będą wisieć monitory, lecz na początku będą wyłączone. Na zewnątrz 
będzie też widać chodniki zaczynające się gdzieś w bocznych wieżach, choć nie będzie widać ich początku, a 
prowadzić będą do bram w stalowym ogrodzeniu wokół posesji. 

Podróżowanie po Labiryncie 

W całej wędrówce po Labiryncie są ważne trzy rzeczy: które drzwi otworzono, kto to zrobił i który to już 

raz. Gdy ktoś choćby uchyli drzwi, to pozostałe z nich nie będzie można już otworzyć żadną siłą. Mistrz Gry 

musi śledzić te trzy rzeczy udając, że zaznacza położenie postaci w Labiryncie. Od tego będzie zależeć, co 

pojawi się następnej komnacie.  

W komnacie zawsze mogą być otwarte tylko jedne drzwi i nie można otworzyć innych, dopóki nie 

zamknie się tych, którymi się weszło. Nie można też nikogo zostawić za sobą, dopóki wszyscy nie będą w 

pomieszczeniu, nie będzie można zamknąć drzwi. 

Kierunek,  w którym podążą postacie wyznacza klimat iluzji, zaś na podstawie wspomnień osoby, która 

otworzyła drzwi określa się, co dokładnie znajdzie się w sali. Ostatnią rzeczą jest intensywność danego 

przeżycia, a będzie ono tym mocniejsze, im więcej razy w danym kierunku podążyła dana osoba. 

Zależnie od wybranych drzwi należy się spodziewać następującego klimatu: 

 Gdy podąży się przez północne drzwi wejdzie się do harmonicznego świata pełnego spokojnych 
wspomnień i uregulowanych wydarzeń. 

 W przypadku przejścia przez południowe drzwi wchodzi się w świat pełen chaosu. 

 Po wybraniu wschodnich drzwi znajdzie się w najgorszym koszmarze. 

 Za zachodnimi drzwiami znajduje się świat marzeń. 

Komnaty 

Zależnie od tego, jaki ma być klimat w pomieszczeniu, MG powinien wcześniej przygotować sobie 

odpowiednie sceny dla każdej postaci. Powinny być to szkice na podstawie historii postaci, jej celów, marzeń, 

oraz z czym się identyfikuje. 

Przykład: Giermek chcący zostać rycerzem, który był w przeszłości gnębiony w czasie szkolenia, może 
przechodząc przez konkretne drzwi wywoływać następujące wizje: 

 Po przejściu w stronę harmonii komnata zamieni się w salę treningową, gdzie kilku rycerzy będzie 
doskonaliło swoje umiejętności. Na ścianach będą wisieć tarcze strzelnicze, a podłoga będzie wyłożona 
miękką słomą dla amortyzacji upadków. 

 Po przejściu w stronę chaosu w sali będą walczyć między sobą błazen z rycerzem, giermek z damą, król ze 
służącym. Na ścianach będą wisieć obrazy przedstawiające niedorzeczne wydarzenia jak błazen 
zabijający smoka, lub król usługujący przy stole pełnym chłopów i rycerzy. 



 Po przejściu w stronę koszmaru w sali kilku rycerzy będzie krzyczało i uderzało giermka, który 
niedostatecznie wyczyścił podłogę. Pod nogami będzie pełno błota, na ścianach zaschnięta krew, a 
czasami między nogami przebiegnie szczur. 

 Po przejściu w stronę marzenia w sali odbędzie się pasowanie przez króla, w obecności kilku rycerzy 
zakonnych. Na ścianach będą wymalowane mozaiki przedstawiające chwalebną historię rycerza, który 
był założycielem zakonu. 

Na początku wszystkie te sceny są tylko iluzją, przez którą można przejść i która w żaden sposób nie 

wpływa na postacie, ani oni nie mogą wpłynąć na nią. Zmienia się to jednak, gdy wchodzi się ponownie do tej 

samej sceny. Całość robi się bardziej materialna i iluzoryczne postacie zaczynają dostrzegać bohaterów 

graczy, być może też zaczną je atakować. Na początku ich ataki będą nieskuteczne ze względu na swoją 

niematerialną formę. Za trzecim razem fantasmagoryjne postacie będą coraz bardziej materialne, co będzie 

odczuwalne także w sile ataków.  Kolejne przechodzenie tej samej osoby przez te same drzwi, będzie tworzyć 

coraz bardziej zabójczą iluzję. Pomimo uzyskiwania przez iluzyjne postacie materialnej formy, ataki w nie 

skierowane nie będą skuteczne. Co prawda można je zranić, lecz nigdy nie poleje się krew, a obrażenia będą 

się regenerować w bardzo szybkim tempie.  Każde potężniejsze obrażenie będzie jednak je unieruchamiać na 

pewien czas, co da możliwość bohaterom graczy na rozejrzenie się po pomieszczeniu i wybór następnych 

drzwi.  

Przykład: Załóżmy, że jeden z bohaterów graczy prowadzi całą drużynę ciągle na zachód. Jest on szanującym 
się kupcem w świecie przypominającym nasz, lecz z występującą tam magią. On sam zajmuje się obrotem 
magicznymi eksponatami. Za pierwszym razem wszyscy pojawią się w sali przypominającej muzeum lub dom 
bardzo bogatego kolekcjonera. Wszędzie wokoło znajdować się będą gabloty z magicznymi eksponatami, a 
między nimi przechodzący zwiedzający. Gdy po raz drugi drużyna przejdzie przez te same drzwi, prowadzona 
przez tą samą osobę, wtedy gabloty stają się bardziej materialne, a gdy się dotknie któregoś ze 
zwiedzających, lub któryś niechcący wejdzie na kogoś, doznaje się małego szoku elektrycznego (choć na siłę 
można przez nich przebiec). Po raz trzeci wchodząc do tej wersji komnaty wszystko będzie całkowicie 
materialne, wokół gablot będą widoczne chroniące ich lasery, a zwiedzający będą często potykać się i 
wpadać na bohaterów graczy, choć za każdym razem będą przepraszać za swoją niezdarność.  Taki kontakt 
będzie powodował silny szok od magicznych pól siłowych występujących wokół iluzyjnych gości, oraz może 
skutkować nadzianiem się na lasery powodując bolące poparzenia. Kolejne wejścia do sali zintensyfikują 
tylko te efekty, może prowadzić do poważnych obrażeń.  

Oprócz wyglądu komnaty, można wpleść pewne efekty w momencie, gdy któryś z bohaterów otworzy 

drzwi, aby bardziej pomieszać w głowach. Po pierwsze nie będzie widać gdzie wchodzą postacie, dopóki nie 

otworzy się drzwi na odpowiednią szerokość, jakby w pomieszczeniu obok dopiero zapalało się światło. W 

świecie przyszłości można będzie wyczuć drgania pomieszczenia, jakby się przemieszczało, a drzwi na 

początku mogą lekko utrudniać otworzenie się, jakby czekało na zatrzymanie pokoju. W świecie pełnym 

magii, po otworzeniu drzwi można będzie za nimi zobaczyć błysk magii, lub futryna może świecić, co 

przypominać ma magiczną bramę. 

Także widoki zza okien dostosowują się do klimatu wewnątrz komnaty. Jeżeli w sali odbywa się 

koronacja króla, to pod zamkiem będzie widać mieszczan, chłopów i rycerzy, którzy będą te zdarzenie 

celebrować. Klimat sali można też zaakcentować pogodą, gdy wchodząc do koszmaru na niebie będą powoli 

zbierały się burzowe chmury, a nawet uderzały niedaleko pioruny. 



Zakończenie 

Rozwiązanie zagadki jest dość proste, a wiążące sie z tym opuszczenie Labiryntu może być zrealizowane 

przez przypadek. W skrócie jedna osoba musi zaliczyć otworzenie drzwi prowadzących we wszystkie cztery 

kierunki, a następnie wyjść oknem. Zależnie od tego jak dobrze lub źle idzie przygoda graczom, powinno się 

trochę pomóc lub poprzeszkadzać. 

Zaliczenie odpowiednich komnat czasem może wyjść przez przypadek, szczególnie przy drużynie z 

mocnym liderem, który decydować będzie za innych. MG w takim wypadku może, jako otworzenie drzwi 

zaliczać dotknięcie klamki, lub nawet stanie obok, jeżeli były by to automatycznie otwierane drzwi w świecie 

przyszłości. Można też zachęcać mniej aktywnych graczy, by dawali jakieś sugestie lub samemu insynuować, 

że przejście innych postaci może coś zmienić. 

Aby utrudnić eksplorację można upodobnić do siebie niektóre ze scen, szczególnie gdy postacie je 

wywołujące mają wspólną historię, kontakty lub cele. W podobnych klimatach mogą widzieć w sali tak samo 

ubranych ludzi, te same zdarzenia lub taki sam wystrój. 

By ułatwić zwiedzanie można wpleść postacie, które tylko określone postacie rozpoznają. Może to być 

dawny kolega z wojska, pierwsza miłość, nielubiany krewny. Aby pomieszać w drużynie, można tego typu 

informacje przekazywać na kartkach, lecz po dłuższej chwili, aby nie było zbyt jasne, że kartki dostają tylko te 

osoby, które otworzyły właśnie drzwi. 

Zależnie od tego, czym tak naprawdę będzie Labirynt, obrażenia otrzymane wewnątrz niego mogą być 

tylko iluzją, lub też stanowić poważny problem także po jego opuszczeniu. Mając to na uwadze trzeba 

odpowiednio przygotować charakterystyki wrogów i obrażenia od ewentualnych pułapek. Jeżeli wszystko się 

tylko śniło, to napotkane iluzje mogą być dość silne i nawet zabić którąś z postaci, ale po opuszczeniu 

Labiryntu będzie ona tylko przez dłuższy czas nieprzytomna lub mocno zmęczona. Jeżeli jednak był to inny 

wymiar, to fantasmagoryjne postacie powinny być słabsze i łatwiej dawać się zatrzymać, gdyż inaczej nie 

wszyscy mogą opuścić Labirynt żywi. 

Jak widać stworzenie charakterystyk dla każdej oddzielnej iluzji mija się z celem, lecz aby zasadom stało 

się zadość, należy je gdzieś zapisać i tym samym podtrzymać iluzję realności. Dla tego samego poziomu 

intensywności iluzji, czyli zależnie od tego który raz było się w danej komnacie, bohaterowie niezależni 

powinni być tak samo trudni do unieruchomienia. Jeżeli zaś chodzi o resztę różnic w klimacie i ogólnych 

źródeł fantasmagorii, to dla różniących się wrogów powinno się dać odpowiednie zasady specjalne i bronie, 

zależnie od formy ich ataków. 

W ekstremalnym przypadku, jeżeli któryś z bohaterów graczy zaliczył wszystkie potrzebne komnaty, lecz 

drużyna błąka się nie mogąc rozszyfrować zagadki, wtedy w ferworze walki taka postać może zostać 

wypchnięta przez okno. Nie jest to najczystsze zagranie, lecz dla przygody niebędącej jednostrzałówką, żal 

jest poświęcać całą drużynę szczególnie, gdy ktoś po raz czwarty otwiera wschodnie drzwi prowadzące do 

koszmaru. 

 

Powyższa przygoda jest pewnego rodzaju wstępem do gry Oneiros: Karty Wyobraźni. Labirynt zawiera 

w sobie parę ważnych założeń z mechaniki, co dla osób mających już kontakt z tą grą, może zbytnio ułatwić 

odgadnięcie pierwszej części zagadki. Z drugiej strony, jeżeli przygoda się spodobała, to zapraszam do 

zapoznania się z wyżej wymienioną grą na oficjalnej stronie: 

http://oneiros.wikidot.com/ 

http://oneiros.wikidot.com/

