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Klaun 
 

Autorka: Katarzyna Żmuda 

Projekt okładki: Brian Machado 

Mechanika: storytelling. 

System: bez systemu.  

Setting: współczesna Polska, świat realny.  

Ilość graczy: 4. 

Gotowe postaci: tak.  

Liczba sesji: 1. 

Opis: Jakie spustoszenie w psychice rodziców musi rozpętać śmierć syna? 

Małego, niewinnego, ledwie czteroletniego syna. Co dodatkowo muszą czuć, 

jeśli uważają, że ponoszą za tę śmierć winę? Gdy pojawia się możliwość 

obwinienia za tragedię innej osoby, nie cofną się przed niczym.   
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2 WSTĘP, CZYLI O CO CHODZI 

Gracze wcielają się w rodziców czteroletniego Michała, który zmarł kilka dni 

temu. Rodzice próbują dojść do tego, co się stało i kto odpowiada za tragedię. 

Choć z pozoru historia nie jest szczególnie oryginalna, to rozgrywka staje się o 

tyle ciekawsza, że:  

1. Postaci są dwie, a graczy czworo. 

2. Trauma wywołała częściową amnezję u rodziców, utrudniając śledztwo.  

3. Rodzice zażywają psychotropy. Te same, którymi śmiertelnie zatruł się ich 

syn. 

4. Jest tu też klaun-dealer.  

Podstawowym założeniem sesji jest niepewność. Nikt – ani postaci, ani gracze, 

ani nawet Mistrz Gry (ani osoba, która stworzyła scenariusz, gdyby ktoś pytał) – 

nie wie, co tak naprawdę się stało. W związku z tym bardzo ważne jest, by Mistrz 

Gry nie dokonywał żadnych założeń dotyczących winowajcy.  

3 FABUŁA 

Ponieważ sesja polega na stopniowym odkrywaniu tajemnicy śmierci Michała, 

zatem niezwykle ważne jest, by Mistrz Gry rzetelnie zapoznał się z 

przedstawioną poniżej fabułą. W trakcie sesji odkrywane będą jedynie jej 

skrawki, jednak jej znajomość jest kluczowa, by wiedzieć, które to skrawki 

odkryć.  

Eryk i Magda są małżeństwem od sześciu lat, parą od studiów. Oboje z uwagi 

na dużą ilość stresu i problemy biorą leki psychotropowe TDDI mające działanie 

uspokajające, antydepresyjne, przeciwlękowe. Oboje ukrywają to przed sobą 

nawzajem. Sytuacja trwa od kilku miesięcy. TDDI Eryk i Magda kupują oboje od 

dealera Dawida, choć wzajemnie o tym nie wiedzą, ukrywając to jedno przed 

drugim kierowani wstydem i lękiem przed odrzuceniem. Dawid wie, że 

sprzedaje psychotropy parze, która jest małżeństwem, jednak nie wtrąca się w 

ich prywatne sprawy i nie wyjawia tej tajemnicy.  

Magda i Eryk mają syna Michała, który 26 kwietnia 2020 r. skończył 4 lata. Z tej 

okazji odbyło się przyjęcie urodzinowe w ich jednorodzinnym domu. Na 

przyjęciu był Klaun z programem artystycznym. Klaunem był Dawid, dealer 

małżeństwa – zabawianie dzieci na przyjęciach jako Klaun Klaunowski jest jego 

oficjalną pracą. Ani Eryk, ani Magda nie rozpoznali w Klaunie swojego dealera 

– miał mocny makijaż, perukę, przebranie. Dawid ich rozpoznał, ale nic nie 

powiedział – uznał, jak zawsze, że to nie jego sprawa.  

Dzień później czteroletni Michał znajduje w mieszkaniu tabletki TDDI, które 

połyka. Trafia do szpitala, akcja ratunkowa trwała długo, jednak Michał 

umiera nad ranem 28 kwietnia z powodu przedawkowania. Przyczyna śmierci 

Michała jest przedstawiona rodzicom. Małżeństwo utrzymuje, że nie wie, skąd 

Michał wziął tabletki.  
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Dla małżeństwa zaczynają się wyrzuty sumienia, skrzętnie ukrywane przed 

drugą osobą – Eryk uważa, że to jego wina, że Michałek nie żyje, Magda 

obwinia siebie. Policja rozpoczyna dochodzenie, skąd czterolatek miał 

psychotropy, prowadzone przez podpułkownik Elżbietę Karlik. W gazecie 

pojawia się krótka notka o śmierci dziecka wraz z informacją o przyczynie 

śmierci i nazwą leku.  

Dwa dni później, 30 kwietnia, Eryk oddaje samochód do mechanika i otrzymuje 

samochód zastępczy.   

W niedzielę, 3 maja, Eryk nie wytrzymuje napięcia i dzwoni do Dawida chcąc 

kupić psychotropy, żeby się uspokoić. Dawid jest akurat na innym przyjęciu 

urodzinowym jako Klaun (czego nie mówi Erykowi), proponuje spotkanie w 

innym terminie. Jednak Eryk nalega i wyciąga z Dawida adres, pod którym 

dealer obecnie się znajduje. W ostatniej chwili rozmowy Eryk słyszy w tle muzykę, 

w której rozpoznaje muzykę towarzyszącą Klaunowskiemu na przyjęciu 

urodzinowym Michałka. W tym momencie Eryk orientuje się, że Dawid, jego 

dealer, to Klaun, który był przed paroma dniami na przyjęciu urodzinowym jego 

syna. Mąż rozumie, że równie dobrze to Dawid mógł zgubić w jego domu TDDI, 

które Michał znalazł. To odkrycie staje się elementem sprawiającym, że Mąż 

uznaje Klauna-Dawida za winnego całej sytuacji.  

Chcąc oczyścić się z winy, zrzucić ją na kogoś innego i jednocześnie pokazać 

żonie, że znalazł osobę odpowiedzialną za śmierć syna wsiada w samochód 

(zastępczy) i jedzie pod podany przez Dawida adres – to dom szeregowy. Z 

ogrodu dochodzi muzyka, znana Erykowi z przyjęcia syna. Eryk dostrzega 

samochód Dawida, do którego podchodzi i który okazuje się być otwarty. 

Obok samochodu, wbity w trawnik jest szpadel, który Mąż wrzuca do 

bagażnika samochodu Dawida, a sam siada na miejscu pasażera. W schowku 

przed siedzeniem znajduje pistolet, który sobie przywłaszcza. Jest tam też 

srebrna taśma i klika innych drobiazgów. Czeka na Dawida.  

Z samochodu Eryk dzwoni do Magdy, ale ta nie odbiera, więc nagrywa jej 

wiadomość na pocztę głosową mówiąc, że znalazł winnego śmierci Michała i 

że Magda ma wziąć wolne w pracy i wyjść na ulicę, gdzie on zaraz podjedzie. 

Po chwili Żona oddzwania i Mąż powtarza wiadomość. Ciągle w tle słychać 

muzykę z przyjęcia, którą Magda słyszy i dochodzi do analogicznych, co Mąż 

wniosków – łączy Klauna Klaunowskiego z dealerem Dawidem i uznaje, że to 

on jest, a przynajmniej może być, winny śmierci jej syna. Magda rzeczywiście 

zwalnia się z reszty dnia pracy i wręcz wybiega na ulicę, w nerwach zabierając 

tylko komórkę.  

Z szeregowego domu wychodzi Dawid – wymalowany i ubrany jak klaun, nie 

do poznania. Gdy Klaun-Dawid wsiada do samochodu, Eryk grozi mu 

pistoletem i zmusza, by jechał tam, gdzie Mąż chce. Jadą po Magdę, a 

następnie za miasto do lasu. Skręcają w polną drogę, na której, po 

przejechaniu kilkudziesięciu metrów, zostawiają samochód, a sami wchodzą w 

las. Grążąc cały czas Klaunowskiemu bronią, każą mu wykopać dół. Następnie 
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związują mu ręce za plecami srebrną taśmą, zaklejają nią usta, zmuszają, żeby 

ukląkł tuż przed dołem. Eryk celuje do niego z broni, a jednocześnie Magda 

próbuje przemówić Mężowi do rozumu i dzwoni na policję z telefonu Dawida.   

Sesja zaczyna się, gdy Eryk celuje w zakneblowanego klęczącego i skrajnie 

spanikowanego Klauna, a Magda trzyma przyłożoną do ucha komórkę, z 

której słychać głos dyspozytorki: "Halo, policja. Co chce pani zgłosić?". 

OSTATNIE CO PAMIĘTA MAŁŻEŃSTWO, TO POCZĄTEK PRZYJĘCIA URODZINOWEGO. 

WSZYSTKIE ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PO ROZPOCZĘCIU ŚWIĘTOWANIA, 

ŁĄCZNIE Z POJAWIENIEM SIĘ NA PRZYJĘCIU KLAUNA, SĄ DLA NICH NIEDOSTĘPNE, 

WYPARTE, Z POWODU PRZEŻYTEJ TRAUMY. 

4 CZAS I MIEJSCE AKCJI, KALENDARZ WYDARZEŃ 

Miejsce akcji: Polska północna – Pomorze, okolice Chojnic, Szczecinka, gdzieś 

w lesie, niedaleko drogi.    

Czas akcji: weekend majowy 2020 roku, dokładnie 3 maja, niedziela, wczesne 

popołudnie. 

Kalendarz wydarzeń, podsumowujący przedstawioną wyżej fabułę: 

● 26 kwietnia (niedziela) – urodziny Michała. Ostatni element, który 

pamięta Małżeństwo. 

● 28 kwietnia, nad ranem (wtorek) – śmierć Michała.  

● 29 kwietnia (środa) – artykuł w gazecie. 

● 30 kwietnia (czwartek) – oddanie samochodu do naprawy.  

● 3 maja (niedziela) – porwanie Dawida.  

5 MECHANIKA 

Scenariusz przeznaczony jest dla dwóch Graczy i dwóch Graczek. Możliwy jest 

inny układ graczy, jednak z założeniem, że ktoś będzie musiał odgrywać 

postać przeciwnej płci.  

Dwie Graczki odgrywają postać Magdy, dwóch Graczy odgrywa postać 

Eryka. Dla każdej postaci przygotowane są po dwie karty postaci (patrz punkt 

11), różniące się jedynie ostatnimi zdaniami. Gracze wybierając postaci mogą 

otrzymać JEDYNIE opis informacji zawartych w ostatnich zdaniach kart postaci, 

tj. mężczyzna agresywny/mężczyzna panujący nad swoimi negatywnymi 

emocjami/kobieta władcza/kobieta uległa. Na tej podstawie dokonują 

wyboru postaci.  

Gracze i Graczki mają obowiązek utrzymać treści swoich kart postaci w 

tajemnicy, zatem nie wiedzą, że kontrolują parami tę samą postać. W 

momencie, gdy wszyscy gracze już znają mechanikę gry i tajemnica kart 

postaci przestaje być tajemnicą, Mistrz Gry może pozwolić na wzajemne 
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ujawnienie kart postaci, jednak nie jest to wskazane jeszcze w trakcie sesji, gdyż 

niepotrzebnie narusza jej przebieg.  

Tuż przed rozpoczęciem rozgrywki właściwej losowani są jeden Gracz i jedna 

Graczka, którzy rozpoczynają kontrolowanie postaci (najlepiej zrobić to w 

sposób niejasny dla graczy, np. każdy rzuca K6 i decydują najwyższe wyniki). 

Wylosowani Gracz i Graczka rozpoczynają rozgrywkę kontrolując postaci 

odpowiednio Eryka i Magdy.   

Mistrz Gry wykonuje tajne rzuty K6 dla Gracza i dla Graczki, którzy aktualnie 

kontrolują postaci. Wyniki to realny czas w minutach, przez jaki dani gracze 

prowadzą postaci. Mistrz Gry powinien kontrolować czas na dwóch stoperach 

– jeden dla postaci Żony, jeden dla postaci Męża. Stopery powinny być jak 

najmniej jawne dla graczy, podobnie rzuty kośćmi, w szczególności w 

początkowej fazie rozgrywki. 

Aby kontrolować dynamikę rozgrywki Mistrz Gry może zdecydować się na 

modyfikowanie wyników rzutów kostkami poprzez np. dodanie/odjęcie od 

wyników 3 minut, jednak nie powinien sam zadecydować o momencie 

przejmowania kontroli nad postaciami.  

Gdy gracze kontrolujący się zmieniają (kończy się wylosowany czas) Mistrz Gry 

znów wykonuje rzut ustalając, przez jaki czas dany gracz będzie kontrolował 

daną postać i ustawia stoper.  

Gdy następuje zmiana graczy kierujących postaciami, dany gracz pamięta 

akcje, słowa, czyny wykonywane przez poprzedniego gracza, jakby był 

biernym obserwatorem tego, co robi jego ciało.  

Opis zmiany (trwającej nie więcej, niż 2 sekundy) kontrolującego, który można 

wykorzystać w trakcie sesji: 

Czujesz tępe, ale niezbyt mocne uderzenie w tył głowy, jakby ktoś uderzył cię 

otwartą dłonią. Na chwilę robi ci się ciemno przed oczami, jednak nie czujesz, 

byś osuwał się na ziemię. Po chwili wszystko wraca do normy. Choć nie, jednak 

nie wszystko – zdajesz sobie sprawę, że nie możesz kontrolować swojego 

własnego ciała. Widzisz, czujesz, słyszysz wszystko, ale nie możesz się poruszyć, 

nawet choćby otworzyć ust, by coś powiedzieć. Ty za to (zwracając się do 

Gracza przejmującego kontrolę) czujesz, jakby po długim siedzeniu w jednej 

pozycji czucie wracało ci do kończyn. Możesz znów nimi poruszać, znów 

czujesz powiew wiatru na twarzy i zapach lasu.  

Pełen opis zmiany warto przedstawić dwu-, maksymalnie trzykrotnie, przy 

kolejnych zmianach zaznaczając jedynie, że odbywają się one w ten sam 

sposób.  

Poniżej przykładowy przebieg kilku chwil rozgrywki, który może rozjaśnić zasady 

mechaniki: 

Gracz 1: Ja cię nie chcę skrzywdzić, naprawdę, klaunie od siedmiu 

boleści. Nie rozumiesz, że milcząc pogarszasz tylko swoją sytuację? 
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Graczka 1: Daj spokój, Eryk, nie bądź debilem, przecież od razu 

widać, że po dobroci z nim nie da rady! Kopnij go porządnie, to od 

razu zacznie śpiewać. 

Gracz 1: Chyba zwariowałaś! Jak możesz nawet tak mówić! 

Graczka 1: Podchodzę do tego klauna i kopię go w nerki. Ale 

wiesz, tak naprawdę porządnie, niech poczuje! 

Mistrz Gry: Klaun jęknął z bólu, stracił oddech, krztusi się przez 

chwilę, kaszle. Twoje szpiczaste buty na pewno na długo 

zapamięta. 

Gracz 1: Delikatnie, ale stanowczo odpycham Magdę. No co ty, 

Magda, przemocą niczego nie rozwiążemy, przecież wystarczy… 

Mistrz Gry (widząc, że czas Gracza 1 się skończył): Nie udało ci się 

dokończyć zdania. Czujesz tępe, ale niezbyt mocne uderzenie w 

tył głowy, jakby ktoś uderzył cię otwartą dłonią. Na chwilę robi ci 

się ciemno przed oczami, jednak nie czujesz, byś osuwał się na 

ziemię. Po chwili wszystko wraca do normy. Choć nie, jednak nie 

wszystko – zdajesz sobie sprawę, że nie możesz kontrolować 

swojego własnego ciała. Widzisz, czujesz, słyszysz wszystko, ale nie 

możesz się poruszyć, nawet choćby otworzyć ust, by coś 

powiedzieć. (do Gracza 2) Ty za to czujesz, jakby po długim 

siedzeniu w jednej pozycji czucie wracało ci do kończyn. Możesz 

znów nimi poruszać, znów czujesz powiew wiatru na twarzy i 

zapach lasu. (Mistrz Gry wykonuje tajny rzut K6, by ustalić, przez ile 

minut Gracz 2 będzie kontrolował Eryka. Ustawia stoper). 

Gracz 2: Walę tego klauna prosto w twarz! Z pięści! I jeszcze wiesz 

tak, z lekkiego obrotu, byłem odwrócony, jak Magdę 

odepchnąłem, to teraz chcę to wykorzystać. Mam nadzieję, że 

wybiję mu zęby! 

Mistrz Gry: Jak najbardziej wykorzystujesz sytuację, że byłeś lekko 

od niego odwrócony. Profesjonalnie zaciskasz pięść i przelewasz w 

ten cios cały swój gniew. Gościu pluje krwią, na mchu lądują dwa 

zęby. Uśmiech klauna już nigdy nie będzie taki sam. 

Graczka 2: Jeny, psujecie wszystko, co udało mi się do tej pory 

osiągnąć… 

Graczka 1: Cicho, ja teraz prowadzę Magdę. Pozoruję kolejnego 

kopa w klauna, ale to tylko zmyłka, żeby się przestraszył. (do Eryka) 

No, jak się słuchasz, to nawet coś z ciebie jest. 

Mistrz Gry (widząc, że czas Graczki 1 się skończył): Zdążyłaś cofnąć 

nogę, by wyprowadzić kopnięcie, ale znów czujesz jakby tępe 

uderzenie w tył głowy. Znów następuje ta sama zmiana. (do 

Graczki 2). Co robisz? (Mistrz Gry wykonuje tajny rzut K6, by ustalić, 
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przez ile minut Graczka 2 będzie kontrolowała Magdę. Ustawia 

stoper). 

Graczka 2: O, wreszcie! Klękam prze klaunem, opanowuję się, 

staram się być bardzo spokojna…  

6 PRZEBIEG ROZGRYWKI – KOLEJNE SCENY 

Przygoda dzieli się na 4 sceny: 

1. Prolog. 

2. Odkrywanie kolejnych elementów. 

3. Konfrontacja z policją. 

4. Epilog.  

6.1 PROLOG  
 

Prolog stanowią opis wprowadzający w sytuację oraz sam początek rozgrywki. 

Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie rozgrywki kontrastem – sielankowy wręcz 

obraz otaczającej przyrody, przerwany makabryczną sceną, na przykład:   

Las nie jest zbyt gęsty, przeważnie iglasty, jak to bywa w tej okolicy. O tej porze 

roku czuć już jego wiosenny zapach, przyroda, już zbudzona do życia, karmi 

utęsknione zmysły feerią barw, woni, odgłosów. Z oddali dobiega was co jakiś 

czas szum samochodów. Nie jest jednostajny, monotonny – to nie jest często 

używana droga. Promienie wczesnopopołudniowego słońca przebijają się 

przez gałęzie. Na zachodzie, ledwie kilkadziesiąt kroków od was do lasu 

przytula się polna, piaskowa droga, za którą ciągnie się aż po horyzont 

kwitnący rzepak. Jego radosna, promienna żółć dopełnia sielankowego, 

wiosennego obrazu. Przychodzi wam do głów myśl, by może właśnie na łonie 

natury zorganizować czwarte urodziny Michałka. Ale… Przecież Michałek miał 

już urodziny. Przyjęcie urodzinowe było urocze! Zaraz, zaraz… Przyjęcie przecież 

dopiero co się skończyło…To znaczy rozpoczęło, tak, dopiero co się 

rozpoczęło, na pewno, zatem, czemu teraz jesteście tu, pośrodku lasu…? I jak 

się tu znaleźliście…? 

Eryku, w trzęsącej się dłoni trzymasz broń wycelowaną w klęczącego, 

spanikowanego Klauna, który ma usta zalepione taśmą, a ręce skrępowane 

na plecach. Przed Klaunem jest dół, wykopany zapewne szpadlem leżącym 

obok. Kątem oka widzisz Magdę, swoją żonę, która trzyma przy uchu telefon. 

Niewyraźne rzężenie Klauna przerywa nagle głos ze słuchawki telefonu „Halo, 

policja. Co chce pani zgłosić?".  

Nie pamiętacie nic, od momentu rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego 

swojego synka. Co robicie?  
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Na początku rozgrywki, po pierwszym szoku i prawdopodobnych pytaniach o 

brakujące wspomnienia, dobrze jest, by gracze przeszukali miejsce akcji, 

łącznie z własnymi kieszeniami. Dzięki temu odnajdą przedmioty stanowiące 

punkty zaczepienia. Jeśli nie pomyślą, by to zrobić, należałoby ich do tego 

zachęcić, zwracając uwagę choćby na wybrzuszenie w kieszeni, wystający 

kawałek gazety, lub w inny, odpowiadający Mistrzowi Gry, sposób.  

6.2 ODKRYWANIE KOLEJNYCH ELEMENTÓW. 
 

To najdłuższa część rozgrywki, która skupiać się powinna na przesłuchaniach 

Dawida i próbach odkrywania przebiegu wydarzeń. Poniżej zebrane są 

najważniejsze elementy przygody, które gracze mogą stopniowo odkrywać i z 

którymi będą się mierzyć, próbując odkrywać fabułę: 

1. Magda znajduje w kieszeni wycinek z gazety (patrz punkt 10). Ma przy 

sobie też swoją komórkę, na której jest sms o wiadomości głosowej – to 

wiadomość od Męża, w której ten mówi, że znalazł winnego śmierci 

Michała; w tle słychać muzykę – „Entry Of The Gladiators” Juliusa Fucika1. 

Magda ma też komórkę Dawida (choć nie pamięta, skąd ją ma, wie 

jedynie, że nie jest to jej telefon) – to z niej dzwoniła na Policję. 

2. Eryk znajduje w portfelu kwitek od mechanika samochodowego (patrz 

punkt 10) z informacją, że samochód będzie w naprawie do 6 maja i 

zostaje wydany samochód zastępczy. Data przyjęcia samochodu do 

naprawy to 30 kwietnia. Zatem Mąż i Żona (ani Gracze) nie wiedzą, czyj 

jest samochód na miejscu akcji. Dawid oczywiście wie, że to jego 

samochód – może wyjawić tę informację w zależności od tego, jak 

potoczą się rozmowy w trakcie sesji. Gracze mogą uznać, że to nie jest 

ich samochód, gdyż nie ma na nim oznaczeń mechanika (naklejki, 

numer telefonu itp.). W zależności od momentu sesji, w którym będą 

prowadzić te rozważania, Mistrz Gry może podsunąć im informację, że 

większość zakładów mechanicznych (a na pewno te sieciowe, z którego 

usług zazwyczaj korzysta Małżeństwo) za dodatkową opłatą wydaje 

samochody zastępcze bez tych oznaczeń. 

3. W samochodzie Dawida znajduje się mała torebka strunowa z 

tabletkami TDDI (5 sztuk). Małżeństwo z założenia nie wie, czyj to 

samochód, zatem nie mogą jednoznacznie stwierdzić, do kogo należą 

tabletki. Dawid nie ma ani przy sobie, ani w swoim samochodzie żadnych 

dokumentów, miał tylko na chwilę wyjść z przyjęcia urodzinowego.  

 
1 Dobrym pomysłem jest odtworzyć fragment utworu w odpowiednich momentach rozgrywki, 

tj. gdy Magda odsłuchuje wiadomość oraz gdy dzwoni telefon Dawida. Muzykę można też 

wykorzystać, gdy fabuła zacznie się zagęszczać – jej charakter może dodać ciekawą groteskę 

do rozgrywki. Wskazany utwór jest tylko propozycją, choć fakt, że jednoznacznie kojarzony jest 

z cyrkiem pomoże w budowaniu klimatu.  
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4. W samochodzie znajdują się też chusteczki, krem Nivea, butelka wody, 

niedojedzony banan i kilka kwitków parkingowych.  

5. Pistolet, który Eryk zabrał z samochodu Dawida, naładowany jest ślepymi 

nabojami – nikt o tym nie wie, nawet Dawid.  

6. Po jakimś czasie na telefon Dawida dzwoni policja i dopytuje, o jakie 

zgłoszenie chodziło (Magda dzwoniła na policję z telefonu dealera). 

Dawid ma ustawioną jako dzwonek tę samą muzykę, którą wykorzystuje 

na przyjęciach („Entry Of The Gladiators” Juliusa Fucika). Ten element, w 

połączeniu z muzyką usłyszaną na nagranej wiadomości głosowej na 

telefonie Magdy, powinien naprowadzić Graczy na prawdziwą 

tożsamość Dawida – to on był klaunem wynajętym na przyjęcie 

urodzinowe Michała.  

7. Czas akcji to weekend majowy. W związku z tym, jeśli Eryk i Magda 

wsiądą w samochód z planem ostatecznego odjechania z lasu, natykają 

się na rutynową kontrolę Policji – samochód zostaje zatrzymany. Policja 

jest wyczulona – jest to w końcu weekend majowy i kierowców „na 

podwójnym gazie” nie brakuje. Od zachowania postaci zależy, jak 

potoczy się kontrola. Więcej o tej scenie – patrz punkt 6.3. 

8. Dopóki Dawid ma makijaż Klauna Małżeństwo nie rozpoznaje w nim 

dealera. Mąż i Żona mogą wykorzystać wodę/krem/chusteczki z 

samochodu, by wytrzeć mu twarz. Po starciu makijażu (do czego 

najlepiej nada się krem Nivea – makijaż niełatwo podda się samej 

wodzie) Magda i Eryk od razu rozpoznają Dawida (patrz punkt 9).  

6.3 KONFRONTACJA Z POLICJĄ 
 

To ostatnia scena sesji, w której Gracze biorą aktywny udział. W idealnej sytuacji 

całą przygodę powinno udać się przeprowadzić w lesie (kilka innych 

możliwości znajduje się w punkcie 8). Gdy Gracze odkryją już cały przebieg 

wydarzeń, a Dawid nie będzie miał już nic do dodania, należy po pierwsze 

skłonić Graczy do podjęcia decyzji, co zamierzają zrobić z Dawidem, a po 

drugie – do opuszczenia lasu.  

Mistrzu Gry, gdy będziesz już wiedział, że cała fabuła została odkryta, Dawid 

nie ma już nic więcej do powiedzenia, a jedyne, nad czym wciąż zastanawia 

się Małżeństwo, to pytanie, czyje tabletki połknął Michał, zasugeruj postaciom, 

że na chwilę obecną niewiele więcej mogą zrobić i niewiele więcej się 

dowiedzą. Poproś ich o deklaracje, co zamierzają zrobić z Dawidem (jeśli już 

nie żyje – co zrobią z jego ciałem), nawet jeśli nie zrobią tego teraz: czy chcą 

wydać go w ręce policji? A może planują przetrzymywać go w domu, póki nie 

przyzna się do winy? Może wręcz zechcą go uśmiercić, czy to na miejscu, czy 

później?  
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Powinieneś możliwie najlepiej poznać ich zamiary i skłonności, by do nich 

dopasować epilog. Gdy plany Eryka i Magdy będą już jasne (nawet jeśli nie 

będą spójne tak między postaciami, jak i między Graczami prowadzącymi 

daną postać), powinieneś zachęcić postaci do opuszczenia lasu, o ile same 

nie uznają tego za stosowne (zapadający zmrok jest dość skutecznym 

wywabiaczem z przyjaznego jedynie za dnia lasu).  

Postaci mogą ostatecznie opuścić las w różny sposób i różnych konfiguracjach: 

zostawiając ciało Dawida w lesie, ukrywając żywego dealera w bagażniku, 

może Eryk zostanie w lesie, a Magda sama pojedzie do miasta, a może 

postanowią zostawić samochód na polnej drodze i wrócić na piechotę. 

Niezależnie od ich decyzji dochodzi do konfrontacji z policją – samochód 

zostanie zatrzymany przez rutynowy patrol (jest w końcu weekend majowy), 

idących poboczem podobnie zatrzymają zaniepokojeni umundurowani, a jeśli 

nawet postaciom uda wrócić się do miasta, to do drzwi ich domu zapuka 

podpułkownik Elżbieta Karlik.  

Policja zwraca uwagę na elementy, które absolutnie nie pozwolą postaciom 

swobodnie odjechać lub odejść: czy Erykowi udało się cały czas panować 

nad sobą, czy może jego dłonie znaczą ślady krwi po pobiciu Dawida? Czy 

Magda nie wytrzyma i jej chęć przejęcia kontroli nad sytuacją wyda się 

patrolowi zbyt podejrzana? Czy ukryty w bagażniku Dawid na pewno będzie 

zachowywał się cicho? Czy Małżeństwo cały czas będzie wystarczająco 

skutecznie trzymać nerwy na wodzy? Jeśli nawet Gracze dołożą wszelkich 

starań, by nie dać policji powodu do dłuższego zatrzymania, można sięgnąć 

po inne, ostateczne rozwiązanie, na przykład: podpułkownik Karlik nie znalazła 

Eryka i Magdy w domu i, kierowana niepokojem i intuicją, przekazała ich 

zdjęcia okolicznym patrolom nakazując szczególną czujność. 

Niezależnie od tego, co próbują zrobić Gracze, postaci zostają zatrzymane i 

należy przejść do epilogu. 

6.4 EPILOG 
 

Epilog ma za zadanie przedstawić długofalowe skutki wydarzeń w lesie. Nie 

opisuje zatem zdarzeń tuż po zatrzymaniu przez policję, a to, co wydarzy się 

dużo później 

To, jak wyglądać będzie epilog, zależy od podjętych przez Magdę i Eryka 

decyzji oraz ich zachowania. Należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak: 

● Czy Dawid przeżył? 

● Jakie były plany wobec Dawida po opuszczeniu lasu? 

● Czy Małżeństwo było wobec siebie nawzajem szczere odnośnie do 

zażywania TDDI? 

● Czy Eryk lub Magda (a może oboje) planowali przekazać policji wszystko, 

czego się dowiedzieli?  
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● Jakie było zachowanie i plany Małżeństwa względem siebie nawzajem? 

● Jakie było zachowanie Eryka i Magdy względem Dawida? 

Pozytywne decyzje postaci należy w epilogu „nagrodzić”, zaś negatywne 

„ukarać”. Można również zasygnalizować, która z wersji Eryka i Magdy 

ostatecznie przejęła kontrolę, choć nie jest to konieczne. Poniżej przedstawione 

są 4 rozwiązania całej przygody, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by je 

zmodyfikować lub przedstawić zupełnie inne. 

Epilog Pozytywny można wykorzystać, gdy Dawid przeżył, Eryk i Magda byli 

wobec siebie szczerzy i, co do ogólności, nie dali się opanować swoim 

demonom. 

Oboje udaliście się na terapię. Nie była to łatwa decyzja, nie była to też łatwa 

terapia. Zresztą, trwa ona do dziś. Otrzymaliście ogromne wsparcie od rodziny, 

bliskich i przyjaciół. Magdo, zaczęłaś pisać bloga, dzięki któremu łatwiej jest ci 

poradzić sobie nie tylko z minionymi wydarzeniami, ale też swoją władczością. 

Teraz zwracają się do ciebie o pomoc inne osoby, które potrzebują wsparcia. 

Starasz się im pomóc jak tylko możesz. Ty Eryku zmieniłeś pracę – prowadzisz 

własną szkołę samoobrony dla dzieci i młodzieży. Odnalazłeś spokój, 

równowagę i kontrolę, której tak potrzebowałeś. Za wami lata ciężkiej pracy 

nad sobą i nad waszym małżeństwem. Macie świadomość, że ta praca będzie 

wam jeszcze długo towarzyszyć. Jednak jest światełko w tym ciemnym tunelu 

– miesiąc temu na świat przyszła Alicja, wasza córeczka.  

Epilog Gorzki można wykorzystać, gdy Małżeństwo nie zdobyło się na szczerość 

i szczególnie źle traktowało tak siebie nawzajem, jak i Dawida, choć ten ostatni 

przeżył.  

 

Od wydarzeń w lesie nigdy nie było między wami tak samo, wiecie zresztą, że 

już nigdy nie będzie. Próbowaliście, Bóg wam świadkiem, że próbowaliście. 

Choć należałoby jednak powiedzieć, że bardziej próbowaliście próbować. 

Wszystkie słowa, wszystkie czyny położyły się cieniem na waszej relacji i wciąż 

do was powracają, nie pozwalając na szczęście. Jest między wami coraz 

więcej niezgody, kłótni, krzyków i niezrozumienia. Twoja władczość Magdo 

wystawia wciąż na próbę twoje, Eryku, nerwy, prowadząc do kolejnych 

wybuchów gniewu. Podjęliście decyzję o rozstaniu i zdecydowanie nie było to 

rozstanie pokojowe. Siedem miesięcy po tym, jak Eryk się wyprowadził, oboje 

znajdujecie w lokalnej gazecie informację o śmierci pięcioletniej dziewczynki, 

która przedawkowała środki psychotropowe.  

 

Epilog Trudny można wykorzystać, gdy Małżeństwo zdecydowało się na 

szczerość i dobrze traktowało siebie nawzajem, choć ostatecznie Dawid został 

zabity. 

 

Wasze procesy były dość krótkie. Prawnicy powiedzieli wam, że przede 

wszystkim dlatego, że przyznaliście się do winy, a zabójstwa dokonano w 

afekcie. Podpułkownik Karlik zeznawała na waszą korzyść, a fakt, że Dawid był 
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już kilkukrotnie karany za posiadanie nielegalnych substancji jedynie pomógł 

waszej sprawie. Trafiliście do więzienia. Stwierdzenie, że był to trudny czas, to 

wielkie niedopowiedzenie. Każde z was doskonale wiedziało, że to prawie 

najtrudniejsze chwile w waszych życiach. Prawie, bo wspomnienie o śmierci 

Michała nie opuszczało was choćby na chwilę. Po dwóch latach wychodzicie 

za dobre sprawowanie. Koszmar więzienia zamienia się na koszmar 

codzienności. Jak macie wrócić do normalności? Udaliście się na terapię dla 

par, choć doskonale wiecie, że jesteście razem tylko dlatego, że samotność 

wydaje się o wiele mroczniejsza. Rodzinie powtarzacie, że jesteście szczęśliwi. 

Ale nie jesteście pewni, czy sami w to wierzycie.   

 

Epilog Negatywny można wykorzystać, gdy Dawid nie przeżył, a decyzje i czyny 

Eryka i Magdy pozostawiały wiele do życzenia.  

Ciągłe utrzymywanie w tajemnicy tego, co wydarzyło się w lesie, ciągłe 

niepewności, odwracanie się za siebie, ciągły niepokój, brak otuchy, nadziei i 

bezpieczeństwa. Staliście się innymi ludźmi. Nie od razu, jednak nie byliście w 

stanie tego powstrzymać. Przyjaciele przestali dzwonić, rodzina zamartwiała się 

nie wiedząc, jak pomóc, oboje straciliście prace. Przez długie miesiące miałaś 

wrażenie, Magdo, że w twojej głowie zamieszkał inny człowiek, nie dający ci 

spokoju, podszeptujący, drapiący wciąż twoje sumienie. W dniu, gdy ubrani w 

białe uniformy ludzie zabrali cię do szpitala psychiatrycznego, twoje nerwy, 

Eryku, ostatecznie puściły i praktycznie zdemolowałeś całe mieszkanie. Potem 

było tylko gorzej. Magdo, nigdy nie opuściłaś białych ścian psychiatryka, a ty, 

Eryku popadłeś w uzależnienie od narkotyków, które doprowadziło do tego, że 

żyjesz na ulicy. Choć co to za życie.  

7 O PROWADZENIU POSTACI DAWIDA 

W czasie sesji Dawid będzie głównym Bohaterem Niezależnym prowadzonym 

przez Mistrza Gry. Dlatego ważnym jest, by zbudować go tak, by odgrywanie 

go przychodziło łatwo.  

Dawid może być dość wyrachowany i cyniczny, robić kąśliwe uwagi pod 

adresem postaci, może wręcz próbować manipulować Erykiem i Magdą, 

poprzez przekazywanie im odpowiednio dobranych informacji. Z drugiej strony, 

jego mechanizmem obronnym może być słowotok, przez który w kilku 

momentach mówi za dużo, niż wymagałby tego zdrowy rozsądek. Zatem raz 

jeszcze – Mistrzu Gry, stwórz Dawida tak, by przez całą rozgrywkę mieć komfort 

w prowadzeniu i odgrywaniu tej postaci.  

Jednak jakkolwiek Dawid nie zostanie zbudowany, należy pamiętać o kilku 

kwestiach: 

• Raczej nie przejmuje inicjatywy, rzadko sam się odzywa, dopiero 

przyciśnięty zacznie stopniowo opisywać minione wydarzenia.  
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• Na początku rozgrywki jest zdecydowanie przerażony i spanikowany.  

• Dawid z całą pewnością nie przyzna się do winy, gdyż sam nie wie, 

czy jest do czego się przyznawać. Owszem, mógł mieć przy sobie TDDI 

na przyjęciu urodzinowym (które mogło choćby wypaść mu z kieszeni 

i które mógł znaleźć Michał), jednak nie jest tego pewien i w razie 

oskarżeń będzie obstawał przy tym, że para nie jest w stanie mu nic 

udowodnić. Mało tego – Dawid wie, że i Eryk i Magda zażywają TDDI, 

zatem może sam wysnuć przypuszczenie (i przedstawić ten fakt, jako 

swoją obronę, może wręcz szantaż), że Michał znalazł ich, a nie jego 

tabletki.  

• Gdy Dawid zrozumie, że Magda i Eryk nie rozpoznają go z powodu 

makijażu, będzie szedł w zaparte udając, że ich nie zna. Życie mu 

miłe, ale sam z siebie nie przyzna się, że jest dealerem Małżeństwa. 

Gdy ujawnione zostaje, że Klaunowski to Dawid, dealer przyznaje, że 

sprzedaje im TDDI, zawsze w tajemnicy przed tym drugim.  

• W czasie rozgrywki Gracze powinni próbować wyciągać z Dawida 

szczegóły wydarzeń, o których sami zapomnieli, tj. od momentu 

przyjęcia urodzinowego syna. Gdy dealer zrozumie, że Magda i Eryk 

doznali częściowej amnezji, uzna to za dobrą monetę dla swojej 

sytuacji. Na początku będzie raczej udawał, że nie wie, o co chodzi i 

dlaczego Małżeństwo go porwało. Z czasem, gdy postaci, czy to 

korzystając z perswazji, czy siły fizycznej, będą próbowały zmuszać go 

do zeznań, będzie zdradzał (najpewniej ze strachu) kolejne elementy. 

Ważne, by nie zdradził wszystkiego na raz! Jeśli jednak okaże się, że 

Gracze nie są skłonni wypytywać Dawida, on sam może po jakimś 

czasie nierozważnie rzucić komentarzem, który naprowadzi postaci 

na kolejne elementy fabuły.  

• Należy pamiętać, że Dawid znalazł się w fatalnym położeniu: jakby 

nie patrzeć, został porwany i zmuszony do wykopania własnego 

grobu. Z pewnością jego instynkt przetrwania może dać o sobie znać 

(zapewne w najmniej odpowiednim momencie). Może próbować 

uciec, wołać o pomoc, szantażować, czy wręcz proponować układ 

którejś z postaci spiskując przeciwko drugiej.  

8 WSKAZÓWKI DO ROZGRYWKI I DLA MISTRZA GRY 

Zasadniczą częścią sesji jest odkrywanie zapomnianych zdarzeń przez Eryka i 

Magdę. Gracze będą próbowali dojść do tego, co się stało. Będą chcieli 

wyciągnąć z Dawida jak najwięcej informacji, może zechcą przeszukać 

miejsce, w którym są, może zechcą wyjechać z lasu. Mistrz Gry powinien bardzo 

dobrze znać fabułę opisaną w punkcie 3, aby sprawnie odgrywać Dawida i 

przekazywać graczom odkrywane elementy. 
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Dobrze jest, by rozgrywka miała miejsce jedynie w lesie. Jeśli gracze zdecydują 

się rozdzielić, np. jedna z postaci wraca do miasta, by przeszukać dom, należy 

nakierować ją na powrót – w domu nic nie znajduje; boi się o współmałżonka 

zostawionego samotnie w lesie; boi się spisku, jaki współmałżonek i Dawid 

mogą uknuć przeciwko niej. Mistrz Gry może też sugerować, że w jakimś celu 

Małżeństwo przyjechało do lasu i, biorąc pod uwagę braki w pamięci, może 

nie być rozsądnym opuszczanie go, zanim nie dojdą prawdy. Jeśli jednak przed 

poznaniem całej fabuły gracze zdecydują się opuścić las i kontynuować 

przygodę gdzie indziej, można do tego dopuścić (w końcu nic na siłę!).  

Ważne jest jednak, by wprowadzić końcową konfrontację z policją: jeśli 

rozgrywka toczyć się będzie np. w domu pary, może ich odwiedzić 

prowadząca sprawę śmierci Michałka podpułkownik Elżbieta Karlik, chcąca 

raz jeszcze przestudiować z Małżeństwem wydarzenia poprzedzające śmierć 

ich syna, a widząc ich roztrzęsionych nabiera podejrzeń. Jeśli gracze zdecydują 

się wywieźć Dawida w zupełnie inne miejsce, ktoś może zauważyć marnie 

wyglądającego klauna prowadzonego przez parę i zgłosić ten fakt na policję. 

Mistrzu Gry, pamiętaj! 

● Ostatnie, co pamiętają postaci, to początek przyjęcia urodzinowego 

Michała. Jednocześnie oznacza to, że pamiętają wszystko, co działo się 

w ich życiach do momentu przyjęcia, zatem wiedzą oczywiście, że są 

małżeństwem, znają podpułkownik Elżbietę Karlik, znane jest im działanie 

TDDI.  

 

● Nie zakładaj z góry, czyją winą była śmierć Michała, nie zakładaj, czyje 

tabletki połknął. Ta niewiedza jest ważnym założeniem całej rozgrywki i, 

choć to może paradoksalne, w sesji nie chodzi o to, by rozwiać tę 

tajemnicę. Postaraj się skupić na relacjach między postaciami, ich 

stosunku do siebie nawzajem i do Dawida. To elementy, które 

wykorzystasz w epilogu, o którym więcej przeczytasz w punkcie 6.4. 

 

● Dawid jest głównym Bohaterem Niezależnym i to przede wszystkim jego 

będziesz odgrywać. Zbuduj go tak, aby było to dla ciebie komfortowe. 

Pozostałe postaci (może Magda zadzwoni do swojej mamy, może Eryk 

skontaktuje się z podpułkownik Karlik) traktuj mocno epizodycznie i 

maksymalnie skracaj ich obecność na sesji. Pamiętaj też, że to Dawid 

powinien zdradzać kolejne elementy układanki, nie postaci 

epizodyczne.  

 

● Możesz kontrolować dynamikę rozgrywki dodając (lub odejmując) do 

wyników rzutów na kostkach konkretną wartość. Jednak nie powinieneś 

decydować o momencie zmiany kontroli nad postaciami!  

 

● Gdy Gracze odkryją już całą fabułę, a wciąż nie będą wiedzieli, kto jest 

winny śmierci Michała (takie jest w końcu założenie sesji), staraj się nie 
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przedłużać sztucznie rozgrywki. Niech Dawid zupełnie zamknie się w 

sobie i przestanie odzywać, zasugeruj postaciom, że niczego więcej się 

od niego nie dowiedzą, skłoń je do opuszczenia lasu i doprowadź do 

konfrontacji z patrolem policji (patrz punkt 6.3). Niech zapadnie zmrok, a 

przecież nikt nie ma ochoty spędzać nocy w ciemnym lesie. 

 

● W kartach postaci nie ma informacji o tym, że Eryk i Magda zażywają 

TDDI, nie ma też informacji o ich dealerze. Te informacje Gracze 

otrzymują dopiero poprzez wręczenie Tajnej Informacji numer 1 lub 3 

(patrz punkt 9). Nie jest to błąd – choć i Eryk i Magda doskonale wiedzą, 

że biorą psychotropy (nie jest to element objęty amnezją, gdyż ich 

„przygoda” z TDDI rozpoczęła się na długo przed przyjęciem 

urodzinowym Michała), to informacja ta ujawniana jest Graczom 

dopiero w odpowiednim momencie.  

 

● Wszystkie akcje i słowa każdej postaci są znane obu osobom 

prowadzącym daną postać. Zatem na przykład gdy Gracz aktualnie 

kontrolujący Eryka otrzymuje od Mistrza Gry informację przeznaczoną 

tylko dla Eryka, Gracz ten ma obowiązek podzielić się nią z drugim 

Graczem, który aktualnie Eryka nie kontroluje. Podobnie gdy to Eryk chce 

dokonać tajnej (przed Magdą i/lub Dawidem) akcji – drugi Gracz musi 

zostać o tym poinformowany.  

9 TAJNE INFORMACJE 

Przed sesją Mistrz Gry powinien przygotować Tajne Informacje dla graczy, np. 

w formie wydruków na kawałkach kartki. Gracze aktywni kontrolujący daną 

postać zobowiązani są podzielić się Tajnymi Informacjami z graczami 

nieaktywnymi, jednak w tajemnicy przed graczami prowadzącymi drugą 

postać. Czyli – gdy Gracz aktywny kontrolujący Eryka otrzymują którąś z Tajnych 

Informacji, przekazuje tę kartkę Graczowi nieaktywnemu kontrolującemu 

Eryka. I analogicznie Graczki.  

1. Po przeczytaniu wycinku artykułu informującego o śmierci Michałka wręcz 

osobie, która przeczytała gazetę Tajną Informację numer 1 (zwracając 

uwagę, czy jest to Gracz, czy Graczka!). Jeśli osoba ta przeczyta wycinek 

na głos/przekaże go drugiej osobie, również i jej przekaż Tajną Informację 

numer 1. 

2. Po rozpoznaniu, że Klaunowski to Dawid, czyli w momencie, gdy z jego 

twarzy zmyty zostanie makijaż, przekaż Graczowi i Graczce aktualnie 

prowadzącym postaci Magdy i Eryka Tajną Informację numer 2. 

3. Gdy Dawid zostanie rozpoznany PRZED znalezieniem wycinka gazety, 

przekaż Graczowi i Graczce aktualnie prowadzącym postaci Magdy i Eryka 

Tajną Informację numer 3. 
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Tajna Informacja numer 1 

Dla Graczy:  

 

TDDI to silne psychotropy, które bierzesz od jakiegoś czasu w tajemnicy przed 

żoną. Kupujesz je od swojego dealera.  

 

Dla Graczek: 

 

TDDI to silne psychotropy, które bierzesz od jakiegoś czasu w tajemnicy przed 

mężem. Kupujesz je od swojego dealera.  

 

Tajna Informacja numer 2 

Dla Graczy: 

 

To Dawid, twój dealer.  

 

Dla Graczek: 

 

To Dawid, twój dealer.  

 

Tajna Informacja numer 3: 

Dla Graczy: 

 

To Dawid, twój dealer. Kupujesz od niego TDDI - silne psychotropy, które 

bierzesz od jakiegoś czasu w tajemnicy przed żoną. 

 

Dla Graczek: 

 

To Dawid, twój dealer. Kupujesz od niego TDDI - silne psychotropy, które 

bierzesz od jakiegoś czasu w tajemnicy przed mężem.  
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10 HANDOUTY 

Wycinek z gazety2, który Magda znajduje w kieszeni oraz kwit od mechanika 

samochodowego, który Eryk znajduje w swoim portfelu. Mistrzu Gry, wydrukuj 

te handouty i wręcz je Graczom, gdy ich postaci znajdą te elementy.  

Dla ułatwienia drukowania handouty umieszczone są na oddzielnych stronach 

poniżej.  

  

 
2 Wycinek z gazety został stworzony darmowym generatorem na stronie 

https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp.  
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 Data: 30 kwietnia 2020 r.  

Nr. Naprawy: 158/042020/12

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia samochodu do serwisu 

Oryginał / Kopia* 

 

Dane samochodu 

Marka:  Honda Accord 

Model:  8 / 2015 

Numer rejestracyjny:     ZSZ 1506 J 

Usterka: 

 

Wymiana chlodnicy. Kalibracja ukladu sterowniczego. Wymiana opon.  

Przewidywana data naprawy: 6 maja 2020 r.  

Dodatkowe uwagi: 

                          Wydano samochód zastepczy 

 

 

Potwierdzenie uprawnia do odbioru samochodu tylko w godzinach otwarcia warsztatu.  

Potwierdzenie jest jedyną podstawą do wydania sprzętu przez warsztat.  

Warsztat nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia potwierdzenia.  

W przypadku zgubienia potwierdzenia jedyną osobą uprawnioną do odbioru jest osoba zgłaszająca do 

naprawy.  

Sprzęt zostaje wydany wtedy po okazaniu dowodu tożsamości osoby odbierającej.  

Informacje na temat aktualnego statusu napraw: tel: 555-369-113.  

Prosimy dzwonić w godzinach otwarcia warsztatu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.  

Michalski 
Podpis osoby przyjmującej sprzęt do serwisu.   
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11  KARTY POSTACI 

 

 

Imię: Eryk 

Wiek: 33 lata.  

Jestem żonaty od 6 lat, poznałem żonę, Magdę, bardzo dawno, w 

czasach młodości. Jesteśmy razem niezmiernie szczęśliwi, mimo 

drobnych problemów finansowych.  

Mój syn Michał 26 kwietnia skończył 4 lata, przyjęcie urodzinowe było 

urocze.  

Od młodości miałem problemy z kontrolowaniem złości i gniewu. Jednak 

dość szybko udało mi się znaleźć sposób na radzenie sobie z silnymi 

emocjami. Przez długie lata trenowałem kick-boxing, dzięki czemu 

miałem idealną możliwość wyładowywania negatywnych emocji w 

kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, nie czyniąc nikomu krzywdy. 

Dzięki mojej pracy mam szansę wyładować całą agresję, mogę dowoli 

krzyczeć i wyobrażać sobie, że pozbawiam zębów kolejnych 

otaczających mnie idiotów uderzając w worek treningowy. W pracy 

pozwalam sobie prawie na wszystko.  Jednocześnie dyscyplina, którą 

wyrobił we mnie sport nauczyła mnie kontroli emocji w życiu 

codziennym. Emocji, które nie mają wstępu do domu. Pracuję jako trener 

na AWF'ie.  

Ostatnio zauważyłem, że mój gniew niemal całkowicie zniknął, w pełni 

kontroluję swoje emocje. 
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Imię: Eryk 

Wiek: 33 lata.  

Jestem żonaty od 6 lat, poznałem żonę, Magdę, bardzo dawno, w 

czasach młodości. Jesteśmy razem niezmiernie szczęśliwi, mimo 

drobnych problemów finansowych.  

Mój syn Michał 26 kwietnia skończył 4 lata, przyjęcie urodzinowe było 

urocze.  

Od młodości miałem problemy z kontrolowaniem złości i gniewu. Jednak 

dość szybko udało mi się znaleźć sposób na radzenie sobie z silnymi 

emocjami. Przez długie lata trenowałem kick-boxing, dzięki czemu 

miałem idealną możliwość wyładowywania negatywnych emocji w 

kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, nie czyniąc nikomu krzywdy. 

Dzięki mojej pracy mam szansę wyładować całą agresję, mogę dowoli 

krzyczeć i wyobrażać sobie, że pozbawiam zębów kolejnych 

otaczających mnie idiotów uderzając w worek treningowy. W pracy 

pozwalam sobie prawie na wszystko. Jednocześnie dyscyplina, którą 

wyrobił we mnie sport nauczyła mnie kontroli emocji w życiu 

codziennym. Emocji, które nie mają wstępu do domu. Pracuję jako trener 

na AWF'ie.  

Ostatnio zauważyłem, że moja samokontrola niemal całkowicie 

zniknęła, a silne emocje biorą nade mną górę.  
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Imię: Magda 

Wiek: 30 lat.  

Jestem mężatką od 6 lat, mój mąż, Eryk, był na początku przez długi czas 

moim (pierwszym) chłopakiem. Jak w każdym związku mamy swoje 

problemy, ale jesteśmy szczęśliwi.  

Mój syn Michał 26 kwietnia skończył 4 lata, przyjęcie urodzinowe było 

urocze.  

Jestem najstarszą z czterech sióstr. Sytuacja rodzinna nie była 

najweselsza, dlatego byłam, praktycznie odkąd pamiętam, drugą 

matką dla moich sióstr. Wychowywałam je, uczyłam, pilnowałam. To 

przez to stałam się bardzo władcza, nieznosząca sprzeciwu. Ta 

stanowczość i stawianie na swoim za wszelką cenę towarzyszyły mi w 

każdym aspekcie życia. Dopiero na ostatnich latach studiów pod 

wpływem przyjaciółki, a potem też chłopaka nauczyłam się, że nie 

zawsze musi być tak, jak ja mówię, że nie zawsze też mam rację. Dzięki 

ich pomocy znalazłam swoją ścieżkę kariery i dość szybko po studiach 

awansowałam na wysokie stanowisko. Dzięki temu mogę dać upust 

swoim apodyktycznym zapędom i odciąć się od nich w życiu 

prywatnym, czego sumiennie pilnuję. Jestem kierowniczką sklepu 

wielkopowierzchniowego.  

Ostatnio zauważyłam, że moja władczość niemal zniknęła i prawie 

zupełnie podporządkowuję się woli innych.  
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Imię: Magda 

Wiek: 30 lat.  

Jestem mężatką od 6 lat, mój mąż, Eryk, był na początku przez długi czas 

moim (pierwszym) chłopakiem. Jak w każdym związku mamy swoje 

problemy, ale jesteśmy szczęśliwi. 

Mój syn Michał 26 kwietnia skończył 4 lata, przyjęcie urodzinowe było 

urocze.  

Jestem najstarszą z czterech sióstr. Sytuacja rodzinna nie była 

najweselsza, dlatego byłam, praktycznie odkąd pamiętam, drugą 

matką dla moich sióstr. Wychowywałam je, uczyłam, pilnowałam. To 

przez to stałam się bardzo władcza, nieznosząca sprzeciwu. Ta 

stanowczość i stawianie na swoim za wszelką cenę towarzyszyły mi w 

każdym aspekcie życia. Dopiero na ostatnich latach studiów pod 

wpływem przyjaciółki, a potem też chłopaka nauczyłam się, że nie 

zawsze musi być tak, jak ja mówię, że nie zawsze też mam rację. Dzięki 

ich pomocy znalazłam swoją ścieżkę kariery i dość szybko po studiach 

awansowałam na wysokie stanowisko. Dzięki temu mogę dać upust 

swoim apodyktycznym zapędom i odciąć się od nich w życiu 

prywatnym, czego sumiennie pilnuję. Jestem kierowniczką sklepu 

wielkopowierzchniowego.  

Ostatnio zauważyłam, że moja władczość niemal zupełnie bierze nade 

mną górę – nie ma mowy o żadnym sprzeciwie.  


