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To, że granica między człowiekiem a potworem jest cienka wiadomo od dawna. Do 

ukazania tego przykrego faktu wiele wniosła jednak względnie niedawna literatura, a mianowicie 

powieści gotyckie. Niektóre z nich ukazywały konfrontację niezwykle wręcz prawych bohaterów z 

nikczemnymi łotrami, inne czyniły protagonistami osoby, które same nosiły w sobie mroczną 

stronę, akceptowaną lub nie ale zawsze groźną. Powieści te często działy się w niedostępnych 

miejscach lub wprowadzały elementy fantastyczne, gdy jednak patrzymy na nie dzisiaj często 

wydaje się, że te niestworzone okoliczności służyły tak naprawdę do opowiadania o tym, co dzieje 

się w duszy każdego człowieka. 

  



Słowem wstępu 
Dual RPG to eksperyment: niszowy system uniwersalny. Służy on do rozgrywania inspirowanych 

powieściami gotyckimi i ich współczesnymi adaptacjami historii o postaciach obarczonych słabościami i 

mrocznymi stronami duszy, ale w ramach tej dość ściśle określonej konwencji spełnia funkcję skrzynki z 

narzędziami.  

System ten zawiera prostą mechanikę rozstrzygania testów za pomocą kart, która pozwala ustalić 

nie tylko to, czy jakieś działanie się udało, lecz także i to, czy w jego trakcie nie stało się coś złego – 

ujawniła się mroczna strona postaci lub jej psychika została w pewien sposób nadwyrężona. O ile 

mechanizm sprawdzania, czy działania miały dodatkowe konsekwencje jest uniwersalny, o tyle to, co 

konkretnie może się stać zmienia się w zależności od tego, jaka jest fabuła przygody i kim są bohaterowie 

graczy. Tak samo cała reszta mechaniki – łącznie z regułami otrzymywania obrażeń i umierania – opisana 

jest jako opcjonalna.  

Sesje Duala domyślnie mają się rozgrywać w przeszłości naszego świata, w wieku dziewiętnastym, 

czasami wzbogaconym pewną dozą elementów paranaturalnych. W związku z tym podręcznik nie zawiera 

typowego opisu świata gry. Znajdziesz w nim za to rady dotyczące tego, jak w pojedynkę lub wspólnie z 

graczami opracować taką wizję epoki wiktoriańskiej, w której wszystkim będzie się dobrze grało. 

To modułowe podejście do zawartości gry wynika przede wszystkim z tego, że uważam 

proponowaną konwencję – historię gotycką z wyraźnym wątkiem osobistym – za bardzo angażującą 

formułę gry, która może mocno pobudzić emocje graczy i grozić przekroczeniem ważnych dla nich granic. 

Stąd zależy mi na tym, by to, jak dokładnie przebiegać będzie sesja wynikało nie z autorytatywnych 

nakazów podręcznika, a z ustalenia tego między wszystkimi grającymi. To moje przekonanie stoi za 

decyzją, by to, jakie dokładnie mroczne strony postaci mogą pojawić się w grze było przypisane do 

pojedynczych przygód i ich bohaterów, nie zaś całego systemu. 

Jest też drugi powód. Dual nadaje się zarówno do rozgrywania jednostrzałów, jak i kampanii. 

Prowadziłem na tej mechanice oba rodzaje przygód i oba sprawdziły się dobrze, ale zobaczyłem też, że 

oba mają różne potrzeby, jeśli chodzi o różnicowanie postaci. Na pojedynczej sesji bohater może być 

ledwie co zarysowany dzięki podstawowym współczynnikom, ale w kilkusesyjnej przygodzie lepiej, by 

wyróżniał się od innych czymś więcej – mającymi znaczenie mechaniczne cechami charakteru, 

umiejętnościami czy też stopniowym rozwijaniem tych, a nie innych atrybutów. Przy tym takie 

oczekiwania względem przygód też są bardzo subiektywne i niektórym graczom nie będzie przeszkadzał 

brak rozwoju postaci w kampanii, a innym brak mechaniki mocniej różnicującej bohaterów zacznie 

doskwierać już w trakcie pojedynczej sesji. Stąd wszelkie reguły związane z bardziej szczegółowym opisem 

postaci są podane jako opcjonalne. 

I wreszcie liczę na to, że taka forma spisania Duala sprawi, że gra ta będzie jaśniej pokazywać 

swoje kluczowe elementy i zarazem pozostawiać więcej swobody. Uważam, że systemy modułowe i łatwo 

poddające się modyfikacji są ciekawe, gdyż można wypróbować je na różne sposoby i łatwo przykroić do 

swoich potrzeb. Sądzę też, że w systemie, gdzie prawie wszystko jest opcją, nieliczne rozwiązania 

„obowiązkowe” mogą bardziej wybrzmieć i mocniej skupić uwagę grających, wyraźniej pokazywać, o czym 

jest dana gra. W Dualu to, że postaci mogą ujawnić swoją mroczną stronę jest bazowym elementem 

mechaniki, to że mogą być ranione i ginąć – opcjonalnym. Bardzo wyraźnie widać po tym, jaki styl gry 

wspiera ten system. A jeśli taki styl Wam odpowiada, czemu nie mielibyście ustalić wszelkich innych 

szczegółów tak, jak jest Wam wygodnie? 

 Podręcznik, który właśnie czytasz składa się z trzech części – Podstawy, Postaci i Przygody. 

Pierwsza wyjaśnia, jak przebiega rozgrywka w Dual RPG i co jest do niej potrzebne oraz przedstawia 



bazową mechanikę, druga opisuje tworzenie postaci a trzecia zawiera materiały przydatne dla 

prowadzącego sesje w tym systemie. Jako, że poniższa wersja Duala nie jest kompletna, podręcznik 

wieńczy także krótki tekst o tym, jakie dodatkowe materiały planuję umieścić w pełnym wydaniu gry. 

 

 W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim testerom i konsultantom Duala: Karolinie 

Gali, Staszkowi Krawczykowi, Witoldowi Krawczykowi, Jasonowi Morningstarowi, Weronice Pęter, Piotrowi 

Szczerbińskiemu, Mateuszowi Twardowskiemu-Kęcikowi oraz Michałowi Werderowi. Bez Was ta gra nigdy nie 

doszła by do etapu, na jakim znajduje się obecnie – i mam nadzieję, że z Waszą pomocą dojdzie jeszcze dalej!  

 

Podstawy 
 Dual RPG zakłada klasyczny podział narracji przy stole – jeden z grających jest Narratorem, który 

opisuje świat dookoła postaci oraz konsekwencje ich czynów, każde z pozostałych graczy wciela się zaś w 

pojedynczą postać. Warto jednak zauważyć, że mechanika gry mocno promuje rozgrywanie opowieści 

posiadającej konkretną konwencję i tematykę. Dlatego też by wszyscy bawili się dobrze ważne jest, by 

Narrator omówił z pozostałymi graczami to, w co każdy chce się bawić i jaka opowieść będzie dla niego 

satysfakcjonująca. W części Przygody znajdziesz różne sposoby na to, jak wspólnie stworzyć zadowalające 

wszystkich realia gry. 

 Dual RPG może służyć do prowadzenia zarówno pojedynczych sesji, jak i kampanii. Rozgrywki 

różnej długości mają różne potrzeby w kwestii różnicowania między sobą postaci oraz możliwości ich 

rozwoju, a mechanika tego systemu uwzględnia to dzięki swojej modułowości. Do jednostrzału o 

wyraźnym wątku przewodnim wystarczą lekko zarysowane postaci dysponujące wartościami trzech 

Atrybutów, w planowanej na kilka sesji kampanii wzbogacą się one o Cnoty i Skazy oraz Umiejętności i 

wreszcie Punkty Doświadczenia.  

Do gry potrzebna jest talia 52 kart od dwójek do asów (bez jokerów) oraz kilka kartek, które posłużą 

za karty postaci i notatki Narratora. 

 

Mechanika 

 W grze, którą właśnie czytasz kluczowa jest odpowiedź na dwa pytania – po pierwsze, czy 

planowane przez postaci działania udały się, a po drugie, co powiedziały nam one o bohaterze. Dlatego 

też za każdym razem, gdy gracz opisuje czyny postaci, których powodzenie nie jest pewne a konsekwencje 

istotne, Narrator zarządza test. Podczas testu postać ciągnie kilka kart z talii – to, ile dokładnie, zależy od 

wartości jej Atrybutu. Następnie zagrywa jedną z nich. 

Każda z wyciągniętych kart oznacza jedną z opcji rozwiązania stojącego przed postacią problemu. 

Im wyższa karta, tym pomyślniejsze rozwiązanie. Karty od „2” do „4” świadczą o wyjątkowej porażce, w 

której postać nie osiąga swojego celu i ponosi dodatkowe negatywne konsekwencje. Od „5” do „7” 

pojawia się zwyczajna porażka wiążąca się tylko z tym, że zamierzone działanie nie udaje się. Karta „8” 

lub wyższa to sukces, który wystarczy, by poradzić sobie z problemem, a Walet lub wyżej oznacza 

wyjątkowy sukces, który będzie miał bardziej długofalowe, pozytywne konsekwencje dla postaci. 

Konsekwencje sukcesu oraz porażki są zwykle jasne – postaci udaje się lub nie to, co zamierzyła. 

W przypadku wyjątkowej porażki Narrator może też opisać dodatkowe konsekwencje logicznie wynikające 

z działań postaci, na przykład próbując postrzelić wroga przypadkiem trafia ona w przechodnia. Jeśli zaś 



gracz wybierze kartę, która gwarantuje wyjątkowy sukces, może sam opisać, co w działaniu postaci ma się 

udać szczególnie dobrze. Narrator powinien zaakceptować ten opis, jeśli tylko nie uzna go za przesadzony, 

a jeśli tak – zaproponować coś innego. Przykładowo gracz, którego postać osiągnie wyjątkowy sukces w 

próbie grzecznego przekonania lokaja, by wpuścił ją do posiadłości, ma pełne prawo zaproponować, by 

ten lokaj już zawsze traktował postać przychylnie. 

 O ile wysokość karty określa, jak dobrze powiódł się test, o tyle jej kolor informuje, w jaki sposób 

postać poradziła sobie z zagrożeniem. Czerwone kolory – kier (♥) i karo (♦) – oznaczają „czysty”, 

nieobciążony żadnymi konsekwencjami sukces, zaś czarne - pik (♠) i trefl (♣) – zwycięstwo, które 

ujawniło mroczną stronę postaci. ta mroczna strona może wynikać zarówno z osobistej Skazy bohatera, 

jak i z ogólnej Skazy przygody, czyli tego, jakie podkreśla ona problemy i mroczne strony ludzkiej natury. 

Chciwa postać w historii podkreślającej ludzkie okrucieństwo może więc zachować się w brutalny sposób 

albo ujawnić swoje przywiązanie do materialnych bogactw.  

 Gracz sam wybiera, którą kartę zagrać. Z nielicznymi wyjątkami zagrywanie czarnych nie przynosi 

niczego poza kłopotami, więc gdy do zdania testu w sposób, jaki go zadowala wystarczy czerwona warto 

wybrać właśnie tę. Gdy jednak czarne karty będą wyższe, zaczyna się problem – poradzenie sobie z 

wyzwaniem wiąże się z zachowaniem, które w jakiś sposób kala postać moralnie i może się na niej zemścić 

w przyszłości. 

 Jeśli gracz zdecyduje się wykorzystać czarną kartę sam opisuje, w jaki sposób zachowuje się jego 

postać – w granicach wytyczonych przez Skazę jej i przygody. Narrator ustala za to konsekwencje. Opis 

tego, w jaki sposób to robi znajdziesz w części Przygody. Choć to, jakie ogólnie mogą być konsekwencje 

działań postaci jest jedną z rzeczy, które warto ustalić w pełnym gronie grających na początku sesji 

konkretne mechaniczne rozwiązania powinny być niespodzianką – zwłaszcza, że niektóre mogą się 

ujawnić dopiero kilka scen później. 

 Jeśli gracz bardzo nie chce, by postać zachowała się według którejkolwiek z pociągniętych przez 

niego kart – zwłaszcza, gdy wszystkie są czarne – może nie zagrać żadnej z nich. To oznacza jednak, że 

bohater nie tylko nie przezwycięża stojącej przed nim trudności, ale nawet nie próbuje tego zrobić. Jeśli 

rzecz dzieje się między ludźmi takie nagłe zaniechanie może stać się źródłem plotek i innych problemów. 

  

Postać 
 Przed stworzeniem postaci do Dual RPG ustal z Narratorem i resztą graczy, o czym opowiadać 

będzie dana przygoda i jacy bohaterowie do niej pasują. Jak już wiesz system ten służy do rozgrywania 

opowieści dziejących się w wieku XIX, ale poza tym od inwencji Narratora i graczy może zależeć bardzo 

wiele. Być może Wasza przygoda będzie rozgrywać się w osnutym mgłą Londynie, gdzie przybyć może 

bohater dowolnej narodowości, płci i klasy społecznej, ale może być i tak, że Narrator zaproponuje Wam 

– lub wymyśli wspólnie z Wami – przygodę, w której każda z postaci musi być członkiem organizacji 

zwalczającej potwory, nastoletnim arystokratą dorastającym na angielskiej prowincji lub czarnoskórym 

przybyłym do Europy, by uciec przed silniejszymi w Nowym Świecie uprzedzeniami rasowymi. 

 Gdy będziesz już wiedział(a), jakie postaci dobrze odnajdą się w przygodzie, wymyśl swoją. Na 

pewno przyda jej się imię i ogólna koncepcja, ale poza tym nadaj jej tak wiele lub tak mało rysów, jak tylko 

chcesz. Możesz poprzestać na haśle w rodzaju „Laura Wellington, osierocona dziedziczka fortuny” lub 

przygotować dłuższy opis obejmujący historię oraz osobowość i ozdobiony znalezionym w Sieci 

portretem z epoki. Nie twierdzę, że do prowadzenia postaci wystarczy wiedza o tym, że jest osieroconą 



dziedziczką fortuny, ale nie każdy gracz lubi szczegółowo opracowywać swoją postać przed sesją – wielu 

czuje się lepiej z ubraniem jej w więcej detali w trakcie gry.  

 

Atrybuty 

Gdy fabularna koncepcja postaci będzie już gotowa czas zająć się jej statystykami. Najważniejsze z 

nich to trzy Atrybuty: 

Ciało – siła, zwinność i wytrzymałość fizyczna 

Umysł – spryt, spostrzegawczość i wiedza 

Duch – siła woli i przekonań oraz urok osobisty 

Tworząc postać przydzielasz jednemu Atrybutowi wartość 3, innemu 2 a trzeciemu 1. Wartości te 

określają, ile kart ciągniesz podczas testów związanych z danym Atrybutem. Jak pamiętasz Dual jest 

systemem, w którym ważne jest nie tylko to, czy postać rozwiązuje swoje problemy, ale i to, jak to robi, nie 

krępuj się więc opisywać swoich działań tak, by w teście móc wykorzystać lepszy Atrybut. Negocjacje 

można rozstrzygnąć zarówno nieustępliwością (Duch), jak i sprawną argumentacją (Umysł). Pamiętaj 

jednak o tym, że  rozwiązanie tej samej sytuacji różnymi Atrybutami będzie miało różne konsekwencje 

fabularne – fabrykant inaczej zapamięta kogoś, kto go przegadał, a inaczej kogoś, kto ze stoickim 

spokojem powtarzał raz za razem swoją ofertę.  

 

Skaza 

 W prawie każdej historii opowiadanej za pomocą Dual RPG warto, by postaci zmagały się z jakąś 

osobistą słabością – czymś, czego w sobie nie akceptują ale też nie mają sił w pełni się od tego odciąć. We 

wprowadzeniu do systemu zapowiedziałem, że w minimalistycznym wariancie mechaniki do opisu postaci 

wystarczą tylko Atrybuty i faktycznie tak jest. Skazy zabraknąć może jednak tylko w jednostrzałach o 

bardzo wyraźnym wątku przewodnim, dlatego też domyślnie jest tu opisana jako reguła dotycząca 

wszystkich postaci. Gra bez jej wykorzystania jest wyjaśniona w części Przygody. 

 Skazą może być dowolna negatywna cecha, która ma szansę ujawnić się w zachowaniu postaci i 

wpływać na jej działania. Oczywiście warto przemyśleć, jaka Skaza ciekawie pasowała by do ogólnego 

klimatu przygody ustalonego wcześniej między graczami.  

By opisać Skazę wystarczy nazwać ją jednym lub dwoma słowami i, jeśli sama ta nazwa nie jest jasna, 

dodać kilka słów opisu. Oto przykładowe Skazy: 

Pojedyncze hasło: gniewna; tchórzliwy; okrutna; samolubny; niecierpliwa; chciwy. 

Hasło i opis: nieokrzesana – często łamie normy społeczne; zależny – zbyt łatwo polega na innych; 

zmęczona – łatwo odpuszcza i poddaje się zwątpieniu. 

 

  



Reguły opcjonalne 

Poniższe reguły nie będą pasować do niektórych przygód w Dualu, mogą jednak bardzo ubarwić inne.  

 

Nadprzyrodzona Skaza 

Jeśli dana przygoda zakłada istnienie sił nadprzyrodzonych Skazą może być też niebezpieczna 

interwencja takowych w życie postaci. To jeden ze sposobów, by stworzyć postać władającą „magią” – 

wszak skazy uaktywniają się, gdy gracz wybierze czarną kartę, więc warto, by nadprzyrodzona Skaza 

zarówno plątała postać w kłopoty, jak i pomagała jej rozwiązać stojący przed nią problem.  Zagranie 

czarnej karty z wykorzystaniem nadprzyrodzonej Skazy oznacza więc, że postać sięga po swój 

nadnaturalny talent i ponosi związane z nim konsekwencje. Ponieważ taka Skaza będzie często 

wykorzystywana warto, by nadprzyrodzona moc pozwalała rozwiązać wiele różnych problemów. 

Przykładowe nadprzyrodzone Skazy: zawsze przy Tobie – postaci pomagają duchy, żądając czegoś 

w zamian; koślawy los – manipulowanie przypadkiem i trafem, które zawsze jakoś kogoś krzywdzi; bestia 

we mnie – wewnętrzne rezerwy, sięganie po które wzmacnia mroczne ja postaci. 

 

Cnoty 

 Nie każda sesja Duala wymagała będzie podkreślania jasnych stron postaci. Konwencja gotycka w 

wydaniu, jakie proponuje ta gra opowiada przede wszystkim o walce ze słabościami. Jeśli jednak uznacie, 

że chcecie, by bohaterowie mieli też bardzo wyraźne pozytywne cechy, możecie rozsądzić je tak: każda 

postać posiada dwa punkty Cnót, które określają zalety jej charakteru. Gracz może albo wymyślić dwie 

jasne strony postaci i przypisać każdej po jednym punkcie Cnoty, albo związać oba punkty z jedną, 

niezwykle wyrazistą pozytywną cechą.  

Każdy punkt Cnoty pozwala raz na sesję potraktować czarną kartę jako czerwoną, ale tylko, jeśli 

można wyjaśnić to cnotą, do której dany punkt jest przypisany. Działając pod presją czasu trudno 

uzasadnić zrobienie czegoś bez negatywnych konsekwencji tym, że jest się Cierpliwym… 

Przykładowe Cnoty: Cierpliwa, Życzliwy, Mężna, Opanowany. 

 

Punkty Doświadczenia 

 Prowadząc dłuższe przygody w Dualu warto zadbać o jakąś formę rozwoju postaci. Proponuję 

rozegrać to w sposób, który przypomina wzmacnianie bohaterów w wielu innych grach fabularnych ale 

jest nieco bardziej dynamiczny. 

Każda postać otrzymuje 1 Punkt Doświadczenia po zakończeniu każdej sesji oraz za każdym 

razem, gdy w fabule przygody wydarzy się ważny punkt zwrotny. Punkt Doświadczenia można wydać 

podczas testu, by dociągnąć o jedną kartę więcej. W takim wypadku należy opisać, jak doświadczenie 

postaci pomaga jej w poradzeniu sobie, oraz zaznaczyć użycie Punktu obok Atrybutu, który był podstawą 

testu. Gdy postać wzmocni swoje testy danego Atrybutu o jeden raz więcej, niż obecnie go ma, Atrybut na 

stałe rośnie o jeden.  

  



Rany i Śmierć 

 Jak wyjaśniłem w opisie mechaniki porażka w teście domyślnie ma tylko konsekwencje fabularne 

– bohaterowie nie udaje się to, co zamierzał, i być może znajduje się w jeszcze gorszej sytuacji, niż przed 

przystąpieniem do testu. Takie podejście wynika z tego, że Dual jest grą mocno skupioną na rozwoju 

osobowości postaci i opowieści o nich. Niektóre grupy mogą jednak woleć, by porażki miały 

konsekwencje mechaniczne a postaci były śmiertelne. Wtedy proponuję skorzystać z poniższych reguł. 

Porażki i wyjątkowe porażki w testach zazwyczaj mają tylko konsekwencje fabularne. Jeśli jednak 

postać po takiej porażce chce spróbować zmierzyć się z daną sprawą raz jeszcze, przed powtórnym testem 

odnosi Ranę. Powtarzanie testu po porażce oznacza Lekką Ranę, po wyjątkowej porażce – Ciężką. Lekka 

Rana zmniejsza Atrybut o 1 na czas jednego testu, Ciężka – do czasu, gdy postać będzie mogła odpocząć. 

Jeśli postać z Lekką Raną uzyska kolejną porażkę (zwykłą lub wyjątkową), Rana staje się Ciężka. 

Gdy postać uzyska na danym Atrybucie tyle Ciężkich Ran, iloma punktami tej cechy dysponuje, 

zostaje wyłączona z gry. W przypadku Ciała staje się nieprzytomna lub zbyt słaba, by działać, po zranieniu 

Ducha poddaje się rozpaczy lub mdleje. Z kolei obniżenie do zera Umysłu wywołuje różne formy obłędu. 

Jak zwykle Ciężka Rana mija, gdy postać będzie mogła odpocząć, do tego czasu jednak Bohaterowie 

Niezależni mogą podejmować działania mające na celu jej uśmiercenie – zastrzelić, nastraszyć na śmierć 

czy namówić do samobójstwa. 

 

Przygody 
 Rola Narratora w Dual RPG nie różni się znacznie od roli Mistrza Gry w wielu innych systemach. 

Jedyną jej nietypową (choć mającą odpowiedniki w niektórych innych grach) cechą jest to, że poza 

prowadzeniem przygody Narrator ma za zadanie rozsądzać konsekwencje czynów postaci związanych ze 

Skazami. Zarówno różne postaci, jak i różne przygody mogą mieć różne Skazy, a że wady te dotyczą 

ogólnego nastroju gry i pojawiających się w niej poważnych, niekiedy drastycznych motywów Twoim 

zadaniem jest też zadbać, by wszyscy przy stole bawili się dobrze i czuli w miarę komfortowo. 

 

Projektowanie przygód 

 Jeśli chcesz prowadzić Dual RPG zastanów się najpierw, jaki rodzaj przygody chciałbyś stworzyć. 

Pamiętaj, że ta gra służy do rozgrywania sesji nawiązujących klimatem do powieści gotyckich i 

demaskujących słabości bohaterów – czy w obrębie takiej konwencji jest coś, o czym chciałbyś prowadzić 

sesję? Jeśli tak, zacznij ją planować. 

 Wydaje mi się, że masz do dyspozycji dwa zasadnicze podejścia do tego zadania. W pierwszym 

tworzysz w miarę spójną wizję tego, jaką przygodę chciał(a)byś poprowadzić, a następnie proponujesz ją 

graczom. Jak pisałem wyżej komfort i zainteresowanie wszystkich grających jest bardzo ważny, ale nie 

każdy gracz musi być miłośnikiem wspólnego ustalania, w co będziecie grać. Wielu miłośników gier 

fabularnych woli przygotować postać pasującą do wcześniej opracowanego konceptu prowadzącego i nie 

ma w tym nic złego, dopóki tacy gracze wiedzą i akceptują to, jakie wątki pojawią się na sesji. Możesz więc 

przykładowo rozesłać wśród znajomych taki opis: Chcę poprowadzić sesję o podróży w głąb Afryki mocno 

akcentującą problemy związane z niewolnictwem i wyzyskiem ludności. Bohaterowie powinni być owładnięci żądzą wiedzy i 

sławy, ale nie muszą zgadzać się na zastany rasistowski porządek. To, ile przemocy i poniżenia będzie obecne na sesji 

zależy od tego, z jakimi scenami wszyscy będziemy czuć się komfortowo – pogadamy o tym przed pierwszą sesją.  



 Wspólne zaplanowanie przygody też jest jednak opcją. W takiej sytuacji Twoja propozycja 

ogranicza się do bardzo szczątkowego zarysu akcentującego tylko to, co dla Ciebie absolutnie kluczowe: 

Poprowadziłbym coś o wiktoriańskiej arystokracji parającej się czarną magią albo Mam pomysł na sesję o dobroczyńcach, 

którzy prowadzą podejrzane interesy na boku swojej działalności charytatywnej. Jeśli znajdziesz graczy 

zainteresowanych taką fabułą zaproś ich na burzę mózgów, podczas której ustalicie, co konkretnie 

interesuje ich w takiej fabule, jakie mają pomysły na postaci i wątki. Wspólnie wymyślcie zrąb fabuły, choć 

oczywiście pozostaw sobie w jej ramach dość swobody, by zaskakiwać graczy zwrotami akcji. 

 Mając już opracowaną w ten czy inny sposób fabułę i wiedząc, kim będą postaci możesz ustalić, w 

jaki sposób nastrój przygody będzie oddany w mechanice. Odpowiada za to Skaza Przygody. 

 

Skaza Przygody 

 Bohaterowie mają swoje prywatne słabości, ale wiele przygód w Dualu opowiadać będzie też o 

walce całej drużyny z pewną ludzką słabością, której wszechobecność jest głównym motywem przygody. 

Owa Skaza Przygody to druga obok osobistej Skazy słabość, jaka może ujawnić się w postaci przy 

zagraniu czarnej karty. Jeśli opracowałeś już ogólny pomysł na przygodę zapewne nie będziesz miał(a) 

problemu z ustaleniem, co powinno być jej naczelną Skazą.  

 I tak w opisanym wyżej przykładzie przygody dotykającej tematyki kolonializmu i niewolnictwa 

Skazą ma być „żądza wiedzy i sławy”. Oznacza to, że wszystkie zaangażowane w fabułę postaci będą 

naprawdę mocno pragnąć, by spenetrować głąb Czarnego Lądu i zapisać się dzięki temu w historii świata, i 

w trudnej sytuacji mogą zrobić coś paskudnego, by osiągnąć ten cel. 

 Przykładowe Skazy Przygody: dwulicowość, okrucieństwo, ciekawość, arogancja, obłuda. 

 

Słabości zamiast grzechów 

 Skazy Przygody zazwyczaj są jakąś negatywną cechą charakteru, której powszechność wśród ludzi 

stanowi ważny motyw sesji. Nie każda przygoda musi być jednak tak pesymistyczna, by podkreślać 

mroczne strony ludzkości i skłaniać wszystkie postaci do podobnych niegodnych zachowań. W niektórych 

przygodach Skaza może zamiast tego podkreślać wrażliwość i słabość bohaterów, nie skłaniając ich do 

niczego naprawdę złego ale podkreślając, że pewne elementy świata ich przytłaczają. 

 Przykładowe Skazy będące słabościami: przewrażliwienie – nieradzenie sobie z drastycznymi 

widokami i brutalnością; zabobonność – widzenie działania sił nadprzyrodzonych tam, gdzie ich nie ma; 

naiwność – wiara w dobre intencje reszty świata, niedocenianie zagrożeń i złych zamiarów.  

 

Bez Skazy postaci 

 W niektórych przypadkach możecie uznać, że osobne Skazy poszczególnych postaci nie są 

potrzebne – nie chcecie pokazywać ich wnętrza, zależy Wam raczej na wykreowaniu historii, w której 

wszyscy zmagają się z tą samą słabością przedstawioną jako problem całej ludzkości lub przynajmniej 

grupy, do której należą postaci. To właśnie ten typ przygody, w której możecie nie przydzielić postaciom 

żadnych Skaz podczas ich tworzenia. Pamiętajcie tylko, że w takiej sytuacji Skaza przygody staje się 

naprawdę ważnym, wszechpotężnym motywem i zapewne każda z postaci nieraz przed nią ulegnie. 

 Prawdę mówiąc taka sesja wydaje mi się najłatwiejsza do przeprowadzenia, gdy owa naczelna 

Skaza będzie raczej słabością. Przykładowo przygody nawiązujące do bardziej sentymentalnych odmian 



gotyku mogą opowiadać o grupce młodych idealistów, którzy nie mają jednostkowych Skaz, a ich 

wspólnym problemem jest naiwność. 

 

Działanie Skaz 

 Jak pisałem wcześniej gracze nie muszą z początku znać dokładnego mechanicznego działania 

Skaz. Wystarczy, by wiedzieli, jakimi Skazami odznaczają się ich postaci oraz przygoda, bo tego 

potrzebują, by opisywać działania bohaterów przy zagrywaniu czarnych kart. 

Gdy gracz wybierze czarną kartę oddaje Ci ją, a Ty masz prawo wykorzystać ją później. Karta ta 

staje się swoistą walutą, którą możesz wydać na sprowadzenie na postać rozmaitych nieszczęść w dalszej 

części gry. Oto sposoby, na jakie możesz wykorzystać tak nagromadzone karty – liczby w nawiasach 

oznaczają liczbę kart, jakiej wymaga wykorzystanie danej zdolności: 

Konsekwencje (1) – po czasie ujawniają się konsekwencje wcześniejszego czynu postaci. Ich zakres 

powinien być podobny do tego, jakie wprowadził(a)byś przy wyjątkowej porażce. 

Koszmar (1) – inny bohater ma koszmar, w którym widzi postać jako złoczyńcę. Koszmar może, ale 

nie musi pokazywać sytuacji, w której postać zagrała w teście czarną kartę. 

Sumienie (1) – świadomość win postaci uderza w nią, na chwilę wyłączając z akcji. Gracz może 

zadeklarować, że postać ignoruje swoje sumienie i działa normalnie, ale wtedy Narrator zachowuje zagraną 

właśnie kartę i dobiera kolejną – ciągnie z talii, aż wyciągnie czarną, po czym tasuje.  

Wyznanie (2) – postać zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobiła. Musi wyznać 

komuś swoje czyny lub poddać wyrzutom sumienia (jak wyżej, nie może ich zignorować). W tym drugim 

wypadku Narrator zachowuje wyższą z kart zastosowanych, by aktywować Wyznanie. 

Przytłoczenie (2) – w życiu postaci ostatnio wydarzyło się zbyt wiele i nie jest ona w stanie sobie z 

tym poradzić. Zostaje wyłączona na chwilę z akcji, przy czym gracz nie może tego zignorować. 

Zatwardziałość (2) – zagraj ten efekt w trakcie testu, by wszystkie karty, które pociągnie w nim 

postać liczyły się jako czarne. Jeśli gracz nie wykorzysta Cnoty ma do wyboru albo aktywować Skazę, albo 

odstąpić od testu. 

Odkupienie (2) – postać czuje potrzebę zrobienia czegoś, co naprawi jej winy. Jeśli niczego takiego 

nie zrobi, Narrator zachowuje zagrane karty i dobiera kolejną. 

Intuicja (2) – ważny Bohater Niezależny instynktownie czuje, że postać ma coś na sumieniu i od razu 

jest do niej negatywnie nastawiony.   

Powyższe sposoby odnoszą się do fabularnych i moralnych konsekwencji akcji postaci. nie wszystkie 

będą pasować do każdych warunków, ale ogólnie rzecz biorąc w każdej wykorzystującej Dual RPG 

przygodzie może się zdarzyć scena, w której warto będzie po nie sięgnąć. W przeciwieństwie do nich te 

opisane poniżej nie pasują do każdej opowieści, wykorzystują bowiem elementy fantastyczne. Jeśli jednak 

Twoja przygoda i tak je zakłada, nadprzyrodzone konsekwencje Skaz mogą ją ubarwić: 

Ujawnienie (1) – gdy postać walczy z istotą oddaną złu (potworem, czarnoksiężnikiem etcetera) może 

się nagle okazać, że przeciwnik wie o jej Skazie. To, jak ją wykorzysta, zależy od sytuacji. 

Piętno (1+) – postać zostaje trwale dotknięta piętnem zła, które popełniła. Wybierz jeden efekt 

Piętna za każdą kartę, jaką zagrasz, by je nałożyć, lub wymyśl własne w oparciu o poniższe: 



-Zwierzęta źle reagują na postać – łagodne uciekają, drapieżne stają się agresywne. 

-Cień postaci porusza się niezależnie od niej, parodiując jej ruchy i grożąc innym. 

-Dłonie postaci stają się bardzo zimne, ich dotyk – nawet przez rękawiczki – sprawia innym lekki ból. 

-Pod spojrzeniem postaci wszystko udaje się gorzej i mniej zręcznie, ale tylko, gdy nie chce ona tego 

powodować.   

Mroczny sobowtór (3) – gdzieś w świecie gry pojawia się potwór noszący twarz postaci i starający się 

pod nią podszyć. 

 

Co dalej? 
 Materiały, które właśnie przeczytałeś, to tylko część tego, co chciałbym zawrzeć w ostatecznym 

kształcie podręcznika do Dual RPG. Ta cząstkowa publikacja podyktowana jest ograniczeniami 

objętościowymi narzucanymi przez konkurs Rzut Na Inicjatywę 4, w którym mój system startuje, oraz moją 

chęcią pokazania tej wstępnej wersji światu z nadzieją otrzymania informacji zwrotnych. 

 Kompletna wersja podręcznika będzie zawierała dodatkowo: 

 Obszerniejszy wstęp dokładniej tłumaczący, co rozumiem przez konwencję gotycką, i 

omawiający liczne przykłady filmów, książek, komiksów, sztuk teatralnych oraz innych mediów, które 

mogą posłużyć za inspirację do prowadzenia sesji Duala. 

 Więcej przykładów pokazujących, jak ma przebiegać tworzenie postaci, wykonywanie testów, 

projektowanie przygód i wykorzystywanie Skaz oraz propozycje wykorzystywania talii kart jako generatora 

losowego wspierającego kreatywność Narratora i graczy. 

 Szkice przygód zawierające plan fabuły oraz Skazę Przygody i inne informacje mechaniczne. 

Będą one mogły służyć zarówno jako materiał na pierwsze sesje w tym systemie, jak i wskazówka, jak 

projektować własne.  

 Reguły konfrontacji z ludzkimi i nieludzkimi Bohaterami Niezależnymi, w tym reguły 

pozwalające potworom i innym sługom Zła wykorzystywać zagrane przez postaci czarne karty przeciwko 

nim samym. 

 Dodatkowe reguły tworzenia i rozwoju postaci pozwalające nadać bohaterowi Umiejętności 

precyzujące to, w czym jest szczególnie dobry oraz wykorzystywać zagrane przez bohatera karty do 

wprowadzania retrospekcji pełniej obrazujących jego przeszłość i osobowość. 

 Gdy ta wersja będzie gotowa na pewno ogłoszę to na swoim blogu Plany i Plotki. Już teraz 

zapraszam na niego, jeśli chcesz skomentować obecną wersję Duala – zrób to proszę pod postem, w 

którym ją opublikowałem. 

 Serdecznie dziękuję za poświęcenie mojemu systemowi czasu! 

Marek „Planetourist” Golonka 

http://rni3.blogspot.com/2016/01/regulamin-rni4.html
https://planplot.wordpress.com/?p=139&preview=true
https://planplot.wordpress.com/?p=139&preview=true
https://planplot.wordpress.com/?p=139&preview=true

