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Informacje ogólneI

księgę	przygód
8	kart	podróży	
40	kart	wyboru
24	karty	eliksirów
50	kart	wiedzy
106	żetonów	ekwipunku
30	żetonów	niespodzianek

2. Zawartość gry

8	pasków	postępu
1	pasek	upływu	czasu
40	patyczków	drewnianych
drewniane	koło	TAU
sakiewkę materiałową
instrukcję

Gra	przygodowo-scenariuszowa	„Gościniec…poprzez	czas	i	przestrzeń”	zawiera:

3. LicZba gracZy

W	grę	przygodowo-scenariuszową	„Gościniec…poprzez	czas	i	przestrzeń”	może	grać	od	4	do	8	osób.	Bardzo	
łatwo	można	jednak	dorobić	dodatkowe	elementy	gry	(Karty	Decyzji	i	Osobiste	Paski	Postępu),	co	umożliwia	
zwiększenie	liczby	osób	grających	do	poziomu...	nieokreślonego!	Zdroworozsądkowym	ograniczeniem	wydaje	
się	jednak	liczba	12	graczy	(ze	względu	na	tempo	rozgrywki).		

4. wiek i beZpiecZeństwo gracZy

Gra	przygodowo-scenariuszowa	„Gościniec…poprzez	czas	i	przestrzeń”	przeznaczona	jest	dla	graczy	powyżej	 
9	(dziewiątego)	roku	życia	(9+).	Każda	gra	powinna	odbywać	się	pod	nadzorem	osoby	pełnoletniej.	Zalecamy,	 
by	 Mistrzem	 Gry	 była	 zawsze	 osoba	 pełnoletnia.	 Przed	 rozpoczęciem	 gry	 prowadzący	 i	 gracze	 powinni	 
zapoznać	 się	 z	 informacjami	 prawnymi	 dotyczącymi	 bezpieczeństwa	 rozgrywki	 i	 odpowiedzialności,	 
patrz	rozdział:	INFORMACJE	PRAWNE.

5. podstawowe rodZaje roZgrywki

Ścieżka	Pytań	Rafaela	-	gracze	układają	Gościniec	z	23-27	Kart	Pytań	Rafaela	i	kolejno	odpowiadają	na	pytania	 
z	każdej	karty,	rozwijając	swój	Autorytet.	Po	dotarciu	do	Stajenki	odczytywane	są	odpowiednie	Epilogi	Końcowe	
Gościńca.	(czas	rozgrywki:	20-60	minut,	zależny	od	liczby	graczy)

Gościniec...	poprzez	czas	i	przestrzeń	-	gracze	podróżują	Gościńcem	zgodnie	z	zasadami	opisanymi	w	rozdziale	
III.	Jak	się	gra	w	Gościniec?	–	ściąga	dla	Mistrza	Gry.	(czas	rozgrywki:	1-8	godzin,	zależny	od	liczby	graczy	 
i	przebiegu	rozgrywki)

1. specyfika i ceL gry „gościniec... poprZeZ cZas i prZestrZeń”
Celem	gry	 jest	zmierzenie	się	z	wyzwaniami	Gościńca	 i	dotarcie	do	Stajenki	na	spotkanie	ze	Świętą	Rodziną	 
w	ściśle	określonym	czasie,	z	jak	najwyższymi	wskaźnikami	Autorytetu	i	Reputacji.

Nasza	 gra	 umożliwia	 jednak	 dużo	 więcej.	 Została	 zaprojektowana	 jako	 narzędzie	 budowania	 relacji	
międzyludzkich	 –	 zwłaszcza	 rodzinnych	 i	 międzypokoleniowych.	 Z	 tego	 względu	 polecamy	 ją	 szczególnej	
uwadze	 rodziców	 i	 innych	osób,	którym	zależy	na	wspólnym	 i	wartościowym	spędzaniu	czasu.	Wymaga	 to	
oczywiście	zbudowania	odpowiedniej	atmosfery	rozgrywki	przez	Mistrza	Gry,	wierzymy	jednak,	że	z	pomocą	
specjalnie	 zaprojektowanych	przygód	 i	 akcesoriów	będzie	 to	nie	 tylko	w	pełni	możliwe,	 ale	 również	bardzo	
satysfakcjonujące!

Chcemy	 pomóc	 jeszcze	 bardziej!	 Dlatego	 zapraszamy	 wszystkich	 Mistrzów	 Gry	 do	 śledzenia	 fanpage’a	 
fb.com/gragosciniec	oraz	strony	www.gragosciniec.pl.	Będziemy	tam	zamieszczać	kolejne	informacje	i	materiały	
pomocne	w	„wyciśnięciu”	pełnego	potencjału	gry!	Serdecznie	zapraszamy!	

Dodatkowe	elementy	do	wykorzystania	
przez	graczy	do	rozwinięcie	gry:

1	pusta	karta	podróży 
5	pustych	kart	wiedzy
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Zanim	 będzie	 można	 wyruszyć	 na	 wyprawę	 poprzez	 czas	 i	 przestrzeń	 -	 konieczne	 są	 pewne	 działania	
przygotowujące.
Pierwszym	 i	 najważniejszym	 jest	 przygotowanie	 się	 do	 niej	 samego	Mistrza	Gry!	W	 tym	 celu	 proponujemy	
wykonać	następujące	kroki:

1. prZygotowanie się MistrZa gry (Mg)

1. Przeczytać	instrukcję	i	poradnik	Mistrza	Gry.
2. Ujarzmić	 (w	 przypadku	 Panów)	 lub	 oswoić	 (w	 przypadku	 Pań)	 Księgę	 Przygód.	 Mamy	 nadzieję,	 

że	 uznacie	 Księgę	 Przygód	 za	 przyjazną	 i	 przejrzystą,	 zachęcamy	 jednak	 do	 prześledzenia	 toku	 
scenariuszy	–	a	zwłaszcza	do	zapoznania	się	z	wyzwaniami.	Pozwoli	to	na	swobodniejsze	i	płynniejsze	
prowadzenie	właściwej	rozgrywki.	

3. W	przypadku	jakichkolwiek	wątpliwości	prosimy	o	zadawanie	pytań	na	fanpage’u	gry	–	z	przyjemnością	
odpowiemy	i	podpowiemy.

Mistrzu	Gry!	Jeżeli	zastanawiasz	się,	dlaczego	nie	piszemy	o	instrukcji	dla	gracza,	już	odpowiadamy	–	instrukcja	
ta	brzmi	następująco:	Siadaj i baw się świetnie!	I	tak	też	należy	przekazać	ją	graczom.	To	Ty	prowadzisz	rozgrywkę	
i	znasz	odpowiedzi	na	wszystkie	pytania.	Masz	je	zawarte	właśnie	w	instrukcji	MG	oraz	w	poradniku	MG.	

2. prZygotowanie eLeMentów gry

MG	przygotowuje	wyprawę	w	następujący	sposób:
• przygotowanie	 NIEZBĘDNYCH	 akcesoriów	 uzupełniających	 (patrz:	 rozdział	 PORADNIK	 MISTRZA	

GRY),
• przygotowanie	 DODATKOWYCH	 akcesoriów	 budujących	 atmosferę	 rozgrywki	 (patrz:	 rozdział	

PORADNIK	MISTRZA	GRY).

Następnie	MG	przygotowuje	samą	rozgrywkę	poprzez:
• rozdanie	 graczom	 Osobistych	 Pasków	 Postępu	 oraz	 znaczników	 (po	 2	 brązowe	 i	 2	 pomarańczowe	 

na	gracza),
• rozdanie	graczom	zestawów	Kart	Decyzji	(patrz:	KARTY	DECYZJI),
• przygotowanie	żetonów	Ekwipunku	(„jedynek”	i	„dziesiątek”),	koła	TAU,	Skali	Upływu	Czasu	oraz	stosu	

Pytań	Rafaela,
• ułożenie	stosu	Kart	Gościńca	rewersami	do	góry,
• włożenie	do	Sakwy	Niespodzianek	 żetonów	Niespodzianek	oraz	 ew.	 elementów	opcjonalnych.	 (patrz:	

SAKWA	NIESPODZIANEK)

prZygotowanie roZgrywkiII
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sZcZegółowe eLeMenty roZgrywkiIII
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1. karty gościńca (karty podróży)
Każda	karta	jest	powiązana	z	odpowiednim	scenariuszem	w	Księdze	
Przygód.	Ilustracja	na	karcie	ma	pomóc	graczom	w	zobaczeniu	tego,	
co	ich	spotyka,	po	wysłuchaniu	narracji	rozpoczynającej.

Na	 dole	 Karty	 Gościńca	 znajdują	 się	 Opcje	 Początkowe,	 z	 których	
gracze	wybierają	jedną.

2. podejMowanie decyZji (karty decyZji)

Podczas	 rozgrywki	 gracze	 będą	 wielokrotnie	 podejmować	 decyzje	
–	 od	wyboru	 Początkowej	 Opcji	 Karty	 Gościńca	 do	 szczegółowych	
decyzji	w	trakcie	rozgrywania	scenariusza.

Każdy	 gracz	 otrzymuje	 zestaw	 pięciu	 (A,B,C,D,E)	 Kart	Wyboru	 na	
czas	rozgrywki.	Karty	te	służą	do:

• wskazywania	osobistej	odpowiedzi	na	Pytania	Rafaela,
• wskazywania	własnej	decyzji	podczas	podejmowania	Decyzji	drużynowej.

3. karty pytań rafaeLa (karty wiedZy)
W	 określonych	 momentach	 wyprawy	 (Prolog,	 Epilogi	 scenariuszy)	
pojawia	się	Archanioł	Rafael,	który	zwraca	się	do	graczy	z	pytaniami.		
Jeden	z	graczy	losuje	wówczas	Kartę	z	Pytaniem	Rafaela,	a	następnie	
odczytuje	 na	 głos	 pytanie	 i	 podaje	 możliwe	 odpowiedzi.	 Każdy	 
z	 graczy	 może	 zobaczyć	 pytanie	 i	 odpowiedzi	 –	 MG	 pilnuje,	 
aby	 gracze	 nie	 sprawdzali	 tyłu	 karty	 (są	 tam	 efekty	 odpowiedzi).	
Każdy	 gracz	 wybiera	 odpowiedź	 i	 kładzie	 swoją	 Kartę	 Decyzji	
REWERSEM	do	góry.

• MG	podaje	możliwe	do	wyboru	opcje,
• MG	pyta	po	kolei	każdego	z	graczy,	którą	opcję	chce	wybrać	i	dlaczego,
• po	zapytaniu	wszystkich	graczy	MG	zachęca	do	krótkiej	dyskusji	–	1	minuta,
• jeżeli	dyskusji	nie	ma	lub	czas	upłynął,	MG	zamyka	dyskusję	i	mówi:	„Proszę	o	decyzje”,
• każdy	gracz	kładzie	wybraną	Kartę	Decyzji	REWERSEM	DO	GÓRY,
• gdy	wszystkie	karty	są	wyłożone,	MG	prosi	o	 ich	odwrócenie	–	wybierana	 jest	 ta	opcja,	która	zdobyła	

największą	liczbę	głosów.	W	przypadku	remisu	następuje	powrót	do	dyskusji	i	ponowny	wybór	–	aż	do	
skutku.	

Schemat	podejmowania	decyzji	jest	zawsze	taki	sam:



Każde	 pytanie	 Rafaela	ma	 pięć	możliwych	 odpowiedzi	 oraz	 odpowiadających	 im	 domyślnie	 efektów	 dla	
gracza:

Pełna	poprawna      
Przybliżona	poprawna      
Kreatywna

          
Dowcipna                    
Błędna

+2	pkt	AUTORYTETU
+1	pkt	AUTORYTETU
gracz	 może	 podjąć	 się	 kreatywnej	 obrony	 swojej	 odpowiedzi	 –	 ma	 ukazać,	 
iż	 z	 pewnej	 perspektywy	 ta	 odpowiedź	 może	 być	 logiczna.	 Jeżeli	 większość	
graczy	uzna	obronę	za	wystarczającą	(kciuk	w	górę),	gracz	uzyskuje	1	EKW	oraz	
1	fant	z	SN	(Sakwy	Niespodzianek).	Jeżeli	obrona	była	nieskuteczna	(kciuk	w	dół)	 
lub	gracz	zrezygnował	–	nie	otrzymuje	niczego
+1	EKW
gracz	niczego	nie	otrzymuje

...............

.........................
..............................

........................
....

Niektóre	odpowiedzi	mogą	mieć	niestandardowe	efekty.

4. atrybuty osobiste gracZa (osobiste paski postępu)

Każdy	 z	 graczy	 podczas	 rozgrywki	 rozwija	 dwa	 główne	
atrybuty,	które	zadecydują	o	tym,	w	jaki	sposób	przebiegnie	
spotkanie	ze	Świętą	Rodziną,	o	ile	do	niego	dojdzie.	Atrybuty	
te	mogą	mieć	również	wpływ	na	przebieg	przygód	Gościńca.

Autorytet	 -	 rozwija	się	przy	trafnych	odpowiedziach	na	Pytania	Rafaela.	Może	również	zmniejszać	się	 lub	
zwiększać	podczas	realizacji	wyzwań.

Reputacja	-	zwiększa	się	lub	zmniejsza	w	wyniku	decyzji	i	działań	podejmowanych	w	trakcie	wędrówki.

Wartości	 tych	Atrybutów	są	zaznaczane	przez	każdego	gracza	na	Osobistym	Pasku	Postępu	przy	pomocy	
drewnianych	wskaźników	o	dwóch	kolorach.

Pomarańczowy	oznacza	trwale	osiągnięty	przez	gracza	poziom	danego	atrybutu	(STAŁA	REPUTACJA	lub	
AUTORYTET).	Poziom	ten	jest	uznawany	w	każdej	kolejnej	rozgrywce	(gracz	rozpoczyna	kolejną	wyprawę	
z	takim	poziomem	Atrybutu).	Poziom	ten	może	się	zwiększyć	TYLKO	WÓWCZAS,	gdy	w	trakcie	rozgrywki	
gracz	zdobędzie	większą	liczbę	punktów	(brązowy	wskaźnik).

Brązowy oznacza	sumę	punktów	zdobytą	w	ramach	bieżącej	rozgrywki	dla	danego	Atrybutu.	

Przykład:  
W trakcie pierwszej gry gracz zdobył 12 pkt. AUTORYTETU (brązowy znacznik). Oznacza to, że w następnej grze 
gracz umieszcza wskaźnik pomarańczowy w tym miejscu (12 pkt.) i od początku gry przysługuje mu taki poziom 
AUTORYTETU. Znacznik brązowy umieszcza się znowu na początku skali i tylko ten wskaźnik przesuwa się przy 
zdobywaniu punktów AUTORYTETU w danej grze. Jeżeli brązowy znacznik zrówna się w trakcie rozgrywki  
ze wskaźnikiem pomarańczowym, to pomarańczowy zostaje usunięty, a brązowy przesuwany jest dalej, wyznaczając 
nowy poziom AUTORYTETU STAŁEGO. 
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5. upływ cZasu w grZe (skaLa upływu cZasu)

Czas	 w	 grze	 liczony	 jest	 w	 dniach	 podróży.	 Spotkanie ze 
Świętą	Rodziną	jest	możliwe	jedynie	wówczas,	gdy	drużynie	
uda	się	dojść	do	Stajenki	pomiędzy	23	a	27	dniem	wyprawy.
Upływ	 jednego	 dnia	 kosztuje	 każdego	 gracza	 1	 EKW.  
Jeżeli	 gracze	 są	w	 niewoli,	 nie	 płacą	 EKW	 za	 upływ	 czasu.	 

MG	 kontroluje	 upływ	 czasu	 i	 zaznacza	 go	 na	 Skali	 Upływu	 Czasu	 drewnianym	 znacznikiem	 zgodnie	 
z	instrukcjami	ze	scenariusza	–	gracze	powinni	widzieć	Skalę	Upływu	Czasu.

6. sakwa niespodZianek (żetony niespodZianek)
Zawiera	 fanty,	 które	 mogą	 być	 losowane,	 jeżeli	 gracz	 zdobył	 do	 tego	 prawo	 (odpowiednia	 odpowiedź	 
na	Pytanie	Rafaela,	efekty	zdarzeń	i	wyzwań	w	trakcie	gry).

Przed	 rozpoczęciem	 rozgrywki	 MG	 wrzuca	 do	 SN	 żetony	 Niespodzianek	 oraz	 opcjonalne	 fanty	 (patrz:	
Poradnik	MG,	Dodatkowe	Akcesoria).

Żetony	Niespodzianek	 zawierają	 opisy	 Efektów.	Niektóre	 żetony	Niespodzianek	 dają	 szansę	 na	 zdobycie	
przez	 gracza	 punktów	 podwyższających	 Reputację.	 Po	 wylosowaniu	 takiego	 żetonu	 należy	 pokazać	 
go	MG,	 a	 następnie	można	 podjąć	 się	 wykonania	 opisanego	 na	 nim	 zadania.	MG	 decyduje,	 czy	 zadanie	 
zostało	wykonane.	Gracz	ma	prawo	odrzucić	wyjęty	żeton	bez	jego	wykorzystywania	–	wrzuca	go	z	powrotem	
do	Sakwy.

7. ekwipunek (żetony ekwipunku)

Ekwipunek	jest	wykorzystywany	do:

• podróżowania	–	każdy	1	dzień	wyprawy	to	koszt	1	EKW	płacony	przez	każdego	gracza;	aby	można	było	
podróżować,	każdy	gracz	musi	posiadać	co	najmniej	1	EKW;

• podejmowania	się	niektórych	wyzwań	–	o	ile	jest	to	wskazane	w	opisie;
• wykonywania	efektów	zdarzeń	–	Ekwipunek	bywa	zużywany	przy	okazji	zdarzeń	w	trakcie	rozgrywki		

–	utrata,	darowizny,	opłaty,	transakcje.

Uzyskanie	Ekwipunku:

• podczas	 PROLOGU	 i	 EPILOGU	 każdego	 scenariusza	 Archanioł	 Rafael	 obdarowuje	 każdego	 gracza	
wskazaną	liczbą	żetonów	Ekwipunku,

• wyciągnięcie	odpowiedniego	żetonu	z	Sakwy	Niespodzianek,
• w	wyniku	realizacji	niektórych	opcji	i	wyzwań	w	trakcie	rozgrywki,
• poprzez	Poszukiwanie	Ekwipunku.	(patrz:	Księga	Przygód	Gościńca,	Poszukiwanie	Ekwipunku)

Gracze	mogą	dowolnie	przekazywać	sobie	żetony	Ekwipunku.

Ekwipunek	w	grze	symbolizuje	wszystko	to,	co	jest	niezbędne	w	podróży.	Ekwipunek	
jest	 reprezentowany	 przez	 żetony	 Ekwipunku	 –	 żeton	 z	 ilustracją	 torby	 i	 flakonu	 
to	 1	 punkt	 EKW,	 żeton	 z	 ilustracją	 stosu	 różnych	 bagaży,	 sakw,	 flakonów	 to	 10	
punktów	EKW.
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8. karty specjaLne (eLiksiry i kuLa słońca)
W	grze	występują	Karty	Specjalne,	które	mogą	być	używane	do	wpływania	na	przebieg	rozgrywki,	zwłaszcza	
realizowanych	wyzwań.	Karty	te	mogą	być	zdobywane	przez	graczy	w	trakcie	rozgrywki.

Eliksiry	Balsamona	

Eliksiry	ogólne

Ciała,	 Umysłu	 i	 Ducha	 –	 poprawiają	 Rezultat	 wyzwania	 
o 1 poziom.	 Mogą	 być	 stosowane	 przy	 każdym	 wyzwaniu	
danego	Rodzaju	lub	Typu	zawierającego	się	w	danym	Rodzaju	
–	 np.	 Eliksir	 Ciała	 może	 być	 stosowany	 do	 wyzwań	 Ciała,	 
lecz	także	do	wyzwań	Siły,	Zwinności,	Szybkości	i	Celności.

Eliksiry	specjalistyczne

Poprawiają	Rezultat	wyzwania	o	2	poziomy.	Mogą	
być	stosowane	wyłącznie	do	wyzwań,	których	Typ	
odpowiada	nazwie	eliksiru	–	np.	Eliksir	Siły	może	
być	stosowany	wyłącznie	do	wyzwań	Siły.	

Ofiarowana,	 poprawia	 rezultat	 każdego	 wyzwania	Wywierania	Wpływu	 o	 3	 poziomy,	 
a	jeżeli	nie	ma	poziomów	–	zapewnia	najlepszy	Rezultat.

Kula	Słońca

Dzielą	się	na	dwa	rodzaje:	Ogólne i Specjalistyczne. 
Podział	ten	odpowiada	podziałowi	wyzwań	na	Rodzaje	i	Typy.	

Jeżeli	w	danym	wyzwaniu	Rezultaty	nie	są	opisane	w	postaci	skali	z	poziomami,	o	tym,	jak	użycie	eliksiru	
poprawi	wynik	wyzwania,	decyduje	MG.

Informacja	o	tym,	na	jakie	wyzwania	i	jak	oddziałuje	dany	eliksir,	znajduje	się	na	rewersie	karty.

Zastosowanie	eliksiru	musi	być	zgłoszone	do	MG	przed	 rozpoczęciem	wyzwania.	Każdy	eliksir	może	być	
wykorzystany	dwukrotnie	–	 jeżeli	używa	go	jedna	osoba,	 lub	jednokrotnie	–	 jeżeli	używa	go	cała	drużyna.	 
Po	zużyciu	karta	eliksiru	jest	zwracana	MG.

7



9. cZynnik tau (koło tau)
W	niektórych	sytuacjach	podczas	rozgrywki	konieczne	jest	określenie	czynnika	TAU.	Odbywa	się	to	poprzez	
silne	zakręcenie	wskazówką	na	kole	TAU	i	odczytanie	wskazanej	przez	nią	wartości	z	odpowiedniej	skali	–	
TAU10,	TAU20,	TAU100	(zgodnie	z	instrukcją	ze	scenariusza).

księga prZygód gościńcaIV

To	zapis	przygód,	przez	które	może	podążyć	drużyna.	Przygody	te	są	stworzone	w	formie	scenariuszy	tak,	
aby	każda	wyprawa	mogła	istotnie	różnić	się	od	poprzednich.

1. proLog słowo archanioła rafaeLa – roZpocZęcie wyprawy

Pierwsze	 spotkanie	 z	 Archaniołem	 Rafaelem	 rozpoczyna	 grę.	 Podaje	 on	 drużynie	 najważniejsze	 zasady	
podróży,	wyjaśnia	swoją	rolę,	motywuje	do	starań,	a	na	koniec	zadaje	pierwsze	Pytanie	Archanioła	Rafaela	 
i	obdarowuje	Ekwipunkiem	niezbędnym	do	rozpoczęcia	podróży.	Następnie	otwiera	wrota	czasu	i	przestrzeni	
i	wyprawa	rozpoczyna	się.

2. scenariusZe prZygód

Każdy	z	nich	jest	wielowątkowym	opisem	jednej	z	przygód	pojawiających	się	w	trakcie	wyprawy.	Rozgrywanie	
jednego	scenariusza	zawsze	rozpoczyna	się	od	Narracji	Rozpoczynającej	i	wyboru	jednej	z	Opcji	Początkowych.	

Każdy	scenariusz	może	być	rozgrywany	wielokrotnie,	a	 jego	przebieg	i	efekty	mogą	się	od	siebie	znacząco	
różnić	(odmienne	decyzje,	inne	wyniki	wyzwań).	Oznacza	to,	że	nawet	rozgrywanie	tego	samego	scenariusza	
będzie	za	każdym	razem	inną	przygodą.	

3. epiLogi końcowe gościńca

Odczytywane	są	w	momencie	zakończenia	podróży	Gościńcem.	Szczegółowe	zasady	odczytywania	Epilogów	
opisane	są	w	Księdze	Przygód	Gościńca.

Po	odczytaniu	Epilogów	Końcowych	Archanioł	Rafael	przenosi	drużynę	do	ich	Czasu,	w	miejsce,	z	którego	
wyruszyli,	a	MG	odczytuje	Epilog	Archanioła	Rafaela.

4. epiLog archanioła rafaeLa – ZaMknięcie wyprawy

MG	odczytuje	właściwy	Epilog,	po	czym	następuje	koniec	gry.

5. posZukiwanie ekwipunku

W	dowolnym	momencie	podróży	drużyna	może	podjąć	decyzję	o	Poszukiwaniu	Ekwipunku	(za	wyjątkiem	
sytuacji,	w	których	 jest	 to	wyraźnie	zabronione	w	scenariuszu	 lub	gdy	MG	nie	pozwoli	na	poszukiwanie).	
Gdy	drużyna	decyduje	o	rozpoczęciu	Poszukiwań	Ekwipunku	–	a	MG	dopuszcza	do	niego	–	MG	realizuje	
Drużynowe	 Wyzwanie	 Spostrzegawczości.	 Uzyskany	 rezultat	 wskaże,	 ile	 Ekwipunku	 zostało	 znalezione	
przez	drużynę.	
Szczegółowe zasady opisane są w Księdze Przygód Gościńca, Poszukiwanie Ekwipunku.
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jak się gra w gościniec? – ściąga	dla	Mistrza	GryV

Rozpoczęcie	wyprawy
1. prZebieg wyprawy

• MG	odczytuje	PROLOG	Słowo	Archanioła	Rafaela.
• Po	odczytaniu	zadaje	graczom	pierwsze	pytanie	Rafaela	 (Karty	Pytań	Archanioła	Rafaela)	 i	 rozdaje	po	 

5	żetonów	Ekwipunku.
• Gracze	zaznaczają	uzyskane	punkty	Autorytetu	na	Osobistych	Paskach	Postępu.

Podążanie	Gościńcem	–	rozgrywanie	kolejnych	scenariuszy	Księgi	Przygód	Gościńca.

Zakończenie	wyprawy.	Wyprawa	kończy	się,	gdy:

a. drużyna	zadecydowała	o	zakończeniu	wyprawy	w	danym	dniu	–	MG	przechodzi	do	Epilogów	Gościńca	
właściwych	dla	danego	dnia	wyprawy,	a	po	nich	do	Epilogu	Archanioła	Rafaela;

b. osiągnięty	został	limit	czasu	na	Skali	Upływu	Czasu	(41	dzień	wyprawy)	–	MG	przechodzi	do	Epilogów	
Gościńca	dla	41	dnia	wyprawy,	a	po	nich	do	Epilogu	Archanioła	Rafaela;

c.	 Archanioł	Rafael	ocalił	drużynę	przez	śmiercią	–	MG	przechodzi	do	Epilogu	Archanioła	Rafaela.	

2. roZgrywanie scenariusZa
1. Jeden	z	graczy	losuje	Kartę	Gościńca	i	kładzie	ją	na	stole	rewersem	do	góry	–	nie	pokazując	graczom!
2. MG	 sprawdza,	 jaki	 to	 scenariusz,	 i	 odnajduje	 go	 w	 Księdze	 Przygód.	 Następnie	 prosi	 wszystkich	 

o	 zamknięcie	 oczu	 i	 odczytuje	 narrację	 rozpoczynającą.	 UWAGA!	 MG	 informuje	 graczy,	 że	 jest	 ona	 
czytana	TYLKO	JEDEN	RAZ	–	drużyna	ma	zapamiętać	jak	najwięcej	informacji	z	czytania,	bo	mogą	być	
one	ważne	przy	podejmowaniu	decyzji.	Gracze	mogą	poprosić	o	przypomnienie	niektórych	elementów	
narracji,	 jednak	 mogą	 to	 być	 tylko	 takie	 elementy,	 które	 i	 w	 rzeczywistości	 dałyby	 się	 ponownie	
zaobserwować,	 tzn.	MG	powinien	 odmówić	ponownego	 odczytania	 tego,	 co	 powiedziała	 jakaś	 postać	 
z	narracji	lub	opisu	pojedynczego	zdarzenia.

3. Po	odczytaniu	narracji	rozpoczynającej	MG	odwraca	Kartę	Gościńca	i	pokazuje	graczom.	Gracze	mogą	ją	
teraz	dokładnie	obejrzeć.	Karta	pozostaje	odkryta,	aż	do	momentu	zakończenia	scenariusza.

4. Gracze	dokonują	Wyboru	Opcji	Początkowej	scenariusza	–	MG	przeprowadza	Decyzję	drużyny	(patrz:	
Szczegółowe	zasady	rozgrywki,	Podejmowanie	Decyzji).

5. MG	 przechodzi	 do	 wybranej	 opcji	 i	 rozpoczyna	 rozgrywanie	 jej	 zgodnie	 z	 zasadami	 rozgrywania	
scenariusza.

6. Dotarcie	 do	 sformułowania	Ruszacie w dalszą drogę	 oznacza	 ZAWSZE	 zakończenie	 danej	 przygody	 
i	przejście	do	jej	EPILOGU.

7. Po	odczytaniu	EPILOGU,	udzieleniu	odpowiedzi	na	kolejne	pytanie	Rafaela	 i	otrzymaniu	Ekwipunku,	
MG	odwraca	Kartę	Gościńca	rewersem	do	góry	i	układa	w	ciągu	kart.	W	ten	sposób	kolejne	przebyte	karty	
będą	tworzyć	Gościniec	do	Betlejem.

8. Jeżeli	gracze	kontynuują	rozgrywkę,	to	następuje	powrót	do	punktu	1.
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3. uprosZcZony scheMat roZgrywania scenariusZa

Narracja

Rozpoczynająca

Początek	scenariusza	–	odczytanie	
narracji	rozpoczynającej	przez	MG

1Gracze	dokonują	wyboru	
Opcji	Początkowych	
scenariusza.	MG	przechodzi	
do	odpowiedniej	Opcji

Opcja A Opcja B Opcja C Opcja DTekst pisany czarną kursywą 
to tekst do narracyjnego, 

„klimatycznego” odczytania 
graczom przez MG

1
Narracja	to	głównie	tekst	
narracyjny,	do	„klimatycznego”	
odczytania	przez	MG

2
Aktywność	MG	to	najczęściej	
Decyzje	drużyny,	których	ma	
dopilnować	MG.	Może	też	
zawierać	dodatkowe	informacje	
wyłącznie	do	wiadomości	MG

3

Wyzwanie	zawiera	wszystkie	
informacje	niezbędne	do	
realizacji	wyzwania	

Tekst	napisany	prostą,	
czarną	czcionką	to	tekst	

informacyjny,	czytany	przez	
MG	graczom

Tekst	pisany	prostą,	błękitną	
czcionką	to	informacja	
dla	MG.	Może	dotyczyć	
Efektów	decyzji	lub	 

wyzwań,	także	zawierać	
dodatkowe	instrukcje.	Tekst 
błękitny	nigdy	nie	jest	
odczytywany	graczom

Tekst	napisany	prostą,	
czerwoną	czcionką	to	

ważny	tekst	informacyjny,	
odczytywany	głośno	przez	
MG.	Dotyczy	najczęściej	
bezpieczeństwa	gry

Numer	Kroku	
w	wybranej	Opcji

Kolory	belek	podpowiadają	
MG,	jakiego	rodzaju	Krok	 
jest	do	zrealizowania:

zielony	–	narracja
błękitny	–	aktywność	MG
pomarańczowy	-	wyzwanie

Koniec	scenariusza	
odczytywany	przez	MG,	 

po	którym	następuje		pytanie	
Archanioła	Rafaela,	a	

gracze	dostają	po	5	żetonów	
Ekwipunku

EPILOG scENarIusza
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4. opis eLeMentów scenariusZa

Teksty	informacyjne,	
do	zwykłego	

odczytania	graczom

Numer	Kroku	
w	danej	Opcji

Krok	„błękitny”,	czyli	aktywność	MG	będąca	w	tym	wypadku	
przeprowadzeniem		Decyzji	drużynowej.	MG	podaje	graczom	 

dostępne	opcje	wyboru	(A i B),	odczytując	jednocześnie	w	sposób	
narracyjny,	co	oznacza	dana	opcja	(MG	czyta:	„Opcja	A	oznacza	–	
niczego	od	niego	nie	chcemy	–	idziemy	stąd!,	Opcja	B	oznacza	-	...”).	
Gracze	dokonują	wyboru	i	w	zależności	od	ich	decyzji	MG	przechodzi	

albo do Kroku 3	w	ramach	rozgrywanej	Opcji,	albo	zmienia	Opcję	
scenariusza	i	przechodzi	do	Opcji B

Kolor	błękitny	
–	Krok	będący	
aktywnością	MG

Teksty	narracyjne,	
do	„klimatycznego”	
odczytania	graczom

Informacje	dla	MG,	dokąd	ma	
przejść,	przy	odpowiednim	

wyborze	drużyny

Krok	„zielony”,	czyli	narracja	do	odczytania.	Tutaj	dodatkowo	po	zakończeniu	narracji	MG	
ma	do	wykonania	działania	oznaczone	błękitną	czcionką.	A	konkretnie:	ma	zaznaczyć	upływ	
3	dni	na	Skali	Czasu;	ma	przekazać	graczom,	że	każdy	z	nich	otrzymuje	po	jednym	punkcie	

Autorytetu	i		Reputacji;	drużyna	otrzymuje	trzy	wybrane	Eliksiry	Specjalne;	
następnie	MG	przechodzi	do	EPILOGU	scenariusza

Teksty	narracyjne,	
do	„klimatycznego”	
odczytania	graczom

Informacje	dla	MG	mówiące	mu,	
jakie	Efekty	ma	zrealizować	po	
przeczytaniu	narracji	oraz	dokąd	
powinien	przejść	po	tym	Kroku

Numer	Kroku	
w	danej	Opcji

Kolor zielony 
–	Krok	będący	

narracją
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Krok	„pomarańczowy”,	czyli	wyzwanie.	MG	odczytuje	cel	i	zasady	na	głos	(za	wyjątkiem	tekstów	
na	niebiesko	oraz	tych,	które	są	już	samym	wyzwaniem),	tak	aby	wszyscy	mogli	zorientować	się,	
na	czym	polega	wyzwanie.	Odpowiada	na	ew.	pytania	graczy,	a	następnie	realizuje	wyzwanie	

zgodnie	z	opisem	i	podanymi	zasadami

Teksty	informacyjne,	
do	zwykłego	

odczytania	graczom
Wyzwanie	wspólne	

dla	graczy
Typ	wyzwania:	
KREATYWNOŚĆ

Rodzaj	wyzwania:	
U,	czyli	Umysł

Numer	Kroku	
w	danej	Opcji

Informacja	dla	MG,	
dokąd	ma	przejść	
po	zrealizowaniu	

wyzwania

Wyzwanie	do	zrealizowania	przez	drużynę.	
W	tym	wypadku	polega	ono	na	odnalezieniu	
nazw	kolorów	ukrytych	w	wylosowanych	

zdaniach
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W	przypadku	powyższego	wyzwania	Rezultaty	i	Efekty	opisane	są	w	osobnym	Kroku	–	poniższa	
tabela	-		ze	względu	na	ich	obszerność.	Będzie	to	Krok	„zielony”,	gdyż	jest	w	nim	dużo	

narracji	do	odczytania

Kolumna Rezultatów.	MG	odszukuje	
Rezultat	uzyskany	przez	gracza	

lub	drużynę,	a	następnie	odczytuje	
odpowiadający	mu	tekst	narracyjny	 
i	przechodzi	do	Efektów,	wskazanych	 

w	prawej	kolumnie

Kolumna Efektów.	UWAGA!	Kluczową	
zasadą	jest	stosowanie	efektów	w takiej 

kolejności,	w	jakiej	są	podane. 
Przykład:	przy	Rezultacie	0-5,	MG	
najpierw	zaznacza	upływ	1	dnia	

(i	odbiera	od	każdego	gracza	po	1	EKW	
ze	względu	na	upływ	czasu),	następnie	

zabiera	od	każdego	dodatkowo	po	4	EKW,	
o	ile	gracze	jeszcze	posiadają	EKW.	
Na	końcu	przechodzi	do	EPILOGU
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5. dodatkowe Zasady roZgrywania scenariusZa

Opcje	–	Warianty	–	Wybory
W	każdym	scenariuszu	po	narracji	 rozpoczynającej	 następuje	Wybór	Opcji	 Początkowej.	 Scenariusze	mają	
różne	liczby	Opcji	Początkowych	–	od	dwóch	do	pięciu	(od	A	do	E).

Przechodzenie	pomiędzy	Krokami	scenariusza
Podstawowym	 elementem	 każdego	 scenariusza	 są	 Kroki.	 Scenariusz	 prowadzi	 Krok	 po	 Kroku	 i	 zawsze	
wskazuje,	 jeżeli	 należy	 przejść	 do	 Kroku	 o	 innym	 numerze	 niż	 następny.	 Informacja	 dla	 MG	 mówiąca	 
np.	 „Krok	 3”	 oznacza	 przejście	 do	 Kroku	 oznaczonego	 tym	 numerem.	 Numer	 Kroku	 znajduje	 się	 nad	 
kolorową	belką.	Wszystkie	działania	MG	wykonuje	zgodnie	z	 instrukcjami	zawartymi	w	Księdze	Przygód	
Gościńca.	
ZASADA	OGÓLNA	–	jeżeli	nie	jest	to	inaczej	wskazane,	po	zakończeniu	działań	w	ramach	jednego	Kroku	
przechodzi	się	do	Kroku	oznaczonego	kolejnym	numerem.	
ZASADA	 OGÓLNA	 –	 jeżeli	 w	 trakcie	 rozgrywania	 scenariusza	 napotyka	 się	 sformułowanie	 Ruszacie  
w dalszą drogę,	zawsze	oznacza	to	zakończenie	danego	scenariusza	i	przejście	do	EPILOGU.

Wyzwania
Wyzwania	mogą	być	drużynowe	 lub	osobiste	 (realizowane	przez	pojedynczych	graczy).	Każde	wyzwanie	
ma	swój	Rodzaj	i	Typ.	Są	trzy	Rodzaje	wyzwań:	Ciała,	Umysłu	i	Ducha.	Każdy	z	Rodzajów	dzieli	się	na	Typy	
wyzwań.	
Rodzaj:	Ciało	 Typ:	Siła,	Zwinność,	Szybkość,	Celność.
Rodzaj:	Umysł	 Typ:	Komunikacja,	Wywieranie	wpływu,	Pamięć,	Spostrzegawczość,	Kreatywność.
Rodzaj:	Duch	 Typ:	Odwaga,	Opanowanie.

Rodzaj	i	Typ	wyzwania	wskazane	są	w	jego	nagłówku,	np.	wyzwanie	Ciała lub wyzwanie	SIŁY	(C).

Rodzaj	 i	 Typ	wyzwania	 pozwalają	 określić,	 jaka	Karta	 Specjalna	 będzie	 pomocna	 przy	 danym	wyzwaniu	
(patrz.	KARTY	SPECJALNE).

WAŻNE!

Wyzwania	 stworzone	 na	 potrzeby	 gry	 należy	 traktować	 wyłącznie	 jako	 propozycje	 –	 MG	 ma	 prawo	
modyfikować	je	w	zależności	od	potrzeb,	możliwości	swoich	i	drużyny	oraz	bezpieczeństwa	graczy.	

Niektóre	 scenariusze	 mają	 rozbudowany	 wątek	 przygody.	 Pojawiają	 się	 wówczas	 kolejne	 rozgałęzienia	 
w	 trakcie	 rozgrywania	wybranej	Opcji	 Początkowej.	W	 ramach	Opcji	mogą	wystąpić	Warianty,	 te	 z	 kolei	
mogą	 się	 rozgałęziać	 na	Wybory.	 Zawsze	 jednak	 podstawową	 jednostką	 przechodzenia	 przez	 scenariusz	 
(w	Opcjach,	Wariantach	i	Wyborach)	są	Kroki.
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poradnik MistrZa gryVI

1. nieZbędne akcesoria uZupełniające (do prZygotowania prZeZ Mg)
Oprócz	 elementów	 stałych	 gry,	 dostarczonych	 w	 pudełku,	 do	 rozgrywania	 różnych	 wyzwań	 potrzebne	 
są	zużywalne	akcesoria	uzupełniające.	Są	to	proste	elementy	występujące	w	prawie	każdym	domu	lub	tanie	
i	 łatwe	 do	 nabycia.	 Po	 przygotowaniu	 przez	MG	mogą	 być	 dołożone	 do	 pudełka	 i	 uzupełniane	w	miarę	
zużywania	się.

Należy	przygotować	następujące	akcesoria:
• 10	kulek	zrobionych	z	folii	aluminiowej	(średnica	ok.	3-4	cm),
• czyste	kartki	A4	(ok.	10),
• plik	kartek	A4	(ok	50,	mogą	być	porysowane),
• 5	małych,	proporcjonalnych	kamyków	(średnica	ok.	2	cm)	lub	tej	wielkości	kulek	z	folii	aluminiowej,
• 2	pudełka	zapałek,
• pudełko	wykałaczek	(może	być	dodatkowe	pudełko	zaostrzonych	zapałek),
• 20	małych	karteczek	(ok.	4x4	cm,	najlepiej	z	kartonu,	ale	mogą	to	być	tzw.	żółte	kartki,	lub	wycięte	 

z	kartki	A4),	z	narysowanymi,	pojedynczymi	strzałkami,
• nożyczki,
• kilka	ołówków/długopisów.

2. dodatkowe akcesoria uZupełniające (do prZygotowania prZeZ Mg)
Świetny	MG	różni	się	od	dobrego	MG	tym,	że	potrafi	przenieść	do	świata	rozgrywki	wszystkie	zmysły	graczy.	
W	 tym	 celu	 używa	 dodatkowych	 akcesoriów,	 które	 oddziałują	 bezpośrednio	 na	 zmysły:	 słuchu,	 węchu,	
smaku,	zapachu,	dotyku.

Przykładowe	akcesoria	budujące	atmosferę	rozgrywki:

• krótkie	nagrania	dźwiękowe	dopasowane	do	narracji	 rozpoczynających	 (szum	wiatru,	 szelest	 liści,	
gwar	tłumu	ludzi,	świergot	ptaków,	szum	płynącej	wody),

• umieszczenie	w	Sakwie	Niespodzianek	smakołyków	(proponujemy:	5	krówek,	5	śliwek	w	czekoladzie,	
5	michałków;	mogą	to	być	oczywiście	inne	małe	słodycze),

• położenie	na	stole	pomarańczy	nabitej	goździkami,
• egzotyczne	przyprawy	na	talerzyku,
• świeczka	zapachowa,	
• chusty	do	zawiązania	oczu.

Przykładowe	działania	budujące	atmosferę	rozgrywki:

• zamykanie	oczu	przez	graczy	podczas	odczytywania	narracji	rozpoczynającej,
• zadbanie	 o	 to,	 aby	 sesja	 rozgrywana	 była	 w	 pomieszczeniu	 zamkniętym	 –	 jak	 najmniej	 bodźców	

zewnętrznych	rozpraszających	uwagę	graczy	i	niepasujących	do	klimatu	gry.
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Informacje PrawneVII

Gra	 przygodowo-scenariuszowa	 „Gościniec…poprzez	 czas	 i	 przestrzeń”	 przeznaczona	 jest	 dla	
graczy	powyżej	9	(dziewiątego)	roku	życia	(9+).

Każda	gra	powinna	odbywać	się	pod	nadzorem	osoby	pełnoletniej.	Zalecamy,	by	Mistrzem	Gry	była	
zawsze	osoba	pełnoletnia.

Ze	 względu	 na	 to,	 że	 gra	 przygodowo-scenariuszowa	 „Gościniec…poprzez	 czas	 i	 przestrzeń”	
symuluje	rzeczywistość	i	w	trakcie	gry	możliwe	jest	wykonywanie	ćwiczeń,	zadań	zręcznościowych	
lub	 siłowych,	 każdy	 z	 uczestników	 gry	musi	 sam	 i	 na	własną	 odpowiedzialność	 podjąć	 decyzję,	
oceniając	swoje	umiejętności	i	możliwości	oraz	stan	zdrowia,	czy	zadanie	zaproponowane	w	grze	jest	
dla	niego	odpowiednie,	czy	jest	w	stanie	je	wykonać	bez	narażenia	na	ryzyko	uszczerbku	lub	utraty	
swojego	zdrowia	lub	życia,	względnie	zdrowia	lub	życia	innych	uczestników	gry.	W	przypadku	graczy	
niepełnoletnich	taką	decyzję	powinni	podjąć	rodzice/opiekunowie	dziecka	(zobacz	wskazówki	dla	
rodziców/opiekunów).

Nie	należy	wykonywać	wyzwań	(zadań),	które	w	jakikolwiek	sposób	mogą	narazić	któregokolwiek	
z	 uczestników	 gry	 na	 ryzyko	 uszczerbku	 lub	 utraty	 zdrowia	 lub	 życia.	 Niepodjęcie	 wyzwania	
(zadania),	które	może	zostać	uznane	za	stwarzające	ryzyko	uszczerbku	lub	utraty	zdrowia	lub	życia	
danego	uczestnika	gry	 lub	zdrowia	 lub	życia	 innych	uczestników	gry,	nie	zmniejsza	wartości	gry	 
i	sensu	zabawy,	ponieważ	wybory	mają	być	dokonywane	w	grze	podobnie	jak	w	życiu	w	oparciu	 
o	ocenę	swoich	możliwości.	Wycofanie	się	z	wyzwania	(zadania)	nie	wpływa	negatywnie	na	przebieg	
gry	oraz	pozycję	gracza,	który	wycofał	się	z	wyzwania	(zadania).	

W	sytuacji,	gdy	osoba	nadzorująca	przebieg	gry	uzna,	że	dane	wyzwanie	stwarza	niebezpieczeństwo	
uszczerbku	lub	utraty	zdrowia	lub	życia	danego	uczestnika	gry	lub	innych	uczestników	gry,	powinna	
zmienić	wyzwanie,	zmienić	sposób	wykonania	wyzwania	na	bezpieczny	dla	danego	uczestnika	gry	
oraz	innych	uczestników	gry	albo	nie	dopuścić	do	realizacji	wyzwania.	

WSKAZÓWKI	DLA	RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

W	 przypadku	 osób	 niepełnoletnich	 decyzję	 o	 wykonaniu	 lub	 niewykonaniu	 określonego	
wyzwania	(zadania)	podejmują	jego	rodzice/opiekunowie.	Rodzice/opiekunowie	niepełnoletniego	 
samodzielnie	 i	 na	 własną	 odpowiedzialność	 oceniają,	 czy	 dane	 wyzwanie	 (zadanie)	 naraża	
niepełnoletniego	na	ryzyko	uszczerbku	lub	utraty	zdrowia	lub	życia.	

KontaKtVIII

W	razie	pytań	lub	wątpliwości	związanych	z	grą	prosimy	o	kontakt:	kontakt@gragosciniec.pl
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Polskie	Gry	Planszowe	
Sp.	z	o.o.	Sp.k.
ul.	Węgierska	7
30-535	Kraków
tel.	+48	535	282	662
www.polskiegryplanszowe.pl

Fundacja	PROJEKT	POLACY
ul.	Sielecka	5/7
00-738	Warszawa
KRS	0000478435
fundacja@projektpolacy.pl
www.projektpolacy.pl

Wydawca: Producent	i	dystrybutor:
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notatnIK
Możesz tutaj zapisać najważniejsze informacje np. kiedy i z kim grałeś, twoje doświadczenia i uwagi zdobyte podczas gry.
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