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O autorze
Ken St. Andre (ur. 1947 r.) to amerykański pisarz i projektant gier.
Od 1989 r. należy do Stowarzyszenia Amerykańskich Pisarzy Science
Fiction i Fantasy. Poza Tunnels & Trolls ma na koncie gry komputerowe (Wasteland, Wasteland 2), RPG (m.in. Starfaring i Stormbringer),
gry paragrafowe oparte na Tunnels & Trolls (m.in. Deathtrap Equalizer
i Saving Fang) oraz opowiadania i powieści. Mieszka w Phoenix, w stanie Arizona w USA, gdzie przez 36 lat, do 2010 r., pracował jako bibliotekarz; obecnie jest na emeryturze. Ken napisał i własnym sumptem
wydał Tunnels & Trolls w 1975 r., tym samym publikując jedną z pierwszych gier fabularnych na świecie (drugą lub trzecią - źródła różnią
się w tej kwestii). W ciągu paru lat po premierze tytuł doczekał się
kilku poprawionych i rozszerzonych wydań rozbudowujących czterdziestostronicowy oryginał. Kolejna edycja gry ukaże się w USA w 2015
roku.

O polskim wydaniu Tunnels & Trolls
Staraliśmy się, aby polskie wydanie Tunnels & Trolls było jak najbardziej zbliżone do oryginalnego. Stąd użycie krojów pisma udających
maszynowe czcionki oraz zachowanie pierwotnej szaty graficznej i konwencji typograficznej zastosowanej przez autora. Zostawiliśmy także
błędy, jakie popełnił Ken St. Andre. Nie ma ich wiele; w większości
są to literówki, błędy interpunkcyjne i typograficzne, a także drobne błędy rzeczowe oraz brak konsekwencji w zapisie liczb i stosowaniu
wielkich liter. Nie ingerowaliśmy w treść podręcznika, pozostawiając
nawet największe pomyłki - bardzo staraliśmy się, aby nie dołożyć do
nich własnych - oraz najgorsze żarty autora. Naszym celem było przybliżenie polskim graczom początków RPG wraz ze wszystkimi zaletami
i wadami wydawanych wówczas gier, nierzadko pisanych i publikowanych
przez amatorów.
Pierwsza edycja Tunnels & Trolls pokazuje, jak długą drogę przeszły
gry fabularne i jak bardzo zmieniły się przez 40 lat. Być może uznacie, że w podręczniku brakuje pewnych informacji lub są one nieścisłe, a rysunki w niczym nie przypominają kolorowych ilustracji, do
których wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić. Weźcie jednak pod uwagę, że ta skromna broszurka z opisem zasad i garścią naszkicowanych
naprędce ilustracji, którą trzymacie w rekach, wystarczyła, by gracze
przez lata świetnie się bawili, eksplorując podziemia i zdobywając
skarby. Czego i wam życzymy.
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Parę słów od Kena St. Andre

- 2013

Dawno temu, w początkach historii gier fabularnych, napisałem Tunnels
and Trolls, żeby grać z kolegami. Nie mogłem zrozumieć Tej Innej
Gry, choć pojmowałem jej założenia i chciałem mieć system, w który
potrafiłbym zagrać. Byłem naprawdę blisko początków gier fabularnych.
Swoje pierwsze zasady napisałem w kwietniu 1975 roku; na publikację czekały do czerwca. Nie, to nie ja wynalazłem gry fabularne, ale
to ja je uprościłem i pokazałem, że nie muszą być wzorowane na grach
bitewnych - w mojej wersji były inspirowane raczej książkami i komiksami. Już wtedy widziałem graczy jako swego rodzaju superbohaterów
z opowieści magii i miecza.
Podczas pracy nad wznowieniem pierwszego wydania Tunnels and Trolls
powróciły do mnie wszystkie wspomnienia. Chociaż sam napisałem tę
grę, nie pamiętałem, jak bardzo jej pierwotna wersja różniła się od
tej, w którą gramy dzisiaj.
Wydanie pierwsze zostało wydrukowane w drukarni Arizona State University w ograniczonym nakładzie 100 egzemplarzy, z których tylko kilka
przetrwało do dziś. Zaoferowałem swój ostatni egzemplarz pierwszego wydania jako cenną nagrodę w projekcie Deluxe T&T na Kickstarterze
i nie śniłem nawet, że ktoś za niego zapłaci. Jestem wdzięczny kolekcjonerowi Williamowi Meineke, który przejrzał mój blef. To właśnie dzięki jego mecenatowi powstała Saving Fang, pierwsza w dziejach
przygoda dla jednej osoby do pierwszego wydania T&T, i to dzięki niemu możecie czytać te słowa. Kiedy musiałem oddać swój egzemplarz,
zrozumiałem, że nie chcę stracić łączności z moim dziełem - stąd pomysł, żeby wznowienie pierwszej edycji stało się jednym z celów dodatkowych zbiórki.
Z wyjątkiem okładki wszystkie ilustracje w wydaniu pierwszym powstały w jedno popołudnie w akademiku, w pokoju Roba. Siedzieliśmy obok
z Bearem i wybuchaliśmy szaleńczym śmiechem po każdym skończonym rysunku. Do wznowienia dodaliśmy parę późniejszych ilustracji Roba,
ale tekst jest identyczny z tym, który napisałem w 1975 roku na mojej
maszynie do pisania Remington 1917 model dla leworęcznych. Mam nadzieję, że ten powrót do przeszłości spodoba wam się co najmniej tak,
jak mnie, kiedy w 1975 roku pokazałem światu, że nie ma jednej słusznej recepty na granie w RPG.
Schodźcie głęboko!

Samych udanych rzutów obronnych!

Ken St. Andre
19 maja 2013 r.
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ilustracje: Robin Carver, z wyjątkiem walniętego ‚obbita Dana
Carvera. Skład: samemu z konieczności, z pomocą Marka Anthony’ego.
Produkcja COSMIC CIRCLE. Copyright czerwiec 1975. Phoenix, Arizona.
Legendarna i zasłużenie osławiona edycja pierwsza.

PODSTAWY GRY
Ważne, żeby wyjaśnić podstawowe założenia gry tak treściwie,
jak to możliwe. Oto one. W alternatywnym świecie, gdzie działa magia,
a fantazja staje się rzeczywistością (świecie przypominającym trochę,
ale tylko trochę, Śródziemie Tolkiena), istnieją liczne zaczarowane
kompleksy tuneli (Albo lochy bądź podziemia, jeśli wolisz je tak nazywać),
przepełnione nieprzeliczonymi, najprzeróżniejszymi bogactwami i silnie
strzeżone przez wszelkie potwory, zaklęcia i pułapki, jakie możesz
sobie wyobrazić. Ogólnie rzecz biorąc, im głębiej, tym większe skarby
i straszliwsze monstra można znaleźć. Dzielni mężczyźni i kobiety zbroją
się i wyruszają pod ziemię, ryzykując ciałem i duszą, by zdobyć skarby
i doświadczenie. Ci, którzy przeżyją i powrócą na powierzchnię, z czasem
urosną w siłę i bogactwo, zdobywając potęgę i chwałę, o jakich nikt jeszcze
nie śnił. Za każdym razem, kiedy postać opuszcza podziemia żywa, możesz
uważać się za zwycięzcę. Im wyższy poziom zdobył bohater i im więcej
bogactw zebrał, tym lepiej poszło ci w porównaniu z innymi graczami.
Żeby zagrać, trzeba najpierw zrobić trzy rzeczy: (1) Ktoś musi
stworzyć (wydrążyć) podziemia i wypełnić je potworami, magią i skarbami.
Osoba, która to zrobi, ma niemal boską władzę nad podziemiami, lecz powinna
być sprawiedliwa w stosunku do innych graczy. Taki Władca Podziemi
(W.P.) nie może grać postacią przemierzającą jego własne lochy. (2) Trzeba
stworzyć i nazwać fantastycznych bohaterów, którzy zbadają podziemia.
(3) Należy uzbroić i wyposażyć postacie tak, żeby miały jakieś szanse przeżyć
wyprawę do podziemi i wrócić cało. Instrukcje wykonywania powyższych
czynności, jak również toczenia walk z potworami i zdobywania (punktów)
doświadczenia, znajdziesz dalej.
W grę tę gra się trochę tak, jak w okręty. Gracze nie widzą
planszy; jedynie W.P. wie, co jest w podziemiach. To on mówi graczom, co
widzą i co znajduje się wokół nich. Następnie jeden z graczy, nazywany
Rzecznikiem lub Dowódcą, mówi W.P., jakie działania podejmuje drużyna - czy
będzie szła dalej, walczyła, rzucała czary, pakowała skarby do sakw, czy też
robiła coś innego.

SŁOWO OD TROLLA
Kiedy Frank Denton, uznany gawędziarz, kolekcjoner,
muzykolog, obieżyświat i wydawca (amator), po raz pierwszy wspomniał
o DUNGEONS AND DRAGONS w jednej ze swoich publikacji, rozpalił we mnie
ciekawość, która została zaspokojona dopiero dwa miesiące później. Wtedy
to Mark Anthony zaprowadził mnie do osoby (niech pozostanie bezimienna
teraz i na zawsze) posiadającej zasady gry. Po paru godzinach przeglądania
ich doszedłem do następujących dwóch wniosków: (1) Dziesięć dolarów to
była za wysoka cena za trzy małe książeczki z zasadami oraz (2) grę można
było uprościć i przerobić tak, żeby zachować najlepsze elementy oryginału
i zastąpić to, co mi się nie podobało w D & D, lepszymi pomysłami.
Poszedłem do domu i spędziłem następny dzień, myśląc i pisząc.
Wkrótce miałem gotowy wariant Dungeons and Dragons, który mogłem
przetestować na kolegach. Spodobało im się. Mieli też parę uwag. Zrobiłem
kilka kserokopii zasad i rozdałem je (sprzedałem po kosztach) wybranym
fanom fantastyki, na przykład Markowi Anthony’emu i Jimowi (Bearowi)
Petersowi. Greg Brown nie dość, że pożyczył zasady, to jeszcze przepisał je
w skróconej wersji.
Kiedy podziemia zaczęły powstawać w Phoenix w tempie krecich
kopców, szybko stało się jasne, że niektóre z moich początkowych pomysłów
były marne i trzeba było je zmienić. W kwietniu i maju 1975 roku z każdą
wyprawą do stworzonych przez kogoś lochów uczyliśmy się czegoś nowego, co
z kolei inspirowało do przemyśleń i dalszych zmian w zasadach gry.
Zatem nie jest to już gra Dungeons and Dragons, tylko Tunnels
and Trolls. Dziękujemy Gary’emu Gygaxowi i Dave’owi Arnesonowi, którzy
stworzyli oryginał D & D. Tunnels and Trolls to w zasadzie zupełnie inna
gra, która ma się do D & D tak, jak Careers do Monopoly albo Chevrolet do
Forda.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom Phoenix Cosmic
Circle, za których sprawą Tunnels and Trolls zdobyło tutaj szczególną
popularność, za ich energię, czas i wsparcie. W stworzeniu tego, co macie
przed sobą, ogromnie pomogli mi Steve McAllister, Mark Anthony, Robin i Dan
Carver, James Peters, Greg i Hildy Brown oraz wiele, wiele innych osób,
które zgłaszały uwagi lub poświęciły swój czas, aby zagrać.
Na koniec chciałbym jedno powiedzieć jasno. To nie jest moja
gra, w żadnym znaczeniu tego słowa, poza tym, że to ja zadałem sobie trud, by
ją wydać. Zatem każdy chętny może otrzymać kopię zasad. Możesz dowolnie
zmieniać i ulepszać te zasady (kiedy jesteś Władcą Podziemi, lecz nie
wtedy, kiedy grasz swoją postacią) tak, jak dyktuje ci wyobraźnia, aby były
odpowiednie do twoich potrzeb. Poznasz, czy ci się udało, po entuzjazmie
badaczy podziemi lub po ich narzekaniu.
Na koniec strudzony troll życzy: Dobrych łowów! Schodźcie
głęboko! Niech potwory będą przyjazne, a magia wam sprzyja!
- Ken St. Andre

DRĄŻENIE PODZIEMI
Przygotuj: (1) papier w kratkę, (2) ołówek i długopis, (3) papier
do szkicowania, (4) papier w linie do pisania.
Usiądź i pomyśl, jakie podziemia chcesz wydrążyć - może wymyśl
jakiś ogólny motyw, który posłuży jako inspiracja. Na przykład: Pewien
W.P. (o pseudonimie Bear) na motyw przewodni podziemi wybrał NIEDŹWIEDZIE
JASKINIOWE i magiczne metamorfozy. W jego tunelach nieustannie grasują
głodne i dzikie niedźwiedzie; posągi i ornamenty spotykane pod ziemią często
zdobione są motywem niedźwiedzia; w lochach można znaleźć wiele magicznych
klejnotów przemieniających ludzi w niedźwiedzie jaskiniowe, borsuki,
psy, minotaury i diabli wiedzą, w co jeszcze. Inny W.P. bardzo lubi WĘŻE
i rymowane zagadki. Kiedy już znajdziesz inspirację, z grubsza naszkicuj
mapę. Powinieneś narysować przynajmniej jeden pionowy przekrój podziemi,
pokazujący, ile mają poziomów i jak się ze sobą łączą, oraz plan każdego
poziomu.
Kiedy już wiesz, co chcesz zrobić, weź arkusz papieru w kratkę
i narysuj dokładny plan pierwszego poziomu. Rysuj w skali - niech każda
kratka będzie odpowiednikiem półtora metra lub trzech metrów, zależnie od
rozmiaru papieru. Zaznacz tajemne przejścia, ukryte drzwi, ruchome ściany,
specjalne pułapki w ścianach itp. Jeżeli chcesz dodać przejścia prowadzące
na inne poziomy, polecam narysować je na osobnym arkuszu papieru. Niech
twoje podziemia będą tak proste lub tak skomplikowane, jak tylko ci się
podoba.
Po narysowaniu pierwszego poziomu pozostanie ci tylko zapełnić
go. Być może będziesz chciał zacząć od skarbów. W podziemiach powinno być
więcej miedzi niż srebra, więcej srebra niż złota, więcej złota niż klejnotów
lub magicznych przedmiotów. Po rozmieszczeniu skarbów warto dodać strzegące
je potwory. Niektóre z nich powinny być słabeuszami, inne - być morderczo
silne. (Mój pierwszy poziom zawiera monstra od terierów po mantikory).
Następnie możesz dodać różne pułapki, dowcipy i iluzje, żeby urozmaicić
miejsca bez potworów i skarbów. Upewnij się, że dodałeś przynajmniej jedno
przejście na drugi poziom (jeśli masz drugi poziom). Na koniec, ponieważ
prawdopodobnie nie chcesz rysować osobno każdego klejnotu, monety, potwora
i pułapki w podziemiach, sporządź legendę mapy, opisującą, co gdzie się
znajduje i co gdzie się dzieje.
Kiedy skończysz tworzyć pierwszy poziom, zacznij projektować
drugi. Umieść w nim silniejsze potwory, cenniejsze skarby, bardziej
śmiertelne i zdradliwe pułapki oraz śmieszniejsze dowcipy i psikusy. I tak
dalej, poziom za poziomem, coraz głębiej.
OGÓLNE ZASADY DLA PROJEKTANTÓW PODZIEMI
(1) Zdaj się na swoją wyobraźnię. Możesz zrobić wszystko, co chcesz.
(2) Zapełnij podziemia po brzegi. Nikt nie lubi łazić po pustych, nudnych
korytarzach.
(3) Pisz tak dowcipnie, jak potrafisz, ale nie bądź głupawy ani
		
niedojrzały.
(4) Im głębiej w podziemiach, tym niebezpieczniej.
(5) Powinien być jakiś sposób na uniknięcie, wyłączenie lub 		
przezwyciężenie każdej pułapki i każdego zaklęcia. Nie musisz mówić
graczom, jak mają się uratować, lecz powinien być jakiś sposób
na wyjście z opresji. Teleportowanie do wnętrza słońca każdego, kto
przejdzie przez drzwi z napisem „Wyjście na słońce”, jest zdecydowanie
zagraniem nie fair.

TWORZENIE POSTACI
Postacie tworzysz według ogólnego wzoru. Gdy go opanujesz,
będziesz mógł przygotować tuziny podziemnych wędrowców w parę chwil.
Przygotuj: (1) trzy zwykłe kostki, (2) ołówek, (3) papier (świetnie sprawdzą
się kartki z małych notatników).
Stwórz kartę postaci, która wygląda tak:
IMIĘ: Furd Nienasycony
TYP: Wojownik
SIŁA 			
INTELIGENCJA 		
SZCZĘŚCIE
WYTRZYMAŁOŚĆ 		
ZRĘCZNOŚĆ 		
CHARYZMA
ZŁOTO
UDŹWIG 		
OBCIĄŻENIE			
PUNKTY DOŚWIADCZENIA
BROŃ:
PANCERZ:
JĘZYKI:
Na odwrocie karty będziesz zapisywał przedmioty kupione przez
postać przed wejściem do podziemi (tj. buty, pochodnie, ubrania, prowiant,
tarczę, hełm, miecz, sztylet), ich wartość i ciężar.
Jeżeli chcesz zaoszczędzić miejsca, możesz zapisać powyższe
kategorie skrótami.
Pierwsze sześć kategorii to CECHY PODSTAWOWE postaci.
Określają jej możliwości: jaką bronią potrafi się skutecznie posługiwać,
ile zna języków, jak poważne rany może odnieść i przeżyć, jak dobrym
jest dowódcą lub towarzyszem itd. Nazwy cech rozumieją się same przez
się. Pewnym wyjątkiem jest tutaj Wytrzymałość, która określa stan zdrowia
postaci: kiedy bohater zostaje zraniony, wartość cechy maleje; kiedy spadnie
do zera - postać ginie.
Aby określić cechy podstawowe, rzuć trzema kostkami osobno
na każdą z kategorii i zapisz uzyskany wynik. W ten sposób każda z cech
przyjmie wartość od 3 do 18. Zapisz te liczby (i, swoją drogą, wszystkie
inne) ołówkiem, ponieważ będą się zmieniały podczas przygód bohatera.
Rzuć jeszcze raz kośćmi i pomnóż wynik przez dziesięć. To liczba sztuk
złota, z jaką postać zaczyna grę. Jej lwią część będzie musiała wydać na
wyposażenie przed pierwszą wyprawą w podziemia. Później majątek postaci
będzie zależał od tego, ile skarbów zdoła wynieść z podziemi lub ile będzie
mogła pożyczyć od innych bohaterów.
Teraz twoja karta postaci powinna wyglądać mniej więcej tak:
IMIĘ: Furd Nienasycony
TYP: Wojownik
S. 13		
INT. 7
SZ. 8		
WT. 16
ZR. 9
CHA. 10
S.Z. 120
UDŹW.
OBC. 		
P.D.
BROŃ:
PANCERZ:
JĘZYKI:
UDŹW. określisz, mnożąc siłę razy tysiąc. To znaczy, że
maksymalny ciężar, jaki może unieść Furd, wynosi 1300. Jeżeli z jakiegoś
powodu Furd zostałby osłabiony, jego udźwig odpowiednio by zmalał - i vice
versa. OBC. to łączny ciężar całego wyposażenia, ubrań itp. niesionych przez
postać. Standardową jednostką wagi tego świata jest sztuka złota, która
waży 1. W naszym świecie 20 sztuk złota ważyłoby 1 kilogram.
Początkowa wartość P.D. to oczywiście zero. Doświadczenie
postaci wzrośnie po każdym udanym powrocie z podziemi. (Szczegóły
znajdziesz w sekcji opisującej punkty doświadczenia).
BROŃ i PANCERZ w zasadzie nie wymagają objaśnienia (ciężar,
cenę, skuteczność i ograniczenia w użyciu oręża znajdziesz w odpowiedniej
sekcji podręcznika. W Zasadach Rozszerzonych poświęcimy uzbrojeniu więcej

uwagi, lecz te informacje nie są niezbędne, żeby rozpocząć grę). Zapisanie
informacji o uzbrojeniu przyda ci się do tego, abyś jednym rzutem oka mógł
stwierdzić, jak dobrze chroniona jest postać i jakiej broni chce użyć w danej
sytuacji.
JĘZYKI: Wszyscy ludzie (a także niektóre potwory, zależnie
od decyzji W.P.) posługują się Językiem WSPÓLNYM, lecz większość innych
stworzeń mówi w jednym ze Szlachetnych Języków (np. w języku smoków,
trolli, nieumarłych, zwierząt itp.). O tym, ile postać zna języków, decyduje
jej inteligencja - trzeba być bystrym, żeby nauczyć się Szlachetnej Mowy. Za
każdy punkt inteligencji powyżej 12 możesz dopisać sobie dodatkowy język.
Furd, który ma inteligencję 7, nie umie dobrze mówić nawet we Wspólnym.
Sepleni.
TYP POSTACI: Po tym, jak określiłeś już cechy podstawowe postaci i nadałeś
jej imię, musisz zdecydować, jakiego rodzaju jest bohaterem. Do wyboru są:
wojownik, mag i łotr (wzorowani odpowiednio na Conanie, Gandalfie i Cugelu
Sprytnym). Możesz wybrać dowolnie, jednak zaleca się, abyś: (1) wybrał
wojownika, jeśli masz siłę wyższą od inteligencji lub szczęścia; (2) wybrał
maga, jeśli masz inteligencję wyższą od siły lub szczęścia; (3) wybrał łotra,
jeśli masz szczęście wyższe od siły lub inteligencji. Każdy z tych typów
postaci ma swoje zalety i wady. Zazwyczaj wojownicy nie potrafią rzucać
czarów, chociaż mogą posługiwać się zaklętymi przedmiotami. Magowie
nie potrafią korzystać z uzbrojenia wojowników i walczą wyłącznie bronią
o sile 1 kostki, taką jak sztylety. Łotrzy mogą zarówno walczyć, jak
i posługiwać się magią, lecz rozpoczynają grę bez żadnych zaklęć i muszą
uczyć się czarów od magów, za co dbający o własne interesy czarodzieje
zwykli pobierać opłaty. Ponadto łotrzy mogą osiągnąć najwyżej 7. poziom
doświadczenia, a potem muszą zostać magami lub wojownikami, jeżeli dalej
chcą się rozwijać i zdobywać doświadczenie. Uwaga: Rzucanie czarów wymaga
pewnej zręczności i wyczerpuje siłę postaci. Minimalna wymagana zręczność
to 8; próg rośnie o 1 za każdy poziom rzucanego czaru. (Zatem żeby rzucić
czar 2. poziomu trzeba mieć przynajmniej zręczność 9, żeby rzucić czar
3. poziomu - przynajmniej 10 itd.).
Zmienianie typu postaci jest źle widziane, choć możliwe.
Wojownicy nie mogą nigdy zostać magami. Magowie i łotrzy mogą zostać,
kim chcą, lecz kiedy to robią, tracą całe wcześniej zdobyte doświadczenie równie dobrze mógłbyś stworzyć nową postać.
Większość graczy w Tunnels and Trolls w Phoenix ma pod ręką od
trzech do piętnastu postaci. Jeśli zatem jedna lub dwie z nich zginą podczas
danej wyprawy, nie są zbyt zrozpaczeni i zaraz wracają do gry.

