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Indie dla dwojga 

 

Potęga crowdfundingu 

Ostatni rok pokazał, jaką potęgą są serwisy crowdfundingowe. Kickstarter czy In-

diegogo, a teraz także Patreon powstały z myślą o małych są miejscami, gdzie zarówno 

znani jak i nieznani mogą pokazać całemu światu, co chcieliby mu da 

, a jeśli będą przekonujący, to dostaną na swój projekt pieniądze od każdego, kto 

będzie go wesprzeć. W Polsce swoich sił można spróbować na PolakPotrafi, gdzie właśnie 

S/Lay W/Me zostało ufundowane, zbierając więcej pieniędzy niż Apocalypse World, które 

mogłoby się wydawać, że jest bardziej znane w polskim światku gier RPG. Tymczasem 

okazuje się, że cienka broszurka licząca kilkadziesiąt stron znalazła wielu fanów, czemu 

na pewno przysłużyły się pewne kontrowersje związane z grą dotyczące seksu oraz ero-

tyki. 

Co mam w rękach? 

Zanim jednak przejdę do nich, pozwolę sobie krótko opisać, czym S/Lay W/Me 

jest. Ron Edwards, będący także autorem Teorii GNSi, stworzył grę indie RPG dla dwóch 

osób, co już może wydawać się zaskakujące zwłaszcza w porównaniu z grami głównego 

nurtu; należy zapomnieć o drużynie, co z czysto praktycznego punktu widzenia jest cał-

kiem wygodne – wystarczą nam tylko dwie osoby, które na dodatek nie będą potrzebo-

wały więcej niż pół godziny, by zapoznać się ze S/Lay W/Me – podręcznik liczy sobie 28 

stron i został wydany w formacie A5. Są w nim wszystkie niezbędne informacje, chociaż 

niektórzy gracze, zwłaszcza ci niewiele mający wspólnego z grami indie, mogą poczuć się 

skonfundowani samą formą rozgrywki. 

https://creatiofantastica.wordpress.com/creatio-fantastica-44/spis-tresci/indie-dla-dwojga/#sdendnote1sym
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Bez drużyny, bez mistrza 

Jak zostało wspomniane wcześniej, to gra dla dwóch osób, gdzie na dodatek nie 

ma Mistrza Gry, a przynajmniej nie nazywa się go w ten sposób. Nie ma także klas czy 

profesji oraz umiejętności, tabelek z ekwipunkiem – jesteś tylko Ty, czyli bohater, który 

ma Cel, oraz Ja będący resztą świata, a przede wszystkim Kochankiem oraz Potworem 

starającym się odwieść cię od osiągania Celu. Kochanek chce, byś został z nim na zawsze, 

a Potwór pragnie zabić. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na tłumaczenie podręcznika, 

które wskazuje na to, iż bohater domyślnie jest kobietą, co w kontekście zarówno polskich 

wydań, jak i polskich RPG w ogóle jest dosyć nietypowym zabiegiem. To w żadnym wy-

padku nie oznacza, że bohaterem ma być zawsze kobieta (co zresztą zostało zaznaczone 

w podręczniku), a raczej jest próbą walki ze stereotypem, jakoby bohater domyślnie jest 

mężczyzną. 

Cel (gry) i seks 

Jako bohater masz swój Cel, do którego dążysz. Ustalasz także miejsce, do którego 

zmierzasz, by go osiągnąć, a wszystko to dzieje się w konwencji swords & sorcery. Celem 

może być cokolwiek; o wiele bardziej istotne są zmagania z Potworem i Kochankiem. To 

właśnie w tym miejscu pojawia się wspomniana kontrowersyjność dotycząca seksu. W 

pewnym momencie gry padnie pytanie, czy przyjmiemy go, i jest to pytanie o jednoznacz-

nym charakterze seksualnym. To jedyne miejsce w całym podręczniku, gdzie pojawia się 

wzmianka o seksie, którą trzeba wziąć pod uwagę. Gra nie narzuca go w żaden inny spo-

sób za pomocą treści. Mocno sugestywna jest jedynie szata graficzna, ale to nie ona sta-

nowi esencję S/Lay W/Me, a mechanika. 

Prosto, grywalnie i bez seksu(?) 

Do rozpoczęcia gry potrzebujemy garści kości sześciościennych oraz wczytania 

się w kilka prostych zasad. Mechanika gry Edwardsa nie jest skomplikowana, za to silnie 

nastawiona na prowadzenie narracji, gdyż każdy test musi pociągać za sobą dodanie ja-

kiejś informacji – czy to do świata gry, czy sytuacji. Jakiekolwiek testy wydają się formal-

nością, chociaż w podręczniku zostało zaznaczone, że nie możemy osiągnąć Celu w pełni 

poprzez samo opowiadanie. To sprawia, że do pewnego momentu mechanika jest opcjo-

nalna, a wtedy S/Lay W/Me zamienia się po prostu we wspólne opowiadanie historii. 

Przynajmniej do momentu, kiedy gracz nie zdecyduje, że chce doprowadzić wszystko do 

końca – wtedy do gry wchodzą kości. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych RPG, 
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tutaj jest coś takiego, jak jednoznacznie określony koniec będący osiągnięciem Celu lub 

śmiercią albo oddaniem się Kochankowi. Dzięki temu cała narracja ma określony na po-

czątku kierunek, co też wpływa na sposób, w jaki myślimy o całej sesji czy kampanii. To 

gracz ma władzę nad tym, kiedy de facto następuje koniec, bo to on decyduje, kiedy za-

mierza osiągnąć Cel (a przynajmniej spróbować). Mechanika gry w żaden sposób nie re-

guluje tego, w jaki sposób wygląda zbliżenie z Kochankiem, podobnie jak nie określa, jak 

zabija nas Potwór. Wszystko to leży w gestii gracza oraz prowadzącego. To od nich także 

zależy, ile pojawi się seksu. 

Gra dla wszystkich? 

Z racji szaty graficznej po grę raczej nie powinny sięgać osoby poniżej 18. roku 

życia, oznaczoną jako gra dla dorosłych także w serwisie PolakPotrafi. W samym podręcz-

niku nie ma tylu erotycznych treści, ile mogłoby się wydawać, mechanika jest niezwykle 

prosta oraz potrzeba jedynie dwóch osób, by móc zacząć grać, ale S/Lay W/Me zdecydo-

wanie nie jest grą dla każdego. Seks jest istotnym elementem rozgrywki z racji postaci 

Kochanka. Na dodatek gra jest silnie sprofilowana, nawet pomimo dużej swobody w kre-

owaniu opowieści, co stanowi jej duży atut. Niewątpliwie też rozgrywka w S/Lay W/Me 

zabiera znacznie mniej czasu, a przygotowanie do niej nie jest długie, chociaż prawdopo-

dobnie będzie trudno poprowadzić jakąkolwiek kampanię. Mechanika nie oferuje żad-

nych narzędzi do jej tworzenia, zaś sama formuła rozgrywki zachęca do tworzenia za-

mkniętych przygód przypominających odcinki serialu niż długą sagę. Nowa pozycja wy-

dawnictwa Gindie na pewno przypadnie więc do gustu fanom gier indie. Dla pozostałych 

może być ciekawą odskocznią od grania w dużej grupie ludzi oraz możliwością spróbo-

wania czegoś nowego za przystępną cenę, gdyż papierowe wydanie kosztuje 20zł, PDF 

zaś – 10zł.  
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