
Do: Pilgrim of the Flying Temple
Quick Play and Reference

Do:  Pilgrim of  the  Flying  Temple to  kooperacyjna  gra  narracyjna 
o pomaganiu ludziom i pakowaniu się w kłopoty. Razem z przyjaciółmi 
stworzycie  opowieść  o  młodych  podróżnikach,  pielgrzymach 
odwiedzających  dziwne  światy  i pomagających  ludziom  najlepiej  jak 
potrafią, a przy tym starających się nie wpaść w tarapaty.

POTRZEBUJECIE

• 3-5 graczy
• 1-2 godzin
• ołówki i papier
• znacznik wpadnięcia w tarapaty dla każdego z graczy
• pielgrzyma dla każdego z graczy
• sakiewkę z 20 czarnymi i 20 białymi kamieniami
• list,  jeden dla całej  grupy. Dla gry wprowadzającej sugerujemy 

list „Połknięta w całości”.

STWÓRZ SWOJEGO PIELGRZYMA

Weź glejt (jest na ostatniej stronie podręcznika). Aby stworzyć swojego 
pielgrzyma, wypełnij puste pola na górze glejtu.

Po  pierwsze,  napisz  „pielgrzym”  w  odpowiednim  polu.  Ten  tytuł 
oznacza, że jesteś młodym kandydatem na mnicha. Odpowiadasz na listy, 
pisane przez ludzi żyjących na niewielkich planetach orbitujących wokół 
Latającej Świątyni. Posiadasz moc latania bez pomocy urządzeń, znaną 
tylko pielgrzymom. Latasz od świata do świata, niosąc ludziom pomoc 
i pakując  się  w tarapaty,  pomimo  jak  najlepszych  intencji.  (więcej  na 
s.44)

Po drugie,  napisz  przymiotnik  lub  czasownik  w miejscu  podpisanym 
„przydomek”.  Następnie  w miejscu  podpisanym  „wpada  w  tarapaty 
przez” opisz w co najwyżej sześciu słowach, w jaki sposób przydomek 
twojego bohatera jest metaforą wpadania przezeń w tarapaty. (s.45)

Po trzecie,  wpisz  rzeczownik  w pole  podpisane  „awatar”.  Następnie 
w polu podpisanym „pomaga ludziom dzięki” opisz w co najwyżej sześciu 
słowach, w jaki sposób słowo to jest metaforą pomocy niesionej ludziom 
przez twojego pielgrzyma. (s.45)

JAK GRAĆ (S.46)

W swojej turze jesteś gawędziarzem. Pozostali gracze są mącicielami.



Krok 1: Wyciągnij trzy kamienie i rozdziel je kolorami (s.47)

Gawędziarz: Weź  sakiewkę  z  kamieniami.  Bez  zaglądania  do  środka 
wyciągnij trzy kamienie. Pokaż je całej grupie. Rozdziel je kolorami.

Krok 2: Wybierz białe lub czarne kamienie (s.47)

Gawędziarz: Zatrzymaj białe lub czarne kamienie. Zostają u ciebie do 
końca gry. Pozostałe kamienie wrzuć z powrotem do sakiewki.

Krok 3: Stwórz kolejny fragment opowieści (s.48)

Gawędziarz: Zanotuj liczbę zatrzymanych kamieni i informację, czy twój 
pielgrzym jest w tarapatach, czy też nie.

Jeśli nie jest w tarapatach i…

…zatrzymałeś trzy kamienie. (s.49)
Gawędziarz: Napisz zdanie o tym, jak twój pielgrzym komuś pomaga. 
Możesz użyć jednego słowa kluczowego.

…zatrzymałeś dwa kamienie. (s.50)
Gawędziarz: Napisz zdanie o tym, jak twój pielgrzym komuś pomaga. 
Możesz użyć jednego słowa kluczowego.

Mąciciele: Napiszcie  zdanie  o  tym,  jak  pielgrzym wpada w tarapaty. 
Możecie  użyć  jednego  słowa  kluczowego.  Połóżcie  gawędziarzowi 
znacznik tarapatów na jego glejcie.

…zatrzymałeś jeden kamień. (s.52)
Mąciciele: Napiszcie  zdanie  o  tym,  jak  pielgrzym wpada w tarapaty. 
Możecie  użyć  jednego  słowa  kluczowego.  Połóżcie  gawędziarzowi 
znacznik tarapatów na jego glejcie.

Gawędziarz: Napisz  zdanie  o  tym  jak  twój  pielgrzym  wychodzi 
z kłopotów. Użycie słowa kluczowego się nie liczy. Usuń swój znacznik 
tarapatów.

…zatrzymałeś zero kamieni. (s.54)
Mąciciele: Napiszcie  zdanie  o  tym,  jak  pielgrzym wpada w tarapaty. 
Możecie  użyć  jednego  słowa  kluczowego.  Połóżcie  gawędziarzowi 
znacznik tarapatów na jego glejcie.

Jeśli jest w tarapatach i …

...zatrzymałeś trzy kamienie. (s.55)
Gawędziarz: Napisz  zdanie  o  swoim  pielgrzymie  wychodzącym 
z kłopotów. Użycie słowa kluczowego się nie liczy. Usuń swój znacznik 
tarapatów.



…zatrzymałeś dwa kamienie.
Gawędziarz: Napisz  zdanie  o  swoim  pielgrzymie  wychodzącym 
z kłopotów. Użycie słowa kluczowego się nie liczy. Usuń swój znacznik 
tarapatów.

Mąciciele: Napiszcie  zdanie  o  tym,  jak  pielgrzym wpada w tarapaty. 
Możecie użyć  jednego słowa kluczowego.  Połóżcie  ponownie  znacznik 
tarapatów na glejcie pielgrzyma.

…zatrzymałeś jeden kamień. (s.55)
Gawędziarz: Napisz  zdanie  o  swoim  pielgrzymie  wychodzącym 
z kłopotów. Użycie słowa kluczowego się nie liczy. Usuń swój znacznik 
tarapatów.

...zatrzymałeś zero kamieni. (s.58)
Mąciciele: Napiszcie zdanie o tym, jak tarapaty stają się poważniejsze. 
Możecie użyć jednego słowa kluczowego. Znacznik tarapatów pozostaje 
na glejcie należącym do gawędziarza.

Krok 4: Zakończ turę (s.59)

Każdy: Jeśli  skreślono  wszystkie  słowa  kluczowe,  przejdźcie  do 
„Epilogu”. Jeśli wszyscy przy stole byli już gawędziarzami w tej rundzie, 
przejdźcie  do  „Zakończenia  rundy”.  W  przeciwnym  razie  przekaż 
sakiewkę  na  lewo  od  siebie.  Teraz  ta  osoba  będzie  gawędziarzem. 
Rozpoczyna swoja turę od Kroku 1.

Zakończenie rundy

Każdy: Jeśli ktokolwiek ma osiem lub więcej kamieni, przechodzicie do 
„Epilogu”. W przeciwnym razie rozpoczynacie kolejną rundę gry. Nowy 
gawędziarz zaczyna swoją turę od Kroku 1.

EPILOG

Krok 1: Każdy gracz kończy opowieść (s.60)

Każdy: Jeśli  wszystkie słowa kluczowe zostały skreślone, otrzymujecie 
zakończenie „z tarczą”. Napisz w dzienniku zdanie o docenieniu starań 
twojego  pielgrzyma  i  wynagrodzeniu  jego  wysiłku.  Nawet  jeśli  twój 
pielgrzym  był  w  tarapatach  pod  koniec  opowieści,  wszystko  idzie 
w zapomnienie.

Jeśli  chociaż jedno słowo kluczowe nie zostało skreślone, zakończenie 
jest  „na  tarczy”.  Napisz  w dzienniku  zdanie  o  karze,  jaka  spotkała 
pielgrzyma i  o  wypędzeniu  go  za  wtrącanie  się  w nie  swoje  sprawy. 
Nawet  jeśli  twój  pielgrzym  nie  popadł  w  tarapaty  w  tej  opowieści, 
odpowiada za współudział.



Krok 2: Zaktualizuj punkty przeznaczenia swojego pielgrzyma (s.62)

Każdy: Policz,  ile  zebrałeś  czarnych  i  białych  kamieni  podczas 
opowieści.  Za  każdy  czarny  kamień  zwiększ  Ziemskie  Przeznaczenie 
swojego pielgrzyma o jeden punkt.  Za każdy zachowany biały kamień 
zwiększ o jeden Świątynne Przeznaczenie swojego pielgrzyma.

Twoje  wybory  wpływają  na  kierunek,  w  jakim  podąża  przeznaczenie 
twojego  pielgrzyma,  reprezentowane  przez  Ziemskie  Przeznaczenie  i 
Świątynne Przeznaczenie. Są one wyznacznikami tego, jak bardzo twój 
pielgrzym odczuwa potrzebę opuszczenia  lub powrotu do świątyni  po 
okresie pielgrzymowania.

Krok  3:  Twój  pielgrzym  otrzymuje  nowe  imię  lub  kończy  swoją  
pielgrzymkę, odnajdując swoje Do (s.63)

Każdy: Schowaj  kamienie  do  sakiewki.  Pora  na  podjęcie  decyzji,  czy 
zamierzasz nadal grać pielgrzymem, czy to już koniec jego podróży.

Jeśli chcecie kontynuować grę…

Każdy: Jeśli  zatrzymałeś  więcej  czarnych  kamieni,  zmień  przydomek 
swojego pielgrzyma. Opisz, jak teraz będzie wpadał w tarapaty.

Jeśli  zatrzymałeś  więcej  białych  kamieni,  zmień  awatara  swojego 
pielgrzyma. Opisz, jak teraz będziesz pomagał ludziom.

Jeśli zatrzymałeś taką samą liczbę białych i czarnych kamieni, możesz 
wybrać czy zmienisz pielgrzymowi przydomek, awatara, czy oba. Opisz, 
jak teraz będziesz wpadał w tarapaty i/lub pomagał ludziom.

Teraz odłóż kartę, aż do następnej gry.

Jeśli to ostatni świat waszej pielgrzymki…

Każdy: Jeśli  masz  więcej  punktów  Ziemskiego  Przeznaczenia  niż 
Świątynnego  Przeznaczenia,  twój  pielgrzym  osiąga  Ziemskie 
Przeznaczenie.  Umieść  w  swoim  glejcie  zdanie  opisujące,  co  twój 
pielgrzym  robi  po  utracie  tytułu  „pielgrzyma”  i  jak  wygląda  jego 
ziemskie życie.

Jeśli masz więcej punktów Świątynnego Przeznaczenia niż Ziemskiego 
Przeznaczenia, twój pielgrzym osiąga Świątynne Przeznaczenie. Umieść 
w swoim glejcie zdanie opisujące, co twój pielgrzym robi po tym, jak 
zostaje mnichem i zostawia za sobą ziemskie sprawy.

Jeśli  liczby  punktów  Ziemskiego  Przeznaczenia  i  Świątynnego 
Przeznaczenia są równe, twój pielgrzym osiągnął równowagę. Umieść w 
swoim glejcie zdanie o tym, jak dokonuje wyboru swojego przeznaczenia.



PRZYKŁADOWY LIST: POŁKNIĘTA W CAŁOŚCI 

autorstwa Bena Lehmana

Drodzy Pielgżymi s Latajoncej Świontyni
Cześć jak się macie! Nazywam się Melania.

Pochodzę z bardzo małej planety.

To ja, mój dom, mój kot i dwa drzewa (spójrzcie na rysunek).

Nie mam się dobrze, bo moją planetę zjadł wieloryb.

To  bardzo  mała  planeta.  Obudziłam  się  i  byłam  w  brzuchu 
wieloryba.

Nie chcę być (znów) zjedzona.

Proszę pomóżcie!

wasza przyjaciółka

Melania (8 lat)

P.S. Rysunek jest na drugiej stronie

P.P.S. Upiekę wam ciasteczka.

Słowa kluczowe:

• Melania
• Melania
• zjeść
• dom

• kot
• drzewa
• wieloryb
• wieloryb

• wieloryb
• ciasteczka


