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Wstępniak

Witamy Was na ósmej edycji ZjAvy!
Przed Wami trzy dni wypełnione grami bez prądu – sesjami, larpami, planszówkami, karciankami; strategiami o rozbudowanych sceneriach i tymi niepozornymi gierkami, które mieszczą się w kieszeni. To już wiecie, bo dokładnie tak samo zaczęliśmy
nasz wstępniak w zeszłym roku. Formuła ZjAvy przypada Wam do gustu, więc trzymamy się tego, co dobre. Ale to nie znaczy,
że nie może być jeszcze lepiej, prawda?
Proponujemy więc nowości: oddzielną salę turniejową, w której zapewnimy Wam warunki do skupienia na wygrywaniu; jeszcze
więcej tytułów w Wypożyczalni dla ciekawych świata gier; a dla rodziców coś ekstra, czyli Kącik Dziecięcy. W specjalnej, wydzielonej części SleepRoomu możecie zostawić swoje pociechy pod okiem naszych niezastąpionych gżdaczy. Tylko nie zdziwcie się, kiedy
po ZjAvie dzieciaki będą grały w planszówki lepiej niż Wy :)
Ósma ZjAva zbiega się w czasie z dziesiątymi urodzinami Stowarzyszenia „Avangarda”. Bądźcie więc naszymi mile widzianymi
gośćmi, bawcie się, śmiejcie i odkrywajcie fantastykę razem z nami. Życzymy Wam jak najlepszego weekendu – i dziękujemy,
że z nami jesteście!
Koordynatorzy główni ZjAvy8
Marcin „Kopczyn” Kopczyński
Weronika „Mau” Rędziniak
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Regulamin
§1. Konferencja Zimowa Jazda Avangardowa – ZjAva 8, zwana dalej Konwentem, odbywa się w dniach 17-19 lutego 2017 r. w Gimnazjum nr 48 im.
Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie.
§2. Głównym organizatorem Konwentu jest Stowarzyszenie Miłośników
Fantastyki „Avangarda”, współpracujące z Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła
II. Podmiotem odpowiedzialnym prawnie i finansowo jest Stowarzyszenie
Miłośników Fantastyki „Avangarda” (KRS 0000272294, REGON 140858970,
NIP 113-26-66-535), zwane dalej Stowarzyszeniem.
§3. Terenem Konwentu jest budynek Gimnazjum nr 48 im. Jan Pawła II przy
ulicy Deotymy 25/33 oraz przylegający do niego ogrodzony teren. Na terenie Konwentu wolno przebywać od godziny 18:00 w piątek 17 lutego 2017
roku do godziny 17:00 w niedzielę 19 lutego 2017 roku (z wyjątkiem Uczestników atrakcji o przedłużonym czasie trwania oraz Wolontariuszy). Ponadto
ze względów bezpieczeństwa obiekt może być zamknięty w nocy od godziny
2:00 do 7:00; wyjście/wejście w tych godzinach możliwe jest tylko za zgodą
Organizatorów.
§4.NA TERENIE KONWENTU OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA NA LEKKIE.
Za obuwie lekkie uważa się kapcie, obuwie wiosenne (baleriny) i obuwie
sportowe nie niszczące nawierzchni hali sportowej - lekkie tenisówki lub
adidasy. W przypadku braku takiego obuwia prosimy o zgłoszenie się do obsługi szatni po zakup ochraniaczy foliowych na buty. Niedopuszczalne jest
noszenie ochraniaczy na obuwiu ciężkim lub potencjalnie niszczącym nawierzchnię. W szczególności, lecz nie wyłącznie, dotyczy to glanów, martensów, obuwia desantowego (wojskowego), szpilek i innych.
§5. Konwent jest wydarzeniem niekomercyjnym. Wpłacane składki akredytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Konwentu lub
jego kolejnych edycji. Organizatorzy pracują społecznie. Wszyscy Uczestnicy
Konwentu, włącznie z Organizatorami, Wolontariuszami i i twórcami programu, wnoszą identyczną opłatę akredytacyjną.
§6. Konwent ma charakter konferencji zamkniętej. Udział w nim mogą
wziąć osoby mające zgodę Organizatorów na wstęp i przebywanie na terenie Konwentu na ustalonych przez Organizatorów warunkach. Osoby te
zwane są dalej Uczestnikami. Na terenie Konwentu mogą przebywać pracownicy instytucji, w której się on odbywa, na zasadach określonych indywidualnie przez Organizatora.
§7. Zgodę na udział w Konwencie można uzyskać od Organizatora lub upoważnionego Wolontariusza na stanowisku akredytacyjnym po spełnieniu
następujących warunków:
a. wylegitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem
i datą urodzenia,
b. w przypadku osób poniżej 18. roku życia – przekazanie pisemnej zgody
na udział, podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, której treść
znajduje się w załączniku,
c. przekazanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza
akredytacyjnego,
d. uiszczenie składki akredytacyjnej.
§8. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Konwentu wyłącznie pod ciągłą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
§9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz okazania dokumentu ze zdjęciem. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników
Fantastyki „Avangarda” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do ewidencji osób przebywających
na terenie Konwentu oraz w celach statystycznych. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy uczestnik ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto uczestnik
ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, jednak będzie to skutkować
usunięciem z terenu Konwentu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konwencie.
§10. Dowodem uzyskania zgody na uczestnictwo w Konwencie jest numerowany identyfikator. Należy go podpisać imieniem i nazwiskiem (oraz
pseudonimem, jeśli taka jest wola uczestnika) i nosić w widocznym miejscu.
Należy go pokazywać na każde wezwanie Organizatorów, Wolontariuszy
oraz pracowników instytucji, na terenie której odbywa się Konwent.
§11. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić w punkcie akredytacyjnym. Nowy identyfikator zostanie wydany po ponownym uiszczeniu
opłaty akredytacyjnej. Organizatorzy mają prawo zwolnienia z ponownej
opłaty lub zmniejszenia jej wysokości w uzasadnionych przypadkach.
§12. Każdy Uczestnik na czas przebywania na terenie Konwentu powinien
ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
§13. Każdy Uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne
fotografii i materiałów audiowizualnych promujących Konwent, na których
będzie występował jego wizerunek.
§14. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu
Konwentu decyzją Organizatora. Nie otrzymują one zwrotu składki akredytacyjnej oraz odbiera im się identyfikator, a fakt usunięcia jest odnotowywany w bazie danych Uczestników.
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§15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy i Wolontariusze.
§16. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania ani ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
§17. Na terenie Konwentu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego
przyklejania czegokolwiek do jakiejkolwiek powierzchni. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatorów, którzy przekażą je Wolontariuszom do rozmieszczenia na terenie
Konwentu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda,
będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające zostaną pociągnięte
do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia powierzchni,
na której zostały przyklejone.
§18. Na teren Konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnego. Dotyczy to
w szczególności, lecz nie wyłącznie:
- broni białej,
- broni bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy),
- broni palnej,
- broni pneumatycznej typu ASG i paintball,
- replik broni,
- środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych,
- materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,
- gazu obronnego, pałek.
§19. Jeżeli przedmioty, o których mowa w §18, są potrzebne do przeprowadzenia programu (pokazy, larpy), należy zgłosić ten fakt Organizatorom.
Organizatorzy przechowają przedmioty w depozycie i udostępnią na czas
trwania atrakcji, podczas której muszą być pod stałym nadzorem osoby
prowadzącej punkt programu. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody
na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia ich z terenu
konwentu, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (np. ASG: wyjęcie
magazynków, rozłączenie napędy, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej, zwolnienie sprężyn) lub zakazać pewnych czynności z nimi związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy).
§20. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz posiadania i stosowania nielegalnych substancji
o charakterze odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje całkowity
zakaz przebywania na terenie Konwentu pod wpływem napojów alkoholowych oraz nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.
§21. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
stosowania otwartego ognia (w tym świeczek).
§22. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione
bez opieki. Dla Uczestników dostępna jest szatnia, w której można pozostawić przedmioty pod nadzorem.
§23. Na Konwencie obowiązuje całkowity zakaz zamykania sal na klucz z wyjątkami ustalanymi przez Organizatorów.
§24. Wszyscy Uczestnicy, Organizatorzy i Wolontariusze są zobowiązani
do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia, dóbr
osobistych czy materialnych będą usuwane z terenu Konwentu bez zwrotu
kosztów uczestnictwa. W szczególności nie będzie tolerowane naleganie
na dalszy kontakt z kimś, kto prosi o pozostawienie w spokoju.
§25. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i sprzątania
po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Organizatorów, Wolontariuszy i pracowników instytucji, na terenie której odbywa się Konwent.
§26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez Uczestników – sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom.
§27. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do ograniczenia liczby osób przebywających w salach.
§28. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „zakaz wstępu”,
przekraczania taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania
ciągów komunikacyjnych. Do niektórych pomieszczeń wstęp mają jedynie
osoby upoważnione przez Organizatora.
§29. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody Organizatora,
za wyjątkiem psów-przewodników.
§30. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decydują
Organizatorzy.
§31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Konwentu.
§32. Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich
(np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel
ich nielegalnymi kopiami) zostaną usunięte z terenu Konwentu bez zwrotu
kosztów akredytacji.
§33. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Organizatorów na policję.
§35. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, Wolontariuszy i Organizatorów.
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GAMES ROOM - POKAZY
nego humoru świecie Munchkina! Szybka, intuicyjna gra karciana,
którą możesz zabrać wszędzie i zagrać zawsze. Nauka gry na stoisku
Black Monk Games!

Munchkin - pełna kolekcja

Domek:

W ciągu dwunastu rund zbierzesz tyle kart, by zapełnić swoją planszę pokojami, wybrać kolor dachu
i znaleźć miejsce na stylowe lub praktyczne dodatki,
tworząc tym samym niepowtarzalny „Domek” z charakterem. Na koniec gracze porównują swoje dzieła
i zliczają punkty za funkcjonalność, dobry projekt, jakość dachu
i wykończenie całości.

Fantasy, Piraci, Zombie, Cthulhu, Legendy, Kosmos… czyli
wszystko, czego dusza może zapragnąć. Przyjdź i wybierz
swój ulubiony świat, pokonaj potwory, zgarnij ich skarby
i wykiwaj kumpli! Bez tego całego durnego odgrywania
postaci. Munchkin jest pełną negatywnej interakcji przygodową grą karcianą, w której tworzysz postać i walczysz z Potworami, by zdobyć 10 Poziom i wygrać. Chcesz to zrobić pierwszy
i dlatego nic nie przeszkodzi Ci wbić nóż w plecy koledze z drużyny.
Nauka gry na stoisku Black Monk Games!

__________________

Wyścig Tytanów:

Szykuje się wyścig tytanów! Wciel się w jeźdźca tytanicznego wierzchowca i spróbuj wygrać tę zaciekłą
gonitwę przy pomocy siły, sprytu i przeróżnych magicznych artefaktów.
Taranuj przeciwników, żeby ich osłabić, a z pewnością
jako pierwszy przekroczysz metę i zostaniesz kolejną
legendą Neverworld!
Wyścig Tytanów to szybka i pełna emocji gra, wymagająca zarówno
planowania, jak i podejmowania ryzyka. Każdy z graczy wciela się
w innego, niezwykłego jeźdźca dosiadającego tytanicznego wierzchowca.

Adrenalina:

Adrenalina to planszowy odpowiednik komputerowych strzelanin, w którym trup ściele się gęsto,
a martwi zawodnicy błyskawicznie wracają do gry, by
mścić się na swoich oprawcach!
To soczysta, dynamiczna gra taktyczna, gdzie trwa nieustanna walka na śmierć i życie, a interakcja między graczami z tury na turę
staje się coraz bardziej zaciekła. Mnogość i zróżnicowanie uzbrojenia oraz dwustronna plansza zapewniają wiele godzin ekscytującej
zabawy!

Unanimo:

Zapytajcie tych, którzy wystąpili w Familiadzie, czy łatwo
jest trafić w najłatwiejsze i najczęściej padające odpowiedzi… Unanimo gwarantuje podobne emocje, co najbardziej popularny w Polsce teleturniej ostatnich lat. Przekonaj się, jak odpowiedzieli ankietowani w Twoim domu!

Zapraszamy do posłuchania o naszych planach
wydawniczych na 2017 rok! Opowiemy o nich
w sobotę o godzinie 17:00 w sali prelekcyjnej
Planszówki.

__________________

Ashes: Odrodzenie z popiołów to rozszerzalna
gra karciana, w której poprowadzisz jednego Odrodzonego przez serię kolejnych potyczek. Będziesz musiał użyć całego swojego sprytu, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał talii oraz wybranych przez Ciebie
kości. Każda decyzja może być kluczowa, każdy błąd
boleśnie wykorzystany przez przeciwnika.
W grze takiej jak ta rozgrywka nie kończy się na rozegranej partii.
Ashes: Odrodzenie z popiołów pozwala na tworzenie unikatowych
rozwiązań dzięki możliwości ciągłej adaptacji talii i szukaniu własnej strategii gry. Poczynając od wyboru Odrodzonego po kości
magii, na podejściu do przeciwnika kończąc.
Blueprints

Gracze wcielają się w rolę architektów, którzy rywalizują
o nagrody i trofea za swoje projekty. Wyżej, lepiej, bardziej ekologiczne, więcej światła w budynku, bardziej wytrzymały budulec, bliższy naturze. Każdy kierunek może
okazać się zwycięski, jeśli tylko zwrócisz uwagę na przeciwników, dopieścisz swój projekt i dopisze Ci trochę
szczęścia. Zostań architektem!

Czary Mary

Czarodzieje zebrali się u stóp wieży arcymaga z nadzieją, że znajdą w niej wyjątkowe zaklęcia i receptury,
które dadzą im potężną moc i uczynią najsilniejszymi
ze wszystkich. Nie ma co się dziwić, że w takim tłoku
szybko dochodzi do sprzeczki, a ogniste kule i gromy
z nieba zaczynają śmigać nad pojedynkującymi się postaciami! Czy wystarczy Wam sprytu i zimnej krwi, żeby pozostać
ostatnim na polu bitwy i otworzyć wrota mistycznej budowli?
W Czary Mary gracze korzystać będą z zaklęć, aby wyeliminować
przeciwników z gry i zostać najpotężniejszym magiem na świecie!
Tylko ci, którzy potrafią połapać się w ogólnym bałaganie, przechytrzyć konkurentów i zgadnąć, jakimi czarami dysponują, sięgną
po ostateczne zwycięstwo!

Kupcy z Osaki

Vudu

W Vudu wcielasz się w czarownika, który zbiera składniki do wyszukanych klątw. Staniesz się adeptem czarnej
magii i będziesz rzucać uroki na przeciwników, utrudniając im życie. Pilnuj, by przestrzegali ich skutków – albo
zmierzyli się z konsekwencjami. Uważaj jednak, bo nawet na największych szczęściarzy czekają niemiłe niespodzianki od losu… Nauka gry na stoisku Black Monk Games!

Munchkin: Lista Skarbów

Gra czerpie z tego, co najlepsze w Liście Miłosnym wydawnictwa Bard i Munchkinie od Black Monka. Gracze
będą musieli podjąć ryzyko, zdać się na łut szczęścia
i spróbować dedukcji, a wszystko to w pełnym absurdal-

Kupcy z Osaki to świetna ekonomiczna gra, w której gracze wcielają się w rolę japońskich kupców, decydujących
się na trudną i ryzykowną drogę z Osaki do Edo. Będziecie
zbierać potrzebne monety, kupować dobra lub rezerwować je na przyszłość. Każda Wasza decyzja wpływa na sytuację na planszy.
W Kupcach z Osaki dobre planowanie ruchów i przewidzenie zachowań przeciwnika jest elementem kluczowym. Każde zakupione
dobro przybliża statki z nimi do Edo, gdzie nastąpi wypłata zysków.
Niestety może to oznaczać, że inne statki utkną w tym czasie na wodach Czarnego Przypływu, z którym nikt nie jest w stanie wygrać.

__________________
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Imperial 2030

Gra dla 2–6 graczy, która w doskonały sposób łączy
ekonomię i taktykę. Pozbawiona elementu losowego
w postaci kości czy kart, będzie wyjątkowym sprawdzianem Waszych strategicznych umiejętności!

Concordia

Gracze stają się rzymskimi patrycjuszami, których
zadaniem jest rozbudowa potęgi własnego rodu
i zaskarbienie przychylności bogów. Będą wysyłać
kolonistów w różne zakątki Imperium, tworzyć sieć
handlową, sprzedawać i kupować różne dobra. Nominacja do prestiżowej Kennerspiel des Jahres.

Hansa Teutonica

„Hansa Teutonica” jest bardzo wysoko ocenianą eurogrą, co potwierdzają liczne nagrody i nominacje,
w tym Golden Geek za najlepszą grę strategiczną.
Zwycięstwo można osiągnąć na wiele sposobów,
dzięki czemu z przyjemnością się do niej wraca,
za każdym razem wypróbowując nowe strategie.

El Gaucho

Gracze są południowoamerykańskimi hodowcami
bydła. Wysyłają swoich gauchów na Pampę albo
do miejsc specjalnych, aby zdobyć jak najwięcej
krów. Wszystkie akcje w grze wymagają użycia kostek, które dobierane są z kościanego rodeo. „El Gaucho” jest eurogrą o średnim stopniu trudności. Świetnie będą się
przy niej bawić zarówno doświadczeni gracze, jak i osoby dopiero
poznające bardziej zaawansowane planszówki.

Antarktyda

Celem graczy jest budowa ośrodków naukowych,
farm hodowlanych i baz przemysłowych na Antarktydzie. Gra wyróżnia się nowatorskimi rozwiązaniami mechaniki gry. Spodoba się wszystkim graczom,
którzy szukają ciekawej rozgrywki, ale też nowych
pomysłów w grach planszowych.

__________________
Wyspa kwitnącej wiśni/Honshu

Perełka Essen 2016! Kto stworzy najlepszy projekt
dla cesarza? Architekci próbują zbudować prestiżowe
miasto... z kart! Budynki, lasy, jeziora i fabryki przydają
się w różny sposób, a zagrane karty muszą nachodzić
na lub być wsunięte pod fragmenty kart leżących
na stole.

Wyspa Skye

Walcz o dominację nad Wyspą Skye. Król może być tylko
jeden! Zostanie nim ten spośród Lairdów, którego klan
podbije najwięcej terytoriów i wykaże się sprytem w handlu. Każda kolejna rozgrywka będzie zupełnie inna niż poprzednie.

Pandemic: Czas Cthulhu

Pandemic: Czas Cthulhu jest grą kooperacyjną. Każdy
gracz ma swoją rolę i specjalne umiejętności, które dobrze
wykorzystane zwiększą Waszą szansę na wygraną. Wszyscy jednocześnie albo wygracie, albo przegracie.

Flick’em up

Witaj w ekscytującym świecie „Flick ‘em Up! - Dzika Strzelanka”. Dzięki wciągającym scenariuszom i wyjątkowym
elementom krajobrazu przekształcisz swój stół kuchenny
albo podłogę w salonie w małe, lecz bezwzględnie rządzone miasteczko na Dzikim Zachodzie. Załaduj kule do swojego colta, ukryj się i strzelaj. Jeśli zakładasz, że Twoi wrogowie okażą Ci litość, jesteś głupcem.

Patchwork

Stworzenie pięknej kołdry nie jest łatwe: wymaga
wysiłku i czasu, a dostępne kawałki materiału nie zawsze chcą do siebie pasować. Musisz więc wybierać
je bardzo uważnie i mieć solidny zapas guzików, który
nie tylko pozwoli Ci zakończyć kołdrę, ale uczyni ją lepszą i ładniejszą od rękodzieł konkurencji.

Pandemic

Cztery choroby wydostały się na świat. Przed drużyną
specjalistów w różnych dziedzinach stanęło zadanie odnalezienia szczepionek na te epidemie, zanim ludzkość
zostanie unicestwiona. Gracze muszą współpracować
ze sobą, wykorzystując silne strony swych postaci i dobrze
planować strategię, jaką wykorzystają, by pozbyć się chorób, zanim
w serii coraz gwałtowniejszych epidemii opanują one cały świat.

Puerto Rico

Poszukiwacz złota, kapitan, burmistrz, handlarz, osiedleniec, rzemieślnik czy budowniczy? Czy uda Ci się uzyskać
najbardziej dochodową plantację? Czy wybudujesz najbardziej wartościowe budynki? I czy, co najważniejsze,
uzyskasz taki dobrobyt, że zasłużysz na najwyższy szacunek wśród mieszkańców Puerto Rico?

__________________

Gorączka podziemnej mocy

...czyli „Wojownicy podziemi”grają w „Dobble”, i to
na dwie ręce! Kontrolujesz dwóch bohaterów: jeden
z nich to Twoja lewa dłoń, a drugi to prawa! Bijąc potwory, możesz rozwijać umiejętności swoich postaci,
żeby lać nimi jeszcze mocniej i skuteczniej! 12 minut
czystej nawalanki z masą wrzasków i emocji.

NAJEMNICY - Trylogia negatywnej interakcji

Parszywa drużyna - Magią i mieczem - Nieświęte
przymierze

Coś dla fanów “Dominiona” i “Intrygantów”! Jeśli
uwielbiasz karty, ciosy i combosy, musisz spróbować.
Trzy części, w każdej sześć profesji, różne strategie
i możliwość łączenia talii na kilka sposobów.

JAK WŚCIEKŁE PSY

Gra inspirowana jednym z najlepszych filmów Tarantino. Pan Pink, pan Brown i reszta gangsterów dzieli łupy
w starym magazynie. Już słychać syreny radiowozów,
czasu jest mało, a ponieważ gangsterzy się nie znają,
nie mają żadnych skrupułów. Gra od 6 do 12 osób.

Orlean

Orlean przeniesie Cię do centralnej Francji okresu średniowiecza, gdzie będziesz zabiegał o powiększenie swoich wpływów. Wykorzystasz w tym celu wszystkie możliwe środki... a będziesz miał ich mnóstwo. Pomnożysz
bogactwa i wpływy. Rycerze ochronią twoje ekspedycje.
Cieśle zbudują domy handlowe. Dzięki mnichom i ich wiedzy dokonasz cudów w nauce, a także wykorzystasz ich do pracy w różnych
dziedzinach. W tej średniowiecznej krainie dróg do zwycięstwa jest
tyle, ile traktów i rzek. Ale zwycięzca może być tylko jeden.
Orlean Reinera Stockhausena jest jedną z najlepszych gier 2015
roku. Gra otrzymała nominację do „Kennerspiel des Jahres 2015”.

Wiek Pary

Panie i Panowie, witajcie w Steam Works, w grze, gdzie
koła zębate, elektryczność i para napędzą Wasze niezwykłe maszyny. Każdy z Was ma szansę przysłużyć się nauce
i zdobyć prestiż, a co najważniejsze – tytuł oficjalnego
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wynalazcy królowej Anglii. Musicie tylko… zbudować najlepszą
z maszyn! Czeka Was wyścig z czasem. Ale nie martwcie się. W tej
grze będziecie mogli korzystać z wynalazków stworzonych przez
Waszych rywali.

Cthulhu światy

Chulhu! Wezwij jego starych przyjaciół i doprowadź innych do obłędu. Ale uważaj na towarzystwo, by samemu
nie stracić zmysłów.
W tej karcianej grze nie liczy się to, ile masz kart, ale jakie
kombinacje z nich ułożysz. Dobieraj więc karty rozważnie
i uwolnij potencjał drzemiący w potędze Cthulhu.

wartości. Samo zdobycie klejnotu to jednak tylko połowa złodziejskiej misji. Po udanej kradzieży trzeba jeszcze ujść z miasta z życiem, a to nie będzie łatwe – straż szybko orientuje się, że klejnot
zniknął, a inni złodzieje nie pozostają bezczynni.

__________________

__________________
Horror w Arkham: Gra karciana

Horror w Arkham: Gra karciana to gra kooperacyjna,
w której jeden lub dwoje graczy wciela się w rolę
badaczy rozwiązujących przerażające tajemnice.
W trakcie rozgrywki gracze spróbują rozwikłać liczne zagadki, które przybliżą ich do ocalenia ludzkości
przed niszczycielskim wpływem potężnych Przedwiecznych. Każda
rozgrywka to fragment większej historii, a podejmowane przez
graczy decyzje wiążą się z zaskakującymi, długofalowymi konsekwencjami.

Star Wars: Armada

Star Wars: Armada to gra o taktycznych starciach
flot, osadzona w najważniejszym okresie galaktycznej wojny domowej. W trakcie rozgrywki gracze
przejmują kontrolę nad flotami potężnego Imperium
oraz nieustraszonych rebeliantów, rzucając do walki
liczne okręty wojenne, takie jak niszczyciel gwiezdny typu Victory czy szybką koreliańską korwetę CR90 i fregatę typu Nebulon-B.
Dzięki dokładnie odwzorowanym modelom oraz innowacyjnemu
systemowi rozgrywki, każde starcie pozwala w pełni poczuć ogrom
kosmicznego konfliktu.

Star Wars: Przeznaczenie

Star Wars: Przeznaczenie pozwala graczom przejąć kontrolę nad najpopularniejszymi postaciami uniwersum Gwiezdnych Wojen i wziąć udział w pojedynku, którego stawką
jest los galaktyki. Do walki gracze będą wykorzystywać
miecze świetlne, blastery oraz inne elementy wyposażenia, które reprezentowane są przez specjalne kości. Pojedynek
pomiędzy potężnymi bohaterami i złoczyńcami trwa do momentu,
gdy na polu bitwy pozostanie tylko jedna drużyna.

Star Wars: X-wing

X-wing to szybka taktyczna gra osadzona w uniwersum Star Wars. W trakcie rozgrywki gracze kontrolują
gwiezdne myśliwce Sojuszu Rebeliantów albo Imperium Galaktycznego, wybierają pilotów, którzy siądą za ich sterami, wyposażają je w specjalne bronie
i usprawnienia – wszystko to w celu pokonania rywali.

TOP Kitchen to familijno-ekonomiczna gra
planszowa dla od 2 do 4 osób, która przeniesie Cię
w świat profesjonalnej gastronomii. Wciel się w szefa kuchni - zarządzaj menu eleganckiej restauracji,
kupuj najlepsze składniki i sprzęty kuchenne. Gotuj
wykwintne potrawy i serwuj je z aromatycznymi
przyprawami. Zdobądź najwięcej punktów prestiżu i wygraj!
To jedyna w swoim rodzaju gra, która w kompleksowy sposób podchodzi do tematu profesjonalnej kuchni. Dzięki niej możesz poczuć
się jak prawdziwy mistrz noża i patelni czy uczestnik kulinarnych
programów telewizyjnych. Rozgrywka toczy się na pięknie ilustrowanych planszach, a gracze używają różnego rodzaju kart oraz
rzucają kolorowymi kośćmi reprezentującymi składniki kulinarne
na specjalnej patelni.
Gra, dzięki przystępnym zasadom i emocjonującej rozgrywce, dostarczy inteligentnej zabawy dla całych rodzin na długie godziny.

__________________
Dust Tactics

Jest rok 1947. Wojna, która rozpoczęła się osiem lat
temu inwazją Niemiec na Polskę trwa nadal. Konflikt
rozprzestrzenił się na cały świat i tylko kilka krajów
zachowało swego rodzaju neutralność. Na frontach
rozsianych po całym globie trzy supermocarstwa toczą ze sobą boje, aby przejąć kontrolę nad rewolucyjnym źródłem
mocy. Elitarne jednostki i wojenne roboty toczą krwawe bitwy,
nie chcąc dopuścić przeciwników do niewyobrażalnej potęgi…
Dust Tactics przenosi graczy do alternatywnej rzeczywistości,
w której II wojna światowa trwa nadal. W latach 40., dzięki odnalezionym obcym źródłom mocy, wojna przybrała zupełnie inny wymiar. Teraz głównym ogniskiem sporu są złoża rzadkich minerałów,
których posiadanie może zaważyć na losach całej wojny.

__________________

Star Wars: Imperium Atakuje

Imperium Atakuje to epicka przygodowa gra planszowa dla 2-5 graczy osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Potężna armia imperialna oraz grupa
zabójczych łowców nagród staje do walki ze śmiałymi bohaterami Rebelii w szeregu misji taktycznych.
Stawkę podnosi obecność legendarnych postaci,
między innymi Dartha Vadera i Hana Solo. Każda bitwa kończy się
klimatycznym starciem finałowym pomiędzy Imperium a Sojuszem
Rebeliantów.

Wiek Złodziei

Wiek Złodziei to gra przeznaczona dla 2 do 4 graczy,
z których każdy wciela się w jedną z sześciu postaci
tytułowych złodziei. Każda postać posiada unikalne
zdolności oraz zestaw szalonych wynalazków, które
pomogą jej przemknąć niezauważenie między strażnikami i zdobyć Klejnot Cesarzy o niewyobrażalnej

Afterglow

Afterglow to opowieść o trudach przetrwania na zgliszczach świata,
zniszczonego w wyniku niewyobrażalnej katastrofy.
Ci, którzy ocaleli, wędrują po Pustkowiach i przeszukują ruiny
dawnych miast w poszukiwaniu wszystkiego, co posiada jakąkolwiek wartość. Krasnoludy rozbudowują Miasta Kuźnie, starając
się odbudować chociaż namiastkę dawnej cywilizacji. Fanatyczni
wyznawcy Jedynego Boga niosą pomoc ludziom, jednocześnie
bezlitośnie eliminując wszelkie objawy oporu. Tajemniczy Naiym’vael pojawiają się i znikają niczym duchy, pozostawiając po sobie
jedynie stygnące trupy. Odrzuceni, dzieci Pyłu, mutanci i kanibale
napadają na osady i podróżnych, by pożywiać się ciałami swych
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ofiar. Największym zagrożeniem są jednak Konstrukty, balansujące
na granicy życia i śmierci połączenia maszyny i ciała. Wędrują bez
ustanku, szukając kolejnych żywych komponentów i części zamiennych, by wzmocnić hordę.
Właśnie w tym niebezpiecznym miejscu przyjdzie Ci walczyć o byt.
Stwórz bandę należącą do jednej z sześciu frakcji i kieruj jej poczynaniami w starciach z innymi ocalałymi w grze figurkowej Afterglow Miniatures Game.
Zanurz się jeszcze głębiej w świat gry, stwórz swojego ocalałego
i razem z przyjaciółmi sformujcie bandę, która będzie przemierzać
Pustkowia w grze fabularnej Afterglow RPG.
Czekamy na Ciebie!

__________________
___________
_

Autarcha to turowa gra strategiczna, w której
wojnę prowadzą dwie armie. Rozgrywka odbywa
się na planszy, na której oznaczone są różne elementy krajobrazu: teren, las, góry, rzeki i miasta.
Plansza poprzecinana jest połączeniami komunikacyjnymi, takimi jak droga i kolej. Każdy z tych
elementów może zostać wykorzystany w rozgrywce. Kolej i drogi umożliwiają szybszy transport,
las i góry ukrywają wojska i utrudniają ich zniszczenie, a woda
zatrzymuje wojska pancerne czy artylerię, które nie mogą pokonywać tych przeszkód. To od gracza zależy, jak wykorzysta elementy
planszy.

__________________
Trajan

Wcielamy się w jednego z obywateli Imperium Rzymskiego. W bezlitosnej walce o umocnienie naszej pozycji będziemy musieli wykonywać różnego rodzaju
akcje: portu, militarną, Trajana, forum, budowy oraz
senatu.

__________________
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Sabotażysta

Gracze wcielają się w rolę kopaczy, poszukujących bryłek złota w głębokich tunelach, lub w sabotażystów,
którzy na każdym kroku utrudniają pracę kopaczom.
Członkowie obu grup powinni wspierać się wzajemnie,
kiedy już odkryją, kto jest po ich stronie. Jeżeli kopacze zdołają przebić tunel do skarbu, otrzymują nagrodę
w postaci bryłek złota, podczas gdy sabotażyści odchodzą z pustymi
rękoma. Jednak jeśli kopacze poniosą porażkę, nagrodę zgarniają
sabotażyści. Wygrywa gracz, który po zakończeniu trzeciej rundy
posiada najwięcej bryłek złota.

Kakao

Gra wprowadza graczy w egzotyczny świat, w którym
wcielą się w rolę plemiennych wodzów. W trakcie rozgrywki gracze dokładają kafle pracowników i kafle
dżungli do wspólnego obszaru gry. Gra kończy się, gdy
każdy gracz umieści wszystkie swoje kafle pracowników
w obszarze gry. Zwycięża osoba, która zdobyła najwięcej
złota.

Trucizna

W pracowni alchemika bulgocą na ogniu trzy kociołki
z eliksirami. Gracze kolejno wrzucają karty eliksirów
do wybranych kociołków, uważając przy tym, aby ich
zawartość nie wykipiała. Jeśli gracz sprawi, że suma
wartości wszystkich kart znajdujących się w kociołku
przekroczy 13, musi zabrać karty z kociołka. Otrzymane
karty są na koniec gry źródłem punktów ujemnych. Jednak zdobywając większość kart danego koloru, gracz może zapewnić sobie
odporność na jego działanie.

Imperializm: Droga ku dominacji

Władcy największych europejskich mocarstw nie szczędzą grosza na organizację wypraw, których celem jest
odkrywanie nowych zakątków świata. Każda nowo
odkryta kraina poszerza granicę imperium, podnosi
prestiż władcy i zwiększa wpływy do skarbca. Możni
tego świata torują sobie drogę do chwały mieczem, spiskiem i intrygą. Gracze przejmują kontrolę nad jednym z mocarstw
i starają się przekształcić je w potężne imperium.

Urban Panic

Gracze wcielają się w role inwestorów budowlanych
projektujących miasta przyjazne mieszkańcom. Z pomocą architekta, burmistrza, planistki, inżyniera, a nawet szpiega muszą zadbać o każdy aspekt życia miejskiego - odpowiednią liczbę miejsc pracy, inwestycje
w przemysł i miejsca rozrywki, ekologię i budżet miejski. Wybudowanie idealnego miasta nie jest jednak takie proste,
zwłaszcza gdy każdy element musi być połączony z centrum, fundusze są mocno ograniczone, a zawistna konkurencja ma tendencję
do podkradania planów.

Enclave Zakon Krańca Świata

Historyczna Gra Bitewna Wrzesień 1939

Pokaz nowego systemu bitewnego opartego o realia
wojny obronnej Polski 1939.
Niezwykła dynamika gry, oparta o rozkazy wydawane
armii polskiej i niemieckiej, za pomocą kart akcji i reakcji w bardzo realistyczny sposób przenosi graczy-dowódców na pola bitew wrześniowej zawieruchy.
System połączony z kolekcją prostych do złożenia modeli wojskowych i żołnierzy pozwoli graczowi zebrać armię do walki
w systemie Wrzesień 1939.

__________________

Świat po apokalipsie. Dookoła znaki świadczące
o upadku ludzkości. Wszystko to z powodu wielkich
przywódców religijnych, którzy odkryli sposób kontrolowania rzeczywistości... Uczestnicy wcielają się w pozyskiwaczy, posiadających talent do abordaży. Muszą
dbać o kondycję fizyczną i psychiczną swoich wysłanników, aby móc skutecznie wykonywać misję w wyższym wymiarze,
a tym samym zdobywać cenne nagrody.

Packa na muchy

Szybka i bardzo zakręcona gra. Gracze, w kolejności
zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, odkrywają karty. Grający, wyposażeni w packi na muchy,
starają się równocześnie pacnąć najbardziej wartościowe muchy. Zwycięzcą zostaje gracz, który na końcu gry
posiada najbardziej wartościowe muchy.

Halli Galli

Wielka sałatka owocowa z bananami, truskawkami, limonkami i śliwkami! Każdy gracz kolejno odwraca kartę, zmieniając skład sałatki. W chwili, gdy odkryte karty
pokażą 5 owoców tego samego rodzaju, pierwszy gracz,
który zadzwoni dzwonkiem, wygrywa wszystkie odkryte
karty.
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Bang!

Dynamiczna gra karciana osadzona w realiach Dzikiego, nieokiełznanego Zachodu. Każdy z graczy wciela
się w jedną z 3 ról: stróża prawa, bandytę lub renegata, a celem jest wyeliminowanie przeciwników.
Szczególnie ważnym elementem gry jest fakt, że rola
każdego z graczy jest tajna i nigdy nie wiemy, kto jest
przyjacielem, a kto wrogiem. Gra cechuje się bardzo dużą interakcją pomiędzy graczami, prostymi zasadami i szybką rozgrywką.

Bang! Gra kościana

Pomysł na rozgrywkę pozostaje taki sam, jak w Bangu
podstawowym: wylosuj dla siebie postać oraz tajną
rolę, a potem wykorzystaj umiejętności oraz szczęście, aby osiągnąć przypisany do roli cel. Wszystko
zmieniają kostki: dzięki nim gra staje się szybka i emocjonująca.

Carcassonne

Gracze wyciągają losowe elementy planszy i kładą
na stole, układając przy sobie tak, aby stworzyć nowe
zamki, rzeki i łąki. Gdy stworzysz nowy obiekt, możesz
przejąć nad nim kontrolę. Im więcej żetonów znajduje
się na stole, tym obiekty robią się większe. Celem gry
jest zebranie jak największej liczby punktów na koniec
gry, gdy skończą się żetony, które można układać na stole.

Imperium w 8 minut

Niesamowicie szybka gra oparta na mechanice kontroli obszarów, wymagająca od graczy podejmowania trudnych decyzji. Gracze podbijają lądy, zbierają
dobra i toczą bitwy, aby stworzyć potężne imperium. Każdy z graczy dobiera kartę spośród sześciu
odkrytych, a następnie wykonuje widniejącą na niej
akcję i zatrzymuje ją, by dostarczała jego imperium jednego z dostępnych dóbr. Akcje pozwalają graczom przejmować kontrolę nad
mapą. Z drugiej strony zestawy dóbr dają więcej punktów na koniec gry. Gracze muszą nieustannie balansować między tymi dwoma aspektami gry.

__________________
_____________
_

Bohater do wynajęcia

Lokalne królestwa od dawna prowadzą niekończące
się wojny i wojenki. To trwa zdecydowanie za długo.
Jest tylko jeden sposób, by zakończyć ten konflikt
i osiągnąć ostateczne zwycięstwo: zebrać grupę sześciu najodważniejszych bohaterów.
I to właśnie będzie Wasze zadanie. Bohaterowie
mogą na pierwszy rzut oka nie wyglądać na poważnych zawodników, ale zapewniamy – w kupie są niepokonani!
W różnorodności tkwi ich siła. Wykorzystajcie spryt i otrzymane
wskazówki, by zgromadzić pełen skład, zanim zrobią to inni gracze.
Nowy tytuł od Portal Games to kawał solidnej, pełnej humoru zabawy dla osób w każdym wieku. Proste reguły, przezabawne ilustracje oraz krótki czas rozgrywki sprawiają, że Bohater do wynajęcia jest idealną grą imprezową.
Zbierz drużynę największych bohaterów i poprowadź ich ku zwycięstwu!

Obóz Ninja:

Pooobudka, śpiochy! Mam nadzieję, że jesteście
wypoczęci, bo Mistrz Saru zaplanował dla Was
dzień pełen ćwiczeń! Tylko najlepsi dostąpią
zaszczytu, jakim jest stanowisko osobistego asystenta Mistrza. Pokażcie więc, że szybko chłoniecie wiedzę i jesteście szybsi i sprytniejsi od pozostałych uczestników. Dacie radę?
Obóz Ninja to rodzinna gra karciana w sam raz dla graczy, którzy szukają szybkiego, lecz wymagającego tytułu! Gra opiera się
na znanym z przeboju “Hej! To moja ryba!” mechanizmie, gdzie
gracze poruszają swoimi pionami i zbierają karty z pól, na których
rozpoczęli ruch. Zaplanuj ruch na kilka kolejek do przodu, przygotuj się do zebrania kolejnych kart i zaskocz przeciwnika specjalnymi
zdolnościami!

__________________
Siedem

I AM ZOMBIE to ostatnie dzieło Marka Rein-Hagena, odpo-

wiedzialnego m.in. za stworzenie „Świata Mroku” ze słynnym systemem „Wampir: Maskarada” na czele.
I AM ZOMBIE jest pierwszym systemem live RPG, w którym gracze wcielają się w żywe trupy zamiast w broniących się przed nimi
ludzi. Półżywi, określani w grze mianem Toksyków, są świadomymi istotami, funkcjonującymi w zaskakująco złożonym społeczeństwie. Tak oryginalne podejście pozwala na zupełnie nowy kształt
przygody w świecie, który jest oparty na naszych realiach, a jednak
jest tak bardzo od nich odległy. Natura choroby toczącej protagonistów I AM ZOMBIE wyposaża ich w nadnaturalne zdolności,
jednocześnie podporządkowując potężnym przywódcom konkretnych frakcji. Jakby tego było mało, plaga wciąż toczy zarażone ciała,
wypełniając je toksycznymi substancjami. Dają one graczom dodatkowe moce, ale przekroczenie bezpiecznej granicy stężenia może
spowodować nieodwracalne skutki. I to nie śmierć mamy na myśli
– ona była dopiero pierwszym krokiem przygody!

7 cudów świata, 7 grzechów głównych, 7 mórz. Gra
czerpie inspirację z tradycji renesansu. LIczbie 7 przypisywano wyjątkowe znaczenie i cechy magiczne. Miała
stanowić źródło ponadnaturalnych mocy oraz klucz do
wytłumaczenia niezwykłych wydarzeń. Każdy zbiór ma
unikatową zdolność, którą można wykorzystać kompletując kolumny z kart. Gracze muszą wykazać się sprytem i elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację na stole. Piekne ilustracje
na płótnowanych kartach pogłębią pozytywne wrażenia w trakcie
rozgrywki.

Gangi Nowego Jorku

Gra inspirowana jest wielkim filmem Martina Scorsese! Wkrocz w bezlitosny świat ulicznych gangów
XIX-wiecznego Nowego Jorku. Wciel się w przywódcę jednego z rywalizujących gangów i udowodnij,
że Ty jesteś najbardziej przebiegły. W tej grze wygrywają wielkie umysły, a nie brutalność – blefuj,
oszukuj i zdradzaj w niespodziewanym momencie. Piękne ilustracje
na kartach, stworzone z dużym przymróżeniem oka, tworzą dodatkowo unikalny klimat zabawy.

GAMES ROOM - POKAZY
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W cieniu tronu

Dwór królewski to niebezpieczne miejsce. Wszyscy knują i spiskują, a zwalczające się frakcje nie przebierają w
środkach. Wkrocz w świat pałacowych intryg i niepewnych sojuszy. Wywalcz należne sobie miejsce bezlitośnie eliminując przeciwników, bo oni nie będą mieli
litości dla Ciebie. W tej grze się zwycięża albo umiera.
Niemal każda postać posiada specjalną zdolność, ale uważaj - im
silniejsza moc, tym mniej cennych punktów jest warta. Musisz znaleźć równowagę pomiędzy różnymi stylami gry. Pamiętaj, że słabe
karty zawsze trzeba przekazać przeciwnikom.
Jest to gra jednego z autorów dobrze wszystkim znanego hitu „Tajemnicze domostwo”.

Zapraszamy na stoisko, pokazy i naukę gier wydawcy takich tytułów
jak: Kaleva, Realm of Wonder, Totem, I Know, Alias.

__________________

Wyścig na biegun

Kilka ekspedycji różnych narodowości rywalizuje ze sobą o to, która pierwsza zdobędzie biegun
północny. Ruszają wyprawy zaopatrzone w sprzęt,
ludzi o niezbędnych kwalifikacjach oraz zaprzęgi
psów. Prawdziwym przeciwnikiem będzie jednak
bezlitosna przyroda i zmienna pogoda. Częściowo
przezroczysta plansza obraca się wraz z każdą zmianą warunków atmosferycznych, powodując również zmianę dostępnych dla gracza
możliwości. Grę wymyślili Finowie i kto jak kto, ale oni chyba sporo
wiedzą o podbiegunowym zimnie.
Rozgrywkę wzbogaca specjalna (i darmowa) aplikacja mobilna,
która nie dość, że ułatwia poznanie zasad, to jeszcze wprowadza
nowe urozmaicając zabawę. Pomaga też w zapanowaniu nad różnymi aspektami rozgrywki. Ciekawostką jest przyjazna i łatwa w
odbiorze drukowana instrukcja do gry przygotowana w nietypowej
formie komiksu.

nIQczemni szaleni naukowcy

Konstruowanie niesamowitych wynalazków to
ogromny wysiłek. Żmudne badania, ciągły brak
środków i najgorsze z najgorszych – inni naukowcy.
Wszyscy oni czyhają tylko, żeby ukraść Twój pomysł
i przypisać sobie całą chwałę. Nie wahaj się, bądź
sprytniejszy i stwórz prawdziwie nIQczemny wyna-

lazek.
Rewelacyjnie prosta i niebywale zabawna gra Donalda Vaccarino,
autora takich hitów jak „Dominion” czy „Królestwo w budowie”.
Trzeba prowadzić badanie, szpiegować innych naukowców, zdobywać pieniądze – wszystko dzieje się jednocześnie i nie ma czasu
na nudę. No i jeszcze jedna niesamowita sprawa. Każda partia jest
zupełnie wyjątkowa. Dlaczego? Do gry dołączone karty konwersji,
które zawierają nowe zasady i zmieniają stare. Przed grą losowo
wybierane są tylko 2 z 36 dostępnych, zatem liczba wariantów jest
praktycznie nieograniczona.

Goblinpiada

Trwa wielka olimpiada goblinów. Najważniejszą i
najbardziej emocjonującą konkurencją jest ucieczka przed toczącym się Magicznym Głazem. Tłumy
zielonoskórych kibiców szaleją na trybunach - kto
zdąży uciec, a kto zostanie splaskacony?
Gracze rzucają naraz kostkami, a następnie łapią
jak najszybciej dwie najbardziej im potrzebne w danym momencie. Wyniki na kościach powinny odpowiadać tym jakie znajdują
się na zajmowanym polu. Dzięki temu gobliny się przemieszczają w
kierunku mety uciekając przed głazem lub wykorzystują specjalne
właściwości poszczególnych pól. Ułatwiają tym zadanie sobie lub
utrudniając bieg przeciwnikom.

__________________
GAMES
FACTORY
PUBLISHING

Zapraszamy na stoisko, pokazy i naukę gier wydawcy takich tytułów
jak: Dominion, Najeźdźcy z Północy, Mistfall, Kingdomino, Tawerna
Hex, Namiestnik, Pocket Imperium.

Zapraszamy na stoisko, pokazy i naukę gier wydawcy takich tytułów
jak: Super Farmer, CV, Barcelona czy Werona, Pretor, Hej to moja
ryba!, Spaghetti.

__________________
__________________
Warsztaty tradycyjnych gier japońskich (go, shogi, hanafuda).

Regulamin Wypożyczalni Gier
§1. Przy wypożyczeniu gry Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia identyfikatora w Wypożyczalni, który pozostaje w depozycie do momentu odebrania gry przez obsługę Wypożyczalni.
§2. Każdy Uczestnik może mieć wypożyczoną tylko jedną grę
naraz.
§3. Wszelkie uszkodzenia i braki w grach należy zgłosić obsłudze
Wypożyczalni natychmiast po ich wykryciu.
§4. Z gier wolno korzystać tylko w wyznaczonej przez Organizatorów przestrzeni. Niedozwolone jest wynoszenie gier poza ten
obszar.
§5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane niewłaściwym użytkowaniem gry.
§6A. Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych gier
przed zakończeniem Konwentu.
§6B. Wypożyczalnia zakończy wydawanie gier na godzinę przed
zakończeniem Konwentu.
§7. Uczestnik wypożyczający grę ponosi pełną odpowiedzialność
za jej uszkodzenia i braki – w przypadku powstania zniszczeń lub
utraty elementów zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej gry.
§8. Na terenie Wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

Games Room
Obsługuje

GIER UŻYCZAJĄ
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GAMES ROOM - ProtoSfera

Pokazy prototypów gier odbywają się w sposób ciągły
na stanowiskach wystawców i w specjalnej strefie prototypów - zapraszamy do Games Roomu!

Elementum

Raz na pół wieku najzdolniejsi magowie zbierają się przy pradawnym skupisku mocy, aby zademonstrować swe talenty we władaniu mocą żywiołów i wyłonić najlepszego elementalistę.
Elementum to szybka gra karciana od wydawnictwa Quantum
Games. Gracze draftują i zagrywają przed sobą karty zaklęć lub
wzmacniają je kamieniami mocy. Tworzą w ten sposób czynne
łańcuchy wychodzące ze źródeł żywiołów. W zależności od uzyskanych układów i typów posiadanych zaklęć, karty dają punkty
zwycięstwa na koniec gry.
Typ gry: karciana
Liczba graczy: 2-4
Czas trwania: 5-30 minut
Szukam wydawcy: Nie

Historia

Historia to gra karciana (nie CCG) w klimatach... co to będzie za
zaskoczenie... historycznych. Gracze kontrolują znane postacie
(takie jak Mieszko I, Wilhelm Zdobywca, Ludwik XIV Król-Słońce
czy Józef Piłsudski) i przy ich pomocy rywalizują o najważniejsze wydarzenia z historii. Czy wygrasz bitwę pod Płowcami? Czy
zdołasz pokonać Wielką Armadę w bitwie morskiej pod Gravelines? Czy uda Ci się przeprowadzić przewrót majowy? Wystaw
postacie, wybuduj zabytki, prowadź wojny i walcz o wydarzenia!
Typ gry: karciana LCG
Liczba graczy: 2-4
Czas trwania: 60-90 minut
Szukam wydawcy: Tak

Nemesis

Otwierasz oczy… Znowu to pieczenie w gardle. Co poradzisz,
hibernacja zawsze tak na Ciebie działa. Ważne, że jesteś już w
domu, na Ziemi… Zaraz, coś jest nie tak! To nie jest Układ Słoneczny! I co to za dziura w komorze nawigatora? O, jasny gwint,
kłopoty. A przecież masz jeszcze zadanie do wykonania…
Wciel się w członków załogi kosmicznego statku, staw czoła czającej się w zakamarkach “Nemesis” potworności, zgromadź swój
ekwipunek, wykonaj tajne zadanie i… przeżyj! Kosmiczna przygoda, której premierę Rebel.pl zapowiedziało na październik czeka
aż ją przetestujesz!
Typ gry: przygodowa
Liczba graczy: 1-5
Czas trwania: 60-120
Szukam wydawcy: Nie

Poczet władców Polski

Dwanaścioro polskich władców stoi na granic między światłem i
ciemnością, grzechem i cnotą, dobrem i złem. Zawładnij jedną ze
splecionych w odwiecznej, śmiertelnej walce stron i przeciągnij
na swoją stronę więcej królów i książąt. Poczet władców Polski to
dynamiczna, dwosobowa, taktyczna gra karciana, w której planowanie ruchów jest równie ważne, co sprawne reagowanie na
zmieniającą się sytuację na planszy. Wydanie gry zapowiedziało
już wydawnictwo Board&Dice, a Ty masz teraz okazję wpłynąć
na jej ostateczny kształt!
Typ gry: karciana
Liczba graczy: 2
Czas trwania: 30-45
Szukam wydawcy: Nie

TURNIEJE
Turniejowa 1
sobota 10:00 – 11:50

Prezentacja karcianki Shadowrun TCG [Łukasz Posadowski]
Shadowrun po staremu, w karciankowym sosie. Czekają na Ciebie gotowe talie i noce pełne ulicznych akcji.

sobota 12:00 – 13:50

Prezentacja systemu Battletech [Łukasz Posadowski]
Rok 2017 kontra mechy z lat 80. Czy odważysz się spróbować gry trudnej
i długiej? Jeżeli D&D 3.0 Ci niestraszne, rozumiesz tabelki z Rolemastera,
a Twoja ulubiona gra komputerowa to Dwarf Fortress, załapiesz w pięć
minut.

sobota 14:00 – 21:50

Wojnacja [Arkadiusz Grzeszczak]
Zapraszamy do zapoznania się z drugą edycją Wojnacji – systemu udowadniającego, że bitewniaki mogą dawać olbrzymie możliwości bez wielotomowych podręczników, errat czy tysięcy złotych inwestycji. Oparte
na kartach jednostek zasady pozwolą wejść w grę niemal z marszu, a zoptymalizowana mechanika mieści w sześćdziesięciu minutach rozgrywki
solidną dawkę taktyki, decyzyjności i realizmu.
Turniej Munchkin: Lista Skarbów [Black Monk]
Ukradnij skarb i wykiwaj kumpli – bez tego całego durnego grania w karty. No dobra, z 16 kartami. Gra czerpie z tego, co najlepsze w Liście Miłosnym i Munchkinie. Podejmij ryzyko, zdaj się na łut szczęścia i spróbuj
dedukcji, a wszystko to w pełnym absurdalnego humoru świecie Munchkina! Mocne karty prowadzą prosto do skarbu, ale czynią z Ciebie cel.
Gdy zagrywasz słabsze, ktoś może gwizdnąć Ci skarb sprzed nosa! Szybki
i nieprzewidywalny turniej. Nauka gry i zapisy na turniej prowadzone są
na stoisku Black Monk Games, zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

niedziela 12:00 – 15:50

Turniej Munchkin Fantasy [Black Monk]
Lochy, potwory, klątwy i skarby. Brzmi dobrze? To właśnie Munchkin,
wredna gra karciana, w której będziesz rzucać kłody pod nogi innych
graczy, by zostać pierwszą osobą, która zdobędzie 10 poziom i zwycięży.
Nie obchodzi nas, czy znasz zasady odrobinę, prawie wcale czy trochę.
Zgłoś się do turnieju i pokaż innym, kto tu rozdaje karty! Nauka gry i zapisy na turniej prowadzone są na stoisku Black Monk Games, zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona.

Turniejowa 2
sobota 10:00 – 10:50

Turniej Kingdomino [Games Factory Publishing]
Turniej Kingdomino, gry strategicznej bazującej na mechanice domina.
Gracze budują królestwo za pomocą kafli zgadzających się ze sobą jedną
ze stron – jak w dominie. Choć gra wydaje się prosta, jest w niej miejsce
na dużo sprytnego planowania posunięć, dając pole do popisu bardziej
doświadczonym graczom. Do wygrania gry od Games Factory Publishing!

sobota 11:00 – 13:50

Eliminacje do Mistrzostw – Domek [REBEL]
W ciągu dwunastu rund zbierzesz tyle kart, by zapełnić swoją planszę pokojami, wybrać kolor dachu i znaleźć miejsce na stylowe lub praktyczne
dodatki, tworząc tym samym niepowtarzalny „Domek” z charakterem.
Na koniec gracze porównują swoje dzieła i zliczają punkty za funkcjonalność, dobry projekt, jakość dachu i wykończenie całości.

sobota 14:00 – 15:50

Turniej Vudu [Black Monk]
Marzyłeś kiedyś, żeby inni wykonywali Twoje najtrudniejsze polecenia?
Czy nie byłoby pięknie, gdyby nagle – na Twoją komendę – zaczęli mówić
piskliwym głosem, trzymali głowy na stołach albo co jakiś czas piali jak
kogut? Zapisz się na turniej w Vudu, szybką i zabawną grę od Black Monka, i spraw, by inni tańczyli, jak im zagrasz. Niech klątwy zostaną rzucone… Nauka gry i zapisy na turniej prowadzone są na stoisku Black Monk
Games, zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

sobota 16:00 – 22:50

Otwarte granie we Władcę Pierścieni Grę Karcianą [Son Of The Wild]
Zapewniamy talie i scenariusze – przyjdźcie pograć w LOTRa. Czas spopularyzować karciankę w świecie, który wszyscy znamy, a niektórzy
nawet kochamy.

TURNIEJE
niedziela 11:00 – 12:50

Turniej Czary Mary [CUBE]
Czarodzieje zebrali się u stóp wieży arcymaga z nadzieją, że znajdą
w niej wyjątkowe zaklęcia i receptury, które dadzą im potężną moc
i uczynią najsilniejszymi ze wszystkich. Nie ma więc co się dziwić,
że w takim tłoku szybko dochodzi do sprzeczki, a ogniste kule i gromy
z nieba zaczynają śmigać nad pojedynkującymi się postaciami! Czy wystarczy Wam sprytu i zimnej krwi, żeby pozostać ostatnim na polu bitwy
i otworzyć wrota mistycznej budowli?

niedziela 13:00 – 15:50

Turniej Summoner Wars: Mistrzowie Przywołań [CUBE]
Szybka, taktyczna gra karciana dla 2-4 graczy przyjmujących rolę dowódców, którzy posiedli moc tajemniczych kamieni przywołania. Z jej
pomocą starają się poprowadzić swoją rasę do panowania nad rozdartą
wojną planetą Itharia. Korzystajcie z potężnej magii, błyskotliwych zagrań taktycznych oraz oczywiście brutalnej siły, aby osaczyć przeciwnika i strącić go w otchłań niepamięci.
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W tej grze jesteśmy bezwzględnymi biznesmenami, prawdziwymi rekinami agrobiznesu. Tutaj wszystkie chwyty są dozwolone. Nie opłacamy
KRUS, przejmujemy cudze uprawy, a nawet możemy nasłać komornika
na zbyt dobrze radzącego sobie sąsiada. Nie przebieramy w środkach.
W końcu naszym celem jest posiadanie największej ilości pieniędzy.

niedziela 13:00 – 15:50

Turniej Boss Monster [Trefl]
Wciel się w rolę bossa najwyższego levelu, zbuduj najeżone pułapkami
podziemia, zwab jak najwięcej poszukiwaczy przygód… a potem wybij
ich co do jednego! Boss Monster to prawdziwie szalona mieszanka strategicznej i przygodowej gry karcianej, inspirowana klasycznymi grami
wideo. Czy jesteś wystarczająco złym typem, aby zostać największym
bossem?

Turniejowa 4
sobota 10:00 – 12:50

sobota 10:00 – 11:50

Turniej Ashes: Odrodzenie z Popiołów [CUBE]
W Ashes wcielasz się w Odrodzonego – niezrównanego maga, stającego do walki z innymi Odrodzonymi. Rzucaj zaklęcia, przywołuj sprzymierzeńców i rób wszystko, aby pokonać wrogów i tym samym zostać
zwycięzcą tej niezwykłej wojny nerwów i nadprzyrodzonych zdolności.

sobota 12:00 – 15:50

Turniej Doom Trooper CCG [Piotr „Skoq” Skoczylas]
Zapraszam na kolejny turniej „nieumarłej” gry karcianej Doom Trooper
– Żołnierz Zagłady! Niech siły Korporacji, Bractwa, Legionu Ciemności i Plemion znów zetrą się na polach bitew od Merkurego aż po Pas
Asteroidów, nie szczędząc środków na swe armie, bez litości dla przeciwników. Światło Kardynała będzie ludzkości bardzo potrzebne w tej
godzinie próby – Wielka Ciemność nadchodzi, a wraz z nią cierpienie
i pożoga... Szczegóły pod adresem: www.doomtrooper.pl w dziale „Turnieje/rozgrywki”.

Turniejowa 3
Turniej Sabotażysta [G3]
Gracze wcielają się w role krasnali poszukujących bryłek złota w kopalni. Praca wre, gdy nagle kilof łamie się, a górnicza latarnia niespodziewanie gaśnie... Sabotażysta znowuuderzył!
Kim jest tajemniczy przeciwnik? Czy działa sam, czy w grupie? Czy zdoła
powstrzymać kopaczy przed wydobyciem złota? Jeżeli krasnoludy zdołają przebić tunel do skarbu, otrzymają nagrodę w postaci bryłek złota,
podczas gdy sabotażyści odejdą z pustymi rękoma. Jeśli jednak kopacze
poniosą porażkę, nagrodę zgarniają sabotażyści.
Bazar Bitsów [Adrian Niks]
Zgubiłeś figurkę do Talizmanu? Chcesz mieć figurkę swojej postaci
z RPGa, ale żaden gotowy model Ci do niej nie pasuje? Jesteś cholernym orkiem i potrzebujesz nowych, błyszczących kawałków do swojego
wihajstra? Podczas Bazaru będzie mogli znaleźć wszystkie potrzebne
części we wszystkich kształtach i kolorach. Przygotuję łącznie 5 kg
plastikowych części: główki, nóżki, boltery, rączki, peleryny, boltery,
chowańce, miecze, boltery, tarcze i boltery. Będzie można kupować,
sprzedawać i wymieniać się na potrzebne kawałki plastiku. Dla chętnych będzie stanowisko modelarskie, gdzie można skleić modele
ze zdobytych części.

sobota 16:00 – 17:50

Wyścig Rydwanów o Puchar Złych Ziem [Adrian Niks]
Wielce bogaty Herszt Orków Nagrok Nazcar chce wypróbować swoją
kolekcję rydwanów.W tym celu organizuje wielki wyścig,za który nagrodą będzie puchar pełen krasnoludzkich koron z resztkami ichnich
królów. Każdy, kto ma dwa koła i dostateczne proporcje braku szacunku
dla śmierci do parcia na złoto, może, a nawet powinien wziąć udział.
Czego potrzebujesz: zabierz ze sobą model rydwanu do Warhammera
Fantasty Battle oraz jego wydrukowane statystyki do 9th Age. Jeżeli
nie masz własnych kółek, będą przygotowane dodatkowe rydwany,
żeby każdy mógł wziąć udział w tym brutalnym wyścigu.

sobota 18:00 – 21:50

Pokaz i turniej dla początkujących VETO! Szlachecka Gra Karciana [Robert „Robson” Osowiecki]
Vetoto kolekcjonerska gra karciana, której akcja rozgrywa się w realiach
XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, rozdartej walkami o obsadzenie tronu
opustoszałego po śmierci Władysława IV Wazy. To gra, której świat
zapełniają postacie znane z kart podręczników historii, powieści Sienkiewicza czy Dumasa, oraz pochodzące z inwencji własnej twórców tej
„historii alternatywnej”. To gra pełna pojedynków i polityki, spisków
i dyplomacji, mężnych szlachciców i pięknych niewiast, wpływowych
możnowładców i agentów obcych mocarstw.

niedziela 10:00 – 12:50

Turniej Farmageddon [Trefl]
Farmageddon to gra losu, strategii i rolniczej sieczki. Zbierz swoje plony, zanim te łapserdaki i nicponie, czyli Twoi rywale, narobią Ci szkód
i zagarną wszystkie korzyści dla siebie! Zwycięży rolnik z najcenniejszym
stosem plonów na końcu gry.

sobota 13:00 – 3:50

niedziela 10:00 – 11:50

Turniej Unanimo [REBEL]
Zapytajcie tych, którzy wystąpili w Familiadzie, czy łatwo jest trafić
w najłatwiejsze i najczęściej padające odpowiedzi… Unanimogwarantuje podobne emocje, co najbardziej popularny w Polsce teleturniej
ostatnich lat. Przekonaj się, jak odpowiedzieli ankietowani w Twoim
domu!
Unanimo składa się z 54 kart z obrazkami, 4 ołówków i notatnika. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, by zagrać w tę grę w większą liczbę
osób – nasz firmowy rekord to ponad 50 osób, które wspólnie starały
się znaleźć coś, co wszystkim będzie kojarzyło się z przedstawionym
na ilustracji pionkiem. Zgadnijcie, co najczęściej odpowiadali ankietowani...

niedziela 12:00 – 15:50

Turniej Adrenalina [REBEL]
Adrenalinato planszowy odpowiednik komputerowych strzelanin,
w którym trup ściele się gęsto, a martwi zawodnicy błyskawicznie wracają do gry, by mścić się na swoich oprawcach!
Adrenalinato soczysta, dynamiczna gra taktyczna, w której trwa nieustanna walka na śmierć i życie, a interakcja między graczami z tury
na turę staje się coraz bardziej zaciekła. Mnogość i zróżnicowanie
uzbrojenia oraz dwustronna plansza zapewniają wiele godzin ekscytującej zabawy!

Turnieje na stoiskach
sobota 13:00 – 13:50

Turniej No Co Tam [Games Factory Publishing]
Zapraszamy na turniej No Co Tam?, prostej gry logicznej, w której
uczestnicy starają się zgromadzić jak najwięcej ptaków na jednym drucie. Gracze odkrywają karty (podobnie jak w memo) i układają z nich
zestawy różnokolorowych ptaków, starając się dokonać tego szybciej
niż pozostali. Do wygrania gry od Games Factory Publishing!
TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ PRZY STOŁACH POKAZOWYCH GFP W GAMES
ROOMIE

UWAGA!!!
STREFA TURNIEJOWA ZNAJDUJE SIĘ W OBRĘBIE STOŁÓWKI
W BUDYNKU SZKOŁY !!!

14

LARP

Piątek 20:00
Larp wiedźmiński: „Kajdany Nilfgaardu”
Prowadzący: V, Ivan
Konwencja/świat: Świat wiedźmina
Czas trwania: 3h
Inne informacje dla uczestników: Dostępnych jest 11 ról: 8 męskich
i 3 żeńskie.
Larp przyjazny początkującym?Nie
Ograniczenia wiekowe: 16+
Charakter gry:

Jest rok 1267. Między Królestwami Północy a Cesarstwem Nilfgaardu trwa druga wielka wojna. Czarni podbijają kolejne tereny, tłumiąc opór obrońców. Tych bardziej upartych osadzają w lochach
zajętych twierdz, aby ich przesłuchać i złamać.
Więźniowie z Mayeny oczekują właśnie na proces. Wyrok jest z góry
znany – za bunt przeciwko Cesarstwu jest tylko jedna kara. Czasu
zostało niewiele, zatem trzeba się spieszyć z ewentualną ucieczką.
W końcu stryczek czy ścięcie to dość niemiła perspektywa.

Piątek 20:00
Morderstwo w Teatrze
Prowadzący: Divadlo & Melyana
Autor: Mateusz Sołtysiak, Monika Bączkowska
Konwencja/świat: Crime Noir
Mechanika: Własna inspirowana grą planszową Cluedo
Czas trwania: 4h
Inne informacje dla uczestników:LARP nie wymaga znajomości
żadnej literatury czy filmografii. Wszelkie informacje zostaną dostarczone przez MG na początku gry.
Larp przyjazny początkującym? Tak
Ograniczenia wiekowe: 16+
Charakter gry:

Rzecz dzieje się w Teatrze Cluedo, który przygotowuje się właśnie
do wystawienia sztuki młodej, obiecującej scenarzystki pt. „Zakochani kryminaliści” – historii romansu zakończonego tragiczną
śmiercią. O ironio, w przeddzień premiery na scenie zostają odnalezione ciała zamordowanych Poli Kelly i Roberta Starnavsky’ego,
odtwórców głównych ról. Kto mógł popełnić tak straszną zbrodnię?
Co było jej przyczyną? Policja założyła ręce i pozwoliła śledztwu toczyć się własnym torem.Wiele osób jest bardzo zainteresowanych
rozwiązaniem tej sprawy. Co ciekawe, wszyscy byli feralnego wieczoru obecni na miejscu zbrodni, co czyni ich podejrzanymi. Każda
z osób miała motyw oraz sposobność. Pozostaje pytanie: kto miał
dość zimnej krwi, by pociągnąć za spust?

Sobota 13:00
Into Dreams: Nowicjusz
Prowadzący: Paulina „Tsu” i Paweł „Fretka”
Konwencja/świat: IntoDreams
Czas trwania: 2h
Inne informacje dla uczestników:Jeżeli nie pojawi się minimum 10
graczy, larp nie odbędzie się.
Larp przyjazny początkującym? Tak
Ograniczenia wiekowe: brak
Charakter gry:

Wśród nas są osoby, które dokładnie pamiętają każdy Sen. Spotykają się w sieci, a dzięki dostępowi do Radia Śmierci wspólnie pokonują Sny w poszukiwaniu Idei. Wy spotykacie się pierwszy raz i – co
dziwne – nie dostaliście tym razem wyboru. Jaki Sen na Was czeka?
Nowicjusz to pierwszy z serii larpów Into Dreams, który pełni funkcję wstępu do tego systemu i świata. Poziom trudności jest wyjątkowo niski, a od graczy nie wymaga się znania zbyt wielu informacji o uniwersum, w którym się pojawiają.

Sobota 13:00
Kolory upadku
Prowadzący: Mateusz Makowski, Urszula „Ore” Chmielewska
Autor: Mateusz Makowski
Konwencja/świat: Postapo
Mechanika: Autorska
Czas trwania: 3h
Inne informacje dla uczestników:Rozgrywkę poprzedzi półgodzinna część warsztatowa, wprowadzająca do realiów gry i poruszanych w niej zagadnień.
Larp przyjazny początkującym? Tak
Ograniczenia wiekowe: 16+
Charakter gry:

Nikt już nie pamięta Upadku. Wędrując po spękanych szlakach
z szarego kamienia, staramy się zrozumieć tych, którzy zamieszkiwali Pustkowia przed nami. W ruinach szarych kolosów poszukujemy szczątków i resztek dziedzictwa pospiesznie porzuconego przez
przodków, by poskładać je w całość i na powrót nadać im znaczenie. Potomkowie tych, którzy przetrwali w Żółtej Strefie, wciąż
szukają swego miejsca i tożsamości, starając się przeżyć na zgliszczach starego świata. Napotkanie drugiego człowieka ociera się
o niemożliwe, a woda stanowi jedyną wartość, za którą nieraz
przychodzi płacić krwią. Obcy to wróg… czy zawsze? Czasami tak
niewiele dzieli Ich od Nas i wystarczy znaleźć nić porozumienia, by
zrozumieć, że przecież stanowimy Jedno...
„Kolory upadku” to chamber larp opowiadający o strachu przed
innym człowiekiem i jego kulturą, potrzebie przełamywania barier
i wypracowywania kompromisów dla wspólnego dobra. Rozgrywka przewiduje udział od 8 do 12 graczy.

Sobota 15:00
Miasto Jadu: W sepii i czerwieni
Prowadzący: Mikołaj „Nico” Nowicki, Agnieszka „Plusz” Rogowska
Konwencja/świat: Świat Mroku
Mechanika: Autorska
Czas trwania: 4h
Larp przyjazny początkującym? Nie
Ograniczenia wiekowe: 18+
Charakter gry:

Mówią na Warszawę „Miasto Jadu”... Brudne i ciemne dusze są tu
pochowane po wąskich klatkach. Na ulicach każdy promyk światła
należy witać z radością, bo może się nie powtórzyć. Ale za radość
biją. Skorumpowani politycy, umoczona, pijana policja, morderstwo u sąsiadów – to miasto jest mroczniejsze niż Ty. A może właśnie nie? Długie cienie za dnia, atramentowa czerń w nocy.
Warszawa, w której żyją cienie przeszłości – rany w miejscach getta
i dawno wypalonych budynków. A noc przynosi kolejne niepokoje...
Freeformowy LARP w Świecie Mroku. Gra Śmiertelnikami i Wampirami.

LARP
Sobota 16:00
Kapłani Niewiedzy
Prowadzący: Bartek Sztobryn
Konwencja/świat: Autorski
Mechanika: Autorska
Czas trwania: 3h
Wymagania wobec uczestników: Wcześniej zapisani uczestnicy
otrzymają informację w jaki kolor powinni się ubrać. To jedyne
wymaganie co do stroju.
Larp przyjazny początkującym? Tak.
Ograniczenia wiekowe: 16+
Charakter gry:

Ludzkość została wprowadzona w XXII wiek przez nową religię, którą oparto o pojawienie się wybrańców, zwanych przez ekspertów
telepatami. Ci wybrańcy, posiadający niebywałą inteligencję, zdolni byli wpływać na umysły tysięcy ludzi. Każdy telepata oddawany
był pod opiekę starszych w Kościele Psi, by tam rozwijać talenty,
którymi pobłogosławił go los. Telepaci leczyli umysły ludzkie bez
pomocy chemii czy farmacji. Wystarczało zaledwie dotknięcie dłoni
kapłana, by choroba opuściła pacjenta. Nastały lata szczęśliwości.
Lata bez chorób i bez wojen.
„Kapłani wyleczyli ludzi ze wszystkich bolączek świata. Wszystkich.
A największą ich bolączką była wolna wola dostępna zbyt wielu
niedoskonałym umysłom. Pierwsi Kapłani pojęli to w mig. Zaczęli
więc inceptować myśli własne w umysłach ludzkich. Oto prawda
o latach szczęśliwości.”
5 grudnia 2254 roku odbył się Czwarty Synod Kościoła Psi. Synod
mający obradować nad kształtem świata i myśli ludzkiej, a zwłaszcza nad nowym problemem. Według wszelkich przewidywań Kapłanów Prekognitów, w tym roku miał pojawić się nowy rodzaj
wybrańca, którego moc mogłaby zdeklasować potęgę wszystkich
dotychczasowych telepatów.

Sobota 19:00
Into Dreams: Zaawansowany
Prowadzący: Paulina „Tsu” i Paweł „Fretka”
Konwencja/świat: IntoDreams
Mechanika: IntoDreams
Czas trwania: 3h
Larp przyjazny początkującym? Tak
Ograniczenia wiekowe: 16+
Charakter gry:

Wśród nas są osoby, które dokładnie pamiętają każdy Sen. Spotykają się w sieci, a dzięki dostępowi do Radia Śmierci wspólnie pokonują Sny w poszukiwaniu Idei. Wy spotykacie się pierwszy raz i – co
dziwne – nie dostaliście tym razem wyboru. Jaki Sen na Was czeka?
Zaawansowany to drugi z serii larpów IntoDreams. Pomaga
uczestnikom zagłębić się w system i świat. Poziom trudności jest
umiarkowanie wysoki, a od graczy wymaga się pamiętania niektórych informacji o uniwersum, w którym się pojawiają.

Sobota 19:00
Po meczu
Prowadzący: Piotr „Delanov” Nowakowski
Konwencja/świat: Świat współczesny
Mechanika: Mechanizm „Fate Play”– wpisane w kartę sceny
do odegrania.
Czas trwania: 3h
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Wymagania wobec uczestników: Stroje dowolne. Symboliczne szaliki klubowe dostarczy organizator.
Larp przyjazny początkującym? Nie
Ograniczenia wiekowe: 16+
Charakter gry:

Po meczu dwóch drugoklasowych zespołów ich kibice bawili się
w jednym klubie. Zabawa miała smutny koniec – jeden z fanów został zabity. Na larpie gracze odtworzą wydarzenia tego tragicznego dnia. Larp stawia przede wszystkim na odgrywanie ustalonych
fragmentów historii. Ramy całości nadaje formuła przesłuchania
prowadzonego przez Policję w sprawie wspomnianego zabójstwa.
Larp pozbawiony jest elementów gamistycznych i silnie bazuje
na mechanizmie „fate play”– zaskryptowanych wydarzeń, które
mają zostać odegrane przez uczestników.
Całość zaplanowana jest na dokładnie 8 uczestników, w tym 2 role
męskie, pozostałe – unisex.

Sobota 22:00
Cyborg w Sarajewie
Prowadzący: Wojciech Reszkowski, Krzysztof Brzeziński
Czas trwania: 3h
Larp przyjazny początkującym? Tak
Ograniczenia wiekowe: Brak
Charakter gry:

Sarajewo nauczyło mnie jednego: umiesz liczyć, licz na siebie.
Pamiętam jak dziś ten wrześniowy wieczór pachnący napalmem.
Byliśmy tam tylko my – ja i ona. Oraz sześć tysięcy martwych Bośniaków.
Larp dla osób z bardzo dużym dystansem do świata.

Sobota 22:00
Mała Norymberga
Prowadzący: Stanisław „Sear” Słodyczka
Konwencja/świat: Czasy współczesne, II wojna światowa
Mechanika: Brak
Czas trwania: 3h
Inne informacje dla uczestników: Jest to narratywistyczny larp
z małą ilością akcji. Podzielony na dwie części. Pierwsza warsztatowo-freeformowa, druga klasyczny chamberlarp.
Larp przyjazny początkującym? Tak
Ograniczenia wiekowe: 16+
Charakter gry:

Larp opowiada o byłych pracownikach biura na Tiergartenstraße 4, które było odpowiedzialne za Akcje T4, czyli masowy mord
na osobach niepełnosprawnych w nazistowskich Niemczech w latach 1939-1944. Gracze wcielą się w te postacie 60 lat po wojnie.
Na grze występować będą materiały z Akcji T4, które nie są odrażające, jednak graczom bardzo wrażliwym odradzam udział.

Sobota 23:00
Larp Into Dreams: Mistrzowski
Prowadzący: Paulina „Tsu” i Paweł „Fretka”
Konwencja/świat: IntoDreams
Mechanika: IntoDreams
Czas trwania: 3h
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Inne informacje dla uczestników: Prosimy o zapewnienie sobie
protekcji na ogień i klątwy dymu. Larp będzie organizowany w niemal całkowitej ciemności.
Larp przyjazny początkującym? Nie
Ograniczenia wiekowe: 18+
Charakter gry:

Wśród nas są osoby, które dokładnie pamiętają każdy Sen. Spotykają się w sieci, a dzięki dostępowi do Radia Śmierci wspólnie pokonują Sny w poszukiwaniu Idei. Wy spotykacie się pierwszy raz i – co
dziwne – nie dostaliście tym razem wyboru. Jaki Sen na Was czeka?
Mistrzowski to ostatni z serii larpów IntoDreams. Za jego pomocą
zamanifestujemy ogrom możliwości tego systemu. Poziom trudności jest dość wysoki, a od graczy wymaga się pamiętania wielu
informacji o uniwersum, w którym się pojawiają.

Niedziela 12:00
Miłość Alechana
Prowadzący: Urszula „Ore” Chmielewska, Mateusz Makowski
Autor: Urszula Chmielewska
Konwencja/świat: Świat współczesny, XVIII wiek
Mechanika: Autorska
Czas trwania: 3h
Inne informacje dla uczestników: Gra będzie poprzedzona półgodzinnymi warsztatami z technik jeepformowych.
Larp przyjazny początkującym? Tak
Ograniczenia wiekowe: Brak
Charakter gry:

uwięzieni w tym mieście? A może Wasza poprzednia ekipa dała
się wybić koboldom na pierwszym poziomie lochów? Mamy dla
Was rozwiązanie! Ekspresowo znajdziecie bohaterów myślących
podobnie jak Wy, o podobnym charakterze i wierzących w tego
samego boga! Co więcej, mamy przygotowany wyjątkowy, niepowtarzalny, zapewniający niesamowite doznania i gwarantujący
zarobek zestaw questów. Przyjdź już dziś i znajdź swoją drużynę!
(Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne,
sprzętowe i życia).

Legenda:
wulgarny język
odgrywanie scen przemocy
w grze pojawia się tematyka dyskryminacji lub wykorzystania
odgrywanie scen seksu przy udziale mechaniki wprowadzonej przez MG
gra porusza tematykę uzależnień
w grze pojawia się hazard
gra porusza tematykę religijną

Piękna kobieta przedstawiająca się jako Jelizawieta Władimirska,
znana szerzej jako księżna Tarakanowa, jest jedną z najbardziej
tajemniczych figur z czasów panowania Katarzyny II. Jak każda
tajemnica, tak i historia jej nagłego pojawienia się oraz smutnego
końca obrosła przez wieki romantyczną legendą, zawierającą jedynie ziarenko prawdy. Zebrani pasjonaci historii Rosji pragną przedstawić tę opowieść w formie sztuki teatralnej, jednakże nie mogą
dojść do porozumienia co do faktycznej wersji wydarzeń. W trakcie
jednego wieczoru spróbują ożywić dzieje Aleksego Orłowa, tytułowego Alechana oraz kobiet, których losy na zawsze naznaczone
zostały przez cień carskiego orła.
Liczba graczy: 9-12, preferowana grupa mieszana płciowo.

w grze pojawiają się elementy straszne lub obrzydliwe
tylko dla pełnoletnich
no touch (nie są dopuszczalne żadne formy interakcji
fizycznej)
no pain (dopuszczalny jest wyłącznie dotyk, który nie powoduje dyskomfortu u innego gracza)

Niedziela 12:00
Party Finder – Fantasy speed dating
Prowadzący: P_aul i Dracia
Konwencja/świat: Fantasy
Czas trwania: 3h
Inne informacje dla uczestników: Uwaga! Jeśli jeszcze się nie zorientowaliście, to nie będzie bardzo poważny larp. Postacie przygotowane przez nas. Jeszcze mniej poważne.
Larp przyjazny początkującym? Tak
Ograniczenia wiekowe: Brak
Charakter gry:

Poszukiwacze przygód! Poszukiwaczki przygód! Czy macie już dość
siedzenia godzinami w karczmie w oczekiwaniu na tajemniczego,
zakapturzonego nieznajomego, który usiądzie z Wami? Czy przed
wyruszeniem w drogę nie mogliście zebrać drużyny i jesteście

fulltouch (dopuszczalny jest dotyk w każdej formie, w tym
przemoc bezpośrednia i zachowania o charakterze seksualnym)
wymagane stroje

LARP
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Punkt RPG Info

Punkt RPG Info to miejsce, w którym dowiecie się o wszystkim, co związane z sesjami na naszym konwencie. Rejestrujemy tam spotkania i przydzielamy miejsca na sesje. W RPG
Info można też odnaleźć Graczy oraz MG na sesje, które
zgłaszacie już w czasie trwania konwentu.
W Punkcie RPG Info Mistrz Gry może:
• wywiesić ogłoszenie o nadchodzącej sesji (formularze dostępne są na miejscu)
• otrzymać miejsce do gry, zarezerwowane specjalnie dla
MG i drużyny
• zarejestrować się w Konwentowej Bazie MG
• poprosić o pomoc w poszukiwaniu graczy
• dowiedzieć się, na jakie systemy jest obecnie zapotrzebowanie wśród graczy
• uzyskać informacje na temat atrakcji w bloku RPG
W Punkcie RPG Info Gracz może:
• wywiesić informację o poszukiwaniu drużyny (formularze
dostępne są na miejscu)
• poprosić o pomoc w poszukiwaniu MG i drużyny
• otrzymać informacje na temat podstaw RPG (mile widziani wszyscy początkujący!)
• uzyskać informacje na temat nadchodzących sesji
• zarejestrować się w Konwentowej Bazie Graczy
• otrzymać informacje na temat atrakcji w bloku RPG

RPG - GRAMY EXPRESS
W co GRAMY! ?
Pozostawiamy MG dowolność w wyborze systemu gry, mechaniki, sposobu prowadzenia itp. Gracze muszą się dostosować
do jego wymagań. Jeżeli na sesji pojawi sie Gracz, który nie zna
systemu, w który przyjdzie mu za chwilę zagrać MG powinien
w skrócie przybliżyć mu, o co chodzi, ale nie ponosi odpowiedzialności za to, ze Gracz systemu nie zna. Dobry Gracz powinien znaleźć się w każdej sytuacji, nawet grając po raz pierwszy
w system, którego na oczy niewidział.
Decyzja sędziego nie podlega dyskusji. Mistrz Gry prowadzący
sesje stoi przed naprawdę trudnym zadaniem musi kogoś wybrać, a komuś powiedzieć „dziękuję”. Bardzo prosimy o życzliwość na linii Gracze MG i nie wywieranie presji na prowadzącym. To mimo wszystko tylko zabawa.
Z kim GRAMY! ?
Nie istnieją przeciwskazania, aby (juz po losowaniu, kto
i u kogo zagra) Gracze mogli spotkać się z MG, który będzie
im prowadził. Turniej turniejem, ale wszyscy chcą sie dobrze
bawić i MG ma prawo ustalić że swoją przyszłą drużyną jakieś
szczegóły, poprosić o przygotowanie sie do sesji itp. Nie ma
natomiast możliwości wymienienia się miejscem z graczem
z innej drużyny.
Czy wszyscy GRAMY! ?
ZjAva jak każdy konwent jest wydarzeniem o ograniczonej przestrzeni i odbywającym się w skończonym czasie. Siłą rzeczy Gramy! Express nie może przyjąć dowolnej liczby chętnych żeby
zapewnić Graczom i Mistrzom Gry optymalne warunki, „lista
startowa” nie przekroczy 20 osób.
Jak zgłosić swój udział w turnieju?
Jeżeli chcesz wziąć udział w tegorocznej edycji GRAMY! Express
przyjdź w piątek o godzinie 19:00 do sali RPG1 na oficjalne losowanie turnieju. Zgłoś się do organizatorów konkursu.

GRAMY! Express to stare, doskonale znane wszystkim miłośnikom gier fabularnych w Polsce GRAMY! w skróconej,
dwuetapowej formule. Z konkursu usunięto półfinał, tak, aby
z powodzeniem można było przeprowadzić go podczas dwudniowego konwentu.
Dlaczego GRAMY! ?
Konkurs na najlepszego gracza narodził się na pierwszej edycji
konwentu ConQuest w roku 2003 i od razu zdobył sobie sporą popularność. Od tamtej pory odbywał się nieprzerwanie aż
do 2012 roku. W 2013 roku konkurs nie odbył się
U kogo GRAMY! ?
Tradycyjnie do prowadzenia sesji w konkursie zaproszeni są Mistrzynie i Mistrzowie Gry, którzy cieszą się szczerym uznaniem.
Niektórych już znacie, inni pojawią się u nas po raz pierwszy.
Czasem ich sława jest ogólnokrajowa, czasem lokalna, ale zawsze są to sprawdzeni, znający się na rzeczy ludzie, których
sesje przeszły do legendy. Nikomu innemu nie powierzylibyśmy
odpowiedzialnej funkcji sędziego.

Jak GRAMY! ?
Sesje są zamknięte tylko gracze i MG. To ma być również dobra
zabawa, wiec nie chcemy, aby cokolwiek rozpraszało grających.
System jest prosty. Składają się na niego dwie rundy: eliminacje
i finał. Ich harmonogram znajdziecie powyżej.
Gdzie GRAMY! ?
GRAMY! oczywiście na zjAvie, w specjalnie na ten cel zarezerwowanych salach. Mistrzom Gry zapewniamy odizolowanie
od zgiełku konwentu.
O co GRAMY! ?
GRAMY! to przede wszystkim zabawa, ale uczestnicy konkursu
moga liczyć na nagrody ufundowane przez konwent goszczący
turniej, czyli zjAvę. Zwycięzca otrzyma również specjalnie przygotowany dyplom.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu gramy
można otrzymać w punkcie RPG Info.

RPG ORIENT EXPRESS

Masz już dość starych, oklepanych gier? Męczy Cię, że nawet od najnowszych systemów RPG wieje nudą? Nie chcesz nawet patrzeć na kolejną
edycję tej samej gry? Przyjdź do nas i spróbuj czegoś nowego, niezwykłego i wciągającego!
Orient Express to inicjatywa graczy i Mistrzów RPG, mająca na celu promowanie niecodziennych, mało znanych i niezwykłych gier fabularnych, które
można wręcz określić mianem egzotycznych.
Zainteresowany? Przyjdź na blok Orient Express i skorzystaj z systemu “Sesja na Życzenie”, grając kiedy chcesz i w jaką grę chcesz!
W ramach bloku Orient Express będziesz mógł poznać wiele zaskakujących
gier, między innymi:
Fiasco - Pamiętacie takie filmy jak „Kac Vegas”, „Fargo” czy „Przekręt”?
Filmy o prawie zwyczajnych kolesiach, którzy całkiem przypadkowo trafiają w splot niezwykłych okoliczności, zamieniających ich życie w szalone
piekło. Gra od dwóch do pięciu graczy, bez Mistrza Gry i przygotowania.
Wszystkie zasady wyjaśniamy na miejscu.
MurderousGhots- Gra o osobie eksplorującej miejskie kanały i trafiającej
do opuszczonej fabryki, gdzie niegdyś popełniono zbrodnię. Duchy, które
nawiedzają to miejsce, doprowadzą do zguby każdego, kto zakłóci ich spokój. Czy naszemu bohaterowi/naszej bohaterce uda się
umknąć i uniknąć śmierci?
Dogs in the Vineyard - Wiek XIX, Stany Zjednoczone, Dziki Zachód. Jesteście młodymi ludźmi wychowanymi w wierze, posłanymi w drogę, by roznosić wiadomości… i osądzać ludzi którzy zgrzeszyli. Co grupa idealistów
zrobi wobec zepsucia, jakie wymyka się spod kontroli. Gra o podejmowaniu decyzji i odczuwaniu ich konsekwencji tak bardzo jak to tylko możliwe.
NanoGames- Wyobraź sobie grę, której zasady mieszczą się na zwykłej
karcie do gry w pokera. Grę, której wielkość mierzy się nie w stronach, ale
słowach. Grę, która mimo swych mikroskopijnych rozmiarów, jest równie
emocjonująca co ogromne tytuły. Przeżyj przygodę swojego życia w godzinę razem z jedną z wielu NanoGier!
DustDevils - Mówi się, że każdy człowiek nosi w sobie diabła - jakąś swoją
złą stronę, która tylko czeka, by wydostać się na zewnątrz i zasiać chaos
oraz zniszczenie. Starasz się żyć jak uczciwy, prawy człowiek, ale tak naprawdę siedzi w tobie coś, co w każdym momencie może zmienić cię w potwora. Jak żyć z czymś takim na Dzikim Zachodzie, gdzie tylko krok dzieli cię
od wymiany ognia w samo południe? Przekonaj się sam.
Contenders
Gra fabularna o pocie i krwi, nadziei i bólu.
Każdy przyjmuje rolę zawodnika, boksera desperacko próbującego wywalczyć swoją drogę z rynsztoka.
Czy twój pięściarz zdobędzie wystarczająco nadziei i wiary w siebie, żeby
zostać prawdziwym mistrzem?
Czy też pogrąży się w morzu bólu i rozpaczy?
bez mg / maks. 4 osoby / 4 godziny
Against the Unknown
Twardzi śledczy i śledcze. Wojenni szpiedzy. Badacze, badaczki nieznanego.
To właśnie są bohaterowie i bohaterki Against the Unknown.
Against the Unknown to samodzielna gra używająca usprawnionego systemu Gumshoe.
maks. 4 osoby / 2 - 4 godziny
High Quality RPG
Nie jesteście bohaterami. Jesteście zwykłymi osobami kierowanymi desperacją, głupotą lub szczęściem idioty do głębokich puszczy, wysokich gór,
mrocznych podziemi. Stojącymi twarzą w twarz z potworami, które zabiją
was, gdy tylko was zobaczą.
Jeśli zrobicie wszystko, co musicie zrobić, jeśli będziecie sprytni i będziecie
mieć szczęście, wtedy może przeżyjecie.
maks. 4 osoby/ 2 - 4 godziny
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Torchbearer
Torchbearer jest inspirowany wczesnym modelem grania gier fabularnych.
W tej grze przyjmujecie rolę awanturnika lub awanturniczki poszukującej
fortuny. Żeby ją zdobyć musicie eksplorować opuszczone ruiny, pokonywać straszne potwory i zdobywać zapomniane skarby. Nie jest to jednak
gra o byciu bohaterem. To nie jest gra o walce w obronie swoich ideałów.
Możecie je mieć, możecie zostać bohaterem, ale na razie nie macie pracy,
majątku lub innych możliwości zarobku. Bycie awanturnikiem to jedyna
szansa na przetrwanie w tym świecie.
3 osoby / 4 godziny
RememberTomorrow
To gra osadzona w bliskiej przyszłości. Spójrzcie na obecny świat i przewińcie go 20 minut do przodu. Latające samochody: są. Mnemoniczni kurierzy: są. Wszystko inne: trochę zmienione. Co wy na to?
bez mg / 3 osoby / 3 - 4 godziny

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony
zdrowia, polegająca na ratowaniu życia i wszechstronne działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich
rehabilitacji, w tym rehabilitacji naturalnej i aktywizacji osób niepełnosprawnych.Ponadto działalność
na rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki
zdrowotnej.
Zapraszamy w trakcie ZjAvy na:
• Zajęcia otwarte z pierwszej pomocy – szkolenie
przy stanowisku wyposażonym w fantomy, automatyczne defibrylatory i inny sprzęt pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się w formie prezentacji
przez instruktorów dla zainteresowanych osób. Zapraszamy na sleeproom do specjalnie oznaczonej
strefy.
• Bezpieczne dziecko w aucie – prezentacja fotelików firmy RECARO wraz z instruktażem prawidłowego ich stosowania.
Naszą misją jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, jak
również rehabilitacja i edukacja.

www.anikar.pl
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Prelekcje / Konkursy
I Am Zombie

PIĄTEK 20:00 20:50 ••••••••••••••••••••••••••

Konferencja z Markiem Rein-Hagenem i ekipą z Make Believe
Games
Paula „Trivia” Mackiewicz
Mark Rein-Hagen, autor uniwersum Świata Mroku (m.in. Wampir,
Wilkołak) razem ze współpracownikami z Make Believe Games
(m.in. Mark Kelly, Cristiano Bruzzo, C. A. Suleiman) nie mógł niestety dotrzeć do Polski osobiście. Z pomocą technologii przywołamy ich jednak na wideokonferencję, w trakcie której odpowiedzą
na wiele pytań dotyczących zarówno grania w RPG/larp, jak i tworzenia takich systemów. Spytamy też o ich najnowsze uniwersum,
odwracające role w walce między ludzkością a popularnym gatunkiem nieumarłych: I AM ZOMBIE!

SOBOTA 12:00 12:50 ••••••••••••••••••••••••••

Teleapokalipsa zombie
Paula „Trivia” Mackiewicz
Od czasu Nocy Żywych Trupów Georga Romero, filmowe zombie
cieszą się długą historią. Jednak dopiero niedawno żywe trupy pojawiły się na ekranach telewizorów. Boom na seriale zombie zaczął
się od „The Walking Dead”, a potem... no właśnie. Ta prelekcja przybliży Wam kilka produkcji, które podjęły tę tematykę. W czym są
podobne i czym się różnią. Być może uda nam się również znaleźć
kilka inspiracji do wykorzystania w pewnym systemie. I Am Zombie,
może słyszeliście. Zapraszam!

SOBOTA 13:00 13:50 ••••••••••••••••••••••••••

Zombie, obcy, Cthulhu i teorie spiskowe – nowe projekty twórcy
„Wampira: Maskarady” i „I Am Zombie”
Andrzej Skuza
Mark Rein-Hagen, który 26 lat temu zapoczątkował Świat Mroku
legendarnym Wampirem: Maskaradą, na długi czas zniknął ze sceny rpgowej. Teraz wraca z nowym wydawnictwem Make Believe
Games, nową grą o potworach we współczesnym świecie pod tytułem „I Am Zombie” (właśnie tłumaczoną na język polski przez Lynx
Games) oraz planami na całą serię wydawniczą w uniwersum Anomaly – nowym settingu w konwencji horroru science-fiction. Jeśli
interesują Cię klimaty współczesnego horroru, pradawnych tajnych
stowarzyszeń oraz obrzydliwego gore przyprawionego nutką wisielczego humoru, przyjdź i posłuchaj o takich grach jak „I Am Zombie”,
„Xenofactor”, „Black Sun” czy „Hail Cthulhu”.

SOBOTA 14:00 14:50 ••••••••••••••••••••••••••

Literacka Archeologia Zombie – czyli o najstarszych tekstach
o zombie
Marysia „Merry” Piątkowska
Zjawisko zombie od prawie wieku stanowi nieodłączną część popkulturowego krajobrazu. Fenomen powracających zza grobu ludzi,
którzy wskrzeszani przez czarowników wykonują ich rozkazy, rozrósł się na cały Zachód i przeszedł liczne modyfikacje na potrzeby
twórców filmów, książek i innych tekstów kultury. Dla wielu odbiorców kultury popularnej dzieje zombie rozpoczynają się dopiero
w latach 60. XX wieku po premierze wielkiego tytułu G. Romero
„Noc Żywych Trupów”. Nieco bardziej wnikliwi cofają się do lat 30.
i zapomnianego już dzisiaj „White Zombie”. A jak było wcześniej?
Na prelekcji pojedziemy jeszcze dalej w przeszłość i porozmawiamy
o genezie gatunku zombie w literaturze oraz przekujemy niektóre
pomysły na typowe sesyjno-rpgowe inspiracje.

SOBOTA 15:00 15:50 ••••••••••••••••••••••••••

Zombie Naziści – czyli jak Zombie SS stali się elementem popkultury.
Marysia „Merry” Piątkowska
Idea nazistów powracających zza grobu i próbujących przywrócić
porządek III Rzeszy pojawiła się już w kinematografii lat 40. XX wieku. Czarna komedia Jeana Yarbrougha „King of the Zombies” z 1941
roku doczekała się nawet nominacji do Nagrody Akademii Filmowej
za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Lata 70. i 80. obfitowały w kiczowate przedstawienie zombie-nazistów, którzy złaknieni krwi dążyli

do odrestaurowania Wielkiej Rzeszy pod wodzą führera. Wystarczy wspomnieć chociażby słynne „Shock Waves” z 1977 roku czy
„Oasis of Zombies” z 1981. Kinematografia XXI wieku również może
pochwalić się takimi produkcjami o nazistach-zombie, jak: „Dead
Snow”, „Horrors of War” czy „War of the Dead”. Skąd tak wielka popularność nazistów-zombie w kulturze masowej? Podczas prelekcji
odpowiemy na wyżej postawione pytanie oraz znajdziemy sposób
na wykorzystanie zombie-nazisty na potrzeby sesji RPG.

SOBOTA 16:00 16:50 ••••••••••••••••••••••••••

Wgryź się w I AM ZOMBIE!
Kacper „Kapa” Syguła
„I Am Zombie” to najnowszy system legendy gatunku RPG – Marka
Rein-Hagena. W tym świecie zamiast walczyć z hordami nieumarłych sam stajesz w ich szeregach jako obdarzony nadludzkimi możliwościami Toksyk. Poznaj ukryte przed oczami żywych podziemne
miasta, zamieszkane przez wiecznie zawieszonych między życiem
a śmiercią Zrodzonych z Plagi. Poznaj ich starożytne rytuały, język,
politykę oraz życie codzienne – jak żyją, gdzie pracują, gdzie szukają
najlepszego sushi.
Dowiedz się też o trwającej kampanii crowdfundingowej, której celem jest stworzenie polskiej edycji „I Am Zombie”. Jest ona czymś
więcej niż tylko tłumaczeniem!

SOBOTA 17:00 17:50 ••••••••••••••••••••••••••

Zombie – co było, jest i będzie
Łukasz Rzadkowski
Prelekcja dotyczy przedstawienia zombie w popkulturze. Będę
omawiał, od czego się wszystko zaczęło i na czym stoi obecnie.

SOBOTA 18:00 18:50 ••••••••••••••••••••••••••

Konferencja z Markiem Rein-Hagenem i ekipą z Make Believe
Games
Paula „Trivia” Mackiewicz
Mark Rein-Hagen, autor uniwersum Świata Mroku (m.in. Wampir,
Wilkołak) razem ze współpracownikami z Make Believe Games
(m.in. Mark Kelly, Cristiano Bruzzo, C. A. Suleiman) nie mógł niestety dotrzeć do Polski osobiście. Z pomocą technologii przywołamy ich jednak na wideokonferencję, w trakcie której odpowiedzą
na wiele pytań dotyczących zarówno grania w RPG/larp, jak i tworzenia takich systemów. Spytamy też o ich najnowsze uniwersum,
odwracające role w walce między ludzkością a popularnym gatunkiem nieumarłych: I AM ZOMBIE!

NIEDZIELA 11:00 11:50 •••••••••••••••••••••••••

Jaka kultura, takie zombie – czyli różne ujęcia tego samego tematu
Marysia „Merry” Piątkowska
Zjawisko zombie zrodziło się z karaibskich legend i rozprzestrzeniło
na całą zachodnią kulturę. Jednak zależnie od regionu świata, pojęcie nieumarłego lub powracającego zza grobu funkcjonowało pod
różnymi nazwami i określało go często różnymi właściwościami.
Na prelekcji porozmawiamy o różnym ujęciu tego samego tematu
oraz „prawdziwych” przypadkach zombifikacji. Nie zabraknie też
rodzimych akcentów. Polska może stosami nie stała, ale legendami
o wygrzebańcach jak najbardziej! Czy nie jest to również idealna
podkładka do sesji RPG? Na rpgowe inspiracje w tym temacie również znajdzie się czas.

NIEDZIELA 12:00 12:50 •••••••••••••••••••••••••

Konkurs wiedzy o One World of Darkness & Chronicles of Darkness (vel. stary i nowy Świat Mroku):
Andrzej Skuza
Który Przedpotopowiec śpi pod Nowym Jorkiem? Ile było pierwotnie plemion Garou? Jak Cheiron Group zyskuje dla siebie nadnaturalne moce? Jeśli wiesz, masz szansę wygrać w quizie sprawdzającym wiedzę dotyczącej 26 lat istnienia Świata Mroku. Możesz
wybrać, czy wolisz odpowiadać na pytania z klasycznego WoDa,
zainicjowanego przez Marka Rein-Hagena i publikowanego przez
wydawnictwo White Wolf, czy z Chronicles of Darkness wydawanych przez Onyx Path Publishing. Zapraszam więc na konkurs pełen
mroku i tajemnic.

Prelekcje / Konkursy
NIEDZIELA 14:00 14:50 •••••••••••••••••••••••••

Dark Eras – settingi historyczne do Chronicles of Darkness/Nowego Świata Mroku
Andrzej Skuza
Dark Eras to ogromny podręcznik wydany do Chronicles of Darkness (lub Nowego Świata Mroku) opisujący różne settingi historyczne dla ras nadnaturalnych zamieszkujących cienie świata. Na tej
prelekcji zostaną wymienione i opisane zarówno epoki historyczne
już istniejące w podręczniku, jak i te, które zostaną dodane w Dark
Eras Companion oraz pomysły, które nigdy nie zostały wykorzystane. Jeśli zastanawialiście się, jak poprowadzić huntera w czasach
procesów czarownic w Salem, wilkołaka w czasach wikingów, demona w Imperium Azteckim czy maga w Neolicie, przyjdźcie i posłuchajcie.

Liga Złych Mistrzów Gry
SOBOTA 10:00 10:50 •••••••••••••••••••••••••

Warsztaty opisu bohaterów
#LigaZłychMistrzówGry
Gracie już piątą sesję, a koledzy nie wiedzą, jak wyglądasz? Mistrz
Gry dalej nie wie, czy nosisz katanę, czy topór? Dziwisz się, gdy mag
bitewny wyciąga wytrychy i otwiera zamki? Swoje kontakty widujesz tylko przez telefon?
Skończ z tym! Przyjdź na warsztaty i uczyń z opisu postaci sztukę.
Warsztaty dla MG i graczy.

SOBOTA 12:00 12:50 •••••••••••••••••••••••••

Konwenty są jak biedronki
#LigaZłychMistrzówGry
Czy zastanawialiście się, co łączy konwent ze sklepem spożywczym? Na pierwszy rzut oka nic albo niewiele. Chciałbym pokazać, że punktów styku jest całkiem sporo. Zarówno w odniesieniu
do konkretnych marek konwentów, jak i sklepów, oraz tak ogólnie.

SOBOTA 13:00 13:50 •••••••••••••••••••••••••

Warsztaty opisu walki
#LigaZłychMistrzówGry
To ja go tnę! Ostrze mojej partyzany przebija się przez napierśnik
i zanurza się w brzuch wroga, zanim bydlak eksploduje kipielą krwi,
skrawków pancerza i wnętrzności.
Bełt ze świstem trafia mężczyznę w osłoniętą misiurką głowę.
Iskrząc niczym zamek broni ognistej, rykoszetuje i wbija się w drewno zajezdnych wrót.
Orkowy mag tkał arkana skrwawionymi rękoma. Z błyskiem węgorza elektrycznego, skry ruszyły na oślep przed siebie. Piszczały
w euforii, wypalając się wśród strug deszczu. Ocean mroku przeobraził się w kurtynę błękitnych ogników, skaczących od kropli
do kropli.
Umiałbyś ich pokonać? Dowiedz się, jak pięknie to opisać.

SOBOTA 15:00 15:50 •••••••••••••••••••••••••

Jestem graczem. Złym Graczem.
Samael
Odkryj w sobie mroczną stronę. Stań się skuteczniejszym niszczycielem klimatu, prawdziwie najgorszym graczem, jakiego zna Twoja drużyna. Takich ludzie nazywają Złymi Graczami – bo na swojej
ścieżce życia zostawili tylko niedokończone kampanie.
Bycie złym graczem jest stanem dla profesjonalistów. Nie próbuj
tego w domu!

SOBOTA 16:00 16:50 •••••••••••••••••••••••••

Dobre gry i jak je rozpoznać
#LigaZłychMistrzówGry
System ma znaczenie! Jeśli się z tym nie zgadzasz, to prawdopodobnie grasz w grę, która nie pasuje do Twojego stylu, klimatu sesji
i potrzeb graczy. Męczysz siebie i innych, próbując wbijać gwoździe deską. A można tego łatwo uniknąć, wybierając odpowiednią
do sytuacji grę. Przyjdź, a opowiem Ci, jak oddzielić ziarna od plew,
odróżnić dobro od zła, jak wybrać system pod sesję i osobiste widzimisię – jeżeli oczywiście nie boisz się subiektywnych opinii prowadzącego, licytowania się na ilość poznanych mechanik i rubasznego
pokrzykiwania „moja gra jest najmojsza!”.
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SOBOTA 17:00 17:50 •••••••••••••••••••••••••

Powrót do RPG (po długiej przerwie)
Michał „kuglarz” Dzidt
Nie oszukujmy się. Najlepsze lata na granie w RPG to okres szkoły
średniej i studiów. Potem prawie każdy z nas trafia do czarnej dziury codziennych obowiązków, kariery, potomstwa, małżeństwa i innych superważnych spraw. Zaczynamy coraz rzadziej grać. Czasem
mijają miesiące między sesjami, a bywa, że i lata. Forma mistrzowania spada, granie jednostrzałów szybko się nudzi, aż wreszcie łapiemy się na tym, że kupujemy więcej podręczników do RPG niż gramy
sesji. Też przez to przeszedłem. Na szczęście czarna dziura jednak
ma horyzont. Zwłaszcza w dobie Internetu i ciekawych narzędzi
do grania online. Co prawda sam wirtualny stół to tylko narzędzie,
które nie zastąpi pewnych zasad grania „po trzydziestce”, które
gwarantują sesję tydzień w tydzień. Będzie dużo o dyscyplinie,
twardych regułach, sztywnych ramach czasowych i nie oglądaniu
się na „stare dobre czasy”. Przyjdźcie i dowiedzcie się, jak wrócić
do RPGowej formy w ciągu jednego kwartału.

SOBOTA 18:00 18:50 •••••••••••••••••••••••••

A u mnie na sesji to...
#LigaZłychMistrzówGry
Na konwentowych prelekcjach bardzo często padają przykłady rozwiązań i pomysłów z naszych doświadczeń. Zazwyczaj zaczynamy
od „A u mnie na sesji to…” .
Nie ukrywajmy: uwielbiamy opowiadać te najbardziej miodne historyjki z naszych sesji. Przechowujemy w pamięci wyjątkowe sceny jak skarby i z radością się nimi chwalimy. Dlatego niecierpliwie
wyciągamy ręce w górę, by dodać swoje trzy grosze do dyskusji.
To będzie prelekcja zrobiona na trzech groszach od każdego z Was,
a wyjdzie z tego pewnie pokaźny trzos.

SOBOTA 19:00 19:50 •••••••••••••••••••••••••

Jak prowadzić przeciwko drużynie?
Samael
Jeżeli Twoja kampania toczy się dobrze jedynie do momentu rozpoczęcia pierwszej sesji, i masz już dość pierwszej zasady Mistrza
Gry, przyjdź na tę prelekcję. Nauczę Cię, jak sprawić, by nikt więcej
nie wymagał od Ciebie prowadzenia sesji, a tym bardziej przychodzenia na nią.
Granie przeciw graczom jest tylko dla profesjonalistów. Nie próbuj
tego w domu!

NIEDZIELA 10:00 10:50 •••••••••••••••••••••••••

Tworzenie nieliniowych fabuł w grach RPG
kuglarz
Od wczesnych lat 80. ubiegłego wieku jesteśmy przyzwyczajeni
do myślenia o sesjach RPG przez pryzmat scenariusza. Gotowe
publikacji oraz własne projekty liniowych fabuł zdominowały nasze
hobby – lecz nie jest to jedyne podejście do RPG. Początki gier fabularnych to swobodna eksploracja, spotkania losowe i wolne wybory graczy. Modne w ostatnich latach „sandboxy” wracają do tego
stylu. Problem pojawia się, gdy „nieliniowość” trzeba przenieść
na settingi bardziej współczesne: sci-fi, cyberpunka, horror czy
fantasy z mocno rozbudowaną polityką. Zapraszam więc do zapoznania się z szeregiem narzędzi, postaw i pryncypiów, w jakie może
się uzbroić „nieliniowy” Mistrz Gry. Opowiem o własnej praktyce,
o pułapkach niektórych narzędzi, o tym, po co te śmieszne hexy
na mapie i dlaczego warto brutalnie zamordować swojego ulubionego bohatera niezależnego.

NIEDZIELA 12:00 12:50 •••••••••••••••••••••••••

5 tricków Złego Mistrza Gry
#LigaZłychMistrzówGry
Na tej prelekcji omówimy pięć prostych tricków, które sprawią,
że Twoi gracze na samą myśl o sesji z Tobą będą drżeć ze strachu.
A imię Twoje wśród lokalnej społeczności RPG będzie wzbudzać
grozę. Prowadzisz dobrze? Czas to zmienić. Join the evil side!

NIEDZIELA 13:00 13:50 •••••••••••••••••••••••••

Scenariusz w 5 minut, czyli parę tricków dla zapracowanego Mistrza Gry
#LigaZłychMistrzówGry
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Jesteś Mistrzem Gry z naręczem przeróżnych zobowiązań? Zdarzyło Ci się kiedyś pół godziny przed sesją kopać w notatkach
i kleić na poczekaniu cokolwiek dla swoich podopiecznych? Chcesz
w szybki i łatwy sposób przygotowywać przygody? Jeżeli chociaż
jedna odpowiedź brzmiała tak, moja prelekcja jest dla Ciebie!
Przedstawię parę prostych metod szybkiego robienia scenariuszy
i przygód różnej długości. Nie tylko Mistrzów zapraszam, ale także
i graczy – na prelekcję i warsztaty.

Planszowa
SOBOTA 11:00 11:50 •••••••••••••••••••••••••

Jak stracić przyjaciół przy planszówkach?
Maciej „mat_eyo” Matejko
Każdy z nas reaguje inaczej na sytuacje, które zachodzą w trakcie
gry. Niektórzy dobrze znoszą zdradę w „Grze o Tron”, inni ronią
łzy, gdy ktoś zabierze im upatrzone cegły w „Epoce kamienia”. Jak
ludzie zachowują się przy planszy i z jakimi zachowaniami społecznymi musimy się zmierzyć, wyciągając na stół „Spartacusa”? Na te
i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas tej prelekcji.
I nie stracić przy tym zbyt wielu przyjaciół.

SOBOTA 12:00 12:50 •••••••••••••••••••••••••

O planszówkach w radio – czyli jak zrobić audycję?
Agata Muszyńska, Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
Chcesz wiedzieć, jak zabrać się za robienie audycji radiowej? Jak
zacząć, czego się nauczyć, z kim rozmawiać, jak zostać szefem planszowego Radia Zet? Na przynajmniej część z tych pytań odpowie
ekipa audycji „Przystanek Planszówka” z bydgoskiego Radia Uniwersytet.

SOBOTA 13:00 13:50 •••••••••••••••••••••••••

Franczyzy w grach planszowych
Rafał „Powermilk” Kociniewski
Kojarzycie taką grę jak „Wsiąść do pociągu”? Ma wiele odmian:
USA, Europa, Indie itp. Możemy mówić już tutaj o pewnej serii
lub – jak się przyjęło ostatnio mówić – franczyzie. W tej prelekcji
przedstawię popularne serie gier oraz tytuły tworzące wspólne
uniwersum.

SOBOTA 14:00 14:50 •••••••••••••••••••••••••

Czy magazyn drukowany o grach planszowych ma rację bytu?
Redakcja „Kuriera Planszowego”
Spotkanie z redakcją „Kuriera Planszowego” – pytania, odpowiedzi,
plany, dylematy.

SOBOTA 15:00 15:50 •••••••••••••••••••••••••

Historia w grach planszowych
Bartłomiej Rudzki
Autor gry planszowej „Historia” opowie o wykorzystaniu motywów
historycznych w grach planszowych.

SOBOTA 16:00 16:50 •••••••••••••••••••••••••

Zanurz się w opowieść, czyli jak wydobyć klimat z kilku kawałków
kartonu
Błażej Kubacki
Klimat w grach planszowych to element, który jest bardzo ważny
dla wielu graczy. Jak grać i w co grać, by naprawdę zanurzyć się
w niezwykłe światy, wymyślone dla nas przez autorów gier? O tym
opowie Błażej Kubacki, twórca świata „Mistfall”.
Planszowa

SOBOTA 17:00 17:50 •••••••••••••••••••••••••

Rebel.pl - plany wydawnicze 2017
Paweł „Pablo” Kurnatowski
Posłuchaj, jakie niespodzianki w tym roku szykuje dla nas największy polski wydawca!

Program 1
SOBOTA 10:00 10:50 •••••••••••••••••••••••••

Task Force Interregnum – system inny niż reszta!
Axer-jay
Czy Ciebie też cholera bierze, kiedy gracz nie przyjdzie na sesję
i znowu wyciągacie planszówkę? Lub ważną postać gracza szlag
trafia i wszystkie wątki stoją? Zapraszam do zapoznania się z autorskim systemem Task Force Interregnum, w którym powyższe problemy nie istnieją! Pokażę, że opierając się o istniejące rozwiązania
można stworzyć system inny niż wszystkie!

SOBOTA 11:00 11:50 •••••••••••••••••••••••••

Konkurs wiedzy o wrogach ludzkości
Adrian Niks
Będą pytania o trzech największych wrogów ludzkości w uniwersach sci-fi i niektórych fantasy, sztuczną inteligencję, mutantów
oraz obcych, będą pytania z gier, RPGów, książek i filmów. Przygotowałem ponad dwieście pytań z czterdziestu uniwersów, więc każdy,
kto chociaż liznął sci-fi, znajdzie pytania dla siebie.

SOBOTA 12:00 12:50 •••••••••••••••••••••••••

Afterglow RPG – prezentacja systemu
Jakub „Liskowic” Rutkowski
Niech rzeczywistość po wybuchu Cię pochłonie! Wsiąknij w mroczną atmosferę świata zniszczonego magicznym kataklizmem. Odwiedź Miasta Kuźnie, gdzie dumna niegdyś rasa krasnoludów stara
się odbudować dawną chwałę cywilizacji, walcząc z chorobą, która
powoli ich wyniszcza. Pustkowia nie są bezpieczne i przetrwają
na nich tylko najtwardsze skurczybyki. Naym’Vael są żądni zemsty
na ludziach. Delaryjczycy spalą Cię na stosie, jeżeli nie przyjmiesz
Jedynego do swego serca. Mutanci zarażeni Chorobą Czarnych Ust
pożrą Cię przy najbliższej okazji. Ale najgorsze są Konstrukty... Splugawione ciała wbite w bezduszne maszyny. Pytasz, skąd się wzięły?
Na niektóre pytania lepiej nie znać odpowiedzi…

SOBOTA 13:00 13:50 •••••••••••••••••••••••••

Podróże do piekieł
Mikołaj Kołyszko, Małgorzata „Rangda” Saramonowicz
Na całym świecie niezależnie od siebie pojawiają się ludzie, którzy
głoszą, że posiadają moc i zdobyli ją przechodząc do podziemnego,
wrogiego świata, w którym musieli umrzeć i narodzić się na nowo.
Opisy ich wędrówek są do siebie niezwykle podobne – a jednocześnie możemy z całą pewnością stwierdzić, że wielu z tych ludzi pochodzi z drastycznie różnych kultur, które nie mogły mieć ze sobą
kontaktu.
O szamanistycznych podróżach do piekieł i wykorzystaniu ich opisów w tworzeniu opowieści i gier opowiedzą Małgorzata Saramonowicz, uznana pisarka dark fantasy, horrorów i scenarzystka filmowa, oraz Mikołaj Kołyszko, religioznawca i autor gier.

SOBOTA 14:00 14:50 •••••••••••••••••••••••••

Zorganizuj swój własny event erpegowy
Michał „Leniwy Gracz” Kuras
Po co organizować event erpegowy? Dobrze jest zagrać z kimś nowym, wymienić się doświadczeniami, a po sesji posiedzieć i pogadać o wspólnym hobby. Od kilku miesięcy w Toruniu organizujemy
takie spotkania. Regularnie uczestniczy w nich kilkadziesiąt osób.
Na przykładzie HipeRPeG’a zaprezentuję, jak zorganizować taki
mały event i jakie wynikają z niego korzyści dla lokalnej społeczności erpegowej.

SOBOTA 15:00 15:50 •••••••••••••••••••••••••

PTBA i Apocalypse World, czyli najlepsze co spotkało gry RPG
w tym tysiącleciu
Maciej “Zefir” Starzycki
Masz dość tracenia całej sesji na stworzenie postaci do kampanii
która nigdy nie wystartuje? Mechaniki która najlepiej działa, kiedy się jej nie używa - albo takiej, która w najlepszym wypadku
nie przeszkadza w fajnej sesji (ale na pewno w niej nie pomaga)?
Dowiedz się, jak Apocalypse World omija te pułapki - prelekcja

Prelekcje / Konkursy
o grze która zainspirowała dziesiątki naśladowców (PTBA: Powered
by The Apocalypse) i mimo pozornej prostoty świetnie rozwiązuje
bardzo trudne erpegowe problemy.

SOBOTA 16:00 16:50 •••••••••••••••••••••••••

Larpy konwentowe nie gryzą
Ktulu i Dragon Warrior
Szybkie i bezbolesne wprowadzenie do larpów. Opowiemy, czemu
warto na nie chodzić i czego można się na nich spodziewać. Pokrótce wytłumaczymy, jakich błędów unikać i co należy robić, żeby
dobrze się bawić. W końcu larpy są fajne. To nie tak, że ktoś będzie
próbował Was zabić... Oh, wait...

SOBOTA 17:00 17:50 •••••••••••••••••••••••••

Tworzenie postaci niezależnych – inspiracje z Dragon Age
Staszek „Scobin” Krawczyk
Kompetentni, wielowymiarowi, dążący do celu, z życiem osobistym
i własnym zdaniem – to bohaterowie gier z cyklu „Dragon Age”.
Skąd dokładnie bierze się ich urok? Jakie wnioski możemy z tego
wyciągnąć, tworząc postacie niezależne na potrzeby własnych sesji
RPG?
Zapraszam na prelekcję i warsztaty, podczas których zaprojektujemy przykładowe postacie. Do udziału zachęcam nie tylko prowadzących, ale też graczy, którzy chcieliby wymyślić dla swoich BG np.
ciekawą mentorkę lub interesującego towarzysza broni. Przykłady
w prelekcji będą dotyczyły głównie fantasy, ale od czasu do czasu
odniesiemy się również do innych konwencji („zleceniodawca w cyberpunku” etc.).

SOBOTA 19:00 19:50 •••••••••••••••••••••••••

Krwawe show na arenie
Kamila „Favi” Zalewska-Firus
Prelekcja o prowadzeniu sesji na arenie medialnego show w stylu
Igrzysk Śmierci. Jak stworzyć arenę, przeciwników i showbiznesową
otoczkę.

SOBOTA 20:00 20:50 •••••••••••••••••••••••••

Szybkie warsztaty larpopisarskie
Ktulu i Dragon Warrior
Na temat trudności pisania larpów krąży tyleż samo plotek, co opinii. Wszystko zależy od skali gry i jej wyjściowych założeń. W trakcie
prelekcji spróbujemy przybliżyć kilka podejść do tworzenia larpów
konwentowych oraz zasad, których warto się trzymać. Wspomnimy
też o najczęstszych problemach, mogących pojawić się tak w trakcie pisania, jak i prowadzenia.

SOBOTA 21:00 21:50 •••••••••••••••••••••••••

Antywarsztaty: Jak napisać najgorszy horror świata
Grzegorz Gajek i Wojtek Redzicki
Chcesz pisać horrory? Przyjdź na nasze antywarsztaty. Powiemy
Ci, jakich rad nie słuchać, w jakie obietnice wydawców nie wierzyć, czym się nie przejmować, jakich błędów nie unikać. Życie to
nie film, Polska to nie Ameryka i nikt nie potrzebuje kolejnego polskiego Stephena Kinga.

SOBOTA 22:00 22:50 •••••••••••••••••••••••••

Fantastyczna „biologia”
Halszka „Dracia” Wysocka-Korzun
Nowy poziom ewolucji, Gen X, dziesięć procent użycia mózgu. Podobnie jak w przypadku technobabble nawet nie mrugamy okiem,
widząc takie terminy. Niestety autorzy fantastyki mają tyle samo
pojęcia o biologii, co o fizyce (i często nauce ogólnie). Przyjdź i przekonaj się, czemu mam ochotę walić głową w ścianę na każdym kolejnym filmie z Marvela czy czytając popularne książki. Zapraszam
na przegląd największych biologicznych głupot w fantastyce wraz
z krótkimi wyjaśnieniami, czemu to tak nie działa.

NIEDZIELA 11:00 11:50 •••••••••••••••••••••••••

Jeden by wszystkich zjednoczyć i zwycięzcę wyłonić, czyli hardy
konkurs Tolkienowski
Anna „Asirra” Pisarek
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Kto nosił miano Pani Gwiazd? Jakim alfabetem i w jakim języku
napisane były ogniste litery na Jedynym Pierścieniu? Co to były
lembasy? Kto powołał do istnienia Siedmiu Ojców plemienia krasnoludów? Znasz odpowiedź na te pytania? To świetnie! Zapraszam
do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o dziełach Mistrza Tolkiena.
W grę wchodzą nie tylko „Hobbit” i „Władca Pierścieni”, ale również opowiadania oraz „Silmarillion”. Sprawdź swoją wiedzę i udowodnij, że znasz Śródziemie na wylot.

NIEDZIELA 12:00 12:50 •••••••••••••••••••••••••

Bohater o tysiącu twarzy, czyli jak stworzyć żywą postać w grach
fabularnych
Konrad „Harry” Mrozik [Grupa Kreatywna Aksolotl]
Każdy kiedyś, grając w gry fabularne, miał ten moment nostalgii
i zadał sobie pytanie: czy zostawiłem żelazko na gazie? Wbrew pozorom to nie jest pytanie od czapy. Porozmawiamy o tym na prelekcji dotyczącej tworzenia realistycznych postaci w RPG.

NIEDZIELA 13:00 13:50 •••••••••••••••••••••••••

Trudne początki, o tym jak zacząć prowadzić RPG
Konrad „Harry” Mrozik [Grupa Kreatywna Aksolotl]
Zbiór porad dla początkujących Mistrzów Gry, którzy chcą pojawić
się po drugiej stronie barykady i marzą o zabijaniu swoich graczy…
Przepraszam: bohaterów graczy.

NIEDZIELA 14:00 14:50 •••••••••••••••••••••••••

Konkurs filmowy
Mateusz Krakowiak
Filmy, filmy i jeszcze raz filmy. Sceny, aktorzy, aktorki, reżyserzy,
muzyka, słynne cytaty, a wszystko to na konkursie filmowym, gdzie
możecie sprawdzić jak dobrze znacie dziesiątą muzę. Zabawa gwarantowana.

Program 2
SOBOTA 10:00 10:50 •••••••••••••••••••••••••

Ziemia przebudziła się po raz czwarty – prezentacja RPG Earthdawn 4ed.
Kosmit
Kiedy magia wypełniająca nasz świat osiągnęła szczyt, Dawcy Imion
musieli skryć się w kaerach przed Horrorami, które miały pojawić
się wraz z nadejściem Pogromu. Potężne Imperium Therańskie
opracowało Rytuały Ochrony i Przetrwania, ale mimo to nie wszyscy przeżyli Długą Noc. Inni, jak Krwawe Elfy z puszczy niegdyś zwanej Smoczą, musiały zapłacić wysoką cenę za przetrwanie. Teraz
adepci przy pomocy magicznych talentów starają się odbudować
świat. Jeżeli nie masz pojęcia, co właśnie przeczytałeś, a mimo to
czujesz się zaintrygowany, to zapraszam na prelekcję, podczas której przedstawię system RPG Earthdawn!

SOBOTA 11:00 11:50 •••••••••••••••••••••••••

RPG w zaświatach świata fantasy – prezentacja systemu „Władcy
Otchłani”
Andrzej „Andre” Ryski
We „Władcach Otchłani” postać budzi się w zaświatach i odkrywa, że po śmierci dzieje się bardzo wiele, lecz nie przypomina to
nauk żadnej ze znanych religii. Świat Pływu się skończył, dusze są
uwięzione w karmicznym cyklu, śmierć jest obecnie tylko chwilową ucieczką. Demoniczne potęgi walczą o dominację nad krainami
uformowanymi ze wspomnień różnorodnych ras i cywilizacji, a dusze, takie jak postacie graczy, są dla nich surowcem i walutą. Gracze
mogą próbować zrzucić kajdany i poprowadzić rewolucję lub też
służyć władcom otchłani i wypełniać ich wolę. Jeśli fascynowały cię
fabularne koncepcje stojące za systemami takimi jak Upiór i Kult,
a także serie komiksowe „Requiem: Vampire Knight” bądź „Lady
Death” – przyjdź koniecznie. UWAGA: prelekcja tylko dla uczestników pełnoletnich.

SOBOTA 12:00 12:50 •••••••••••••••••••••••••

Konkurs wiedzy o kinie grozy
Aina Linn Radena
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Prelekcje / Konkursy

Lubisz oglądać horrory? Przekonaj się, jak wiele o nich wiesz! Czekają na Ciebie trzy kategorie: pytania, zdjęcia oraz zwiastuny. Znajdziesz tu zarówno filmy nowe, jak i stare, hity i kity.

SOBOTA 13:00 13:50 •••••••••••••••••••••••••

Metamorphosis Alpha – premiera konwentowa
k6 trolli
„Metamorphosis Alpha” to pierwsza fantastyczno-naukowa gra
fabularna na świecie. Po 40 latach od premiery została wydana
po polsku. Z tej okazji ekipa k6 trolli zaprasza na okolicznościowe
spotkanie. Pogadajmy o MA i innych erpegowych starociach, problemach związanych z wydawaniem tak leciwych pozycji i o czym
tylko chcecie. Jest szansa, że będziemy mieć gotowy podręcznik
(jeśli nie, to tradycyjnie zawiniła drukarnia) i ciasto.

SOBOTA 14:00 14:50 •••••••••••••••••••••••••

Urok starych gier fabularnych
Marcin „Seji” Segit, Witold „Squid” Krawczyk
Czy RPG jest jak wino – im starsze, tym lepsze? A może im dalej
w przeszłość, tym gorzej? Co można znaleźć w zakurzonych podręcznikach i czy wciąż są one przydatne? O czytaniu, prowadzeniu,
tłumaczeniu i redagowaniu starych gier fabularnych opowie k6
trolli.

SOBOTA 15:00 15:50 •••••••••••••••••••••••••

Dyskusja - Tworzenie świata fantasy od podstaw
Naru, Tsu
Czy wydaje Ci się, że krainom opisanym w książkach czegoś brakuje? Czy wizje przedstawione w filmach są nie takie, jakie według
Ciebie być powinny? Kolejne uniwersa nie spełniają Twoich oczekiwań? Czy więc nie lepiej stworzyć własny świat? Przyjdź i podziel
się nim z nami!

SOBOTA 17:00 17:50 •••••••••••••••••••••••••

Nawiedzony teatr Michaela Kunze
Marek „Planetourist” Golonka
Jeśli robisz spektakl o nawiedzonym domu – względnie zamku
– zadbaj o to, by był naprawdę nawiedzony. Jeśli robisz spektakl
o czym innym, zadbaj, by owo „coś innego” stało się nawiedzonym
domem. Tak właśnie można streścić filozofię artystyczną Michaela
Kunze, słynnego niemieckiego dramaturga i librecisty.
Kunze pisze spektakle reklamowane zazwyczaj jako musicale, ale
daleko im do obiegowych wyobrażeń o pogodnym, zarażającym
optymizmem amerykańskim gatunku – jego fabuły opowiadają
o ludziach tragicznie skonfliktowanych z otaczającym ich społeczeństwem i samymi sobą, a konflikty te Kunze przedstawia w sposób mocno nawiązujący do tradycji powieści gotyckiej. W jego
„Elisabeth” Sisi jest nieustannie namawiana do samobójstwa przez
spersonifikowaną Śmierć – ni to osobną istotę, ni to wcielenie jej
depresji – a w „Mozarcie!” talent tytułowego kompozytora okazuje
się demonem piszącym jego własną krwią. Jeśli chcesz posłuchać
o tym, jak takie nawiedzenia działają na scenie, serdecznie zapraszam na prelekcję!

SOBOTA 18:00 18:50 •••••••••••••••••••••••••

I want to believe – motyw obcych w RPG
Aleksander „Złotówa” Kowaliński
Kosmici są nieodłącznym elementem science-fiction – pojawiają
się w filmach, książkach, grach (w tym w RPG). Stanowią bardzo
popularny motyw, jeden z bodaj najbardziej charakterystycznych.
W czasie prelekcji skupimy się na ich obecności w realiach nam
współczesnych. „Z Archiwum X”, „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”, kilka innych filmów oraz trochę literatury i materiałów internetowych będą nam towarzyszyć w próbie przełożenia tych motywów na wątki fabularne, które można wykorzystywać na sesjach.

SOBOTA 19:00 19:50 •••••••••••••••••••••••••

Przerażająca wiara dawnych Słowian
Mikołaj Kołyszko, Małgorzata „Rangda” Saramonowicz
Wbrew obiegowej opinii, przedchrześcijańskie wierzenia dawnych
Słowian wcale nie odnosiły się do istot spokojnych i łagodnych, lecz
mrocznych, żywiołowych, fascynujących i nierzadko brutalnych

– podobnie jak ich wyznawcy. Ta część naszej pradawnej kultury
jest zdecydowanie zbyt rzadko opisywana. Małgorzata Saramonowicz, przedstawiając na kartach swej powieści słowiańską rdzenną
religię, potrafi ukazać zarówno jej jasne, jak i ciemne oblicze. Co
więcej, to właśnie ta mroczna i magiczna część naszego dziedzictwa
zdaje się mieć największy potencjał literacki i budzić zainteresowanie na świecie.

SOBOTA 22:00 22:50 •••••••••••••••••••••••••

Mocne Lektury Nocne
Grupa Aktorska Antr-Act
Opowiadania grozy czytane na żywo z podziałem na role. Audioteatr w wykonaniu grupy aktorskiej Antr-Act we współpracy z grupą
Graj!Kolektyw. Przedstawimy opowiadania znanych mistrzów horroru oraz wypromujemy tych, o których w środowisku słychać nieco mniej, choć talentu im z pewnością nie brakuje.

NIEDZIELA 10:00 10:50 •••••••••••••••••••••••••

W co StarWarsowego by tu zagrać?..
Jedi Nadiru Radena
Odkąd Fantasy Flight Games przejęło licencję na tworzenie gier
towarzyskich Star Wars, doczekaliśmy się wielu bardzo udanych
i fajnych pozycji – oto ich pełen i dogłębny przegląd, od karcianek,
przez bitewniaki, po typowe planszówki i erpegi.

NIEDZIELA 11:00 11:50 •••••••••••••••••••••••••

Panel gry Undertale
Aleksander
Zapraszam na panel o „Undertale” – prowadzonym wespół w zespół z publicznością. Chcesz się dowiedzieć czegoś nowego? Chcesz
wymienić opinie? Chcesz posłuchać, co mamy do powiedzenia?
Przychodź!

NIEDZIELA 12:00 12:50 •••••••••••••••••••••••••

Kurs tworzenia mangi/komiksu
Naru
Tworzenie mangi lub komiksu to wcale nie jest taka prosta sprawa! Nie, nie wcale nie chodzi o rysowanie ramek, tylko o... historię
i bohaterów, a także ich wzajemne relacje, przygody oraz wzloty
i upadki. Kurs tworzenia mangi i komiksu, czyli jak krok po kroku
stworzyć historię obrazkową.

NIEDZIELA 14:00 14:50 •••••••••••••••••••••••••

Nie tylko seryjni mordercy, czyli różnorodność kina grozy
Aina Linn Radena
Wydaje Ci się, że wszystkie horrory są takie same? Myślisz, że żaden Cię już nie zaskoczy? Pokażę Ci, że się mylisz. Seryjni mordercy,
zombie, nawiedzone domy i wampiry to tylko początek długiej listy.

NIEDZIELA 15:00 15:50 •••••••••••••••••••••••••

Wydałem książkę, będę bogaty
Grzegorz Gajek i Wojtek Redzicki
Żeby pisać, trzeba mieć wrażliwą duszę, żeby wydawać, trzeba mieć
twardą dupę. Opowiemy Wam co nieco, jak wygląda rynek wydawniczy od kuchni, jak rozmawiać z wydawcami, w co wierzyć, a w co
nie, jak podejść do promocji i handlu obwoźnego.
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PROGRAM PIĄTEK
Program 1

Program 2

Liga Złych Mistrzów Gry

I Am Zombie
Konferencja z Markiem ReinHagenem i ekipą z Make
Believe Games
Paula “Trivia“ Mackiewicz

Planszowa

Program 1

Program 2

Liga Złych Mistrzów Gry

I Am Zombie

Planszowa

Task Force Interregnum system inny niż reszta!
Axer - jay

Ziemia przebudziła się po raz
czwarty - prezentacja RPG
Earthdawn 4ed.
Kosmit

Konkurs wiedzy o wrogach
ludzkości
Adrian Niks

RPG w zaświatach świata
fantasy - prezentacja systemu
"Władcy Otchłani"
Andrzej 'Andre' Ryski

20:00
21:00
22:00

PROGRAM SOBOTA

10:00

11:00

12:00

AFTERGLOW RPG prezentacja Konkurs wiedzy o kinie grozy Konwenty są jak biedronki
systemu
Aina Linn Radena
jimmy #LigaZłychMistrzówGry
Jakub “Liskowic “ Rutkowski
Podróże do piekieł

13:00 Mikołaj Kołyszko, Małgorzata

“Rangda “ Saramonowicz

14:00

Metamorphosis Alpha –
premiera konwentowa
k6 trolli

Zorganizuj swój własny event Urok starych gier fabularnych
Marcin 'Seji' Segit, Witold
erpegowy
'Squid' Krawczyk
Michał “Leniwy Gracz“ Kuras
PTBA i Apocalypse World, czyli

15:00 najlepsze co spotkało gry RPG

w tym tysiącleciu
Zefir

Dyskusja-Tworzenia świara
fantasy od podstaw
Naru,Tsu

16:00 Larpy konwentowe nie gryzą

17:00

Tworzenie postaci
niezależnych – inspiracje
z Dragon Age
Staszek „Scobin” Krawczyk
18:00

20:00

Szybkie warsztaty
larpopisarskie
Ktulu i Dragon Warrior

21:00

Antywarsztaty: Jak napisać
najgorszy horror świata.
Grzegorz Gajek i Wojtek
Redzicki

23:00

00:00
01:00

Zombie Naziści - czyli jak
Zombie SS stali się elementem Historia w grach planszowych
Barłomiej Rudzki
popkultury.
Marysia “Merry“ Piątkowska

I want to believe - motyw
obcych w RPG
Aleksander “Złotówa“
Kowaliński

A u mnie na sesji to...
Poziomka
#LigaZłychMistrzówGry

Fantastyczna “biologia “
Halszka “Dracia“ WysockaKorzun
Larp “Into Dreams:
Mistrzowski “
Paweł 'Fretka' Balasiński

O planszówkach w radio - czyli
jak zrobić audycję?
Agata Muszyńska, Mateusz
Borowski, Łukasz Juszczak

Jestem graczem. Złym
Graczem.
Samael
#LigaZłychMistrzówGry

Powrót do RPG (po długiej
przerwie)
Michał “kuglarz “ Dzidt
#LigaZłychMistrzówGry

Mocne Lektury Nocne
Grupa Aktorska Antr-Act

22:00

Teleapokalipsa zombie
Paula “Trivia“ Mackiewicz

Warsztaty opisu walki
Mactator
#LigaZłychMistrzówGry

Nawiedzony teatr Michaela
Kunze
Marek “Planetourist“
Golonka"

Przerażająca wiara dawnych
Słowian
Krwawe show na arenie
Kamila “Favi“ Zalewska-Firus Mikołaj Kołyszko, Małgorzata
“Rangda“ Saramonowicz

Jak stracić przyjaciół przy
planszówkach?
Maciej “mat_eyo” Matejko

Zombie, obcy, Cthulhu
Franczyzy w grach
i teorie spiskowe - nowe
planszowych
projekty twórcy “Wampira:
Maskarady” i “I am Zombie” Rafał "Powermilk" Kociniewski
Andrzej Skuza
Czy magazyn drukowany
Literacka Archeologia Zombie
o grach planszowych ma
– czyli o najstarszych tekstach
racje bytu?
o Zombie.
Redakcja “Kuriera
Marysia “Merry“ Piątkowska
Planszowego"

Dobre gry i jak je rozpoznać
Krzyś #LigaZłychMistrzówGry

Ktulu i Dragon Warrior

19:00

Warsztaty opisu bohaterów
Mactator
#LigaZłychMistrzówGry

Jak prowadzić przeciwko
drużynie?
Samael
#LigaZłychMistrzówGry

Wgryź się w I AM ZOMBIE!
Kacper “Kapa“ Syguła

Zanurz się w opowieść, czyli
jak wydobyć klimat z kilku
kawałków kartonu.
Błażej Kubacki

wydawnicze
Zombie - co było, jest i będzie Rebel.pl - plany
2017
Łukasz Rzadkowski
Paweł “Pablo” Kurnatowski
Konferencja z Markiem ReinHagenem i ekipą z Make
Believe Games
Kacper “Kapa“ Syguła

L1

L2

Morderstwo w Teatrze
Mateusz 'Divadlo'
Sołtysiak, Monika
'Melyana' Bączkowska

Larp wiedźmiński:
"Kajdany Nilfgaardu"
Bartosz 'V' Piotrowski

L1

L2

Turniejowa 1

Turniejowa 3

Turniejowa 4
20:00
21:00
22:00

Turniejowa 1

Prezentacja karcianki
Shadowrun TCG
Łukasz Posadowski

Warsztaty dla
początkujących: "Jak
zagrać w pierwszego
larpa?"

Turniejowa 2

Prezentacja systemu
Battletech
Łukasz Posadowski

Turniejowa 2
Turniej
Kingdomino
GFP

Turniejowa 3

Turniejowa 4
10:00

Turniej
Sabotażysta
G3

Eliminacje do Mistrzostw
Domek
REBEL

Turniej
Ashes: Odrodzenie
z Popiołów
CUBE

11:00

12:00

13:00

Into Dreams: Nowicjusz
Paweł 'Fretka' Balasiński

Bazar Bitsów
Adrian Niks

Kolory upadku
Mateusz Makowski,
Urszula 'Ore'
Chmielewska

14:00

Turniej Vudu
Black Monk
15:00

Miasto Jadu: W sepii
i czerwieni
Agnieszka 'Plusz'
Rogowska, Mikołaj 'Nico'
Nowicki

16:00

Wyścig Rydwanów
o Puchar Złych Ziem
Adrian Niks
Kapłani niewiedzy
Bartłomiej Sztobryn

17:00

Wojnacja
Arkadiusz (DW)
Grzeszczak

Otwarte granie
w Władca Pierścieni LCG
Gra Karciana
Son Of The Wild
Po meczu
Piotr 'Delanov'
Nowakowski

Into Dreams:
Zaawansowany
Paweł 'Fretka' Balasiński

Turniej Doom Trooper
18:00
CCG
Piotr “Skoq“ Skoczylas
Pokaz i turniej dla
początkujących
VETO! Szlachecka Gra
Karciana
Robert “Robson “
Osowiecki

19:00

20:00

21:00

22:00

Mała Norymberga
Stanisław 'Sear'
Słodyczka

Cyborg w Sarajewie
Wojciech 'Reszka'
Reszkowski

23:00

00:00
01:00

PROGRAM NIEDZIELA
Program 1

10:00

11:00

Jeden by wszystkich
zjednoczyć i zwycięzcę
wyłonić, czyli hardy konkurs
Tolkienowski
Anna "Asirra" Pisarek

12:00

Bohater o tysiącu twarzy,
czyli jak stworzyć żywą postać
w grach fabularnych
Konrad 'Harry' Mrozik [Grupa
Kreatywna Aksolotl]

13:00

Trudne początki, o tym jak
zacząć prowadzić RPG
Konrad 'Harry' Mrozik [Grupa
Kreatywna Aksolotl]

Liga Złych Mistrzów Gry

W co StarWarsowego by tu
zagrać...?
Jedi Nadiru Radena

Tworzenie nieliniowych fabuł
w grach RPG
kuglarz
#LigaZłychMistrzówGry

Konkurs filmowy
Mateusz Krakowiak

I Am Zombie

Planszowa

Jaka kultura, takie zombie –
czyli różne ujęcia tego samego
tematu.
Marysia "Merry" Piątkowska

Panel gry Undertale
Aleksander

5 Tricków Złego Mistrza gry
jimmy #LigaZłychMistrzówGry
Kurs tworzenia mangi/
komiksu
Naru

Nie tylko seryjni mordercy,
czyli różnorodność kina grozy
Aina Linn Radena

14:00

15:00

Program 2

Konkurs wiedzy o One World
of Darkness & Chronicles of
Darkness (vel. stary i nowy
Świat Mroku):
Andrzej Skuza

Scenariusz w 5 minut,czyli
parę tricków dla
zapracowanego Mistrza Gry
CellarDorr
#LigaZłychMistrzówGry

Wydałem książkę, będę
bogaty
Grzegorz Gajek i Wojtek
Redzicki

Dark Eras - settingi historyczne
do Chronicles of Darkness/
Nowego Świata Mroku
Andrzej Skuza

Wystawcy
Na ZjAvie 8 będzie można nie tylko pograć,
ale również wyposażyć się w rozmaite gry
i akcesoria, oferowane po atrakcyjnych,
konwentowych cenach. W tym roku będziecie
mieli okazję spotkać u nas całkiem sporo,
jak na tak małe przedsięwzięcie, wystawców
ulokowanych w hali głównej Games Roomu.
Wystawcy na hali głównej:
KREATORIUM
REBEL
BLACK MONK GAMES
NIMBRELL
MAGINARIUM
KRAM SULIKA / UROCZYSKO / GUTWORK
FAIRY MANDALA
KAKUZU
BLACK FIRE

ZGRANI.PL (gry wydawnictw BARD i G3)
JOANNA CIEŚLAK
CUBE FACTORY OF IDEAS
GAMES FACTORY PUBLISHING
BARTHALON
OTHER SIDE & WHITE CATZ CRAFT
BARLOGG’S WORKSHOP
DIADEM RPG
MI-PARTI Małgorzata Gielen
KORTUNAL
REPLIKATOR
CZY-TAM
GRANNA
ARMORIER
WHITE TREE
I AM ZOMBIE
QUANTUM GAMES
WAR FACTORY
TACTIC

L1

L2

Turniejowa 1

Turniejowa 2

Turniejowa 3

Turniejowa 4

10:00

Turniej
Munchkin: Lista Skarbów
Black Monk
Turniej
Czary Mary
CUBE

Turniej
Farmageddon
Trefl

Turniej
Unanimo
REBEL
11:00

12:00

13:00

Miłość Alechana
Party Finder - Fantasy
Urszula 'Ore'
dating
Chmielewska, Mateusz Pawełspeed
'P_aul' Walkiewicz
Makowski

Turniej
Munchkin Fantasy
Black Monk

Turniej
Summoner Wars:
Mistrzowie Przywołań
CUBE

Turniej
Boss Monster
Trefl

Turniej
Adrenalina
REBEL
14:00

15:00

30

SOCJAL i informacje organizacyjne

NOCLEGI W SZKOLE:
Zapewniamy darmowe noclegi w budynku szkoły (TRZEBA
MIEĆ ŚPIWÓR I KARIMATĘ). Sala noclegowa znajduje się w górnej hali sportowej (nad Games Roomem).

KONWENT KOORDYNUJĄ:
Marcin „Kopczyn” Kopczyński (koordynator główny)

NAPEŁNIANIE GŁODNYCH I SPRAGNIONYCH
BRZUSZKÓW:

Weronika „Mau” Rędziniak (koordynator główny)

W bezpośredniej okolicy konwentu znajduje się kilka knajp
azjatyckich, kawałek dalej - pizza, fastfoody i kebaby. Polecamy
Grill Bar Mississipi. Można też będzie skorzystać ze stojącego
przed wejściem na konwent Food Trucka ZAPCHAJ MORDOR.

Tomek „nołnejm” Rutkowski (gżdacze)

SZATNIA:
Dla wygody uczestników udostępniamy strzeżoną szatnię. Będzie można zostawić ciężkie zimowe odzienie i obuwie w miejscu oznaczonym indywidualnym numerkiem.

UWAGA!!!
Na terenie konwentu obowiązuje zmiana obuwia – prosimy
o zabranie ze sobą butów/kapci etc. na zmianę. Dla zapominalskich będą dostępne, za symboliczną opłatą, kapcioszki
hotelowe. Ich ilość jest ograniczona!

Maciej „Zefir” Starzycki (program)
Zuzanna Kadlčik (RPG Info)
Weronika „Gwen” Pęter (larpy)
Mirosław „Xaric” Kowalski (wystawcy, sponsorzy)
Jakub „Vampaj” Kumecki (ochrona)

KOSZULKI:
W związku ze sporą popularnościa pamiątkowych koszulek
ogłaszamy, że w tym roku na zjAvie będzie można zdobyć oryginalne koszulki konwentu. Liczba egzemplarzy jest ograniczona,
więc kto pierwszy ten lepszy. Gżdacze nie muszą się już o to
martwić – mają je zapewnione za okazaną pomoc w obsłudze.
Dodatkowe egzemplarze będzie można zdobyć w konkursach,
a szczęśliwcy, którzy zdążą jako pierwsi, będą mogli je nabyć.
O koszulki pytajcie NA AKREDYTACJI.

KOLORY KOSZULEK zjAvy, CZYLI JAK POZNAĆ ORGA:
Czarny - uczestnik, nie udzieli Ci informacji
Zielony - Gżdacz z obsługi, może pomóc ale lepiej poszukaj:
Czerwony - koordynator, powinien pomóc

BEZPIECZNA ZJAVA
Konwenty – w tym ZjAva – są bezpiecznymi
imprezami. Jednak na każdym wydarzeniu, które
gromadzi setki osób, mogą się zdarzyć nieprzyjemne sytuacje. Nie spodziewamy się ich, ale
jesteśmy na nie przygotowani.
Jeżeli spotkacie się z molestowaniem w dowolnej formie, kradzieżą, obrażaniem, nękaniem
(fizycznym lub słownym) albo innym niewłaściwym zachowaniem, nie wahajcie się skontaktować z organizatorami, którzy udzielą Wam
pomocy, a razie potrzeby wyciągną konsekwencje wobec odpowiedzialnej osoby.
Zgłoszenia w takich sprawach odbierają koordynatorzy główni:
Marcin Kopczyński
i Weronika Rędziniak.

BANKOMAT

KUCHNIA
AZJATYCKA

APTEKA

PIZZA

SKLEP

RESTAURACJA

KEBAB

FAST FOOD

MAPA OKOLICY KONWENTU

Autobusy:

A1

A1 - Park Moczydło 03
(167 w stronę Siekierki - Sanktuarium,
po drodze Metro Pole Mokotowskie
A2 - Park Moczydło 04
(167 w stronę Chomiczówka)
A3 - Park Moczydło 02
(520 w stronę Chomiczówka)
A4 - Park Moczydło 01
(520, 523, 171, 109, 190
- stąd odjedziesz z konwentu)

A4

A3
A2

Patronat medialny:

Jedzonko:

Czorsztyńska 1
01-410 Warszawa

Pt. 12:00 - 23:00
Sb. 11:00 - 23:00
Nd. 11:00 - 22:00

30% zniżki za okazaniem ID ZjAvy 8

Food Truck na zjAvie!
Nie musisz szukać jedzenia daleko, stoimy
tuż przed wejściem na konwent.
Odwiedź nas i ZAPCHAJ MORDOR!

