
90 minut
novAnta minuti

Matteo Turini

Gra dla trzech graczy o relacjach pomiędzy ojcem i synem 
oraz o być może ich ostatniej szansie na spotkanie.



Nie rozmawiałeś ze swoim ojcem od tygo-
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Wersja polska powstała w oparciu o tłumaczenie 
na angielski, którego autorem jest Giulia Barbano, 
z dodatkowymi anglojęzycznymi materiałami, 
które napisał Matteo Turini.

Udostępniono na stronie grynarracyjne.pl 
z okazji Dnia Darmowych Gier Fabularnych 2012. 

Nigdy nic ci nie mówił o tym, co powoli zże-
ra go od środka. Jest zbyt dumnym facetem, 
a może nie chciał cię niepotrzebnie nie-
pokoić. Zadzwonili ze szpitala. Lekarz po-
informował, że twój ojciec ma przed sobą 
jeszcze tylko godzinę, może dwie, życia. 

Rzucasz wszystko, łapiesz kluczyki i odpalasz 
samochód. Od ojca dzieli cię 90 minut jazdy.
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Wstęp
„Dziewięćdziesiąt minut” to gra dla 3 graczy o relacjach pomiędzy ojcem 
i synem oraz o być może ich ostatniej szansie na spotkanie.
Gra zwyciężyła w 2012 roku w gamedesignerskim konkursie „Game 
Chef”. Jego tematem była „Ostatnia szansa”.

Disclaimer: poniższa wersja nieznacznie różni się od zaprezentowanej 
w konkursie, uwzględnia bowiem drobne poprawki poczynione w opar-
ciu o recenzje, które otrzymałem w konkursie.
Gra nie jest jeszcze ukończona. Wymaga testów i doszlifowania, niektó-
re fragmenty prawdopodobnie zostaną przepisane, inne zmienione. Z 
pewnością playtesty ujawnią jakieś błędy.
Powinieneś mieć to wszystko na uwadze, decydując się na wypróbowa-
nie tej gry.

Można się ze mną skontaktować na trzy sposoby:
> na moim blogu poświęconym grze „90 minut”: novantaminutirpg.
wordpress.com
> pisząc na adres: mat.turini@gmail.com
> na włoskim forum poświęconym RPG: www.gentechegioca.it
Jeżeli testowałeś tę grę, będę szczęśliwy gdy dasz znać jak poszło!

Uwaga! „Dziewięćdziesiąt minut” nie ma zamiaru być „zabawną” grą. 
Gra została zaprojektowana aby angażować emocjonalnie, traktuje o 
kwestiach, z którymi wielu graczy mogło się zetknąć i może podejmo-
wać tematy, którym trudno będzie stawić czoła.

Graj w tę grę tylko z ludźmi, którym głęboko ufasz.
Gra

Gra
W „Dziewięćdziesięciu minutach” gracze opowiadają wspomnienia syna, 
który właśnie usłyszał od lekarza o rychłej śmierci swego ojca. Ten jest 
w szpitalu i najprawdopodobniej zostało mu niewiele ponad godzinę ży-
cia.

Oczywiście ojciec, syn i cała sytuacja są tylko wyobrażane przez graczy, 
którzy w rozmawie ustalają fakty, które przyjmują za prawdziwe pod-
czas gry. Nie różni się to zbytnio od czytania książki czy oglądania filmu, 
z tym, że gracze są jednocześnie publicznością i autorami historii.

Struktura gry jest podobna do zwykłej wymiany zdań. Każdy z uczest-
ników może zabrać głos, powiedzieć, co ma do powiedzenia, słuchać co 
mówią inni, opierać się na wkładzie współgraczy i czasami – grzecznie 
– przerwać, aby dopowiedzieć coś istotnego.

Podczas gdy nie odbiega to zbytnio od normalnej rozmowy, gra zawiera 
również parę szczególnych zasad, pozwalających nadać historii kieru-
nek i niuansować ją.

Założeniem gry jest stworzenie i opowiedzenie historii o relacjach po-
między ojcem i synem poprzez ich wspomnienia.

Pełna rozgrywka powinna zająć, od początku do końca, około 30-60 mi-
nut.

http://novantaminutirpg.wordpress.com/
http://novantaminutirpg.wordpress.com/
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Role
W „Dziewięćdziesięciu minutach”, każdy z graczy przyjmuje jedną z ról: 
jeden będzie Synem, drugi Ojcem, a trzeci – Czasem. Od teraz mówiąc 
o rolach będę używał wielkiej litery, a mówiąc o fikcyjnych postaciach – 
małej. (Np. rolą jest Syn, ale postać jest synem).

Możecie swobodnie ustalić, kto jaką rolę chce przyjąć. Jeżeli kilka osób 
jest zainteresowanych daną rolą, w przypadku Syna przypada ona młod-
szemu graczowi, a w przypadku Ojca i Czasu – starszemu.

Każdy z graczy ma zadania, zależne od jego roli i będzie je realizować 
kierując się specyficznymi wytycznymi, które zawsze muszą być prze-
strzegane. 

Ojciec i syn: 
wytyczne i zadania
Syn musi kierować się tylko jedną wytyczną: odgrywaj syna jak prawdzi-
wą osobę, młodego mężczyznę, który w sumie szanuje ojca i jest z nim 
związany, ale ma usposobienie które może prowadzić do konfliktów.

Na podobnej zasadzie Ojciec kieruje się także jedną wytyczną: Graj pró-
bując być dobrym ojcem. Możesz być zmuszony do trudnych decyzji, 
które mogą naruszyć twoje stosunki z synem – ale znów, bycie rodzicem 
nigdy nie jest łatwe, prawda? Czasami właściwe decyzje są najtrudniej-
sze do podjęcia.

Syn i Ojciec mają trzy zadania:
>  mówić, co dana postać powiedziała lub zrobiła we wspomnieniach 
(Syn za syna, Ojciec za ojca),
> uczciwie odpowiadać na pytania Czasu,
> gdy wymagają tego zasady, wziąć żeton odpowiedniego koloru i oddać 
go Czasowi.

Zasady dotyczące żetonów, zostaną szczegółowo wyjaśnione później.

Czas: wytyczne i zadania
Bohaterami historii są ojciec i syn (odgrywani odpowiednio przez Ojca 
i Syna).

Z kolei Czas, działa na wyobrażony świat poprzez wprowadzanie wyda-
rzeń i odgrywanie innych postaci.

Wytyczne Czasu są następujące:
> spraw, aby syn miał wrażenie, że jego ojciec jest opresyjny, oziębły lub 
wycofany,
> spraw, aby ojciec miał wrażenie, że jego syn jest źródłem problemów, 
frustracji lub smutku,
> inspiruj się wstępnymi odpowiedziami Ojca i Syna i wplataj je we 
wspomnienia,
> zapewnij, od czasu do czasu, chwilę wytchnienia.

Wszystko, co mówisz podczas gry, musi wynikać z tych czterech pod-
stawowych wytycznych: w istocie będziesz graczem, który będzie two-



rzył tarcia między ojcem i synem, wykorzystując elementy, na których 
im zależy.

Twoimi zadaniami będą:
> przywoływanie wspomnień,
> tworzenie wydarzeń ze wspomnienia,
> mówienie, co we wspomnieniu powiedziały lub zrobiły inne postacie 
obok ojca i syna,
> zadawanie prowokacyjnych pytań Ojcu i Synowi,
> przerywanie wspomnień,
> pilnowanie żetonów i zegara.

Wykonując swoje zadania, nigdy nie  zapominaj o swoich wytycz-
nych.

Kiedy przywołujesz wspomnienie, określasz scenę, którą wspomina syn 
podczas jazdy do szpitala ojca. Zasady jak to robić zaprezentowano dalej 
w tekście.

Kiedy tworzysz wydarzenie ze wspomnienia, mówisz Ojcowi i Synowi 
coś, co zdarzyło się we wspomnieniu i dotyczy ojca i/lub syna.

W podobny sposób, kiedy mówisz, co powiedziały lub zrobiły inne posta-
ci, odgrywasz dowolną postać, która nie jest ojcem ani synem.

Kiedy zadajesz prowokacyjne pytania Ojcu lub Synowi, próbujesz rzucić 
dodatkowe światło na interesujący aspekt postaci albo nadać jej więk-
szej głębi. Ojciec (lub Syn, w zależności kogo pytasz), powinien udzielić 

szczerej odpowiedzi. Zadawaj pytania o to, co ojciec lub syn wiedzą lub 
czują w danym momencie we wspomnieniu.

Możesz przerwać wspomnienie, w dowolnym momencie, gdy czujesz, że 
sytuacja między ojcem a synem została w pełni rozegrana – ale upewnij 
się, że Ojciec i Syn nie mają nic więcej do dodania.

Zasady dotyczące żetonów i zegara zostaną dokładnie wyjaśnione poniżej.

Ilekroć zabierasz głos, pamiętaj aby zakończyć pytaniem do Ojca lub 
Syna: „Co wtedy zrobiłeś?”

Przygotowania
W wyobrażanym świecie gry syn jedzie, aby zdążyć do odległego o oko-
ło 90 minut jazdy szpitala, w którym leży jego ojciec, Podczas podróży 
przywołuje sceny z przeszłości, wspomnienia dotyczące swojego ojca, 
które gracze będą odgrywać.

Struktura gry opiera się właśnie na tych wspomnieniach.

Aby zagrać, będziesz potrzebować tej instrukcji oraz kilku przedmio-
tów:

> 10 żetonów, 5 powinno być ciemnoczerwone, a pozostałe 5 białe. 
Prawdopodobnie nie będziecie potrzebować ich wszystkich, ale nic nie 
wiadomo. Osobiście sugeruję szklane koraliki, które można znaleźć w 
hobbystycznych sklepach,



> trzy czyste kawałki papieru – dwie kartki z drukarki, z których jedną 
podzielicie na pół, będą w sam raz,

> 8, najlepiej białych, karteczek na notatki,

>  kubek i zapałki,

> trzy długopisy lub ołówki, po jednym dla gracza (i gumka, jeśli to ko-
nieczne).  

Czas otrzymuje większy kawałek papieru oraz długopis lub ołówek.
Zarówno Ojciec jak i Syn otrzymują po mniejszym kawałku papieru, do 
tego długopis czy ołówek oraz po cztery małe karteczki.

Podzielcie żetony na dwie grupy według kolorów i połóżcie na środku 
stołu, w zasięgu wszystkich graczy. Tam też umieśćcie gumkę, o ile ją 
macie – chociaż pewnie już sami na to wpadliście.

Czas rysuje linię przez środek dużej kartki, po czym zaznacza na niej 
kreski oznaczające podziałkę jako wielokrotności 5, od 0 do 120 (0, 5, 
10, 15, 20,… 110, 115, 120).

Zostawiając trochę miejsca pod linią, Czas zapisuje liczbę 90 i zakreśla 
ją w kółku. To liczba minut jakie ma syn, aby dotrzeć do ojca, zanim ten 
wyda swój ostatni oddech. Czas powinien pamiętać, aby zostawić trochę 
miejsca wokół numeru, gdyż może się on zmienić i będzie musiał zano-
tować nową wartość.

Rozpoczęcie gry
Pytania początkowe
Podczas gdy Czas rysuje linie i pisze cyfry na swojej kartce, jak to opi-
sano powyżej, Ojciec i Syn biorą mniejsze kartki i zapisują na nich kilka 
pytań oraz odpowiedzi na nie.

Odpowiedzi muszą być krótkie i oddające istotę sprawy – zaledwie w 
kilku słowach. Nie musicie pisać imion ludzi, a jedynie relacje jakie was 
z nimi łączą i powody, dlaczego odpowiedziałeś tak a nie inaczej.

Ojciec odpowiada na następujące pytania:
> Co mógłbyś osiągnąć, gdyby wydarzenia w twoim życiu nie potoczyły 
się inaczej?
> Czego najbardziej żałujesz? 
> Kto cię najbardziej w życiu rozczarował i dlaczego?

Z kolei Syn odpowiada na poniższe pytania:
> Co przysięgałeś, że nigdy nie zrobisz, a jednak w końcu zrobiłeś?
> Do czego się nigdy nie przyznasz, nawet przyjacielowi?
> W jakie największe kłopoty kiedykolwiek się wpakowałeś?

Niektóre z tych pytań są bardzo osobiste. Nie musisz odpowiadać na nie 
w oparciu o swoje życiowe doświadczenia – po prostu odpowiedz tak, 
jak zrobiłby to wymyślony syn (lub ojciec).

Trik polega przy tym na tym, że nigdy nie będziesz musiał się przy-
znać, co jest prawdziwe, a co wymyślone. Nawet po zakończeniu gry 



– zatem, jeżeli chcesz, może użyć do odpowiedzi swoich własnych do-
świadczeń.

Kiedy będziecie gotowi, podajcie kartki Czasowi, który będzie jedynym, 
który przeczyta je obie. Ojciec nie może czytać odpowiedzi Syna i vice 
versa. 

Wyzwalacze wspomnień
Po oddaniu swoich odpowiedzi w ręce Czasu, podczas gdy ten będzie się 
z nimi zapoznawał, Ojciec i Syn biorą po 4 karteczki i piszą na każdej z 
nich po jednej lokacji lub wydarzeniu (np. 10-te urodziny syna, wypad 
na ryby w parku narodowym, sprzedaż rodzinnej firmy). Te wyzwalacze 
posłużą do tworzenia wspomnień i rozpoczęcia narracji.

Gdy skończycie wypisywać wyzwalacze, złóżcie karteczki i umieśćcie w 
kubku. Wymieszajcie je.

Jak tylko Czas będzie gotowy, możecie rozpocząć rozgrywanie pierwsze-
go wspomnienia. 

Wspomnienia
Aby przywołać wspomnienie, Czas wyciąga losowo jedną z karteczek z 
kubka i głośno odczytuje jej treść.

Gracz (Syn albo Ojciec), który nie napisał tej kartki, wyobraża sobie i 
opisuje sytuację inspirowaną wyzwalaczem, dodając szczegóły, które 
uzna za interesujące.

Szczegóły te mogą być różnego rodzaju: odczucia twojej postaci, dodat-
kowe informacje o sytuacji, co robi dana postać (nic wielkiego).

Kiedy w ten sposób opiszesz wstępnie wspomnienie, głos zabiera Czas. 
Kierując się swoimi wytycznymi, może zadawać pytania, dodawać wy-
darzenia, czy działać innymi postaciami. 

Od teraz gracze prowadzą wymianę zdań - kierując się swoimi wytycz-
nymi i pamiętając o swoich zadaniach, współuczestniczą w opisie wyda-
rzeń ze wspomnienia.

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na wiodącą rolę improwizacji w 
trakcie gry, dobrze jest nie forsować założonych z góry pomysłów zwią-
zanych ze scenami czy wyzwalaczami wspomnień, a zamiast tego w 
większym stopniu bazować na wypowiedziach innych graczy.

Żetony
Kiedy rozmawiacie i opisujecie co stało się we wspomnieniu, Ojciec i Syn 
będą podkreślać niektóre istotne momenty za pomocą żetonów.

Żetony są białe lub czerwone. Tylko Syn może używać białych żetonów, 
podczas gdy czerwone będą używane głównie przez Ojca.

Kiedy Ojciec lub Syn biorą żeton ze stosu, oddają go Czasowi.



Jeżeli Czas tego nie dostrzeże, grający postacią używającą przemocy, po-
winien go o tym poinformować.

Po skończeniu opisu, wspomnienie jest natychmiast przerywane.

Przykład
Powiedzmy, że  Thess gra jako Czas, Frida jest Ojcem, a Sam Synem.

W pewnym momencie wpomnienia, ojciec policzkuje syna, zatem Sam 
opowiada innym graczom, w jaki sposób syn został pokonany:

Ojciec wymierza mi siarczysty policzek, jakbym był znowu małym chłop-
cem, i krzyczy:  „Nie po to płacę te wszystkie pieniądze na twoje studia, abyś 
marnował czas całe noce imprezując  z kolesiami i paląc trawę. Nie po to ha-
rowałem ciężko przez całe życie rezygnując ze swoich marzeń, aby pozwo-
lić ci robić z siebie głupka!”, wskazuje na drzwi, „Wynocha z mojego domu 
zanim nie zrobię czegoś, czego będę żałował”, z hukiem trzaska drzwiami.

Załóżmy, że Frida na początkowe pytanie „Co mógłbyś osiągnąć, gdyby 
wydarzenia w twoim życiu nie potoczyły się inaczej?”, odpowiedziała 
coś w rodzaju „Gdybym nie miał dziecka, skończyłbym studia z fizyki i 
pracowałbym teraz w tej dziedzinie.”

Kiedy Sam powiedział, że ojciec obwinił syna za to czego on (ojciec) nie 
osiągnął przez niego (syna), nie wiedząc o tym nawiązał do jednej z od-
powiedzi  na początkowe pytania Fridy.   Zatem Thess bierze czerwony 
żeton (albo Frida o tym przypomina) nie ujawniając jednak odpowiedzi. 
Frida i Thess znają jej treść i to wystarczy.

Białe żetony
Syn bierze biały żeton ilekroć:
> Ojciec wyraźnie i szczerze okazuje synowi swoją miłość,
> Syn słucha swojego ojca, nawet gdy ich opinie są różne.

Czerwone żetony
Ojciec bierze czerwony żeton ilekroć:
> Syn okazuje złość lub zakłopotanie działaniami ojca,
> Ojciec przedkłada wcześniejsze zobowiązania ponad swojego syna.

W momencie gdy wspomnienie się kończy, Czas odkłada wszystkie żeto-
ny z powrotem na stos.

Przemoc
We wspomnieniu relacje pomiędzy ojcem i synem mogą stać się napięte. 
Jeden z nich, lub obaj, mogą zacząć działać impulsywnie, możliwe, że 
uciekając się do użycia siły.

Przemoc nie oznacza jedynie fizycznych obrażeń – silne szarpnięcie za 
ramię, krzyk i popchnięcie albo klaps to wszystko są akty przemocy.
Ilekroć jedna lub dwie postacie stosują wobec siebie przemoc, grający 
drugą stroną musi opisać co się stało – to znaczy w jaki sposób został 
pokonany.

Jeżeli opis odnosi się do jednej lub więcej odpowiedzi na pytania po-
czątkowe, udzielonych przez gracza kierującego agresorem, Czas bierze 
czerwony żeton.



Przerywanie wspomnień
Wspomnienie może być przerwane w dwóch przypadkach:
> Czas decyduje się je przerwać (patrz wcześniejszy rozdział na temat 
wskazówek i zadań),
> jeden lub dwaj bohaterowie używają przemocy przeciwko sobie (patrz 
wcześniejszy rozdział na temat przemocy).

W przypadku gdy to Czas przerywa wspomnienie, musi przesunąć zegar 
o 25 minut. Zatem, jako, że zaczyna od 0, po pierwszym wspomnieniu 
zegar przesuwa się na 25.

Jeżeli wspomnienie jest gwałtownie przerywane po akcie przemocy, 
Czas przesuwa zegar o 15 minut. 

Na koniec każdego wspomnienia, Czas podlicza białe i czerwone żetony, 
które otrzymał. Za każdy biały żeton zegar przesuwa się o 5 minut. Za 
każdy czerwony, maksymalny czas (ten, który na początku wynosi 90) 
wydłuża się o 3 minuty.

Zegar
Jak wyjaśniono powyżej, czas jest uaktualniany po zakończeniu każdego 
ze wspomnień.
Jeżeli na zakończenie wspomnienia, zegar nie wskazuje jeszcze maksy-
malnego czasu, możecie przywołać nowe wspomnienie. Możecie przy-
wołać maksymalnie 4 wspomnienia.

Jeżeli zegar osiągnie maksymalny czas na koniec trzeciego wspomnie-
nia (lub pierwszego czy drugiego, chociaż to raczej nie powinno się zda-
rzyć), syn otrzymuje telefon od lekarza, który informuje, że jego ojciec 
przestał oddychać, zanim ten mógł go zobaczyć.

Jeżeli zegar osiągnie maksymalny czas na koniec czwartego wspomnie-
nia, w momencie gdy syn dociera do szpitala, lekarz informuje go, że 
jego ojciec ma zapaść.

Jeżeli po zakończeniu 4 wspomnienia zegar nie przekroczył maksymal-
nego czasu, syn dociera do szpitala, akurat by mieć ostatnią szansę na 
rozmowę z ojcem.

Finałowe pytania
We wszystkich powyższych trzech przypadkach, na zakończenie ostat-
niego wspomnienia Czas oddaje Ojcu i Synowi kartki z ich odpowiedzia-
mi na początkowe pytania.

Ojciec będzie musiał napisać i odpowiedzieć na pytanie: „Co czyni cię 
dumnym ze swojego syna?”.

Syn będzie musiał napisać i odpowiedzieć na pytanie „W jakim aspekcie, 
gdy dorosłeś, stałeś się taki jak swój ojciec?”.

Żaden z nich nie powinien pokazywać odpowiedzi innym graczom.



Ostatnia scena
Po odpowiedzeniu na finałowe pytania, jeżeli ojciec wciąż oddycha, gra-
cze mogą rozegrać ostatnią scenę z finałową rozmową.

Jeżeli ojciec ma zapaść, jedynie syn może mówić.

Tutaj już żetony nie mają znaczenia, postacie mogą mówić, co tylko 
chcą.

Kiedy Czas uzna, że scena została całkowicie rozegrana, dodaje ostat-
nie wydarzenie: Ojciec ma następną zapaść, lekarze rzucają się podjąć 
ostatnią próbę ratowania jego życia, lecz bezskutecznie.

Ojciec i Syn biorą swoje kartki i karteczki, składają je i wkładają do kub-
ka bez ujawniania treści. Czas zapala zapałkę i przykłada ogień do jednej 
z kartek.

Poczekajcie, aż wszystkie papiery spłoną.

Gra jest zakończona. 


