
Student/studentka

Imię:	 	 	 	
Wiek:	 					
Zaimki:

Wygląd:

Opinia:
W liceum uważano cię za                .
Skąd wzięła się Twoja reputacja?
Czy utożsamiasz się z opinią na Twój temat? Czemu?/Czemu nie?

Sekret:

	 			Obrażenia:	 	 	 	 Załamanie:

Po ukończeniu liceum uznałaś, że należy Ci się 
prawdziwa przerwa. Wyjechałaś z Woodlake na 
niemal pół roku, a po powrocie miałaś mnóstwo 
opowieści o swoich podróżach. Dopiero wtedy 
czułaś, że jesteś już gotowa na rozpoczęcie 
studiów. Nie posiadałaś się z radości, gdy 
przyjęto Cię do małego college’u niedaleko 
Woodlake. Pierwszy semestr bywał momentami 
trudny, ale ostatecznie sobie poradziłaś. Masz 
poczucie, że udało Ci się rozpocząć zupełnie 
nowy etap w życiu. Czy to nie brzmi jak idealna 
okazja do świętowania w gronie przyjaciół?



Ruchy	Specjalne	(przepisz	nazwy	ze	swojej	Opinii):

	 	 	 	

Więzi:
•  Opowiedziałaś    , co tak naprawdę działo się z Tobą 

przez te pięć miesięcy przed rozpoczęciem college’u. W jaki 
sposób okazał/a Ci wsparcie? (Hx+2)

•  Znacie się z     od czasów przedszkola. Czy 
zawsze się lubiliście? (Hx +1)

•      ukradł Ci coś cennego. Co to było i czy on/a wie, 
że Ty wiesz? (Hx-1)

•     publicznie Cię upokorzył/a. Co takiego się stało 
i dlaczego było dla Ciebie upokarzające? (Hx -2)

Hx:

Rozwinięcia:

Doświadczenie

• dodaj +1 do Zmysłów (maks. +2);
• dodaj +1 do Ciała (maks. +2);
• dodaj +1 do Serca (maks. +2);
• dodaj drugi Ruch Specjalny swojej Opinii: 

• dodaj +1 do dowolnej statystyki (maks. +3);
• dodaj Ruch Specjalny innej Opinii:

zmysly CIALO SERCE UMYSL///



MLODY/MLODA

Imię:	 	 	 	
Wiek:	 					
Zaimki:

Wygląd:

Opinia:
Twoi rówieśnicy uważają Cię za                .
Skąd wzięła się Twoja reputacja?
Czy utożsamiasz się z opinią na Twój temat? Czemu?/Czemu nie?

Sekret:

	 			Obrażenia:	 	 	 	 Załamanie:

/ /

Zawsze lubiłeś trzymać się ze znajomymi 
Twojego starszego rodzeństwa, mimo różnicy 
wieku pomiędzy wami. Z jakichś powodów 
rozumieją Cię lepiej niż Twoi rówieśnicy. 
Tylko przy nich czujesz się naprawdę sobą, 
nawet jeśli czasem traktują Cię jak „tego 
młodego”. Nie masz jeszcze pojęcia, co czeka 
Cię po ukończeniu liceum, ale na pewno warto 
posłuchać o doświadczeniach Twoich starszych 
przyjaciół, by lepiej się na to przygotować. 



Ruchy	Specjalne	(przepisz	nazwy	ze	swojej	Opinii):

	 	 	 	

Więzi:
•  Przez    często czujesz się jak piąte koło u wozu. 

W jaki sposób sprawia, że nachodzi cię to uczucie? (Hx -2)
•  Podkochujesz się w      . Czy wyznałeś swoje 

uczucie? (Hx +1)
•      złamał dane Ci słowo. Czemu tak bardzo nie 

daje ci to spokoju? (Hx -1)
• Kiedyś wspólnie z             znaleźliście magiczne miejsce, 

które odwiedzacie po dziś dzień, gdy jedno z Was czuje się 
smutne. Co to za miejsce? (Hx +2)

Hx:

Rozwinięcia:

Doświadczenie

• dodaj +1 do Zmysłów (maks. +2);
• dodaj +1 do Ciała (maks. +2);
• dodaj +1 do Serca (maks. +2);
• dodaj drugi Ruch Specjalny swojej Opinii: 

• dodaj +1 do dowolnej statystyki (maks. +3);
• dodaj Ruch Specjalny innej Opinii:

zmysly CIALO SERCE UMYSL///



ABSOLWENt/ABSOLWENtka

Imię:	 	 	 	
Wiek:	 					
Zaimki:

Wygląd:

Opinia:
W liceum uważano cię za                .
Skąd wzięła się Twoja reputacja?
Czy utożsamiasz się z opinią na Twój temat? Czemu?/Czemu nie?

Sekret:

	 			Obrażenia:	 	 	 	 Załamanie:

Liceum masz wreszcie za sobą! I bardzo dobrze 
– teraz w końcu możesz być panią swojego życia. 
Oczywiście planujesz iść do college’u. Za jakiś czas. 
Na razie chcesz robić to, na co masz ochotę, i iść 
tam, gdzie Cię nogi poniosą. Chcesz doświadczyć 
czegoś wyjątkowego. Robić rzeczy. Obejrzeć to
i owo. Może gdzieś wyjechać? Wszystko jedno – 
najbliższy rok będzie niesamowity! A wiesz, co  
jest najlepsze? Masz teraz wakacje i zero 
zobowiązań. Przyda Ci się trochę odpoczynku.



Ruchy	Specjalne	(przepisz	nazwy	ze	swojej	Opinii):

	 	 	 	

Więzi:
•  Zawsze imponował/a Ci         . Czemu? (Hx+2)
•  Niedawno zwierzyłaś się z czegoś       . Co to było 

i w jaki sposób zdradzono Twoje zaufanie? (Hx -1) 
•  Kiedy ostatnio rozmawiałaś z    , skłamałaś dla 

jego/jej dobra. Co takiego powiedziałaś? (Hx -1 lub +1, w zależności 
do tego, jak się z tym czujesz)

•    rozpuszczał/a kiedyś paskudne plotki na Twój 
temat. O co chodziło? (Hx -2)

Hx:

Rozwinięcia:

Doświadczenie

• dodaj +1 do Zmysłów (maks. +2);
• dodaj +1 do Ciała (maks. +2);
• dodaj +1 do Serca (maks. +2);
• dodaj drugi Ruch Specjalny swojej Opinii: 

• dodaj +1 do dowolnej statystyki (maks. +3);
• dodaj Ruch Specjalny innej Opinii:

zmysly CIALO SERCE UMYSL///



KSZtalcony/ksztalcona w domu

Imię:	 	 	 	
Wiek:	 					
Zaimki:

Wygląd:

Opinia:
Twoi rówieśnicy uważają Cię za                .
Skąd wzięła się Twoja reputacja?
Czy utożsamiasz się z opinią na Twój temat? Czemu?/Czemu nie?

Sekret:

	 			Obrażenia:	 	 	 	 Załamanie:

//

Przez wiele lat twoja „klasa” znajdowała się w dużym 
pokoju. Zamiast posłać Cię do szkoły, Twoi rodzice 
postanowili sami robić za Twoich nauczycieli. Nigdy 
nie musiałeś walczyć o dobre miejsce w stołówce, nikt 
nigdy nie pobił Cię na szkolnym korytarzu. Z drugiej 
strony ominęło Cię gadanie na przerwach, kółka 
zainteresowań i szkolne imprezy. Czasami Twoje życie 
wydaje Ci się zupełnie normalne, jednak kiedy indziej 
czujesz się jak jakiś dziwak. Czas domowej edukacji 
dobiegł właśnie końca. Czy jesteś gotowy na życie „na 
zewnątrz”? Cóż, to się okaże po wakacjach.



Ruchy	Specjalne	(przepisz	nazwy	ze	swojej	Opinii):

	 	 	 	

Więzi:
•  Masz przyjaciela/przyjaciółkę spoza Waszej paczki.         

go/jej nie cierpi. Czemu? (Hx -2)
•  Zaprzyjaźniłeś się z      , bo macie wspólne hobby. 

Co to takiego? (Hx +1) 
•  Zawsze trochę zazdrościłeś    . Czego? (Hx -1)
•    pomógł/pomogła Ci w trudnej sytuacji. Co 

takiego się wydarzyło? (Hx +2)

Hx:

Rozwinięcia:

Doświadczenie

• dodaj +1 do Zmysłów (maks. +2);
• dodaj +1 do Ciała (maks. +2);
• dodaj +1 do Serca (maks. +2);
• dodaj drugi Ruch Specjalny swojej Opinii: 

• dodaj +1 do dowolnej statystyki (maks. +3);
• dodaj Ruch Specjalny innej Opinii:

zmysly CIALO SERCE UMYSL///



Wyrzucony/wyrzucona

Imię:	 	 	 	
Wiek:	 					
Zaimki:

Wygląd:

Opinia:
W liceum uważano cię za                .
Skąd wzięła się Twoja reputacja?
Czy utożsamiasz się z opinią na Twój temat? Czemu?/Czemu nie?

Sekret:

	 			Obrażenia:	 	 	 	 Załamanie:

W głębi duszy wiedziałaś, że college nie jest 
dla Ciebie. Ale przecież rodzice tyle odkładali 
na Twoją edukację i byli tacy zachwyceni, gdy 
dostałaś się na uczelnię. Więc zaczęłaś
studiować. Próbowałaś sobie wmówić, że po 
jakimś czasie polubisz studenckie życie. Albo że 
wszystko się ułoży po zmianie kierunku. Nic się 
nie ułożyło, cały czas czułaś się beznadziejnie. 
W końcu po prostu sobie odpuściłaś. Nie miałaś 
serca powiedzieć rodzicom. Może chociaż twoi
przyjaciele cię zrozumieją…



Ruchy	Specjalne	(przepisz	nazwy	ze	swojej	Opinii):

	 	 	 	

Więzi:
•             wie, że zrezygnowałaś ze studiów, i uważa to 

za błąd. W jakiś sposób to wyraził/a? (Hx -2)
•  Całowałaś się z        . Jak się z tym teraz czujesz?  

(Hx +1 lub -1, w zależności od podejścia)
•  Razem z    widzieliście kiedyś coś, czego 

nie powinniście. Co to było i w jaki sposób wzmocniło Waszą 
przyjaźń? (Hx +1)

•    kiedyś uratował/a Cię przed poważnymi 
kłopotami. O co chodziło? (Hx +2)

Hx:

Rozwinięcia:

Doświadczenie

• dodaj +1 do Zmysłów (maks. +2);
• dodaj +1 do Ciała (maks. +2);
• dodaj +1 do Serca (maks. +2);
• dodaj drugi Ruch Specjalny swojej Opinii: 

• dodaj +1 do dowolnej statystyki (maks. +3);
• dodaj Ruch Specjalny innej Opinii:

zmysly CIALO SERCE UMYSL///



MIEJSCOWY/MIEJSCOWA

Imię:	 	 	 	
Wiek:	 					
Zaimki:

Wygląd:

Opinia:
W liceum uważano cię za                .
Skąd wzięła się Twoja reputacja?
Czy utożsamiasz się z opinią na Twój temat? Czemu?/Czemu nie?

Sekret:

	 			Obrażenia:	 	 	 	 Załamanie:

Nigdy nie bałeś się ubrudzić sobie rąk. Cenisz prace, 
które przynoszą wymierne efekty. Po skończeniu 
liceum zatrudniłeś się w firmie należącej do 
Twojej rodziny.  Nie minęło dużo czasu, a zacząłeś 
awansować. Cierpliwie odkładasz pieniądze, żeby 
kiedyś móc otworzyć własny biznes. Kiedy robi Ci się 
zbyt duszno w Woodlake, wyjeżdżasz na weekend, 
żeby zaznać wielkomiejskiego życia. Szybko 
wracasz, bo tak naprawdę masz tu na miejscu 
absolutnie wszystko, czego mógłbyś kiedykolwiek 
potrzebować. Prawda? 



Ruchy	Specjalne	(przepisz	nazwy	ze	swojej	Opinii):

	 	 	 	

Więzi:
•  Wspólnie z       snuliście plany otwarcia 

wspólnego biznesu w Woodlake, ale on/a wyjechał/a. (Hx -2)
•            zawsze pamięta o Twoich urodzinach. 

Dlaczego to dla ciebie tyle znaczy? (Hx +1)
•  Jesteś przekonany, że     zażywa narkotyki. Co 

sprawiło, że tak sądzisz? (Hx -1)
•    widział/a Cię, gdy byłeś na samym dnie, ale 

nigdy się od Ciebie nie odwrócił/a. Co dokładnie się wydarzyło? 
(Hx +2)

Hx:

Rozwinięcia:

Doświadczenie

• dodaj +1 do Zmysłów (maks. +2);
• dodaj +1 do Ciała (maks. +2);
• dodaj +1 do Serca (maks. +2);
• dodaj drugi Ruch Specjalny swojej Opinii: 

• dodaj +1 do dowolnej statystyki (maks. +3);
• dodaj Ruch Specjalny innej Opinii:

zmysly CIALO SERCE UMYSL///


