Na wydanie Graj z g³ow¹ czeka³em osiem lat. Z pocz¹tku podrêcznik mia³
nazywaæ siê Saxendorf, a pierwszy plik z nim zwi¹zany, saxendorf_spis_tresci.rtf, wci¹¿ pa³êta siê po moim dysku. Powsta³ 22 paŸdziernika 2000 roku.
Kawa³ czasu temu.
To by³y inne czasy. Na rynku istnia³y dwa papierowe magazyny poœwiêcone
grom fabularnym, Magia i Miecz oraz Portal. W Warhammera gra³o wiêcej
ludzi ni¿ dziœ gra ³¹cznie w Neuroshimê i D&D. Gry fabularne nie musia³y
walczyæ o miejsce na rynku z grami planszowymi, o których wtedy ma³o kto
nad Wis³¹ s³ysza³. Ja zaœ by³em powszechnie rozpoznawalnym goœciem, tym
facetem, który napisa³ Jesienn¹ gawêdê.
S³yszeliœcie o Jesiennej gawêdzie? W³aœnie sprawdzi³em j¹ na googlach. Wyskoczy³o 7060 linków zwi¹zanych z tym zapytaniem.
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„Jesienna gawêda – polski wymys³ czy œwiatowa norma?”, „Ignacy Trzewiczek w swej serii artyku³ów Jesienna gawêda próbowa³ tak¿e (...)”, „Dziêki
Jesiennej gawêdzie Warhammer przesta³ byæ widziany jako (...)”, „Wieloletnie eksploatowanie WFRP, odkrywanie w nim nowych pok³adów pomys³ów
i konwencji, doprowadzi³o do powstania zjawiska Jesiennej Gawêdy.”, i tak
dalej...
By³o to osobliwe zjawisko. Napisa³em kilka artyku³ów z poradami jak prowadziæ Warhammera i okaza³o siê, ¿e dokona³em rewolucji. Na moje prelekcje na konwentach przychodzi³o po kilkadziesi¹t osób, szczelnie wype³niaj¹c
sale. Artyku³y w ankietach dostawa³y najwy¿sze noty i wybierane by³y tekstami numeru zarówno w piœmie Magia i Miecz jak i w Portalu. Zupe³nie
tego nie pojmowa³em. Prawdziwe szaleñstwo.
Ta myœl w koñcu musia³a siê narodziæ: Hej, dlaczego nie napisaæ ca³ej ksi¹¿ki o prowadzeniu Warhammera?
Tak narodzi³ siê pomys³ na Saxendorf, czyli stustronicow¹ ksi¹¿kê z artyku³ami w stylu Jesiennej gawêdy. Mia³em nad nim pracowaæ wraz z Piotrem
Smolañskim. Mieliœmy masê pomys³ów. Opisaæ najbardziej charakterystyczne elementy œwiata Warhammera i pokazaæ, jak klimatycznie prezentowaæ je
na sesji. Pokazaæ, jak prowadziæ walkê, jak odgrywaæ Bohaterów Niezale¿nych. Spogl¹dam do pliku sprzed oœmiu lat. Spis treœci ma bite dwie strony.
Na koñcu chcieliœmy te¿ dodaæ przygodê, klasyczn¹, mroczn¹, warhammerow¹ przygodê.
Przygoda. No w³aœnie...
Ta przygoda pogrzeba³a Saxendorf. Piotr zacz¹³ j¹ szkicowaæ, i szkic przygody przerodzi³ siê w szkic kampanii, a ten ostatecznie przerodzi³ siê w kampaniê. Du¿¹, wspania³¹ kampaniê.
Saxendorf odszed³ na dalszy plan. Usiedliœmy do pisania kampanii. Po wielu
miesi¹cach pracy w rêce fanów Warhammera trafi³ W³adca zimy. Najlepsza
kampania, jaka kiedykolwiek ukaza³a siê do Warhammera. Mówiê powa¿nie
i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, to ¿adna kryptoreklama. Nak³ad dawno ju¿ siê
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wyczerpa³, nie muszê tu niczego promowaæ, nie kupicie ju¿ tego dodatku.
Mo¿e na allegro. Jeœli bêdziecie mieæ szczêœcie.
W³adca zimy to dwustustronicowa, wspania³a ksiêga. Potê¿ny kawa³ roboty.
Kiedy go skoñczyliœmy, mieliœmy serdecznie doœæ Warhammera. Potrzebowaliœmy odpoczynku. Projekt Saxendorf odszed³ na dalszy plan.
Rok póŸniej pisa³em z Micha³em Oraczem i Marcinem Blach¹ Neuroshimê.
Rok póŸniej pisa³em z nimi Monastyr.
Rok póŸniej pisa³em dodatki do Neuroshimy i Monastyru.
Rok póŸniej...
Minê³o osiem lat. Napisa³em dwie du¿e gry fabularne i koñczê pisaæ trzeci¹.
Warhammer nie jest ju¿ najpopularniejsz¹ gr¹ w Polsce. Magia i Miecz upad³a. Upad³ magazyn Portal. Narodzi³ siê Gwiezdny Pirat i po kilku latach
zosta³ zamkniêty – dziœ ukazuje siê w formie elektronicznej. Fani RPG graj¹
dziœ g³ównie w Neuroshimê, Warhammera i D&D, w zapomnienie odesz³y
Zew Cthulhu, Deadlands, Cyberpunk, Dzikie Pola... Ja nie jestem ju¿ tym
goœciem od Jesiennej gawêdy. Oj tak, czasy siê zmieni³y.
W czerwcu 2008 roku Portal wyda³ ksi¹¿kê Graj twardo Johna Wicka. To
zbiór artyku³ów publikowanych wiele lat temu na ³amach amerykañskiego
magazynu Pyramid. John Wick to jedna z ikon rynku gier fabularnych, autor
Legendy Piêciu Krêgów i 7th Sea, cz³owiek, który zgarn¹³ ca³¹ pó³kê nagród
i statuetek za swoj¹ robotê. Wydaj¹c jego ksi¹¿kê, przygotowaliœmy grunt
pod Saxendorf. Pod podrêcznik, do którego notatki dos³ownie zapycha³y mi
dysk. Pod podrêcznik, o którym rozmawialiœmy w Firmie i na który nigdy nie
by³o czasu, by go skoñczyæ, by go wydaæ, by sprawdziæ, czy fani gier chc¹
jeszcze czytaæ porady dotycz¹ce prowadzenia sesji, tak jak to by³o przed laty,
w czasach Jesiennej gawêdy.
W koñcu znalaz³em czas i z pomoc¹ moich przyjació³ napisa³em wspó³czesn¹
wersjê Saxendorfu. Wiele z dawnych pomys³ów odrzuci³em. Graj z g³ow¹ to
nie jest ksi¹¿ka o prowadzeniu Warhammera. To coœ zupe³nie innego. Uni-
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wersalnego. To podrêcznik œwiadomego Mistrza Gry, ksi¹¿ka, która pokazuje, jak rozwi¹zywaæ ró¿ne problemy powstaj¹ce na sesji. Graj z g³ow¹ skupia
siê na relacjach pomiêdzy Mistrzem Gry i graczami. Pokazujê, jak wa¿ne s¹
relacje z graczami, jak wa¿ne jest kreowanie dru¿yny, jak delikatn¹ spraw¹
jest przyznawanie PD i wreszcie, pokazujê ró¿ne triki i techniki zwi¹zane
z Bohaterami Graczy.
Kiedy ksi¹¿ka trafi do sprzeda¿y, ja bêdê segregowa³ notatki i zapiski zwi¹zane z kolejnym tomem. Opowiem w nim o pisaniu przygód. To dopiero przed
nami...
Póki co oddajê w wasze rêce Graj z g³ow¹. Nosi³em tê ksi¹¿kê w g³owie przez
osiem lat. Strasznie jestem ciekaw, co z tego dziœ wyniknie.
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