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2 Trzy prawa robotyki
Trzy prawa robotyki po raz pierwszy wprowadził ame-
rykański pisarz Isaac Asimov. Według jego założeń
prawa te musi przestrzegać większość robotów. Po raz
pierwszy pojawiły się w jego opowiadaniu „Zabawa
w berka” (Runaround) w 1942 roku.
1. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez
zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek do-
znał krzywdy.

2. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka,
chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym
Prawem.

3. Robotmusi chronić samsiebie, jeśli tylkonie stoi to
w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

3 Gra kooperacyjna – cele
Gra TRZY jest grą kooperacyjną, co oznacza, że ce-
lem graczy jest współpraca tak aby pokonaćmechanikę
gry.1 Nie ma jednego wygranego – wygrać mogą tylko
wszyscy gracze (lub wszyscy przegrać).
Gracze wcielają się w postaci humanoidalnych robo-

tów ratunkowych, których celem jest wyprowadzenie
astronautów z miejsca katastrofy do strefy bezpiecz-
nej. Gramoże zakończyć się:

1Więcej na ten temat na:
http://grykooperacyjne.blogspot.com/

CAŁKOWITYM SUKCESEM: zarówno astronauci jak i ze-
spół ratunkowy docierają do strefy bezpiecznej.
Przy tymzakończeniu każdy z robotówmusi posia-
dać przynajmniej jedną jednostkę paliwa.

CZĘŚCIOWYM SUKCESEM: astronauci docierają do
strefy bezpiecznej ale kosztem poświęcenia człon-
ka (członków) zespołu ratunkowego.

PORAŻKĄ: którykolwiek z astronautów ginie lub ze-
spół ratunkowy zostaje unieruchomiony (z powo-
du braku paliwa).

4 Elementy gry
1. Plansza.
2. Karty ZESTAW 1: Karty wykorzystywane przez
graczy (które nie znajdują się na planszy).
(a) Karty postaci dla zespołu ratunkowego.
(b) Karty wydarzeń losowych LOS (wybierane
przez graczy po wskazaniu przez odpowied-
nią kartę ZDARZENIE odkrytą na planszy).

(c) Karty SPRZĘT.
3. Żetony zasobów (paliwa) – po 10 sztuk dla gracza.
Wprzypadkuwiększej liczby graczy zasobymożna
ograniczyć. Żetonynie są dołączonedogry.Dosko-
nale do tej roli nadają się np. nakrętki do śrub.

4. Karty ZESTAW2: Karty umieszczane na planszy:
(a) astronauci (3 karty);
(b) ZDARZENIE – karty przedstawiające rozma-
ite przeszkody, któremusi pokonać zespół ra-
tunkowy;

(c) AKCJA – karty zwierające sprzęt oraz rozma-
ite udogodnienia dla zespołu ratunkowego.
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5 Przebieg gry
Gra rozpoczyna się od wybrania przez każdego z gra-
czy zZESTAWU1 karty postaci i umieszczenia przy niej
żetonów zasobów. Karty są ponumerowane co ułatwia
zachowanie kolejności podczas rozgrywki.
Następnie każdy z graczy losuje jedną kartę SPRZĘT

(z ZESTAWU1).
Karty z ZESTAWU 2 należy potasować i ułożyć na

planszy (zakryte).
W trakcie gry gracze odkrywają karty na planszy. Ce-

lem jest odnalezienie zagubionych astronautów oraz
utorowanie im drogi do bezpiecznej bazy. Torowanie
drogi polega na usuwaniu kart ZDARZENIE przywyko-
rzystaniu posiadanych zasobów.
W jednej turze każdy z graczy wykonuje jedną z ak-

cji:

UWAGA:Naczelna zasada postępowania podczas gry:
przestrzegaj trzech praw robotyki!

1. Odkrywa kartę na planszy (i ewentualnie wykonu-
je jej zalecenie, np. losuje kartę LOS).

2. Zdejmuje z planszy kartę ZDARZENIE lub LOS, je-
ślima po temu środki i zespół zgadza się co to tego,
że są onewystarczające.

3. Przesuwa kartę astronauty o dowolną liczbę pól,
które już zostały odsłonięte.

4. Dzieli się posiadanym zasobem z innym graczem
lub astronautą (np. oddając mu jednostkę paliwa).
Nie można dzielić się lub wymieniać kart sprzętu.

Każda tura kończy się oddaniem przez gracza po jed-
nym żetonie zasobu paliwa.2
Robot pozbawiony zasobów nie może wykonać żad-

nego ruchu.

5.1 Usunięcie karty ZDARZENIE
Usuwanie kart ZDARZENIE odblokowuje drogę astro-
nautom i pozwala im dotrzeć do bezpiecznej strefy.
Usunięcie karty ZDARZENIEmożliwe jest gdy gracz:
1. Posiada odpowiednie zasoby aby to zrobić (paliwo,
tlen, sprzęt).

2. Pozostali gracze zgadzają się, że sposób zapropo-
nowany przez gracza usuwającego kartę będzie
skuteczny przeciwko danemu ZDARZENIU.

Tym samym każde usunięcie karty ZDARZENIE wią-
że się z dyskusją i uzgodnieniamiwszystkich graczy, do-
tyczącymi tego jak poradzić sobie z daną sytuacją.3
Jeśli przy usuwaniu karty ZDARZENIE gracz wyko-

rzystał swoją kartę SPRZĘT, losuje nową.
2Porada: aby utrudnić rozgrywkę, gracze mogą umówić się co do

limitu czasowego dla jednej tury.
3Porada: aby pomóc w podjęciu decyzji czy dana akcja gracza od-

niosła skutek, można wykorzystać kości do gry (ustalając wartości
wyrzuconych oczek, dla których gracz osiąga sukces).

5.2 Usunięcie karty LOS
Karty LOS nie blokują drogi astronautom, ale stwarza-
ją sytuację zagrożenia lub utrudniają wykonanie misji.
Karta staje się aktywna w momencie jej wylosowania i
odkrycia.Usunięcie jej z grynastępujena takich samych
zasadach, jak usuwanie kart ZDARZENIE.

6 Karty
6.1 ZESTAW1

• Karty POSTACI dla zespołu ratunkowego: 8 nie-
uzbrojonych humanoidalnych robotów z numera-
mi.

• Karty wydarzeń losowych LOS – opisujące zda-
rzenia przytrafiające się robotom z zespołu ratun-
kowego.
Wyciek paliwa. Z powodu błędu w oprogramo-

waniu sterownika twojego zaworu tracisz na-
tychmiast połowę paliwa. Zespół ratowniczy
musi podjąć decyzję odnośnie twojego dal-
szego udziału wmisji i ewentualnego rozwią-
zania problemu braku zasobów w dalszych
etapach gry. Do czasu podjęcia decyzji nikt
nie wykonuje ruchu.

Rozbitek z uszkodzonym skafandrem. Spotyka-
cie na swojej drodze astronautę z uszkodzo-
nym skafandrem. Nie jest to członek zało-
gi, którą macie uratować. Nie jest ranny ale
przez uszkodzony skafander szybko traci tlen
i się wyziębia. Zespół ratowniczy musi pod-
jąć decyzję dotyczącą postępowania z rozbit-
kiem. Do czasu podjęcia decyzji nikt nie wy-
konuje ruchu.

Głośny towarzysz. W drodze dołącza do was
naukowiec-pasjonat. Uwielbia wprost dysku-
tować o zagadnieniach związanych z roboty-
ką. Niestety jest dość hałaśliwy i niezdarny.
Może to narazić na szwank powodzenie całej
misji. Czy i jakpozbyć się naukowca?Doczasu
podjęcia decyzji nikt nie wykonuje ruchu.

Dylemat: zwierzę w niebezpieczeństwie. Na
swojej drodze spotykacie zwierzę, które wy-
gląda na bardzo zaniepokojone. Okazuje się,
że jest ono ranne. Zwierzę przypomina ziem-
ską małpę zarówno wyglądem jak i zachowa-
niem. Możecie mu pomóc, ale będzie to kosz-
towało każdego z graczy 1 ruch. Czy do zwie-
rzęcia stosują się prawa robotyki?

Dylemat: android w niebezpieczeństwie. Na
swojej drodze spotykacie androida, który sta-
nowi połączenie ludzkiego mózgu oraz ciała
robota. Aby funkcjonować potrzebuje on za-
równo tlenu jak i paliwa. Niestety z powodu
poważnej awarii zaczynamubrakować jedne-
go i drugiego. Możecie mu pomóc, ale będzie
to kosztowało każdego z graczy 1 ruch. Czy
do androida stosują się prawa robotyki?
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Tym razem na szczęście nic. Los się do was
uśmiechnął – fałszywy alarm.

• Karty SPRZĘT : losowane przed wyruszeniem na
wyprawę. Każdy robot zabiera jedną kartę. Po jej
wykorzystaniu kartę odkładamy do pudełka.
Soniczny śrubokręt (bateria na jedno użycie) –

pozwala łączyć dowolne metalowe obiekty.
Ma też dużą wartość jako zaawansowana
technologia.

Laserowa piła (bateria na jedno użycie) – pozwa-
la ciąć dowolne elementy (metalowe i nieme-
talowe). Ma też dużą wartość jako zaawanso-
wana technologia.

Filtr. Pozwalauzyskać tlen (zabiera jeden ruchale
nie zabiera zasobów; bateria na jedno uży-
cie).Ma teżdużąwartość jako zaawansowana
technologia.

Katalizator. Pozwala uzyskać dwa żetony paliwa
(zabiera jeden ruch ale nie zabiera zasobów;
bateria na jedno użycie).Ma też dużąwartość
jako zaawansowana technologia.

Podręcznik etyki. Pięknie wydana „Etyka Ni-
komachejska” Arystotelesa. Twarda oprawa,
okucia. Bogato zdobiona ilustracjami.

Płachta materiału. – spora płachta wytrzymałe-
gomateriału.

Patyk. No cóż... patyk.
Ołówek
Marker
Sztabka złota
Butelkawody
Kosz owoców
Pusto – pusty zasobnik wykonany z tworzywa

sztucznego. Bardzo wytrzymały i pojemny.

6.2 ZESTAW2
• ASTRONAUCI: 3 astronautów, których ma urato-
wać zespół ratowników

• ZDARZENIE: karty przedstawiające rozmaite
przeszkody, któremusi pokonać zespół ratunkowy

Dron zwiadowca. Zespół ratow-
nikówmusi przejść obokniegoniezauważony.
Nie wiemy dla kogo szpieguje dron.

Robot bojowy. Uzbrojony robot, którego
zadaniem jest niszczenieobiektówpojawiają-
cych sięw jego strefie patrolowej. Uwaga: ten
robot nie przestrzega 3 Praw.

Robot Potykacz. Robot emitujący pole
siłowe blokujące drogę. Można go wyłączyć,
ale żaden metalowy przedmiot nie może się
do niego zbliżyć.

Głęboka rozpadlina w ziemi. Nie można
jej po prostu przekroczyć.

Patrol Gwiezdnych Piratów (lu-
dzi). Piraci polują na roboty. Sprzedają je po-
tem na sąsiedniej planecie-kopalni. Są uzbro-
jeni i niebezpieczni dla robotów. Nie zagraża-
ją ludziom.

Karta LOS. Wylosuj kartę losu.
• AKCJA: karty zwierające sprzęt oraz rozmaite
udogodnienia dla zespołu ratunkowego

Raport z bazy. odkryj dowolną kartę,
powiedz na głos co na niej jest, po czym
odłóż zakrytą do pudełka. Kartę Raport z ba-
zy odłóż do pudełka.

Wrak transportowca. Z wraku można
pozyskać linę lub stalowe belki lub belki ze
sztucznego tworzywa. Jeden robot (który na-
trafił na wrak) może zabrać tylko jedną rzecz.

7 Podziękowania
Grafika na elementach gry pochodzi z:

• openclipart.org (pudełko, plansza)
• flickr.com: pasukaru76; gladius (ilustracje na kartach)
Font:
• Lato
Grę wykonano z wykorzystaniem programów open-source:
• LATEX
• Inkscape
• GIMP

Dziękuję osobom, które pomogły testować i ulepszać grę: Zosi Łup-
kowskiej, Agnieszce Łupkowskiej, Aleksandrze Ratajczyk, Mariuszo-
wi Urbańskiemu i NataliiWajdzie.
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