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 „Strefa śmierci” jest scenariuszem, którego akcja dzieje się w świecie mrocznej przyszłości. Z uwagi na specyfikę tego świata nie jest on 
dostosowany do żadnego z systemów publikowanych już w „Magii i mieczu”. Zamiast tego zawiera podstawy zupełnie odrębnego syste-
mu, stworzonego specjalnie dla tego scenariusza. Poniżej przedstawione są ogólne wskazówki dotyczące prowadzenia gry oraz omówie-
nie zasad. Dokładniejsze informacje znajdują się w samej treści przygody. Ponieważ zasady nie są w żaden sposób wyodrębnione od 
reszty scenariusza, więc gracze, którzy chcą w tę przygodę zagrać nie powinni ich czytać.

1: Mistrz gry i zasady
Zasady nie są ważne. Jest to podstawowa reguła, której powinieneś przestrzegać, prowadząc ten scenariusz. Najważniejsze jest to, co opowia-
dasz graczom oraz to, jak oni odgrywają swoje role. Jeśli w którymś momencie uznasz, że reguły nie pasują do tworzonej przez ciebie i twoich 
graczy historii, po prostu z nich nie korzystaj. Stanowią one tylko pewne wskazówki, których zadaniem jest uproszczenie ci życia, ale pamiętaj, że 
to tylko niezobowiązująca pomoc. Co więcej, możesz również tworzyć własne reguły — takie, które odpowiadają twojemu stylowi prowadzenia. 
Jeśli ta przygoda i świat przypadną ci do gustu, będziemy go rozwijać w kolejnych scenariuszach.

Twoim podstawowym zadaniem jako mistrza gry jest stworzenie ciekawej historii, którą opowiadasz swoim graczom. Nie chcę tu wnikać w tajniki 
dobrego prowadzenia, bo na ten temat opublikowaliśmy już kilka artykułów — ważne jest, byś zrozumiał, że ten system wymaga nieco innego 
podejścia zarówno mistrza gry, jak i graczy do gry — musicie większą uwagę zwracać na odgrywanie swoich postaci (czy też bohaterów nie-
zależnych), opisy swoich działań i wzajemne dialogi, a mniejszą na wyniki rzutów kostkami. W tej grze bardziej liczy się psychologia postaci, 
odgrywanie dialogów i nastrojów, niż walka, która prawdopodobnie skończy się porażką graczy.

Ponadto — z uwagi na to, że dysponowaliśmy dość małą ilością miejsca, nie mogliśmy poświęcić go zbyt wiele nie tylko na opisy mechaniki gry, 
ale też na szczegółowe sprecyzowanie świata. Dlatego poprowadzenie tego scenariusza wymagać będzie sporego wkładu pracy od mistrza gry 
— będzie on musiał dopracować wizję przedstawionego tu świata, samemu rozszerzyć niektóre opisy, rozbudować pewne zdarzenia.

2: Kostki
W „Strefie śmierci” używane są tylko kostki K10 i K100. W zasadzie większość testów, które opisujemy jako procentowe można również 
przeprowadzać za pomocą pojedynczej kostki K10, mnożąc po prostu otrzymany wynik przez 10 — zwykle większa dokładność nie jest 
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potrzebna, a w ten sposób mistrz gry uzyska niewielkie przyśpieszenie akcji gry. Jeżeli kiedykolwiek potrzebne ci będą zaokrąglenia, sto-
suj zasadę: od 0,5 zaokrągla się w górę, poniżej — w dół.

3: Testy i determinacja zdarzeń
Wszystkie testy występujące w grze skonstruowane są według jednego schematu — zasady podają liczbę, przeciw której przeprowadza 
się test. Zasadniczo jest on udany, jeśli na 1K10 wyrzucona zostanie liczba mniejsza lub równa danej, w przeciwnym przypadku test jest 
nieudany.

W przypadku wyrzucenia 1 można wykonać drugi rzut K10, którego wynik odejmuje się od pierwszego — dopiero tę różnicę porównuje się z licz-
bą, przeciw której się przeprowadza test. Analogicznie, jeśli wyrzucone zostanie 10, można dodać do wyniku rzutu rezultat kolejnego K10.

W zależności od tego, jak duża była różnica pomiędzy wartością, którą trzeba było osiągnąć a wyrzucaną liczbą, mistrz musi określić, jak 
bardzo test się udał. Rezultat ma kilka zastosowań. Przydaje się, jeśli mistrz gry chce dokładniej opisać wynik jakiejś akcji. Poza tym może 
wpływać na jakość i szybkość czynności wykonanej przez gracza. Stosuje się tu następująca tabela:

liczba oczekiwana 
minus wynik rzutu

test udał się

+3 i lepiej rewelacyjnie
+2 bardzo dobrze
+1 dobrze
0 normalnie
-1 słabo
-2 i gorzej beznadziejnie

Mogą zdarzyć się miejsca w grze, w których gracz będzie musiał osiągnąć jakiś określony rezultat, by test się powiódł. W przypadku wy-
ników mniejszych, uznaje się test za nieudany

Testy w grze obwarowane są kilkoma regułami.

Przede wszystkim, nigdy nie powinni rzucać kostkami gracze (no, chyba że w jakichś szczególnie uzasadnionych przypadkach). Dlacze-
go? Bo — po pierwsze gra powinna być prowadzona w ten sposób, by gracze w ogóle nie zwracali uwagi na jej aspekty mechaniczne, 
a po drugie nigdy wynik testu nie powinien być dla mistrza gry wiążący. Jeśli okaże się, że ewidentnie nie pasuje on do aktualnych zda-
rzeń, mistrz powinien go po prostu pominąć i opowiedzieć to zdarzanie po swojemu.

Poza tym, nie zawsze jest tak, że jeśli coś ma się zdarzyć z określonym prawdopodobieństwem, mistrz gry musi przeprowadzić test. 
Powinno być raczej tak, że rozwiązanie konkretnej sytuacji wynika z planu przeprowadzenia przygody opracowanego wcześniej przez 
mistrza gry. Oczywiście, nie oznacza to w żadnym wypadku ścisłe determinacji losu graczy i toku scenariusza.
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4: Zdarzenia losowe
W niektórych miejscach scenariusza opisane zostały zdarzenia, które mają wydarzyć się w sposób losowy — na przykład spotkania ze 
zmutowanymi stworzeniami. Wszędzie tam podajemy prawdopodobieństwa, z jakim te zdarzenia mogą nastąpić. Oczywiście nie musisz 
trzymać się tych liczb sztywno. Jeśli uznasz, że w jakimś miejscu akcji przydałoby się spotkanie z jakąś konkretną istotą, po prostu je prze-
prowadź. Jeśli natomiast stwierdzisz, że gracze i tak są zbyt przestraszeni i zmęczeni, by przeżyć jeszcze jedną walkę, po prostu z niej 
zrezygnuj. Wszystko w grze powinno być podporządkowane fabule, którą tworzysz.
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5: Cechy psychofizyczne
Nasi bohaterowie nie mają zdefiniowanych cech określających ich inteligencję, wiedzę i tak dalej. Przyj-
mujemy, że każdy z graczy ma własną inteligencję i potrafi wystarczająco dobrze, na swój własny sposób 
odgrywać psychikę swej postaci, więc niepotrzebne jest narzucanie w tej dziedzinie dodatkowych ograniczeń. 
Natomiast opis cech fizycznych bohatera — to zupełnie inne sprawa,

Opis cech fizycznych zawarty jest w opisie poszczególnych postaci. Jest to opis słowny wspomagany wartościami liczbowymi, które pełnią 
rolę cech (tzn. liczb, przeciw którym można przeprowadzać testy). Liczby te jednak mają przede wszystkim spełniać rolę porównawczą, 
natomiast w konkretnych sytuacjach sugerujemy wyciągać wnioski z bardziej szczegółowego opisu słownego.

Wyróżniliśmy trzy cechy charakteryzujące bohaterów: siła, wytrzymałość i zwinność. Mogą mieć one bezpośrednie zastosowanie w walce 
i w innych sytuacjach wymagających dużej sprawności fizycznej.

Najistotniejszą w tej przygodzie cechą jest jednak wytrzymałość. Jest to cecha, od której praktycznie zależy pomyślne wykonanie scena-
riusza — rozłożenie sił w czasie to jedna z ważniejszych decyzji, jaką gracze muszą podjąć. Wytrzymałość obrazuje przede wszystkim 
odporność na zmęczenie, długotrwały wysiłek, utratę sił życiowych itp.

Innego nieco rodzaju cechą jest ego. W tym scenariuszu reprezentuje ona przede wszystkim odporność na stymulację wirtualną (w spo-
tkaniu z hakerami) i psychiczną (mutanci, jezioro plazmy itp.).

W praktyce reprezentuje ono odporność umysłu na zewnętrzne wpływy. Ta cecha może się zmieniać w trakcie gry — zwróć uwagę, jak 
gracze prowadzą swych bohaterów i w zależności od tego, dynamicznie reguluj jej wartość. Zwracaj uwagę na dynamikę gry poszczegól-
nych graczy, na to, czy ich postawy w różnych sytuacjach cechuje stanowczość, zdecydowanie, pewność siebie, aktywność, czy wręcz 
odwrotnie. Postaraj się w początkowych partiach gry zmodyfikować podane przez nas wartości, by ustalić je na poziomie reprezentowa-
nym faktycznie przez graczy — a potem gdzieś je sobie zapisać. Ułatwi ci to późniejsze posługiwanie się nimi.

6: Kondycja i wytrzymałość
W czasie gry ważnym współczynnikiem, stale ulegającym zmianie, jest kondycja. Jest to niejako aktualny poziom wytrzymałości. Kondycja 
jest podzielona na cztery główne klasy. Dla porównania pokazujemy przyporządkowane określonym poziomom wskaźniki kondycji, które 
spełniają rolę modyfikatorów do ewentualnych testów oraz określają inne własności postaci, o których za chwilę:

Kondycja Wytrzymałość Wskaźnik
podwyższona +3

wysoka +1
normalna przeciętna 0

słaba -1
obniżona bardzo słaba -2
tragiczna -3
stan nieprzytomności -10
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Na kondycję postaci wpływają następujące czynniki:

1)  zmęczenie fizyczna i psychiczne organizmu

2)  odniesione obrażenia, upływ krwi itp.

3)  środki pobudzające i wszczepy cybernetyczne

Kolejne wiersze powyższej tabelki odpowiadają klasom kondycji. Jeśli w jakikolwiek sposób aktualna kondycja postaci ulegnie zmianie, 
zmienia się jej klasa. Kondycję podwyższoną można osiągnąć wyłącznie przy pomocy sztucznych środków pobudzających i wsparcia cy-
bernetycznego. Uwaga: oczywiście, postać nieprzytomna nie może podejmować żadnych akcji.

7: Czas i ruch
Ponieważ gracze mają ściśle limitowany czas na wykonanie scenariusza, dosyć ważne jest dokładne kontrolowanie jego upływu. W tre-
ści przygody podajemy pewne wskazówki, które powinny to mistrzowi gry ułatwić. Najlepiej by było, gdybyś notował sobie upływ czasu. 
Pamiętaj, że wszystkie rozmowy graczy zarówno między sobą, jak i z bohaterami niezależnymi, zabierają czas. Trwają również wszelkie 
działania podjęte przez graczy – przeszukiwanie jakiegoś obszaru, walka itp.

Kontrolowanie upływu czasu i przemieszczania się bohaterów powinien również ułatwić specjalny Uproszczony System Ruchu (USR). Do 
scenariusza dołączona jest podzielona na pola mapa terenu, na którym rozgrywa się akcja. Pola mają różną wielkość, która uzależniona 
jest od standardowego czasu, który potrzebny jest na pokonanie takiego pola. Droga, którą postać może przebyć jest uzależniona od jej 
stanu psychofizycznego.

Uwaga: załączona mapa pokazuje jedynie przybliżony obraz terenu; jako mistrz gry możesz na niej umieszczać dodatkowe elementy lub 
też modyfikować już istniejące.

Osoba idąca tempem marszowym (dość szybko, za to bez zachowania specjalnej ostrożności) pokonuje w ciągu godziny pole plus 1/3 
wskaźnika kondycji.

Przykład: Joe ma kondycję obniżoną. Dlatego też poruszając się tempem marszowym może przebyć tylko jedną trzecią pola w ciągu 
godziny.

Jak ma się USR do rzeczywistości? Standardowe pole obejmuje obszar o średnicy 6 km. Bohater o kondycji normalnej (zdrowy, wypoczę-
ty) może przebyć w ciągu godziny 6 kilometrów.

Oczywiście USR pełni wyłącznie rolę pomocniczą — to gracze określają rzeczywistą szybkość, z jaką się będą poruszać. Jeżeli będą sto-
sunkowo ostrożni i czujni, ich tempo się zmniejszy dwukrotnie. Przy dużym wysiłku, biegnąc, są w stanie poruszać się szybciej, choć przez 
krótki odcinek czasu. W takich wypadkach ostateczne zdanie należy oczywiście do mistrza gry, który na podstawie tego, w jaki sposób 
gracze opiszą swe zamiary, decyduje, ile faktycznie zajął im ruch.

Uwaga: na Płaskowyż gracze mogą podejść tylko zaznaczonymi na mapie przełęczami.
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8: Walka

Założenia ogólne
Walka w „Strefie śmierci” powinna być zjawiskiem raczej rzadkim. Niestety, brakuje nam tu zdecydowanie miejsca, by opisać tyle rodzajów 
broni, ile byśmy chcieli. Wobec tego podajemy tu jedynie ogólne zasady, które można, zastosować do większości sytuacji.

Walki w „Strefie śmierci” nie realizuje się przez rzucanie kostkami. Powinna ona przede wszystkim polegać na opisach — mistrz 
gry opisuje, co jego bohaterowie niezależni robią, gracze opisują, jak oni odpowiadają na działania przeciwników — w ten sposób 
toczy się walka.

Czas w walce
Nie tworzymy żadnych sztywnych jednostek czasowych, na które jest ona podzielona — zależą one przede wszystkim od sposobu walki, 
sytuacji i wielu innych czynników, które mistrz gry może stosunkowo łatwo rozważyć sam. Walka przeważnie toczy się SZYBKO, a nawet 
bardzo szybko. Całe starcie może trwać kilka sekund, minutę — poszczególne akcje mogą zajmować po 3 sekundy. Nie zapominajmy, 
że nasi bohaterowie to żołnierze, tak jak ich przeciwnicy. Dokładne przestrzeganie czasu akcji w walce nie jest więc aż tak bardzo istotne 
— ważne, byś uczynił ją widowiskową i by twoje opisy były obrazowe.

Rozstrzyganie walki
Jak już napisaliśmy, walki są krótkie. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę zabójczość wszystkich broni, które są stosowane w opisy-
wanym przez nas świecie. Zginąć jest bardzo prosto — praktycznie każdy pistolet maszynowy ma taki kaliber i taką skuteczność, że jeśli 
chcesz zabić, twa ofiara ma niewielkie szanse. Ale i twoje szanse są zerowe, jeśli ktoś ostrzela cię niespodziewanie np. ze skały, obok 
której przechodzisz. Większość starć możesz więc rozstrzygnąć nawet bez rzucania kostkami — po prostu z sytuacji, opisu działań graczy 
i tego, co wiesz o swoich bohaterach niezależnych powinno jasno wyniknąć, kto kogo zabił. Zdarzają się oczywiście sytuacje, kiedy jest 
to trudne — wtedy powinieneś skorzystać ze Skróconego Systemu Starć (SSS) opisanego poniżej.

Walka bronią palną
O zwycięstwie w walce decyduje przede wszystkim sytuacja, a zaraz później — przewaga współczynników. Jeśli dysponujesz elemen-
tem zaskoczenia i jesteś lepszy — wyeliminujesz przeciwnika bez problemu. Przewagę współczynników daje przede wszystkim technika. 
W naszym scenariuszu gracze natknąć się mogą na 3 rodzaje ludzi:

—  cyberżołnierzy z kontrolowanym wspomaganiem cybernetycznym

—  cyberżołnierzy nie dysponujących takim wspomaganiem (takich, jak nasi bohaterowie)

—  zwykłych ludzi, np. żyjących w pasie mutantów dysydentów.

Oczywiście zwykli ludzie nie mają wielkich szans w walce z cyberżołnierzami obu grup. Znacznie przyspieszona szybkość reakcji, zwie-
lokrotniona siła, zwinność i niezwykła odporność na ból osiągnięte dzięki wspomaganiu hormonalnemu powodują, że zwykły człowiek nie 
zdąży nawet obrócić głowy, zanim zostanie zabity przez naszego bohatera. Z drugiej strony — podobna relacja ma miejsce, jeśli gracze 
spotkają cyberżołnierzy (z grupy pościgowej lub wrogiej enklawy). Są oni wyposażeni w to, czego bohaterem graczy brakuje — cyber-
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technologię, dzięki której większość funkcji organizmu związanych z walką przejmowana jest przez szybkie komputery i która pozwala na 
korzystanie z nowoczesnych broni. W takich oczywistych przypadkach mistrz gry nie powinien się specjalnie długo zastanawiać — od razu 
wiadomo, kto zginął, a kto przeżył. Chyba, że ofiara jest w stanie wymyślić coś wyjątkowo genialnego, ale to się raczej rzadko zdarza…

Prowadząc sytuację związaną z walką, warto zwrócić uwagę na szybkość akcji. Opis walki nie może się rozciągać — musi być dynamicz-
ny, by sprawiał pozory realnego i wywierał na graczach odpowiednie wrażenie. Gracze nie powinni mieć również zbyt wiele czasu na 
zastanowienie się nad swą kolejna akcją.

Jeśli jednak stwierdzisz, że przeprowadzenie testu jest niezbędne, użyj następującej procedury:

1 Oblicz szansę trafienia strzelającego

Szansa trafienia strzelającego bohatera jest równa jego zwinności plus wskaźnik kondycji plus ewentualne modyfikatory.

Modyfikatory uwzględniała aktualną sytuację i odległość celu. Dla większości broni, przeważnie posiadających duży obszar rażenia, dale-
ki zasięg lub elektroniczne sterowanie, odległość ma znaczenie raczej drugorzędne — dlatego też mistrz gry powinien uwzględnić ją we 
własnym zakresie, na podstawie parametrów określonej broni.

W większości sytuacji stosuj podstawowe modyfikatory szansy trafienia:

wspomaganie hormonalne (np. postaci graczy) +2
celem jest osoba posiadająca wspomaganie hormonalne -1
pełna bojowa instalacja cybernetyczna (cyberżolnierze) +4
celem jest osoba posiadająca aktywną pełną bojowa 
instalację cybernetyczną

-3

cel jest nieruchomy +2
modyfikatory wynikająca z sytuacji -2 … +2
modyfikatory wynikające ze stosowanej broni zależnie od broni

2 Wykonaj test szansy trafienia

Jeśli test się powiedzie, oznacza to, że bohater trafił przeciwnika. Jeśli nie — pocisk minął cel.

Rezultat testu oznacza, jak śmiertelne było trafienie: rezultaty poniżej normalnego powodują zazwyczaj obniżenie kondycji przeciwnika 
o klasę, trafienie normalne — o dwie klasy, a lepszy rezultat — o trzy klasy lub więcej. Oczywiście otrzymane obrażenia zależą głównie od 
broni, z której korzysta atakujący — jeśli jest ona BARDZO śmiertelna, może zabijać niezależnie od osiągniętego rezultatu.

Szansa trafienia i w ogóle cały przebieg walki jest uzależniony także od stanu psychicznego, w jakim znajduje się bohater. Duże znaczenie 
mają tu takie elementy, jak ból, strach, morale itp. Powinieneś tak prowadzić walkę, by te elementy stały się wyraźnie widoczne, czasem 
nawet dominujące — by wyraźnie oddziaływały na przebieg zdarzeń.
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Walka wręcz
Na walkę wręcz mają wpływ dwie cechy: zwinność i siła. Tutaj jednak, bardziej nawet niż w przypadku walki bronią palną wszystko jest 
uzależnione od opisu działań gracza i mistrza gry. Ewentualnie można wykonywać testy na w/w cechy; z braku miejsca nie opisujemy 
dokładniej tego rodzaju walki — nie sadzimy, żeby była ona zbyt często stosowana.

Broń
Karabin maszynowy N KAR/C-84 „Stukacz”
To broń wojskowa, o bardzo dobrych parametrach bojowych, łącząca w sobie funkcjonalność i prostotę konstrukcji, dzięki której nie korzysta ze 
specjalizowanych instalacji cybernetycznych. Jest to standardowa broń, w jaką wyposażeni są gracze. Strzela metalizowanymi pociskami eks-
plodującymi, które wybuchają po zetknięciu z celem, powodując przeważnie natychmiastową śmierć przeciwnika. Jest to wprawdzie zazwyczaj 
zbyt słabe, jeśli chodzi o prawdziwe zastosowania bojowe, jednak w warunkach, w jakich znaleźli się gracze jest to broń optymalna.

Oto jej cechy bojowe:

Pojemność magazynka: 80 naboi
Możliwości strzału: 1 pocisk /3 pociski/ogień ciągły
Szybkostrzelność:  20 na sekundę
Rodzaj amunicji: NaX 2 mm
Celownik: wyłącznie optyczny

Paralizer Inwhirl 13 „Słoń”
Jest ta wspaniała broń o wielkich możliwościach. Legendy wojskowe prawią, że byli tacy, którzy używali go nawet do polepszania swych 
możliwości niezupełnie związanych z walka, usztywniając sobie za pomocą minimalnego ładunku na całą noc… no, nieważne co. W każ-
dym razie paralizer oddziałuje tylko na organizmy żywe, paraliżując je całkowicie lub częściowo, w zależności od mocy, z jaką się go 
użyje. Oddziaływuje na mięśnie, których połączenia nerwowe znajdują się blisko skóry, na obszarze rażenia, więc nie powoduje zaniku 
podstawowych funkcji życiowych u ofiar (np. oddychania). Energię pojedynczego strzału można regulować trójstopniowo, choć po niewiel-
kich przeróbkach można ją zmieniać praktycznie dowolnie. Wewnętrzny kondensator mieści 1000 jednostek. Przeciętnie 40-60 jednostek 
wystarcza, by całkowicie sparaliżować człowieka, większych energii używa się na większe istoty. Ofiara zostaje sparaliżowana na liczbę 
minut równą liczbie jednostek zużytych na strzał.

Pojemność magazynka: 1000 jednostek
Możliwości strzału: 1 strzał o stopniowanej mocy 

(1/10/100 jednostek)
Szybkostrzelność: 1 strzał / 3 sekundy
Rodzaj amunicji: Energia elektryczna
Celownik: Wyłącznie optyczny
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Dezorganizator elektroniczny Foublera
Dezorganizator jest dość szczególną bronią. Jego działanie nie koncentruje się tylko na organizmach żywych, lecz na elektronice. Podob-
nie działają bronie mikrofalowe, jednak przed dezorganizatorem jest znacznie trudniej się zabezpieczyć. Oczywiście nie można oczeki-
wać, że oddziały wojskowe nie będą miały włączonych osłon organicznych, jednak na pewno dezaktywuje on większość starszego sprzętu 
i urządzenia cywilne. Działanie dezorganizatora może być szczególnie nieprzyjemne, jeśli poddana mu zostanie osoba posiadająca insta-
lacje cybernetyczne. Z praktyki wiadomo, że istnieje około 10% szans na to, że instalacje takie zostaną całkowicie zniszczone.

9: Zmęczenie, rany i śmierć

Wpływ kondycji na możliwości działania
Jak wynika z zasad walki, kondycja ma bezpośredni wpływ na celność. Bohaterowie, którzy odnieśli duże obrażania lub są w stanie 
skrajnego wyczerpania, nie są w stanie strzelać celnie, natomiast osoby korzystające z wsparcia cybernetycznego mają celność znacznie 
podniesioną. Kondycja wpływa również na tempo poruszania się (które w praktyce od niej zależy). Praktycznie, aktualna kondycja, będąca 
miarą stanu fizycznego, w jakim bohater się znajduje, oddziałuje na wszystkie wykonywana przez niego czynności. Osoby będące w sta-
nie obniżonej kondycji są zmęczone lub ranne, ich zmysły stają się słabsze, są wolniejsze i mniej odporne. Do tych, którzy są w stanie 
tragicznym, już w ogóle niewiele dociera. Praktycznie kondycję powinno się dodawać do każdego wykonywanego testu, a przede wszyst-
kim odgrywać realistycznie, biorąc pod uwagę przede wszystkim przyczyny, które spowodowały jej obniżenie. Inaczej cierpi osoba ranna, 
a inaczej osoba wycieńczona.

Zmęczenie a kondycja
Długotrwałe zmęczenie wpływa na obniżenie kondycji. Należy jednak pamiętać o tym, że wypoczywając bo-
hater odzyskuje utraconą w ten sposób klasę kondycji — choć przy scenariuszu, którego akcja trwa około 48 
godzin może to nie mieć znaczenia. Z powodu zmęczenia, kondycja bohatera może spaść co najwyżej o dwie 
klasy. Ewentualnie można płynniej regulować wynikające ze zmęczenia zmiany — zmniejszając wskaźnik kondycji.

Obrażenia a kondycja
Odniesione rany i upływ krwi mają decydujący wpływ na kondycję. Ponieważ bronie używane w tym świecie często mają działanie osta-
teczne, kondycja zmienia się przeważnie skokowo — o 2 lub nawet 3 klasy. Istnieją oczywiście sytuacje, kiedy zmienia się ona w mniej-
szym stopniu — jako mistrz gry powinieneś określić utratę kondycji w zależności od tego, jaki efekt określonej broni opisałeś. Na przykład, 
jeśli opisałeś, że strzał z miotacza plazmowego spowodował spalenie obu nóg, kondycja powinna natychmiast spaść o 3 klasy. Jeśli nato-
miast bohater utracił tylko czubek ucha, utratę kondycji można w ogóle zaniedbać. Jeżeli kondycja spadnie poniżej minimalnego poziomu, 
bohater umiera. Nie powinieneś sztucznie zmniejszać śmiertelności wśród twych graczy, odejmując im małe cząstki kondycji. Duża śmier-
telność jest widowiskowa w grze i oddaje klimat świata. Z drugiej strony, nie zapominaj, że twoi bohaterowie to żołnierze naszprycowani 
różnymi środkami biochemicznymi, które pozwalają im wytrzymać znacznie więcej niż zwykły człowiek byłby w stanie.
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10: Oś fabuły
Lądownik ze scyborgizowanymi żołnierzami-niewolnikami ulega 
rozbiciu. Gdzie indziej lądują ludzie, gdzie indziej radioboja, za-
wierająca tzw. czarną skrzynkę i nadająca sygnał przywoławczy 
dla jednostki ratunkowej (pościgowej). Grupa ta może przybyć 
na miejsce (do boi) za dwa dni. Wtedy patrole odnajdą żołnierzy 
i ponownie włącza w sieć militarną — na powrót uczynią z nich 
niewolników armii. Żeby tego uniknąć gracza muszą

—  odnaleźć radioboję i zniszczyć ją (aby zatrzeć ślad katastrofy 
i zniszczyć „czarną skrzynkę”, w której zapisane jest, że nasi 
bohaterowie przeżyli wypadek)

—  zdezaktywować wojskowe wszczepy (aby uniknąć namierzenia i ponownego włączenia w sieć wojskową)

—  zaszyć się w bezdrożach Pasa Mutantów i znaleźć sobie kryjówkę (aby móc dalej żyć).

11: Miejsce akcji
Planeta Ariadna, rok 2153, pięćdziesiąt pięć lat po buncie genetycznym przeciw Imperium Solarnemu i po karnym zniszczeniu planety 
przez wojska Ziemi. Na Ariadnę nałożono embargo kosmiczne – jest ona odcięta od reszty systemów tworzących ludzką cywilizację.

Ziemia niczyja zajmuje całą wschodnią część kontynentu. Tu przed laty znajdowały się największe miasta i ośrodki przemysłowe planety 
— tu też spadło pierwsze uderzenie karnych jednostek Imperium Solarnego, gdy Ariadna spróbowała się zbuntować. Teraz, obszar ten, 
to gigantyczne cmentarzysko. Wypalone pola lawy, rumowiska powstałe po skruszeniu górskich łańcuchów, ruiny metropolii zniszczonych 
sztucznie wywołanymi tornadami i powodziami. Także, obszary promieniotwórcze, stanowiące mateczniki najprzedziwniejszych mutacji. 
Najbardziej tajemniczy obszar kontynentu nazywany jest Pasem Mutantów.

Na Ariadnie wciąż toczy się walka o władzę — państwa, nazywane tu Enklawami, położone na ocalałych obszarach kontynentu, prowadzą 
wojny polityczne i militarne. Żadna z Enklaw nie była w stanie opanować Pasa Mutantów. Tym bardziej, że flota Imperium wciąż blokuje 
planetę — żaden ariadański pojazd nie może przekroczyć pułapu stratosfery. Właśnie ku Pasowi Mutantów uciekali wszyscy ci, którzy 
dość mieli rządów Namiestników Enklaw — niedobitki rebeliantów z czasów wojen, nowi buntownicy, zwykli przestępcy. Wybierali oni peł-
ne ryzyka życie wśród radioaktywnych pól, zmutowanych zwierząt, obszarów dziwnej energii i fizyki, powstałych na skutek zastosowania 
przez Imperium najnowocześniejszych broni.

Armie patrolowały tylko obrzeża Enklaw, z rzadka zapuszczając się w głąb Pasa Mutantów. Obszaru tego nie dało się też kontrolować 
radiowo — sygnał zanika na odległości 10-20 km, (w przypadkach szczególnie silnego lub ukierunkowanego źródła — 30 km). Czasem, 
głównie dla celów propagandowych, podejmowano jakieś spektakularne akcje — zniszczenie bazy dysydentów, zdezaktywowanie jakie-
goś składowiska broni, czy zbudowanie placówki. Jednak czasem tam właśnie, na ziemi niczyjej, toczyły się rozgrywki mające dla Enklaw 
żywotne znaczenie. Żołnierze walczyli ze sobą, wykonywali tajemnicze zadania i eksperymenty — a oficjalnie Enklawy nie przyznawały 
się do niczego. Do tych zadań wykorzystywano specjalne oddziały scyborgizowanych niewolników — najlepszych żołnierzy, u których 
samodzielność ludzkiego myślenia łączyła się z absolutnym, choć wymuszonym, posłuszeństwem.



12

W Pasie Mutantów znajduje się ogromna ilość źródeł promieniowania radiowego i promieniotwórczości — żadna z Enklaw nie dysponuje 
sprzętem, dzięki któremu mogłaby kontrolować wydarzenia tam się odbywające. Dlatego jednostka wysłana z misją na teren Pasa, jest 
odcięta od swej bazy. Praktyka jest następująca: w przypadku awarii lub innego poważnego zagrożenia patrol wysyła radioboję z „czarną 
skrzynką”, która ląduje we wcześniej ustalonym obszarze. Po określonym czasie w to miejsce leci grupa poszukiwawcza — odnajduje 
„czarną skrzynkę” i, w zależności od jej zawartości, podejmuje dalsze działania. W naszym przypadku, będzie to pościg za grupą i powtór-
ne przejęcie nad nią kontroli.

12: Bohaterowie (gracze)
Z konieczności musimy przedstawić graczom gotowe postacie, nie dając możliwości samodzielnego ich określenia. Wy-
magałoby to dokładniejszego opisu świata i zasad tworzenia bohaterów, którego nie jesteśmy w stanie tu zmieścić. 
Dlatego też gracze, a w szczególności mistrz gry, muszą poświęcić trochę czasu przed grą na dokładniejsze opracowa-
nie podanych przez nas schematów. Gracz powinien uzmysłowić sobie, kim jego postać była, jaki jest jej światopogląd 
i osobowość. W ten sposób będzie w stanie stworzyć bardziej przekonywujący obraz psychologiczny swego bohatera. 
Warto zwrócić uwagę

na sposób mówienia, typowe zachowania i przyzwyczajenia postaci, które tworzą charakterystyczny obraz bohatera i odróżniają go od 
innych, a przede wszystkim przynoszą wiele zabawy w grze.

Pod względem cech, które mogą być w tym scenariuszu przydatne, gracze nie różnią się zbytnio od siebie. Wszyscy są żołnierzami (wcie-
lonymi na siłę do sieci wojskowej), którzy posiadają stosunkowo niewielką wiedzę o świecie, w którym dzieje się akcja scenariusza.

Wszyscy gracze są żołnierzami. Wcześniej byli zwykłymi mieszkańcami terenów na pograniczu cywilizowanej części planety, a obszaru 
zniszczonego przez wojny jądrowe. Porwani lub przekazani armii Enklawy Arachne przez lokalnych handlarzy ludźmi, zostali zamienieni 
w cyborgów — mają wszczepy neuronowe w potylicach, sztuczne gruczoły umożliwiające przyśpieszanie metabolizmu w czasie akcji, 
cybernetyczne nakładki wzroku i słuchu etc. Działają samodzielnie, lecz w każdej chwili operator jest w stanie przejąć kontrolę nad ich 
ciałami, odłączyć świadomość lub zmusić do wykonywania określonych zadań. Najczęściej rekrutują się z wolnych ludzi żyjących w slum-
sach Enklaw, czasem przestępców, buntowników. Jednak właśnie dlatego, że byli wolnymi ludźmi, nienawidzą, swych nowych panów. Nie 
buntują się jednak — nie ma to sensu. Chyba, że zdarza się przypadek — jeden na milion…

Wszyscy bohaterowie pochodzą z Enklawy Arachne — przed schwytaniem przez wojskowych łapaczy żyli na marginesie społeczności 
Enklawy. Byli mieszkańcami slumsów, ciężko pracującymi na plantacjach żywności, w kopalniach, w ekipach odkażających teren dla roz-
wijającej się Enklawy. Niejeden miał kontakty ze światem przestępczym. Czasem do wojska wcielano schwytanych buntowników, terrory-
stów i przeciwników politycznych. Po schwytaniu wszyscy zostali przystosowani do służby w wojsku — część z ich pamięci wyczyszczono 
całkowicie, niektóre wspomnienia tylko zagłuszono. Pamiętaj o tym przy prowadzeniu postaci.

David Kervall — „Kret”
Wysoki mężczyzna o krótko przyciętych, jasnych włosach. Zamiast zębów ma wszczep ceramiczny. Jego prawy policzek przecina długa 
blizna — ślad po wszczepie wzrokowym, usuniętym w wojsku. Brakuje mu małego palca lewej ręki.

Przed schwytaniem przez wojskowych łapaczy mieszkał w slumsach Enklawy Arachne — był ochroniarzem jednej z gangsterskich korpo-
racji. Jest twardym, zdecydowanym na wszystko dla odzyskania wolności mężczyzną (ego 7). Raczej bezwzględnie realizuje własne cele. 
Przeciętna siła (3), ale za to duża zwinność (5) i wytrzymałość (wysoka).
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Kanawal Oyakon, „Dycha”
Syn słynnego dysydenta, Herriego Oyakona, zamordowanego przed laty przez obecnych władców Enklawy. Bardzo przystojny, dobrze 
zbudowany. Prawa ręka ma wszczepione syntetyczne ścięgna – jest dwukrotnie silniejsza od ręki zwykłego człowieka (siła 7, zwinność 4). 
Na piersiach nosi żywy tatuaż — są to barwne symbiotyczne grzyby, reagujące na stan emocjonalny swego nosiciela. Kiedy zmienia się 
(stres, radość, seks itp.) jego nastrój i one zmieniają barwę. Człowiek niezwykle wytrzymały (wysoka).

Człowiek raczej łagodnego usposobienia, choć bezwzględny dla przeciwników — władz Enklawy nienawidzi (ego 6).

Deph Morion, „Krasnolud”
Niski, krępy, za to silny (7) i mało wrażliwy na ból (wytrzymałość wysoka). Przez lata pracował w kopalniach żywej biomasy – jednego 
z głównych, źródeł pożywienia dla mieszkańców Enklawy. Potrafi znosić długotrwały jednostajny wysiłek, choć niekoniecznie sprawdza 
się w sytuacjach wymagających nagłej reakcji. Niezbyt zwinny (3).

Kiedyś przysypał go zawał — od tamtego czasu niechętnie wchodzi do małych zamkniętych, ciemnych pomieszczeń (ego 3).

Nie ma uszu — a dwie implantacje słuchowe, znacznie poprawiające zmysł słuchu.
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Eryk La Sojn
Bardzo wysoki i szczupły, czarnowłosy mężczyzna. Sztucznie wzmacniana klatka piersiowa i zdolność częściowego odłączania obwodo-
wego układu nerwowego — czynią z niego istotę wytrzymałą na ból i wysiłek (wysoka). Palce lewej dłoni ma zakończone szponami.

Kiedyś był gladiatorem — walczył za pieniądze w pojedynkach, które często kończyły się śmiercią jego przeciwnika. Mimo wymazania pa-
mięci — odruchy zostały. Piekielnie niebezpieczny w walce wręcz (siła 6; zwinność 4). Żadnych ideałów — chciałby się przede wszystkim 
urządzić. Niechętnie podporządkowuje się innym (ego 5).

Uwaga: jeśli Eryk zobaczy w działaniu dezintegrator, jak przez mgłę przypomni sobie pewne zdarzenie (opowiedz mu je na osobności).
Kiedyś jeden z jego kompanów, z doskonałym wszczepem, trafił w pole rażenia tej broni. Sam przeżył, ale wszystkie elektroniczne

wspomagacze w jego czaszce uległy zniszczeniu. Ten kumpel był strasznie wściekły, bo wpakował w tę elektronikę kupę forsy. Jednak 
teraz ta wiadomość może być bardzo cenna…

Hank Aoan, „Bożek”
Członek zakazanej w Enklawie sekty Ptaszników, głoszącej potrzebę przebłagania przyrody za 
zniszczenia, jakich na Ariadnie dopuścił się człowiek. W ramach tego wybaczania, sekciarze po-
stanowili do końca zmieść z powierzchni planety ludzi, aby przyroda mogła na powrót wziąć ją 
w swoje posiadanie. W związku z tym dokonują masowych aktów terroru — wysadzają budynki, 
niszczą Sieć, zabijają polityków i zwykłych ludzi, Hank Aoan przystąpił do sekty trochę przez przy-
padek, trochę z głupoty. Kiedy zorientował się, co naprawdę robi, siedział już w tym po uszy. Schwytano go i karę śmierci zmieniono na 
służbę w wojsku. Niewiele pamięta ze swej dawnej działalności — na pewno jednak będzie życzliwie nastawiony do mutantów i ludzi 
żyjących bez używania skomplikowanej technologii.

Jego skóra ma zieloną pigmentację, a całe ciało pokrywają małe blizny — ślady narkotycznych praktyk uprawianych przez „Ptaszników”. 
Niezbyt silny fizycznie (2), za to mało podatny na ingerencję psychiczną (cybernetyczną, telepatyczną) (ego 8). Nie dysponuje ogromną 
zwinnością (3), zwykle potrafi nieźle dobrze wysiłki (wytrzymałość przeciętna).

Mistrzu Gry, pamiętaj, kreując inne postacie, czy też ubarwiając te — dać pole swojej wyobraźni, cyberżołnierze (choć częściowo zunifiko-
wani po wcieleniu) mogą mieć rożnego rodzaju wszczepy, zniekształcenia, dodatkowe narządy, nosić rożnego rodzaju amulety — ślady 
dawnych przeżyć.

13: Co się dzieje
(fragment, który ma zostać przeczytany przez każdego gracza przed rozpoczęciem gry. W miejsce kropek, wprowadź imiona bohaterów)

Łagodny impuls światła pojawia się gdzieś z boku, wypływa powoli z ciemności, znacząc swój tor linią błysku. Wciąż jest ciemno, tylko ten 
jasny punkt powoli przesuwa się przed twoimi oczami. Zaczynasz sobie przypominać… Punkt powiększę się, zmienia w coraz większą, 
gorejącą jasnym blaskiem tarczę, z ciemności zaczynają się wyłaniać pierwsze kształty. To litery. Płyną przed twoimi oczami układając 
się w jeden, prosty napis:

Gotowość! Gotowość! Gotowość!
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Już wiesz, co się dzieje. Budzą cię, żołnierzu. Niewolniku. Impulsy elektryczne płyną do wszczepu w twojej czaszce, pobudzające enzymy 
przenikają do twojej krwi. Zmienia się skład chemiczny organicznego płynu, w którym zanurzone jest twoje ciało. Za chwilę pobudka. Po-
tem wchodzisz do akcji. Swojej pierwszej akcji. Przed twoimi oczami znów przepływają napisy. Budzenie dobiega końca.

Misja Twierdza

Dowódca: Sebastian Moore

Sterownik: Karel Run

Załoga: ……………………………

Cel misji: opanowanie bazy dysydentów. Dokładne dyspozycje po lądowaniu.

Sami nowicjusze, tacy jak ty, poddani jedynie szkoleniu wirtualnemu. Władcy Enklaw nie mają zbyt wielu doświadczonych żołnierzy. Wielu ginie 
w akcjach — lecz nie to zabija najczęściej. Mało który organizm wytrzymuje intensywną biostymulację, przeciążone organy wewnętrzne odma-
wiają posłuszeństwa. Tak jak mózg. Po prostu wszyscy wariują i umierają — władcom Enklawy taniej jest schwytać nowych niewolników, niż 
leczyć starych. Więc jeśli nie zginiesz w akcji, to po roku i tak szlag cię trafi. Ale nie buntujesz się, to nie ma sensu. Lalkarz oddziału w każdej 
chwili może przejąć kontrolę nad twoim ciałem i myślami. Lalkarze! Oficjalnie nazywa się ich sterownikami.

Więc budzisz się powoli, czekając na dalsze instrukcje, odzyskując powoli czucie w palcach, myśląc o ludziach, do których będziesz strze-
lać — czy to żołnierze innej Enklawy, tacy jak ty; czy może buntownicy, dysydenci zbiegli z Enklawy Arachne; czy może jakieś szczególnie 
agresywne zgrupowanie mutantów. Nie wiesz, ale wkrótce poznasz prawdę. Kiedy tylko wylądujecie.

Nagle coś słyszysz! Jakiś wizg stłumiony ścianami kabiny anabiozy;

wstrząs, tak silny, że nawet otaczająca cię organiczna ciecz go nie tłumi.

Alarm! Alarm! Uszkodzenie transportera! Uszkodzenie transportera!

Przez głowę przepływają ci dziesiątki informacji: liczby, koordynaty, nawoływania. Czujesz rosnące przeciążenie, a potem, nagle, wszyst-
ko wybucha w bezgłośnej eksplozji. Tracisz przytomność.

14: Kilka słów o prowadzeniu przygody
Gracze w tej przygodzie nie mają postawionego jednoznacznie zadania — odzyskania skarbu, odkrycia tajemnicy, zabicia wroga. Chcie-
liśmy, aby gracze, przyzwyczajeni raczej do systemów fantasy, mogli zobaczyć nową rzeczywistość, wędrować po krainie innego typu. niż 
Orkus czy Stary Świat. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją w scenariuszu wątki bardziej od innych istotne, które powinny stać się kanwą 
prezentowanych przez ciebie wydarzeń. Piszemy o tym w wielu miejscach scenariusza, tu chcemy to wszystko zebrać i uporządkować.

1> Uwolnienie się od kontroli enklawy Arachne

—  dotarcie do radioboi i jej zniszczenie we właściwym czasie (to uniemożliwi grupie pościgowej lokalizację miejsca katastrofy i znacznie 
utrudni poszukiwania zbiegów).

Od graczy zależy czy w ogóle zdecydują się na to zadanie (zasugeruj im to), jak rozłożą siły w czasie wędrówki (kondycja), jakie informa-
cje uda im się uzyskać (od dowódcy, spotkanych dysydentów, hakerów), z czyjej pomocy skorzystają (dysydenci, Przewodnik)
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—  zdezaktywowanie wszczepów, co ostatecznie uwolni ich od groźby ponownego włączenia w sieć wojskowa. To od graczy zależy, czy 
dowiedzą się, jak to zrobić (właściwe postępowanie ze spotkanymi ludźmi, umiejętność negocjacji itp.). Przypominamy, że istnieją trzy 
możliwości przeprowadzenia tej operacji: pomoc hakerów, igła śmierci, dezorganizator.

2> Nie poddanie się kontroli hakerów

—  zrezygnowanie z przeprowadzenia u nich dezaktywacji,

—  

3> Przetrwanie

—  uniknięcie ran, napromieniowania — w momencie ukończenia gry gracze mogą być zdrowi i sprawni, choć tak naprawdę są skazani na 
śmierć lub kalectwo;

—  zapewnienie sobie dogodnych warunków dla dalszej egzystencji (przyłączenie się do jakiejś grupy, zdobycie siedziby jakiejś grupy, 
znalezienie własnej kryjówki);

—  zdobycie przedmiotów i informacji ułatwiających przetrwanie w trudnych warunkach (broń, żywność, źródła czystej wody).

Uwagi dodatkowe
Co jakiś czas MG powinien stwarzać atmosferę zagrożenia — graczy niepokoić mogą dziwne odgłosy (okazuje się, że wywołane wiatrem 
lub przez przemykające zwierzęta), jakieś majaczące się w oddali sylwetki (po podejściu: dziwnie ukształtowane głazy, rosochate krzewy, 
miraże wywołane ruchami powietrza), sygnały radiowe wskazujące obecność jakichś nadajników (a to tylko radiokróliczek albo szczegól-
nie silne radiopole). Gracze będą pewnie w różny sposób reagować na tego typu sygnały. Może się zdarzyć, że zlekceważą te prawdziwe 
niebezpieczeństwa, związane właśnie z podchodzeniem mutantów czy atakiem prawdziwie groźnego zwierzaka lub patrolu Enklawy Mi-
notaura. MG powinien dać jakiś sygnał o zbliżającym się zagrożeniu tego typu (dźwięk, sylwetka znikająca za głazami etc.) — od niego 
jednak zależy, na ile ułatwi graczom zadanie.

15: Obszary
Ten rozdział zawiera opis obszarów, na których będą się rozgrywać poszczególne elementy scenariusza oraz zdarzeń, które mogą tam 
nastąpić. W wielu miejscach, z konieczności, musieliśmy zastosować znaczne skróty, zdajemy sobie więc sprawę z tego, że jako mistrz 
gry będziesz musiał samemu opracować wiele elementów, które wymagają rozwinięcia, bądź ty uznasz je za szczególnie interesujące 
i właśnie — warte rozwinięcia. Powinieneś zatem przeczytać całość tego scenariusza, a następnie, przed rozpoczęciem gry, zastanowić 
się przez chwilę, co właściwie i w jaki sposób chciałbyś w jej poszczególnych etapach uzyskać. Scenariusz zawiera pewne elementy in-
trygi — żeby je dobrze wykorzystać, prawdopodobnie będziesz sam je musiał dokładniej opracować.

[1] Miejsce lądowania
Transporter — pojazd podobny do wahadłowca — jest rozbity. Jego dziób zarył w skałach, kabina dowódców jest zmiażdżona, moduł 
transportowy rozbity, nie działają żadne urządzenia wewnętrzne. Z sześciu rozbitych pojemników wycieka lepka maź — organiczny płyn, 
w którym byli zanurzeni żołnierze. Oni sami żyją — to właśnie, że byli zanurzeni, ocaliło ich. Są nadzy, ociekają śluzem, mają kłopoty 
z orientacją. To nie tylko szok uderzenia — także uwolnienia spod sterowania zewnętrznego. Na powrót stali się wolnymi ludźmi.
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Informacje, którymi gracze powinni dysponować:

—  że wyszli spod kontroli lalkarza;

—  że została najprawdopodobniej wystrzelona radioboja, a grupa pościgowa może tu dotrzeć w ciągu kilkudziesięciu godzin;

—  że jeśli zostaną odnalezieni, to na powrót włączy się ich do sieci wojskowej;

—  że jeśli chcą zmylić tropy, to muszą zniszczyć radioboję, a potem dostać się do dysydentów, którzy wymontują z ich układu nerwowego 
elektroniczne systemy kontrolujące.

Bohaterowie są nadzy. W rozbitym transporterze i wokół niego mogą odnaleźć następujące przedmioty:

a/ mundury bojowe (spodnie, kamizelki, hełmy, buty), w tym dwa lekko podniszczone. Nie działają żadne elektroniczne systemy mundu-
rów (w chwili zniszczenia jednostki sterownika, następuje blokada ciężkiego sprzętu i wspomagania elektronicznego). Mundury osłabiają 
strzał z lekkiej broni palnej, uderzenie kamieniem czy nożem. Nie chronią przed żadną cięższą bronią. Sami gracze dysponują tylko jed-
nym rodzajem broni — pistoletami maszynowymi N KAR/C-84.

b/ w zmiażdżonych skrzyniach z zaopatrzeniem ocalało:

—  żywność (20 dziennych racji);

—  pakiety medyczne (5 zestawów opatrunkowych i 2 zestawy tzw. „wody życia” — w slangu żołnierskim „kolec w dupę”),

woda życia: niezwykle silny środek wzmacniający, który nawet umierający organizm jest w stanie pobudzić do normalnego działania na 
okres 5+k5 godzin (gracze dokładnie nie wiedzą na ile, MG określa to w momencie zażycia). Osoba, która zażyje ten środek i ma kondy-
cję nawet klasy „nieprzytomność”, na okres 5+k5 godzin odzyskuje kondycję normalną. Potem na 10 godz. kondycja spada o klasę niżej 
niż była wyjściowo (dla „nieprzytomności” oznacza to śmierć).

—  stymulatory biochemiczne (10 ampułek „speeda”, 20 ampułek „nerek”, 5 ampułek „żarowy”;

speed: środek na 2 godziny pobudzający organizm — ten wykorzystuje wtedy maksymalnie swoje możliwości (jego kondycja wzrasta o 2 
klasy). Potem przez 4 godziny człowiek jest osłabiony (kondycja spada o 3 klasy, czyli o co najmniej jedną w stosunku do początkowej).

nerki: jeśli żołnierz znajduje się w sytuacji bólowej, wszczepione weń gruczoły produkują dodatkowe porcje hormonów. Po ośmiu go-
dzinach aktywności lub po zażyciu „speeda” żołnierz musi, albo odpocząć przez 4 godziny, albo zażyć „nerki”; w przeciwnym wypadku 
nadmiar środków biochemicznych staje się śmiertelny dla organizmu i żołnierz ginie.

żarówa: środek umożliwiający wydobycie wszelkich informacji z istot nie znajdujących się we władaniu jakiejkolwiek Sieci.

— filtry wody, umożliwiające oczyszczenie chemiczne i promieniotwórcze ok. 100 l;

c/ działający modem łączności i nasłuchu — umożliwia nasłuch na odległość ok. 20 km (w przypadku pofałdowanego terenu, lub obsza-
rów zakłócających — odpowiednio mniej). Jeśli gracze będą się nim posługiwać, mogą namierzyć niektóre z obiektów na swej trasie. 
Strata tego urządzenia praktycznie uniemożliwi graczom lokalizację radioboi.

Ze względu na liczne zakłócenia w obszarze Pasa Mutantów, zasięg działania dekodera nie jest zbyt duży, często rejestruje on błędne 
sygnały, nie rozróżnia obiektów.
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Zasięg dekodera dla równego terenu:

— radioboja 20 km

— duże obiekty (radioźródła, pola radioroślin, pojazdy wojskowe) 10 km

—  małe obiekty (radiozwierzęta, małe nadajniki dysydentów) 5 km

d/ w kabinie pilotów gracze znajdą, jeśli tam zajrzą, martwe, zmiażdżone ciało lalkarza i konającego, ale żywego dowódcę. Gracze mogą 
go zostawić (umrze po 3 godzinach), dobić, lub wykorzystać „kolec w dupę” i przesłuchać. Sam nic nie powie, nawet torturowany — bę-
dzie ich tylko namawiał do posłuszeństwa, pozostania na miejscu i czekania na odsiecz. Jeśli gracze podadzą mu kapsułkę „żarówy”, 
dowiedzą się że:

—  radioboja wylądowała ok. pięćdziesięciu kilometrów na północny wschód od nich;

—  jednostka pościgowa może dotrzeć do niej mniej więcej za 45 godzin (określ ten czas dokładnie już teraz, jako 40+k10 godzin, ale nie 
informuj graczy);

—  na północy znajdują się skalne pustynie, nieco na wschodzie pleni się zmutowane życie, nieco na zachodzie pojawiają się czasem 
patrole Enklawy Minotaur (przymuszony, może narysować niedokładny i nieco przekłamany szkic topograficzny — MG wykona go na 
podstawie swojej mapy, zaznaczając zgrubnie położenie lasów, pól lawy i krawędzi płaskowyżu);

—  celem misji była likwidacja małej osady dysydenckiej. Jej mieszkańcy, to uciekinierzy z Enklawy Arachne, znający pewne dane do-
tyczące obronności Enklawy. Trzeba ich schwytać żywcem, lub zabić. Cała operacja odbywa się na terytorium najbliższym Enklawie 
Minotaura. Dlatego akcja ma poufny charakter — minotaurczycy mają się o niej nie dowiedzieć, a w szczególności — sami nie przejąć 
zbiegów ukrywających się w osadzie. Dowódca sądzi, że baza znajduje się w środku obszaru zmutowanej dżungli, około 15 km na 
północny wschód od miejsca katastrofy.

Poddany działaniu środków dowódca będzie odpowiadał na każde pytanie, a także chętnie mówił o swoich zasługach bojowych, przeszło-
ści etc. — to jest miejsce, w którym niestety sam musisz się popisać swa wyobraźnią. Po 5+k5 godzinach działanie „wody życia” ustąpi i (o 
ile gracze wcześniej go nie zabiją) mężczyzna umrze. Jeśli zabiorą go ze sobą, cały czas będzie starał się im przeszkodzić — opóźniać 
marsz, dostać się do pakietu medycznego etc.

Gracze mają teraz kilka opcji działania:

a/ ucieczka w dowolnym kierunku;

b/ próba odszukania radioboi, zniszczenie jej i ucieczka (np. szukanie pomocy wśród dysydentów);

c/ próba dotarcia do opisanej przez dowódcę bazy (jedyne miejsce, o którym coś wiedzą; tam, jako uciekinierzy z armii, może dostaną 
pomoc), by potem, po uzyskaniu jakiegoś wsparcia, odnaleźć radioboję.

Jeśli gracze nie zdecydują się wędrować do boi (wariant a), tylko zechcą uciekać od razu, to można zaserwować im różnorakie przeżycia 
w Pasie Mutantów. Po czasie określonym powyżej (40+k10) przy boi pojawia się pościgowy patrol wojskowy. Namierza i przechwytuje 
graczy — na powrót stają się żołnierzami Enklawy.
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W przypadkach b i c gracze zaczynają swą wędrówkę przez Pas Mutantów. Czekają ich tam różne perypetie i spotkania, w zależności od 
tego, jakim terenem idą. Stężenie i efekty tych przygód określa MG, z wyjątkiem kilku elementów pojawiających się w ściśle wyznaczonym 
czasie lub w wyniku specjalnego postępowania graczy.

Uwaga: Po pierwszym namierzeniu radioboi gracze dokładnie mogą określić jej położenie i odległość od niej. Radioboja nie może zostać 
namierzona żadnym innym urządzeniem, oprócz dekodera zabranego z rozbitego transportera lub przez hakerów.

[2] Skalna pustynia
Sztuczne trzęsienia ziemi i konwencjonalne ataki jądrowe zdarły łańcuchy górskie, przeorały ludne niegdyś tereny. Teraz rozciąga się 
tutaj skalna pustynia, przecinana kanionami wyschłych rzek, pokryta rumowiskiem głazów. Wędruje się po niej dość szybko, chyba że 
natrafi się na szczególnie strome wzniesienia. Od czasów wojny minęło pięćdziesiąt lat, życie powoli zaczyna wracać na te obszary. Mchy 
i porosty, dziwne zarośla, oazy fototermicznych i radiotermicznych roślin (karmiących się nie światłem, a ciepłem lub promieniowaniem 
radiowym) wędrowcy powinni jednak omijać z daleka. Woda (w 80%) nie nadaje się do picia, ani do celów sanitarnych, chyba że zosta-
nie zdezaktywowana (jej picie lub kąpiel spowoduje osłabienie organizmu żołnierza, a potem śmierć — w trwającej dwa dni przygodzie 
te efekty są niewidoczne, ale w końcowym podsumowaniu MG powinien poinformować gracza, że jego postać skazana jest na śmierć 
w męczarniach). Nie należy też niczego jeść (skutki — takie jak przy piciu skażonej wody).

[3] Pola śmierci
Tak nazywa się szczególne obszary Pasa Mutantów. To dawne epicentra wybuchów, miejsca składowania broni, obszary na których Im-
perium testowało nowe metody walki. Przedstawiamy kilka ich typów, oznaczamy je też na mapie. MG może wymyślić kolejne i rozmieścić 
je na trasie marszruty żołnierzy.

Pola promieniotwórcze
Obszar Pasa Mutantów jest skażony promieniotwórczo. Cała północna cześć kontynentu do dziś jest martwa, a panująca tam radiacja 
uniemożliwia jakąkolwiek penetrację. Południe, tam gdzie dzieje się akcja, mniej ucierpiało — ale i tam, w miejscu eksplozji pocisków, 
pozostały silne pola promieniotwórcze. Zaznaczono je na mapie. Gracze oczywiście nie znają położenia tych pułapek, chyba że zostaną 
przez kogoś ostrzeżeni. Jeśli będą spostrzegawczy, sami też mogą uniknąć niebezpieczeństwa.

Po pierwsze, w promieniu dziesięciu kilometrów od Pól Radiacji praktycznie nie istnieje żadne życie. Jeśli już pojawiają się jakieś jego 
formy (prawd. 3-5% na każdym polu w tym obszarze), to są to osobniki szczególnie wynaturzone przez mutacje, albo tez zwierzęta chore, 
które przez przypadek zaplątały się na niebezpieczny obszar.

Po drugie Pole oddziaływuje na dekoder, którym posługują się gracze, uniemożliwiając prowadzenie nasłuchu. Pojawiają się fałszywe 
sygnały, zanikają sygnały od radioboi czy patrolu wojskowego.

Po trzecie, jeśli gracze mają jeszcze aktywne wszczepy, to sami zaczynają cierpieć — mają zwidy, słyszą nieistniejące dźwięki (każdy 
inne), mogą omdlewać. Efekty te potęgują się, jeśli gracze przedłużają swój pobyt w niebezpiecznej strefie, a znikają po jej opuszczeniu.

Skutki trwałe: po godzinie przebywania w otoczeniu Pola Radiacji lub po kwadransie pobytu w jego epicentrum na kilka (5-6) godzin o kla-
sę spada kondycja postaci. Odpowiednio, po dwóch godzinach lub półgodzinie — kondycja obniża się o klasę na trwałe. Jeśli ten okres 
jeszcze się przedłuży, gracze nabawiają się choroby popromiennej — na końcu przygody MG informuje ich, że są skazani na śmierć.
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Pola Antygrawitacji
W czasie wojny o Ariadnę, wojska Imperium testowały broń grawitacyjną. Gdzie-
niegdzie pozostały ślady jej użycia — Pola Antygrawitacji. Są to bardzo niewielkie 
obszary, na których zachodzą przeróżne fenomeny ciążenia. Można te obszary 
zauważyć: np. drzewa rosną tam pod dziwnym kątem, widać zadziwiające twory 
skalne (np. głazy stojące na „czubku”), powierzchnia wody w sadzawkach nie jest 
płaska, tylko ma kształt np. menisku lub lejka. Na ziemi leżą truchła ptaków, strą-
conych w locie przez anormalne ciążenie (te ptaki trzeba opisać bardzo dokładnie 
— może nawet sam moment, gdy szybujące spokojnie stworzenie nagle łamie lot 
i niczym kamień wali się na ziemię, ale nie pionowo w dół, tylko jakimś dziwnym 
łukiem). Gracze powinni ominąć taki obszar. Jeśli z jakichś powodów na niego 
wejdą, muszą się liczyć z przykrymi niespodziankami — nagle ktoś z nich może 
zostać wyrzucony w powietrze i ciśnięty na skały z ogromną siłą, nasi wędrowcy 
mogą wywołać idąca POD GÓRĘ skalną lawinę, mogą nadziać się na grawita-
cyjną igłę — szpilę pola siłowego, która potnie ich mundury i ciała, strzaska broń. 
Obecność takiego zagrożenia trzeba testować przeciętnie co dziesięć minut; prze-
bywania w Polu Antygrawitacji — prawdopodobieństwo wynosi 50%. Skalę szkód 
i ran określa MG.

Uwaga: każdy obiekt latający (zwierzę, pojazd, pocisk), który przelatuje ponad 
Polem Antygrawitacji na niedużej wysokości jest narażony na upadek i rozbicie 
— nastąpi to z prawdopodobieństwem 90%. Jeśli gracze opowiedzą napotkanym hakerom o wypadku swojego transportera, ci zasuge-
rują, że może właśnie PA było jego przyczyną. Jeśli gracze będą już ścigani przez patrolowiec własnej Enklawy, lub Enklawy Minotaura, 
to mogą wpaść na pomysł zastawienia nań pułapki właśnie w PA. To może być dla nich jedyna, choć ryzykowna, szansa na ratunek. MG 
decyduje, na ile i w których sytuacjach warto zasugerować graczom taką możliwość.

Jeziora żywej protoplazmy
Imperialne wojska stosowały również broń biologiczną. Wirusy przekształcające genomy ludzi i zwierząt, zarazki chorób, bakterie rozkła-
dające określone substancje (np. plastik czy stal), roboty mikrobiologiczne dezorganizujące hormonalne i elektroniczne sterowniki wal-
czących po stronie zbuntowanej planety żołnierzy, dowódców, informatyków. Część z tych środków zniknęła z powierzchni planety razem 
ze swoimi ofiarami, efekty działań innych widać do dziś np. w zmutowanych zwierzętach. Najdziwaczniejszą pozostałością są podziemne 
jeziora żywej protoplazmy — wypełnione substancją organiczną o zwierzęcej inteligencji, zdolną produkować fantomy, a nawet oddziały-
wać na psychikę swych ofiar.

Żywa protoplazma wypełnia podziemne szczeliny i groty, gdzieniegdzie wylewa się na powierzchnię tworząc malutkie sadzawki zlelo-
nobrunatnej, brejowatej substancji. Jej powierzchnia pokryta jest jednak kilkunastocentymetrową warstwą wody. To, wraz ze stymulacją 
psychiczną (któż wie jaką — może wizją zielonych, pełnych pokarmu ogrodów?) przyciąga zwierzęta. Gdy tylko zwierzę pochyli się nad 
taflą, zostaje ogłuszone ciosem psychicznym. Zanurza się w wodzie — jest wchłaniane i trawione. W promieniu pięciu kilometrów od pola 
protoplazmy wędrowcy nie spotkają żadnych zwierząt, mimo istnienia intensywniejszego niż zwykle na skalnej pustyni życia roślinnego. 
Jest to jedyna wskazówka, po której gracze mogą zorientować się, że wchodzą na dziwny teren.
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Jak jezioro zaatakuje graczy? Przede wszystkim stworzy miraż, coś co może wędrowców skusić, zaszokować, zain-
trygować. Odbywać się to będzie w kilku, szybko następujących po sobie etapach. Cała przygoda będzie dotyczyć 
tylko tych graczy, którzy zbliżą się do jeziora na 100 metrów. Najpierw każdy gracz usłyszy jakieś glosy — uwa-
ga: zbliżone, ale jednak inne (np. płacz dziecka, jęk kobiety, skomlenie psa, szept — MG musi poinformować 
o tym każdego gracza indywidualnie). Jezioro (poprzez osobę MG, oczywiście) bada reakcje ludzi i przyjmie wer-
sję żołnierza, który opowiadając innym o tym, co słyszał, będzie najbardziej przekonujący. Po chwili już wszyscy 
będą słyszeć ten jeden dźwięk (np. nieartykułowaną, ale wyraźną kobiecą prośbę o ratunek — tu też MG ma pole do 
popisu w kreowaniu nastroju. Np. wszyscy gracze doszli już do wniosku, że rzeczywiście słyszą kobietę, ale jeden słyszy błaganie, inny 
jęki rozkoszy, jeden głos ochrypły, inny czysty, śpiewny. I znów — po pewnym czasie wszyscy słyszą już tylko jeden dźwięk — np. cichy 
śpiew). Jeśli gracze zdecydują się dalej badać sprawę, to za załomem skalnym ujrzą leżącą na ziemi kobietę (w naszym przykładzie; 
może to być też dziecko, ranny żołnierz wrogiej armii, przerażający mutant, albo sobowtór któregoś z wędrowców itp). Ten z żołnierzy, 
który zbliży się do niej najbardziej, zostanie przejęty telepatycznie (jezioro jest w stanie kontrolować jednocześnie jednego (70%) lub 
dwóch (30%) żołnierzy; określ to na początku). Straci przytomność na piętnaście sekund, a miraż zniknie. Jeśli w tym czasie nie zostanie 
wyniesiony z groźnego obszaru, to wróci do życia jako wykonawca rozkazów jeziora. A te brzmią jasno: „NAKARM MNIE! Zabij wszyst-
kich, zanieś ich ciała do sadzawki. Potem sam wskocz do niej”.

Żołnierz wyjdzie z transu, jeśli zostanie zraniony, ogłuszony (lub zabity, rzecz jasna), wyprowadzony poza obszar kontrolowany przez 
jezioro, lub gdy żołnierze zniszczą sam zbiornik protoplazmy. Uwaga: nigdy nie opuści kontrolowanego obszaru z własnej woli, nawet 
ścigając swych towarzyszy lub przed nimi umykając. Nie przekroczy niewidzialnej linii wyznaczającej obszar panowania jeziora. Człowiek 
kontrolowany przez jezioro nic nie mówi i porusza się nieco wolniej, jest nieuważny. Szansa, że da się podejść i zaskoczyć wynosi około 
70% (uwzględnij tu jeszcze siłę osobowości ofiary). Sam nie strzela z broni palnej do żołnierzy (oni o tym nie wiedzą), a tylko wokół nich. 
Mógłby wszak zniszczyć potrzebny jezioru pokarm. Dąży więc do tego, by przeciwnika ogłuszyć, ciężko zranić itp.

Najgroźniejsza dla grupy sytuacja nastąpi wtedy, gdy przejęty zostanie samotny żołnierz, np. wysłany na zwiady. Może on wtedy kolejno 
wciągać swych partnerów w pułapkę i nawet doprowadzić całą grupę do zguby.

Uwaga: Jeśli żołnierz ma zdezaktywowany wszczep, zostanie przejęty na pewno, jeśli nie, to zostanie przejęty z prawdopodobieństwem 
50% (test trzeba powtarzać co dziesięć minut przebywania Żołnierze w groźnej strefie).

Kondycja żołnierza, któremu udało się wydostać z transu, spada o klasę na 12 godzin.

[4] Lasy mutantów
W obszarze Pasa Mutantów nie ma większych obszarów zwartej roślinności. Istnieją jednak miejsca, które życie na powrót bierze w swe 
posiadanie. Patrząc na nie z daleka, widać zwarte kępy drzew i krzewów, porośnięte mchami stoki, chaszcze porastające brzegi jeziorek. 
Natrafiono też na kilka dolin, które jakimś cudem przetrwały wojenną zagładę i teraz na skalnej pustyni sprawiają wrażenie prawdziwych 
rajskich ogrodów. Nic bardziej mylącego — niejeden śmiałek, który zapuścił się w zielonobrunatny gąszcz, nigdy stamtąd nie wracał. Bo-
wiem tylko część roślin i zwierząt żyjących w Pasie przypomina swych krewniaków z pozostałej części planety. Dominują mutacje wywo-
łane promieniowaniem, atakami wirusowych broni biologicznych przekształcających genomy, wieloletnim chowem wsobnym niewielkich 
i odciętych od świata populacji.
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Dla wygody MG poszczególnym polom planszy nadaliśmy jeden 
z trzech statusów biocenozy:

—  pustynia (skalne rumowisko, czasem jakieś porosty, mchy, krze-
wy, prymitywne zwierzęta);

—  oaza (zgrupowanie zarośla, drzewa, często nad wodą, także 
zwierzęta);

—  matecznik (jak gdyby las – obfitość flory i fauny, zawsze wokół 
zbiornika wody, w kotlinie).

Kiedy grupa wchodzi na kolejne pole, MG określa czy następuje ja-
kieś znaczące spotkanie ze zwierzęciem lub rośliną. Konsekwencje 
takiej przygody zależą od reakcji graczy, rodzaju stworzenia i sa-
mego MG. Prawdopodobieństwo natknięcia się na coś, co utrudni 
(może ułatwi?) dalszy marsz powinno mniej więcej wynosić: dla pu-
styni — 5%, dla oazy — 30%, dla matecznika — 90%,

Oto kilku przedstawicieli flory i fauny Pasa Mutantów. Wymyślenie 
większej ich ilości pozostawiamy wyobraźni MG.

Flora
Zmutowane drzewa, krzaki, porosty: możesz opisywać dowolne rośli-
ny znane z naszego świata (raczej te żyjące w trudnych warunkach), 
dowolnie przekształcone — zmieniona wielkość, kolory — wszystko 
to raczej szarobure, rosochate, kaktusopodobne;

rośliny mięsożerne: rosnące dużymi kępami rosochate krzewy 
o mocnych gałęziach, bardzo giętkich i sprężystych. Niczym wyzwa-
nie dla skalnego pustkowia zielenią się na nich soczyste, bulwowate 
liście (wystarczą, by zaspokoić pragnienie jednego człowieka przez 
dwa dni). Skuszone zwierzęta wchodzą pomiędzy krzewy, które za-
mieniają się w śmiertelna pułapkę. Sprężyste gałęzie przebijają ich ciała. Mogą też być niebezpieczne dla ludzi, jeśli ci zechcą na przykład 
wykorzystać zielone bulwy jako źródło wody. Gałęzie nie przebiją munduru, ale mogą (rzuć k10) wykłuć oczy (1), poszarpać dłonie (2-3), 
albo choćby unieruchomić człowieka na jakiś czas (4-7). Bezpieczne wycofanie się — 8-10.

radiorośliny: czerpiące energię ze źródeł promieniowania, same także radioaktywne. Nie wolno ich jeść. Mogą być zarejestrowane jako 
radioźródła na dekoderze, wprowadzać zakłócenia i szumy.
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Fauna
zmutowane zwierzęta: raczej nieduże, ale groźne. Mogą to być zwierzęta podobne nam znanym, tyle, że zdegenerowane i okaleczone 
– pokryte dziwnymi naroślami, ze zniekształconymi ciałami, dodatkowymi kończynami, bezokie, ale za to z nietoperzowatymi uszami etc.

psychozwierzęta: stworzenia posługujące się szczątkową telepatią i empatią (patrz opisy herszta mutantów i jezior protoplazmy). Może 
to ułatwić im podejście ludzi (niekoniecznie atakowanie, ale na przykład zwędzenie zapasów żywności i wody).

radiokróliczek (ew. inne radiozwierzęta): to stworzonko podobne do królika — małe, puchate, ślicz-
niutkie. Z jedną różnicą — to mutant, kicające źródło promieniowania radiowego i promieniotwórczo-
ści. Może być zarejestrowany przez detektor z odległości 2 km i uznany tak za wojskowy patrol, jak 
i za radioboję, albo inny nadajnik. Jeśli ktoś, choćby na chwilę, weźmie go na ręce (bo taki ładny) 
żywego lub martwego, po 12 godzinach traci klasę kondycji. Jeśli ktoś go zje, to może sobie szy-
kować trumnę — spustoszenia w organizmie zabiją go po kilku dniach (MG obwieszcza ten ponury 
fakt na końcu sesji).

rój owadów: wędrowcy mogą natknąć się na dziwne kopce, zbudowane przez owady społeczne. Konstrukcje te są o wiele większe i bar-
dziej złożone niż kopce ziemskich termitów, przypominają raczej rafę koralową — pokrywają spore obszary, stanowią też bazę funkcjono-
wania przedziwnej owadziej biocenozy. Każde większe stworzenie (zwierzę, człowiek), które wejdzie w ten labirynt może zostać zaatako-
wane, przez wojowników — modliszkopodobne owady wielkości palca. Ich rój pokrywa i pozera człowieka w ciągu dwóch minut. W obszar 
kopców nie zapuści się żaden mutant, ani dysydent. Prawdopodobieństwo przebudzenia owadów (20%) trzeba testować mniej więcej 
co dziesięć minut przebywania na ich terytorium idąc spokojnie; biegnąc — prawdopodobieństwo wynosi około 50%, test wykonuje się 
częściej. Gracze mogą zdecydować się na ten ryzykowny krok. aby np. ominąć posterunki straży, przeczekać pościg, wciągnąć wrogów 
w pułapkę. Uwaga: kopce owadów nigdy nie są zakładane w pobliżu niebezpiecznych obszarów (typu Pola Radiacji, czy Antygrawitacji).

[5] Bunkry
Gracze mogą natknąć się na ruiny bunkrów — pozostałości schronów i centrów dowodzenia, zniszczonych w czasie wojny. Jest to system 
podziemnych korytarzy, w kilku miejscach wychodzących na powierzchnię. Bunkry to puste pomieszczenia, co najwyżej walają się w nich 
jakieś metalowe szczątki, kości zwierząt, gruz. Jednak gracze nie powinni zapuszczać się w te korytarze za głęboko. Mogą tam natknąć 
się na dziwne stworzenia (ich wymyślenie pozostawiamy MG) lub na czynne jeszcze urządzenia obronne, strzegące tajemnic labiryntów. 
Jeśli gracze natychmiast się nie wycofają, to po prostu zginą. Natomiast najbliższe powierzchni komnaty mogą być bardzo użyteczne 
— tłumią one bowiem wszelkie sygnały radiowe. Tak więc przebywający w bunkrach gracze nie mogą prowadzić nasłuchu, ale też sami 
mają zapewnione bezpieczeństwo — nikt ich nie namierzy. Oczywiście, jeśli grupa pościgowa już jest na tropie, to gracze nie mogą nawet 
wystawić nosa poza ochronne mury. Zostaną namierzeni po kwadransie przebywania na zewnątrz. Przedstawiamy plan kilku komnat bun-
kra, MG może z niego skorzystać przy opisie. Jeśli MG zdecyduje się zezwolić graczom na myszkowanie po podziemiach, łatwo dobuduje 
sobie kolejne piętra i poziomy.

Bunkry często są wykorzystywane jako schronienia przez dysydentów.
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[6] Radioboja
Radioboja leży na płaskim terenie, pomiędzy skalnymi rumowiskami. Wytwarza jednak maskowanie — upodabnia się do jednego z le-
żących wokół głazów. Nasi bohaterowie, gdy już wejdą na zajmowane przez nią pole, znajdą ją po K50 minutach. Żeby zniszczyć boję, 
gracze muszą ją solidnie ostrzelać.

Przypominamy: grupa pościgowa pojawia się przy radioboi po 40+k10 godzinach. Ładuje ją do swojego transportera, odczytuje zawartość „czar-
nej skrzynki”, a następnie wyrusza w pościg za zbiegami. Jeśli gracze nie zdążyli do tego czasu zdezaktywować swoich wszczepów — zostaną 
schwytani po kolejnych kilku godzinach (od 1 do 5 — uwzględnij to gdzie i jak daleko od pola radioboi znajdują się w tej chwili).
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16: Napotkane istoty

[1] Hordy mutantów
Nazwa skalnej pustyni — Pas Mutantów — nie wzięła się znikąd. Na tym obszarze żyją grupy zmutowanych ludzi, potomków tych mieszkańców 
kontynentu, którzy przeżyli wojnę lecz nie dotarli do żadnej z Enklaw. Większość z nich zginęła w ciągu kilku dni po ataku — z głodu, od ran, od 
choroby popromiennej. Ci, którzy przetrwali w straszliwych warunkach, spłodzili potomstwo — istoty zniekształcone fizycznie, o zadziwiających 
zdolnościach (telepatia, empatia, telekineza), często zdegenerowane umysłowo. Grupy takich mutantów, zwane hordami (choć nie jest to precy-
zyjne określenie — zwykle liczą 4-10 osobników) żyją w jaskiniach, zwykle w pobliżu źródeł pokarmu (biocenoza nazwana przez nas „matecz-
nikiem”). Zdarzało się kilkakrotnie, że liczniejsze hordy pojawiały się na granicach Enklaw, atakując pojedyncze zabudowania. Zwykle szybko je 
niszczono, czasem też patrole wojskowe zapuszczają się na obszar Pasa, 
by zlikwidować aktywniejsze grupy mutantów.

Przedstawimy tu przykładowy sposób rozegrania spotkania z hordą — 
MG musi zdecydować, ile ich zrealizuje w trakcie przygody (sugerujemy 
jedno, chyba że MG wymyśli ciekawe mutacje), oczywiście może też 
zmienić skład i ilość osobników w hordzie.

Na początku gry MG umieszcza na swojej mapie trzy znaki symboli-
zujące hordy. Powinny one znajdować się na polach mateczników lub 
w ich najbliższej okolicy. Jeśli grupa zbliży się do takiego pola bardziej 
niż na 1 km, zostanie zauważona.

W skład hordy wchodzi:

—  kilku (3-6) mutantów — mają zniekształcone twarze, powybijane 
zęby, trójpalczaste dłonie, narośla i guzy pokrywają ich nagie ciała 
(są wśród nich samice). Uzbrojeni są w kamienie i kije. Są głupi, ale 
bezwzględnie słuchają swego herszta. Porozumiewają się za pomo-
cą kilkunastu słów, oraz dźwięków nieartykułowanych — warknięć, 
skowytu.

—  samica herszta — ogromnego wzrostu kobieta. Jej lewe oko jest 
zarośnięte, cale ciało porasta brunatna, rzadka szczecina, brzuch 
i piersi pokrywają wyrostki i fałdy skórne opadające na łono. Z dale-
ka wyglądające niczym dziwna suknia. Ma to wyglądać maksymal-
nie obrzydliwie.

—  herszt — poruszający się na czterech kończynach (jak małpa — 
może stać w pozycji wyprostowanej, ale szybko to go męczy) stwór 
wzrostu ok. 120 cm. Ze zwierzęcego ciała (dłonie niechwytne — to 
raczej łapy, za to tylne kończyny mają kciuk przeciwstawny) wyrasta 
zwykła, ludzka głowa o rysach niemowlęcia (duża, jak gdyby delikat-
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na czaszka, czasem wydaje się, że widać pulsujący pod skórą mózg). Mutant jest oczywiście dziki i prymitywny (skutek życia w okre-
ślonych warunkach), ale nie należy go lekceważyć. To piekielnie inteligentny stwór, na dodatek empata (wyczuwa nastroje innych) 
i częściowy telepata. To właśnie umożliwiło mu przetrwanie i objęcie kontroli nad grupą — wyczuwa nastroje swych podwładnych, jest 
przygotowany na ich ataki — może też telepatycznie ogłuszyć ich mózgi. Ogłuszony mutant (lub człowiek, o czym za chwilę) przez 
kwadrans leży nieprzytomny. Kilkakrotne powtórzenie tego zabiegu w krótkim czasie zabija. Uwaga: Wszczepy elektroniczne chronią 
żołnierzy przed empatyczną penetracją i ogłuszeniem psychicznym. Jeśli nasi bohaterowie usuną te wszczepy przed spotkaniem z mu-
tantami — znajda się w dużych opałach. Każdy żołnierz, który zbliży się do herszta na piętnaście metrów zostanie ogłuszony (nagle 
zwali się na ziemię), przygotowanie do kolejnego ciosu psychicznego trwa 5 sek. Swoje ofiary mutanci zabijają i raczej od razu zjadają 
(ew. resztki — gdy mutantów jest mało, a ofiar dużo — zabierają do swojej kryjówki). Herszt z odległości stu metrów wyczuje, czy żoł-
nierze chcą mu zrobić krzywdę czy nie (jeśli nie mają wszczepów).

Mutanci będą unikać graczy z wszczepami — ale ruszą ich tropem (są w stanie śledzić ich niezauważenie) i spróbują zaskoczyć w cza-
sie odpoczynku, penetrowania bunkrów, przechodzenia przez gęsty matecznik. Na pewno zaatakują graczy rannych i samotnych (zwia-
dowców, strażników etc.). Jeśli gracze już nie mają wszczepów, to są narażeni na duże niebezpieczeństwo. Jeśli dadzą mutantowi się 
zbliżyć, to zostaną zaatakowani telepatycznie. Jeśli będą do mutanta nastawieni wrogo (przypominamy: żeby się o tym przekonać, herszt 
musi pokazać się żołnierzom w odległości stu metrów), to herszt 
wycofa się i spróbuje podejść naszych bohaterów np. w czasie 
odpoczynku.

[2] Patrol z Enklawy Minotaura
Jest to rutynowy lot patrolowy. Ślizgacz przesuwa się po tra-
sie zaznaczonej na mapie z szybkością 6 pól na godzinę. Jego 
maksymalna szybkość wynosi 15 pól na godzinę. Ślizgacz, na-
wet w pościgu, nie opuści obszaru Płaskowyżu. Hakerzy wiedzą 
o tym patrolu i ostrzegą naszych bohaterów.

Patrol podejmie pościg za graczami, gdy tylko ich namierzy. Pro-
wadzi on nasłuch co pół godziny. Jest w stanie zarejestrować 
obecność wędrowców na Plaskowyż z prawdopodobieństwem:

—  10% — jeśli gracze nie mają wszczepów;

—  30% — jeśli gracze mają wszczepy;

—  50% — jeśli gracze zbyt często (np. częściej niż co godzinę) 
ustalają położenie radioboi.

Oczywiście tego, czy patrol zauważył obecność graczy, czy nie, 
nie powinieneś uzależniać tylko od rzutu kostką. Zwróć uwagę na 
to, na ile gracze są ostrożni, na ile obawiają się takiego ataku, na 
ile są jeszcze zdolni do ucieczki itd. Po prostu — jeśli uznasz, że 
patrol powinien zauważyć graczy — to znaczy, że tak się stało.
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W czasie nasłuchu radioboi sami gracze też są w stanie zlokalizować ślizgacz (prawdopodobieństwo 20% w czasie każdego nasłu-
chu) i następnie na bieżąco kontrolować jego położenie. Przypominamy: w czasie pobytu w bunkrze wędrowcy są radiowo niewi-
dzialni, ale też i ślepi.

Żołnierze z Enklawy Minotaura są takimi samymi cyberniewolnikami, jak nasi bohaterowie — różnią się wyglądem mundurów i drobnymi 
elementami wyposażenia. Jednak ich przewaga nad zbiegami jest ogromna — po prostu dysponują całym elektronicznym wspomaga-
niem, którego nasi bohaterowie są pozbawieni. Jeśli ślizgacz dogoni graczy, praktycznie nie mają oni szansy ucieczki. Żołnierze z Enkla-
wy Minotaura zabiją z broni pokładowej wszystkich przeciwników, oprócz dwóch, których zechcą wziąć żywcem. Przeprowadź normalną 
walkę. Sposoby ratunku — czyli uniknięcia starcia (oczywiście gracze mogą wpaść na jakiś inny ciekawy pomysł):

—  ukrycie się w bunkrze — patrol odleci po trzech godzinach (gracze nie wiedzą o tym i jeśli wyjdą wcześniej, zostaną natychmiast na-
mierzeni i zaatakowani);

—  naprowadzenie ślizgacza na Pole Antygrawitacji;

—  zestrzelenie go posiadanymi karabinami (sam strzelający zostaje zanihilowany po 5 sek.) – prawd. sukcesu — 5%;

—  awaria samego ślizgacza (ten test można przeprowadzić raz w ciągu przygody — prawd. 2% — wykorzystaj to, jeśli chcesz osiągnąć 
szczególnie widowiskowy efekt w jakiejś trudnej sytuacji).

[ 3] Grupy dysydentów
W każdej z Enklaw toczy się zażarta walka o władzę, poszczególne Enklawy ścierają się ze sobą. Ofiary tych konfliktów — przegrani, ska-
zani, zagrożeni — często nie mają innego wyjścia — aby ratować życie, muszą uciekać do Pasa Mutantów. Większość szybko degeneruje 
się, przemieniając w mutantów albo ginie (np. zjedzona przez wcześniejszych emigrantów) — nieliczni, ci którzy dobrze przygotowali swą 
ucieczkę, lub mieli szczęście, zakładają swoje siedziby, lub przyłączają się do już tu żyjących grup ludzkich. Mogą też skorzystać z usług 
żyjących w pasie specjalistów — hakerów łamiących programy kontrolujące, wymieniających wszczepy neuronowe, sprzedających wirtu-
alne narkotyki, tworzących fikcyjne osobowości; chirurgów plastycznych i biochemików mogących zmienić wygląd ciała, jego metabolizm. 
Często, tak obsłużeni ludzie, jeśli tylko są dostatecznie bogaci lub mają odpowiednie układy, mogą wrócić do swojej Enklawy, albo wy-
emigrować do innej.

Nasi gracze muszą koniecznie skontaktować się z takimi hakerami, ażeby zdezaktywować swoje wszczepy wojskowe. Dzięki temu staną 
się niewidoczni dla grupy pościgowej. Jeśli tego nie uczynią, to:

—  zostaną schwytani po mniej więcej dwóch dobach;

—  jeśli żołnierze przyznają się do posiadania wszczepów, to dysydenci natychmiast będą się ich chcieli pozbyć (bo stanowią zagro-
żenie).

Siedziba dysydentów
Żyjący na terenia pasa ludzie mieszkają w dobrze zamaskowanych kryjówkach, zwykle w pobliżu jakiegoś źródła żywności. Na opisywa-
nym przez nas obszarze nie ma większych skupisk ludzkich (te leżą bardziej na południu, gdzie warunki życia są nieco lepsze, a Enklawy 
bardziej liberalne i mniej kontrolujące swe otoczenie). Na schronienia ludzie wybierają jaskinie, resztki dawnych bunkrów. Zwykle są to 
miejsca bardzo sprytnie zamaskowane — np. leżące pod jeziorkami, albo otoczone zewsząd Polami Śmierci, z jedną, prowadzącą do 
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środka bezpiecznego obszaru ścieżką. Różnie się zachowują i różne mają cele: są tacy, którzy polują na wędrowców, są tacy, którzy nie 
opuszczają swych podziemnych siedzib, żywiąc się zgromadzonymi wcześniej zapasami. Słynne są opowieści o tzw. „sypialniach” — pod-
ziemnych, odizolowanych od świata schronach, gdzie w anabiotycznych trumnach leżą ludzie, odżywiani przez automaty, z wirtualnymi 
czepkami na głowach, żyjący w sztucznych światach generowanych przez komputer.

Dysydenci raczej nie używają wszczepów, a na powierzchni — nadmiernie skomplikowanej elektroniki. Raz, że nie mają skąd brać sprzę-
tu (a to co mieli, szybko uległo awarii w tak trudnych warunkach), dwa, że jego stosowanie ułatwia lokalizację siedziby i jej zniszczenie 
przez patrole wojskowe. Dysydenci zawsze są nieufni wobec obcych, a ludzi w mundurach na pewno potraktują jako wrogów. Nie oznacza 
to, że od razu będą strzelać — raczej najpierw poobserwują oddział, nie wchodząc mu w drogę. Żołnierze mogą zachować się wobec gru-
py dysydentów w różny sposób — chcieć do niej dołączyć, wydobyć od niej jakieś informacje, czy wreszcie wybić ją, żeby przejąć bazę. 
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Z kolei dysydenci tez mogą mieć wobec grupy różne plany 
— zabicie jej (dla sprzętu, dla mięsa, dla świętego spokoju), 
przyłączenie do siebie (żeby się wzmocnić), życzliwa informa-
cja. To musisz ustalić wcześniej. Przedstawiamy plan jednej 
z siedzib dysydenckich — na jego wzór możesz przygotować 
kolejne.

Dysydenci zwykle nie są najlepiej uzbrojeni — dysponują bronią 
palną, dezorganizatorami elektronicznymi, paralizerami, z rzadka 
anihilatorami oraz samoróbkami (noże, kusze itp.).

Sami dysydenci
Przedstawiamy tu osadę dysydentów leżącą w jednym z ma-
teczników. Jest to przeciętna grupa: umiarkowanie duża, za-
cofana, nieufna. Może posłużyć ci za wzorzec przy tworzeniu 
kolejnych.

Siedziba grupy mieści się w kompleksie jaskiń, którego jeden 
wylot osłonięty jest kaskadą wodospadu. Wodospad wpada 
do małego jeziorka obrośniętego roślinami. W jeziorku żyją 
ryby, a wokół inne mniejsze stworzenia. Jeziorko otoczone 
jest przez pas roślinności, którego zewnętrzną część stano-
wią bardzo gęste chaszcze mięsożernych roślin. Cała kotlin-
ka otoczona jest stromymi, niedostępnymi skałami, na których 
zwykle czuwa jeden lub dwóch strażników. Jedyne do niej doj-
ście prowadzi przez kilometrowej szerokości kolonię owadów. 
W rezultacie od tej strony jest praktycznie niedostępna, Miesz-
kańcy osady potrafią się z niej tędy wydostać, poruszając się 
po wyznaczonych wcześniej ścieżkach (ta wiedza okupiona 
była ceną wielu istnień). Jednak czynią to rzadko — zbyt to 
niebezpieczne.

Drugie wyjście z podziemnego lochu znajduje się dwa kilo-
metry dalej. Jest to sprytnie zamaskowana dziura w pionowej 
niemal skale, na wysokości dwudziestu metrów. Żeby tamtędy zejść, trzeba mieć liny i kogoś do pomocy. Nikt nie dostanie się na górę 
bez zgody dysydentów (oczywiście wszystkie te zapory są śmieszne dla oddziału wojska dysponującego ciężką bronią i sprzętem latają-
cym — ale przed innymi dysydentami chronią znakomicie). Ich własne patrole (wojownicy, myśliwi, zwiadowcy) maja ściśle wyznaczone 
godziny powrotów — o tej porze ktoś pojawia się u wylotu korytarza i zrzuca linę, po której można wspiąć się na gorę. Mieszkańcy osady 
żywią się stworzeniami żyjącymi na brzegu jeziorka i łapanymi w nim rybami. Mają tez coś, co nazywają „zapasem żelaznym” — ściśle 
chronionym i przechowywanym w jednej z odnóg jaskiń. Są to dwie skrzynie zawierające koncentraty odżywcze, przejęte kiedyś z rozbite-
go patrolowca. Wystarcza one na wykarmienie 10 osób przez 60 dni. Jest to rezerwa trzymana na wypadek, gdyby trzeba było zamknąć 
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się w podziemiach i przeczekać ciężkie czasy. Przezornie nie eksploatują też zasobów jeziora — zawsze jakaś grupa przebywa poza 
bazą, polując. W innych jaskiniach wychodzących na jezioro żyją też kolonie nietoperzy-kanibali — czasem dysydenci uprawiają „żniwa”, 
zabijając część z nich w celach konsumpcyjnych.

Wnętrze bazy stanowi kilka jaskiń połączonych ze sobą dość niskimi tunelami. W dwóch czy trzech świecą lampy — dysydenci posiada-
ją niewielką baterię słoneczną, która zwykle stoi na zewnątrz lochów. W pozostałych pomieszczeniach panuje półmrok, a jedyne źródło 
światła to fosforyzująca pleśń, pokrywająca ściany. Czasem zapala się tam ogniska i pochodnie. Wyposażenie stanowią tak przedmioty 
wyprodukowane przez samych dysydentów, jak i zdobyczne rupiecie. Są tam jakieś fragmenty urządzeń, kawałki blach, foteli transportow-
ców, puste skrzynie, zepsuty wirtualprojektor (dysydenci ciągle liczą, że uda im się go naprawić, a wtedy będą mieli nie lata rozrywkę!). 
Dysponują trzema sztukami w miarę nowoczesnej broni (jeden paralizer, jeden miotacz ognia, jeden dezorganizator), oraz kilkoma łukami 
i kuszami – samoróbkami. Chodzą półnadzy, ubrani w skóry, tylko najważniejsi noszą wypłowiałe szczątki mundurów i kombinezonów, 
zapewne zdartych przed laty z jakiegoś zabitego żołnierza.

W stosunku do naszych bohaterów zawsze wykażą nieufność. Dostrzegą żołnierzy zbliżających się do ich kryjówki i będą iść ich tropem. 
Dalsze ich zachowanie zależeć będzie od postępowania graczy. Najchętniej patrol dysydentów (2-3 osoby — jedna z anihilatorem) wy-
czeka sposobnej chwili i zaatakuje. Jeśli gracze schwytają któregoś z dysydentów żywcem, mogą na nim wymusić (powinni zastosować 
raczej namowy i przekonywanie, niż tortury i chemię) wskazanie sposobu porozumienia z resztą dysydentów.

W kryjówce dysydentów mieszkają m.in.

Gaarhus — wódz. Silny i niegłupi. Włóczy na lewą nogę i nie zna zbyt wielu słów, ale z rządzeniem grupą doskonale daje sobie radę. 
Z jednej strony boi się przybyszów (że szpiedzy, albo że po prostu zagrożą jego władzy), z drugiej zdaje sobie sprawę, że ze swym uzbro-
jeniem znacznie wzmocniliby grupę. Zagrożony — będzie bezwzględny. Potrafi pertraktować. Posiada paralizer.

Lona — kobieta Gaarhusa. Dzika, ładna (choć raczej mocno zbudowana), ostrzyżona na łyso. Oczy i piersi sztucznie powiększone, 
brzuch porośnięty lśniącym w ciemności futerkiem. Jeden z żołnierzy (ustal od razu który) przypadnie jej do gustu. Będzie gotowa zdradzić 
Gaarhusa. Ustal też, którego z żołnierzy nie będzie lubić — niezależnie od innych spraw po prostu postanowi go zniszczyć.

Pidwer — uciekinier z Enklawy Minotaura, zdezaktywował swój wszczep u hakerów. Podporządkowywuje się rozkazom Gaarhusa, ale 
jest dumny i hardy. Nie szuka starcia z wodzem, ale w razie potrzeby się nie wycofa. Tym bardziej, że dysponuje miotaczem ognia. Jeśli 
jakakolwiek rozmowa schodzi na temat hakerów, staje się czujny i agresywny. Za wszelką cenę, nawet bezsensownie zwracając na siebie 
uwagę, postara się powstrzymać wszelkie działania przeciwko hakerom. Jak większość mieszkańców Pasa, nie jest w pełni sprawny, ma 
spaloną lewą połowę twarzy, tak że spod czarnej skóry wystaje naga kość. Wygląda to okropnie. Jeśli żołnierze staną po jego stronie, to 
przyłączy się doń reszta dysydentów, jeśli żołnierze postawią na Gaarhusa, to zostanie sam.

Gue — wariatka. Niemłoda (40 lat), ale świetnie wyglądająca kobieta. Prawdopodobnie pochodzi z któregoś ze szlachetnych rodów En-
klawy i przed laty została zesłana w głąb Pasa na pewną śmierć. Znaleziono ją samotnie błąkającą się po pustyni, na wpół oszalałą. Dalej 
jest trochę nienormalna, często poniżana, bita, gwałcona. Żyje na uboczu społeczności osady. Karmiona tylko dlatego, że wśród dysy-
dentów brakuje kobiet. Jeśli któryś z żołnierzy okaże jej choć trochę ciepła, udzieli mu dziwnej rady. Wyczeka, aż będą sami, a w szcze-
gólności nie będzie się kręcił w pobliżu Pidwer i przekaże (w na wpół zrozumiałym języku) te rewelacje o hakerach, które my opisujemy 
w punkcie „Hakerzy a inni dysydenci”. Będzie się przy tym powoływać na swoją przeszłość, kiedy to była „wielką, wielką, i ludzie przed nią 
klękali, i znała tych, których zsyła się na pustynię”.
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Kindell REM — najstarszy mieszkaniec osady. Chory, wiecznie zmęczony. Na co dzień uczy dzieci pisać i opowiada im o życiu w En-
klawie. Trzyma się go tylko dlatego, że kiedyś był informatykiem, i to ponoć niezłym. Dysydenci zawsze liczą na to, że znajdą jakiś sprzęt 
elektroniczny i wtedy będą potrzebować specjalisty. On od razu zorientuje się, że żołnierze maja wojskowe wszczepy — na osobności 
zażąda żeby:

—  zapłacili mu (żywność, leki) za utrzymanie tajemnicy;

—  jak najszybciej wynieśli się z osady (bo ściągną na nią niebezpieczeństwo).

Jeśli żołnierze dobrze mu zapłacą, to powie im o alternatywnym wobec hakerskiego sposobie wymazania wojskowych uzależnień. Opo-
wie o „igłach śmierci” (sam tak kiedyś zrobił — wtedy dwóch jego kumpli nie przetrzymało tego zabiegu. Ale żołnierzom, szczególnie ze 
wspomaganiem, powinno być łatwiej). On również boi się Pidwera, choć nie potrafi powiedzieć dlaczego. Jeśli żołnierze nie dogadają się 
ze starcem, to poinformuje mieszkańców osady o swoim odkryciu. Dysydenci zażądają natychmiastowego opuszczenia ich bazy (wyko-
rzystają każdą okazję do ataku — jednak zgodzą się pertraktować i przyjmą propozycję dzięki której unikną rozlewu krwi, np. jeśli gracze 
zaproponują im część swego sprzętu w zamian za wskazanie najbliższej „igły śmierci”).

Inni mieszkańcy:
Mężczyźni: 7, Kobiety: 5. Młodzi (15-40 lat) i sprawni (niesprawnych się zabija), choć często zniekształceni ranami, drobnymi mutacjami, 
owrzodzeniem, stanowią już kolejne, urodzone w Pasie Mutantów pokolenie. Nie znają innego życia. Są prości, wręcz prymitywni, cenią te 
cechy ludzkiego charakteru, które mogą być prz ydatne — nieustępliwość, rozwagę, spryt, także lojalność i precyzję. Świat cywilizowany 
jest dla nich trochę legendarny. Opowieści żołnierzy będą słuchać z zainteresowaniem. Żyją w komunie seksualnej, więc nie będą mieli 
pretensji, gdy kobiety zechcą zabawić się z przybyszami — jednak każda próba zawłaszczenia kobiety czy przedmiotu zakończy się walką 
na śmierć i życie. Jeśli żołnierze zdobędą ich zaufanie, poinformują ich o wszystkim, co sami wiedzą o Pasie Mutantów (tu, Mistrzu Gry, 
musisz sensownie odpowiedzieć graczowi na wszystkie pytania dotyczące świata, żywych stworzeń, siedzib innych ludzi), oczywiście jeśli 
żołnierze w ogóle domyślą się, o co mogliby pytać.

Dzieci: 18. Małe, brudne, zasmarkane, dzikie. Jak to dzieci — niezwykle ciekawskie. Obdarzą przybyszów wręcz bałwochwalczym uwiel-
bieniem, będą starały się zawsze iść tam, gdzie i oni.

Co może się zdarzyć w osadzie dysydentów (tej, lub analogicznej, wymyślonej przez MG):

— zdobycie informacji (o hakerach, o niebezpieczeństwach czyhających w czasie wędrówki, o patrolach Enklawy Minotaura, o przewod-
niku, o położeniu najbliższej „szpili śmierci”): Może się to odbyć drogą handlu, wymiany usług, wymuszenia;

—  walka: Dysydenci mogą zaatakować graczy poza osadą lub (lepiej), pozorując przyjaźń, wciągnąć ich do środka i zaskoczyć we śnie, 
wykorzystując liczebną przewagę. Sami gracze mogą zastosować podobny wariant i podjąć próbę przejęcia władzy w osadzie;

—  przyjaźń: wędrowcy i dysydenci mogą się porozumieć, co do przyłączenia się żołnierzy do grupy;

—  Wciągnięcie w intrygę wewnętrzną: w samej osadzie też toczy się walka o władzę, pomiędzy Gaarhusem, a opanowanym przez hake-
rów Pidwerem. Ustal, czyi poplecznicy sprowadzili żołnierzy do osady, może już w czasie wędrówki urabiali oni swych gości do zajęcia 
właściwego stanowiska.
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Hakerzy a inni dysydenci
Poniżej znajdują się uwagi i informacje związane z podporządkowywaniem sobie przez hakerów kolejnych grup dysydentów. MG powi-
nien je koniecznie uwzględnić przy przeprowadzaniu spotkań grupy z mieszkańcami Pasa.

—  W każdej grupie dysydentów, gdy tylko zacznie się rozmowa o podporządkowaniu sobie hakerów, ktoś gwałtownie protestuje. Nawet 
dążąc do walki. Pomiędzy inne wiadomości (wcześniej lub później) należy wpleść informację, ze to ten właśnie facet kontaktował się 
kiedyś z hakerami.
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—  Żaden z dysydentów nie opowie żołnierzom o istnieniu ścieżki grawitacyjnej.

—  Dysydenci opowiedzą grupie mrożące w żyłach historie o próbach zdobycia Punktu Kontaktowego. Kiedyś takie próby podejmowano 
— nikt z nich nie wracał żywy. Znajdowano tylko straszliwie wymęczone ciała, albo zasłane trupami obozowiska takich grup (co efekty 
działań zombich i ludzi podporządkowanych hakerom — hakerzy chcą zastraszyć okoliczne grupy).

—  Jeśli żołnierze zdołają do siebie przekonać dysydentów, to od jednego z nich, raczej żyjącego nieco na poboczu społeczności (naj-
starszy, trochę zwariowany dziadek, z którym żołnierz się dogada; dziwna, zmutowana kobieta, której żołnierz się spodoba, a który 
okaże jej choćby odrobinę męskiego zainteresowania) usłyszy, że do hakerów lepiej nie iść. Że ci co tam poszli, nie są już tacy jak 
dawniej. I rada: nie dajcie sobie zdezaktywować wszczepów przez hakerów. To ważna informacja, choć oczywiście gracze mogą ją 
zlekceważyć, jako bełkot starca, czy bredzenie nienormalnej kobiety. Zaaranżuj tą scenę dokładnie — musi się ona odbyć na uboczu, 
w tajemnicy, nie powinno być przy niej nikogo, prócz informatora i żołnierza.

„Szpila śmierci”
Jeden z takich dziwnych dysydentów (opisany wyżej, albo na przykład żyjący samotnie starzec) zasugeruje graczom inny, niźli u hake-
rów, sposób zdezaktywowania wszczepów. Jeśli nie będzie chciał, nie udzieli im żadnych dodatkowych informacji, nawet torturowany. 
Po prostu, potrafi zablokować swój mózg. Jeśli jednak zechce (w podzięce za okazaną mu pomoc — zaaranżuj np. sytuację, w której ów 
człowiek jest w niebezpieczeństwie — napadnięty przez innych dysydentów lub zwierzęta) to udzieli żołnierzom rady. Wskaże tak zwane 
„szpile śmierci” — wąskie i niezwykle mocne źródła promieniowania, gdzieniegdzie przebijające spod ziemi (prawdopodobnie z jakichś 
podziemnych urządzeń z czasów wojny). Małe stworzenia, które wejdą w taką „szpilę” giną natychmiast, duże padają ogłuszone (jeśli nie 
zostaną odciągnięte, to też umierają). Człowiek traci przytomność po 10 sekundach napromieniowywania przez szpilę (kondycja spada 
o dwie klasy na 6 godzin). W takim polu ulega zakłóceniu praca wszystkich skomplikowanych urządzeń. Można je także trwale uszkodzić. 
Jeśli więc gracz wejdzie w taką szpilę (i będzie przebywał w niej k20 sekund), to na trwałe zniszczy swój wszczep. Oznacza to uwolnienie 
spod władzy Enklawy, bez uzależnienia ze strony hakerów. Jednocześnie jednak uniemożliwia to w przyszłości używanie jakichkolwiek 
broni i urządzeń sterowanych cybernetycznie, no a na krótką metę znacznie osłabia żołnierza.

Informator wskaże żołnierzom miejsce, gdzie znajduje się taka szpila — niepozornie wyglądający załom skalny. Najbliższe kamienie będą 
przebarwione, a wokół gracze znajda dziwnie liczne kości zwierząt. Oczywiście, wszystko to przebiegnie w tajemnicy — gdyby o tym do-
wiedział się członek grupy podporządkowany hakerom (nie wiadomo, który to, chyba że dojdzie do próby ataku na hakerów), to na pewno 
zlikwidowałby informatora

Uwaga: prawdziwy sukces grupy polegać będzie na tym, że uchroni się ona przed pościgiem, ale też nie wpadnie w sieć hakerską. A naj-
lepiej — jeśli żołnierze zrozumieją, że hakerzy podporządkowują sobie ludzi, którym teoretycznie pomagają i że w dysydenckich grupach 
są osobnicy przez hakerów kontrolowani.

Przewodnik
Przewodnik to samotny dysydent żyjący u podnóża płaskowyżu. To dość tajemnicza postać — mieszka w samym środku najgroźniejsze-
go lasu zmutowanych roślin i zwierząt. Nike nie zna dokładnego położenia jego kryjówki, bo tez mało kto powrócił żywy z tego obszaru. 
Mówi się, że włada zwierzętami, ze potrafi przenikać ludzkie dusze. Mówi się też, że jest DOBRY. Co oznacza to słowo w świecie śmierci 
i zniszczenia — nie zrozumie nikt, kto tam nie był. Podobno wybaczał pokonanym wrogom. Podobno pojednał zwaśnione dysydenckie 
grupy, podobno…
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Jeśli żołnierze nie zlekceważą opowieści o nim (krążę one bardziej jako legendy) pokręcą się trochę u obrzeży jego lasu, może do nich 
wyjść. Będzie to niski mężczyzna, wyglądający młodo, lecz o twarzy naznaczonej doświadczeniem i cierpieniem.

Przewodnik to mutant, o niezwykle silnych zdolnościach telepatycznych. Przejrzy umysły ludzi nawet o wysokim ego i nawet tych, którzy 
mają wszczepy. Pomoże grupie, jeśli w okrutnym świecie Pasa Mutantów zachowywała się w miarę przyzwoicie (nie zabijała bez potrze-
by, nie torturowała, może komuś bezinteresownie pomogła?).

Jeśli maja zdecydowanie złe zamiary w stosunku do niego (schwytanie, zabicie itp.), to w ogóle się nie pojawi. Próba wejścia w las skoń-
czy się tragicznie (co chwila spotkania ze śmiertelnie niebezpiecznymi stworzeniami).

Jeśli zdecyduje się pomóc grupie to:

—  wskaże im wygodne podejście pod płaskowyż;

—  ostrzeże przed patrolem, powie za ile czasu patrol najbardziej oddali się od tego podejścia, a za ile znów tam się pojawi;

—  ostrzeże graczy przed kontaktami z hakerami;

—  wskaże, gdzie znajduje się najbliższa „igła śmierci”;

—  jeśli gracze już są we władzy hakerów, to na trzy godziny zablokuje działanie wszczepów i poradzi im użycie „igły śmierci”.

Które z tych informacji Przewodnik przekaże graczom, na ile mocno je zaakcentuje — zależy od ciebie. Po prostu wykorzystaj postać Prze-
wodnika do przekazania graczom tych sugestii i danych, których nie zdążyłeś przekazać wcześniej, albo których nie zauważyłeś, a które, 
twoim zdaniem, są niezbędne czy tez przydatne dla udanego prowadzenia przygody.

Hakerzy
Pośród ludzi żyjących na tym obszarze Pasa, szczególną rolę odgrywa jedna z grup dysydenckich — nazywana potocznie Pająkami. Two-
rzy ją kilku (nikt nie wie ilu) informatyków, którzy zbiegli z Enklawy Ifigenii i wybrali życie na skalnej pustyni. Nikt nigdy nie był we wnętrzu 
ich bazy — a jedynie w specjalnym pomieszczeniu, w którym Pająki świadczą swoje usługi. Usługi hakerskie. Pająki to specjaliści od 
wszystkiego, co dotyczy komputerów — wszczepów, rzeczywistości wirtualnych, programów sterujących.

Nie wiadomo, gdzie mieści się prawdziwa baza Pająków. Prawdopodobnie w podziemiach, na jakimś terenie otoczonym zewsząd Polami 
Śmierci, tak, by dostęp do niej był jak najtrudniejszy. Jest także prawdopodobne, że znajduje się ona w znacznej odległości od punktu kon-
taktowego. O bazie tej krążą wśród dysydentów legendy. Z jednej strony potrzebują oni hakerów, z drugiej chętnie przejęliby zgromadzo-
ne przez nich (wedle opowieści) dobra. Hakerzy czasem porywają też ludzi (lub mutantów), by uczynić z nich swoich cyberniewolników. 
Te istoty, o ograniczonej woli, zaprogramowane lub zdalnie sterowane, kontaktują się z ludźmi mającymi do hakerów jakiś interes. Zwykle 
funkcjonuje tylko jeden, z rzadka dwóch cyberniewolników, nazywanych przez innych dysydentów „zombie”. Obecnie jest ich dwóch:

„Ptasiogłowy” to mutant — wysoki, silnie zbudowany o zakończonych szponami, dwupalcych dłoniach, z kostnym grzebieniem na czaszce.

Drugi „zombi” jest karłem (1 metr), o zrogowaciałej, jakby pokrytej łuskami, bezwłosej skórze. Chodzi nago — tym dziwniej wyglądają jego 
wszczepy — z tyłu jego czaszki wystaje bolec neuroprzystawki, zamiast oczu ma dwie lśniące płytki termowzroku. Jest zadziwiająco silny 
jak na swoją mikrą posturę — jak równy z równym może walczyć ze zwykłym, dobrze zbudowanym człowiekiem. Widzi w ciemności.
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Zombi zwykle operują razem (przy czym to raczej karzeł rządzi), jednak, jeśli zachodzi taka potrzeba, mogą się roz-
dzielić. Mówią powoli, odpowiadają na pytania jakby z sekundowym opóźnieniem, nie odzywają się jeśli nie ma takiej 
potrzeby (nie zostali zapytani albo nie potrzebują przekazać jakiegoś komunikatu).

Jeden z zombich ujawni się, gdy gracze przez przypadek, lub na skutek rady udzielonej przez któregoś z dysydentów, na ok. 2 km zbliżą 
się do punktu kontaktowego,

Zaatakowany będzie się bronił, ale nie za wszelką cenę. Schwytany, nic nie powie, a przy próbie tortur, po prostu umrze — jego umysł 
zgaśnie („wyłączony” przez program zabezpieczający założony przez hakerów). Jeśli gracze uznają wtedy, że jednak powinni pertakto-
wać i zaczną przeszukiwać okoliczny teren (dysydenci są w stanie wskazać położenie punktu kontaktowego z dokładnością do 5 km), to 
drugi zombi prawdopodobnie objawi im się, jak gdyby nic złego wcześniej nie nastąpiło. Po prostu hakerzy traktują swych niewolników jak 
przedmioty i używają wyłącznie zgodnie z własnym interesem lub widzimisię.
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Jeśli gracze będą pertraktować (co byłoby wskazane dla dalszego przebiegu przygody), to zombi zaproponuje, żeby udali się wraz z nim 
do punktu kontaktowego i tam, przez sieć, połączyli się z hakerami. Wszyscy. Jeśli żołnierze nie zdecydują się iść razem, to nie będzie 
nalegał, weźmie ze sobą jednego czy dwóch. Wtedy jednak nakaże pozostałym żołnierzom pozostać w miejscu i czekać na powrót towa-
rzyszy. Zagrozi, że jeśli nie posłuchają polecenia, to ich partnerzy zginą. Oczywiście każe zostawić broń na miejscu.

Po przejściu pięciuset metrów, wśród wysokich skał, przed żołnierzami otworzy się mała kotlinka, będąca ewidentnie Polem Antygrawitacji 
(w powietrzu wiszą tam kamienie, drzewa rosną poziomo ze skał, wieje bardzo silny wiatr).

.Patrzcie”— mówi karzeł. Podnosi z ziemi kamień i rzuca go w kotlinkę — kamień nagle zawisa w powietrzu, a potem spada w dół, lecz 
tam nagle, jakby wypchnięty przez niewidzialnego siłacza, znów skacze w górę, by slalomowym ruchem przeciąć całą kotlinkę i upaść 
na jej drugim krańcu. Kiedy zadziwieni bohaterowie obserwują ruch kamienia, karzeł znika na chwilę za jedną ze skał. Wychodzi stamtąd 
trzymając w ręku tyle czepków wirtuala, ilu prowadzi żołnierzy. – „To jest Pole Antygrawitacyjne, strzeże dostępu do naszej bazy kontak-
towej. Nie da się tej zapory przejść inaczej, jak korzystając z programu przewodnika. Nałóżcie to, a potem idźcie drogą.”

Kiedy gracze nałożą czepki (raczej kaptury zasłaniające całe głowy) zobaczą przed sobą polną drogę, pomiędzy drzewami. Po obu jej 
stronach rozpościera się łąka. Nad kwiatami unoszą się motyle, bzyczą pszczoły. Po błękitnym niebie szybują ptaki. W dali, jakby u celu 
podróży, szemrze srebrzysty strumyk spływający ze skały wodospadem. Tę idyllę przerywa głos zombi:

„Jeśli zdejmiecie czepek, albo choć o pół stopy zejdziecie ze ścieżki — to zginiecie, roztrzaskani o skały. Może też was uderzyć przelatu-
jący kamień — choćby wam rękę złamał, nie ważcie się zejść ze ścieżki”.

Podróż trwa około kwadransa. Uwaga, jeśli którykolwiek z graczy spróbuje sprawdzić groźbę karła, to jest trupem. Zejście ze ścieżki, to 
natychmiastowe zwalenie się na skały z ogromnej wysokości. Człowiek umiera od razu (80% przypadków) lub kona przez dwie godziny. 
Każda próba pomocy zakończy się fiaskiem — karzeł będzie twierdził, że zna tylko jedną grawitacyjną ścieżkę przez kotlinkę. Jeśli gracz 
tylko zdejmie czepek, zamarłszy w bezruchu, to nagle znajdzie się w świecie zadziwiającej fizyki — może okazać się, że stoi na pionowej 
ścianie, albo wręcz głową w dół na wiszącym w powietrzu kawałku skały. Może iść poziomo w powietrzu, mając pod stopami tylko wirują-
cy w powietrzu łańcuch kamieni. Zobaczy też idącego przed nim karła (ew. swoich kumpli) — przemierzającego przestrzenną, zadziwia-
jącą trasę. Każdy krok bez czepka z dużym prawdopodobieństwem (90%) zakończy się upadkiem (skutki: patrz wyżej).

Analogiczny zadziwiający widok wędrujących w powietrzu przyjaciół i karła, zobaczą pozostawieni wcześniej żołnierze, jeśli mimo wszystko ru-
szą za zombim. Bez przeszkód podejdą do granicy Pola Antygrawitacji (jeśli się w nie zapuszczą, prawdopodobnie zginą — patrz wyżej). Drugi 
zombi im w tym nie przeszkadza, choć obserwuje ich zza skał. Jeśli tylko spróbują podjąć jakąś bardziej skomplikowaną akcję (np. obrzucać PA 
pyłem, by ten ułożył się na grawitacyjnych podporach i wyznaczył przebieg ścieżki), natychmiast się ujawni i każe im się wycofać. Zagrozi, że 
hakerzy przełączą program-przewodnik w czepkach i że idący po grawitacyjnej ścieżce żołnierze natychmiast zginą.

Przemarsz przez PA trwa około 15 minut (idzie się bardzo wolno).

W tym czasie dwa razy dla każdego idącego żołnierza należy testować, czy nie uderzył go wirujący w PA kamień. (1-69 nie uderzył, 70-
-89 uderzył, powodując bolesne stłuczenie; 90-96 uderzył rozbijając głowę, łamiąc rękę lub żebro — trwałe osłabienie kondycji; 97-100 
uderzył strącając ze ścieżki lub zabijając na miejscu).

Po drugiej stronie PA, przejście między skałami gwałtownie zakręca (zombi nic nie mówi o zdejmowaniu czepków, jeśli żaden z żołnierzy 
nie zrobi tego samodzielnie, to nie przekona się, że idzie już po normalnej ziemi, a nie depcze powietrza). Karzeł wyda polecenia zdjęcia 
czepków dopiero, gdy znajdą się już wewnątrz punktu kontaktowego. Jest to podziemna jaskinia (owalna, średnica ok. 15 m), lekko tylko 
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rozjaśniona stojącymi pod ścianami światłokaktusami. Na środku stoi sześć blatów, a przy każdym z nich skrzynka komputera. Na blatach 
leżą końcówki wirtualnych czepków, bolców wszczepów, kompokulary.

Zombi każe żołnierzom położyć się na blatach, nałożyć czepki. Żołnierze mogą rozmawiać z hakerami.

Rozmowa odbywa się w przestrzeni wirtualnej — tu oddajemy pole wyobraźni MG. Scenografia zmienia się w trakcie rozmowy — może 
być zwykła dla świata gry (nowoczesny gabinet, skalna pustynia, miasto w jednej z Enklaw) lub dla naszego (łąka, biuro, pokład stacji 
kosmicznej „Mir”). Może być fantastyczna (fantasy — karczma, zamek; grozy — cmentarz, ponura krypta; inna — wzięta z kreskówki, czy 
starego filmu) albo zupełnie zwariowana (abstrakcyjna — rozmówcy jako plamy kolorów, atomy itp.).

Prawdopodobnie bohaterowie poproszą o pomoc — o zdezaktywowanie kontrolnych modułów, które mają we wszczepach. To pomoże 
umknąć grupie pościgowej, która nie będzie ich w stanie zlokalizować i na powróć włączyć do sieci wojskowej. W zamian za to, mogą 
zaoferować swoje usługi: są uzbrojonymi, sprawnymi żołnierzami. Mogą przyłączyć się do hakerów. Mogą wykonać dla nich jakąś misję. 
Mogą wreszcie, zdobyć jakieś potrzebne hakerom produkty i nimi zapłacić za przysługę.

Hakerzy będą stawiać warunki. Gracze muszą umiejętnie z nimi pertraktować (przekonać, że nie chcą hakerów oszukać). Jeśli bohatero-
wie nie zechcą pertraktować, lub będą stawiać zbyt wygórowane warunki, hakerzy po prostu odrzucą tę ofertę. Jeśli gracze będą przeko-
nujący, to hakerzy na koniec zgodzą się udzielić naszym bohaterom pomocy. Pozostaje jeden problem: kiedy?

Zabieg (wprowadzenie ciała i umysłu żołnierza w odpowiedni stan), samo wymazywanie uzależnień, następnie relaksacja trwa ok. 8 
godzin. Potem, przez 6 godzin żołnierze będą mieli obniżoną kondycję. Jeśli zdecydują się na zabieg od razu, to mogą nie zdążyć do 
radio-boi. Jeśli się zdecydują, to uniezależnią się od grupy pościgowej. (Aktywność wojskowych sterowników ma tez wpływ na przebieg 
spotkań z mutantami i psychoplazmą — o czym pisaliśmy w punktach 15 i 16).

Kim są hakerzy?
Tak naprawdę są to trzej mężczyźni żyjący w podziemnym schronie odległym od punktu kontaktowego o jakieś 50 km (nie jest to istotne 
dla gry, podajemy te dane tylko dla MG). Na stałe są zanurzeni w biologicznych płynach i pogrążeni w fałszywym świecie wirtualnym. 
Z punktem kontaktowym łączy ich bazę łańcuch mikronadajników, niemożliwych do przypadkowego odkrycia i rejestracji. To przez nie 
sterują zombimi (stąd opóźnienie ich odpowiedzi) i porozumiewają się z przyprowadzonymi do punktu gośćmi. Tak naprawdę, hakerzy 
kontrolują i rozbudowują własne dominium, rozciągające się na tym obszarze Pasa. Każdy człowiek, który się z nimi skontaktuje poprzez 
sieć, zostaje poddany zabiegowi uzależnienia. Hakerzy wkodowywują w jego mózg instrukcje, mające się aktywizować w określonych 
okolicznościach — np. gdy taki osobnik usłyszy, że ktoś chce zaatakować hakerów. Różny jest stopień tego uzależnienia (to zależy od 
odporności psychicznej, wszczepów, cech osobowości), jednakże fakt, że w każdej okolicznej grupie ludzi znajduje się przynajmniej jedna 
osoba niejako „zaprogramowana” na ochronę tajemnic hakerów, znacznie ułatwia im życie w Pasie Mutantów.

Oczywiście hakerzy będą się starali przerobić także naszych żołnierzy.

Ci, którzy weszli w pierwszy kontakt z hakerami, zostają uwarunkowani na ochronę Punktu Kontaktowego. Uzależnienie działa przez 4 
godziny. Jeśli w tym czasie ktokolwiek (jacyś dysydenci, albo partnerzy z grupy) będzie chciał podjąć jakąś akcję przeciw hakerom, uza-
leżnieni gracze muszą go powstrzymać (stosując wszelkie środki). MG przejmuje ich bohaterów i prowadzi jako NPCów, nie informując 
graczy, dlaczego tak się dzieje. Gracz będzie mógł obserwować swoją postać jakby z zewnątrz, tak, jak umysł żołnierza, odcięty od wła-
snego ciała przez wprowadzony przez hakerów program sterujący. Wszystkie skutki uzależnienia mijają po 4 godzinach,

Jeśli żołnierze poddadzą się zabiegowi neutralizacji kontrolera wojskowego (lekceważąc rady usłyszane u dysydentów) — sami oddają 
się w ręce hakerów. Hakerzy i owszem, zniszczą uzależnienia wojskowe, ale w to miejsce wprowadzą swoje. Patrz opis powyżej. Każde-
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mu z żołnierzy przeprowadź test ego. Rezultat dobry oznacza, że bohater w ogóle nie został uzależniony, normalny — został uzależniony 
na 4 godziny, słaby — na 16 godzin, beznadziejny — na zawsze. Gracze będą mogli normalnie prowadzić swoje postacie. Jeśli jednak 
ktokolwiek wystąpi przeciw hakerom — natychmiast go zaatakują (niekoniecznie od razu strzelając, najpierw próbując odwieźć go od tego 
pomysłu. Jednak stają się nienaturalni, sztuczni, ich partnerzy rozpoznają, że coś jest nie tak). Uzależnienie od hakerów można zlikwido-
wać, używając dezorganizatora lub „szpili śmierci”.

17: Zakończenia
Może ich być wiele, jednak to, czy 40-50 godzinne przebywanie w Pasie Mutantów zakończyło się dla żoł-
nierzy szczęśliwie, zależy od kilku czynników;

—  czy przeżyli;

—  czy zostali na powrót przejęci przez sieć wojskową;

—  czy zniszczyli radioboję;

—  czy któryś nie jest skazany na śmierć po określonym czasie (skutek odniesionych ran, promieniowania 
itp.);

—  czy zdezaktywowali swoje wszczepy wojskowe;

—  czy i ilu zostało uwarunkowanych przez hakerów;

—  ich aktualny stan (gdzie są, w jakim zdrowiu, czy ktoś ich ściga, czy nie itp).

MG, kończąc grę, może poinformować graczy o tych wszystkich elementach. Może też, rzecz jasna, poprowadzić przygodę dalej, wy-
myślając kolejne wydarzenia (próba wygryzienia hakerów, bądź zwykłych dysydentów z ich kryjówek, próba przedostania się do którejś 
z Enklaw, próba zorganizowania na terenie Pasa własnej bazy).

Napiszcie, jak podobał się Warn przedstawiony przez nas, z konieczności krótki, zarys świata i systemu. Jeśli uznacie, że chcielibyście 
przeżyć kolejne przygody w Pasie Mutantów, w samych Enklawach, a może na imperialnych krążownikach orbitujących wokół Ariadny 
— w kolejnych odsłonach prezentować będziemy następne elementy tej rzeczywistości. Czekamy na wszystkie uwagi — chwalcie nas 
i gańcie — pomogą one w dopracowaniu szczegółów i wprowadzeniu sensownych zmian.
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Witajcie na drugim spotkaniu ze Strefa śmierci. Otrzymaliśmy wiele listów dotyczących naszego minisystemu — większość pozytywnych. 
Wyrażaliście aprobatę, prosiliście o kontynuacje, wyjaśnienie i doprecyzowanie szczegółów, nowe scenariusze. Nie jesteśmy w stanie 
zrealizować wszystkich tych próśb. Po prostu Magia i Miecz nie jest z gumy, niestety. Z kolei opracowanie kompletnego podręcznika to 
przedsięwzięcie duże i czasochłonne, nie jesteśmy jeszcze do niego przygotowani. Dlatego tez na razie Strefa śmierci towarzyszyć Warn 
będzie na kilku kolumnach każdego, mamy nadzieję, numeru pisma. Nowe scenariusze będziemy proponować co kilka miesięcy, w mię-
dzyczasie rozbudowując zasady i prezentując świat. Od razu jednak chcemy zaznaczyć że:

1.  „Strefa” to system z pogranicza cyberpunka, sensacji, space opery i hard sf.

2.  Jest to system narracyjny — ważna jest w nim opowieść, a nie rzuty kostkami. Oczywiście czynnik losowy i testy będą w nim odgrywać 
pewną rolę, ale na pewno więcej zależeć będzie od fabuły wykreowanej w opowieści MG i graczy.

3.  Nie będziemy konstruować bohaterom sztucznych psychik. Macie wcielać się w postacie, ale niekoniecznie pilnować tego co dobre 
i złe, praworządne i chaotyczne.

Na koniec tego wstępu kilka słów o tym, skąd czerpać pomysły na scenariusze i scenografie przygód. Przede wszystkim: powstaje cykl 
opowiadań dzielących się we świecie Strefy (Lotniarz— Voyager 4/92, Wrócę do ciebie kacie — Fenix 4/94), ukazała się tez gra para-
grafowa Rzeźbiarze pierścieni. Oczywiście, warto sięgnąć po utwory cyberpunkowe (pisaliśmy o tym w części pierwszej), science fiction 
i katastroficzne.

Wystarczy chyba tego nieco długawego, ale koniecznego wstępu. W tym odcinku prezentujemy uzupełnienie reguł walki (tym razem z ro-
botami] oraz, uwaga, uwaga, przedstawiamy mózg bojowy.

1: Uszkodzenia sprzętu
W świecie Strefy śmierci często zdarza się, że przeciwnik, z którym walczysz nie jest człowiekiem, lecz maszyną. Poniżej przedstawiamy 
metodę określania uszkodzeń automatów, robotów, pojazdów i innych urządzeń.

Na początek kilka słów o walce z maszynami bojowymi. Przede wszystkim powinieneś zwrócić uwagę na to, że maszyny bojowe, sterowa-
ne przez (prawie) nieomylne komputery, są często dużo groźniejszymi przeciwnikami, niż zwykli ludzie — dysponują ogromną przewagą 
szybkości reagowania, często większa celnością i nie wahają się użyć broni — działają ściśle według zaprogramowanego algorytmu, 

2
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Z drugiej strony jednak, na dłuższą metę okażą się mniej groźne niż cyborgi, czyli ludzie wspomagani przez podsystemy komputerowe, 
łączący w sobie umiejętność szybkiego przetwarzania i analizowania danych ze zdolnością do świadomego, inteligentnego, często intu-
icyjnego myślenia. W zależności od konkretnej sytuacji powinieneś uwypuklić oczywiste zalety i słabości maszyn bojowych. W konfrontacji 
z takim automatem gracze powinni mieć możliwość wykazania się swą inteligencją i umiejętnością zauważenia oczywistych wad progra-
mu sterującego ich przeciwnikiem. Z drugiej strony, w przeważającej części przypadków powinieneś mieć możliwość rozstrzygnięcia starć 
bez użycia kostek – zarówno dzięki oczywistym przewagom maszyn, jak i z powodu ich charakterystycznych ograniczeń.

Staraj się na początku, przed grą, ustalić, jaki program bojowy będzie realizować określona maszyna. Staraj się, aby maszyny działały 
wedle jakiegoś programu. Nie znaczy to, że muszą być od początku do końca przewidywalne — istnieją przecież algorytmy symulujące 
ograniczoną inteligencję.

Warto zauważyć, że poszczególne rodzaje broni, w różny sposób oddziaływują na urządzenia i na ludzi. Na przykład paralizer nie unie-
ruchomi pojazdu bojowego, a dezorganizator nie zatrzyma człowieka. Te sprawy wynikają z opisu broni, więc powinieneś zgodnie ze 
zdrowym rozsądkiem określać, jak dana broń oddziaływuje na aktualny cel.

Procedura określania szansy trafienia urządzeń mechanicznych jest taka sama, jak w przypadku walki z ludźmi. Różne są jedynie skutki. 
Każde urządzenie posiada swoja sprawność, która spełnia tą samą rolę, co kondycja u ludzi i oddaje stopień uszkodzeń tego urządzenia. 
Sprawność podzielona jest na klasy według następującego schematu:

Klasa sprawności Wskaźnik sprawności
normalna 0
sprawność obniżona 1
urządzenie uszkodzone -2
urządzenie poważnie uszkodzone -4
urządzenie niesprawne -10

Początkowo każde urządzenie posiada klasę sprawności normalną. Jeśli w którymś momencie to urządzenie stanie się niesprawne, cał-
kowicie przestaje nadawać się do jakiegokolwiek użytku. Wskaźnik sprawności przyporządkowany kolejnym klasom sprawności, określa 
modyfikator, jaki trzeba dodać do wszelkich testów, które uszkodzone urządzenie musi wykonywać.

To, jak poważne uszkodzenia zostały spowodowane przez strzał, zależy od rezultatu testu. Jeśli test udał się gorzej niż normalnie, ozna-
cza to, że sprawność urządzenia jest obniżana o klasę, jeśli test udał się normalnie, to sprawność urządzenia spada o 2 klasy. Jeśli uzy-
skany został jeszcze lepszy rezultat — o trzy klasy lub więcej (podobnie, jak ma to miejsce w przypadku spadku kondycji u ludzi).

Oczywiście urządzenia są różne — niektóre łatwiej uszkodzić, inne znacznie trudniej. Pojazdy bojowe posiadają specjalne pancerze chro-
niące je przed skutkami trafienia standardowych broni, czasem również inne, bardziej wymyślne zabezpieczenia, które chronią Je przed 
efektami spowodowanymi użyciem broni mniej konwencjonalnych, W zależności od tego, jak trudno jest uszkodzić określone urządzenie 
oraz od tego, z jakie) broni strzelasz, powinieneś przyznać modyfikator szansy trafienia. Spowoduje to podniesienie lub obniżenie praw-
dopodobieństwa osiągnięcia określonego rezultatu — a więc spowodowania określonych uszkodzeń. Posługuj się logiką. Ze zwykłego 
pistoletu nie da się uszkodzić gwiezdnego niszczyciela nawet nie ma po co przeprowadzać testu,
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Czasem, jeśli uznasz, ze skala klas sprawności jest zbyt mała, byś mógł płynnie regulować uszkadzanie jakiegoś robota bojowego czy 
innego, podobnego przeciwnika, możesz modyfikować wyłącznie wskaźnik sprawności. W szczególnych przypadkach, możesz stosować 
również wartości pośrednie między Masami.

Pamiętaj — współczynniki maja cl tylko pomoc w prowadzeniu przygody, Najważniejszy jest twój opis. Jeśli uznasz (na podstawie rezul-
tatu testu trafienia lub — lepiej — na podstawie tego, co chcesz przekazać graczom w swej opowieści), że uszkodzenie jest zbyt małe 
w stosunku do przewidywane; utraty sprawności — zmodyfikuj ją według własnego uznania.

Na przykład, opisujesz, że strzał z pistoletu laserowego zniszczył antenkę automatycznego czołgu. To drobne uszkodzenie, nie mogące 
w jakikolwiek sposób obniżyć zdolności bojowej pojazdu — jego sprawność nie ulega zmianie. Z drugiej strony, utrata anteny, uniemożli-
wiając komunikację, może w inny sposób wpłynąć na tok wydarzeń...

2: Broń
Poniżej podajemy kilka nowych rodzajów broni, które można spotkać na terenie Pasa Mutantów. Warto zauważyć, że z uwagi na zróżnico-
waną celność różnych broni oraz zadawane przez nie uszkodzenia, można oddzielnie stosować modyfikatory szansy trafienia (zależne od 
celności) oraz modyfikatory otrzymanego rezultatu (zależne od zadawanych obrażeń). Jednak takie rozróżnienie będzie potrzebne rzadko 
— w większości wypadków staraj się go nie stosować (co znacznie przyspieszy grę), a najlepiej w ogóle obejść się bez kostek (co uczyni 
ja całkowicie płynną).

Warto zwrócić uwagę na pewien szczegół — w naszym systemie występuje duża różnorodność broni — oraz wynikająca z tego znaczna 
rozpiętość celów i ich opancerzeń. Wobec tego należy sobie zdawać sprawę z tego, że słabsze bronie nie maga w żaden sposób od-
działać na potężniejsze cele, i na odwrót — broń przeznaczona do niszczenia potężnych celów z łatwością, bez zbędnych problemów 
zmiata z powierzchni ziemi mniejsze cele. Takie sprawy określane są standardowo w SSS za pomocą rezultatów testów trafień, lecz nie 
powinieneś polegać na nich do końca — warto, byś również rozpatrywał je na zdrowy rozsądek, biorąc pod uwagę realne możliwości 
atakującego i celu. W ten sposób unikniesz wykonywania niepotrzebnych testów, które będą wskazywać nieprawdopodobne wyniki. Jeśli 
chodzi o zasady — Skrócony System Starć nie jest w stanie dać pełnej odpowiedzi na takie pytania; wkrótce postaramy się opublikować 
bardziej rozbudowany Ogólny System Akcji (OSA), który będzie zawierał w sobie wszystkie te elementy.

Pistolet laserowy IGF Flashlight „Latarka”
Jest to jedna z ciekawszych broni, jakie można znaleźć na terenie Pasa. Równocześnie jedna z rzadziej spotykanych — z uwagi na swa 
wartość, Flashlight jest bardzo mały w stosunku do swych możliwości. Używany głównie przez Flotę Imperialną — dostępny w Pasie 
również praktycznie tylko z tego źródła. Flashlight, w przeciwieństwie do najczęściej stosowanych odmian broni laserowej, nie wymaga 
stosowania instalacji cybernetycznych — co więcej, nie da się go także podłączyć do żadnych wspomagaczy tego typu, gdyż w celu 
maksymalnej minimalizacji wymiarów nie zastosowano w nim niezbędnych do tego układów. Wewnętrzny akumulator mieści 30 jednostek 
energetycznych. Jeden strzał zabiera 1-3 jednostek w zależności od mocy, którą ustawia się przełącznikiem na lufie. Ustawiona moc jest 
jednocześnie modyfikatorem rezultatu testu trafienia tzn. strzał dwujednostkowy to modyfikator +2 do rezultatu). Zużytą energię można 
oczywiście uzupełniać.
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Pojemność magazynka: 20 jednostek
Możliwości strzału: 1 strzał o stopniowanej mocy 

(1/2/3 jednostki)
Szybkostrzelność: 1 strzał na 20 sekund
Rodzaj amunicji: Energia elektryczna
Celownik: Brak

Pistolet maszynowy N Kar/P-20
To dość antyczna już broń wojskowa, jednak na Ariadnie dość popularna i często spotykana. Nie korzysta w ogóle z instalacji cybernetycznych. 
Amunicją są metalizowane pociski eksplodujące NaD kalibru 5 mm, stanowiące starsza generację amunicji NsX. Oczywiście mają również 
znacznie mniejszą moc uderzeniową. Praktycznie nadaje się wyłącznie do walki z nieopancerzonymi ludźmi i innymi istotami organicznymi.

Pojemność magazynka: 20 naboi 
Możliwości strzału: 1 pocisk/3 pociski/ogień ciągły
Szybkostrzelność: 10 na sekundę 
Rodzaj amunicji: NaD 5mm 
Celownik: wyłącznie optyczny

Działo dezorganizacyjne Foublera
Ta sporej wielkości broń jest powiększoną i ulepszona wersja zwykłego, ręcznego dezorganizatora, W porównaniu z nim ma znacznie 
zwiększony zasięg i efekty działania (trudniej się przed nim osłonić). Podczas wojen było stosowane przez Flotę Imperialną do walki ze 
zautomatyzowanymi maszynami bojowymi oraz piechotą cyberżołnierzy. Efektywny zasięg działa wynosi około 500 
metrów. W chwili aktywacji wysyła falę Foublera, dzięki której większość urządzeń znajdujących się w obszarze 
działania jest efektywnie uszkadzana (prawdopodobieństwo 50%). Osłony organiczne obniżają to prawdo-
podobieństwo, jednak w promieniu 20 metrów od działa nigdy nie spada ono do zera. Zniszczenie aktyw-
nych wszczepów cybernetycznych zazwyczaj wywołuje spięcia powodujące trwałe uszkodzenia układu 
nerwowego,

3: Mózg wojenny — Garda
Wersja komercyjna z zestawem 6, 9 lub 12 końcówek, typ samonośny

Niech was nie zmyli to, że pojazd jest mały i nie sterczą z niego żadne lufy. To tylko mózg. GARDA to mały pojazd gąsiennicowy, do-
skonale chroniony tytanowym pancerzem. Ma długość pięćdziesięciu centymetrów, wysokość trzydziestu, waży tonę. Posiada aktywne 
pole kameleona — gdy pojazd stoi, osłania go projekcja kawałka skały lub rośliny. Gdy się porusza (max. 100 km/h), emituje obraz aria-
dańskiego pancernika lub innego małego zwierzęcia. Nie jest to jednak projekcja idealna — z odległości pięćdziesięciu metrów człowiek 
dostrzeże, że obserwowany przezeń zwierzak wygląda cokolwiek podejrzanie,
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Pancerz i miraże chronią to, co stanowi Istotę Gardy — superszybki komputer wojskowy, sterujący końcówkami bojowymi,

Gardę produkowano z podzespołów importowanych na Ariadnę jeszcze przed wielką wojną. W tej chwili nie wytwarza się nowych mó-
zgów, natomiast w kilku enklawach są produkowane zestawy peryferii. Hodowla jednej takiej końcówki trwa ok. 2 lat.

Końcówka Gardy to klon żołnierza — stwora bez własnej świadomości, z procesorem osobowości wszczepionym w czaszkę, zdalnie ste-
rowanego przez Gardę. Na Ariadnie przechowały się matryce trzech rodzajów takich klonów,

1.  Humanoid: Wysoki, barczysty, całkowicie łysy, z wyraźnie prężącymi się pod skóra wszczepami sztucznych ścięgien i mięśni. Zazwy-
czaj ubrany w ochronny pancerz i hełm. wyposażony w noktowizory. Zwinny (8), szybki (biegnie z szybkością 100m/9 sek.), silny (7). 
Uzbrojony przeważnie w broń konwencjonalną, często laserową (strzał — około 20 jednostek energetycznych],

2.  Arachnoid: Ośmionogi, pająkokształtny stwór, cztery przednie kończyny są chwytne. Procesor sterujący ukryty jest w małym, bezwło-
sym korpusie. Przeciętna końcówka tego typu ma wysokość jednego metra. Jest nieco wolniejsza i słabsza od człekokształtnej. za to 
doskonale porusza się w trudnym, skalistym terenie. Wyposażenie — takie jak humanoida. Jest znacznie zwinniejszy od człowieka (9), 
lecz słabszy (5), a przede wszystkim dysponujący większą masą, chwytnością i większa ilością kończyn.
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3.  Ornitoid: Najrzadziej spotykana końcówka latająca. Nieduży, ptakokształtny stwór, słabo opancerzony i uzbrojony (w przytwierdzony 
na stałe do tułowia miotacz). Zazwyczaj pełni funkcje zwiadowcze. Strącony — eksploduje w zetknięciu z ziemia. Szybkość lotu — oko-
ło 100m/17 sek. Siła (6) i zwinność (5) mniejsza niż ludzka, jednak dzięki umiejętności lotu ma znacznie większe możliwości.

Przykładowy zestaw Garda, produkowany przez zakłady zbrojeniowe Enklawy Arachne: jednostka centralna + 9 końcówek (1 ptakoid, 4 
arachnoidy, 4 humanoidy).

Mózg kontroluje końcówki w promieniu 3 km (chyba, że szczegółowy opis miejsca mówi inaczej). Żadna końcówka nie opuści tego obsza-
ru. Obezwładniona i wyniesiona z niego — obumiera w ciągu godziny (jeśli w czasie tej godziny na powrót znajdzie się w zasięgu Mózgu 
— znów wchodzi w jego obszar kontroli).

Jedynym sposobem całkowitego zniszczenia Gardy jest likwidacja Mózgu, nie jest to jednak łatwe. Po pierwsze, trzeba pojazd namierzyć 
(trzeba w tym celu posiadać odpowiednie urządzenie namierzające — przykłady można znaleźć w pierwszej Strefie Śmierci, Po drugie, 
trzeba pokonać końcówki, które porzucą każde zadanie, by chronić swój mózg. Nie jest to proste, zważywszy, że są to doskonali żołnierze. 
Po trzecie wreszcie, trzeba dysponować bronią, która będzie w stanie zaszkodzić pojazdowi. Garda dysponuje zbyt silnym opancerze-
niem, by zwykła broń ręczna mogła się okazać skuteczna — tu potrzebne jest co najmniej działo dezorganizacyjne lub inna broń typowo 
bojowa o podobnej sile rażenia.

Garda stara się chronić swoje końcówki (kosztują i są przydatne), ale oczywiście poświęci je zawsze, gdy będzie tego wymagało dobro akcji.

Mózg, którego końcówki zlikwidowano, lub który uznał, ze dalsze działanie nie przyniesie mu powodzenia, wycofuje się do najbliższej 
placówki swego właściciela. Jeśli Mózg zostanie zniszczony, wszystkie funkcjonujące końcówki obumierają.

Sztuczna inteligencja Mózgu nie jest w stanie realizować zbyt skomplikowanych zadań w zbyt trudnym terenie. Urządzenie to sprawdza 
się jednak wyśmienicie np. na obrzeżach Enklaw czy karnych kopalniach biomasy, pełniąc funkcje wartownicze i patrolowe.

Cały zestaw może pracować bez przerwy około 20 dni. Potem konieczny jest powrót do bazy, aby zregenerować podzespoły mózgu i ciała 
końcówek. Jedna końcówka, o ile wcześniej nie ulegnie zniszczeniu, może żyć do czterech lat.

4: Propozycje scenariusza [ściśle tajne – tylko dla MG]
Proponujemy, abyś kontynuował pierwszą przygodę. Gracze, którzy ja przeżyli muszą się zagospodarować w Pasie. Znaleźć lub zdobyć 
bazę. Pokonać najbliższą hordę mutantów. Zmierzyć się z grupa pościgową albo patrolem z Enklawy. Jeśli któryś z twoich graczy zginał 
— niech dołączy do grupy jako nowa postać (na przykład dysydent, który uciekł do Pasa z kopalni biomasy).

Żeby żołnierze mogli czuć się w Pasie bezpiecznie, muszą zdobyć więcej broni. Dowiadują się (np. od konającego, znalezionego na pu-
styni człowieka; albo rejestrując dziwne sygnały za pomocą dekodera), ze, w pościgu za hordą mutantów, dość głęboko w obszar Pasa 
zapuścił się robot bojowy Garda. To doskonały moment, żeby go zaatakować — kilka końcówek już zniszczono, a inne są uszkodzone. 
(A może z tą propozycja przyjdzie do grupy przedstawiciel innej bandy dysydenckiej. Zaproponuje współpracę. Gracze muszą się na to 
zgodzić, by osiągnąć sukces. Jednak cały czas muszą się liczyć, że ich nowi kompani, po skończonej robocie, zechcą ich oszukać. Czy 
tak się stanie?). Garda poradzi sobie z mutantami, ale jeśli w drodze powrotnej napotka oddział uzbrojonych ludzi — może mleć kłopoty. 
A przecież każda końcówka Gardy ma przy sobie broń, amunicję, baterie energetyczne, pastylki odżywiające. Warto zaryzykować. Oczy-
wiście, po drodze zafunduj swoim graczom spotkanie z wrogą grupą (może też czającą się na Gardę?), mutantami czy niebezpiecznymi 
stworzeniami.
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Przygodę z mózgiem bojowym możesz zawsze jakoś rozwi-
nąć. Kto jest właścicielem tego pojazdu? Być może funkcjonuje 
jeszcze od czasów wielkiej wojny, być może jest całkiem nowy. 
Czy działa na własną rękę, czy jest po prostu bronią którejś 
z Enklaw, czy też kieruje nim jakaś trzecia siła, mieszcząca się 
na terenie Pasa? Jeśli gracze nie pokonali całkowicie hakerow 
z pierwszego scenariusza, być może teraz nadeszła pora na 
ostateczna konfrontację?

Być może warto, żeby gracze zapuścili się w strefy graniczne 
Pasa, na których znajdują się obszary ochronne którejś z En-
klaw, na przykład pola stanowiące broń biologiczna — wirusy 
przekształcające świadomość naszych bohaterów, czy też po 
prostu zabójcze toksyny, Może to być wstęp do następnej przy-
gody, która odbywać się będzie już na terenie samej Enklawy.

Powodzenia!
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Specjalne podziękowania za grzybowo-gastronomiczne porady dla Marty i Joasi

Wstęp
Wiadomość z ostatniej chwili: ludzie muszą pić i jeść! Ta przykra (w przypadku wątróbki) albo przyjemna (schabowy dużych rozmia-
rów) czynność jest nieodzowna także dla graczy żyjących w Pasie Mutantów. Istnieją systemy, w których zdobycie żywności nie sprawia 
większych kłopotów — karczmy znajdują się za każdym zakrętem, zaś w przypadku braku niezbędnej do zakupu jadła i napitku gotówki, 
zwykle jakieś dwieście kroków przed karczmą leży w rowie trup. któremu można zabrać mieszek pełen złota, czy tez szczęśliwie podąża 
z naprzeciwka tłusty kupiec bez żadnej ochrony, za to z pełnymi sakwami, zwiastującymi prawdziwą ucztę.

Życie w Pasie Mutantów nie jest takie proste. Przebywający tam ludzie każdego dnia muszą wykonywać ciężką pracę fizyczną, a w związ-
ku z tym muszą też właściwie się odżywiać. Prowadzący przygodę musi pamiętać o tym szczególe, aby gra była realistyczna, a kreowany 
świat wiarygodny. Przy okazji polowań czy walki o żywność można też zafundować bohaterom wiele atrakcji i rozbudowujących fabułę 
niespodzianek.

Źródła żywności
W Pasie Mutantów żywność zdobywa się na wiele sposobów — niektóre z nich nie wiążą się z żadnym ryzykiem, ale przy innych można 
stracić nie tylko czas, ale i życie. Najnowocześniejszej technice towarzyszą tam bardzo prymitywne obyczaje.

1. Polowanie
Mięso dzikich stworzeń najlepiej zdobyć podczas polowania, choć bardziej leniwi i mniej wybredni mogą tez odpędzić jakiegoś drapieżnika od 
świeżo upolowanej ofiary lub zadowolić się konsumpcją padliny. W Pasie Mutantów praktycznie żadne stworzenie nie umiera ze starości. Gdy 
tylko któreś z nich osłabnie, staje się łupem silniejszych drapieżników. Jeśli jakieś zwierzę porusza się podejrzanie wolno, wydając się łatwym 
łupem, to najprawdopodobniej jest chore. Warto więc przyjrzeć się takiemu stworowi dokładnie, zanim się go wrzuci do kotła.

W większych zbiornikach wodnych można łowić ryby, mięczaki, płazy. Zgłodniali mieszkańcy Pasa nie gardzą też owadami, tłustymi lar-
wami i tym podobnym paskudztwem. Liczy się białko

3
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2. Stare zapasy
W starych bunkrach, wrakach rozbitych pojazdów, zatopionych w jeziorach skrzyniach można trafić na zapa-
sy, pochodzące jeszcze. z czasów wojny. To dlatego każdy odkryty podziemny schron wart jest penetracji, 
co jednak czasem bywa dość ryzykowne. Oczywiście spora część tego jedzenia dawno już się zepsuła, ale 
część puszek i plastykowych opakowań wytrzymało próbę czasu. Można w nich znaleźć mięso, koncentraty 
odżywcze, mleko w proszku, mąkę. Taka zdobycz jest w Pasie bezcennym skarbem, stąd też między dysyden-
tami. a półludzkimi mutantami nie raz już doszło do krwawej bitwy o stary magazyn żywności. Rzecz jasna, należy pamiętać, że jedzenie 
takie także może być niebezpieczne — skażone promieniotwórczo lub chemicznie. Mogą się w nim zalęgnąć jakieś mikroorganizmy, czę-
stokroć wywołujące u niefrasobliwych żarłoków przeróżne choroby.

3. Kanibalizm
Konsumowanie przedstawicieli własnego gatunku nie jest zjawiskiem powszechnym w świecie zwierząt, i ludzi, ale przecież występuje. 
Szczególnie w okolicach, gdzie istnieje permanentny brak żywności — tak jak w Pasie Mutantów. Dysydenci, którzy dopiero od niedawna 
żyją w Strefie, raczej nie dopuszczają się tego procederu. Wciąż jeszcze pielęgnują nawyki i zwyczaje wyniesione ze świata cywilizowa-
nego (o ile takim można nazwać zniszczoną planetę Ariadnę). Oczywiście — do czasu. Kanibalizm jest natomiast powszechny w hordach 
mutantów, szczególnie tych bardziej odczłowieczonych. Tam dobija się i zjada starych, chorych czy okaleczonych kompanów, którzy nie 
maja już siły się bronić Zjada się także — często w sposób rytualny — zabitych i schwytanych wrogów (jeśli schwyta się ich większa licz-
bę, np. po pokonaniu wrogiej hordy, trzyma się niektórych przez kilka dni w zapasie — jak gdyby w spiżarni). Jeśli kobiety rodzą zbyt dużo 
dzieci, to najsłabsze młode z miotu zostają zabite i zjedzone (czasem przez cala grupę, ale częściej przez osłabiona porodem matkę lub 
przez rodzeństwo). Zdarzały się przypadki, że odcięci od świata w zwalonych bunkrach ludzie, mający pod dostatkiem żywności, a pozba-
wieni wody, zabijali się nawzajem, aby pić krew.

W obszarze Pasa odbywają się też często polowania, organizowane przez łowców narządów, pracujących dla klinik w Enklawach oraz 
przez myśliwych, chwytających ludzi, przerabianych potem na cyberniewolników, O tych zjawiskach napiszemy w kolejnych odcinkach 
Strefy Śmierci.

4. Żywność syntetyczna
Biochemia i genetyka umożliwiła wyprodukowanie wielu rodzajów syntetycznej żywności. Zawierają one stężone ilości białka, węglowoda-
nów, witamin i innych niezbędnych dla organizmu elementów. Są to produkty niezwykle pożądane przez mieszkańców Pasa. Produkuje 
się je wyłącznie w Enklawach, tak więc dysydenci mogą je zdobywać zbrojnie (atakując konwoje, patrole lub położone na obrzeżach ma-
gazyny, co jest wyjątkowo ryzykowne) lub kupić (lepiej zorganizowane grupy z Pasa maja swoich ludzi w slumsach i na granicach Enklaw) 
Szczegółowo opiszemy dwa rodzaje syntetycznej żywności,

- Biomasa żywnościowa — podstawowe źródło pokarmu biedniejszych mieszkańców Enklaw, niewolników, cyberniewolników i mu-
tantów roboczych. Hodowana jest w specjalnych basenach l wydobywana maszynowo w sposób, przypominający trochę górnictwo 
odkrywkowe. W stanie przetworzonym stanowi gęstą pastę, sztucznie barwioną i aromatyzowaną. Dzienna racja o wadze 500 g (w 
puszkach lub tubach) zaspokaja potrzeby dorosłego, ciężko pracującego mężczyzny. Istnieje wiele przepisów na nadanie tej papce ja-
kiegoś przyjemniejszego smaku (choć po przyrządzeniu traci część własności odżywczych — trzeba więc zjeść jej więcej, co z punktu 
widzenia dysydentów jest oczywistym marnotrawstwem). Nie będziemy tu cytować dziesiątków atrakcyjnych nazw, które jednoznacznie 
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określają, z czym kojarzy się biomasa mieszkańcom Enklaw i Strefy. W stanie nieprzetworzonym biomasa jest rzadką mazią o paskud-
nym zapachu i podłym smaku — ale i tak nadaje się do jedzenia — dzienna racja dla człowieka wynosi ok. 1 kg Zdarzały się przypadki 
przykręcania kranów do rurociągów pompujących biomasę z kopalń do przetwórni. W większości Enklaw kradzież żywności jest. kara-
na śmiercią.

- Pakiety wojskowe — to porcje żywności o jeszcze wyższym stopniu przetworzenia, praktycznie dostępne wyłącznie dla wojska. Spra-
sowana tabliczka o wadze 100 g realizuje dzienne zapotrzebowanie na żywność nawet ciężko pracującego człowieka. Ekwipunek 
żołnierza z enklawy Arachne zawiera 10 takich porcji. Zdobycie pakietów wojskowych praktycznie nie jest możliwe na drodze handlu, 
a nawet przemytu, można je co najwyżej odebrać pokonanym żołnierzom — a to nie jest proste. Po dwudziestu dniach spożywania 
wyłącznie (czy też prawie wyłącznie) tabliczek pakietu organizm zaczyna przejawiać oznaki wycieńczenia głodowego i awitaminozy. 
Nie którzy twierdzą. że pakiety faszerowane są pobudzającymi narkotykami, znoszącymi łaknienie i uczucie głodu.

- Symulatory biochemiczne. Na czarnym rynku można zdobyć wysokoenergetyczne tabletki, zastrzyki, podskórne serwery żywnościowe, 
wykorzystywane głównie przez komputerowych narkomanów — wirtmanów, wchodzących w siec na dłuższy okres czasu. Dostarczają 
one organizmowi wielu potrzebnych składników i symulują poczucie sytości. Jednak ich regularne (przez 4-5 dni lub nawet jednorazo-
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we) stosowanie może doprowadzić do wielu przykrych konsekwencji — uzależnienia, zatrucia organizmu, choroby. Jednak dysydenci 
chętnie przechowują zapas takich środków. Dzięki nim, w razie długotrwałych problemów ze zdobyciem żywności. mogą przez kilka 
dni funkcjonować normalnie.

O witaminach l środkach regenerujących organizm napiszemy przy okazji omawiania systemu medycznego Ariadny.

5. Rolnictwo
Bardziej rozwinięte grupy dysydentów, posiadające własne, bezpieczne siedziby mogą hodować żywność. W najbardziej prymitywnym 
wydaniu będzie to opieka nad obszarem porośniętym owocującymi roślinami, jadalnymi kłączami lub miejscami wylęgu ariadańskich 
ptaków. Czasami spotyka się też uprawy jadalnych roślin lub hodowle niektórych zwierząt, zapewniających świeże mięso, mleko lub jaja. 
Krążą liczne plotki, jakoby w niektórych bunkrach natrafiono na sprawne agregaty żywnościowe. Miały one stanowić źródło wysokoener-
getycznej żywności dla kryjących się tam ludzi, pozyskiwanej na drodze zamkniętego obiegu produktów przemiany materii. Mogły przez 
wiele lat zaspokajać potrzeby żyjących wewnątrz ludzi — do czasu, aż radioaktywność na powierzchni Ariadny obniży się na tyle, by mogli 
oni bezpiecznie opuścić schrony. Agregaty te działają na zasadzie klonowania, produkując rożne odmiany białka roślinnego i zwierzęcego 
w postaci biomasy, bulw, odżywczego soku. Jednak żadna grupa nie przyznaje się do tego, że dysponuje takimi agregatami -z uwagi na 
własne bezpieczeństwo, gdyż stałaby się wtedy celem nieustannych napadów innych hord i grup. Także władze Enklawy, dowiedziawszy 
się o ich istnieniu (szpiedzy, cybeniewolnicy, nasłuch) na pewno wysiałyby zbrojną ekspedycję, aby pozyskać dla siebie każdy sprawny 
relikt dawnej technologii — stanowiąc dla dysydentów naprawdę śmiertelne zagrożenie.

6. Łupiestwo i handel
Dysydenci czasami kupują żywność, na przykład od działających na terenie Enklawy złodziei albo od żyjących na obrzeżach samodziel-
nych farmerów. Takie farmy, transporty i magazyny żywności są gorzej strzeżone, dlatego też najbardziej oddalone od centrum kopalnie 
biomasy stają się czasem obiektem ataku bardziej przedsiębiorczych grup. Zwykle jest co ostateczność, bowiem w takich wypadkach En-
klawa reaguje z cala stanowczością, wysyłając silne oddziały pościgowe, w których skład wchodzą cyberżołnierze — a to dla dysydentów 
oznacza z reguły śmierć, Czasem jednak, gdy stawka są np., większe zapasy pakietów wojskowych lub wysoko przetworzonej biomasy, 
dysydenci podejmują ryzyko bardziej radykalnych działań.

Uwaga: każdy kontakt dysydentów z cyberżołnierzami grozi tym pierwszym całkowitą zagładą. W numerze czerwcowym ukaże 
się przygoda, której akcja będzie rozgrywać się na pograniczu enklawy l pasa mutantów. Do tego czasu proponujemy ci, mistrzu 
gry, abyś prowadził swoich bohaterów jedynie po bezdrożach spustoszonych wojną terenów.

Napoje
Każdy człowiek musi pić. Źródło wody w Pasie stanowią naturalne zbiorniki i deszcze. Istnieją rośliny, których soczyste owoce i łodygi 
mogą ugasić pragnienie. Zwykle rośliny takie w jakiś sposób zabezpieczają się przed spragnionymi zwierzętami — maja kłujące, czasem 
zatrute kolce, ich owoce rosną na czubkach wysokich łodyg lub także są czasem trujące. Mutanci i dzicy ludzie często polują, aby zaspo-
koić pragnienie krwią upolowanych zwierząt. Trzeba zachować ostrożność, kiedy znajduje się nowe źródło wody, gdyż może być skażona, 
podobnie zresztą jak ta, wyciskana z łodyg. Często stojąca woda jest zanieczyszczona trującymi chemikaliami lub glonami, lub tez może 
być pożywką dla licznych chorobotwórczych mikroorganizmów i niewidocznych gołym okiem, niebezpiecznych pasożytów,
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Istnieje kilka gatunków roślin, z których za pomocą dość prostych metod można produkować alkohol i środki halucynogenne. Nie jest to 
jednak częste zjawisko w Pasie ze względu na dużą dostępność syntetycznych narkotyków, pochodzących z Enklaw i możliwości do-
świadczenia domózgowych symulacji wirtualnych.

Diety
Oczywiście — Eskimosi jedzą tylko mięso i żyją. Ale co to za życie. Na dodatek od pokoleń są do takiej diety przystosowani. Inaczej ma 
się sprawa z poważnym urzędnikiem Enklawy, przyzwyczajonym do luksusu i wystawnego życia, który nagle zostaje zesłany do Pasa 
Mutantów i tam musi wsuwać bulwy, robaki i padlinę. Podajemy tu dwa przykłady dziennej porcji żywności, którą musi pochłonąć ciężko 
pracujący mężczyzna, aby być najedzonym i w miarę normalnie funkcjonować:

DIETA 1: mięso — 0,5 kg; bulwy (podobne do ziemniaka) — 0,5 kg;

pieczywo (podpłomyki) — 0,5 kg; owoce -1 kg; tłuszcz — 0,1 kg, trochę miodu (słodyczy)

DIETA 2: ryba — 0,3 kg; kłącza — 0,3 kg; ziarna zbóż — 0,3 kg; mleko — 0,5 kg; olej — 0,1 kg; owoce — 0,3 kg; pieczywo — 0,3 kg; 
cukier, miód

Obie diety są jak na warunki Pasa dość luksusowe. Nie sądzimy, aby Mistrz Gry musiał przed każda rozgrywka ustalać takie menu z do-
kładnością do grama. Niemniej, powinien mieć ogólny pogląd, ile musi zjeść człowiek, aby żyć. Oczywiście możesz to zmienić zgodnie ze 
swoim zamysłem, np. karmiąc ludzi produktami nowoczesnej biochemii i genetyki — stymulatorami, wypełniaczami, koncentratami.

Konsekwencje niedożywienia lub braku witamin
Bez jedzenia można wytrzymać dość długo, szczególnie jeśli ma się dostateczny zapas napojów. Nie oznacza to jednak, że można nie 
jeść wiecznie. Człowiek wygłodzony słabnie, a co za tym idzie, ma większe kłopoty ze zdobyciem żywności — a więc słabnie jeszcze 
bardziej, To zaklęte koło doprowadziło do śmierci niejednego dysydenta. Widmo głodowej śmierci może najporządniejszego człowieka 
przemienić w bestię, gotową okradać, zabijać czy nawet konsumować swoich kompanów. Tacy ludzie często mają, tzw. głodowe wizje.

Długotrwały brak pożywienia powoduje oczywiście spadek kondycji bohatera. Szybkość, z jaką kondycja postaci spada zależy od wielu 
czynników, w szczególności od wysiłku fizycznego, dlatego też określenie dokładnych skutków głodu pozostawiamy mistrzowi gry,

Nie chcemy podawać tu szczegółowych tabel dietetycznych, ale bardziej dociekliwych MG informujemy, że skutki braku poszczególnych 
składników diety mogą być następujące:

węglowodany — osłabienie; błonnik — nowotwory układu pokarmowego, otyłość: białka — zahamowanie wzrostu i regeneracji: pierwiast-
ki: Fe — anemia, J — tarczyca; F — próchnica; witaminy: C — szkorbut; A — zaburzenia wzroku: B1 — beri-beri; K — brak krzepliwości 
krwi; E — bezpłodność, przyspieszone starzenie się; D — krzywica,

Pamiętaj też, ze wielu bohaterów naszej gry ma różnego rodzaju wszczepy i korzysta z różnorakich wspomagań elektronicznych i hormo-
nalnych. Niektóre z nich mogą pomóc przetrwać ciężkie chwile. Ale inne z kolei mogą tylko spotęgować niszczycielskie dla organizmu 
skutki niedożywienia. Rozstrojony organizm rozłazi się wtedy jak popruta, szmaciana lalka — pęka skóra, ciało wokół wszczepów zaczyna 
się jątrzyć, następuje paraliż sztucznych organów, śmierć symbiotycznych organizmów (np. wielu informatyków korzysta z symbiotycznych 
grzybów, które oczyszczają ich organizm ze stymulatorów chemicznych, niezbędnych przy pracy w Sieci w czasie realnym. Taki symbiont 
także musi być doskonale odżywiany).
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Ciekawe przypadki
Oto kilka dodatkowych informacji o problemach kulinarnych w Pasie oraz propozycje ich wykorzystania w rozgrywanych scenariuszach.

1. Konieczność pościgu za zwierzyną lub poszukiwania jadalnych roślin to dobry sposób, by zmusić bohaterów do opuszczenia ich bez-
pieczne go rewiru i zaatakowania groźnego zwierzęcia lub jakiejś grupy dysydentów czy mutantów (a w ostateczności nawet żołnierzy 
Enklaw), których podejrzewa się o posiadanie obfitych zapasów. Dokładnie z tych samych powodów gracze mogą być atakowani przez 
różnych bohaterów niezależnych,

2.  Szczególnie atrakcyjnym łupem są gniazda z jajami lub młodymi różnych gatunków ptaków — gwarantują dużo młodego, świeżego 
mięska. A jeśli się ma trochę cierpliwości, można się też przyczaić i zapolować na rodziców. Zwykle jest to bardzo ryzykowne, nawet 
małe zwierzęta dla obrony gniazda i młodych gotowe są do śmiertelnej walki.

3.  Zdarzały się przypadki, ze poszczególne grupy podrzucały sobie zatrutą żywność. Kilkakrotnie podobne akcję przeprowadzały władze 
Enklaw-na obszarze Pasa nieoczekiwanie rozbijał się, niby to przypadkiem, transporter z żywnością. Ucieszeni mutanci przenosili za-
pas do swoich kryjówek i urządzali ucztę. Po kilku dniach (opóźnione działanie — aby wszyscy z danej grupy choć skosztowali jedze-
nia) uaktywniała się śmiertelna trucizna.

4.  Hakerzy i wirtmani mogą przebywać w Sieci tak długo, jak długo ich organizm nie zaczyna wykazywać nadmiernego głodu i pragnie-
nia. Niektórzy rozwiązują ten problem, stosując uśmierzacze farmakologiczne. Inni używają specjalnego oprogramowania — symula-
torów sytości. To niebezpieczna zabawa. Może doprowadzić do głodowej śmierci pogrążonego w Sieci wirtmana, ponieważ program 
będzie blokował sygnały o wycieńczeniu, a symulował sytość i pełnię sił.

5.  W Pasie nie ma łatwych zdobyczy. Jeśli bohater zobaczy gdzieś soczyste owoce, to nie powinien przestać myśleć, nawet jeśli jest 
bardzo głodny. Pękata bulwa może okazać się wabikiem mięsożernej rośliny. Wodnistą łodygę będą chronić trujące kolce. Obok gniaz-
da pełnego tłustych larw czaić się mogą zastępy owadów-wojowników, których masa powali łakomego człowieka na ziemię, a ostre 
żuwaczki objedzą jego ciało do kości w ciągu kilku minut.

6.  Zbyt nowoczesna broń także może stwarzać problemy, choć z pozoru wydaje się to raczej dziwne. A jednak — wiele rodzajów uży-
wanych w Pasie broni po prostu fizycznie unicestwia przeciwnika. Tymczasem z anihilowanego, wysadzonego w powietrze. czy spa-
lonego laserem zwierzaka nie ma raczej żadnego pożytku. Z kolei broń niszcząca elektronikę (np. dezorganizator Foublera) w starciu 
z rozwścieczonym drapieżnikiem jest w ogóle nieprzydatna (chyba że jako maczuga), Często więc ludzie, choć wyposażeni w najlep-
szą broń, podczas polowań muszą się przestawić na bardziej prymitywny sprzęt — łuki, sidła, wilcze doły, wnyki.

7.  Stwarzaj swoim graczom różne stresujące sytuacje, związane z konsumpcją. Zmuś do walki w obronie własnego ciała, do jedzenia 
rzeczy paskudnych w smaku i wyglądzie albo nawet do dokonywania wyborów podstawowych, np. — kanibalizm czy śmierć. Żyjący 
w Pasie ludzie mają być brudni, zmęczeni i głodni, ciągle zagrożeni, zmuszeni do walki o przeżycie każdego kolejnego dnia. Wtedy do-
piero w pełni zrozumieją ciężar i wyzwanie różnego rodzaju atrakcji dodatkowych — tajnych misji, napadów, lokalnych wojen. Pamiętaj: 
w Pasie Mutantów niczego nie boi się tylko truposz,

Zakończymy ten rozdzialik jednym słowem: SMACZNEGO!
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Fauna i Flora
Przedstawiamy kilka nowych obiektów ariadanskiej flory i fauny. Bardziej szczegółowo zajmiemy się tą kwestią w jednym z następnych 
odcinków „Strefy Śmierci”. W tym numerze prezentujemy po prostu kilka gatunków zwierząt i roślin oraz związane z nimi możliwości 
wzbogacenia fabuły, zwłaszcza w kontekście rozdziału o zdobywaniu jedzenia. Jeśli gracze nie znają opisów zwierząt (co byłoby wska-
zane, szczególnie podczas pierwszej lub drugiej przygody rozgrywanej na obszarze Pasa, to spotkania z naszymi stworzonkami mogą 
się okazać dla nich ciekawą, a czasem śmiertelnie niebezpieczną niespodzianką. Jeśli twoi gracze są już bardziej doświadczeni, musisz 
postarać się o to, by ich czymś zaskoczyć (a doświadczenia w naszej grze nie zdobywa się za pomocą losowania kostkami, a jedynie 
poprzez rozegranie odpowiedniej liczby przygód — czytaj: przeżycia w Pasie Mutantów odpowiednio długiego czasu). Tak steruj akcją, 
by nawet spotkanie ze stworem już znanym mogło przynieść element zaskoczenia. Odwróć uwagę graczy, wymyśl jakąś mutację, która 
zmieni nieco zachowanie stworzenia, przygotuj dodatkowe pułapki. Oczywiście pamiętając o tym, że żołnierz, który przeżył już w strefie 
niejedną przygodę (tzn. gracz, który ma za sobą kilka sesji i dobrze zna świat opisywany w „MiM”) powinien lepiej dawać sobie radę niż 
debiutant. I jeszcze jedno: nie oszczędzaj swojej wyobraźni. Opisujemy stworzenia przykładowe, typowych przedstawicieli danych gatun-
ków. W Pasie występują niezliczone odmiany gatunkowe, mutacje i znaczne różnice w zachowaniu podobnych do siebie na pierwszy rzut 
oka zwierząt oraz roślin

l jeszcze jedna uwaga: chcemy tworzyć ten atlas zoologiczny bardzo dokładnie — opisywać nie tylko sam wygląd poszczególnych stwo-
rzeń, ale także ich zachowania, nawyki, sposób rozmnażania. Powoli, acz systematycznie chcemy opisać bogatą biocenozę Pasa Mutan-
tów w taki sposób, by MG mógł stworzyć jej wiarygodny, pełen niespodzianek i ciekawych sytuacji obraz.

1.  Hargawa (zwana też „źródełkiem szczęścia”) — podobna do kaktusa roślina o soczystym miąż-
szu, pełnym kwaśnego, lekko sfermentowanego płynu, z którego produkuje się alkohol. Najwięk-
sze okazy hargawy sięgają półtora metra wysokości. Cała roślina pokryta jest mnóstwem ostrych 
kolców. w większości zatrutych. Ukłucie takiego kolca zabija mniejsze zwierzęta, a u człowieka 
— w zależności od odmiany rośliny i odporności ofiary — może spowodować osłabienie, nudno-
ści, bóle mięśni. Zdarzały się tez przypadki śmiertelne. Pomiędzy kolcami hargawy żyją żerujące 
na jej powierzchni bezskrzydłe owady, nazywane blistami. Są dość duże, tłuste i nadają się do 
jedzenia. Istnieją grupy dysydentów ochraniające pola hargaw i co jakiś czas urządzające „żni-
wa” — zbiór blisty ze swojej uprawy.

2.  Na Ariadnie istnieje cała grupa niebezpiecznych pasożytów, żerujących na zwierzętach, mo-
gących też atakować ludzi. Najbardziej powszechne są pasożytnicze grzyby. Rozwijają się one 
w organizmie żywiciela, wykorzystując go, ale nie niszcząc (bo wtedy i same by zginęły). Po 
pewnym czasie okazuje się, że nosiciel nie jest już w stanie „obsłużyć” całej populacji. Wtedy 
grzyby zaczynają wydzielać specjalne hormony i przejmują kontrolę nad układem nerwowym 
żywiciela, wymuszając na nim pewne zachowania. Żywiciel może np. natychmiast i bez względu 
na okoliczności rozpocząć poszukiwania partnera, wabiąc go i zachowując się tak, jakby miał 
okres rui; może też stracić instynkt samozachowawczy, przestać się ukrywać, zacząć poruszać 
się powoli i ospale, nie uciekając przed zagrożeniem; może też sam rozpocząć szaleńcze łowy. 
Chodzi o jedno — żeby żywiciel jak najszybciej zetknął się z innymi stworzeniami. Kontakt ciele-
sny powoduje zakażenie — grzyb pozyskuje w ten sposób kolejnego nosiciela. Każdy gatunek 
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pasożytniczego grzyba żeruje tylko na jednym (czy kilku podobnych) gatunku żywiciela. Jednak po-
jawiają się ich nowe mutacje i słyszano nawet o przypadkach zarażenia ludzi. Mistrz gry może pod-
suwać swoim graczom zakażone grzybem zwierzaki. Jeśli nasi dysydenci połaszczą się na taki ką-
sek, mogą zostać zakażeni. Będą się czuli dziwnie osłabieni, przemęczeni, a po jakimś czasie (2-5 
dni) zaczną się nienormalnie zachowywać. Wyleczenie jest możliwe tylko we wczesnym stadium 
zakażenia. Grzyb znacznie łatwiej poradzi sobie z organizmem osłabionym stosowaniem różnego 
rodzaju wspomagań chemicznych.

3. Haubice to rośliny społeczne, wielkości dużych grzybów. Całymi polami porastają nasłonecznione 
obszary Pasa. Utrzymują się nawet na skalistych tarasach, na których mało innych roślin dałoby 
sobie radę. Same tworzą swoisty ekosystem dla wielu mniejszych stworzeń. Ciekawy jest ich sposób rozmnażania . W promieniach 
słońca kuliste zarodnie, wieńczące szczyty łodyg, pęcznieją. W pewnym momencie te nabrzmiałe bulwy z głośnym hukiem pękają, 
a zarodniki są roznoszone przez wiatr. 

W jednej kolonii występuje specjalizacja poszczególnych osobników. Niektóre wybuchają tylko wtedy (oczywiście, przy nasłonecznieniu). gdy obok prze-
chodzi jakieś stworzenie. Zarodniki wczepiają się wtedy w jego skórę i mogą być przenoszone na dalsze odległości. Inne odmiany wykształciły zarodniki 
trujące, spełniające rolę wojowników kolonii, chroniąc ją przed naturalnymi wrogami i dostarczając pokarm. Trafione takim zarodnikiem zwierzę zostaje 
sparaliżowane i przewraca się, a korzenie haubic oplatają je i trawią. Trucizna może być niebezpieczna także dla człowieka (szczególnie osłabionego).
Zarodnie haubic kierują się zawsze w stronę słońca, a ich pola z daleka wyglądają jak pokrywające wzgórza lustrzane tafle -lśnią, 
migoczą, czasem odbijają niebo lub otoczenie, tworząc złudne miraże. Pięknie wyglądają w czasie zachodu i wschodu słońca oraz 
księżyców Ariadny.

Ludzie zapuszczają się na pola haubic z kilku powodów. 
Pewne ich odmiany mają znaczenie lecznicze, a na po-
lach haubic żyje sporo symbiotycznych stworzeń — ma-
łych jajorodnych zwierząt, owadów i ich larw (haubice 
dają im swoistą ochronę, same karmią się ich martwymi 
ciałami i odchodami), nadających się do jedzenia. Wresz-
cie, bulwy i łodygi haubic stanowią źródło wody (trzeba ją 
oczyścić). Cierpliwa osoba może napełnić swój bukłak. 
wyciskając dziesiątki łodyg — co jednak zajmuje trochę 
czasu. Pola haubic spotyka się szczególnie, często na ob-
szarach o zwiększonej radiacji.

4.  Wyżeracze — to olbrzymie, obojnacze stworzenia jajo-
rodne, podobne trochę do pająka, trochę do skorpiona. 
Ich tułów osiąga wielkość ludzkiej głowy, pająkowate 
odnóża mają po pół metra długości, a skorpionowaty 
ogon rozwija się na zasięg metra. Żyją w lasach. Doro-
słe osobniki żywią się liśćmi drzew i owocami, larwy są 
mięsożerne. Kolec jadowy na końcu ogona stanowi ich 
bron i pomaga w zdobyciu żywności dla larw, które są 
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mięsożerne i niezwykle żarłoczne, Wyżeracze polują, stosując taktykę nagłego 
ataku z zaskoczenia — zwykle spadają na przechodzące pod drzewem zwierzę 
i porażają jadem, wstrzykiwanym w takiej dawce. by ofiara nie umarła, a została 
jedynie sparaliżowana. Wyżeracz zaciąga ją wówczas do uprzednio przygotowanej 
kryjówki, składa jaja i przysypuje gniazdo ziemią. Młode larwy stopniowo pożerają 
ofiarę żywcem, a jej świeże mięso starczy im na dłuższy czas. Po dwudziestu paru 
dniach szybkiego wzrostu i po zjedzeniu całości zapasów larwy zrzucają skórę, 
stając się dorosłymi wyżeraczami.

Wyżeracze i ich larwy są jadalne (znalezienie gniazda z podrośniętymi larwami to nie 
lada gratka). Po odpowiednim przyrządzeniu można tez skonsumować to, co jeszcze 

pozostało z ofiary. Niektóre gatunki 
bronią swych gniazd, inne nie. Jad 
wyżeracza może być dla człowie-
ka śmiertelny. Co jakiś czas na-
stępuje wyrój wyżeraczy. Opusz-
czają one wtedy swe nadrzewne 
siedliska i olbrzymią falą ruszają 
przez puszczę, atakując po drodze 
wszystko, co się rusza. Są wtedy 
bardzo niebezpieczne.

5. Tłusta huba. Ten przypominający hubę grzyb zazwyczaj rośnie na dużych drzewach 
i jest dość dziwnym organizmem. Osiąga wagę 4-5 kg, w jej wnętrzu żyją tłuste lar-
wy owadów. W przekrojonej na pół hubie widać sieć kanalików i komór, wydrążonych 
przez larwy. Sam grzyb jest niejadalny, lecz larwy jak najbardziej (w dużej, dojrzałej 
hubie stanowią 50-60% jej masy — 2-3 kg mięsa). Grzyb i larwy żyją w symbiozie. 
Jednak kiedy dochodzi do kryzysu, np. wystąpią niekorzystne warunki rozwoju i drze-
wo-żywiciel nie dostarczy hubie dostatecznej ilości pokarmu albo też grzyb potrzebuje 
dodatkowej energii, aby się rozmnożyć, zaczyna trawić larwy. Gdy ktoś przetnie wów-
czas taką hubę, na zewnątrz tryska kwas, który pali skórę nieostrożnej osoby, zagraża-
jąc jej oczom. Doświadczony mieszkaniec Strefy potrafi rozpoznać hubę, która stanowi 
zagrożenie. Jednak nowicjusz, który widzi w hubie źródło łatwej żywności, może ulec 
wypadkowi.

W Pasie opowiada się też historie o gigantycznych żywych organizmach. w których 
trzewiach również żyją w symbiozie małe gryzonie.
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Już za miesiąc kolejna duża przygoda w Strefie Śmierci. Będziecie mogli poprowadzić swoich bohaterów ku jednej z Enklaw, by zmierzyć 
się z przeciwnikami, dysponującymi znaczną przewagą techniczną i z ... własnymi umysłami,

A w tym odcinku kilka słów o pewnej grupie broni, na jaką natknąć się można na obszarze Pasa Mutantów.

Broń osobista
Niech nie zmyli Cię nazwa. Nie będzie tu mowy o małych, damskich pistolecikach, ani o policyjnych pukawkach. Terminem „broń osobi-
sta” określa się te rodzaje oręża, z którymi ich właściciel po prostu nie może się rozstać. Najczęściej dlatego, że musiałby wtedy wyrwać 
spory kawałek własnego ciała, Chodzi oczywiście o broń scyborgizowanych wojowników, na stałe lub prawie na stałe wszczepioną w ich 
organizmy.

Na Ariadnie cyborgizacja wojenna jest uznawana za prawdziwą sztukę. Zachowało się niewiele technologii sprzed wojny, są one pilnie 
strzeżone przez nieliczne kliniki i zawiadujące nimi Enklawy. Specjaliści, nazywani SPAWACZAMI, są chronieni przez wojsko i traktowani 
prawie niczym władcy Enklaw. Zresztą w Enklawie Minotaura i Dominium Achajów to właśnie Spawacze trzymają ster władzy — po prostu 
wyposażyli swoją gwardię w odpowiedni oręż.

Nie będziemy tu opisywać typów scyborgizowanych żołnierzy — na pewno bohaterowie nie raz się z nimi spotkają i wtedy dokonamy 
oficjalnej prezentacji.

Przedstawimy natomiast kilka rodzajów specyficznej cyberbroni osobistej. Specyficznej — bo nie jest to broń połączona ze swym właści-
cielem nierozerwalnie (i w przenośnym, i w dosłownym znaczeniu tego słowa). Jeśli bohaterowie zdołają zlikwidować jej właściciela, ta 
mogą, choć nie bez pewnych kłopotów, zainstalować ją we własnym ciele. Choć oczywiście i tutaj nie zabraknie odrobiny krwi i świeżego 
mięsa.

Przedramienny miotacz ognia
Czarna, lśniąca rurka o średnicy centymetra i długości trzydziestu, lekko zwężająca się przy lufie, a rozszerzająca na końcu. Tę elipso-
idalną końcówkę — magazynek zawierający 500 pocisków — można odkręcić i wymienić. Zwykle cyberżolnierz jest zaopatrzony w dwa, 
trzy rezerwowe magazynki. Z rurki wystają po dwa bolce łączy, które wprowadza się w specjalne gniazda neuronowe na przedramieniu. 
Gniazda synchronizują pracę miotacza z ruchami ręki. Miotacz może być zamontowany na stałe (nazywa się go — immunologicznym) lub 
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wyjmowalny, Ten pierwszy wariant jest zazwyczaj mniej wygodny dla użytkownika, ale umożliwia znacznie lepsze opanowanie broni — po 
prostu po pewnym czasie staje się ona częścią organizmu. Osiągi (celność, zasięg) z broni wyjmowalnej są mniej więcej o połowę gor-
sze. Istnieje też możliwość zainfekowania odsłoniętych gniazd wszczepów, umieszczonych na przedramieniu — a to niezwykle utrudnia 
strzelanie z miotacza. Każdy człowiek, który ma w ciele neurołącze, może zsynchronizować się ze zdobytym miotaczem. Uda się to, jeśli 
bohater wykona test EGO z rezultatem normalnym dla miotacza wyjmowalnego, i rezultatem rewelacyjnym dla immunologicznego.

A jak zdobyć taką broń? No cóż, trzeba zabić albo unieszkodliwić jej właściciela. Wersję przenośną można po prostu wyjąć z neurowsz-
czepu w ramieniu, A immunologiczną? Jeśli ktoś jest silny, może ją po prostu wyszarpnąć. Ale wtedy łatwo coś uszkodzić. Lepiej użyć 
noża i ostrożnie wydłubać neurowszczepy wrośnięte w gniazda. Słyszano o przypadkach, że gdy zdobywcy nie mieli czasu na dokładne 
oporządzenie swego łupu, po prostu odcinali rękę z miotaczem, a Jej oczyszczeniem zajmowali się dopiero w swojej kryjówce.

Pocisk miotacza to kulka z gazem zapalającym, która może dolecieć na odległość 200 m. W zetknięciu z przeszkodą (trafiony człowiek, 
zwierzę, skała) wybucha, tworząc ognistą kulę o promieniu 5 metrów i temperaturze 1000°C. Zabije to każdą żywa istotę, a nawet żołnie-
rza w pancerzu ochronnym. Ludzi i urządzenia może ochronić tylko specjalna, tytanowa osłona, ale nawet wtedy istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że zostanie uszkodzona delikatna elektronika.

UWAGA! zawsze, a szczególnie w wypadku posługiwania się zdobycznym miotaczem immunologicznym, istnieje prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu. A błąd taki kończy się zawsze tragicznie — kulka trafia w nie odgięty w porę nadgarstek, albo w zbyt blisko stojący 
obiekt i wtedy nie ma zmiłuj... nierozważny strzelec musi wyparować! Właściciel legalnie zainstalowanej broni jest narażony na takie nie-
bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy nie w pełni kontroluje swój organizm — jest chory, zatruty, znajduje się w narkotykowym czy wirtualnym 
ciągu. Zdobywca broni — pirat (a nasz bohater wystąpi najczęściej w takiej właśnie roli) musi liczyć się z ta nadzwyczaj przykrą niespo-
dzianka, z prawdopodobieństwem od 30% (pierwsze próby, brak podłączenia] do 5% (broń przeszczepiona, używana wielokrotnie) przy 
każdym wystrzelanym magazynku. Magazynki do miotaczy można zdobyć tylko od wojska i gangsterów z Enklaw.

Kogut
Podobne niebezpieczeństwa czyhają na bohaterów, którzy zechcą używać zdobycznego Hełmowe-
go Miotacza Laserowego, na co dzień nazywanego „kogutem”. Oczywiście tu nieco trudniej o przy-
padkowe samobójstwa — chyba, że ktoś strzeli akurat w tym momencie, gdy przygląda się swojemu 
nadmiernie rozrośniętemu brzuchowi (przykład może niezbyt trafny — w Pasie mało kto ma zbyt duży 
brzuch, chyba że od opuchlizny głodowej).

W wygoloną czaszkę właściciela miotacza wszczepia się dwa krzyżowe pasy biołączy, a na jej czub-
ku sam miotacz, przypominający nieco koguci grzebień. Właściwe neurołącze wchodzi w gniazdo, 
znajdujące się u podstawy czaszki. Miotacz zsynchronizowany jest ze wzrokiem strzelca. Na ob-
serwowany przez żołnierza teren sterownik może nałożyć siatkę, wyodrębnić poszczególne obiekty, 
przybliżać i oddalać elementy krajobrazu. Broń ma zasięg 100 metrów. Promień jest silny, ale wąski. 
Wytopi otwór o średnicy milimetra tak w stalowej płycie, jak i w tytanowym pancerzu osobistym. To wy-
starczająca dziura, by mogło nią uciec życie trafionego człowieka czy zwierzęcia. Natomiast trudniej tym 
zaszkodzić automatom, chyba, że trafi się w jakieś ich istotne moduły (procesor, silnik, antenę, zbiornik 
paliwa). Oczywiście promień uderza po linii prostej, pomiędzy strzelcem a ofiarą nie mogą znajdować 
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się żadne obiekty. Z miotacza można strzelać trzy razy na minutę (jeśli jest ładowany z baterii, z których każda wystarcza na mniej więcej 
sto strzałów),

Kogut to krótko dystansowa i prosta broń. Ma jednak kilka zalet. Po pierwsze, może być ładowna z baterii słonecznych. Oczywiście jest to 
mniej efektywny sposób — umożliwia oddanie trzech strzałów na godzinę. Jednak w warunkach Pasa. gdy żołnierz zostanie odcięty od 
źródeł zaopatrzenia, możliwość ta nabiera szczególnego znaczenia. Dla dysydentów istotne jest też to, że laserowy strzał nie dezintegruje 
ofiary, a tylko je zabija. Za pomocą koguta można upolować zwierzynę, a za pomocą znacznie przecież skuteczniejszego miotacza przed-
ramiennego — co najwyżej spalić ją na popiół.

Wszystkie zasady dotyczące zdobywania i przejmowania kontroli nad kogutem są takie same jak w wypadku miotacza przedramiennego.

Rękawica Antalla, zwana 

Pieszczochą
Tą przyjemną nazwą określa się gadget dość popularny wśród 
żołnierzy Enklawy Arachne. Zazwyczaj nosi się jedną pieszczo-
chę, na lewym ręku. Jest to rękawica z pseudociała, zrośnięta 
z naturalną skórą dłoni, Z palców rękawicy mogą wysuwać się 
szpony długości 5 cm. Bywa wykorzystywana w walce wręcz. 
W Enklawach rzadko stosuje się ją w zwykłych potyczkach, raczej 
w honorowych pojedynkach czy walkach za pieniądze.

Istnieje szansa wykorzystania rękawicy pokonanego przeciwnika. 
Trzeba ją zedrzeć z dłoni człowieka, póki jeszcze żyje. Ostrożnie — 
tak by zbytnio jej nie poszarpać. Następnie trzeba założyć rękawicę 
na swoją dłoń i owinąć bandażami. Dobrze jest użyć środki przyśpie-
szające gojenie ran. Jeśli po dwóch dniach twoja ręka nie zacznie 
śmierdzieć, będzie to oznaczać, że pieszczocha nie zgniła, tylko się 
przyjęła (prawdopodobieństwo 20%-30%), Po dwóch tygodniach 
nowy właściciel będzie mógł w pełni sprawnie sterować szponami, 
a sztuczna skóra uzyska wrażliwość naturalnej.

Spawacze ze Strefy
W slumsach Enklaw i pograniczach Pasa żyją ludzie utrzymują-
cy się z przeszczepiania broni osobistej. Czasami są to samo-
ucy, czasami niedoszli lekarze. czasem rządowi spawacze, któ-
rzy uznali, że więcej zarobią na nielegalnych transplantacjach niż 
w klinikach rządowych. Osobników takich jest jednak niewielu, 
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a ich usługi słono kosztują. Nic w tym dziwnego — władze Enklaw wkładają dużo starań w zlokalizowanie i przejęcie, a przynajmniej zli-
kwidowanie nielegalnych spawaczy.

Także w samym Pasie Mutantów, w okolicach Enklawy Arachne, ukrywa się jeden spawacz. Co więcej — jest to prawdziwy fachman 
w swoim zawodzie. Podobno był kiedyś jednym z szefów cybernetycznej kliniki w enklawie, ale zaplątał się w jakieś rozgrywki polityczne 
i musiał uciekać do Pasa, Teraz przewodzi niewielkiej, ale doskonale zorganizowanej grupie dysydentów. Wszyscy oni są scyborgizowani. 
mają elektroniczne wspomaganie mózgu, broni, rejestratorów. Wydają się nie gorzej zaopatrzeni niż rządowi żołnierze.

W rzeczywistości ów spawacz nie zerwał wszystkich kontaktów z enklawą. Jest wspierany i wspomagany przez pewne wysoko postawio-
ne osobistości. W zamian za to świadczy im różnorodne usługi cybertransplantacyjne. Czasami pomaga innym dysydentom, pobierając 
za to opłatę w postaci broni, sprzętu elektronicznego, żywności. Prawdopodobieństwo właściwego przyjęcia cyberwszczepu po zabiegu 
przeprowadzonym przez tego spawacza wynosi 90%.

Jak skontaktować się ze spawaczem? Wiadomo, że jego baza znajduje się na obszarze gęstych lasów porastających pogórze. Jest to 
terytorium o owalnym kształcie i powierzchni ponad 30 km2. Zryte kraterami, usiane polami radiacji i grawitacji, zamieszkane przez nie-
bezpieczne stworzenia stanowi doskonałą osłonę dla kryjówki spawacza i jego ludzi. Tymczasem oni, doskonale wyposażeni i uzbrojeni, 
kontrolują obrzeża tego obszaru. Dysydenci, którzy chcą się wedrzeć na strzeżony teren, są zabijani. Ci, którzy mają jakieś propozycje 
— najczęściej też. Czasami ludzie spawacza uznają sprawę za wartą rozważenia. Jeden z przybyszów, po założeniu wirtualnej nakładki 
jest prowadzony do bazy i sprawdzany. Spawacz wchodzi zazwyczaj tylko w poważne przedsięwzięcia, żądając dla siebie znacznej części 
łupów lub sporych opłat za usługę. Jednak z podjętych zobowiązań wywiązuje się zawsze,

Mistrz Gry może wprowadzić postać spawacza do prowadzonego przez siebie epizodu (np. gracze zdobyli dużo broni osobistej i będą 
chcieli ją zainstalować).

Indywidualny transport powietrzny
Przedstawimy tu trzy urządzenia do indywidualnego transportu powietrznego, na jakie czasami można natknąć się w Pasie. Nie spotyka 
się ich zbyt często, gdyż pochodzą one ze starych, przedwojennych zapasów. Pojedynczymi egzemplarzami tego sprzętu dysponują rzą-
dowe formacje wojskowe, czasami gangi, raczej rzadko dysydenci. Plecak, paleta i ślizgacz mogą być naprawiane, o ile zdobędzie się 
odpowiednie podzespoły.

Urządzenia latające są bardzo pożądane, a jednak wykorzystuje się je raczej rzadko — w sytuacjach absolutnie koniecznych, gdy tylko 
dzięki nim można pokonać przeciwnika, uciec, zdobyć żywność, pokonać przeszkodę terenowa. Dzieje się tak dlatego, że posługiwanie 
się takim sprzętem, jakkolwiek może przynieść ogromne korzyści, może też okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Pomińmy już zagro-
żenia wynikające z tego, że latającym sprzętem posługuje się niewprawny operator. Należy tu bowiem zwrócić szczególną uwagę na 
problem związany ze zmianą „punktu widzenia”.

Skalisty, pofałdowany, pełen załomów, jaskiń i wykrotów świat Pasa zupełnie inaczej wygląda z powierzchni ziemi, a inaczej z wysoko-
ści kilkunastu metrów. Dysydenci, znający wszystkie ścieżki, wiedzący o niebezpieczeństwach czających się w skalistych rozpadlinach, 
mogą je omijać. Nawet kiedy poruszają się po nieznanym terenie — bacznie obserwując rośliny, zwierzęta, skalne twory, dziwne zjawiska 
— są w stanie wskazać zagrożenia i omijać je możliwie dużym łukiem. Całe to doświadczenie staje się nic nie warte w powietrzu, Oczy-
wiście, widać wtedy więcej. Ale czasem o życiu decyduje nie ilość informacji, a jej jakość. Jeśli na przykład ze skalnej dziury wali w górę 
centymetrowej średnicy igła odwróconej grawitacji, to człowiek idący po ziemi ma szansę ją wykryć, na przykład dostrzegając dziwnie 
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ułożoną piramidkę kamieni. A nawet jeśli nie dostrzeże, to cóż, najwyżej wejdzie w to pole i zostanie ciśnięty kilka kroków do tyłu. No, ale 
jeśli to samo przytrafi się komuś, kto szybuje na wysokości dwudziestu metrów?

Pas Mutantów jest pokryty zwyrodnieniami, niczym skóra trędowatego. Pola ujemnej grawitacji, pola radiacji, jeziora telepatycznej ektoplazmy 
(pisaliśmy o tym w pierwszej części) stanowią dla ludzi i mutantów poważne zagrożenie. Łatwiej ich uniknąć, poruszając się po ziemi i powoli. 
Jednak, rzecz jasna, zdarzają się sytuacje, gdy posiadanie sprzętu latającego może decydować o powodzeniu całej akcji.

Plecak rakietowy
Prostopadłościenny tornister o wadze około 10 kilogramów. Na pojedyncze sprawne egzemplarze i kostki paliwowe można natrafić w sta-
rych bunkrach. Znacznie mniej wydajne paliwo produkowane jest także w kilku Enklawach.

Plecak służy raczej do wykonywania skoków — wysokich, ale krótkich. Potrafi unieść ciężar 150 kg na wysokość 25 metrów. W tym czasie 
można się przesunąć do przodu o jakieś 10 metrów. Doskonałe urządzenie do pokonywania skalnych ścian, wąskich rozpadlin, wdrapy-
wania się na ruiny przedwojennych wysokościowców.
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Jedna kostka paliwowa wystarcza na oddanie 10 takich skoków, Kostka produkowana w Enklawach — na 5 skoków.

Plecak nie ma sprzężeń elektronicznych, parametry skoku ustawia się ręcznie na specjalnej konsoli.

Paleta rakietowa
Działa podobnie jak plecak i ma zbliżone osiągi, tyle że można nią przenosić większe ciężary.

Jest to okrągła tarcza o średnicy 4 metrów, otoczona ochraniającymi barierkami. Na jej powierzchni znajdują się gniazda do mocowania 
ładunków i fotel pilota. Ruchem tarczy sterują cztery silniki, umieszczone na jej obwodzie,

Jednorazowo może unieść 800 kg, a jedna kostka paliwowa wystarcza na 2 skoki (produkowana w Enklawach — na jeden).

Ślizgacz
To jednoosobowy pojazd do szybkiego przemieszczania się na niskiej wysokości — powietrzny motor. Można nim sterować mechanicz-
nie, posługując się tablica rozdzielczą i kierownicą, albo sprząc się z komputerem pokładowym. Bohaterowi uda się przejąć kontrolę nad 
komputerem ślizgu należącego wcześniej, na przykład, do zabitego wroga, jeśli wykona test EGO z rezultatem bardzo dobrym. Nieudana 
próba może się zakończyć bardzo przykro — program ochronny mózgu ślizgacza będzie próbował wprowadzić do systemu nerwowego 
włamywacza programy wirusowe, które mogą go oszołomić, na kilka dni zdezorganizować psychikę, a nawet — zabić.

ślizgacz rozwija prędkość do 150 km/h. porusza się 2-3 metry nad ziemią. Jeśli steruje się nim poprzez cybernetyczne sprzęgi, można te 
osiągi nieco podwyższyć.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że opanowania ręcznego sterowania ślizgaczem wcale nie Jest takie proste. Żeby w pełni wykorzystać 
możliwości tego pojazdu, trzeba spędzić na nim dziesiątki godzin. Sterowanie elektroniczne właściwie likwiduje ten problem, wbudowane 
w komputer pokładowy programy wspomagające uczynią mistrza z największego fajtłapy.

Jedna kostka paliwowa wystarcza na przelot ok. 50 km — w linii prostej, oczywiście. Należy pamiętać, że na obszarze Pasa nie ma auto-
strad. Pilot ślizgacza musi omijać liczne przeszkody i lecieć dość wolno, co chwila hamować i przyśpieszać. Tak naprawdę jedna paliwowa 
kostka wystarcza na przebycie 10-15 km.

Pas grawitacyjny
Najbardziej tajemnicze ze wszystkich urządzeń do transportu indywidualnego, na jakie można się natknąć w Stre-
fie. A to dlatego, że po prostu nikt nie wie, jak to działa!

Przypuszcza się, że pasy to produkt jednej z cywilizacji, z którą ludzkość utrzymuje kontakty, 
najprawdopodobniej Parksów.

Urządzenie to wykonane jest z ciemnego, giętkiego, ale bardzo mocnego tworzywa. Pas zapi-
na się z przodu na dużą, płaską klamrę — całość przypomina nieco pasy mistrzowskie bokser-
skich championów.

Pas działa tylko wtedy, gdy jest zapięty na człowieku. Może unieść ciężar około 200 kg na wysokość 
do 10 metrów i utrzymywać go w powietrzu dowolnie długo. Sterowany jest myślą — człowiek prze-
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mieszcza się tam, gdzie chce. Nie wymaga ładowania. Nie wiadomo jak działa, poza tym, że ma to związek z antygrawitacją. Rozpięty lub 
zdjęty traci wszystkie swoje własności. Podrzucony — po prostu spada na ziemię, Mało kto ma ochotę eksperymentować z posiadanym 
pasem, gdyż przy najdrobniejszym naruszeniu jego powierzchni pas przestaje działać. Zniszczyć pas jest dość trudno — ale jeśli trafi on 
w obszar wysokiej temperatury lub szczególnie silnego wybuchu, na pewno zostanie uszkodzony.

Wiadomo o istnieniu kilkunastu pasów grawitacyjnych. Mało kto chwali się jego posiadaniem — stałby się natychmiast obiektem ataku in-
nych dysydentów czy nawet wojska. W Strefie opowiada się legendę o dysydencie, który odnalazł kiedyś stary wojskowy magazyn, w któ-
rym znajdowało się kilkadziesiąt pasów grawitacyjnych. Podobno człowiek ów zginął, zdążywszy przekazać innym tylko fragmentaryczne 
informacje o położeniu tego magazynu. Ale to zapewne tylko opowieści...

Do zobaczenia w następnym numerze.
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Obiecywaliśmy długą przygodę — opublikujemy ja za miesiąc.

W tym odcinku Strefy Śmierci kontynuujemy prezentację podstawowych elementów mechaniki gry — opisujemy proces kreacji bohatera— 
Poniższy tekst, z wyjątkiem kilku specjalnie oznaczonych fragmentów, przeznaczony jest zarówno dla graczy, jak i dla prowadzących.

1: Tworzenie postaci
Zaproponowana przez nas metoda tworzenia postaci, stanowi kompromis pomiędzy ilością miejsca, która mogliśmy poświęcić na przed-
stawienie świata gry, a pragnieniem stworzenia systemu jak najbardziej spójnego, który nie będzie ulegał głębszym modyfikacjom w miarę 
ilości publikowanych materiałów. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze gracze będą musieli oprzeć proces tworzenia postaci w dużej mierze 
na doświadczeniu swego mistrza gry.

Generacja postaci przebiega w kilku etapach, z których najważniejszym jest wyobrażenie sobie swojego bohatera. Dopiero do tak stwo-
rzonego wizerunku dopasowujemy różnorakie punkty i przeliczniki, kontrolując jedynie, by nie przekroczmy zadanych poziomów.

A. Koncepcja bohatera
Na początek musisz zastanowić się, kim tak naprawdę chciałbyś w tej grze być. Żołnierzem, wyposażonym we wszystkie najnowocze-
śniejsze zdobycze cybernetyki i doskonałą broń? Religijnym fanatykiem, którego życiowym celem będzie nawracanie i czynienie dobra 
(albo zła)? A może hodowca gigadżdżownic, żyjącym wewnątrz ciała tych wielkich i tłustych stworzeń? Jeśli to, co wymyślisz będzie 
wiarygodnym, realistycznym wyobrażeniem mieszkańca Ariadny, a twój mistrz gry zdecyduje, że mieści się on w jego własnej koncepcji 
świata, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł zagrać tym, kim chcesz.

Na początku powinieneś określić następujące elementy, charakteryzujące twego bohatera:

1. Pochodzenie
Z jakiego miejsca i jakiej grupy społecznej pochodzisz? Czym ta grupa się cechuje? Jaki mogła mleć wpływ na proces twego wychowania 
i edukacji, a jaki miała? Jakie uwarunkowania ukształtowały twe dzieciństwo i młodość?

5
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2. Przeszłość
Musisz wymyślić życiorys swojej postaci. Dzięki temu łatwiej określisz, co ona potrafi, a czego nie, co przeżyte, czego doświadczyła, co 
nie będzie dla niej nowością. Postaraj się zrobić to w miarę dokładnie; my będziemy starać się publikować pewne dane z historii Ariadny, 
a później innych światów, na których będziesz mógł oprzeć swa, historię. Postaraj się m.in. odpowiedzieć na następujące pytania:

—  jak się nazywasz?

—  jakie odebrałeś wykształceni, zarówno oficjalne, jak i nieformalne?

—  gdzie byłeś, co widziałeś, co potrafisz?

—  kto stał się twym przyjacielem, kto twym wrogiem?

—  jakie wyrobiłeś sobie poglądy moralne, polityczne, społeczne?

—  czy jakieś wydarzenia wyryły szczególnie głębokie piętno na twojej psychice?

3. Osobowość
Postaraj się scharakteryzować, kim jesteś teraz. Jakie masz poglądy, jaki zawód, co lubisz, a czego nie. Czym kierujesz się w życiu. Nie 
muszą być to ostateczne ustalenia; większość tych spraw wyklaruje się w trakcie sesji, gdy będziesz odgrywał swego bohatera. Jednakże 
warto, żebyś na dobry początek wiedział, kim jesteś i co pragniesz osiągnąć.

4. Wygląd zewnętrzny
Czy jesteś wysoki, niski, przystojny, przygarbiony, czy szczupły? Czy masz jakieś znaki szczególne: blizny, krzywy i długi nos, brak którejś 
z kończyn itp. Jak się wysławiasz, ubierasz, zachowujesz.

Najlepiej, gdybyś po prostu poświęcił chwilę czasu i odpowiedzi na powyższe pytania spisał na kartce papieru, wtedy będziesz miał pew-
ność, że później, w dalszych etapach tworzenia postaci, o niczym nie zapomnisz,

Pamiętaj, żeby wszystko, co wymyślisz tworzyło spójną całość i nie stało w sprzeczności z wizją świata, jaką realizuje twój mistrz gry. 
W końcu i tak ostateczna decyzja należy do niego. Zastanów się również nad dwoma rzeczami; Ile twój bohater ma lat i w jakim stopniu 
przekształcił swoje ciało (cyborgizacja, biochemia, chirurgia etc.).

Wędząc już z grubsza to wszystko, możesz przystąpić do następnego etapu tworzenia, czyli do określania punktowego poziomu twych 
cech.

5. Punkty tworzenia
Gracz otrzymuje początkowo 60 punktów tworzenia, które może rozdzielić na współczynniki i zainwestować w swą postać opisaną tak, jak 
to wymyśliłeś w punkcie pierwszym. „Koszty” konkretnych ,współczynników są podane w tabelach w następnym rozdziale.

Jeśli mistrz gry uzna, że 60 punktów tworzenia jest wartością zbyt, duża lub zbyt małą, może ją dowolnie zmodyfikować, dopasowując do 
potrzeb własnych scenariuszy i własnej wizji świata. Można tolerować drobne odstępstwa od 60 punktów, szczególnie w przypadku. gdy 
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okaże się, że brak kilku punktów niszczy graczowi całą koncepcję postaci. W kolejnych odcinkach zaprezentujemy zasady rozwoju postaci 
oraz przydzielania punktów tworzenia po każdej przygodzie.

6. Współczynniki
W grze występuje kilka współczynników, których znaczenie jest elementarne — reprezentują one cechy psychofizyczne twego organizmu 
(część 1), Są to: siła, zwinność i wytrzymałość. Trochę inną cechą jest ego, reprezentujące siłę twego umysłu. Dodatkowo, w celu ujedno-
licenia zasad, wprowadziliśmy jeszcze jeden współczynnik, pełniący podobną do tamtych rolę — wykształcenie. Obrazuje on ogólny stan 
wiedzy, posiadanej przez bohatera, jego znajomość świata, doświadczenie życiowe. Każda z tych pięciu cech może mieć wartość od +0 
do +3. co jest oznaczane na karcie bohatera w następujący sposób:

Siła, zwinność, wytrzymałość, ego, wykształcenie

oznaczenie wartość liczbowa znaczenie koszt w punktach
 +0 bardzo słaba 0
 +1 słaba 2
 +2 przeciętna 4
 +3 wysoka 8

Jeśli chcesz mieć którąś z cech na poziomie bardzo słabym, nie musisz wydawać żadnych punktów. Za inne poziomy płacisz tyloma 
punktami tworzenia, ile znajduje się w kolumnie „koszt w punktach”.

Przy „wydawaniu” punktów tworzenia nie rozważaj, na ile uzyskane dzięki nim własności będą ci przydatne przy konkretnych testach, Do-
pasuj je po prostu do wykreowanego w punkcie A. obrazu postaci.

Zalecamy, żeby twój bohater posiadał przynajmniej średnie wykształcenie, chyba że twój życiorys podaje jakieś szczególne powody, dla 
których jest to niemożliwe. Na inne cechy nie narzucamy ograniczeń, choć proponujemy, żeby również nie pozostały one na poziomie 
bardzo słabym.

Współczynniki pomocnicze
Druga grupą cech są współczynniki pomocnicze, reprezentujące 
dodatkowe aspekty twej postaci, związane z jej umiejętnością do 
reagowania w określonych sytuacjach. Pełnią one rolę stałych mo-
dyfikatorów do określonych rodzajów testów. Wyróżniliśmy trzy ta-
kie współczynniki:

Spostrzegawczość: Obrazuje szybkość kojarzenia faktów, pojmo-
wania zjawisk dziejących się dookoła ciebie, refleks i bystrość.

Sprawność techniczna: Obrazuje obeznanie z techniką: spraw-
ność manualną w operowaniu urządzeniami technicznymi, zna-
jomość podstawowych narzędzi i elementów składowych — sło-
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wem, wszystko, co sprawia, że człowiek nie czuje się zagubiony w świecie techniki i jest w stanie szybko i sprawnie zadziałać w naglącej 
sytuacji,

Znajomość wirtualnych rzeczywistości: Określa, na ile twój bohater jest obeznany ze środowiskiem VR — jak szybko dostosowuje się 
do następujących tam zmian fikcyjnej rzeczywistości, otaczającej jego umysł.

Te trzy współczynniki przyjmują wartości w zakresie od -2 do 2, co na karcie bohatera oznaczane jest w następujący sposób:

Spostrzegawczość, sprawność techniczna, znajomość VR

oznaczenie wartość liczbowa znaczenie koszt w punktach
 -2 słaba 0
 -1 przeciętna 2
 0 poprawna 4
 +1 dobra 8
 +2 wspaniała 10

D. Umiejętności
Teraz pozostaje już tylko ustalenie tego, co twoja postać potrafi naprawdę robić. Wszystko co obejmujemy pojęciem „umiejętności”, 
zarówno jeśli chodzi o umiejętność strzelana z broni laserowej, czy też o „umiejętność” polegającą na znajomości botaniki (tę ostatnią 
w zasadach określimy „umiejętność – botanika”). Nie chcemy jednakże tworzyć sztywnego systemu sklasyfikowanych umiejętności, cha-
rakterystycznego dla innych gier. Wydaje nam się, że najlepiej będzie, jeśli same nazwy umiejętności wynikną ze spisanego wcześniej 
życiorysu bohatera. Gracz może zanotować na karcie wszystkie zdolności i razem z mistrzem gry ustalić ich wartość punktową. Poniżej 
podamy jedynie przykłady.

Przede wszystkim należy pamiętać, żeby ilość i jakość posiadanych przez bohatera umiejętności nie były sprzeczne z wysokością współ-
czynnika wykształcenie. Nie istnieje człowiek, który wie wszystko o wszystkim, a jego wykształcenie jest bardzo słabe.

Umiejętności przyjmują wartości liczbowe z przedziału od -1 do +3 i oznaczane są na karcie bohatera w sposób następujący:

Umiejętności

oznaczenie wartość liczbowa poznanie zagadnienia koszt w punktach
 -1 słabe 1
 0 przeciętne 2
 +1 dobre 3
 +2 bardzo dobre 5
 +3 niemal całkowite 7

Jeśli z życiorysu bohatera wynika posiadanie umiejętności, na którą nie starcza punk-
tów tworzenia, życiorys musi zostać zmieniony lub przemodelowany tak, by ilość wy-
danych punktów tworzenia z nim współgrała.
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Podejmowanie czynności, o które) bohater me ma zielonego pojęcia, tzn. nie jest jej w stanie objąć żadna posiadana przez niego umie-
jętność, wiąże się z modyfikatorem -3 do testu (). Jeśli testowane zagadnienie nie jest bezpośrednio związane z posiadaną przez 
bohatera umiejętnością, choć jest do niej zbliżone, mistrz gry może zmienić ten modyfikator (tak, jakby bohater posiadał niski poziom 
potrzebnej umiejętności).

Stopień dokładności opisu opanowanych przez bohatera zagadnień za pomocą nazw umiejętności może być różny; proponujemy jednak 
potraktowanie niektórych, dość bliskich sobie działów jako spójnych całości. W ten sposób uniknie się zbędnego rozdrabniania i nadmier-
nego powiększania listy umiejętności, które mogłoby znacznie utrudnić grę.

Zawsze, kiedy jakaś umiejętność ma zostać zastosowana, należy zwrócić uwagę na to, czy z życiorysu bohatera wynika, że posiada on 
jakąś wiedzę na temat takiego właśnie, konkretnego zastosowania. Zwracamy też uwagę na problem specjalizacji.

Powiedzmy, ze bohater studiował na Ariadnie ksenobotanikę i jego specjalnością były wszelkiego rodzaju grzyby. W jego karcie wpisze-
my umiejętność „ksenobotanika”.

Co wynika z takiego założenia? Przede wszystkim to, że w większości przypadków, gdy bohater zetknie się z jakimiś grzybami, mistrz gry 
będzie mógł w przeprowadzanych testach uwzględnić współczynnik +3 (    ), Logika wskazuje, że człowiek świetnie znający się na grzy-
bach musiał też poznać inne dziedziny biologii — choć być może nie tak dokładnie. A więc w testach dotyczących roślin możemy używać 
współczynnika, powiedzmy, +1 (    ), a dotyczących zwierząt (jako zagadnienia odleglejszego) +0 zamiast –3

Z drugiej strony, jeśli ktoś wyda punkty na umiejętność „fizyka” – czyli pojęcie bardzo szerokie, można będzie uznać, że ma on dość dobre 
pojęcie o podstawach tej nauki i jej ogólnych prawach, natomiast nie za bardzo zna się na bardziej konkretnych i specjalistycznych za-
gadnieniach. Tak więc we wszystkich testach mających związek ze znajomością fizyki mistrz gry zastosuje modyfikator +1 lub +2, chociaż 
gracz wydał na „fizykę” punkty tworzenia na poziomie „niemal całkowite”.

Interpretacja tych faktów zależy wyłącznie od mistrza gry. Punkty mają mu pomóc w ocenie sytuacji i szans gracza na rozwiązanie danego 
problemu, a nie determinować najdrobniejsze szczegóły życia postaci,

Oczywiście samo posiadanie jakiejś umiejętności nie upoważnia gracza do stwierdzenia typu „robię x używając umiejętności y”. W dal-
szym ciągu musi opisywać to, co chce zrobić, z tym, że znajomość tematu umożliwia mu wykonanie zamierzonych działań. Na podstawie 
informacji zawartych w życiorysie gracz musi skonkretyzować sposób wykorzystania określonej umiejętności.

Poniżej podajemy propozycje kilku umiejętności, które pozwolą zorientować się w skali ogólności dobieranych cech:

– broń osobista (lasery, pistolety, broń energetyczna itp.); broń ciężka (skala kosmiczna); walka wręcz; broń biała;

– elektronika; cybernetyka; programowanie; projektowanie wirtualnych rzeczywistości; mechanika pojazdów; technika broni;

–  systemy komputerowe i sieci;

– pierwsza pomoc; medycyna; inżynieria genetyczna;

–  prowadzenie samochodów; sterowanie pojazdami latającymi (określonego typu); prowadzenie pojazdów wojskowych; astronawigacja;

– fizyka; astronomia; biologia; chemia; matematyka; socjologia; psychologia; kulturoznastwo; historia; religioznawstwo;

– odporność na ból; wytrzymałość na długotrwałe zmęczenie;

– blokowanie wrażeń w VR; wyciszanie; przełamywanie barier; rozpoznawanie wirtuali;
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E. Wady
Być może zechcesz w szczególny sposób poprawić niektóre cechy swojej postaci, 
mimo że już wykorzystałeś limit przysługujących ci punktów tworzenia. Możesz to 
zrobić, podnosząc tę wartość nawet do 75 punktów. Jednakże nie ma nic za dar-
mo. Nadnaturalny wzrost niektórych cech musi spowodować „pojawienie się” zjawisk 
ubocznych. Takie czynniki określamy mianem „wad”. Mogą one oznaczać choroby, 
fobie, nałogi, kalectwo, przyzwyczajenia i inne czynniki mające negatywny wpływ na 
twojego bohatera. Przekraczając limit 60 punktów tworzenia o określoną liczbę punk-
tów, musisz jednocześnie przydzielić sobie równoważne im „wady”.

Na przykład — chcesz uczynić swa postać szczególnie silną. Twój bohater wsz-
czepił sobie sztuczne mięśnie oraz zafundował dokrewny dozownik hormonów po-
budzających.

Po standardowym rozdzieleniu 60 punktów tworzenia, miałeś, silę i wytrzymałość 
na poziomie przeciętnym. Zabiegi umożliwiły ci podniesienie tych cech do pozio-
mu „wysoka”. To kosztowało cię 8 punktów tworzenia ponad limit. Co one wy-
obrażają? Tak naprawdę, powinieneś to określić w legendzie postaci. W naszym 
przykładzie. mogą to być takie wady jak „głód narkotyczny”, jeśli w odpowiednim 
czasie nie wymienisz ampułki dozownika albo następujący w najmniej oczekiwa-
nej sytuacji „odrzut przeszczepu”, albo zwiększona w sztucznie pobudzanym or-
ganizmie „podatność na wirusy hormonalne’. Istotne jest to, aby „wady” miały jakiś 
logiczny związek z cechami, które sztucznie, ponad normę, zawyżono. A także 
to, by sumaryczna wartość punktowa wad mniej więcej odpowiadała pożyczonym 
punktom tworzenia.

Każdej wadzie przyporządkowano wartość ujemną, która określa modyfikator do 
testów, na które ma ona wpływ. Na karcie postaci wartość ta oznaczana jest od-
powiednią ilością strzałek „ ”.

Każdy bohater musi przekroczyć limit 60 punktów (a co za tym idzie — wybrać też 
wady) na co najmniej 6 punktów. Nie zalecamy, by było to więcej, niż 15

Poniższe zestawienie ma ułatwić ci zorientowanie się w przeliczanej na punkty 
mocy niektórych wad. Na tej podstawie powinieneś oczywiście tworzyć własne 
cechy negatywne, zależnie od sytuacji.

Zauważ, że większość wad i zaburzeń można zneutralizować za pomocą cyberne-
tycznych wszczepów, neurosymulacji ośrodków biomedycznych. Pamiętaj jednak, że 
każdy wszczep może zostać zdezaktywowany w najmniej spodziewanym momencie 
oraz że sztuczne stymulowanie organizmu zawsze pozostawia jakieś ślady.

Wady
znaczenie wartość
brak kilku palców -1
brak ręki -3
brak nogi -3
brak oka -2
ślepota -4
bezpłodność -1
impotencja -2
głuchota -2
zwyrodnienia skóry -1-3
hemofilia -4
alergie -1-4
zniekształcenia mutacyjne -1-5
niewydolność układu odd-
echowego

-1-3

uzależnienie -1-3
fobie -1-5
klaustrofobia -1
lęk przestrzeni -1
fobia tożsamości (nie wiesz, 
czy twoje wspomnienia są 
prawdziwe, czy sztuczne)

-2

lęk przed mutacjami -3
lęk przed cyborgizacją -3
lęk przed wirtualnymi 
rzeczywistościami

-3

zanik pamięci -3
rozdwojenie jaźni -3
psychoza -1-3
zagubienie ludzkiej 
osobowości

-2
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Nie określamy dokładnie, jakie testy modyfikowane są przez okre-
ślone wady. To już jest zadanie mistrza gry. Zazwyczaj zależy to od 
sytuacji, w której wykonywany jest test.

F. Sprawy różne
W tym miejscu pozostaje ci już tylko dopracowanie różnego rodzaju 
szczegółów: określenie przedmiotów, które twój bohater ma przy so-
bie, modyfikatorów, zależnych od posiadanych przez niego wszcze-
pów cybernetycznych itp. Po ostatecznym uzgodnieniu tych spraw 
z mistrzem gry, twoja postać jest gotowa.

2: Modyfikatory i cybernetyka
Testy przeprowadza się nie tylko w oparciu o współczynniki i umiejętności, ale również o wszelkiego rodzaju modyfikatory bieżące, wyni-
kające ze specyfiki aktualnej sytuacji. Podstawowym modyfikatorem, stosowanym w większości testów, jest wskaźnik kondycji — informa-
cje o nim znajdują się w 1. części Strefy. U maszyn podobna rolę pełni wskaźnik sprawności, opisany w 2. części. Kondycja ograniczona 
jest przez wytrzymałość bohatera i zależy właściwie tylko od tej cechy. Wskaźnik kondycji reprezentowany fest na karcie bohatera za 
pomocą oznaczenia;

      

-10 -4 -2 -1 0 +1 +3

Pierwsza zamalowana strzałka od prawej odpowiada aktualnemu poziomowi kondycji. Pod nią znajduje się liczbowa wartość wskaźnika.

Inne modyfikatory oznaczane są strzałkami, przy czym „” ma wartość liczbową -1, „” oznacza +1. itd.

Szczególne znaczenie odgrywają modyfikatory związane ze sztucznym przekształcaniem wyglądu i funkcji twojego organizmu (stymula-
cje, wszczepy, elektronika). Takie zabiegi mogą mieć dwojaki wpływ na przeprowadzane testy:

—  tworzyć dodatkowy modyfikator w określonych sytuacjach (np. zastrzyk odpowiedniego metabolizera może na pewien czas dodać stały 
modyfikator do siły);

—  zastępować któraś z cech lub umiejętności (np. postać, która ma wszczepiony w mózg procesor analizy chemicznej, a w opuszki pal-
ców odpowiednie rejestratory, będzie bez problemu rozpoznawać zagrożenia związana ze skażeniem lub zatruciem (modyfikator +3), 
W takim wypadku, jeśli postać posiada umiejętność „chemia” na poziomie +2, to jej w ogóle nie wykorzystuje), przy nocnej wspinaczce 
na skalę — ciemność; przy naprawie zepsutego rolera — leząca obok instrukcję obsługi. Warto zwrócić uwagę, że również w testach, 
które teoretycznie nie są związane ze sprawnością fizyczną (na przykład przy wchodzeniu do sieci) modyfikatorem może się stać 
wskaźnik kondycji — wszak wycieńczony fizycznie człowiek zazwyczaj nie myśli tak sprawnie, jak wypoczęty. Mistrz gry musi używać 
ich z rozsądkiem.
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3: Przeprowadzanie testów
Najpierw sumujemy wszystkie niezbędne wartości, otrzymując liczbę, przeciw której wykonuje się test. Następnie rzucamy 1k10 i jeśli 
wynik będzie mniejszy lub równy tej liczbie, test się powiódł, a efekty przeprowadzonej akcji określa się na podstawie różnicy liczby i wy-
losowanej wartości,

Jeśli na kostce wypadnie 1, można wykonać dodatkowy rzut 1k10 i odjąć go od wyniku poprzedniego. Jeśli wypadnie 10, trzeba (jeśli 
jeszcze wynik testu nie jest przesądzony) wykonać dodatkowy rzut 1k10 i dodać go do wyniku poprzedniego. Otrzymana suma dwóch 
rzutów daje ostateczny wynik testu.

Liczba, przeciw której wykonuje się test (rzuca k10) to właściwie suma odpowiedniej cechy, 
współczynnika pomocniczego (lub wskaźnika kondycji), umiejętności i modyfikatorów, wynika-
jących z sytuacji (modyfikatorów sytuacyjnych). Niektóre z tych składników mogą oczywiście 
nie wystąpić. Poniżej podajemy kilka standardowych wzorców, „ścieżek”, odnoszących się do 
najczęstszych przypadków, w których wykonuje się testy. W nawiasach przy nazwie ścieżki 
wymienione są przykładowe sytuacje, w których wykonuje się test dane-
go typu.

Ścieżka siłowa (walka wręcz, noszenie ciężarów itp.)
 umiejętność + wskaźnik kondycji + modyfikatory sytuacyjne 

Przykład umiejętności: walka wręcz.

Ścieżka sprawnościowa (pokonywanie przeszkód, uniki itp.)
Zwinność + umiejętność + wskaźnik kondycji + modyfikatory sytuacyjne

Przykład umiejętności: równowaga.

Ścieżka celnościowa (walka na odległość, ocena 
odległości itp.)
Zwinność + spostrzegawczość + umiejętność + modyfikatory sytuacyjne

Przykład umiejętności: strzelanie z broni palnej.

Ścieżka techniczna (naprawy, obsługa urządzeń itp.) 
Wykształcenie (w niektórych przypadkach zwinność) + sprawność tech-
niczna (w niektórych przypadkach spostrzegawczość) + umiejętność + 
modyfikatory sytuacyjne

Przykład umiejętności: mechanika pojazdów 

Ścieżka dedukcyjna (dostrzeganie i ocena zjawisk, wnioskowanie itp.)
Wykształcenie +  spostrzegawczość + umiejętność + modyfikatory sytuacyjne

Przykiad umiejętności: biologia.
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Ścieżka psychiczna (działania w wirtualnej rzeczywistości, stymulacja 
elektroniczna, łamanie blokad sieciowych itp.)
Ego (czasami wykształcenie) + znajomość VR (czasami spostrzegawczość) + umiejętność + mo-
dyfikatory sytuacyjne

Oczywiście powyższe ścieżki nie są jedynymi, po jakich można prze-
prowadzać testy; w specyficznych sytuacjach dozwolone są dowol-
ne ich kombinacje. Czasem może się okazać konieczne uśrednie-
nie dwóch cech, zsumowanie kilku współczynników pomocniczych 
itp. Na przykład, jeśli postać wspina się na skalna ścianę, to jako 
cechy można użyć średniej wartości jej zwinności i siły. Przy takich 
operacjach należy uważać jednak na to, by otrzymany zakres praw-
dopodobieństwa był w miarę sensowny.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy punkt współczynnika lub 
umiejętności, to w praktyce 10% szans na powodzenie testu. Licz-
ba, przeciw której wykonuje się test, pomnożona przez 10, jest wo-
bec tego procentową szansą wykonania określonej czynności.

Jeśli ta liczba wynosi 10 lub więcej, test udaje się automatycznie. Jednakże w niektórych wypadkach 
zawsze powinien istnieć pewien margines przypadkowości — wówczas można wykonać test 1 k100 przeciw np, liczbie 95, 99 itp. — do-
kładne rozstrzygnięcie takich przypadków pozostawiamy mistrzowi gry.

Jeśli liczba, przeciw której wykonuje się test. wynosi 0 lub mniej, test automatycznie się nie powiódł.

4: Rozwój postaci
Przedstawione powyżej zasady dotyczą postaci, którą dopiero tworzysz — kiedy rozpoczynasz swoją pierwszą przygodę w Pasie Mutantów lub 
chcesz grać nowym bohaterem. Oczywiście, w czasie kolejnych sesji możesz prowadzić tego samego bohatera. Doświadczenia, zdobyte w po-
przednich przygodach będą wpływać na postać. Negatywnie — jeśli była ranna, napromieniowana, poddana zabiegom pseudomedycznym, 
przestraszona. Albo pozytywnie -ponieważ zdobyła nowe umiejętności, doświadczenie, broń, nawiązała ważne kontakty.

Proces promocji postaci zostanie omówiony szczegółowo w kolejnych odcinkach Strefy. Na razie przyjmijmy, że po zakończeniu sesji 
mistrz gry może przydzielić bohaterowi kilka nowych punktów tworzenia, które gracz może przeznaczyć na poprawienie cech lub na-
uczenie się nowych umiejętności. Jednocześnie mistrz gry może zażądać od gracza, by zmniejszył niektóre parametry swego bohatera. 
Oczywiście i promocja, i degradacja bohatera musi mieć bezpośredni związek z tym, co działo się w przygodzie. Na przykład, jeśli gracz 
w czasie przygody kilkakrotnie łamał zabezpieczenia sieciowe, to dodatkowe punkty musi przeznaczyć na zakup takich umiejętności jak 
„przełamywanie barier” czy „rozpoznawanie wirtuali”, lub podniesienie ego, Jednocześnie jego organizm został osłabiony, a zmysły przy-
tępione przez zażywane stymulatory — więc powinna zostać obniżona (choćby na pewien czas) jego wytrzymałość i spostrzegawczość.
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5: Miasto Brighton
Tekst poniższy przeznaczony jest tak dla graczy, jak i dla prowadzących — dobrze by było, aby został uważnie przeczytany i przeanalizo-
wany. W następnym numerze Magii i Miecza opublikujemy przygodę, a do niej legendy poszczególnych postaci, które jednak znać będą 
mogli tylko ci, którzy się w nie wcielają (oraz MG, oczywiście).

Poniżej opiszemy małą faktorię handlową, znajdującą się na pograniczu Enklawy Arachne, Enklawy Minotaura i Pasa Mutantów, która 
może stanowić miejsce urodzenia twojej postaci.

Kilka zagrzebanych w ziemi bunkrów mieszkalnych, wysoki na dwa piętra budynek stacji nadawczej, z którego sterczał długi maszt zakoń-
czony czaszą radiolatarni, centrum dowodzenia otoczone polem siłowym i maskującym — oto co nosiło dumną nazwę Miasta Brighton. 
Oczywiście w okolicy, korzystając z obecności wojska, zagnieździło się kilkanaście utrzymujących się z rolnictwa rodzin. Farmerzy żyją 
zazwyczaj w liczących kilkanaście osób społecznościach. Hodują wiele gatunków stworzonych genetycznie roślin — najczęściej bulw 
i kłączy zawierających wysokoenergetyczne białko. Są to w zasadzie rośliny pastewne, przewożone potem do fabryk, gdzie przerabia je 
się na substancje odżywcze. Rolnicy mają obwarowane siedziby, bogatsi dysponują też sprzętem ochraniającym -detektorami skażeń, 
promieniowania, podczerwieni. Pracują ciężko, a ich życie często jest zagrożone. Są pionierami ludzkiej cywilizacji powracającej po latach 
na zniszczone wojną terytoria. Tam, gdzie jeszcze dwie dekady temu budowano pierwsze farmy, dziś stoją spore osady. Jednocześnie 
w wielu innych miejscach zmutowane rośliny na powrót wzięły we władanie ruiny domostw, których mieszkańcy nie zdołali przetrwać 
w Pasie. Rolnicy żyją w zamkniętych grupach rodzinnych — przekazują wiedzę i majątek z ojca 
na syna. Są lojalnymi obywatelami enklaw — gdyż często korzystają pomocy i ochrony wojska. 
Jednocześnie spośród nich wywodzi się wielu awanturników, zamieszkujących obszary na po-
graniczu ludzkich dominiów.

Tacy ludzie żyją też w Brighton, Zajmują się poszukiwaniem w Pasie cennych urządzeń i zapasów sprzed 
Wojny (nazywa się ich Gnojarzami, jednak zazwyczaj tylko wtedy, gdy nie ma ich w pobliżu). Władze pa-
trzą na nich przez palce, przynajmniej dopóki mają pewność, że Gnojarze nie spiskują z wrogą enklawą 
albo nie pomagają szczególnie poszukiwanym dysydentom. Władcy enklawy zdają sobie sprawę, że to 
właśnie tacy ludzie jak Gnojarze zawsze stanowią forpocztę cywilizacji na dzikich terenach. Po co wysyłać 
w głąb Pasa wojsko, marnować bezcenny sprzęt, cyborgi i ludzi? Lepiej niech idą lam wietrzący zarobek 
poszukiwacze, i tak, wszystko, co znajdą trafi na rynek enklawy. A jeśli odkryją coś szczególnie cennego, 
to dopiero wtedy naśle się na nich bezpiekę, aby przejąć łupy.

W Brighton, obok małego lądowiska zbudowano hangar, w którym stoją dwa patrolowce i kilka 
śmigów powietrznych. W osadzie regularnie stacjonuje prawie dwudziestu żołnierzy — w tym aż 
sześciu cyberów. Baza dysponuje też mózgiem bojowym Garda i siecią blisko trzydziestu radio-
boi, jako tako kontrolujących granicę Enklawy na długości pięćdziesięciu kilometrów. Tak obfite 
wyposażenie małej placówki mogłoby się wydawać dziwne, gdyby nie fakt, ze postawiono ją 
u wylotu dość skomplikowanej sieci podziemnych bunkrów, Pracownicy bazy — około pięćdzie-
sięciu kobiet i mężczyzn — zajmują się penetrowaniem i badaniem tych bunkrów. Co prawda od 
dwóch lat nie znaleziono tu nic naprawdę ciekawego, co więcej, wydawało się, że jest to tylko 
duży lokalny schron i został już całkowicie wyeksploatowany — ale jednak Enklawa uznała, że 
nie będzie się stad na razie wycofywać. Tym bardziej, że i tak gdzieś w tym obszarze musiałaby 
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utrzymywać placówkę wojskową. Tak więc — w Brighton żyto około dwustu dorosłych mieszkańców, z których blisko połowa traktowała je 
nie jako miejsce służby czy delegacji, a jako swój dom. Twój bohater może pochodzić z rodziny należącej do tej drugiej grupy.

Przyjrzyjmy się tej warstwie społecznej. Jej położenie w społeczeństwie Enklawy jest dość korzystne. Można by ją nazwać klasą średnią, 
Są to ludzie wykonujący odpowiedzialne prace, wymagające dużej inteligencji, samodzielności, wiedzy — władcy enklawy (konkretnie 
Enklawy Arachne, praktycznie w każdej domenie panują inne prawa i inna struktura społeczna) potrzebują tych ludzi i dlatego zezwalają 
im na pewną wolność i niezależność. Mieszkańcy pogranicza ciężko pracują, by prowadzić w miarę dostatnie życie. Często o ich statusie 
decydują odziedziczone po przodkach, a pochodzące sprzed czasów wojny urządzenia i automaty. Na przykład wirtuale naukowe, ma-
szyny robocze, broń, cechy genetyczne, wszczepy. Zwykle mieszkają na obrzeżach enklaw, w miarę daleko od władzy centralnej, obozów 
pracy, klinik cyborgizujących i armijnych łowców. Prowadzą prace eksploracyjne, są naukowcami, zwiadowcami, żołnierzami, pionierami 
zasiedlającymi niebezpieczne tereny. Stanowią też dla władców naturalne zaplecze kadrowe — najzdolniejsi wchodzą do machiny wła-
dzy. Jednocześnie to właśnie spośród nich najczęściej rekrutują się opozycjoniści, dysydenci, terroryści podważający porządek prawny 
enklaw. Dlatego też zwykle służby specjalne wprowadzają w to środowisko wielu kapusiów i donosicieli, Zdarzały się przypadki, że w en-
klawie dochodziło do przewrotu. Do władzy dochodzili dawni opozycjoniści i wtedy okazywało się, Że znacząca część spośród nich to tak 
naprawdę dawni bezpieczniacy, mający zapewnić byłym notablom miękkie i bezpieczne urządzenie się w nowych warunkach.

To właśnie wśród pograniczników można napotkać najzagorzalszych patriotów enklaw, a także ludzi liczących, że Imperium w końcu wy-
baczy Arachne bunt i przyśle tu swoich przedstawicieli — a wraz z nimi nowoczesną technologię i bogactwo. Tutaj też plenią się przeróżne 
kulty, a także praktykowane są stare religie, pochodzące jeszcze ze Starej Ziemi.

Życie na pograniczu nie jest łatwe. Peryferyjnym osadom zagrażają ataki formacji wrogich enklaw (nawet jeśli jest pokój, na granicy 
zawsze trwają utarczki), hord mutantów, niespodziewane wyroje zamieszkujących Pas zwierząt. Takie miejsca są też szczególnie 
narażone na nadchodzące z głębi Pasa kataklizmy — radioaktywne burze, fale pyłów antygrawtacyjnych, prądy powietrzne niosące 
wirusy i trucizny.

6: Przykład – Fryderyk Merkur 

Przyjrzyjmy się procesowi tworzenia postaci, krok po kroku realizując kolejne punkty. Ponieważ zbudujemy życiorys typowego mieszkańca 
pogranicza — pogranicza Enklawy i Pasa, pogranicza prawa i zbrodni, pogranicza cywilizacji i prymitywizmu — możesz wykorzystać go 
da stworzenia wielu późnych ciekawych typków.

Jeśli grasz w Strefę po raz pierwszy lub po raz pierwszy prowadzisz ten system — możesz sobie nieco uprościć sprawę. Niech twój bo-
hater będzie człowiekiem, któremu trochę grzebano przy osobowości: zamazano część pamięci, wsztukowano fałszywe wspomnienia, 
uwarunkowano go na pewne sprawy. Przyjęcie takich założeń zdecydowanie ułatwi Ci posługiwanie się mechaniką systemu.

Fryderyk Merkur urodził się prawie trzydzieści lat temu w Mieście Brighton. Jego ojciec, Roger Merkur, był specjalistą od robót górniczych 
i budowlanych. Odpowiadał za zabezpieczenie odkrywanych tuneli przed tąpnięciami i osunięciami, kierował tez ta częścią robót, która 
związana była z prowadzeniem wierceń i wykopów. Matka, Briana Merkur, programowała automaty produkujące syntetyczną żywność.

I właśnie to zajęcie stato się początkiem tragedii rodziny Merkurów. Matkę Fryderyka oskarżono o sprzedaż części produkcji przestępcom 
szmuglującym biomasę do Pasa. Kradzież żywności jest jedną z największych zbrodni — szczególnie w Enklawie Arachne, która stra-
ciła dwie kopalnie biomasy na skutek tzw. zarazy kotletowej. Brianę poddano surowemu śledztwu, z sondowaniem umysłu, prowokacją 
wirtualną i stymulacją chemiczną włącznie. Jej umysł nie wytrzymał tej próby. Zapadła w sztuczną śpiączkę. Roger próbował ratować 
żonę. Żeby zdobyć pieniądze na kosztowne leczenie, sam zaczął zadawać się ze szmuglerami. Zaginął w niewiadomych okolicznościach, 
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prawdopodobnie w czasie realizowania jakiejś podejrzanej transakcji. Trzy dni 
później, kiedy do szpitala przestały płynąć pieniądze, Brianę odłączono od apa-
ratury. Spełniono jej śmierciozapis — nie uczyniono z jej dała nosiciela sztucznej 
osobowości. Po prostu je zniszczono. Konkretnie, jak to działo się ze wszystkimi 
nieboszczykami, byłymi obywatelami Enklawy Arachne, nakarmiono jej ciałem 
jeden z automatów do produkcji żywności.

Wszystkie te wydarzenia miały miejsce, gdy Fryderyk dopiero wchodził w wiek 
młodzieńczy — miał wtedy 15 lat. Do tego czasu uczył się pilnie pod kierunkiem 
ojca — Zgodnie z prawem dziedziczenia przejął jego komputer edukacyjny. Za-
nosiło się na to, że zostanie już trzecim z rzędu w rodzie specem od robót ziem-
nych. Niestety, to co przydarzyło się rodzicom, przerwało tę drogę życiową. Fry-
deryk był zbyt młody, by rozpocząć samodzielne życie, jednocześnie zbyt duży, 
by skierowano go do którejś z placówek wychowawczych.

Początkowo próbował w przyśpieszonym tempie wykształcić się, chcąc zająć 
miejsce ojca. Całymi dniami pozostawał w hipnotycznymi transie, z podłączonym 
do serwera programów edukacyjnych czepkiem wirtuala na głowie. Rzeczywi-
ście, udało mu się opanować teoretyczny kurs geologii, jednak przypłacił to roz-
strojem nerwowym i trwałym osłabieniem ego. Nie udało mu się zdobyć pracy. 
Przez jakiś czas żył za pieniądze uzyskane ze sprzedaży pozostawionych po rodzicach przedmiotów, w końcu sprzedał też komputer 
i przystawkę geologiczną. Zaczął zadawać się z żyjącymi w Brighton Gnojarzami. Brał udział w kilku wyprawach do Pasa Mutantów-ale 
raczej na jego obrzeżach. Tam też poznał nieco twardego, męskiego życia — nauczył się bić, strzelać. Zapewne coraz bardziej wiązał-
by się z działającymi na pograniczu prawa Gnojarzami, narażając na aresztowanie i przemazanie osobowości, albo na śmierć w Pasie, 
gdyby nie Hazen Queen, dawny przyjaciel rodziców Fryderyka. Znalazł mu robotę w odkrywkowej kopalni na ruinach jednego z dawnych 
miast. Fryderyk, wykorzystując zdobyta w dzieciństwie wiedzę, szybko awansował i obecnie steruje zespołem kilku robotów górniczych, 
szukających cennych przedmiotów i surowców na dawnym pogorzelisku. Umie obsługiwać maszyny górnicze i kierować lekkimi pojazdami 
latającymi i naziemnymi. Od półtora roku prowadzi w miarę stabilne życie, ale można przypuszczać, że nie odmówiłby intratnej propozycji 
udziału w jakiejś półlegalnej akcji na terenie Pasa. Dla ewentualnych mocodawców byłby cennym nabytkiem — bywał już w Pasie i wie, 
jak dogrzebać się do przysypanych zwałami skały i piachu cennych znalezisk.

Fryderyk Merkur to wysoki, czarnowłosy mężczyzna. Dość dobrze zbudowany, zazwyczaj chodzi ubrany w obcisłe, czarne kombinezony 
ozdobione znakami Klanu Geologów. Używa ich zresztą bezprawnie, bo nie zdał klanowych egzaminów, ale geolodzy pracujący w Brigh-
ton, przez pamięć ojca, patrzą na to przez palce, Jest patriota swojej Enklawy, ale nienawidzi bezpieczniaków i władców — ich obwinia 
o śmierć matki i, pośrednio, ojca.

I jeszcze uwaga końcowa: tak naprawdę gracz nie musi znać żadnego swojego współczynnika. Po prostu przedstawia swoją legendę, 
a mistrz gry transponuje ją na liczby. W czasie gry posiać nie operuje żadnymi numerkami, a jedynie wykonuje działania zgodnie ze swo-
imi możliwościami, cechami i wyposażeniem. To na mistrzu ciąży cala buchalteria. Mamy nadzieję, że pomoże mu w tym zamieszczona 
tu karta postaci, w której może krótko opisać bohaterów. Oczywiście, jeśli jesteś graczem, który uwielbia numerologię, to możesz i dla 
siebie powielić taką kartę i zażądać od mistrza ujawnienia współczynników, a potem długo i uparcie kłócić się o każdy punkt charaktery-
styk. Powodzenia.

Siła  (przeciętna)
Zwinność  (przeciętna)
Wytrzymałość  (przeciętna)
Ego  (słabe)
Wykształcenie  (wysokie)
Spostrzegawczość    (poprawna)
Sprawność techniczna  (dobra)
Znajomość VR  (przeciętna)
Wstręt do sztucznej żywności 
Geologia  (bardzo .dobre)
Strzelanie  (dobre)
Walka wręcz  (dobra)
Znajomość Pasa     (przeciętna)
Obsługa maszyn. górniczych  (bardzo dobra),
Kierowanie pojazdami naziemnymi     (dobra)
Kierowanie pojazdami powietrznymi  (bardzo dobra)
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Na sąsiedniej stronie znajdują się wzory karty postaci i karty cech dla mistrza gry. Możesz je skserować dla wła-
snych potrzeb.

Karta postaci jest przeznaczona dla graczy lub mistrzów gry i służy do przechowywania w miarę kompletnych in-
formacji o bohaterze. Karta cech jest; przeznaczona dla mistrza gry i służy do przechowywania najważniejszych 
informacji.

UWAGA: W zasadach rezultatem złym określany jest rezultat -2. Niższe wyniki traktowane są jako rezultat beznadziejny.

W poprzedniej części Strefy Śmierci zamieściliśmy system tworzenia postaci metodą przeprowadza-
nia testów w grze. W tym odcinku chcielibyśmy wyjaśnić, jak i kiedy przeprowadzić test, żeby osią-
gnąć równowagę pomiędzy jego zamierzoną trudnością, a szansą procentową jego wykonania.

W zasadach Strefy Śmierci przyjęliśmy, że testy nie będą wykonywane zbyt często – właściwie tylko 
do rozstrzygania sytuacji bardzo nietypowych, takich, które trudno jest oddać za pomocą opisu słow-
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nego lub, gdy rozgrywanie zdarzenia byłoby zbyt długie i nieciekawe i warto je zastąpić rzutem kostką. Oczywiście o częstotliwości prze-
prowadzania testów ostatecznie decyduje mistrz gry. Jeśli będzie chciał rozstrzygać większość sytuacji w grze turlając kostki, to, rzecz 
jasna, może to zrobić.

Naszym zdaniem test najczęściej stosuje się w sytuacjach trudnych – powodzenie czynności prostszych można zazwyczaj określić bez 
jego przeprowadzania. Dlatego też bohater posiadający przeciętne współczynniki i umiejętności ma około 10-20% szans na jego wykona-
nie. Wówczas należy stosować następujące modyfikatory charakteryzujące stopień trudności wykonywanego zadania:

Zadanie Modyfikator
bardzo łatwe  (+4)
przeciętne  (+3)
stosunkowo trudne  (+1)
trudne     (0)
bardzo trudne  (-1)

Oczywiście powyższe modyfikatory są jedynie wskazówkami, należy je zawsze dostosowywać do sytuacji, w której znajduje się bohater, 
rodzaju testowanej umiejętności oraz innych warunków i zdolności, mających na tę sytuację wpływ. Po przeprowadzeniu takiego testu 
otrzymujemy rezultat, który określa, jak dobrze udała się wykonywana czynność.

Testy dotyczące czynności prostszych można rozstrzygać wyłącznie na podstawie wartości cechy i umiejętności bohatera. W testach 
trudniejszych należy zastosować dodatkowe modyfikatory lub żądać określonego rezultatu. Jednak stosując tę metodę, jako mistrz gry, 
powinieneś zwrócić uwagę na dwie rzeczy.

Pierwszą z nich jest częstotliwość przeprowadzania testów. Nie powinieneś myśleć o wszystkich sytuacjach w grze jako o krytycznych, 
tratując wszystkie testowane czynności jako trudne, gdyż wówczas małe prawdopodobieństwo wykonania testu sprawi, iż gracze będą się 
niepotrzebnie bać każdego rzutu kostką. Ponadto zastanów się nad interpretacją poszczególnych rezultatów testów – szczególnie tych 
poniżej normalnego. Jeśli bohaterowi test uda się źle, oznacza to po prostu w większości wypadków, że nie udało mu się w zamierzony 
sposób wykonać określonej czynności.

Testy
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Jednakże często oznacza to, że ta czynność mu się powiodła, choć niezupełnie tak dobrze, jakby sobie tego życzył. W bardzo rzadkich 
sytuacjach, korzystając z tego systemu interpretacji testów, można uznać, iż bohater miał pecha i uzyskał efekt odwrotny od zamierzonego 
– taki rezultat jego działań musi być związany z dużo gorszym rezultatem, niż -2.

Wynika z tego, że odpowiednio interpretując rezultaty, w niektórych sytuacjach można uznać, że test się do pewnego stopnia powiódł, 
nawet wówczas, gdy wynik rzutu kostką był większy od liczby, przeciw której się go przeprowadzało. Dokładna interpretacja takich przy-
padków zależy oczywiście od sytuacji, a szczególnie od czynności, którą się testuje.

Może się zdarzyć, że w celu wykonania czynności wystarczy wykonanie bardzo łatwego testu z rezultatem złym (np. zaparkowanie samo-
chodu na pustym parkingu o wielkości 1 x 1 km). Może jednak być potrzeba wykonania testu o tej samej trudności, jednak ze znacznie 
lepszym rezultatem (np. gdy chodzi o ręczne dokręcenie śruby śluzy na statku; nie jest to czynność trudna, lecz niedokładne jej wykonania 
może przynieść fatalne skutki).

Wobec tego wdać, iż czasami możemy regulować pożądaną trudność testu na dwa sposoby: stosując modyfikatory sytuacyjne (charakte-
ryzujące trudność jako taką), lecz także – regulując wymaganą wartość rezultatu. Na przykład, czynność stosunkowo trudna uda się tylko 
wtedy, gdy test powiedzie się dobrze. W ten sposób rezultat testu nabiera podwójnego znaczenia, lecz równocześnie metoda ta pozwala 
w niektórych sytuacjach ograniczyć ilość koniecznych modyfikatorów sytuacyjnych.

Poniżej podajemy przykład modyfikatorów sytuacyjnych, regulujących trudność testu. Dotyczą one strzelania z broni palnej w zależności 
od zasięgu.

Zasięg Trudność Modyfikator
bliski (do 5 m) bardzo łatwa  (+4)
średni (do 100 m) trudna     (0)
daleki (powyżej 100 m) bardzo trudna  (-1) i mniej

Przykład:

Fryderyk Merkur (opisany w poprzednim odcinku „Strefy”), czający się za konarem olbrzymiego drzewa fontannowego, usiłuje ze swojego 
Inwhirla 13 trafić mutanta wychylającego się zza pobliskiej kępy mchu-słoniojada. Wykonuje test według ścieżki celnościowej. Ma prze-
ciętną zwinność (), poprawną spostrzegawczość i dobrze umie strzelać (). Jego przeciwnik jest osłonięty potężnym, szaro czerwonym 
bąblem mchu (modyfikator sytuacyjny ), lecz Fryderyk miał czas, aby dobrze wymierzyć (), a zasięg jest średni. Wobec tego wykonuje 
test przeciw liczbie 2 (jego szanse na osiągnięcie normalnego wyniku wynoszą 20%). Na kostce wypada 1. Mutant pada z okrzykiem bólu. 
Prawie w tej samej chwili, czując zapach krwi, z cichym trzaskiem rozwija się potężne cielsko mchu-słoniojada, pochłaniając z głuchym, 
żarłocznym mlaśnięciem ciało sparaliżowanej ze strachu ofiary. Po kilku minutach wszystko wraca do normy, tylko z wnętrza szaro-czer-
wonego, nabrzmiałego bąbla dochodzi dziwny, głośny gulgot – odgłosy trawienia…
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Zasady walki opublikowane do tej pory nie uwzględniają różnic w mocy zniszczeń dokonywanych przez różne rodzaje broni. W większości 
przypadków da się to prosto ocenić bez dodatkowych reguł, jednakże czasem może sprawić trudność. Dlatego też prezentujemy prosty 
system porównywania mocy rażenia poszczególnych rodzajów brani, oraz wytrzymałości osłon przed nimi chroniących. Dotyczy on przede 
wszystkim broni zadających bezpośrednie obrażenia; ochrona przed środkami chemicznymi i biologicznymi, paralizerami i dezorganizato-
rami eletoronicznymi zależy przeważnie od zupełnie innych czynników.

Obrażania, które’ odnosi przeciwnik, jeśli zostanie trafiony, zależą od dwóch rzeczy. Pierwsza z nich Jest rezultat testu trafienia, określają-
cy jego skuteczność i celność. Drugą są wapółczynniki charakterystyczne dla użytej broni i osłony chroniącej cel, zwane moderatorami.

Oblicza się to w następujący sposób:

1. Określa się rezultat trafienia. W zależności od niego, z poniższej tabeli odczytują się wstępnie ilość klas kondycji/sprawności, które traci 
przeciwnik.

Rezultat Ilość klas, które traci przeciwnik
zły, słaby 0
normalny, dobry (-1)
bardzo dobry, rewelacyjny  (-2)

Uwaga: Jeśli korzystasz z broni, która strzela pociskami eksplodującymi, może się okazać, ze nawet przy rezultacie złym lub słabym prze-
ciwnik otrzymuje obrażenia (pocisk trafia obok celu, lecz ofiara znajduje się w obszarze eksplozji). Wówczas rezultat zły lub słaby powo-
duje utracę 1 klasy kondycji, rezultat normalny lub dobry 2 klasy kondycji i, odpowiednio, rezultat bardzo dobry lub rewelacyjny powoduje 
utratę 3 klas kondycji.

2. Następnie do odczytanej z tabeli ilości klas dodaje się moderator broni, która była użyta.

3. Do otrzymanego wyniku dodaje się moderator pancerza celu.

4. Wynik to ilość klas kondycji/sprawności, jaką traci ofiara.

Moderatory obrazują siłę broni i wytrzymałość/moc pancerza chroniącego ofiarę. Nieopancerzony człowiek posiada moderator pancerza 
0, a moderator zwykłego pistoletu wynosi również 0. Silniejsze bronie maja mniejsze moderatory, a lepiej opancerzone cele — większe.

Uszkodzenia 
i obrażenia
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Zauważmy, że odczytana z tabeli wartość jest liczbą ujemną. Wobec tego. jeśli po dodaniu do niej obydwu moderatorów, wynik będzie 
dodatni, ofiara wychodzi ze starcia bez szwanku. Jeśli wynik będzie mniejszy od -4, ofiara zostaje zabita/zniszczona.

Uwaga: w walce wręcz bez broni stosujemy moderator ataku +1.

Warto zauważyć, że różne bronie powodują uszkodzenia/obrażenia różnego typu. W szczególności wyróżniamy broń oddziaływującą wy-
łączonie na elektronikę (np— dezorganizatory Foublera), oraz broń, której ofiarami są wyłącznie istoty organiczne (np. paralizery). Działa-
nie tych rodzajów broni jest na tyła specyficzne, za ich

moderatory opisujemy dodatkowymi oznaczeniami: B — jeśli chodzi o bron biologiczną i E — jeśli chodzi o bron działająca wyłącznie na 
sprzęt elektroniczny, Broń typu B i E ma specyficzne działanie na pancerze, gdyż w większości przypadków (jeśli nie ma na ten temat 
dodatkowych uwag w opisie określonej osłony) ich moderatory zmniejszają się o 1, w przypadku ataku taka bronią.

Poniższe zestawianie zawiera moderatory przedstawionego do tej pory w Strefie Śmierci sprzętu:

Moderatory broni
Nazwa                Moderator
N KAR/C-84  -1
Inwhirl-13 -1 (B)
IFG Flashlight 0
N KAR/P-20 +1
Dizałko dezorganizacyjne -6 (E)
Przedramienny miotacz ognia  -3
Hełmowy miotacz laserowy  -2
Rękawica Antalla           -1

Moderatory pancerzy broni i zwierząt
Nazwa  Moderator
Ślizgacz patrolowy +6
Garda (mózg] +6
Plecak rakietowy (moduł) +2
Paleta rakietowa (moduł) +2
Ślizgacz jednoosobowy +3
Wyżeracz (pancerz) +1

Przykład:

Wracając do spotkania opisanego w przykładzie wyżej Fryderyk trafił mutanta, osiągając rezultat dobry. Wobec tego, odczytujemy z tabeli, 
że ofiara traci 1 klasę kondycji. Moderator ataku Inwhirla-13 wynosi -1, wobec czego, ostatecznie, mutant traci 3 klasy kondycji. Pada na 
ziemię z przestrzeloną ręką: ponieważ jego kondycja była normalna, przeżyłby to spotkanie, gdyby nie krwiożercza roślina...
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Gniazdo to przygoda przeznaczona dla grupy 4-6 graczy. Aby ją poprowadzić, Mistrz Gry powinien przeczytać poprzednie odcinki Strefy 
Śmierci. Gracze nie muszą tego robić, choć znajomość opisywanych wcześniej zagadnień, może im ułatwić pokonanie niektórych prze-
szkód. Postacie, w które się wcielą, maja niewielkie lub nie maja żadnych doświadczeń w Pasie Mutantów.

1: Kreacja postaci
Sposób tworzenia bohaterów został opisany w 18 nume-
rze MIM. Każdy gracz może sam stworzyć legendę swo-
jej postaci, a potem ustalić jej współczynniki. Proponujemy 
wykorzystanie przygotowanych przez nas fragmentów ży-
ciorysów. Zostały one tak skonstruowane. by miały istotny 
wpływ na przebieg rozgrywki, w szczególności na to, co 
dzieje się między graczami. Mistrz Gry powinien przeczy-
tać je wszystkie, a następnie przedstawić poszczególnym 
graczom. Gracze powinni poznać TYLKO swoje życiorysy.

Jeśli twoi gracze kontynuują grę starymi postaciami, 
wprowadzonymi w poprzednich odcinkach Strefy Śmier-
ci, przypominamy, że byli to żołnierze cierpiący na czę-
ściowa amnezję. Elementy podanych przez nas życiory-
sów mogą więc być faktami z ich życia, o których sobie 
przypominają.

Postać 1: Mężczyzna nie mający stałego zatrudnienia, naj-
częściej zarobkujący jako nosiciel lektyk paradnych, uży-
wanych przez dostojników Enklawy. Jeszcze pięć lat temu 
miał dom, rodzinę i własna hodowlę wysokokalorycznych 
bulw mięsnych. Niestety, jego brat wplątał się w aferę poli-
tyczną i został uznany za banitę. Ukrył się u naszego boha-
tera. Tam znaleźli go żołnierze z Legionu Mgły. Zabili rebe-

Gniazdo
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lianta, a przy okazji zrównali z ziemią dom bohatera, zgwałcili i zabili jego żonę oraz zamordowali dwójkę małych dzieci. Bohatera nie było 
wtedy w domu, załatwiał sprawy w pobliskiej osadzie. Tam zatrzymał go patrol wojskowy. Dwa lata pracował w kopalni biomasy, potem go 
wypuszczono, Popadł w alkoholizm, wszedł też w ciąg wirtualny, w którym żył w fikcyjnym świecie swego starego domu, z żoną i dziećmi 
Przyjaciele pomogli mu się z tego wygrzebać, ale na trwałe uszkodził sobie wtedy zdolności sieciowe. Do dziś lekko nadużywa alkoholu. 
Nienawidzi władz Enklawy, jej żołnierzy, w szczególności krwawego Legionu Mgły. Nie znosi także antypaństwowych terrorystów, bo ich 
oskarża o to, że zamącili w głowie jego młodszemu bratu.

Postać 2: Mężczyzna służący kiedyś w Szwadronie Mgły. Trafił tam z poboru. Brał udział w kilku krwawych akcjach pacyfikacyjnych, w ja-
kich specjalizowała się ta elitarna formacja. Nie wytrzymał tego psychicznie, został zwolniony ze służby. Przez kilka lat pracował w misji 
Zakonu Pustej Ziemi, chcąc zapomnieć o swych czynach i zadośćuczynić złu, które wyrządzał. Zakon Pustej Ziemi, to daleki odłam chrze-
ścijaństwa. Jego mnisi twierdzą, że zagłada spadła na Ariadnę jako kara za grzechy i że tylko życie pokorne i ciche, może przywrócić temu 
światu równowagę i bożą laskę. Nasz bohater jakiś czas temu zrezygnował ze służby Zakonowi, ale filozofia mnichów i potrzeba własnej 
pokuty wciąż wpływa na jego zachowanie — nie jest skłonny do używania przemocy. Jednocześnie, wciąż posiada wiele umiejętności 
związanych z dawną służbą wojskową. Na lewym ramieniu ma żywy tatuaż, srebrzysto szarą pulsująca plamę. To symbol legionistów. 
Postać powinna raczej ukrywać znamię, ale nie za wszelką cenę.

Postać 3: Mężczyzna niegdyś pracujący dla jednego z gangów, Otrzymał do wykonania zadanie, którego nie potrafił zrealizować. Gang 
wydał na niego wyrok śmierci. Wtedy zgłosił się do służb specjalnych Enklawy Arachne. Sypał swoich partnerów i szefów, w zamian za 
to, oczekując ochrony. Tak też się stało. Zmieniono niektóre cechy jego osobowości, za pomocą hodowli żywej skóry przekształcono mu 
twarz. Dla ścigających go gangsterów zniknął z horyzontu. Wrócił do półświatka, tak naprawdę wykonując różne „brudne usługi” dla służb 
specjalnych Enklawy. Ruszył na wyprawę, nie do końca będąc pewnym, czy chce pracować dla wynajmujących go gangsterów, czy dla 
gliniarzy, czy może tylko na własny rachunek.

Postać 4: Mężczyzna, do niedawna zarabiający jako tancerz swangu. Jest to taniec na specjalnej platformie, podzielonej na pola, które 
znajdują się pod napięciem. Widzowie mają nadajniki i mogą obstawiać poszczególne pola, na które ich zdaniem zaraz skoczy tancerz. 
Im więcej ludzi obstawia dane pole, tym większy ładunek może z niego trysnąć, jeśli tancerz rzeczywiście tam skoczy. Nasz bohater miał 
szczęście w nieszczęściu — śmierć minęła go o włos. Stracił jednak na pewien czas zdrowie, a więc i pracę. Doszedł już do siebie, jest 
bardzo sprawny — za mało jednak, jak na tancerza. Bardzo potrzebuje pieniędzy na poddanie się pełnej rehabilitacji i odbudowie elektro-
nicznych wspomagaczy zniszczonych w czasie wypadku.

Postać 5: Mężczyzna powiązany ze środowiskami dysydenckimi i antyrządowymi grupami terrorystycznymi. Do końca nie wiadomo, czy 
te organizacje są niezależnymi ruchami występującymi przeciwko tyranom, czy też są sponsorowanymi przez inne Enklawy szpiegami. 
Ostatnio bezpieka wpadła na trop jego grupy. Bohater na razie uniknął kłopotów, ale uznał, że warto na jakiś czas zniknąć policji z oczu.

Postać 6: Mężczyzna, jest winien gangowi dużą sumę pieniędzy. Był ochroniarzem zajmującym się osłoną nielegalnych karawan ciągną-
cych między enklawami. Dzięki temu zna dość dobrze bliższe Enklawie Arachne obszary Pasa Mutantów. Niestety jedna z tych karawan 
wpadła w ręce policji — częściowo z winy naszego bohatera. Został ukarany bardzo okrutnie. Darowano mu życie, ale w procesor oso-
bowości wszczepiono specjalny program, który kilka razy dziennie serwował nieszczęśnikowi straszne doznania — ból, strach, agresję. 
Wytrzymał to miesiąc, potem się poddał. Zaczął głuszyć te wrażenia narkotykami i programami nakładkowymi. Zupełnie rozregulował 
sobie organizm. Jeden z jego dawnych przyjaciół, wysoko postawiony w strukturze gangu, wyjednał dla niego ułaskawienie. Program 
skasowano, mężczyznę poddano kuracji odwykowej. Misja jest dla niego szansą — jeśli zakończy się powodzeniem, to postać będzie 
mogła znów pracować dla gangu. Jeżeli nie... Nasz bohater, tak naprawdę, stracił zaufanie do swych dawnych przełożonych. Kara, jaką 
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mu wymierzono była tak okrutna, że szczerze znienawidził swych krzywdzicieli. Wie jednak, że tylko pomyślne zakończenie misji daje mu 
szansę ułaskawienia. Jednak wtedy będzie musiał pracować dla tych, których nienawidzi...

2: Fabuła

A. Prolog
Akcja przygody zaczyna się w tajnej bazie gangu Aldahursta, tak przynajmniej zostaną poinformowani zebrani ludzie.

Zostali tu doprowadzeni w typowy dla takich przedsięwzięć sposób. Werbownicy gangu zaproponowali im udział w planowanej, niebez-
piecznej, ale wysoko opłacanej wyprawie do Pasa Mutantów. Po wstępnej zgodzie, na ponad miesiąc pozostawiono ich w spokoju, Przez 
ten czas obserwowano ich i sprawdzano. Jednak żadne ze spreparowanych przez organizację, fałszywych pogłosek nie przeciekły do 
służb Enklawy czy konkurencyjnych gangów, W ciągu jednej nocy, niemal równocześnie, wszystkich uczestników planowanej wyprawy 
zgarnięto z domów, pubów i kryjówek. Bohaterom założono na głowy hełmy wirtuali serwujące programy maskujący (możesz tu wymyślić 
coś oryginalnego — ciekawe jak będą wyglądać rzeczywistości wirtualne XXV stulecia?) i zawieziono do tajnej siedziby gangu,

Mistrz gry może te wydarzenia przedstawić wszystkim graczom jednocześnie, Ale znacznie lepiej by było. gdyby je zindywidualizował 
— uwzględniwszy legendę i cechy każdej z postaci, nieco wcześniej opisał te wydarzenia. Gracze spotykają się na sesji po raz pierwszy, 
tak jak ich postacie, w podziemnej sali bazy gangu. Znają tylko swoje własne legendy. Proces integracji grupy, wzajemnego poznawania 
się, stanowi istotny element gry. 

Silne ręce ściągają bohaterom czepki wirtuali z głów. Po chwili ochroniarze wychodzą z pomieszczenia. Panuje tu półmrok — można 
dostrzec porozstawiane fotele, przy każdym zestaw wirtualny. Nagle jedna ze ścian rozjaśnia się — to ekran. Pojawia się na nim postać 
komputerowo animowanego mężczyzny, który mówi:

— Zajmijcie miejsca. Za chwilę przedstawimy wam dokładne informacje o naszym projekcie. Nie będziemy wykorzystywać neurosprzę-
gów. Chciałbym też przypomnieć, że zdecydowaliście się na współpracę z nami dobrowolnie. Jeśli wykonacie powierzone wam zadanie, 
otrzymacie sowita nagrodę. Jeśli spróbujecie jakichkolwiek działań przeciwko nam, dopadniemy was wszędzie. To tez chyba wiecie. Infor-
muję tez, że to my jesteśmy głównym dystrybutorem karnego neurowirusa Kramera-Sprengera. Teraz daję wam kwadrans. Macie stanowić 
grupę, więc lepiej, żebyście choć trochę się poznali, zanim przedstawię wam cel misji.

W pokoju zapalają się światła. To nieduże pomieszczenie, którego trzy ściany pokrywają ekrany, w czwartych są drzwi (w tej chwili za-
mknięte od zewnątrz). Pod ścianą stoi automat z bezpłatnymi napojami, Znajduje się tu kilkanaście foteli z przystawkami wirtualnymi. 
Żaden z sześciu mężczyzn nie jest uzbrojony.

Opisz krótko wygląd każdego z bohaterów, a następnie daj im rzeczywiste piętnaście minut na rozmowy, Możesz podać im kawę lub jakiś 
napój. Niech się poznają — oczywiście, każdy z nich może mówić o swojej postaci to, na co ma ochotę (niekoniecznie prawdę), Potem 
postać z ekranu przedstawia im cel misji.

Dwa lata temu na obrzeżach Enklawy Arachne znaleziono bardzo dziwnego mężczyznę. Byt nagi, mocno zbudowany, nie wyglądał na 
wygłodzonego, choć jego ciało pokrywały ślady blizn. Człowiek ten był jednak niespełna rozumu. Nie potrafił mówić, nie reagował na 
żadne przedmioty i urządzenia. Wydawało się, że czasami rozumie, co się do niego mówi, choć jego reakcje sprawiały wrażenie zupełnie 
przypadkowych. Bardzo lubił pić cieple płyny, natomiast z dużym trudem przychodziło mu jedzenie,
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Co najważniejsze, w potylicy tego mężczyzny tkwił bardzo nowoczesny neurowszczep. Musimy tu zatrzymać się na słowie „nowoczesny”. 
Cywilizacja Ariadny, z przyczyn wiadomych, przeżywa regres. Co najwyżej próbuje utrzymać stan posiadania przedwojennych technologii, 
z rzadka tworzy nowe. Z tego punktu widzenia „nowoczesny” oznacza tyle co „przedwojenny” czyli sprzed blisko pięćdziesięciu lat. Tak 
więc wszczep był na tyle dziwny, że mafijnym specom nie udało się go sprzęgnąć z ich biokomputerami. Co więcej, w czasie jednej z prób 
zniszczono i chip, i mózg tego dziwnego człowieka. Nie udało się z niego wydobyć żadnych konkretnych informacji, Mówił jedynie o jakimś 
tajemniczym miejscu, które nazywał Gniazdem i do którego najwyraźniej tęsknił.

Zadaniem grupy będzie odszukanie tego miejsca, sprawdzenie, co się w nim znajduje i oznaczenie drogi powrotnej,

Drogi Mistrzu, wszystkiego o Gnieździe dowiesz się w dalszej części przygody. Pamiętaj o tym, że twoi gracze będą ci zadawać pytania 
już teraz. W swoich odpowiedziach nie możesz zdradzić niczego więcej, niż to, co zostało napisane wyżej. Jedyne, co leszcze masz teraz 
do przedstawienia, to sposób, w jaki gracze mają odnaleźć Gniazdo

W trakcie badań okazało się, ze ów człowiek wydziela zapach ze specyficznymi związkami chemicznymi. Naukowcy uznali, że może to 
być cecha występująca u wszystkich osobników (najprawdopodobniej mutantów) z jego grupy. Jeśli tak było w istocie, to istniała szan-
sa odnalezienia tego szczepu oraz, być może, tajemniczego Gniazda i znajdujących się w nim technicznych cudeniek. Postanowiono 
posłużyć się owadami — konkretnie Ich niezwykle czułymi receptorami chemicznymi wykorzystywanymi w czasie godów. W bazie mafii 
wyhodowano specjalne owady, rejestrujące związek wydzielany przez przybysza — i uznające go za zapach godowy swych samic. Każ-
demu z tych owadów wszczepiono miniaturowy nadajnik, Grupa dostanie kasetkę z blisko setką takich zwiadowców. Każdy z nich może 
przelecieć jakieś kilka kilometrów, w stronę źródła woni. Grupa ma wypuszczać kolejne owady, rejestrować ich sygnał i przesuwać się we 
właściwym kierunku. Oczywiście, Istnieje tu pewne prawdopodobieństwo błędu. Owada może znieść wiatr, może on zostać zaatakowany 
przez inne stworzenia, jego sygnał może zostać zakłócony przez pola radiacji. Wreszcie, sam owad też może zmylić trop.

Jutro rano grupa zostanie doprowadzona w miejsce, gdzie znaleziono dziwnego człowieka. Potem musi liczyć tylko na siebie i na owady.

Prowadzący spotkanie pozostawi bohaterom chwilę czasu na pytania dodatkowe. Następnie spyta, który z nich chciałby w czasie drogi 
opiekować się owadami. Wybierze do tego dwie pierwsze osoby, które się zgłoszą. Potem zaprowadzi wszystkich do magazynu

Tam, każdy z bohaterów będzie mógł wybrać swój ekwipunek. W czasie, gdy ich towarzysze będą wybierać broń i wspomagacze, 
ochotnicy udadzą się do osobnego pomieszczenia. Czeka tam na nich biolog, pracujący dla gangu. Niski, szczupły, z twarzą pokrytą 
cechowymi tatuażami, sprawi wrażenie lekko zamroczonego narkotykami (mętne oczy, powolne reakcje, drżący głos, niekontrolo-
wane tiki). Jednak pomimo tego. szybko wytłumaczy bohaterom, jak mają dbać o pojemniki z cyberowadami i jak posługiwać się 
odbiornikiem ich sygnałów.

Postacie otrzymają dwa dość ciężkie plecaki, W ich dolnej części znajduje się po pięćdziesiąt, zasłoniętych teraz, otworów, w górnej 
konsola sterowania i radioodbiornik. Każdy owad ma swoja komórkę, otwieraną wciśnięciem na konsoli odpowiedniego kodu (pamiętaj, 
kod ten poznają tylko dwaj ochotnicy — nikt nie wykorzysta owadów, jeśli nie zdobędzie tej informacji). To stworzenia z Ariadny — ośmio-
nogie, czteroskrzydłe. o wąskich czarnych odwłokach, przerośniętych srebrnymi nitkami bionadajnika. Całą głowę owadów. pokrywała 
sześciokątne komórki oka. Mają 5 cm długości. Po wciśnięciu kodu (ten opis zaserwuj graczom, gdy wypuszczą pierwszego owada) ko-
lejny otwór plecaka odsłania się i wychyla się z niego pomarańczowa fosforyzująca kula — głowa owada. Potem owad odlatuje, po chwili 
niknąc z oczu wędrowców. Kierunek jego lotu i zasięg określa poniższa tabelka:
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Zasady kontroli owada: 
rzut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
zasięg 0 1 1 2 2 3 3 3 4 5
rzut 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
kierunek -180º +90º -90º +45º +45º -45º -45º 0º 0º 0º

Za każdym razem, gdy grupa deklaruje, że wypuszcza owada, MG dwu-
krotnie rzuca K10. Pierwszy rzut określa, na jaką odległość, w kilometrach, 
poleciał owad (a dokładniej — z jakiej maksymalnej odległości udało się 
odebrać jego sygnał). Drugi — w jakim kierunku poleciał. Wynik 0º ozna-
cza, że owad poleciał dokładnie w stronę Gniazda. Pozostałe liczby poka-
zują, jak bardzo i w którą stronę, zboczył z prawdziwej trasy. Na przykład, 
Gniazdo znajduje się na północny wschód od graczy. Otrzymaliśmy wynik 
+45º. Oznacza Co, że owad poleciał w kierunku wschodnim. Bohaterowie 
mogą jednocześnie wypuszczać kilka owadów — dla każdego z nich za-
sięg i kierunek określasz osobno. Uwaga; kiedy gracze znajdą się poza 
Ścianą Śmierci, w tabelce „kierunek” liczby -180º, +90º’ oraz-90º zmień 
na 0º. Po prostu, bliskość Gniazda ułatwi owadom odnajdywanie drogi. 
Po wybraniu ekwipunku, bohaterowie zostają zaprowadzeni do jednooso-
bowych pokoi. Łykną tabletki nasenne (ochroniarze dopilnują, żeby tak 
się stało). Kiedy będą usypiać, poczują, że w ich ciała zostają wbite małe 
igiełki zakończone pękatymi łebkami. To dozowniki substancji odżywczych 
i wzmacniających. Potem bohaterowie zapadną w sen. 

Na trzy dni podnieś wszystkie współczynniki podstawowe bohaterów (nie informując o tym graczy) o +1, Jeśli akcja przygody potrwa dłu-
żej, jednocześnie obniż wszystkie te współczynniki o -2 (czyli -1 wobec sytuacji początkowej). To skutek reakcji organizmów bohaterów 
na sztuczne wspomaganie. Nie zaniedbaj malowniczego opisu, jak to po tych trzech dniach dopadają bohaterów bóle głowy, rozstroje 
żołądka, niemożność koncentracji, ból mięśni. Taki stan trwa przez tydzień, potem wszystko wraca do normy.

B. Po drodze

1. Obóz dysydentów
Obóz położony jest w kraterze wygasłego wulkanu, otoczonym zewsząd skalami. Krater wznosi się na jakieś dwieście metrów. To epi-
centrum jednego z wybuchów specjalnych pocisków kompensacyjnych, wywołujących trzęsienia ziemi. Cały obszar wokół pokryty jest 
polem zastygłej lawy. Nie jest to jednak gładka przestrzeń, gdyż lawa, zastygając, przyjmowała najdziwniejsze kształty — nieregularnych 
tworów, brył foremnych, czasem jak gdyby imitacji stworzeń czy urządzeń. Działa się tak za sprawą krzemowych mikroorganizmów, wy-
korzystywanych w czasie wojny. Te stworzenia formowały w zastygającej magmie kolonie, w jakiś sposób wzorując się na przedmiotach, 
stworzeniach i maszynach, które fala lawy pokrywała i paliła swą gorącą masą.
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Stworzenia te wymarły wkrótce potem, ale skała przechowuje pamięć dawnych czasów. To zadziwiające muzeum może odsłaniać przed zbłą-
kanym wędrowcem prawdziwe fascynujące i przerażające widoki. Oto skalne postacie ludzi wyciągających w górę ręce w błaganiu o ratunek, 
oto skurczone ciało kobiety, obejmującej coś ciasno ramionami. Kiedy wędrowcy podejdą bliżej, okaże się, że to mniejsze kamienne ciałko mar-
twego dziecka. Oto machiny bojowe zastygłe w pół kroku, z lufami skalnych miotaczy celującymi wprost w nadchodzących ludzi. Ruiny domów, 
rośliny i zwierzęta, pojazdy A także graniastosłupy, ostrosłupy stojące na swych wierzchołkach, wstęgi Moebiusa, wielościany. Labirynt rozciąga 
się w promieniu trzech kilometrów od krateru, ale Żeby go przejść, trzeba kluczyć, pokonując trasę blisko dwukrotnie dłuższą.

Mistrzu Gry, lawowy labirynt daje niezwykła możliwość zbudowania nastroju — strachu, grozy, niepewności. Możesz pokazać graczom 
niezwykłe, zastygłe w kamieniu obrazy cierpienia i walki. Grę cieni i światła, wyłaniające się z ciemności sylwetki, bryły jakby ociosane 
rękami gigantów. Po pierwsze, gracze muszą zastanawiać się nad niebezpieczeństwami, które na nich czyhają. Po drugie, mogą uznać 
na przykład, że jakiś odległy obiekt (opisz to sugestywnie) to zagrażający im przeciwnik, a tymczasem jest to tylko zastygły w kamieniu 
posąg mechawojownika z czasów wojny.

Co istotne, w miarę zbliżania się do krateru gwałtownie rośnie radiacja. Zastosuj tu wszystkie parametry pola radioaktywnego — na obrze-
żu labiryntu o wartościach normalnych, w jego śródku powiększone dwukrotnie (patrz cz. 1, opis skutków trwałych wpływu pola promienio-
twórczego). Radioaktywność ta, jak nożem uciął, znika na krawędzi krateru.

Nikt o zdrowych zmysłach nie zdecyduje się na schodzenie po pionowych graniach krateru bez odpowiedniego sprzętu. Na dół prowadzi 
wąska ścieżka, w zasadzie niewidoczna z krawędzi. Jej pierwszych kilka metrów jest na stałe osłoniętych projekcją maskującą — zamiast 
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ścieżki człowiek zobaczy pionową grań urwiska (szansa odkrycia prawdy — 5% na każdego człowieka kręcącego się wzdłuż krawędzi 
krateru, sprawdzaj co godzinę).

Sam krater ma średnicę blisko kilometra — jest tu mnóstwo roślin i małych zwierząt. Duże drapieżniki zostały wybite przez dysydentów. 
Chaty ludzi znajdują się w gąszczu kolczastych, ciepłolubnych drzew i z góry, nawet przy pomocy noktowizorów nie da się ich wypatrzeć. 
Kolektory słoneczne stoją w środku pola haubic (MiM 4/95). Obrzeże krateru non stop, nawet w nocy, patroluje jeden z dysydentów.

W kraterze żyje czterech mężczyzn, cztery kobiety i kilkoro dzieci. Nie są to dysydenci w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie są ścigani 
przez służby żadnej enklawy. To dawni pogranicznicy — stalkerzy i myśliwi, którzy odkrywszy ten chroniony zakątek postanowili tu się 
osiedlić. Maja trochę sprzętu, broni, a także, co istotne, trzy plecaki rakietowe, stacje łączności, liczniki Geigera. Normalnie nie wpuszczają 
obcych do krateru. Tym razem, sytuacja może się okazać wyjątkowa. Jeden z nich wyprawił się poza obszar lawowych wylewów, do naj-
bliższej osady rolniczej, należącej do Enklawy Arachne, Po drodze został napadnięty przez jakieś drapieżne zwierzę. Zdołał je odpędzić, 
ale sam, ciężko poraniony, nie ma szans wrócić do domu. Gracze znajdą go, ledwie żywego, wykrwawionego. z plecakiem pełnym kostek 
paliwowych (ok, 100).

W zależności od zachowania graczy ten epizod może mieć różny przebieg. Jeśli uratują człowieka, dzieląc się z nim swoimi pakietami 
medycznym i żywnością, to zaprowadzi ich do krateru najkrótszą drogą. Tam wędrowcy będą mogli odpocząć, uzupełnić zapasy żywności. 
Także uzyskać informacje: czym jest labirynt, o Ścianie Śmierci i bezpiecznych zejściach. Może będą mogli kupić od dysydentów liny, albo 
nawet plecaki rakietowe?

Jeśli pozwolą mu umrzeć, to dowiedzą się tyle tylko, że w bliskiej odległości znajduje się osada dysponująca wcale skomplikowanym 
sprzętem, skoro zużywa tyle kostek paliwowych, i to dość tajemnicza... A może bohaterowie zechcą wydobyć od rannego dodatkowe in-
formacje — będą go bić, torturować? Dowiedzą się niewiele więcej — a dysydent może im podać fałszywe informacje. Co potem zrobią 
— zignorują tę sprawę, będą pertraktować z dysydentami, spróbują ich napaść?

Charakterystyka dysydenta przedstawia się mniej więcej następująco:

siła przeciętna (  ), zwinność wysoka (   ), wytrzymałość przeciętna (  ), ego przeciętne (  ), wykształcenie słabe (   )

spostrzegawczość dobra (   ), sprawność techniczna poprawna (    ), znajomość vr przeciętna (  )

umiejętności: strzelanie z broni energetycznej   . z broni maszynowej   , znajomość Pasa   , obsługa urządzeń maskujących   , pro-
wadzenie małych pojazdów powietrznych   , survival na terenie Pasa   , oraz ewentualnie kilka innych, które będą potrzebne w sytuacji, 
którą wykreujesz w trakcie gry. Oczywiście wśród członków społeczności znajdują się również ludzie o zupełnie innych charakterystykach; 
tą, którą podaliśmy wykorzystaj w sytuacji, kiedy dojdzie do niespodziewanego starcia.

Dysydenci posiadają następujący sprzęt: 3 plecaki rakietowe; 4 radionadajniki; 6 liczników radiacji; kolektory słoneczne,

Broń: Inwhirl 13, dwie sztuki N KAR/C-84, dwa hełmowe miotacze laserowe.

2. Ściana Śmierci
Bohaterowie muszą w końcu opuścić płaskowyż, po którym wędrują i zejść po skalnej ścianie, stromej i wysokiej na dwadzieścia metrów. 
Mogą ją pokonać na trzy sposoby.
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Próba wspinaczki. Dla każdego z bohaterów, mniej więcej co pięć metrów, przeprowadź test wspinaczki 
po ścieżce sprawnościowej. Modyfikatory sytuacyjne: postacie nie mają lin i haków -1, dysponują sprzę-
tem wspinaczkowym +4. Niepowodzenie testu, oznacza odpadnięcie od skały. Każde pięć metrów 
wysokości to jeden punkt więcej do testu obrażeń (a więc człowiek spadający z wysokości 20 metrów 
musi uwzględnić modyfikator –4).

Wykorzystanie plecaków rakietowych. Jeśli bohaterowie kupili je lub zdobyli od dysydentów, mogą je wy-
korzystać, skacząc w dół skalnej ściany. Pamiętaj, grupa ma najwyżej trzy plecaki Dokładnie kontroluj, ile grupa zabrała kostek paliwa 
(jedna wystarcza na 5 skoków — skoki w dół i w górę liczą się tak samo). Graczy jest sześciu — muszą wiec chwilę pomyśleć, jak przepro-
wadzić ewakuacje. Przy każdym skoku przeprowadź test prowadzenia pojazdów powietrznych po ścieżce sprawnościowej z modyfikato-
rem -1, Rezultat gorszy od normalnego oznacza, ze w czasie skoku nastąpił wypadek — skoczek źle wylądował, nadział się na wystającą 
skalę itp, Ewentualna wielkość niepowodzenia określa ilość utraconych klas kondycji, (opisz ten efekt, np. -1 to zwichnięta noga, ale -4 
oznacza, że stoczek roztrzaskał się o skały).

Pokonanie skały łagodnym podejściem. Stromy stok ciągnie się na czterdzieści kilometrów w obie strony. Wędrowcy mogą szukać łagod-
nych zejść, idąc wzdłuż krawędzi stoku. O ich rozmieszczeniu mogli się dowiedzieć jedynie od dysydentów. Przy obu zejściach czatują 
grupy mutantów (podobne do opisanych w pierwszym odcinku Strefy Śmierci),

To zapewne najbezpieczniejszy sposób pokonania skalnej ściany, ale też zabierze drużynie sporo cennego czasu (sprawi, że będą mu-
sieli na nowo ustalać za pomocą owadów kierunek swego marszu).

3. Spotkanie z pięknoskrzydłymi
Pięknoskrzydle nie pasują do świata Pasa Mutantów. Są to pegazopodobne stworzenia mierzące około pięćdziesięciu centymetrów dłu-
gości i trzydziestu wzrostu. Najbardziej przypominają skrzydlate koniki pony — ich ciała pokrywa miękkie futerko, najczęściej w różowym 
kolorze, mają duże błyszczące oczy, małe kopytka i puszyste ogony. Żyją w małych koloniach z rzadka rozsianych po terenie Pasa. Są 
jednymi z nielicznych latających stworzeń, które jakoś sobie tu dają radę. Żywią się roślinami, ale energii dostarcza im także wygrzewanie 
się na słońcu lub szybowanie w jego promieniach.

Jak udało im się przetrwać w niegościnnej krainie? Przodkowie pięknoskrzydłych byli produktem inżynierii genetycznej — modnymi zwierzętami 
domowymi. Ich mózgi wysyłają silne fale telepatyczne działające, mniej więcej, w promieniu dwudziestu metrów od pięknoskrzydłego (w daw-
nych czasach było to ledwie pięć metrów — ale powojenne życie mogły przetrwać tylko najsilniejsze osobniki). Jest to fala sympatii, dobrego 
samopoczucia, zadowolenia. Zwierzęta, które wchodzą w ten krąg po prostu zaczynają się łasić do pięknoskrzydłych. Bardziej złożone stwo-
rzenia — ludzcy mutanci i bardzo inteligentne zwierzęta są w stanie przełamać tę falę i zaatakować pięknoskrzydłego, Wtedy jednak latający 
konik broni się, wysyłając telepatycznie falę ogłuszającą (siła podobna do tej. jaką władają jeziora żywej protoplazmy, opisane w cz. 1), Czasami 
napastnikowi udaje się uciec, zwykłe jednak traci przytomność, lub wpada w szał. Oba ostatnie warianty zwykle kończą się tym, ze wkrótce ktoś 
takiego stwora konsumuje. Z ludźmi sprawa jest cięższa — po pierwsze mają oni bardziej złożone umysły, po drugie, stosują różnego rodzaju 
wspomagania cybernetyczne neutralizujące wpływ oddziaływań telepatycznych. Jednocześnie pięknoskrzydłe zazwyczaj chcą się zaprzyjaźnić 
z ludźmi. Jeśli do tego dojdzie, mały pegaz będzie leciał przed grupą, wskazując jej drogę pomiędzy skalnymi rumowiskami, omijając niebez-
pieczne miejsca. To może znacznie przyspieszyć marsz.

Postaraj się dobrze opisać graczom pięknoskrzydłe, akcentując ich śliczność, przyjacielskość, „przytulastość”. Jeden z pegazów sam po-
winien zbliżyć się do grupy. Jeśli w czasie dotychczasowego marszu w drużynie doszło do jakichś poważnych konfliktów (ocena zależy 
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od Ciebie, MG), pięknoskrzydły wyczuje to i będzie raczej krążył wokół grupy, niźli chciał do niej wniknąć. Jeśli wyczuje, że ktoś chce go 
skrzywdzić, natychmiast odpowie atakiem telepatycznym i zniknie między skałami. Jeden pięknoskrzydły może zaatakować naraz co naj-
wyżej 3 ludzi, każdy z nich musi wykonać test blokowania wrażeń po ścieżce psychicznej [Ego] — jeśli rezultat będzie gorszy od dobrego, 
znajduje się pod kontrolą pięknoskrzydłego do chwili, gdy nie straci przytomności lub ktoś go nie wyprowadzi ze sfery wpływu istoty.

Pięknoskrzydły może towarzyszyć ludziom co najwyżej przez 30 km. Jeśli gracze zaprzyjaźnią się z nim przed spotkaniem z dysydentami, 
to pięknoskrzydły może bez problemu przeprowadzić ich przez labirynt, a potem wskazać zamaskowaną dzięki projekcji ścieżkę. Przez 
ten czas grupy nie napadnie żadne zwierzę, nie grożą jej też wdepnięcia w strefy radiacji lub zmienionej grawitacji. Natomiast zagroże-
niem dla pięknoskrzydłych i prowadzonych przez nie ludzi mogą być jeziora żywej protoplazmy (pola telepatii MIM 13). Jest jednak pe-
wien minus tego przedsięwzięcia — pięknoskrzydły przejmuje częściową kontrolę nad grupą. Każdy akt agresji (wobec członków własnej 
drużyny) będzie karany ciosem telepatycznym. Osobnikom, których uznasz Mistrzu za szczególnie wojowniczych, nerwowych czy pełnych 
nienawiści, na czas marszu z pięknoskrzydłym zmniejsz o 1 wartości ego i znajomości vr (lecz nie poniżej wartości minimalnej).

4. Atak mrówczaków
Mrówczaki to malutkie stworzonka; pojedynczego osobnika nie da się zobaczyć gołym okiem. Żyją w koloniach, tworzących na skałach 
białe, wapienne, porowate narośla o różnorodnych kształtach. W zasadzie nie są groźne. W zasadzie...

Grupa, która niebacznie rozłoży swój obóz pośród skał zasiedlonych przez mrówczaki, musi liczyć się z przykrymi niespodziankami. 
W nocy małe stworzonka, wyniuchawszy woń żywności, zaczną wędrówkę ku obozowisku. Jak na takie maleństwa poruszają się dość 
żwawo — przy czym — po zapadnięciu zmierzchu nawet ktoś o bardzo dobrym wzroku nie dostrzeże wędrującej kolonii. Tę szansę ma 
tylko człowiek dysponujący odpowiednimi wszczepami wspomagającymi wzrok — na przykład kogutem (cz. 2 ). Kiedy mrówczaki dotrą do 
zapasów żywności, rozpoczynają konsumpcję. W ciągu godziny zjedzą wszystko, co nieśli bohaterowie (z wyjątkiem zawartości puszek, 
hermetycznych pojemników, plastykowych naczyń). Wielokrotnie zwiększą przy tym swoją objętość — będą wyglądać jak ziarna grochu 
na nóżkach. Po przebudzeniu bohaterowie mogą mieć kłopoty z konsumpcją śniadania.

Mistrzu Gry, wprowadź do akcji mrówczaki, kiedy uznasz, że bohaterom za dobrze idzie. Będą oni musieli zdobyć jakąś żywność, a więc: 
zapolować, poszukać jadalnych roślin itp. Wykorzystaj stworzenia opisane w poprzednich odcinkach „Strefy”, wprowadź nowe pułapki. Te 
perypetie mogą zmusić grupę do zboczenia z trasy i wpędzić ją w dodatkowe kłopoty. No i jeszcze jedna uwaga:

istnieje sposób choćby częściowego odzyskania utraconej żywności, Trzeba mianowicie pieczołowicie pozbierać tłuste i ospałe mrówcza-
ki, a następnie je ugotować. Otrzymana papka ma prawie taką samą wartość odżywczą jak utracona żywność.

5. Pościgowa grupa sekty Prawdziwe Życie
W enklawach pleni się mnóstwo kultów i religii. Niektóre z nich są odpryskami wielkich religii ziemskich, niektóre pożyczkami z systemów 
religijnych obcych ras, inne nowymi wiarami, powstałymi w podbitej przez Imperium części kosmosu, albo na samej Ariadnie. Jedną z tych 
sekt jest Prawdziwe Życie. Wyznawcy tej religii łączą prostą wiarę w siły przyrody i żywioły, z naukowymi teoriami przedstawiającymi pla-
netę i jej biocenozę jako jeden superorganizm. Kultysci nie stosują żadnych sztucznych wspomagań, uważając je za zbrodniczy występek 
przeciwko naturze. Sami ćwiczą siłę woli, koncentrację, sztuki walki, zażywają naturalne halucynogeny. Jeden z odłamów kultystów ma 
swoją siedzibę w enklawie Arachne, ciesząc się poparciem kilku wysoko postawionych osób. Nie wiadomo, w jaki sposób kultyści zdobyli 
dostęp do materiałów świadczących o tym, że na Równinie Kosmatej działa, pochodząca jeszcze sprzed wojny, kloniarnia. Sekciarze 
wystali pięciu swoich najlepszych ludzi, aby odnaleźli ten obiekt i zniszczyli go, W ten sposób ma zniknąć źródło zła, a powrót do natury 
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zostanie przybliżony. Kultyści dotarli na Równinę blisko miesiąc temu. Jednak tu dobra passa się skończyła. Grupę kultystów zaatakowały 
olekseny, olbrzymie i ohydne drapieżniki, o charakterystycznej czerwonej skórze, trującym mięsie i kwaśnym oddechu. Atak przetrwało 
dwóch wyznawców. Nie poddali się i wciąż szukają Gniazda. To oni przyuważyli grupę naszych bohaterów, kredy ci gramolili się na dół po 
urwisku ściany Śmierci. Ruszyli tropem drużyny. Ich zachowanie będzie zależeć od tego, co dzieje się w grupie. Im agresywniejsza grupa 
(zabijanie zwierząt, kłótnie, niszczenie skał), tym mniejsza szansa, że kultyści zechcą z bohaterami pertraktować, Mogą ich nawet zaata-
kować. Po jednym dniu kultyści zorientują się, że grupa szuka tego samego co oni, Wtedy zmienią taktykę. Kiedy bohaterowie znajdą się 
tarapatach (walka, brak żywności) kultyści przyjdą im z pomocą. Liczą, ze w ten sposób przyłączą się do grupy.

Jak prowadzić kultystów: 
Przyłączenie się do grupy.
Mistrzu Gry, nakreśl postacie kultystów jako maniaków religijnych. Niech odzywają się podniosłym tonem, pouczają, nawracają, a kiedy 
dowiedzą się (podsłuchawszy rozmowy), dokąd idą bohaterowie, będą się starali za wszelką cenę pozostać w zespole. Grupa może li-
czyć na ich poświęcenie i lojalność. Do czasu... Kultyści gotowi są na wszystko, aby zniszczyć podziemny labirynt, ale jako pierwsi nie 
zaatakują bohaterów. Kiedy wszyscy dotrą do labiryntu, kultyści postarają się oddzielić i zacząć swoją robotę. Na przykład zaproponują 
bohaterom (twoimi ustami. Mistrzu Gry), że zbadają jedną z odnóg labiryntu. Będą popierać tych bohaterów, którzy uznają, że labirynt 
należy spenetrować, gdyż dzięki temu będą mogli głębiej się weń zapuścić i zostawić tam miny, Niech nie robią tego zbyt namolnie, tak, 
żeby gracze nie zorientowali się, że coś tu jest nie tak. Kultyści mają w plecakach ponad dwieście min, wielkości ziarna grochu, ukrytych 
w specjalnie przygotowanej puszce z biomasą. Do odpalenia ładunków służy specjalny przełącznik wmontowany w krótkofalówki, którymi 
się posługują. Wewnątrz labiryntu kultyści wydobędą mikroładunki z puszki i po prostu będą co jakiś czas je rozrzucać. Potem je odpalą. 
Siła eksplozji niekoniecznie zniszczy same korytarze, ale na pewno może roznieść na strzępy pracujące tam urządzenia, mieszkańców 
labiryntu l naszych bohaterów, a także zawalić prowadzące do labiryntu wejście.

Spotkanie w labiryncie
Zakładamy, że kultyści, jeśli nie przyłączyli się do grupy, a tylko ją śledzili, sami przypadkowo odnaleźli wejście do podziemi. Stało się to 
w czwartej godzinie, od chwili, w której nasi bohaterowie uznali, że owad wskazał im prawdziwe wejście. Tak więc, może się okazać, że 
kiedy grupa wkroczy do labiryntu, kultyści już tam będą działać, Ile czasu? To zależy od szczęścia grupy (patrz opis niżej]. Przez kolejnych 
sześć godzin kultyści będą łazić po labiryncie i rozmieszczać swoje ładunki. Co godzina wykonuj dla rzut K10:

1-3 — kultyści zostali napadnięci i zabici (a potem zjedzeni) przez klony;

4-5 — kultyści zostali napadnięci przez klony, dzieje się to w pobliżu grupy, która słyszy odgłosy walki;

6-8 — kultyści niespodziewanie zetknęli się z naszą grupą (raczej walka), 

9-10 — kultyści spokojnie rozkładają swoje miny.

W chwili śmiertelnego zagrożenia wyznawcy odpalą już rozłożone miny (przy okazji wybuchnie to, co mają przy sobie, rozrywając ich na strzępy).

Charakterystyka kultysty kształtuje się mniej więcej następująco:

sita słaba (   ), zwinność przeciętna (   ), wytrzymałość przeciętna (   ), ego wysokie (   ), wykształcenie przeciętne (   )

spostrzegawczość poprawna (    ), sprawność techniczna poprawna (    ), znajomość vr słaba (   );

umiejętności: techniki stymulacji medytacyjnej , biologia , survival w Pasie , filozofia  , walka wręcz , strzelanie  , wiedza o ma-
teriałach wybuchowych 
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6. INNE ATRAKCJE
Oczywiście, wędrujący przez Pas Mutantów ludzie mogą zetknąć się z innymi niebezpieczeństwami, np. spotkać na patrol wojskowy, 
grupę mutantów, dysydencką osadę. My proponujemy dwa spotkania:

a. Mózg bojowy Garda (patrz MiM 15). 9 końcówek. Oto jego parametry:

— jednostka centralna: prędkość max 100 km/h, wbudowany projektor pola kameleona; inteligencja    (pełni rolę wykształcenia i ego); 
operacje vr ; taktyka walki ,

— arachnoid: prędkość max 8m/sek; zwinność wysoka ( ); spostrzegawczość wspaniała ( ); sila słaba ( ); wspinaczka ; 
chwytność    ; działko automatyczne strzelanie   , moderator ataku -1); moderator pancerza +1; Inne cechy wg. uznania MG,

— humanoid— prędkość max 10 m/sek.; zwinność wysoka ( ); spostrzegawczość dobra ( ); siła wysoka ( ), wspinaczka  ; wy-
sportowanie    ; wyrzutnia mikrorakiet (10 szt., kal. 8 mm, szybkostrzelność: 1 rakieta/20 sek., sterowanie termiczne (trafia przy rezultacie 
złym), eksplodujące, moderator -3; strzelanie  , karabin półautomatyczny (magazynek 50 naboi kal. 5,5 mm; seria 25 pocisków/1 sek., 
eksplodujące, moderator ataku -2, strzelanie   ); moderator pancerza 0

— ornitoid: prędkość max 40 m/sek.; siła przeciętna (  ); zwinność wysoka (  ), spostrzegawczość dobra (  ), manewrowanie w po-
wietrzu   ; miotacz ognia (20 ładunków; zasięg 5 m; moderator -1; strzelanie   ); moderator pancerza -1; zestrzelony eksploduje przy 
zetknięciu z ziemią — moderator obrażeń -2.
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Niech ta walka nastąpi po kontakcie graczy z grupą dysydentów. Jeśli tamto spotkanie przebiegło pokojowo, to dysydenci mogą pomóc 
bohaterom w walce z cyborgami. Jeśli nasi wędrowcy zaatakowali dysydentów, to nie mogą liczyć na ich pomoc. Co więcej — dysydenci 
zaatakują skrwawionych i wyczerpanych walką z Gardą bohaterów, 

b. Rój wyżeraczy (opis w MiM 16), atakujący wszystko, co stanie mu na drodze. Wykorzystaj taki rój, jeśli będziesz chciał skierować 
bohaterów w jakieś miejsce — po prostu zmuś ich, aby uciekli w tamtą stronę. W ucieczce przed rojem mogą graczom pomóc kultyści 
— w ten sposób wkupując się w laski drużyny.

C. Gniazdo
Kiedy wielka wojna, która zniszczyła Ariadnę wydawała się pew-
na, władze planety przenosiły część swych instytucji do podziem-
nych schronów. Tysiące metrów pod poziomem ziemi, w litej 
skale, budowano ośrodki rządowe, centra komputerowe, fabryki, 
instytuty naukowe, a nawet bazy kosmolotów. Niektórzy twier-
dzą, że władcy planety ukryli się jeszcze niżej, w gigantycznych 
statkach-miastach pływających pod skorupą planety, w płynnej 
magmie, tłumiącej efekty ataków. Aby je zniszczyć, wojska Impe-
rium Solarnego musiały użyć Inteligentnych broni grawitacyjnych, 
opartych o krzemowe mikroorganizmy (uboczne efekty działania 
tej broni mogli zobaczyć bohaterowie w lawowym labiryncie ota-
czającym bazę dysydentów). Niektórzy twierdzą, że te podziem-
ne statki wciąż pływają pod skorupą planety. Ale to, najprawdo-
podobniej, są tylko legendy.

Natomiast nie jest legendą to. ze zniszczono większość baz ukrytych 
blisko powierzchni planety. Czasem poszukiwaczom z enklaw udaje 
się znaleźć jakieś na pół zasypane podziemne labirynty, w których 
znajdują się stare zapasy, częściowo sprawne urządzenia, broń.

Takim właśnie miejscem jest Gniazdo, Było to podziemne labora-
torium, w którym hodowano przekształconych genetycznie ludzi 
i cyborgi. Atak jądrowy zniszczył pobliskie miasto, zburzył pod-
ziemną kolonię, w której żyli naukowcy. Natomiast ocalało samo 
laboratorium, oraz część kolektorów termicznych dostarczających 
doń energię.

W oświetlonych blaskiem nielicznych lamp, fosforyzujących roślin 
i pokrywających ściany tworzyw wciąż produkowane są nowe, 
ludzkie istoty. Ludzkie? Wybuchy jądrowe uszkodziły komputery 
sterujące procesami hodowli tkanek, serwery osobowości, auto-
maty cyborgizujące. Wszystko to sprawia, ze kilkadziesiąt sztucz-
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nych macic, wciąż działających w ruinach laboratorium, produkuje 
istoty kalekie, chore, zdegenerowane — fizycznie i umysłowo. Róż-
na jest skala tych zniekształceń — niektóre z tych istot w ogóle nie 
mogą żyć, inne maja prawie normalny wygląd i psychikę (co zna-
czy, normalną psychikę klona). Podziemne lochy ciągną się w głąb 
skały, tworząc labirynt o długości dziesiątków kilometrów. Składają 
się nań korytarze, sale, kanały techniczne. Wszystko to skąpane jest 
w mdłym świetle nielicznych, wciąż działających lamp, chłodnym, 
zielonym blasku fosforyzujących roślin, oraz pulsującym lśnieniu 
diod i wykładziny pokrywające; ściany wielu pomieszczeń, W nie-
których salach wciąż pracują sztuczne macice. Hodowla klonu trwa 
pół roku, w tym czasie miody organizm zawieszony w organicznym 
płynie, rośnie i dojrzewa. Wprost do jego mózgu serwery osobowości ła-
dują zapis psychiki, ciało karmione jest przez sztuczną pępowinę, W in-
nych pomieszczeniach pracują generatory żywności, hodujące białkową 
masę, mięsne bulwy, odżywcze kostki. Tej żywności jest za mało do 
zaspokojenia potrzeb żyjących w labiryncie klonów. Dlatego też uzupeł-
niają oni swą dietę kanibalizmem. Część ze sztucznych macic jest tak 
uszkodzona, że produkują stworzenia w ogóle nie nadające się do ży-
cia — te są zabijane od razu po porodzie. Inne macice, zazwyczaj wy-
twarzające w miarę zdrowe istoty, czasem wypuszczają buble — takie 
stworzenia też się zjada, Wreszcie, kiedy liczba żyjących w lochach klo-
nów zaczyna zaczyna zagrażać równowadze żywnościowej, zjada się 
także zdrowe noworodki (noworodek, to tak naprawdę człowiek, które-
go wygląd i poziom rozwoju odpowiada trzynastolatkowi). Klonowani są 
wyłącznie mężczyźni. Podziemny labirynt to dla klonów zamknięty świat 
— w zasadzie nie wychodzą na powierzchnię. Tylko kilku najinteligent-
niejszych, sprawujących władzę, zna drogi prowadzące na zewnątrz 
Jednak nigdy z nich nie korzystają — wszyscy są uwarunkowani. Boją 
się światła, otwartych przestrzeni, chłodnego powietrza. Pamiętajcie, że 
tak naprawdę są to dzieci o sztucznej osobowości implantowanej przez popsute serwery, potem kształtowanej przez inne klony i warunki życia 
w lochach. Z punktu widzenia normalnego człowieka — to szaleńcy. Przynajmniej zdecydowana większość z nich.

Czasem zdarza się. że któryś z klonów gubi się w odległych zakątkach korytarzy. Ten, którego schwytano w pobliżu Enklawy Arachne, 
musiał się nie tylko zgubić, ale i odnaleźć jeden z częściowo zasypanych korytarzy prowadzących na powierzchnię. Potem w jakiś sposób 
przebrnął skalną pustynię i dotarł w zamieszkane okolice. Nowe wrażenia nałożyły się na jego dziwny umysł – oszalał.

Wyjścia na powierzchnię
Do wnętrza labiryntu można się dostać jednym z trzech wejść. W zależności, od której strony będą szli gracze, do tego wejścia doprowadzi 
ich owad. Mały zwiadowca wlatuje do wnętrza labiryntu, jego sygnał gwałtownie się urywa. Jeśli gracze dotrą w to miejsce i wypuszczą 
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kolejnego owada, to po chwili i jego sygnał zaniknie. Gracze mogą to zinterpretować jako nieudaną próbę i wysyłać kolejne owady. Będzie 
działo się to samo. W chwili, gdy zrozumieją. że znajdują się w pobliżu jednego z wejść, mogą zacząć go poszukiwać. Przeprowadzaj test 
spostrzegawczości (ego + spostrzegawczość + mod. syt.) gracza o najwyższej wartości tej cechy, aż do chwili, gdy test się uda — boha-
terowie odnajdą wejście. Za każdym razem zwiększaj o jeden modyfikator sytuacyjny — jego wartość dla udanego testu oznaczać będzie 
ilość godzin, którą postacie poświęciły na poszukiwania wejścia.

Komin powietrzny (wejścia północne): pionowa dziura w ziemi, której wylot znajduje się w suficie jednego z korytarzy. Głębokość -30 
metrów. Jeśli gracze będą schodzie tędy, testuj to tak jak schodzenie po Ścianie Śmierci.

Właz (wejście zachodnie): zarośnięte drzewami i trawą, na wpół przysypane ziemią stalowe wrota. Czas wyrył na nich swe piętno — są 
pogięte, porysowane, plastykowe okładziny się rozlazły, skrzynka kontrolna jest potrzaskana. Ale elektroniczny strażnik wciąż działa. 
Każdy z bohaterów, który ma końcówkę neurosprzęgu, może spróbować podłączyć się do konsoli kontrolnej i spróbować otworzyć drzwi. 
Udany test przełamywania barier sieciowych po ścieżce psychicznej spowoduje otwarcie drzwi. Uwaga: każdy z graczy może wykonać 
test raz, gdyż system ochronny rozpoznał już jego kody i blokuje im dostęp. Kultyści nie mogą dostać się do labiryntu tym wejściem. Nawet 
więc, jeśli odnajdą je przed drużyną, muszą czekać. Co zrobią potem? Czy zaatakują bohaterów, gdy tylko drzwi się otworzą? Czy pójdą 
ich tropem w głąb labiryntu? Sam zadecyduj.

Uskok terenu (wejście południowe): atak imperialnej floty przeorał powierzchnię planety. Tu przełamał górę na pół. Bohaterowie dotrą 
do podnóża pionowej, skalnej ściany. U podnóża urwiska widać czerniejący otwór, a w nim jakiś lśniący kształt. Kiedy bohaterowie podej-
dą bliżej, okaże się, że to szczątki jakiegoś urządzenia, a otwór wprowadzi wprost do regularnego korytarza bunkra, biegnącego w głąb 
skały To tym wejściem swego czasu wydostał się na powierzchnię klon.

Społeczność klonów. Struktura
W labiryntach Gniazda żyje około pięćdziesięciu mężczyzn — klonów. Są podzieleni na trzy grupy kontrolujące różne fragmenty podziemi. 
Oprócz nich mieszka tu kilku samotników, spełniających wobec pozostałych grup pewne funkcje społeczne i usługowe,

Poniżej podajemy zestaw umiejętności charakteryzujący przeciętnego klona; oczywiście, pochodzą oni z różnych matryc, jednakże pewne 
ich cechy są do siebie zbliżone. Są spaczeni psychicznie — podajemy również listę przykładowych wad, które mogą posiadać spotkane 
osobniki; prawdopodobnie będziesz musiał sam wymyślić więcej patologii. Każdy klon ma w potylicy bardzo nowoczesny, choć w ogóle 
niewykorzystywany, chip neurosprzęgu.

cechy: siła    ; zwinność    , wytrzymałość    ; ego    : wykształcenie    ; spostrzegawczość    : sprawność techniczna    ; znajomość vr 

umiejętności: survival w labiryncie    ; obsługa urządzeń biotechnologicznych    ;

wady: nie znoszą silnego światła    ; niezrównoważenie psychiczne    ; głupota    ; zniekształcenia i degeneracje organizmu     brak 
mowy    ;

Grupa Wielkich. W jej skład wchodzi sześciu osobników, kontrolujących najlepsze sale podziemi. Biologicznie mają 20-35 lat (co ozna-
cza, ze poza macicą żyją od 8-23]. Władają trzema salami produkcyjnymi (osiemnaście sztucznych macic produkujących ludzi, generator 
sztucznego mięsa i masy odżywczej, aparat automedyczny, częściowo sprawny), sekcją kabin mieszkalnych (dwanaście jednoosobo-
wych pokoi, teraz zdewastowanych, ale posiadających działający wodociąg) oraz fragmentem łączącego je korytarza. Hodują bardzo 
dużo światłodajnych roślin, a we wszystkich pomieszczeniach działa światło. Z jednej strony (północ) dostępu do ich terytorium bronią 
działające wrota śluzy. Można je zniszczyć ciężkim sprzętem, a otwiera się tylko od wewnątrz. Dojście południowe jest zasypane zawa-
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łem, a północne zamurowane i zablokowane przez klony. Brama ruchoma i śluzy prowadzące na poziom niższy i wyższy znajdują się we 
wschodniej części terytorium. Zawsze pilnuje ich strażnik, dysponujący miotaczem płomieni To jedyna nowoczesna broń w labiryncie. 
Klony uzbrojone są wyłącznie w broń białą — noże, dzidy, toporki wykonane z kawałków plastyku, metalu, także z kamienia.

Grupa Wyznawców. Dwanaście klonów kontrolujących dość duży obszar, na którym znajduje się około dwudziestu sztucznych macic 
i dwa generatory żywności. Wszyscy oni pochodzą z dwóch konkretnych macic, które stały się przedmiotem kultu Do grupy są przyjmowa-
ni wyłącznie osobnicy przez nie urodzeni, natomiast pozostałe stanowią źródło żywności. Istoty te. jeszcze w okresie płodowym, zostały 
uzależnione przez wadliwie pracujące serwery pokarmowe. Po każdym porodzie wybierają z macicy płyn organiczny i robią z niego (przez 
odparowanie) narkotyczny proszek. Zażywają go raz na kilka dni, zwykle jest to połączone z rytuałem otwierania jednej z macic. Cały 
czas są na haju. w stosunku do obcych zachowują się wrogo. Kilkakrotnie próbowali opanować siedzibę Wielkich. ale zostali odparci (po 
przełamaniu ruchomej zapory nadziali się na ogień miotacza płomieni).

Grupa Dzikich. Nie mają stałej siedziby. Tak naprawdę nie tworzą jednej społeczności, a dzielą się na mniejsze, dwu, trzyosobowe grupki 
władające jedną, dwoma macicami, czasem korzystające wspólnie z generatorów żywności. Często walczą ze sobą — jednak nigdy nie 
niszczą przy tym działających maszyn. To religijne tabu. podsycane przez Kapłana i Inżyniera, Dzicy czasem stają się obiektem łowów 
urządzanych przez Wyznawców. Najmądrzejsi i najsprawniejsi z nowonarodzonych Dzikich są zabierani przez Wielkich lub stają się po-
mocnikami Kapłana, Lekarza i Inżyniera. Tu bohaterowie zobaczą najwięcej dziwnych mutacji, zniekształceń i psychopatii.

charakterystyczne umiejętności i wady: obsługa aparatów żywieniowych    , walka wręcz    , strzelanie    ; strach przed zniszczenie 
maszyn 

Kapłan. To stary człowiek żyjący w głębi labiryntu. W podziemiach wojnę przetrwało kilka osób. Żyli w lochach przez kilkadziesiąt lat i to 
oni przywrócili pracę części urządzeń. Próbowali stworzyć z rodzących się klonów normalną społeczność Niestety, tajemnicza choroba 
zabiła wszystkich ówczesnych mieszkańców labiryntu. Z wyjątkiem jednego, świeżo narodzonego klona. To właśnie Kapłan. Cieszy się on 
wśród reszty klonów wielką czcią, gdyż to on przyjmował na świat przywódców wszystkich grup.

wykształcenie   ; charakterystyczne umiejętności i wady: medycyna   , znajomość labiryntu i jego mieszkańców   , obsługa urządzeń 
labiryntu   , elektronika   , bioinżynieria  ,

Lekarz. To jeden z pierwszych klonów, które narodziły się po zarazie. Kapłan nauczył go posługiwania się aparatem automedu i pod-
stawowymi instrumentami lekarskimi. Lekarz żyje w głębi labiryntu razem ze swym młodym uczniem. W zamian za żywność leczy inne 
klony.

charakterystyczne umiejętności i wady: medycyna   , bioinżynieria   strach przed cyborgizacją   genetyka  .

Inżynier. Podobnie jak Lekarz, należy do najstarszych klonów. Posiada w głowie wszczep i oprogramowanie umożliwiające mu stero-
wanie trzema automatami naprawczymi. Tak naprawdę, to on i jego dwaj uczniowie utrzymują labirynt w jako takim stanie. Zajmuje kilka 
pomieszczeń oddalonych od siedzib innych klonów, przyjaźni się z Lekarzem i z jednym z Wyznawców.

charakterystyczne umiejętności i wady: elektronika  , bioinżynieria  , genetyka  , mechanika  , robotyka 

Cienie. Mówi się, że w pustych korytarzach, na najniższym poziomie labiryntu żyją jeszcze klony, których, mózgi naładowano straszliwy-
mi, nieludzkimi osobowościami. Nikt Ich nie widział, ale klony, które kiedyś zapuściły się na dolne poziomy, nigdy nie wróciły.

charakterystyczne umiejętności i wady: bezszelestne poruszanie się w ciemności   , walka wręcz   , strzelanie  .
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Bohaterowie mają nad klonami znaczną przewagę technologiczną. Jednak nie znają labiryntu i mogą w nim zabłądzić. Wyznawcy i Dzicy 
zaatakują naszych bohaterów bez większych ceregieli. Wielcy będą się starli sprawdzić kim są przybysze, a potem ich wykorzystać. To 
oczywiście zależy od zachowania graczy. Jeśli będą ciekawi wyjaśnień dotyczących tego, co dzieje się w labiryncie, to Wielcy mogą za-
prosić ich do swej siedziby, a potem znienacka zaatakować. Kapłan, Inżynier. Lekarz zachowają się przyjaźnie. Od nich najprędzej gracze 
poznają prawdę. Jednak tylko Kapłan w pełni zdaje sobie sprawę, że przybycie bohaterów niesie wlelkie niebezpieczeństwa dla podziem-
nej społeczności. Po prostu, jeżeli ludzie postanowią eksploatować labirynt, to najprawdopodobniej wybiją wszystkie klony. To jego ustami 
możesz zadać graczom pytania etyczne i moralne — a dotyczące tego, jak bohaterowie postąpią wobec klonów.

Działania graczy i zakończenie przygody
Po odkryciu labiryntu, gracze będą zachowywać się bardzo różnorodnie. Oczywiście, MG może posterować nimi w pożądanym przez sie-
bie kierunku, ale musi przygotować się na sytuacje awaryjne. Sądzimy, że gracze podejmą jedną z następujących decyzji;

— po odkryciu wejścia do labiryntu wycofają się, wracając do Enklawy, Pamiętaj, że zleceniodawcy żądali nie tylko znalezienia drogi, ale 
i sprawdzenia, czym jest dziwne miejsce. Przypomnij o tym graczom. Jeśli mimo to, zdecydują się wycofać, zmuś ich do zagłębienia się 
w labirynt, na przykład koniecznością ucieczki przed wielką hordą mutantów;

— penetrują labirynt, aby zobaczyć, co jest w środku. Tu masz duże pole do popisu. To ty decydujesz, z którymi i mieszkańcami podziemi 
bohaterowie spotkają się najpierw. Pozwól im najpierw labirynt pooglądać. Niech ktoś ich napadnie. Niech zobaczą ceremonię wyciągania 
z macicy i pożerania młodego klona. Niech natkną się na automaty naprawcze Inżyniera. A może dadzą się wciągnąć w pułapkę Wiel-
kich? Potem dopiero skontaktuj ich z Lekarzem lub Kapłanem, którzy wyjaśnią, czym jest. labirynt;

— muszą powstrzymać kultystów. Od ciebie zależy, jak przebiegnie ten konflikt. Czy dojdzie do walki, czy miny kultystów zasypią wyjścia 
z lochów i skażą postacie na penetrację głębszych poziomów labiryntu. A może bohaterowie rozprawią się z kultystami jaszcze przed 
wejściem do podziemi?:

— postanawiają coś zrobić z Gniazdem. Dobrze by było, gdyby gracze mieli różne pomysły na to, jak postąpić z Gniazdem i jego miesz-
kańcami. Czy należy zniszczyć to miejsce? Czy oszukać gangsterów i podać im fałszywą drogę? Czy może zdać pełny raport z tego, co 
tu zobaczyli? A może ktoś z nich dojdzie do wniosku, że zrobi lepszy interes, powiadamiając o wszystkim władze Enklawy? Co zrobić 
z klonami — wybić je, wyprowadzić na powierzchnię, pozostawić samym sobie?

3: Owady
Oto podstawowe problemy związane z wykorzystaniem rozpoznających zapachy owadów zwiadowców:

1.  Rozrzut celności owadów; stworzonka teoretycznie lecą ku źródłu ekscytującej je woni. Jednak zdarza się, że zboczą z trasy. Może to 
spowodować podmuch wiatru, czy ucieczka przed drapieżnikiem.

2.  Zakłócenia ich mikronadajników. Pas Mutantów jest obszarem, na którym trudno porozumiewać się za pomocą zwykłych krótkofaló-
wek. A co tu dopiero mówić o mikronadajnikach oplatających ciała małych owadów. Na sygnał nakładają się szumy, mylące odbicia, 
inne radioźródla. Wszystko to może spowodować błędy w odczycie kierunku i odległości, w jakiej znajduje się owad.

3.  Ograniczona ilość owadów. Organizatorzy wyprawy mieli kłopoty. Wyprodukowanie jednego cyberowada to kosztowne przedsięwzię-
cie. Tymczasem do szefów gangu doszły słuchy, że władze enklawy już coś wiedzą o położeniu Gniazda. Uznano więc, że wyprawa 
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musi ruszyć natychmiast. Drużyna dysponuje początkowo 80 owadami. Jednak w czasie drogi część z nich padnie — określ tę liczbę 
na początku gry rzutem 3K10. Nie informuj graczy, ile owadów tak naprawdę pozostało do ich dyspozycji. Niech sami się o tym prze-
konają.

4.  Naturalne przeszkody. Wysokie wzniesienia, szerokie rzeki, pola silnej radioaktywności stanowią przeszkodę nie do przebycia dla ma-
łych owadów. Bohaterowie muszę się przez nie przedostać, często mocno zbaczając z ustalonej trasy — a potem od nowa rozpocząć 
namierzanie kierunku.

5.  Niebezpieczne spotkania. Lecący owad może stać się łupem zwierząt i mięsożernych roślin,

O tego rodzaju niebezpieczeństwach poinformuj tych graczy, którzy mają się opiekować owadami. Podana wcześniej tabela kierunek/
zasięg uwzględnia wszystkie wymienione tu czynniki. Jeśli na przykład kilka owadów z rzędu wskazywało kierunek północny, a kolejny 
poleciał na południe, to może to oznaczać dwie rzeczy — albo nastąpiła któraś z wymienionych tu okoliczności, albo też wędrowcy po 
prostu przeszli ponad źródłem zapachu i teraz muszą się cofnąć, Interpretację danych otrzymanych z rejestratora sygnału pozostaw gra-
czom, niech główkują.

4: Pytania
Na początku gry przed bohaterami postawiono pewne zadanie do wykonania, Powinni się domyśleć, że nie powiedziano im wszystkiego, 
co wiedzą sami organizatorzy wyprawy. Niektóre pytania padną pewnie w czasie sceny prologu, inne pojawią się, gdy bohaterowie już 
wyruszą na wyprawę. Bohater Niezależny, którego prowadzisz w prologu, powinien udzielać odpowiedzi wymijających. Przyciśnięty do 
muru, ma odpowiedzieć, że sam wie tylko tyle, co przekazał bohaterom. Natomiast, tak naprawdę warto, aby gracze trochę pomyśleli. 
Jeśli więc sami nie sformułują pytań, spróbuj zasugerować im następujące:

1.  Hodowla owadów i ich scyborgizowanie to ogromna inwestycja, naukowa i finansowa. A wszystko to oparte zostało na jednym założe-
niu, że specyficzne produkty przemiany materii wypacają wszyscy ziomkowie schwytanego dziwaka. Skąd ta pewność? Odpowiedź 
dla MG: bo to był klon, inne produkty Gniazda, to jakby jego bracia bliźniacy.

2.  Co to za tajemniczy obiekt? Odpowiedź dla MG: dawna fabryka klonów.

3.  Po co ten obiekt jest potrzebny organizacji? Odpowiedź dla MG: pracują w nim cenne urządzenia sprzed wojny. Być może działa sys-
tem sterowania i tworzone klony da się programować, tak by stały się wojownikami gangu. A jeśli nie, to Gniazdo może stać się źródłem 
obfitej i taniej żywności. 

4.  Na ile sprawdzona jest ta metoda wyszukiwania tras za pomocą owadów? Odpowiedź dla MG: w ogóle, to jej pierwsze zastosowanie. 
Tak naprawdę jej przetestowanie stanowi równie ważny cel misji, co i odnalezienie Gniazda.

5: Problemy Psychologiczne
Istotnym elementem gry w Strefę Śmierci, obok przygodowej akcji i zagadek do rozwiązania, ma być to, co dzieje się pomiędzy posta-
ciami. Tak skonstruowaliśmy ich legendy, że pewne konflikty i emocje, powinny pojawić się naturalnie. Inne rodzą się wokół wydarzeń, 
w których biorą udział gracze. To ty decydujesz, jak dawkować bohaterem określone informacje i jakie  przeszkody stawiać na ich drodze. 
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Masz więc pewien wpływ także na to, co będą myśleć. Ale istotą tego elementu gry jest to, co .między graczami pojawia się jak gdyby 
„poza” treścią samej przygody, „obok” oficjalnego scenariusza zdarzeń,

Jak Mistrz Gry może sterować zachowaniem graczy? Oto prosty przykład. Powiedzmy, że człowiek, któremu Legion Mgły wymordował 
całą rodzinę, w ogóle tym się nie przejmuje i rozmawia z byłym legionistą (znając jego przeszłość), jak gdyby nigdy nic. Spróbuj obudzić 
emocje gracza: opisz mu sugestywnie sen, ze sceną okrutnego mordu na jego bliskich. Niech na końcu tego snu bohater dostrzeże twarz 
legionisty katującego jego żonę i dzieci, i niech to będzie twarz członka grupy.

Oto podstawowe problemy psychologiczne, z jakimi powinni borykać się bohaterowie (postaraj się tak aranżować sytuacje, aby poszcze-
gólni gracze na stawiane tu pytania udzielali różnych odpowiedzi):

1.  Problemy indywidualne. Konflikt miedzy ofiarą Legionu Mgły, a byłym legionistą. Konflikt między lojalnością wobec grupy, a zlecenio-
dawcami,

2.  Co zrobić z inkubatorami? Czy pozwolić na trwanie takiego tworu, generującego kolejne pokolenia półludzi? Czy zachowanie klonów 
— kanibalizm, prymitywizm, dzikość — pozwala uznać ich za istoty ludzkie? Z drugiej strony, jest to jednak pewna społeczność, są to 
istoty rozumne. Czy można pozwolić na ich eksterminację? A jeśli tak, to czy można pozwolić, aby były wykorzystywane przez gang, 
jako źródło taniego białka?

3.  Jak podzielić znalezione przedmioty i dobra? Czy należą się one gangowi, czy uczestnikom wyprawy? Czy dzielić je po równo, czy 
wedle pewnych priorytetów? Jakich? A jeśli zacznie brakować żywności i wody — jak wtedy postąpią bohaterowie? Czy będą sobie 
lojalnie pomagać, czy dbać tylko o własną skórę?

4.  Jak postępować z napotkanymi ludźmi i pokonanymi wrogami? Czy zabijać ich, czy próbować porozumienia? A może wykorzystać jako 
przewodników — płacąc za te usługę lub ją wymuszając?

5.  Co robić z rannymi czy osłabionymi towarzyszami, którzy nie nadążają za grupą? Zostawić ich na szlaku zabierając im wszystko, co 
może przydać się grupie? Czy może zostawić broń i sprzęt, które pomogą im wrócić do enklawy? A może jednak holować ze sobą 
przez skalne pustkowia?

6: Co dalej?
Tak naprawdę, obszar, w którym żyją klony to tylko część labiryntu, bowiem dostępu do niższych poziomów, zasypanych lub wciąż chronionych 
przez śluzy, nie ma. Przynajmniej nie byli z tym sobie w stanie poradzić mieszkańcy labiryntu, także dla naszej grupy jest to chyba zadanie zbyt 
trudne. Co tam się znajduje? Jakie urządzenia, przedmioty, bronie? A może i tam, w głębi, pod zawałem, żyją kolejne grupy klonów? A może 
także potomkowie tych, którzy przeżyli wojnę i odcięci od świata żyją w mrocznym labiryncie. Dla zleceniodawców bohaterów to właśnie od-
powiedzi na te pytania mogą okazać się bardziej interesujące, nawet od tych informacji, z którymi powróci grupa. Być może wyruszy 
następna ekspedycja — tym razem trudność stanowić będzie nie sama trasa marszu (choć, oczywiście i tu można przygotować dla 
bohaterów trochę wesołych niespodzianek), a odnalezienie drogi w dół Gniazda. A potem spotkanie z,.. ciekawe z kim... ?

Czekamy na Wasze listy: uwagi krytyczne, spostrzeżenia dotyczące zasad, pytania, opisy ciekawych fragmentów sesji, 
oraz pomysły na elementy świata i przygód. Jakich materiałów do Strefy oczekujecie najbardziej: wzbogacenia reguł, opisu 
świata, scenariuszy? Czekamy na listy z dopiskiem na kopercie Strefa Śmierci.
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Struktura społeczna Enklawy Lupus jest typowa dla wielu państewek, powstałych na Ariadnie po wielkiej wojnie. Jest to państwo rządzone 
autorytarnie. Władza opiera się na kontroli wiedzy i technologii, które ocalały po konflikcie. W rezultacie Enklawą rządzi triumwirat złożony 
z dowódców, kontrolujących armię, technologów, mogących tę armię nowocześnie uzbroić i kupców, zapewniających dopływ do Enklawy 
nowych przedmiotów, technik i urządzeń z innych Enklaw lub z obszaru Pasa. Jest to jedno z państw, najbardziej podobnych do społe-
czeństw ludzkich, jakie znamy, w którym dominują powiązania i zależności handlowo-militarne. Społeczności innego rodzaju (np. klonów, 
sieciowe) zostaną przedstawione w podręczniku.

Formacje wojskowe Enklawy Lupus dzielą się na cztery kategorie. Podajemy tu pod-
stawowe informacje o nich i typowe charakterystyki. Oczywiście, MG i gracze mogą je 
modyfikować, a także wykorzystywać, przy opisie żołnierzy z innych Enklaw.

l. Cyborgi niewolnicy
Do armii wciela się sita schwytanych wolnych ludzi z Pasa, jeńców z innych En-
klaw, przestępców, mieszkańców slumsów. Ich pamięć poddaje się obróbce 
— czyści, podmienia, zagłusza. Wszczepia się też mikroprocesory kontro-
lujące mózg, wspomagające zmysły, sprzęgające z bronią. Pozostawia się 
ludzką osobowość i plastyczność działań, a jednocześnie w każdej chwili 
operator, nazywany Lalkarzem, może przejąć kontrolę nad poczyna-
niami takiego żołnierza. Często służą za mięso armatnie lub wykonują 
szczególnie niebezpieczne misje. To właśnie tacy żołnierze byli boha-
terami przygody z części 1. 

Typowe charakterystyki:

siła ; zwinność  ; wytrzymałość  ; ego   wykształcenie  ; spostrze-
gawczość  ; sprawność techniczna   ; znajomość vr    ;

Enklawa Lupus 
Żołnierze
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propozycje umiejętności: „wojskowe”, określone przez program sterujący; inne — bardzo zróżnicowana, przeważnie „cywilne”, związane 
z umiejętnością przeżycia w Enklawach i poza nimi.

2. Obywatele odbywający obowiązkową służbę
Każdy wolny obywatel Enklawy Lupusa musi przejść obowiązkowe szkolenie wojskowe, a potem, raz w roku, brać udział w rutynowych 
ćwiczeniach.. Oczywiście, poborowym nie powierza się cennego specjalistycznego sprzętu, ani nie wszczepia się wojskowych chipów. 
Nie da się też, w ciągu krótkiego czasu, właściwie ich wyszkolić. Poborowi pełnią raczej funkcje pomocnicze, na stanowiskach wykorzy-
stujących ich cywilne umiejętności i wspomagacze (kierowcy uczą się pilotażu sprzętu  wojskowego, lekarze obsługi automatów wojsko-
wych, informatycy łamania cyberblokad sprzętu wroga itp.). 

Typowe charakterystyki:

siła  ; zwinność  ; wytrzymałość  ; ego  ; wykształcenie  ; spostrzegawczość  ; sprawność techniczna  ; znajomość vr  ;

propozycje umiejętności: różnorodne, lecz raczej „cywilne”; są zazwyczaj specjalistami w jakiejś jednej, określonej dziedzinie; sztuki walki, 
umiejętności walki za pomocą różnego rodzaju broni:

3. Obywatele w służbie zawodowej
Trzon i dowództwo armii każdej Enklawy kupiecko-wojskowej tworzą zawodów żołnierze, zachowujący wolną wolę. Szkoli się ich w praw-
dziwych warunkach polowych, a także wirtualnie. Ich ciała i system nerwowy stymuluje się w celu wykształcenia określonych zachowań 
i przyśpieszenia reakcji. Ciała wzmacnia się biowszczepami, zwiększającymi szybkość, siłę, wytrzymałość. W system nerwowy wszczepia 
się specjalne chipy umożliwiające sprzęg ze sprzętem bojowym. Specjalne procesory wspomagają i przyspieszają proces analizy faktów 
i podejmowania decyzji w warunkach bojowych, Żołnierze zawodowi stanowią elitę armii, wykorzystywaną w ostateczności, Tych żołnie-
rzy się nie marnuje — proces szkolenia (czy może — konstruowania i ulepszania) jest zbyt długotrwały i kosztowny. Oczywiście, nie ma 
nic za darmo -organizmy żołnierzy zawodowych szybko się starzeją, wymagają coraz mocniejszych wspomagań. W rezultacie ludzie ci 
umierają w wieku lat 50, z czego ostatnie 10 funkcjonują jako kalekie półautomaty.

Typowe charakterystyki:

siła  ; zwinność  ; wytrzymałość  ; ego  ; wykształcenie  ; spostrzegawczość  ; sprawność techniczna  ; znajo-
mość vr  ;

propozycje umiejętności: wykorzystywanie i naprawa sprzętu wojskowego, dowodzenie, logistyka; sztuki walki; obsługa komputerów woj-
skowych; podstawowe umiejętności medyczne i cybernetyczne.

4. Wolni najemnicy
W Enklawie żyją też ludzie nie będący jej obywatelami, ani niewolnikami. Wędrowni kupcy, mistycy i ich uczniowie, stalkerzy plądrujący 
Pas, łowcy mutantów. To z nich rekrutują się oddziały żołnierzy służące Enklawie za żołd lub opiekę dla swych rodzin. Nie jest to forma-
cja liczna, za to bardzo różnorodna. Najemnicy nie poddają się procesom unifikacyjnym armii — sami dbają o swoją broń. zaopatrzenie, 
cybernetykę. Zwykle wykorzystywani są do nietypowych misji (np. w obszarze Pasa, albo w innej Enklawie), a także w nielegalnych roz-
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grywkach pomiędzy różnymi organami władzy samej Enklawy Lupus. Tu można spotkać ludzi o barwnej. przeszłości, często niezbyt jasnej 
— niezależnych, odważnych, ale też przekupnych. Dysponują najróżniejszym sprzętem, wszczepami i programami bólowymi.

Typowe charakterystyki:

siła  ; zwinność  ; wytrzymałość  ; ego  ; wykształcenie  ; spostrzegawczość  ; sprawność techniczna  ; znajomość vr   ;

propozycje umiejętności: bardzo różnorodne, zarówno „cywilne”, jak i „wojskowe”;

wiedza wszelkiego rodzaju, związana z walką i umożliwiająca przeżycie w Pasie.

Przy kreowaniu postaci lub BNów należących do tych grup możesz indywidualizować ich cechy zgodnie z regułami opisanymi części 
poświęconej testom. Wartości współczynników podanych w typowych charakterystykach są jedynie przykładowe; jeśli będziesz chciał 
stworzyć konkretnego przedstawiciela którejś z powyższych grup, dobierz je sam, w zależności od jego roli w scenariuszu i jego funkcji 
wojskowej. Każdemu żołnierzowi możesz przypisać wady o wartości 10 punktów tworzenia i o tyle samo podnieść inne parametry.
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UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS (“CCPL” LUB “LICENCJA”). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE 
PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJ-
SZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.
WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANO-
WIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Definicje
 a. “Utwór zależny” oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowią-
cych Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym 
(“synchronizacja”) stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji.
 b. “Zbiór” oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub 
zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji.
 c. “Rozpowszechnianie” oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
 d. “Licencjodawca”oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji.
 e. “Twórca” oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub 
w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo:
  i. w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczy-
niające się do powstania wykonania;
  ii. w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu;
  iii. w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną;
  iv. w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochro-
ny już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;
  v. w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, 
nie będące utworem;
  vi. w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.
 f. “Utwór” oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeże-
niem Par. 8(g).
 g. “Licencjobiorca” oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków 
niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją.
 h. “Publiczne Wykonanie” oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 i. “Zwielokrotnianie” oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem au-
torskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących 
zastosowanie przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzy-
stanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:
 a. Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
 b. Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w roz-
sądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można 
umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w stosunku do oryginału”;
 c. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów;
 d. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
 e. Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych 
formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień 
w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności 
uprawnienia określone w Paragrafie 4(d) oraz 4(f).



103

W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy 
prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie 
się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.
4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom:
 a. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniej-
szej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnia-
nego lub Publicznie Wykonywanego.
Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego 
z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym 
egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym.
Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ogranicza-
jących możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru 
wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć 
z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
 b. Licencjobiorca nie może wykonywać żadnych udzielonych w Paragrafie 3 uprawnień w jakikolwiek sposób, który skierowany jest głównie na uzyskanie korzyści handlowej 
lub pieniężnego wynagrodzenia przeznaczonego na cele prywatne. Wymiana Utworu na inne chronione prawem autorskim utwory przez wymianę cyfrową plików, lub też w inny 
sposób, nie jest w rozumieniu niniejszej Licencji sposobem, który skierowany jest na uzyskanie korzyści handlowej lub pieniężnego wynagrodzenia przeznaczonego na cele pry-
watne, o ile w związku z wymianą Utworu nie pobiera się żadnego wynagrodzenia pieniężnego.
 c. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Pa-
ragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika 
lub środka przekazu oznaczenie:
  i. imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Li-
cencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, 
czasopismo) celem ich wymienienia (“Osoby Wskazane”);
  ii. tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
  iii. w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z praw-
no-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz
  iv. z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. “francuskie 
tłumaczenie Utworu Twórcy,” lub “scenariusz na podstawie Utworu Twórcy”).
Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru 
przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widocz-
ny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób 
określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, 
poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie 
wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
 d. Dla uniknięcia wątpliwości:
  i. Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
  > Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub
  > korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowe-
go pośrednictwa niniejszą Licencją,
to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
  ii. Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
  > Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia,
  > korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo, lub
  > domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia, zastrze-
ga takie przymusowe pośrednictwo lub zastrzega takie domniemanie (odpowiednio) w zakresie, w jakim Licencjobiorca korzysta z Utworu w celu lub w sposób, który różni się od 
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użytku niekomercyjnego dozwolonego na podstawie Paragrafu 4(b), a w przeciwnym przypadku zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie 
domniemanie (odpowiednio); oraz
  iii. Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do pobierania wynagrodzenia, osobiście 
bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, za każde wykonywanie przez Licencjobiorcę uprawnień przyznanych niniejszą Licencją w celu lub w sposób inny niż 
dozwolone w Paragrafie 4(b) użycie niekomercyjne.
 e. Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję 
Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu.
 f. Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odręb-
ne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej.
5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDO-
STĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE 
SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZE-
GÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO 
CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWA-
NIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE 
MIEĆ ZASTOSOWANIA.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE 
PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JE-
ŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7. Wygaśnięcie
 a. Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór 
Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
 b. Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca za-
chowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie 
stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym 
wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
8. Postanowienia różne
 a. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych 
warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
 b. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na 
takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
 c. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na 
pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, 
aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
 d. Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważ-
ności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
 e. Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, 
porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licen-
cjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 f. Ten punkt został pominięty.
 g. Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 
t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. 
W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego.
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