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wSTĘp
Drogi Czytelniku! Trzymasz w ręku podręcznik
podstawowy do gry fabularnej STALKER, opartej
na powieści Arkadija i Borysa Strugackich, zatytułowanej Piknik na skraju drogi.
Być może jest to twoja pierwsza gra fabularna. W takim wypadku wiedz, że jest to gra inna
niż te, z którymi dotychczas się spotkałeś. Aby
w nią zagrać, nie musisz mieć komputera. Nie potrzebujesz żadnej planszy do gry. Tak naprawdę
potrzebny jest tylko chłonny umysł i bujna wyobraźnia. I jeszcze kilku towarzyszy, ponieważ gry
fabularne są rozrywką grupową, zasadniczo przeznaczoną dla kilku osób.
Zastanawiasz się pewnie, czym gry fabularne
szczególnie odróżniają się od innych gier. Otóż gry
fabularne pozwalają stać się na krótki czas kimś
innym. Przemiana ta oczywiście nie następuje
w rzeczywistości, lecz w twojej wyobraźni. Ten
podręcznik prezentuje, podobnie jak inne gry fabularne, pewne fikcyjne uniwersum. Gra STALKER jest osadzona w niedalekiej przyszłości,
w alternatywnej wersji naszej rzeczywistości. Ty,
Czytelniku, w trakcie każdej rozgrywki, na kilka
godzin stajesz się częścią świata, w którym może
zdarzyć się dosłownie wszystko. Wszystko, na co
pozwoli ci fantazja.
Biorąc udział w grze, odgrywasz jednego
z mieszkańców wyimaginowanej rzeczywistości.
Odpowiadasz za wszystkie jego poczynania niczym lalkarz kierujący marionetką. W przeciwieństwie do lalki podwieszonej na sznurkach twój
bohater może, tak jak w prawdziwym życiu, zostać
wtrącony do więzienia, może odbić zakładników
z porwanego przez terrorystów samolotu, może
też w trakcie tej akcji zginąć. Co prawda to tylko
gra, lecz jest ona bardzo realistyczna.
Rzecz jasna śmierć twojej postaci ma miejsce
tylko w fikcyjnym świecie, który istnieje jedynie
na kartach książek i w wyobraźni graczy, jednak
jest ona nieodwracalna. Na szczęście utrata bohatera nie kończy gry, najwyżej tylko pewien jej etap,
jednak gracze powinni się starać, aby ich postaci
przeżyły jak najdłużej.

NARRATOR

Grając w gry fabularne, udajesz przez pewien czas
inną osobę żyjącą w zupełnie innych czasach,

w innym świecie i w innych realiach. Nie możesz
jednak doświadczyć tego inaczej, niż za pośrednictwem swojej wyobraźni i jednego z graczy, który
wziął na siebie szczególny obowiązek przygotowywania i prowadzenia kolejnych spotkań. Osoba ta
nazywana jest Narratorem.
Narrator prowadzi graczy przez wyimaginowany świat, będąc oczyma i uszami ich bohaterów.
Nadzoruje przy tym przebieg każdego spotkania
i staje się kimś w rodzaju głównego lalkarza kierującego całym otoczeniem. Niekiedy jest on
tylko głosem opisującym ulice miasta, którymi
idą postaci graczy. Kiedy indziej na chwilę ubiera maskę żebraka, który zaczepia postać, prosząc
o jałmużnę, później staje się policjantem wystawiającym twojemu bohaterowi mandat za nadmierną szybkość, a w końcu terrorystą trzymającym
w rękach bombę. Narrator nie jest jednak wrogiem
graczy, w przeciwieństwie do niektórych bohaterów, których odgrywa. Sięgając do filmowych odpowiedników, możemy powiedzieć, że Narrator
jednocześnie jest tłumem statystów, scenarzystą
i operatorem kamery na planie filmu, który razem
z prowadzącym reżyserują aktorzy.

ZaniM ZaCZnieMy

Podręcznik zawiera dokładny opis fantastycznego
świata roku 2014. Oprócz tego znajdziecie w nim
zestaw reguł, który pomoże Wam wymyślić i stworzyć swoich bohaterów oraz zasady pozwalające
symulować większość akcji wykonywanych przez
postacie w fikcyjnej rzeczywistości. Podręcznik zamyka część opisująca obowiązki Narratora i różne
sposoby prowadzenia gry.
Gracze, choć nie mają takiego obowiązku,
mogą przeczytać tę książkę, aby lepiej poznać świat
i szybciej zrozumieć wszelkie reguły gry STALKER.
Jeśli pragniesz zostać Narratorem, musisz dokładnie
przestudiować całość od początku do końca.
Mamy nadzieję, Drogi Czytelniku, że zrozumiałeś, czym są gry fabularne. Początkowo wszystko, o czym tu mówiliśmy, może wydawać się dość
abstrakcyjne. Nie zrażaj się tym, gdyż najlepszą
metodą nauczenia się grania, jak i prowadzenia,
jest eksperymentowanie i praktyka. Jeśli masz
okazję przyjrzeć się, jak grają w gry fabularne twoi
przyjaciele lub znasz kogoś, kto już grał, to jak
najszybciej porozmawiaj lub zagraj z nim. W ten
sposób dużo szybciej i łatwiej opanujesz niezbędwstęp
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ne podstawy. Możesz też zapoznać się z istniejącymi na rynku magazynami poświęconymi grom
fabularnym. Choć nawet jeśli nie masz takich
możliwości, to nie zniechęcaj się i razem ze swoimi
przyjaciółmi spróbuj tej nowej, wspaniałej formy
rozrywki. Wesołej zabawy!

OD WYDAWCY

Oddajemy w wasze ręce podręcznik do gry fabularnej STALKER. Gra miała pierwotnie zostać
wydana przez Wydawnictwo S.R. pod koniec XX
wieku. Teraz, po niemal 20 latach oczekiwania, będziecie mogli sami się przekonać, czy wizja przyszłości zaproponowana przez Łukasza M. Pogodę
i Mateusza Tomczyka bardzo różni się od rzeczywistości za oknem.
Na potrzeby tego wydania udało nam się
pozyskać większość oryginalnych ilustracji. Wyjątkiem jest dołączona do gry talia kart. Niestety,
oryginały niesamowitych kolorowych rysunków,
którymi zachwycaliśmy się lata temu, oglądając
reklamy STALKERA w „Magii i Mieczu”, zaginęły. Udało się odzyskać tylko reklamę z czasopisma
i dwie niepublikowane wcześniej ilustracje.
Staraliśmy się, aby wydanie gry, które macie
przed sobą, było jak najbardziej wierne pierwotnym zamysłom i planom Autorów. Zmiany, jakich
dokonaliśmy, są kosmetyczne. Tekst podręcznika
został zredagowany (pierwotny wydawca tego nie
zrobił bądź zredagował tekst bardzo pobieżnie, dlatego też poprawiono błędy językowe oraz usunięto
odwołania do elementów, które nigdy nie powstały, np. wzmianki o karcie notatek i karcie bohatera
niezależnego). Naniesiono także kilka drobnych
poprawek odautorskich, jednak dotyczą one dosłownie paru zdań, które zwróciły uwagę Autorów
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Wstęp

w czasie przeglądania naszej redakcji. Podręcznik
uzupełniono również o napisany na nasze zamówienie esej na temat twórczości braci Strugackich
oraz o streszczenie powieści Piknik na skraju drogi – te materiały miały znaleźć się w oryginalnym
wydaniu, jednak nigdy nie powstały. Dodano także
kilka nowych ilustracji (w tym okładkę).
Ani w opisie świata gry, ani w mechanice nie
wprowadzono żadnych modernizacji. Dostajecie
zatem do rąk tę samą, oryginalną wizję świata i te
same zasady gry, które zostały zaprojektowane
i spisane jeszcze w ubiegłym wieku. Ze względu na
formę wydania talia kart, która miała być sprzedawana osobno, wymaga teraz wydrukowania i przygotowania kart przed rozpoczęciem zabawy.
STALKER to kawałek historii polskich gier fabularnych. To jedna z pierwszych rodzimych gier,
która niestety nie doczekała się publikacji drukiem.
To także wgląd w to, jak pisano gry w połowie lat
90., w inspiracje Autorów i elementy, na które wówczas w Polsce kładziono nacisk. Władza absolutna
Mistrza Gry i stawianie fabuły ponad zasadami
było w lata 90. XX wieku najsilniejszym, jeśli nie
jedynym, trendem wśród graczy i prowadzących.
Pamiętajcie o tym podczas lektury.
Za zgodą i wolą Autorów STALKER został
wydany na licencji Creative Commons BY-NC-SA.
Możecie zatem swobodnie udostępniać tekst podręcznika i modyfikować go, a także tworzyć treści
pochodne czerpiące ze STALKERA. Nie wolno jednak wykorzystywać STALKERA i inspirowanych
grą treści w celach komercyjnych. Nowo stworzony
materiał musi zostać udostępniony na tych samych
zasadach.
Życzymy wielu udanych sesji!
Mateusz Jańczyk i Marcin Segit

ŚWIAT
Rozdział pierwszy

… jeśli miałbym krótko opisać historię ludzkości, powiedziałbym,
że w naszych dziejach zdarzyły się dwa punkty zwrotne. Pierwszym
jest zejście przodków człowieka z drzew, drugim zaś jest Lądowanie –
cała reszta jest logicznym następstwem tych wydarzeń.
Niestety, o żadnym z nich dużo nie wiemy.
- fragment wypowiedzi Walentina Pillmana
zamieszczony w Historii Lądowania Stetsona.

Tylko jedno wydarzenie w ciągu ostatnich lat wywarło tak ogromny wpływ na losy świata. Dzień,
w którym to nastąpiło, odmienił bieg naszej historii i nasze życia. Najciekawsze, że nie była to żadna
wojna bądź kataklizm. Nie był to żaden przewrót
lub odkrycie naukowe. Nic z tych rzeczy. Było to
Lądowanie.
Dzień kontaktu z obcymi był zwiastunem
ogromnych przemian społecznych i politycznych.
Zapowiadał nadejście nowych technologii i nowych porządków. Niestety, w ogólnym rozrachunku nie były to zmiany na lepsze. Dlatego świat roku
2014 nie jest tak wspaniały, jak przewidywali futurolodzy i pisarze science fiction ubiegłego wieku.
Dysponujemy co prawda lepszą techniką.
Mamy szybkie i wspaniałe komputery. Pokonaliśmy nowotwory i AIDS. Zdobyliśmy nieskończenie wydajne i czyste źródła energii. Sięgnęliśmy
w kosmos. Prawie każdy, kto ma przyzwoitą pracę, może sobie pozwolić na spędzenie weekendu
w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym na
stacji orbitalnej, a wybrani zamieszkali w mieście na Księżycu. To tylko pozory. Pomimo tych
wszystkich zdobyczy nie jesteśmy szczęśliwi.
Z całą pewnością możemy stwierdzić, że nie
jesteśmy sami we wszechświecie. Nie doszło jednak do kontaktu z obcą cywilizacją w całym tego
słowa znaczeniu. Pozostały tylko ślady Lądowania.
Sześć skażonych Stref rozsianych na kuli ziemskiej,
przypominających wbite w ciało ciernie. W każdej z nich znaleźliśmy relikty po wizycie obcych.
Porzucone przez swych właścicieli w miejscach
Lądowania niczym śmieci po pikniku na skraju
gwiezdnej drogi. Używając tych znalezisk, stworzyliśmy nowe technologie, nie znając ich prawdziwego przeznaczenia.
Musimy jednak przyznać, że byliśmy ślepi.
Byliśmy zafascynowani nowymi możliwościami.
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Rozdział pierwszy

Potem daliśmy się omamić propagandą. Pozwoliliśmy, aby firmy handlujące obiektami pochodzenia
pozaziemskiego i te upowszechniające produkty wyprodukowane dzięki obcym technologiom
przeistoczyły się w wielkie konsorcja rządzące
światem. Pozwoliliśmy im wykorzystać rosnące
uzależnienie naszego społeczeństwa od artefaktów. Oto tragiczne konsekwencje naszej głupoty.
Dziś korporacje przywiązują do siebie ludzi,
promując swój styl życia. We wszystkich mediach
specjaliści od propagandy oczerniają konkurencję
i nachalnie wychwalają zalety swojej dobrodusznej
firmy, oferującej nam wszelkie możliwe rozrywki
i usługi po promocyjnych cenach lub nawet za
darmo. Mieszkamy w osiedlach korporacyjnych,
jemy w restauracjach promowanych przez firmę,
wypoczywamy w ośrodkach rekreacyjnych należących do naszego konsorcjum. Troskliwi dyrektorzy konstruują dla nas proste, miłe, ekologiczne,
nastawione na masową konsumpcję i w każdym
calu syntetyczne życie rodem z oper mydlanych,
które codziennie oglądają miliony ludzi, aby choć
na chwilę oderwać się od pracy i zapomnieć o problemach.
Wielkie korporacje, rosnąc, zaczęły traktować
pracowników jak swoją własność. Wreszcie zobaczyliśmy, że bezduszne molochy, zwane konsorcjami toczą ze sobą bezpardonową walkę nie tylko
o zyski i kontrolę nad Strefami. Teraz chodzi im
o władzę nad nami i nad całym światem. Kontrolują życie wszystkich swoich pracowników i ich
rodzin, nazywając to opieką. Przywódców konsorcjów opanowują coraz bardziej obłąkańcze pomysły i totalitarne żądze. Wyznają oni tylko jedną
zasadę: kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam.
Niczym zręczni lalkarze wpływają na losy całych
państw, aby osiągnąć większe wpływy, a rządy
i armie świata są w ich rękach tylko marionetkami.

Nie wiemy, jak potoczyłyby się losy świata,
gdyby nie nastąpiło Lądowanie, i nigdy się tego nie
dowiemy. Dziś wszyscy jesteśmy wplątani w sieć
niekończących się powiązań. Nie ma tu miejsca dla
ludzi, którzy marzą o samodzielności. Nie ma tu
miejsca dla indywidualności bądź buntowników,
a tym bardziej nie ma tu miejsca dla ludzi, których
Skażenie czyni odmiennymi od otoczenia. W takim świecie przyszło nam żyć.

OGÓLNY OBRAZ

Choć zmagania dwóch supermocarstw odeszły
do historii, świat znów ogarnięty jest zimną wojną. Osiem wielkich konsorcjów walczy o kontrolę
nad Strefami, w których znajdują się cenne i poszukiwane artefakty. Możliwe też, że w Strefach
wciąż kryją się rzeczy, które po raz kolejny zmienią
historię naszej cywilizacji, choć to tylko czcza dywagacja.
Stref jest sześć, lecz w praktyce tylko trzy lub
cztery nadają się do eksploatacji, ponieważ dwa
z tych obszarów znajdują się na oceanach, a ich
komercyjne wykorzystanie jest mocno utrudnione
i relatywnie nieopłacalne. Jedno z miejsc Lądowania jest położone na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, która zamknęła granice dla obcego
kapitału i sama sprawuje nad nim kontrolę. Dla
międzynarodowych konsorcjów pozostały zatem
tylko trzy w miarę łatwo dostępne Strefy położone
na lądzie.
Nagły rozwój technologiczny, który rozpoczął
się w latach dziewięćdziesiątych, spowodowany
był wprowadzeniem do powszechnego użytku
artefaktów w takich dziedzinach, jak elektronika,
energetyka i medycyna. Nikt nie spodziewał się, że
w ciągu zaledwie kilku lat aż tak przywiążemy naszą cywilizację do obcych technologii, a co za tym
idzie, do Stref. W pierwszych latach po przełamaniu barier naukowych i technologicznych perspektywy wykorzystania nowych osiągnięć nauki były
aż nazbyt pomyślne. Szybkie uzależnienie naszego
życia od artefaktów spowodowało nieodwracalne
przemiany.
Te zmiany nie oszczędziły Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ironią losu jest, że w przeszłości to właśnie ona odegrała ogromną rolę i za
jej przyczyną dwudziesty pierwszy wiek wygląda
tak, a nie inaczej. To ONZ zainicjowała kompleksowe badania Stref i mocno przyczyniła się

Chronologia
1974 28 maja następuje Lądowanie. 24 godziny
później zostaje zwołana nagła sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zostaje ustanowiony
Międzynarodowy Instytut Cywilizacji Pozaziemskich i ogłoszona eksterytorialność Stref.
1987 Piknik na skraju drogi – Red Shoehart,
lat 23.
1990 Pierwsze wykorzystania artefaktów.
1991 Obce technologie zostają wprowadzone do
powszechnego użytku – jako pierwszy zostaje dopuszczony na rynek obiekt zwany bateryjką.
1992 Piknik na skraju drogi – Red Shoehart, lat
28. Otwarcie podmorskich kopalni i osiedla
„AquaCity”.
1993 Otwarcie drugiego miasta podwodnego.
Trzęsienie ziemi uszkadza „AquaCity”, na
skutek wypadku ginie ponad 900 osób.
1994 Piknik na skraju drogi – Richard H. Nunnun, lat
51.
1995 Piknik na skraju drogi – Red Shoehart, lat 31.
Następuje przełom w badaniach nad artefaktami.
1997 Przyłączenie Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej.
1998 Chiny wypowiadają umowę o eksterytorialności Stref. Organizacja Narodów Zjednoczonych wymusza stosowanie symbolu
Skażenia. Rozpoczyna się budowa stacji orbitalnej pod egidą ONZ.
1999 Zauważalny wzrost napięcia w państwach
arabskich, którego główną przyczyną jest
katastrofalny spadek konsumpcji ropy naftowej w ciągu ostatnich 5 lat. Wprowadzenie
kontrowersyjnego rozporządzenia Komisji
Nadzoru nad Skażeniem o ewidencjonowaniu i znakowaniu ludzi pochodzących z okolic
Stref. Pogłoski o nielegalnych eksperymentach na ludziach prowadzonych w Chińskiej
Republice Ludowej przyczyniają się do odizolowania tego państwa.
2000 Zaczynają powstawać ponadnarodowe konsorcja.
2002 Podpisanie z Chinami umowy normalizującej
handel artefaktami i technologiami pochodzenia pozaziemskiego. W tym samym czasie
upadają wielkie kompanie naftowe. Nadchodzi drugi w historii czarny dzień giełdy na
Wall Street. W ciągu jednego dnia wskaźnik
Dow Jones obniża się o 72%.
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2004 Konsorcja uzyskują praktycznie całkowitą
kontrolę nad Strefami – wyłączając tę na terenach Chińskiej Republiki Ludowej.
2005 Oficjalne otwarcie księżycowego osiedla
„MoonCity”.
2006 Piknik na skraju drogi - Red Shoehart w wieku 42 lat znika. Gazeta „The Harmont Post”
publikuje dwa artykuły Jima Bukowsky’ego.
Krążą pogłoski o wyczerpywaniu się artefaktów, a przez świat przetaczają się wybuchy
paniki. Wzrost aktywności sekt religijnych.
2007 Delegalizacja najbardziej kontrowersyjnych
ugrupowań religijnych.
2009 Zamach terrorystyczny na dom towarowy
w Waszyngtonie. Podłożona bomba zawierała w sobie ładunek czarciego puddingu.
2010 Notuje się gwałtowny wzrost aktywności
terrorystów. Stacja „MoonCity” zostaje opanowana przez nieznaną organizację, dotychczas ukrywającą się pod płaszczykiem ONZ.
2011 Dotychczas drobne nieporozumienia przeradzają się w poważny konflikt pomiędzy konsorcjami. Zaczynają one toczyć ze sobą zimną
wojnę.
2012 Wedle informacji podanych przez konsorcjum Pillman Enterprises 5 lutego człowiek
po raz pierwszy stanął na Marsie.
2014 Nastaje terror korporacyjny. DZISIAJ.

do naszego uzależnienia od obcych technologii.
Podjęta przez nią decyzja o dopuszczeniu artefaktów do publicznego obrotu, za czym wkrótce
przyszła komercjalizacja niektórych obiektów
i technologii pozaziemskich, przyczyniła się do
rozwoju wielkich korporacji, na których rzecz
ONZ utraciła większość swej dawnej świetności
i władzy. Obecnie Organizacja Narodów Zjednoczonych zajmuje się już tylko tymi dziedzinami życia i polityki międzynarodowej, które nie kolidują
z interesami konsorcjów. Nieliczni nieprzekupni
urzędnicy ONZ dobrze wiedzą, że gdyby spróbowali wejść w drogę nowym panom świata, zostaliby odcięci od prawie wszystkich źródeł finansowania organizacji. Niestety, niewiele jest dziedzin
życia, które nie interesują tych ogromnych firm
w ten czy inny sposób.

Lądowanie
Lądowanie nastąpiło 28 maja 1974 roku. Chyba
nigdy nie będziemy wiedzieli, dlaczego na powierzchni naszej planety powstało sześć niemal
idealnych okręgów, zwanych obecnie Strefami.
Jak jeszcze niektórzy pamiętają, pierwsze dni po
Lądowaniu były czasem chaosu i dezorientacji.
Z początku nikt nawet nie zauważył, że coś się stało, że doszło do kontaktu na tak dużą skalę. Żadna
z instytucji zajmujących się nasłuchem kosmosu
nie zauważyła Lądowania, natomiast wojska różnych państw dopiero po gruntownej analizie danych z 28 maja, zebranych przez stacje kontroli
przestrzeni powietrznej, odnalazły znikome ślady
przejścia przez ziemską atmosferę jakichś nieokreślonych obiektów.
Pierwsze informacje o Lądowaniu, podawane
przez zdezorientowanych dziennikarzy, były bardzo sprzeczne. Później prasa, radio i telewizja zaczęły opowiadać niestworzone historie o najeźdźcach z kosmosu, którzy mordowali w pierwszej
kolejności kobiety i dzieci. W innych serwisach
informacyjnych można było usłyszeć o potwornych zniszczeniach, jakich dokonywali kosmici
i o urzeczywistnieniu się wizji Wellsa. Prawie
wszystkie stacje telewizyjne wciąż nadawały stare
filmy o najeźdźcach z kosmosu, zamiast typowych
teleturniejów i innych programów rozrywkowych.
Tymczasem w poważnych audycjach naukowych
i publicystycznych różnej maści jajogłowi badacze
dowodzili, że Lądowanie to kaczka dziennikarska,

gigantyczna mistyfikacja, ogromne przedstawienie
nastawione na zyski z reklam, które ma przyciągnąć znudzonych odbiorców do radioodbiorników i telewizorów. Przedstawiciele rządów na całym świecie z kamiennymi twarzami dementowali
wszelkie informacje na temat Lądowania i nagłych
ruchów wojska, twierdząc, że wszystko, co mówią
dziennikarze, jest tak nieprawdopodobne, że aż
nieprawdziwe.
Po paru dniach, dzięki uporowi wielu reporterów i różnym działaniom Organizacji Narodów
Zjednoczonych, kontakt został oficjalnie potwierdzony. Mimo to jeszcze dwa dni po bezspornym
uznaniu Lądowania i przedstawieniu opinii publicznej niezliczonych dowodów około 30% ankietowanych nadal nie mogło lub nie chciało uwierzyć w kontakt z obcymi. Niektórzy luminarze
nauki tak przyzwyczaili się traktować Ziemię jako
jedyną planetę w kosmosie obdarzoną życiem, że
jeszcze przez parę tygodni oficjalnie zaprzeczali
faktom opisywanym w prasie, ręcząc za swoje słowa wszystkimi posiadanymi tytułami.
Naukowcy odważyli się rozpocząć pierwsze
nieśmiałe badania nad faktem Lądowania i istotą
samych Stref, dopiero gdy sytuacja ustabilizowała
się i wprowadzono z pomocą międzynarodowych
wojsk względny porządek wokół miejsc Lądowania. Najszybciej zareagowali Amerykanie i NASA,
wysyłając do Kanady i Finlandii swoich ekspertów
już na drugi dzień po Lądowaniu.

POWSTANIE INSTYTUTÓW
Przemiany zaczęły się bardzo niewinnie. 29 maja
1974 roku, 24 godziny po Lądowaniu została

zwołana nagła sesja nadzwyczajna Zgromadzenia
Ogólnego. Przewidywano, że sesja zakończy się
w ciągu kilku dni, może tygodni. W sumie trwała
prawie dwa miesiące. W jej trakcie uchwalono
powołanie instytutów badawczych, które miały zająć się badaniem Stref. Ustalono też, że nadrzędną
kontrolę nad wszystkimi instytutami sprawować
będzie Międzynarodowy Instytut Cywilizacji Pozaziemskich pod egidą ONZ. Jak głosił tekst przyjętego wówczas oświadczenia, wszelkie materiały
uzyskane w trakcie prowadzonych w instytutach
badań będą służyć dobru całej ludzkości.
Proklamowano także eksterytorialność Stref,
lecz nie jednogłośnie. Tej uchwale sprzeciwiały się
Chiny, które zwracały uwagę na brak konieczności
rozmieszczania kontyngentów ONZ wokół miejsc
Lądowania. Związek Radziecki wstrzymał się od
głosu. Ustalono także otoczenie miejsc Lądowania
szerokim na pięćdziesiąt kilometrów pasem ziemi
niczyjej oraz rozmieszczenie wokół nich wojsk
ONZ w celu odizolowania nieznanego i potencjalnie niebezpiecznego obszaru.
Wprowadzanie postanowień uchwały w życie
i uruchamianie Instytutów przy miejscach Lądowań nie obyło się bez kontrowersji lub zostało
praktycznie uniemożliwione. Przykładowo dotyczy to Chińskiej Republiki Ludowej, której władze
w pierwszych tygodniach zatrzymywały wszystkich
zachodnich naukowców i przedstawicieli ONZ. Do
Strefy zostali oni dopuszczeni dopiero po kilku
latach, lecz przebieg i wyniki prowadzonych wcześniej w tym miejscu badań do dziś nie zostały do
końca ujawnione – z uwagi na co ciągle jeszcze istnieją białe plamy w historii pierwszych badań nad
kontaktem. Chyba nigdy nie zostaną one wyjaśnio-
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ne, gdyż pod koniec dwudziestego wieku Chiny
wypowiedziały umowę o eksterytorialności Stref
i zagarnęły ją na swój wyłączny użytek.
Kłopoty wystąpiły także w tak dużo dziś znaczącym Harmont. Pierwsza fala paniki przetoczyła
się przez miasteczko, gdy przerażeni ludzie uciekali ze swych domów przypadkiem objętych obszarem Lądowania. Następnego dnia Strefa zebrała
swe tragiczne żniwo, gdy zdezorientowani mieszkańcy zapragnęli do nich powrócić. To nie wszystko. Władze lokalne wykazały się skrajną niekompetencją, dopuszczając do wybuchu zamieszek
w pobliżu obszaru Lądowania, gdy na mocy
uchwały ONZ świeżo rozładowany kontyngent
wojsk zaczął przygotowywać się do wysiedlenia
miasta. Liczne protesty mieszkańców oraz włączenie się do akcji polityków, próbujących w ten sposób zbijać swój kapitał polityczny, powstrzymały
proces wysiedlania i doprowadziły do powstania
Biura Emigracyjnego. Ostatecznie program przesiedleń ruszył z kilkuletnim opóźnieniem, do tego
w złagodzonej wersji, rozłożonej na 20 lat, natomiast jurysdykcję nad miastem przejęła Organizacja Narodów Zjednoczonych.
W pozostałych miejscach Lądowania, głównie
z uwagi na brak skupisk ludzkich, wykonywanie postanowień ONZ przebiegało bez przeszkód. Pierwszy Instytut rozpoczął działalność w Harmont,
gdzie zaadaptowano dla niego budynki mieszkalne
położone tuż przy granicy Strefy oraz nieużywane
od chwili Lądowania magazyny i inne zabudowania
gospodarcze. Kolejne Instytuty powstały w Finlandii, na Grenlandii oraz na starej platformie wiertniczej osadzonej w pobliżu atolu Gurara.

ZŁoTe LaTa onZ
Rok 1978 był pierwszym z dwudziestu złotych
lat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wzrost
zainteresowania ideami integracyjnymi w krajach
wysoko rozwiniętych i powstanie Wspólnoty Europejskiej wzmocniło pozycję ONZ i ułatwiło
pracę jej urzędnikom. Pod koniec lat osiemdziesiątych w Międzynarodowym Instytucie Cywilizacji Pozaziemskich odkryto istotę artefaktu
potocznie zwanego bateryjką, który okazał się być
niezwykle wydajnym źródłem energii. Wkrótce
ONZ zadecydowała, że niektóre obiekty pochodzenia pozaziemskiego można zacząć powszechnie wykorzystywać dla dobra ludzkości. Był to
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zwiastun zgubnej w skutkach dla naszego świata
komercjalizacji artefaktów, która rozpoczęła się
kilka lat później.
W 1991 roku postanowiono dopuścić bateryjki, niekiedy zwane owakami, do powszechnego
użytku, co zrewolucjonizowało rynek paliw i energii, a kilka lat później doprowadziło do kryzysu na
Bliskim Wschodzie. W chwili, gdy rozpoczynano
promocję bateryjek, nikt nie liczył się z możliwymi
skutkami tej decyzji. Błyskawicznie wprowadzono
do użytku eksperymentalny samochód EcoPro
2000 o napędzie elektrycznym, wykorzystujący
jako źródło energii właśnie bateryjkę. Pojazd ten
był bardzo tani i zyskał nie tylko szeroką aprobatę
społeczną, ale także poparcie bardzo wielu ruchów
ekologicznych.
W następnych latach badaniami naukowymi
dotyczącymi Stref i obcych technologiami zainteresowały się prywatne firmy, które zaczęły dofinansowywać niektóre projekty. W roku 1997 nastąpiły kolejne przełomy w badaniach nad obcymi
technologiami. Nie udało się co prawda odkryć,
na jakich zasadach funkcjonują, jednak poznano
niektóre ich możliwości, co pozwoliło znaleźć dla
nich szereg pożytecznych zastosowań. Dzięki artefaktom pokonano kilka barier technologicznych
i stworzono szybkie i stosunkowo tanie procesory
nowych generacji, a także proste w produkcji holograficzne pamięci komputerowe. Pozaziemskie
technologie pozwoliły także rozpocząć masową
produkcję materiałów o nieosiągalnych dotąd właściwościach. Tymczasem rozmaite czynniki zaczęły naciskać na Organizację Narodów Zjednoczonych, oczekując wydania przez nią pozwolenia na
szersze stosowanie obcych technologii.
Mniej więcej w tym samym czasie doszło do
czegoś zupełnie innego. W 1998 roku Chińska
Republika Ludowa wypowiedziała umowę o eksterytorialności Stref. Taka postawa rządu chińskiego
spowodowała zachwianie polityką międzynarodową innych państw i zerwanie wzmiankowanej
umowy przez resztę sygnatariuszy. Przypuszcza
się, że Chiny zerwały układ, który jak dotąd dość
skutecznie chronił Strefy przed zakusami różnych
mocarstw, z wielu powodów, z których najważniejsze to: zyskowność handlu obcymi technologiami i artefaktami, łatwy do nich dostęp oraz fakt
przyłączenia Hongkongu wraz z jego potencjałem
ekonomicznym i gospodarczym. Hongkong stał
się oknem na świat Chińskiej Republiki Ludowej,

co pozwoliło przywódcom Państwa Środka jeszcze
mniej liczyć się z opinią państw zachodnich.
W związku ze wzrostem pozycji Chin na arenie międzynarodowej po przyłączeniu całego potencjału ekonomicznego Hongkongu i rozpoczęciu
samodzielnej eksploatacji azjatyckiej Strefy, stało
się jasne, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia
kraj ten znajdzie się na czele grupy najprężniejszych ekonomicznie państw i zdominuje rynek
technologii oraz produktów pochodzenia pozaziemskiego. Nie była to zbyt dobra perspektywa
ani dla rozwiniętych krajów zachodnich, ani też dla
powstających korporacji, eksploatujących pozostałe Strefy. Z pomocą przyszła nieoczekiwanie organizacja Amnesty International, która w połowie
1999 roku zaczęła nagłaśniać sprawę nielegalnych
eksperymentów na więźniach politycznych, przeprowadzanych przez chińskie władze w miejscu
Lądowania. Ta akcja oraz krwawo stłumione zamieszki studentów w Hongkongu w sierpniu tego
samego roku stały się pretekstem dla wielu państw
umożliwiającym im nagłą, choć ryzykowną zmianę
dotychczasowej, ugodowej wobec Chin, postawy.
Wyjątkowo ostro zareagowały Stany Zjednoczone,
Japonia oraz Wspólnota Europejska, które zadeklarowały częściową izolację polityczną Chin oraz

nałożyły w geście protestu cła zaporowe na chińskie
produkty wykorzystujące technologie oparte na
artefaktach. Obserwatorzy sceny politycznej przypuszczali, że restrykcje nałożone na Chińską Republikę Ludową miały na uwadze przede wszystkim
szybkie powstrzymanie ekspansji ekonomicznej
i gospodarczej tego państwa. Było niemal oczywiste, że zwolennicy sankcji są zainteresowani raczej
rozwojem korporacji o rodowodzie lokalnym, niż
obcym. Wszystkie te domysły znalazły wkrótce
potwierdzenie na jednym ze zjazdów przywódców
państw uprzemysłowionych.
W 2002 roku, po długotrwałych i trudnych
mediacjach, podpisano z Chinami umowę, która nieco poprawiła napiętą sytuację. Deklaracja
ta, ograniczającą temu państwu dostęp do rynku obiektów i technologii pochodzenia pozaziemskiego, określała limit sprzedaży produktów
na rynkach zachodnich, zapewniając jednak
w ramach rzeczonego progu znaczne przywileje.
Obecnie deklaracja jest ciągle przestrzegana, a jej
nowymi strażnikami stały się konsorcja, obawiające się chińskiej dominacji. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że Chiny czekają na
sprzyjającą chwilę i kiedyś z pewnością spróbują
zmienić bieżący układ sił, który niezbyt zadowala
Świat
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przywódców tego państwa. Tymczasem od czasu
do czasu w prasie pojawiają się plotki i doniesienia
o nowych technologiach bądź partiach rzadkich
artefaktów nieznanego pochodzenia wprowadzanych na rynek przez drobne i szybko znikające
z rynku firmy, być może pracujące dla Chin.

ZMierZCh ŚwieTnoŚCi onZ
Cofnijmy się w czasie do dnia, gdy umowa o eksterytorialności miejsc Lądowania straciła swoją wartość. Był to dzień triumfu wielkich firm i koncernów, które już od dawna pragnęły przejąć kontrolę
nad przemysłem opartym na pozaziemskich technologiach. Teraz mogły zacząć wprowadzać swoje
plany w życie. Na początek korporacje zaofiarowały rządom i Międzynarodowym Instytutom
Cywilizacji Pozaziemskich zwiększenie pomocy
finansowej. Proponowano także sponsorowanie
rozmaitych kosztownych badań, na przykład w zamian za prawa wyłączności do ich wyników. Firmy
zainteresowane przejęciem lukratywnych kontraktów użyły całej sieci powiązań i znajomości pośród
urzędników Organizacji Narodów Zjednoczonych,
aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Prowa-
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dzono bezpardonową walkę o patronat nad badaniami dotyczącymi poszczególnych artefaktów
i zapisywano się na potencjalne, jeszcze nieodkryte znaleziska.
Taka sytuacja szybko doprowadziła do utraty
przez ONZ kontroli nad tempem komercjalizacji prac przy Strefach, a Instytuty wkrótce stały
się marionetkami w rękach żądnych zysku firm.
Trzeba jednak przyznać, że nieprzerwany dopływ
funduszy związany z faktem posiadania przez
placówki naukowe prywatnych „opiekunów”
spowodował szybki postęp w badaniach nad artefaktami i wdrożenie wielu nowych technologii
w przemyśle i urządzeniach powszechnego użytku.
Z czasem na rynku pojawiało się coraz więcej produktów wykorzystujących pozaziemskie materiały
i substancje lub wytworzonych dzięki artefaktom.
Jedną z ostatnich inicjatyw osłabionej i tracącej autorytet ONZ było wprowadzenie do użytku
symbolu oznaczającego, że dany wyrób wytworzono z udziałem lub za pomocą obcych technologii. Choć pomysł ten szeroko reklamowano
i promowano, był to jedynie gest, który potwierdził
początek końca Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalsze szczegóły na ten temat można znaleźć

w rozdziale Historia symbolu Skażenia). Wkrótce
potem ONZ ogarnęła fala skandali korupcyjnych.
Dobrym przykładem takiej afery może być sprawa
kierownika najbardziej znanego i prestiżowego Instytutu w Harmont, Giennadija Kiryłowa. Został
on oskarżony o kierowanie nielegalną sprzedażą
artefaktów różnym firmom. W jego sprawie nawet
zaczęło toczyć się postępowanie karne, lecz z niewyjaśnionych powodów zostało ono wyciszone,
a później umorzone. Powszechnie krąży opinia, że
na fakt wyciszenia całej sprawy miał wpływ sam
Sekretarz Generalny ONZ, który ponoć także był
w nią zamieszany. Zapewne niebagatelną rolę odegrali tu prawnicy wynajęci przez pewną dużą korporację. Aby zatrzeć niemiłe wrażenie po skandalu
Kiryłowa, na kierownika oddziału MICP w Harmont powołano profesora Pillmana. Był on jednym z bardziej znanych naukowców zajmujących
się badaniem Strefy i zarazem mieszkańcem Harmont. Z tego powodu jego powrót do rodzinnego
miasta został zamieniony w mały festyn.
Kwestia korupcji w Organizacji Narodów
Zjednoczonych tak naprawdę nigdy nie została
do końca wyjaśniona. Po dziś dzień gazety podają informacje o nieuczciwych urzędnikach lub
o marionetkowych funkcjonariuszach wyższego
szczebla. Czasem wybuchają nieco głośniejsze afery, a wtedy, przy okazji, często podaje się w wątpliwość sens istnienia tak skorumpowanej instytucji.
W każdym razie po kilku głośnych skandalach
ONZ nigdy nie odzyskała swojej reputacji i dawnego poparcia społeczeństwa i polityków. Dzisiaj
stanowi raczej relikt przeszłości, będąc instytucją
niezdolną do podejmowania jakichkolwiek istotnych decyzji, biurokratyczną machiną działającą
resztkami sił i zatwierdzającą gotowe pomysły
różnych konsorcjów. Pomimo atrofii i upadku jej
szczytnych ideałów od czasu do czasu znajduje się
grupka niezależnych polityków, którzy trzeźwo patrzą w przyszłość, starając się odbudować mocno
nadszarpnięty autorytet ONZ. Będzie to jednak
długotrwały i wymagający trudnych zmian proces,
który wielu konsorcjom nie będzie odpowiadał.
Czy restauracja ONZ kiedykolwiek się uda? Czas
pokaże.

ŚwiT KonSorCjÓw
Rosnąca konkurencja pomiędzy firmami zajmującymi się technologią opartą na artefaktach

doprowadziła do zniszczenia lub wykupienia
z końcem XX wieku mniejszych i słabszych
przedsiębiorstw. Budowa wielkich korporacji
wymagała zainwestowania i zgrupowania jeszcze większego kapitału, tak gospodarczego, jak
i politycznego, leżącego w rękach banków, grup
kapitałowych i wielkich firm niezajmujących się
eksploracją miejsc Lądowania. Firmy te postanowiły włączyć się do gry, a później, aby jeszcze
skuteczniej opierać się konkurencji i chronić swe
strefy wpływów, zaczęły się łączyć, dzięki czemu
z początkiem nowego tysiąclecia światowy rynek
został niemal całkowicie opanowany przez osiem
konsorcjów. Dzisiaj kontrolują one pięć miejsc
Lądowania, a każde z nich jest podzielone na
kawałki niczym tort. Tylko Chiny zachowały za
pośrednictwem rządowego przedsiębiorstwa Xinhua, specjalnie powołanego do tego celu, kontrolę
i wyłączność nad miejscem Lądowania leżącym
w Azji.
O pierwszeństwo walczą trzy molochy: Pillman Enterprises, Takashi-Namamoru i First East.
Pozostałe sześć niemal równie ogromnych firm
działa w cieniu tych trzech potęg, starają się wykorzystać dzielące je konflikty, aby zdobyć dla siebie
jak najwięcej. Neutralną postawę (przynajmniej
oficjalnie) prezentuje korporacja Xinhua, firma
będąca w rzeczywistości agendą Komunistycznej
Partii Chin. Szczegółowe informacje o wielkich
korporacjach można znaleźć w następnym rozdziale, zatytułowanym Władające światem konsorcja.

ZaŁaManie rynKU
paLiw i enerGii
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęto
na szeroką skalę wprowadzać do powszechnego
użytku artefakt nazywany bateryjką lub owakiem.
Jest to niemal idealne źródło energii elektrycznej
(wciąż nie określono żywotności pojedynczej
bateryjki). Na początku wykorzystywano ten
obiekt jako źródło energii dla samochodów, co
wpłynęło na wypuszczenie na rynek taniego pojazdu EcoPro. Wkrótce powstało wiele mniejszych
i większych zakładów przerabiających stare, tradycyjnie napędzane samochody na nowy, zyskujący
coraz większość popularność sposób zasilania.
W ciągu zaledwie dwóch lat prawe połowa pojazdów była już napędzana przez owaki. Wraz
z ich upowszechnieniem drastycznie spadła
Świat
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sprzedaż paliw, a wkrótce zaczęto zamykać stacje
benzynowe. Bateryjki zaczęto oczywiście wykorzystywać także w innych dziedzinach techniki,
co ogólnie zmniejszyło zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą z tradycyjnej sieci
energetycznej. Bateryjki dla przemysłu są za mało
wydajne, lecz dla milionów przeciętnych gospodarstw domowych są one wystarczającymi źródłami energii do oświetlania, a nawet ogrzewania
mieszkań.
Wiele rządów i firm zajmujących się wydobyciem paliw kopalnych, aby walczyć z owakami,
zaczęto obniżać ceny węgla i ropy nawet poniżej
kosztów opłacalności. Część kompani naftowych
pomiędzy rokiem 2000 a 2004 ogłosiło bankructwo i zwolniło dziesiątki tysięcy pracowników. Wiele pól naftowych, zwłaszcza morskich,
zamknięto, a ropę wykorzystuje się teraz w większości do produkcji tworzyw sztucznych i różnych chemikaliów. Tylko przemysł lotniczy pozostał przy tradycyjnych paliwach. W energetyce
sytuacja była trochę lepsza, lecz i tak zamknięto
wiele kopalń, a firmy związane z tym przemysłem przeprowadziły szereg redukcji zatrudnienia
i zamknęły wiele elektrowni o małej rentowności.
Nowe milenium nie dla wszystkich okazało
się szczęśliwe. Rzesze ludzi straciły pracę, a nowe
technologie oparte na obcych artefaktach wcale
nie zapewniły wielu nowych etatów. W 2002 roku
nastąpił krach na giełdzie, gdy w ciągu jednego
tygodnia upadło 70% kompanii naftowo-paliwowych, co pociągnęło to za sobą falę bezrobocia.
Sytuacja w miarę unormowała się około roku
2004, gdy zaczęto notować na wszystkich giełdach
firmy składające się na nowe, dynamicznie rozwijające się konsorcja kontrolujące prawie wszystkie
gałęzie przemysłu, w szczególności te związane
z technologiami opartymi na substancjach pochodzenia pozaziemskiego. Problem bezrobocia
w dużej mierze nie został rozwiązany do dzisiaj,
choć sytuacja powoli zaczyna się poprawiać.

KRYZYS NA BLISKIM WSCHODZIE
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nastąpił powolny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie, spowodowany recesją gospodarczą regionu. Wynikała
ona z drastycznego zmniejszenia zainteresowania ropą naftową, co głównie miało swoje źródło
w spadku zużycia benzyny i oleju napędowego
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w ciągu ostatnich pięciu lat. Pogorszenie sytuacji
materialnej społeczeństw żyjących z handlu ropą
naftową umożliwił dojście do władzy ugrupowań
nacjonalistyczno-religijnych. Ten fakt, połączony z ogólną ekspansją islamu na początku drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku,
spowodował powstanie grupy państw o skrajnie
religijnym charakterze. Wprowadzono w nich
szariat (czyli zasady prawne oparte na Koranie
i tradycji muzułmańskiej) i związany z nim restrykcyjny system kar.
Bliski Wschód, który nigdy nie był miejscem
bezpiecznym dla przybyszów z Zachodu, teraz stał
się dla nich wrogi. Państwa tego obszaru ogłosiły embargo na zachodnie produkty oznaczone
symbolem Skażenia i odizolowały się od świata.
Z końcem XX wieku radykalne ugrupowania
islamskie wypowiedziały świętą wojnę „niewolnikom artefaktów”, czyli krajom rozwiniętym,
które były dotychczas jednymi z głównych konsumentów ropy naftowej. Nastał strach przed
nową wojną światową między zepsutym światem
chrześcijańskiego Zachodu i wiernym islamowi
Wschodem. Mało kto obawiał się wojny atomowej, ponieważ arsenały broni jądrowej znalazły
się pod kluczem i uważną obserwacją konsorcjów,
którym zależało na jakże sprzyjającym interesom
pokoju – umarli przecież nie robią zakupów. Wciąż
jednak broń chemiczna i biologiczna były realnym
niebezpieczeństwem. Szczególnie niebezpieczna
byłaby selektywnie działająca i bardzo trudna do
zwalczania broń biologiczna. Na szczęście genetycznie zmodyfikowane wirusy i bakterie okazały
się niestabilne – zbyt łatwo mogłyby stać się bronią, która zniszczy obie strony konfliktu. Dlatego
też państwa Wschodu obrały inną, choć niezbyt
nowatorską taktykę.
Około roku 2008 wyruszyły pierwsze oddziały
islamskich terrorystów, które zaczęły, w myśl zasady „kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”,
używać różnych substancji pochodzenia pozaziemskiego w roli broni. Po raz pierwszy miało to
miejsce podczas zamachu na dom towarowy, kiedy
to został wykorzystany artefakt zwany w żargonie
szabrowników czarcim puddingiem. W wyniku
ataku zginęło ponad 150 osób, a około 200 zostało
trwale okaleczone, głównie z braku przygotowania
ekip ratowniczych. Kolejne lata przyniosły serię
dalszych zamachów na miasta i osiedla położone
wokół miejsc Lądowania.

Na szczęście większość terrorystów udaje się
złapać, zanim spowodują poważne szkody, jednak
pochłania to mnóstwo czasu i energii służb specjalnych. Można powiedzieć, że Strefy przyniosły zarówno nową technologię, jak i nowy rodzaj
terroryzmu. Nowe i niespotykane dotąd techniki
niszczenia i sabotażu niezwykle utrudniają walkę
z terrorystami XXI wieku.

dwa arTyKUŁy
i iCh naSTĘpSTwa
Na początku 2006 roku zaczęły krążyć pogłoski
o wyeksploatowaniu Stref i wyczerpywaniu się
zasobów artefaktów. Konsorcja szybko zdementowały te informacje i za pośrednictwem swoich
stacji telewizyjnych rozpoczęły kampanię przypominającą zasługi pierwszych stalkerów, kreując
ich na bohaterów i zbawców ludzkości. Zakrojona
na dużą skalę akcja miała odwrócić uwagę opinii
publicznej od kwestii zapasów artefaktów i przy
okazji uczynić społeczeństwo przychylniej nastawionym do obcych technologii. Niestety, w tym
samym czasie okazało się, że wielu spośród starych
szabrowników zniknęło. Słynny był przypadek,
gdy para mało znanych, choć już niemłodych stalkerów nie dotarła do studia telewizyjnego, skąd
nadawana miała być na żywo audycja typu talk
-show o Lądowaniu. Początkowo zainteresowane
firmy starały się ten fakt ukrywać, podejrzewając
inne konsorcja o działanie na ich szkodę. Niestety, wkrótce sprawa wyszła na jaw i konkurencyjne korporacje zaczęły się wzajemnie oskarżać
o sabotaż. Od tej chwili zaczęły nasilać się konflikty pomiędzy potężnymi firmami i marginalny dotąd, proceder podkradania artefaktów i naruszania
obszarów wyłączności w Strefach.
Wtedy to młody dziennikarz „The Harmont
Post”, Jim Bukowsky, napisał obszerny artykuł
o „tajemniczej chorobie gnębiącej starych stalkerów, która każe im powracać do Strefy tak długo, aż w niej nie umrą” oraz jego skandalizującą
kontynuację. W drugim z tekstów Bukowsky zaprezentował fakty już od dziesiątek lat znane naukowcom, pisząc, że występowanie różnych dóbr
w Strefach nie jest identyczne. Zasugerował też,
że rozważana hipoteza o skończonej liczbie artefaktów i możliwości wyczerpania ich zapasów
jest prawdą. Opisał również, jak część korporacji
wynajmuje stalkerów – złodziei artefaktów – aby
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wykradali innym te obiekty, których wydobycie
dla danej korporacji byłoby za trudne lub nieopłacalne. Z artykułu można było także dowiedzieć się
o nielegalnie prowadzonych przez niektóre konsorcja doświadczeniach na ludziach, ukrywanych
pod płaszczykiem wypraw eksploracyjnych w głąb
miejsc Lądowania.
Artykuły były dobrze udokumentowane i potwierdzały wszelkie krążące od dłuższego czasu
plotki i pogłoski. Nic dziwnego zatem, że stały się
chyba najczęściej przedrukowywanymi tekstami
w historii dziennikarstwa. Teksty te zapoczątkowały ponadto całą falę reportaży na temat miejsc
Lądowania. Kilka korporacji wytoczyło Bukowsky’emu procesy. Wkrótce okazało się, że nie były
to zbyt dobre posunięcia, gdyż dziennikarz zeznał,
że skorzystał z materiałów GeniCyber Syndicate
przeznaczonych w części dla redakcji pewnej gazety, która miała wydrukować artykuł oczerniający Hasegawa Consortium. Zeznania te, jak się
później okazało, prawdziwe, zaogniły konflikt.
Bukowsky postanowił skorzystać z dostępu do tajnych dokumentów syndykatu GeniCyber i zdobyć
sławę, wykorzystując zdobyte informacje. Niezbyt
długo się nią cieszył, gdyż w 2009 roku zginął
w zamachu terrorystycznym. Ironią losu jest to, że
żadna z zainteresowanych korporacji nie miała z tą
sprawą nic wspólnego.
Poważniejszym skutkiem opublikowania
wspomnianych artykułów był wybuch paniki
i niepokoje społeczne, które udało się opanować
dopiero po pięciu tygodniach. Z czasem ukazało się
wiele podobnych publikacji, a rozmaite incydenty
zaczęły coraz bardziej zaostrzać dotychczasowe
konflikty pomiędzy konsorcjami. W sumie był
to proces dość powolny, a przez to dla wielu niezauważalny. Być może sytuacja uległaby z czasem
poprawie, gdyby nie rosnąca z biegiem lat aktywność terrorystów i wciąż powtarzające się zamachy
bombowe w dużych ośrodkach miejskich. Z czasem na szczególnie zagrożonych terenach (na przykład w Harmont) wprowadzono godzinę policyjną
i rozmieszczono szereg posterunków kontrolnych,
z których pierwsze pojawiły się już na początku
2010 roku.
Konsorcja tymczasem zaczęły podejrzewać
konkurencję o sprzyjanie terrorystom i sugerować,
że pod płaszczykiem ideałów i haseł nakłaniających do zwalczania obcych technologii działają
organizacje mające na celu osłabienie zarówno
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morale, jak i kondycji rywali. Doszło do tego, że
konsorcja zaczęły uciekać się do przemocy. Niektóre dzielnice światowych metropolii (w tym także Harmont), zamieszkiwane przez pracowników
wielkich korporacji, zostały odizolowane przez
rzędy płotów, zasieków lub posterunków kontrolnych i zamienione w zamknięte osiedla powszechnie nazywane Enklawami Bezpieczeństwa.
Po serii zamachów w Harmont i wielu światowych stolicach, za namową konsorcjów kilka
rządów zorganizowało szybkie uderzenia na obozy terrorystów na Wschodzie. To z czasem nieco
zmniejszyło liczbę aktów terroru, jednak ani posterunków policji, ani służb należących do konsorcjów nie zlikwidowano, lecz jedynie złagodzono niektóre restrykcje i zrezygnowano z godziny
policyjnej.
Wielkie korporacje ciągle zapewniają, że
względy bezpieczeństwa są najważniejsze, lecz
chyba nikt w to już nie wierzy. Obecnie nawet
niektóre ekspedycje w głąb Stref eksploratorów ze
współzawodniczących firm nagle przeradzają się
w potyczki z użyciem broni palnej. Sytuacja staje
się coraz bardziej napięta, a wojna pomiędzy światowymi korporacjami być może jest już o krok.

wŁadająCe ŚwiaTeM
KonSorCja
Jak już wspominaliśmy, wszystko zaczęło się
w chwili rozpoczęcia komercyjnej eksploracji Stref
i upowszechnienia się technologii opartych na artefaktach. Powstało wtedy wiele firm nastawionych
na wydobycie, obróbkę lub handel pozostałościami po Lądowaniu. W miarę, jak znaczenie artefaktów wzrastało, Strefami zaczęły interesować się
firmy dotychczas niemające nic z nimi wspólnego.
Utworzyły one grupy kapitałowe, których celem
miało być zdominowanie obrotu obcymi obiektami i opartymi na nich technologiami. Tymczasem rosnąca konkurencja doprowadziła z końcem
XX do zniszczenia lub wykupienia wielu mniejszych i słabszych firm – przedsiębiorstwa, które
przetrwały, zaczęły się ze sobą łączyć, gromadząc
w swoich rękach ogromne pieniądze i wpływy.
Wkrótce wspomniane grupy, tak jak ich założyciele, zostały wchłonięte. W ten sposób konsorcja, powoli rosnące na skutek kolejnych umów,

sojuszy, fuzji, zakupów lub wymian pakietów akcji,
zaczęły zdobywać władzę nad kolejnymi gałęziami
przemysłu. Kiedyś artefakty były głównym obiektem zainteresowania wówczas jeszcze niedużych
korporacji, dziś wszystko odwróciło się do góry
nogami. Obecnie firmy te kontrolują takie dziedziny jak elektronika, motoryzacja, energetyka,
przemysł chemiczny i wiele innych. W wielu przypadkach ich obecność jest prawie niewidoczna,
w innych wręcz trudno znaleźć innego producenta.
Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy
z tego, że już od dawna przynależy w większym lub
mniejszym stopniu do jednego z ośmiu ogromnych konsorcjów. Wiele przedsiębiorstw musi ściśle kooperować z rozmaitymi filiami korporacji,
nie mogąc stawić im czoła w żaden sposób. Pracując w takich firmach, w pośredni sposób pomnażamy bogactwo jednego z tych ponadnarodowych,
ignorujących granice państwowe gigantów, jednak
na szczęście jeszcze nie jesteśmy pod ich bezpośrednią kontrolą.
Niestety, coraz więcej rad nadzorczych pozornie niezależnych firm jest zdominowanych
przez przedstawicieli konsorcjów. Uczciwi prezesi biorą gigantyczne łapówki od korporacji lub
wręcz okazują się ich zakamuflowanymi agentami.
Zawiłe pajęczyny powiązań i wpływów ciągną się
poprzez cały świat, łącząc w ten czy inny sposób
dziesiątki firm i przedsiębiorstw z macierzystym
konsorcjum. Pozycja tych ogromnych organizacji z biegiem lat umacniała się i dziś partie polityczne reprezentują głównie interesy konsorcjów.
Ich przywódcy, powierzając władzę zaufanym
politykom, powoli przejmują kontrolę nie tylko
nad swoimi pracownikami i większością gałęzi
przemysłu, lecz także nad niemal całym uprzemysłowionym światem. Wobec gospodarczej potęgi
i przemożnego wpływu korporacji na rządy, społeczeństwa wielu państw są bezsilne.

KonKUrenCja
Organizacja Narodów Zjednoczonych od dnia
Lądowania zaczęła sobie przypisywać znaczącą
rolę w polityce międzynarodowej i starała się promować idee integracyjne, które miały łączyć różne
państwa i regiony, sprzyjając wszelkim procesom
zjednoczeniowym znoszącym podziały zarówno
gospodarcze, jak i polityczne. Pomimo że wiele
krajów nie było przygotowanych do takiej inŚwiat
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tegracji lub nie chciało jej jeszcze rozpoczynać,
międzynarodowa współpraca leżała w interesie wszystkich państw, które pragnęły korzystać
z dóbr znajdowanych w miejscach Lądowania,
a zarazem nie miały do nich swobodnego dostępu.
Nawet Związek Radziecki i kraje bloku wschodniego złagodziły nieco swoje stanowisko wobec
państw zachodnich, nie posiadając żadnej Strefy
na swoich terenach. Pamiętajmy, że wtedy ONZ
była głównym nadzorcą badań nad Strefami,
a zarazem jedynym dysponentem obcych obiektów i technologii.
Mimo to przed powstaniem konsorcjów władze różnych krajów starały się na różne sposoby
zabezpieczać interesy rodzimych firm. Przykładem
tego może być wojna handlowa, jaką stoczyły Stany Zjednoczone z Japonią w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Rząd Japonii
starał się chronić swój rynek przed konkurencją
i produktami z zewnątrz, nastawiając się zarazem
na ekspansję i eksport produkowanych w Kraju
Wschodzącego Słońca towarów. Na dobrą sprawę do chwili powstania Hasegawa Consortium
zachodnie firmy nie miały dostępu do japońskiego rynku, a jeśli nawet udało im się nań wejść, to
zazwyczaj utrudniano im ekspansję i ograniczano
zakres działania. Nawiasem mówiąc, taka sytuacja
utrzymuje się do dziś, ponieważ dla wielu firm Hasegawa wciąż odgrywa rolę pośrednika.
Wszelkie procesy integracyjne, których nie
potrafiły lub nie chciały doprowadzić do końca
rządy różnych państw, zostały wydatnie przyśpieszone przez wielkie korporacje, które zaczęły zakładać swoje filie na całym świecie lub – co
było częstsze – wchodzić w spółki z istniejącymi
w innych krajach firmami. W ten sposób powoli
powstawały fundamenty wielkich konsorcjów,
organizacji stojących ponad dotychczasowymi podziałami i działających przede wszystkim
w interesie swoich właścicieli. Z czasem istnienie
wielkich konsorcjów stało się faktem.
Do 2004 roku konsorcja zdobywały nowe
rynki, nie wchodząc sobie zbytnio w drogę i rozwijały się poprzez przejmowanie niezależnych
przedsiębiorstw bądź też zawiązywanie z nimi
spółek. Czasami mniejsze firmy, poszukujące
bogatych inwestorów lub nowych kanałów dystrybucyjnych, były zainteresowane wejściem
w struktury dużych korporacji i z chęcią przyjmowały składane przez nie oferty. Kierownic-
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two małych i średnich przedsiębiorstw nie zawsze cieszyła perspektywa utraty niezależności.
Choć bywało i tak, że na opór było już za późno
– konsorcja, zamiast wdawać się w długotrwałą
i kosztowną walkę, zawierały uczciwe i korzystne
dla obu stron kontrakty, tym samym nawiązując z niezależną firmą bliską współpracę. Rozpoczynano wówczas powolną i niewidoczną
infiltrację pracowników, a kierownicze miejsca
w firmie przekazywano ludziom konsorcjum.
Czasem niechętne fuzjom przedsiębiorstwa
powoli wykupywano przez niebudzących podejrzeń podstawionych inwestorów. Niekiedy, gdy
taka strategia była nieskuteczna lub gdy nie można
było jej zastosować, interesującą korporację
firmę doprowadzano na skraj bankructwa
i wykupywano jej długi. W ten czy inny
sposób zachłanna korporacja wchodziła
w posiadanie kolejnego przedsiębiorstwa.
Konsorcja przyczyniły się do
zniknięcia granic, lecz narodziły się nowe bariery oddzielające strefy wpływów. Nadszedł
czas konfrontacji. Wielkie
korporacje walcząc o rynek
i klientów zaczęły upodabniać swoje oferty handlowe
i operować w typowych działach gospodarki. Zagarnięto
prawie wszystko, co było do
zagarnięcia. Nie ma już niezależnych firm. Teraz każde
posunięcie, niemal każda
próba rozszerzenia sfery
wpływów oznacza wejście na
cudzy teren i konflikt z konkurencją. Niegdyś drobne utarczki
i tarcia pomiędzy wielkimi korporacjami zaczynają przeradzać się
w otwartą wojnę. W niektórych
Strefach czasem dochodzi nawet
do zbrojnych starć na granicach
sektorów będących własnością
wrogich sobie firm. W prasie te
wydarzenia opisywane są jako porachunki gangów i przemytników
artefaktów, jednak wszyscy wiedzą, jaka jest prawda. Najbardziej zaciekłe zmagania

prowadzą trzej giganci rynku: konsorcja Pillman
Enterprises, Takashi-Namamoru oraz First East.
Pozostałe pięć korporacji działa w cieniu tego
konfliktu, starając się go wykorzystać dla własnych
celów. Jedyne przedsiębiorstwo, które zachowuje
neutralność, dbając wyłącznie o swoje rynki, to
Xinhua, lecz jest to zrozumiałe, gdy weźmiemy
pod uwagę, że Chiny wciąż rządzą się własnymi
prawami, pozostając zamknięte na świat.

STrUKTUry KonSorCjÓw
Zarządzanie tak ogromnymi tworami, jakimi są
konsorcja, nastręcza wiele trudności organizacyjnych i logistycznych. Wszystkie działają
w dość podobnym stylu, lecz właściwie
każde z nich charakteryzuje się inną
strukturą. Niektóre korporacje z biegiem lat stały się jednolitymi tworami,
czymś w rodzaju państw w państwie.
Inne po dziś dzień mają formę luźnych grup, syndykatów i karteli
firm powiązanych ze sobą jedynie wspólną polityką finansową
i gospodarczą. Przyjęte przez
każdą z korporacji schematy
zarządzania zazwyczaj zależały od charakterów firm
składowych oraz początkowych celów założycieli,
które, nawiasem mówiąc,
dziś już są prawie nieistotne,
ponieważ wszystkie konsorcja, aby sprostać konkurencji,
powoli upodabniają się do siebie i zajmują się wszystkim po
trochu.
Najbardziej
scentralizowaną
korporacją jest Pillman Enterprises. Pierwotnie miała ona postać
holdingu, który z czasem, w miarę
postępującej integracji składowych
firm, przerodził się w pojedynczą
strukturę podzieloną na szereg departamentów. Na czele firmy Pillman Enterprises stoi prezydent
wybierany spośród członków rady
nadzorczej. Sprawuje on władzę wykonawczą, kontrolując
konsorcjum za pośrednicŚwiat
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Wskaźniki
Przy opisach kolejnych konsorcjów podajemy dwa wskaźniki: biurokratyzacji
i korupcji. Pierwszy z nich określa, ilu ze
100 pracowników etatowych lub stałych
współpracowników kontraktowych danego konsorcjum (pod uwagę bierzemy także
wszystkie firmy składowe, jeśli przedsiębiorstwo nie jest jednym organizmem) to
przeciętni urzędnicy niskiego i średniego
szczebla. Dokładniej chodzi o wszystkich
pracowników umysłowych obsługujących
biurokratyczną machinę konsorcjum i kontrolujących przepływ rozmaitych rozporządzeń, decyzji i innych niezliczonych dokumentów.
Drugi ze wskaźników podanych przy charakterystykach konsorcjów określa, ilu
ze 100 pracowników etatowych bądź
też stałych współpracowników kontraktowych organizacji (tu także pod uwagę bierzemy wszystkie firmy składowe)
jest przekupnych, skorumpowanych lub
prowadzi nieuczciwe interesy. Narrator
w czasie rozgrywki może posługiwać się
tym wskaźnikiem, aby ogólnie określić
szansę na przyjęcie łapówki przez przeciętnego urzędnika firmy.

twem podlegających mu dyrektorów departamentów. Zarazem prezydent firmy pełni funkcję reprezentacyjną, a w trakcie spotkań z dyrektorami
innych konsorcjów lub przedstawicielami rządów
państw, w których dana korporacja prowadzi swe
interesy, reprezentuje radę nadzorczą konsorcjum.
Sama rada nadzorcza decyduje o najważniejszych
posunięciach Pillman Enterprises, na bieżąco
określa główne priorytety firmy i kierunki rozwoju,
a także kontroluje budżet. W jej skład wchodzą dyrektorzy poszczególnych departamentów konsorcjum oraz dyrektorzy regionalni. Ich kadencja trwa,
w zależności od pozycji, 3 lub 6 lat. Do najbardziej
wpływowych dyrektorów regionalnych zalicza się
tych, którzy zarządzają działalnością firmy tam,
gdzie znajdują się Strefy.
Nowe firmy są wchłaniane przez Pillman Enterprises na drodze powolnej adaptacji do struk-
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tur konsorcjum i przenoszenia pracowników do
innych, już istniejących działów przedsiębiorstwa.
Takashi-Namamoru jest jedną ogromną firmą
zorganizowaną trochę niczym przedsiębiorstwo
rodzinne, a trochę na wzór państwa japońskiego stworzonego przez cesarza Yoshihito (Taishō)
w latach dwudziestych poprzedniego wieku, gdy
Japonia była prężnym państwem kapitalistycznym
z mocno zarysowanymi korzeniami historycznymi. Wszystkie kierownicze stanowiska obsadza się
krewnymi dwóch wielkich rodowych grup kapitałowych, które stworzyły to konsorcjum. Pracownicy niższego stopnia podzieleni są na cztery grupy:
Shiken (dzierżących władzę), Monbatsu (maszynę
biurokratyczną), Zaibatsu (kręgi wielkiej finansjery) oraz Gunbatsu (siły bezpieczeństwa i wojska
wewnętrzne).
Takie konsorcja jak First East, Future Guide
Corporation, a także Hasegawa Consortium
i Euro-Consortium składają się z tradycyjnych
holdingów oraz trustów i są o wiele bardziej zdecentralizowane. Główny trzon każdego z nich stanowi szereg firm kontrolujących się nawzajem za
pośrednictwem pakietów akcji i wzajemnych
udziałów. Na czele całego organizmu zazwyczaj
stoi prezes wybierany spośród członków zarządu
lub rady dyrektorów, którzy są obierani przez rady
nadzorcze spółek składających się na korporację.
Prezes nadzoruje pracę firmy, a wszelkie ważne decyzje dotyczące jej przyszłości podejmuje razem
z radą. Poza tym z każdą z wymienionych korporacji powiązane są szeregiem długoterminowych
umów inne, teoretycznie niezależne firmy, które
z czasem, w razie potrzeby, są po trochu wykupywane lub od razu przejmowane w całości.
Dwa konsorcja, GeniCyber Syndicate oraz
New Resource Company, mają jeszcze bardziej
rozproszone struktury. Większość spółek wchodzących w skład tych niedużych korporacji nigdy nie łączyło swoich kapitałów. Sprawują one
kontrolę nad sobą nawzajem jedynie za pośrednictwem szeregu złożonych umów stowarzyszeniowych lub mniejszościowych pakietów akcji.
Nowy kurs dla całego konsorcjum bądź poszczególnych firm ustala zbierająca się co pewien czas
rada prezesów, w której skład wchodzą dyrektorzy wszystkich przedsiębiorstw składowych konsorcjum. Przewodniczący tego grona wybierany
jest spośród jego członków na półroczną kadencję. Pełni on głównie funkcję reprezentacyjną,

czonej i skrótowej formie pokazuje, jakie powiązania łączą niektóre wielkie korporacje i jak się
one do siebie wzajemnie odnoszą. Poszczególnym
symbolom przypisano następujące znaczenia: Litera „W” oznacza, że dane dwa konsorcja ze sobą
współpracują. Symbol plus („+”) oznacza sympatię
lub poparcie, litera „N” symbolizuje neutralność
lub brak kontaktów, natomiast minus („-”) odpowiada niechęci lub sytuacji konfliktowej. Symbol
umieszczony w nawiasach okrągłych oznacza, że
oficjalne stanowisko firmy jest neutralne. Przykładowo „(W)” oznacza, że dana firma nieoficjalnie
współpracuje z innym konsorcjum, lecz przyznaje
się tylko do sympatii, zaprzeczając jakimkolwiek
doniesieniom o kooperacji. Podobnie symbol
„(-)” w kratce tabelki oznacza, że dana korporacja
w rzeczywistości niechętnie odnosi się do innej
firmy, lecz w oficjalnych stosunkach zachowuje
zimną obojętność.
Aby dowiedzieć się, jakie stosunki panują pomiędzy dwoma wybranymi konsorcjami, należy
znaleźć interesujące nas firmy w lewej kolumnie
i w najwyższym wierszu tabeli. Na przecięciu
określonego w ten sposób wiersza i kolumny odnajdujemy symbol, który reprezentuje stosunek
firmy wybranej w lewej kolumnie do konsorcjum
z najwyższego wiersza tabeli. Zestawienia nie należy odczytywać w drugą stronę, ponieważ jedno
konsorcjum może nie odwzajemniać uczuć drugiego. Dalsze szczegóły można znaleźć w opisach
samych konsorcjów.

choć ma też pewne uprawnienia wykonawcze.
W korporacji New Resource Company pod jego
nadzorem znajdują się także służby wewnętrzne
odpowiedzialne za bezpieczeństwo firmy.
Warto wspomnieć, że Xinhua nie jest typowym konsorcjum. Korporacja ta jest agendą
komunistycznego rządu Chińskiej Republiki Ludowej, lecz zakres jej wpływów w Azji, wielkość
posiadanego kapitału wiele sposobów działania,
typowych dla wielkich, władających światem korporacji, pozwala zaliczyć Xinhua w ich szeregi.

OPISY KONSORCJÓW
Poniżej prezentujemy krótkie omówienia poszczególnych konsorcjów, a także najważniejsze fakty
z ich historii. Poza tym przybliżamy charakter
konsorcjów, a w odrębnym podpunkcie dokładniej omawiamy kontrolowane przez nie rynki
zbytu oraz główne kierunki rozwoju i plany na
przyszłość. Opisy zamykają skrótowe informacje
na temat obecnego stanu stosunków panujących
pomiędzy tymi olbrzymimi firmami. Należy zaznaczyć, że podane informacje na ten temat opisują stan z dnia 31 grudnia 2013 roku, co oznacza,
że w najbliższych miesiącach dane mogą się zdezaktualizować, ponieważ pewne powiązania mogą
ulec zmianie, a ogólna sytuacja może się pogorszyć
lub polepszyć.
Poniżej znajduje się tabela zatytułowana „Stosunki konsorcjów z konkurencją”, która w uprosz-

Stosunki konsorcjów z konkurencją
Stosunek do :

E-C

FE

FG

GC

H

NRC

PE

T-N

X

Euro-Consortium

X

-

N

W

N

N

N

N

N

First East

-

X

N

N

(-)

(W)

-

-

N

Future Guide

N

N

X

-

N

N

W

(-)

N

GeniCyber

W

N

-

X

-

N

-

W

N

Hasegawa

N

(-)

N

-

X

+

N

-

N

NRC

N

(W)

N

N

(-)

X

-

N

N

Pillman Enterprises

+

-

W

N

-

-

X

-

N

Takashi-Namamoru

N

-

(-)

W

-

N

-

X

N

Xinhua

N

N

N

N

N

N

N

N

X

Świat
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Euro-Consortium jest niedużym konsorcjum
o charakterze lokalnym, działającym przede
wszystkim na rynku europejskim, a jego obecność na obszarze Azji czy Ameryki Południowej
jest raczej wynikiem współpracy z innymi ﬁrmami niż typowej ekspansji. Pomimo najsilniejszej
pozycji pośród innych konsorcjów z tak zwanej
„trzeciej ligi”, Euro-Consortium jest uznawane
przez największe korporacje za pionka.
Korzenie Euro-Consortium tkwią w Unii
Europejskiej, za której przyczyną korporacja
została powołana do życia. Gdy zerwano umowę o eksterytorialności Stref i towarzyszące
jej porozumienia, wielkie ﬁrmy zaczęły przejmować kontrolę nad miejscami Lądowania
i wydobywanymi w nich dobrami. Silne przedsiębiorstwa z Dalekiego Wschodu i Ameryki
zaczęły spychać europejskie ﬁrmy na drugi
plan. Wtedy pełni obaw o los Unii Europejskiej
decydenci z Brukseli powołali do życia EuroConsortium.
Powstała struktura miała w warunkach
wolnej konkurencji kontrolować obrót obcymi
technologiami na terenie państw Unii i skupić
się na eksploatacji pobliskich Stref położonych
w Finlandii i na Grenlandii. Parlament Unii Europejskiej przyjął wiele ustaw i postanowień
mających na celu pomoc w rozwoju nowemu
konsorcjum, które jako ﬁrma o europejskim
rodowodzie miała stać na uprzywilejowanej
pozycji. Pomimo tych udogodnień nie udało się
nowemu konsorcjum całkowicie wyeliminować
obcej konkurencji, prawdopodobnie z uwagi
na nieudolne zarządzanie i przerost różnych

mechanizmów biurokratycznych mających zapewnić władzom Unii kontrolę na Euro-Consortium, które zarazem bardzo spowalniały
proces podejmowania wszelkich żywotnych
decyzji. Na dodatek odżył stary konﬂikt pomiędzy rządami Niemiec i Francji, które od lat
walczyły o przywództwo w Unii. Konﬂikt, na
pozór niewielki, miały jednak głębszy kontekst,
ponieważ jego zwycięzca miał także w praktyce
decydować o posunięciach Euro-Consortium
i jego polityce rynkowej.
Nie udawało się dojść do porozumienia
w tej kwestii ani na drodze negocjacji, ani na
forum samego Parlamentu Europejskiego.
W końcu w spór włączyły się przedsiębiorstwa
pochodzące z konkurujących ze sobą krajów,
przenosząc polityczne tarcia na poziom walki
gospodarczej. Konﬂikt zaostrzył się jeszcze
bardziej, gdy zaczęła postępować silna polaryzacja ﬁrm tworzących Euro-Consortium. Na
początku dwudziestego pierwszego stulecia
nastąpił rozłam – ze struktur korporacji wystąpiły ﬁrmy niemieckie, a za nimi skandynawskie,
deklarując powstanie nowego konsorcjum East
Europe Interests. Wkrótce dołączyły do niej
liczne ﬁrmy z Europy Środkowej i Wschodniej,
a później kapitał rosyjski.
Powstanie korporacji East Europe Interests na szczęście złagodziło konﬂikt pomiędzy
Francją a Niemcami, choć stało się to kosztem
osłabienia Euro-Consortium – nagle okazało
się, że prawie dwie trzecie przedsiębiorstw
pierwotnie wchodzących w skład tego konsorcjum opuściło jego struktury. Sytuacja zaczęła

grozić upadkiem ﬁrmy, jednak w ratowanie konsorcjum zaangażowały się rządy krajów Europy
Zachodniej, przede wszystkim Francji, Włoch
i Hiszpanii. Proces ratowania Euro-Consortium
był dla Unii bardzo trudnym okresem, z czasem
jednak udało się wyprowadzić ﬁrmę z kryzysu,
choć kosztem oddania prawie połowy rynku
East Europe Interests. Tymczasem udziałowcy
konkurencyjnej ﬁrmy zaczęli zdobywać sojuszników w Rosji i dawnych republikach radzieckich. Przed korporacją East Europe Interests
otworzył się nowy, gigantyczny rynek. Obecność na nim sprzyjała rozwojowi drugiego z europejskich konsorcjów, które wkrótce zostało
zreorganizowane i pod zmienioną nazwą, już
jako First East Europe Global Interests Consortium wyruszyło na podbój całego świata
(dalsze informacje na ten temat można znaleźć
w kolejnym opisie konsorcjum).

STRATEGIE NA DZIŚ I JUTRO
Euro-Consortium jest drugim co do wielkości
konsorcjum. Pomimo że obroty na terenie Starego Kontynentu sięgają 25%, to pozycja ﬁrmy
na światowych rynkach jest słaba. Jest to wynikiem koncentracji potencjału ekonomicznego
ﬁrmy w zachodniej części Europy i jej nieobecności na innych rynkach. Największym konkurentem Euro-Consortium, utrudniającym mu
jakikolwiek rozwój i ekspansję, jest potężna
korporacja First East. Zdesperowane kierownictwo Euro-Consortium jest skłonne zaakceptować niemal każdy układ, który powstrzyma
rozwój konkurenta, pod warunkiem, że nie
doprowadzi on do przejęcia konsorcjum. Dlatego też na partnerów Euro-Consortium woli
wybierać mniejsze korporacje, nieposiadające
kapitału, który pozwoliłby im na szybkie przejęcie ﬁrmy. Obecnie konsorcjum szuka możliwości rozwoju na terenie Azji, lecz duża konkurencja i brak spójnej koncepcji rozbudowy
ﬁrmy nie wróży dobrze temu przedsięwzięciu.
Jednym z najnowszych projektów Euro-Con-

sortium jest plan nawiązania współpracy z australijskim syndykatem GeniCyber. Rozmowy
i negocjacje na obecnym etapie obejmują takie
tematy jak możliwości udostępnienia przez
Euro-Consortium własnych sektorów w Streﬁe położonej w Finlandii w zamian za pomoc
ﬁnansową oraz dopuszczenie do lukratywnych
kontraktów związanych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zarazem dla Euro-Consortium jest to szansa na wzmocnienie swojej
pozycji względem znienawidzonej ﬁrmy First
East.

POWIĄZANIA I ANIMOZJE
Euro-Consortium, pomimo że zajmuje wiele
europejskich rynków, nie ma prawie znaczenia na arenie międzynarodowej i plasuje się w
końcówce światowego rankingu konsorcjów.
Za największego konkurenta, o czym wspominaliśmy, kierownictwo ﬁrmy uważa konsorcjum
First East, do którego ciągle czuje urazę za akt
secesji. Niechęć jest wciąż tak żywa, że często
podejmowane są działania o wątpliwych korzyściach ekonomicznych, które jednak utrudniają
działalność konkurentowi. Taką sytuację często
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wykorzystują inne konsorcja i dość łatwo manipulują Euro-Consortium, dążąc do osłabienia
jednej z czołowych ﬁrm na europejskim rynku.

wiZerUneK FirMy
Euro-Consortium chce być uznawane za korporację, która - zatrudniając w swoich strukturach przedstawicieli różnych nacji - zawsze
szanuje ich tożsamość narodową. Władze
konsorcjum chcą, aby Euro-Consortium,
tak jak i Unia Europejska, było uznawane za
twór integrujący w sobie wiele narodów, lecz
zachowujący ich rodzime kultury i dziedzictwa. Firma przykładowo stara się łożyć duże
sumy na restaurację zabytków oraz organizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne
prezentujące kultury europejskich narodów
i grup etnicznych. Jest to jedno z nielicznych
konsorcjów, które mocno zaangażowało się
w ochronę środowiska i zachowanie dziewiczych obszarów Europy.

Kolorami ﬁrmy są niebieski i żółty. Często
w wystroju regionalnych oddziałów ﬁrmy akcentuje się drobne elementy rodem z tradycji
lub ludowego folkloru danego państwa, aby
podkreślić szczególny charakter ﬁrmy.

Wskaźniki
Wskaźnik biurokratyzacji wynosi 35% – po
początkowych niepowodzeniach na rynku
nieco ograniczono rozmiary aparatu
biurokratycznego ﬁrmy i uproszczono
procedury podejmowania decyzji, mimo to
Euro-Consortium nadal reaguje na zmiany
na rynku dość powoli.
Wskaźnik korupcji sięga 25%, przy czym
szeregowi pracownicy konsorcjum są raczej
wobec ﬁrmy lojalni, a korupcja szerzy
się przede wszystkim na wyższych stanowiskach.

First East Europe Global Interests Consortium,
potocznie nazywane First East, jest drugim co
do wielkości konsorcjum na świecie. Jego wpływy obejmują całą Europę, w szczególności jej
część środkową i wschodnią, a także zachodnią
część Azji oraz Amerykę Północną.
Jak już wspominaliśmy, konsorcjum First
East powstało na skutek rozłamu, który nastąpił w wyniku politycznych sporów w strukturach Euro-Consortium. Z owej korporacji
wystąpiły wówczas ﬁrmy niemieckie, a za nimi
skandynawskie, deklarując powstanie nowego
konsorcjum East Europe Interests. Jego nazwa miała sugerować otwartość nowej ﬁrmy
na wschód, co nie przeszkadzało szwajcarskim inwestorom związać się z nową korporacją. Dominującą pozycję w nowo powstałych
strukturach miał kapitał niemiecki, który tym
samym wyznaczał nowe kierunki rozwoju
przedsiębiorstwa. Za główny cel postanowiono
wówczas opanowanie jeszcze dziewiczych rynków Europy Wschodniej oraz Rosji, na których
dotychczas funkcjonowały tylko niewielkie ﬁlie
wielkich korporacji.
Tamtejsze ﬁrmy, przychylnie nastawione
do Zachodu, chętnie rozpoczynały rozmowy na
temat ewentualnej sprzedaży swoich akcji lub

nawet wejścia w struktury nowego konsorcjum.
Wkrótce do East Europe Interests zaczęły dołączać kolejne większe i mniejsze korporacje
z Europy Środkowej i Wschodniej, a niedługo
potem także ﬁrmy z Rosji i dawnych republik
radzieckich (przede wszystkim Ukrainy i krajów
bałtyckich). Wejście na nowe, niezwykle chłonne, choć wciąż niestabilne rynki spowodowało
szybki rozwój ﬁrmy. Wraz ze wzrostem konsorcjum nastąpiła jego reorganizacja, a w 2002
roku East Europe Interests zmieniło nazwę na
First East Europe Global Interests Consortium.
Po kilku latach ﬁrma rozpoczęła ekspansję
na tereny obu Ameryk. Niestety, skierowanie
głównych sił konsorcjum na ekspansję spowodowało rozluźnienie dyscypliny wewnątrz
ﬁrmy. Firmy pochodzące ze Wschodu wykorzystały ten fakt i rozpoczęły przejmowanie
europejskich kontraktów biznesów niemieckich. Gdyby zadbano wcześniej o zakończenie
procesu przejmowania wschodnich przedsiębiorstw i ustabilizowano ich zarządy, obsadzając je zaufanymi i wykwaliﬁkowanymi kadrami,
to zapewne nie nastąpiłby rozłam w ﬁrmie. Jednak korporacje i przedsiębiorstwa pochodzące
z Rosji nie chciały być traktowane jako udziałowcy drugiej kategorii i postanowiły zmienić

układ sił w konsorcjum w chwili, gdy jego podstawowy kapitał, składający się głównie z ﬁrm
niemieckich, skupił się na próbach wejścia na
rynek amerykański.
Zachodnie korporacje, które dotychczas
nadawały kierunek działaniom First East,
zmuszone były do rozpoczęcia wewnętrznych
negocjacji z ﬁrmami rosyjskimi, które – jak się
okazało – wcześniej zaplanowały całą operację, pragnąc zwiększyć znaczenie wschodniego kapitału. Kryzys udało się zażegnać po
dwumiesięcznych rokowaniach, lecz dynamiczna ekspansja na rynki amerykańskie straciła rozpęd i stała się nieefektywna. Kapitał
rosyjski zyskał kilka miejsc w radzie nadzorczej konsorcjum, a niemieckie ﬁrmy musiały
ustąpić dla dobra całego przedsięwzięcia. Od
tego czasu wewnątrz First East daje się wyczuć niechęć ﬁrm zachodnich do wschodnich
wspólników, co czasem jest przyczyną pewnych tarć i niesnasek, choć nie stanowią one
zagrożenia dla istnienia konsorcjum. Rosyjscy
przedsiębiorcy tworzą dość szczególną grupę – są to w większości byli członkowie partii,
którzy po upadku systemu komunistycznego
porzucili niegdysiejsze ideały i politykę i zajęli
się robieniem pieniędzy, korzystając ze swoich
dawnych układów w organach władzy i świecie przestępczym, które na terenach dawnego
Związku Radzieckiego tworzą chwilami jeden
organizm.
Obecnie First East Europe Global Interests Consortium składa się z kilkunastu
dużych korporacji tworzących trust (ﬁrmy
wchodzące w jego skład są udziałowcami
o wpływach proporcjonalnych do wielkości
wkładów), który stanowi rdzeń konsorcjum,
oraz kilku tysięcy mniejszych ﬁrm połączonych
ze sobą szeregiem umów i kontrolujących się
nawzajem przy pomocy mniejszościowych
pakietów akcji. Po incydencie z ﬁrmami rosyjskimi wszystkie duże korporacje podzieliły
strefę wpływów First East pomiędzy siebie,
co powinno zmniejszyć szansę na wystąpienie
kolejnych wewnętrznych sporów.

STraTeGie na dZiŚ i jUTro
First East Europe Global Interests Consortium jest jednym z trzech największych
konsorcjów, co sprawia, że mimowolnie jest
ono zaangażowane w konﬂikt o władzę nad
światem, jaki toczy się pomiędzy pozostałymi
dwiema gigantycznymi korporacjami, czyli Pillman Enterprises i Takashi-Namamoru. First
East nie pragnie pierwszego miejsca w tym
wyścigu, gdyż jako zwycięzca byłoby narażone
na ciągłe ataki konkurencji. W odróżnieniu od
pozostałych ﬁrm kierownictwo First East jest
zadowolone z obecnej sytuacji, ponieważ ma
wystarczająco duży udział w światowej gospodarce, który daje rokrocznie niemały zysk.
Dlatego też kierownictwo ﬁrmy z niepokojem myśli o jakichkolwiek zamianach, nawet
technologicznych – ﬁrma jest niezbyt nowatorska i wykazuje się niewielką inwencją,
w związku z czym duża część nowych
rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez konsorcjum First East jest
kupowana od specjalizujących się w nowych
technologiach korporacji Future Guide i GeniCyber Syndicate.
Największe zagrożeniem dla obecnej
pozycji ﬁrmy stanowi Pillman Enterprises,
które w ostatnich latach rozwija się bardzo
dynamicznie i zaczyna wkraczać na rynki europejskie. Z tego powodu First East
zaczęło potajemnie wspierać New Resource
Company. NRC jest chylącą się ku upadkowi
korporacją, działającą co prawda wyłącznie
na rynku amerykańskim, lecz będącą tam
głównym konkurentem Pillman Enterprises.
Wsparcie udzielone kartelowi New Resource
Company może okazać się niewystarczające,
ponieważ w ostatnich latach japońska korporacja Hasegawa rozpoczęła działania mające
na celu przejęcie NRC, co otworzy jej drogę na
amerykański rynek.
Ogólna strategia First East Europe Global
Interests Consortium na najbliższe dziesięciolecie zakłada, że konsorcjum będzie starało się za

wszelką cenę utrzymać obecny układ sił. Rada
nadzorcza zdaje sobie sprawę, że zachwianie
się potęgi jakiegokolwiek konsorcjum uczyni
je łatwym celem dla konkurencji, co może doprowadzić do chaosu w światowej gospodarce,
stąd też kierownictwo ﬁrmy woli raczej uniknąć
takiego rozwoju wypadków. Prawdopodobnie pasywna postawa First East wynika także
z braku jasnej koncepcji dalszego rozwoju.

powiąZania i aniMoZje
First East Europe Global Interests Consortium
stara się zachować neutralność we wszystkich
konﬂiktach pomiędzy korporacjami, jeśli nie
liczyć zadawnionego konﬂiktu z Euro-Consortium. Tylko wtedy, gdy przed którymś z innych
konsorcjów otworzy się możliwość szybkiego
rozwoju, First East będzie starało się je powstrzymać, jak czyni w przypadku konsorcjum
Hasegawa zainteresowanego New Resource
Company.

wiZerUneK FirMy
First East uchodzi za jedną z najsolidniejszych
ﬁrm na świecie, a opinię tę zawdzięcza niemieckiemu zamiłowaniu do porządku. Niestety, w
rzeczywistości nie zawsze jest to prawdą. Praca
we wszystkich oddziałach holdingu stanowiącego rdzeń First East jest doskonale zorganizowana, lecz obraz ten psują nieco inne korporacje wchodzące w jego skład i działające według
różnych schematów organizacyjnych. Najlepiej
widać to na przykładzie ﬁrm niemieckich i rosyjskich. Pierwsze z nich funkcjonują bardzo
sprawnie, chociaż mało ﬁnezyjnie. Praca w nich
jest dość monotonna, a stałego porządku dnia
nic nie jest w stanie zakłócić. Pracownicy cieszą
się wieloma udogodnieniami i mają sporo darmowych usług socjalnych, a ich ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu są liczne zabawy, w których trakcie wypija się hektolitry piwa.

Wskaźniki

Wskaźnik biurokratyzacji wynos
i 25% – dość elastyczna
struktura konsorcjum nie powod
uje nadmiernego rozrostu aparatu biurokratycznego,
lecz sytuacja w każdej
z podrzędnych ﬁrm składowych
może być odmienna.
W niektórych przedsiębiorstw
ach wskaźnik biurokratyzacji przekracza 60%, choć w
niewielkich i sprawnie
zarządzanych ﬁrmach biurokracj
a praktycznie nie
istnieje.
Wskaźnik korupcji sięga 40% –
większość przypadków
korupcji występuje na Wschodzie,
w ﬁrmach zbudowanych
z pomocą nie zawsze legalnie
zdobytego kapitału
i wykorzystywanych często do
prania brudnych pieniędzy maﬁi. Do dziś urzędnicy
wysokiego szczebla
niektórych ﬁrm z krajów nieis
tniejącego już Związku
Radzieckiego mają powiązania
ze światem przestępczym.

W wielu ﬁrmach rosyjskich wszystko odbywa się bardziej spontanicznie i na pozór
chaotycznie. Zazwyczaj cała władza spoczywa
w rękach kilku zaledwie dyrektorów i kierowników. Wszelkie sprawy załatwiane są w zależności od bieżących potrzeb, a w skrajnych przypadkach, pomimo najlepszych chęci zarządców,
nawet tych kształconych na Zachodzie, nie ma
mowy o żadnej systematyczności. Nierzadko
pracownicy tych ﬁrm tworzą zamknięte społeczności, często kultywujące swoje narodowe
tradycje.
Ameryka
Płn.

Europa

Ameryka
Płd.

Japonia
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Azja

Konsorcjum Future Guide Corporation jest najmłodszą ze wszystkich korporacji obecnych dziś
na rynku. Powstało jako odpowiedź nielicznej
grupy wtedy jeszcze niezależnych ﬁrm na ekspansję konsorcjów. Pod koniec pierwszej dekady
dwudziestego pierwszego stulecia pole działania niezrzeszonych przedsiębiorstw zaczęło się
gwałtownie kurczyć, a samodzielne stawianie
oporu dużym korporacjom było coraz trudniejsze.
Niektóre przedsiębiorstwa nie chciały skończyć
jako własność jednego z gigantów rynku – wolały
raczej stać się częścią konsorcjum, nad którym zachowają chociaż cień kontroli.
Z inicjatywy trzech niedużych korporacji
zaproszono dyrektorów kilkunastu wybranych,
niezależnych ﬁrm, na tajne spotkani w Republice

Europa

Ameryka
Płd.

Australia
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Ameryka
Płn.

Południowej Afryki, w luksusowej willi jednego
z tamtejszych prominentów. Spotkanie miało
charakter bardziej towarzyski niż roboczy, lecz
prowadzone tam rozmowy zapoczątkowały proces tworzenia nowego konsorcjum. Całą operację podzielono na kilka etapów – na początku zadbano o stworzenie mocnych podstaw prawnych.
W tym czasie zainteresowane ﬁrmy zaczęły zawierać ze sobą szereg umów i kupować od siebie
nawzajem pakiety mniejszościowe akcji. Na tym
etapie najważniejsze było zachowanie tajemnicy,
tak, aby wielkie korporacje nie zniszczyły tego
delikatnego procesu. Równolegle zaczęto modernizować struktury wszystkich ﬁrm wedle tego
samego schematu, dzięki czemu w odpowiednim
momencie przedsiębiorstwa zostały ze sobą
gładko i bezboleśnie połączone, tworząc sprawnie działające konsorcjum. Powstanie nowego
przedsięwzięcia ogłoszono pierwszego stycznia
2009 roku i wtedy też zakończono wprowadzanie wszystkich ustaleń w życie. Nowej organizacji
nadano nazwę Future Guide (która miała sugerować, że ﬁrma jest przewodnikiem przyszłości,
wyznaczającym nowe kierunki rozwoju).
Future Guide Corporation jest najmniejszym ze wszystkich konsorcjów – także dlatego,
że powstało ono najpóźniej z nich wszystkich.
Poza tym korporacja ta w pierwszych latach swojego istnienia rozwijała się stosunkowo powoli
i nikt nie wróżył jej wielkiego sukcesu. Future Guide już kilka razy pokazało lwi pazur.
W 2012 roku, w wyniku sprawnie przeprowadzonej przez specjalistów od wywiadu gospodarcze-

go operacji, Future Guide Corporation nakłoniło
do zmiany pracodawcy najlepszy zespół naukowy pracujący dla GeniCyber Syndicate. Wraz
z personelem wykradziono syndykatowi szereg
jeszcze nieopatentowanych nowych technologii. Niektóre z nich pozwoliły konsorcjum na
zdobycie pozycji lidera w dziedzinie lotów kosmicznych. Dla konkurenta był to zaś poważny
cios – na skutek akcji Future Guide Corporation
ucierpiała nie tylko reputacja syndykatu, lecz
także szereg zyskownych kontraktów. Wkrótce
później Future Guide zaczęło przejmować rynek
australijski. Na skutek tych działań wszystkie
konsorcja zaczęły traktować Future Guide jako
poważnego partnera.
Opisywane konsorcjum często woli pozostawać w cieniu, sprzedając innym opracowane
przez siebie nowe technologie. Future Guide
Corporation jako pierwsza ﬁrma na świecie
zbudowała stratosferyczny samolot pasażerski,
obecnie produkowany seryjnie. Wraz z rozwojem technologii kosmicznych współpracą z Future Guide zainteresowało się konsorcjum Pillman
Enterprises, rozpoczynające właśnie prace nad
nową kolonią księżycową i będące w trakcie realizowania kosztownej misji na Marsa. Od kilku
lat cały program kosmiczny korporacji Future
Guide i Pillman Enterprises jest utajniony, dlatego nie wiadomo, na jakim jest etapie. Współpraca
z Pillman Enterprises jest dla Future Guide szansą na zdystansowanie konkurentów i ugruntowanie swojej pozycji na rynku światowym.

STraTeGie na dZiŚ i jUTro
Future Guide Corporation koncentruje swoje działanie na rynkach nieopanowanych
jeszcze zbyt dobrze przez inne duże konsorcja. Firma chętnie wchodzi na rynki afrykańskich krajów rozwijających się, lecz tylko tych
o ustabilizowanej sytuacji wewnętrznej. Poza
tym jako pierwsza poczyniła duże inwestycje
w Ameryce Południowej, co daje jej obecnie
prawie 15% udział w gospodarce tego regionu.
Wielkim sukcesem Future Guide Corporation
było zwycięstwo nad syndykatem GeniCyber

Wskaźniki

Struktura Future Guide Corporation została
starannie opracowana przed uruchomieniem
konsorcjum, czego efektem jest lepsza organizacja pracy. Poza tym korporacja nie jest zbyt
duża, co pozwala jej bardzo szybko dostosowywać
się do bieżącej sytuacji. Z uwagi na to wskaźnik
biurokratyzacji jest stosunkowo niski i wynosi
tylko 20%.
Dość niski wskaźnik korupcji (12%) wynika
z przywiązania pracowników do ﬁrmy i przychylnego stosunku zwierzchników do podwładnych.

w jego ojczyźnie, Australii. Niestety, rynki Australii
i Oceanii, a także Ameryki Południowej nie należą
do zbyt chłonnych i mimo dobrych wyników ogólna kondycja organizacji jest niezbyt dobra. Konsorcjum sporo czerpie ze współpracy z Pillman
Enterprises. Nie wiadomo jednak, jak długo Future Guide Corporation uda się utrzymać obecną
pozycję w Australii, ponieważ największe konsorcjum na świecie – Takashi-Namamoru – podejmuje próby wejścia na australijski rynek. Stratedzy
Future Guide zgodnie uważają, że bez pomocy
z zewnątrz nie uda się powstrzymać ekspansji japońskiej korporacji. Tym bardziej że zaczyna ona
pomagać najważniejszemu konkurentowi Future
Guide Corporation, australijskiemu konsorcjum
GeniCyber Syndicate.

powiąZania i aniMoZje
Future Guide Corporation utrzymuje neutralne
stosunki z większością wielkich konsorcjów z wyjątkiem Pillman Enterprises, z którym współpracuje, oraz walczącego o swój rodzimy rynek syndykatu GeniCyber, który jest śmiertelnym wrogiem
Future Guide od czasu incydentu z roku 2012.
Konﬂikt GeniCyber Syndicate i korporacji Future
Guide jest zarazem próbą sił pomiędzy Pillman

Biura przyszłości
Pracownicy zatrudnieni w Future Guide Corporation żyją w bardzo dobrych warunkach, a kierownictwo ﬁrmy stara się każdemu udowodnić, że jest
potrzebny, ważny i ma odpowiedzialne zadanie do
spełnienia. Dzięki temu wszyscy pracujący dla Future Guide czują się odpowiedzialni za los ﬁrmy, co
ma niebagatelne znaczenie dla wydajności pracy.
W każdym biurze jest co najmniej kilka pokojów
do wypoczynku, stołówka i gabinety do pracy
grupowej bardziej przypominające klubowe salony lub pokoje konferencyjne niż typowe sale
z szeregami klasycznych biurek. Zarzuca się także formalności – oczywiście każdy wie, jaka jest
jego funkcja i ranga, jednak ma to znaczenie tylko
przy rozdziale zadań do wykonania i tym podobnych sytuacjach. Poza tym kwaliﬁkacje i wynagrodzenia wszystkich pracowników są zbliżone.
Organizacja pracy jest nowoczesna, wszyscy pracują na komputerach podręcznych połączonych
ze sobą za pomocą wewnętrznej sieci (Intranet),
która jest głównym środkiem komunikacji w ﬁrmie i służy do przekazywania poleceń, informacji
i wszelkich innych danych. Pracownicy różnych
działów i pionów ﬁrmy spotykają się codziennie
przy stolikach w stołówce lub w czasie przerwy
na wypoczynek, co owocuje wieloma niezależnymi
projektami chętnie akceptowanymi przez kierownictwo, które bardzo popiera twórcze myślenie
i inicjatywę pracowników.
Eksperymentuje się także nad upowszechnieniem
tzw. biur rodzinnych, których mają pracować głównie nieformalne pary i zalegalizowane małżeństwa
ludzi o wymaganych kwaliﬁkacjach, którzy dzięki
ciągłej bliskości rodziny mają chętniej przebywać
w ﬁrmie. Obok biur tego typu mają mieścić się
żłobki i przedszkola dla dzieci pracowników, którzy
w każdej chwili mogliby przyjść i sprawdzić, jak
miewa się ich pociecha. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsorcjum Future Guide liczy, że zdobędzie
nowych chętnych do pracy, którzy pracując dla innych korporacji boją się posiadać potomstwo, które mogłoby ograniczyć ich dyspozycyjność, a co za
tym idzie związane z nią rozmaite przywileje.

Enterprises i Takashi-Namamoru, które w ten
sposób próbują wybadać się wzajemnie i powiększyć swoje udziały w australijskiej gospodarce.
Będąc niewielką organizacją, konsorcjum Future
Guide narażone jest na manipulacje ze strony dużych korporacji, dlatego sojusz z Pillman Enterprises jest bardzo cenny, gdyż daje oparcie i poczucie
stabilności. Co prawda Pillman Enterprises może
próbować w przyszłości przejąć Future Guide,
lecz jak dotąd większy partner korzysta jedynie
z potencjału naukowego swojego młodszego towarzysza i jego kontaktów gospodarczych, które
ułatwiają mu prowadzenie samodzielnych inwestycji równolegle do Future Guide.

WIZERUNEK FIRMY
Władze Future Guide Corporation starają się,
aby ich korporacja była postrzegana jako twórca nowych technologii umożliwiających choćby
takie wyczyny, jak podróż na Czerwoną Planetę.
Niegdyś wyścig zbrojeń inspirował nas do poszukiwania nowych technologii i ich wdrażania, dziś
ekspansja w kosmos może inspirować nas do rozwoju nauki i techniki i wytyczania nowych kierunków rozwoju ludzkości.
Future Guide nie wysłała misji na Marsa jako
pierwsza, ponieważ była za małą ﬁrmą, aby samodzielnie sﬁnansować tak kosztowny projekt. Poza
tym prace konsorcjum Pillman Enterprises już
w chwili powstawania Future Guide Corporation
były mocno zaawansowane. Jednak Future Guide
może się pochwalić dostarczeniem swojemu wielkiemu partnerowi wiele interesujących projektów
i elementów aparatury naukowej, bez których
misja mogłaby się opóźnić o lata. Tylko dzięki doskonale poprowadzonej akcji propagandowo-promocyjnej Pillman Enterprises jest uznawany za
głównego autora tej pionierskiej misji.
Kolorami ﬁrmy Future Guide Corporation są
biały i błękitny. Biura konsorcjum prawie zawsze
mają futurystyczny wystrój rodem z ﬁlmów science-ﬁction.

GeniCyber Syndicate jest czwartym co do
wielkości konsorcjum na świecie, jednak
jest prawie dwukrotnie mniejsze od każdej
z trzech przodujących na świcie gigantycznych
korporacji. Syndykat swoją stosunkowo wysoką pozycję zawdzięcza prawie całkowitemu
opanowaniu takich rynków jak medyczny i farmaceutyczny.
Siedzibą GeniCyber jest Australia. Początki konsorcjum sięgają drugiej połowy lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Na
początku była to tylko grupa ﬁrm, które zawarły ze sobą porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnych badań nad wykorzystaniem
obiektów pochodzących ze Stref w medycynie
i przemyśle farmaceutycznym. Wkrótce niektóre ze zrzeszonych ﬁrm zaczęły budować
nowe laboratoria i ośrodki badawcze w Australii i na Filipinach i wspólnie je użytkować. Przez
kilka lat sprzymierzone ﬁrmy nie wykazywały
chęci przystąpienia do któregokolwiek ze światowych konsorcjów, chociaż proponowano im
bardzo korzystne warunki współpracy. Członkowie porozumienia woleli zacieśniać współpracę między sobą i przyjmować do swego grona niewielkie korporacje eksperymentujące
z elektroniką i nowymi technologiami. W 2006

roku, po długotrwałych analizach bieżącej sytuacji na świecie i szeregu negocjacji, uznano,
że obecne formy współpracy nie dają perspektyw rozwoju i pewności na przyszłość, dlatego
postanowiono sformalizować niektóre związki
i zawrzeć szereg nowych umów o partnerstwie
i współpracy. W ten sposób powstał syndykat
GeniCyber. Równolegle stworzono kilkanaście wspólnych banków, których kredyty miały
w przyszłości chronić członków porozumienia
przed wykupem.
Zaraz po powstaniu konsorcjum rada koordynująca działanie całego syndykatu postanowiła skupić jego siły na atakowaniu konsorcjum Hasegawa, jednego z największych rywali
na rynku elektroniki. Przy okazji spróbowano
zdyskredytować konkurenta i udostępnić prasie informacje na temat praktyk stosowanych
przez wrogą korporację. Na skutek kilku niedopatrzeń stracono kontrolę nad sytuacją i kompromitujące materiały w swojej oryginalnej,
nieocenzurowanej wersji dostały się w ręce
niezależnego dziennikarza, Bukowsky’ego,
który wykorzystał je do zrobienia kariery.
Cała sytuacja ugodziła w równym stopniu we
wszystkie konsorcja i znacznie zaostrzyła konﬂikt pomiędzy Hasegawa i GeniCyber Syndica-

Wskaźniki
Wskaźnik biurokratyzacji wynosi średnio 25%, ponieważ wszystkie współpracujące ze sobą ﬁrmy mają
dość wydajne aparaty zarządzania. Jako syndykat,
konsorcjum nie ma jednego spójnego mechanizmu
biurokratycznego, jednak dzięki staraniom prezesów poszczególnych ﬁrm, całe konsorcjum może
elastycznie dopasowywać się do zmian na rynku.
Firma jest ciągle narażona na szpiegostwo przemysłowe, dlatego wskaźnik korupcji wynosi 22%. Nowe
technologie opracowywane w jednostkach badawczych GeniCyber Syndicate są bardzo atrakcyjnym
kąskiem dla konkurencji, a brak jednego spójnego
mechanizmu bezpieczeństwa ułatwia zadanie agentom innych konsorcjów.

te. Od tego czasy dla obu ﬁrm konkurowanie
ze sobą jest w dużej mierze kwestią honoru i
prestiżu.
W roku 2012 konsorcjum Future Guide
Corporation nakłoniło do zmiany pracodawcy najlepszy zespół naukowy pracujący dla
GeniCyber Syndicate i wykradło go w wyniku
brawurowej akcji sprawnie przeprowadzonej
przez agentów pracujących dla Future Guide.
Wraz z personelem skradziono syndykatowi
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szereg jeszcze nieopatentowanych nowych
technologii, które miały przynieść ﬁrmie
znaczne korzyści. Aby szybko odrobić straty
i odbudować zespoły badawcze, kierownictwo
syndykatu postanowiło przenieść laboratoria
do Indii i tam rozpocząć odbudowę swojego
pionu naukowego, korzystając z umiejętności
indyjskich naukowców i pomocy konsorcjum
Takashi-Namamoru.
GeniCyber Syndicate obecną, dość wysoką pozycję zawdzięcza wprowadzeniu na
rynek we wczesnych latach swojej działalności
szeregu produktów farmaceutycznych o niemal cudownym działaniu, stworzonych na podstawie technologii pozaziemskich. Z czasem
ﬁrma skonstruowała i zaczęła wytwarzać rozmaite sztuczne narządy, poczynając od nerek,
a na sercu i płucach kończąc. W ostatnich latach konsorcjum pracuje nad technologiami
umożliwiającymi bezpośrednie porozumiewanie się człowieka z maszyną za pomocą specjalnych wszczepów w rdzeniu kręgowym lub
mechanizmów analizujących przebieg fal mózgowych – systemy te prawdopodobnie będą
prawdziwą rewolucją.

STraTeGie na dZiŚ i jUTro
Pozycji GeniCyber Syndicate bezpośrednio
zagrażają dwa konsorcja: Hasegawa Consortium oraz Future Guide Corporation. Oba
konkurują z syndykatem GeniCyber na rynku
nowych rozwiązań technologicznych, aczkolwiek Hasegawa od wielu lat już tylko pozuje
na nowatorską ﬁrmę, w rzeczywistości marząc
o potędze gospodarczej, a nie tylko naukowej.
Konieczność zwiększania nakładów na badania naukowe i reklamę nowych produktów zaczynały być dla GeniCyber Syndicate dużym
obciążeniem, na szczęście zyskał on niedawno
sprzymierzeńca w postaci japońskiego konsorcjum Takashi-Namamoru, które wspiera
syndykat, pragnąc nieco zdyskredytować swego lokalnego konkurenta, ﬁrmę Hasegawa.

(Takashi-Namamoru przy okazji chce zwiększyć swój udział w australijskiej gospodarce).
Kwestią honoru dla kierownictwa GeniCyber
jest powstrzymywanie rozwoju konsorcjum
Future Guide, do którego syndykat czuje zadawniony uraz za podstępną kradzież zasobów i upokorzenie na rynku australijskim. Firma stara się zdobyć jak najwięcej sojuszników
na tych rynkach, gdzie działa znienawidzony
konkurent. W Europie zamierza współpracować z Euro-Consortium, a w czasie planowanej ekspansji na rynek Ameryki Południowej
ma zamiar zacieśnić współpracę ze względnie
przychylną syndykatowi korporacją Takashi
-Namamoru.

powiąZania i aniMoZje
Aktualnie największym wrogiem omawianej
ﬁrmy jest konsorcjum Future Guide Corporation. Z pozostałymi wielkimi korporacjami
syndykat utrzymuje dość dobre stosunki, po-

mijając wrogo nastawione Hasegawa Consortium oraz Pillman Enterprises, które ostatnio
nawiązało współpracę z Future Guide.

wiZerUneK FirMy
GeniCyber Syndicate jest uznawane za organizację bardzo dynamiczną i bez wahania
podejmującą wszelkie, nawet ryzykowne działania. Co ciekawe, niemal wszystkie wchodzące w skład syndykatu ﬁrmy działają równie
sprawnie, dzięki czemu niezwykle luźna struktura konsorcjum nie stoi na przeszkodzie rozwojowi przedsiębiorstwa. Konsorcjum uznawane jest za lidera w dziedzinie technologii
związanych z medycyną. Pracownicy ﬁrmy nie
odczuwają znacznych ograniczeń swobody,
tak jak to bywa w innych konsorcjach, jedynie
w zamkniętych jednostkach badawczych panuje surowa dyscyplina, a dostęp do nich jest
niezwykle skrupulatnie kontrolowany przez
służby bezpieczeństwa.

Hasegawa Consortium, zajmujące piąte
miejsce w rankingu konsorcjów, uznawane
jest za korporację średniej wielkości. Na liście wyprzedza je trzech gigantów: konsorcja Takashi-Namamoru, First East i Pillman
Enterprises, a także prawie o połowę mniejszy syndykat GeniCyber.
Za datę powstania Hasegawa Consortium przyjmuje się 30 września 1997 roku,
kiedy to trzy duże japońskie korporacje (jedna związana z przemysłem motoryzacyjnym,
druga elektronicznym, a trzecia rozrywkowym) podpisały umowę o ścisłej współpracy.
Wkrótce potem postanowiono założyć nową
ﬁrmę, której celem miało być wdrażanie do
produkcji nowych rozwiązań naukowych
i tworzenie technologii opartych na obcych artefaktach. Bardzo ważną rolę w tym
przedsięwzięciu miały odegrać silne placówki naukowe. Nowe możliwości, jakie dawały
obce obiekty i technologie na nich oparte,
były tak atrakcyjne, że gdy tylko pojawiła się
możliwość przejęcia kontroli nad Strefami,
rozpoczęto bezpardonową walkę o wyłączność na sponsorowanie badań nad artefaktami. Mniej więcej w tym samym czasie trzy
koncerny, które założyły konsorcjum Hasegawa, po otrzymaniu zgody urzędów odpowiedzialnych za ochronę wolnej konkurencji
dokonały fuzji i wykupiły powstały twór.
Charakterystyczną cechą Hasegawa
Consortium jest jego otwartość na wpływy
spoza Japonii. Konsorcja często zawierają

liczne sojusze, aby przejąć jak największą
liczbę atrakcyjnych projektów badawczych
pod swoją kontrolę, jednak do chwili powstania Hasegawa Consortium żadna ﬁrma z Kraju Wschodzącego Słońca nie weszła w alians
z zachodnim kapitałem. Dopiero Hasegawa,
które od początku starało się działać w stylu
zachodnim, złamało tę regułę. Na strategicznych partnerów wybrano szereg ﬁrm europejskich i amerykańskich, które w zamian
za pomoc w wejściu konsorcjum na ich rynki
otrzymały dostęp do dotychczas zamkniętego dla nich rynku. Taka postawa spotkała się
z ostrą krytyką niektórych japońskich ﬁrm,
pragnących zachować rodzimy rynek wyłącznie dla siebie.
Hasegawa Consortium była pierwszą
korporacją, która wprowadziła na japoński
rynek produkty wykorzystujące obce technologie. Początkowo konsumenci przyjęli
owe nowości z rezerwą, lecz zgodnie z ogólnoświatową modą po zadziwiająco krótkiej
i skutecznej kampanii reklamowej wszystko,
co miało jakikolwiek związek z Lądowaniem,
zaczęło się świetnie sprzedawać. Inne ﬁrmy
także nie pozostawały w tyle, lecz w pierwszych latach swej działalności Hasegawa
była w Japonii numerem jeden.
Dwie wielkie rodowe grupy kapitałowe
Takashi i Namamoru, którym Hasegawa zaczęła bardzo poważnie zagrażać, rozpoczęły kampanię na rzecz zamknięcia Japonii na
obce produkty, mając nadzieję, że korzysta-

jąc z ksenofobii niektórych rodaków, chociaż
częściowo powstrzymają triumfalny pochód
konsorcjum Hasegawa. Grupy te, wykorzystując swoje wpływy w strefach rządowych,
spowodowały uchwalenie szeregu przepisów promujących ﬁrmy o kapitale czysto
japońskim. Tymczasem niektóre przedsiębiorstwa, które dzięki konsorcjum Hasegawa
weszły do Japonii, zrezygnowały z dalszej
współpracy i utworzyły własne, niezależne
przedstawicielstwa. W tej sytuacji kierownictwo nagle osłabionego przez odpływ kapitału
i niekorzystne zmiany przepisów Hasegawa
Consortium postanowiło poszukać nowych
partnerów i inwestorów, którzy wzmocniliby
pozycję korporacji. Ponownie zwrócono się
na zewnątrz i nawiązano współpracę z kilkoma innymi ﬁrmami z Europy.
Pomimo spadku popularności i lekkiego
osłabienia, przy posiadanym zapleczu Hasegawa w ciągu dziesięciu lat mogłoby pokonać
całą japońską konkurencję. Nawet grupy kapitałowe Takashi i Namamoru, które jak dotąd na rynku japońskim zajmowały znaczącą
pozycję, musiałby ulec potędze konkurenta,
gdyby nie fakt, że postanowiły połączyć swoje siły, ogłaszając, że do końca wieku stworzą
jedno konsorcjum. Z czasem praktycznie cały
rynek Kraju Wchodzącego Słońca został podzielony pomiędzy ﬁrmy Takashi-Namamoru
i Hasegawa Consortium, przy czym ta pierwsza opanowała jego dwie trzecie, a druga
resztę.

STRATEGIE NA DZIŚ I JUTRO
Hasegawa, która ma prawie trzydziestoprocentowy udział w obrotach na rynku japońskim, musi szukać nowych dróg rozwoju.
Rynek krajowy jest zdominowany przez
wielkie konsorcja i do chwili, gdy strategom
od marketingu i polityki gospodarczej nie uda
się uwikłać Takashi-Namamoru w jakiś kosztowny i wyczerpujący konﬂikt, Hasegawa
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Consortium nie będzie mogło się rozwijać
w Japonii. Dlatego też swoje szanse zarząd
korporacji widzi w ekspansji na inne regiony. Firma ma już pewną pozycję w Europie
i na rynkach krajów rozwijających się, lecz
głównym celem kierownictwa jest rynek
amerykański. Hasegawa pragnie przejąć lub
wykupić upadające amerykańskie konsorcjum New Resource Company. Próbowano
wcześniej w bardziej bezpośredni sposób
przejąć tę ﬁrmę, lecz cała operacja już we
wczesnej fazie zakończyła się niepowodzeniem. Okazało się, że First East – jedna
z trzech największych korporacji – pragnie
za wszelką cenę nie dopuścić do upadku
NRC. Prawdopodobnie First East, pragnąc
powstrzymać dalszy rozwój swojego konkurenta, ﬁrmy Pillman Enterprises, niechcący utrudnia życie konsorcjum Hasegawa.
Z drugiej strony Ameryka nie jest priorytetowym rynkiem First East, co może oznaczać,
że kierownictwu tej ﬁrmy przede wszystkim
chodzi o zablokowanie wzrostu japońskiego
konkurenta.
Poza tym władze Hasegawa Consortium
zmagają się z jeszcze jednym problemem,
na szczęście innej natury i nieco mniejszej

Australia

Wskaźniki

Wskaźnik biurokratyzacji wyno

si 30%, co
oznacza, że pod tym względem Hase
gawa
Consortium jest przeciętną ﬁ
rmą. Zarazem,
jak na dzisiejsze warunki, jest
to wyjątkowo
czysta korporacja. Łapownictwo,
jeśli już
występuje, to tylko na najniższy
ch lub najwyższych szczeblach administ
racji, dlatego
wskaźnik korupcji wynosi tylk
o 15%.

wagi. Jest nim dotychczasowy wizerunek
ﬁrmy. Hasegawa zawsze chciało być ﬁrmą,
która jako pierwsza wprowadza nowe technologie i w najkrótszym czasie doprowadza
do ich wdrożenia do produkcji. Niestety, od
pewnego czasu Hasegawa Consortium ma
groźnego konkurenta w postaci GeniCyber,
szybko rozwijającego się syndykatu z Australii. Pomimo kryzysu, jaki przeżył syndykat
po przejęciu jego najzdolniejszego zespołu
naukowego przez korporację Future Guide,
GeniCyber szybko odbudował kadry badawcze i wyprzedził konkurencję. Specjaliści od
wywiadu gospodarczego donoszą, że GeniCyber Syndicate prawdopodobnie jest w tym
wyścigu technologicznym dyskretnie wspierany przez korporację Takashi-Namamoru, która
pragnie w ten sposób zdyskredytować swojego największego rywala na japońskim rynku.

powiąZania i aniMoZje
Głównym konkurentem Hasegawa jest
Takashi-Namamoru. Prawdopodobnie kon-

sorcjum First East także nie życzyłoby sobie,
aby Hasegawa Consortium dołączyło do trójki najpotężniejszych ﬁrm, do czego mogłoby dojść, gdyby korporacji udało się przejąć
New Resource Company (po cichu wspierane
przez First East). Z pozostałymi korporacjami omawiane konsorcjum utrzymuje raczej
neutralne stosunki, choć wyścig technologiczny z GeniCyber Syndicate, wymagający
ciągłych inwestycji, może znacznie osłabić
płynność ﬁnansową ﬁrmy, co może stworzyć
dla konkurencji dogodną sytuację do przypuszczenia ataku. Future Guide Corporation,
również przodująca we wprowadzaniu na rynek nowych technologii, jest zbyt mała, aby
w opinii kierownictwa Hasegawa Consortium
stanowić zagrożenie (pomimo że Future Guide
współpracuje ostatnio z Pillman Enterprises).

wiZerUneK FirMy
Hasegawa Consortium stara się uchodzić za
konsorcjum, którego korzenie tkwią nie tylko
na Wschodzie, lecz także w cywilizacji Starego Świata. Hasegawa chce być ﬁrmą, która
łączy w sobie to, co najlepsze w obu tych kulturach – między innymi zachodnią tolerancję
i wschodnią pracowitość. Firma dba o swoich
pracowników, lecz tylko wtedy, gdy ci wykazują się stałą średnią wydajnością pracy.
Taki pracownik może liczyć na szereg usług
i ulg socjalnych, np. darmowe konsultacje
medyczne lub zniżki zdrowotnych składek
ubezpieczeniowych. W ﬁrmie działa szeroko
rozwinięty system nagród dla najlepszych
pracowników.
Kolorami korporacji Hasegawa są szary
i jasnobłękitny. Zaleca się, aby urzędnicy
w pracy nosili ciemnoszare, klasyczne jednorzędowe garnitury z kamizelką, pod które
powinna być włożona jasnobłękitna koszula.
W klapie obowiązkowo musi znajdować się
znaczek ﬁrmowy konsorcjum.

japoŃSKie TyTUŁy SŁUŻbowe
W języku japońskim, zwracając się do
drugiej osoby, możemy uczynić to na wiele sposobów, przy czym wybór właściwego zwrotu zależy od szacunku, jakim
darzymy daną osobę. W firmie Hasegawa
Consortium przez lata europeizacji tego
typu zwroty zdewaluowały się i dzisiaj nie
używa się najbardziej wyszukanych form
grzecznościowych, lecz raczej wyrażeń potocznych. Dyrektor konsorcjum określany
jest mianem „torishimari-yaku”, natomiast
do osoby na kierowniczym stanowisku
zwracamy się: „kanoku”.

Przejmowanie
zachodnich zwyczajów
Kierownictwo Hasegawa Consortium było tak
zafascynowane kulturą europejską i amerykańską, że do życia swych pracowników wprowadziło
szereg obcych elementów i rozrywek nigdy niekultywowanych w Japonii. Na przykład jedzenie
w firmie jest przyrządzane na modłę amerykańską.
Lekkie śniadania popija się obowiązkowym sokiem
pomarańczowym, w południe każdy otrzymuje poczęstunek złożony z lekkostrawnych sałatek, natomiast pod wieczór serwowany jest obfity dinner,
czyli anglosaska kolacja. Bardzo często w trakcie
dnia pracownicy wychodzą na hamburgery bądź
hot-dogi sprzedawane w wielu barach, mieszczących się na terenie większości budynków firmy.
Innym przejawem europeizacji Hasegawa Consortium jest moda na krykieta, który stał się firmowym
sportem. Korporacja znana jest z posiadania własnej ligi krykieta, która może konkurować nawet
z drużynami ze Starego Kontynentu. Natomiast
jednym z promowanych sposobów wypoczynku
i wypełniania wolnego czasu są pikniki pracownicze. Na taki zbiorowy wyjazd kierownik - kanoku zabiera cały podległy mu personel, często też tego
typu wycieczki mają charakter festynów z okazji
rozmaitych zawodów sportowych.

New Resource Company powstało w Ameryce Północnej w wyniku rozpadu projektu
o nazwie All American Consortium. W połowie 1998 roku w Harmont spotkali się przedstawiciele większości dużych amerykańskich
i kanadyjskich korporacji. Celem rozmów i negocjacji miało być stworzenie wielkiego trustu,
którego zadaniem byłoby opanowanie młodego, amerykańskiego rynku artefaktów i obcych
technologii. Zarazem ścisła współpraca wchodzących w skład organizacji ﬁrm umożliwiłaby im szybki rozwój i wymianę doświadczeń.
Zapewne pozwoliłoby to amerykańskiemu
kapitałowi zdominować świat, jednak projekt
szybko legł w gruzach na skutek zakulisowych
machinacji i politycznych niesnasek.
Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał kandydat Demokratów,
a wkrótce później zdominowali oni Kongres.
Ich skorumpowani politycy rozpoczęli nagonkę na Republikanów i związane z nimi kręgi
biznesu, starając się przejąć władzę nad rodzącym się All American Consortium i przekształcić je w holding pod kontrolą powiązanych
z partią ﬁrm. Niektóre korporacje, w tym niemal wszystkie ﬁrmy kanadyjskie, patrzące
z niepokojem na projekty Demokratów, które

pozbawiałyby je wpływu na tworzone konsorcjum poprzez likwidację demokratycznego
zarządu, postanowiły przerwać negocjacje
i zerwać podpisane w Harmont umowy, tym
samym niszcząc All American Consortium.
Prezesi tychże ﬁrm rozumieli jednak potrzebę stworzenia silnego konsorcjum, które mogłoby stawić czoło konkurencji i które
nie dopuściłoby do zmonopolizowania rynku
przez jedną opcję. Dlatego powołano do istnienia New Resource Company. Już sama
nazwa zrzeszenia miała sugerować, że konsorcjum będzie stawiało na nowe rozwiązania
i korzystało ze świeżych zasobów. Zdecydowano, że New Resource Company będzie miało
dość luźną strukturę kartelu (ﬁrmy wchodzące
w jego skład wiążą się ze sobą szeregiem
umów stowarzyszeniowych, zachowując własne zarządy; w tym szczególnym wypadku deﬁnicję kartelu nieco zmieniono, ponieważ co
pewien czas działanie całej organizacji omawia
rada prezesów, w której skład wchodzą dyrektorzy wszystkich składowych przedsiębiorstw
i w razie potrzeby korygują dotychczasowy
kurs). Dzięki takiej organizacji wchodzące
w skład konsorcjum ﬁrmy mogły zachować tożsamość i wciąż ze sobą konkurować.

Zarazem sugerowano, że taka, a nie inna forma New Resource Company daje wyraz przekonaniu, że najwyższą wartością ze wszystkich jest wolność. Uznano, że wystarczającą
kontrolę nad całym konsorcjum składowym
ﬁrmom zapewnią złożone umowy stowarzyszeniowe i mniejszościowe pakiety akcji
wspólników. Twórcy NRC ponadto uważali,
że rozproszona organizacja konsorcjum uniemożliwi wszelkie próby opanowania go przez
partię polityczną lub organizację, a członkowie
kartelu, zjednoczeni przez wspólne interesy,
będą mieli wystarczającą siłę i wpływy, aby
forsować swoje zdanie na forum publicznym
i wpływać na rządzących.
W kampanii reklamowej starano się przypominać klientom, że Ameryka jest krajem
wielkich szans, w którym każdy może zdobyć
bogactwo i pozycję. Propagowano zarazem
amerykański styl życia i oczywiście amerykańskie towary, z których najlepsze produkują udziałowcy konsorcjum New Resource
Company. Kierownictwo kartelu za największe niebezpieczeństwo uznało ekspansję
dalekowschodnich ﬁrm i tamtejszej kultury,
a także rosnące zagrożenie ze strony krajów
islamskich. Piętnowano także panujące w
Ameryce zepsucie moralne, za którego najlepszy przykład wkrótce uznano ﬁrmę Pillman
Enterprises głoszącą zasady równouprawnienia dla mniejszości etnicznych i seksualnych.
New Resource Company nigdy nie zaistniało na światowym rynku i Ameryka Północna
wciąż jedynym regionem jego działalności. Co
prawda jest to ogromny rynek (stanowi czwartą część światowej gospodarki), lecz mimo to
taka postawa ﬁrmy była i wciąż jest wyjątkowa. Nawet jeśli niektóre przedsiębiorstwa
wchodzące w skład NRC są obecne na innych
rynkach, to żadne z nich nie reprezentuje tam
macierzystego kartelu.
W początkowych latach swojej działalności New Resource Company rozwijało się
dynamicznie i, co ciekawe, pomimo jego luźnej
struktury konkurencji udało się przejąć tylko

kilka składowych ﬁrm – większość udziałowców chroniło się przed wykupem, udzielając sobie nawzajem dużych kredytów, które
pozwalały zagrożonym przedsiębiorstwom
powiększyć kapitał. Ta złożona struktura
zaczęła się załamywać, gdy na amerykański
kontynent wkroczyli Japończycy. Zaoferowali oni korzystne kredyty kilku naiwnym ﬁrmom wchodzących w skład New Resource
Company, po czym wykupili je i przejęli część
dochodowych kontraktów. Inne ﬁrmy zostały
w bezczelny sposób wykorzystane i zniszczone. Prawdopodobnie Japończykom takie
działania ułatwiła tocząca się wtedy między
niektórymi udziałowcami kartelu gra o władzę oraz wszechobecna korupcja przeżerająca
większość dyrektorów i prezesów korporacji
(między innymi w tym okresie maﬁa kolumbijska, która jak dotąd nie interesowała się konsorcjami, zaczęła poprzez kontrakty zawarte
z NRC prać brudne pieniądze, co doprowadziło do szeregu skandali i podziałów wewnątrz
konsorcjum).
Obecnie większość udziałowców kartelu
New Resource Company jest ze sobą skłócona
i niemal każdy z nich uważa, że należy zreorga-
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New Resource Rodeo
Pomimo wewnętrznych napięć i sporów
New Resource Company pragnie utrzymać
wizerunek prężnie działającej firmy dbającej o swych pracowników. W tym celu
organizowane są różnego rodzaju festyny i zawody, m. in. rodeo. Impreza, bardzo
popularna w południowej części Stanów
Zjednoczonych, jest utrzymana w estetyce
westernu. Taka stylizacja nie jest przypadkowa, ponieważ specjaliści od marketingu
i public relations zdecydowali, że odwoływanie się do pionierskich czasów, gdy budowano Amerykę, spowoduje wzrost zaufania
do firmy i poprawi jej wizerunek. Zjazdy
i rozmaite imprezy organizowane są średnio
co dwa miesiące we wszystkich zachodnich
stanach, gdzie konsorcjum ma duże odziały, a raz do roku w Teksasie organizowany jest wielki zlot i New Resource Rodeo.
Jest to największy festyn i finał zawodów
w ujeżdżaniu dzikich koni.
W Kanadzie New Resource Company uchodzi za bardziej stateczną firmę, a jej stosunkowo dobra pozycja na miejscowym rynku
powoduje, że konsorcjum mniej zabiega
o względy opinii publicznej i reklamuje się
w nieco bardziej stonowany sposób.

nizować konsorcjum, aby utrzymać jego pozycję. Ogromną przeszkodą na drodze do uzdrowienia ﬁrmy są duże i mało dynamiczne, wręcz
ociężałe ﬁrmy związane z przemysłem ciężkim
i wydobywczym (duża ich liczba jest powiązana z gospodarką kanadyjską), zatrudniające
wielu pracowników i w niewielkim stopniu
korzystające z dobrodziejstw obcych technologii. Poza tym korporacje naftowe, które
w momencie zakładania kartelu włożyły weń
kapitał, utrudniają obecnie wszelkie reformy.
Dumni prezesi nigdy nie chcieli zgodzić się na
likwidację swoich przynoszących straty przedsiębiorstw lub choćby ich gruntowną reorganizację, domagając się ﬁnansowego wsparcia
ze strony innych udziałowców konsorcjum.
Na dobrą sprawę jedyne, co jeszcze trzyma New Resource Company w całości, to liczne wspólne kontrakty i przedsięwzięcia, które
przynoszą zyski lub w które zainwestowano
dużo pieniędzy i nie warto ich jeszcze zrywać.
Od czasu do czasu świat obiegają pogłoski
o próbach przejęcia kontroli nad konsorcjum
przez jedną z korporacji wchodzących w skład
kartelu, lecz jak dotąd nic takiego nie nastąpiło.

STraTeGie na dZiŚ i jUTro
New Resource Company chyli się ku upadkowi, lecz żadne z pozostałych konsorcjów
nie pozwoli innemu na przejęcie kontroli nad
organizacją. Konsorcjum pomimo ciągłych
wewnętrznych sporów kontroluje jedną
czwartą amerykańskiej gospodarki, przy czym
silniejszą pozycję ma w północnej części kontynentu. Jego istnienie stanowi przeszkodę
powstrzymującą dalszy szybki rozwój Pillman
Enterprises i z tego powodu korporacja First
East podejmuje szereg działań mających na
celu utrzymanie NRC przy życiu, podsuwając
korzystne kontrakty i zakupy interwencyjne.
Wchodzące w skład New Resource Company ﬁrmy nie chcą przyznać, że w ostatnich
latach konsorcjum Hasegawa próbowało

część z nich wykupić, choć bez powodzenia.
W ostatnim czasie polityka Hasegawa Consortium względem New Resource Company
zmieniła się z wrogiej na umiarkowanie przyjacielską i partnerską, lecz niechęć do japońskich koncernów (czyli wsparcie i naciski ze
strony korporacji First East) nie pozwala kierownictwu New Resource Company na żadne
ustępstwa.

powiąZania i aniMoZje
New Resource Company za swojego głównego rywala, zagrażającego istnieniu kartelu,
uważa Pillman Enterprises, ponieważ dzieli
z nim swój jedyny rynek. Konsorcjum nie ma
jednak ani zasobów, ani ambicji zdobywania
innych regionów, stąd też wszystkie swoje
siły wkłada walkę z rodzimym konkurentem.
Głównym wrogiem NRC jest ono samo, szerząca się korupcja i kłótnie wewnętrzne, które pomimo wszelkich starań First East mogą
szybko doprowadzić do upadku lub przejęcia
konsorcjum przez kogoś innego.

wiZerUneK FirMy
Pomimo wewnętrznych napięć, NRC stara
się dbać o swój wizerunek, jakkolwiek jest on
mało oryginalny, a poza tym już mocno nadszarpnięty. W każdym razie konsorcjum ma

Wskaźniki

Z uwagi na strukturę konsorcj
um, zrzeszającego
wiele ﬁrm o odrębnych apar
atach biurokratycznych, średni wskaźnik biurokra
tyzacji jest dość
wysoki i wynosi 35%, choć trze
ba pamiętać, że
w niektórych ﬁrmach może on
być bardzo niski,
a w innych – na odwrót – bard
zo wysoki. New
Resource Company jest uważane
przez specjalistów za jedną z najbardziej
skorumpowanych
ﬁrm. Najgroźniejszą formą koru
pcji występującą w tym konsorcjum są wewn
ętrzne machinacje
pomiędzy silniejszymi i słab
szymi ﬁnansowo
ﬁrmami. Taka sytuacja prow
adzi do rozpadu
struktur wewnętrznych zarz
ądzającymi całością
przedsięwzięcia. Na dodatek
słabsze i zagrożone
upadkiem ﬁrmy są podatne na
wpływy z zewnątrz
i machinacje innych konsorcj
ów. Średni wskaźnik korupcji wynosi 70%.

się kojarzyć z najlepszymi tradycjami Stanów
Zjednoczonych i amerykańskim stylem życia
w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Kolorami ﬁrmy są biały, niebieski i czerwony, czyli barwy Stanów Zjednoczonych,
a po części także Kanady. W gabinetach wielu
dyrektorów wiszą amerykańskie sztandary,
a na północy także kanadyjskie. W niektórych
regionach pracownicy ﬁrmy zamiast klasycznych strojów noszą kowbojskie buty i kapelusze z rondem do jednorzędowych garnituru.

Pillman Enterprises jest jednym z największych
i najprężniejszych konsorcjów. Pomimo zajmowania na światowym rynku dopiero trzeciego
miejsca, korporacja w ubiegłym roku jako jedyna spośród wszystkich wielkich ﬁrm, wykazujących ostatnio tendencje spadkowe, miała
najlepsze od pięciu lat wyniki ﬁnansowe. Kierownictwo konsorcjum pragnie w ciągu najbliższych lat wybić się na sam szczyt i jest ku temu
na jak najlepszej drodze.
Konsorcjum Pillman Enterprises powstało na drodze fuzji wielkich korporacji Ameryki
Północnej. Z końcem XX wieku, gdy korporacje i różne ﬁrmy zaczęły walczyć o koncesje
na sponsorowanie badań nad Strefą, stało się
oczywiste, że tylko połączone wysiłki wielu
przedsiębiorstw pozwolą skutecznie przeciwstawić się konkurencji, a zwłaszcza agresywnym korporacjom z Japonii i innych państw
Dalekiego Wschodu. Był to jeden z powodów,
dla których największe korporacje amerykańskie, reprezentujące strategiczne dziedziny przemysłu, postanowiły zawrzeć rozejm
i rozpocząć rozmowy. Negocjacje miały dopro-

wadzić do powstania wielkiego trustu wdrażającego technologie zdobyte w czasie badań
nad obiektami znajdywanymi w Strefach.
W 1998 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli największych amerykańskich korporacji i organizacji ﬁnansowych, na którym
przyjęto wstępne założenia projektu zwanego
All American Consortium (zobacz opis New
Resource Company).
Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych z 1998 roku doprowadziły do
zerwania porozumień z Harmont. Mimo to
niektóre ﬁrmy, które zaangażowały się w tworzenie All American Consortium, wciąż były
zainteresowane budową wielkiego konsorcjum, choć już według nowych, niepopularnych
w niektórych kręgach planów. Ustalenia te
akceptowali wielcy producenci komputerów
i oprogramowania, przedstawiciele przemysłu
farmaceutycznego, chemicznego i lekkiego,
a także różne ﬁrmy korzystające z nowoczesnych technologii. Wkrótce przyłączyły się także liczne linie lotnicze oraz korporacja z branży
motoryzacyjnej i maszynowej.

Postanowiono zrezygnować z nazwy All
American Consortium, jako nieadekwatnej
i poproszono laureata nagrody Nobla, profesora Pillmana, aby użyczył swojego nazwiska
nowemu bytowi. W zamian zaoferowano mu
honorową prezesurę. Co ciekawe, początkowo zakładano, że konsorcjum będzie działać
tylko przez dziesięć lat, później stanowiący
oś ﬁrmy holding zostanie rozwiązany, a jego
zdobycze podzieli się między udziałowców.
Z czasem jednak pierwotne założenia uległy
zmianie i przeważyły tendencje do integracji.
Działające w obrębie Pillman Enterprises korporacje zaczęły się ze sobą łączyć, najpierw
w obrębie pokrewnych branż, a później już
w zasadzie w dowolny sposób. W końcu uformowała się obecna, jednolita struktura korporacji Pillman Enterprises. Tak oto dzieło przerosło swoich twórców.
Pillman Enterprises jest ﬁrmą-monolitem,
istnym państwem w państwie. Pracujący dla
konsorcjum, dosłownie i w przenośni, stają się
częścią korporacji. Firma roztacza nad swoimi
pracownikami opiekę, która na dobrą sprawę
oznacza niemal całkowitą kontrolę. Większość
zachowań, nawet tych odbiegających od normy,
jest tolerowana, lecz tylko dopóty, dopóki nie
zagrażają one istnieniu ﬁrmy lub jej dobremu
imieniu. Choć tendencje do instrumentalizacji
pracowników można zauważyć w rozmaitych
konsorcjach lub wchodzących w ich skład ﬁrmach, Pillman Enterprises zaczyna stosować
takie metody w skrajnych formach. Przykładowo jeden z wydziałów ﬁrmy, odpowiedzialny za
jej obsługę prawną, składa się z samych adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Zarazem
każdy pracownik poza rozmaitymi usługami
socjalnymi, takimi jak ubezpieczenie bądź szeroko rozwinięty system pomocy i kredytów,
może liczyć na przykład na darmową pomoc
prawną, lecz to ﬁrma określa, jacy prawnicy
będą reprezentowali pracowników i narzuca im
najkorzystniejszą dla konsorcjum linię obrony.
Innym przykładem wewnętrznego totalitaryzmu są wszechobecne służby bezpieczeń-

Wskaźniki

Pillman Enterprises jest ogro
mnym, odgórnie
zarządzanym organizmem o złoż
onej strukturze
wewnętrznej, podzielonym na
szereg wzajemnie
kontrolujących się departamentó
w, stąd też
wskaźnik biurokratyzacji ﬁrmy
jest bardzo
wysoki i wynosi 45%. Niski wska
źnik korupcji
(9%) wynika z wysokiej skuteczn
ości Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W ocza
ch agentów tego
wydziału każdy jest podejrzan
y, nawet najmniej
znaczący pracownik. Powoduje
to, że pomimo
z pozoru swobodnej atmosfery
panującej w ﬁrmie
wszyscy czują się obserwowani
przez współpracowników – nawet najlepszy znajo
my może pewnego
dnia okazać się donosicielem
lub tajnym agentem.

stwa i wewnętrzne agencje wywiadowcze.
Doszło nawet do tego, że niewystarczającym
okazały się istniejące już specjalne służby nadzoru, czyli Departament Wywiadu i typowe
oddziały porządkowe, zorganizowane niczym
mała armia. Ostatnio stworzono Departament
Kontroli Wewnętrznej, która tępi przejawy korupcji wśród pracowników oraz wszelkie przypadki umyślnego bądź nieumyślnego działania
na szkodę ﬁrmy.
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Azja

STraTeGie na dZiŚ i jUTro
Obecnie Pillman Enterprises jest jedną z największych korporacji na świecie. Jej pozycja
jest niezachwiana, a niemal 14% udział w obrotach światowego rynku daje ﬁrmie miejsce
w ścisłej czołówce. Prawie identyczną pozycję
w światowej gospodarce zajmuje konsorcjum
First East, a japońska korporacja Takashi-Namamoru wyprzedza Pillman Enterprises o około 5%. Ta trójka toczy walkę o prymat na świecie
– oczywiście Pillman Enterprises pragnęłoby
wygrać to starcie. Na razie najgroźniejszym
rywalem jest europejski moloch, gdyż Japończycy w ostatnich latach stworzyli sobie wielu
wrogów i obecnie zajęci są obroną dotychczasowej pozycji.
Pillman Enterprises najsilniejszą pozycję
ma w Ameryce Północnej, gdzie konkuruje
głównie z chylącym się ku upadkowi konsorcjum New Resource Company, które chętnie przejęto by w części lub nawet w całości,
gdyby nie sprzeciw konkurencji oraz coraz
częstsze przejawy współpracy NRC z konsorcjum First East. Dla kierownictwa niepokojące
są także próby przejęcia NRC podejmowane
przez Hasegawa Consortium, ponieważ dzięki tej transakcji japońska korporacja urosłaby
i weszła na rynek amerykański, co oznacza,
że Pillman Enterprises zyskałoby kolejnego
poważnego konkurenta.

powiąZania i aniMoZje
Pillman Enterprises, co oczywiste, za swoich
największych konkurentów uważa konsorcja
Takashi-Namamoru i First East. Korporacja
wszelkimi drogami będzie się starała osłabić ich pozycje, lecz nigdy nie wykona posunięcia, które można poczytać za jawną
prowokację i zachętę do otwartej wojny.
Potencjalnymi sprzymierzeńcami Pillman
Enterprises są konsorcja, które konkurują z
Takashi-Namamoru lub First East i zarazem

nie są zbyt silne na rynku amerykańskim lub
nie mają ambicji wkroczenia na ten kontynent.
Kryterium takie spełnia na przykład korporacja Euro-Consortium i pochodząca z Afryki
Południowej Future Guide Corporation.
Pillman Enterprises nawiązało współpracę
z Future Guide wkrótce po jego powstaniu.
Obecnie FG zajmuje się projektowaniem wielu elementów programu kosmicznego Pillman
Enterprises. Ta współpraca ma też inny, mniej
oczywisty cel – ma wzmocnić potencjał naukowy Future Guide, a tym samym ułatwić ﬁrmie walkę o pierwszeństwo na rynku nowych
technologii. Obecnie przoduje na nim GeniCyber Syndicate, wspierany przez konsorcjum
Takashi-Namamoru. Stratedzy ﬁrmy zakładają, że poprzez układ z Future Guide Corporation uda się powstrzymać wzrost syndykatu
GeniCyber, a przy okazji Pillman Enterprises
wejdzie na rynek australijski.

wiZerUneK FirMy
Pillman Enterprises jest konsorcjum, które
pragnie być postrzegane jako ﬁrma-monolit,
zapewniająca swoim pracownikom bezpieczeństwo i ochronę. Pillman Enterprises jest
uważane także za konsorcjum stojące ponad
granicami i podziałami, choć jest to raczej wynik ekspansywnej polityki ﬁrmy, niż celowych
zabiegów marketingowych. W przeciwieństwie do ﬁrm europejskich, takich, jak chociażby Euro-Consortium, Pillman Enterprises,
choć integruje wiele narodów, nie zachowuje
ich rodzimych kultur i dziedzictwa przodków.
Korporacja jest aż do przesady tolerancyjna i
wszędzie upowszechnia nader liberalne wzorce totalnej równości, jednak tylko wtedy, gdy
nie wpływają negatywnie na wydajność innych
pracowników.
Pozornie pracownicy mają mnóstwo swobody, gdyż wiele przedsięwzięć realizowanych
jest w formie autorskich projektów. Wszystko
to jest prawdą, choć tylko do momentu, gdy

nie wystąpią jakieś trudności i komplikacje.
Wówczas ujawniają się skryci dotychczas
w cieniu specjalni pełnomocnicy i eksperci,
którzy szybko doprowadzają wszystko do normy, a winnych dyskretnie usuwają z zajmowanych stanowisk.
Warto zaznaczyć, że konsorcjum Pillman
Enterprises nie jest zbyt popularną ﬁrmą
poza Stanami Zjednoczonymi, a propagowane przez nią ideały równości i tolerancji nie
są zbyt dobrze odbierane na przykład w Europie. W Kanadzie Pillman Enterprises także
nie zdobyła popularności, co prawdopodobnie
było spowodowane nieobecnością korporacji
kanadyjskich pośród ﬁrm-założycieli. Pillman

Enterprises jest tam czasem postrzegana
jako hegemon i uzurpator, ponieważ w bardzo małym stopniu uwzględnia interesy ﬁrm
kanadyjskich, w typowy dla siebie sposób
wykupując je i włączając we własne struktury.
Tego niekorzystnego wizerunku nie poprawia ulokowanie głównej siedziby konsorcjum
w Harmont. Prawdopodobnie dlatego New
Resource Company cieszy się w Kanadzie dobrą pozycją, o wiele lepszą, niż na terenie Stanów Zjednoczonych.
Kolorami Pillman Enterprises są zielony
i czarny, a do wykańczania ﬁrmowych budynków często używa się marmurów w tych kolorach lub czarnego bazaltu.

Takashi-Namamoru jest obecnie największym
i najpotężniejszym ze wszystkich konsorcjów.
Swą pozycję ﬁrma zawdzięcza praktykowaniu
przez lata bezwzględnej polityki, lecz za sukcesem ﬁrmy kryje się smutna prawda. Takashi-Namamoru jest najmniej popularnym konsorcjum,
które powszechnie utożsamiane jest z najgorszymi praktykami w interesach. Takiego stanu
rzeczy nie poprawia także jawne przyznawanie
się do współpracy z japońskim światem przestępczym – czyli yakuzą.
Konsorcjum Takashi-Namamoru powstało
na drodze fuzji dwóch wielkich grup kapitało-
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wych znajdujących się pod kontrolą konkurujących wówczas ze sobą rodów szlacheckich
Takashi i Namamoru. Do roku 1998 rynek japoński był kontrolowany właśnie przez owe grupy
i powstałe rok wcześniej konsorcjum Hasegawa.
Druga połowa lat dziewięćdziesiątych oznaczała
kres japońskiej dominacji na rynku samochodowym i elektronicznym. Napis „Made in Japan”
przestał kojarzyć się z solidnym towarem, a zaczął być łączony z masową, tanią produkcją. Nawet w samej Japonii popularność zaczęły zdobywać produkty europejskie i amerykańskie, co
prawda trudno dostępne, lecz przez to jeszcze
wyżej cenione. Poza tym produkty państw zachodnich coraz częściej były wytwarzane z wykorzystaniem uważanych za rewelacyjne obcych
technologii, co również przyciągało klientów.
Według różnych badań rynkowych z ostatnich
dwóch lat, klienci spośród wszystkich krajowych
produktów chętnie kupowali jedynie żywność,
choć i tu można było zauważyć regres spowodowany zapewne ekspansją zachodnich nawyków
żywieniowych.
Wielkie koncerny japońskie postanowiły wówczas rozpocząć największą w dziejach
handlu kampanię na rzecz rodzimych produktów. Wykorzystując swoje wpływy w sferach
rządowych, wymogły ustanowienie specjalnych
udogodnień dla japońskich przedsiębiorców
i podwyższenie ceł na importowane produkty.
Ta sytuacja najbardziej uderzyła w młode konsorcjum Hasegawa, w które zaangażowany był

kapitał zagraniczny. Jednak pomimo rezygnacji
z dalszej współpracy niektórych partnerów ﬁrmy (którzy zdążyli już, dzięki Hasegawa Consortium, ominąć niewygodne przepisy i zadomowić
się na japońskim rynku) korporacja nie zmieniła
swojej polityki i nawiązała kontakty z kolejnymi
zachodnimi ﬁrmami. Posunięcie to nie tylko wydobyło Hasegawa Consortium z kłopotów, lecz
spowodowało też gwałtowny rozwój ﬁrmy.
Reakcją grupy kapitałowe Namamoru
i Takashi był gwałtowny wykup wszelkich, wciąż
jeszcze niezależnych, małych i średnich ﬁrm,
a następnie błyskawiczna fuzja w 1999 roku,
w której wyniku powstało nowe konsorcjum.
Pierwszym posunięciem nowej ﬁrmy było nasilenie kampanii promocyjnej, polegającej na tworzeniu sztucznej mody na japońskość i zachęceniu klientów do japońskich produktów. Oﬁcjalnie
zaprzeczano prowadzeniu negatywnej kampanii
przeciw konkurencyjnemu konsorcjum, a podejmowane kroki tłumaczono troską o kulturę i tradycyjny styl życia, do którego nowe konsorcjum
Takashi-Namamoru przykładało olbrzymią wagę.
Po ustabilizowaniu pozycji ﬁrmy na rynku,
kierownictwo korporacji Takashi-Namamoru
postanowiło rozpocząć ekspansję na świat.
Na początku uderzono na rynki Azji i Ameryki
Północnej. Strategia stosowana przez ﬁrmę zakładała bezwzględność w zdobywaniu nowych
obszarów zbytu i całkowitą hermetyczność kierowniczych stanowisk (odpowiedzialne pozycje
w ﬁrmie zajmują tylko i wyłącznie Japończycy.
Gaijin, czyli pracownik ﬁrmy niebędący z pochodzenia Japończykiem, nigdy nie zrobi wielkiej
kariery w Takashi-Namamoru i od zasady tej nie
ma wyjątków).
Takashi-Namamoru odróżnia się od innych
konsorcjów specyﬁczną organizacją ﬁrmy. Jak
już wspominaliśmy we wstępie do opisów poszczególnych korporacji, ﬁrma jest urządzona
na wzór państwa japońskiego z drugiej dekady
dwudziestego stulecia. Japonia była wtedy
prężnym państwem kapitalistycznym z mocno
zarysowanymi korzeniami historycznymi. Opierając się na tym wzorze, pracowników ﬁrmy
podzielono na cztery kasty: Shiken, Monbatsu,
Zaibatsu oraz Gunbatsu. Członkowie każdej
z tych grup spełniają inną funkcję: trzy pierwsze
są odpowiednio odpowiedzialne za zarządzanie, biurokrację i ﬁnanse. Ostatnia kasta, Gun-

Wskaźniki

Wskaźnik biurokratyzacji dla
konsorcjum
Takashi-Namamoru wynosi 37%.
Gunbatsu,
kasta odpowiedzialna za bezp
ieczeństwo
ﬁrmy, działa sprawnie i szyb
ko wyłapuje nielojalnych pracowników,
w związku
z czym korupcja w ﬁrmie jest
minimalna
i wynosi około 5%. Pamiętajmy
jednak, że
cała ﬁrma, a przede wszystkim
jej służby
wewnętrzne, są zdominowane prze
z yakuzę. Gdyby określając wskaźnik
korupcji
wziąć pod uwagę wpływy japoński
ej maﬁi,
wyniósłby on aż 40%.

Karoshi
Takashi-Namamoru jest ﬁrmą bezwzględną zarówno dla konkurencji, jak i dla swoich pracowników. W przedsiębiorstwie, w którym o zajmowanym stanowisku i możliwości awansu w dużej
mierze decydują koligacje rodzinne, szary człowiek praktycznie nie ma co marzyć o zrobieniu kariery. Jednak każdy stara się pracować jak najlepiej,
mając nadzieję, że jego przełożony to zauważy.
Kierownictwo ﬁrmy, uważające taką sytuację za
korzystną, czasami nagradza najwytrwalszych,
aby dać nadzieję na awans innym i zmotywować
ich do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Większość pracowników, chcąc uniknąć ośmieszenia,
poniżenia i utraty z trudem zdobytych przywilejów, cały swój czas poświęca pracy, często kosztem zdrowia, ponieważ w Takashi-Namamoru takie pojęcia jak „urlop” czy „odpoczynek” uważa się
za śmieszne. W ten sposób już po kilku latach pracy w ﬁrmie zostaje się pracoholikiem. Zdarza się
nawet, że pracownicy boją się przyznać, że są chorzy, jako że pójście na zwolnienie uważane jest za
okazanie słabości, co może oznaczać degradację
na niższe stanowisko. Tak sytuacja powoduje, że
wielu słabszych psychicznie lub ﬁzycznie urzędników umiera na „karoshi”, czyli z przepracowania,
w wieku 40 lub nawet 30 lat.

batsu, odpowiada za bezpieczeństwo ﬁrmy;
w czasie formowania się konsorcjum i jego struktur wewnętrznych została zdominowane przez
największe rodziny yakuzy, które poparły rody
Takashi i Namamoru.
Trzeba jeszcze nadmienić, że wszystkie
kierownicze stanowiska obsadzane są przez
krewnych dwóch wielkich rodowych grup kapitałowych, które stworzyły to konsorcjum.

STraTeGie na dZiŚ i jUTro
Konsorcjum Takashi-Namamoru skupia swoje
siły na utrzymywaniu pozycji lidera. Dzięki bezwzględnej polityce udało się zbudować solidny
przyczółek w Ameryce Północnej i Azji, jednak
doprowadziło to konsorcjum praktycznie do
kresu możliwości rozwoju. W Japonii opanowało ono dwie trzecie rynku i dalszy rozwój
możliwy jest tylko poprzez przejmowanie ﬁrm
wchodzących w skład Hasegawa Consortium.
Stratedzy korporacyjni widzą możliwości rozwoju w Australii, gdzie wciąż dość duża część
gospodarki nie została zmonopolizowana przez
wielkie korporacje. Najsilniejsza na rynku australijskim jest ﬁrma Future Guide, wspierana przez
konsorcjum Pillman Enterprises. Future Guide
pozostaje w konﬂikcie z GeniCyber Syndicate,
który cieszy się zaufaniem Takashi-Namamoru. Nawet jeśli syndykat GeniCyber nie zechce
wejść w bliższą współpracę z Takashi-Namamoru, to może się okazać cennym sprzymierzeńcem
w walce o rynek australijski.

powiąZania i aniMoZje
Konsorcjum Takashi-Namamoru nigdy nie podejmie współpracy z drugim japońskim konsorcjum, Hasegawa Consortium, i zrobi wszystko,
aby w bliższej lub dalszej przyszłości zostać
monopolistą na rynku japońskim. Dla realizacji

swoich ambicji Takashi-Namamoru jest gotowe
nawet poświęcić część swoich wpływów poza
Japonią. Poza tym za największych wrogów kierownictwo uważa pozostałe wielkie konsorcja,
czyli Pillman Enterprises i First East. Wszystkie
ﬁrmy, które wspierają konkurentów Takashi-Namamoru, nie mają szans na dobre układy z japońskim molochem.

wiZerUneK FirMy
Takashi-Namamoru chce być uważana za ﬁrmę
o starych korzeniach. Stałe odwoływanie się
do kultury japońskiej i kultywowanie dawnych
zwyczajów stwarza w ﬁrmie specyﬁczny klimat,
często niezrozumiały dla osób z zewnątrz. Poczynając od mieszkań pracowników, które standardowo urządzone są w tradycyjnym stylu (lecz
z uwzględnieniem potrzeb ich współczesnych
mieszkańców), poprzez jedzenie, wśród którego
nie znajdziemy śladu kuchni europejskiej bądź
amerykańskiej, aż po kultywowanie tradycyjnych sportów japońskich, takich jak sumo, karate
oraz skierowane do zamożniejszych kendo (szermierkę tradycyjnymi mieczami samurajskimi).
W ﬁrmie obowiązuje kodeks honorowy wzorowany na samurajskim kodeksie bushido, który
mówi na przykład, że obowiązkiem podwładnego jest wzięcie winy przełożonego na siebie po
to, aby pomóc zwierzchnikowi zachować twarz.
Kolorami ﬁrmy są czarny i złoty, jednak za
oﬁcjalne stroje ceremonialne uważa się wykonane z jedwabiu kimona z klasycznym, eleganckim
deseniem. Szeregowi pracownicy noszą czarne
garnitury ze stójką ze złotymi wykończeniami
i ciemnymi, ﬁrmowymi krawatami w dyskretny
rzucik. Podobno parę lat temu ustalono kilka
wzorów przeznaczonych dla pracowników przynależnych do różnych grup – Shiken, Zaibatsu,
Monbatsu oraz Gunbatsu, jednak różnice pomiędzy nimi muszą być niewielkie, gdyż postronny obserwator nie jest w stanie ich zauważyć.

Agencja Xinhua, opatrzona skierowanym do
obcokrajowców podpisem „Chinese People’s
Zone”, powstała jako agenda Komunistycznej
Partii Chin. Xinhua jest biurokratyczną machiną służącą do dystrybucji artefaktów i obcych
technologii opracowywanych w Chinach.
Po wypowiedzeniu przez Chiny umowy
o eksterytorialności Strefy doszło do kryzysu i dopiero w 2002 roku, po długotrwałych
i trudnych mediacjach, podpisano umowę, która unormowała problem miejsca Lądowania
położonego na terenie Chin. Deklaracja, ograniczającą Chinom dostęp do rynku obiektów
i technologii pochodzenia pozaziemskiego,
określa limit sprzedaży produktów na zachodnich rynkach, zapewniając jednak w ramach
rzeczonego progu znaczne przywileje. Xinhua
posiada stały udział w każdym z regionalnych
rynków z wyjątkiem Japonii. Obecnie deklaracja jest ciągle przestrzegana, choć nie wiadomo,
jak długo jeszcze władze Chińskiej Republiki

Ludowej będą godziły się z tak niekorzystnym
układem. Potencjał, jaki daje temu państwu
posiadanie własnej Strefy oraz gigantycznego
rynku zbytu nie może być ignorowany przez
żadną ze światowych potęg.

STraTeGie na dZiŚ i jUTro
Trudno mówić o strategiach rozwojowych
ﬁrmy, która jest tylko fasadą Komunistycznej Partii Chin, nie zagłębiając się w niuanse
chińskiej polityki zagranicznej. Jednak opis
ten nie jest poświęcony Państwu Środka,
dlatego też w skrócie możemy powiedzieć,
że wciąż aktualny i przestrzegany układ
z 2002 roku dość dokładnie określa maksymalną wielkość sprzedaży agencji Xinhua,
a zatem każda próba rozwoju lub ekspansji skazana jest na niepowodzenie. Z dużym
prawdopodobieństwem można jednak powie-

dzieć, że Chiny czekają na sprzyjającą chwilę,
w której spróbują zmienić bieżący układ sił.
Interesy z agencją Xinhua prowadzą wszystkie
konsorcja, gdyż jest ona najtańszym dostawcą
artefaktów. Poza tym utrzymywanie poprawnych stosunków z Chinami leży w interesie
każdej wielkiej korporacji, gdyż wszyscy zdają
sobie sprawę z potęgi tego państwa.

POWIĄZANIA I ANIMOZJE
Xinhua zajmuje neutralne stanowisko w stosunku do wszystkich konsorcjów. Zdarzały się
próby wciągania chińskiej agencji w rozgrywki
toczące się między innymi konsorcjami, jednak
na szczęście wszystkie zakończyły się ﬁaskiem.
Trudno sobie nawet wyobrazić, jakie skutki miałoby wplątanie Chin w jakiś światowy konﬂikt.

WIZERUNEK FIRMY
Nie wiadomo zbyt wiele o wynikach i działalności agencji Xinhua, gdyż wszystkie informacje
na jej temat przechodzą przez biura Komunistycznej Partii Chin, która dokładnie cenzuruje
i kontroluje publiczny wizerunek agencji. Raz
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Wskaźniki
Wskaźnik biurokracji wynosi
83%, lecz
tak wysoka wartość nie powinna
nikogo
dziwić, skoro istniejące na cały
m świecie oddziały agencji są tylko
biurami
kierującymi dystrybucją i sprz
edażą
chińskich produktów i opracowa
nych
w Chinach technologii.
Wskaźnik korupcji jest nieznany
.

w tygodniu w poszczególnych oddziałach organizowane są konferencje prasowe, na których
rzecznicy prasowi agencji odczytują oﬁcjalne
noty – i to wszystko. W Xinhua pracują niemal
wyłącznie Chińczycy należący do partii. Większość urzędników niższego szczebla musi żyć
za granicą samotnie, gdyż ich rodziny zostają
w kraju pod „opieką” władz, będąc w rzeczywistości zakładnikami gwarantującymi lojalność
pracownika.
Kolorami ﬁrmy są czerwony i złoty (lub
żółty). Urzędnicy biurowi noszą skromne szare
garnitury ze stójką. Biura ﬁrmy są bardzo wystawne i nawiązują do chińskich tradycji, jednak
zawsze są w nich obecne elementy akcentujące
wszechobecną władzę partii.

NOWE KIERUNKI
EKSPANSJI
W latach siedemdziesiątych XX wieku Organizacja Narodów Zjednoczonych wzbogaciła się dzięki uregulowaniu zaległych składek przez wiele
z państw członkowskich. Po powołaniu Międzynarodowych Instytutów Cywilizacji Pozaziemskich
sporo państw znów zaczęło regularnie uiszczać
składki w obawie przed ograniczeniem dostępu do
Stref dla swoich naukowców. Niewykorzystywane
przez MICP nadwyżki postanowiono przeznaczyć
na kilka utopijnych projektów, takich jak budowa
na dnie oceanu kopalni połączonych z bazami
mieszkalnymi oraz stacja orbitalna i osiedla na
Księżycu. Później, wraz z upadkiem ONZ, wiele
nie zawsze potrzebnych lub opłacalnych projektów
upadło, lecz od kilkunastu lat niektóre korporacje
z różnych względów (przede wszystkim reklamowych i propagandowych) zaczynają podejmować
się realizacji podobnych zamierzeń.

DWIE PODWODNE KOLONIE
W roku 1992 otwarto pierwszą sieć podmorskich
kopalni rud rzadkich pierwiastków, a pół roku

później pierwsze osiedle dla około 1500 osób,
nazwane „AquaCity 1”. Zamieszkiwali je głównie
naukowcy badający dno oceanu oraz inżynierowie
nadzorujący pracę podmorskich kopalni. Dwa
miesiące po otwarciu „AquaCity 1” uruchomiono
nowy moduł turystyczno-rekreacyjny, który po
udostępnieniu dla komercyjnych gości z zewnątrz
okazał się przebojem sezonu. Cały kompleks zbudowano z rozmaitych tworzyw i kompozytów uzyskanych dzięki wykorzystaniu obcych technologii.
Rok po „AquaCity 1” otwarto kolejne podwodne miasto, nazwane – według tego samego
klucza – „AquaCity 2”. Jednak otwarcie nowej
metropolii podmorskiej nie stało się wydarzeniem
dnia. Główne miejsce we wszystkich serwisach
informacyjnych zajęło trzęsienie ziemi, które poważnie uszkodziło „AquaCity 1”. W katastrofie
zginęło lub zaginęło ponad 900 osób. Jedna z bardziej prawdopodobnych hipotez wyjaśniających
tę tragedię mówiła o naukowcu, który na krótko
przed wypadkiem przybył na placówkę przysłany
z jednej z podmorskich Stref, gdzie przez długie
lata badał degradację środowiska naturalnego.
Gdy przez Organizację Narodów Zjednoczonych z końcem wieku zaczęła przetaczać się
fala skandali korupcyjnych, dalsze istnienie podmorskich osiedli stanęło pod znakiem zapytania.
ONZ, robiąca cięcia w budżecie, zaczęła skłaniać
Świat
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się ku pomysłom wynajęcia lub wręcz odsprzedania podwodnych osiedli prywatnym inwestorom.
W roku 2001 „AquaCity 1” zostało sprzedane
nowo powstałej korporacji East Europe Interests,
która przerodziła się później w First East Europe
Global Interests Consortium. Nowy właściciel
podwodnego miasta zmienił jego nazwę na „Piccard” na cześć szwajcarskiego badacza stratosfery
i morskich głębin Auguste’a Piccarda. Rok później
ta sama firma przejęła drugie podmorskie osiedle,
nadając mu nazwę „Cousteau” (upamiętniającą
francuskiego wynalazcę i oceanografa Jacques-Yvesa Cousteau). Oba miasta poddano gruntownej modernizacji, przerabiając je na wysokiej klasy
kurorty turystyczne. Obecnie nie odgrywają one
praktycznie żadnej istotnej roli i spełniają funkcję
kosztownej wizytówki korporacji First East.

EKSPANSJA W KOSMOS
Na początku lat osiemdziesiątych Organizacja
Narodów Zjednoczonych rozpoczęła prace nad
projektami bazy orbitalnej „SkyCity” oraz osiedla
księżycowego „MoonCity”. W połowie kolejnej
dekady do projektu dołączyły NASA, EuroSpace,
szereg japońskich firm oraz Rosja, dzięki czemu
program budowy stacji orbitalnej nabrał tempa.
Wkrótce potem firma Lockheed wygrała konkurs
na budowę promu kosmicznego, a w 1995 roku
rozpoczęto budowę stacji orbitalnej.
Niestety, w kilka lat po rozpoczęciu budowy
stacji kosmicznej „SkyCity”, która miała pełnić
funkcje placówki naukowej i bazy wypadowej na
Księżyc, ONZ popadła w kłopoty finansowe. Zmusiło to ją do skomercjalizowania całego przedsięwzięcia. Działające już fragmenty stacji i komplet
planów zostały sprzedane biorącym udział w jej
tworzeniu firmom amerykańskim, które wkrótce
weszły w skład konsorcjum Pillman Enterprises.
Korporacja niedługo potem postanowiła wykorzystać stację jako przyczółek do planowanej wyprawy
na Marsa.
Z niewiadomych względów Organizacja Narodów Zjednoczonych, pomimo o wiele mniejszego zaawansowania prac i niewielkich korzyści
praktycznych, postanowiła dalej rozwijać projekt
księżycowego osiedla, które zostało otwarte w 2005
roku. ONZ zwlekała z jego oficjalnym otwarciem
do chwili, gdy spłacone zostały wszystkie kredyty
zaciągnięte na budowę bazy, a księżycowe mia-

62

Rozdział pierwszy

sto zostało trochę rozbudowane, co pozwoliło na
jego częściowe uniezależnienie od dostaw z Ziemi.
W międzyczasie „MoonCity” obsadzono zaufanymi ludźmi i dokładnie przetestowano. Okazało się
też, że pod przykrywką ONZ działała jakaś organizacja, która w 2010 roku przejęła kontrolę nad
„MoonCity” i rządzi nim do dzisiaj. Nie wiadomo,
jak długo baza zachowa swój status. W międzyczasie stała się schronieniem dla nielicznej garstki ludzi, którzy postanowili uciec przed długimi rękami
konsorcjów. Choć w księżycowym mieście panują
bardzo surowe warunki i ostra dyscyplina, dzięki
której można szybko wykryć intruzów, jest ono
przez swoich mieszkańców nieformalnie nazywane „Freedom” (czyli „Wolność”).
Od czterech lat prawie nikt z Ziemi nie może
dotrzeć do księżycowego miasta. Odwiedzają je jedynie chińskie półautomatyczne promy i nieliczne
pojazdy kilku korporacji, które za straszliwie wygórowane opłaty dowożą pocztę i niezbędne części
zamienne. Pasażerowie z zewnątrz mogą się dostać
na pokład tych statków tylko dzięki gigantycznym
łapówkom, które niestety nie zawsze skutkują. Ponadto jest to podróż tylko w jedną stronę. W międzyczasie, mimo wielu prób, żadnemu z konsorcjów nie udało się przejąć kontroli nad księżycową
bazą, jednak wciąż nie dają za wygraną, uciekając
się do prób sabotażu. Bez wątpienia najskuteczniejszą metodą przejęcia „MoonCity” byłaby jego
całkowita blokada, jednak skłócone firmy nie
mogą dojść do żadnego porozumienia.
Różne źródła podają, że Pillman Enterprises
i Future Guide Corporation przygotowują się do
budowy drugiego księżycowego miasta opatrzonego kryptonimem TFX. Jego przeznaczenie nie jest
nikomu znane.

WYPRAWA NA MARSA
Niewiele wiadomo na temat pierwszej wyprawy
człowieka na czwartą planetę Układu Słonecznego.
Oficjalne materiały Pillman Enterprises podają, że
ludzka stopa po raz pierwszy dotknęła powierzchni Czerwonej Planety 5 lutego 2012 roku, gdy
statek wyprodukowany przez firmę Lockheed po
wielu miesiącach podróży dotarł do celu. Niewiele
osób jednak potrafi odróżnić prawdę od propagandy, gdyż program kosmiczny zawsze był jedną
z najlepiej strzeżonych tajemnic konsorcjów Pillman Enterprises i Future Guide Corporation.

Pojazd wyprawy marsjańskiej powrócił już na
Ziemię, dostarczając wiele różnorodnych próbek
i nowych, ciekawych danych, które zainteresowały rzesze naukowców na całym świecie. Niestety,
dostęp do tych materiałów dla ludzi spoza grona
pracujących nad projektem korporacji jest ściśle
limitowany. Być może dlatego zanotowano ostatnio spory napływ chętnych do pracy naukowej
w firmie Future Guide. Tymczasem konsorcjum
Pillman Enterprises, które wcześniej mocno reklamowało całe przedsięwzięcie, urządza różne spotkania i imprezy z udziałem astronautów uczestniczących w wyprawie. Czy rzeczywiście byli oni na
Marsie, czy też statek był bezzałogowym robotem?
Tylko kilkanaście osób na Ziemi zna odpowiedź
na to pytanie.

PRZEMIANY
Ziemia kontrolowana przez ponadnarodowe konsorcja nie różni się tak bardzo od naszego, rzeczywistego świata drugiej połowy dwudziestego wieku, podzielonego granicami na odrębne państwa,
które sprawują opiekę nad swymi obywatelami.
W 2014 roku podziały narodowościowe jednak
nie są już tak ważne, a po wprowadzeniu zunifikowanej jednostki płatniczej jeden z wyznaczników
odrębności państwowej zniknął. Ostały się głównie różnice kulturowe i bariery językowa, choć nie
wiadomo, jak długo przetrwają.
Idea globalnej wioski przyczyniła się do powstania sieci telewizyjnych nadających w całej Europie i obu Amerykach prawie identyczny program,
lekko tylko modyfikowany w zależności od tego,
w jakim kraju ma być emitowany. Wszyscy oglądają dziesiątki mydlanych oper, które propagują
pożądany przez odpowiednie konsorcja styl życia.
Wszyscy pasjonują się tymi samymi teleturniejami,
które różnią się od siebie jedynie nazwami finansujących je firm. Rozrywka, zaspokajająca najprostsze
instynkty, stała się narzędziem manipulacji społeczeństwem. Nie propaguje ona żadnych szczytnych
idei, nakłania jedynie do konsumpcji i pozwala na
chwilę zapomnieć o trudach życia. Ma za zadanie
utrzymywać i utrwalać pożądany przez korporacje
światopogląd i styl życia, a zarazem odciągać uwagę
pracownika od tego, co może obniżać jego wydajność, oraz od treści niewygodnych dla firmy.
Propaganda korporacyjna cały czas opowiada
o powiększającym się dobrobycie ambitnych praŚwiat
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cowników i o zapewnianym przez firmę poczuciu
bezpieczeństwa. Jednocześnie reklamy wciąż pokazują ludzi prowadzących wyidealizowane życie
rodzinne. To wszystko jest fikcją. Im więcej zapewnia ci konsorcjum, tym więcej od ciebie wymaga
i tym mniej masz wolności osobistej. Ludzie pracują coraz ciężej, aby zadowolić swojego pracodawcę
i nie wypaść z wyścigu o lepsze stanowiska. Na
życie prywatne i rodzinę nie ma już czasu. Wolna
wola szeregowego obywatela – pracownika konsorcjum – jest fikcją.
Nastała epoka plastykowego szczęścia, urojonego dobrobytu i iluzorycznej wolności. Świat się
nie skończył wraz z przełomem wieków, lecz wiele
starych wartości upadło. Panuje duchowa pustka,
a ludzie zaczynają się coraz bardziej od siebie oddalać. Chwilę modlitwy i kontemplacji zastępuje
nam wizyta u psychoterapeuty, a bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – pogawędka za pośrednictwem sieci komputerowych. Zamiast wyjść
z domu na spacer lub spotkać się z przyjaciółmi
ludzie wolą wchodzić w wirtualny świat generowany we wnętrzach bezdusznych maszyn. Tradycyjne
życie towarzyskie umiera, a ludzie przestają nawet
uprawiać seks w normalnym tego słowa znaczeniu
– domowa końcówka sieciowego komputera oraz
kilka plastykowych rekwizytów lub zmodyfikowany kombinezon do rzeczywistości wirtualnej
pozwalają uczestniczyć w wymyślnych i ekstrawaganckich grach i zabawach erotycznych.
Sieć opanowała nie tylko nasze życie intymne.
Za jej pomocą możemy także pracować, nie opuszczając przy tym naszego domu. Zamiast jechać do
biura, możemy wykonywać różne prace biurowe,
nie ruszając się z naszej sypialni. Teoretycznie takie rozwiązanie daje nam więcej wolnego czasu,
jednak w praktyce powoduje, że wciąż pracujemy.
Mało kto wyłącza komputer, ponieważ pracodawca wymaga, abyśmy byli stale dyspozycyjni. Czasem nie odchodzimy od maszyny przez cały dzień
w obawie przed utratą premii lub możliwości
awansu. Jedyną dobrą stroną tego rozwiązania jest
fakt, że pracując w domu, nie musimy wychodzić
na ulice, które stają się coraz bardziej niebezpieczne. Przestępczość rośnie, szczególnie w dużych
aglomeracjach i w krajach rozwijających się, a chaos ogarnia kolejne dzielnice wielkich, przeludnionych miast.
Zwyczajny człowiek czuje się na ulicy zagrożony nie tylko z powodu wysokiej przestępczości,
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lecz także z uwagi na coraz częstsze zamachy terrorystyczne i napiętą sytuację pomiędzy konsorcjami. Oficjalne tłumaczenia wzrostu fali terroru
spowodowanej ofensywą terrorystów islamskich
i anarchistów ekologicznych już nie wystarczają. Nie wszystkie zamachy i związane z nimi akcje odwetowe da się w ten sposób wytłumaczyć,
zwłaszcza te na wysokich urzędników konsorcjów.
W dużych miastach wprowadza się niekiedy godzinę policyjną, co oczywiście dotyczy także Harmont, które na dodatek znajduje się w pobliżu tak
newralgicznego punktu, jak jedna ze Stref.

SwiaT wedŁUG KonSorCjÓw
Każdy, kto pracuje w jednej z firm lub spółek należących do którejś z korporacji, zarabia dostatecznie dużo pieniędzy, aby móc żyć na poziomie
odpowiadającym swojemu stanowisku. Najniższa
płaca oferowana przez „opiekuńcze” firmy pozwala wynająć małe mieszkanie w osiedlu korporacyjnym, a raczej w korporacyjnej Enklawie
Bezpieczeństwa. Od kilku lat powstaje coraz więcej zamkniętych osiedli, ogrodzonych od świata zewnętrznego pasem muru i strażników. Na
ich terenie znajdują się do wyłącznej dyspozycji
mieszkańców sklepy, szkoły, żłobki i restauracje
serwujące tanie i pożywne posiłki. Wprowadzając się do nowego mieszkania, od razu dostajemy
w prezencie telewizor i abonament jednej ze stacji
telewizji kablowej, w której większościowe udziały
posiada zatrudniająca nas korporacja. Pieniędzy
na koncie co miesiąc starcza jeszcze na kilkukrotne
wyjście do kina lub nocnego lokalu rozrywkowego. Raz do roku przysługuje pracownikowi urlop,
który spędza się wraz z kolegami z pracy na wczasach dotowanych przez firmę. Lojalni pracownicy
mogą spodziewać się podwyżki lub nawet awansu,
co automatycznie pozwala im poprawić swój standard życia.
Konsorcjum oczekuje, że pracownicy będą
swoje dzieci posyłać najpierw do bezpłatnego
żłobka pracowniczego, później do finansowanego przez firmę przedszkola, szkoły i tak dalej.
Od paru lat już na etapie przedszkola specjalni urzędnicy korporacyjni zaczynają wyławiać
z grupy rówieśników najzdolniejsze jednostki
i bacznie obserwują ich dalszy rozwój. Według
najnowszych projektów konsorcjów, dzieci już od
najwcześniejszych lat będą bombardowane przez

zmyślnie ukryte za parawanem bajek, komiksów
i seriali telewizyjnych hasła kształtujące ich charakter i światopogląd. W szkołach podstawowych
najzdolniejsi lub najbardziej podatni na wpływ
propagandy będą w dyskretny sposób wabieni do
najróżniejszych kółek zainteresowań i organizacji
młodzieżowych, gdzie z czasem przejdą gruntowną indoktrynację, po czym zostaną wykorzystani
do wywierania wpływu na kolegów ze szkoły.
Szkoła średnia oraz studia są płatne, więc tylko
najzdolniejsi mogą liczyć na bezzwrotną pożyczkę,
którą może udzielić im jedno z przedsiębiorstw
i spółek wchodzących w skład konsorcjum, pod
warunkiem, że finansowana osoba później podejmie w nim pracę. Niektórzy próbują wygrać stypendium na corocznej loterii organizowanej przez
korporacje dla swoich lojalnych pracowników.
Ci, którzy nie mają tyle szczęścia, mogą starać się
o kredyt w jednym z banków należących do firmy,

która po ukończeniu przez kredytobiorcę studiów
przyjmuje go do pracy i rozkłada spłatę kredytu
na pięć do dziesięciu lat w zależności od wyników
w nauce. W ten sposób po spłacie kredytu w szeregach korporacji pozostaje lojalny i sprawdzony
pracownik, którego jedynym sposobem na życie
jest droga powolnego awansu oferowana przez
pracodawcę.
Konsorcja dobrze wiedzą, że głodni i niezadowoleni ludzie są nieposłuszni, a przez to niebezpieczni. Dlatego obecnie te wielkie firmy starają
się nie zwalniać zbędnych lub mało wydajnych
pracowników, tylko przenoszą ich na inne miejsca
w hierarchii i strukturze firmy. Ogromny aparat
reklamowo-propagandowy korporacji pobudza
zatrudnionych do wydajniejszej pracy i motywuje
do podnoszenia wydajności obietnicami nowych
awansów, dodatkowych przywilejów i wspaniałych
możliwości, jakie wiążą się z wyższymi zarobkami.

CYFROWE PIENIĄDZE
Od połowy lat dziewięćdziesiątych na świecie zaczęły się upowszechniać cyfrowe pieniądze. Stało
się to możliwe dzięki „inteligentnym” kartom kredytowym i powszechnej komputeryzacji nie tylko
sektora bankowego, lecz także prawie wszystkich
placówek handlowych i usługowych. Przełom wieków przyniósł powstanie ogólnoświatowego standardu płatniczego i jednego rodzaju walorów pieniężnych, zwanego International Currency Unit
(w skrócie ICU), co oznacza Międzynarodową
Jednostkę Monetarną. Pieniądz ten, silnie wspierany i wyraźnie faworyzowany przez konsorcja, wyparł ogromną liczbę walut narodowych, przez co
w ciągu dziesięciu lat tradycyjne pieniądze zniknęły z legalnego obiegu i stały się muzealnymi eksponatami. ICU, często nazywana „kredytem” lub
„jednostką kredytową,” jest powszechnie akceptowaną formą płatności na terenie całej Ameryki
Północnej, w kilku bogatszych krajach Ameryki
Południowej, a także w prawie całej Europie, gdzie
zastąpiła ECU, walutę Wspólnoty Europejskiej,
i w niektórych krajach azjatyckich (przykładowo
w Zjednoczonej Korei oraz w Japonii). Ponadto
ICU doskonale funkcjonuje w sieciach komputerowych, za których pośrednictwem można bezproblemowo dokonywać wszelkich zakupów.
Pomimo starań korporacji dominacja International Currency Unit nie jest całkowita. W Rosji, wciąż zacofanej i nieposiadającej dostatecznie
rozbudowanej sieci informatycznej, a także w zamkniętych Chinach i w przeżartej przez anarchię
Afryce, ICU jest często pozbawione wartości lub
wykorzystywane w bardzo ograniczonym stopniu.
W tych krajach powrócono do stosowania kruszców i kamieni szlachetnych, wciąż mających tam
dużą wartość i znaczenie. Poza tym, w opanowanych przez ICU krajach, stare pieniądze, pozornie
nieaktualne lub egzotyczne waluty, wciąż są wykorzystywane na czarnym rynku. Zdezaktualizowane banknoty i monety ze złota służą jako środek
płatniczy w półświatku, gdzie dzięki ich stosowaniu unika się nadzoru i rejestracji wszelkich transakcji, nieustannie prowadzonej przez komputery
korporacyjnych banków. Należy zaznaczyć, że
posiadanie starych walut jest czasem postrzegane
jako dowód nielojalności i nieczystych powiązań.
Znalezienie przez służby wewnętrzne niektórych
konsorcjów papierowych walorów u osób na klu-
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Używki i narkotyki
w roku 2014
Stresy związany z codzienną walką o byt jest
dla wielu takim samym problemem jak przed
laty. Dlatego mimo silnej presji społecznej
ludzie wciąż sięga po papierosy. Warto nadmienić, że są one częściowo zdelegalizowane i palenie ich w miejscach publicznych jest
przestępstwem. Niektórzy nie poprzestają
na tym i pomagają sobie, paląc papierosy
z opium lub marihuaną bądź też przyjmując
słabe leki psychotropowe lub zwalczające
depresję – wszystkie te substancje można bez problemu dostać spod lady w prawie każdej knajpie lub aptece. Posiadanie
i używanie tego rodzaju środków jest obecnie przestępstwem tylko w teorii, gdyż konsorcja uważają, że owe substancje czynią
społeczeństwo bardziej uległym i podatnym
na manipulację. Nie zapominajmy też o alkoholu, choć pod tym względem niewiele się
przez te wszystkie lata zmieniło.
Niektóre konsorcja lub należące do nich
przedsiębiorstwa chemiczne kiedyś próbowały upowszechniać „cudowne leki” stworzone na bazie obcych substancji. Po wpadce
GeniCyber Consortium z Brainboostem i po
wypłaceniu przez tę ﬁrmę setek milionów
ICU w odszkodowaniach, wszystkie medykamenty stworzone na bazie pozaziemskich
technologii zniknęły z aptek. Wciąż jednak
można dostać takie podejrzane specyﬁki,
tyle że na czarnym rynku. Oczywiście towarzyszą im stare i od lat zażywane narkotyki –
heroina, kokaina i inne. Raz w modzie jest to,
raz coś innego.
Warto zaznaczyć, że wiele z nowych narkotyków i używek ma różne, nieraz nadzwyczaj
interesujące lub przydatne w wyjątkowych
sytuacjach efekty działania. Dobrym przykładem takiej substancji jest specyﬁk znany
jako Hastener – poprawiający koordynację
i przyśpieszający ogólny czas reakcji. Trzeba
tylko pamiętać, że są to środki nowe i nie do
końca przetestowane, dlatego ich stosowanie jest bardzo ryzykowne.

Brainboost
Brainboost powstał w laboratoriach jednej z dużych ﬁrm chemicznych należącej do GeniCyber Syndicate jako nieuzależniający lek
na depresje. Przy jego syntetyzowaniu wykorzystano nowe technologie pochodzące ze Stref. Oﬁcjalnie nazwano go „Optiremac”,
lecz wkrótce wszyscy znali go tylko pod nazwą Brainboost. Swoje
nieformalne miano zyskał dzięki temu, że niezwykle ułatwiał zapamiętywanie wszelkich informacji (należy zaznaczyć, że nie zapominamy niczego, co zapamiętaliśmy pod wpływem tej substancji),
a także z uwagi na skuteczne zwalczanie stanów depresyjnych
i zwiększanie zapału do pracy.
Narkotyk wkrótce po swojej rynkowej premierze w 2002 roku upowszechnił się i zyskał pewną popularność. Jego kariera skończyła
się po dwóch latach, gdy w pełni poznano skutki uboczne. Okazało
się bowiem, że Brainboost tylko pozornie nie uzależnia – odstawienie go na dłuższy czas już po trzech lub czterech użyciach powoduje
powolną utratę wolnej woli, a po paru latach utratę wzroku, słuchu
i dotyku (następuje nieodwracalna degeneracja niektórych partii
mózgu). Dłuższe stosowanie narkotyku jest równie niebezpieczne.
Po paru miesiącach zaczynamy zapamiętywać wszystko i wszędzie
– kolory ubrań przechodniów, ceny w sklepach, słowa piosenek
w radiu – do chwili, gdy oszalejemy.
Obecnie produkcja Brainboostu jest całkowicie zakazana. Wciąż jednak zdarzają się przypadki wykorzystywania go do ubezwłasnowolniania ludzi. Do dziś rozmaite zakłady opieki społecznej zamieszkuje
około 150 tysięcy osób okaleczonych przez narkotyk.
Brainboost przyjmowany jest w postaci doustnych kapsułek żelatynowych, zawierających gęsty żel
(narkotyk występuje tylko w takiej postaci). Po przedawkowaniu w ciągu kilkudziesięciu minut następuje śmierć kliniczna. Inaczej rzecz ujmując, wypalamy się raz na zawsze.

Hastener
Ta substancja została odkryta przypadkiem w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku w jednym
z oddziałów Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich. Jeden z laborantów nie umył
zlewki, w której próbowano rozpuszczać w kwasie
jakiś artefakt, i zrobił sobie w niej kawę. Po jej wypiciu nagle poczuł się niezwykle zwinny i szybki,
zdolny niewiarygodnie szybko reagować na każdą
zmianę w otoczeniu. Krótkie dochodzenie wyjaśniło przyczynę takiej przemiany, która jednak okazała się tymczasowa.
Naukowcy informację o tym odkryciu opublikowali jak zwykle w Biuletynie, nie przypuszczając,
że substancja o tak niezwykłych właściwościach
z pewnością zainteresuje niektórych ludzi o niezbyt
czystych sumieniach. Wynikiem krótkowzrocznej
decyzji szefa instytutu było upowszechnienie się
na czarnym rynku zarówno Hastenera, jak i relatywnie prostej metody jego produkcji.
Hastener po spożyciu skrajnie podwyższa sprawność i koordynację postaci, jak również jej reﬂeks
(w mechanice gry oznacza to, że ranga atrybutu
podstawowego Koordynacja, a także rangi umiejętności Akrobatyka i Reﬂeks naszego bohatera
tymczasowo podnoszone są do Legendarnej na
dwie godziny czasu gry; ponadto bohater czasowo zyskuje stygmat „Nadzwyczajny reﬂeks”). Po
pewnym czasie działanie substancji ustępuje, a delikwent, który ją zażył, traci przytomność, majaczy,
ma drgawki i konwulsje trwające od 5 do 10 godzin
(można je zwalczyć, zażywając kolejną dawkę narkotyku). Każde użycie Hastenera bardzo wyczerpuje organizm.
Od Hastenera można się uzależnić, zażywając więcej niż jedną dawkę w ciągu 72 godzin. Dłuższe stosowanie narkotyku powoduje szybką utratę władzy
w kończynach (porażenie mięśni prążkowanych).
Z uzależnienia można wyjść za pomocą długotrwałej terapii witaminowej. Przedawkowanie powoduje nieodwracalny paraliż układu oddechowego.
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czowych stanowiskach może wzbudzić podejrzenia lub zainicjować długotrwałą inwigilację.
Cyfrowy obieg pieniądza spowodował, że
wszelkie transakcje przestały być anonimowe –
każdy zakup dokonywany za pośrednictwem karty, nawet tak błahy, jak kupno ciastka lub paczki
prezerwatyw, jest rejestrowany razem z naszymi
danymi przez system bankowy. Obecnie w krajach opanowanych przez ICU nikt nie możne
normalnie funkcjonować bez swojej karty i nawet
bezrobotni otrzymują takowe. Teoretycznie tak
rozwinięta kontrola nad przepływem pieniędzy
powinna wyeliminować wiele przestępstw, jednak
w rzeczywistości wprowadzenie cyfrowych pieniędzy spowodowało powstanie wielu nowych rodzajów wykroczeń.
Powstały gangi specjalizujące się w wyłudzaniu pieniędzy za pomocą siły lub podstępu.
Niektórzy informatycy pracujący dla różnych organizacji przestępczych specjalizują się we włamaniach do banków, a także w oszukiwaniu urządzeń
kasowych, terminali pieniężnych oraz w łamaniu
zabezpieczeń kart płatniczych. Choć jest to niezwykle utrudnione przez zaawansowane techniki
kryptograficzne oraz szereg fizycznych i cyfrowych
zabezpieczeń znajdujących się we wszystkich wymienionych urządzeniach, postęp technologiczny
i ludzka pomysłowość czyni tego rodzaju kradzieże możliwymi. Proceder jest bardzo niebezpieczny
i zaciekle zwalczany przez konsorcja, lecz hackerzy
nadal uważają go za opłacalny.

LĄDOWANIE A RELIGIE
Fakt Lądowania spowodował powstanie wielu niecodziennych sekt religijnych. Ludzie, przerażeni
lub natchnieni myślami o kontakcie z obcą cywilizacją, zaczęli gwałtownie się przyłączać się do
starych i nowych kościołów. Wielu poszukiwało
ukojenia w słowach nawiedzonych przywódców
religijnych, którzy głosili nadejście Królestwa
Niebieskiego i Mesjasza pod postacią obcych artefaktów. Inni ostrzegali przed demonami, jakie
wyłonią się ze Stref, będących, wedle ich słów,
przedsionkiem piekieł. Niektórzy zapowiadali rychły koniec świata i nawoływali do powszechnej
pokuty lub do popełniania zbiorowego samobójstwa. W buntowniczym i nader burzliwym okresie
drugiej połowy lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku powstały kościoły nawiązujące swoją

Twój dom
Jest późny wieczór. Jedziesz powoli, zmęczony siedzeniem do późna w pracy. Już dawno nie byłeś
w swoim macierzystym biurze, lecz czasem trzeba tam zajrzeć. Niestety, szef miał dziś zły humor i szukał dziury w całym, więc zmusił wszystkich obecnych do wytężonej pracy i kazał jeszcze raz przerobić
kwartalny raport. Na dodatek okazało się, że wszystko musi być gotowe jeszcze dziś, ponieważ jutro
ma się odbyć spotkanie zarządu.
Ciche mruczenie elektrycznego silnika twojego EcoPro działa na ciebie usypiająco. Dobrze, że
już widać budkę strażników pilnujących twojej Enklawy Bezpieczeństwa. Krótka kontrola i rutynowy zestaw pytań nieco cię otrzeźwiła. Podobno znowu był gdzieś zamach na pracowników twojej ﬁrmy. Dobrze, że nie padło na ciebie. Przyśpieszasz, aby szybciej znaleźć się w swoim małym
mieszkanku na korporacyjnym osiedlu. Jeszcze z samochodu łączysz się za pośrednictwem swojego telefonu komórkowego z domowym komputerem i nakazujesz mu napełnić wannę ciepłą wodą,
a także włączyć kuchenkę mikrofalową, do której przed wyjściem wstawiłeś swój obiad. W sam raz się
nada na późną kolację.
Parkujesz. Powoli wchodzisz po schodach – trochę ruchu ci nie zaszkodzi. Powinni jednak wreszcie
naprawić tą zepsutą windę. Otwierasz mieszkanie swoją kartą z symbolem korporacji. Nalewasz sobie szklankę soku ze szklarniowych pomarańczy modyﬁkowanych genetycznie. Podobno jest bardzo
zdrowy, a na dodatek zawiera więcej witamin niż sok ze zwykłych owoców. Szybko zjadasz swój posiłek, jednocześnie przeglądając nagłówki dzienników na ekranie swojego sieciowego komputera.
Terminarz przypomina, że trzeba już opłacić kodowane kanały z ﬁlmami dla dorosłych. Teraz jesteś
jednak zbyt zmęczony, aby na nie patrzeć, a opłaty równie dobrze możesz potwierdzić rano. Ściągasz
ubranie i zmęczonym krokiem kierujesz się w stronę łazienki.
Gdy drzemiesz w gorącej wodzie, dzwoni twoja druga była żona i przypomina ci, że w ubiegły weekend
miałeś odwiedzić córkę. Cóż, zapomniałeś nawet, jak się ona nazywa. Jutro to sprawdzisz. Jutro na
wszystko znajdziesz chwilę czasu. Jutro będzie lepiej…

ideologią do faktu Lądowania, takie jak „Chrystusa Skażonego”, „Mesjasza z Deneba” oraz znany
z charytatywnej działalności na rzecz ofiar Lądowania „Objawienia Kosmicznego”.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat większość
takich zgromadzeń upadła, zanikła lub nawet została zmuszona do rozwiązania się z uwagi na swoje przestępcze praktyki. Niektóre sekty były i są
niebezpieczne – część z nich dlatego, że zniszczyły
światopogląd wielu ludzi w imię przybliżania i pogłębiania ich wiary. Inne zaś dlatego, że faktycznie
doprowadziły do śmierci lub okrutnego fizycznego
bądź psychicznego okaleczenia wielu swoich zwolenników.
Tylko kilka spośród nowych ugrupowań religijnych istnieje do dziś, znajdując wiernych wyznawców i potężnych protektorów nawet wśród
niektórych konsorcjów, które pod pozorem działalności duszpasterskiej jeszcze bardziej uzależ-

niają ludzi od siebie. Kilka przykładowych zgromadzeń i stowarzyszeń o religijnym charakterze
opisano poniżej.
Watykan dość długo nie komentował samego faktu Lądowania i dopiero pod naciskiem
wiernych oświadczył, że Strefy nie mają żadnego
związku z religią oraz jakimikolwiek prawdami
wiary. Nigdy jednak Stolica Apostolska nie wypowiedziała się w wiążący sposób na temat istnienia
obcych cywilizacji i możliwości kontaktu związanych z Lądowaniem. Inne duże kościoły chrześcijańskie postąpiły podobnie.
Do 2014 roku sytuacja się ustabilizowała,
choć niektóre mniejszości religijne lub sekty nadal bardzo aktywnie promują Strefy, głosząc, że
pochodzi z nich wszelkie dobro, a Lądowanie było
znakiem nowych czasów. Ich działalność jednak
ostro krytykują różne zgromadzenia przeciwne
wykorzystywaniu artefaktów i obcych technologii.
Świat
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Przykładowo należy do nich niezwykle aktywny
i dość popularny „Kościół Czystej Ziemi,” organizacja bardziej ekologiczna niż religijna.

Kościół Chrystusa Skażonego
Jest to heretycki odłam Kościoła rzymskokatolickiego, będący jednym z pierwszych zgromadzeń
religijnych powstałych po Lądowaniu, traktujący
to wydarzenie jako materialny dowód na istnienie
Boga. Omawiany Kościół zdobył w swoich początkach dużą popularność, a wkrótce potem zaczęły

pojawiać się jego rozmaite pomniejsze odłamy
tworzone przez nawiedzonych kaznodziejów,
z których żaden nie wytrzymał próby czasu tak dobrze, jak macierzysty kościół Chrystusa Skażonego.
Kaznodzieje z tego zgromadzenia głoszą ponowne nadejście nowego Zbawiciela. Według
nich wyłoni się On z jednej ze Stref i będzie żył
wśród nas jak zwykły człowiek, aby doświadczyć
wszystkich upokorzeń i krzywd, jakie ofiarowuje ludzkości dzisiejszy świat. Za rzecz niepodlegającą dyskusji wierni tej sekty uznają, że nowy

Być człowiekiem konsorcjum
Wiążąc swój los z jakimś konsorcjum, musimy pamiętać, że te firmy nie wybaczają. Pozornie ich intencje są dobre, jednak w rzeczywistości prezesi pragną za wszelką cenę kontrolować nasze życie,
odbierając nam resztki wolności osobistej i wpajając nam i naszym dzieciom swoje własne ideały,
puste i pełne fałszu. Podejmując pracę w jednym z konsorcjów, możemy liczyć na dużą emeryturę, dostatnie życie i wiele rozrywek. Musimy jednak przy tym pamiętać, że będziemy pod stałym
wpływem ich barwnej propagandy, zakamuflowanej pod postacią reklam i finansowanych przez
firmę widowisk. Musimy też być świadomi, że każde odstępstwo od normy jest skrupulatnie notowane przez zwierzchników. Im bardziej istotne jest nasze stanowisko, tym uważniej będą się nam
przyglądali funkcjonariusze wewnętrznych służb bezpieczeństwa. W najlepszym wypadku po małej wyprawie do innej części miasta nagle stracimy premię. W najgorszym – po prostu znikniemy.
Oddając się w ręce konsorcjów, pomagamy im tworzyć nowy porządek świata. Możemy być pewni, że to wygodne życie się skończy, gdy już wszyscy znajdziemy się pod ich nadzorem. Wtedy będziemy już tylko bezwolnymi marionetkami, pozbawionymi ludzkich uczuć istotami, które już nie
są zdolne do samostanowienia. Tylko od nas zależy, czy do tego dojdzie.

Karty a identyfikacja obywateli
Konsorcja dążą obecnie do przekształcenia kart płatniczych w karty identyfikacyjne w pełnym znaczeniu tego słowa. Już dziś można z łatwością prześledzić historię naszych wydatków, lecz to nie
wystarcza korporacjom. Ich pragnieniem jest, aby na naszej karcie płatniczej były zapisywane różne
inne informacje. Dzięki tej opcji będzie można do pamięci karty wpisać przykładowo nasze prawo
jazdy lub polisę ubezpieczeniową, a także różne inne drobiazgi, takie jak informacje na temat stanu
składek w klubie golfowym, numery telefonów znajomych bądź też liczbę posiadanych przez nas akcji. Poza tym karta może stać się też kluczem do mieszkania, samochodu i skrytki w banku. Wszystko
to wydaje się udogodnieniem, dopóki nie uświadomimy sobie zagrożeń związanych ze stosowaniem
tego rodzaju kart.
Karta teoretycznie może zostać wszechstronnie zabezpieczona przed wykorzystywaniem przez
nieautoryzowanych użytkowników, lecz jej właściciel – nie. Nawet niezbyt brutalny przestępca z łatwością wymusi na nas wykonanie przelewu na jego konto, a przy okazji zdobędzie różne informacje
na nasz temat. Pamiętajmy, że tracąc plik banknotów, zostajemy jedynie pozbawieni części naszych
pieniędzy, gubiąc zaś kartę, tracimy nie tylko świadectwo swojej obecności w cywilizacyjnej dżungli,
lecz także możliwość poruszania się w niej do chwili otrzymania duplikatu. W chwili, gdy na kartach
zostaną zakodowane wszelkie dotyczące nas informacje, stracimy swoją anonimowość i od tej chwili
już zawsze będzie można obserwować nasze ruchy.

70

Rozdział pierwszy

Mesjasz będzie naznaczony piętnem Skażenia,
co ma dopełnić goryczy jego egzystencji. Wierni
od lat obserwują Strefy i przyległe do nich siedliska ludzi w nadziei, że znajdą swego Zbawiciela.
W ostatnich latach zaczęły się szerzyć plotki,
wedle których członkowie tego Kościoła porywają dzieci, przede wszystkim te, które podlegają Skażeniu. Wiele spośród porwanych pociech
rodzice odnajdują po tygodniu, lecz niektóre
z nich znikają na zawsze. Nikt nie wie, jakie cele
przyświeca porywaczom, ani jakie są dalsze losy
porwanych, którzy nie zostali odnalezione do
dziś. Innym interesującym elementem związanym
z omawianą sektą jest istniejący w niej kult Skażenia – wszyscy kaznodzieje podlegają Skażeniu,
a wierni podobno są przez nich przy użyciu artefaktów oraz dziwnych praktyk naznaczani piętnem Strefy.

Sekta Kosmicznej Nirvany
Zgromadzenie zostało założone pod koniec lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez nawiedzonego guru, który kazał na siebie mówić Boon. Jego
ideologia była połączeniem wybranych elementów
buddyzmu z pewnymi oryginalnymi obrzędami,
propagowała spokój i harmonię ducha. Od członków sekty wymagano lojalności i bezwzględnego
zaufania do guru. Zgromadzenie w początkowym
okresie swego istnienia było bardzo hermetyczne i zhierarchizowane, a dla intruza z zewnątrz
niemal nie do przeniknięcia. Gdy w połowie lat
siedemdziesiątych nastąpiło Lądowanie, doktryna sekty zaczęła ewoluować. Odchodzono coraz
bardziej od założeń buddyzmu, uznając medytację
i pracę za jedyne sposoby pozwalające na osiągnięcie oświecenia i uwolnienie się od cierpienia.
Nie były to jedyne zmiany, jakie przeszła sekta w tym okresie. Znacznie wzrosła liczebność
wiernych, a sytuacja materialna zgromadzenia
poprawiła się. Do duchowych przewodników sekty zaczęły zgłaszać się z prośbą o poradę rozmaite
osoby, niektóre nawet bardzo zamożne i wpływowe. Boon i jego bliscy współpracownicy zaczęli
zdobywać coraz większe wpływy. W roku 1983
sekta miała na całym świecie ponad trzy tysiące
świątyń i zgromadzeń wiernych. Niekontrolowany
wzrost potęgi trwałby zapewne do dzisiaj, gdyby
prasa nie ujawniła na rok przed końcem wieku,
że Boon, duchowy przywódca sekty, oraz grupa
najwyższych dostojników zgromadzenia posiada

Organizacja Sekty
Kosmicznej Nirwany
Podstawową jednostką organizacyjną sekty
jest grupa i jej guru. Na każdą grupę składa
się od kilku do kilkunastu osób, a nadzór nad
nią sprawuje ich osobisty nauczyciel zwany
guru, będący zarazem opiekunem i duchowym
przewodnikiem. Grupa spędza cały czas razem
i dzieli ze sobą wszystkie radości i smutki, dotyczy to także nagród i kar. Grupy mieszkają
razem w zgromadzeniu, które zlokalizowane
jest obok świątyni sekty na zasadach podobnych do tych, jakie rządzą chrześcijańskimi
klasztorami. Opiekunowie wszystkich grup,
składających się na jedno ze zgromadzeń,
tworzą razem grupę drugiego stopnia. Przywódcą i opiekunem tej grupy, czyli jej guru, jest
zazwyczaj duchowny sprawujący opiekę nad
świątynią. Taki podział ciągnie się dalej na tych
samych zasadach aż do grupy siódmego stopnia, której opiekunem jest przywódca Kościoła. W ten sposób sprawuję on duchową opiekę
poprzez swoich przedstawicieli nad każdym
członkiem zgromadzenia.

zadziwiająco duże zasoby gotówki, które są ulokowane w strategicznych gałęziach przemysłu. Żądni
sensacji dziennikarze spekulowali nawet, że niektóre konsorcja są pod wpływem nawiedzonego
mistyka, który snuje obłąkane plany podporządkowania sobie wszystkich narodów świata.
W tym czasie wiele państw zaczęło ujawniać,
że ich służby specjalne uważnie śledzą poczynania
sekty. Ze wstępnych wniosków wynikało, że dalszy
rozwój organizacji w obranym kierunku może stanowić realne zagrożenie. Wedle krążących plotek
wstępującym do sekty robiono pranie mózgu, po
czym uzależniano ich psychicznie i fizycznie od
zgromadzenia. Cały skandal ucichł dopiero na początku nowego wieku, gdy przywódca sekty popełnił publicznie samobójstwo przez samospalenie,
a część świątyń rozwiązano. Zgromadzenie w ciągu ostatnich lat podzieliło się na kilka mniejszych
odłamów, lecz nadal zastanawiającym pozostaje
fakt, że pomimo tak wielu starań mających na celu
zlikwidowanie sekty i ukrócenie jej działalności,
funkcjonuje ona nadal i ciągle zdobywa nowych
Świat
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Wstępujemy do sekty
Postaci graczy, wypełniając swoje dążenia lub
szukając doraźnych korzyści, mogą zainteresować się opisanymi obok organizacjami. Czasem
bohaterowie zostaną zmuszeni do wstąpienia do
sekty przez okoliczności, gdy na przykład będzie
to dla nich jedyna droga ucieczki przed siepaczami maﬁi. Kiedy indziej bohaterowie zdecydują
się zasilić szeregi jednej z enigmatycznych organizacji religijnych, gdyż tylko takie posunięcie
umożliwi im ukończenie niezwykle ważnej misji.
Prowadzący może taki wątek świadomie uczynić
częścią intrygi. Może też, reagując na poczynania graczy, skorzystać z nadarzającej się okazji
i wpleść wątek związany z wybraną przez nich
sektą w następną opowieść. (Dalszych uwag poświęconych tworzeniu nowych historii i prowadzeniu gry w ogólności należy szukać w czwartej
części podręcznika).
Pamiętajmy, że postaci mogą też swoimi dokonaniami przyciągnąć uwagę przywódców niektórych z opisanych organizacji. W takim wypadku
ich przedstawiciele sami przyjdą do bohaterów,
aby spróbować ich zwerbować. Przynależność do
organizacji religijnych może być dla postaci graczy ciekawym, choć niebezpiecznym doświadczeniem – mogą dużo zyskać, lecz mogą też jeszcze
więcej stracić.
Autorzy chcieliby tu zaznaczyć, że nie namawiają
do wstępowania w rzeczywistym świecie do sekt,
organizacji religijnych bądź też do zmiany wiary.
Zawsze należy pamiętać, że ten podręcznik prezentuje ﬁkcyjny świat, będący tworem wyobraźni
autorów, a wszelkie podobieństwa do prawdziwych wydarzeń, idei oraz żyjących lub zmarłych
osób są całkowicie niezamierzone i przypadkowe.
Natomiast religia i wiara są kwestiami sumienia
czytelników.

wyznawców. Może wpływy i władza Kosmicznej
Nirwany są już tak duże, że nie można jej powstrzymać? Może szalony sen założyciela sekty
jest wciąż realizowany, tyle że w mniej widoczny
sposób?

Zgromadzenie Mesjasza z Deneba
Sekta powstała zaraz po Lądowaniu. Gdy okazało się, że nie jesteśmy sami we wszechświecie,
zdezorientowane rzesze ludzi nie wiedziały, czy
to dobrze, czy źle. Pierwsi kaznodzieje i założyciele Zgromadzenia Mesjasza z Deneba głosili teorię, że Lądowanie było dla nas znakiem od Boga
i przestrogą. Przestrzegali, że nie można się wywyższać ponad inne stworzenia zamieszkujące
naszą planetę, potępiali ludzką pychę. Członkowie tego Kościoła uważają, że zjawisko nazywane
Lądowaniem wcale nie było kontaktem z obcą cywilizacją. Według nich Strefy są miejscami naznaczonymi przez – jak sami mówią –„Palec Boży”.
Wszystkie anomalie występujące w Strefach tłumaczą jako zjawiska o znaczeniu symbolicznym,
które mają udowodnić nam, jak krucha może
być wiara w naukę jako jedyne źródło poznania.
Twierdzą, że tylko Bóg oraz wiara w słowo głoszone przez naznaczonych przez Niego ludzi mogą
stać się fundamentem do budowy nowego porządku na Ziemi. Członkowie Zgromadzenia uważają,
że Niebo znajduje się gdzieś w okolicy Deneba i ślą
w tym kierunku najróżniejsze sygnały, aby nawiązać osobisty kontakt z aniołami i Bogiem. Według
nich tylko ten, kto bezpośrednio skontaktuje się
z Istotą Najwyższą i udowodni Jej, że to właśnie
jemu należy się wstęp do Królestwa Niebieskiego,
może liczyć na zbawienie.
Przypuszcza się, że Kościół Mesjasza z Deneba
jest finansowany przez jedno z konsorcjów, gdyż
Zgromadzenie od samego początku popierało
wszelkie próby wykorzystywania Stref dla dobra
ludzkości. Kościół ma nawet własną stację telewizyjną, która cały czas nadaje kazania i transmisje
z zebrań wiernych z całego świata, programy popularnonaukowe o astronomii oraz audycje o tematyce quasi naukowej, wychwalające dobrodziejstwa płynące z wykorzystywania artefaktów.

Kościół Czystej Ziemi
Obecnie jest to organizacja o charakterze bardziej
ekologicznym niż religijnym. Powstała w latach
sześćdziesiątych jako sekta propagująca czystość

duchową. Sam fakt Lądowania nie zmienił charakteru Kościoła, jednak niepokoje związane z kataklizmami wywoływanymi prawdopodobnie przez
osoby podlegające Skażeniu spowodowały, że organizacja zaczęła nabierać charakteru ekologicznego. To jej członkowie jako pierwsi zaczęli głosić,
że Strefy mogą i, znając ludzką chciwość, zapewne
staną się przyczyną wielu nieszczęść i kłopotów.
W latach 1994-97 Kościół organizował liczne marsze protestacyjne oraz demonstracje przeciwko
wprowadzaniu do powszechnego użytku technologii opartych na substancjach pochodzenia
pozaziemskiego znajdowanych w Strefach. Zastanawiające jest, że pomimo przeciwstawiania się
ówczesnym tendencjom nakazującym korzystania
z pozaziemskich dobrodziejstw, Kościół Czystej
Ziemi cały czas poszerzał swe szeregi i zdobywał fundusze na coraz to nowe przedsięwzięcia.
Jednym z najbardziej znanych było stworzenie
szeregu siedlisk wolnych od obcych technologii,
ogólnie zwanych „Edenem”. Miały to być osady
usytuowane w miejscach znacznie oddalonych od
cywilizacji i pozbawione prawie wszelkiej z nimi
łączności. Każde z takich siedlisk miało być niemal
samowystarczalne, jednak z czasem wyszło na jaw,
że jest to tylko chwyt reklamowy, gdyż ich funkcjonowanie w systemie opartym wyłącznie o produkty wytwarzane na miejscu okazało się niemożliwe.
Obecnie na całym świecie jest ponad setka takich
osad, lecz tylko niektóre z nich są autentycznie odcięte od świata i zarządzane wedle pierwotnej idei.
Inne osiedla zaliczane do „Edenu” przekształciły
się z czasem w skupiska kosztownych domków
letniskowych.
Kościół Czystej Ziemi chyba tylko dzięki swojej sławie i ponad trzydziestoletniej historii wciąż
potępia i przeciwstawia się niektórym przedsięwzięciom wielkich konsorcjów. Przez wielu uważany jest za ostatnie wśród stowarzyszeń i sekt,
które nie poddało się ani korupcji, ani infiltracji
z zewnątrz i być może dlatego wciąż cieszy się dużą
popularnością. Kościół zaleca swoim członkom
i sympatykom praktykowanie wegetarianizmu,
zdrowy tryb życia, zerwanie z nałogami, niestosowanie żadnych używek oraz bezwarunkowe odrzucenie wszystkiego, co ma zawiązek ze Strefami.

Stowarzyszenie Wojujących Aniołów
Organizacja została założona przez osobnika
znanego jako „Szuwaks”. Był on w latach osiem-
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dziesiątych profesjonalnym szabrownikiem,
a około roku 1985 zaczął głosić, że wszystkie
Strefy są dziełem Szatana, a artefakty piekielnymi pomiotami. Większość jego znajomych
przypisywało to ekscentryczne zachowanie alkoholowym ekscesom oraz stresom związanym
z profesją stalkera. Niezależnie od przyczyn swojej przemiany, pod koniec lat osiemdziesiątych
Szuwaks zaczął znajdywać wiernych słuchaczy
i współwyznawców. Ideologia głoszona przez założyciela Wojujących Aniołów była bowiem bardzo
prosta i wręcz naiwna, lecz dla wielu ludzi wystarczająca. Tak narodziło się (początkowo nieformalne) Stowarzyszenie Wojujących Aniołów.
W szczytowym okresie swojej działalności Szuwaks za cel swój i sobie podobnych stawiał zamknięcie wypływu artefaktów z miejsc Lądowania. Jego współpracownicy i zwykli członkowie
stowarzyszenia organizowali akcje charytatywne
na rzecz oczyszczenia Ziemi, a uzyskane fundusze
przeznaczali na wykup artefaktów od szabrowników. Niekiedy płacono im także za odniesienie
znalezisk z powrotem.
W połowie lat dziewięćdziesiątych, po aresztowaniu najaktywniejszych członków, Stowarzyszenie się rozpadło. Organizacja miała wtedy kilka
bardziej radykalnych odłamów. Jednym z nich była
sekta znana jako Posłańcy Śmierci. Jej członkowie,
fanatycznie podchodzący do kazań Szuwaksa, postanowili szerzyć sprawiedliwość bożą wśród tych,
którzy roznoszą nasienie diabelskie po Ziemi –
czyli wśród stalkerów. Działalność Posłańców nie
trwała długo i wkrótce została zakończona przez
policję, ofiarnie wspomaganą przez wielu szabrowników. Można przypuszczać, że w pewnym
stopniu działalność Posłańców przyczyniła się do
rozpadu Stowarzyszenia.
W roku 1999 Szuwaks zniknął. Krążyły pogłoski, że został zabity przez ostatnich Posłańców, którzy mieli mu za złe, że się ich wyparł.
Inni zaś twierdzili, że to sam Szatan wyszedł
z legowiska i zniszczył swego wroga. Prawda jest
dużo bardziej prozaiczna: stary Szuwaks popełnił
swój pierwszy i zarazem ostatni błąd w Strefie,
samotnie odnosząc ładunek artefaktów. Wkrótce
po zaginięciu Szuwaksa, Stowarzyszenie odrodziło się z inicjatywy kilku niewielkich Kościołów
i instytucji ekologicznych, które oczywiście oficjalnie odżegnują się od Wojujących Aniołów,
a w sekrecie wspomagają ich działalność. Dzięki

ich datkom Aniołowie znów mogą skupować wybrane, atrakcyjne artefakty, które następnie odnoszą z powrotem do Stref. Organizacja jest dobrze
znana wszystkim szabrownikom, którzy dzięki
niej mogą się w miarę łatwo pozbyć się jakiegoś
towaru, na który na przykład nie ma nabywcy lub
który jest zbyt „gorący”. Szabrownicy zawsze mogą
wtedy liczyć na Wojujących Aniołów, którzy może
nie płacą najlepiej, lecz przynajmniej wywiązują
się ze swojej części umowy. Stowarzyszenie było i
jest raczej pokojowo nastawione, mimo swej groźnie brzmiącej nazwy, a jego członkowie nigdy nie
uciekali się do przemocy, nie licząc pijackich burd
wszczynanych przez ich pierwszego przywódcę.

NOWE OBLICZE PRZESTĘPCZOŚCI
W świecie, który uzależnił się od obcych technologii i gdzie prawie całkowitą kontrolę nad obrotem
nimi sprawują konsorcja, organizacje przestępcze
muszą mieć powiązania i układy z każdą liczącą
się siłą. W latach siedemdziesiątych, gdy dopiero
zaczynano wydobywać ze Stref pierwsze artefakty,
duże organizacje przestępcze jeszcze nie były nimi
zainteresowane, gdyż podobnie jak większość
ludzi nie znały ich prawdziwej wartości. Kiedy
okazało się, że handel i przemyt substancji pozaziemskich może stać się tak dochodowym interesem, jak obrót narkotykami i bronią, cała sytuacja
uległa zmianie. Na początku przemycano artefakty
z Ameryki do Europy, gdzie ceniono je dużo wyżej pomimo lokalnego źródła, jakim była strefa
w Finlandii (niedostępna i uboga). Na przełomie
wieków wiele kanałów przerzutowych artefaktów
było już w rękach organizacji przestępczych. Rywalizowały one ze sobą zawzięcie, wiedząc, że jest
to nowa żyła złota.
W okresie świtu konsorcjów, dzięki pomocy
mafii, wielu firmom udało się pozyskać wpływowe kontakty i układy, które mogły zagwarantować
sukces przedsięwzięcia. Dziś powszechnie wiadomo, że wiele korporacji powstało zarówno dzięki
pieniądzom, jak i powiązaniom z organizacjami
przestępczymi. Wielce prawdopodobne jest, że dzisiejsi członkowie rad nadzorczych niektórych konsorcjów również mają takie powiązania. W każdym
razie od lat na całym świecie działa wiele dużych
organizacji przestępczych typu mafijnego – przykładowo we Włoszech jest Cosa Nostra, w Ameryce Północnej mafia i rozmaite grupy związane

z mniejszościami irlandzkimi lub żydowskimi,
w Ameryce Południowej są kartele zajmujące się
handlem narkotykami, natomiast w Chinach i we
wchodzącym w ich skład Hongkongu, a także na
Tajwanie, działają tong – grupy związane ze środowiskami kryminalnymi. Poniżej opisujemy kilka
organizacji odgrywających w dwudziestym pierwszym wieku znaczącą rolę.

Syndykat
Tym mianem pod koniec ubiegłego wieku zaczęto
określać połączone siły mafii włoskiej i amerykańskiej. Przez lata obie organizacje świata przestępczego konkurowały ze sobą i dopiero w obliczu
gwałtownej ekspansji triad i yakuzy (o których
dalej) doszło do zacieśnienia współpracy, która
z czasem przyczyniła się do połączenia ich w jeden, w miarę spójny twór. Syndykat jest chyba
największą i zarazem najbardziej zróżnicowaną
z działających obecnie europejskich i amerykańskich organizacji przestępczych.
Wkrótce po Lądowaniu, w latach siedemdziesiątych, rozmaite mafie nie zwracały zbyt dużej
uwagi na Strefy i znajdywane w nich artefakty,
lecz wkrótce sytuacja ta uległa zmianie. Amerykańskie organizacje przestępcze szybko przejęły
kontrolę nad większością kanałów przerzutowych,
także po to, aby zlikwidować możliwość powstania konkurencyjnych grup. Wkrótce usprawniono
drogi przemytu i zaczęto wykorzystywać do tego
stare szlaki, dobrze sprawdzone w czasach szmuglowania narkotyków i broni. W tym okresie włoscy towarzysze okazali ludziom zza oceanu pomoc
przy rozprowadzaniu przemycanych materiałów
w Europie i szukaniu potencjalnych odbiorców.
Później, gdy zaczęły zawiązywać się konsorcja,
perspektywicznie myślący mafijni szefowie zaczęli w nie inwestować i umieszczać swoich ludzi
w korporacjach, co zapewniło im pewną kontrolę
nad firmami, a tym samym zabezpieczyło interesy
przywódców świata podziemnego. Ostatnio syndykat zaczął nieco słabnąć, gdyż dotychczas korzystające z jego usług konsorcja przestały go wspierać i w zamian za odpuszczenie win z przeszłości
wspomagają w walce z mafią policję i rozmaite
służby specjalne.

Triady
Triady azjatyckie są powszechnie uznawane za
najpotężniejsze, najlepiej zorganizowane i najŚwiat
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trudniejsze do zinfiltrowania organizacje przestępcze typu mafijnego. Są także bardzo stare, gdyż
powstały w XVII wieku jako tajne sprzysiężenie
taoistycznych mnichów, które miało na celu wyzwolenie Chin spod dominacji dynastii mandżurskiej. Dopiero powstanie bokserów na przełomie
XIX i XX wieku (zbrojne wystąpienie przeciwko
cudzoziemcom i dynastii Qing) położyło kres triadom w formie organizacji patriotycznej. Po represjach triady przekształciły się w twory przestępcze,
lecz ich skomplikowane i krwawe rytuały nadal
miały swoje korzenie w kręgu taoizmu.
Na czele organizacji stoi przywódca zwany
Głową Smoka (noszący tytuł Górskiego Mistrza),
którego nazywa się „numerem 489”. Jego następca,
odpowiedzialny za rekrutację i rytuały nosi tradycyjne miano Mistrza Kadzideł i numer 438; ten
sam numer noszą również odpowiedzialny za kierowanie działaniami operacyjnymi triady Strażnik oraz Zastępca Górskiego Mistrza. Łącznością
zajmuje się numer 432, znany jako Słomiany
Sandał. Wywiad wewnętrzny to domena numeru
426, który nosi zarazem miano Czerwonego Pala.
Wszyscy szeregowi członkowie organizacji, zwykli
żołnierze tworzący podstawę organizacji, noszą
numer 49; członkowie, którzy nie przeszli inicjacji,
nazywani są Niebieskimi Latarniami.
Triady swoim działaniem obejmują przede
wszystkim Hongkong, Tajwan i wszystkie obszary
świata, gdzie osiedlali się chińscy emigranci, a zatem i Stany Zjednoczone, i Europę, a także Azję.
Obecnie prawdopodobnie próbują zinfiltrować
partię komunistyczną w Chinach i wszelkie organa władzy odpowiedzialne za gospodarkę, a swoimi działaniami poza granicami Państwa Środka
dyskretnie wspierają często nieświadomych tego
agentów przedsiębiorstwa Xinhua. Choć triady
nie mają nic przeciwko czerpaniu zysków z handlu
obcymi technologiami, to same w sobie są bardzo
zamkniętymi tworami, opierającymi się jakimkolwiek reformom. Wszelka zdrada bezwzględnie karana jest śmiercią.

yakuza
Jest to najstarsza organizacja przestępcza na
świecie, a jej historia sięga ponoć początków XV
wieku. Z początku były to bandy pozostających
bez zajęcia samurajów, rozbójników, nałogowych
hazardzistów, którzy z czasem zaczęli służyć lokalnym władzom i szogunom (namiestnikom
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wojskowym, którzy w latach 1603–1868 byli faktycznymi władcami Japonii). Z biegiem lat rola
yakuzy się zmieniała, choć często była ona wykorzystywana do różnych celów jako narzędzie,
w końcu zaś przekształciła się w organizację przestępczą z prawdziwego zdarzenia, a jej członkowie
porzucili miecze i kimona i sięgnęli po pistolety,
ciemne okulary i eleganckie garnitury.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku yakuza zajęła się lukratywnym handlem narkotykami, a także wzmogła obrót
różnymi innymi nielegalnymi towarami. Obecnie powiązania pomiędzy omawianą organizacją
a policją, ruchami nacjonalistycznymi, rządem,
partiami politycznymi i sekretnymi stowarzyszeniami wydają się akceptowanym elementem życia
Kraju Wschodzącego Słońca, co najpewniej ma
swoje źródło w unikalnej roli yakuzy i jej aktualnej użyteczności. Yakuza nasiliła swoją działalność
szczególnie w okresie, gdy japońskie koncerny
zaczęły się łączyć w większe twory, rozpoczynając
swoją ekspansję na zachód. W przeciwieństwie
do syndykatu, którego przywódcy działają raczej
na własny rachunek i starają się zabezpieczać
przede wszystkim własne interesy, yakuza często
dość ściśle wiąże się z japońskimi firmami wchodzącymi w skład wielkich korporacji (szczególnie
konsorcjum Takashi-Namamoru), wspomagając
ich ekspansję na zagraniczne rynki. Yakuza zawsze uaktywnia się w pobliżu większych nielegalnych przedsięwzięć, można także spodziewać się
obecności jej członków we wszystkich większych
grupach Japończyków osiadłych w innych krajach
świata.
Yakuza nie jest jednolitą grupą, składa się
raczej z kilkunastu lokalnych „rodzin”, często
wyspecjalizowanych tylko na jednym polu działania, których członkowie są sobie lojalni ponad
wszystko. Struktury yakuzy przypominają tradycyjną rodzinę z dawnej Japonii. Na jej czele stoi
przywódca-ojciec (oyabun), który ma wiele dzieci
(czyli przyporządkowanych mu członków organizacji – kobun). Niektóre z tych dzieci także stają się
ojcami, a tym samym dołączają do struktury kolejnych członków i tak dalej. W ten sposób grupa się
rozrasta. Członkowie yakuzy bardzo obawiają się o
swoją reputację, ponieważ w organizacji wszystko
opiera się na respekcie, jaki mają dla nich podwładni. Dlatego przedstawiciele yakuzy nienawidzą, gdy się ich obraża.

Maﬁe rosyjskie
Po rozpadzie Związku Radzieckiego wielu wojskowych z Armii Czerwonej zeszło na drogę występku i szybko zbiło pokaźny majątek, handlując
z krajami islamskimi uzbrojeniem oraz technologiami wykorzystywanymi przy produkcji broni atomowej. Wielu z nich zostało jednak przez
konkurencję zmuszonych do ucieczki z kraju
i przeniosło się do Ameryki. Tam byli oficerowie
z pomocą osiadłej emigracji rosyjskiej zaczęli od
podstaw budować nowe organizacje przestępcze.
Mafie rosyjskie są w porównaniu z triadami,
yakuzą lub nawet słabnącym syndykatem tworami malutkimi, choć całkiem skutecznymi, jednak do dziś
ich działania są bardzo chaotyczne
i słabo koordynowane. Rosyjskie
grupy stały się widoczne, gdy inne
wielkie organizacje typu mafijnego zajęte były rozmaitymi utarczkami.
Wkrótce ich drobni
konkurenci, początkowo niedoceniani,
zdobyli tak solidną
pozycję, że było już
za późno na ich całkowitą
eliminację.
Z czasem udało się
potężniejszym konkurentom
jedynie
zepchnąć
rosyjskie
mafie na prowincję
lub ograniczyć ich
ekspansję poza dotychczas zajmowane
tereny.
Grup o wschodnim
rodowodzie zazwyczaj nie
interesuje ani polityka, ani
władza – najważniejszy jest
zysk i pieniądze, stąd też często stają się one narzędziem
w rękach potężniejszych organizacji przestępczych lub nawet konsorcjów. Rosyjskie mafie, niemające żadnych zasad
i skrupułów, są prymitywne
w działaniu i koszmarnie wręcz brutalne,

a pracujący dla nich zabójcy często w ostentacyjny
i sadystyczny sposób przesadzają. Służby bezpieczeństwa różnych krajów i inne organizacje przestępcze obawiają się, że przywódcy dotąd skłóconych lub mających sprzeczne cele najważniejszych
grup wywodzących się z Rosji kiedyś dojdą do
porozumienia i stworzą nową potęgę, z którą mało
kto będzie mógł się równać.

Terroryści islamscy
W ostatnim dziesięcioleciu bojówki terrorystów
islamskich stały się plagą wielkich miast. Lotniska,
porty, a zwłaszcza ważne przedstawicielstwa konsorcjów stały się częstymi
celami ataków terrorystycznych. Grupy
terrorystyczne są szkolone i wyposażane
na Bliskim Wschodzie, po czym przerzucane do krajów docelowych. Tam
działają z fanatycznym oddaniem
do chwili, gdy cała grupa nie
zostanie zlikwidowana lub
gdy nie zostaną wezwani
z powrotem (co następuje
dość rzadko). Ci, którym udało się powrócić, opromienieni
chwałą triumfalnych zwycięzców, szkolą swoich następców
lub po krótkim wypoczynku
wznawiają swoją działalność,
ponownie wyruszając na wojnę z niewiernymi.
Prawdziwym zaskoczeniem dla świata zachodniego
był fakt, że terroryści islamscy do zamachów zaczęli wykorzystywać
różne nowe materiały
i technologie oparte
na substancjach pochodzenia pozaziemskiego. Bardzo utrudnia to wykrywanie
niektórych ładunków wybuchowych,
a skutki większości tego typu akcji nie
dają się w żaden sposób zneutralizować. Doskonały przykładem tego typu
działań jest podkładanie ładunków
czarciego puddingu w domach towarowych lub innych
budynkach
użyteczności
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Co oznacza nazwa „yakuza”?
Według tradycji, tajemnicza dla Europejczyków nazwa „yakuza” jest wyprowadzana od najgorszego wyniku w japońskiej grze hazardowej Oicho-Kabu, podobnej do znanego nam blackjacka.
W grze tej najgorszą możliwą sumą cyfr na kartach jest 20, która daje wynik równy 0 (podobnie jak
w bakaracie ważna jest tylko cyfra jedności), a celem jest zebranie w kartach 9 punktów. Załóżmy,
że graczowi rozdaje się dwie karty, na przykład 8 oraz 9, co w sumie daje 17 – czyli 7, a zatem całkiem wysoki wynik. Hazardzista postanawia jednak dociągnąć jeszcze jedną kartę i dostaje 3, co
w sumie daje mu 20 punktów – czyli, odczytując cyfrę jedności, 0. To kończy grę, ponieważ zebrane
karty są bezużyteczne. Fonetyczny zapis słów oznaczających liczby 8-9-3, które składają się na tę
kombinację, brzmi „ya-ku-za”. Słowo „ya” odpowiada liczbie 8, „ku” oznacza 9, a „za” – 3. Z czasem
kombinacja ta zaczęła oznaczać coś lub kogoś tak niepotrzebnego i obarczonego złą reputacją, jak
przegrywające karty.

publicznej. W efekcie nie tylko rzesze ludzi giną
okropną śmiercią lub zostają okaleczone do końca życia, lecz także duży obszar trzeba po takim
zamachu zamknąć i dokładnie odizolować, gdyż
jak dotąd nie znaleziono środka neutralizującego
gaz koloidowy. Takie opuszczone budowle stojące
w centrum miasta to niestety już nie rzadkość. Nie
wolno też zapominać o psychologicznych efektach
tego typu akcji, czyniących ogromne spustoszenia
w morale społeczeństwa.

Anarchistyczne i ekologiczne
organizacje terrorystyczne
Ostatnie dwa lata, pełne konfliktów i napięć pomiędzy rządzącymi konsorcjami, spowodowały
wzrost aktywności bojówek o anarchistycznym
bądź ekologicznym charakterze. Wcześniej ekolodzy nie byli aż tak aktywni, choć zdarzały się różne ekstremalne przypadki, jak chociażby trwająca
kilka tygodni blokada autostrady prowadzącej do
Harmont pod koniec lat osiemdziesiątych, która
była protestem przeciwko rosnącemu w regionie natężeniu ruchu samochodowego. Miała ona
także na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na
możliwość skażenia parku przyrody otaczającego
jezioro Paint Lake. Tego typu akcje były wówczas
rzadkością i dopóki członkowie rozmaitych mniejszych lub większych organizacji ograniczali się do
rozrzucania ulotek i pikietowania, nikt w sumie
nie zwracał na nich uwagi. Być może ta właśnie
obojętność otoczenia spowodowała, że sięgnęli
oni po inne, ekstremalne narzędzia. Dziś różne
organizacje wykorzystują akty terroru jako narzędzie propagandowe, chcąc w ten sposób zamani-

festować swoje niezadowolenie, zwrócić uwagę
społeczeństwa na problemy ekologiczne bądź też
walczyć z władzą konsorcjów i wykorzystywaniem
wszystkiego, co pochodzi ze Stref. Choć skuteczność tego typu akcji jest znikoma i w żaden sposób nie wpływa na politykę korporacji, to mimo
wszystko są one dość uciążliwe. Niestety, walka
z tego rodzaju bojówkami jest prawie niemożliwa,
gdyż większość z nich składa się tylko z liczących
kilka osób grupek działających z pobudek osobistych i rzadko kiedy podlegających centralnemu
kierownictwu. Prawie wszystkie tego typu ataki są
planowane tak, aby nie było ofiar w ludziach.

STALKER – NOWA PROFESJA
Gdy pojawiły się na świecie Strefy, wkrótce powstał nowy, nieznany dotąd zawód – stalker.
Byli to śmiałkowie, którzy odważali się wchodzić
w głąb Stref i wynosić z nich różne dziwne obiekty,
bez wątpienia niepochodzące z Ziemi, czyli artefakty. To głównie dzięki tym szabrownikom świat
dowiedział się, że miejsca Lądowania to nie tylko
zniszczone i skażone tereny, lecz także źródło najróżniejszych obcych technologii. To, co początkowo było sportem, błyskawicznie przerodziło
się w interes. Interes niebezpieczny i ryzykowny,
lecz bardzo dochodowy – w Kanadzie, gdzie narodziła się profesja szabrownika, wielu ludzi do
eksploracji Stref zachęciła szalejąca na przełomie
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych recesja
i związana z nią słaba kondycja gospodarki.
Sama Strefa stanowi ogromne zagrożenie,
gdyż kryjące się w niej śmiertelne pułapki stają
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się barierą nie do pokonania dla początkujących.
Plotka głosi, że jedynymi drogowskazami, na których można w Strefie polegać, są szczątki tych, którzy mieli mniej szczęścia od ciebie. Pierwszą przeszkodą, jaka trzeba pokonać na drodze do miejsca
Lądowania, są strażnicy strzelający bez ostrzeżenia, zasieki i rozmaite inne przeszkody postawione
przez wielkie konsorcja. Choć te ogromne firmy
zarabiają prawie na wszystkim, wciąż zazdrośnie
strzegą Stref, będących jedynym źródłem obcych
technologii. Dlatego żaden stalker nigdy nie jest
pewien, czy ukryte przejście, którym przekradał
się tydzień temu, nie zostało odkryte przez strażników i czy dziś nie stanie się ono dla niego śmiertelną pułapką.
Mimo wszelkich zagrożeń związanych z tą
profesją, po dziś dzień stalkerzy wykradają i odsprzedają pośrednikom substancje niewystępujące
normalnie na Ziemi. Niektórzy korzystają przy
tym z zaawansowanej techniki – tego rodzaju szabrownicy zostali ochrzczeni mianem „stalkerów
Nintendo”. Do tego grona zaliczają się głównie
młodzi i początkujący poszukiwacze artefaktów.
Sądzą oni, że wszystkie gadżety, którymi są obwieszeni, zwiększą ich szanse na sukces. To tylko
iluzja, ponieważ wewnątrz miejsc Lądowania prawie wszystko nie działa poprawnie i na niczym nie
można polegać w stu procentach. Dla wielu z tych
nastolatków pierwsza wyprawa do Strefy staje się
ostatnią. Część z nich od śmierci uchroniło tylko
złapanie przez straże i agentów konsorcjów. Ci,
którym udało się kilka razy powrócić bez szwanku,
szybko zdają sobie sprawę, że jedyne co się liczy
w Strefie, to instynkt i doświadczenie.
W pierwszym okresie badań nad Strefami
śmiałków przyciągała możliwość szybkiego zarobienia dużych pieniędzy dzięki sprzedaży znalezisk na czarnym rynku. Do dzisiaj wiele się pod
tym względem nie zmieniło. Pojawiły się jednak
grupy stalkerów, którzy wykradają artefakty nie
tylko dla pieniędzy. Są to zarówno ludzie młodzi,
początkujący w tej branży, jak i starzy wyjadacze
oraz prawdziwe żywe legendy. Nie godzą się oni z
odgórnie narzucanym im stylem życia i chcą zachować niezależność. Niektórzy z nich uważają,
że wszyscy powinni mieć równy dostęp do obcych technologii i artefaktów, a uzyskana przez
naukowców wiedza powinna służyć ogółowi, a nie
tylko wielkim korporacjom. Dlatego też bardzo
często odnajdowane przez nich nowe bądź rzadkie
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okazy oddawane są niezależnym fundacjom lub
naukowcom działającym w konspiracji, którzy wyniki swych badań starają się szeroko udostępniać
wszelkimi dostępnymi metodami.
Jest w tym trochę naiwnego idealizmu, lecz ci,
którzy wyznają taką postawę życiową, uważają, że
jest to ich wkład w niszczenie istniejącego systemu. To głównie dzięki takim ludziom w ostatnich
latach zmienił się wizerunek stalkera. Niegdyś byli
oni uważani za chciwych i bezwzględnych grabieżców, którzy dla pieniędzy sprzedadzą nawet
własną duszę. Dziś stalkerzy to nonkonformiści –
buntownicy nowych czasów.

MiejSCa Lądowania
Lądowanie nastąpiło 28 maja 1974 roku. Sześciokrotnie, w kilkugodzinnych odstępach, niezidentyfikowane obiekty astronomiczne lub pojazdy
obcej cywilizacji wtargnęły na krótko w ziemską
atmosferę i wylądowały bądź rozsiały nieznane
ludzkiej nauce substancje. Nigdy nie dowiemy
się do końca, co spowodowało powstanie na powierzchni naszej planety sześciu niemal idealnych
okręgów, które dziś nazywamy Strefami. Wiele
tworów natury i ludzkich rąk w ich obrębie uległo
niewyobrażalnym i wciąż niedającym się zdefiniować przemianom i mutacjom. Ponadto w Strefach
pojawiły się najróżniejsze, zupełnie nam obce
i zazwyczaj niepoddające się badaniu obiekty,
zwane niekiedy artefaktami. Do dziś nie znamy
ich prawdziwego przeznaczenia ani zasad działania. Wiele potrafimy wykorzystać, jednak czynimy
to bezmyślnie i zapewne niezgodnie z intencjami
twórców, kimkolwiek byli.
Jedno jest pewne – świat już nigdy nie będzie
taki jak przed laty. Zmieniła się Ziemia, zmienił się
świat, zmienili się i ludzie. Jak dwadzieścia siedem
lat temu wypowiedział się w wywiadzie dla radia
Harmont Walentin Pillman: „Sam fakt Lądowania
stanowi najważniejsze odkrycie nie tylko na przestrzeni ostatnich trzynastu lat, ale w całej historii
ludzkości. Nie jest takie ważne, kim oni byli, skąd
i po co przybyli, dlaczego tak krótko gościli u nas i
co się z nimi stało później. Najważniejsze, że teraz
ludzkość z całą pewnością wie, że nie jest samotna
we Wszechświecie. Obawiam się, że Międzynarodowemu Instytutowi Cywilizacji Pozaziemskich
już nigdy więcej nie uda się dokonać równie fundamentalnego odkrycia”.

Stalker w kinie i na kasecie
W Hollywood trwają prace nad nowym filmem zatytułowanym Stalker – buntownik nowych czasów.
Ma być to uwspółcześniony remake dwudziestowiecznego filmu Buntownik bez powodu z Jamesem Deanem w roli głównej. Wedle zapowiedzi film ma opowiadać o młodzieńcu z dobrego domu,
który postanawia się uniezależnić i zerwać z klasycznym, monotonnym modelem życia. Aby podkreślić powagę swojej decyzji, zostaje stalkerem. Zwyczajni, działający tylko dla zysku szabrownicy napawają go jednak niesmakiem, dlatego postanawia skończyć ze stereotypami i zaczyna
znalezione artefakty rozdawać instytucjom charytatywnym, stając przy każdej okazji w obronie
wolności i niezależności. Wkrótce potem nasz bohater poznaje młodą i piękną działaczkę ruchu
niosącego pomoc osobom skażonym. Podejmuje wraz z nią walkę przeciwko złej korporacji (w
tej roli bliżej nieokreślona firma japońska), która chce zamknąć eksperymentalną klinikę leczącą
osoby skażone. Po drodze parę razy ocierają się o śmierć, lecz wszystkie te niebezpieczeństwa
tylko zbliżają ich do siebie. Film kończy oczywiście klasyczny happy end. Warto zauważyć, że już
przekroczono budżet o połowę, a jeszcze nie rozpoczęto montażu – zatem produkcja zapowiada
się ciekawie. Planowana jest także wersja interaktywna, czyli połączenie filmu z grą.

STreFy
W obrębie miejsc Lądowania można napotkać
rozmaite substancje i przedmioty nieznanego
pochodzenia oraz najróżniejsze zjawiska, których
przyczyny i istota są dla nas niepojęte i sprzeczne
z naszą nauką. Niektórzy naukowcy na przykład
twierdzą, że w miejscach Lądowania możemy
znaleźć obiekty z innego wszechświata lub innych
wymiarów, upakowane w trzech, a jeśli doliczymy
do nich czas, czterech wymiarach naszej rzeczywistości. Zazwyczaj jednak uważa się, że obszary czy
też twory zwane Strefami są pozostałościami lub
odpadkami po lądowaniu obcych na naszej planecie, a wszelkie spotykane tam zjawiska i przedmioty są pochodzenia pozaziemskiego i zostały tam
przywiezione przez przedstawicieli obcych istot
lub wytworzone przez nich bezpośrednio na Ziemi. Mnóstwo pośrednich śladów to potwierdza,
lecz nawet czterdzieści lat po powstaniu Stref nie
ma tego jedynego niezbitego i niepodważalnego
dowodu. Z braku innych wyjaśnień nikt jednak
nie próbuje obalić tego przekonania i często jest
ono nawet podawane oficjalnie jako jedyne słuszne wytłumaczenie dla wszystkiego, co spotykamy
w obrębie Stref i co się w nich wydarzyło w dniu
Lądowania.
Niezależnie od prawdziwej natury Lądowania, powstałych na jego skutek Stref i wszystkich
obiektów w nich znajdywanych, pewne jest, że te
obszary na powierzchni naszej planety stały się
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nam zupełnie obce i nieprzyjazne. Wiele spośród
zjawisk i obiektów występujących w Strefach jest
dla nas i naszego otoczenia szkodliwe lub wręcz
niebezpieczne, a niemal wszystkie działają na niepojętych dla nas zasadach. Nawet w dwudziestym
pierwszym wieku nasza nauka nie jest na tyle dobrze rozwinięta, aby takie obiekty dokładnie i metodycznie analizować.
Każde z sześciu miejsc Lądowania jest doskonałym kołem o promieniu wynoszącym niecałe
12 kilometrów, a powierzchnia każdego z nich liczy prawie 453 kilometry kwadratowe. Żaden typ
ukształtowania terenu nie wpływa na zachwianie
idealnych kształtów Stref. Do dzisiaj nie ustalono,
na jaką dokładnie wysokość nad poziom gruntu sięgają rozmaite oddziaływania Stref, za to po
kilku wypadkach samolotów i helikopterów wykonujących loty rozpoznawcze i badawcze zakazano
lotów nad ich obszarem. Należało także zmienić
orbitę jednego z satelitów telekomunikacyjnych,
który uległ uszkodzeniu, przelatując nad jednym
z miejsc kontaktu, jednak jak dotąd podobny wypadek się nie powtórzył. Zasięg obcych oddziaływań Stref pod ziemią również pozostaje do dziś
nieokreślony, choć przyjmuje się, że większość
zaburzeń raczej nie sięga dalej, niż na kilka kilometrów w głąb Ziemi.
Pierwszy kontakt nastąpił na Pacyfiku w nocy
z 27 na 28 maja 1974 roku. Powstała w tym miejscu

Strefa leżała na uboczu głównych szlaków żeglownych i przez ponad trzy tygodnie nikt nie wiedział,
że pomiędzy 29° i 30° szerokości północnej i około
155° długości zachodniej znajduje się jeszcze jedno miejsce Lądowania. Dlatego też zostało ono
odnalezione jako ostatnie i oznaczone najwyższym
numerem.
Numerem pierwszym oznaczono Strefę położoną na obrzeżach kanadyjskiego miasta Harmont,
pomimo że w rzeczywistości pojawiła się ona nieco
później, niż ta na Pacyfiku. To miejsce Lądowania,
położone opodal pierwotnie niewiele znaczącego
miasta górniczego, znajduje się około 55° szerokości północnej i pomiędzy 97° i 98° długości zachodniej. Kolejna Strefa leży za kołem podbiegunowym,
na Grenlandii, tuż około 70° szerokości północnej
i ponad 36° długości zachodniej. Strefa oznaczona jako trzecia powstała na półkuli wschodniej,
w Finlandii, trzy stopnie poniżej granicy koła podbiegunowego, w okolicach 22° długości wschodniej. Czwarta Strefa mieści się na terenie Chińskiej
Republiki Ludowej w pobliżu pustyni Takla Makan, leżącej na zachodnich krańcach państwa. Piąta Strefa znajduje się na atolu Gurara na Pacyfiku
w okolicach 140° długości wschodniej i 16° szerokości północnej. Istnienie szóstej Strefy przez
pewien czas pozostało niezauważone. Wszystkie
Strefy położone są na półkuli północnej, a łącząca
je krzywa układa się w rozciągniętą sinusoidę.

Strefa 2
Strefa 1

Strefa 3

Strefa 4
Strefa 6
Strefa 5
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harMonT, STreFa nr 1

Geneza radiantu Pillmana

Jest to jedyne miejsce, gdzie Lądowanie nastąpiło
na terenie zamieszkanym przez człowieka i jedno
z nielicznych, gdzie fakt ten obserwowali świadkowie. Strefa objęła bowiem swoim obszarem kilka
dzielnic mieszkalnych. Wiele osób zdołało się uratować, mimo że kontakt był dla wszystkich niespodzianką i zdarzył się nagle, w środku nocy.
Niestety, żaden ze świadków nie pamięta dokładnie samego kontaktu, ani nie jest też w stanie
powiedzieć kto lub co to było. Do dziś nie wiemy,
jak przebiegał proces powstawania Strefy i co
temu towarzyszyło. Najdziwniejszy jest fakt, że
mieszkańcy Harmont, którzy przebywali w różnych obszarach powstającej Strefy, mieli zupełnie odmienne doświadczenia, niekiedy całkiem
nieprawdopodobne. Na przykład wszyscy mieszkańcy dzielnicy nazwanej później Kwartałem Zadżumionych zaczęli jak jeden mąż chorować na
nieznaną dotąd chorobę, której skutki można porównać z chorobą popromienną, jednak jej przyczyny nie są dokładnie znane. Innym ciekawym
przykładem mogą być ludzie przebywający na
terenie trzech kwartałów ulic, którzy nagle zaczęli
chorować na ślepotę zmierzchową, a później długo
upierali się, że oślepił ich jakiś przerażający dźwięk
czy też łoskot, którego, co ciekawe, nikt, poza nimi
nie słyszał. Przypuszcza się, że wiele osób podczas
Lądowania umarło ze strachu, jednak nikt nie wie,
co ich tak śmiertelnie przeraziło.
Strefa obejmuje swoim zasięgiem bardzo różnorodny teren i wiele rozmaitych obiektów – nie
tylko niewielki fragment miasta Harmont, lecz
także kopalnię rudy niklu oraz część zakładów niegdyś zajmujących się jej przetwarzaniem. Większą
część Strefy zajmują typowe dla północnej Kanady
lasy iglaste – tajga i kilka drobnych jeziorek. Poza
tym przez granice miejsca Lądowania przepływa
rzeczka Odei i jej mały dopływ.
W Harmont notuje się najwięcej prób nielegalnej eksploracji Strefy. Skuteczność strażników
pracujących dla różnych korporacji ogranicza bliskość dużego miasta i ogromna liczba najróżniejszych podkopów i przejść w starych kanałach. Na
nieszczęście dla konsorcjów wiele starych budynków i instalacji w okolicy Strefy stało się atrakcjami turystycznymi i trudno je wyburzyć nie wzbudzając zainteresowania opinii publicznej.

„Radiant Pillmana to niezmiernie prosta rzecz.
Proszę sobie wyobrazić, że wprowadził pan w ruch
obrotowy ogromny globus, a potem zaczął pan do
niego strzelać z rewolweru. Dziurki na globusie ułożą się w pewną określoną krzywą. Cała istota tego,
co pan nazywa moim pierwszym poważnym odkryciem, zawiera się w prostym fakcie – wszystkie
Strefy Lądowania – a jest ich sześć – rozmieszczone są na powierzchni naszej planety tak, jakby ktoś
sześciokrotnie strzelił do Ziemi z pistoletu umieszczonego na linii Ziemia – Deneb. Deneb – to alfa
gwiazdozbioru Łabędzia…, a punkt na nieboskłonie,
z którego, by tak rzec, strzelano – nazywamy właśnie radiantem Pillmana”.
Tak tłumaczył swoje odkrycie profesor Pillman we
wspomnianym już wywiadzie dla radia Harmont.
W rzeczywistości radiant Pillmana został odkryty
przez Billa Allena, ucznia z Montrealu, w tydzień po
Lądowaniu. Jak podaje Stetson w swojej Historii Lądowania, szesnastoletni Allen, fascynujący się zjawiskami paranormalnymi i UFO, zaznaczył na wiszącej
w jego pokoju mapie świata lokalizacje czterech znanych wówczas Stref i przypadkowo zauważył pewną
regularność w ich położeniu. Wydawało mu się, że
znajdują się one na jednej krzywej, choć nie potrafił
tego do końca sprawdzić. Dlatego następnego dnia
opowiedział o swojej hipotezie starszemu przyjacielowi, studentowi astronomii. Bob Brown, bo
o nim mowa, spróbował zanalizować domysły kolegi
i wstępnie obliczył współrzędne radiantu na nieboskłonie, po czym przybliżone wyniki opublikował
w gazetce uniwersyteckiej.
Najprawdopodobniej jeden egzemplarz tego druku
wpadł w ręce Walentina Pillmana, zdolnego astronoma i fizyka rodem z Harmont. Syn rosyjskiego
emigranta, dzięki swoim uzdolnieniom ukończył
dwa fakultety i dość szybko dorobił się tytułu doktora. W latach siedemdziesiątych dwudziestego
wieku pracował naukowo w Montrealu. On pierwszy dokładnie obliczył współrzędne radiantu, a także określił, skąd najpewniej przybyli hipotetyczni
obcy i pozaziemskie substancje, które dziś możemy
znaleźć w Strefach. Najpewniej artykuł na ten temat, jaki Pillman opublikował w „Nature”, przyczynił
się do niezasłużonego ochrzczenia jego nazwiskiem
odkrycia Allena.
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Obecnie Harmont uważa się za centrum handlu artefaktami i produktami wykonanymi na
bazie obcych technologie. Tutaj także znajduje się
specjalna giełda, która zajmuje się ich sprzedażą.
W Harmont mają swe siedziby lub reprezentacyjne
odziały wszystkie wielkie konsorcja (szczegółowe
informacje o mieście Harmont można znaleźć
w dalszej części niniejszego rozdziału).

GrenLandia, STreFa nr 2
Strefę na Grenlandii odkryto już na drugi dzień
po Lądowaniu. Dokonali tego członkowie francuskiej ekipy naukowej, która zajmowała się w owym
czasie badaniami pokrywy lodowej Grenlandii.
Zaobserwowali na horyzoncie dziwne zjawiska
atmosferyczne. Gdy następnego dnia dowiedzieli
się, że w Harmont doszło do kontaktu, postanowili zorganizować prowizoryczną wyprawę, która miała zbadać, co polarnicy widzieli w nocy.
Gdy ekspedycja dotarła na miejsce, jej członków
przed wkroczeniem do Strefy ochronił jedynie
przypadek. Zauważyli oni bowiem w pewnej odległości dziwną, czerwoną plamę na śniegu, która
po bliższych oględzinach dokonanych za pomocą
lornetek okazała się niedźwiedziem polarnym złapanym w pułapkę grawikondensatu. Widok ten
tak wstrząsnął i przeraził francuskich badaczy, że
postanowili zaznaczyć to miejsce na mapie i jak
najszybciej powrócić do bazy, aby nadać meldunek
o dziwnym odkryciu. Tydzień później za zgodą
i przy współudziale rządu duńskiego na Grenlandię zaczęły przybywać grupy naukowców i specjalistyczny sprzęt.
Pomimo ruchu mas lodowca pokrywającego
Grenlandię Strefa i przeważająca większość istniejących w jej obrębie różnych anomalii bądź zjawisk
pozostaje wciąż w tym samym miejscu. Niektóre
artefakty, niczym nieróżniące się od tych znajdywanych w innych Strefach, wydostają się z jej obszaru wraz z lodem, a duża ich liczba jest wtopiona
w lodowe podłoże nawet na głębokości 5 metrów.
Badania struktury lodowej wykazują, że stało się
to w bardzo wysokiej temperaturze. Poza tym radarowe badania skorupy lodowca w obrębie Strefy
wykazały, że są w nim zatopione dziwne kuliste
obiekty o bardzo dużej gęstości, a także, że istnieją
w nim puste przestrzenie, które od lat nie zmieniają swojej objętości pomimo ogromnego ciśnienia
i nacisku wywieranego przez otaczające je masy
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lodu. Obszar ten jest jedną z bardziej nieprzyjaznych Stref, jeśli można to tak w ogóle określić.
Obejmuje on wiele rozpadlin i kotlin lodowych,
które przez lata zmieniają swój kształt i położenie,
co w dużym stopniu utrudnia eksplorację. Dokonywane od lat próby wykonania odwiertów lodu
w Strefie jak dotąd nie przyniosły żadnych ciekawych wyników.
Obecnie wszystkie wielkie korporacje mają
tutaj swoje bazy, z wyjątkiem konsorcjum Xinhua,
które jest izolowane od pozostałych Stref. W pobliżu powstały całe osiedla dla naukowców oraz
pracowników technicznych, a ostatnio również
dla strażników i ochrony. Stalkerzy w tej Strefie to
niezbyt częsty widok, gdyż nielegalną eksplorację
bardzo utrudniają i czynią nieopłacalną nieprzyjazne warunki klimatyczne oraz duża liczba punktów kontrolnych – pamiętajmy, że obserwacja terenu w pogodne dni z uwagi na brak jakichkolwiek
zabudowań i pokrywy roślinnej jest bardzo łatwa.
Pomimo tego zdarzają się przypadki nielegalnego wkroczenia do Strefy, głównie w czasie złych
warunków atmosferycznych, gdy widoczność jest
mocno ograniczona.

FinLandia, STreFa nr 3
Miejsce Lądowania położone na terenie Finlandii,
oznaczone później numerem trzecim, przypadkiem odkrył lotniczy patrol straży leśnej. Leśnicy
zauważyli dziwne ubytki w drzewostanie i szeregi połamanych drzew (niektóre ze zniszczeń, jak
się później okazało, były efektem działania grawikondensatów lub fali uderzeniowej o dużej sile
i paradoksalnie niewielkim zasięgu, której źródła
do dziś nie poznano). Pilot postanowił podlecieć
bliżej i obniżyć pułap lotu, aby móc się lepiej przyjrzeć zniszczeniom, gdy nagle stracił kontrolę nad
maszyną. Wtedy, w niewytłumaczalny sposób,
samolot zawirował w miejscu wokół własnej osi,
a pasażerowie nagle stracili przytomność. Po kilku
lub kilkunastu sekundach okazało się, że maszyna spokojnie kontynuuje lot, lecz w przeciwnym
kierunku. Nie udało się ustalić, jak długo przebywający w maszynie ludzie byli pozbawieni świadomości, nie znaleziono też żadnych śladów awarii.
Parę dni później opony samolotu z niewiadomych
przyczyn rozsypały się w proch.
Strefa fińska leży na podmokłych i bagnistych
terenach pośród gęstych lasów. Jest to jedyne miej-

sce kontaktu, w którym udało się w pełni wprowadzić w życie postanowienia Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Wkrótce po Lądowaniu wojsko,
obawiając się, że to rosyjska prowokacja, dokładnie odizolowało Strefę. Dzięki temu po unormowaniu się sytuacji bez problemów przekazano
nadzór nad nią ONZ i dokładnie zabezpieczono jej
granice, między innymi karczując wokół miejsca
kontaktu pas lasu o szerokości prawie kilometra,
budując szereg wież strażniczych i instalując czujniki ruchu. Doprowadzono w pobliże Strefy drogi,
wybudowano prowizoryczne lotnisko dla helikopterów i stworzono nad wyraz szczelny kordon sanitarny i wojskowy. Kontrolowano nawet przeloty
migrujących gatunków ptaków, co pomogło później stwierdzić, że zwierzęta, podobnie jak ludzie,
także ulegają rozmaitym mutacjom, choć prawie
żadne z nich nie staje się katalizatorem nieszczęść.
Nawiasem mówiąc, niektórzy naukowcy zaczęli
przypuszczać, że katalizator jest powiązany z intelektem i dlatego stają się nim wyłącznie ludzie,
jednak hipotezy tej do dziś nie potwierdzono.
Strefa jest stosunkowo uboga i na dodatek
dość trudna w eksploatacji. W ciągu 20 lat badań
wydobyto z niej o ponad połowę mniej artefaktów

niż w jakiejkolwiek innym miejscu Lądowania.
Pomimo tego naukowcy, a później konsorcja, nie
przestali się interesować fińską Strefą, gdyż niektóre ze znajdywanych w niej obcych obiektów
nie mają swoich odpowiedników w żadnej innej.
Innym bardzo ciekawym zjawiskiem są drzewa,
w których nie występuje ani jeden atom węgla,
gdyż pierwiastek ten został zastąpiony przez
krzem. Przypuszcza się, że to miejsce kontaktu
kryje w sobie jeszcze wiele intrygujących tajemnic.
W jego pobliżu mieści się małe osiedle dla osób
podlegających Skażeniu, jednak z uwagi na ciągłe
kontrole oraz nieustającą obserwację zamieszkuje
je niewielka grupka osób.

CHINY, STREFA NR 4
Informacje o przebiegu Lądowania w Chinach są
szczątkowe, gdyż pomimo uchwalenia przez ONZ
rezolucji o eksterytorialności Stref, Chińska Republika Ludowa długo nie chciała jej uznać i przez
parę miesięcy władze zatrzymywały na granicy
wszystkich naukowców i przedstawicieli ONZ
z „powodów proceduralnych”, jak to zazwyczaj
nazywano. Choć po pewnym czasie dopuszczono
Świat
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naukowców z Zachodu do badań nad Strefą, byli
oni izolowani od swoich kolegów z Państwa Środka i mieli bardzo ograniczony bezpośredni kontakt
z miejscem Lądowania. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku rząd chiński usunął większość przeszkód biurokratycznych.
Przez około 15 lat międzynarodowa ekipa
naukowców starała się prowadzić prace badawcze, jednak uczeni stale napotykali na opór władz
i byli pod ciągłą obserwacją. Wydawało się, że po
ostrych notach dyplomatycznych i wprowadzeniu
kilku sankcji rząd chiński ostatecznie ustąpi, stało się jednak inaczej. W 1998 roku, czyli rok po
śmierci Denga Xiaopinga, drugiego z wielkich
przywódców komunistycznych Chin, rząd chiński
wypowiedział umowę o eksterytorialności Stref.
Wkrótce wydalono część zagranicznych naukowców, rekwirując wyniki badań, a pozostałych pozbawiono bezpośredniego dostępu do miejsca
Lądowania i pochodzących stamtąd znalezisk.
Z uwagi na to informacje o złożach artefaktów,
przemianach, jakie nastąpiły w obrębie miejsca
kontaktu i występujących tam zjawiskach często
są niepełne lub nawet szczątkowe, a najwięcej rzetelnych danych na temat Strefy dostarczyły zdjęcia
wykonane z orbity.
Chińska Strefa uważana jest za jedną z łatwiejszych w eksploatacji. Położona jest na skraju
pustyni Takla Makan, w pobliżu rzeki Tarym. Najbliższe duże skupiska ludności to miasta Yining
i Wulumuqi. Choć były to dość odludne tereny,
po Lądowaniu nielicznych mieszkańców przesiedlono do pobliskich miast lub w inne regiony kraju. Ponadto zbudowano wokół Strefy szereg wież
strażniczych i postawiono ponad 200 kilometrów
płotów i zasieków. Dzięki tym zabiegom strzeżenie
tego miejsca kontaktu przed zakusami stalkerów
i agentów obcych konsorcjów jest dość łatwym
zadaniem. Podobno rozmaite artefakty występują
tam równie obficie, jak w Harmont, które jest zazwyczaj uważane za najciekawszą Strefę.
Obecnie całkowitą kontrolę nad zasobami
miejsca Lądowania sprawuje chińskie konsorcjum
Xinhua. Organizacje praw człowieka informują, że w okolicach Strefy powstał szereg obozów
pracy, zwanych laogai, w których pracują rzesze
więźniów politycznych i kryminalnych. Wielu
więźniom skazanym na śmierć pozwala się odkupić winy wyprawą do Strefy, obiecując im, że
po pierwszym udanym wejściu, uwieńczonym
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pomyślną eksploracją, rodziny skazanych znów
będą mogły żyć normalnie. Garstce, która przeżyje pierwszą wyprawę, sugeruje się, że po trzech
wejściach do Strefy ich wyrok zostanie złagodzony, a w wypadku, gdyby znaleźli coś wyjątkowo
ciekawego, będą mogli nawet wyjść na wolność.
W praktyce wszelkie obietnice składane więźniom
nigdy nie są realizowane.
Wszelkie dobra wytwarzane przy użyciu obcych technologii uzyskanych w Strefie rozprowadza i eksportuje firma Xinhua. Ostatnio zaczęły docierać do zachodniego świata informacje
o chińskich stalkerach, którzy uprawiają swój proceder, korzystając z rosnącej wśród urzędników
korupcji. Pomimo że komunistyczny rząd wypowiedział szabrownikom wojnę i każda próba nielegalnej eksploracji jest karana śmiercią, działają oni
nadal, choć nie tak licznie jak ich koledzy na Zachodzie. Wydobywane przez chińskich stalkerów
obiekty najczęściej są sprzedawane przedstawicielom triad. Jak dotąd żadnemu zachodniemu stalkerowi nie udało się spenetrować miejsca kontaktu
leżącego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

OCEAN SPOKOJNY, ATOL
GURARA, STREFA NR 5
Atol Gurara jest drugim na świecie miejscem,
w którym Lądowanie było obserwowane przez
świadków. Byli nimi twórcy filmów popularnonaukowych, którzy właśnie kręcili cykl programów o wyspach Oceanu Spokojnego. W dniu
kontaktu wynajęty przez nich statek znajdował się
w odległości kilkunastu mil od atolu. Nagle pasażerowie ujrzeli, jak na niebie zajaśniała dziwna
zorza, a morze miejscami nabrało fioletowej, przechodzącej w czerwoną barwy. Chwilę później znajdujący się na ich statku odbiornik radiowy uległ
uszkodzeniu, a wszystkie bulaje i przedmioty wykonane ze szkła nagle zmatowiały. Kilka, a może
kilkadziesiąt minut później znad atolu wzniósł się
w niebo szeregi lśniących kul wyglądających jak
pioruny kuliste.
Filmowcy postanowili zbliżyć się do atolu, aby zbadać miejsce, z którego pochodziły te
dziwne obiekty. Prawdopodobnie udało im się to
zrobić, jednak dokładnego przebiegu ich ekspedycji niestety nie znamy, ponieważ u jej członków
stwierdzono selektywną amnezję i nawet hipnoza
i prowokowane halucynacje nie zdołały przywołać

u badanych osób żadnych wspomnień dotyczących niektórych wydarzeń. Filmowcy z całej swojej wyprawy zapamiętali jedynie kilka oderwanych
od siebie scen: wsiadanie do łodzi, którą chcieli się
zbliżyć do wyspy, wiosłowanie w kierunku brzegu
oraz kąpiel w morzu. Nie zachowali żadnych innych wspomnień i ocknęli się, dopiero gdy znów
byli na swojej łodzi. Wszystkich naukowców zajmujących się ich przypadkiem długo intrygowała
ostatnia z zapamiętanych scen, czyli kąpiel, jednak
nikt nie odkrył jej znaczenia ani celu.
Trzecia część Strefy obejmuje duży fragment
małej wysepki wulkanicznej, która wchodzi w
skład atolu Gurara, natomiast pozostały obszar
miejsca Lądowania znajduje się w morzu. Zdumiewająca jest liczba spotykanych tu zakłóceń czasoprzestrzeni. Pełno w Strefie soczewek grawitacyjnych i dziwnych osobliwości zakrzywiających bieg
światła, przez co w obrębie miejsca kontaktu można napotkać szereg zaskakujących miraży. Wielu
nieświadomych tego badaczy zginęło, zmierzając
w kierunku miejsc wyglądających bardzo zwyczajnie, gdzie w rzeczywistości na przykład pod
iluzorycznym obrazem kamieni (znajdującym się
w pewnym oddaleniu od prawdziwych ułomków
skalnych) kryły się zagłębienia pełne gazu koloidowego lub różne inne niebezpieczeństwa.
W rok po Lądowaniu w Strefie zaginęło na 17
miesięcy kilku naukowców. Po niespodziewanym
powrocie żaden z nich nie chciał uwierzyć, że ich
wyprawa trwała prawie półtora roku – dla zaginionych od chwili wyruszenia do powrotu upłynęło
tylko kilka godzin, co potwierdzały wskazania ich
zegarków. Przez pewien czas uważano, że zaginięcie było mistyfikacją, jednak po badaniu wykrywaczem kłamstw i kilku podobnych, choć krócej
trwających wypadkach, przyjęto, że gdzieś w obrębie miejsca Lądowania muszą istnieć osobliwości
zniekształcające czasoprzestrzeń lub obiekty, które
są przyczyną takich zakłóceń.
Ogólnie rzecz biorąc, Strefa na atolu Gurara
jest dość trudna w eksploatacji na większą skalę
z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, duża
liczba wyjątkowych zjawisk występujących w tym
miejscu jest bardzo niebezpieczna i zarazem trudna do wykrycia. Po drugie, większa część Strefy
znajduje się pod wodą. Dodatkowo wszelką eksploatację utrudniają różnej maści ekolodzy, którzy
bacznie obserwują obszar Lądowania i wszczynają alarm za każdym razem, gdy jakieś przedsię-

wzięcie w jego okolicy może zagrozić delikatnej
i mocno już naruszonej strukturze ekosystemu
raf koralowych istniejących zarówno w pobliżu,
jak i w obrębie omawianej Strefy. Oczywiście nie
oznacza to, że nikt się nie interesuje tym miejscem,
jednak większość konsorcjów jak dotąd nie kwapi
się do inwestowania większych funduszy w tak ryzykowne przedsięwzięcie.

oCean SpoKojny, STreFa nr 6
Przez prawie trzy tygodnie nikt nie znał lokalizacji tego miejsca Lądowania. Szczerze mówiąc,
nikt nawet nie wiedział o istnieniu jeszcze jednej
Strefy. Lokalizacja prawie wszystkich Stref była
znana od chwili Lądowania lub została określona
w ciągu kilku dni po nim. Jedno miejsce kontaktu
długo umykało uwadze wszystkich. Dopiero położenie innych Stref na jednej krzywej w równych
odstępach od siebie naprowadziło badaczy na trop
ostatniej z nich. Wszystkie domysły zostały oficjalnie potwierdzone we wrześniu 1974 roku przez
dwa statki oceanograficzne i poprzedzającą ich
przybycie tragedię tankowca „Queen of Seas”, który płynął do Australii z ładunkiem ropy. Statek na
skutek niekorzystnej pogody zboczył nieco z kursu
i wpłynął w obszar Lądowania.
Wedle relacji kilku ocalałych marynarzy
pierwszą oznaką kontaktu ze Strefą było zatrzymanie się wszystkich pokładowych chronometrów. Chwilę później pojawiły się silne zakłócenia
radiowe, uniemożliwiające radionawigację i łączność radiową. Kilkanaście sekund później statek
z hukiem zaczął się wyginać i pogrążać dziobem
w odmętach. Jak się później okazało, wpłynął w obszar grawikondensatu o dużej energii. Rozpoczęto
pospieszną ewakuację kilkunastu osób załogi. Jak
podają świadkowie, jedna z łodzi ratunkowych
wpłynęła na dziwną plamę na morzu i bezgłośnie
rozpadła się na drobniutkie kawałki. Towarzyszyły temu drobne wyładowania elektryczne, jednak
nikt nie został porażony. W niektórych miejscach
ocean zaczął parować, tworząc pionowe słupy rozgrzanej pary wodnej o wysokiej temperaturze. Jedna z łodzi została wciągnięta w taki słup pary, a jej
załoga ugotowana żywcem.
W sumie ocalały tylko dwie łodzie ratunkowe, lecz dwóch oficerów, którzy płynęli jedną
z nich, oszalało (po kilku miesiącach bezowocnej
rekonwalescencji obaj zapadli w śpiączkę i zmarli).
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Załoga ostatniej łodzi zaczęła przez małe radio rozpaczliwie wzywać pomocy, choć nie byli
w stanie ustalić swojej dokładnej pozycji i nadal
nie odbierali sygnałów z zewnątrz. Ku ich zdziwieniu wezwanie odebrały aż trzy jednostki, które
w ciągu pięciu godzin dotarły w pobliże (słupy
pary na horyzoncie pomogły załogom przybywających statków ustalić miejsce katastrofy).
Tankowiec zatonął, lecz duża część jego ładunku została uwięziona przy dnie morskim w
obrębie grawikondensatów, tworząc słupy o gigantycznej gęstości. Badania wykazały, że wiele morskich istot zginęło podczas Lądowania,
a inne uległy niewyobrażalnym mutacjom. Woda
w obrębie Strefy również została zanieczyszczona,
lecz dzięki licznym podwodnym łysicom (grawikodensatom) oraz innym nieznanym czynnikom
prawie całkowicie ustał przepływ i mieszanie się
czystej wody ze skażoną. Przybyłe ekipy badawcze
zauważyły pewną liczbę artefaktów, powoli dryfujących lub unoszących się bez ruchu na wodzie.
Przypuszcza się, że na dnie oceanu znajdują się ich
dużo większe ilości. Próby wydobycia artefaktów
z dna morskiego zostały uwieńczone pierwszymi
sukcesami dopiero pod koniec XX wieku. Nieliczne zdjęcia przekazane przez zautomatyzowane batyskafy badawcze pokazały jakieś ogromne obiekty
o niewyraźnych kształtach, jednak wszelkie próby
dotarcia do nich jak dotąd kończyły się utratą
sprzętu i dziwnymi wirami powstającymi pod i na
powierzchni oceanu.
Strefa z uwagi na swoje położenie raczej nie jest
odwiedzana przez stalkerów, choć pomimo dość
ścisłej kontroli ostatnio odkryto kilka prób eksploracji podjętych przez nieznanych sprawców, którzy
z oddalonych o wiele mil statków wysyłali w obręb
atlantyckiej Strefy zdalnie sterowane batyskafy. Niektórzy, zwracając uwagę na duże koszty takich operacji, sugerują, że były to raczej akcje dywersyjne
konkurencji, niż prywatne przedsięwzięcia.
W przeszłości eksperymentalną eksplorację
prowadziły od późnych lat dziewięćdziesiątych
poprzedniego wieku małe firmy specjalistyczne
pracujące dla ONZ, a obecnie badania i wydobycie na większą skalę kontynuuje niemal wyłącznie konsorcjum GeniCyber. Efekty nie są zbyt
zachęcające, choć dzięki skrupulatnym badaniom
udało się znaleźć powszechne zastosowanie dla
kilku artefaktów wydobytych z głębin. Przykładowo jeden z nich destyluje wodę, choć wciąż nie
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wiadomo, czy nie czyni jej Skażoną. Natomiast
z wody, pochodzącej ze Strefy udało się wyizolować substancję, która wielokrotnie zmniejsza
lepkość najróżniejszych cieczy, a co za tym idzie
stawiany przez nie opór. Niestety, wszystkie smary,
do których próbowano dodawać tę obcą substancję, stają się bardzo żrące.

eKSpLoraCja STreF
Powiada się, że pierwszymi osobami, które podjęły się „profesjonalnej” eksploracji miejsca Lądowania, byli śmiałkowie, którzy na zlecenie rodzin
mieszkających w Harmont wynosili różne pamiątki i cenne rzeczy z mieszkań, które z dnia na dzień
znalazły się w obrębie Strefy. Wielokrotnie zabierali oni przy tym dla siebie co cenniejsze eksponaty z innych lokali, aż pewnego dnia okazało się, że
o wiele więcej warte od rodzinnych oszczędności
są niepozorne i dość dziwaczne śmieci, które walały się tu i tam w obrębie miejsca kontaktu. W ten
sposób narodziła się profesja stalkera.
Mniej więcej w tym samym czasie Międzynarodowy Instytut Cywilizacji Pozaziemskich zaczął
poszukiwać ludzi, którzy choć trochę znają Strefy
i potrafią wynieść z niej cenne obiekty do badań.
Niektórzy szabrownicy postanowili skorzystać
z nadarzającej się okazji, dzięki czemu stali się
legalnymi i wysoko cenionymi pracownikami Instytutów. Dodatkowo stalkerzy przez długi czas
wykorzystywali informacje zdobywane w czasie
normalnej pracy i samotnie lub ze wspólnikami
wyprawiali się do Strefy, aby wydobywać artefakty
na własny rachunek. Niektórzy ryzykowali takie
ekspedycje bez teoretycznego przygotowania, zazwyczaj jednak z gorszym skutkiem. Wciąż jednak
eksploracja Stref była prowadzona na niewielką
skalę. Wszystko się zmieniło, gdy patronat nad
badaniami naukowymi przejął kapitał prywatny,
zainteresowany wykorzystywaniem obcych technologii w praktyce.
Szeroki strumień pieniędzy i nowe rozwiązania techniczne, często oparte na dotychczasowych
wynikach badań nad artefaktami, dały początek
wielu próbom skonstruowania specjalnych sond
przeznaczonych do badania miejsc Lądowania.
Naukowcy początkowo nie posiadali się z zachwytu, gdyż w trakcie wstępnych testów w Strefach prototypy rozmaitych skanerów sprawowały
się znakomicie. Niestety, jak się później okazało,

w praktyce większość z nich nie spełniała wszystkich oczekiwań użytkowników. Ponadto w różnych rejonach Stref duża ich liczba przestawała
funkcjonować prawidłowo, dlatego użyteczność
takich skanerów, jak i innych urządzeń zaopatrzonych w złożone układy elektroniczne wysokiej
skali integracji, wciąż jest ograniczona.
Wielokrotnie próbowano też prowadzić eksplorację za pomocą rozmaitych robotów, lecz pomimo początkowych sukcesów próby zakończyły się
klęską. Nagłe zaniki łączności, zakłócenia, niedoskonałość kamer i wspominanych już sond, a także
zwyczajne błędy w oprogramowaniu powodowały,
że kolejne urządzenia wpadały w dziwne turbulencje lub zostawały zmiażdżone w grawikondensacie.
Sumy przeznaczane na sprzęt znacznie przewyższały zyski ze sprzedaży uzyskanych w ten sposób
artefaktów, stąd też po okresie prób z automatyką
powrócono do pionierskich praktyk i znów zaczęto najmować na stałe kontrakty doświadczonych
szabrowników i młodych ludzi szukających ryzyka.
Obecnie Strefy zostały podzielone na odrębne
sektory podlegające poszczególnym korporacjom.
Teoretycznie każda z firm powinna eksploatować
wyłącznie swoje obszary, lecz dzisiaj granice sektorów często nie są przestrzegane, co nie poprawia
i tak już napiętej sytuacji. Czasem, gdy eksploratorzy dwóch różnych firm spotkają się w Strefie,
dochodzi do potyczek z użyciem broni. Nie zanosi
się jednak na szybką zmianę sytuacji, z czego oczywiście korzystają szabrownicy. Choć nielegalne
wykradanie artefaktów jest jeszcze bardziej tępione, niska skuteczność wszelkich służb strażniczych, spowodowana właśnie brakiem współpracy
pomiędzy przedstawicielami różnych firm, wciąż
czyni ten proceder opłacalnym.
Najbardziej intensywnie eksplorowane są
miejsca Lądowania położone na lądzie. Ogólnie
rzecz biorąc, Strefy znajdujące się na morzach
nigdy nie stały się ani sławne, ani dochodowe
z wielu powodów, z których najbardziej oczywistymi są ograniczone możliwości eksploracji i bardzo utrudniony dostęp do artefaktów. Konsorcja
niekiedy pozwalają sobie na prowadzenie w ich
obrębie bardzo kontrowersyjnych badań, gdyż te
miejsca kontaktu nie są tak uważnie obserwowane przez ekologów, reporterów, łowców sensacji
i ogół opinii publicznej, jak Harmont i inne Strefy
naziemne, a poza tym w morzach zapewne kryje
się jeszcze wiele intrygujących tajemnic.

ARTEFAKTY
Wszelka eksploracja Stref prowadzona jest
z dwóch powodów: dla zysku i dla wiedzy. Celem
większość wypraw w głąb miejsc kontaktu, niezależnie od pobudek eksploratorów, jest zdobycie
nowych artefaktów. Artefaktami nazywamy pojedyncze przedmioty pochodzenia pozaziemskiego znajdywane w obrębie miejsc Lądowania. Nie
wiemy, czy jest to dzieło obcego umysłu, czy też
zadziwiającego przypadku. Nie wiemy, czy są to
narzędzia, czy też przypadkowe formacje, których
my usiłujemy używać jako narzędzi. W większości
przypadków nie znamy ich istoty, zasad działania,
technologii produkcji, ani materiałów, z których
zostały stworzone. Choć nauczyliśmy się niektóre spośród znanych artefaktów wykorzystywać
we własnym zakresie, wciąż stanowią one dla nas
zagadkę. Nie wiemy nawet, czy ich zapasy są niewyczerpane, choć dotąd nie zauważono, aby liczba
znajdywanych w Strefach obiektów się zmniejszyła, nie licząc kilkudziesięciu unikatowych i niepowtarzalnych znaleezisk. Najlepszym chyba tego
przykładem jest Harmont, gdzie mieści się najlepiej poznane i najbardziej eksploatowane miejsce
Lądowania na świecie.
Pomimo że zasoby obcych artefaktów wydają
się niewyczerpane, przez lata nauczyliśmy się powielać lub produkować niektóre z nich. Niestety,
dotyczy to głównie pewnych substancji, a nie kompletnych obiektów, których technologia produkcji
wciąż jest dla nas nieosiągalna. Ponadto liczba
artefaktów, które potrafimy przy użyciu ziemskich
środków powielić lub wytworzyć, jest na dobrą
sprawę znikoma, a koszty produkcji często wielokrotnie przekraczają cenę zdobycia rzeczonych
obiektów w Strefach. Dlatego wciąż eksploatujemy
miejsca Lądowania i dlatego nadal opłaca się tam
tracić ludzi. Nie zapominajmy też, że Strefy wciąż
kryją przed nami wiele tajemnic, dlatego jeszcze
długo będziemy odwiedzać wciąż dla nas obce
obszary.
Poniżej prezentujemy opisy 22 rozmaitych
obcych obiektów, wybranych spośród setek znanych i dziesiątek poznanych. Prawie wszystkie
można napotkać w Harmont, choć niektóre występują znacznie częściej w innych Strefach. Zazwyczaj podane nazwy artefaktów są nazwami
zwyczajowymi, pochodzącymi z żargonu stalkerów. Naukowcom bowiem rzadko kiedy udaje się
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wymyślić takie nazwy dla rozmaitych obiektów,
które określałyby ich prawdziwą istotę lub zasady
działania. Ponadto przy charakterystykach niektórych artefaktów podano numery, które nadano
im w Międzynarodowym Instytucie Cywilizacji
Pozaziemskich. Warto tu jednak wspomnieć, że
w praktyce zarówno większość klasyfikacji, które
próbowały wprowadzać niektóre instytuty badawcze i autorytety naukowe, jak i wspomniana
numeracja stały się niepełne lub straciły na aktualności. Obecnie niemal żaden z podziałów i systemów klasyfikacyjnych nie spełnia swoich zadań;
często zupełnie zaprzestaje się ich używania, głównie z uwagi na niewielkie postępy w badaniach
nad istotą artefaktów. Wpływa na to także wiele
innych czynników, między innymi brak koordynacji pomiędzy ekipami badawczymi, nielegalna,
a tym samym niepodlegająca kontroli eksploracja
prowadzona przez szabrowników oraz utajnianie
wyników badań prowadzonych przez konsorcja.
Mimo to spróbujemy pokrótce przedstawić
jedną z wielu klasyfikacji artefaktów, czasami stosowaną także dzisiaj, którą pod koniec ubiegłego
wieku z inspiracji profesora Pillmana stworzył
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doktor Henry Boyd pracujący w Międzynarodowym Instytucie Cywilizacji Pozaziemskich w Harmont. Klasyfikacja ta dzieli obce obiekty na cztery,
dość elastycznie zdefiniowane grupy. Do pierwszej
należą artefakty, dla których znaleźliśmy zastosowanie i które nie stanowią niebezpieczeństwa dla
użytkownika. Przykładowo zaliczamy tu bateryjki
i wiele obiektów, które posłużyły do opracowania
nowych technologii lub które się w nich wykorzystuje, jak na przykład czarne bryzgi stosowane do
produkcji holograficznych pamięci komputerowych. Drugą grupę w opisywanej klasyfikacji stanowią obiekty potencjalnie niebezpieczne. Cieszą
się one dużym zainteresowaniem wojska, komórek
bezpieczeństwa konsorcjów oraz oczywiście terrorystów. Tu można mówić o czarcim puddingu oraz
o tak zwanym pełnym pustaku, który podobno jest
wykorzystywany do tworzenia nowych rodzajów
broni. Trzecia grupa to obiekty, które wciąż stanowią dla nas zagadkę, natomiast czwarta to tak zwane artefakty legendarne, czyli obiekty, których nikt
nie widział, lecz w których istnienie się wierzy – tu
oczywiście klasyfikuje się złotą kulę ze Strefy numer 1, która ponoć spełnia życzenia.

Agrafka

Białe wiatraczki

(Artefakt nr 12). Wąski kryształ o długości od 3 do
12 centymetrów i ostro ściętych końcach. Kryształy te w świetle dziennym przybierają barwę granatową Czasem na powierzchni artefaktu pojawiają
się tęczowe błyski. Agrafki po wpływem nacisku
przyłożonego wzdłuż ich dłuższej osi zaczynają emitować serie dłuższych rozbłysków światła,
uporządkowanych według jakiegoś nieznanego
klucza. W Strefach znaleziono już setki tych obiektów, jednak jeszcze żaden z nich nie powtórzył sekwencji rozbłysków charakterystycznej dla innego
egzemplarza. Niektóre agrafki, które pomimo nacisku nie uaktywniają się, wydają się bezużyteczne
lub uszkodzone – szabrownicy nazywają niemymi,
pomimo że można je zmusić do działania przy
użyciu mechanizmu wywierającego większy nacisk niż ludzkie palce, który zarazem umieszcza
je w silnym polu magnetycznym (bardziej aktywnym agrafkom wystarcza pole magnetyczne naszej planety). Agrafki są bardzo kruche i ściskane
w nieodpowiedni sposób łatwo pękają. Ich okruchy, początkowo brane za bezużyteczne odpady,
okazały się jednak bardzo przydatne i znalazły
szerokie zastosowanie w elektronice, między innymi przy opracowywaniu nowych przewodników
i szybkich procesorów.

(Artefakt nr 911). Wyglądają jak wiatraczki
o czterech płatach, o średnicy sięgającej od 10 do
30 centymetrów. Koncentrycznie ułożone łopatki
artefaktu mają zazwyczaj kolor biały lub kremowy. Wiatraczki są czułe na fale radiowe o różnej
długości. Jeśli swobodnie zawiesimy artefakt tylko
na osi łopatek, to ujrzymy, jak pod wpływem silnej
emisji radiowej zaczyna się on obracać. Materiał,
z którego zbudowane są łopatki wiatraczków, jest
wykorzystywany jako półprodukt przy produkcji
rozmaitych przyrządów mierniczych w telekomunikacji i elektronice.

bateryjka
Jest to jeden z najbardziej popularnych i znanych
artefaktów, będący niemal idealnym źródłem energii elektrycznej. Obecnie na co dzień używa ich
praktycznie każdy cywilizowany człowiek. Większość sprzętu elektronicznego i niektóre sprzęty
gospodarstwa domowego nie są już zależne od
sieci energetycznej, gdyż niezbędną energię czerpią właśnie z bateryjek. Średnica obiektu wynosi
3 centymetry, długość 13 centymetrów, waga 0,4
kilograma. Uważa się, że bateryjki (zwane owakami) są niewyczerpalnym źródłem prądu elektrycznego o napięciu 60 V. To jednak nie wszystkie ciekawe cechy tego artefaktu. Pod wpływem
promieniowania rentgenowskiego padającego na
niego pod kątem 18°, wypromieniowuje on pod
kątem 22° od swojej dłuższej osi wiązkę elektronów. Poza tym bateryjki poddane długiemu procesowi naświetlania promieniowaniem alfa same się
powielają w sposób przypominający podział żywej
komórki.

Biały pierścien
(Artefakt nr 221). Obiekt przypomina swoim wyglądem bransoletki (opis bransoletek znajduje się
poniżej), jednak zewnętrznie różni się od nich
kolorem. Biały pierścień ma także od nich dużo
mniejszą średnicę, wynoszącą około 3 centymetry. Odznacza się zdolnością do wirowania wokół
dowolnego obiektu posiadającego słabe pole elektromagnetyczne (na przykład może być to ludzki
palec), z którego to pola najprawdopodobniej
czerpie energię pozwalającą mu przezwyciężać
opory toczenia i siłę grawitacji. Biały pierścień jest
niezmiernie rzadkim artefaktem, niekiedy mylnie
nazywanym perpetuum mobile.

Błękitne panaceum
Jest to substancja o intensywnie błękitnej, niemal
fluorescencyjnej barwie, której konsystencja trochę
przypomina galaretę, a trochę maź (trwa ona w stanie pośrednim pomiędzy cieczą a ciałem stałym).
Błękitne panaceum w niepojęty sposób wygasza
i wyłącza wszelkie procesy życiowe zanurzonych
w nim żywych istot, lecz tylko tymczasowo. Za
jego pomocą można szybko wprowadzać organizm
w stan anabiozy, co pozwala na przykład przewozić na duże odległości poważnie ranne osoby znajdujące się w stanie krytycznym bez obawy, że ich
kondycja się pogorszy. W chwili wydobycia uśpionych istot z pojemników zawierających błękitne
panaceum i oczyszczenia ich z resztek tej substancji
w ciągu kilku minut powracają wszelkie czynności
życiowe. W ten sposób można konserwować także
pojedyncze partie żywych tkanek i narządy przeznaczone do przeszczepów. Mniejsze uszkodzenia
ciała, lecz tylko nieżywotnych narządów, a nawet
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kikuty po oderwanych kończynach można zabezpieczyć, pokrywając je cienką warstwą błękitnego
panaceum. Zabieg ten hamuje krwawienie i procesy regeneracyjne oraz chroni przed zakażeniem
do chwili hospitalizacji. Omawiana substancja jest
także wykorzystywana w przemyśle chemicznym.

Bransoletka
Istnieje wiele rodzajów bransoletek, które przybierają rozmaite kształty, choć najbardziej powszechną formą jest właśnie obręcz o średnicy od 4 do 8
centymetrów. Przekrój pierścieni może być różny,
od okrągłych, poprzez elipsoidalne, po wielokątne.
Bransoletki mają zazwyczaj metaliczne barwy. Charakterystyczną cechą tych artefaktów są wytwarza-

ne przez nie energie, które oddziałują na stykające
się z nimi żywe organizmy. Większość oddziaływań
bransoletek ma pozytywny i stymulujący charakter,
choć zdarzają się również takie, których wpływy
są niekorzystne. Przy pomocy różnych wariantów
artefaktu udało się zwiększyć do 95% szansę na
udany przeszczep dowolnych narządów, a także
przyspieszyć tempo wzrostu narządów klonowanych z tkanki pacjenta. Wiele rodzajów bransoletek
można bez problemu kupić w aptekach.

Czarci pudding
Popularna wśród stalkerów nazwa gazu koloidowego. Jest to substancja, która w styczności
z bardziej złożonymi żywymi organizmami bły-

Uwagi o artefaktach
Prawie wszystkie obce obiekty zaprezentowane tutaj pojawiają się w książce Piknik na skraju drogi,
jednak większości z nich bracia Strugaccy nie opisali zbyt dokładnie i z tego powodu uzupełniliśmy
ich charakterystykę we własnym zakresie. Zdecydowaliśmy się także dodać do książkowej listy
kilka nowych artefaktów, wymyślonych przez nas od podstaw, aby pokazać prowadzącym, jakiego
typu obiekty można wprowadzać do fikcyjnego świata gry. Dotyczy to artefaktów: kolorowe błoto, pieczątka oraz szalone kuleczki.
Obok opisu obiektów znajdywanych w Strefach podaliśmy także jedną z wielu istniejących
w dwudziestym pierwszym wieku klasyfikacji artefaktów. Dodatkowo wprowadziliśmy własną specyficzną klasyfikację, która została opisana w dalszej części podręcznika. Proponowany podział artefaktów ma jednak wyłącznie uświadamiać Narratorom, z jakiego rodzaju
przedmiotami przyjdzie mieć do czynienia bohaterom graczy i jakie mogą być tego efekty.
Z uwagi na swoją sztuczność rzeczona klasyfikacja nie powinna być stosowana w trakcie rozgrywki. Więcej uwag i sugestii na temat projektowania nowych artefaktów można znaleźć w czwartej
części podręcznika, w rozdziale zatytułowanym Nowe artefakty.

Pillman’s Plug Only
Obecnie bateryjki są sprzedawane w specjalnych opakowaniach, będących zarazem wtyczkami
do gniazd zasilania. Konsorcja stworzyły własne standardy wtyczek, aby przywiązać do siebie
klientów, przez co nie można bateryjką zakupioną w sklepie należącym do jednego z konsorcjów
zasilać urządzenia wyprodukowanego przez inną firmę. Wyprodukowanie przejściówek lub pośrednich gniazd, które to umożliwiają, nie jest łatwe, ponieważ wewnątrz obudowy bateryjki znajduje się układ scalony, który porozumiewa się z bliźniaczym układem w gniazdku. W przypadku
niezgodności dopływ prądu jest po prostu odcinany, a obudowy bateryjek są tak skonstruowane,
aby każda próba ich demontażu kończyła się trwałym uszkodzeniem artefaktu (wbrew pozorom
tylko niektóre artefakty są praktycznie niezniszczalne). Stąd też ciągłe zapotrzebowanie na ten
najpopularniejszy obiekt pochodzący z miejsc Lądowania. Oczywiście są ludzie, którzy przerabiają różne urządzenia tak, aby akceptowały bateryjki bez obudowy, co w sumie jest bardzo prostą
operacją, jednak większość szarych użytkowników z wygody i czystego lenistwa ignoruje tę kwestię, nabijając tym samym kieszenie korporacji.
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skawicznie rozpuszcza ich kościec, pozbawiając go
wapnia i niszcząc spoistość. Co gorsza, proces ten
powoli rozszerza się na dalsze partie ciała, które
nie weszły w kontakt z gazem. Później następuje
powolna degeneracja otaczających szkielet tkanek miękkich, podczas której zostają pozbawione wody. Reakcji nie zatrzymuje ani wydobycie
danego organizmu z gazu, ani żadna inna metoda
z wyjątkiem amputacji, dzięki której można zaatakowane tkanki oddzielić od zdrowych, tym samym
chroniąc te drugie przed zniszczeniem.
Gaz koloidowy ma szereg innych zadziwiających właściwości, na przykład potrafi się rozprężać i sprężać w zależności od miejsca, w którym się
znajduje – zazwyczaj czarci pudding, gdy zostaje
uwolniony w miejscu znajdującym się powyżej
poziomu gruntu, rozpręża się, przez co jego niezbyt duża ilość może pokryć duży obszar. Dopiero
po znalezieniu się na poziomie gruntu i wpłynięciu w zagłębienia terenu gaz zaczyna samoistnie
gęstnieć. Poza tym czarci pudding przedostaje
się przez każdy materiał z wyjątkiem betonu, ceramiki oraz niektórych skał i gleb. Emituje on
fioletową, fluorescencyjną poświatę. Jest to jeden
z najbardziej niebezpiecznych znanych artefaktów.
Badania nad tą substancją zostały zabronione jako
doświadczenia stanowiące potencjalne niebezpieczeństwo dla ludzkości.

przestrzeni o innych właściwościach niż nasza,
które pod wpływem naszej przestrzeni przyjęły
taką właśnie formę. Czarne bryzgi znalazły zastosownie w elektronice przy produkcji holograficznych pamięci i w przemyśle optycznym. Na bazie
czarnych bryzg buduje się także wiele czujników
i detektorów. Artefakt jest także ceniony jako kamień szlachetny i często duże egzemplarze osiągają na licytacjach bardzo wysokie ceny.

Gazowana glina
Artefakt, wykorzystywany równie często, jak bateryjki, jest mało znany zwykłym ludziom, gdyż stosuje się go głównie w różnych procesach chemicznych i biochemicznych. Gazowana glina prawie
nigdy nie trafia do rąk zwyczajnych konsumentów.
Substancja ta wygląda jak jasnobrązowa gęsta
masa, w której zachodzi jakiś proces utleniania,
gdyż przekrojenie grudki tego artefaktu ujawnia
szereg bąbli zawierających mieszaninę dwutlenku
węgla, tlenu i azotu. Gazowana glina jest także stosowana przy wielu badaniach wymagających operowania na materiale genetycznym.

Gąbka
Czarne bryzgi
Tak stalkerzy nazwali znajdywane w wielu miejscach w obrębie naziemnych Stref niewielkie czarne kulki wykonane z nieznanego materiału, który
nieco przypomina czarne szkło lub obsydian. Badania wykazały, że promień skupionego lub spójnego światła przechodzi przez taką kulkę z pewnym opóźnieniem, przy czym wielkość opóźnienia
zależy od wielkości oraz masy obiektu i jeszcze kilku innych parametrów, natomiast długość fali wychodzącego światła jest zawsze krótsza od długości
fali światła wchodzącego. Według pewnej hipotezy
omawiane artefakty są gigantycznymi obszarami
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Porowaty, owalny obiekt przypominający swym
kształtem zwyczajną gąbkę kąpielową. Przez długie lata naukowcy zastanawiali się, czy omawiany
artefakt nie jest może organicznego pochodzenia,
co sugeruje jego struktura i właściwości, jednak
do dzisiaj tego nie rozstrzygnięto. Gąbki, zgodnie
z nazwą i wyglądem, świetnie wchłaniają różnego
rodzaju ciecze i, co ciekawe, są odporna na kwasy
i stężone zasady. Pojemność gąbek jest związana
ze stopniem naświetlenia ich promieniowaniem
ultrafioletowym – właściwość tę odkryto, porównując cechy gąbek ze Strefy na Grenlandii z tymi,
które znaleziono w innych miejscach Lądowania.
Gąbki z północy wchłaniały minimalnie więk-

sze ilości cieczy, co było spowodowane bliskością
bieguna i dziury ozonowej, przez którą przedostawało się więcej promieniowania ultrafioletowego.
W specjalnych warunkach gąbki można również
wykorzystywać jako filtry. Artefakt znalazł zastosowanie w medycynie, przemyśle chemicznym
i w różnych innych dziedzinach techniki.

Grzmiące serwetki
Artefakt ma postać cienkiej folii wykonanej z nieznanego na Ziemi surowca. W miejscu Lądowania w Harmont grzmiące serwetki znajdywane są
w postaci grubych powłok pokrywających niektóre przedmioty i ściany budynków, od których
odklejają się i złuszczają cienkie płaty, będące właściwym artefaktem. Po zgnieceniu arkusz tej substancji po chwili powraca do swojego poprzedniego kształtu, czemu towarzyszy dość głośny dźwięk
– od niskiego, długotrwałego brzęczenia, po krótki
huk przypominający odgłos uderzenia pioruna.
Wszystko zależy od wielkości arkusza grzmiącej
serwetki. Artefakt pochłania energię elektryczną
i rozmaite fale elektromagnetyczne, co czyni
z niego niemal idealny pancerz przeciwko broniom energetycznym. Oczywiście obiekty pokryte omawianą substancją są przy okazji doskonale
chronione przed falami radarowymi.

Igiełki
(Artefakt nr 64). Metaliczne obiekty składające
się z tysięcy losowo ułożonych cienkich warstw
wytworzonych z dziwnych stopów metali ziem
rzadkich. Igiełki są dość drobnymi obiektami, ich
długość wynosi od 7 do 14 milimetrów, a szerokość nie przekracza 1,5 milimetra. Te egzemplarze, w których liczba i skład warstw są zbliżone,
wykazują właściwość do przesyłania między sobą
na odległość drgań i impulsów elektrycznych.
Dokładność i dystans przekazu zależy od stopnia
podobieństwa. Oczywiście zawsze mogłyby znaleźć się jeszcze inne egzemplarze igiełek, które
pasowałyby do danego zestawu, jednak obiekty
składające się na pierwotną grupę precyzyjnie się
ze sobą zestrajają w chwili, gdy każdy z nich zostaje umieszczona w polu magnetycznym o tej samej
sile i modulacji. Przekazy od innych egzemplarzy
umieszczonych w polach o innych parametrach
lub od igiełek podlegających tylko wpływowi
ziemskiego pola magnetycznego są ignorowane,
co szczęśliwie zabezpiecza przed pomyłkami.

Igiełki znalazły zastosowanie w protetyce narządów zmysłu, zastępując sztuczne włókna nerwowe
łączące czujnik z odpowiednim ośrodkiem mózgu.
Stosuje się je także w telekomunikacji, elektronice
i oczywiście w sprzęcie wojskowym.

Kolorowe błoto
Kolorowym błotem nazywana jest przekształcona podczas Lądowania gleba, która stała się czuła
na barwy otoczenia i zaczęła automatycznie dostosowywać do niego swój odcień, a w pewnym
stopniu nawet deseń. Reakcja omawianej substancji jest tym silniejsza, im bardziej pokryta
nią powierzchnia różni się kolorem od otoczenia.
Zmiana barwy następuje w ciągu 5 do 15 minut.
Dla szabrowników kolorowe błoto byłoby wręcz
idealnym środkiem maskującym, gdyby nie fakt,
że pokryta nim skóra ulega oparzeniom. Często
występuje także silna reakcja uczuleniowa. Substancja w dość negatywny sposób działa również
na większość tkanin i materiałów pochodzenia organicznego, niszcząc je lub pozostawiając na nich
trwałe plamy i przebarwienia. Kolorowe błoto
w największych ilościach znajdywane jest w lasach
Finlandii, w Strefie nr 3.
Świat
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Lampa śmierci
Jest to system generatorów promieniowania powodującego rozpad kwasów nukleinowych w ciałach wszelkich istot, których budowa jest oparta
na węglu. Obiekt waży 3,45 kilograma. Ma formę
prostopadłościanu o wysokości 80 centymetrów
i kwadratowej podstawie o boku długości 40 centymetrów. Całość jest wykonana z pewnego rodzaju krzemionki. Na jednej z podstaw artefaktu
znajduje się okrągła wypukłość, obracająca się
wokół własnej osi. Obrócenie tego wybrzuszenia
o pewien kąt powoduje otwarcie całej ścianki
lampy na kształt rozłożonego kwiatu. W tym samym momencie uruchamia się emiter silnego
promieniowania porażającego wszelkie organizmy
znajdujące się w polu o kształcie stożka, którego
wierzchołkiem jest otwarty bok artefaktu. Zasięg
lampy śmierci wynosi około pół kilometra. Powszechnie wiadomo, że obiektem tym interesowało się wojsko, a wszystkie dane na jego temat
zostały utajnione lub usunięte z baz danych instytutów badawczych, którym kiedykolwiek udało się
zapoznać z tym artefaktem.

Pieczątka
Artefakt potrafi utrwalać w sobie ludzkie uczucia,
a nawet coś więcej, niż tylko psychiczny stan organizmu. Potrafi bowiem zarejestrować wszystkie
zmiany fizjologiczne wiążące się z danym stanem
emocjonalnym. Zapis następuje w chwili kontaktu
z człowiekiem przeżywającym silne doznania. Nie
jest to jednak proces jednostronny, gdyż później
omawiany artefakt zaczyna powoli „odciskać” swój
zapis na wszystkich, który się do niego zbliżą na
odległość dwóch metrów lub mniejszą. Jeśli przykładowo każemy potrzymać przez pewien czas
pieczątkę komuś, kto ogląda zdjęcia o tematyce
erotycznej lub pornograficznej bądź właśnie odbywa stosunek płciowy, to później wszystkie osoby
w pobliżu omawianego obiektu będą odczuwały
silne pożądanie i podniecenie. Inny ekstremalny przykład: jeśli pieczątkę damy do ręki osobie,
którą właśnie trzymamy na muszce, a później ją
zastrzelimy, to wszyscy w pobliżu artefaktu zaczną
następnie odczuwać ogromne przerażenie, strach
i lęk przed utratą życia.
Długotrwałe oddziaływanie pieczątki na organizm może zaowocować nieodwracalnymi zamianami w psychice, a nawet fizjologii. Jeśli osoba,
która odcisnęła stan swojej psychiki w pieczątce,
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była innej płci, niż osobnik wystawiony na długotrwały wpływ artefaktu, to ta druga osoba z czasem może nawet zacząć wykazywać cechy właściwe płci przeciwnej, zarówno w sferze psychicznej,
jak i fizycznej. Pieczątka ma formę niewielkiego
sześcianu z szarego, ciepłego w dotyku tworzywa
pokrytego białymi żyłkami. W ciemnościach lub
w czasie kontaktu z ludzkim ciałem (a nawet z jakimkolwiek złożonym żywym organizmem) żyłki
po pewnym czasie zaczynają jarzyć się bladym,
żółtym światłem. Jest to dość rzadki i poszukiwany artefakt. Szczególnie pożądane są egzemplarze
nigdy jeszcze nie używane, ponieważ siła ich oddziaływania jest największa – każdy kolejny zapis
dokonany na pieczątce trochę osłabia jej działanie.

Pustak
Istnieje kilka odmian pustaków minimalnie różniących się od siebie budową, gabarytami i właściwościami. Najbardziej rozpowszechniona wersja,
występująca we wszystkich Strefach, została oznaczona numerem 77B. Obiekt składa się z dwóch
miedzianych płytek o średnicy 10 centymetrów,
oddalonych od siebie o 40 centymetrów. Obie płytki są identyczne i mają po 5 milimetrów grubości.
Pomiędzy nimi nie ma nic, co by je trzymało razem. Nic, co dałoby się wykryć – nie zarejestrowano żadnej energii, która mogłaby utrzymywać obie
płytki naprzeciwko siebie w stałej pozycji. Obie
płytki wydają się całkowicie obojętne, choć przeczy temu zaskakująco duża masa obiektu wynosząca 6,5 kilograma. Zauważono, że pustak zanurzony w cieczy i pozostawiony w niej na kilkadziesiąt
godzin zaczyna zagęszczać płyn znajdującą się
pomiędzy metalowymi płytkami. Po upływie kilkuset godzin artefakt można wyjąć z cieczy, a ta jej
część, która znajdowała się w przestrzeni między
krążkami, pozostanie tam zagęszczona do postaci
żelu. Z tego powodu pustaki fachowo nazywa się
pułapkami hydromagnetycznymi.
Pustaki spotyka się niekiedy w tak zwanej
„pełnej” wersji. Nazywana jest ona niekiedy Puszką Shoeharta, gdyż pierwszy egzemplarz tego
typu obiektu znalazł, a później pomógł pozyskać
dla Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich w Harmont właśnie Red Shoehart.
Jest to jeden z bardzo rzadko występujących artefaktów. Wygląda jak zwyczajny pustak, jednak
pomiędzy płytkami znajduje się jakaś niebieskawa
substancja pozaziemskiego pochodzenia. Obiekt

ten, a raczej jego zawartość, znalazł zastosowanie
w przemyśle zbrojeniowym, lecz wszystkie dalsze
dane na ten temat zostały utajnione.

Racze oczy
(Artefakt nr 712). Te obce obiekty wyglądają jak
białe, gładkie kule. Średnice znanych egzemplarzy
wahają się od 5 do około 65 milimetrów. Po wrzuceniu do jakiejkolwiek cieczy zawierającej przynajmniej 30% wody ukazują się na ich powierzchni
koliste, koncentryczne obręcze oraz drobne kropki
w różnych barwach, choć zazwyczaj przeważa kolor czerwony. Im wyższa temperatura cieczy, tym
więcej pojawia się dziwnych kręgów i tym większa ich liczba przybiera kolor czerwony. Racze
oczy rozpadają się w temperaturze powyżej 90°C
na drobne, porowate kawałki, przypominające
w dotyku nieglazurowaną, wypaloną glinę. Artefakt absorbuje z niektórych płynów wiele zanieczyszczeń chemicznych, dlatego często stosuje
się go do oczyszczania i wyjaławiania wody. Po
rozpadzie w wysokiej temperaturze uwalnia dużo
tlenku węgla i wiele ze zgromadzonych w sobie zanieczyszczeń chemicznych.

Suche grzechotki
(Artefakt nr 56A do 56R; nazwa fachowa: rezonansowy czujnik ciśnienia). Występuje wiele odmian suchych grzechotek różniących się od siebie głównie rozmiarami, kształtem i czułością na
bodźce zewnętrzne. Swoją nazwę opisywany artefakt najprawdopodobniej zawdzięcza szczególnej
czułości na fale dźwiękowe i najdrobniejsze nawet
zmiany ciśnienia. Przykładowo, jeśli w pobliżu
egzemplarza suchej grzechotki rozlegnie się głośny dźwięk, to odpowie ona nań cichym grzechoczącym odgłosem. Używając suchych grzechotek
i odpowiednich przetworników można łatwo i tanio zbudować niezwykle czułe mikrofony, sonary,
a nawet geofony i inne podobne urządzenia. To
jednak nie wszystkie zastosowania artefaktu. Suche grzechotki występują zazwyczaj pod postacią
cienkich płytek o kształcie wielokątów foremnych,
a liczba boków zawsze jest liczbą pierwszą.

Srebrna pajęczyna
Jest to niezwykle rzadko spotykany obiekt. Nie
licząc tego, który najprawdopodobniej był przyczyną śmierci rosyjskiego naukowca Kiryła Panowa w 1987 roku, napotkano jak dotąd tylko

cztery egzemplarze tego artefaktu, lecz żadnego
z nich nie udało się pozyskać do badań. Srebrne
nici bądź też włókna, z których składa się obiekt,
w chwili kontaktu z jakimkolwiek manipulatorem, narzędziem bądź też innym obiektem pękają
z trzaskiem i utleniają się w ciągu kilku sekund.
Dlatego wiemy o srebrnej pajęczynie tylko tyle, że
istnieje. Uważa się, że w chwili bliskiego kontaktu
z żywą istotą wprowadza ona do jej ciała nieznane toksyny, które w ciągu kilku godzin powodują
zapaść i rozległy zawał serca. Dzieje się tak, nawet
jeśli istota, która weszła w styczność z pajęczyną,
miała na sobie strój ochronny. Jak dotąd śladów
tych hipotetycznych toksyn nie znaleziono, a zatem
przyczyny śmierci mogą być zupełnie inne. Brak
obiektów do badań zmusza naukowców do poprzestania na tej prowizorycznej hipotezie.

Świerzb
To niewielka grudka brunatnej substancji o konsystencji plasteliny, niezwykle podatnej na rozciąganie. Większość spotykanych egzemplarzy
ma formę niepozornych bryłek o objętości około
6 centymetrów sześciennych. Świerzby po kilkakrotnym zgnieceniu rozgrzewają się do temperaŚwiat
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z czystego żelaza wzbogaconego jedynie niewielką
ilością kobaltu. Średnice kuleczek wahają się od
2 do 6 centymetrów. Kuleczki nie ulegają korozji
i odznaczają się jeszcze jedną, szczególną cechą –
każda z nich, położona na równej powierzchni,
toczy się w kierunku bieguna magnetycznego planety. Kuleczki potrafią nawet w pewnym zakresie
toczyć się pod górkę, pokonując leżące na ich drodze niewielkie nierówności. Żaden składnik tego
artefaktu ani żadna z jego dotychczas odkrytych
właściwości nie uzasadnia takiego zachowania.
Jak dotąd nie znaleziono dla tego obiektu żadnego
sensownego zastosowania.

Złota kula

tury 47° C, emitując przy tym ultradźwięki i jeszcze inne, do dziś niepoznane fale, które wywierają
szczególny wpływ na układ nerwowy żywych organizmów. U ludzi po wpływem tych emisji występują krwawienia z nosa i uszu, a także zawroty
głowy i nudności. Zaobserwowano też wzmaganie
niektórych stanów emocjonalnych oraz rozmaitych lęków i paranoi, a także ujawnianie się negatywnych skutków mutacji wywołanych przez
Skażenie, czyli Egzaltacji. Zasięg emisji świerzbów
wynosi około 250 metrów. Artefakt w przetworzonej postaci znalazł szerokie zastosowanie w wielu
różnych gałęziach przemysłu. Jest także wykorzystywany przy leczeniu nerwic.

Szalone kuleczki
(Artefakt nr 464). Artefakt ma formę metalowych
kul o idealnym kształcie i niezwykle gładkiej powierzchni. Analiza chemiczna wykazała, że każda
z szalonych kuleczek składa się niemal wyłącznie
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Jest to jeden z legendarnych artefaktów, często
kojarzony z obiektem znanym jako „maszyna życzeń”. Wedle najbardziej wiarygodnych opisów
artefakt ma postać bardzo ciężkiej gładkiej kuli
o matowej powierzchni w miedzianym lub złotym
kolorze. Jego średnica sięga od 60 centymetrów do
1 metra (w zależności od wersji legendy). Plotka
mówi, że złota kula nie spełnia dowolnych życzeń,
a tylko to jedno, które jest naszym najskrytszym
pragnieniem, które najwięcej dla nas znaczy. Nie
wiadomo, na jakich zasadach artefakt działa, ani
czy rzeczywiście spełnia życzenia, pomimo że kilku osobom podobno udało się odnaleźć złotą kulę
jeszcze w ubiegłym wieku. Nikt jednak nie chce
ujawnić żadnych informacji na temat tego artefaktu.

ZJAWISKA WYSTĘPUJĄCE
W STREFACH
W miejscach Lądowania poza artefaktami występuje także szereg dziwnych zjawisk i zaburzeń rzeczywistości. Wiemy, że niektóre z nich są powiązane z jakimiś obiektami, lecz źródeł większości nie
potrafimy określić. Przeważająca liczba anomalii
jest albo szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, albo
wręcz śmiertelnie niebezpieczna i właśnie dlatego
wydobywanie artefaktów ze Stref jest tak trudne
i kosztowne. Wchodząc w obręb miejsca Lądowania, należy spodziewać się wszystkiego i uważać
niemal na każdy stawiany krok, aby nie był tym
ostatnim.
Eksplorację bardzo utrudniają dziwne warunki fizyczne panujące w wielu rejonach Stref, które
powodują, że większość zaawansowanych urzą-

dzeń elektronicznych zaczyna przekłamywać lub
odmawia posłuszeństwa i jedynymi rzeczami, na
których można w takiej sytuacji polegać, są wyczucie, paranoiczna ostrożność i instynkt. Takie
zaś doświadczenie zdobywa się jedynie poprzez
praktykę, której w niemal żaden inny sposób nie
da się zastąpić. Ludzie znający się na poruszaniu
w Strefach twierdzą, że podczas eksploracji należy
zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły i omijać wszystko, co wydaje się podejrzane, a nawet
podejrzanie niegroźne.
Wszystkie anomalie występujące w miejscach
Lądowania tworzą śmiertelny labirynt, a błądzących w nim ludzi najbardziej zaskakuje fakt, że niektóre z elementów tej łamigłówki wciąż podlegają
różnorodnym przemianom i przemieszczeniom
– lub na odwrót, pozostają niezmienione i w tym
samym miejscu niezależnie od zmian terenu.
Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej występujących w Strefach zjawisk i anomalii. Należy pamiętać, że podane opisy są bardzo ogólne,
a pojedyncze przypadki mogą się znacznie od siebie różnić.

diableska kapusta
Jest to jedna z bardziej zagadkowych anomalii,
jakie można napotkać w Strefie. Trudno nawet
nazwać to anomalią – wydaje się, że fragmenty
terenu, który obecnie zajmują skupiska diabelskiej
kapusty, zostały przekształcone w taki sposób, aby
zamienić je w miotacz ognistych pocisków. Co ciekawe, diabelska kapusta uaktywnia się („pluje”, jak
to nazywają stalkerzy) przede wszystkim wtedy,
gdy coś zacznie się do niej zbliżać.

zwane pulsujące grawikondensaty, których intensywność działania zmienia się w nieregularnych
odstępach czasu. Często obecność łysic ujawniał
dopiero tragiczny wypadek, który zdarzał się na
terenie przez długie miesiące, a nawet lata uważanym za bezpieczny.

ognisty puch
Tak w gwarze szabrowników przyjęło się nazywać
występujące w niektórych miejscach wyładowania
termiczne, których efektem jest nagły wzrost temperatury otoczenia do kilkuset stopni Celsjusza
na pewnym wycinku terenu. Odnotowano nawet
przypadki zeszklenia się piasku na takim obszarze,
co jest dowodem na występowanie tam olbrzymich temperatur. Zazwyczaj im bliżej brzegów obszaru objętego anomalią, tym niższa temperatura.
Często wzrostowi temperatury towarzyszy silny
podmuch, który podrywa rozgrzane kawałki podłoża i zaczyna rozrzucać je wokoło – od tego efektu
pochodzi nazwa anomalii.

Pochłaniacze fal radiowych
Tego typu zjawiska napotyka się w miejscach
Lądowania niemal co krok. Stanowią one jedną
z głównych przeszkód w badaniu Stref przy pomocy automatów. Często tereny objęte tą anomalią
nie tylko pochłaniają fale radiowe, lecz również
wygaszają wybrane długości fal elektromagnetycznych – światło, ciepło lub promienie X.

podziemne wyładowania

Są to anomalie grawitacyjne zajmujące niewielkie wycinki terenu o nieregularnych konturach,
w których obrębie następują nagłe i losowe zmiany kierunku wektora przyspieszenia ziemskiego.
Efektem tych zaburzeń może być przykładowo zakrzywianie torów lotu przedmiotów wrzucanych
na obszar anomalii.

Zjawiska te zaobserwowano, gdy zaczęto korzystać
w trakcie badania Stref z nadajników radiowych.
W chwilę po uruchomieniu jakiegokolwiek emitera fal radiowych na terenie objętym anomalią (np.
krótkofalówki lub radaru), w urządzeniu zaczyna
gromadzić się ogromny potencjał elektryczny,
który znajduje swoje ujście w efektownym wyładowaniu. Nazwa powstała na skutek przekonania,
że miniaturowe pioruny, przebiegające pomiędzy
podłożem a danym urządzeniem, mają swój początek w ziemi.

Łysice

pola śmierci

Znane też pod nazwą grawikondensatów. Łysicami
nazywamy obszary o nieregularnych kształtach,
w których granicach siła przyciągania ziemskiego
jest wielokrotnie zwiększona (zazwyczaj od kilku do kilkuset g). Czasami można napotkać tak

Tak określa się obszary, w których wszystkie
żywe istoty giną lub ulegają przyśpieszonej degeneracji. Zazwyczaj w ich obrębie gromadzą
się ciałka drobnych zwierząt i stosy chitynowych
pancerzyków owadów, które zginęły po wejściu

Krzywice

Świat
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w obręb anomalii. Pola śmierci mają od kilku centymetrów do kilkunastu metrów średnicy.

Pola zakrzywiajace fale magnetyczne
Działają podobnie do obszarów pochłaniających
fale radiowe (patrz wyżej), tylko że zamiast je pochłaniać, zakłócają lub zakrzywiają ich bieg.

Wesołe upiory
Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich w Harmont nazwali tak
małe, wręcz miniaturowe trąby powietrzne, które
od chwili powstania przez krótki czas krążą po
danym wycinku Strefy. W pobliżu tych groźnych
turbulencji można usłyszeć zawodzący odgłos,
który towarzyszy niezwykle szybkiemu ruchowi
mas powietrza w obrębie anomalii. Przejściu tornada prawie zawsze towarzyszy fala elektromagnetyczna, której energia wystarcza do zakłócenia
prawidłowej pracy delikatnych urządzeń elektronicznych. Wesołe upiory można spotkać tylko
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w Harmont i na Grenlandii, choć nie wyklucza się
ich istnienia w Strefie chińskiej, jednak z braku danych nie można tego potwierdzić.

Wyżymaczka
Jest to rodzaj zawirowania grawitacyjnego, które
przemieszcza się po strefie wabione poruszającymi
się w niej obiektami. Obiekty i istoty pochwycone przez wyżymaczkę zostają poddane przeciwstawnym siłom, które przez jakiś czas wykręcają
dany przedmiot lub istotę na różne strony. Niemal każdy stalker czuje lęk przed tym zjawiskiem,
gdyż pochwycony człowiek często nie umiera od
razu, lecz kona przez wiele godzin, leżąc gdzieś
w Strefie z połamanymi kośćmi i rozerwanymi
i zmiażdżonymi narządami wewnętrznymi. Często zdarza się, że wyżymaczka uaktywnia się na
obszarze objętym przez ognisty puch. Podobno do
tej pory tylko jedna osoba została złapana przez
wyżymaczkę i przeżyła takie spotkanie, a nawet
wydostała się ze Strefy.

Zakłócenia czasoprzestrzeni
W obrębie niektórych miejsc Lądowania, w szczególności na atolu Gurara, występują osobliwe zaburzenia czasoprzestrzeni, w których czas płynie
z inną prędkością, a pozostałe wymiary zostają
rozciągnięte lub zniekształcone. Człowiek, który
znajdzie się w takiej anomalii, może pokonywać
dystans kilku metrów przez kilka godzin, a nawet dni, bądź też w parę minut przemierzyć kilka
kilometrów (rozciągnięty może zostać nie tylko
czas, ale i przestrzeń). Jedna z teorii głosi, że poprzez tego typu zaburzenia można wejść do innych
wszechświatów. Często też anomalia oddziałuje
tylko na jeden przedmiot lub obiekt, który zdaje
się nie starzeć lub wydaje się mieć inne gabaryty.
Prawdopodobnie w niektórych pułapkach czasoprzestrzennych znalazły się jakieś zwierzęta.
Według legend i opowieści stalkerów z Harmont
w tamtejszej Strefie w ruinach fabryki krąży jakaś
zagadkowa istota nazywana Dickiem Włóczykijem. Najpewniej właśnie jest to jedno bądź kilka dzikich zwierząt uwięzionych przez coś lub
w czymś, z czego nie mogą się one wydostać – jest
to tylko hipoteza, której do dziś nie potwierdzono.

Żywe trupy
Trudno powiedzieć, czy żywe trupy, czyli istnienia fantomowe, są czymś w rodzaju artefaktu, czy
raczej zjawiska. Są one rekonstrukcjami zmarłych
osób, których ciała pochowano bądź pozostawiono na terenie Strefy przed lub po Lądowaniu,
przy czym częściej zdarzają się przypadki rekonstruowania osób pogrzebanych przed kontaktem.
Nie wiadomo, dlaczego rekonstruowani są tylko

ludzie. Nie wiadomo także, w jaki sposób owe rekonstrukcje następują ani co jest ich przyczyną.
Żaden ze zbadanych fantomów nie miał żadnych
wspomnień ani zdolności do porozumiewania
się, choć prawie każdy z nich umiał się poruszać
w miarę prawidłowo i znał pewne ludzkie zachowania, które w normalnych warunkach nabywa się
dopiero wraz z wychowaniem. Żadne z fantomowych istnień nie musi się odżywiać i żadne z nich
nie wykazuje takiej potrzeby; wszystkie wydają się
samowystarczalne, choć niektóre z nich mechanicznie przyjmują pokarmy. Wszystkie fantomy
wydają się całkowicie martwe, jednak nie ulegają
procesom rozkładu. Poszczególne części ich ciał
mogą być od nich oddzielane bez szkody dla reszty rekonstrukcji. Wydaje się, że oddzielone części
fantomów odznaczają się nawet pewną autonomią.

SKAŻENIE
Skażeniem często nazywa się ogół wpływów
Stref na otoczenie. Częściej jednak określa się
tak wpływ, jaki miejsca Lądowania wywierają na
żywe organizmy. Jedna z definicji Skażenia opisuje
je jako ogół trwałych i podlegających dziedziczeniu zmian w organizmach istot żywych, będących
efektem przebywania w pobliżu Stref. Są to różnego rodzaju mutacje i zmiany, których natury, pomimo intensywnie prowadzonych badań, nie zdołano poznać. Wiadomo jedynie, że powodowane
są one bliskością Stref i ich dziwnymi emanacjami.
Naukowcy, pytani o sposoby ochrony przed Skażeniem lub neutralizowania jego skutków, zazwyczaj bezradnie rozkładają ręce. Profesor Helmut
Lorentz z Hamburga, jeden ze światowych autorytetów, na pytanie dziennikarza o postępy badań
nad Skażeniem odpowiedział: „Mamy ogromny
potencjał badawczy, jednak nie wiemy, jak należy go użyć i na co trzeba zwrócić uwagę. Wydaje
mi się, że patrzymy z niewłaściwej strony. Ja sam
często czuję się jak filatelista, który chce poznać
nominał znaczka, badając jego ząbki. Wciąż nie
wiemy, jak połączyć fragmenty tej układanki, gdyż
jak na razie wszystkie kawałki są dla nas prawie
identyczne”.
Ludzie nauki już kilka razy wpadali w euforię, mając wrażenie, że ich hipoteza wyjaśniająca podstawowe przyczyny Skażenia zaczyna się
sprawdzać i że wreszcie dokonano przełomowego
odkrycia. Po paru tygodniach stwierdzano, że jedŚwiat
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nak nowa teoria nie ma sensu po uwzględnieniu
jednego lub dwóch czynników, które przypadkowo
lub świadomie pominięto.
Naukowcy, jak dotąd nieumiejący określić
natury Skażenia, jedynie opisują najróżniejsze
przykłady spowodowanych przez nie zmian, które od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku
zaczęto nazywać stygmatami. Przeglądając Biuletyny Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich, możemy dowiedzieć się o występujących u osób podlegających Skażeniu zmianach
w DNA i RNA oraz o zastępowaniu kwasów nukleinowych przez ich dziwne odpowiedniki o niezwykle skomplikowanej budowie chemicznej, niekiedy nawet oparte na krzemie, o zmianach składu
osocza krwi, o różnych nowotworach, zmianach
aury Kirliana, podwyższonych potencjałach elektrycznych i o zadziwiającym braku jakichkolwiek
zmian, które ludzka nauka potrafiłaby zmierzyć
lub wykryć u osób ewidentnie skażonych. Nikt
jeszcze nie znalazł pomiędzy tymi wszystkimi mutacjami żadnego sensownego związku.
Dziwne zmiany fizjologiczne występujące
u ludzi, którzy byli obecni przy Lądowaniu, zauważono po raz pierwszy kilkadziesiąt lat po kontakcie. Były to najróżniejszego rodzaju stygmaty
zmieniające zarówno genotyp, jak i fenotyp. Od
tak niewielkich i w sumie mało znaczących, jak na
przykład zmiana koloru tęczówek, aż po poważne
i niepokojące zmiany w budowie narządów wewnętrznych i groteskowe deformacje. Wiele osób
dotkniętych Skażeniem zaczęło też w dziwny sposób oddziaływać na swoje otoczenie. Niektórzy,
na przykład, posiedli zdolność pochłaniania fal
radiowych lub też źle wpływali na rośliny rosnące
w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
Początkowo nie wiedziano o wpływie Stref,
choć na wszelki wypadek postanowiono miejsca
Lądowania zapobiegawczo odizolować. Zaraz po
kontakcie, po podjęciu przez Organizację Narodów Zjednoczonych odpowiedniej uchwały, zaczęto deportować ludzi z okolic miejsc Lądowania.
Przede wszystkim dotyczyło to miasta Harmont,
lecz tu cała akcja została zakłócona przez protesty mieszkańców oraz opinii publicznej, a także
przez polityków, którzy postanowili wstawić się
za protestującymi. W końcu tylko niewielka część
mieszkańców została przeniesiona do obozów
przejściowych. Po paru latach stworzono Biuro
Emigracyjne i dopiero wtedy ruszył właściwy pro-
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gram przesiedleń, jednak o bardziej dobrowolnym
charakterze. Emigrantów przenoszono do innych
miast, nie tylko w Kanadzie, lecz także w Stanach
Zjednoczonych.
W tym samym czasie na świecie zaczęto odnotowywać przedziwne katastrofy i kataklizmy. Najdziwniejsze było to, że prawie wszystkie wypadki
zdarzały się tam, gdzie prawdopodobieństwo ich
zaistnienie było znikome lub wręcz żadne. Przykładowo mało ruchliwe skrzyżowanie stawało się
nagle prawdziwym cmentarzem kierowców lub też
w dziwny sposób zawodziły silniki w samolotach
stojących na jednym tylko stanowisku, niezależnie
od ich marki. Natomiast w miejscach, gdzie nigdy
nie występowały powodzie, zaczęły się one zdarzać, a liczba trzęsień ziemi na terenach teoretycznie nieaktywnych sejsmicznie rosła w nieprawdopodobnym i zastraszającym tempie.
Na szczęście wkrótce zauważono, że większość tych dziwnych katastrof nawiedza tereny, na
które przesiedlono ludzi dotychczas zamieszkujących okolice Harmont i innych miejsc Lądowania.
Na dodatek intensywność zjawisk była wprost
proporcjonalna do liczby przesiedleńców. Po krótkim okresie paniki, wzbudzonej przez sensacyjne
reportaże publikowane w środkach masowego
przekazu, oraz wnikliwym przyjrzeniu się sprawie
przez ekspertów z Międzynarodowego Instytutu
Cywilizacji Pozaziemskich, postanowiono odizolować jednostki podlegające Skażeniu od reszty
społeczeństwa. Zdecydowano się tak uczynić nie
tylko ze względu na zgubne skutki działania katalizatora nieszczęść, jak nazwano zjawisko, lecz także z uwagi na zdarzające się przypadki samosądu
i rosnącą fala prześladowań Skażonych.
W pierwszym rzędzie zaczęto izolować tylko
te osoby, które uznawano za wyjątkowo silne katalizatory nieszczęść, lecz mimo to część przesiedleńców zaczęła się ukrywać, obawiając się deportacji do Miejsc Odosobnienia (do których jeszcze
wrócimy). Cała akcja była poza tym prowadzona
powoli i niezbyt skutecznie, dlatego dzisiaj szacuje się, że w tamtym okresie odizolowano tylko
20% ogólnej liczby potencjalnie niebezpiecznych
osób, głównie z uwagi na upadek pierwotnej wersji projektu Miejsc Odosobnienia. Próbowano też
na różne sposoby ograniczać wzrost populacji dotkniętych Skażeniem – zazwyczaj na drodze administracyjnej, choć podobno istniały nieco bardziej
radykalne plany, których na szczęście nigdy nie

zrealizowano. Były to zbyt śliskie i mętne sprawy,
aby je kontynuować na dłuższą metę, a ich ujawnienie raz na zawsze przekreśliłoby kariery wielu
polityków, zapewniając im do końca życia wygodne cele w więzieniach.
W tym samym czasie postanowiono rozpocząć skrupulatne badania nad wpływem Stref
na otoczenie. Nie wiedziano wtedy, że emanacje
miejsc kontaktu nie ustały po Lądowaniu i że przebywający w ich pobliżu naukowcy, a także niechętnie nastawieni do emigracji mieszkańcy Harmont,
są pod ich stałym, mutagennym wpływem. Z uwagi na to, odkrycie, że osoby dotychczas nieskażone
po dłuższym przebywaniu w okolicy miejsca Lądowania lub po kilku w nim wizytach zaczynają
wykazywać symptomy Skażenia, było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem.

Choć nie udało się określić istoty Skażenia ani
wynaleźć sposobów ochrony przed nim, to jednak po wzmożeniu badań udało się ustalić wiele
interesujących faktów. Między innymi zauważono,
że efekty Skażenia są dziedziczne i przechodzą
z pokolenia na pokolenie. Ponadto wykazano zależność pomiędzy aktywnością katalizatora nieszczęść i niektórych niebezpiecznych stygmatów,
występujących u silnie Skażonych ludzi, a bliskością Strefy. Po stwierdzeniu tego faktu postanowiono pozwolić na reemigrację ludzi wysiedlonych z okolic Harmont. Uznano, że umieszczenie
obciążonych Skażeniem osób w pobliżu Strefy
rozwiąże problem katastrof i zarazem ułatwi nadzór nad Skażoną populacją. Odizolowanie Skażonych w Miejscach Odosobnienia było na dłuższą
metę niemożliwe, chociażby z uwagi na wysokie
Świat
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Bohaterowie graczy
a Skażenie
Przyjmuje się, że niemal wszystkie postaci graczy
podlegają Skażeniu. Przyczyny tego stanu rzeczy
mogą być różnorakie: być może oboje lub jedno
z rodziców bohatera było naznaczony znamieniem Strefy, które postać odziedziczyła. Bohater
mógł też urodzić się jako zdrowy i zupełnie normalny człowiek, lecz później zostać obciążony
Skażeniem na skutek długoterminowego pobytu
w pobliżu Stref lub częstych wizyt w ich obrębie.
Nawiasem mówiąc, ze względu na możliwość nabycia Skażenia, większość zdrowych i „czystych”
pracowników konsorcjów wysokiego szczebla,
którzy mają częsty kontakt ze Strefami lub żyją
w ich pobliżu, jest po 5 lub 6 latach awansowana
i przenoszona do innych placówek położonych
daleko od miejsc kontaktu.
W każdym razie, z uwagi na obciążające bohaterów Skażeniem, akcja gry STALKER będzie
przede wszystkim rozgrywać się w mieście Harmont i prawie na pewno stąd będą pochodziły
postaci graczy. Oczywiście akcję gry można osadzić w dowolnie wybranym przez graczy rejonie
świata, jednak trzeba pamiętać o niechętnym
stosunku zwyczajnych ludzi do osób obciążonych
Skażeniem oraz o możliwych skutkach działania
katalizatora nieszczęść i więzi łączącej Skażonych
z miejscami Lądowania. Poza tym Harmont zamieszkuje największa na świecie populacja ludzi
obciążonych znamieniem Strefy, a zarazem jest to
na tyle duży ośrodek miejski, że bohaterowie graczy i reszta podlegającej Skażeniu społeczności
przestają się wyróżniać i stają się bezosobowym
tłumem, którego członkowie mogą cieszyć się
względną wolnością.

koszty i protesty różnych kościołów i organizacji
broniących praw człowieka. Tym bardziej że jak
dotąd nie potrafimy cofnąć Skażenia – naukowcy
nauczyli się jedynie łagodzić niektóre jego objawy,
lecz nie u wszystkich dotkniętym nim osób.
Mówiąc o nadzorze nad ludźmi obciążonymi
znamieniem Strefy, należy wspomnieć o decyzji
podjętej w 1999 roku przez Komisję Nadzoru nad
Skażeniem – istniejącą do dziś instytucję, która reguluje ruch w obrębie Stref oraz nadzoruje Miejsca
Odosobnienia i większość ludzi obciążonych Skażeniem (niestety, jest ona tak przeżarta przez korupcję i biurokrację, że prawie całkowicie utraciła
swoją niezależność na rzecz konsorcjów). Komisja
nakazała znaczyć specjalnym tatuażem wszystkie
osoby podlegające Skażeniu. Tatuaż ten, widoczny tylko w świetle ultrafioletowym, wykonuje się
w dwóch miejscach: na wierzchu lewej dłoni oraz
na karku. Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji,
a przeciwko jej wprowadzeniu wielokrotnie protestowały różne organizacje zajmujące się ochroną
praw człowieka, jednak jak dotąd jej nie cofnięto.
Obecnie istnieją nielegalne punkty, w których za
odpowiednią opłatą usuwa się rzeczone tatuaże,
a w szpitalach, po narodzinach dziecka rodziców
podlegających Skażeniu, skuszeni dużą łapówką
lekarze często „zapominają” o wpisaniu do akt
urodzin odpowiedniej adnotacji i oznakowaniu
noworodka.

MIEJSCA ODOSOBNIENIA
W okresie, gdy problem katalizatora nieszczęść
stał się dla prasy i telewizji tematem numer jeden,
Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła odizolować ludzi podlegających Skażeniu,
tworząc tak zwane Miejsca Odosobnienia. Zamierzano lokalizować je na samotnych wyspach
położonych w ciepłej strefie klimatycznej. Pierwsza osada tego typu miała powstać w 1994 roku,
lecz na dzień przed wysłaniem osadników na
wyspę nieznani terroryści, działający z pobudek
ekologicznych, zniszczyli wszystkie zabudowania.
Pierwszą grupę ludzi przewieziono zatem na niedawno zamkniętą platformę wiertniczą, na której
mieli przebywać do chwili, gdy najpoważniejsze
szkody zostaną naprawione. Jak się później okazało, był to chybiony pomysł, gdyż następnego dnia
w rejonie platformy przeszło ogromne tsunami
i wieża zniknęła niemal bez śladu razem ze wszyst-

kimi ludźmi. Po tym niefortunnym wypadku następne miejsce odosobnienia postanowiono utworzyć na stepach azjatyckiej części Rosji, a kolejne
na pustyni w Meksyku i w Afryce Środkowej.
Obecnie nie izoluje się już wszystkich osób
podlegających Skażeniu, a jedynie przestępców
i element wywrotowy, jak określa się niektórych
aktywistów przeciwnych wykorzystywaniu Stref.
Istniejące Miejsca Odosobnienia bardziej przypominają obozy koncentracyjne niż sielskie osady.
Są położone na odludnych terenach i zbudowane
w taki sposób, aby zminimalizować prawdopodobieństwo niebezpiecznych wypadków lub tragicznych w skutkach awarii, które mogłyby zagrozić
zdrowiu więźniów lub strażników. Pozostała część
skażonej społeczności mieszka w pobliżu miejsc
Lądowania, przede wszystkim w Harmont. Skażeni nie mogą się legalnie oddalać od osiedli, ponadto czasem utrudnia się im integrację z „czystą”
częścią społeczeństwa (które w dużym stopniu jest
jednak dość niechętne Skażonym – opinia publiczna nie pozwoli podnieść na nich ręki, lecz jednocześnie traktuje się ich jak zakaźnie chorych).
Pomimo tych ograniczeń osoby obciążone Skażeniem wiodą prawie normalne życie – tak jest w Kanadzie i w Finlandii. Niestety, sytuacja osób podlegających Skażeniu w Chinach jest znacznie gorsza.
Tu są one albo eksterminowane, albo poddawane
przymusowej sterylizacji i zmuszane do pracy
w skandalicznych warunkach w obozach pracy.

HISTORIA SYMBOLU SKAŻENIA
Symbol Skażenia został wprowadzony do użytku pod naciskiem różnych grup ekologów, przeciwników wszelkich pozaziemskich substancji,
a także wielu firm, które znalazły się w złej sytuacji
finansowej po powstaniu konsorcjów eksploatujących Strefy. Wprowadzenie symbolu było jedną
z ostatnich inicjatyw ONZ, które zyskały społeczną aprobatę w schyłkowym okresie działalności
organizacji pod koniec lat dziewięćdziesiątych
XX wieku. Konsorcja wolały w tej sprawie ustąpić,
aby nie wzbudzać nadmiernego zainteresowania
i wykorzystać to ustępstwo jako świadectwo uczciwości i dobrych intencji wszystkich wielkich firm.
W początkowym okresie istnienia Stref rozmieszczano wokół nich różne bariery i znaki
ostrzegawcze. Między innymi po to, aby odstraszyć ciekawskich, oznaczano je symbolem promieŚwiat
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niotwórczości, choć tylko w niektórych rejonach
miejsc Lądowania radiacja była podwyższona.
Specjalny znak długo nie był nikomu potrzebny, aż
do dnia, gdy artefakty i różne obce technologie zaczęły podlegać komercjalizacji, upowszechniać się
i wchodzić do codziennego użytku. Wielu klientów
chciało się koniecznie dowiedzieć, czy dany produkt wytworzono z pomocą pozaziemskich metod.
Niektórzy czynili tak, aby dowieść swojej odwagi
lub pokazać, że Strefy nie są niebezpieczne. Inni
chcieli być modni i iść z duchem czasu. Byli też ludzie, którzy nie chcieli mieć styczności z niczym, co
pochodziło ze Stref ani korzystać z jakichkolwiek
wytworów o obcym pochodzeniu. W każdym razie
istniało społeczne zapotrzebowanie na tego typu
oznakowanie.
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Rozdział pierwszy

Obecnie symbol Skażenia stracił swoją powagę. Początkowo jego stosowanie regulowały różne
szczegółowe ustalenia międzynarodowe i kilka
niezależnych komisji. Parę lat później wszystkie
ich obowiązki przejęła Komisja Nadzoru nad Skażeniem. Dzisiaj stosowanie znaku Skażenia starają
się nadzorować niezależne organizacje i stowarzyszenia, jednak jest to bardzo trudne zadanie. Prawie wszystkie konsorcja odmawiają współpracy,
a niektórych obcych technologii bez specjalnych
i niezwykle kosztownych badań nie da się rozpoznać. Mimo to w niektórych gazetach drukowane
są listy „czystych” bądź też „ziemskich” produktów
i technologii. Należy zaznaczyć, że wielu ludzi
uważa, że symbol Skażenia w obecnych czasach to
jedno wielkie oszustwo. I mają racje.

MIASTO HARMONT

Harmont to jedyne miejsce Lądowania położone na terenach zamieszkanych przez człowieka,
a zarazem jedno z nielicznych, gdzie moment kontaktu obserwowali świadkowie. W tym mieście narodził się zawód stalkera i wciąż odnotowuje się tu
najwięcej prób nielegalnej eksploracji Strefy.
Harmont leży w Kanadzie, państwie związkowym obejmującym dużą część Ameryki Północnej, w tym liczne wyspy za kołem podbiegunowym. Stolicą Kanady – drugiego, po Rosji, pod
względem powierzchni kraju na świecie – jest
Ottawa. Jest to jedno z najsłabiej zaludnionych
państw, choć w 2014 roku liczba mieszkańców
dzięki stosunkowo wysokiemu przyrostowi naturalnemu i dużej imigracji przekroczyła 33 miliony.
Harmont jest położone w północnej części
prowincji Manitoba, jednej z dziesięciu prowincji
Kanady (w skład tego kraju oprócz wspomnianych prowincji wchodzą jeszcze trzy terytoria).
Harmont znajduje się w środkowej części Kanady,
na wilgotnej Nizinie Hudsońskiej, pokrytej niezliczonymi rzeczkami oraz większymi i mniejszymi
jeziorami polodowcowymi i porośniętej borami
szpilkowymi tajgi kanadyjskiej, w których rosną
świerki, jodły balsamiczne, sosny i modrzewie.
Przez miasto przepływa rzeka Burntwood, która
wpada do płynącej na zachód od Harmont rzeki
Nelson, mającej ujście w Zatoce Hudsona.
Harmont było niegdyś niezbyt dużym miastem górniczym, a większość mieszkańców pracowała w kopalni rudy niklu i hucie przetwarzającej
część urobku. Potem nastąpił kontakt i w obrębie
miejsca Lądowania znalazły się zakłady przemysłowe i kilka dzielnic mieszkalnych, których resztki
dziś niszczeją w Strefie. Być może Harmont trzeba
było zaraz po nawiązaniu kontaktu zniszczyć, nie
bacząc na konsekwencje i zdanie opinii publicznej,
jednak tak się nie stało. W pierwszych dniach po
Lądowaniu władze były zbyt zdezorientowane niespodziewanymi wydarzeniami i nikt nie wiedział,
czym w rzeczywistości było zdarzenie i jakie skutki
ze sobą niosło. Nikt wtedy nie potrafił ocenić stopnia zagrożenia. Później było już za późno na taką
decyzję – Harmont stało się znanym miejscem,
tłumnie odwiedzanym przez naukowców, wycieczki i łowców sensacji, którzy wysyłali w świat
relacje z miejsca kontaktu. Nawet nie wysiedlono
miasta, jak było to planowane.

Swą popularność Harmont zawdzięczało wielu czynnikom. Tu żyli świadkowie Lądowania, do
tego miasto miało niezbyt co prawda rozwiniętą,
lecz istniejącą infrastrukturę, podstawowe zaplecze i minimalną bazę techniczną, które przy pozostałych miejscach Lądowania trzeba było dopiero
tworzyć od podstaw. Szybko powstał tu także oddział Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich, sławny w późniejszych latach.
Miasto od chwili kontaktu przeżyło wiele
burzliwych przemian i podlegało kilkuetapowym
przekształceniom. Dzięki zatrzymaniu wysiedleń
ludności Harmont mogło dalej istnieć, a nawet się
rozrastać, co nie było łatwe, ponieważ rozwój miasta utrudniało jego usytuowanie pośród gęstych
lasów na bardzo słabo zaludnionych terenach.
Duża liczba przybywających do Harmont turystów i naukowców zainicjowała na początku lat
osiemdziesiątych nagły i dość chaotyczny wzrost,
w tym rozbudowę zaplecza hotelowego. Rozwój
miasta został nieco zahamowany dopiero w chwili
uruchomienia Biura Emigracyjnego i po zbudowaniu w południowej części Harmont odrębnego
osiedla dla naukowców przysyłanych tu z ramienia
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomimo
prób wysiedlenia ludności populacja miasta utrzymywała się na niemal niezmienionym poziomie
– do dawnej górniczej osady przybywali kolejni
naukowcy, a wraz z nimi setki żołnierzy ONZ mających zapewnić im ochronę i powstrzymać nielegalnych eksploratorów, a także rozmaici przybysze
pragnący zostać szabrownikami, handlarze artefaktów i paserzy, wędrowni kaznodzieje, nawiedzeni i inni, którzy na przekór władzom pragnęli
osiedlić się w pobliżu miejsca Lądowania.
W latach dziewięćdziesiątych zmiany nabrały
tempa. Najpierw zezwolono wysiedlonym mieszkańcom Harmont na powrót do domów – program przesiedleń upadł, gdy dowiedziano się o istnieniu Skażenia i jego wpływie na ludzi, a projekt
Miejsc Odosobnienia zakończył się fiaskiem. Jednocześnie zaczęto zsyłać tu całe rzesze wyłapanych
na całym świecie osób podlegających Skażeniu.
Gdy kilka lat później Chiny jako pierwsze złamały umowę o eksterytorialności Stref, a pozostali
sygnatariusze także zaprzestali jej przestrzegania,
ONZ zrezygnowała z jurysdykcji nad miastem
i zwróciła je Kanadzie.
Kanadyjskie władze zaprowadziły w Harmont
nowe porządki i stworzyły warunki sprzyjająŚwiat
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STREFA

1. Kwartały Zadżumionych
2. Kwartał Ociemniałych

POŁUDNIE MIASTA

3. Osiedle naukowców ONZ

STARE HARMONT

4. Muzeum Historii Lądowania
5. Centrum: Barge, LunaCenter,
LunaCasino, Hotel Metropol
6. Redakcja „The Harmont Post”
7. Fundacja „Ziemia i Wszechświat”

NOWE CENTRUM

8. Pillman Enterprises
9. First East
10. Takashi-Namamoru
11. Xinhua
12. EXA & TTC

NOWE OSIEDLA

13. Hot Cheerful Cherry
14. Lombard Andrew’s
15. Kościół Chrystusa Skażonego

OSIEDLA KONSORCJÓW

16. Enklawa First East
17. Pillman Towers

DZIELNICE PRZEMYSŁOWE

18. Carrygun
19. Catterfield’s Private
Health Clinic
20. Magazyny przy Wooden Road

ce inwestycjom. Wtedy rozmaite duże firmy, od
niedawna intensywniej finansujące badania nad
Strefami, zaczęły budować tu kolejne laboratoria
i miasto znów zaczęło się rozwijać. Wzrost przemysłu i handlu, jaki nastąpił na przełomie stuleci,
związany z lepszym dostępem do artefaktów, pomógł gospodarce Kanady ostatecznie wyjść z recesji, jaka panowała od końca lat siedemdziesiątych
i zrównoważył nieco zapaść kanadyjskiej energetyki (Kanada produkowała bardzo dużo energii
elektrycznej, w większości na eksport, jednak wraz
z upowszechnieniem się bateryjek zmalało światowe zapotrzebowanie na prąd wytwarzany tradycyjnymi metodami).
Wraz z nastaniem drugiej dekady nowego
tysiąclecia, Harmont stało się wizytówką konsorcjów. Towarzyszyła temu rozbudowa centrum biurowego i handlowego, a także powstanie osiedli dla
pracowników wielkich korporacji.

STan obeCny
Harmont to dziwne miasto. Z jednej strony jest
to enklawa dla kilkunastu tysięcy ludzi podlegających Skażeniu, z drugiej to miasto biurowców,
firm handlujących obcymi technologiami, a także
rozmaitych instytucji finansowych. Obecnie uważa się Harmont za centrum obrotu artefaktami,
zarówno legalnego, jak i czarnorynkowego. Dziesięć lat temu powstała tu nawet specjalna giełda,
która zajmuje się wyłącznie handlem obiektami
pochodzenia pozaziemskiego i produktami wykonanymi na bazie obcych technologii. Mają tu także
swe siedziby lub reprezentacyjne oddziały wszystkie wielkie konsorcja. Harmont ma jednak jeszcze
jedno oblicze – pomiędzy domami mieszkalnymi
i wspaniałymi zamkami ze szkła i stali kryją się
dziesiątki większych i mniejszych centrów badawczych, laboratoriów i instytutów badawczych, których pracownicy od czterdziestu lat usiłują zgłębić
tajemnice Strefy.
Na dodatek Harmont jest nie tylko centrum
handlu pozaziemskimi technologiami i wielką placówką naukową, lecz także atrakcją turystyczna.
Była osada górnicza wciąż żyje Lądowaniem, którego miejsce wciąż pragną oglądać turyści z całego
świata, przyjeżdżający na dzień lub dwa i rzadko
kiedy zostający na dłużej. Ich przeciwieństwem
są grupki nawiedzonych fanatyków, a także liczące po kilka osób szalone i bluźniercze wspólnoty

religijne lub pomniejsze sekty. Im nie wystarcza
godzina podziwiania Strefy z wieży obserwacyjnej
i przelot helikopterem na niskim pułapie wokół jej
granic. Ci pielgrzymi przybywają tu, aby doświadczyć duchowego odrodzenia lub poszukać oświecenia, jednak po pewnym czasie albo wyjeżdżają
zawiedzeni, albo zostają na zawsze, powiększając
populację miasta. Harmont liczy obecnie kilkaset
tysięcy mieszkańców (przy czym większość z nich
to ludność napływowa, pochodząca z całego świata) i tylko część z nich pracuje w biurach konsorcjów bądź w rozmaitych instytutach naukowych
i innych placówkach badawczych.
Przeważająca część obecnego Harmont powstała bądź została przebudowana w ciągu ostatnich trzydziestu pięciu lat. Dziś miasto rozwija się
i rozbudowuje dość powoli, ponieważ administracja i biura korporacji praktycznie przestały już się
rozrastać, a nowych ośrodków badawczych już się
nie tworzy; zakończył się też napływ osób podlegających Skażeniu.
Trzeba pamiętać, że sporą część populacji
miasta stanowią ludzie obciążeni Skażeniem.
Oczywiście tylko niektórzy z nich to starzy mieszkańcy Harmont, ponieważ niewielu świadków
Lądowania dożyło do 2014 roku. Teraz większą
część społeczności podlegającej Skażeniu stanowią osoby, których oboje bądź jedno z rodziców
zostało naznaczone znamieniem Strefy w miejscu
kontaktu w Kanadzie lub gdzieś na świecie. Często oni sami lub ich rodzice urodzili się zdrowi
i zupełnie normalni, lecz później zostali obciążeni Skażeniem na skutek długotrwałego pobytu
w pobliżu miejsca Lądowania lub wizyt w jego obrębie. Dotyczy to na przykład wielu przyjezdnych
stalkerów, szczególnie tych starej daty, którzy nie
byli świadomi niebezpieczeństwa wiążącego się
z odwiedzaniem Stref.
Członkowie społeczności obciążonej Skażeniem zamieszkują w różnych dzielnicach – zazwyczaj zależy to od ich pozycji społecznej i profesji.
Przykładowo ci, którym udało się znaleźć pracę
w konsorcjach, korzystają z korporacyjnych osiedli, natomiast byli pracownicy Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich do dziś
zamieszkują domy wybudowane dla nich przed
laty przez ONZ. W Harmont nie powstały duże
dzielnice nędzy spotykane w wielu innych metropoliach, jednak nie oznacza to, że wszyscy mieszkańcy miasta żyją dostatnio i bogato. Co prawŚwiat
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da niektóre budynki (znajdujące się zazwyczaj
w starszych dzielnicach Harmont lub w rejonach
zabudowanych w chaotycznych latach osiemdziesiątych XX wieku) zajmują dzicy lokatorzy, lecz
zazwyczaj nie są oni zbyt niebezpieczni. To koloryt
lokalny, rozmaici fanatycy religijni lub przyjezdni,
którym wydaje się, że mogą zostać szabrownikami. Z czasem sytuacja może się jednak pogorszyć,
jeśli rząd Kanady lub konsorcja nie zmienią obecnego stanu rzeczy. Dzisiaj mieszkający w Harmont
młodzi ludzie podlegający Skażeniu są właściwie
pozbawieni możliwości nauki i odcięci od szkół
wyższych, które umożliwiałyby im dalszy rozwój
intelektualny i podwyższanie kwalifikacji, co zarazem czyniłoby z nich atrakcyjnych pracowników. W efekcie utrudnia im to znalezienie pracy
i zmusza do dorabiania na różne sposoby, także
poprzez wyprawy do Strefy. Z czasem dzieci obciążonych Skażeniem będzie coraz więcej, a ich
przyszłość staje się coraz bardziej mroczna.
Dziś głównym zmartwieniem rady miejskiej
jest konflikt pomiędzy konsorcjami, wyrażający
się w zwiększonej liczbie strażników pilnujących
budynków i osiedli dużych firm, oraz stała groźba
zamachów terrorystycznych. Harmont – światowe
centrum obrotu obcymi technologiami – jest jednym z głównych potencjalnych celów wszelkich
aktów terroru. Zmusza to władze Harmont do
stałego utrzymywania sił policyjnych w gotowości.

adMiniSTraCja
i bieŻąCe probLeMy
Zadaniem rady miasta Harmont jest zarządzanie
metropolią i rozwiązywanie wszelkich problemów
związanych z życiem codziennym mieszkańców.
Rada miasta jest typowym przykładem kanadyjskiego samorządu lokalnego – w Kanadzie samorządy leżą w gestii władz każdej z prowincji,
z uwagi na co istnieje dziesięć zasadniczych systemów administracji lokalnej i wiele ich wariacji.
Cały system nie zmienił się pomimo wielu przemian, jakie nastąpiły na świecie jak i w samej Kanadzie. Każda prowincja, w zależności od różnic
w jej rozwoju historycznym i gęstości zaludnienia,
jest podzielona na odrębne jednostki administracyjne: hrabstwa, miasta, miasteczka, wsie, obwody, a nawet dzielnice miast. W całym kraju istniej
prawie 4800 rozmaitych rad, których członkowie
są ustalani na drodze lokalnych wyborów. Na czele
rady miejskiej stoi wyłaniany z jej grona przewodniczący.
Poprzednie władze Harmont (z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych) także borykały się z rozmaitymi trudnościami, między innymi
z napływem niepożądanych imigrantów, nielegalną eksploracją Stref (z którą obecnie walczą
przede wszystkim konsorcja) i tym podobnymi
zjawiskami. Jednym z kłopotów były problemy

Suwerenność
Ostatnio wielu obserwatorów sceny politycznej zaczęło się zastanawiać, czy Kanada po 80 latach
przypadkiem nie utraciła niepodległości (Kanada w 1926 roku na mocy uchwały Konferencji Imperialnej, potwierdzonej Statutem Westminsterskim z 1931 roku, stała się suwerennym państwem,
członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów). Mogłoby się bowiem wydawać, że w chwili powstania
konsorcjów państwo zaczęło przechodzić na ich własność.
Niektórzy nawet sugerowali, że Kanada wcześniej utraciła swoją suwerenność na rzecz Stanów
Zjednoczonych, przypominając, że większość inwestycji w Kanadzie czynił zagraniczny kapitał,
przede wszystkim firmy właśnie z USA. Poprzez przemysł wydobywczy i przetwórczy, w którym na
początku lokowano największe sumy, a później przez inne dziedziny gospodarki korporacje rodem
ze Stanów Zjednoczonych już w latach dziewięćdziesiątych zagarnęły dla siebie prawie połowę kanadyjskiego rynku.
Żaden z tych wniosków nie jest jednak prawdziwy, pomimo że rząd Kanady jest dziś osłabiony i ma
ograniczone możliwości wykonawcze. Znajduje się on pod stałymi naciskami władz Ameryki oraz
konsorcjów Pillman Enterprises i New Resource Company – których interesy obecnie nie zawsze się
pokrywają – lecz niezależności jeszcze nie utracił.
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komunikacyjne, związane z miejskimi i pozamiejskimi środkami transportu. Jeśli chodzi o teren
samego Harmont, kwestia ta pozostała nierozwiązana praktycznie do dzisiaj – komunikacja miejska
wciąż w zasadzie nie istnieje, nie licząc kilku linii
autobusowych. Natomiast jeśli chodzi o łączność
ze światem, to sytuacja poprawiła się w 2002 roku,
kiedy uruchomiono niezwykle szybką kolej na
poduszce magnetycznej, która pozwala szybko
i wygodnie pokonać liczącą prawie 800 kilometrów
trasę z miejsca Lądowania do Winnipeg (stolica
prowincji Manitoba, od dnia Lądowania zyskująca
na randze i wielkości, dziś ważny punkt tranzytowy). Linia kolejowa biegnie wzdłuż lokalnej autostrady numer 6, pomiędzy jeziorami Winnipeg,
Winnipegosis i Manitoba. Nowoczesne pociągi
kursują kilka razy dziennie, przewożąc pasażerów
z prędkością do 300 kilometrów na godzinę.
Oczywiście przed powstaniem wspomnianej
szybkiej kolei komunikację od dawna zapewniały
tradycyjne linie kolejowe i autobusowe, a także helikoptery i samoloty, jednak żaden z tych środków
transportu nie jest pozbawiony wad. Transport
kolejowy i samochodowy jest powolny, a lotniczy
ma ograniczoną przepustowość. Harmont dopiero od piętnastu lat ma położone nieco za miastem
lotnisko z prawdziwego zdarzenia o długim pasie
startowym, wybudowane dużym nakładem sił
i środków finansowych. Jego poprzednia wersja
sprzed przebudowy była słabo wyposażona i mogła przyjmować najwyżej małe odrzutowce.
Na kolejnych stronach podręcznika znajdziecie szczegółowe opisy poszczególnych rejonów
Harmont. W każdym z podrozdziałów zawarto informacje na temat kilku interesujących miejsc: na
przykład siedzib dużych konsorcjów, wybranych
instytucji, dobrych hoteli i lokali rozrywkowych
lub ważnych budynków użyteczności publicznej.
Opisy uzupełniono o garść dodatkowych informacji na temat użytkowników lokali.

STARE HARMONT
Dość duży fragment miasta znalazł się w obrębie
miejsca kontaktu (trzy z dzielnic powszechnie
nazywano Kwartałami Zadżumionych, a jedną
Kwartałem Ociemniałych). Później niektóre budynki, znajdujące się poza Strefą, przejęła Organizacja Narodów Zjednoczonych i przekazała je
MICP. Inne, stojące zbyt blisko granicy miejsca

Lądowania, wyburzono ze względów bezpieczeństwa. Pozostała część najstarszych dzielnic Harmont wciąż stanowiła centrum miasta. Dla bogatych przybyszów spoza Harmont oraz dla różnych
instytucji i firm posiadanie mieszkania lub biura
w budynku pamiętającym czasy Lądowania stało
się wyznacznikiem prestiżu.
W miarę jak status mieszkańców starej części miasta wzrastał, poprawiał się też jej wygląd
i atrakcyjność, przynajmniej jeśli chodzi o budynki stojące wzdłuż kilku głównych ulic, takich jak
Bulwary Centralny i Południowy (ang. Central
Boulevard i South Boulevard). Dopiero budowa
nowego centrum spowodowała, że niektóre duże
firmy opuściły te rejony. Od tego czasu zaprzestano modernizacji i rozbudowy starych dzielnic.
Obecnie nabrały one bardziej rozrywkowego charakteru, przy głównych ciągach pojawiły się nowe
lokale rozrywkowe, a stare rozbudowano, podobnie jak i istniejące hotele. Jeśli zatem komuś znudzi
się podziwianie w sumie zwyczajnych budynków
starego centrum, może poszukać rozrywki w jednym z poniżej opisanych przybytków, aby nad
ranem udać się na spoczynek w ekskluzywnym
hotelu „Metropol”.

Barge
Nie wiadomo, z jakich powodów niegdyś ten bar
nazywano także „Barszczem”. W każdym razie
obecny „Barge” nie jest już tym lokalem, w którym
Red Shoehart przepijał swoje premie z MICP i do
którego przynosił zdobycze ze Strefy. Bar, niegdyś
jeden z niewielu lokali tego typu w Harmont, otworzył pod koniec lat sześćdziesiątych Ernest Giraudoux, powszechnie znany tylko z imienia. Gdy
ludzie zaczęli pokątnie wynosić ze Strefy różne
obce obiekty, Ernest stwierdził, że na ich upłynnianiu można nieźle zarobić. Giraudoux tym samym
stał się jednym z pionierów handlu artefaktami.
Z czasem dorobił się konkurencji, a na początku lat
dziewięćdziesiątych został oskarżony o paserstwo,
lecz w zamian za wydanie kilku znanych stalkerów
(m.in. Shoeharta) miał otrzymać łagodny wyrok.
Mimo wszystko Ernest Giraudoux trafił na sześć
lat do więzienia, a po wyjściu na wolność wycofał
się z interesu i aktywnego życia. „Barge” pod nieobecność Ernesta przejęła jego żona, która zmieniła profil lokalu, przekształcając go w restaurację i
otwierając na piętrze niewielki pensjonat. W takiej
postaci bar istnieje do dziś, będąc niezłą atrakcją
Świat
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dla wszystkich turystów zafascynowanych historią
Lądowania i życiem najsławniejszych stalkerów.

LunaCenter
To jeden z najstarszych lokali rozrywkowych
w Harmont, zmodernizowany i rozbudowany
w ostatnich latach. Obecnie jest to bardzo ekskluzywne i drogie miejsce, bez złotej karty kredytowej
nie ma co tam wchodzić. LunaCenter, położone
przy Bulwarze Centralnym, składa się z kasyna
i dużej restauracji ze sceną, na której co wieczór
odbywają się pokazy rewiowe lub striptiz w dobrym stylu. Nad głównym lokalem znajduje się
niezły hotel, zajmowany przede wszystkim przez
handlowców i przedsiębiorców, którym znudziło
się już siedzenie na parterze.

LunaCasino
Kasyno powstało dziesięć lat temu w sąsiedztwie
LunaCenter, przy pobliskiej przecznicy. Lokal jest
przeznaczony dla zwykłych śmiertelników i znajdują się w nim wyłącznie kasyna i bary. W tym
przybytku lub w jego okolicach łatwo znaleźć chętną prostytutkę przeciętnej kategorii.
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Metropol
Jeden z kilku działających w Harmont hoteli pięciogwiazdkowych, który odróżnia się od konkurencji wiekiem i sławą. Początkowo hotel, znajdujący się przy Bulwarze Centralnym, składał się
z jednego, siedmiopiętrowego budynku, jednak
duży napływ gości spowodował, że pod koniec
lat osiemdziesiątych Metropol wykupiła jedna
ze światowych sieci hotelarskich i rozbudowała
o duży wieżowiec postawiony na tyłach starego
budynku. W Metropolu niegdyś rezydował Larry Hugh, światowej klasy przemytnik broni i artefaktów, który specjalizował się w skupowaniu
specyficznych lub rzadkich artefaktów i składaniu
u szabrowników zamówień na takie obiekty.

Muzeum historii Lądowania
Muzeum mieści się w budynku dawnego Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich.
Obiekt został wyremontowany i zmodernizowany,
a wewnątrz zgromadzono zbiory i eksponaty związane z początkami eksploracji i badań nad Strefą.
Otwarta w 2000 roku wystawa cieszy się niesłabnącą popularnością i większość wycieczek rozpoczy-

na zwiedzanie Harmont właśnie od wizyty w muzeum. Z otwarciem ekspozycji wiązały się pewne
kontrowersje, gdyż prezentowano na niej wszystkie
znane i dostępne wówczas artefakty, jednak wycofano się z prezentacji kilku z nich, gdyż nie można
było zwiedzającym zagwarantować całkowitego
bezpieczeństwa. Pomimo tego do dziś można obejrzeć tam czarci pudding, oczywiście odpowiednio
zabezpieczony. Kwestia Skażenia, na jakie potencjalnie są narażeni zwiedzający, wzbudzała wiele
kontrowersji, lecz pomimo protestów ekologów
i bardzo rygorystycznego systemu bezpieczeństwa
(zmuszającego zwiedzających do zakładania na
części trasy kombinezonów ochronnych) wystawa
cieszy się wielką popularnością. W chwili, gdy okazało się, że obserwowanie Strefy z sąsiadujących
z nią wysokich budynków jest bardzo popularne,
władze miasta dobudowały specjalny przeszklony
rękaw z tarasem widokowym, wysunięty ponad
pas bezpieczeństwa wokół miejsca Lądowania.

Redakcja „The Harmont Post”
Choć główna gazeta miasta Harmont nie wygląda
obecnie tak, jak czterdzieści lat temu, to jej redakcja do dziś mieści się przy Nickel Street. Niegdyś
„The Harmont Post” było małym, lokalnym pismem o niskim nakładzie, którego redakcja zajmowała dwa pokoje. Dziś jest to ekskluzywna gazeta
o zasięgu ogólnokrajowym, a redakcja zajmuje
dwa stojące obok siebie duże budynki. Dziennik
opisuje nie tylko sprawy lokalne, lecz podaje także
skrót wiadomości ze świata, aktualne notowania
giełdowe z Kanady i Stanów Zjednoczonych, ceny
obcych obiektów, analizy finansowe, raporty na temat bieżącego stanu badań nad artefaktami i Strefą, komunikaty Komisji Nadzoru nad Skażeniem,
rozmaite urzędowe i prywatne ogłoszenia oraz
wiele innych informacji. Wydanie codzienne liczy
co najmniej 64 strony dużego formatu.

Ziemia i Wszechświat
W starym centrum znajduje się siedziba fundacji
„Ziemia i Wszechświat” prowadzącej badania nad
Strefą. Jest to instytucja niezależna i przez to borykająca się z dużymi problemami finansowymi. Pracujący dla niej naukowcy zwykle zdobywają artefakty i inne materiały do badań na czarnym rynku,
jednak przedstawiciele władz i konsorcjów tolerują
ten stan rzeczy z uwagi na szerokie powiązania fundacji z różnymi organizacjami na całym świecie.

CENTRUM
Centrum biurowe i administracyjne zaczęło powstawać na początku obecnego stulecia w niewielkiej odległości od starych dzielnic miasta,
gdy te stały się zbyt ciasne dla wkraczających do
Harmont firm. Część nowej dzielnicy wieżowców
zbudowano na miejscu dawnej bazy zajmowanej
niegdyś przez wojska ONZ. Koszary i budynki
techniczne wyburzono, podobnie, jak i fragmenty okalających je dzielnic z lat osiemdziesiątych

XX wieku, a na ich miejscu w szybkim tempie
zbudowano nowoczesne biurowce ze szkła i stali, kilka luksusowych hoteli wysokiej klasy oraz
potężne siedziby kilku konsorcjów. W przyszłości centrum będzie się zapewne rozbudowywać
w kierunku zachodnim kosztem zabudowy z lat
osiemdziesiątych – to jedyny możliwy kierunek
ekspansji, ponieważ ta nowoczesna dzielnica na
zachodzie jest ograniczona przez najstarsze rejony miasta, na północy przez granicę Strefy, a na
południu leżą wszystkie główne ciągi komunikacyjne i dworce kolejowe (zarówno pasażerskie, jak
i towarowe).
W Harmont wzniesiono wielką, wykończoną
zielonym marmurem główną siedzibę konsorcjum
Pillman Enterprises, co może wydawać się dziwne, gdyż firma ta nie jest zbyt lubiana w Kanadzie.
Poza tym w nowym centrum metropolii stoją olbrzymie, reprezentacyjne oddziały pozostałych
dwóch wielkich korporacji: First East Europe
Global Interests Consortium oraz Takashi-Namamoru. Znajduje się tu także znaczące przedstawicielstwo handlowe chińskiej firmy Xinhua i nieco
mniejsze biura pozostałych dużych korporacji.

EXA & TTC
W samym centrum nowych dzielnic znajduje się
siedziba giełdy obcych technologii i artefaktów
– Extraterrestrial Artifacts and Technology Trade Center. Do tego ściśle chronionego budynku
w kształcie walca postronni prawie nie mają wstępu, jednak nikt im nie broni podziwiać z zewnątrz
dziesięciu kondygnacji giełdy pokrytych taflami
ciemnego szkła. Samochody wjeżdżają do podziemnego parkingu wjazdami rozmieszczonymi
na okolicznych ulicach, dzięki czemu nie ma ruchu na pustym placu wokół budynku.

ZABUDOWA Z LAT
OSIEMDZIESIĄTYCH
Na obrzeżach starego i nowego centrum leżą chaotycznie ułożone, dość ponure dzielnice powstałe w latach osiemdziesiątych jako odpowiedź na
duży napływ do Harmont turystów i naukowców.
W tych rejonach nawet niektóre ulice nie są proste, tam zaś, gdzie miasto zadbało o ich staranne
wytyczenie, zostały one w tradycyjny, amerykański sposób ponumerowane. Wiele ze stojących tu

budynków budowano w takim pośpiechu i tak
niechlujnie, że po dwudziestu, góra trzydziestu
latach wszystkie instalacje nadawały się do wymiany. Można tu spotkać domy, których ściany są
oplecione różnymi rurami – nowe instalacje często
były montowane na zewnątrz.
Wiele opustoszałych i zdewastowanych budowli zajmują na dziko niemile widziani przez
administrację miasta nawiedzeni przybysze z całego świata. W niektórych blokach wciąż mieszczą
się małe, obskurne hoteliki, choć od mniej więcej
2005 roku coraz większa ich liczba jest przerabiana
na bardziej pojemne hotele kapsułkowe – budynek
albo wyburza się i stawia na jego miejscu nowy
szkielet, albo usuwa się z niego wszystkie ściany
wewnętrzne i część stropów, po czym instaluje się
kabiny i obudowuje całość niezbędną infrastrukturą. Poza oplecionymi różnymi rurami i wentylacją blokami w zachodniej części zabudowy z lat
osiemdziesiątych wciąż można spotkać rozmaite
bary oraz tracące na popularności i wypierane
przez filmy erotyczne sprzedawane wysyłkowo lub
za pośrednictwem sieci nieliczne kina dla dorosłych, a także miejsca schadzek i małe domy publiczne, gdzie trafiają ci, których nie stać na wejście
do lokali wyższej klasy.
Nieciekawa zabudowa z lat osiemdziesiątych
w zachodniej części miasta płynnie przechodzi
w nieco bardziej sympatyczny, wąski pas młodszej
o dekadę, zwartej zabudowy kamienic czynszowych. Powstały one za czasów świetności Organizacji Narodów Zjednoczonych i z jej inicjatywy,
jeszcze przed nadejściem epoki konsorcjów i mody
na nieco odizolowane osiedla na przedmieściach.
Dzielnicę zbudowano na miejscu starego osiedla
domków i działek rekreacyjnych, które opustoszały po wysiedleniu mieszkańców przez Biuro
Emigracyjne. Dopiero napływ ludności z całego
świata, w tym reemigrujących lub deportowanych
do Harmont osób obciążonych Skażeniem i ich
rodzin, zmusił ONZ do podjęcia zdecydowanych
działań i planowej rozbudowy miasta. Nie mieszka
tu jednak zbyt wiele osób, gdyż wszelkie projekty
ONZ upadły i pozostały niedokończone po zerwaniu w 1997 roku umowy o eksterytorialności Stref
przez jej sygnatariuszy.

Hot Cheerful Cherry
Tak obecnie nazywa się dość słynny w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku dom pu-

bliczny „Minut Pięć”. Jak przed laty jest krzykliwie
oświetlony, choć wnętrze uległo nieco większym
zmianom – pokoje dla gości przebudowano i podniesiono ich standard, wyposażając w łóżka wodne i inne udogodnienia. Dziewczynę lub chłopca,
w zależności od preferencji klienta wybiera się za
pośrednictwem komputera, który pokazuje aktualną listę wolnych pracowników przybytku, uzupełnioną oczywiście o multimedialną prezentacje
wdzięków i umiejętności.

Lombard andrew’s
Ten skład zastawny już od prawie 31 lat nie należy do Andrew Goloty, emigranta z Polski, który
wyjechał w 1980 roku do Kanady za chlebem i do
ojczyzny już nie wrócił – najpierw zatrzymała go
niekorzystna sytuacja polityczna, a potem śmierć
z ręki jednego z klientów. Żona Goloty, obrotna
Kanadyjka, którą Andrew poznał już w Harmont,
przejęła firmę i szybko rozwinęła jej działalność.
Wkrótce lombard stał się jednym z bardziej znanych centrów nielegalnego handlu artefaktami
– przewyższał go sławą i obrotami chyba tylko
„Barge” i może jeszcze jeden lub dwa inne lokale.
Obecnie interes prowadzi kuzyn byłej już właścicielki, mający podobno powiązania z jakąś potężną mafią, który odkupił skład 11 lat temu, gdy szabrowanie Strefy zaczęło tracić na popularności na
skutek wzmocnienia posterunków wokół miejsca
Lądowania. Właściciel lombardu podobno nadal
pośredniczy w rozprowadzaniu obcych obiektów
i prowadzi ich skup, lecz korzysta tylko z usług
zaufanych dostawców – nie wiadomo jednak, ile
prawdy jest w tych pogłoskach.

Kościół Chrystusa Skażonego
Zwiedzając opisywane dzielnice, można natknąć
się na budynek wyglądający na pierwszy rzut oka
jak zwyczajny chrześcijański kościół. Dopiero po
wejściu do środka zrozumiemy, że należy on do
jednej z heretyckich sekt powstałych po Lądowaniu. Ołtarz nakryty jest arkuszem grzmiącej serwetki, a widniejący nad nim obraz przedstawia
Chrystusa trzymającego w dłoniach kulę ziemską
z jaśniejącymi na niej miejscami kontaktu. Wokół ołtarza wiszą w gablotach rozmaite artefakty,
spełniające najwyraźniej rolę ofiar wotywnych,
a tabernakulum oświetlone jest lampką zasilaną
z bateryjki. Na dodatek jest to jedyne źródło
sztucznego światła oświetlające puste, ponure
Świat
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Miasto i Strefa
Tuż obok Harmont znajduje się jedna z sześciu
osobliwości, które zmieniły nasz świat. Miasto
w zasadzie nie jest od Strefy odgrodzone ani
odizolowane, nie licząc kilku odcinków niskich
murów, które są raczej symbolem niż barierą.
Dla niektórych mieszkańców metropolii jest to
nawet powodem do dumy, a dla innych okazją do
robienia dobrych interesów na turystach, którzy
pragną popatrzeć na miejsce kontaktu.
Gdyby nie liczne wieże strażnicze oraz dokładnie
zaorany i nafaszerowany geofonami pas ziemi
(liczący od pół kilometra szerokości na północy
do 15 metrów w okolicach miasta) postronny obserwator nawet nie wiedziałby, gdzie przebiega
granica miejsca Lądowania. Strefa czai się cicha
i odludna, czekając na śmiałków, którzy odważą
się wkroczyć do jej królestwa. A wielu pragnie się
do niego dostać.
Kiedyś można było łatwo wejść do Strefy, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych nie
stworzyła tu tak szczelnego kordonu, jak uczynił
to na przykład fiński rząd. Każdy, kto przechytrzył
lotne patrole policji i ominął kilka nielicznych posterunków żołnierzy ONZ, mógł wejść na zakazany teren. Naukowcy nie potrzebowali zbyt wielu
obiektów do badań i wszelkie zapory miały raczej
chronić ludzi przed Strefą niż Strefę przed ludźmi.
Obecnie role się odwróciły – wielkie korporacje
związały swój los z miejscami Lądowania i zaczęły
patrzeć na wszystko, co znajduje się w ich obrębie,
jak na swoją własność. Stworzono graniczne pasy
ziemi, zagęszczono patrole, zainstalowano rozmaite czujniki. Teraz przy granicach każdego z sektorów, na jakie Strefa została podzielona pomiędzy
konsorcja, znajdują się wieże strażnicze władającej danym obszarem firmy, a strażnicy uważnie
pilnują, aby nikt nie sięgał po cudzą własność.
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wnętrze, jeśli nie liczyć kilkunastu ławek i dziwnej,
betonowej chrzcielnicy umieszczonej na środku
świątyni.

nowoCZeSne oSiedLa
Harmont otoczone jest wianuszkiem różnych
osiedli i Enklaw Bezpieczeństwa. Starsze dzielnice
wybudowano jeszcze za czasów rządów Organizacji Narodów Zjednoczonych dla rzesz ludzi nauki
przybywających do Międzynarodowego Instytutu
Cywilizacji Pozaziemskich. Największe z nich, popularnie nazywane „miasteczkiem naukowców”,
jest schludną i uporządkowaną dzielnicą prostych
domków jednorodzinnych ustawionych wzdłuż
alei nazwanych imionami wielkich matematyków:
Euklidesa, Fermata i Mandelbrota. Poza miasteczkiem w Harmont wybudowano dla naukowców
także kilka przeciętnych hoteli i parę kwartałów
domków w innych częściach miasta.
Nowsze osiedla i dzielnice należące do konsorcjów zaczęły powstawać na peryferiach na
przełomie pierwszej i drugiej dekady dwudziestego wieku i wciąż się rozrastają. Wcześniej korporacje kupowały dla swoich pracowników mieszkania
i budynki w innych częściach miasta, czasem nawet
całymi kwartałami. Do dziś niektóre rejony uważa się za własność korporacji, choć tak naprawdę
tylko kilka wielkich firm, pomimo wybudowania
dla pracowników osiedli na przedmieściach, wciąż
zachowało w swojej gestii niektóre dzielnice (na
przykład konsorcjum Takashi-Namamoru). Inne
przedsiębiorstwa pozbyły się nieruchomości położonych w centrum miasta, a zamieszkujących je
ludzi przeniosły w nowe miejsca.
Obecne Enklawy Bezpieczeństwa początkowo
nie wyglądały tak, jak obecnie – nie były odgrodzone od świata ani murami, ani posterunkami
kontrolnymi. Dopiero pod koniec pierwszej dekady nowego stulecia wzmożona liczba aktów terroru i napięta sytuacja pomiędzy konkurencyjnymi
korporacjami doprowadziła do odizolowania
budowanych lub istniejących osiedli i powstania pierwszych Enklaw Bezpieczeństwa – dzielnic przeznaczonych wyłącznie dla pracowników
jednego z konsorcjów. Enklawy są zróżnicowane
architektonicznie i przybierają różnorakie formy,
są także w różnym stopniu chronione – zazwyczaj zależy to od klasy pracowników zajmujących
dane osiedle i popularności ich firmy na danym

terytorium (Enklawy można spotkać nie tylko
w Harmont, lecz także w każdej dużej metropolii).

enklawa konsorcjum First east
Jedno z dużych osiedli powstałych dziesięć lat
temu opodal Harmont należy do First East, jednej
z bardziej znaczących na amerykańskim rynku
korporacji, nie licząc wywodzących się z tego kontynentu firm Pillman Enterprises i New Resource
Company. Pierwotnie miała być to typowa dla
przedmieść dużych amerykańskich miast dzielnica domków, jednak kilka lat po oddaniu osiedla do
użytku władze firmy postanowiły zabezpieczyć je
przed intruzami i przekształcić w Enklawę Bezpieczeństwa. Na jej terenie zbudowano szkołę, supermarket i pawilon usługowy. Wzdłuż granic osiedla
postawiono dwumetrowe płoty z siatki i betonowe
zapory, uniemożliwiając wjazd na dziko samochodom i cięższym pojazdom kołowym. Mniejsze
ulice zamknięto, a na czterech głównych drogach
wjazdowych powstały silnie obsadzone posterunki. Pieszym nie utrudnia się ruchu, jednak każde
wejście i wyjście na teren Enklawy jest uważnie
kontrolowane, a obcy nie mogą wnosić broni. Prywatne pojazdy są wpuszczane wyłącznie za zaproszeniem ze strony jednego z mieszkańców osiedla.

pillman Towers
Wieże Pillmana są grupą czterech identycznych,
wysokich na 60 pięter wieżowców o kwadratowych
podstawach. Budynki stoją na rogach kwadratowego dziedzińca, połączone są ze sobą sięgającymi
dwudziestego piętra łącznikami, w których kryją
się piętrowe garaże, dostępne tylko dla mieszkańców wieży. Przyjezdni muszą korzystać z okolicznych płatnych parkingów (żaden nie jest położony
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu).
Parter i najniższe piętra budynków zajmują
sklepy, restauracje, oddziały banków i firm ubezpieczeniowych wchodzących w skład konsorcjum
Pillman Enterprises, a także różne punkty usługowe i rozrywkowe. Posiadacze kart kredytowych
Pillman Enterprises mogą tu liczyć na liczne promocje i specjalne ulgi przy zakupach i pożyczkach
w banku. Mieszczą się tam również utrzymywane
przez konsorcjum szkoły, kina, sale widowiskowe
oraz rozmaite obiekty rekreacyjne. Na niższych
poziomach znajdują się najtańsze mieszkania dla
najgorzej zarabiających pracowników konsorcjum,
zazwyczaj składające się z jednego lub dwóch pokojów z małą łazienką i miniaturową kuchnią.
Piętra trzydzieste i wyższe są zarezerwowane dla
bogatszych mieszkańców. Na najwyższych pięŚwiat
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trach mieszkają wysocy urzędnicy i osobistości
konsorcjum. Na dachach wieżowców i ich ostatnich piętrach mieszczą się ekskluzywne lokale
rozrywkowe. Wszystkie lokale położone na niższych kondygnacjach (na parterze i piętrach do 29.
włącznie) ze względów bezpieczeństwa nie mają
okien od strony zewnętrznej, przez co Pillman Towers przypominają zamek. Tak właśnie ochrzcili
je mieszkańcy Harmont, którzy czasem określają wieżowce także mianem „czworaczków”. Plac
znajdujący się pomiędzy budynkami wykorzystuje
się jako miejsce rekreacji.
Środki bezpieczeństwa stosowane w wieżach
należą do jednych z najostrzejszych w całym mieście. Podstawą jest system kart magnetycznych,
pełniących funkcję przepustek, które upoważniają
do odwiedzania poszczególnych obszarów budynku. Każdy obcy wchodzący na teren zastrzeżony tylko dla mieszkańców otrzymuje taką kartę.
Każdy przejazd windą bądź wejście do kolejnego
sektora, na które podzielono budynki, jest rejestrowane przez automatyczny system bezpieczeństwa.

STare dZieLniCe
prZeMySŁowe
Te obszary położone są wzdłuż linii kolejowej
i głównych dróg prowadzących na południowy zachód od miasta. Pełno tu bocznic kolejowych kończących się przy starych halach magazynowych.
Wiele z magazynów przejęły rozmaite instytuty
naukowe i przebudowały je na swoje laboratoria
i centra badawcze, jednak wciąż można spotkać tu
budynki pamiętające czasy sprzed Lądowania. Niektóre z nich stoją opuszczone od dnia, gdy zakłady
obróbki niklu zniknęły w Strefie. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie przejmowała się losemmagazynów , choć w niektórych składowano nawet
sprzęt międzynarodowego kontyngentu wojskowego. Obecne władze Harmont nie mają pieniędzy na
rozbiórkę nieużywanych, walących się zabudowań,
a nie zanosi się, aby ktokolwiek chciał je kupić –
prywatni inwestorzy już dawno wybrali najlepsze
kąski, a właściciele pozostałych nieruchomości nie
pozbywają się ich z braku kupców.

Magazyny przy wooden road
Oto typowy przykład opuszczonych magazynów. Zardzewiałe kłódki, zaniedbany i miejscami
dziurawy płot, niedomknięte bramy wjazdowe,
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zepsuty telefon w opuszczonej budce strażniczej
przy bramie. Znajduje się tu dwutorowa bocznica
kolejowa i dwa niezbyt duże budynki magazynowe
z rampami załadowczymi. Pod stojącą opodal wiatą na swój koniec czeka kilkadziesiąt metalowych
beczek (niektóre są puste, w innych są jakieś odpady). Dotychczasowy właściciel czasem wymienia żarówki, jednak czyni to chyba niezbyt często,
ponieważ zazwyczaj całe otoczenie pogrążone jest
w półmroku. Najwięcej światła dają lampy oświetlające okoliczne ulice (do tego miejsca wrócimy
w dalszej części podręcznika).

Catterﬁeld’s private health Clinic
Na przedmieściach można znaleźć także dużą
prywatną klinikę założoną przez słynnego Jamesa Catterfielda. Nie funkcjonuje ona na typowych zasadach i nie przyjmuje zwykłych chorych,
lecz zajmuje się jedynie niwelacją efektów Więzi
i wdrażaniem do powszechnego użytku technik
medycznych opartych na obcych technologiach.
Tego rodzaju eksperymentalne zabiegi medyczne
wykonywane z użyciem artefaktów wciąż są w fazie
badań, a ich legalność wydaje się wątpliwa, jednak
klinika cieszy się niemałą popularnością, pomimo
że pobyt w niej jest bardzo kosztowny.

Carrygun
W pewnej odległości od głównego ciągu budynków mieszczących rozmaite magazyny i centra
badawcze można trafić na lepiej chronione, zwykle otoczone wysokimi płotami z siatki i wieżami
strażniczymi laboratoria lub składowiska należące
do firm, którym zależy na większej prywatności
i mniejszym rozgłosie. Ciekawscy natkną się tu
między innymi na kilka niewielkich budynków
należących do Carrygun, niesławnej amerykańskiej firmy zbrojeniowej, która w latach dziewięćdziesiątych z tragicznym skutkiem prowadziła badania nad gazem koloidowym. Pomimo tej wpadki
firma działa do dziś. Z pewnością nie jest to ważna
placówka, lecz i tak teren wokół zabudowań jest
dobrze strzeżony.

Oddział Harmont
Montreal, 4 grudnia 2013
Karta Osobowa - Biogram [wersja skrócona]

POZIOM TAJNOŚCI B.
TYLKO JEDNA KOPIA. NIE POWIELAĆ.
POUFNE.

------ ------ ------ ------ ------ -----Elliot, Mike
Ojciec: Stephen Elliot
Urodzony: Harmont, 26 września 1980 r.
Zmarł: Harmont, 16 stycznia 2006 r.

------ ------ ------ ------ ------ -----Obiekt ma wykształcenie średnie (wykaz szkół w załączniku nr 1).
Od roku 1997 notowany. Do dnia zgonu obiekt dopuścił się 1 włamania,
1 napaści czynnej na stróża prawa, a także 6 razy nielegalnie przekroczył
granice obszaru skażonego (dokładnie chodzi o obszar nr 1). Ponadto obiekt
trudnił się nielegalnym handlem obcą technologią, naruszając w ten
sposób prawa konsorcjów First East oraz Pillman Enterprises do sektorów
12, 14 oraz 15 obszaru skażonego i wszystkich zawartych w nich znalezisk.

Obiekt prawdopodobnie dużo częściej prowadził nielegalną eksplorację,
niestety pomimo prowadzonego dochodzenia nie zdołano zgromadzić
wystarczających dowodów. Obiekt łącznie spędził 2 lata i 3 miesiące
w miejscach odosobnienia MO-56, MO-26 oraz MO-21, oddziały A, A oraz B
(odpowiednio). Ponadto obiekt uiścił grzywny w łącznej wysokości 6300 ICU.
Obiekt do roku 2004 posiadał dwa konta bankowe, na których zazwyczaj
przechowywał niewielkie sumy pieniędzy. Do roku 1999 obiekt pozostawał
w związku małżeńskim z Judy Brunner, córką Lucasa Brunnera. Obiekt
zginął w wypadku w fabryce lakierów Paintrix Ltd. (ﬁrma z siedzibą
w Harmont, prawdopodobnie powiązana z konsorcjum First East; raporty
z dochodzeń w załącznikach nr 6, 7 oraz 8). W trakcie oględzin miejsca

wypadku odnaleziono 3 częściowo zwęglone ciała mężczyzn w wieku
od 25 do 55 lat. Identyﬁkacja stomatologiczna potwierdziła tożsamość
zwłok obiektu z błędem wynoszącym 36% (dokładny raport patologa
z sekcji w załączniku nr 2). Wypadek był najprawdopodobniej spowodowany
umyślnie, jednak z braku dowodów dochodzenie w tej sprawie umorzono.

Kiedyś nazywałem się Mike Elliot. Przez długie lata byłem stalkerem. Unikając patroli służb
bezpieczeństwa konsorcjów, przemykałem się do Strefy i szabrowałem różne artefakty.
Z niemałym trudem sprzedawałem je zaufanym paserom i stałym klientom. Czułem, jak
z każdym rokiem zacieśnia się wokół mnie sieć różnych powiązań. Dzięki nim powoli stałem
się znany. Zacząłem szybciej znajdować klientów. Sława ma jednak swoją cenę.
Choć zachowywałem dyskrecję, moja skromna osoba wzbudziła zainteresowanie konsorcjów
i policji. Musiałem uważnie zacierać po sobie ślady. Stale się kontrolować, aby nieopatrznie
nie powiedzieć czegoś, co mogłoby mi zaszkodzić. A jednak, mimo zachowania ostrożności
parę razy trafiłem do miejsc odosobnienia, jak eufemistycznie nazywa się więzienia dla
Skażonych.
To jednak nie wszystko. Aby móc spokojnie prowadzić swoją działalność, musiałem zdobyć
wielu znajomych i przyjaciół. Większość z nich trzymała ze mną tylko z uwagi na wręczane
im prezenty i łapówki, które pochłaniały większą część moich honorariów. Wszystko to miało
swój cel. Niektóre znajomości zapewniały mi odpowiednie alibi. Inne pozwalały mi wkraczać
bez problemu do Strefy lub upłynniać znaleziska. Niektóre z kontaktów nawiązywałem
i podtrzymywałem tylko po to, aby ukryć inne.
Pewnego dnia uświadomiłem sobie coś oczywistego, co już dawno powinienem był zauważyć. Poczułem, że jestem fragmentem sieci. Złożonej pajęczyny powiązań. Jednym z ogniw
niewyobrażalnie długiego ludzkiego łańcucha. Śledziłem ruchy konkurentów i wrogów, a oni
uważnie analizowali wszystkie moje posunięcia. Pojąłem, że wiedza daje mi potężną władzę.
Zrozumiałem także, że będąc pionkiem nie mam szans w tej grze.
Dziewięć lat temu miałem wypadek. Wtedy, wraz z ciałem pewnego pechowego nieboszczyka, spłonęła moja przeszłość. Teraz nie istnieję.
Nie jest łatwe życie człowieka, którego nie ma. Niewidzialny człowiek nie może mieć normalnej rodziny. Nie może odwiedzać swoich bliskich. Wszelkich zakupów musi dokonywać na
czarnym rynku przez podstawionych ludzi. Stale musi zmieniać kryjówki. Pomimo tych niewygód cieszę się ze swojej decyzji. Wreszcie czuję się niezależny. Nie mogę opuścić Harmont
i nie mogę odrzucić dziedzictwa Strefy, a jednak czuję się wolny.

wolny
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BOHATER

bohaTer
Zanim Narrator zacznie snuć pierwszą opowieść,
dzięki której przeniesiecie się w przyszłość, do
brutalnego świata rządzonego przez konsorcja,
każdy z graczy musi stworzyć swojego bohatera.
Przed rozpoczęciem rozgrywki wszyscy
uczestnicy, oprócz Narratora, muszą wymyślić
dla siebie bohaterów, w których będą się wcielali
w czasie kolejnych spotkań. Wszystkie postaci są
określone przez szereg różnorodnych elementów
symulujących w fikcyjnej rzeczywistości najważniejsze cechy fizyczne i mentalne żywej osoby.
Każda z postaci będzie oczywiście obdarzona nie
tylko ciałem i umysłem, lecz także ciekawą i niepowtarzalną osobowością wykreowaną przez gracza,
czyli przez Ciebie.
W tym dziale podręcznika do gry STALKER
przedstawiono opisy podstawowych atrybutów
i umiejętności właściwych wszystkim postaciom
występującym w grze oraz określono metodę tworzenia nowych bohaterów. Niektóre fragmenty
działu zatytułowanego Bohater skierowane są do
Narratorów – opisano w nich różne sposoby budowania drużyn i tworzenia bohaterów niezależnych.

ranGi CeCh
Jakość niektórych z opisanych niżej cech postaci
jest określona liczbowo, innych – za pomocą rang.
Drugi sposób w szczególności dotyczy dwóch najważniejszych grup cech definiujących możliwości
wszystkich występujących w grze postaci. Chodzi
tu o atrybuty podstawowe oraz umiejętności, które zostały rozróżnione i dokładnie opisane w dalszych rozdziałach.
Każda ranga ma przypisaną do siebie jednowyrazową nazwę, która umożliwia łatwe rozpoznanie jakości danej cechy. Oto nazwy odpowiadające wszystkim rangom, wymienione
w kolejności od najgorszej do najlepszej: Minimalna, Przeciętna, Dobra, Doskonała oraz Legendarna. Ostatnia, szósta i najwyższa ranga, nazywana
jest Nadludzką.
Im wyższa ranga, tym lepsze wyniki można
osiągnąć. Narrator, patrząc na rangę cechy, może
w przybliżeniu określić, w jakim stopniu bohater
opanował daną umiejętność lub rozwinął określony talent. Przykładowo, umiejętność w randze Minimalnej oznacza, że postać opanowała jedynie jej
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niezbędne podstawy. Przy randze Przeciętnej bohater nadal ma przed sobą wiele nauki, lecz może
już posługiwać się określoną cechą w typowych
sytuacjach. Ranga Dobra oznacza, że postać jest
kompetentna, choć jak dotąd nie poznała rzadziej
stosowanych technik. Ponadto brakuje jej praktyki
i treningu.
Gdy umiejętność występuje w randze Doskonałej, możemy powiedzieć, że bohater ma na
określony temat dużą wiedzę, z której często robił
użytek. Następna ranga umiejętności, nazywana
Legendarną, oznacza niemal całkowite opanowanie wybranej dziedziny nauki lub też mistrzostwo
w danej dyscyplinie. Bardzo niewielu osobom
udaje się dojść do tak wysokiej rangi bez uciekania
się do sztucznego wspomagania.
Niektóre cechy mogą występować w jeszcze
wyższej randze, znanej jako Nadludzka. Ta ranga
jest zastrzeżona dla wszystkich przymiotów o jakości normalnie nieosiągalnej nawet dla najwybitniejszych przedstawicieli rodzaju ludzkiego.

TwÓj bohaTer
Poniżej zamieszczono opisy czternastu postaci
nazywanych bohaterami wzorcowymi. Można się
nimi posłużyć na wiele sposobów. Graczom, którzy nie chcą tracić czasu na czytanie podręcznika
i pragną zacząć grać jak najszybciej, sugerujemy,
aby potraktowali podane przykłady jako niemal
gotowych bohaterów. W takim wypadku każdy
z uczestników gry powinien przepisać cechy dowolnego bohatera wzorcowego na kartę postaci,
po czym uzupełnić opis o kilka szczegółów. Pamiętaj tylko, aby dwóch graczy nie grało jedną osobą!
Gracze muszą wymyślić dla każdej z postaci
specjalizacje dla wszystkich umiejętności, osobowość i – razem z Narratorem – wybrać odpowiednie mutacje (spowodowane przez Skażenie – więcej na ich temat można znaleźć w rozdziale Wady
i zalety). Gracze ponadto mogą zmienić imię, nazwisko i życiorys wybranej osoby, choć nie jest to
konieczne. Po dokonaniu tych uzupełnień postaci
są kompletne i gra może się rozpocząć.
Choć bohaterowie wzorcowi zostali szczegółowo opisani w podręczniku, to z pewnych względów gracze muszą wybrane elementy uzupełnić
samodzielnie. Ma to swój cel, gdyż wszyscy uczestnicy zabawy szybciej poznają system, wymyślając

specjalizacje dla umiejętności i łatwiej zapamiętają
ich funkcje. Ponadto gracze mogą wybrać dla swoich bohaterów takie mutacje spowodowane Skażeniem (czyli stygmaty Strefy), jakie będą im najbardziej odpowiadały i zarazem nie będą kolidowały
z koncepcją postaci. Osobowości nikomu nie można narzucać, gdyż każdy gracz ma się w daną postać nie tylko wcielać – musi ją też polubić!
Oczywiście podany powyżej sposób tworzenia
postaci jest chyba najprostszy i najszybszy z możliwych, choć nie jedyny. Bardziej ambitni gracze, aby
uczynić danego bohatera bardziej unikatowym lub
lepiej dopasowanym do ich gustów, mogą zgodnie
z podanymi poniżej regułami tworzenia nowych
bohaterów wprowadzić do opisanych postaci różne zmiany. Granie tak poprawionymi postaciami
sprawi im zapewne jeszcze większą przyjemność.
Najlepszym, lecz niestety najbardziej pracochłonnym rozwiązaniem, jest stworzenie bohatera od podstaw i samodzielne wymyślenie jego
życiorysu od narodzin aż po chwilę obecną. Metoda ta, opisana poniżej, zmusza graczy do dokładniejszego zapoznania się z podręcznikiem, jednak
daje zazwyczaj najlepsze wyniki i najwięcej satysfakcji. Osoby, które zdecydują się tak postąpić,
tworzą naprawdę niepowtarzalnych bohaterów.
Z łatwością się w nich wcielają i grają nimi bardzo
długo. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale
Tworzenie nowych postaci.

ciorysy bohaterów wzorcowych napisano, mając na
uwadze wszystkie wady i zalety postaci, na co prowadzący także winien zwrócić uwagę, gdy gracze
zabiorą się za ich modyfikowanie.
Uwaga: umiejętności ściśle związane z koncepcją postaci lub sugerowane dla danej profesji
zostały na wzorcowych kartach postaci wyróżnione symbolem • (zobacz rozdział Kupowanie
umiejętności).

bohaTerowie wZorCowi
Podane poniżej opisy wzorcowych bohaterów
zostały sporządzone według stałego schematu. Na
początku podajemy ogólną charakterystykę zawodu wykonywanego przez daną postać, po czym
przedstawiamy jej krótki życiorys, aktualne obowiązki i styl bycia. Na końcu zawsze znajduje się lista
wad, zalet i umiejętności.
Cechy przykładowych postaci zostały dobrane tak, aby dla danej profesji wymienić wszystkie
właściwe lub najczęściej spotykane umiejętności,
a także, aby pokazać wady i zalety dobrze współgrające z określonym archetypem. Jeśli gracze lub
Narrator uznają nasz wybór cech za niezgodny
z ich wyobrażeniami o profesji, mogą sugerowany
zestaw zmodyfikować. Narrator powinien jednak
zadbać o to, aby wszystkie cechy wybierane przez
graczy dla ich postaci tworzyły w miarę logiczną
i spójną całość. Należy przy tym pamiętać, że żyBohater
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aGenT KonSorCjUM
Mniejsze i większe ﬁrmy, powoli jednocząc się
i łącząc w ogromne organizmy, które znamy dziś
jako konsorcja, musiały przezwyciężyć różne przeciwności. Odrębne przedsiębiorstwa i korporacje
musiały przyjąć wspólny schemat organizacyjny,
ustalić drogi przepływu pieniędzy i mnóstwo innych szczegółów. Częstokroć do tego celu potrzebna była pomoc innych ﬁrm, które zresztą
szybko wchłaniano, dołączając do rosnących molochów. Rozrastająca się biurokracja i zatrudnienie
wymagały ciągłego nadzoru i kontroli, a standardowe metody często zawodziły w miarę rosnącej korupcji. Wtedy powstały pierwsze służby odpowiadające za wewnętrzny porządek i bezpieczeństwo
ﬁrm. Ich znaczenie przez lata powoli rosło – początkowo nadzorowały one tylko funkcjonowanie
poszczególnych elementów konsorcjów, później
zaczęły również kontrolować pracowników. Około roku 2010, gdy stosunki między konkurencyjnymi korporacyjnymi molochami pogorszyły się,
ich służby wewnętrzne uzyskały jeszcze większe
uprawnienia. Wkrótce stworzyły one sprawne
służby kontrwywiadowcze i prywatne armie.

MiriaM arMSTronG
Miriam ma 24 lata i mieszka, jak można się z łatwością domyślić, w Harmont, skąd zresztą pochodzi.
Jej rodzice, znani prawnicy, rozwiedli się, gdy miała
14 lat. Pamięta, że jej matka nie chciała, aby ojciec
pracował dla ﬁrmy Northern Explorations, która
cieszyła się nie najlepszą opinią. Ojciec uważał te
pogłoski za fałszywe, ponieważ przykładem dla
niego był przyjaciel jeszcze z lat studenckich, będący prezesem rady nadzorczej rzeczonej ﬁrmy. Matka Miriam nie dawała się jednak przekonać; twierdziła, że są to ludzie, z którymi nie należy wchodzić
w żadne układy i przypominała mu, że niektórzy
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z pracowników Northern Explorations byli zamieszani w wiele afer korupcyjnych związanych z walkami o prawa do eksploracji Strefy. Ojciec nie brał
tych wątpliwości poważnie, mówiąc, że ﬁrmę już
oczyszczono z wszelkich zarzutów (w roku 2005
przedsiębiorstwo Northern Explorations weszło
w skład konsorcjum New Resource Company).
Rodzice Miriam stracili do siebie zaufanie i po
roku separacji się rozeszli. Sąd przyznał prawo do
opieki nad dzieckiem matce, która była dla nastoletniej Miriam dość tolerancyjna i pozwoliła jej samodzielnie wybrać drogę życiową. Miriam początkowo chciała zostać aktorką, lecz potem zmieniła
zdanie i zdecydowała, że pójdzie w ślady rodziców.
Po paru latach studiów prawniczych okazało się,
że nie był to najlepszy wybór. Miriam przerwała
naukę i zaczęła się interesować ofertami pracy
w ﬁrmach należących do ogromnych konsorcjów.
Za radą werbowników Pillman Enterprises wybrała, pomimo ich złej sławy, służby wewnętrzne
konsorcjum. Wkrótce potem poddano ją ogólnemu
przeszkoleniu, po czym skierowano do pierwszych,
„próbnych” zadań.
Dziś Miriam Armstrong zajmuje się wywiadem
i kontrolą niektórych osób na niższych stanowiskach kierowniczych. Czasem zajmuje się też obserwacją, a ostatnio jest nasyłana na niechętnych
pracowników i drobnych kontrahentów, którzy pod
wpływem jej uroku i osobistych wdzięków stają się
bardziej ulegli lub skorzy do szczerych wyznań.
Niestety, takie zadania popsuły jej opinię wśród kolegów z ﬁrmy. Niektórzy zaczęli uważać ją za łatwą
kobietę bez zasad i czynić jej różne niewybredne
propozycje. Miriam, która ze wstydu nabawiła się
nerwicy i anoreksji, prosiła o przeniesienie do innego wydziału, jednak jej szefowie uważają, że świetnie się wywiązuje ze swoich obowiązków i nie chcą
o tym słyszeć.

Znowu muszę się spotkać z tym Stevensonem czy Svansonem. To okropne. Na samą myśl
o jego pryszczatej gębie robi mi się niedobrze. Na domiar złego znowu ktoś z ﬁrmy przystawiał
się do mnie na stołówce i ze wstydu nic nie mogłam przełknąć, a pusty żołądek zwinął mi się
w malutką kulkę. Szczerze mówiąc, mam dość tej przeklętej roboty!

Imię bohatera:
Koncepcja:
Gracz:

Miriam Armstrong
Agent konsorcjum

Atrybuty podstawowe i umiejętności

Proﬁl osobowości

Umiejętność

Intelektualista
Naturalista
Przywódca
Technik
Wizjoner
Wojownik

Ciało
Atletyka
Koordynacja
Akrobatyka
Broń palna
Dyskrecja
Prowadzenie pojazdów
Reﬂeks
Rzemiosło
Walka wręcz
Walka wręcz z bronią

Koszt Ranga

Minimalna
Minimalna
+4 Dobra
(____)_______________
+2 Przeciętna
(____)_______________
(____)_______________
+2 Przeciętna
(____)_______________
+1 Minimalna
(____)_______________
+2 Przeciętna
(____)_______________
(____)_______________
+1 Minimalna
(____)_______________

+1
(____)_______________
+1
(____)_______________

(____)_______________

Doskonała
Minimalna

+8
(____)_______________
+1
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
+4
(____)_______________
Język narodowy
(____)_______________
Język:_________________________ (____)_______________
Język:_________________________ (____)_______________
+1
Komputery
(____)_______________
Medycyna
(____)_______________
Nauki humanistyczne
(____)_______________
Nauki przyrodnicze
(____)_______________
Nauki ścisłe
(____)_______________
Strefa
(____)_______________
Wola
(____)_______________
Umysł

• Biurokracja
Cybertechnika
• Dedukcja
• Dyplomacja

Przeciętna
Dobra
Minimalna

Ekspresja
Aktorstwo
Talent artystyczny

Przeciętna
Przeciętna

+2
(____)_______________
+2
(____)_______________
(____)_______________

(____)
(____)
(____)
(____)
(____)
(____)

Wady, zalety, stygmaty
-2
Anoreksja
___________________________________________
(____)
-2
Fobia (myszy i pająki)
___________________________________________
(____)
-2
Przekleństwo urody
___________________________________________
(____)
Odporny organizm
+3
___________________________________________
(____)
Pozwolenie na broń
+1
___________________________________________
(____)
Przywileje (pracownik konsorcjum) (____)
+1
___________________________________________
Zasoby finansowe
+2
___________________________________________
(____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)

Rany
Draśnięcia
Lekkie obrażenia
Średnie obrazenia
Ciężkie obrażenia
Stan agonalny

-4
-8
-16
X

Więź
Ekwipunek
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____

arTySTa
Niespodziewane przemiany, jakie nastąpiły po
Lądowaniu oraz na skutek upowszechnienia się
artefaktów, dotknęły także przedstawicieli świata sztuki. Wielu artystów od samego początku
zachwycały nowe tworzywa obcego pochodzenia, które z radością i ukontentowaniem włączali
do swoich dzieł, kreując niepowtarzalne rzeźby,
biżuterię i inne obiekty. Przejściowe problemy ze
zdobywaniem nowych artefaktów, niechęć niektórych odbiorców do takich nowinek oraz kryzys na rynku sztuki, spowodowany zimną wojną
pomiędzy konsorcjami, postawiły wielu twórców w ciężkiej sytuacji materialnej. Niektórzy
z nich, aby przeżyć, zajęli się projektowaniem
produktów komercyjnych lub zarzucili wykorzystywanie artefaktów. Grupy artystów, które
nie potraﬁły się pogodzić z myślą o odrzuceniu
obcych tworzyw, zaczęły szukać kupców w okolicach Stref, lecz tylko wybrani znaleźli oparcie
u wysoko postawionych ludzi konsorcjów.

yUen SonG
Yuen Song jest córką imigrantów z Hongkongu, którzy opuścili wyspę na osiem lat przed
zwróceniem jej Chinom i w poszukiwaniu nowej
ojczyzny przyjechali do Kanady. Yuen urodziła
się już w Harmont, dokąd jej rodzice przybyli
w poszukiwaniu pracy. Dość wcześnie zaczęły
się objawiać jej nadzwyczajne talenty artystyczne, które kilkanaście lat później zaczęła rozwijać
w prestiżowym Modern Art College w Montrealu.
Yuen mogła podjąć naukę tylko dzięki ciężkiej pracy i wyrzeczeniom rodziców, którzy zgi-

“

nęli w 2011 roku podczas zamieszek. Nie byli
ubezpieczeni, gdyż wszystkie oszczędności wysyłali swojej ukochanej córce. Yuen Song stanęła
przed ponurą alternatywą: albo szybko poszuka
sobie pracy, albo dołączy do niezliczonych klientów biur pomocy społecznej. Obie możliwości
się jej nie spodobały, dlatego też postanowiła
poszukać kupca na swoje ekscentryczne rzeźby
(będące połączeniem kawałków metali kolorowych, szlachetnych i najróżniejszych artefaktów). Pewna siebie odebrała dyplom i wróciła
do Harmont, gdzie dzięki urokowi osobistemu,
odrobinie sprytu i bezwzględnej postawie udało
się jej nawiązać współpracę z paroma galeriami
i zdobyć kilku wiernych klientów. Niektórzy
z nich, parający się raczej niezbyt legalnymi interesami, potraktowali jej rzeźby raczej jako inwestycję, niż dzieła sztuki, co jednak Yuen zupełnie
nie przeszkadzało. Zawarła z kontrahentami bliższą znajomość i dzięki ich rozległym kontaktom
udało się jej wybrać kilka razy do Strefy, gdzie,
nie zważając na Skażenie, poszukiwała nowych
doznań i inspiracji.
W ciągu kilku lat Yuen wyrobiła sobie niezłą
pozycję i uzbierała sporą sumę na bankowym
koncie. Niestety, jej głośny i wyzywający tryb
życia powoduje, że często staje się oﬁarą plotek
i tematem artykułów w różnych pismach brukowych. Yuen nie jest też zbyt popularna wśród
swoich kolegów po fachu, którzy oskarżają ją,
że nie liczy się z nikim i niczym. Nie mając zbyt
wielu przyjaciół, większość wolnego czasu spędza w modnych klubach i na różnych przyjęciach
w przypadkowym towarzystwie.

Och, znowu mnie sfotografowali. Całkiem ładnie wyszłam, ale to takie głupie pismo. Nie znoszę
tych wścibskich fotografów! O, a tutaj jest gość, z którym wczoraj byłam w LunaCenter. Poznaję
go po tej jedwabnej marynarce, bo twarz sobie zasłonił. Tylko czemu? Muszę się więcej o nim
dowiedzieć!

Imię bohatera:
Koncepcja:
Gracz:

•

•
•

Yuen Song
Artysta

Atrybuty podstawowe i umiejętności

Proﬁl osobowości

Umiejętność

Koszt Ranga

Ciało
Atletyka

+4
(____)_______________
(____)_______________

Koordynacja
Akrobatyka
Broń palna
Dyskrecja
Prowadzenie pojazdów
Reﬂeks
Rzemiosło
Walka wręcz
Walka wręcz z bronią

+4
(____)_______________
+1
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
+1
(____)_______________
+4
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________

Intelektualista
Naturalista
Przywódca
Technik
Wizjoner
Wojownik

Umysł
Biurokracja
Cybertechnika
Dedukcja
Dyplomacja
Język narodowy
Język:_________________________
Język:_________________________
Komputery
Medycyna
Nauki humanistyczne
Nauki przyrodnicze
Nauki ścisłe
Strefa
Wola

+4
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
+2
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________

Ekspresja
Aktorstwo
Talent artystyczny

+4
(____)_______________
+4
(____)_______________
(____)_______________
+8

Dobra

Dobra
Minimalna

(____)
(____)
(____)
(____)
(____)
(____)

Przeciętna Wady, zalety, stygmaty
-2
Minimalna ___________________________________________
Mania wielkości
(____)
-2
Dobra
Roztargnienie
___________________________________________
(____)
Dobra

Przeciętna
Przeciętna

Przeciętna

Dobra
Dobra
Doskonała

-2
Zła reputacja
___________________________________________
(____)
Nieewidencjonowane Skażenie
+1
___________________________________________
(____)
Pociągający wygląd
+3
___________________________________________
(____)
Zasoby finansowe
+2
___________________________________________
(____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)

Rany
Draśnięcia
Lekkie obrażenia
Średnie obrazenia
Ciężkie obrażenia
Stan agonalny

-4
-8
-16
X

Więź
Ekwipunek
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____

CZŁowieK KonSorCjUM
Niemal od zawsze potężne ﬁrmy i koncerny potrzebowały lojalnych pracowników wykonujących
najróżniejsze prace biurowe. Raporty, statystyki,
opracowania i inne zadania są domeną tysięcy urzędników, nieustannie dbających o dobro
i potęgę konsorcjów. Ludzie korporacji pracowicie wypełniają swoje obowiązki i pilnują, aby te
ogromne organizmy podążały obranym przez ich
kierownictwo kursem bez żadnych przestojów
i zakłóceń. W ostatnich latach większość urzędników mających dostęp do tajnych danych jest
bacznie obserwowana przez wewnętrzne służby
bezpieczeństwa konsorcjów obawiających się
konkurencji oraz inwigilacji przez agendy ONZ.
Każde odchylenie od normy, każdy objaw nielojalności może być bardzo niebezpieczny.

STEPHEN M. NIELSEN
Stephen jest wnukiem górnika, który zmarł na
skutek szoku w dniu Lądowania. Jego ojciec zginął w Streﬁe podczas swojej debiutanckiej wyprawy, gdy mały Stephen miał 5 lat. Cały ciężar
wychowywania chłopca i jego młodszej o trzy
lata siostrzyczki, Kate, spoczął na barkach osamotnionej matki, która musiała bardzo ciężko
pracować, aby zapewnić dzieciom jedzenie, dach
nad głową i warunki do nauki.

“

Stephen ciężko zniósł śmierć matki cztery
lata temu. Dodatkowym ciosem było odejście
żony, która od dłuższego czasu zarzucała mężowi lenistwo, brak ambicji i zbytnią uległość
wobec przełożonych. W końcu porzuciła Stephena dla pozycji i pieniędzy jednego z wyższych
funkcjonariuszy konsorcjum Pillman Enterprises
i odeszła z ich dwuletnią córką. Stephen przekazuje im część swoich niezbyt wysokich, poborów
w formie alimentów, choć wie, że niczego im nie
brakuje. Męczą go jednak wyrzuty sumienia,
gdyż kilka lat temu przyczynił się do śmierci nowego wybranka swojej żony, przekazując konkurencji tajne informacje na temat swojej ﬁrmy.
Stephen do dziś nie może sobie wybaczyć tej
chwili słabości. Jego postępek nie powinien nas
jednak dziwić, gdy uświadomimy sobie, że człowiek, dla którego rzuciła go żona, był jednym
z jego zwierzchników.
Obecnie Stephen Nielsen prowadzi spokojne i ustabilizowane, choć dość monotonne
życie. Kierownictwo ﬁrmy ma o nim jak najlepsze zdanie i nie podejrzewa, że kiedyś pomógł
wrogiemu konsorcjum. Stephen utrzymuje bliski
kontakt jedynie ze swoją siostrą, działaczką jednego z „zielonych” ruchów przeciwstawiających
się powszechnemu wykorzystywaniu artefaktów
i domagających się zamknięcia Stref.

Budzę się czasem w środku nocy zlany potem i wiem, że sen już nie powróci. Nie pomoże mi to skupić się w pracy, lecz wspomnienia nie pozwolą mi ponownie zasnąć. To ja jestem odpowiedzialny
za śmierć Millera, jednak nikomu nie mogę się z tego zwierzyć. Nawet mojej siostrze. Dobrze, że ją
mam, gdyż bez niej byłbym zupełnie samotny.
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DZIENNIKARZ
Ludzie prasy, radia i telewizji od dawna byli nazywani czwartą władzą. Mając niezwykle szerokie audytorium i wywierając ogromny wpływ na
opinię publiczną, dziennikarze trzymali w swoich
rękach losy partii, polityków i znanych przedsiębiorców. Niestety, przez lata, jakie minęły od dnia
Lądowania, tylko nieliczni przedstawiciele tej
grupy zawodowej pozostali bezstronnymi i obiektywnymi obserwatorami. Przemysł prasowy znalazł się w sferach wpływów ogromnych konsorcjów, które różnymi środkami zaczęły wywierać
naciski na dziennikarzy lub wręcz cenzurować
informacje. Media, pomimo wielu protestów społeczeństwa i środowiska dziennikarzy, zaczęły
tracić niezależność, a przez to także społeczne
zaufanie. W ciągu ostatniej dekady bardzo ograniczono wolność słowa poprzez wykup wydawnictw oraz stacji radiowych i telewizyjnych, a także szantażując i likwidując niewygodne jednostki.
Dziś tylko nieliczni mają odwagę rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, wciąż naiwnie wierząc, że
prawda kiedyś zwycięży.

eriC STranGe
Eric urodził się trzydzieści cztery lata temu
w Quebecu. Jego matka, która także była dziennikarką i reporterką, przypadkowo stała się
świadkiem Lądowania w Harmont, gdzie zbierała materiały do reportażu o pracy kanadyjskich
górników. Oczywiście, jak wszyscy, nie była świadoma niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą
Skażenie. Niestety, wykryto je u Erica (który
wówczas studiował dziennikarstwo), gdy rozpoczęto powszechne badania i znakowanie ludzi
podlegających Skażeniu.
Ericowi z trudem udało się ukończyć studia,
gdyż władze miasta, pod naciskiem Komisji Nad-
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zoru nad Skażeniem, postanowiły usunąć z terenów całej prowincji wszystkie skażone osoby.
Ericowi szczęśliwie udało się zaliczyć wszystkie
przedmioty na czas i choć musiał wyjechać do
Harmont, to dotarł tam z dyplomem. Nie bez
trudu załapał się do redakcji gazety lokalnej „The
Harmont Post”. Płacono mu tak mało, że musiał
dorabiać tłumaczeniem różnych tekstów z francuskiego na angielski (francuski jest językiem
narodowym Erica).
Dwa lata później gazeta zmieniła właściciela.
Nowy wydawca zwolnił Erica za opublikowanie
kilku tekstów o badaniach nad bronią opartą na
obcych technologiach, prowadzonych w latach
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku przez
ﬁrmę Carrygun z fatalnym zresztą skutkiem.
Eric uznał, że dla niektórych ludzi na wysokich
stanowiskach sprawa musi być dość niewygodna
i postanowił zebrać więcej informacji na ten temat. Niestety, w trakcie swoich poszukiwań nieopatrznie pochwalił się komuś, nad czym pracuje
i informacja ta dotarła do ludzi, którzy z przyjemnością zobaczyliby niewygodnego dziennikarza
w kostnicy. Eric nagle zaczął otrzymywać listy
z pogróżkami, a parę dni później, gdy poprosił
policję o ochronę, jego żona miała wypadek, w
którym straciła obie nogi.
Eric Strange wie, że komuś bardzo zależy,
aby o niektórych sprawach nie mówiono zbyt
głośno. Nie obawia się o swoje życie, jednak nie
chce narażać swej okaleczonej żony na niebezpieczeństwo. Obecnie Eric najczęściej zarabia,
robiąc zdjęcia, tłumacząc lub pisząc krótkie notatki o lokalnych wydarzeniach i wykonując inną
żmudną robotę papierkową. Nie otrzymuje już
listów z pogróżkami, jednak wciąż nie udaje mu
się nigdzie popracować dłużej niż przez parę
miesięcy.

Jeszcze kilka lat takiego życia, a zaszczują mnie do końca. Nie mogę znieść myśli, że ludzie są
oszukiwani, jednak zarazem nie chcę, by Anna cierpiała przeze mnie jeszcze bardziej. Nie potraﬁę
pogodzić się z takim stanem rzeczy, lecz jestem w sytuacji bez wyjścia.
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KonowaŁ
W ciągu lat, jakie minęły od Lądowania, fascynacja nieznanym i żądza wiedzy ogarnęła rzesze
ludzi nauki, w tym lekarzy. Od chwili zetknięcia
się z pierwszymi oﬁarami Lądowania, z ludźmi porażonymi na skutek kontaktu z nieznanymi substancjami i osobami skażonymi, wielu następców
Hipokratesa zapragnęło odkryć istotę Skażenia
i zbadać dotychczas bliżej nieznane nauce mutacje i ich efekty. Dla innych inspiracją była możliwość wykorzystania w swojej praktyce obcych
substancji i artefaktów, które w niepojęty sposób
pomagały leczyć dotąd nieuleczalne schorzenia.
To wszystko przyczyniło się do powstania nowej
specjalizacji, której pierwszym reprezentantem
był James Catterﬁeld, powszechnie znany jako
„Rzeźnik”. Obecnie wielu absolwentów studiów
medycznych poświęca się badaniu wpływu Skażenia na ludzki organizm lub eksperymentuje
z technologiami pochodzącymi ze Stref.

MarTin enGLer
Urodził się dziesięć lat po Lądowaniu w mieście
Winnipeg, w rodzinie lekarzy. Jego matka jest
stomatologiem, a ojciec – internistą, który pracował na kontrakcie w kopalni w Harmont, skąd
zresztą pochodził. W dzieciństwie rodzice okazywali Martinowi dużo troski, głównie z uwagi na
obciążenie chorobą genetyczną, jaką jest hemoﬁlia. Dzięki ich zapobiegliwości i niezłej sytuacji
materialnej oraz odrobinie samozaparcia bez
problemów ukończył szkołę, a potem studia medyczne w Quebecu.
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Niestety, u Martina coraz silniej zaczęły
się uwidaczniać skutki przebywania jego ojca
w Harmont w dniu Lądowania. Okazało się, że
Martin jest dotknięty Skażeniem. Ów fakt oraz
ogromna koncentracja najróżniejszych fundacji
naukowych i instytutów badawczych w okolicach
Harmont skłoniły Martina do podjęcia tam pracy.
Zdecydował się objąć posadę w niezwykle prestiżowym Międzynarodowym Instytucie Cywilizacji
Pozaziemskich. Po dwóch latach pracy i niekończących się bojach z ograniczonymi zwierzchnikami i machiną biurokratyczną ONZ stwierdził,
że czas zmienić pracodawcę. Nie mogąc prowadzić żadnych badań w efektywny sposób i doczekać się praktycznego wykorzystania swoich
osiągnięć, Martin zrezygnował z dotychczasowej
posady i zaczął pracować w Catterﬁeld’s Private
Health Clinic, legendarnej instytucji założonej
przez samego Jamesa Catterﬁelda.
Martin Engler dość szybko dorobił się grupki
stałych i bogatych pacjentów, którzy jak dotąd
bezskutecznie próbują zminimalizować efekty
swoich stygmatów i osłabić siłę Więzi łączącej
ich z miejscem Lądowania. Pomimo stosunkowo
młodego wieku, Martin jest w swoim środowisku
uważany za bardzo kompetentną osobę. Niestety, jedna z dyrektorek MICP, która była niegdyś
jego zwierzchnikiem, do dziś nie może się pogodzić z odejściem Martina z Instytutu i od dłuższego czasu stara się zakłócić jego karierę zawodową, a przy każdej nadarzającej się okazji zarzuca
mu, że rzucił badania dla pieniędzy (co po części
jest prawdą).

Czy nie prosiłem, aby nigdy nie łączyć pani Wood z moim gabinetem? Nie mam ochoty dłużej
słuchać, jak mnie krytykuje, więc proszę więcej nie zabierać mi czasu jej nudnymi telefonami. Na
przyszłość ma pani zawsze dokładnie sprawdzać, kto dzwoni i w jakiej sprawie. Czy wyrażam się
jasno, panno Aniolowski?
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ŁowCa naGrÓd
Łowca nagród to ciężki i niebezpieczny zawód,
jednak wykonuje go wielu wartościowych ludzi.
W większości są to byli policjanci i agenci rządowi, którzy chcą uniknąć konﬂiktu z przekupnymi
kolegami lub nie mogą pokonać barier stawianych
im przez biurokrację i przedstawicieli rządu na
usługach konsorcjów. Wolą korzystać z możliwości, jakie dają im licencje łowcy nagród i prywatnego detektywa. Wśród łowców spotyka się
także ludzi o zupełnie odmiennym podejściu. To
różni awanturnicy, którzy cynicznie korzystając
ze swoich szerokich znajomości w półświatku.
Wykorzystując panujące tam animozje, potraﬁą
sprawnie ścigać swych byłych kolegów. Dla nich
licencja jest często tylko przykrywką, gdyż postępują nie mniej brutalnie niż ścigani przestępcy.
Łowcy na ogół nie cieszą się szacunkiem otoczenia, a szefowie świata przestępczego często
twierdzą, że wszystkich nieustępliwych przedstawicieli tego niewygodnego dla nich zawodu należałoby wytępić.

roGer LUCaS
Urodził się 29 lat temu w rodzinie robotniczej.
Nie był kochanym dzieckiem. Gdy miał 6 lat, jego
matka, alkoholiczka, zginęła zasztyletowana w
trakcie libacji. Po śmierci matki ojciec rzucił pracę
i w kilka miesięcy zapił się na śmierć. Małego Rogera i starszą od niego o trzy lata siostrę Agnes
wziął do siebie brat ojca. Wuj bardzo o nich dbał,
jednak mając na utrzymaniu także swoją – dość
liczną – rodzinę, nie mógł im zapewnić lepszego
wykształcenia. Gdy okoliczności zmusiły Rogera
do znalezienia sobie jakiegoś zajęcia, postanowił
wstąpić do policji, gdzie oczekiwał mocnych wra-

“

żeń i ciekawszej pracy niż w jakiejś fabryce. Niestety, po rozpoczęciu pracy szybko stwierdził, że
zawsze ma więcej roboty papierkowej niż pracy
w terenie.
Nie mając jednak lepszych perspektyw,
detektyw Lucas dzielnie walczył z biurokracją
aż do pewnego poranka roku 2009, gdy dowiedział się, że jego siostra została zastrzelona
w swoim mieszkaniu. Zaznaczmy, że Agnes dużo
wcześniej niż Roger uniezależniła się od wujostwa, jednak nie wyszło jej to na dobre – wpadła w złe towarzystwo, zaczęła brać narkotyki,
a po paru latach wylądowała na ulicy jako prostytutka. Brat próbował ją z tego wyciągnąć, lecz
Agnes nie chciała z nim współpracować, gdyż
nie zależało jej na niczym oprócz regularnego
narkotykowego odlotu. Roger podsyłał siostrze
pieniądze, aby przynajmniej nie chodziła sprzedawać się na ulicę. Niestety, mimo pomocy Agnes
popadła w długi i nie potraﬁąc ich spłacić, została
dla przykładu zlikwidowana. Roger odwiedził jej
dotychczasowego opiekuna jeszcze tego samego
dnia, po czym zastrzelił go, a także dwóch handlarzy narkotyków, których u niego spotkał. Potem wystąpił z policji.
Od tego dnia Roger zajmuje się polowaniem
na przestępców ściganych listami gończymi. Bardzo często działa na granicy prawa, choć zawsze
stara się przynajmniej zachować pozory. Roger
szczególnie upodobał sobie handlarzy narkotyków, na których mści się za swoją siostrę. Uważany jest za bezwzględnego i brutalnego, gdyż,
poszukując informacji, nie cofa się przed niczym i
prawie nigdy nie dokonuje aresztowań. Nigdy nie
zdołano mu jednak udowodnić, że kiedykolwiek
nie działał w obronie własnej.

Nie jesteś głupi, skoro się poddajesz. Wiesz, że zapędziłem cię w ślepą uliczkę. Wiesz, że dostanę
tyle samo za żywego, co za martwego. Masz jednak pecha, ja bardzo nie lubię tych kolorowych
pastylek, które masz w kieszeni. Dlatego muszę cię wyeliminować. Dla dobra społeczeństwa.

Imię bohatera:
Koncepcja:
Gracz:

•
•
•

•

Roger Lucas
Łowca nagród

Atrybuty podstawowe i umiejętności

Proﬁl osobowości

Umiejętność

Intelektualista

Koszt Ranga

(____)

Naturalista
(____)
Dobra
(____)
Przeciętna Przywódca
Technik
(____)
+8 Doskonała Wizjoner
(____)
(____)_______________
(____)
+2 Przeciętna Wojownik
(____)_______________
+8 Doskonała
(____)_______________
+1 Minimalna
(____)_______________
+1 Minimalna Wady, zalety, stygmaty
(____)_______________
+4 Dobra
-2
(____)_______________
Mocny sen
___________________________________________
(____)
-2
(____)_______________ ___________________________________________
Mroczny sekret
(____)
+2 Przeciętna ___________________________________________
-1
(____)_______________
Niespokojny duch
(____)

Ciało
Atletyka

+4
(____)_______________
+2
(____)_______________

Koordynacja
Akrobatyka
Broń palna
Dyskrecja
Prowadzenie pojazdów
Reﬂeks
Rzemiosło
Walka wręcz
Walka wręcz z bronią

(____)_______________

Przeciętna
Przeciętna

Umysł
Biurokracja
Cybertechnika
Dedukcja
Dyplomacja
Język narodowy
Język:_________________________
Język:_________________________
Komputery
Medycyna
Nauki humanistyczne
Nauki przyrodnicze
Nauki ścisłe
Strefa
Wola

+2
(____)_______________
+2
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
+1
(____)_______________

Ekspresja
Aktorstwo
Talent artystyczny

+2
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________

Przeciętna

Minimalna

Przeciętna

Obsesja (pomścić śmierć siostry) (____)
-1
___________________________________________
Zła reputacja
-1
___________________________________________
(____)
Licencja łowcy nagród
+2
___________________________________________
(____)
Zasoby finansowe
+2
___________________________________________
(____)
Zimna krew
___________________________________________
(____)
+3
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)

Rany
Draśnięcia
Lekkie obrażenia
Średnie obrazenia
Ciężkie obrażenia
Stan agonalny

-4
-8
-16
X

Więź
Ekwipunek
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____

NAUKOWIEC
Dzień, w którym pojawiły się na Ziemi osobliwości o pozaziemskim pochodzeniu, był początkiem nowej ery w dziejach badań naukowych. Od
pierwszych dni istnienia Stref prawie wszystkich
ludzi nauki niezwykle zainteresowały zmiany,
jakie nastąpiły w ich otoczeniu oraz ich globalny
wpływ na wiele aspektów życia. Od czterdziestu
lat, jakie minęły od dnia Lądowania, rzesze naukowców najróżniejszych specjalności poświęcają się badaniom nad obcymi artefaktami oraz
samym faktem Lądowania. Wielu z nich nie liczy
się nawet ze Skażeniem i wciąż niezbadaną emanacją Stref i przybywa w ich pobliże, aby mieć jak
najlepszy dostęp do materiałów badawczych.

JULIA S. K. SMITH
Julia Sara Kathleen Smith urodziła się w 1989
roku w Harmont. Jej matka pracowała jako laborantka w Międzynarodowym Instytucie Cywilizacji Pozaziemskich, gdzie poznała Siergieja Gromowa, chemika molekularnego z Moskwy. Efektem
ich namiętnego, choć krótkiego romansu, była
właśnie Julia. Siergiej nie przyjął do wiadomości, że Julia jest jego dzieckiem i wrócił do kraju,
gdzie trwały intensywne przemiany polityczne
i społeczne. Matka Julii, pomimo kłopotów materialnych, postanowiła wychować córkę samotnie.
Julia była bardzo pojętnym dzieckiem, lecz
niezbyt lubianym przez inne dzieci. Na szczęście
nauczyciele zauważyli jej ponadprzeciętne możliwości i pomogli zdobyć dla niej stypendium, dzięki
któremu mogła kontynuować naukę na najlepszych
uczelniach Kanady. Postanowiła studiować biologię, a następnie specjalizować się w ksenologii,
gdyż chciała pomóc ludziom dotkniętym przez Skażenie. Sama także jest obciążona tym znamieniem,
co bez wątpienia zaważyło na tej decyzji.

“

Nie mogąc przebywać zbyt długo poza Harmont lub okolicami innych Stref, Julia powróciła
do swojego rodzinnego miasta, gdzie dzięki wrodzonym talentom oraz kontaktom, jakie nawiązała na uczelni, prawie natychmiast znalazła pracę
w fundacji „Ziemia i Wszechświat”, która parę lat
wcześniej przejęła część projektów badawczych,
nad jakimi pracowano w Międzynarodowym
Instytucie Cywilizacji Pozaziemskich. Fundacja
powstała z inicjatywy grupy naukowców niezadowolonych z poczynań konsorcjów i korupcji
szerzącej się w Instytucie. Ma ona niestety dość
ograniczony dostęp do materiału badawczego
i wciąż musi użerać się z niezależnymi stalkerami,
nieomal walcząc o nowe dane i artefakty.
Obecnie Julia uczestniczy w badaniach nad
siłą mutagennego wpływu różnych prostych
i powszechnie używanych artefaktów ze Strefy
na organizmy ludzkie i zwierzęce. Często otrzymuje oferty pracy od różnych ﬁrm należących
do wielkich konsorcjów, jednak, nie mając zbyt
dużych potrzeb materialnych, odrzuca je, gdyż
woli pracować w dość swobodnej atmosferze
fundacji. Tu nie musi stale pamiętać o swoich
obowiązkach i nie jest poddawana korporacyjnej indoktrynacji oraz nieustannej kontroli. Julia
często sprzedaje swoje opracowania agendom
ONZ, a czasem dorabia, pisząc prace naukowe do
Biuletynu MICP i różnych pism popularnonaukowych. Osobiście nie przepada za Harmont, gdyż
jej matka zginęła w jednym z zamachów bombowych, jakie w roku 2010 następowały niemal
co tydzień w większości ośrodków położonych
w pobliżu Stref (Julia była wówczas w Montrealu). Mogąc przebywać tylko w pobliżu miejsc
Lądowania, Julia woli mieszkać w mieście, które
nie jest jej zupełnie obce.

Koniec pracy na dzisiaj. Mam nadzieję, że przez cały dzień było na ulicach spokojnie i nie postawili znowu
blokad. Och, nienawidzę tych wszystkich kontroli, wojska na ulicach i ciągłego sprawdzania dokumentów. Sama nie wiem, co gorsze – wojsko czy zamieszki. Cóż, jestem tak okropnie zmęczona, że muszę już
iść do domu i się trochę przespać.

Imię bohatera:
Koncepcja:
Gracz:

Atrybuty podstawowe i umiejętności

Proﬁl osobowości

Umiejętność

Koszt Ranga

Ciało
Atletyka

+2
(____)_______________
(____)_______________

Koordynacja
Akrobatyka
Broń palna
Dyskrecja
Prowadzenie pojazdów
Reﬂeks
Rzemiosło
Walka wręcz
Walka wręcz z bronią

+2
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
(____)_______________
+1
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________

Intelektualista
Naturalista
Przywódca
Technik
Wizjoner
Wojownik

Przeciętna
Przeciętna

Doskonała
Minimalna
Minimalna
Dobra

-1
Słaby żołądek
___________________________________________
(____)
Ejdetyczna pamięć
+4
___________________________________________
(____)
Zasoby finansowe
+2
___________________________________________
(____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)

Dobra
Przeciętna
Minimalna
Legendarna
Doskonała Rany
Dobra
Minimalna Draśnięcia

Ekspresja
Aktorstwo
Talent artystyczny

(____)
(____)
(____)
(____)
(____)
(____)

Przeciętna Wady, zalety, stygmaty
-3
Awersja do przemocy
___________________________________________
(____)
Minimalna ___________________________________________
-2
Nieporadność w walce
(____)

+8
(____)_______________
+1
(____)_______________
+1
(____)_______________
+4
(____)_______________
Dyplomacja
(____)_______________
Język narodowy
(____)_______________
Język:_________________________ (____)_______________
Język:_________________________ (____)_______________
+4
Komputery
(____)_______________
+2
Medycyna
(____)_______________
+1
Nauki humanistyczne
(____)_______________
+16
Nauki przyrodnicze
(____)_______________
+8
Nauki ścisłe
(____)_______________
Strefa
(____)_______________
+4
+1
Wola
(____)_______________
Umysł

• Biurokracja
• Cybertechnika
• Dedukcja

•
•
•
•
•

Julia S. K. Smith
Naukowiec

Dobra

+4
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________

Lekkie obrażenia
Średnie obrazenia
Ciężkie obrażenia
Stan agonalny

-4
-8
-16
X

Więź
Ekwipunek
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____

nawiedZony
KaZnodZieja

Następstwem Lądowania było powstanie wielu
dziwacznych sekt religijnych. Ludzie, przerażeni
lub natchnieni myślami o kontakcie z obcą cywilizacją, gwałtownie przyłączali się do starych
i nowych kościołów. Rzesze ludzi poszukiwały
ukojenia w słowach nawiedzonych przywódców religijnych i pilnie słuchały ostrzeżeń przed
demonami, jakie wyłonią się ze Stref, będących
„przedsionkiem piekieł”. Wielu z tych charyzmatycznych kaznodziejów i domorosłych ewangelistów było niegdyś stalkerami lub miało styczność
z nielegalnym handlem artefaktami. Niektórzy
z nich „nawracali się”, aby za duże pieniądze sprzedawać swoim wiernym różne śmieci ze Stref. Inni
postanawiali zmienić swoje dotychczasowe życie
pod wpływem teorii rozmaitych przywódców religijnych. Nieliczni bywalcy Stref doznawali tam
przeróżnych halucynacji i dziwnych wizji, pod których wpływem dziś głoszą swoje nauki szczerze
i z głębokim przekonaniem.

ojCieC droGa
Naprawdę nazywa się John Sherman i niegdyś
był dość znanym stalkerem. Urodził się siedem
lat przed Lądowaniem, w roku 1967, w małym
miasteczku w stanie Waszyngton (USA), skąd
przyjechał do Harmont w 1986, pragnąc uciec
od prostego życia syna farmera. Przypadkowo
nawiązał kontakt z kilkoma dość znanymi stalkerami, którzy postanowili nauczyć go swojego
fachu. Od tego momentu zaczął często chodzić
do Strefy, zyskał wiele znajomości, a dwa razy towarzyszył nawet samemu Ścierwnikowi.
Podczas jednej z wypraw do Strefy doznał
iluminacji. Towarzyszyło mu wtedy dwóch in-

“

nych szabrowników – Pudel i niejaki Harris. Wedle tego pierwszego Harris zginął, wciągnięty
do jakiegoś walcowatego obiektu, a Sherman
dosłownie otarł się o śmierć. Niestety, obecnie
nie można tego sprawdzić, gdyż Pudel zniknął kilkanaście lat temu w niewyjaśnionych okolicznościach. Sherman, wróciwszy ze Strefy, przez parę
tygodni był w głębokim szoku. Potem zerwał ze
swoim dawnym życiem i od tej chwili każe się
nazywać Ojcem Drogą („Przygotujcie drogę dla
Pana!”). Przestał też reagować na swoje prawdziwe nazwisko i zupełnie się zaniedbał. Zaczął krążyć po Harmont, głosząc, że Strefy są siedliskiem
wszelkiego zła zagrażającego ludzkości i że obcy
sprawdzają, czy potraﬁmy oprzeć się pokusie.
Szybko wylądował w szpitalu psychiatrycznym,
gdzie pewnie przebywałby do dziś, gdyby nie cięcia budżetowe.
Ojciec Droga nie zaprzestał swojej działalności. Czasem, gdy ktoś przeszkodzi mu
w głoszeniu swoich przekonań w jakimś parku
lub na rogu ulicy, potraﬁ wpaść w szał i rzucić się
na słuchaczy. Podobnie zachowuje się, gdy ktoś
wprost próbuje wyciągnąć jakieś informacje na
temat Strefy (choć umiejętnie podpuszczony
Ojciec Droga potraﬁ opowiadać o niej, ostrzegając przed różnymi niebezpieczeństwami). Takie
awantury najczęściej kończą się zamknięciem
Shermana w areszcie. Po jednej bądź dwóch
dobach jest wypuszczany po odmowie przyjęcia
go do szpitala lub po wpłaceniu kaucji przez jakiś Kościół lub zgromadzenie przeciwstawiające
się eksploatacji Stref. Ojciec Droga żyje bardzo
skromnie, utrzymując się z datków swoich słuchaczy lub wykonując różne dorywcze prace.

I cóż z tego, synu, że cuchnę? Ty też cuchniesz. Czuję, jak śmierdzą twoje pieniądze. Śmierdzisz władzą, śmiercią i zgnilizną Strefy. Cały świat śmierdzi, ponieważ wszyscy grzeszycie ponad miarę!
Dzieci! Czas się nawrócić! Odwróćmy się od tego plugastwa, które spadło z nieba i poszukajmy razem
drogi do zbawienia i prawdziwego Nieba!

Imię bohatera: Ojciec Droga
Koncepcja: Nawiedzony Kaznodzieja
Gracz:

•
•

•

Atrybuty podstawowe i umiejętności

Proﬁl osobowości

Umiejętność

Intelektualista
Naturalista
Przywódca
Technik
Wizjoner
Wojownik

Koszt Ranga

Doskonała
Minimalna
+2 Przeciętna
(____)_______________

Ciało
Atletyka

+8
(____)_______________
(____)_______________
+1

Koordynacja
Akrobatyka
Broń palna
Dyskrecja
Prowadzenie pojazdów
Reﬂeks
Rzemiosło
Walka wręcz
Walka wręcz z bronią

(____)_______________
(____)_______________
+4
(____)_______________
+1
(____)_______________
+2
(____)_______________
+1
(____)_______________
+2
(____)_______________
(____)_______________

Dobra
Minimalna
Przeciętna
Minimalna
Przeciętna
Dobra

Umysł
Biurokracja
Cybertechnika
Dedukcja
Dyplomacja
Język narodowy
Język:_________________________
Język:_________________________
Komputery
Medycyna
Nauki humanistyczne
Nauki przyrodnicze
Nauki ścisłe
Strefa
Wola

+4
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
+1
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________
+8
(____)_______________
+4
(____)_______________

Ekspresja
Aktorstwo
Talent artystyczny

+2
(____)_______________
(____)_______________
(____)_______________

Przeciętna
Minimalna

Doskonała
Dobra

Przeciętna

(____)
(____)
(____)
(____)
(____)
(____)

Wady, zalety, stygmaty
-3
Berserker
___________________________________________
(____)
-1
Brudas
___________________________________________
(____)
-2
Obsesja (odizolować Strefy)
___________________________________________
(____)
Ślubowanie (nie używać artefaktów) (____)
-1
___________________________________________
Lekki sen
+2
___________________________________________
(____)
Odporny organizm
+3
___________________________________________
(____)
Zasoby finansowe
+1
___________________________________________
(____)
Żałosny wygląd
___________________________________________
(____)
+1
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)
___________________________________________ (____)

Rany
Draśnięcia
Lekkie obrażenia
Średnie obrazenia
Ciężkie obrażenia
Stan agonalny

-4
-8
-16
X

Więź
Ekwipunek
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____

PASER
Zajęcie pośrednika jest stare jak świat. Zawsze
potrzebni byli ludzie skupujący różne rzeczy
i sprzedający je innym. Znajomości, kontakty
i umiejętność targowania się to podstawa w tym
fachu. Dawniej paserzy skupywali łupy od drobnych złodziejaszków, dziś pośredniczą w nielegalnym handlu artefaktami. Wielu z nich stało się
prawdziwymi biznesmenami, kupcami o międzynarodowej sławie. Mają doskonale rozbudowaną
sieć przemytu, stałych dostawców i klientów. Niektórzy z paserów wciąż wolą prowadzić małe, rodzinne interesy i obracać się w gronie znajomych
szabrowników i przemytników. Bardzo często
pracują na zamówienie, przyjmując różne egzotyczne zlecenia od przedstawicieli konsorcjów,
nielegalnych organizacji i tajemniczych prywatnych kolekcjonerów.

DAVID SILVER
David urodził się w 1978 roku w Harmont. Jego
rodzina prowadziła mały lombard. Dzieciństwo
upłynęło mu w cieplarnianych warunkach. Był
powolnym dzieckiem, z nadwagą oraz słabością
do puddingu i galaretek. Rodzice chcieli zaoszczędzić mu wszystkich rozczarowań związanych
z okresem, gdy człowiek przestaje być dzieckiem i powoli staje się dorosły. Ciężko pracowali,
aby mały David mógł w przyszłości prowadzić
wygodne życie. Może by im się to udało, gdyby
w roku 1996 nie wybuchła w ich lombardzie
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bomba. W wyniku eksplozji matka Davida zginęła, ojciec został poważnie okaleczony, a syn stracił lewe oko.
W wieku osiemnastu lat David był zmuszony
przejąć interes. Ten pierwszy kontakt z brutalnością świata był dla niego dużym szokiem. David
Silver postanowił się nie poddawać. Kierując się
wskazówkami ojca, w ciągu roku odbudował lombard i rozkręcił interes na nowo. Był to najtrudniejszy rok w jego życiu. W 1998 zmarł ojciec.
David, chcąc utrzymać się na fali, postanowił
włączyć się w nielegalny obrót artefaktami. Ojciec często przestrzegał go przed tym, lecz gdy
go zabrakło, pokusa zdobycia pieniędzy okazała
się silniejsza. David szybko nawiązał kontakt z
kilkoma stalkerami i znalazł paru stałych klientów. Obecnie przyjmuje od nich specyﬁczne zamówienia i przekazuje je dalej przez znajomego
stalkera o przezwisku Paszczak, oczywiście potrącając dla siebie pewną część wynagrodzenia
w zamian za pośrednictwo.
Policyjna kartoteka Silvera jest dość pokaźna, choć jak dotąd nikt nie uzyskał niezbitych
dowodów na to, że David handluje substancjami
i technologiami pochodzenia pozaziemskiego.
Kilkakrotnie stary znajomy ojca, Mike Marciano
z wydziału zwalczającego przestępczość zorganizowaną, pomógł Davidowi uniknąć kłopotów,
ostrzegając go przed rewizjami lub informując,
że jest pod obserwacją.

No proszę. Widzę, że przyniosłeś moje ulubione galaretki. Ha, ha, chyba wiesz, jak podejść grubego
Davida. Mam nadzieję, że temu upominkowi towarzyszą rozsądne propozycje. Bardzo nie lubię,
jak ktoś próbuje mi zamydlić oczy.

Imię bohatera:
Koncepcja:
Gracz:

•

•

•

David Silver
Paser

Atrybuty podstawowe i umiejętności

Proﬁl osobowości

Umiejętność

Koszt Ranga

Ciało
Atletyka

+4
(____)_______________
(____)_______________

Koordynacja
Akrobatyka
Broń palna
Dyskrecja
Prowadzenie pojazdów
Reﬂeks
Rzemiosło
Walka wręcz
Walka wręcz z bronią

+4
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
(____)_______________
+2
(____)_______________
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pŁaTny ZabÓjCa
Zawsze istnieli i będą istnieć ludzie, którzy za pieniądze zrobią wszystko. W czasach brutalnej walki o wpływy i dochody z eksploatacji Stref płatni
zabójcy zyskali wielu nowych klientów. Wielu
ludzi, którzy próbowali grać na dwa fronty, narazili się szefom podziemnego świata lub zostali
schwytani przez agentów rządowych, musiało
odejść w niepamięć wraz ze swoimi sekretami. Po
usługi najemnych zabójców czasem sięgają także konsorcja, choć wiele z nich stworzyło swoje
własne prywatne armie i służby specjalne. Często
jednak szefowie bezpieczeństwa tych globalnych
potęg wolą posłużyć się anonimowymi ludźmi
z zewnątrz niż narażać własnych agentów oraz
imię ﬁrmy. Płatni zabójcy nie zadają zbędnych
pytań, nie mają dylematów moralnych i wykonują
swoją robotę fachowo i rzetelnie.

oTTo „bLiZna” SiLenCe
Otto urodził się w 1988 roku w Harmont. Jego
matka, Anna Silence, nigdy nie powiedziała mu,
kto był jego ojcem. Otto przypuszcza, że jest
dzieckiem z przypadku, poczętym podczas jakiejś przygodnej schadzki, lecz, prawdę mówiąc,
niewiele go to obchodzi. Matka, kelnerka z baru
dla kierowców, niezbyt przykładała się do wychowania syna i Otto większość dzieciństwa
spędził na ulicy. Gdy miał 16 lat, po raz pierwszy
traﬁł do więzienia za rozbój. Wtedy też nabawił
się blizn na twarzy *stąd też jego przezwisko) – są

“

one wynikiem oparzenia wrzątkiem przez współwięźniów, którzy zrobili to, gdy dowiedzieli się,
że Otto jest skażony.
Dwa lata później znowu został skazany, tym
razem za napad z bronią w ręku. Tu poznał Jamesa „Łysego” Hansona, starego specjalistę od
mokrej roboty, który wpadł za jazdę po pijanemu.
Staremu zrobiło się żal chłopaka i postanowił
uczynić go swoim następcą. W więzieniu nauczył
go podstaw rzemiosła, a gdy niemal równocześnie obaj wyszli na wolność, dokończył edukacji
chłopaka i na początek załatwił mu kilka dość
prostych zleceń. Otto początkowo narzekał na
wysokie wymagania swojego mentora, jednak
dość szybko docenił jego wysiłki, a nawet polubił nowo zdobyty zawód i postanowił na własną
rękę pracować nad sobą, więcej trenując oraz
częściej ćwicząc strzelanie.
Wychowanek starego Hansona, dzięki jego
wstawiennictwu i protekcji, zdołał zyskać pewną
renomę wśród przedstawicieli świata przestępczego, choć nie podejmował się jeszcze żadnych
poważnych zleceń. Obecnie Otto musi sam
szukać szerszych kontaktów, gdyż „Łysy” zginął
w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach niecały rok temu. Otto Silence żyje samotnie
w Harmont, gdyż obciążony Skażeniem tylko tutaj
i w okolicy może pracować, nie zwracając na siebie zbytniej uwagi i nie martwiąc się więzią łączącą go ze Strefą.

Moja broń zawsze musi być sprawna. Od niej zależy, czy wykonam zadanie. W tym zawodzie nie
popełnia się błędów. Jedno potknięcie i wypadasz, chłopie, z gry na zawsze. Zrozumiałeś? Skoro
tak, to teraz podaj mi dzbanek z kawą i nie mów, cholera, że już wystygła.
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prywaTny deTeKTyw
Kochanek. Kochanka. Nieuczciwy wspólnik. Kłopotliwi goście hotelowi. Poszukiwania zaginionych członków rodziny. Wszystkie delikatne sprawy, których nie można powierzyć skorumpowanej
policji. To są zlecenia dla specjalisty – prywatnego
detektywa. Wszystkie poufne informacje, które
mu przekażemy, zachowa tylko dla siebie i nie
pozwoli nas skompromitować. Od naszego losu
zależy jego wypłata, dlatego też odnajdzie źródło
naszych kłopotów i poinformuje nas o jego istocie. Oczywiście detektyw nie jest człowiekiem od
brudnej roboty, lecz rzadko musimy się uciekać
do środków tak nielegalnych i ostatecznych zarazem. Wiedza i informacja jest o wiele skuteczniejszą metodą kontrolowania ludzi.

LiSa GarFieLd
Lisa urodziła się w Harmont 26 lat temu. Pochodzi z robotniczej rodziny od wielu lat mieszkającej w jej rodzinnym mieście. Lisa nie wyróżniała
się niczym specjalnym ani w dzieciństwie, ani
później w szkole. Była nieuleczalną marzycielką,
która wyobrażała sobie świat jako sprawiedliwe
i uporządkowane miejsce. Dorastając, zobaczyła,
że życie jest zupełnie inne – niesprawiedliwe
i brutalne. Choć w Harmont nie brakowało zatrudnienia, jej rodzice, nie posiadając specjalistycznych umiejętności, musieli ciężko pracować,
aby zarobić na utrzymanie rodziny.

“

Wprowadzenie do powszechnego użytku
obcych technologii wpłynęło na niemal wszystkie aspekty życia. Harmont już wiele lat temu
przestało być prostym i cichym robotniczym
miasteczkiem i stało się wielką metropolią, zaludnianą przez rzesze ludzi przybywające z Ameryki
i z całego świata. Rosła przestępczość. Lisa czuła
się zagrożona. Postanowiła zatem zwalczyć swoje lęki i wstąpić do akademii policyjnej. Niestety,
nie została przyjęta i do dziś nie wie, czy jej kandydatura została odrzucona z uwagi na Skażenie,
którym jest od dziecka dotknięta, czy też zbyt
małe umiejętności. Znajomi poradzili jej, aby się
nie zrażała tym niepowodzeniem i spróbowała
zdobyć licencję prywatnego detektywa, co udało
się jej po wielu staraniach.
Lisa Garﬁeld od kilku lat pracuje w małej
agencji detektywistycznej „Fischer & Fischer”.
Firma nie płaci zbyt dobrze, lecz wysłała ją na
kilka dodatkowych kursów, dzięki czemu Lisa
poznała nieco lepiej prawo i opanowała różne
sposoby walki. Praca nie jest zbyt niebezpieczna,
gdyż kierownictwo ﬁrmy z reguły nie przyjmuje podejrzanych zleceń, choć czasem sytuacja
wymaga dłuższych i bardziej kłopotliwych zabiegów. Wtedy Lisa korzysta z usług starego
znajomego ojca, który jeszcze z dawnych lat ma
jakieś powiązania ze środowiskiem stalkerów
i przestępczym półświatkiem Harmont.

To straszne. Najpierw skatował swoją żonę, potem ją zastrzelił. Nie mogę zrozumieć, że aż tyle
gniewu i nienawiści może tkwić w człowieku. Kto by pomyślał, że ten facet tak się zezłości na wieść,
że jego żona ma kochanka. Myślałam, że chce wytoczyć jej sprawę rozwodową i potrzebuje tylko
jakichś mocnych podstaw dla swojego wniosku
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STALKER
Najpierw pojawiły się na świecie Strefy. Wkrótce po nich powstał nowy, nieznana dotąd zawód
– stalkerzy. Byli to śmiałkowie, którzy odważali
się wchodzić w głąb Stref i wynosić z nich różne
dziwne przedmioty. Dzięki nim świat dowiedział
się, że miejsca Lądowania to nie tylko zniszczone
i skażone tereny, lecz także źródło najróżniejszych obcych technologii. To, co początkowo
było sportem, błyskawicznie przerodziło się w
niezwykle dochodowy, choć niebezpieczny interes. Mimo wszelkich zagrożeń związanych z tym
zawodem, po dziś dzień stalkerzy krążą po Strefach, wykradając i odsprzedając pośrednikom
substancje niewystępujące normalnie na Ziemi.
Niektórzy korzystają przy tym z zaawansowanej
technologii, inni wciąż preferują stare, pionierskie metody. Wszyscy stalkerzy pośrednio pomagają odkryć tajemnice, jakie kryją się w Strefach.
Proceder ten od samego początku jest nielegalny, lecz jak dotąd żaden prawdziwy szabrownik nie zrezygnował z tego powodu z wyprawy
w głąb miejsca Lądowania.

CarL MCCoy
Carl urodził się w 1990 roku w Harmont. McCoy nie jest jego prawdziwym nazwiskiem, gdyż
naprawdę nazywa się Miles. Dzieciństwo Carla
nie było zbyt wesołe. Matki nie pamięta – ojciec
powiedział mu, że zmarła przy porodzie. Jak się
później okazało, było to kłamstwo, gdyż matka
uciekła z innym facetem, gdy mały Carl miał dwa
miesiące. Jego ojciec, przez znajomych nazywany
„Grzechotką”, był przeciętnym stalkerem. Różnie
mu się wiodło, więc mniej więcej raz na rok lądował na kilka miesięcy w więzieniu. Wtedy Carlem
opiekowały się przyjaciółki i przyjaciele ojca. Pilnowali, aby mały miał co jeść i gdzie mieszkać,

“

a z czasem, gdy Carl dorósł i stał się bardziej samodzielny, dawali mu pieniądze na życie.
Już od małego Carl Miles wykazywał pewne
uzdolnienia muzyczne. W wieku 8 lat sam nauczył się grać na gitarze, a gdy miał lat 16, założył
swój pierwszy zespół muzyczny o nazwie „Zoon”,
co było aluzją do Strefy, w której cieniu żył i której piętnem był naznaczony. Możliwe, że dalsze
życie Carla potoczyłoby się zupełnie inaczej,
gdyby ojciec nie namówił go na krótką wyprawę
do Strefy. Ta wycieczka zauroczyła Carla, który
zaczął coraz mniej czasu poświęcać muzyce, a coraz częściej wyprawiał się do Strefy wraz z ojcem
lub innymi stalkerami.
Świat Carla zawalił się w dwa dni po jego 18
urodzinach. Gdy wracał z ojcem z krótkiego wypadku do Strefy, natknął się na nich mały patrol
jednego z konsorcjów. Ojciec niepotrzebnie wyciągnął broń. W wyniku strzelaniny Miles senior
zginął, a syn został pojmany i odstawiony na policję. Carl odsiedział dwuletni wyrok.
Sytuacja materialna Carla Milesa po wyjściu na wolność nie była najlepsza. Koledzy
z zespołu zrobili karierę i przestali się do niego przyznawać. Carl powrócił do zajęcia, które
znał najlepiej. Zmienił nazwisko i przypadkiem
odnalazł swoją matkę. Carl wątpi, czy matka go
pamięta. Wątpi nawet, czy jeszcze cokolwiek pamięta – znalazł ją na ulicy, kompletnie naćpaną i
wygłodzoną. Odstawił ją do sanatorium, które
teraz musi regularnie opłacać. Trudne warunki
pracy w Streﬁe i nerwowe chwile podczas upłynniania towaru spowodowały, że Carl sięgnął po
butelkę. Niestety, nie potraﬁł się oprzeć sile alkoholu i uzależnił się od niego. Od pewnego czasu
po każdym powrocie ze Strefy przez kilka dni nie
trzeźwieje.

Znów mi się udało, żyję. Wypuściła mnie. Ten, co nie spróbował tego choć raz, nigdy nie zrozumie,
co czuję. Tylko ty, mój przyjacielu, Jasiu Wędrowniczku, wiesz, jak cię potrzebuję.
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TeChniK
W świecie zdominowanym przez nowoczesną
technologię, oplecionym milionami kilometrów
sieci komputerowych, uzależnionym od różnych
baz danych, cyfrowych pieniędzy i innych złożonych struktur, zajmujący się nimi specjaliści
i informatycy są nie tylko poszukiwani, lecz i dość
dobrze opłacani. Muszą utrzymywać ten żywotny organizm w ciągłym ruchu, dbając o jego
kondycję i sprawność. Poszukiwani są nie tylko
ludzie zajmujący się komputerami i pochodnymi
technologiami, lecz także inżynierowie innych
specjalności. Pomagają oni urzeczywistniać różne wizje naukowców i projektantów, tworząc
nowe urządzenia ułatwiające ludzkie życie lub
przystosowując obcą technologię do powszechnego użytku.

brUCe KowaLSKi
Ojciec Bruce’a Kowalskiego nie bez trudu
wyemigrował z Polski do Kanady w roku 1970.
Z wykształcenia inżynier, dość szybko znalazł
pracę w przemyśle wydobywczym. Trzy lata po
swoim przyjeździe do nowej ojczyzny podjął
pracę dla spółki prowadzącej w Harmont kopalnię. Do miasta przybył przed Lądowaniem, lecz
przebywając poza granicami dzielnic dziś znajdujących się na terenie Strefy, przeżył dzień kontaktu bez widocznych uszczerbków dla zdrowia.
Ożenił się późno, dopiero w wieku 38 lat,
z młodszą od siebie kobietą. Pomimo pogłosek
o wpływie Stref na otoczenie i o jakimś Skażeniu, które jakoby miało dotknąć wszystkich ludzi
przebywających w pobliżu miejsc Lądowania,
oboje zdecydowali się na dziecko, które urodziło
się dwa lata później. Bruce długo nie uświadamiał
sobie, że jest Skażony. Ujawniło się to dopiero,
gdy kończył studia na MIT (Massachusetts In-
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stitute of Technology). Podczas prowadzonych
doświadczeń jedno z urządzeń wybuchło, trwale
ogłuszając i raniąc trzech studentów, a także częściowo pozbawiając słuchu dwóch wykładowców
oraz Bruce’a. W trakcie pobytu w szpitalu zauważono u niego dziwne zmiany spowodowane przez
Skażenie. Wtedy senat uczelni, pomimo dobrych
wyników Bruce’a, zmusił go do opuszczenia szkoły.
Na szczęście udało mu się uzyskać dyplom
korespondencyjnie, poprzez sieć komputerową,
dzięki czemu błyskawicznie znalazł zatrudnienie
w ﬁrmie należących do konsorcjum GeniCyber,
gdzie został szefem jednego z działów oprogramowania. Kiedyś przypadkowo wpadły mu
w ręce ściśle tajne dokumenty ﬁrmy. Bruce, słusznie uważając, że to nie jego interes, zostawił dane
w spokoju, lecz obawiając się oskarżeń o nielojalność, nikogo o przecieku i braku zabezpieczeń nie
poinformował. Następnego dnia poufne informacje zostały skradzione. Pomimo szeregu kontroli
i przesłuchań nie znaleziono winnego, lecz wielu
pracowników ﬁrmy poczuło się zagrożonych ciągłą obserwacją. Bruce, nie będący w stanie dłużej
znosić inwigilacji przez służby bezpieczeństwa
konsorcjum, zerwał kontrakt i postanowił poszukać pracy na własny rachunek.
Dziś Bruce Kowalski wykonuje różne prace
konserwacyjne lub wraz ze znajomymi programistami pisze niewielkie programy usługowe.
Unika jednak pracy dla większych ﬁrm i wykonywania długoterminowych projektów. Parę
miesięcy temu stwierdził, że wielokrotnie próbowano włamać się do jego komputera i że ktoś
obserwuje jego mieszkanie. Obawiając się zamachu na swoje życie, Bruce zaczął bardzo na siebie
uważać, podejmując różne środki ostrożności,
ponadto przeniósł się do innej dzielnicy i zaczął
jeszcze bardziej przebierać w zleceniach.

Stale czuje się obserwowany. Nic złego nie zrobiłem. To nie moja wina, że te dane skradziono.
Mogłem im powiedzieć, żeby lepiej strzegli głównego serwera, lecz wtedy też bym podpadł. Zupełny obłęd. Czego byś nie uczynił, i tak automatycznie stajesz się podejrzanym. Nigdy nie uwierzą
w twoją niewinność, a na wszelki wypadek jeszcze cię zlikwidują.

Imię bohatera:
Koncepcja:
Gracz:

•

•

•
•

Bruce Kowalski
Technik

Atrybuty podstawowe i umiejętności

Proﬁl osobowości

Umiejętność

Koszt Ranga

Ciało
Atletyka
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(____)_______________
(____)_______________
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Terenowy
aGenT rZądowy

Wybrane agencje rządowe od chwili swojego powstania zajmowały się ściganiem najpoważniejszych przestępstw i organizacji zagrażających
swoim istnieniem całemu państwu. Dwudziesty
pierwszy wiek to czasy ostrej i brutalnej walki
o wpływy wśród organizacji przestępczych, którym towarzyszy zwiększona liczba zamachów
terrorystycznych inicjowanych przez kraje islamskie i ruchy ekologiczne. Pomimo tego rządowe
służby specjalne nie mogą działać zbyt sprawnie.
W XX wieku miały duże pełnomocnictwa i niezależność, jednak z nadejściem nowego stulecia
nie udało im się zachować takiego stanu rzeczy.
Cóż z tego, że niekiedy udaje im się wykryć różne
niebezpieczne grupy, skoro po paru dniach śledztwo zostaje zablokowane przez jakąś korporację,
niejawnie wpierającą takie organizacje? Z tego
powodu agencje nie mogą sprawnie wywiązywać
się ze swych obowiązków. Sytuację dodatkowo
utrudnia korupcja i ciągła rotacja ludzi na wyższych stanowiskach, będąca ściśle powiązana
ze zmiennymi wpływami konsorcjów na aparat
władzy.

CLiFFord Cooper
Clifford Cooper jest sierotą, a w każdym razie
nigdy nie poznał swych naturalnych rodziców.
Data urodzenia, wpisana do jego służbowej
legitymacji, została wymyślona przez siostry
zakonne, które znalazły go na progu klasztoru
w Montrealu pewnego listopadowego poranka
1980 roku. Jedna z nich wymyśliła mu też imię
i nazwisko, tak, aby pasowały do inicjałów wyszytych na wyprawce dziecka.
Niedługo później mały Clifford traﬁł do
domu dziecka, a w wieku 5 lat został adoptowany
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przez policjanta, który w wyniku ran odniesionych w strzelaninie został okaleczony i nie mógł
mieć dzieci. Przybrani rodzice nigdy nie rozpieszczali Clifforda, jednak opiekowali się nim troskliwie i zapewnili mu dobre wykształcenie. Ich
pozytywnego nastawienia nie zmieniło nawet
odkrycie, że Clifford jest skażony. Tę wiadomość
opiekunowie przyjęli bardzo spokojnie, po czym
razem z przybranym synem przeprowadzili się
do Harmont.
Dzięki dawnym kontaktom przybrany ojciec Clifforda załatwił mu wstęp do służb specjalnych i wystarał się o pozwolenie na wyjazdy
z Harmont (Clifford i tak część egzaminów musiał zdać eksternistycznie). Naturalną koleją
rzeczy Cooper został skierowany do wydziału
do walki z nielegalnym handlem technologiami
pozaziemskimi. Clifford zauważył kiedyś, że szef
wydziału ma niezbyt czyste powiązania. JChcąc
być w porządku zarówno wobec prawa, jak
i swojego przełożonego, postanowił z nim na ten
temat porozmawiać przed złożeniem kompromitującego zwierzchnika raportu. Szef zbył go
niczym, a następnego dnia Clifford został przeniesiony do innego wydziału.
Obecnie były szef Clifforda utrudnia mu
czasem życie, oczerniając go wśród kolegów, co
przychodzi mu z łatwością z uwagi na trudny charakter agenta Coopera. Clifford niezbyt się tym
przyjmuje, choć żałuje, że uprzedził zwierzchnika o swoim raporcie, gdyż zdołał on zatrzeć
wszelkie ślady i kontrola nic nie wykazała. Obecnie Clifford Cooper pracuje w niezbyt lubianym
wydziale do walki z korupcją, w którym rotacja
personelu jest największa i który odnotowuje
najwięcej umorzonych dochodzeń.

Agent Cooper. Dzień dobry. Proszę się odsunąć od biurka. Koledzy, przeszukajcie pomieszczenie.
Proszę nie dotykać tych dyskietek. Nie, nie grałem w tym serialu o dwóch szczytach. Nie wiem, o
czym pani mówi. Niestety nie dam pani autografu. Najwyraźniej myli mnie pani z kimś innym.
Proszę nie dotykać niszczarki do dokumentów!

Imię bohatera: Clifford
Koncepcja: Terenowy
Gracz:
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agent rządowy
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TWORZENIE
nowyCh poSTaCi
Proces tworzenie postaci od podstaw składa się
z kilku kroków. Na początku trzeba określić ogólną koncepcję nowego bohatera, zaczynając od idei,
która będzie naszym punktem zaczepienia. Podane opisy bohaterów wzorcowych można przy tym
wykorzystać jako zestaw sugestii i inspiracji. Następnie musimy sobie wyobrazić wymarzoną postać i nieco sprecyzować jej ideały, potrzeby oraz
styl bycia.
Zastanówmy się też nad pochodzeniem bohatera i spróbujmy określić jego obecne poglądy. Być może opisanie przeszłości postaci ułatwi
nam wybranie dla niej zawodu, a także pomoże
ustalić jej cechy w ramach mechaniki systemu.
Pozwoli to także Narratorowi na dużo łatwiejsze i bardziej naturalne wprowadzenie bohatera
do gry. Jeśli nie masz żadnych ciekawych pomysłów, a bardzo chcesz stworzyć oryginalną postać, spróbuj przyjrzeć się dokładniej bohaterom
wzorcowym lub poproś Narratora i innych graczy
o pomoc.
Nasza wizja nie musi być ostateczna, jednak
gdy już obierzemy zawód bądź profesję i określimy ogólną koncepcję tworzonej postaci, spróbujmy przenieść bohatera na papier. Czyni się to
w kilku etapach:
• Określanie charakteru i osobowości postaci.
• Określanie rang atrybutów podstawowych.
• Wybór wad, zalet i stygmatów Strefy.
• Określanie rang umiejętności.
• Ustalanie wartości cechy Więź.
Powyższe kroki podano w takiej kolejności,
w jakiej zostały opisane w niniejszym podręczniku.
Szyk ten jednak nie jest obowiązkowy i niezmienny,
zatem dla własnej wygody można go do pewnego
stopnia zmienić.
W miarę, jak będziemy określać kolejne cechy
naszego bohatera, może się okazać, że pierwotna
wizja rozwinęła się w sposób zupełnie odmienny
od tego, który zakładaliśmy. Oryginalny pomysł
może stać się bogatszy o nowe szczegóły lub na
odwrót – trochę uboższy, lecz za to lepiej współgrający z innymi postaciami i ogólną wizją świata.
Gdy zarówno Narrator, jak i my będziemy
zadowoleni z nowego bohatera, powinniśmy dokonać ostatnich poprawek i uzupełnień, a także
w miarę dokładnie określić styl ubioru, kolor wło-
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Rozdział drugi

sów i oczu postaci, jej charakterystyczne nawyki
i zwyczaje. Są to elementy na pozór nieistotne, jednak w czasie rozgrywki ich rola ujawni się pełni.
Dzięki tym szczegółom, które ku pamięci warto
sobie zapisać na karcie postaci, nasz bohater nabierze życia i stanie się prawdziwie niepowtarzalną
postacią.
Narrator może jedynie sugerować graczom
pewne modyfikacje lub poprawki, które uczynią
ich postacie lepszymi lub pasującymi do przygotowanej opowieści. Prowadzącemu nie wolno narzucać uczestnikom swojej wizji bohaterów – ta
zależy wyłącznie od graczy. Ponadto nie powinien
oczekiwać od swoich graczy pełnego obrazu ich
postaci już na pierwszej sesji. Pozwól ludziom,
których próbujesz zabawić, na dopracowanie bohaterów podczas gry. Oczywiście nie powinni oni
w nieskończoność zmieniać cech i życiorysów postaci, lecz przez pierwsze dwa lub trzy spotkania
powinieneś wykazać się wyrozumiałością. Jest to
szczególnie istotne, jeżeli gracze wcześniej nie zetknęli się z grami fabularnymi.
I jeszcze jedna uwaga. Asysta i stały nadzór
Narratora nad procesem tworzenia nowej postaci
nie są konieczne, gdyż reguły kreacji nie zawierają
elementów losowych, które gracze mogliby nagiąć
do własnych potrzeb. Prowadzący powinien jednak pomóc graczom, którzy nie orientują się zbyt
dobrze w zasadach, a gotowe postacie przejrzeć
i sprawdzić, czy są logicznie pomyślane i czy będą
mogły ze sobą współpracować (tej kwestii poświęcono kolejny rozdział). Narrator nie musi się z tym
spieszyć i może zająć się wykreowanymi bohaterami, gdy uczestnicy skończą ustalanie podstawowych cech i zanotują wszystkie detale na kartach
postaci.

bUdowanie drUŻyny
Narrator powinien zadbać o spójność drużyny,
jaką będą stanowiły postaci graczy. Tworzący ją
bohaterowie muszą mieć możliwość kooperacji
i nie mogą mieć sprzecznych interesów. Stąd też
nierealne jest stworzenie grupy złożonej z przedstawicieli agencji rządowych, policji i członków
świata przestępczego (przykładowo: złodziej, terenowy agent rządowy, płatny zabójca). Członkowie takiej drużyny mogliby żyć w zgodzie ze sobą
tylko przez jedną, góra dwie przygody. Najpraw-

dopodobniej musieliby także zostać postawieni
w obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego bezpośrednio ich życiu, dzięki czemu chwilowo mogliby
zignorować oczywisty konflikt interesów.
Nawet jeśli gracze zadeklarują, że ich postaci są dwulicowe i nie wykonują swoich zawodów
z przekonania, drużyna szybko rozpadnie się pod
wpływem czynników zewnętrznych. Przykładowo członkowie drużyny należący do półświatka,
którzy są często widywani w towarzystwie reprezentantów prawa, mogliby zostać posądzeni
o donosicielstwo i profilaktycznie zlikwidowani.
Zazwyczaj jednak do tego, aby w grupie powstał
rozłam, wystarczy odmienne spojrzenie na świat,
inne środowisko i inne przekonania. Trzeba wiele
szczęścia, aby takie sprzeczności nie doprowadziły
do rozlewu krwi.
Z tego powodu w skład drużyny powinny
wchodzić tylko takie profesje, które ze sobą swobodnie współpracują i nie reprezentują przeciwnych orientacji społecznych, zawodowych lub
ideowych. Oczywiście nie jest wymagana całkowita zgodność interesów postaci, jednak winny one
być w miarę zbieżne. Bohaterowie mogą pomagać
sobie nawzajem w osiągnięciu upragnionego celu,
lecz nikt nie będzie się poświęcał dla innych, działając wbrew sobie i swoim zasadom.
Gracze przed rozpoczęciem gry, a dokładniej
rzecz biorąc przed stworzeniem postaci, powinni się zastanowić nad koncepcją grupy, którą zamierzają stworzyć. Następnie uczestnicy powinni
uzgodnić swoje pomysły z Narratorem, który może
podpowiedzieć im lepsze rozwiązania różnych
kwestii lub ograniczyć możliwości graczy tylko do
kilku zadowalających go opcji. Gracze muszą pamiętać, że Narrator także ma pewną wizję gry, która mu najlepiej odpowiada i którą może najpełniej
zrealizować. Nie każdy prowadzący zdoła dopasować się do dowolnej drużyny i tylko niektóre cele
bohaterów będą Narratorowi odpowiadały.
Zaznaczmy, że zanim Narrator zacznie tworzyć drużynę, musi się zastanowić nad typem
opowieści, które chce prowadzić. Czy będą to
przygody pełne akcji, wybuchów i karkołomnych pościgów samochodowych? Czy będą to
historie detektywistyczne, w których gracze będą
rozwiązywać zawiłe zagadki lub szukać tajemniczego mordercy? Czy też gracze wcielą się w ambitnych inwestorów i spróbują złamać monopol
konsorcjów na handel jakimś produktem? Jest to

Po wybraniu bohatera
wzorcowego
Przypominamy, że każdy gracz, który nie
zdecydował się na tworzenie postaci od
podstaw i zadowolił się jednym z bohaterów wzorcowych, powinien dla każdej
umiejętności postaci wymyślić specjalizację. Każdy uczestnik zabawy musi także dla
swojej postaci wybrać odpowiednie mutacje oraz określić osobowość bohatera.
Powyższe elementy nie zostały uwzględnione w opisach bohaterów wzorcowych,
a bez nich postacie te są niekompletne.
Przypominamy też, że każdy nowo powstały bohater otrzymuje swój język narodowy
w formie cechy w randze Dobrej. Dotyczy
to także bohaterów wzorcowych, których
(poza jednym wyjątkiem) językiem narodowym jest angielski. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w podrozdziale Kupowanie umiejętności.

o tyle ważne, że od preferowanego przez Narratora rodzaju przygód będą także zależeć postacie
tworzone przez graczy. Więcej szczegółów na temat różnych koncepcji opowieści można znaleźć
w czwartej części podręcznika.
Stąd właśnie wynika wymóg współpracy
wszystkich graczy w trakcie budowania drużyny
jeszcze przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki. Dzięki takim przygotowaniom możliwe jest
osiągnięcie zadowalającego kompromisu, który
pozwoli wszystkim (i graczom, i prowadzącemu)
czerpać z gry wiele radości.
Dopiero po sprecyzowaniu ogólnych założeń
i celów powstającej grupy, każdy z uczestników
może zacząć indywidualnie kreować swoją postać
w ramach początkowych ustaleń. Poniżej podajemy kilka ramowych, bardzo ogólnych koncepcji
budowy drużyn. Narrator wraz z graczami może
je oczywiście zmodyfikować lub rozwinąć, aby dopasować je do swoich gustów i preferencji. Należy
się przy tym dobrze zastanowić nad każdą wprowadzaną zmianą i sprawdzić, czy nie koliduje ona
z ogólnymi założeniami świata zaprezentowanymi
w poprzednich rozdziałach.
Bohater
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• Po tej samej stronie barykady. To jedna
z bardziej naturalnych koncepcji drużyny.
Zakładamy w niej, że bohaterowie graczy ze
sobą współpracują, ponieważ jednoczą ich
wspólne cele pracodawców lub zbieżność
poglądów. Wynika z tego, że postacie graczy
współpracują z pewnym określonym układem politycznym bądź ideowym. Może to
być jedno z konsorcjów, rząd lub inne, mniej
formalne ugrupowanie (przykładowo jedna
z organizacji lub bojówek ekologicznych, jakie
opisaliśmy w pierwszej części tej książki).
Drużyna może też być specjalną grupą do
zwalczania nielegalnych szabrowników lub
antyterrorystycznym odziałem policji.
• Przeciwko jednej z rządzących sił. Nieco
innym, aczkolwiek bardzo podobnym podejściem, jest postawienie bohaterów przeciwko
jednej z rządzących sił. Wspólny wróg jednoczy i zbliża, gdyż postaci działające w grupie
mogą skuteczniej się przeciwstawiać naciskom z zewnątrz. Bohaterowie mogą zacząć
ze sobą współpracować, ponieważ pragną stawić opór korporacyjnej kontroli lub dlatego,
że preferują buntowniczy styl życia. Drużyny
pasujące do tego schematu mogą także blisko
współpracować z jakąś organizacją, choć nie
muszą być jej członkami. Ponadto organizacja
ta nie powinna być powiązana z żadną siłą
sprawującą kontrolę nad światem.
• Między młotem a kowadłem. Trzecim pomysłem jest umiejscowienie graczy w sercu
konfliktu dwóch instytucji. Aby przetrwać,
postacie graczy będą musiały grać na dwa
fronty i współpracować to z jedną, to z drugą
stroną. Nigdy jednak bohaterowie nie będą
mogli nawiązać stałej, bliskiej współpracy
z żadną z opozycyjnych organizacji. Ten
model drużyny jest bardzo ciekawy, choć dość
niebezpieczny dla postaci. Ponadto wymaga
od Narratora stałego kontynuowania wątków
z poprzednich opowieści.
Gracze mogą także stworzyć grupę współpracujących ze sobą neutralnych ekspertów, przyjmujących zlecenia z zewnątrz. Taka koncepcja ma
niestety trzy wady: jest dość banalna; słabo konsoliduje członków drużyny, którzy pragną się rozwijać w różnych kierunkach; może też bardzo łatwo
przekształcić się (na skutek błędów popełnionych
przez bohaterów) w drużynę opisaną w punkcie
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Między młotem a kowadłem. A to nie każdemu
uczestnikowi zabawy będzie się podobało.

OSOBOWOŚĆ
Każda postać powinna mieć nie tylko koncepcję,
lecz także osobowość. W grze STALKER charakter
bohaterów może być określony przy użyciu jednej
z dwóch przeznaczonych do tego metod opisanych poniżej. Gracze muszą się z nimi zapoznać,
naradzić i wybrać jedną z nich. Nie można mieszać w drużynie różnych sposobów definiowania
osobowości, stąd grający muszą albo zastosować
liczbowy profil osobowości, albo krótko i zwięźle
opisowo scharakteryzować swoje postacie.
Obie proponowane metody opisu osobowości
postaci mają swoje wady i zalety. Profil osobowości niekiedy umożliwia zakończenie testu sukcesem, gdyż bezpośrednio modyfikuje wynik rzutu.
Stosowanie profilu osobowości niestety trochę
ogranicza graczy, zmuszając ich do bardziej schematycznego myślenia. Opisowa metoda określania
charakteru oczywiście jest pozbawiona tej wady,
jednak podczas rozgrywki nie daje żadnych wymiernych korzyści poza zadowoleniem z własnych
pomysłów.
Niezależnie od tego, który sposób zostanie
przez graczy wybrany, powinni oni w trakcie gry
kierować się obranym charakterem i odgrywać
swoich bohaterów zgodnie z ich osobowością.

OPISYWANIE CHARAKTERU
Opisowa metoda charakteryzowania postaci pozwala graczom zdefiniować osobowość bohaterów
w sposób dowolny i nieograniczony prawie żadnymi specjalnymi zasadami. Chcielibyśmy tu jedynie
podpowiedzieć graczom i Narratorowi, na co powinni zawracać uwagę i jakie elementy charakteru
należy określić w pierwszym rzędzie. Podany poniżej zestaw prostych pytań i sugestii pomoże każdemu z graczy w opisaniu jego bohatera i uczyni to
zadanie łatwiejszym do wykonania.
• Ogólny charakter. Spróbujcie określić podejście do życia waszego bohatera. Jego postawę, styl i osobowość. Czy jest twardzielem,
czy też cynikiem? A może wciąż pozostaje
niedojrzały niczym dziecko? Może jest słaby
i podatny na wpływy innych osób, a może

rozstawia wszystkich po kątach? Stale szuka
przyjemności, czy też potrafi stawić czoła
problemom i cierpieniu? Jest pewny siebie
czy uległy? Aktywny czy bierny? Agresywny
czy spokojny? Przy okazji zapoznaj się z podanymi poniżej opisami następujących cech
profilu osobowości: Przywódca, Wojownik
oraz Wizjoner.
• Styl działania. W jaki sposób twoja postać
podchodzi do stojących przed nią zadań:
z namysłem, w sposób logiczny i racjonalny,
czy też spontanicznie, a nawet chaotycznie
i bez planu? Jak się zachowuje w stresowych
sytuacjach: panikuje czy potrafi się opanować?
Czy jest zdolna do racjonalnego myślenia
w trudnych chwilach? Czy jest cierpliwa i dokładna? Zapoznaj się także z opisami następujących aspektów osobowości: Intelektualista
oraz Technik.
• Stosunek do otoczenia. W jaki sposób Twój
bohater odnosi się do otaczających go ludzi?
W stosunku do innych jest przyjacielski, ojcowski i nadopiekuńczy czy też obojętny? Czy
jest wylewny, czy zamknięty w sobie? Czy jest
introwertykiem, czy ekstrawertykiem? Czy
słucha innych i potrafi docenić ich starania?
Czy jest wrażliwy na problemy otoczenia? Jak
odnosi się do przyrody i jak wypoczywa? Przeczytaj opis aspektów Naturalista oraz Wizjoner.
• Cele życiowe. Postaraj się sprecyzować ambicje i dążenia twojej postaci, a także jej główne
cele życiowe. Czy twoja postać ma jakieś
określone zasady lub ideały, czy też jest ich
pozbawiona? Czy kierują nią jakieś namiętności lub pasje? Czy pragnie do czegoś dojść,
czy też żyje z dnia na dzień, od przypadku do
przypadku? Czy chce osiągnąć swoje cele za
wszelką cenę, nawet kosztem innych, czy też
potrafi się poświęcić i wyrzec swoich dążeń?
Do czego tak nieustępliwie zmierza? Czego
tak bardzo pragnie? Bogactwa, władzy, sławy,
miłości, spokoju, dobra, pokoju, a może krwawej zemsty? Jeśli pragnie tego ostatniego, to
kto jest celem?
Powyższe zagadnienia dość płynnie nakładają
się na siebie, dlatego zasugerowanego podziału na
grupy nie należy brać zbyt dosłownie. Nie trzeba
też odpowiadać na wszystkie podane pytania ani
też dokładnie się ich trzymać. To nie jest formularz, po którego uzupełnieniu otrzymujemy go-

tową definicję charakteru. Pamiętajcie, że są to
wyłącznie podpowiedzi. I jeszcze jedna uwaga.
Wielkość opisu i jego zwięzłość jest uzależniona
wyłącznie od zdania Narratora – może on zażądać bardzo dokładnej charakterystyki, a może też
zadowolić się tylko kilkoma zdaniami lub nawet
zbiorem pojedynczych słów-kluczy, które krótko
i jasno precyzują najważniejsze cechy osobowości
postaci.

ZMiana CharaKTerU
Czasem, po dłuższym okresie grania, któryś
z graczy może uznać, że ogólna postawa lub osobowość jego bohatera uległy zmianie. Niekiedy
zmianę taką może zasugerować Narrator, jeśli
uzna, że gracz nie potrafi wcielić się w daną postać i wiarygodnie odgrywać obranego charakteru.
W takich wypadkach prowadzący powinien zezwolić na korektę osobowości bohatera. Powinna
się ona odbywać stopniowo; należy unikać wszelkich przeskoków z jednej skrajności w drugą.
W okresie, gdy charakter ulega zmianie, gracz nie
powinien otrzymywać Punktów Doświadczenia za
odgrywanie postaci (więcej informacji na temat
Punktów Doświadczenia można znaleźć w dalszej części podręcznika w rozdziale zatytułowanym Doświadczenie). Narrator może uznać proces
zmiany osobowości za zakończony, gdy gracz, do
którego należy postać, zacznie się bardziej starać
i lepiej odgrywać jej charakter.

proFiL oSobowoŚCi
Profil osobowości w prosty sposób opisuje charakter każdej postaci, jednocześnie pozwalając znaleźć
mocne i słabe strony jej psychiki. Zastosowanie
opisu osobowości nie tylko ułatwia odgrywanie
bohatera, lecz także w wymierny sposób wpływa
na wartość prawie wszystkich jego przymiotów.
Zasadniczo na profil osobowości składa się
sześć cech, zwanych aspektami, o następujących
nazwach: Intelektualista, Naturalista, Przywódca,
Technik, Wizjoner oraz Wojownik. Każda z nich
musi mieć przydzieloną wartość z zakresu od -4 do
+4, przy czym wartości dodatnie oznaczają uzdolnienia w danym zakresie, a wartości ujemne – ich
brak. Im bardziej skrajna wartość danego aspektu,
tym bardziej ogranicza ona gracza i zobowiązuje go
do odgrywania danej cechy w sposób zauważalny.
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Podczas tworzenia postaci suma wszystkich
aspektów profilu osobowości początkowo powinna
się równać zero.
W czasie wykonywania testu Narrator powinien określić, który aspekt psychiki ma wpływ na
aktualnie wykonywaną przez bohatera czynność.
Wpływ predyspozycji psychicznych i charakteru na wynik akcji uwzględniamy, sumując wynik
rzutu kośćmi z wartością wybranej, najbardziej
istotnej w danym momencie składowej profilu
osobowości. Wyłącznie jedna cecha charakteru
może zostać zsumowana z rzutem. Poniższe opisy
wszystkich aspektów zostały opracowane dla ich
skrajnych wartości.

Intelektualista
Maksymalną wartością składowej psychiki
o nazwie Intelektualista charakteryzuje się większość przedstawicieli świata nauki. Urodzeni intelektualiści i myśliciele, u których opisywany aspekt
ma wysoką wartość, podchodzą do świata sceptycznie i głęboko analizują własne emocje, przez
co lepiej niż inni panują nad sobą i bardzo rzadko
zachowują się w sposób irracjonalny. Niezależnie
od zachowywanego wobec otoczenia dystansu
charakteryzuje ich pragnienie pogłębiania własnej
wiedzy.
Bohaterowie z niską wartością cechy Intelektualista działają w sposób nieporządny i chaotyczny. Innych oceniają po pozorach, po wielekroć
zmieniając zdanie. Nie radzą sobie z własnymi odczuciami, wpadając z jednej skrajności w drugą. Są
mało odporni na stres, częstokroć wcześnie kończą edukację, łatwo zrażając się niepowodzeniami.
Ten aspekt dotyczy najczęściej sytuacji wymagających wyciągania logicznych wniosków.
Zazwyczaj modyfikuje wyniki testów opartych na
atrybucie podstawowym Umysł lub umiejętnościach pochodnych.

Naturalista
Cecha Naturalista określa, jak blisko postać jest
związana ze światem natury, zwierząt i roślin.
Wszyscy bohaterowie, u których ta cecha osiąga wartości maksymalne, czują silny pociąg do
nieskażonej ludzkimi wytworami przyrody i krajobrazu. Cechuje ich także dobre zdrowie i wysoka wytrzymałość. Wolą mieszkać poza miastami
i często otaczają się zwierzętami, które odwzajemniają ich uczucia.
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Bohaterowie z niską wartością tego aspektu to
typowi domatorzy i mieszczuchy. Często chorują
lub mają kłopoty ze zdrowiem, a ponad długie
spacery przedkładają przejażdżki samochodem.
Przyroda zazwyczaj jest im obojętna, co wyczuwają zwierzęta, odnosząc się do nich z niechęcią.
Ten aspekt profilu osobowości wpływa na wyniki rzutów podczas testów dotyczących orientacji
w terenie niezabudowanym lub opieki nad zwierzętami. Może być także brany pod uwagę podczas
testowania wytrzymałości i zdrowia postaci.

przywódca
Jest to najważniejszy aspekt dla każdego przywódcy i przewodnika, osoby o silnym charakterze, która potrafi narzucić swoją wolę innym.
Bohaterowie odznaczający się maksymalną wartością cechy Przywódca emanują pewnością siebie
i onieśmielają innych ludzi, którzy automatycznie
czują przed nimi respekt. Przywódcami jest bardzo
trudno sterować lub wywołać u nich poczucie
zagubienia, co potrafią z łatwością wykorzystać.
Osoby, u których ta składowa profilu osobowości ma wartość minimalną, są uległe i podatne
na sugestie. Niepozorni i nieśmiali, mają zawsze
kłopoty z przebiciem się i uzyskaniem lepszych
perspektyw życiowych. Bardzo często wykonują najgorsze zadania, gdyż nie potrafią odmówić
zwierzchnikom.
Cecha Przywódca zawsze modyfikuje wyniki
rzutów, gdy postać chce rozkazywać innym osobom lub wywrzeć na nich presję. Jest istotna także
w chwilach, gdy umiejętności bohatera podawane
są w wątpliwość.

Technik
Ten aspekt profilu osobowości dotyczy uzdolnień
technicznych postaci. Bohaterowie, u których
powyższa cecha ma wysoką wartość, rzadko
przystępują do akcji bez planu. Odznaczają się
także ogromną determinacją, potrafiąc przez długi czas pracować w głębokim skupieniu. W razie
niepowodzenia nie zniechęcają się i próbują zacząć
wszystko od nowa.
Bohaterowie, u których aspekt Technik ma
niską wartość, miewają kłopoty z koncentracją
i planowaniem. Szybko się nudzą, nienawidzą rutyny i monotonii. Zdolności manualne i koordynacja
psychofizyczna osób o niskiej wartości tej cechy
bardzo często są znikome, a obsługa urządzeń bar-

dziej złożonych niż pilot do telewizora sprawia im
dużo kłopotów.
Ten aspekt modyfikuje wyniki rzutów m.in.
podczas testów dotyczących obsługi urządzeń
mechanicznych, naprawy cybernetycznych protez,
a nawet operacji chirurgicznych. Cecha Technik
dotyczy także wszystkich sprawdzianów opartych
na umiejętności Rzemiosło.

Wizjoner
Każdy bohater z wysoką wartością aspektu Wizjoner jest zazwyczaj osobnikiem uduchowionym,
wyczulonym na piękno i problemy otoczenia.
Świat postrzega oczyma duszy i częstokroć jest
utalentowany artystycznie. Romantyczni wizjonerzy nadzwyczaj łatwo zjednują sobie innych ludzi,
dzięki czemu adaptacja do nowego otoczenia nigdy nie sprawia im kłopotów.
Osoby, u których ten element składowy profilu osobowości ma wartość ujemną, są nieczułe na
otoczenie. Sztuka jest dla nich zbędna, a wszystko,
co wiąże się z działalnością artystyczną lub charytatywną, uważają za stratę czasu. Ludzie zazwyczaj odnoszą się do nich z rezerwą, stąd rzadko mają wielu
przyjaciół. Często są cyniczni i brak im ogłady.
Ten aspekt psychiki modyfikuje wyniki rzutów podczas testów opartych na atrybucie podstawowym Ekspresja i umiejętnościach pochodnych.
Ma także wpływ na łatwość, z jaką postać przekazuje swoje myśli oraz uczucia innym w dowolny
sposób.

Gracz określa
osobowość
Jeden z graczy, Marcin, pragnąc nieco ułatwić
sobie życie, postanowił, że nie będzie tworzył
postaci od podstaw, a jedynie lekko zmodyﬁkuje jednego z opisanych w podręczniku
bohaterów wzorcowych. Wybrał dla siebie
łowcę nagród. Teraz chce określić charakter
swojej postaci za pomocą proﬁlu osobowości. Marcin na początku decyduje, że jego
łowca będzie odważny, a może nawet brutalny, dlatego przydziela aspektowi Wojownik
wartość +3 punkty. Potem postanawia, że
postać powinna być też cierpliwa i wytrwała.
Z tego względu wartość cechy Technik zostaje ustalona na +2 punkty. Marcin, pamiętając,
że suma wszystkich aspektów proﬁlu musi
przed rozpoczęciem rozgrywki być równa
zero, przydziela aspektowi Wizjoner wartość
-2 punkty. Gracz uznaje bowiem, że łowca
nagród może być trochę ograniczony emocjonalnie. Zbytnie obniżenie tego aspektu
spowodowałoby, że postać stałaby się bardzo
bezwzględna, dlatego też gracz postanawia
obniżyć jeszcze inne cechy. Marcin stwierdza,
że wartość aspektu Naturalista także będzie
wynosić -2 punkty, a cecha Przywódca -1
punkt (łowcy zazwyczaj działają samotnie,
więc postać Marcina nie musi być dobrym
dowódcą).

Wojownik
Główna cecha charakteru każdej agresywnej
i brawurowej osoby. Bohaterowie, u których
pierwszeństwo ma właśnie ta składowa profilu
osobowości, są nieopanowani, wybuchowi i agresywni. Uosabiają pierwotne siły: energię i witalność. Wojownicy nie obawiają się o swoje życie, co
daje im w ataku ogromną przewagę nad słabszymi
psychicznie przeciwnikami.
Osoby odznaczające się niską wartością cechy
Wojownik są pasywne i wyciszone wewnętrznie,
a wszelka agresja jest im obca. Zachowują rozsądek
oraz daleko posuniętą ostrożność we wszystkich
sytuacjach stanowiących potencjalne zagrożenie
dla życia. Na ogół bardzo obawiają się o własne
zdrowie. Unikają też sytuacji konfliktowych.
Ten aspekt profilu osobowości modyfikuje
wyniki rzutów podczas testów opartych na umie-

jętnościach związanych z walką. Cechę Wojownik
można także wykorzystać, gdy na próbę wystawiana jest odwaga bohatera.

ZMIANY PROFILU OSOBOWOŚCI
Podobnie, jak w przypadku charakteru określonego w sposób opisowy, profil osobowości może
w trakcie rozgrywki ulegać niewielkim zmianom.
Gracz lub Narrator mogą zadecydować, że bieżące
wartości poszczególnych składowych profilu nie
bardzo pasują do sposobu, w jaki gracz odgrywa
swojego bohatera. W takim wypadku profil osobowości należy poddać nieznacznym modyfikacjom.
Zmiany powinny odbywać się stopniowo, najwyBohater
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żej o jeden punkt na sesję lub nawet wolniej, jeśli
gracz nie wykazuje chęci do współpracy.
W trakcie gry wartości poszczególnych aspektów mogą ulec zmianie. Początkowa równowaga
może zostać zachwiana, gdy łączna wartość aspektów spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej zera.
Narrator może na to zezwolić, choć w miarę możliwości powinien unikać drugiej z wymienionych
sytuacji. Suma wszystkich aspektów profilu bohatera może pozostać dodatnia wyłącznie wtedy,
gdy gracz stale stara się przekonywająco odgrywać
swoją postać.
W okresie, gdy profil osobowości postaci ulega zmianie, prowadzący ją uczestnik nie powinien
otrzymywać Punktów Doświadczenia za jakość
odgrywania postaci (informacje na temat Punktów Doświadczenia można znaleźć w następnej
części podręcznika w rozdziale Doświadczenie).
Gdy gracz zacznie się starać i dopasuje swój styl
gry do bieżącego profilu osobowości prowadzonego bohatera, proces zmiany charakteru można
uznać za zakończony.

CeChy podSTawowe
Każdy bohater ma wszystkie cztery opisane poniżej cechy podstawowe. W skondensowany sposób
określają one wrodzone i niezależne od specjalistycznej wiedzy i treningu możliwości danej osoby.
Dwa pierwsze atrybuty skupiają się na fizycznych
przymiotach bohatera, a pozostała para odwzorowuje jego zdolności intelektualne. Rangi atrybutów podstawowych nie ulegają zmianie podczas
gry i są jednorazowo ustalane przez graczy w czasie tworzenia postaci.
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KoordynaCja
Określa zdolności manualne i sprawność postaci.
Im wyższa ranga tego atrybutu, tym lepsza koordynacja i poczucie równowagi. Każdy, kto ma wysoką rangę tego atrybutu, będzie poruszał się bardzo zgrabnie, a także będzie miał wrodzony dobry
refleks. Poziom tej cechy może służyć do oceny
i porównywania prędkości poruszania się bohaterów. Bohaterowie o Koordynacji w randze Minimalnej będą od urodzenia niezgrabni i powolni.

UMySŁ
Ten atrybut odpowiada za spostrzegawczość, pamięć i wolę postaci. Im wyższa ranga tego atrybutu, tym bardziej światłym, elastycznym i spostrzegawczym osobnikiem jest nasz bohater. Postacie,
które mają atrybut Umysł o wysokiej randze, odznaczają się nie tylko silną wolą, lecz także dużą
wiedzą ogólną. Narrator, który musi sprawdzić,
czy postać straciła przytomność na skutek odniesionych obrażeń, podania narkotyków itp., powinien odwołać się do tej cechy.

eKSpreSja
Ostatni z czterech podstawowych atrybutów postaci określa przede wszystkim zdolności artystyczne i aktorskie bohatera, a także jego wrodzoną elokwencję. Każdy, kto ma ten atrybut w randze
Doskonałej lub lepszej, jest osobnikiem szczególnie uduchowionym i twórczym, który potrafi na
wiele sposobów wyrażać swoje uczucia i komunikować się z otoczeniem.

CiaŁo

USTaLanie aTrybUTÓw
podSTawowyCh

Określa wrodzoną siłę i kondycję postaci. Od tego
atrybutu jest uzależniona odporność organizmu
na długotrwały wysiłek, choroby i infekcje oraz
wszelkiego rodzaju rany i obrażenia fizyczne. Zatem im wyższą rangę ma opisywana cecha, tym
postać jest silniejsza, zdrowsza i bardziej wytrzymała. Niekiedy Ciało może zostać wykorzystane
do określenia aparycji bohatera (zazwyczaj przyjmuje się jednak, że wszystkie postacie mają dość
przeciętny wygląd, co mogą zmienić specjalne
wady i zalety wpływające na prezencję).

Po obraniu koncepcji dla nowo tworzonej postaci,
jako pierwsze należy ustalić atrybuty podstawowe.
Każdy otrzymuje na ten cel 16 Punktów Postaci,
które należy rozdzielić pomiędzy cztery cechy opisane powyżej. Aby zakupić dla wybranego atrybutu daną rangę, należy wydać określoną w cenniku
liczbę Punktów Postaci (zaczynając liczenie od
rangi Minimalnej, której nabycie kosztuje 1 punkt;
każda następna ranga jest dwa razy droższa od
poprzedniej). Przykładowo za 16 punktów można
zakupić wszystkie atrybuty podstawowe w randze
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Dobrej, gdyż ranga ta kosztuje 4 punkty, a cechy
są cztery (4x4=16 Punktów Postaci). Można też
kupić jeden atrybut w randze Doskonałej, jeden
w Dobrej i pozostałe dwa w randze Przeciętnej
(odpowiednio kosztuje to 8+4+2+2, czyli łącznie
16 punktów).
Punkty Postaci przeznaczone na zakup atrybutów podstawowych nie mogą być wykorzystane
do zakupu umiejętności. Wszystkie niewydane
punkty, za które nie kupimy atrybutów lub zalet,
są stracone. Kupując różne wady, możemy powiększyć początkową pulę Punktów Postaci przeznaczonych na atrybuty (o wadach i zaletach mówi
następny rozdział). Korzystając z tej zasady można
przykładowo zakupić jeden atrybut w randze Doskonałej, dwa w Dobrej i jeden w Przeciętnej, co
odpowiednio kosztuje 8+4+4+2, czyli łącznie 18
Punktów Postaci. Wymaga to jednak zakupienia
wad za -2 Punkty Postaci, gdyż na atrybuty wydaliśmy o dwa punkty za dużo.

wady i ZaLeTy
Wszyscy bohaterowie mogą charakteryzować się
dodatkowymi przymiotami fizycznymi i psychicznymi, które dodają głębi postaciom i wzbogacają
je o wiele możliwości, których nie można opisać
wyłącznie za pomocą podstawowych atrybutów
i innych cech. Dzięki nim można wzbogacić postać o mniej lub bardziej znaczące zalety, lub też
polepszyć rangi wybranych atrybutów podstawowych kosztem ograniczenia możliwości bohatera
specyficznymi ułomnościami.
W ramach wad i zalet zostały również zawarte wszelkie elementy związane z przeszłością
bohatera. Cechy te – określane jako blaski i cienie
przeszłości – pozwalają ubarwić historię postaci
i uczynić ją bardziej realistyczną. Prawie każdy
z nas w młodości dorobił się jakiejś reputacji i renomy, zdobył przyjaciół bądź też zyskał wrogów.
Choć przeszłość nie jest obiektem gry, to jednak
stanowi ona o końcowym obrazie naszej postaci.
Dodatkowo do wad i zalet zaliczamy stygmaty Strefy, będące efektami najróżniejszych mutacji
wywołanych skażeniem, jakie objęło całe Harmont w dniu Lądowania (podobnie zostały skażone wszystkie tereny znajdujące się przy innych
Strefach). Każda postać musi posiadać jeden lub
więcej stygmatów, wybranych z listy umieszczo-

Cennik atrybutów
podstawowych
Ranga atrybutu podstawowego

Koszt w PP

Minimalny

1 PP

Przeciętna

2 PP

Dobra

4 PP

Doskonała

8 PP

Legendarna

16 PP

Modyﬁkowanie atrybutów
Marcin, przepisując z podręcznika atrybuty
podstawowe łowcy nagród, stwierdza, że jego
bohater nie musi być tak dobrze zbudowany,
jak uznali autorzy podręcznika, i postanawia
zamienić miejscami rangi atrybutów Umysł
i Ciało. Według Marcina nawet łowca nagród
powinien być inteligentny. Taka modyfikacja
nie zmienia wielkości puli Punktów Postaci wydanych na atrybuty, a zatem nic nie trzeba na
nowo przeliczać.

nej w dalszej części podręcznika. Gracze mogą
wymyślać również nowe stygmaty i po uzyskaniu
aprobaty Narratora stosować je na równi z tymi
podanymi w podręczniku.
Każda wada, zaleta i stygmat Strefy ma przypisaną wartość w Punktach Postaci, która określa
koszt nadania bohaterowi danej cechy. Im wyższą
wartość przypisano danej właściwości, tym bardziej rozszerza lub ogranicza ona możliwości postaci. Cena ujemna oznacza, że za kupienie danej
wady dostajemy dodatkowe Punkty Postaci, doliczane do puli punktów przeznaczonych na zakup
atrybutów podstawowych (patrz poprzedni rozdział). Jeśli natomiast cena jest dodatnia, to musimy wydać (odliczyć) określoną liczbę Punktów
Postaci z podstawowej puli, aby nabyć daną zaletę.
Maksymalnie każdy bohater może zakupić wad
za -8 oraz zalet za +8 Punktów Postaci. Punkty są
odejmowane lub dodawane do puli 16 Punktów
Postaci przeznaczonych na zakup atrybutów.
Bohater
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Łączna liczba Punktów Postaci wydanych na
wady i zalety nie może być większa niż +4 i nie
mniejsza niż –4. Nie możemy kupić zalet za przykładowo +7 Punktów Postaci i wad tylko za -2, gdyż
w sumie daje to +5 punktów (czyli wartość powyżej
limitu). Najlepszym rozwiązaniem jest kupno wad
i zalet za identyczną liczbę punktów. Przykładowo
możemy wybrać wadę „Nieporadność w walce” za
-2 Punkty Postaci oraz blask „Zasoby finansowe”
za +2 punkty, co łącznie daje nam zero. Jeśli jednak kupimy tylko wadę „Nieporadność w walce”, to
będziemy mieli w puli przeznaczonej na atrybuty
podstawowe 18 Punktów Postaci.

Dobór wszystkich wad, zalet, blasków i cieni
oraz stygmatów powinien zostać zatwierdzony
przez Narratora. Może on zakwestionować niektóre z decyzji gracza jako nazbyt ograniczające, zbyt
często występujące wśród postaci innych graczy,
niezgodne z obraną koncepcją bohatera lub po
prostu niepasujące do mającej się rozpocząć kampanii (te uwagi przykładowo mogą dotyczyć wady
„Niemowa”). Narrator ma prawo nie dopuścić do
gry postaci o tego typu – głównie negatywnych –
cechach.
Efekty równoważne zakupieniu niektórych
wad mogą być wynikiem różnych akcji bohate-

rów podejmowanych podczas gry. Przykładowo
niektóre postacie mogą stracić oko podczas walki,
zyskać nowego wroga lub nawet oszaleć. Dobre
pomysły i rozważne postępowanie graczy i ich
postaci z czasem pozwolą im także na uzyskanie
możliwości przypisanych do blasków przeszłości. Nadmieńmy, że w tym wypadku decydujące
znaczenie ma fabuła opowieści i dobra wola Narratora. Większość zalet i wszystkie, bez wyjątku,
stygmaty Strefy mogą zostać zakupione tylko podczas kreacji bohatera.

brak oka (-2)

wady CieLeSne

Postać postrzega wszystkie barwy w zniekształcony sposób, zamienione miejscami lub tylko jako
odcienie szarości (dla celów gry przyjmujemy, że
opisywana wada jest skrajnie wyolbrzymiona).
Postać nie może legalnie prowadzić lub pilotować
żadnych pojazdów.

Ta grupa wad określa wszelkie słabości naszego
bohatera związane z jego wydolnością fizyczną,
aparycją i fizjologią. Większość wad cielesnych nie
ma żadnego wpływu na osobowość bohatera, lecz
uniemożliwia mu wykonywanie różnych czynności. Jedynie kilka spośród wad cielesnych w jakiś
sposób wpływa na zachowanie postaci, co oczywiście powinno zostać przez gracza odegrane.

Alergia (-1 do -3)
Bohater jest uczulony na coś, co jest całkowicie
lub prawie nieszkodliwe dla przeciętnej osoby.
Przykładowo może być to kurz, sierść zwierząt, jad
pszczeli, pyłki roślinne, niektóre środki czyszczące, określony pokarm lub związek chemiczny, na
który postać może reagować na różne, zazwyczaj
nieprzyjemne sposoby. Im bardziej powszechny
jest dany obiekt lub substancja, tym wyższa cena
tej wady. Ustalając koszt, należy wziąć pod uwagę także powszechność występowania przyczyny
uczulenia. Bohater nie powinien mieć więcej niż
jedną alergię.

brak dłoni (-2)
Bohater nie ma jednej dłoni (gracz powinien określić, której). Postać może wykonywać tylko niektóre akcje manualne i akrobatyczne z dodatkowym
modyfikatorem obniżającym wynik rzutu o 6
punktów. Postać nie może używać dwuręcznych
broni lub narzędzi, a jeśli chce prowadzić pojazd,
musi mieć odpowiednio dostosowany układ kierowniczy. Większość prac manualnych jest wykonywana o połowę lub nawet dwa razy wolniej niż
normalnie.
Ta wada nie może być wykupiona razem z zaletą „Oburęczność”.

Postać obarczona tą wadą nie ma widzenia peryferyjnego po stronie pozbawionej oka i nie potrafi
prawidłowo oceniać odległości (-6 do rzutu przy
atakach dystansowych).

brak węchu i smaku (-1)
Bohater jest pozbawiony zmysłu węchu i smaku.
Jest nieczuły na smak pożywienia i wszelkie wonie
i zapachy.

daltonizm (-1)

epilepsja (-5)
W niezwykle stresujących sytuacjach, lecz nie
częściej niż raz na scenę, postać musi zakończyć
sukcesem test wyjątkowo oparty na atrybucie podstawowym Ciało (Poziom Trudności jest równy
trudności ostatnio wykonywanej akcji pomniejszonej o 1 punkt). W razie nieuwieńczenia testu
sukcesem chora osoba traci przytomność lub –
w bardziej drastycznych przypadkach – dostaje
ataku drgawek trwającego kilka minut. Bohater
nie może wtedy podejmować żadnych akcji.

hemoﬁlia (-3)
Postać ma bardzo obniżoną krzepliwość krwi.
Każde, nawet najmniejsze zranienie może spowodować śmierć na skutek krwotoku. Chora osoba
jest często hospitalizowana i musi stale mieć przy
sobie środki zwiększające krzepliwość krwi.

niemowa (-4)
Osoba obarczony tą wadą nie może mówić ani
wydawać z siebie żadnych dźwięków, a zatem musi
porozumiewać się na migi z innymi postaciami
występującymi w grze (oczywiście dotyczy to też
bohaterów niezależnych). Wada musi być przez
gracza odgrywana, a zatem nie może się on porozumiewać głosem z innymi uczestnikami gry
i bohaterami niezależnymi.

niepełnoletniość (-4)
Oznacza, że postać jest niepełnoletnia i ma od 12 do
Bohater
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16 lat. Większość zawodów jest dla bohatera niedostępna, żadna z cech lub umiejętności nie może mieć
rangi wyższej niż Dobra, a pula Punktów Postaci
przeznaczona na zakup umiejętności jest zmniejszona o 4 punkty. Wybierając tę wadę, nie można zakupić następujących zalet: „Licencja łowcy nagród”,
„Licencja prasowa”, „Papiery rządowe”, „Pozwolenie
na broń”, a także wady „Osoba pod opieką”. Oprócz
tego można mieć tylko jeden kontakt.

nieporadność w walce (-2)
Obarczona tą wadą postać wybitnie nie radzi sobie w walce wręcz. Czasem jest to spowodowane
strachem, a czasem wrodzoną niezgrabnością.
Niezależnie od przyczyn, podczas walki w zwarciu, bohater raczej nie będzie podejmował akcji
ofensywnych, poprzestając jedynie na obronie.
Ponadto wyniki wszystkich rzutów na umiejętności związane z walką wręcz są obniżane o 4. Postać
nie może mieć umiejętności Walka wręcz i Walka
wręcz z bronią w randze wyższej niż Dobra.

otyłość (-1)
Bohater jest bardzo ciężki i otyły, a wysiłek fizyczny szybko go męczy. Lubi także dobrze zjeść
i czuje się nieszczęśliwy, jeżeli zostanie pozbawiony smacznego pożywienia. Postacie z tą wadą
muszą obniżać o 2 wyniki wszystkich rzutów na
umiejętność Refleks.

przekleństwo urody (-2)
Postać jest wyzywająco piękną osobą, a jej uroda zawsze i wszędzie zwraca uwagę, przyciągając
osoby, które najchętniej odegnałaby od siebie jak
najdalej. Postacie obarczone tą wadą będą często
adresatami niedwuznacznych propozycji lub będą
fizycznie napastowane, co szczególnie dla kobiet
może być bardzo kłopotliwe. Tej cechy nie można
kupować razem z wadą „Szpetota” lub zaletą „Żałosny wygląd”.

Słaby słuch (-2)
Postać z tą wadą ma bardzo słaby słuch (w przenośni i dosłownie). Nie jest w stanie zapamiętać żadnej melodii, nie potrafi śpiewać ani grać na instrumentach muzycznych. Jako że bohater jest nieco
przygłuchy, zazwyczaj mówi też o wiele za głośno.
Ponadto wyniki rzutów na umiejętność Dedukcja
wykonywane w chwili, gdy postać nasłuchuje, muszą być obniżane o 4.
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Słaby wzrok (-1)
Bohater ma znaczną wadę wzroku, która zmusza
go do korzystania na co dzień z okularów lub soczewek kontaktowych. Bez szkieł korekcyjnych
postać ma bardzo utrudnione życie i nie jest w stanie czytać druku o standardowej wielkości.

Słaby żołądek (-1)
Bohater jest nieodporny na wstrząsające lub
obrzydliwe obrazy, na których widok robi mu się
wyjątkowo niedobrze. Każdy nieudany test umiejętności Wola może oznaczać, że postać zwymiotowała lub chciałaby to zrobić. Poziom Trudności
zależy od sytuacji i oceny Narratora.

Starość (-4)
Postać ma ponad 60 lat. Żadna z jej cech fizycznych nie może być w wyższej randze niż Przeciętna, a żadna z umiejętności opartych na atrybutach
Ciało i Koordynacja nie może być w randze wyższej niż Dobra. Starość może być przyczyną społecznej i zawodowej dyskryminacji bohatera.

Ślepota (-5)
Postać jest całkowicie pozbawiona wzroku, nie
może także zakupić żadnych wad lub zalet związanych ze wzrokiem.

Szpetota (-1)
Osoba mająca tę wadę ma wyjątkowo nieciekawą
urodę i nieładną figurę. Inaczej rzecz ujmując,
postać jest bardzo brzydka. Może jej to utrudniać
kontakty międzyludzkie, szczególnie te bardziej
nieformalne. Niektórzy ludzie mogą odnosić się
do szkaradnego bohatera dość niechętnie lub
z pewnym dystansem. Tej wady nie można wykupić razem z zaletą „Pociągający wygląd”.

Uzależnienie (-1 do -3)
Bohater jest uzależniony od określonej substancji, którą musi regularnie przyjmować, aby móc
w miarę normalnie funkcjonować. Gdy odstawi specyfik, jego wydolność umysłowa i fizyczna
może ulec znacznemu pogorszeniu. Oznacza to
obniżenie wyników wszystkich rzutów o 4 do 8
oczek. Należy zaznaczyć, że długotrwałe uzależnienie od narkotyków lub alkoholu prowadzi do
wyniszczenia organizmu, co może zostać odwzorowane poprzez obniżenie rangi atrybutów Ciało
i Umysł. Przykładowe uzależnienia: narkomania

(-3), alkoholizm (-2), uzależnienie od kofeiny (-1
punkt; postać musi co najmniej raz na trzy godziny przyjąć kofeinę w postaci kawy, napoju z kofeiną lub tabletek i nie podlega żadnym efektom
ubocznym). Nie można wykupić żadnej wersji tej
wady wraz z zaletą „Odporny organizm”.

obniżyć trudność do Poziomu 4). Niepowodzenie oznacza, że bohater nie potrafi się przemóc
i przejść do ataku, czyli wykonać jakiejkolwiek
akcji ofensywnej. Kupując tę wadę, automatycznie
otrzymujemy „Strach przed bronią palną” za zero
Punktów Postaci.

wady UMySŁowe

berserker (-3)

Określają słabe strony umysłu i osobowości
bohatera. Wady umysłowe powinny zostać dobrane przez graczy bardzo uważnie, gdyż wszystkie wpływają w pewien sposób na zachowanie
i charakter postaci, co oczywiście powinno być
starannie odgrywane.

analfabetyzm (-2)
Postać jest połowicznym analfabetą. Najpewniej
jest to wtórny analfabetyzm – bohater na skutek
długotrwałego braku kontaktu ze słowem pisanym lub rzadkie się nim posługiwanie zapomniał
większość prawideł pisowni. Potrafi czytać i pisać,
lecz czyni to bardzo wolno i niewprawnie, a pisząc, popełnia bardzo dużo różnorodnych błędów
ortograficznych i stylistycznych. Wada ta koliduje
z niektórymi zawodami, dlatego należy się dobrze
zastanowić przed jej zakupieniem.

anoreksja (-2)
Bohater uważa się za bardzo otyłą osobę (nawet
jeśli nie jest to prawdą) i odczuwa silny wstręt do
jedzenia, spożywając jedynie minimalne ilości
pokarmów. W skrajnych przypadkach inne osoby
muszą dokarmiać chorego wbrew jego woli. Osłabienie, będące wynikiem niedożywienia, z czasem
może spowodować obniżenie wyników wszystkich
rzutów dotyczących atrybutu podstawowego Ciało
i umiejętności opartych na tej cesze o 4 lub więcej.

awersja do przemocy (-3)
Postać ucieka się do przemocy tylko wtedy, gdy
jest to absolutnie konieczne, a jej użycie jest dobrze uzasadnione. Zazwyczaj osoby z awersją do
przemocy będą reagować negatywnie na gwałt
i agresję, unikając każdego, kto ma reputację brutala, bandyty lub, co gorsza, zabójcy. W czasie
walki osoby z tą wadą muszą co rundę wykonywać test oparty na umiejętności Wola (zalecany
Poziom Trudności 5; po pierwszym sprawdzianie
uwieńczonym sukcesem można do końca sceny

Bohater obdarzony tą cechą bardzo szybko wpada
w złość, a w niektórych silnie stresujących sytuacjach (i prawie zawsze podczas walki) – w szał.
Pragnie wtedy za pomocą rękoczynów udowodnić,
że ma rację lub własnoręcznie zabić wszystkich
wrogów, nawet jeśli takie postępowanie jest wbrew
prawu. W czasie walki postać dodaje do wszystkich rzutów premię wynoszącą 4 punkty, lecz nie
może podejmować żadnych akcji defensywnych
ani próbować wycofać się, zanim przeciwnicy zostaną pozbawieni przytomności lub zabici. Przed
utratą panowania nad sobą chroni postać jedynie
zakończony sukcesem test oparty na umiejętności
Wola (Poziom Trudności 5).

brak reﬂeksu (-3)
Bohater jest bardzo powolny i na dodatek mało
spostrzegawczy. Jego akcje są zawsze wykonywane
jako ostatnie w rundzie (przy stosowaniu precyzyjnego sposobu rozgrywania walki), niezależnie
od wyniku testu opartego na cesze Refleks ustalającego kolejność akcji wszystkich postaci. Ponadto
opisywana wada obniża o 4 wyniki wszystkich rzutów w testach związanych z postrzeganiem (jest to
równoważne podniesieniu o jeden Poziomu Trudności). Postacie obarczone tą wadą nie mogą kupić
umiejętności Refleks.

brudas (-1)
Postać ubiera się i śmierdzi jak ktoś, kto zmienia
i pierze swoje ubranie co parę tygodni lub nawet
rzadziej. Oprócz tego uważa higienę i czystość za
zbytek i stratę czasu. Większość ludzi ze zrozumiałych względów unika przebywania z osobami
obarczonymi tą wadą.

bulimia (-2)
Bohater jest stale głodny, niekiedy nawet tuż po
posiłku. Czasem, w trakcie napadów obżarstwa,
gdy nie jest już w stanie zjeść nic więcej, może
zwymiotować, po czym powrócić do konsumpcji
i napychać się dalej.
Bohater
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Fobia (-2 do -4)
Bohater odczuwa uporczywy lęk przed określonymi zjawiskami, obiektami lub sytuacjami. Przykładowe fobie: strach przed ciemnością (nyktofobia), lęk wysokości (akrofobia), lęk przestrzeni
(agorafobia), strach przed zwierzętami (zoofobia).
Narrator oraz gracze nie muszą się ograniczać do
tych kilku przykładów i mogą wymyślić nową fobię lub skorzystać z innych źródeł. Koszt tej wady
jest uzależniony od intensywności reakcji obronnej postaci obciążonej fobią na wybrane zjawisko.
Najniższa cena oznacza, że postać odczuwa jedynie silny strach, lecz wciąż może zachowywać się
racjonalnie. Zakupienie wady za -3 punkty powoduje występowanie u chorej osoby silnych stanów
lękowych połączonych z irracjonalnym zachowaniem. Najostrzejsza forma fobii (za -4 punkty)
może oznaczać napady histerii, szok, a nawet czasową utratę zmysłów lub świadomości.

honor (-2)
Bohater jest bardzo honorową osobą. Świadomie
nigdy nie udzieli nikomu fałszywych informacji,
nie będzie oszukiwać, a podczas walki nie ucieknie się do nieuczciwych chwytów ani nie strzeli
w plecy wrogowi (nawet najgorszemu z najgorszych). Jeśli kiedykolwiek postać postąpi wbrew
swoim zasadom, będzie próbowała odzyskać dobre imię nawet kosztem własnego życia.

Lojalność (-1)
Więzy krwi i przyjaźń znaczą dla postaci więcej
niż prawo i etyka. Nigdy nie opuści ona przyjaciół
w potrzebie i pójdzie z nimi, nawet jeśli oznacza to
pewną śmierć.

Lunatyzm (-2)
Postać może w czasie snu mówić lub nawet wykonywać proste czynności. Nierzadko zdarza
się, że chora osoba wychodzi z domu i odzyskuje
świadomość na ulicy, w swoim samochodzie lub
w jeszcze dziwniejszym miejscu. Somnambulizm,
jak inaczej nazywane jest to schorzenie, jest bardzo
rzadki, dlatego Narrator może zezwolić tylko jednemu graczowi na wykupienie tej wady.

Łatwowierność (-1)
Bohater bezkrytycznie wierzy w prawie wszystko,
co opowiadają mu inni ludzie i łatwo ulega wpływom silnych osobowości. Jeśli ktokolwiek da sło-
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wo postaci obciążonej tą wadą i obieca, że będzie
mówić prawdę, ona bez cienia nieufności uwierzy
we wszystko, co usłyszy, nawet gdyby dana osoba
wcześniej okazała się kłamcą.

Mania wielkości (-2)
Postać uważa, że jest najlepsza, najbardziej rozsądna, najdoskonalsza, jednym słowem genialna.
Przepełnia ją duma z własnej doskonałości i nie
przepuszcza żadnej okazji, aby udowodnić swoją wielkość otoczeniu. Zawsze przypisuje sobie
wszystkie zasługi i osiągnięcia, nawet jeśli ktoś
wydatnie pomógł jej osiągnąć sukces. Osoba z tą
wadą pragnie ponadto być uważana za przywódcę
i oczekuje, że jej wizje i sugestie będą dla wszystkich zobowiązujące.

Mocny sen (-2)
Bohater lubi i zarazem musi spać często i długo
(łącznie co najmniej 10 godzin dziennie). Postać
obciążoną tą wadą bardzo trudno obudzić, a po
przebudzeniu tylko wtedy nie zapadnie ona ponownie w sen, jeśli zakończy sukcesem test oparty na umiejętności Wola (trudność 4).Cechy nie
można łączyć z zaletą „Lekki sen”.

niespokojny duch (-1)
Postać poszukuje we wszystkim nowych doświadczeń i przyjemności. Wypełnianie monotonnych
obowiązków, spokojna praca wciąż w tym samym
miejscu, dzień za dniem – to nie dla niej. Zbyt
podnieca ją dreszczyk emocji związany z ciągłym
podejmowaniem nowych wyzwań!

nieśmiałość (-1)
Nieśmiały bohater czuje się dobrze wyłącznie
wśród przyjaciół. Nie jest w stanie stawić czoła
dużym grupom ludzi i do nich przemówić, a tym
bardziej im rozkazywać. Podczas wykonywania
dowolnych akcji w obecności nieznajomych wyniki wszystkich rzutów muszą zostać obniżone
o 2. Jeśli bohater jest zmuszony wystąpić publicznie, to rzuty należy obniżyć o dodatkowe 4 oczka
(w sumie o 6).

nietolerancja (-1)
Postać jest wyczulona na pewien typ odgłosów,
gatunek muzyki, krój ubrań bądź nawet sposób
mówienia innych osób. Zazwyczaj nie potrafi ona
o danym bodźcu zapomnieć i w jego obecności

skupić się wyłącznie na wykonywanym zadaniu,
przez co musi chwilowo obniżyć o 4 punkty wyniki wszystkich rzutów. Wykupując tę wadę, należy
określić bodziec irytujący bohatera.

Obsesja (-1 do -3)
Obsesja wywołuje u bohatera zawężenie horyzontów myślowych i zmusza go do uporczywego
rozważania tylko jednego problemu lub nieustannego wykonywania jednej czynności (natręctwo).
Koszt obsesji jest uzależniony od jej intensywności. Najtańsza wersja tej wady wpływa na bohatera w niewielkim stopniu, czyniąc z niego osobę
pedantyczną i nadobowiązkową. Po zakupieniu
obsesji za -2 punkty należy określić ogólny zakres celów, do których dąży postać. Najbardziej
skrajna wersja obsesji jest powiązana z jednym
tylko problemem lub obiektem i często wiąże się
z natręctwem. Przykładowo postać, która obsesyjnie pragnie wspomagać wszystkich biednych
i nieszczęśliwych ludzi, wyprzeda cały swój majątek
i zaniedba wszystkie obowiązki, aby polepszyć los
nieszczęśników i wnieść w ich szare życie nieco
radości.

roztargnienie (-2)
Postać stale zapomina o różnych drobnych rzeczach, o terminach spotkań, o rocznicach (takich
jak urodziny przyjaciół lub członków rodziny),
zapomina też numery telefonów, kody bezpieczeństwa i tym podobne. Jeśli coś przyjmujesz za rzecz
naturalną, to możesz o tym zapomnieć. Przykładowo bohater może nosić skarpetki nie do pary
lub nawet zapomnieć o zjedzeniu śniadania. Ta
wada nie może zostać wykupiona razem z zaletą
„Ejdetyczna pamięć”.

Słaba osobowość (-2)
Ta wada jest dostępna jedynie dla graczy, którzy
postanowili stosować liczbowy profil osobowości.
Suma wszystkich aspektów profilu osobowości postaci obarczonej tą wadą nigdy nie może być większa niż -3 punkty.

Strach przed bronią palną (-1)
Bohater boi się wszelkiej broni palnej i nie jest
w stanie jej używać, a także reaguje negatywnie na
jej widok. Osoby z tą wadą, które chcą posłużyć się
bronią palną, muszą zdać test oparty na umiejętności Wola (trudność 4).

Cienie prZeSZŁoŚCi
Cienie przeszłości pozwalają określić, jakie błędy
przed laty popełniła nasza postać. Być może popełniła jakieś przestępstwo lub zyskała potężnych
wrogów, którzy dziś uczynią prawie wszystko,
aby życie bohatera obrzydło mu do reszty. Cienie
przeszłości właściwie nie wpływają na zachowanie
postaci, lecz ograniczają jej pole działania i zmuszają do starannego przygotowywania wszelkich
ryzykownych akcji.

Kartoteka policyjna (-2)
Postać w przeszłości dopuściła się poważnego
wykroczenia i jest notowana w policyjnych kartotekach. Jeśli zostanie kiedykolwiek oskarżona
o popełnienie przestępstwa, może zostać uznana
za recydywistę. Należy zaznaczyć, że ten cień przeszłości może uniemożliwiać podjęcie pracy w niektórych organizacjach rządowych.

Mroczny sekret (-2 do -4)
Bohater lub ktoś z jego rodziny w niezbyt odległej
przeszłości dopuścił się poważnego przestępstwa,
zdefraudował pieniądze należące do mafii lub
ukradł tajną technologię jednej z czołowych korporacji. Niestety, nie udało mu się tego dokonać
w sposób doskonały. Prawdopodobnie istnieje
ktoś, kto potrafiłby sprawcę zidentyfikować lub
posiada dowody, których ujawnienie oznacza dla
postaci kompromitację, utratę kontaktów, więzienie lub śmierć. Wszystkie szczegóły musi w sekrecie ustalić Narrator, po czym może je wykorzystać
w grze (np. do szantażowania bohatera lub jako
wątek opowieści). Koszt tego cienia jest uzależniony od skali grożącego postaci niebezpieczeństwa
i rodzaju popełnionego w przeszłości czynu. Ta
wada nie może zostać wykupiona razem z cieniem
„Znana twarz”. Nie zaleca się też łączenia tej cechy
z cieniem „Ścigany”.

osoba pod opieką (-1 do -3)
Postać musi opiekować się członkiem swojej
rodziny, nieletnim dzieckiem, kochanką, niepełnosprawnym bratem obciążonym różnymi
mutacjami lub innym bohaterem niezależnym.
Podopieczny nie powinien być pomocny bohaterowi i nie może mieć żadnych umiejętności w randze Legendarna lub lepszej. Zakupienie najtańszej
wersji tego cienia oznacza, że bohater nim obciąBohater

165

żony poświęca tylko drobną część swoich zasobów
materialnych na utrzymanie osoby, której jest
opiekunem i ewentualnie czasem się z nią spotyka (przykładowo może to być była żona z dziećmi,
której trzeba płacić alimenty). Najdroższa wersja
tej wady za -3 punkty zmusza bohatera do niemal
stałego nadzoru nad zależną od niego osobą, wymagającą dodatkowo drogiej opieki medycznej.

Ścigany (-2 do -4)
Bohater jest ścigany przez policję listem gończym
za ciężkie przestępstwo lub też znajduje się na
czarnej liście mafii i poluje na niego zawodowy
zabójca. Każdy fałszywy krok może oznaczać wyrok. Postać ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem
i najprawdopodobniej była zmuszona wyjechać
z miasta lub nawet państwa, w którym popełniła
niedozwolony czyn. Wykupienie tego cienia za -2
punkty oznacza, że postać jest ścigana przez dużo
słabszego od niej przeciwnika, dysponującego
ograniczonymi informacjami. Jeśli kupimy ten
cień za najwyższą cenę, to zyskamy wroga dużo
silniejszego od naszej postaci, mającego spore
wpływy i najprawdopodobniej niedziałającego samotnie. Ten cień nie może zostać zakupiony razem
z wadą „Znana twarz”. Nie zaleca się też łączenia
tej cechy z wadą „Mroczny sekret”.

Ślubowanie (-1 do -3)
Postać dobrowolnie nałożyła na siebie pewne
ograniczenia, ślubując, że nie będzie (lub też będzie) czegoś czynić. Najczęściej ślubowania składają kapłani różnych religii oraz osoby bardzo
pobożne lub bardzo honorowe. Koszt jest uzależniony od powagi przyrzeczenia; przykładowo ślubowanie wegetarianizmu jest warte tylko -1 punkt,
ślub czystości -2, a święcenia kapłańskie bądź też
zakonne śluby ubóstwa lub milczenia są warte -3
punkty.

Wróg (-1 do -3)
Bohater ma swojego osobistego wroga, który będzie się starał utrudnić mu życie, wykorzystując
każdą nadarzającą się okazję. Choć wróg nigdy nie
ucieknie się do zabójstwa lub fizycznej napaści, to
może uniemożliwić znienawidzonej osobie podjęcie pracy, zaciągnięcie pożyczki lub pozyskanie
zyskownego zlecenia, może także znęcać się nad
nią psychicznie. Zasięg wpływów i natarczywość
wroga jest uzależniona od ceny tego cienia – im
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wyższy koszt, tym bardziej wróg jest nieprzyjemny
i niewygodny.

Zła reputacja (-1 do -2)
Postać ma bardzo złą reputację i zawsze jest uważana za najgorszego z możliwych przedstawicieli
danego zawodu lub profesji. Gdyby bohater był
politykiem, to miałby opinię kłamcy i łapówkarza,
a jako lekarz byłby uważany za niekompetentnego
rzeźnika. Jeśli postać była przestępcą, to jest powszechnie znana ze zdjęć w gazetach i programów
telewizyjnych. Jeśli ten cień został wykupiony za -1
punkt, to bohater ma negatywną reputację tylko
w swoim środowisku i ewentualnie wśród znajomych. Przy wyższej cenie zła opinia o postaci krąży wśród ogółu społeczeństwa.

Znana twarz (-2)
Wyglądem bohater przypomina osobę znaną z telewizji i gazet. Ludzie bardzo często mylą postać
z kimś innym i reagują rozmaicie: namiętnie ją
adorują i proszą o autografy, zgłaszają różne pretensje lub nawet usiłują przejść do rękoczynów.
Bohater zazwyczaj ma kłopoty z udowodnieniem
swojej prawdziwej tożsamości.

ZaLeTy CieLeSne
Zalety, w przeciwieństwie do wad, zawsze poszerzają zdolności bohatera. Oczywiście zamiast kupować różne zalety, można część Punktów Postaci
przeznaczyć na podwyższenie cech. Zalety jednak
dają postaciom możliwości, których braku może
nie zrekompensować nawet atrybut o maksymalnej randze. Poniższa grupa zalet obejmuje wszystkie cielesne przymioty postaci.

oburęczność (+2)
Postać jest oburęczna – potrafi pisać, strzelać lub
wykonywać inne drobne prace manualne posługując się lewą ręką z tą samą precyzją co prawą. Postacie nieobdarzone tą zaletą, które chcą posłużyć
się mniej wyćwiczoną ręką, powinny obniżyć o 4
wszystkie rzuty wykonywane przy testach określających efekty różnych prac manualnych.

odporny organizm (+3)
Organizm obdarzonej tą zaletą osoby jest niezwykle odporny na choroby, trucizny i inne szkodliwe
substancje. Może bez ubytku dla zdrowia przy-

Bohater jest niezwykle przystojną i urodziwą postacią, dzięki czemu zazwyczaj wywiera bardzo
korzystne wrażenie na przedstawicielach płci
przeciwnej, łatwo zdobywając ich względy i uzyskując różne przysługi. Tej cechy nie można wykupić razem z wadą „Szpetota” lub zaletą „Żałosny
wygląd”.

wolnego szczegółu dotyczącego odwiedzonych
miejsc lub występujących w opowieści bohaterów niezależnych (zazwyczaj wszystkie informacje, których gracze nie zapamiętają, przepadają
i muszą zostać zebrane ponownie). Po wykupieniu tej zalety bohater otrzymuje rangę Minimalną
w następujących umiejętnościach: Biurokracja,
Cybertechnika, Komputery, Medycyna, a także we
wszystkich umiejętnościach naukowych. Ponadto
gracz, tworząc postać, może kupować wszystkie
powyższe umiejętności nawet w randze Legendarnej. Cechy nie można łączyć z zaletą „Gruntowne
wykształcenie”.

wyostrzone zmysły (+2)

Gruntowne wykształcenie (+2)

Postać ma o wiele czulsze zmysły, niż wskazywałaby na to ranga umiejętności Dedukcja. W trakcie
każdego testu mającego sprawdzić, czy obdarzony
tą zaletą bohater spostrzegł lub usłyszał coś istotnego, wyniki rzutów należy podwyższyć o 4. Cecha
ta nie powinna być łączona z wadami „Słaby słuch”
i – zazwyczaj – z wadą „Słaby wzrok”.

Postać z tą zaletą jest dobrze wykształcona i ma
rozległą wiedzę o świecie. Dzięki temu gracz, kupując umiejętności dla swojej postaci, może wydać
dodatkowe 4 Punkty Postaci na dowolne cechy
oparte na atrybucie podstawowym Umysł (wyjątkowo nie dotyczy to umiejętności Strefa i Wola).
Tej cechy nie można łączyć z zaletą „Ejdetyczna
pamięć”.

jąć większość szkodliwych substancji w ilościach
dwukrotnie większych od dawki śmiertelnej. Nie
można jednocześnie wykupić tej zalety z wadą
„Uzależnienie”.

pociągający wygląd (+2)

Żałosny wygląd (+1)
Mający tę zaletę bohater swoim wyglądem wzbudza u innych ludzi litość, która umożliwia mu
przeforsowanie własnego zdania w mało istotnych
kwestiach. Ponadto żałosny wygląd budzi u oponentów postaci raczej niechęć niż agresję. Zazwyczaj wolą oni zostawić ją w spokoju niż marnować
siły na kogoś tak bezradnego i wystraszonego (nie
dotyczy to jednak wrogów i innych przeciwników
zakupionych jako cienie przeszłości). Ta cecha nie
powinna być kupowana razem z zaletą „Pociągający wygląd”.

ZaLeTy UMySŁowe
Zalety umysłowe zwiększają możliwości intelektualne bohatera, a także obdarzają go cechami, które
są nieosiągalne dla szarego tłumu. Poza jednym
wyjątkiem opisane poniżej zalety nie mają żadnego wpływu na osobowość postaci.

ejdetyczna pamięć (+4)
Postać automatycznie zapamiętuje wszystko, co
zobaczy, przeczyta lub usłyszy i może bez trudu
przypomnieć sobie poznane informacje. Gracz, do
którego należy postać obdarzona tą zaletą, może
zawsze zażądać od Narratora przypomnienia do-

Lekki sen (+2)
Bohater ma niezwykle lekki sen i budzą go nawet mogące zwiastować niebezpieczeństwo ciche
szmery lub odblaski światła. W przypadku fałszywego alarmu postać szybko i bez trudu zasypia ponownie bez żadnych negatywnych skutków
ubocznych. Tej zalety nie można łączyć z wadą
„Mocny sen”.

Silna osobowość (+2)
Ta zaleta jest dostępna jedynie dla graczy, którzy
postanowili stosować liczbowy profil osobowości.
Suma wszystkich aspektów profilu osobowości
u postaci z tą zaletą może wynosić do +3 punktów.

Szósty zmysł (+4)
Postać silnie polega na swoich przeczuciach, które są wyjątkowo trafne. Bohater nigdy nie może
zostać zaskoczony i jest szybszy nawet od osoby
atakującej z zasadzki. Oznacza to, że akcja postaci obdarzonej tą zaletą będzie deklarowana jako
ostatnia i testowana jako pierwsza, niezależnie od
standardowej procedury ustalania kolejności działań. Oprócz tego bohater może zawsze spróbować
wyczuć, czy dana sytuacja stanowi dla niego potencjalne niebezpieczeństwo.
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wyczucie czasu (+1)
Bohater potrafi dość dokładnie określić aktualną godzinę oraz ile czasu upłynęło od określonej
chwili, nie kierując się przy tym pozycją słońca lub
gwiazd na niebie.

wyczucie kierunku (+2)
Postać zawsze potrafi określić strony świata (nawet w nocy lub w zamkniętych pomieszczeniach)
i z łatwością odnajduje drogę w skomplikowanych
labiryntach lub nieznanych miastach.

Zimna krew (+3)
Bohater mający tę cechę jest niezwykle brawurową
osobą, która nawet w środku strzelaniny lub z pistoletem przy skroni nie utraci nad sobą kontroli
i będzie zachowywać się racjonalnie. Wszystkie
niebezpieczne akcje, które bohater zamierza wykonać, a w szczególności te, które grożą utratą życia lub kalectwem, mają Poziom Trudności o jeden
mniejszy. Postać jednocześnie nie wie, co to strach
i automatycznie przechodzi wszystkie testy z nim
związane (na przykład dotyczące opanowania pod
ostrzałem). Brawurowe postępowanie bohatera
powinno być przez gracza odgrywane.

bLaSKi prZeSZŁoŚCi
Ostatnia grupa zalet określa, co nasza postać zyskała w młodości. Jakie kontakty i papiery udało
się jej wyrobić przez minione lata i jaką zyskała reputację. Blaski przeszłości nie mają żadnego wpływu na odgrywanie postaci. Jak już zaznaczyliśmy,
niektóre z podanych poniżej zalet mogą zostać
zdobyte także podczas normalnej rozgrywki. Niestety, wymaga to sporo czasu i starań oraz – przede
wszystkim – zgody Narratora.

bliski przyjaciel (+1 do +4)
Bohater ma bardzo bliskiego przyjaciela lub przyjaciółkę, którą zna od wielu lat i przed którą nigdy
nie miał żadnych sekretów. Oznacza to, że jego
przyjaciel wie, czym postać się obecnie zajmuje,
zna wszystkie jej kłopoty i prześladujących ją wrogów. (Inaczej rzecz ujmując, przyjaciel wie wszystko o cieniach przeszłości bohatera). Jeśli bliski znajomy zostanie dokładnie przesłuchany, wszystkie
kompromitujące informacje zostaną ujawnione.
On sam nigdy tego dobrowolnie nie uczyni i nie
będzie szczędził sił, aby pomóc bohaterowi w po-
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trzebie. W ostateczności zasłoni go własną piersią
(bohater niezależny, będący przyjacielem postaci,
automatycznie otrzymuje wadę „Lojalność” za
zero Punktów Postaci). Zaznaczmy, że przyjaciel
może się nieufnie odnosić do reszty drużyny. Wielkość puli Punktów Postaci, za które Narrator może
zakupić umiejętności dla przyjaciela-bohatera niezależnego, jest uzależniona od ceny tego blasku:
+1 punkt daje 18 Punktów Postaci, +2 daje 22 Punkty Postaci, +3 to 24 Punkty Postaci, a +4 to 28 Punktów Postaci. Postać przyjaciela gracz tworzy razem
z Narratorem.

dobra reputacja (+1 do +2)
Bohater
ma
bardzo
dobrą
reputację
i jest uważany za osobę o nieskalanej przeszłości
(nawet jeśli nie jest to prawda). Jeśli ta zaleta została zakupiona tylko za +1 punkt, to dobre zdanie
o postaci mają wyłącznie osoby z jej środowiska
i sąsiedzi. Zakupienie tego blasku przeszłości za
więcej punktów oznacza, że dobra opinia o postaci
krąży wśród ogółu społeczeństwa.

Kontakt (+2, +4 lub +6)
Bohater ma przyjaciela, krewnego, kochankę,
płatnego donosiciela lub inną użyteczną osobę,
która może mu pomóc zdobyć istotne informacje lub zakupić nielegalne bądź tajne materiały
i sprzęt. Osoba ta będzie mu pomagać dopóty, dopóki nie będzie zmuszana do zmiany stylu życia
lub nie znajdzie się w stanie zagrożenia. Można
ten blask zakupić kilkakrotnie, zwiększając liczbę
niezależnych od siebie kontaktów (za każdym razem należy określić zawód, pozycję i powiązania
danej osoby). Kontakt o niewielkich wpływach
i możliwościach kosztuje +2 punkty. Jeśli chcemy,
aby miał on lepsze źródła informacji i szersze powiązania, musimy wydać +4 lub +6 punktów.

Licencja łowcy nagród (+2)
Postać posiadająca licencję łowcy nagród ma prawo śledzić i dokonywać aresztowań przestępców
lub uciekinierów poszukiwanych listami gończymi.
Posiadacz licencji może także w dość łatwy sposób
uzyskiwać różne użyteczne informacje z policyjnych archiwów i kartotek, a w niektórych wypadkach asystować w śledztwach. Postać automatycznie otrzymuje zaletę „Pozwolenie na broń” za zero
Punktów Postaci. Tego blasku nie mogą wykupić
bohaterowie należący do świata przestępczego.

Licencja prasowa (+2)
Bohater wyposażony w licencję prasową jest rozpoznawany jako dziennikarz i może na przykład
bez problemów brać udział w konferencjach prasowych znanych osobistości.

Nieewidencjonowane Skażenie (+1)
Wszystkie postacie z tą zaletą, mimo że podlegają
Skażeniu, nie są wpisane do żadnej bazy danych
zawierającej informacje o osobach Skażonych.
Oznacza to, że nikt nie będzie przypuszczał, że
postać jest naznaczona znamieniem Strefy do
czasu, gdy nie zostanie dokładnie przebadana lub
do chwili, gdy ona sama w jakiś sposób się nie
zdradzi. Najczęściej tą cechą odznaczają się
osoby, które nie odziedziczyły Skażenie
po swoich rodzicach, lecz uległy mu
w niedalekiej przeszłości. Ta zaleta
nie dotyczy ludzi niepodlegających
Skażeniu, czyli wszystkich z cechą
„Brak Skażenia”, którzy tym samym
nie muszą i nie mogą kupować
tego blasku.

Papiery rządowe (+4)
Postać, pracująca w państwowej agencji, jest wyposażona
w rządowe papiery, dzięki
którym automatycznie uzyskuje dostęp do większości
archiwów i organizacji, wyłączając organizacje wojskowe.
Po wykupieniu tego blasku
postać automatycznie otrzymuje zaletę „Pozwolenie na
broń” za zero Punktów Postaci.
Choć rządowe papiery cieszą się
ogromnym respektem, bohater
nie może samodzielnie prowadzić oficjalnych dochodzeń,
gdyż do tego uprawniona jest
wyłącznie policja.

Pozwolenie na broń (+1)
Bohater ma zezwolenie na posiadanie i używanie dowolnej
broni palnej lub długiej broni
białej, wyłączając jakąkolwiek
broń strzelająca ogniem ciągłym, rakietową i inne bronie

specjalne, które legalnie używa wyłącznie wojsko
i wybrane agencje rządowe.

Przywileje (+1 do +6)
Jest to specjalna zaleta, dająca postaci z góry
określone prawa lub uprawnienia. Specjalnymi odmianami tego blasku są cechy: „Licencja
łowcy nagród”, „Licencja prasowa”, „Papiery rządowe” oraz „Pozwolenie na broń”. Dla uproszczenia zostały one opisane osobno, jednak przy
użyciu tej zalety można nadać postaci dowolne
inne przywileje, których wymienione zalety nie
obejmują. Przykładowo blask „Przywileje” zakupiony za 1 punkt pozwala przyjąć, że nasz
bohater jest zatrudniony w jednym z konsorcjów, z uwagi na co może korzystać
z wszelkich związanych z tym udogodnień, na przykład z taniego mieszkania,
a także ma wstęp do wielu chronionych
budynków lub całych dzielnic należących do danej korporacji. Opisywaną zaletę w cenie wyższej
niż +4 punkty, dającą tym samym większe przywileje, niż na
przykład cecha „Papiery rządowe”, można wykupić wyłącznie
dla bohaterów niezależnych.
Blask „Przywileje” za niższą
cenę mogą oczywiście kupić
zarówno postaci graczy, jak
i bohaterowie niezależni.

Zasoby ﬁnansowe (+1 do +5)
Ta zaleta pozwala określić wysokość miesięcznych dochodów postaci. Im więcej wydamy punktów
na zakup tego blasku przeszłości,
tym wyższy będzie standard życia
bohatera i zgromadzone oszczędności. Pamiętajmy, że wszyscy gracze powinni obligatoryjnie kupić tę
zaletę – w przeciwnym wypadku ich
bohaterowie będą musieli żebrać na
ulicach lub żyć na koszt znajomego,
efektywnie obniżając wartość jego
cechy „Zasoby finansowe” o dwa
punkty, przy czym postać utrzymująca drugiego bohatera musi
omawianą zaletę mieć co najmniej
na poziomie +3. Orientacyjnie
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można przyjąć, że przy „Zasobach finansowych”
wykupionych za +1 punkt, postać zarabia około
800 do 1000 ICU miesięcznie. Przy cesze za +2
punkty miesięczne dochody bohatera wynoszą
około 1050 do 1450 ICU; przy +3 – pomiędzy
1500 a 2000 ICU; przy +4 postać otrzymuje co
miesiąc od 2050 do 2650 ICU. Blask wykupiony za +5 punktów daje zarobki rzędu 2700 ICU
i więcej. Podano zarobki brutto, przed odliczeniem
kosztów utrzymania. Więcej szczegółów na temat
dochodów bohaterów i cen rozmaitych towarów
zamieszczono w dodatku zatytułowanym Finanse i wydatki, który można znaleźć na końcu tego
podręcznika.

Oprócz opisu stygmatów podano również
przykładowe Egzaltacje każdej z mutacji. Określają
one, jakiego typu efekty uboczne mogą się pojawić
u osoby obdarzonej danym stygmatem w chwili
jego nadmiernej aktywacji (więcej na ten temat
można znaleźć w rozdziałach poświęconym kartom Skażenia i historii świata).

Oczy absorbujące światło (±0)
Postać ma dziwne oczy, które całkowicie absorbują
światło. Tęczówki takich oczu są kompletnie czarne i odznaczają się niezwykłą głębią. Urządzenia
sprawdzające wzór siatkówki,a także lekarze, są
bezradni wobec dziwnych właściwości tej mutacji.
Egzaltacje:
• oczy bohatera zaczynają świecić w ciemnościach;
• na oczach postaci pojawia się bielmo zmniejszające pole i ostrość widzenia.

Albinizm (-4)

STYGMATY STREFY
Wszyscy ludzie, którzy przebywali w Harmont
w dniu Lądowania, zostali skażeni. Skażenie objawia się w najróżniejszych postaciach. Jednym
z jego efektów są najróżniejsze mutacje występujące u bohaterów, będących potomkami napromieniowanych osób. Wszystkie postacie muszą mieć
od jednej do czterech mutacji, bardzo często nazywanych stygmatami Strefy. Narrator powinien
zadbać o to, aby żaden ze stygmatów nigdy się nie
powtórzył.
Wszystkie znamiona, podobnie jak wady
i zalety, mają przypisaną cenę, która może być zarówno ujemna, jak i dodatnia. Niektóre stygmaty,
w przeciwieństwie do typowych wad i zalet, mają
koszt zerowy. Oznacza to, że można wykupić obowiązkowy stygmat, nie wydając i nie otrzymując
za niego ani jednego Punktu Postaci. Zaleca się
jednak, aby przynajmniej jeden z zakupionych
stygmatów nie miał ceny zerowej.
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Bohater obarczony tą wadą ma skórę, włosy i tęczówki oczu całkowicie pozbawione pigmentu.
Z tego powodu jego włosy są białe, oczy czerwone, a skóra niezwykle jasna i bardzo wrażliwa na
promienie słońca. Albinizm nie jest typowym
znamieniem Strefy, gdyż mutacja ta była już znana wiele wieków temu. Skażenie jednak niezwykle
wzmogło występowanie tej rzadkiej przypadłości
w wielu różnych wersjach i dlatego została ona
umieszczona pośród innych stygmatów.
Egzaltacje:
• natychmiastowe wystąpienie oparzeń pod
wpływem światła słonecznego;
• światłowstręt;
• pękanie skóry i krwawienie z drobnych ranek.

Bezsenny (+4)
Postać zupełnie nie potrzebuje snu i może być
aktywna 24 godziny na dobę. Pomimo tej zalety
bohater może stracić przytomność na skutek ogłuszenia, wycieńczenia lub zbyt dużej utraty krwi.
W chwili uaktywnienia się Egzaltacji, bohater:
• może doświadczyć dziwnych halucynacji;
• staje się bardzo senny (przez najbliższą dobę
-4 do wszystkich rzutów);
• traci przytomność.

Brak owłosienia (±0)
Postać jest całkowicie i permanentnie pozbawiona

owłosienia na ciele, łącznie z zarostem na twarzy
i włosami na głowie.
Egzaltacje:
• czasowe pojawianie się na skórze barwnych
plam i znamion;
• podrażnienia skóry;
• zmiana odcienia skóry;
• swędzenie w miejscach zazwyczaj owłosionych; drapanie się nie pomaga (-2 do rzutów przy wszystkich akcjach wymagających
koncentracji).

brak Skażenia (+8)
Rodzice bohatera nigdy nie mieszkali przy żadnej
Strefie i nikt z nich nigdy nie przebywał w pobliżu
miejsc, gdzie nastąpiły Lądowania. Ponadto postać
przebywa w pobliżu Stref zbyt krótko, aby mogły
wystąpić u niej jakiekolwiek mutacje. Z tego powodu postać wyjątkowo nie ma żadnej mutacji związanej ze Skażeniem i nie może zakupić żadnego
stygmatu Strefy. Ponadto bohater startuje z cechą
Więź na poziomie zerowym i nie otrzymuje Punktów Więzi. Gracz nie może używać kart Skażenia,
lecz nie wolno mu ich wymieniać na inne do chwili, gdy będzie miał na ręce wyłącznie karty tego
typu. Zaleca się, aby nie więcej, niż jedna postać,
miała tę zaletę. Postać może się swobodnie poruszać po świecie i nie jest katalizatorem nieszczęść
(nie obejmują jej efekty działania łagodniejszej
wersji stygmatu „Katalizator nieszczęść”). Uwaga!
To nie jest mutacja, a stan normalny – dla wybranych bohaterów niezależnych dostępny za darmo.

emisja fal elektromagnetycznych (-3)
Postać stale emituje fale elektromagnetyczne
w losowych zakresach (pamiętajmy, że światło to
też fale elektromagnetyczne!) Ich natężenie jest
dość słabe, lecz wystarczające do całkowitego zagłuszenia wszystkich nadajników radiowych na
obszarze wokół bohatera o promieniu około 10
metrów. Ponadto uniemożliwiają one odbiór danych przesyłanych drogą radiową i zakłócają pracę
komputerów.
Po uaktywnieniu Egzaltacji występuje jeden
z poniższych efektów:
• powiększenie obszaru objętego zakłóceniami;
• emisja fal dźwiękowych (różnego rodzaju
trzasków i szumów);
• postać zaczyna zagłuszać fale elektromagnetyczne o losowych zakresach (mikrofale, pod-

czerwień, światło, ultrafiolet, promieniowanie
rentgenowskie, promieniowanie gamma).

Fluorescencyjna krew (±0)
Krew bohatera emituje światło, przy czym efekt
ten jest słabo widoczny w świetle dziennym i zauważalny tylko, gdy postać krwawi. Po oświetleniu
skóry bohatera światłem ultrafioletowym, luminescencja staje się tak intensywna, że uwidacznia
przebieg naczyń krwionośnych w skórze i tuż pod
nią. Kolor emitowanego przez krew światła powinien być z góry określony.
Egzaltacje:
• samoistne, intensywne świecenie;
• zmiana koloru fluorescencji;
• zabarwienie innych płynów ustrojowych lub
wydzielin;
• postać okresowo traci kontrolę nad pęcherzem.

Katalizator nieszczęść (-3)
Każdy bohater ma ten stygmat, choć w nieco
mniej drastycznie działającej wersji. Postać, dla
której gracz wykupi tę cechę, staje się totalnym
katalizatorem nieszczęść. Dziwne i niesamowite
rzeczy zdarzają się bohaterowi niemal codziennie, sprawiając mu mnóstwo kłopotów i wplątując
w różne wariacje rzeczywistości. Oto kilka przykładów: zegarki stają lub samoczynnie się przestawiają; broń się zacina; wszelka amunicja zmienia
się w niewypały; samochody się psują; niezniszczalne artefakty pękają na kawałki; telewizor sam
się przestawia na inne kanały; klucze łamią się
w zamkach; obrazy spadają ze ścian; produkty
żywnościowe okazują się przeterminowane i niezdatne do spożycia; wszystko stygnie dwa razy
szybciej, niż powinno; bankomaty wydają pieniądze bez końca; ubrania same się prują; noże się
tępią; nieprzemakalne tkaniny przemakają; nikt
nie pamięta lub nie słyszał, co postać przed chwilą
powiedziała i zawsze jest ona obsługiwana na szarym końcu.
Gdy bohater oddali się od okolic Lądowania
i przeniesie w odległe od niego miejsce, wtedy
drobne niedogodności zmienią się w totalne nieszczęścia. Od tego dnia postaci będą towarzyszyły
trzęsienia ziemi, wypadki samochodowe, eksplozje różnych instalacji i inne, nie mniej groźne
katastrofy. Osoba będąca przyczyną zamieszania
jest przy tym stale zagrożona przez skupiające się
Bohater
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wokół niej niebezpieczeństwa. Opisane efekty ulegną ponownej minimalizacji (choć nie zanikną)
w chwili, gdy postać zbliży się do dowolnej Strefy.
Wszystkie wydarzenia powodowane przez katalizator nieszczęść powinny być chociaż pozornie
prawdopodobne. Nie dotyczy to jednak Egzaltacji,
które powinny być o wiele bardziej nieprzyjemne
lub zadziwiające. Oto kilka przykładów:
• postać chwilowo traci kontrolę nad zwieraczami;
• wszystkie lekko uszkodzone przedmioty
w pobliżu postaci zostają nieodwracalnie
zniszczone;
• wszystkie rzeczy wykonane ze szkła lub przezroczystych tworzyw mętnieją;
• wszystkie znajdujące się w pobliżu zamknięte
pojemniki same się otwierają;
• im bardziej bohater chce zwrócić na siebie
uwagę, tym bardziej jest ignorowany;
• woda zmienia się w alkohol;
• papier staje się twardy niczym stal i równie
ciężki i sztywny;
• postać rzuca cień w stronę źródeł światła;
• wszystkie światła na pobliskich skrzyżowaniach zmieniają się na zielone;
• postać okazuje się ulubieńcem otoczenia i nigdzie nie może pójść sama, nawet do ubikacji;
• mrugnięcie oczami trwa około minuty (co
drugą rundę postać nic nie robi i staje się łatwym celem);
• wokół bohatera w pomieszczeniach zamkniętych zaczyna się robić ciemno, niezależnie od
rodzaju oświetlenia.

Lustrzany układ narządów (-1)
Wszystkie organy postaci obarczonej tym znamieniem Strefy są umieszczone w lustrzanym odbiciu.
Przykładowo, patrząc od przodu, serce i żołądek
znajdują się po lewej, a wątroba po prawej stronie.
Tak niezwykły układ narządów wewnętrznych
może początkowo utrudniać lekarzom określanie
stanu zdrowia pacjenta. Brak Egzaltacji.

nadzwyczajny reﬂeks (+4)
Bohater odznacza się nadzwyczajnym refleksem.
Niezwykle krótki czas reakcji postaci jest wynikiem unikalnej mutacji, powodującej wielokrotnie
szybsze przewodzenie impulsów w komórkach
nerwowych. Z uwagi na to pula Punktów Sukcesu
uzyskana w trakcie każdego testu, który ma na celu
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ustalenie kolejności wykonywania akcji bohaterów, jest podwajana i nigdy nie może być mniejsza
od zera.
Egzaltacje:
• chwilowe nabycie wady „Brak refleksu”;
• halucynacje;
• nadmierna pobudliwość, nerwica;
• zaburzenia percepcji; bohater widzi wszystko
rozmyte i nieostre (-4 do rzutów na Dedukcję).

niecodzienny kolor włosów (±0)
Mutacja powoduje, że włosy postaci (nie tylko na
głowie, lecz na całym ciele) odznaczają się dziwnym, niespotykanym u ludzi kolorem. Gracz powinien przed rozpoczęciem gry określić kolor włosów
bohatera (mogą być one normalnie farbowane).
Egzaltacje:
• włosy zaczynają świecić w ultrafiolecie;
• gwałtowne siwienie pasm włosów.

odporność na ekstremalne temperatury
(+1 lub +3)
Bohater jest odporny na ekstremalne temperatury.
Kupując ten stygmat Strefy, należy zdecydować,
czy postać jest uodporniona na wysokie, czy też
niskie temperatury. Odporność na ciepło oznacza,
że bohater dobrze się czuje jeszcze przy +60 °C,
a przez krótką chwilę może znieść nawet temperatury rzędu +100 °C. Odporność na ekstremalne
zimno pozwala postaci na normalne funkcjonowanie w lekkim ubraniu nawet w temperaturze
wynoszącej -10 °C oraz umożliwia krótkotrwałe
przebywanie na niezwykle ostrym mrozie przy
temperaturze równej -50 °C. Standardowo koszt
tej zalety wynosi +3 punkty, lecz można wykupić
jej odmianę wartą tylko +1 punkt. Tańsza wersja
obarczona jest pewną wadą – nieczułość na jedną
ze skrajności oznacza nadzwyczajną podatność na
drugą.
Egzaltacje:
• chwilowa utrata odporności;
• wyziębienie lub przegrzanie;
• udar cieplny;
• obniżenie temperatury ciała o -5 °C połączone
ze spowolnieniem wszelkich reakcji organizmu (-12 do wszystkich rzutów).

piętno śmierci (-2)
Wszystkie drobne rośliny i żyjątka w pobliżu bohatera zaczynają szybko degenerować i umierać.

Już po kilku lub kilkunastu minutach od porażenia
rozpoczyna się ich rozkład. Wraz z rozmiarami żywych istot maleje podatność na ten stygmat. Mutacja nie wpływa już na stworzenia wielkości kota
oraz większe krzewy i drzewa. Zwierzęta mogą się
czuć w obecności postaci obdarzonej tą mutacją
nieco nieswojo.
W chwili uaktywnienia się Egzaltacji:
• bohater wydziela odór stęchlizny;
• postać przyciąga do siebie chmary drobnych
insektów i gryzoni, które w jej pobliżu szybko
umierają;
• groźna aura bohatera ulega wzmocnieniu,
a ludzie i duże zwierzęta przebywające w jego
pobliżu zaczynają chorować.

pochłanianie fal radiowych (-2)
Na obszarze o promieniu około 10 metrów wokół
bohatera następuje prawie całkowite wygaszenie
fal radiowych. Uniemożliwia to odbiór i przekazywanie danych drogą radiową w pobliżu postaci.
Po uaktywnieniu się Egzaltacji:
• bohater zaczyna dodatkowo wyciszać wokół
siebie fale dźwiękowe;
• bohater zamienia się w żywy odbiornik radiowy;
• postać zaczyna emitować fale radiowe.

podwojony narząd (+3)
Jeden z występujących pojedynczo istotnych narządów wewnętrznych jest u bohatera zdublowany. Przykładowo może być to serce, wątroba lub
trzustka. Zazwyczaj obie kopie pracują jednocześnie, lecz mniej wydajnie lub też normalnie funkcjonuje tylko jedna, a druga pozostaje w uśpieniu.
Jeśli któryś z podwojonych organów zostanie
uszkodzony bądź ulegnie zniszczeniu, duplikat
podejmuje pracę, przejmując wszystkie jego funkcje. W dwóch kopiach nie może występować żadna
część układu nerwowego! Brak Egzaltacji.

przesadna alergia (-2 do -4)
Ten stygmat jest podobny do wady cielesnej „Alergia”. Bohater jest uczulony na powszechnie dostępny materiał, pokarm lub związek chemiczny całkowicie bądź prawie nieszkodliwy dla przeciętnej
osoby. Po dotknięciu lub spożyciu danej substancji
postać zostaje niemal natychmiast poparzona. Rozmiary oparzeń należy określić, stosując standardowe zasady dotyczące oparzeń (opisane w rozdziale

Inne przyczyny obrażeń). Poziom Trudności powinien być równy podwojonej cenie tego stygmatu.
Egzaltacje:
• reakcją alergiczną zostają objęte inne substancje i materiały.

przeszywający głos (-1)
Zawsze, gdy bohater mówi lub śpiewa, wydaje
z siebie wysoki i prawie niesłyszalny pisk. Dłuższe
słuchanie kogoś obdarzonego tak dziwnym głosem irytuje niektórych ludzi i większość zwierząt
obdarzonych dobrym słuchem (np. psy i koty).
Głośny krzyk postaci obarczonej tym stygmatem
Strefy może powodować pękanie wyrobów ze
szkła i kryształu, a także wprawiać kości obecnych
w pobliżu osób w nieprzyjemne wibracje.
Egzaltacje:
• chrypka połączona z chwilową utratą tej zdolności;
• krótkotrwała utrata głosu (patrz opis wady
„Niemowa”).

regeneracja (+7)
Postać potrafi odtwarzać utracone kończyny,
regenerować uszkodzone organy i odbudowywać
w zasadzie dowolny element ciała. W zależności od
rozmiarów uszkodzenia pełna regeneracja trwa od
kilku godzin do roku. Najszybciej odtwarzają się
powierzchowne ubytki i nastawione złamania drobnych kości. Najdłużej trwa odbudowa całych kończyn. Regeneracja nie nastąpi, jeśli zostanie uszkodzony mózg bohatera lub inny organ, bez którego
nie jest możliwe normalne funkcjonowanie organizmu. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji może
być natychmiastowy przeszczep lub zastąpienie
zniszczonego narządu sztucznym substytutem, co
nie zawsze i nie w każdym wypadku jest możliwe.
Egzaltacje:
• pojawienie się dodatkowych organów lub
kończyn;
• powstawanie dziwnych macek, narośli i innych nowotworów;
• wszystkie kończyny drętwieją (bieg staje się
niemożliwy, a wszystkie rzuty przy akcjach
wymagających zręczności manualnej wykonywane są z modyfikatorem -8).

Silniejsza więź (-1)
Bohater jest silnie skażony. Być może w młodości
nazbyt często zbliżał się do miejsca Lądowania
Bohater
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Gracz wybiera stygmaty
Wszyscy bohaterowie prowadzeni przez graczy w grze STALKER są obciążeni przez Skażenie.
Z tego powodu gracz musi dla swojej postaci wybrać przynajmniej jedną niepowtarzalną mutację
z listy umieszczonej w podręczniku. Marcin decyduje, że zamiast zalety „Zimna krew” jego łowca
nagród będzie posiadał mutację o nazwie „Nadzwyczajny refleks”. Gracz, dobierając stygmaty, niewiele traci, a nawet zyskuje nowe i niespotykane możliwości. Jednak cecha „Nadzwyczajny refleks”
kosztuje o jeden punkt więcej niż zastąpiona przez nią zaleta. Z uwagi na ten fakt Marcin postanawia
dokupić mutację „Lustrzany układ narządów”. Kosztuje ona -1 punkt, więc jej zakup łatwo zrównoważy wysoką cenę stygmatu przyśpieszającego reakcje bohatera. Poza tym ta dość nieszkodliwa
mutacja tylko doda jego łowcy nagród jeszcze trochę kolorytu. Pomimo że gracz zmodyfikował listę
wad i zalet, łączna suma wydanych na nie punktów nadal jest równa zero. Dzięki temu nie musi modyfikować rang atrybutów podstawowych.

lub któreś z jego rodziców było wyjątkowo podatne na wpływ Strefy – te szczegóły nie są istotne.
Niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy postać
dostaje w chwili rozpoczęcia gry dwa dodatkowe
permanentne Punkty Więzi. Tę wadę można nabyć
kilkakrotnie, zwiększając początkową wartość cechy Więź, choć zaleca się nieco rozwagi i poprzestanie na jednorazowym zakupie. Cecha „Silniejsza Więź” właściwie nie jest stygmatem i z uwagi
na to nie ma żadnych Egzaltacji.

widzenie w mroku (+2)
Postać jest obdarzona rzadką zdolnością umożliwiającą widzenie w prawie kompletnych ciemnościach niemal tak dobrze, jak w dzień (choć bez
rozróżniania kolorów). Oczy postaci obdarzonej tą
cechą lśnią w ciemności niczym kocie i wyglądają tak charakterystycznie, że ich wlaściciel zawsze
może zostać po nich rozpoznany.
Egzaltacje:
• chwilowa utrata zdolności do postrzegania
w ciemnościach;
• nadwrażliwość na światło słoneczne;
• bohater widzi wszystko niewyraźnie i nieostro
(-4 do rzutów na Dedukcję i Refleks).

Znamię drapieżnika (-2)
Bohater nosi w sobie znamię drapieżnika, które
wywołuje skrajny strach lub nienawiść u wszystkich stykających się z nim zwierząt. W pobliżu postaci łagodne z pozoru zwierzątka domowe będą
wpadać w szał, rzucając się na nią lub uciekając
w panice, nie zważając przy tym na polecenia swoich właścicieli.
W chwili uaktywnienia się Egzaltacji:
• mutacja zaczyna działać z większą siłą;
• następuje czasowe zniesienie działania
stygmatu.

STyGMaTy
bohaTerÓw nieZaLeŻnyCh
Poniższy zestaw specjalnych stygmatów jest przeznaczony wyłącznie dla bohaterów niezależnych.
Gracze nie powinni kupować dla swoich postaci opisanych w tym rozdziale mutacji, gdyż mają
one trudne do ukrycia efekty lub działają w nazbyt
widoczny sposób. Osoby obdarzone tego rodzaju
stygmatami często były izolowane lub stawały się
ofiarami nieprzyjemnych eksperymentów pro-

wadzonych przez korporacje i agencje rządowe.
Niektóre z opisanych poniżej stygmatów wzbudzają często u innych, na pozór normalnych ludzi,
nienawiść lub niechęć do naznaczonych nimi osób.
Dla tych Narratorów, którzy, tworząc bohaterów niezależnych, stosują się do wszelkich zasad
i tak jak gracze kreują swoje postaci, podano przy
każdej z poniższych mutacji jej koszt w Punktach
Postaci. Wszystkie stygmaty mają kompletne
opisy, zawierające nawet przykładowe egzaltacje,
pomimo że Narrator nie używa kart Skażenia,
a zatem nigdy nie zagra dla żadnego z bohaterów
niezależnych karty „Aktywacja Egzaltacji”. Oczywiście Narrator może w dowolnej chwili uaktywnić u jednego lub dwóch skażonych bohaterów
niezależnych wybraną Egzaltację, aby nadać nieco
kolorytu opowieści.

barwne szkliwo (±0)
Szkliwo, pokrywające korony zębów postaci, ma niecodzienny kolor (gracz może go sobie wybrać, pod
warunkiem, że będzie to kolor bardzo jaskrawy).
Egzaltacje:
• wypadanie lub kruszenie się zębów;
• powolna zmiana koloru szkliwa na inny
w przeciągu kilku tygodni;
• pojawianie się nadliczbowych zębów w drugim rzędzie lub pomiędzy istniejącymi.

infrawizja (+3)
Oczy postaci mają unikalną zdolność widzenia
w paśmie podczerwonym i umożliwiają dostrzeganie w ciemnościach śladów ciepła lub określanie
kształtów gorących przedmiotów. Bohater nie widzi drobnych szczegółów, lecz może wykorzystywać ten zmysł do poruszania się po ciemku.
Egzaltacje:
• chwilowa utrata zdolności;
• zmiana postrzeganego zakresu fal na inny
(np. na ultrafioletowy).

Kameleon (+4)
Skóra bohatera automatycznie dopasowuje się
kolorem i deseniem do otoczenia. Efekt jest tym
intensywniejszy, im bardziej monotonne są barwy
otaczających postać ścian, roślin i innych obiektów. Aby nastąpiła maksymalna adaptacja barw
i wzorów na skórze do otoczenia, postać powinna
pozostawać we względnym bezruchu przez około
dwie do trzech minut. Jeśli bohater ma na sobie
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ubranie, to jego skóra dopasuje się do stroju, a nie
do kolorów otoczenia!
W chwili uaktywnienia się Egzaltacji:
• skóra zaczyna losowo pokazywać ruchome
wzorki;
• na skórze bohatera niezależnego czasowo utrwala się jakiś deseń.

Kolorowe płyny ﬁzjologiczne (-1)
Wszystkie płyny organiczne bohatera mają niezwykłe kolory. Krew, limfa, ślina, a nawet odchody mają bardzo dziwnie zabarwienie, co wpływa
także na odcień skóry naznaczonej tym stygmatem
osoby. Barwy należy określić podczas kreacji bohatera – im bardziej fantazyjne, tym lepsze!
Egzaltacje:
• zmiana barw płynów ustrojowych i wydzielin
postaci;
• mocz postaci staje się żrący, jednakże postać
jest na niego odporna;
• krwotoki wewnętrzne, niepowodujące zgonu
w przypadku hospitalizacji.

Łuski (±0)
Niektóre obszary ciała bohatera pokryte są warstwą drobnych kolorowych łusek. Najczęściej
zmiany obejmują zewnętrzne powierzchnie łokci,
kolan, ramion i łydek, a także obszar na plecach
wzdłuż kręgosłupa oraz kości policzkowe.
Egzaltacje:
• łuski zaczynają odpadać, pozostawiając po
sobie drobne, krwawiące ranki.

Macki (-1)
Palce postaci są pozbawione kośćca i mają postać
niewielkich macek owijających się wokół przenoszonych przedmiotów. Z pewnej odległości różnica w wyglądzie jest niezauważalna, lecz z bliska jest
trudna do ukrycia.
Egzaltacje:
• niekontrolowany ruch macek w różnych kierunkach;
• trwający całą dobę paraliż dłoni lub całej kończyny.

nadmierne owłosienie ciała (-1)
Postać odznacza się nadmiernie rozwiniętym
i niezwykle bujnym owłosieniem na całym ciele.
Nieowłosione pozostają jedynie podeszwy stóp,
wnętrza dłoni, a także nos, uszy i okolice oczu.
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Egzaltacje:
• wypadanie włosów;
• swędzenie całego ciała, drapanie się nie pomaga (-6 do rzutów przy wszystkich akcjach
wymagających koncentracji).

odór skunksa (+1, -1 lub -2)
Postać w stresujących sytuacjach zaczyna wydzielać
razem z potem różne substancje chemiczne, szybko parujące i łatwo rozpraszające się w powietrzu.
Ich wdychanie może wywoływać m.in. otępienie
(obniż do końca sceny o -4 rzuty na umiejętności
oparte na atrybutach podstawowych Umysł i Ekspresja), łzawienie (niczym gaz łzawiący) lub może
rozdrażniać i czynić podatnym na agresję (działanie analogiczne do wady „Berserker”). W zależności od efektu, jaki ma wywoływać wdychanie
substancji wydzielanych przez postać, mutacja ta
kosztuje odpowiednio +1, -1 lub -2 punkty. Osoba,
która ma ten stygmat, nie jest podatna na wydzielane przez siebie związki. Na otwartej przestrzeni
działanie oparów jest mocno ograniczone.
Egzaltacje:
• postać staje się podatna na wydzielane przez
siebie opary;
• pot czasowo staje się neutralny;
• czasowo zmieniają się właściwości lub zapach
wydzielanych substancji.

przerost uzębienia (-1)
Zęby postaci stale rosną niczym zęby gryzonia.
Bohater jest zmuszony do ciągłego odwiedzania
stomatologa i szlifowania uzębienia. Zaprzestanie
skracania zębów może nie tylko utrudnić jedzenie,
lecz także uniemożliwić zamknięcie ust.
Egzaltacje:
• nieprawidłowy rozrost zębów;
• pojawianie się nadliczbowych zębów w drugim rzędzie lub pomiędzy istniejącymi.

Skóra pokryta śluzem (+2)
W stresowych sytuacjach skóra bohatera błyskawicznie pokrywa się śluzem i staje się niezwykle
śliska. Uniemożliwia to pochwycenie i przygwożdżenie postaci w czasie walki wręcz. Ponadto
dzięki pokrywającemu skórę śluzowi bohater
może dość łatwo wyślizgnąć się z najróżniejszych
więzów lub spróbować uwolnić się z kajdanek (Poziom Trudności powinien być w takich sytuacjach
obniżony o 1 lub 2 punkty).

Egzaltacje:
• mutacja chwilowo przestaje działać;
• ciągłe wytwarzanie śluzu.

Szorstka skóra (-1)
Skóra postaci jest nieco grubsza od normalnej
i niezwykle szorstka niczym skóra rekina. W dotyku przypomina drobny papier ścierny i podobnie się zachowuje. Powoduje to bardzo szybkie
zużywanie się ubrań i drobnych przedmiotów
codziennego użytku należących do obdarzonej
tym stygmatem osoby. Egzaltacje zazwyczaj nie
występują.

Szpony (±0)
Paznokcie bohatera są twardymi szponami, odznaczającymi się przy tym niezwykłą barwą. Gracz
wybierający tę mutację powinien określić kolor
szponów.
Egzaltacje:
• niezwykle szybki rozrost szponów;
• utrata spoistości i twardości szponów.

UMiejĘTnoŚCi
Wszyscy posiadamy różne umiejętności. Niektórzy poznali wszelkie tajniki broni palnej i potrafią się nią posługiwać z zabójczą efektywnością,
podczas gdy inni, choć nie mają zielonego pojęcia
o karabinach, pistoletach i innych śmiercionośnych zabawkach, z łatwością obsługują komputery. W grze, tak jak w życiu, bohaterowie będą
umieli sprawnie i prawidłowo wykonywać tylko
te zadania, które leżą w granicach ich możliwości
i kompetencji.
Podana lista zawiera dwadzieścia dwie podstawowe umiejętności, które mogą opanować
postacie w grze STALKER. Opisane dalej cechy
pozwalają określić zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej zdobytej w ciągu lat nauki i pracy. Każda
z umiejętności jest podporządkowana jednemu
z podstawowych atrybutów, co zaznaczono w jej
opisie.

Doprawdy mało kto jest ekspertem we
wszystkich dziedzinach, stąd też bohaterowie nie
będą znali wielu spośród opisanych umiejętności.
Oznacza to, że postać nie posiada żadnej wiedzy
na określony temat, lub też jest zupełnie nieprzygotowana fizycznie do działania. Jeśli bohater będzie zmuszony do wykonania czynności związanej
z umiejętnością, której nie ma, ma prawo oprzeć
swoją akcję na atrybucie podstawowym, do którego wymagana umiejętność jest przypisana (atrybut bazowy). Zasada ta nie dotyczy umiejętności
wymagających specjalistycznej wiedzy, której nie
można niczym zastąpić, co zostało zaznaczone
w ich opisie.
Oprócz podanych poniżej umiejętności wyróżniamy dodatkową grupę zdolności o nazwie Języki w której są zapisane znane przez postać języki.
Ta grupa cech jest przypisana do atrybutu podstawowego Umysł.

SpeCjaLiZaCje UMiejĘTnoŚCi
Niezależnie od rangi, bohater ma w każdej z umiejętności specjalizację, która wskazuje, jaką dziedziną postać zajmuje się w szczególności. Dokładniej rzecz biorąc, specjalizacja jest wrodzonym
uzdolnieniem w jakimś kierunku. Ogólnie wiemy
wszystko, co wiąże się z określoną cechą w danej
randze, a specjalizacja jedynie precyzuje, na czym
znamy się najlepiej, co lubimy robić najbardziej
lub co zazwyczaj najlepiej nam wychodzi.
Postać może mieć tylko jedną specjalizację
w danej umiejętności. Specjalizację wybieramy
w trakcie kupowania umiejętności i nie możemy
jej zmieniać w trakcie gry (podobnie jak nie możemy podnosić rang atrybutów podstawowych).
W chwili, gdy pasuje ona do deklarowanej akcji, postać ma prawo rzucić ponownie kostkami,
na których wypadły szóstki, i zsumować rezultat
z wynikiem pierwszego rzutu. Znaczenie tego
rzutu i pozostałe elementy mechaniki gry opisano
w dziale System. Przykładowe specjalizacje dla
każdej z cech podano pod ich opisami. Na przykład dla języków wyróżniamy takie specjalizacje
jak: język techniczny, język dyplomatyczny, język
informatyczny, gwara przestępcza.

Aktorstwo

Atrybut bazowy: Ekspresja
Cecha ta określa zdolności aktorskie bohatera. Im
Bohater
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wyższa ranga, tym sprawniej postać potrafi przemawiać i wcielać się w inne osoby. Nie oznacza to
jednak, że postać wie, jak zyskać posłuch u innych
(za to odpowiada umiejętność Dyplomacja). Opisany talent jest istotny dla aktorów, komików, prezenterów telewizyjnych oraz tancerzy baletowych.
Przykładowe specjalizacje: przemawianie, role
dramatyczne, role komediowe, parodiowanie.

Atletyka

Atrybut bazowy: Ciało
Cecha Atletyka umożliwia trening ciała bohatera.
Dzięki tej umiejętności można zwiększyć zarówno tężyznę fizyczną, jak i wytrzymałość postaci
na długotrwały wysiłek oraz nabyć umiejętności
konieczne do uprawiania siłowych sportów wyczynowych.
Przykładowe specjalizacje: pływanie, podnoszenie ciężarów, siłowanie się na rękę, kulturystyka, bieg maratoński, długotrwałe uprawianie
seksu.

Akrobatyka

Atrybut bazowy: Koordynacja
Na tej umiejętności opierają się wszystkie akcje
wystawiające na próbę ogólną sprawność bohatera. Wszystko, co wiąże się z takimi sportami jak:
wspinaczka, akrobatyka, jazda na nartach, wszelkiego rodzaju skoki (wzwyż lub w dal) bazuje na
powyższej cesze. Ponadto Akrobatyka określa
umiejętności bohatera w posługiwaniu się różnorodną bronią miotaną i rzucaniu przedmiotami.
Każda akcja związana z rzutem oszczepem, toporem, kamieniem lub granatem opiera się na tej
cesze. Akrobatyka jest ważna dla alpinistów, sportowców wyczynowych, tancerzy, a także dla kaskaderów, wojskowych i ochroniarzy.
Przykładowe specjalizacje: wspinaczka,
akrobatyka, koszykówka, Kamasutra, oszczep,
rzucanie nożami, lasso.

biurokracja

Atrybut bazowy: Umysł
Opisuje zdolności administracyjne bohatera oraz
ogólną znajomość prawa. W ramach tej umiejętności zamyka się także obycie ze wszelkimi urzędowymi procedurami i podstawami księgowości.
Cechę tę powinni mieć prawnicy, administratorzy,
policjanci oraz pracownicy wywiadu i prywatni
detektywi.
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Przykładowe specjalizacje: administrowanie,
prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze,
procedury policyjne.

broń palna

Atrybut bazowy: Koordynacja
Ta umiejętność określa, w jakim stopniu nasz bohater jest obeznany z bronią palną i ewentualnie
innymi broniami miotającymi (takimi jak łuk czy
kusza). Wszelkie akcje związane z wykorzystaniem
broni palnej o dużym i małym kalibrze, rakietnic
itp. oparte są na tej umiejętności. Cecha ta jest
istotna dla wojskowych, policjantów, ochroniarzy,
prywatnych detektywów oraz zabójców.
Przykładowe specjalizacje: strzelanie z kuszy,
lekki pistolet, rewolwer, bazooka.

Cybertechnika

Atrybut bazowy: Umysł
Specjalistyczna umiejętność, uzupełniająca cechę
Rzemiosło. Cybertechnika pozwala bohaterom na
naprawę oraz instalację elementów bionicznych
lub cybernetycznych w ciałach innych osób. Cecha
ta łączy w sobie elementy elektroniki, medycyny
oraz informatyki i uzupełnia odpowiednie umiejętności.
Postać musi mieć tę umiejętność, aby z niej
skorzystać.
Aby móc w pełni wykorzystać tę umiejętność,
zalecane jest wybranie następujących cech: Komputery, Medycyna oraz Rzemiosło.
Przykładowe specjalizacje: protezy kończyn,
sztuczne organy, połączenia neuralne.

dedukcja

Atrybut bazowy: Umysł
Odpowiada za percepcję oraz zdolności dedukcyjne i analityczne naszego bohatera. Im wyższą
rangę ma ta umiejętność, tym dokładniej postać
może oszacować posiadane informacje lub określić odległość, wagę lub czas bazując tylko na
pewnych przesłankach. Dedukcja pozwala także
na określanie uczuć innych osób (na podstawie
wyrazu twarzy, brzmienia głosu i mowy ciała).
Narrator powinien pamiętać, że dojście do właściwych wniosków za pomocą tej cechy wymaga
przeważnie dłuższego czasu. Ta umiejętność jest
dość ważna dla przedstawicieli bardzo wielu profesji. Powinni ją mieć m.in. lekarze, dziennikarze,
naukowcy, detektywi i policjanci.

Przykładowe specjalizacje: rozwiązywanie
zagadek, szacowanie odległości, znajdywanie
zgubionych przedmiotów, psychologia, układanie
puzzli.

dyplomacja

Atrybut bazowy: Umysł
Odpowiada za umiejętności bohatera związane
z manipulacją i dowodzeniem pojedynczymi osobami lub grupami. Innymi słowy, jest to zdolność
przydatna podczas negocjacji, prowadzenia zebrań przedwyborczych lub ewakuacji płonącego
budynku. Im wyższa ranga opisywanej cechy, tym
większym autorytetem cieszy się postać i tym łatwiej zyskuje posłuch. Dyplomacja jest istotna
dla: duchownych, dziennikarzy, psychologów,
polityków, sprzedawców, a także dla nauczycieli
i adwokatów.
Przykładowe specjalizacje: negocjacje, dowodzenie, podrywanie, agitacja,
akwizycja, kłamanie.

dyskrecja

Atrybut bazowy: Koordynacja
Dzięki tej umiejętności możemy
określić, czy nasz bohater potrafi
działać w sposób nierzucający się
w oczy. Ranga określa możliwości
postaci w zakresie skradania się,
charakteryzacji i śledzenia innych
osób. Wyższe rangi pozwalają także wykonywać mniej lub bardziej
zwyczajne czynności niepostrzeżenie, nadzwyczaj szybko i zręcznie. Cecha Dyskrecja jest ważna
dla rozmaitych przestępców, szulerów i oczywiście dla policjantów,
detektywów oraz agentów rządowych i korporacyjnych.
Przykładowe specjalizacje:
skradanie się, charakteryzacja, śledzenie, kradzież kieszonkowa, gra
w trzy kubki, prestidigitatorstwo.

Komputery

Atrybut bazowy: Umysł
Umiejętność Komputery pozwala
określić, jaką wiedzą informatyczną dysponuje dana osoba.
Cecha ta odpowiada także

za znajomość elektroniki i uzupełnia w ten sposób
umiejętność Rzemiosło. Przy wyższych rangach tej
umiejętności przyjmujemy, że postać ma opanowany przynajmniej jeden język programowania
i w pełni potrafi wykorzystać możliwości sieci
komputerowych. Cecha jest istotna dla dużej części naukowców oraz dla programistów i hackerów.
Postać musi mieć tę umiejętność, aby z niej
skorzystać.
Przykładowe specjalizacje: języki programowania, sieci komputerowe, programowanie
sterowników, systemy operacyjne, rzeczywistość
wirtualna.

Medycyna

Atrybut bazowy: Umysł
Cecha określa, w jakim stopniu postać opanowała
podstawy medycyny i psychiatrii. Przy wyższych
rangach należy przyjąć, że bohater ma pełne wykształcenie z zakresu medycyny klinicznej oraz
chirurgii, jak również jest w stanie przeprowadzić sekcję zwłok. Umiejętność Medycyna
pokrywa się częściowo z Naukami ścisłymi pod względem znajomości chemii.
W randze wyższej niż Minimalna jest
właściwa tylko lekarzom różnej specjalności.
Postać musi mieć tę umiejętność, aby z niej skorzystać.
Przykładowe specjalizacje:
okulistyka, chirurgia plastyczna,
kardiochirurgia, psychiatria, przeprowadzanie sekcji zwłok (autopsja).

nauki humanistyczne

Atrybut bazowy: Umysł
W ramach tej cechy zamykają się
wszystkie nauki humanistyczne:
antropologia z archeologią, historia starożytna i nowożytna oraz
znajomość literatury. Włączamy
tu także okultyzm oraz znajomość
różnych koncepcji filozoficznych,
legend i mitologii świata. Bez wątpienia tę cechę powinni mieć różnego rodzaju naukowcy, nauczyciele oraz pisarze.
Postać musi mieć tę umiejętność, aby z niej skorzystać.
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Przykładowe specjalizacje: historia nowożytna, okultyzm, literatura romantyczna, antropologia, dzieje Cesarstwa Rzymskiego.

Nauki przyrodnicze

Atrybut bazowy: Umysł
Cecha pozwala oszacować, jak dalece bohater jest
zaznajomiony z biologią i zoologią. Określa ona
także, czy bohater jest w stanie przeżyć osamotniony w trudnych warunkach bez pomocy z zewnątrz. Tę cechę możemy wykorzystać przy takich
akcjach, jak obłaskawianie dzikich zwierząt itp.
Nauki przyrodnicze zazwyczaj znają weterynarze
i niektórzy badacze, a także myśliwi i hodowcy.
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Postać musi mieć tę umiejętność, aby z niej
skorzystać.
Przykładowe specjalizacje: zoologia, ornitologia, zielarstwo, tresura zwierząt, zbieranie grzybów.

Nauki ścisłe

Atrybut bazowy: Umysł
Cecha pozwala określić stopień, w jakim bohater
poznał różnorodne nauki ścisłe, takie jak chemia,
fizyka, matematyka i podobne.
Postać musi mieć tę umiejętność, aby z niej
skorzystać.
Przykładowe specjalizacje: logika, fizyka
molekularna, chemia molekularna, geometria.

Ciało i metal
Do dziś, roku 2014, nie ziściły się do końca wizje futurologów, którzy prorokowali, że wkrótce nasze niedoskonałe ciała będziemy mogli ulepszać czystym, lśniącym od pokrywającego go chromu
metalem. Bajki o cyborgach to mrzonki. Wciąż jeszcze nie potrafimy integrować ludzkich umysłów ze sztucznymi ciałami, choć prawie na pewno podejmowano już takie próby. Nadal jednak
nie umiemy pokonać bariery pomiędzy tętniącym życiem ciałem a sterylną, ostrą i zimną niczym
ostrze noża elektroniką. Większość prób podłączenia mózgów zarówno ludzi, jak i innych istot do
komputerów kończyła się zapaścią lub ciężką schizofrenią ofiar eksperymentów.
Jedynym znaczącym efektem tego rodzaju doświadczeń jest popularyzacja droudów, zwanych
niekiedy „drutem”. Droud to dość proste urządzenie, które drażni słabym prądem ośrodki przyjemności w mózgu. Drut, choć jest bardzo wygodny w użyciu i pewniejszy od narkotyków (przestają nas dręczyć kłopoty z niepewnym towarem i chciwymi dealerami) raczej niezbyt szybko wyprze klasyczne środki odurzające, gdyż jego implantacja wymaga co prawda jednorazowego, lecz
bardzo dużego wydatku, a poza tym operacja czasami się nie udaje i pacjent kończy jako warzywo.
Zwolennicy tradycyjnych używek zaznaczają też, że choć rodzaj stymulacji można niemal dowolnie zmieniać, to drut daje jednak dość monotonny zestaw doznań i nie oddziałuje na całe ciało tak
jak substancje chemiczne.
Nieco większe sukcesy udało się odnieść na polu protetyki, dzięki czemu dziś swobodnie można
się zaopatrzyć w całkiem sprawne sztuczne kończyny, sterowane bezpośrednio za pomocą impulsów nerwowych. Niestety, wciąż daleko tym protezom do doskonałości, gdyż symulują one tylko
podstawowy zestaw ruchów naturalnych kończyn i tylko w wyjątkowych wypadkach zapewniają
ich użytkownikowi szczątkowe czucie.
Istnieją też różne inne urządzenia, w mniejszym stopniu ingerujące w układ nerwowy, które możemy implantować w swoje ciało – rozmaite prywatne kliniki instalują chętnym podskórne zegarki,
wzmocnienia kości długich lub niewielkie pistolety pneumatyczne. Użyteczność tych zabawek, przeznaczonych raczej dla bardzo bogatych i bardzo znudzonych ludzi, którzy chcą szokować otoczenie
ekstrawaganckimi modyfikacjami własnego ciała – jest, nie licząc kilku wyjątków – raczej znikoma.

prowadzenie pojazdów

Atrybut bazowy: Koordynacja
Określa znajomość kodeksu drogowego i umiejętności w zakresie prowadzenia różnorodnych
pojazdów kołowych. Bohater mający Prowadzenie
pojazdów o wysokiej randze jest ponadto w stanie
sterować pojazdami pływającymi (i zna podstawy
żeglarstwa), a także potrafi pilotować samoloty
lub helikoptery. Tę umiejętność w niskiej randze
może mieć każda postać, natomiast wyższe poziomy występują głównie u wojskowych, pilotów lub
kapitanów statków.
Przykładowe specjalizacje: ciężarówki, łodzie motorowe, awionetki, promy kosmiczne.

reﬂeks

Atrybut bazowy: Koordynacja
Ta cecha określa czas reakcji bohatera (głównie
podczas walki). Na niej opierają się wszelkie akcje
wystawiające na próbę szybkość postaci. Im wyższa ranga umiejętności Refleks, tym lepszym refleksem i sprytem charakteryzuje się postać i tym
szybciej potrafi kojarzyć fakty. Ta umiejętność jest
istotna dla: kontrolerów ruchu powietrznego, policjantów, członków służb specjalnych, wojskowych
i hazardzistów.
Przykładowe specjalizacje: szybkie dobywanie broni, chowanie się, czujność, gry zręcznościowe, unikanie ciosów.
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rzemiosło

Atrybut bazowy: Koordynacja
Ta umiejętność obejmuje zdolności manualne postaci oraz znajomość elektryki, mechaniki
i stolarstwa. Wysoka ranga cechy Rzemiosło oznacza, że bohater bez problemu otworzy zamknięty
zamek za pomocą zaimprowizowanych narzędzi
lub będzie w stanie dobrze sfałszować ważne dokumenty. Maksymalna ranga oznacza, że postać
jest najprawdopodobniej drugim MacGyverem.
Jak można się łatwo domyślić, ta umiejętność jest
właściwa wszystkim rzemieślnikom, technikom
oraz kierowcom i złodziejom.
Przykładowe specjalizacje: elektryka, modelarstwo, dorabianie kluczy, włamywanie się.

Strefa

Atrybut bazowy: Umysł
Ta specjalna cecha określa stopień, w jakim bohater jest zaznajomiony ze Strefą i jej dziwnymi
niebezpieczeństwami. Czasem jest to wiedza praktyczna, zgromadzona w czasie wypraw do Strefy,
a czasem uzyskana od starych, doświadczonych
stalkerów. Umiejętność ta jest niezwykle pomocna w czasie analizowania złożonej istoty dziwnych
artefaktów obcych lub mutacji wywołanych Skażeniem (podczas badań jest stosowana łącznie z
takimi cechami jak Medycyna, Nauki przyrodnicze
i Nauki ścisłe). Pamiętajmy jednak, że dotychczas
zebrana przez ludzi wiedza na temat miejsc Lądowania jest wciąż bardzo powierzchowna i głównie
zawiera informacje o efektach działania różnych
obcych obiektów, a nie o ich prawdziwej istocie.
Na terenie skażonym (w Strefie) umiejętność
Strefa jest stosowana zamiast Dedukcji.
Postać musi mieć tę umiejętność, aby z niej
skorzystać.
Przykładowe specjalizacje: tereny skażone, wyszukiwanie artefaktów, analiza artefaktów,
stygmaty Strefy.

Talent artystyczny

Atrybut bazowy: Ekspresja
Ta umiejętność określa zdolności postaci w zakresie rysunku, malarstwa i muzyki, a także znajomość sztuki. Cecha pozwala rozwijać wrodzoną
wrażliwość na piękno i jest niezwykle istotna dla
artystów, kompozytorów, aktorów oraz pisarzy.
Przykładowe specjalizacje: malarstwo, rysunek ołówkiem, gra na skrzypcach, śpiewanie, jazz.
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walka wręcz

Atrybut bazowy: Koordynacja
Określa umiejętności bohatera z zakresu walki
wręcz gołymi rękami, bez użycia broni. Przy wysokiej randze opisywanej cechy można przyjąć,
że postać opanowała jeden ze wschodnich stylów
walki (takich jak karate, jiu-jitsu, judo lub jeden
z chińskich stylów ogólnie znanych jako kung-fu).
Umiejętność Walka wręcz mają głównie żołnierze,
członkowie służb specjalnych oraz różni najemnicy i zabójcy.
Przykładowe specjalizacje: kickboxing, zapasy, karate, judo.

walka wręcz z bronią

Atrybut bazowy: Koordynacja
Jest to umiejętność podobna do Walki wręcz, z tą
jednak różnicą, że określa biegłość postaci w walce
za pomocą różnorodnej broni białej (noży, szabli
bądź nawet archaicznych mieczy). Zazwyczaj tę
cechę mają te same osoby, którym zależy na umiejętności Walka wręcz.
Przykładowe specjalizacje: walka na noże,
walka szablą, fechtunek, walka na kije.

Wola

Atrybut bazowy: Umysł
Ta cecha odpowiada za determinację i siłę woli
bohaterów. Wysoka wartość umiejętności Wola
oznacza, że postać ma mocny charakter i stalowe
nerwy; niska zaś, że jest niezbyt odporna psychicznie i podatna na wpływy innych, a drastyczne sceny mogą wywołać u niej mdłości.
Przykładowe specjalizacje: opanowanie pod
ostrzałem, żelazne nerwy, koncentracja, wola życia, oglądanie horrorów.

KUpowanie UMiejĘTnoŚCi
Po ustaleniu wartości atrybutów podstawowych
oraz określeniu wad i zalet należy wybrać umiejętności dla postaci. Możemy tu kierować się podanymi przykładami bohaterów wykonujących
różne zawody. Zazwyczaj umiejętności, w które
wyposażono wzorcowe postacie, są niezbędne
każdemu, kto pragnie podążać określoną ścieżką
kariery. Gracz może jednak zakupić tylko te cechy,
które jego zdaniem pasują do obranej koncepcji
postaci; nie muszą to być wszystkie umiejętności
znajdujące się na przykładowej liście.

Wielkość puli Punktów Postaci, jaką otrzymuje gracz na zakup umiejętności, jest stała i niezależna od wybranego wzorca lub koncepcji bohatera, choć jej wielkość mogą modyfikować wybrane
wady i zalety. Pula ta zawsze wynosi 20 Punktów
Postaci. (Punktów Postaci z puli przeznaczonej na
umiejętności nie wolno przenosić do puli Punktów Postaci przeznaczonej na zakup atrybutów
podstawowych – i na odwrót).
Wykupienie każdej kolejnej rangi w dowolnej umiejętności kosztuje 1 punkt, niezależnie od
bieżącej wartości cechy. Rangi liczymy od najniższej, czyli Minimalnej. Oznacza to, że wykupienie
umiejętności Walka wręcz w randze Dobrej będzie
kosztowało 3 Punkty Postaci (musimy wydać 1
punkt za rangę Minimalną, kolejny za Przeciętną
i ostatni, trzeci, za Dobrą).
Punktów Postaci, za które kupujemy umiejętności, nie możemy odłożyć na później. Wszystkie
niewydane podczas tworzenia bohatera punkty
zostaną stracone po rozpoczęciu gry.
Należy zaznaczyć, że nadanie rangi Doskonałej jakiejkolwiek umiejętności wymaga akceptacji
Narratora i jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy
dana cecha jest ściśle związana z obraną koncepcją
postaci lub też znajduje się na liście umiejętności
sugerowanych dla danej profesji (takie cechy wyróżniono w opisach bohaterów wzorcowych symbolem ). Żaden z bohaterów nie może rozpocząć
gry z żadną umiejętnością w randze Legendarnej
lub wyższej (nie dotyczy postaci z zaletą „Ejdetyczna pamięć”).
Nowo stworzony bohater otrzymuje swój język narodowy w postaci umiejętności w randze
Dobrej. Postać może rozpocząć grę, znając także
kilka dodatkowych języków obcych. Po uzyskaniu
aprobaty Narratora gracz może dopisać je do listy
(w grupie Języki) i za Punkty Postaci podnieść ich
rangi z poziomu zerowego.

•

niewidZiaLna wiĘŹ
Większość mieszkańców miasta Harmont podlega
Skażeniu. Do tej grupy należą głównie potomkowie osób obecnych przy Lądowaniu i napromieniowanych podczas tego wydarzenia. Również bohaterowie należący do graczy są Skażeni i dlatego
też mają dziwne mutacje. Stygmaty to nie jedyne
dziedzictwo Strefy. Drugim z nich jest niewidocz-

Gracz wybiera inne
umiejętności
Marcinowi, naszemu przykładowemu graczowi, nie do końca odpowiadają rangi umiejętności łowcy nagród ustalone przez autorów gry
STALKER. Dlatego postanawia wprowadzić
do podanej listy kilka modyfikacji. Najpierw
rezygnuje z umiejętności Atletyka i w ten sposób odzyskuje 2 z 20 Punktów Postaci, które
każdy gracz otrzymuje na zakup umiejętności dla swojego bohatera. Marcin postanawia
wykorzystać otrzymane punkty do podwyższenia takich cech jak Prowadzenie pojazdów
i Dyskrecja, które wzorcowy łowca ma w randze Minimalnej. Gracz, przeznaczając po jednym Punkcie Postaci na każdą z tych dwóch
umiejętności, podnosi ich rangi do Przeciętnej.
Następnie Marcin stwierdza, że jego łowcy
przyda się umiejętność Walki wręcz z bronią.
Aby ją wykupić w randze Przeciętnej, gracz
musi obniżyć o jeden stopień w dół rangi
dwóch innych cech. W tym wypadku są to
umiejętności Broń palna i Biurokracja.
Wprowadzone poprawki są zadowalające. Teraz Marcin, po uzyskaniu akceptacji Narratora dla swojej postaci, może spokojnie wymyślić specjalizacje dla wszystkich umiejętności
i na tym zakończyć proces tworzenia nowej
postaci.

na więź łącząca postaci z miejscem Lądowania,
która w mechanice gry STALKER jest reprezentowana przez specjalną cechę o tej właśnie nazwie.
Im wyższa wartość cechy Więź, tym bardziej postać podlega obcym wpływom i jest bardziej uzależniona od nieznanych ludzkiej nauce
substancji. Siła tej cechy najczęściej pogłębia się
w miarę używania niektórych obcych artefaktów
i technologii oraz na skutek przebywania w pobliżu (lecz nie wewnątrz) Stref. U osób podlegających Skażeniu zaobserwowano, po ich oddalaniu
się od Strefy, gwałtowne zacieśnienie się Więzi,
a także drastyczny wzrost średniej liczby dziwnych
wydarzeń i wypadków w ich pobliżu. Uważa się,
że najprawdopodobniej istnieje związek między
katalizatorem nieszczęść i stopniem Skażenia
Bohater
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(w rzeczywistości im wyższa jest wartość Więzi,
tym bardziej wzrasta aktywność katalizatora u skażonych osób, które opuściły tereny Lądowania).
W miarę upływu czasu opisywana cecha staje
się silniejsza i intensywniej wpływa na zachowanie bohaterów, którzy coraz częściej pragną nawiedzać Strefę, a nawet w niej pozostać. Postacie
o wyjątkowo silnej woli czasem próbują się opierać
tej potrzebie, lecz nie wydaje się to najlepszą strategią – z czasem wpływ Strefy wzmaga się i utrwala.
Najlepszym rozwiązaniem dla takich osób jest stały kontakt z niektórymi artefaktami, choć to także
są półśrodki. Jedyną prawdziwie skuteczną metodą są pielgrzymki w granice obszaru Lądowania.
Nawet krótki pobyt na terenie Strefy osłabia odczuwane przez skażone osoby napięcie na tyle, że
mogą się one łatwo przemóc zew Więzi i wrócić do
swojego życia .
Jak dotąd nie zauważono, aby u osób przybywających spoza terenów objętych Skażeniem
występowały podobne objawy, choć u najbardziej
zasiedziałych przybyszy z zewnątrz ta dziwna potrzeba zdaje się powoli wykształcać.
Wszyscy bohaterowie rozpoczynają grę z dwoma permanentnymi punktami Więzi (nie dotyczy
to postaci z mutacją „Brak skażenia”). Dodatkowe
informacje na temat opisywanej cechy Narratorzy
mogą znaleźć w następnej części podręcznika w
rozdziale zatytułowanym Mechanika cechy Więź.

podSUMowanie ZaSad
TworZenia poSTaCi

Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie zasad tworzenia postaci. Wszystkie kroki podano
w takiej kolejności, w jakiej zostały one opisane
w podręczniku. Szyk ten nie jest obowiązkowy i dla
Waszej wygody możecie go dowolnie zmieniać.
• Określenie charakteru i osobowości postaci.
Osobowość bohaterów musi zostać określona
przy użyciu jednej z dwóch przeznaczonych
do tego metod. Jest ona wybierana przez
wszystkich graczy wchodzących w skład drużyny. Nie można łączyć w jednej grupie dwóch
różnych sposobów definiowania osobowości.
• Określenie rang atrybutów podstawowych.
Na zakup czterech atrybutów podstawowych
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bohatera (Ciało, Koordynacja, Umysł i Ekspresja) każdy gracz otrzymuje 16 Punktów
Postaci. Aby zakupić dla wybranego atrybutu
daną rangę, należy wydać podaną w cenniku
liczbę punktów. Punkty Postaci przeznaczone
na zakup atrybutów podstawowych nie mogą
być wykorzystane do zakupu umiejętności.
• Wybór wad, zalet i stygmatów Strefy. Gracze
mogą wybrać dla swoich postaci dodatkowe
przymioty fizyczne i psychiczne, a także określić niektóre szczególne wydarzenia z przeszłości bohaterów. Ponadto każda postać podlegająca Skażeniu musi mieć jeden lub więcej
stygmatów. Wszystkie wady, zalety i stygmaty
Strefy mają przypisaną wartość w Punktach
Postaci, które określają koszt nadania bohaterowi danej cechy. Maksymalnie każdy bohater
może zakupić wad za -8 oraz zalet za +8 Punktów Postaci wydawanych z puli 16 Punktów
Postaci przeznaczonych na zakup atrybutów.
Cena ujemna oznacza, że za kupienie danej
wady gracz dostaje dodatkowe Punkty Postaci
doliczane do puli punktów przeznaczonych
na zakup atrybutów. Cena dodatnia oznacza,
że należy wydać określoną liczbę Punktów
Postaci z puli, aby nabyć daną zaletę. Punkty
Postaci wydane na wady i zalety po łącznym
zsumowaniu powinny się mieścić w zakresie
od -4 do +4.
• Określanie rang umiejętności. Na zakup
umiejętności każdy gracz otrzymuje 20 Punktów Postaci (wielkość tej puli mogą modyfikować niektóre wady i zalety). Zakupienie
każdej kolejnej rangi dowolnej umiejętności
kosztuje 1 punkt niezależnie od bieżącej wartości cechy. Rangi liczymy od najniższej, czyli
Minimalnej. Punktów Postaci z puli przeznaczonej na umiejętności nie wolno przenosić
do puli Punktów Postaci przeznaczonej na
zakup atrybutów podstawowych – i na odwrót. Przypominamy, że znajomość języka
narodowego określa umiejętność w randze
Dobrej otrzymywana automatycznie za zero
Punktów Postaci.
• Ustalanie wartości cechy Więź. Wszyscy
bohaterowie graczy startują z dwoma permanentnymi Punktami Więzi. Zasada ta nie dotyczy postaci z mutacją „Brak Skażenia”.
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SySTeM
W czasie gry bohaterowie będą wykonywali różne
mniej lub bardziej skomplikowane misje i zadania,
w których trakcie staną przed nimi różne przeszkody i groźni przeciwnicy. Aby Narrator mógł
sprawiedliwie oceniać efekty zmagań postaci,
w tym dziale podręcznika do gry STALKER podano wszystkie reguły niezbędne do kontrolowania
przebiegu rozgrywki. Narrator powinien się z nimi
dokładnie zapoznać, zanim zacznie prowadzić
pierwsze przygody, szczególnie jeśli jest to jego
pierwsza gra fabularna.
Poniżej przedstawiono między innymi, jak
określać skuteczność wykonania przez bohaterów różnych akcji oraz do czego służy mechanizm
zwany testem. Oprócz reguł testowania w kolejnych rozdziałach można znaleźć także dokładny
opis rang cech, statystyki różnych broni i sprzętu
dostępnego dla bohaterów oraz inne, ważne i przydatne informacje.

poMoCe do Gry
Wszyscy gracze, włącznie z Narratorem, powinni
przed pierwszą sesją zaopatrzyć się w kilka akcesoriów. Najważniejsze z nich to kilka zwyczajnych,
sześciennych kości do gry. Oprócz tego wszystkim
uczestnikom zabawy przydadzą się ołówki i gumki,
kopie dołączonych do tego podręcznika kart postaci, parę czystych arkuszy papieru lub zeszyt na
notatki i oczywiście kilka godzin wolnego czasu.
Do kontrolowania przebiegu wydarzeń
w grze STALKER służą nie tylko kości, lecz także
talia specjalnie przygotowanych kart do gry. Przed
rozpoczęciem pierwszej rozgrywki należy karty
wydrukować i pociąć (plik dołączony do zestawu
z grą STALKER), a także dokonać innych modyfikacji wedle uznania (naklejenie na coś sztywnego,
laminowanie itp.). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania kart i ogólne zasady ich działania
zostały opisane poniżej.

KarTy
Podstawowa talia liczy 60 kart i wystarcza dla
czterech graczy. Oczywiście może z niej korzystać
większa liczba osób, jednak należy pamiętać, że tak
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mała talia będzie w takim wypadku bardzo często
tasowana, choć nie zawsze jest to regułą (karty są
tym intensywniej wykorzystywane, im częściej
wykonuje się testy).
Konfiguracja i liczba kart w talii nie powinna
być zmieniana, nawet jeśli w zaplanowanej przygodzie wybranych kart nie będzie można w pełni
wykorzystać. Talię można rozszerzyć wyłącznie
poprzez łączenie dwóch lub więcej identycznych
kompletów kart.
Karty zostały podzielone na trzy grupy: Efekty, Wydarzenia i karty Skażenia. Karty należące do
różnych kategorii w odmienny sposób wpływają
na przebieg opowieści i modyfikują inne aspekty
rozgrywki.
Na każdej z kart, oprócz ilustracji i oznaczenia jej rodzaju, został zamieszczony zwięzły opis
działania określający efekty wchodzące w życie po
zagraniu karty, a także dodatkowy symbol, którego
znaczenie wyjaśniamy poniżej. Zasady podane na
kartach mają zawsze wyższy priorytet niż reguły
zamieszczone w podręczniku. Jeśli użyta w danej
chwili karta nie może wpłynąć na postać lub opowieść, to nic się nie dzieje.
Na początku sesji Narrator tasuje talię i rozdaje graczom po 5 kart. Jest to maksymalna liczba
kart, jakie każdy uczestnik może trzymać w ręce
podczas gry. Na stole, przed wszystkimi uczestnikami, powinien znajdować się stosik z resztą
przetasowanych kart (muszą być one odwrócone
rewersami do góry). Po zagraniu kart gracz powinien natychmiast dobrać z zakrytego stosu nowe
karty, aż znów będzie miał ich 5. Gracze nie mogą
wymieniać posiadanych w danej chwili kart, jednak dzięki zasadom zawartym na kilku z nich warunkowo uzyskują taką możliwość. Narrator nigdy
nie korzysta z kart, nawet gdy odgrywa istotnego
bohatera niezależnego.
Jeśli prowadzona przygoda jest bardzo długa,
to gracze po każdej sesji powinni włożyć swoje
karty do osobnych kopert lub w inny sposób oddzielić je od innych i od reszty talii. Dzięki temu
przed rozpoczęciem następnego spotkania każdy
z nich otrzyma te karty, które miał poprzednio
w ręce.
Każdą z wykorzystanych podczas
rozgrywki kart należy odłożyć na
bok. Jeśli w rogu karty znajduje się
pokazany obok symbol, karta wraca
do gry po wyczerpaniu wszystkich
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PARANOJA

PRZECHODZIEŃ

Efekty

Skażenie

Wydarzenia
kart ze stosu. Wtedy wszystkie karty z tym znaczkiem należy dokładnie przetasować i ponownie
położyć rewersami do góry na stole, aby gracze mogli dalej dociągać karty. Tasowanie oczywiście nie
dotyczy kart będących chwilowo w rękach graczy.
Jeśli w rogu karty znajduje się symbol pokazany obok, to ta karta po
użyciu wypada z gry aż do końca
opowieści. Takie karty należy po
wykorzystaniu odseparować i dołączyć z powrotem do talii, dopiero gdy rozpocznie się całkowicie nowa przygoda. W przypadku
długich, rozgrywanych etapami opowieści tego
rodzaju karty nie wracają do talii nawet przez kilka
spotkań.

KARTY WYDARZEŃ
Karty Wydarzeń pozwalają graczom wpływać
bezpośrednio na przebieg opowieści i zmieniać te
aspekty przygody, na które ich bohater nie może
mieć lub nie ma żadnego wpływu. Dzięki kartom
Wydarzeń gracze mogą także wymusić na Narratorze różne modyfikacje opowieści lub zmianę nastawienia bohaterów niezależnych.
Karty Wydarzeń na ogół można zagrywać
w dowolnym momencie. Związane z nimi efekty

wchodzą w życie natychmiast lub przy pierwszej
nadarzającej się okazji, jednak zawsze musi to nastąpić w trakcie bieżącej sceny. Żadna karta z tej
grupy nie działa wstecz (nic nie może zmienić
przeszłości, dlatego bohater nie może np. zmartwychwstać). Pomimo że efekty będące wynikiem
użycia różnych kart Wydarzeń są dość dokładnie
opisane w umieszczonych na nich tekstach, podajemy poniżej uzupełniony o przykłady opis działania karty „Szczęście”.

KARTA „SZCZĘŚCIE”
Karta „Szczęście” ma tylko jedno zastosowanie.
Dzięki niej gracz może uchronić swojego bohatera przed niebezpieczeństwem lub nawet śmiercią.
Oto kilka przykładów.
Nasza bohaterka została zaatakowana przez
mającego niezbyt czyste intencje napastnika. Niestety, wykonany z tej okazji test kończy się dla
niej niepomyślnie. Przegrywa z dużo silniejszym
mężczyzną i w dość gwałtowny sposób zostaje pozbawiana garderoby (co opisuje Narrator). Gracz
w tym momencie rzuca na stół kartę „Szczęście”.
Widząc to, Narrator ogłasza, że bohaterka nieomal cudem trafia niedoszłego gwałciciela w dość
wrażliwe miejsce, dzięki czemu zyskuje okazję
System
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do ucieczki. Jeżeli się szybko pozbiera i ewakuuje
z miejsca napadu, to ma bardzo duże szanse na
pomyślne wyjście z trudnej sytuacji. Gdyby jednak
zatrzymała się, aby odszukać torebkę i ubranie, to
napastnik może w międzyczasie dojść do siebie
i zaatakować ją ponownie, tym razem osiągając
swój niecny cel.
A oto inna scenka: bohater, będący policjantem, kryje się za swoim wozem patrolowym
ostrzeliwanym przez kilkunastu nieprzyjemnych
facetów. Gracz postanawia, że jego postać wychyli
się zza samochodu i zastrzeli tylu przeciwników,
ilu zdoła. Jeżeli przed testem gracz wykorzysta
kartę „Szczęście”, to Narrator powinien zadecydować, że żadnemu z napastników nie udało się tym
razem trafić naszego policjanta (co nie oznacza, że
jego zamiar się powiódł).
Gracz może jednak zaryzykować i nie użyć
przed opisaną powyżej akcją karty „Szczęście”.
Gdyby przegrał test i jego postać zostałaby trafiona, to albo zginęłaby (co jest nieodwracalne), albo
została ciężko ranna. W drugim przypadku zagranie karty „Szczęście” zagwarantuje bohaterowi
życie, choć będzie on miał przed sobą najprawdopodobniej kilka miesięcy rekonwalescencji.

KarTy eFeKTÓw
Karty Efektów służą głównie do modyfikowania
wyników testów poprzez podnoszenie rang wybranych cech lub modyfikowanie w najróżniejszy
sposób wyników rzutów. Niektóre z Efektów działają w nieco inny sposób, jednak zawsze skutki
działania tych kart związane są z mechaniką gry
i nie wpływają bezpośrednio na przebieg opowieści. Wszystkie Efekty można zagrywać w dowolnym momencie rozgrywki, z wyjątkiem tych kart,
których opis twierdzi inaczej. Gracze muszą jednocześnie z kartami Efektów zagrywać karty Skażenia (jedną kartę Skażenia na każdą użytą kartę
Efektów). Karty Skażenia zostały szczegółowo opisane w następnym podrozdziale.
Znajdujące się na kartach Efektów zasady nie
wymagają dodatkowych objaśnień. Aby jednak
rozwiać wszelkie wątpliwości, podajemy poniżej kilka uwag na ich temat oraz ogólny przykład
przedstawiający ich zastosowania.
Należy pamiętać, że karty, które modyfikują rangi wybranych cech, nie mogą wpływać na
umiejętności, których postać nie ma. W takich sy-
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tuacjach zawsze należy modyfikować rangi atrybutów podstawowych, na których dane umiejętności
bazują.
Karty, które odnoszą się do dowolnych rzutów,
mogą wpływać także na rzuty Narratora (przykładowo wykonywane dla bohaterów niezależnych).
Nawet jeżeli Narrator rzadko ucieka się do rzutów
kośćmi i preferuje narracyjny styl prowadzenia,
karty te nadal działają, ogólnie pogarszając lub polepszając wyniki akcji wszystkich postaci.

przykład użycia karty efektów
Poniższy przykład pokazuje, jak można wykorzystać karty Efektów. Do jego pełnego zrozumienia
potrzebna jest wiedza zawarta w następnych rozdziałach. Jeśli wyda ci się on trochę niezrozumiały,
to przeczytaj dalsze partie podręcznika poświęcone testom i wróć do niego później.
Wyobraźmy sobie, że Lisa Garfield, poszukując na własną rękę pewnych dowodów, zamierza
spenetrować zamknięty na noc budynek w mało
uczęszczanej części miasta. Bohaterka zauważyła,
że nie jest on strzeżony, lecz brama wygląda na
bardzo solidną. Z tego powodu nawet nie próbuje jej wyważać i postanawia wspiąć się po rynnie i
kilku wystających nad ulicę szyldach reklamowych
na pierwsze piętro, gdzie ktoś zostawił uchylone
okno. Gracz prowadzący postać deklaruje taką
właśnie akcję, a Narrator decyduje, że będzie ona
oparta na umiejętności Akrobatyka. Niestety, nasza bohaterka ma tę cechę tylko w randze Przeciętnej, jednak prowadzący ją gracz twardo zamierza
próbować.
Prowadzący ustala Poziom Trudności, po
czym gracz przystępuje do testu. Rzuca czterema
kostkami, uzyskując łącznie 16 oczek, po czym
z tabeli na karcie postaci odczytuje wynik równy
3 Punktom Sukcesu. Jak na cechę w randze Przeciętnej jest to średnik wynik, jednak mimo to akcja kończy się niepowodzeniem, gdyż trudność
wynosiła 4. Gracz, widząc to, używa karty Efektu
o nazwie „Inspiracja”, aby chwilowo podnieść rangę
Akrobatyki bohaterki do Nadludzkiej (przy randze
Nadludzkiej uzyskałby aż 8 Punktów Sukcesu).
Narrator nakazuje jednak, aby wziął on zagraną
kartę z powrotem do ręki, gdyż nie zmieni ona wyniku wykonanego testu z uwagi na ograniczenie,
które brzmi: „Kartę musisz zagrać przed rzutem,
zanim akcja zostanie rozstrzygnięta”. Niestety, test
już się zakończył, a rzeczona karta nie może zadzia-

łać wstecz. Gdyby gracz użył karty „Natchnienie”,
która wyjątkowo nie ma takiego ograniczenia, to
akcja Lisy zostałaby uwieńczona sukcesem.

ŹLe ZaGrane KarTy
Co się dzieje, gdy gracz zagra kartę nieprawidłowo, czyli w taki sposób, że nie może ona zadziałać?
Na przykład użyje karty „Przechodzień”, siedząc
w klubie wśród przyjaciół i innych członków drużyny? W takim wypadku gracz powinien wziąć
użytą kartę z powrotem do ręki (niezależnie od
tego, czy karta po użyciu wraca do gry przed końcem przygody, czy też nie). W podanym przykładzie karta została zagrana, lecz nie zadziałała, więc
nikt z niej nie skorzystał. Dzięki takiemu rozwiązaniu gracze nie mogą łatwo wymieniać posiadanych kart na inne poprzez zagrywanie ich w nieodpowiednich momentach.

KarTy SKaŻenia
Skażenie, jakim dotknięta jest większość mieszkańców Harmont i innych miejsc położonych
w pobliżu stref Lądowania, objawia się w najróżniejszych postaciach. Czasem są to różnego rodzaju zaburzenia fizjologiczne lub umysłowe, a czasem
coś innego, równie nieprzyjemnego. W grze stały
wpływ Strefy i powodowane przez nią nienaturalne
objawy symulowane są przez karty Skażenia. Ich
działanie jest różnorakie – niektóre działają niczym
Efekty, a inne tak jak Wydarzenia.
Zasadniczo jedna karta Skażenia powinna być
zagrana w następujących sytuacjach:
• razem z każdą kartą Efektu,
• po każdym teście zakończonym Partactwem,
• gdy w pobliżu bohatera znajduje się wyjątkowo aktywny artefakt.
Narrator może zawsze zażądać od graczy, aby
użyli kart Skażenia, gdy wymaga tego dobro opowieści, aczkolwiek nie powinien on nadużywać
tego prawa.
Gracz może nie zagrać karty Skażenia, jednak
w takim wypadku automatycznie otrzymuje jeden
tymczasowy punkt Więzi. Zasada ta dotyczy także
sytuacji, gdy gracz nie zagrywa karty, ponieważ aktualnie nie ma takiej na ręce.
Czasem jeden z graczy uzbiera na ręce same
karty Skażenia. Wyjątkowo w takim wypadku
może on je wszystkie odrzucić i dobrać pięć in-

nych ze stosu kart. Taka wymiana może nastąpić
w dowolnej chwili.
Wszystkie efekty opisane na kartach Skażenia zazwyczaj wchodzą w życie pod koniec danej
sceny lub na początku następnej. Nie zamieszczamy dokładnego omówienia poszczególnych
kart Skażenia, gdyż uważamy, że każdy Narrator
poradzi sobie z interpretacją podanych na nich
zasad. Poniżej nieco dokładniej omówiliśmy jedynie kartę „Aktywacja Egzaltacji” i wszystko, co się
z nią wiąże. Osoby mające wątpliwości co do zasad działania „Zwiastuna zagłady” i „Katalizatora
nieszczęść” powinny zajrzeć do opisu stygmatu
„Katalizator nieszczęść”.

KoLejnoŚĆ aKTywaCji KarT
Karty Efektów i Wydarzeń uaktywniają się w takiej
kolejności, w jakiej zostały zagrane – natychmiast
lub przy pierwszej nadarzającej się okazji. Efekty
kart Skażenia zawsze wchodzą w życie pod koniec
danej sceny lub na początku następnej.
Oto przykład, który pokazuje, jak różne karty wpływają na testy wykonywane przez postać.
Załóżmy, że bohater ucieka samochodem przed
ścigającymi go napastnikami. Gracz używa karty
„Premia”, aby podwyższyć o 8 punktów rzut wykonywany podczas testu opartego na umiejętności
Prowadzenie pojazdów. Jednocześnie musi zagrać
kartę Skażenia, co też czyni, wybierając „Zaburzenia percepcji”. Związane z tą kartą ograniczenia
ujawnią się później – dopiero w jakimś zaułku,
gdzie bohater zaparkował, aby zgubić ścigających
go ludzi (taki może być koniec bieżącej sceny) lub
gdy postać będzie dojeżdżała do swojego domu
(taka może być następna scena) i nie wpłyną na
przebieg samego testu związanego z prowadzeniem samochodu.

aKTywaCja eGZaLTaCji
Jednym z powszechnych efektów Skażenia są
najróżniejsze mutacje oraz dziwne choroby trapiące większą część skażonego społeczeństwa, do
którego zaliczają się także bohaterowie graczy.
Jak wiemy, prawie każdy stygmat Strefy ma pewne Egzaltacje, czyli efekty uboczne, które mogą
się pojawić u osoby obarczonej daną mutacją.
Egzaltacje swoim nienaturalnym działaniem
jeszcze bardziej wykrzywiają istotę każdego ze
System
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stygmatów, zazwyczaj w dużo bardziej niekorzystny sposób.
Każda z Egzaltacji zawsze jest ściśle powiązana z naturą stygmatu, do którego jest przypisana.
Po zagraniu karty „Aktywacja Egzaltacji” Narrator arbitralnie lub w sposób losowy wybiera jeden
ze stygmatów bohatera i kierując się podanymi
w opisie mutacji przykładami lub własną wyobraźnią, zmienia jego działanie, właściwości, wygląd,
funkcjonowanie, istotę, efekty uboczne – cokolwiek, co tylko wydaje się związane ze stygmatem
i pasuje do sytuacji.
Większość stygmatów działa na nieznanych
ludzkiej nauce zasadach, zatem Narrator, wymyślając swoje Egzaltacje, może się uciec nawet do
bardzo nieprawdopodobnych pomysłów, o ile tylko
ich efekty nie są nazbyt potężne lub ograniczające.
Należy zaznaczyć, że Egzaltacje zazwyczaj ograniczają bohaterów, przypominając o dziedzictwie
Lądowania i związanym z nim Skażeniu, stąd też
na ogół nie powinny mieć pozytywnego działania.
Wszelkie Egzaltacje aktywują się na dość
krótko, na jedną lub kilka scen (okres aktywacji
stygmatu Narrator może określić losowo lub autorytatywnie, w zależności od sytuacji i dramatyzmu sceny). Tylko niektóre z nich działają dłużej,
a w wyjątkowych przypadkach nawet do końca przygody (więcej szczegółów można znaleźć
w opisach przykładowych Egzaltacji).

TEST
Wszystkie działania graczy są rozstrzygane za
pomocą szeregu niezbyt skomplikowanych zasad.
Dzięki nim Narrator może kontrolować przebieg
rozgrywki i szybko oceniać efekty akcji podejmowanych przez bohaterów graczy. Najważniejszym
elementem systemu są testy, które pozwalają Narratorowi określić, czy działania postaci zostały
uwieńczone powodzeniem, czy też jej wysiłki spełzły na niczym.
Wszystkie działania bohaterów, dla których
Narrator zarządził standardowy test, są wykonywane w oparciu o wybrane przez niego umiejętności. Jeśli Narrator podczas testu bierze pod uwagę więcej niż jedną cechę, to powinien wybrać tę
o niższej randze lub tę umiejętność, której specjalizacja wydaje się w danej chwili bardziej odpowiednia do sytuacji.
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Sama procedura testowania przedstawia się
następująco: gracz, po zastanowieniu, stara się dokładnie opisać swoją akcję. Narrator, po wysłuchaniu opisu działania bohatera, określa umiejętność,
na której dana akcja będzie oparta oraz precyzuje
jej Poziom Trudności.
Jeśli postać ma potrzebną cechę, gracz wykonuje rzut czterema kostkami sześciennymi, po
czym sumuje z otrzymanym wynikiem dodatkowe
modyfikatory (np. związane z odniesionymi przez
bohatera ranami) oraz wartość wybranego aspektu
osobowości (tylko wtedy, gdy charaktery postaci
są opisane przez profile osobowości). Następnie
gracz porównuje wynik rzutu i rangę stosowanej
cechy z tabelą sukcesów, aby określić, ile zdobył
Punktów Sukcesu. Liczba Punktów Sukcesu może
być dodatnia, zerowa lub ujemna. Tabela sukcesów
została zamieszczona na kartach postaci, a także
podana dalej w wersji poszerzonej.
Czasem bohater będzie zmuszony do wykonania czynności opartej na umiejętności, której
nie ma. W takich chwilach ma prawo oprzeć swoją
akcję na atrybucie podstawowym, do którego wymagana cecha jest przypisana. Brak wymaganej
umiejętności i korzystanie jedynie z atrybutów
podstawowych w znacznym stopniu utrudnia wykonanie zadania, dlatego rzuca się tylko dwiema
kostkami sześciennymi. Dalszy przebieg testu pozostaje bez zmian.
Następnie Narrator pomniejsza otrzymaną
pulę Punktów Sukcesu o wartość Poziomu Trudności (czyli o ocenę stopnia komplikacji zadania
stojącego przed postacią). Jeżeli wynik wynosi
zero lub więcej, to akcja podjęta przez bohatera zakończyła się pomyślnie. Jeśli natomiast wynik jest
ujemny, to postać nie zdołała wprowadzić w życie
swoich pomysłów.
Miej zawsze na uwadze fakt, że STALKER jest
systemem narracyjnym. Nie wolno pozwolić, aby
testowanie kiedykolwiek wzięło górę nad fabułą.
Pamiętaj, że rezultat testu może czasem zdziwić
zarówno Narratora, jak i gracza. Bądź gotowy na
każdy wynik i nie daj się zaskoczyć!

Co wpŁywa na rZUTy?
Oto lista modyfikatorów, które mogą wpłynąć na
wynik rzutu wykonywanego w trakcie testu:
Premie (podwyższające rzuty):
• karty Efektów,

• profil osobowości (jeśli jest stosowany),
• zalety,
• niektóre stygmaty.
Potrącenia (obniżające rzuty):
• karty Efektów,
• karty Skażenia,
• profil osobowości (jeśli jest stosowany),
• rany,
• wady,
• niektóre stygmaty.

wyKorZySTanie
SpeCjaLiZaCji
Pamiętaj o używaniu specjalizacji
umiejętności. W chwili, gdy specjalizacja umiejętności używanej przez
bohatera pasuje do zadeklarowanej akcji, gracz ma prawo rzucić
ponownie tymi kostkami, na których
wypadły szóstki i zsumować otrzymany rezultat z wynikiem pierwotnego rzutu. Przykładowo gracz może
wyrzucić na czterech kostkach 4, 1,
6 oraz 6, co łącznie daje 17 punktów
(4+1+6+6=17). Jeśli specjalizacja
umiejętności pasuje do wykonywanej
czynności, to w tym wypadku gracz
może rzucić ponownie dwiema kostkami, po czym wynik rzutu dodać
do uzyskanego wcześniej rezultatu
(gracz może przykładowo wyrzucić 2
i 3, dzięki czemu całkowity wynik
rzutu wyniesie 17+2+3=22 punkty).

Tabela sukcesów
Ranga/rzut

32-29

28-25

24-21

20-17

16-13

12-9

8-5

4-1

0-(-3)

(-4)-(-7)

Minimalna

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

Przeciętna

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Dobra

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

Doskonała

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Legendarna

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nadludzka

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Kostkami, na których w trakcie drugiego rzutu (związanego z wykorzystaniem specjalizacji)
wypadły szóstki, nie wolno wykonywać kolejnego,
trzeciego rzutu.

TeST Zbiorowy
Jest to specjalna odmiana zwykłego testu. Służy do
rozstrzygania identycznych akcji wykonywanych
jednocześnie przez kilka postaci. Choć rzadko
wszyscy bohaterowie działają jak jeden mąż, to
w wyjątkowych momentach zasady testu zbiorowego mogą się okazać przydatne. Najlepszym
przykładem akcji rozgrywanej za pomocą testu
zbiorowego jest rozstrzyganie kolejności działania
bohaterów podczas walki (nazywane inaczej określaniem inicjatywy).
Test zbiorowy przeprowadza się następująco:
Narrator ustala Poziom Trudności i określa umiejętność bazową. Każdy z graczy, który bierze udział
w testowanej akcji, wykonuje rzut kośćmi i sprawdza, ile zdobył Punktów Sukcesu, a następnie pomniejsza uzyskaną pulę Punktów Sukcesu o wartość Poziomu Trudności. Wyniki testu interpretuje
się w sposób standardowy.

TeST prZeCiwSTawny
Zarówno podczas standardowego, jak i zbiorowego testu trudność jest ustalana przez Narratora
w zależności od sytuacji. Czasem Poziom Trudności będzie uzależniony od działań bohaterów, przeciwko którym dana akcja jest skierowana. Taki test
nazywamy testem przeciwstawnym, gdyż wykonujemy akcję przeciw akcji innej postaci.
Oznacza to, że Poziom Trudności dla akcji
bohatera będzie równy puli Punktów Sukcesu uzyskanych przez drugą postać. Przykładowo dwóch
graczy może zadecydować, że ich postacie będą się
siłowały na rękę. Po teście każdy z nich pomniejszy
uzyskaną pulę punktów o Punkty Sukcesu zdobyte
przez przeciwnika. Bezwarunkowo zwycięża bohater tego z graczy, który uzyska dodatnią liczbę
punktów. Remis jest rozstrzygany na korzyść postaci mającej lepszą rangę w używanej umiejętności
(w innych sytuacjach zwycięstwo lepiej przyznać
osobie będącej agresorem). Różnica pomiędzy
obiema pulami Punktów Sukcesu standardowo
umożliwia określenie skuteczności wygrywającej
akcji.
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Test przeciwstawny jest przede wszystkim wykorzystywany podczas rozgrywania walki i podobnych sytuacji.

Kiedy ZarZądZaĆ TeSTy?
Testy są jedynym sposobem umożliwiającym
sprawdzenie, w jaki sposób akcja została wykonana. O konieczności sprawdzenia umiejętności bohaterów zawsze decyduje Narrator. Nie powinien
on jednak nadużywać tego prawa, gdyż zbyt częste
przerywanie narracji testowaniem psuje atmosferę
gry i wprowadza zbędne zamieszanie. Test powinien być wykonywany tylko wtedy, gdy wynik akcji zaważy na losach bohaterów lub wykonywanej
przez nich misji, a oni sami znajdują się w stresowej lub niebezpiecznej sytuacji.
Gdy postacie walczą o życie lub gdy brakuje
im czasu, to z całą pewnością znajdują się w sytuacji stresowej. Każda akcja, którą postacie wykonują pod presją, może wymagać testu. Pamiętajmy
jednak, że tylko od oceny Narratora zależy, kiedy
testowanie będzie miało miejsce, a kiedy nie.

KarTy a prowadZenie
beZ TeSTÓw
Co mogą zrobić ze swoimi kartami gracze, gdy
ich Narrator preferuje prowadzenie bez kostek
lub zleca wykonywanie testów bardzo rzadko,
a przez większą część rozgrywki kieruje się jedynie
charakterystykami bohaterów i podawanymi przez
uczestników opisami akcji? Są dwie możliwości.
W pierwszym wypadku można zrezygnować
z używania kart, choć takie podejście nie jest zalecane. Pamiętajmy, że niektóre rodzaje kart mają
wpływ na fabułę opowieści, a nie na mechanikę
gry, poza tym umożliwiają również wykonywanie
wielu akcji, które bez kart byłyby o wiele trudniejsze lub prawie niemożliwe do ukończenia. Poza
tym decyzji o rezygnacji z używania kart nie może
podjąć sam Narrator – muszą na to wyrazić zgodę
wszyscy gracze, a prowadzącemu nie wolno ich
arbitralnie pozbawiać tej możliwości. Styl prowadzenia każdego Narratora jest jego indywidualną
sprawą, jednak musi się on liczyć z uczestnikami
zabawy i dopasować się do ich preferencji.
W drugim wypadku nie rezygnujemy z wykorzystywania pomocniczych kart, lecz pozwalamy
na używanie ich w trakcie rozstrzygania wszelkich

akcji, nie tylko tych, których rezultat jest wyłaniany za pomocą testów. Takie zasady mogą być
użyteczne dla prowadzących, którzy rzadko zlecają normalne testy, a większość działań bohaterów
oceniają według reguł automatycznego sukcesu.
Oczywiście wymaga to odpowiedniego interpretowania zasad podanych na kartach, lecz nikomu nie
powinno sprawić to kłopotu. Co prawda niektóre
karty nakazują podnieść lub obniżyć wynik rzutu,
jeśli jednak będziemy pamiętać, że na ogół jest to
równoznaczne odpowiedniemu podnoszeniu lub
obniżaniu rangi wykorzystywanej cechy, to spokojnie możemy stosować reguły podane w podrozdziale Automatyczny sukces razem z kartami.
W rzeczywistości modyfikowanie wyniku
rzutu nie jest tym samym, co modyfikowanie rangi cechy, jednak na potrzeby Narratorów prowadzących bez testów takie uproszczenie doskonale
zdaje egzamin. Przykładowo zmniejszenie wyniku
rzutu o -8 punktów można rozumieć jako obniżenie bieżącej wartości danej cechy o dwie rangi
w dół, na przykład z Dobrej do Minimalnej.

aUToMaTyCZny SUKCeS
A co z tymi wszystkimi czynnościami, które wykonywane są bez testu? Jak Narrator ma szacować ich
wykonanie? Jest to nadzwyczaj proste. Jeśli bohater
nie znajduje się w sytuacji stresowej i ma wymaganą umiejętność, to zadeklarowaną czynność można automatycznie uznać za wykonaną.
Gdy Narrator uważa, że dana akcja przerasta
możliwości postaci, to może oczywiście zarządzić
normalny test. Może też tylko sprawdzić, czy postać ma w umiejętności tyle rang, ile wynosi minimalna liczba Punktów Sukcesów konieczna do
pomyślnego ukończenia danej akcji w sytuacji
stresowej (rangi liczymy po kolei od najniższej,
czyli Minimalnej, do bieżącej rangi w danej umiejętności). Jeżeli ten warunek jest spełniony, to proste czynności mogą zostać uznane za zakończone
sukcesem bez uciekania się do testów.
Bardzo ważną rolę w ocenie danej czynności
odgrywa także sposób, w jaki postać podchodzi do
jej wykonania. Jeśli gracz prowadzi swojego bohatera rozważnie i nie porywa się z motyką na słońce,
to większość rzeczy uda się pomyślnie wykonać.
Gdy gracz postępuje wręcz odwrotnie, to nawet
bez testowania możemy stwierdzić, że jego postaci znów się nie udało. Zawsze należy pamiętać

o rangach cech i specjalizacjach, jako że to w nich
zapisane są możliwości bohaterów.

aKCje proSTe i ZŁoŻone
Akcja, jaką zaplanował gracz i którą zamierza
przedstawić Narratorowi, jest najczęściej tylko
jedną czynnością. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby gracz jednorazowo opisał kilka kolejno
po sobie następujących działań. Jest rzeczą niedorzeczną, aby testować każdą składową akcji bohatera, zwłaszcza gdy część z nich wydaje się banalna
lub wręcz rutynowa. W takich przypadkach zalecany jest tylko jeden test. Takie podejście znacznie
upraszcza i przyspiesza grę, zwłaszcza gdy postacie
się rozdzielą i będą wykonywały różne czynności
niezależnie od siebie.
Rozróżniamy dwa rodzaje akcji: proste i złożone. Akcją prostą nazywamy pojedynczą czynność o nieokreślonym stopniu komplikacji. Akcja
złożona to wiele akcji prostych logicznie ze sobą
połączonych.
Rozdzielenie akcji na proste i złożone jest dla
Narratora dużą pomocą podczas ustalania rangi
trudności danej akcji, jednak nie powinno być
używane podczas narracji. Pamiętajmy, że STALKER to system stawiający na pierwszym miejscu
fabułę. Zbyt częste i zupełnie zbyteczne używanie
terminologii zasad niszczy nastrój i przyjemność
wynikającą z gry.

poZioM TrUdnoŚCi
Poziom Trudności to ogólna ocena stopnia komplikacji akcji, jaką postać zamierza wykonać.
Podczas ustalania Poziomu Trudności Narrator
powinien wziąć pod uwagę wiele elementów. Najważniejszym i zarazem najbardziej oczywistym
jest trudność zadania, które gracz stawia przed
swoim bohaterem. Ponadto należy zwrócić uwagę
na sposób, w jaki uczestnik prowadzi swoją postać.
Sprawdź, czy pamięta o jej słabościach – bardzo
często gracze będą o wadach zapominać, gdyż tak
jest im wygodniej i doprawdy mało komu, oprócz
Narratora, na nich zależy. Pomysłowość i rozwagę nagradzaj obniżeniem Poziomu Trudności.
A w niektórych sytuacjach nie zapomnij dowiedzieć się, ile czasu gracz pragnie poświęcić na
System
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Tabela Poziomów
Trudności
1

Minimalny

2

Rutynowy

3

Zwyczajny

4

Trudny

5

Bardzo trudny

8

Absurdalnie trudny

10

Akcja niemożliwa do ukończenia

akcję i czy jego bohater nie zajmuje się dwiema
rzeczami naraz. Możemy jedynie doradzić każdemu prowadzącemu, aby zawsze starał się kierować
wyczuciem i zdrowym rozsądkiem (w krytycznych
sytuacjach zawsze możesz skorzystać z dołączonych przykładów).
Podane Poziomy Trudności i odpowiadające
im określenia stopnia komplikacji zadania stojącego przed postacią są dla Narratora raczej wskazówką niż niezmiennymi regułami, którymi należy kierować się w czasie testów.
Gdy bohater po raz kolejny podchodzi do tej
samej czynności, Narrator powinien zwiększyć Poziom Trudności o 1 za każdą kolejną próbę. Czasem jednak może postąpić inaczej. Jeżeli dotychczasowe działania postaci przyniosły zamierzony
efekt i ułatwiły jej kolejne zadania, Narrator może
nie podnosić lub nawet obniżyć Poziom Trudności.
Przyjrzyjmy się następującej scence: przystojny bohater próbuje poderwać panienkę w barze.
Ona przy pierwszym podejściu będzie nastawiona
raczej neutralnie (Poziom Trudności 3). Jeśli postać zrobi z siebie głupca, zostanie zignorowana.
Oczywiście niezniechęcona może próbować dalej (tym razem trudność wynosi 4). Niestety, na
próżno. Panienka staje się opryskliwa i rzuca bohaterowi w twarz kilka niemiłych słów. Gdy mimo
wszystko będziemy ją dalej adorować (Poziom
Trudności 5), to dziewczyna może wstać i walnąć
nas w uuﬀﬀ…
Może jednak być inaczej. Jeżeli nie spaliliśmy
pierwszego podejścia, to nasze wysiłki powinny
zostać nagrodzone większą uległością podrywanej
pani. Zatem za drugim razem Poziom Trudności
powinien wynosić już tylko 2 punkty.

194

Rozdział trzeci

TrUdnoŚĆ aKCji ZŁoŻonyCh
Powodzenie akcji złożonych Narrator może określić, jak już zaznaczyliśmy, za pomocą tylko jednego testu. Niestety, im bardziej złożone zadanie,
tym trudniej jest je ukończyć i tym samym Poziom
Trudności powinien być odpowiednio wyższy (pamiętaj o tym, że wynik każdej z cząstkowych akcji
jest uzależniony od powodzenia poprzedniej).
Ustalając Poziom Trudności akcji złożonej,
powinniśmy wziąć pod uwagę, ile czynności składowych gracz zamierza w niej zawrzeć oraz które
z nich można uznać za relatywnie trudne, a które
za łatwe. Trudność wyznaczamy bowiem zawsze
względem działania najtrudniejszego w całym ciągu. Jeżeli jednak w zadeklarowanej akcji złożonej
znajduje się więcej niż jedna skomplikowana czynność absorbująca bohatera przez dłuższy czas, to
można je wszystkie razem wziąć pod uwagę i dodatkowo zwiększyć Poziom Trudności.
Nie wszystkie elementy składające się na akcję
złożoną muszą być oparte na tej samej umiejętności. Przypominamy, że jeśli składowe czynności są
oparte na dwóch lub więcej umiejętnościach, to
zawsze należy wybrać tę, której specjalizacja wydaje się w danej chwili bardziej odpowiednia, lub
cechę o niższej randze (atrybuty podstawowe zawsze są gorsze od umiejętności).
Znów posłużymy się przykładem. Tym razem
bohater zostaje odepchnięty od panienki przez niemile uśmiechającego się postawnego typa. Postać
ma pecha, to chyba jej znajomy. Najlepsze, co w tej
sytuacji może zrobić bohater, to jak najszybciej się
oddalić. Niestety, pan o posturze szafy i aparycji
boksera tarasuje jedyną drogę wyjścia. Bez zastanowienia postać chwyta za kufel, rozbija go jednym
ruchem na łbie oprycha i rzuca się do drzwi.
Gracz w tym momencie ma zamiar wykonać
akcję złożoną składającą się z dwóch prostych
czynności: ciosu kuflem i biegu do drzwi. Pierwsza
akcja ma Poziom Trudności w granicach 4, gdyż
przeciwnik postaci jest raczej zaprawiony w bojach
i dobrze wie, czego się spodziewać. Trudność dla
krótkiego biegu wynosi jedynie 2. Obie akcje wykonywane jako jedna powinny zatem mieć Poziom
Trudności równy 4, gdyż bieg jest na tyle prostą
i niezmuszającą do myślenia czynnością, że nie powinien być brany pod uwagę. Gdyby było inaczej,
trudność powinna zostać podwyższona o 1 punkt
lub więcej.

W powyższym przykładzie uprościliśmy
nieco sytuację. Opuściliśmy ustalanie kolejności
akcji, a przeciwnika bohatera potraktowaliśmy
w ogólnikowy sposób. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby rozegrać identyczną sytuację nieco dokładniej,
choć nie zawsze będzie to konieczne. Jeżeli dane
wydarzenie jest incydentalne i nie ma większego
znaczenia dla fabuły, to można scenę nieco uprościć. Gdyby jednak od wyniku akcji zależało życie
postaci, to Narrator powinien rozegrać wszystko
w precyzyjny sposób. Więcej szczegółów na ten temat podano w rozdziale opisującym walkę.

przykłady akcji złożonych
Poniżej przedstawiliśmy kolejne przykładowe sytuacje, które w skrócie pokazują, jak określać Poziom
Trudności akcji złożonych i jak go interpretować.
Niestety, do pełnego zrozumienia tych scenek potrzebna jest wiedza zawarta w następnych rozdziałach. Jeśli któryś przykład (w szczególności drugi
lub trzeci) wyda ci się trochę niezrozumiały, to
wróć do niego później, po przeczytaniu dalszych
partii podręcznika poświęconych strzelaniu.
Pierwszy przykład. Parę rozdziałów wcześniej Lisa Garfield, nasza dobra znajoma, chciała
się dostać do zamkniętego na noc budynku. Po
kilku próbach jakoś się jej to udało, dzięki czemu teraz Lisa może przeglądać różne kartoteki
i papiery w jednym z biur. Gracz prowadzący panią
detektyw postanawia działać ostrożnie, nie czyniąc
przy tym hałasu, mimo że budynek wydaje się niestrzeżony. Dodatkowo deklaruje, że co pewien
czas będzie przerywał szperanie, aby wsłuchać się
w dochodzące z zewnątrz odgłosy. Narrator w takiej sytuacji nie bawi się w żadne dodatkowe testy
i w pewnym momencie oznajmia, że Lisa słyszy, że
przed budynkiem zatrzymuje się jakiś samochód.
Bohaterka ostrożnie wygląda przez okno
i widzi, że z zaparkowanego wozu wysiadają jacyś
ludzie, którzy najwyraźniej mają zamiar wejść do
budynku. Co gorsza, pojazd należy do tej samej
firmy, co biura, w których nasza detektyw się obecnie znajduje. W tej sytuacji Lisa Garfield postanawia opuścić biuro, uważając, aby nie zostawić żadnych śladów swojej bytności i chowa się w ubikacji
naprzeciwko.
Dziewczyna, siedząc na sedesie, słyszy męskie
głosy na korytarzu. Nagle ktoś szarpie za klamkę
drzwi kabiny i zdziwiony chrząka – „Co do cholery…?” – a po sekundzie wykrzykuje: „Hej, chłopa-

ki! Budynek miał być pusty, a tu ktoś chyba jest!”.
Co za pech, to chyba nie jest damska ubikacja! Naszą bohaterkę oblewa zimny pot. Gracz deklaruje,
że postać rozgląda się wokoło, a Narrator w odpowiedzi stwierdza, że nad muszlą znajduje się okno,
na tyle duże, że Lisa mogłaby przez nie wydostać
się na zewnątrz. Tymczasem nieznajomy zaczyna
wyważać drzwi.
Uczestnik prowadzący panią detektyw deklaruje, że będzie próbował cicho otworzyć okno, po
czym spróbuje przez nie wyjść i zeskoczyć na dół,
uprzednio zwiesiwszy się na rękach, aby zmniejszyć choć trochę dzielący go od ziemi dystans (biura i ubikacja znajdują się na pierwszym piętrze).
Narrator decyduje, że jest to akcja złożona, wymagająca umiejętności Akrobatyka.
Prowadzący ustala, że Poziom Trudności tej
akcji złożonej ogółem jest równy 4. Niestety, nie
jest zbyt łatwo zwiesić się choć na chwilę na rękach, wychodząc przy tym przez małe okienko
i starając się to wszystko zrobić cicho. Narrator
dodatkowo przed wykonaniem testu ustala, że
w razie niepowodzenia każdy punkt różnicy na
niekorzyść gracza doliczy później do wyniku testu określającego wielkość ewentualnych ran będących skutkiem upadku na ziemię z pierwszego
piętra. Na marginesie, za świadome zeskoczenie
z wysokości Poziom Trudności jest obniżany o 1;
dodatkowo udana akcja mająca na celu zwieszenie się na chwilę przed skokiem na rękach może
zmniejszyć trudność testu o dodatkowy 1 punkt
(zobacz podrozdział Skutki upadków).
Przykład drugi. Roger Lucas wpadł na trop
kolejnej szajki handlarzy narkotyków i teraz, podczas szaleńczej, samotnej akcji, próbuje ją zlikwidować. Wyobraźmy sobie, że w trakcie strzelaniny w opustoszałym magazynie Roger ukrył się za
wywróconym stołem. Teraz próbuje przetoczyć
się za stojące parę metrów obok wielkie beczki
z odczynnikami chemicznymi, które zapewnią mu
lepszą osłonę. Przy okazji gracz prowadzący łowcę
decyduje, że jego postać jednocześnie będzie się
ostrzeliwać. Narrator przyjmuje, że ta akcja złożona będzie oparta na umiejętnościach Akrobatyka
i Broń palna, przy czym testowana będzie cecha
Akrobatyka, gdyż postać ma w niej niższą rangę.
W tym wypadku Roger strzela jedynie na
postrach i nie zamierza w nikogo celować, zatem
wszelkie Punkty Sukcesu zdobyte w trakcie testu
zostają przeznaczone na wykonanie kilku szybSystem
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kich przewrotów. Jeśli akcja złożona zakończy się
niepowodzeniem, Narrator może przyjąć, że wykonano ją tylko częściowo, lecz nie powinno to
oznaczać, że łowca zapomniał strzelać. W przypadku porażki o wiele bardziej prawdopodobne
jest, że Roger przetaczał się zbyt wolno lub w złym
kierunku, gdyż przewroty były główną czynnością
składową akcji złożonej, a łowca nie ma umiejętności Akrobatyka w zbyt wysokiej randze.
Przykład trzeci. Agent rządowy Cliﬀord
Cooper ściga samochodem auto przestępców i,
trzymając jedną ręką kierownicę, usiłuje ostrzeliwać ich z rewolweru trzymanego w drugiej dłoni.
Oznacza to, że akcja złożona składa się z dwóch
elementów: prowadzenia pojazdu i strzelania.
Niestety, trafienie w pojazd uciekinierów nie
będzie zbyt łatwym zadaniem, nawet jeśli Narrator
przyjmie, że agent trzyma się blisko przestępców,
dzięki czemu cel wciąż jest w standardowym zasięgu strzału ciężkiego rewolweru. Poziom Trudności
trafienia na zasięg standardowy z takiej broni wynosi 3 punkty, a prowadzący podwyższa go o dodatkowe 2 punkty, uwzględniając trudne warunki
celowania i ruch ostrzeliwanego obiektu. Po zastanowieniu Narrator obniża trudność o 1 punkt,
gdyż samochód jest raczej dość dużym celem,
a gracz prowadzący postać agenta nie deklarował,
że celuje w jakiś określony punkt.
Tym samym końcowy Poziom Trudności
wynosi 4, przy czym trzeba pamiętać, że trafienie
w takiej sytuacji nie będzie od razu oznaczało, że
kula z broni agenta z miejsca zatrzymała ścigany
samochód. Gdyby test tej akcji złożonej zakończył
się sukcesem gracza, prowadzący może na podstawie otrzymanego wyniku określić wielkość uszkodzeń trafionego pojazdu, stosując przeznaczone do
tego zasady z rozdziałów Strzelanie oraz Pojazdy
naziemne.

SUKCeS i niepowodZenie
Przedstawiane zasady byłyby niekompletne, gdybyśmy nie potrafili oceniać dokonań naszych bohaterów. Często bardzo ważny jest nie tylko sam
fakt ukończenia zadania, lecz także skuteczność
jego wykonania. Możemy określić rozmiary porażki lub sukcesu za pomocą poniższych zasad.
Jak już wiecie, po zakończeniu testu pomniejszamy pulę Punktów Sukcesu o wartość Poziomu
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Trudności lub o Punkty Sukcesu zdobyte przez
przeciwnika. Strona, która zdobyła więcej punktów, wygrywa, a różnica pomiędzy pulami Punktów Sukcesu określa skuteczność wykonania zadeklarowanej akcji. Dzięki tej różnicy punktów
Narrator zawsze może określić, korzystając z podanego poniżej zestawienia, jak szybko wykonano
danej czynności lub jak dobrze dana akcja została
zrealizowana.
Przypominamy, że zwykłe testy zakończone
remisem zawsze są rozstrzygane na korzyść graczy.
W przypadku testów przeciwstawnych zakończonych remisem zwycięstwo (sukces Dostateczny)
przyznaje się postaci będącej agresorem lub mającej lepszą rangę w używanej do przeprowadzenia
testu umiejętności. W razie niejasnej sytuacji test
można powtórzyć bez żadnych utrudnień i modyfikacji rangi trudności.
Narrator powinien pamiętać o tym, że to on
rozstrzyga o losach sprawdzanej testem akcji bohatera. Głos Narratora jest ostateczny, zatem nie
pozwól, aby gracze decydowali za ciebie. Bądź gotów na każdy zbieg okoliczności i zawsze staraj się
przekonująco opisać rezultat testu.
I jeszcze jedna, mała uwaga. Podane w poniższym zestawieniu komentarze wyjaśniają różnice
pomiędzy kolejnymi stopniami sukcesu lub porażki. Opisy dotyczą jedynie akcji prostych. Względem akcji złożonych podaną gradację traktujemy
jako wyznacznik kompletności wykonania akcji.
• Sukces: Doskonały (różnica wynosi +5 lub
więcej Punktów Sukcesu). Akcja została wykonana nie tylko lepiej, niż mogliśmy sądzić,
lecz na dodatek o wiele szybciej. Tym już
można się chwalić!
• Sukces: Dobry (różnica wynosi od +3 do +4
Punktów Sukcesu). Czynność została dobrze
zaplanowana i jej skuteczne wykonanie nie zajęło zbyt dużo czasu. Nie ma czego poprawiać.
• Sukces: Dostateczny (różnica wynosi od +1
do +2 Punktów Sukcesu). Oznacza wykonanie
czynności na granicy skuteczności. Zajmuje to
także trochę więcej czasu, niż zazwyczaj potrzeba do ukończenia danej akcji.
• Niepowodzenie: Porażka (różnica wynosi od
-1 do -2 Punktów Sukcesu). Planowana czynność nie została wykonana. Straciliście trochę
czasu, lecz na szczęście prawie nic nie zepsuliście. Przy odrobinie dobrej woli wszystko
może się dobrze skończyć.

• Niepowodzenie: Klęska (różnica wynosi od
-3 do -4 Punktów Sukcesu). Wszystko poszło
źle. Choć nie powinno wam to bardzo zaszkodzić, to i tak nie ma się z czego cieszyć. Na
dodatek bezproduktywnie straciliście sporo
czasu.
• Niepowodzenie: Partactwo (różnica wynosi -5 lub więcej Punktów Sukcesu). Postać
okazała się pechowcem lub stojące przed
nią zadanie ją przerosło. Partactwo oznacza,
że akcja bohatera zakończyła się nie tylko
niepomyślnie, lecz dodatkowo obróciła się
przeciwko niemu, sprowadzając mu na głowę
jeszcze większe kłopoty. Ustalenie natury problemów leży w gestii Narratora. Ponadto gracz
musi zagrać jedną kartę Skażenia.

przykładowe wyniki testu
Poniższy przykład pozwala zobaczyć, jak różne
wyniki testu mogą wpłynąć na dalszy przebieg
opowieści i na samych bohaterów. Wyobraźmy sobie, że samotna postać znalazła się w jednym z małych barów przy szosie prowadzącej do Harmont.
To niezbyt urodziwe i trochę zaniedbane miejsce
było kiedyś stacją benzynową. Obecnie chętnie
zatrzymują się tu kierowcy wielkich ciężarówek
i różni włóczykije, aby chwilę wypocząć, a także
zjeść i wypić coś ciepłego.
Wróćmy do naszego bohatera, który spokojnie siedzi sobie gdzieś w kącie, popijając kawę.
Nagle do jego stolika podchodzą dwaj barczyści
brodacze. Niemiło się uśmiechając, rozkazują, aby
oddał im wszystkie pieniądze. Gracz stwierdza, że
jego postać nie ma zamiaru tego uczynić, po czym
uderza jednego z brodaczy kubkiem w twarz i rzuca się w stronę drzwi.
Aby szybciej przejść do właściwego przykładu, zakładamy, że wszystkie testy związane z powyższymi akcjami zostały uwieńczone sukcesem.
Bohater wybiega przed stację, pragnąc jak najszybciej dostać się do swojego samochodu. Z przerażeniem stwierdza, że przez pewien czas nigdzie nie
odjedzie, gdyż drogę wyjazdową zastawiają dwie
potężne niskopodwoziowe platformy kontenerowe, których kierowcy usiłują ustawić się na wąskich miejscach postojowych na parkingu.
Postać, słysząc gniewne okrzyki za swoimi
plecami, szybko rusza na tyły dawnej stacji paliw.
Niestety, dalszą drogę ucieczki zagradza wysokie
ogrodzenie z siatki. Jego sforsowanie na pewno

Sukces i niepowodzenie
Różnica

Stopień sukcesu

+1 do +2

Dostateczny

+3 do +4

Dobry

+5 lub więcej

Doskonały

Różnica

Stopień niepowodzenia

-1 do -2

Porażka

-3 do -4

Klęska

-5 lub więcej

Partactwo

zajmie kilka chwil, a napastnicy już się zbliżają.
Czyżby sytuacja bez wyjścia? Chyba jeszcze nie
wszystko stracone. Narrator informuje gracza, że
jego postać zauważa w ciemnym kącie drabinkę prowadzącą na dach stacji. Gracz postanawia
wykorzystać okazję i wspina się na górę. Niestety,
napastnicy w ostatniej chwili zauważają postać
i postanawiają pójść w jej ślady. Co robić? Bohater,
stojąc na dachu, rozgląda się i zauważa, że zaparkowana w niewielkiej odległości od budynku stara
ciężarówka z naczepą-chłodnią właśnie przygotowuje się do wyjazdu. Wystarczy tylko przeskoczyć
z dachu baru na naczepę i odjechać razem z transportem lodów.
Rzut oka przez ramię – jeden ze zwalistych
brodaczy już wdrapał się na górę. Gracz postanawia zatem przeskoczyć na ciężarówkę i deklaruje taką akcję. Bohater rusza w kierunku nieco
zdziwionego tym faktem brodacza, po kilkunastu
krokach obraca się i rzuca się biegiem w kierunku
krawędzi dachu. Odbija się od niej najmocniej, jak
potrafi i skacze nad czterometrową przerwą między dachem a naczepą (akcja ta jest oczywiście
oparta na umiejętności Akrobatyka).
Zatrzymajmy teraz bieg wydarzeń i zastanówmy się, jak zinterpretowalibyśmy wyniki, gdyby
wykonany w tej chwili test zakończyłby się niepowodzeniem. Jak potoczyłyby się dalej wydarzenia,
gdyby ten sprawdzian uwieńczono sukcesem? Poniżej przedstawiono interpretację wyników zadeklarowanej akcji dla każdego z możliwych stopni
sukcesu i niepowodzenia.
• Sukces: Doskonały. Wspaniały skok! Postać
ląduje wyprostowana, na lekko tylko ugiętych
nogach, perfekcyjnie utrzymując równowagę.
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• Sukces: Dobry. Bohater wylądował płasko
całym ciałem na dachu ruszającego pojazdu.
Nic mu się nie stało i może sobie spokojnie
leżeć do chwili, gdy ciężarówka gdzieś zwolni
i postać będzie mogła z niej bezpiecznie zeskoczyć.
• Sukces: Dostateczny. Bohaterowi udało się
przeskoczyć z dachu stacji na ciężarówkę,
choć nie do końca prawidłowo, gdyż wylądował na naczepie tylko górną częścią ciała.
Teraz postać musi się podciągnąć na rękach,
aby dostać się na dach naczepy odjeżdżającego pojazdu. Jeśli różnica Punktów Sukcesu
była zerowa, to Narrator może zadecydować,
że choć akcję została ukończona pomyślnie,
to wymagany jest dodatkowy test siły oparty
na umiejętności Atletyka. Postać, która nie
ukończy tego testu z wynikiem pozytywnym,
nie utrzyma się na dachu pojazdu i w kontrolowany sposób zsunie się na ziemię (w takim
wypadku Narrator może sprawdzić, czy postać nie odniosła lekkich obrażeń od upadku).
• Niepowodzenie: Porażka. Bohater najwyraźniej źle wymierzył skok i uchwycił się krawędzi naczepy tylko samymi rękami. Zwisa teraz
z boku pojazdu. Jeśli gracz postanowi podciągnąć się, aby dostać się na dach, Narrator
powinien zarządzić kolejny test, tym razem
oparty na umiejętności Atletyka (Poziom
Trudności powinien być dość wysoki, 4 lub
nawet 5). Jeśli test zakończy się niepowodzeniem (lub gdy gracz zrezygnuje ze wdrapania
się na górę) postać spadnie na ziemię (w takiej
sytuacji należy sprawdzić, czy bohater nie odniósł obrażeń od upadku).
• Niepowodzenie: Klęska. Postać spadła
z dachu tuż przed ciężarówką i najpewniej
połamała sobie nogi. Aby określić rozmiary
obrażeń spowodowanych upadkiem, należy
wykonać odpowiedni test (zasady dotyczące
upadków zamieszczono w następnych rozdziałach tej części podręcznika).
• Niepowodzenie: Partactwo. Co za pech. Bohater, odbijając się do skoku, zaczepił o coś
stopą, przeleciał niekontrolowanie nad krawędzią dachu, wydał z siebie nieartykułowany
okrzyk i uderzył z wielką siłą o ziemię. W najlepszym wypadku postać będzie do końca życia
sparaliżowana (możemy oczywiście za pomocą
odpowiedniego testu dokładnie określić efekty

tego upadku, jednak Narrator z uwagi na niekorzystne okoliczności powinien go odpowiednio utrudnić).

WALKA
Walka we wszystkich grach fabularnych jest jednym z najbardziej emocjonujących elementów
każdej opowieści. STALKER daje pierwszeństwo
narracji, przez co starcia są rozgrywane odmiennie od innych gier fabularnych. Każda walka nie
jest mniej lub bardziej wierną symulacją starcia,
lecz improwizowana opowieścią, przypominającą
efektowne sceny z filmów akcji.
Przejdźmy jednak do szczegółów. Rozróżniamy dwa sposoby rozgrywania walki. Oba mogą
być stosowane zarówno w przypadku walki wręcz,
jak i podczas używania broni palnej, i w obu główną rolę odgrywa inwencja gracza. Wybranie jednego lub drugiego systemu rozstrzygania walki
zależy oczywiście od Narratora.

UproSZCZone
roZGrywanie waLKi
Pierwszy z systemów, nazywany uproszczonym,
zakłada, że walka będzie rozgrywana w normalnym trybie narracji. Zatem do rozstrzygania
wszelkich akcji wykorzystujemy standardowe zasady testowania.
Używanie uproszczonego sposobu rozgrywania walki jest zalecane zawsze, gdy na skutek
rozdzielenia się drużyny może ucierpieć fabuła
i osłabnąć napięcie. W szczególności może on być
stosowany w czasie rozgrywania starć, w których
bierze udział więcej niż dwóch bohaterów, a pojawienie się kolejnych przeciwników jest wysoce
prawdopodobne. Stosowanie tej metody powoduje, że Narrator nie musi stale i uważnie kontrolować rang umiejętności wszystkich postaci
występujących w scenie, gdyż najważniejsze jest
utrzymywanie szybkiego tempa akcji.

przykładowa walka
w wersji uproszczonej
Oto przykładowa sytuacja rozegrania walki w wersji uproszczonej. Bohaterowie są od pewnego czasu szantażowani przez nieznajomego mężczyznę.
Postanawiają rozdzielić się. Większość wyrusza do
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parku, gdzie ma się spotkać z niewygodnym osobnikiem. Tymczasem jedna z bohaterek samotnie
udaje się do mieszkania szantażysty, aby wykraść
materiały obciążające drużynę. Niestety, ma pecha i nie dość, że napotyka tam jego śpiącego towarzysza, to na dodatek go budzi. Teraz może już
tylko próbować uciekać lub obezwładnić brodacza
i dokończyć swoją misję. Gracz wybiera drugą
możliwość. Jako że zadanie nie wydaje się zanadto
niebezpieczne, Narrator decyduje się na rozegranie walki w sposób uproszczony. Dzięki tej decyzji
reszta graczy nie będzie się nudziła.
Narrator stwierdza, że zaspany mężczyzna
przez krótką chwilę nie zorientuje się, kim jest niespodziewany gość. Gracz ma tylko kilka sekund na
decyzję, co robić (Narrator nie ułatwia mu zadania,
co chwilę przypominając o upływającym czasie).
Brodacz przeciera oczy i pyta bohaterkę o godzinę.
Postać postanawia nie odpowiadać i bez namysłu
rzuca się na mężczyznę. Pragnie go przydusić swoim ciężarem i zasłonić usta, aby nie mógł wzywać
pomocy. Narrator decyduje, że nie będzie to zbyt
prosta akcja i ustala Poziom Trudności na 3.
Test oparty na cesze Walka wręcz kończy się
pełnym sukcesem gracza. Bezradny brodacz szamoce się pod dużo sprawniejszą postacią, usiłując
odsunąć z twarzy dłoń bohaterki. Gracz wie, że
nie może walczyć w nieskończoność. Jego postać
rozgląda się dookoła i decyduje, że użyje leżącego opodal podkoszulka (który wspaniałomyślny
Narrator położył w pobliżu) do zakneblowania
mężczyzny. Prowadzący decyduje, że kneblowanie
brodacza jedną ręką i przytrzymywanie go drugą
z pewnością nie jest łatwym zadaniem, dlatego też
tym razem ustala Poziom Trudności na 4.
Po teście okazuje się, że tym razem postać
kończy swoją akcję z nieco gorszym wynikiem
(Dostatecznym). Narrator informuje gracza,
że mężczyzna zdołał mocno ugryźć bohaterkę
w rękę, lecz obecnie jest już zakneblowany. Teraz
gracz postanawia, że jego postać obróci biedaka na
brzuch, wykręci mu ręce do tyłu i zwiąże za pomocą kabla od lampki nocnej. Wszystkie deklarowane czynności są niezbyt trudne, gdyż bohaterka ma
pewną przewagę i może używać obu rąk. Narrator
decyduje, że obecnie Poziom Trudności wynosi 3.
Postać pomyślnie unieruchamia ofiarę i zaczyna
przeszukiwać mieszkanie. Tymczasem Narrator
może się zastanowić, czy bohaterka nie była zbyt
bezwzględna.
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preCyZyjne
roZGrywanie waLKi
Drugi sposób rozstrzygania walki, nazywany
precyzyjnym, pozwala na dużo dokładniejsze
rozegranie starcia. Niestety, im większą liczbą
szczegółów zajmuje się system, tym większa liczba
wykonywanych testów (i wolniejsze tempo gry).
Metoda ta powinna być używana przez Narratora
w chwilach, gdy życie bohaterów wisi na włosku,
a walka staje się niezwykle istotnym elementem
gry. Sporą część poniżej podanych zasad Narrator zawsze może zignorować, jeśli uzna je za zbyt
skomplikowane.

rUndy
Używanie precyzyjnego sposobu rozgrywania
walki wiąże się z podzieleniem całego starcia na
umowne fazy zwane rundami, w których czasie
postacie wykonują zadeklarowane czynności. Choć
zazwyczaj działania postaci będą ściśle związane
z samym starciem, to nic nie zabrania graczowi
pokierować jego bohaterem w nietypowy sposób.
Każda runda trwa tyle, ile zajmuje wykonanie
przez każdego z bohaterów zaplanowanej akcji.
Nie oznacza to bynajmniej, że runda może rozciągać się w nieskończoność – zaleca się ograniczenie
długości rundy do 1 minuty czasu gry.
Niektóre akcje proste nie mogą zostać ukończone w ciągu jednej rundy. Narrator zatem może
na kilka rund wyłączyć jednego z bohaterów z gry
do momentu, aż ukończy on podjęte działanie lub
zdecyduje się je przerwać i ponownie włączyć się
w wir walki. Wszystkie działania trwające dłużej
niż jedną rundę powinny być testowane, dopiero
gdy upłynie czas potrzebny do ich ukończenia.
Akcja, która trwa 3 lub 4 rundy, nie może
wejść w życie, jeśli wykonawca zostanie ogłuszony już w drugiej rundzie. Narrator, zarządzając
test po zakończeniu tak długiej czynności, może
uwzględnić ostatnie wydarzenia i wrogie akcje
innych postaci. Przykładowo bohater może przerwać wykonywane działanie, aby obronić się przed
nagłym atakiem i nie będzie mógł ukończyć swojej
pracy o czasie.
Wszystkie akcje złożone, które mogą zostać
wykonane w ciągu jednej rundy, mogą być deklarowane na równi z akcjami prostymi. Nie zaleca
się jednak deklarowania akcji złożonych, których

wykonanie zajmie więcej niż rundę, gdyż trudno
ustalić dla nich Stopień Trudności oraz wpływ na
pozostałych uczestników sceny. Każda długotrwała akcja złożona powinna zostać podzielona przez
Narratora na odrębne czynności, które w przeważającej części mogą zostać wykonane w ciągu jednej rundy. Wszelkie działania mające na celu zranienie innej osoby powinny być deklarowane jako
akcje proste – gdy ważą się ludzkie losy, błędna
interpretacja wyniku testu dla akcji złożonej może
mieć bardzo nieprzyjemne skutki.
Narrator może skracać rundy wedle swego
upodobania. Powinien jednak pamiętać, że wiąże
się to ze znacznym spowolnieniem rozgrywki oraz
częstym tasowaniem talii kart. Przedłużenie rundy
powyżej jednej minuty najczęściej powinno być
równoznaczne z przejściem do normalnego tempa
narracji i rezygnacją z precyzyjnego sposobu rozgrywania walki.

proCedUra STarCia
Gdy Narrator korzysta z precyzyjnego sposobu rozgrywania walki, konieczne jest zachowanie porządku i trzymanie się odpowiedniej procedury. Każdy
pojedynek i każde stracie powinno być rozstrzygnięte za pomocą poniższych reguł, które pozwalają Narratorowi spojrzeć obiektywnie na zmagania
bohaterów graczy, ułatwiają rozsądzanie wszelkich
konfliktów i pozwalają uniknąć zbędnego chaosu.
Na początku każdej rundy wszystkie obecne
w danej scenie postacie muszą określić kolejność,
w jakiej będą wykonywały swoje akcje. W tym celu
Narrator zarządza test zbiorowy cechy Refleks. Poziom Trudności zazwyczaj wynosi zaledwie 1, jednak może zostać podwyższony z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub słabego
oświetlenie pola walki.
Wyniki testu posłużą do określenia kolejności
deklarowania przez graczy akcji, które wykonają
w danej rundzie ich bohaterowie. Jako pierwszy
deklaruje akcję gracz, którego postać jest najwolniejsza (czyli ma najmniejszą pulę Punktów Sukcesu). Gracz, który uzyskał najwięcej punktów, będzie deklarował akcję jako ostatni. Stawia to jego
postać w najlepszym położeniu, gdyż może się
ustosunkować do poczynań innych postaci (w tym
bohaterów niezależnych). Wszystkie postacie, które uzyskały ujemną liczbę Punktów Sukcesu, mogą
wykonywać jedynie akcje defensywne.

Po zadeklarowaniu akcji Narrator decyduje,
na jakiej umiejętności lub atrybucie akcja zostanie
oparta i czy specjalizacja danej cechy pasuje do
sytuacji. Określa także rodzaj testu i Poziom Trudności (w przypadku testu standardowego) według
podanych wcześniej kryteriów.
Gdy gracze zakończą opisywanie działań
postaci, rozpoczyna się testowanie. Testy dla poszczególnych akcji są wykonywane w odwrotnej
kolejności niż składanie deklaracji, co oznacza, że
akcje bohaterów o najwyższej inicjatywie zostaną
przetestowane jako pierwsze. Jako ostatnie są wykonywane sprawdziany dla wszystkich czynności
trwających więcej niż jedną rundę, które kończą
się w tym momencie.

podSUMowanie
Oto jak przedstawia się przebieg każdej rundy:
• Ustalanie kolejności wykonywania akcji.
Wszystkie postacie biorące aktywny udział
w danej scenie wykonują test zbiorowy oparty
o umiejętność Refleks celem określenia inicjatywy.
• Deklarowanie akcji. Gracze deklarują czynności swoich bohaterów. Pierwszy określa
swoją akcję gracz, którego postać w trakcie
testu inicjatywy uzyskała najmniej Punktów
Sukcesu. Gracz, który uzyskał najwięcej punktów, deklaruje akcję ostatni.
• Ustalenie poziomu trudności. Narrator wybiera umiejętności i ustala poziomy trudności.
• Testowanie akcji. Akcje są testowane w odwrotnej kolejności niż były deklarowane, co
oznacza, że akcje najszybszych bohaterów są
testowane jako pierwsze.
• Testowanie akcji trwających dłużej niż 1
rundę. Na samym końcu testuje się wszystkie
czynności, których wykonanie zajęło więcej
niż jedną rundę, a które kończą się w tym właśnie momencie.
Należy zaznaczyć, że rodzaj testu powinien być zawsze dostosowany do sytuacji. Walkę
w zwarciu zazwyczaj rozstrzyga się za pomocą testu przeciwstawnego, a ostrzał za pomocą standardowego testu. Niezbędne zasady dotyczące walki,
które uzupełniają zwykłe reguły testowania, opisano na kolejnych stronach.
Niezależnie od rodzaju wykonanych testów,
po zsumowaniu Punktów Sukcesu i porównaniu
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pul punktów Narrator określa efekty poszczególnych akcji i wprowadza je w życie. Jeżeli jedną z zadeklarowanych w rundzie akcji był atak i został on
uwieńczony sukcesem, to należy określić zadane
przeciwnikowi obrażenia. Służące do tego zasady
zostały podane w następnych rozdziałach. Wszelkie wyjątki od tych prostych założeń Narrator
musi rozstrzygać we własnym zakresie w sposób,
który wyda mu się najbardziej odpowiedni.

waLKa wrĘCZ
Walka w zwarciu zazwyczaj jest rozstrzygana za
pomocą testu przeciwstawnego opartego na umiejętności Walka wręcz lub Walka wręcz z bronią. Jeśli jedna z walczących postaci unika konfrontacji,
to za uniki odpowiada cecha Refleks. Przykładowe
cechy różnych broni do walki wręcz podajemy
dalej (występująca w tabeli cecha o nazwie Skuteczność określa siłę rażenia danej broni. Zastosowanie tej cechy objaśniono dokładniej w rozdziale
Określanie wielkości obrażeń).
Walcząc wręcz z kilkoma przeciwnikami, nasz
bohater zawsze traci 1 punkt z puli Punktów Sukcesu za każdego dodatkowego oponenta. Dzieje się
tak, nawet jeżeli atakujemy tylko jedną osobę lub
wszystkie swoje siły przeznaczamy na obronę. Musimy bowiem dzielić swoją uwagę pomiędzy kilka
postaci, aby móc się w miarę skutecznie ochronić
przed ich ciosami.
Nawet wyraźna deklaracja poniechania jakiejkolwiek obrony nie oznacza, że bohater przestaje
tracić na nią Punkty Sukcesu. Dzieje się tak dlatego,
że przy długich rundach nie jest możliwe rozliczanie każdego ciosu osobno. Wielu przeciwników będzie zawsze nam przeszkadzać w walce, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając zadawanie celnych
ciosów. Dotyczy to również chwil, gdy postępujemy
odwrotnie i ze wszystkich sił unikamy walki.
Spójrzmy na tę samą sytuację z drugiej strony. Wszyscy bohaterowie atakujący tę samą osobę
wykonują test zbiorowy, którego Poziom Trudności jest uzależniony od umiejętności broniącej
się postaci, analogicznie jak przy teście przeciwstawnym. Dodatkowo nikt spośród nich nie traci
Punktów Sukcesu, gdyż mogą dużo łatwiej zajmować dogodne pozycje do ataku.
W przypadku atakowania z zaskoczenia postaci obróconych bokiem lub tyłem, napastnik
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może odpowiednio podnieść wynik swojego rzutu
o 4 lub 8 punktów (co odpowiada obniżeniu Poziomu Trudności o 1 lub 2 punkty). Ataki skierowane przeciwko celom nieruchomym, niezdolnym
do obrony, mają Poziom Trudności równy 1 (tego
typu celami są skrępowani lub nieprzytomni przeciwnicy i wszystkie obiekty nieożywione).

aKCje SZCZeGÓLne
Niektóre akcje z wielu różnych względów zasługują na nieco dokładniejsze omówienie. Dzięki
poniższym opisom prowadzący nie musi zawsze
improwizować, a także wie, w jaki sposób interpretować zasady w nietypowych sytuacjach.
W wypadku, gdy Narratorowi nie odpowiadają
sugerowane poniżej sposoby rozgrywania niektórych akcji, może on opracować swoje własne
metody rozwiązywania związanych z nimi problemów i zupełnie zignorować nasze sugestie. Zasady
gry STALKER służą do zabawy, a zatem nie krępujcie się i zmieniajcie wszystko do woli.
• Unieruchomienie. Atakujący może wykonać tę akcję w celu obezwładnienia przeciwnika i uniemożliwienia mu ucieczki. Aby
pochwycić drugą osobę, postać musi wygrać
test przeciwstawny oparty na umiejętności
Walka wręcz. Przeciwnik oczywiście może
unikać zwarcia lub aktywnie się przeciwstawiać naszemu bohaterowi. Po skutecznym
uchwyceniu wroga, w celu utrzymania chwytu
należy w następnych rundach powtarzać
testy przeciwstawne oparte na umiejętności
Atletyka obu zmagających się postaci. Jeśli
deklarujący unieruchomienie pragnie wyrządzić swojemu przeciwnikowi krzywdę,
każdy Punkt Sukcesu uzyskany przez niego
w trakcie testu może być traktowany jako
jedna rana (licząc je od poziomu obrażeń
Draśnięcie i dalej postępując według standardowych zasad opisanych w rozdziale Rany).
• Obalenie. Akcja wykonywana w celu wywrócenia przeciwnika. Atakujący po krótkiej
szarży rzuca się na wroga, próbując powalić go
na ziemię. W tym momencie należy wykonać
test przeciwstawny oparty na umiejętności
Atletyka agresora. Tej cesze przeciwstawia się
umiejętności Atletyka lub Refleks zaatakowanej postaci. Jeśli test zakończył się sukcesem
atakującego, to wywraca on swojego prze-

ciwnika. Impet uderzenia może okazać się
tak duży, że powalona postać zostanie ranna
(bazowa Skuteczność ataku wynosi -3; dodaj
do niej 1 punkt za każdą rangę w atrybucie
Ciało i umiejętności Atletyka atakującego).
Gdy atakujący przegra test, sam się przewraca
i otrzymuje rany ze Skutecznością -3, bez modyfikatorów.
• Wytrącenie broni. Aby wytrącić przeciwnikowi broń z ręki, nasz bohater powinien
odpowiednio uderzyć w rękę lub trzymany
w niej oręż. Wynik takiej akcji określamy,
wykonując test przeciwstawny oparty na
umiejętnościach Walka wręcz atakującego
i Atletyka obrońcy. Sukces po stronie agresora
oznacza, że jego przeciwnik nie zdołał utrzymać broni i upuścił ją na ziemię. Ta akcja nie
zadaje ran, choć ręka przeciwnika może być
przez następną rundę niesprawna.
• Ogłuszenie. Aby ogłuszyć drugą osobę, musimy uderzyć ją w głowę tak, aby spowodować jedynie utratę przytomności. W tym celu
musimy zadać naszemu przeciwnikowi więcej
ran, niż uzyska on Punktów Sukcesu w trakcie testu wyjątkowo opartego nie na umiejętności, lecz na atrybucie podstawowym Ciało.
Mówiąc o ranach, mamy na myśli zmodyfikowaną pulę Punktów Sukcesu będącą wynikiem testu związanego z naszym atakiem,
na podstawie której określalibyśmy rozmiary
zadanych obrażeń (tak jak to opisano w dalszych rozdziałach). Podczas typowej bijatyki
nie jest zbyt łatwo zadać celny cios, szczególnie gdy nasz przeciwnik ani nie jest unieruchomiony, ani obrócony do nas plecami.
W takim wypadku rzuty wykonywane w trakcie testu opartego na umiejętnościach Walka
wręcz lub Walka wręcz z bronią (tylko wtedy,
gdy korzystamy z broni obuchowej), który ma
rozstrzygnąć wyniki naszego ataku, należy obniżyć o 8 punktów.

STRZELANIE
Broń palna jest o wiele bardziej niebezpieczna
niż jakakolwiek broń do walki wręcz. Jest łatwa
w użyciu i odznacza się wysoką skutecznością,
choć niewątpliwie jest także obarczona pewnymi
wadami: dużą podatnością na czynniki zewnętrz-

Bronie do walki wręcz
Broń

Skuteczność

Kopnięcia i uderzenia pięściami

-3 + PrS1

Gumowa pałka

-3 + PrS

Nóż

-1 + PrS

Twardy drewniany drąg

-1 + PrS

Siekiery, piły i inne ostre narzędzia

-1 + PrS

Bardzo ciężkie przedmioty

0 + PrS2

„Premia z Siły” (PrS) oznacza, że bazową Skuteczność
broni do walki wręcz zawsze modyﬁkujemy, dodając
1 punkt za każdą rangę w atrybucie podstawowym Ciało i umiejętności Atletyka postaci.
Suma bazowej Skuteczności i premii nie może być wyższa niż +1.

1

W zależności od wagi obiektu użytkownik obniża rzut
o 8 do 12 oczek.

2

ne, skończoną objętością magazynka i głośnym
sposobem działania. Mimo tych drobnych ograniczeń broń palna jest piekielnie użyteczna, dlatego
jest powszechnie używana zarówno w rzeczywistości, jak i w świecie gry STALKER.
Walka na dystans przy użyciu broni palnej
lub rzadko spotykanej broni miotającej (łuków
lub kusz) zazwyczaj jest rozstrzygana za pomocą
standardowego testu opartego na umiejętności
Broń palna.
Poziom Trudności akcji związanych ze strzelaniem ustalany jest w zależności od używanej broni,
jej zasięgu i innych warunków, które mogą ułatwić
lub utrudnić trafienie w cel. Na obniżenie Poziomu
Trudności może wpłynąć wcześniejsze celowanie,
dogodna pozycja strzelecka oraz duże rozmiary
celu i jego bezruch. Trafienie będzie utrudnione,
jeżeli cel jest mały lub bardzo mały i na dodatek
szybko się porusza. Równie istotne podczas ustalania trudności są warunki atmosferyczne i jakość
oświetlenia.
Gdy postać będąca celem znajduje się blisko
strzelającego i jest świadoma zagrożenia, Narrator
może zarządzić test przeciwstawny, gdzie za uniki broniącej się postaci będzie odpowiadać cecha
Refleks. Zazwyczaj przeciwnicy znajdujący się
w większej odległości od strzelca nie są świadomi
jego działań lub wykorzystują elementy otoczenia
jako osłonę.
System

203

Cechy broni palnej
Broń strzelecka w grze STALKER opisana jest za
pomocą czterech podstawowych cech. Są to: zasięg standardowy (w metrach), bazowy Poziom
Trudności trafienia, pojemność magazynka oraz
Skuteczność. Skuteczność określa siłę rażenia broni, a w mechanice gry jest modyfikatorem różnicy
puli Punktów Sukcesu będącej wynikiem każdego
testu. Wielkość zadanych obrażeń zawsze ustalana
jest na podstawie właśnie tej różnicy.
Niektóre automatyczne bronie palne cechują
się jeszcze tym, że można z nich strzelać ogniem
seryjnym lub ciągłym. Z powtarzalnej lub samopowtarzalnej broni palnej można strzelać jedynie
ogniem pojedynczym, co powoduje, że każdy
strzał należy traktować jako jedną akcję. Strzelanie
seriami umożliwia wystrzelenie za jednym razem
większej liczby pocisków w ramach jednej akcji,
lecz jest trochę trudniejsze, gdyż zwielokrotniony
odrzut podrywa lufę broni do góry. Utrudnia to
utrzymanie broni, a tym samym celowanie, jednak
niedogodność tę rekompensuje znacznie zwięk-

szona skuteczność strzału. Niestety, wraz z wydłużeniem serii zmniejsza się celność.
Wyróżniamy trzy rodzaje ognia automatycznego: krótkie serie, długie serie i ogień ciągły. Dalsze informacje na ten temat znajdziecie w podrozdziale zatytułowanym Specyficzne akcje.
Pomimo że w statystykach broni sprecyzowano tylko zasięg standardowy, wszystkie bronie
miotające, miotane i palne, mają trzy zasięgi: bliski, standardowy i maksymalny. Od zasięgu, z którego padł strzał, jest czasem uzależniona wielkość
zadanych ran, ponieważ im krótszy dystans, tym
większa siła uderzenia pocisku lub strzały.
•• Zasięg bliski. Odległość mniejsza niż 1 metr.
Poziom Trudności dla akcji strzelania na zasięg bliski zawsze wynosi 1.
•• Zasięg standardowy. Strzelanie w granicach
tego zasięgu nie wnosi żadnych utrudnień
ani ułatwień i gwarantuje stosunkowo dużą
skuteczność broni. Dystans strzału jest uzależniony od parametrów broni i rodzaju amunicji.
•• Zasięg maksymalny. Największa odległość,
z jakiej może paść celny strzał. Zasięg mak-

Bronie do walki na dystans
Broń

Poziom Trudności

Skuteczność

Zasięg [m]

Nóż (rzucony)

Specjalny1 +1

0

Specjalny2

Kamienie

Specjalny

0 do +1

Specjalny2

Oszczep

Specjalny

+1

Specjalny2

Typowy łuk lub kusza

3

+1

40

Lekki pistolet lub rewolwer

2

+1

15

Ciężki pistolet lub rewolwer

3

+2

30

Pistolet maszynowy

4

+3

60

Karabinek4

4

+4

120

Karabin maszynowy4

4

+4

180

Broń śrutowa

3

+3

30

Obrzyn

2

+33

15

1
1

4

1

Ustalanie Poziomu Trudności dla rzutu opisano dalej.

2

Ustalanie maksymalnego zasięgu rzutu opisano dalej (brak zasięgu standardowego).

Skuteczność przy zasięgu maksymalnym spada do +1, jednak z uwagi na duży rozrzut mogą zostać trafione inne osoby
znajdujące się w pobliżu.

3

4

Z tych broni można strzelać ogniem seryjnym.

symalny równa się podwojonemu zasięgowi
standardowemu broni. Podczas strzelania na
odległość leżącą pomiędzy zasięgiem standardowym a maksymalnym Poziom Trudności
wzrasta o 2 punkty. Broń może miotać pociski
na dystans większy od zasięgu maksymalnego,
lecz trafienie celu znajdującego się w takiej
odległości jest właściwie niemożliwe.
Uznaje się, że gdy test związany ze strzelaniem
zostanie zakończony Partactwem, następuje zacięcie używanej broni. Do jej odblokowania zazwyczaj wystarcza prosta akcja trwająca jedną rundę.
W wyjątkowo niekorzystnych warunkach Narrator może zarządzić test oparty na umiejętności
Broń palna o trudności 3.

SpeCyFiCZne aKCje
Niektóre specyficzne akcje związane ze strzelaniem ogniem seryjnym i ciągłym z uwagi na swoją
komplikację zasługują na parę słów wyjaśnienia
i nieco dokładniejsze omówienie. Wszyscy Narratorzy dzięki podanym poniżej opisom będą mogli
dużo łatwiej interpretować rozmaite wymyślne akcje deklarowane przez graczy.
• Krótka seria. Prowadząc ogień krótkimi seriami, wystrzeliwujemy w każdej serii od 3 do
6 naboi, przy czym wartości te dotyczą pistoletów maszynowych, karabinków, karabinów
automatycznych oraz ręcznych karabinów
maszynowych; dla ciężkich i uniwersalnych
karabinów maszynowych mogą być one dużo
większe. W mechanice gry oznacza to, że gdy
strzelamy krótkimi seriami, Poziom Trudności przypisany do broni należy podnieść o 1
punkt, a do jej Skuteczności trzeba dodać 2
punkty. Przykładowo przy ostrzale prowadzonym z pistoletu maszynowego trudność takiej
akcji wynosi 4+1, czyli razem 5 punktów,
natomiast Skuteczność ognia wzrasta do +5
(podstawowa skuteczność pistoletu maszynowego wynosząca +3 i powiększona o +2 daje
w sumie +5).
• Długa seria. Prowadząc ogień długimi seriami, wystrzeliwujemy w każdej serii od 15
do 20 pocisków. Dla uproszczenia przyjmuje
się, że z jednego magazynka można wystrzelić dwie długie serie. Podczas strzelania długą
serią Poziom Trudności przypisany do danej
broni trzeba podnieść o 1 punkt, a jej Sku-

teczność należy podwoić. Przykładowo przy
ostrzale prowadzonym z pistoletu maszynowego Skuteczność ognia prowadzonego długimi seriami wzrasta do +6 (bazowa Skuteczność pistoletu maszynowego wynosi +3).
• Ogień ciągły. Ogień ciągły to ostrzał prowadzony bez przerwy aż do wyczerpania amunicji (magazynka, taśmy nabojowej). Podczas
strzelania ogniem ciągłym Poziom Trudności przypisany do danej broni podnosimy
o 2 punkty, natomiast Skuteczność używanej
broni należy potroić. Przykładowo wystrzeliwując z pistoletu maszynowego cały magazynek, podnosimy Poziom Trudności takiej
akcji do 6, a jej Skuteczność do +9 punktów.
Pamiętajmy, że przy tak długiej serii znacznie zwiększa się możliwość zacięcia broni.
Z uwagi na to, gdy test związany ze strzelaniem ogniem ciągłym zakończy się niepowodzeniem w stopniu określanym jako Klęska,
broń ulega zacięciu.
• Objęcie ogniem seryjnym kilku celów. Przy
strzelaniu ogniem seryjnym możliwe jest wystrzelenie jedną serią do kilku celów jednocześnie. Gracz może zadeklarować, że jego postać
zaczyna strzelać do jednego celu, po czym, nie
przerywając ognia, przesuwa broń w kierunku
System
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Ogień seryjny oraz ciągły
Typ serii

Poziom Trudności

Skuteczność

Krótka seria

+1

+2

Długa seria

+1

x2

Ogień ciągły

+2

x3

Objęcie kilku celów ogniem długiej serii

+/- 0

x2/liczba celów

Objęcie kilku celów ogniem ciągłym

+/- 0

x3/liczba celów

kolejnych. Wymagane jest, aby poszczególne
cele dzielił dystans nie większy niż jeden metr.
Tego typu akcje zasadniczo rozlicza się podobnie jak strzelanie długimi seriami lub ogniem
ciągłym, jednak Poziom Trudności nie jest
modyfikowany. W wypadku, gdy test zakończy się sukcesem, należy podzielić zmodyfikowaną pulę uzyskanych Punktów Sukcesu
przez liczbę celów. Dopiero na podstawie tego
wyniku określamy rany lub uszkodzenia otrzymane przez poszczególne cele. Jeśli zostanie
reszta z dzielenia, to należy ją dodać do puli
ran bądź też uszkodzeń otrzymanych przez
pierwszy w kolejności cel.

RZUCANIE I BROŃ MIOTANA
Rzucanie przedmiotami nie przypomina strzelania, jednak ogólne cechy, takie jak zasięg lub modyfikatory ułatwiające bądź utrudniające trafienie,
są wspólne dla obu aktywności. Z uwagi na to zasady dotyczące rzucania i broni miotanej zostały
dołączone do rozdziału o strzelaniu.
Wszystkie testy związane z rzucaniem powinny być oparte na umiejętności Akrobatyka. Maksymalny zasięg skutecznego rzutu postaci można
określić, sumując liczbę rang w atrybucie podstawowym Ciało i umiejętności Atletyka, a otrzymany wynik mnożąc przez 5. Końcowy iloczyn oznacza zasięg rzutu w metrach.
Aby określić bazowy Poziom Trudności trafienia rzucanym przedmiotem (bronią) w cel, należy
podzielić dystans (w metrach) dzielący postać od
celu przez sumę rang postaci w atrybucie podstawowym Ciało i umiejętności Atletyka. Wszystkie
ułamki zaokrąglamy w górę. Z ustaloną w ten sposób trudnością sumujemy wszystkie pasujące do
sytuacji modyfikatory.
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Rozdział trzeci

Przykładowo nasz bohater pragnie trafić nożem w pień drzewa oddalonego o około 10 metrów. Musimy zatem policzyć sumę rang w atrybucie Ciało i umiejętności Atletyka bohatera, która
wynosi 3 (Ciało w randze Przeciętnej i Atletyka
w randze Minimalnej). Następnie dzielimy dystans
(10 metrów) przez otrzymany wynik i po zaokrągleniu ułamka w górę otrzymujemy końcowy Poziom Trudności wynoszący 4 punkty.
Bohater nie może rzucać przedmiotami, które ważą więcej kilogramów niż sumaryczna liczba
rang w jego cechach Ciało i Atletyka. Maksymalny
zasięg skutecznego rzutu bardzo ciężkimi przedmiotami powinien być zmniejszony przynajmniej
o połowę.

ZASKOCZENIE
Postać atakująca z zaskoczenia ma bezwzględne
pierwszeństwo w rundzie, w której przeprowadza
swój niespodziewany atak. Nie wykonuje testu
ustalającego kolejność akcji, a swoją czynność zawsze deklaruje na końcu, gdyż jest ona sprawdzana jako pierwsza. Aby określić reakcje pozostałych
uczestników sceny, należy nakazać wykonanie
testu określającego kolejność akcji, analogicznie
jak przy normalnym przebiegu rundy. Przy zaskoczeniu trudność testu określającego inicjatywę
jest ustalana jednak w nieco inny sposób. Poziom
Trudności jest uzależniony od rangi cechy, na której
zostanie oparta akcja osoby atakującej. Podstawowa wartość trudności wynosi 1 i należy ją powiększyć o 1 punkt za każdą rangę umiejętności użytej
do ataku. Na przykład, gdy przeciwnik ma cechę
w randze Dobrej, Poziom Trudności jest równy 4
(bazowa trudność równa 1 punkt plus 3 punkty za
kolejne rangi: Minimalną, Przeciętną i Dobrą).

Zaskoczeni bohaterowie, którzy przegrali test
ustalający kolejność akcji, nie mogą podczas najbliższej rundy wykonać żadnej akcji ofensywnej
i, ogólnie rzecz biorąc, są mocno zdezorientowani. Postacie, które w teście zdobyły przynajmniej
1 punkt, mogą działać w miarę normalnie, lecz
zdobywane przez nie podczas testowania zadeklarowanych w tej rundzie akcji pule Punktów Sukcesu nie mogą być większe niż pula Punktów Sukcesu uzyskana przez napastnika w trakcie testowania
jego akcji. Reguła ta jest aktualna nawet wtedy, gdy
akcja zaskoczenia nie zakończyła się sukcesem. Jeśli pula Punktów Sukcesu jednego z zaskoczonych
bohaterów jest za duża, to należy ją zrównać z pulą
atakującego.
Oto krótki przykład, który pomoże wam zrozumieć powyższe zasady. Załóżmy, że dwie dzielne
postaci graczy, śledząc jakiegoś osobnika, wchodzą
późnym wieczorem na teren dużego magazynu lub
warsztatu naprawczego. Wokół jest dość ciemno,
a światło padające z kilku słabych lamp pozornie
pogłębia mroki nocy. Narrator postanawia, że poszukiwany osobnik spróbuje się ukryć w magazynie i tam poczeka na rozwój wydarzeń.
Bohaterowie graczy po chwili namysłu zaczynają go szukać. Wreszcie obaj wkraczają pomiędzy
wysokie na dwa i pół metra regały magazynowe
zastawione szeregiem pojemników z częściami
zamiennymi. Śledzony osobnik (zgodnie z wolą
Narratora) postanawia wykorzystać nadarzającą
się okazję. Zamierza wywrócić jeden z ciężkich regałów na szukających go bohaterów, aby powstrzymać ich choćby na krótką chwilę, dzięki czemu będzie mógł spokojnie się oddalić.
Narrator zatrzymuje akcję i zarządza test na
zaskoczenie. Od jego wyniku zależy, czy postacie
graczy będą mogły zareagować na niespodziewany
rozwój wypadków (gracze jeszcze nie wiedzą, co
się tak naprawdę dzieje). Narrator w sekrecie ustala Poziom Trudności – poszukiwany osobnik opiera swoją akcję na umiejętności Atletyka w randze
Przeciętnej, zatem trudność testu ustalającego kolejność będzie wynosiła 3 (zgodnie z powyższymi
zasadami Poziom Trudności jest zasadniczo równy
1+1 punkt za każdą rangę cechy używanej przez
napastnika – w tym przypadku Atletyki).
Gracze rzucają kostkami i porównują wyniki
z tabelą sukcesów na kartach postaci. Pierwszy
z bohaterów ma umiejętność Refleks w randze Dobrej, drugi natomiast tej cechy nie ma (gracz będzie

Modyﬁkatory
Poziomu Trudności
Warunki strzału

Modyﬁkator

Mgła, deszcz, dym

+1 do +2

Cel jest częściowo zasłonięty
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opierał swój test na atrybucie Koordynacja w randze
Dobrej). Gracze uzyskują odpowiednio 4 i 1 Punkty Sukcesu. Oznacza to, że tylko jedna z postaci nie
straciła orientacji i może nawet podjąć jakąś akcję
ofensywną. Gracze deklarują we właściwej kolejności akcje swoich postaci i, jak można się domyślić,
oboje pragną się wycofać jak najszybciej (uczestnicy zabawy podejmują swoje decyzje w ciemno).
Po tych deklaracjach Narrator może powiedzieć
graczom, że ich postacie widzą, jak jeden z regałów
powoli zaczyna się chybotać to w jedną, to w drugą
stronę, a drobne podzespoły, metalicznie brzęcząc,
spadają z półek na ziemię (tym samym prowadzący
oznajmia, jaką akcję wykonuje napastnik).
Nadchodzi czas na testowanie akcji. Narrator,
rzucając za napastnika, zdobywa 4 Punkty Sukcesu. Poziom Trudności jego akcji wynosił 3, a zatem
udało mu się przewrócić jeden z regałów na bohaSystem
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terów. Tymczasem jednej z postaci udało się pomyślnie wycofać, lecz druga chyba się nie zorientowała, że coś się wokół niej dzieje (choć ucieczka
nie jest akcją ofensywną, co oznacza, że i ta postać
mogła jej spróbować).
Obie akcje bohaterów graczy były oparte na
cesze Refleks, najważniejszej w sytuacji, gdy trzeba
się uchylić lub odskoczyć. Szybsza postać w trakcie
testu opartego na tej cesze bez problemu zdobyła
5 Punktów Sukcesu, co nawet po zrównaniu tej
puli z pulą punktów zdobytych przez napastnika
z nawiązką wystarczyło jej na ucieczkę. Niestety,
wolniejszy i nieposiadająca umiejętności Refleks
bohater uzyskał za mało Punktów Sukcesu i zdezorientowany niespodziewanym przebiegiem wydarzeń nie zdążył się usunąć w bezpieczne miejsce.
Narrator decyduje, że zostaje on uderzony w ramię
spadającymi z półek częściami (regały są dość wysokie i stoją blisko siebie, więc jeden z nich, wywracając się, oprze się o ten stojący naprzeciwko –
tylko dzięki temu zbiegowi okoliczności powolna
postać uniknie zgniecenia na placek).
Narrator postanawia skorzystać z elastyczności systemu gry STALKER i ustala skutki uderzenia na podstawie wyniku testu określającego efekty akcji trafionej postaci. Przyjmując, że przegrała
ona ten sprawdzian różnicą -2 Punktów Sukcesu,
prowadzący decyduje, że otrzyma ona jedną ranę
na poziomie Lekkich obrażeń.

Wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co to oznacza i na jakiej zasadzie zakwalifikowano ranę do
danego poziomu, odsyłamy do jednego z następnych rozdziałów zatytułowanego „Rany”.

OPANOWANIE
POD OSTRZAŁEM
Większość graczy nawet nie wyobraża sobie, jak
okropnym doświadczeniem jest znalezienie się
pod ostrzałem z broni palnej. Najczęściej gwizd
kul i rykoszetów rozłupujących grunt w odległości kilku kroków od nas, a także huk wystrzałów
wystarczają aby nawet najodważniejsi bohaterowie
dwa razy pomyśleli, zanim wychylą się zza bezpiecznej osłony.
W chwili, gdy w kierunku postaci zostanie
oddane kilka strzałów lub cała seria, musi ona jak
najszybciej schronić się w możliwie bezpieczne
miejsce lub paść na ziemię. Powyższa zasada dotyczy wszystkich bohaterów, czyli zarówno tych
prowadzonych przez graczy, jak i niezależnych.
Po znalezieniu bezpiecznego schronienia postać
powinna w nim pozostawać do momentu zakończenia strzelaniny. Tylko postacie w dużej grupie
lub o wysokiej cesze Wola (ewentualnie tylko te ze
specjalizacją Woli „opanowanie pod ostrzałem”)
mogą próbować przedsięwziąć akcje odwetowe.
Pozostałe osoby muszą wykonać test oparty na
umiejętności Wola (trudność 4) lub zaakceptować
znaczne podwyższenie Poziomów Trudności dla
wszelkich czynności.

RANY
Bohaterowie, tak jak i Ty, drogi Czytelniku, są
istotami ludzkimi, podatnymi na różne niebezpieczeństwa. Dlatego tak wiele miejsca poświęciliśmy
metodom określania rodzaju i wielkości zadanych
przeciwnikom obrażeń.
Wszystkie rany, jakie mogą zostać zadane bohaterom, można podzielić na kilka grup ze względu
na rodzaj uszkodzenia ciała. Podział ten jest także
związany ze specyfiką zastosowanej broni. Zatem,
zanim precyzyjnie określimy wielkość zadanych
obrażeń, należy je odpowiednio zakwalifikować.
Jako pierwsze wyróżniamy rany tłuczone, będące wynikiem użycia dużej siły lub uderzeń tępy-
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mi narzędziami, pięściami lub innymi kończynami. Rany tłuczone mogą być także efektem upadku
ze znacznej wysokości.
Kolejna grupa to rany cięte i kłute, które zazwyczaj są odnoszone na skutek trafienia postaci
ostro zakończonymi obiektami, takimi jak miecze,
strzały (łuk) lub bełty (kusza) lub kawałki szkła.
Większość broni białej zadaje rany należące do
tej kategorii, podobnie jak wszelka broń miotana
i miotająca.
Ostatnie dwie grupy to rany postrzałowe, czyli
odniesione na skutek postrzału z broni palnej oraz
oparzenia, czyli rany otrzymane wskutek działania
wysokiej temperatury lub substancji żrących.

poZioMy obraŻeŃ
Nie wszystkie rany, jakie mogą otrzymać bohaterowie, są identyczne. Każda jest mniej lub bardziej
niebezpieczna, co obrazuje poziomowy sposób
zapisu obrażeń stosowany w grze STALKER. Kolejno wyróżniamy następujące pięć poziomów ran:
Draśnięcie, Lekkie obrażenia, Średnie obrażenia,
Ciężkie obrażenia, Stan agonalny.
Rany na różnych poziomach można otrzymać
jeden lub kilka razy. Kolejne obrażenia, stanowiące
analogiczne zagrożenie do już odniesionych ran,
powodują zazwyczaj dalszą degradację i pogorszenie zdrowia bohatera. Nawet kilka lekkich zranień
nie zawsze będzie jednak równoważnych jednej,
lecz za to dużo poważniejszej ranie.
Z tego powodu każda postać może odnieść
trzy Draśnięcia, trzy Lekkie obrażenia i tylko po
jednym Średnim i Ciężkim obrażeniu. Stan agonalny prawie zawsze oznacza śmierć bohatera. Jeżeli
postać przekroczy podane powyżej limity ran na
danym poziomie, to otrzymuje ranę odpowiadającą następnemu w kolejności poziomowi (w stronę
Stanu agonalnego). Każdą otrzymaną ranę należy
zaznaczyć w przygotowanym do tego miejscu na
karcie postaci, skreślając pole przy nazwie odpowiedniego poziomu.
Rany na niektórych poziomach oznaczają, że
bohater do momentu wyleczenia otrzymuje ujemny modyfikator do wszystkich akcji fizycznych
i części umysłowych (wedle zdania Narratora).
Odpowiednie modyfikatory obniżające wynik rzutu kośćmi zostały wyszczególnione przy poszczególnych poziomach obrażeń, które dokładniej opi-

Poziomy obrażeń
Różnica

Poziom obrażeń

±0

Draśnięcie

+1 do +2

Lekkie obrażenia

+3

Średnie obrażenia

+4

Ciężkie obrażenia

+5 lub więcej

Stan agonalny

sano poniżej. Modyfikatory nie kumulują się, pod
uwagę brane są tylko największe z nałożonych na
bohatera ograniczeń.
Należy ostrzec czytelników, że opisy ran mogą
być dla niektórych osób nieprzyjemne, jednak życie często jest brutalne.

draŚniĘCia
Są to urazy powierzchowne i ograniczające się do
siniaków, zadrapań lub zaczerwienień w przypadku poparzeń. Bolesne, lecz niegroźne dla życia.
Związany z nimi upływ krwi jest minimalny, o ile
w ogóle występuje i ma znaczenie tylko estetyczne,
na przykład plami białą koszulę.

LeKKie obraŻenia
Urazy tego typu zazwyczaj wyglądają dość groźnie,
choć bardzo rzadko mogą być przyczyną śmierci.
Są jednak wymownym znakiem, że sprawy nie
toczą się zbyt pomyślnie. Na szczęście przy tego
rodzaju obrażeniach krwotok będący skutkiem
pojedynczego zranienia nie jest groźny – nie spowoduje znacznego osłabienia i może być stosunkowo łatwo zatamowany za pomocą zwykłego
opatrunku. Pomimo to bohater musi od momentu
otrzymania pierwszej rany na tym poziomie chwilowo obniżać każdy rzut o 4 punkty.
Rany tłuczone na tym poziomie są głównie
bolesnymi stłuczeniami mięśni lub prostymi złamaniami niektórych drobnych kości. Rany cięte
i kłute to niezbyt głębokie uszkodzenia tkanki
mięśniowej ramion i nóg, rzadko korpusu lub głowy. Na tym poziomie nie mogą zostać uszkodzone
żadne organy wewnętrzne.
Przy ranach postrzałowych pociski przecinają
mięśnie lub przechodzą przez ciało, nie uszkadzając
System
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Rany postrzałowe mają zazwyczaj małe otwory wlotowe, lecz po przeciwległej stronie ciała pociski wyrywają duże fragmenty tkanek. Jeżeli chodzi
o poparzenia, to sięgają one trzeciego stopnia – ich
wyleczenie będzie wymagało hospitalizacji.

CiĘŻKie obraŻenia

jednak żywotnych organów lub kośćca. Zarówno
otwór wlotowy, jak i wylotowy są stosunkowo małe.
Poparzenia nie przekraczają drugiego stopnia,
wiążąc się z utratą włosów na odsłoniętych częściach ciała.

Średnie obraŻenia
Są to poważne rany, których skutkiem może być
śmierć na skutek utraty krwi. Prawidłowo opatrzone nie powinny stanowić zagrożenia dla życia, jednak dopóki nie zostanie udzielona pomoc, postać
będzie słabła. Dodatkowo Średnie obrażenia wiążą
się z szokiem. Ranny bohater musi chwilowo obniżyć wyniki wszystkich rzutów o 8 punktów.
Przy Średnich obrażeniach rany spowodowane uderzeniami są równoważne złamaniom kości lub wylewom wywołanym przez uszkodzenia
organów wewnętrznych. W przypadku trafienia
w głowę postać będzie przez dłuższą chwilę oszołomiona (pamiętajmy także o wstrząsie mózgu
i pęknięciu czaszki).
Rany zadane bronią białą to niebezpieczne cięcia, czasem związane z uszkodzeniem pośledniejszych narządów. Uszkodzenia ścięgien upośledzające możliwości ruchowe nie są niczym rzadkim.
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Ciężkie obrażenia są równoważne uszkodzeniom
krytycznych części ciała i poważnemu krwotokowi. Tak silny uraz oznacza otwarcie jednej lub kilku
głównych arterii. Śmierć nadchodzi bardzo szybko
– w czasie nieprzekraczającym siedmiu minut.
Wyniki wszystkich rzutów muszą zostać pomniejszone aż o 16 punktów, co w praktyce uniemożliwia jakiekolwiek działanie.
Rany tłuczone oznaczają otwarte złamania kości długich, pęknięcia żeber lub uszkodzenia kręgosłupa. Pomimo że bohater może przeżyć jeszcze
przez kilka godzin, to nie może się ruszać inaczej,
niż pełzając. Najczęściej nie jest w stanie uczynić
nawet tego, szybko tracąc przytomność z bólu.
Rany cięte są głębokie i szeroko otwarte. Mogą
zabić w ciągu kilku minut, a ich opatrzenie zawsze
wymaga specjalistycznej pomocy medycznej. Niekiedy są równoważne utracie kończyny.
Pociski z broni palnej trafiają w głowę lub
korpus, uszkadzając żywotne organy wewnętrzne
oraz powodując krwotoki. Przeżycie bez szybkiej
hospitalizacji jest niemożliwe.
Oparzenia sięgają czwartego stopnia, czyli
zwęglenia tkanek. Regeneracja uszkodzonych partii ciała jest praktycznie niemożliwa. Poparzenia
twarzy zawsze oznaczają, że postać została oślepiona.

STan aGonaLny
Tego się nie przeżywa. Utrata przytomności jest
natychmiastowa. Pomimo ewentualnej szybkiej
hospitalizacji i specjalistycznej pomocy szanse powrotu do zdrowia są bardzo nikłe. Dzieje się tak,
nawet jeżeli Stan agonalny bohatera jest skutkiem
otrzymania kilkunastu lżejszych ran. Bardzo często śmierć następuje na skutek szoku.
Rany tłuczone są równoznaczne zmiażdżeniu
większych partii ciała, a w szczególności korpusu. Rany cięte i kłute oznaczają natychmiastową
śmierć na skutek trafienia w serce lub uszkodzenia
czaszki (i mózgu zarazem). Analogiczne są efekty

Osłony ciała

ran postrzałowych. Zwęglenia obejmują większą
część ciała.

OKREŚLANIE WIELKOŚCI OBRAŻEŃ
Aby uzupełnić reguły dotyczące poziomów obrażeń, podajemy poniżej sposób kwalifikowania
zadanych postaci ran na poszczególne poziomy.
Odbywa się to dwojako: na podstawie opisu lub
w oparciu o wynik testu. Jeśli rozgrywasz walkę,
używając głównie metody uproszczonej, to wielkość uszkodzeń ciała (i odpowiadający im poziom
ran) powinieneś określać w przybliżeniu, przede
wszystkim bazując na opisie akcji podanym przez
gracza i charakterystykach poszczególnych poziomów obrażeń przedstawionych powyżej.
Przykładowo przypomnijmy końcowy fragment wcześniej opisanego starcia, które zostało
rozegrane metodą uproszczoną. Przedstawiliśmy
w nim, jak prowadzona przez gracza bohaterka
postanawia spenetrować pewne mieszkanie i odkrywa, że nie jest ono puste. Postawiona w sytuacji
bez wyjścia decyduje się obezwładnić mężczyznę, na którego się natknęła. Wprowadzając akcję
w życie, zostaje przez swoją ofiarę ugryziona
w rękę. Narrator, po opisaniu niewielkiej rany,
oznajmia, że postać została draśnięta.
Przy stosowaniu precyzyjnego sposobu rozgrywania walki postępujemy nieco inaczej. O zadanych przeciwnikowi ranach stanowi głównie
wynik testu, czyli różnica pomiędzy pulami Punktów Sukcesu uzyskanymi w trakcie testowania zadeklarowanych akcji ofensywnych (w przypadku
walki wręcz) lub różnica pomiędzy pulą Punktów
Sukcesu i Poziomem Trudności (w przypadku walki toczonej na dystans). Trudno sobie wyobrazić,
że ktokolwiek może uśmiercić przeciwnika jednym
uderzeniem pięści – taka siła ciosu jest właściwa
tylko legendarnym herosom. Z tego względu Skuteczność broni, jaką posługuje się atakujący, lub jej
brak może mieć niebagatelne znaczenie.
Narrator po zakończeniu testowania uwzględnia jakość ochrony ciała trafionej osoby i Skuteczność użytej przez przeciwnika broni, sumując oba
te modyfikatory z różnicą będącą wynikiem testu.
Rzadko można uczynić to bezpośrednio, obniżając lub podwyższając Poziom Trudności, gdyż
celność i łatwość użycia nie zawsze koresponduje
ze Skutecznością, czyli siłą rażenia danej broni.
Niektóre bronie mają bowiem mały rozrzut i są

Rodzaj osłony ciała

Odporność

Nylon balistyczny

21

Płytki ceramiczne

2

Wkładki stalowe

3

Pancerz szturmowy

42

Odporność przeciwko broni do walki wręcz wynosi tylko
1 punkt.

1

2

Wraz z hełmem. Bez niego odporność spada o 1 punkt.

bardzo proste w obsłudze, choć zarazem są niezbyt
efektywne. I na odwrót, czasem dany oręż nie jest
zbyt łatwy w użyciu, lecz efekty jego działania są
wręcz przerażające. Skuteczność większości broni
palnych i niektórych broni do walki wręcz została
podane przy ich opisach w dziale Walka, dlatego
nie będziemy się tu nimi dłużej zajmować. Obok
podajemy tylko Odporność różnych osłon ciała,
o których jeszcze nie wspominaliśmy.
Po uwzględnieniu Skuteczności użytej broni
i innych modyfikatorów otrzymujemy ostateczną
pulę punktów, na podstawie której kwalifikujemy ranę na jeden z pięciu poziomów, korzystając
z podanej gradacji. Przypominamy, że przekroczenie limitów obrażeń przypisany do kolejnych
poziomów i otrzymanie czwartego Draśnięcia lub
Lekkiego obrażenia bądź też drugiej rany na pozostałych poziomach oznacza dalsze pogorszenie
stanu zdrowia postaci. W takim wypadku postać
otrzymuję ranę na następnym poziomie (w stronę
Stanu agonalnego), gdzie limit nie został jeszcze
przekroczony.
Narrator powinien pamiętać nie tylko o Skuteczności broni i jakości różnego rodzaju pancerzy,
lecz także o zmniejszeniu różnicy Punktów Sukcesu, gdy atak na przeciwnika był jedną z akcji cząstkowych składających się na akcję złożoną. Zazwyczaj każda akcja niezwiązana z atakiem, która jest
uważana za łatwą, obniża pulę Punktów Sukcesu
o 1 punkt, natomiast trudniejsze czynności o 2
i więcej punktów.
Równie istotna jest deklaracja ataku, którą
przedstawił gracz. Dzięki podanemu opisowi Narrator może określić rodzaj rany, jej umiejscowienie
i inne dodatkowe okoliczności. Pamiętajmy też, że
System
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głos Narratora zawsze jest decydujący. Jeśli prowadzący uważa daną broń za wybitnie niebezpieczną
lub też zupełnie niegroźną, zawsze może zwiększyć
lub zmniejszyć różnicę Punktów Sukcesu.

UTraTa prZyToMnoŚCi
Bohater, po otrzymaniu dowolnej rany na poziomie Średnich obrażeń lub wyższym, jest zazwyczaj
przez jedną rundę zamroczony. Poniższa zasada
dodatkowa pomaga określić, czy postać nie straciła przytomności na czas dłuższy. Powinno się
ją wykorzystywać do określania stanu postaci
w niejasnych lub spornych sytuacjach, gdy umiejscowienie otrzymanej przez bohatera rany nie
pozwala Narratorowi jasno określić jej wpływu na
daną osobę.
Skoro nasz bohater został poważnie ranny,
a my chcemy sprawdzić, czy utracił na skutek tego
przytomność, powinniśmy wykonać test oparty na
atrybucie podstawowym Ciało. Poziom Trudności
dla tego testu jest równy 1. Pomyślne wykonanie
testu oznacza, że bohater gracza tylko przez chwilę
był ogłuszony i w momencie rozpoczęcia następnej rundy po tej, w której zadano mu ranę, znów
będzie zdolny do działania. Niepowodzenie jest
równoznaczne długotrwałej utracie przytomności. Pamiętajmy, że wykonując powyższy test, należy jak zwykle uwzględnić ujemne modyfikatory
związane z odniesionymi przez postać obrażeniami, przy czym modyfikator przypisany do właśnie
otrzymanej rany także należy już wziąć pod uwagę.
Zaznaczmy, że w niektórych wypadkach (na
przykład, gdy przeciwnik po chwilowym wyeliminowaniu bohatera oddalił się, lub gdy stan trafionej osoby nie jest istotny dla dalszego przebiegu
wydarzeń) wykonywanie opisanych powyżej testów jest całkowicie zbędne i niepotrzebne.

przykład określania wielkości ran
Poniższy przykład pokazuje, jak w praktyce określa się rozmiary obrażeń i kwalifikuje się je na odpowiednie poziomy. Wyobraźmy sobie, że łowca
nagród Roger Lucas uzyskał informację, że poszukiwany przez niego terrorysta ostatnio był widziany w pewnym domu w starej części Harmont.
Stoi tam wiele kamienic – zniszczonych, przeznaczonych do wyburzenia lub zdewastowanych,
wciąż jednak zamieszkiwanych przez uboższych
obywateli. W takiej dzielnicy poszukiwany prze-
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stępca może się z łatwością ukryć, stąd też tylko
wskazówki uzyskane od informatorów pozwoliły
Rogerowi go zlokalizować.
Nasz łowca podjeżdża samochodem w pobliże
interesującego go budynku i przed akcją postanawia się czegoś napić. Wchodzi do małego, obskurnego sklepiku i wyciąga z chłodziarki puszkę wody
mineralnej. Podchodząc kasy, nagle zauważa, że
stoi przy niej poszukiwany osobnik. Prowadzący
Rogera gracz deklaruje, że jego bohater błyskawicznie wyciąga z kabury ciężki rewolwer i krzyczy do poszukiwanego: „Stój! Ręce do góry!”
Niebezpieczny terrorysta nie potrafiłby tak
długo unikać złapania, gdyby nie był dobrze
wyszkolony. Narrator informuje gracza, że jego
przeciwnik równie szybko wyciąga broń i strzela
w kierunku Rogera. Przestępca jest szybszy od
łowcy nagród, który postanawia w tej sytuacji
odskoczyć za sklepowy regał (dokładny opis testu
zbiorowego, określającego kolejność akcji i testów
związanych ze strzelaniem, pomijamy dla skrócenia przykładu).
Narrator zdecydował, że pozwoli graczowi
prowadzącemu Rogera na deklarację uniku z uwagi na niewielką odległość dzieląca obu oponentów
i rozstrzygnie obie akcje za pomocą jednego testu
przeciwstawnego. Terrorysta, opierający swoje
działanie na umiejętności Broń palna, uzyskał 6
Punktów Sukcesu. Roger Lucas uskoczył nie dość
szybko i zdobył podczas testu opartego na umiejętności Refleks tylko 3 Punkty Sukcesu. Różnica
pomiędzy pulami Punktów Sukcesu wynosi 3
punkty na korzyść przeciwnika łowcy.
Prowadzący stwierdza, że Roger został trafiony, zatem musi teraz określić rozmiary obrażeń zadanych przez pocisk wystrzelony z ciężkiego pistoletu. Skuteczność broni tej klasy wynosi +2 punkty
i o tyle Narrator powiększa różnicę Punktów Sukcesu. Roger założył przed akcją kamizelkę kuloodporną z wkładkami ceramicznymi o Odporności
równej 2. Zatem różnica będąca wynikiem testu
wynosi 3+2 (Skuteczność broni) -2 (Odporność
osłony ciała), co daje w sumie 3.
Narrator porównuje zmodyfikowaną różnicę
Punktów Sukcesu z tabelą poziomów ran i określa,
że Roger otrzymał jedną ranę na poziomie Średnich obrażeń. Prawdopodobnie impet pocisku połamał żebra łowcy, a ich fragmenty przebiły płuco.
Od teraz do chwili wyleczenia rany Roger musi
obniżać wszystkie rzuty o 8 oczek.

oTrZyMywanie ran
na KoLejnyCh poZioMaCh
Załóżmy, że Roger Lucas, udając się na poszukiwania niebezpiecznego terrorysty, nie był w zbyt dobrej formie. Być może był to skutek jakiejś bijatyki,
w której uczestniczył poprzedniego dnia, a może
efekt innych przygód. Przyjmijmy, że poprzedniego dnia nasz bohater otrzymał trzy rany na poziomie Lekkich obrażeń.
Teraz, w wyniku wydarzeń opisanych w powyższym przykładzie, Roger otrzymał kolejną, dużo
poważniejszą ranę na poziomie Średnich obrażeń.
Obecnie nasz łowca leży za regałem z puszkowaną zupą i skręca się z bólu promieniującego
z klatki piersiowej. Przez dobre kilkanaście se-

kund nie będzie zdolny do wykonania żadnej
akcji. Tymczasem jego wróg, niczym psychopata,
zamiast uciekać, podchodzi do bohatera i z zimną
krwią kilka razy go kopie. Narrator, uwzględniając
osłonę zapewnianą przez kamizelkę i ogłuszenie
Rogera, określa, że otrzymuje on ranę na poziomie
Lekkich obrażeń.
Roger jest ogłuszony, zatem Poziom Trudności dla kopniaków jest równy 1. Różnica będąca wynikiem testu wykonanego dla tego ataku
wynosi 2 Punkty Sukcesu na korzyść terrorysty.
Skuteczność dla takiej serii ciosów maksymalnie
wynosi +1. Pancerz Rogera zapewnia mu 2 punkty osłony, a zatem wynikiem tego ataku są rany za
+1 Punkt Sukcesu, co odpowiada właśnie Lekkim
obrażeniom.
System
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Jednak łowca już ma trzy rany na poziomie
Lekkich obrażeń, czyli maksymalną liczbę, jaka jest
na tym poziomie dopuszczalna. W takim wypadku postać otrzymuje ranę na następnym poziomie
(w stronę Stanu agonalnego), gdzie limit nie został
jeszcze przekroczony. Poziom Średnich obrażeń
jest już zajęty, a zatem Roger schodzi na poziom
Ciężkich obrażeń i definitywnie traci przytomność
(nie musimy tego nawet potwierdzać dodatkowym
testem). Jeśli nikt mu szybko nie pomoże, wkrótce
postrada nie tylko świadomość, ale i życie.

inne prZyCZyny
obraŻeŃ
Jednym z potencjalnych niebezpieczeństw jest
ogień, a także różne środki chemiczne. Poparzenia będące wynikiem działania wysokiej temperatury lub substancji żrących są bardzo kłopotliwe
w leczeniu i zazwyczaj wymagają hospitalizacji poszkodowanego. Aby określić efekty działania ognia
lub chemikaliów na bohatera, należy zarządzić
test wyjątkowo oparty nie na umiejętności, lecz
na atrybucie podstawowym Ciało. Poziom Trudności jest uzależniony od wielkości i temperatury
płomienia lub od stężenia żrącej substancji.
Po oparzeniu płomieniem świeczki wykonujemy test o trudności minimalnej, wynoszącej 1.
Pochodnia wymaga testu o trudności równej 2, płomień palnika acetylenowego to trudność 3, ogień
z miotacza płomieni zwykle odpowiada trudności
5. Stężone kwasy nieorganiczne wymagają testu na
Poziomie Trudności wynoszącym 3. W wypadkach,
gdy większa część ciała postaci jest narażona na
działanie szkodliwych czynników, Poziom Trudności powinien zostać podniesiony o 1 do 3 punktów.
Niepomyślny dla gracza wynik testu oznacza,
że jego postać została ranna. W takim wypadku
Narrator musi sprecyzować rozmiary oparzeń, porównując różnicę Punktów Sukcesu ze standardową gradacją poziomów obrażeń.
Powyższy test jest wykonywany jednorazowo, jednak czasem źródło niebezpieczeństwa nie
zostanie zneutralizowane wystarczająco szybko
i odzienie zdąży zająć się ogniem lub też żrące
substancje nadal będą rozpuszczały ciało postaci.
W takim wypadku bohater otrzymuje kolejną ranę
na tym samym poziomie co poprzednio (do chwili
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przekroczenia limitu, a potem na następnych poziomach). Postać będzie co pewien czas (np. co
rundę) otrzymywać oparzenie za oparzeniem do
chwili nadejścia pomocy lub śmierci. Jeżeli otaczające poszkodowanego osoby spróbują go ugasić lub
spłukać z niego niszczycielskie chemikalia, wartość
każdej następnej rany należy obniżyć o 1 lub 2 poziomy, w zależności od postępów ratowników.
I jeszcze jedna uwaga. Miotacz płomieni można też traktować jako broń o następujących cechach: Poziom Trudności trafienia równy 3, zasięg
standardowy 20 metrów, Skuteczność +2. Wszelkie rany zadane z jego pomocą podlegają oczywiście powyższym zasadom dotyczącym oparzeń.

MaTeriaŁy wybUChowe
Wszelkiego rodzaju materiały wybuchowe są nie
tylko niezwykle potężną, lecz i niebezpieczną bronią, szczególnie chętnie używaną przez terrorystów. Każdy materiał wybuchowy w mechanice gry
STALKER ma przypisaną wartość Energii Uderzeniowej, która określa siłę eksplozji. Wskaźnik ten
pozwala Narratorowi określić rozmiary zniszczeń
dokonanych przez materiał wybuchowy.
Aby sprecyzować wielkość obrażeń odniesionych przez bohaterów objętych eksplozją, należy
wykonać dla każdego z nich test oparty na atrybucie podstawowym Ciało. Poziom Trudności jest
równy Energii Uderzeniowej materiału wybuchowego, obniżonej o 1 za każdy metr odległości między centrum wybuchu a postacią.
Niepomyślny dla gracza wynik testu oznacza,
że jego postać została ranna. Aby określić rozmiary obrażeń, postępujemy analogicznie jak podczas
określania rozmiarów poparzeń. Należy porównać
różnicę Punktów Sukcesu ze standardową gradacją poziomów obrażeń (Odporność pancerza,
o ile postać taki posiada, należy obniżyć o połowę,
zaokrąglając ułamki w dół).
Jeśli eksplozja wiązała się z emisją odłamków, to wynik testu powinien zostać powiększony
o premię reprezentującą ich siłę rażenia (Skuteczność odłamków sięga od +1 do +5 punktów).
Narrator powinien pamiętać o fali uderzeniowej powstającej przy każdej eksplozji. Jest ona tak
silna, że większość bohaterów objętych eksplozją
może zostać obalona na ziemię lub nawet odrzucona na kilka metrów, gdy Energia Uderzeniowa
jest większa niż 10.

Oto przykład zastosowania materiałów wybuchowych: Wyobraźmy sobie, że jakiś bohater niezależny, przebywający pod ochroną Lisy Garfield,
dostał pocztę. Są to gazety, dwa prywatne listy,
kilka reklam konsorcjum Pillmana, duża żółta koperta z niewyraźnym adresem zwrotnym i obwiązana sznurkiem paczka kolorowych magazynów.
Koperta wygląda dość podejrzanie i Lisa pozwala
sobie otworzyć ją przed przekazaniem korespondencji adresatowi. W środku jest tylko kilkanaście
urzędowych dokumentów i kilka dyskietek. Lisa
wzrusza ramionami i stwierdza, że spokojnie może
zanieść pocztę ochranianej osobie.
Gracz prowadzący naszą bohaterkę postanawia jednak odpakować kolorowe magazyny. Rozcina sznurek i w tym momencie Narrator prosi
o wykonanie testu opartego na atrybucie podstawowym Ciało (Poziom Trudności jest równy 5,
gdyż tyle wynosi Energia Uderzeniowa małego
ładunku plastiku, jaki zmyślnie ukryto w paczce
z gazetami. Paczka eksplodowała w rękach kobiety, a zatem odległość jest zerowa). Zdesperowany
gracz rzuca kośćmi i ku swej radości uzyskuje aż
11 oczek. Oznacza to, że zdobył 2 Punkty Sukcesu
(Lisa ma atrybut Ciało w randze Przeciętnej). Niestety, to zbyt mało, aby uniknąć efektów eksplozji.
Lisa otrzymuje jedną ranę na poziomie Średnich
obrażeń i upada ogłuszona na podłogę. Nie widzi już, jak ochraniany przez nią osobnik zagląda
z przestrachem przez drzwi, a potem w panice
dzwoni po pogotowie, nie mogąc wybrać numeru
trzęsącymi się ze zdenerwowania rękami.

SKUTKi UpadKÓw
Upadek z niezbyt dużej wysokości także może
być bardzo niebezpieczny. Bohater, który uderzy
o ziemię bez jakiejkolwiek amortyzacji, z całą pewnością bardzo się potłucze, a nawet połamie sobie
kości. Aby określić wpływ upadku na postać, Narrator zarządza test oparty na atrybucie podstawowym Ciało. Poziom Trudności jest równy wysokości w metrach, z której nastąpił upadek.
Gdy nasz bohater w pełni świadomie zeskakuje
z wysokości, Narrator powinien obniżyć trudność
o 1 punkt. Z tego względu nie wykonuje się żadnych testów dla skoku z wysokości jednego metra.
Pozbawieni skrupułów wrogowie mogą próbować wyrzucić przez okno nieprzytomną postać.
W takiej sytuacji Narrator ma prawo obniżyć o 8

punktów wynik rzutu gracza, do którego należy
śpiący lub nieprzytomny bohater.
Niezależnie od warunków, w jakich nastąpił
upadek, niepomyślny dla gracza wynik testu oznacza, że bohater został ranny. W takim wypadku
Narrator postępuje podobnie, jak w przypadku
poparzeń i eksplozji i określa rozmiary obrażeń,
porównując różnicę Punktów Sukcesu ze standardową gradacją poziomów.

LeCZenie
Nikt nie ma ochoty umierać. Ten fakt nie podlega
dyskusji. Dlatego każdy z bohaterów, który znalazł
się w opresji i został ranny, pragnie jak najszybciej
powrócić do zdrowia. Niestety, bardzo łatwo można wyrządzić bliźniemu krzywdę, jednak naprawić
ją jest o wiele trudniej.
Przypomnijmy, że wyróżniamy pięć poziomów ran: Draśnięcie, Lekkie obrażenia, Średnie
obrażenia, Ciężkie obrażenia, Stan agonalny. Zaleczenie wszystkich obrażeń otrzymanych na danym
poziomie wymaga oczywiście czasu. Dodatkowo
niektóre rany pozostawią swoje piętno na ciele
bohatera do końca życia – blizny, utracone organy, upośledzenie sprawności fizycznej to niektóre
z możliwych skutków przemocy. Poniżej podajemy
orientacyjne czasy regeneracji urazów na różnych
poziomach. Należy zaznaczyć, że uszkodzenie
niektórych części ciała może spowodować różne
efekty uboczne, których ustalenie pozostawiamy
w gestii Narratora.
Do kompletnego wyleczenia drobnych Draśnięć wystarcza kilka dni, a jeżeli zostały opatrzone, to już po 24 godzinach mogą zostać zignorowane. Lekkie obrażenia po opatrzeniu należy uznać za
wyleczone po upływie 3 do 5 dni (niezależnie od
aktywności bohatera). Te niewielkie urazy fizyczne
nie wymagają zbyt wiele uwagi i po ich opatrzeniu
można bez obaw powrócić do prawie normalnego
trybu życia.
Średnie obrażenia bezwzględnie wymagają
pomocy lekarskiej lub nawet hospitalizacji. Postać
będzie musiała odpoczywać przez miesiąc lub nawet dłużej, jeżeli nie będzie się oszczędzać. Jedynie
w szczególnych sytuacjach bohater niewyleczony
z ran na tym poziomie jest w stanie przez krótki
czas aktywnie funkcjonować. Takie postępowanie
powoduje zazwyczaj znaczne pogorszenie stanu
System
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1

Materiał/ładunek

Energia Uderzeniowa

Ilość

Odłamki

TNT (trotyl)

6

1 laska

-

Nitrogliceryna

9

1 decylitr

-

Nitroceluloza (bawełna strzelnicza)

6

1 kg

-

Proch czarny

4

1 kg

-

Plastik

15 do 75

1 kg

-

Granat obronny

7

1 szt.

+3

Granat zaczepny

4

1 szt.

+1

Granat moździeżowy

10

1 szt.

+2

Mina

1

5

1 szt.

0

Pocisk z granatnika

10

1 szt.

+2

Osoba, która nadepnęła na minę, wykonuje test dla podwojonej Energii Uderzeniowej.

zdrowia, czego skutkiem jest otrzymanie rana na
kolejnym poziomie.
Otrzymanie Ciężkich obrażeń oznacza, że ranny spędzi w szpitalu długie miesiące i najprawdopodobniej będzie kaleką do końca życia.
Postacie, które znalazły się w agonii (czyli
otrzymały rany na poziomie Stanu agonalnego) zazwyczaj nie wracają do gry, kończąc swoją karierę
śmiercią. Narrator może zezwolić, aby umierający
na moment odzyskał przytomność i wyszeptał kilka pożegnalnych słów lub przekazał przyjaciołom
informacje, za które zapłacił swoim życiem.

MeChaniKa CeChy wiĘŹ
Jak dowiedzieliście się z poprzednich rozdziałów,
Więź jest specjalnym przymiotem bohaterów,
określającym ich stopień Skażenia. Większość
mieszkańców miasta Harmont to potomkowie
osób napromieniowanych w trakcie Lądowania. Do tej grupy należą także postaci graczy, co
oznacza, że podlegają one Skażeniu i dotyczą ich
wszystkie zasady związane z cechą Więź.
W systemie gry STALKER bieżąca wartość
Więzi jest reprezentowana przez łączną pulę punktów podzielonych na dwa rodzaje: permanentne
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(trwałe) i tymczasowe. Liczba permanentnych
Punktów Więzi określa stopień Skażenia postaci,
natomiast pula punktów tymczasowych oznacza
siłę chwilowego wpływu Strefy na bohatera. Permanentne Punkty Więzi nie mogą zostać zredukowane w żaden sposób. Z tego względu punkty
permanentne powinny być zaznaczane na karcie
postaci inaczej niż punkty tymczasowe, i to w sposób trwały (na przykład za pomocą długopisu).

oTrZyMywanie TyMCZaSowyCh
pUnKTÓw wiĘZi
• Jeśli gracz nie zagra karty Skażenia wraz
z kartą Efektu, jego bohater automatycznie
otrzymuje 1 tymczasowy punkt Więzi.
• Gdy bohater oddali się od granicy dowolnej
Strefy na odległość większą niż około 50 kilometrów, Narrator co 48 godzin czasu gry
powinien wykonywać sekretny test oparty
na umiejętności Wola o Poziomie Trudności równym połowie wartości cechy Więź
zaokrąglonej w górę (czyli połowie łącznej
liczby permanentnych i tymczasowych Punktów Więzi). Jeśli test zakończy się dla postaci
niepomyślnie, otrzymuje ona 1 tymczasowy
punkt Więzi.
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• Gdy postać otrzyma kolejny punkt Więzi,
Narrator musi sprawdzić, czy suma permanentnych i tymczasowych Punktów Więzi
nie przekracza łącznej liczby rang w atrybucie Umysł i cesze Wola. Gdy liczba Punktów Więzi obu rodzajów przekroczy ów limit,
gracz prowadzący danego bohatera musi wykonać test oparty na umiejętności Wola. Poziom Trudności jest równy połowie wartości
cechy Więź zaokrąglonej w górę (czyli połowie
łącznej liczby permanentnych i tymczasowych
Punktów Więzi). W wypadku, gdy test zakończy się niepowodzeniem, bohatera opanowuje
nieodparta i obsesyjna żądza wyprawienia się
w głąb Strefy, tym silniejsza, im gorzej wypadł
test. Efekt trwa do końca sceny.

redUKowanie TyMCZaSowyCh
pUnKTÓw wiĘZi
Tymczasowe Punkty Więzi zanikają w Strefie
w tempie 1 punktu na godzinę. Punkty Więzi zanikają także dzięki stosowaniu artefaktów, które
wyjątkowo osłabiają siłę Więzi (większość obcych
substancji i technologii działa odwrotnie). Więcej
danych na temat tego rodzaju artefaktów znajdziesz w dalszych rozdziałach.

oTrZyMywanie perManenTnyCh
pUnKTÓw wiĘZi
Jeśli postać zgromadzi w sumie dwadzieścia Punktów Więzi, to wszystkie tymczasowe punkty w tej
puli zostają zredukowane i postać otrzymuje jeden
punkt permanentny. Zebranie 20 punktów permanentnych oznacza, że bohater jest totalnie skażony
i uzależniony od Strefy. Jeśli uda mu się dostać
w obręb dowolnej Strefy, to już tam pozostanie,
stając się jej częścią. Odizolowany poza obrębem
miejsca Lądowania powoli popadnie w obłęd
i umrze z wycieńczenia lub zamieni się w żywego
trupa, człowieka-warzywo sztucznie podtrzymywanego przy życiu.
Przypominamy, że wszyscy bohaterowie graczy startują z 2 permanentnymi Punktami Więzi.
Łącznie postać może mieć maksymalnie 20 punktów obu rodzajów.
U normalnych, nieskażonych osób, czyli
u wszystkich postaci z zaletą „Brak Skażenia”,
pierwszy permanentny Punkt Więzi pojawia się
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dopiero po około 10 latach przebywania w pobliżu Strefy lub po około 5 do 15 wizytach w Strefie. Normalni ludzie, z drobnymi wyjątkami, nie
otrzymują Punktów Więzi (nawet tymczasowych).
Dzieci osób mających choć jeden permanentny Punkt Więzi należy już traktować jak potomków
stalkerów. Liczba permanentnych Punktów Więzi
u noworodka jest równa łącznej liczbie permanentnych Punktów Więzi obojga rodziców. Dzieci mające 5 lub więcej permanentnych Punktów
Więzi zazwyczaj rodzą się z łatwo zauważalnymi
mutacjami i prawie zawsze są izolowane (w jednym
z Miejsc Odosobnienia). Tylko niewielka część
dzieci podlegających tak silnemu Skażeniu przeżywa pierwszy rok życia, a ich rodzice zazwyczaj poddawani są skrupulatnym badaniom, które kiedyś
kończyły się zesłaniem do Miejsca Odosobnienia.

otrzymywanie punktów więzi – przykład
Załóżmy, że nasz hipotetyczny bohater ma dwa
permanentne Punkty Więzi i 17 punktów tymczasowych. Nadchodzi chwila, w której prowadzący tę postać gracz postanawia zagrać kartę
Efektu, nie mając przy tym żadnej karty Skażenia. Na skutek takiego posunięcia bohater otrzymuje kolejny, już 18 tymczasowy Punkt Więzi.
Wedle zasad, gdy postać otrzymuje Punkt Więzi,
Narrator musi sprawdzić, czy bieżąca, już powiększona o niego suma permanentnych i tymczasowych punktów Więzi nie przekracza łącznej
liczby rang w atrybucie Umysł i umiejętności Wola.
W tym wypadku łączna liczba Punktów Więzi
obojga rodzajów na pewno przekracza ten próg –
w ekstremalnych warunkach bohater mógłby mieć
tylko 12 rang w wymienionych cechach, a postać
zgromadziła w sumie 20 Punktów Więzi. Jako że
limit został przekroczony, gracz musi sprawdzić,
czy postaci nie opanowała szaleńcza żądza wyprawienia się w głąb Strefy.
Tymczasem okazało się jeszcze, że bohater zebrał już w sumie 20 punktów Więzi, zatem prowadzący go gracz musi wszystkie tymczasowe punkty
– a jest ich osiemnaście – wymazać z karty. W ich
miejsce postać otrzyma trzeci permanentny punkt
Więzi, co także gracz musi sobie zapisać.

pojaZdy naZieMne
Zasady dla pojazdów naziemnych są jedną z opcji
dostępnych dla Narratorów prowadzących grę
STALKER i mogą być stosowane do opisu rowerów, różnych samochodów (osobowych, ciężarowych), a nawet czołgów. Poniższe reguły ułatwiają
rozgrywanie karkołomnych pościgów samochodowych i wszelkiego rodzaju wyczynów związanych z prowadzeniem pojazdów naziemnych.
Narrator może, choć nie musi, stosować podane tu zasady; może także traktować je jako bazę
dla własnych pomysłów i rozwiązań. W przypadku wprowadzania zmian i modyfikacji do tych
(lub innych) reguł należy być konsekwentnym
i nie zmieniać zasad z jednego spotkania na drugie, aby nie wprowadzać niepotrzebnej dezorientacji wśród graczy.

CeChy pojaZdÓw
Pojazdy opisane są za pomocą czterech podstawowych cech. Są to: bezpieczna prędkość, prędkość
maksymalna, Poziom Trudności dotyczący wszelkiego rodzaju manewrów oraz odporność (na
uszkodzenia). Cechy te uzupełnia system poziomów uszkodzeń, który pozwala określać i opisać
stopień zniszczenia danego pojazdu.
• Prędkość bezpieczna. Przy tej prędkości,
podanej w kilometrach na godzinę (km/h),
pojazd nie traci własności jezdnych. Oznacza to, że w granicach prędkości bezpiecznej
dany wehikuł zachowuje dobrą sterowność
i przyczepność do podłoża, a także zapewnia
jadącym nim bohaterom efektywną ochronę
w razie kolizji i innych wypadków. Ponadto
wszelkie manewry, nawet te wyglądające dość
ryzykownie, mogą zostać wykonane przez
prawie każdego przeciętnego kierowcę. Wypadki przy prędkości bezpiecznej kończą się
zazwyczaj dość pomyślnie dla pasażerów pojazdu, gdyż odniesione przez nich rany rzadko
kiedy wykraczają poza Lekkie obrażenia.
• Prędkość maksymalna. Cecha ta określa
maksymalną prędkość, z jaką możemy poruszać się danym pojazdem. Wykonywanie
jakichkolwiek akcji przy tak dużej prędkości
jest dość ryzykowne i trzeba doprawdy niemało szczęścia i umiejętności, aby nie spowodować wypadku. Wszelkiego rodzaju koli-

zje przy dużych prędkościach stanowią duże
zagrożenie dla życia pasażerów. Aby określić
rozmiary powypadkowych obrażeń, możemy
albo arbitralnie przyjąć, że mieszczą się one
w zakresie od Średnich obrażeń do Stanu agonalnego, albo założyć, że każdy pasażer otrzymuje rany na analogicznych poziomach, co
sam pojazd (patrz poniżej).
• Poziom Trudności. Ta cecha odpowiada za
łatwość prowadzenia danego pojazdu i zarazem określa wartość Poziomu Trudności
dla wszelkich manewrów przy zachowaniu
prędkości bezpiecznej. Za każde 15 km/h
poniżej prędkości bezpiecznej trudność maleje o 1, jednak nie może być mniejsza niż 1
punkt. Natomiast za każde 10 km/h powyżej
prędkości bezpiecznej Poziom Trudności
dla wszelkich manewrów wzrasta o 1 punkt.
Podczas jazdy po oblodzonej drodze lub
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych Poziom Trudności również powinien
zostać nieco podwyższony. Określając efekty
różnych manewrów, powinniśmy zwrócić
uwagę na liczbę Punktów Sukcesu będącą wySystem
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Poziomy uszkodzeń
Różnica

Poziom obrażeń

±0

Draśnięcie

+1 do +2

Lekkie uszkodzenia

+3

Średnie uszkodzenia

+4

Ciężkie uszkodzenia

+5 lub więcej

Ruina

nikiem testu. Niektóre skomplikowane akcje,
takie jak zawrócenie autem w miejscu lub slalom pod prąd na autostradzie, wymagają podwyższenia Poziomu Trudności lub zebrania
dużej puli punktów (w granicach sukcesu Dobrego lub nawet Doskonałego). W przypadku
pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni
liczba uzyskanych Punktów Sukcesu pozwala
określić średnią prędkość i pokonany dystans.
• Odporność. Ta cecha określa trwałość środka
lokomocji. Zazwyczaj im większy pojazd, tym
większa odporność na uszkodzenia.
Zanim zajmiemy się określaniem rozmiarów
zniszczeń, musimy powiedzieć kilka słów o poziomach uszkodzeń.

POZIOMY USZKODZEŃ
Bywają różne uszkodzenia – nieistotne, mniej lub
bardziej poważne, a także te uniemożliwiające
dalszą jazdę. Niekiedy pojazd będzie miał jedynie
zdarty lakier z maski, a kiedy indziej pęknięte osie
i uszkodzone hamulce. Defekt defektowi nierówny,
co obrazuje poziomowy system zapisu uszkodzeń
(system ten działa analogicznie do poziomów obrażeń odniesionych przez postacie).
Kolejno wyróżniamy następujące pięć poziomów uszkodzeń pojazdów: Draśnięcie, Lekkie
uszkodzenia (-4), Średnie uszkodzenia (-8), Ciężkie
uszkodzenia (-16), Ruina.
Pojazd może otrzymać trzy Draśnięcia, trzy
Lekkie uszkodzenia i tylko po jednym Średnim
i Ciężkim uszkodzeniu. Przekroczenie tych limitów
i otrzymanie czwartego Draśnięcia lub Lekkiego
uszkodzenia bądź drugiego uszkodzenia na pozostałych poziomach oznacza dalszą destrukcję
i rozpad pojazdu. W takim wypadku otrzymuje
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on uszkodzenie na następnym poziomie (w stronę
Ruiny), gdzie limit nie został jeszcze przekroczony.
Ruina oznacza kompletną kasację środka lokomocji i utratę wszelkich własności jezdnych.
Uszkodzenia na niektórych poziomach
zmniejszają wyniki rzutów kośćmi (ujemny modyfikator) podczas wszystkich testów związanych
z manewrowaniem. Wielkości potrąceń zależą od
poziomów uszkodzeń (patrz liczby w nawiasach
powyżej). Modyfikatory nie kumulują się, pod
uwagę brane jest tylko największe z nałożonych na
pojazd ograniczeń.

OKREŚLANIE ROZMIARÓW
USZKODZEŃ
Wszelkie pojazdy mogą ulec uszkodzeniu na skutek ostrzału z broni palnej, eksplozji ładunku wybuchowego lub najzwyklejszej w świecie stłuczki.
Szczegółowe zasady dotyczące każdej z tych sytuacji nieco się różnią, lecz jedna zasada zawsze zostaje zachowana: wszelkiego rodzaju pule punktów
określające rozmiary zniszczeń zawsze są zmniejszane o wartość Odporności pojazdu.
Najprościej rozmiary zniszczeń określa się
przy ostrzale z broni palnej. Liczbę Punktów
Sukcesu będącą wynikiem testu, zmodyfikowaną
o Skuteczność broni, pomniejsza się o Odporność
pojazdu, dzięki czemu otrzymujemy ostateczną
pulę punktów. Na jej podstawie kwalifikujemy
dane uszkodzenie na jeden z pięciu poziomów,
korzystając z podanej wcześniej gradacji. Jak widać, skasowanie autobusu z pistoletu nie jest zbyt
łatwym zadaniem.
Aby określić wielkość uszkodzeń odniesionych przez pojazd podczas eksplozji, należy Energię Uderzeniową użytego materiału wybuchowego
pomniejszyć o Odporność pojazdu. Następnie na
podstawie uzyskanej puli punktów kwalifikujemy
uszkodzenia na jeden z pięciu poziomów, podobnie jak poprzednio korzystając z podanej gradacji.
Określając rozmiary zniszczeń będących skutkiem zderzenia, musimy określić w przybliżeniu
prędkość w km/h, przy której nastąpiła kolizja.
Następnie dzielimy tę wartość przez 5, a wynik pomniejszamy o Odporność pojazdu. Na podstawie
otrzymanej liczby określamy jeden z pięciu poziomów uszkodzeń, korzystając z podanej wyżej
gradacji.

doŚwiadCZenie
Wraz z upływem lat każdy z nas pogłębia swoją
wiedzę o świecie. Osoby, które prowadzą aktywny
tryb życia i spotykają się z różnymi ludźmi, zazwyczaj mają bardzo dużo okazji, aby nauczyć się czegoś nowego lub poszerzyć swoją wiedzę na różne
tematy.
Większość opowieści wymaga, aby bohaterowie kontaktowali się z wieloma osobami i stawiali czoła wielu niebezpieczeństwom. Nie da się
ukryć, że bardzo często postacie same ściągają na
siebie kłopoty nieprzemyślanym zachowaniem.
W każdym razie nasi bohaterowie, pokonując różne trudności, cały czas mogą się rozwijać, ucząc się
na błędach własnych i przeciwników.

naGradZanie GraCZy
Przyjmuje się, że w trakcie opowieści każdy z bohaterów miał szansę zmądrzeć i nauczyć się czegoś
nowego. Zdobywanie doświadczenia życiowego jest realizowane poprzez nagradzanie postaci
umownymi Punktami Doświadczenia. Rozdzielając Punkty Doświadczenia, zwracamy uwagę
na wiele różnych elementów rozgrywki. Poniżej
postaraliśmy się je wypunktować i każdy z nich
opisać nieco dokładniej.
• Odgrywanie swojego bohatera. Jednym
z głównych kryteriów oceny graczy jest sposób odgrywania postaci. Narrator powinien zadecydować, która z uczestniczących
w grze osób czyniła to najlepiej. Kto pamiętał o wszystkich ograniczeniach nałożonych
przez wady na postać i umiejętnie wykorzystywał zalety? Kto włożył najwięcej wysiłku
w granie swoją postacią i konsekwentnie trzymał się ustalonej koncepcji? Wybrany gracz
otrzymuje od 1 do 2 Punktów Doświadczenia.
Narrator ma prawo nie przydzielić punktów
za najlepsze aktorstwo, jeśli nikt nie usiłował
odgrywać postaci. Gracz, który ewidentnie
sprzeniewierzył się obranej postawie życiowej
lub ignorował podczas rozgrywki profil osobowości swojej postaci, z całą pewnością nie
może otrzymać Punktów Doświadczenia za
odgrywanie.
• Rozwikłanie zagadek. Każdy gracz, który
dzięki swoim działaniom odkrył ewentualne
sekrety opowieści lub rozwiązał trudny pro-

blem, otrzymuje 1 Punkt Doświadczenia.
Osoby, które zdaniem Narratora miały najlepsze pomysły, także mogą dostać po 1 Punkcie
Doświadczenia, lecz za pracę umysłową nikt
nie może otrzymać więcej niż 1 punkt.
• Stan zagrożenia. Bohaterowie, którzy napotkali wielkie niebezpieczeństwo, byli naocznymi świadkami śmierci jednego ze swoich
towarzyszy lub zostali poważnie ranni, powinni otrzymać po 1 Punkcie Doświadczenia.
• Zgodna współpraca. Wszyscy gracze, którzy
nie konkurowali ze sobą i starali się razem
współpracować lub wspólnie opracowali akcję
uwieńczoną spektakularnym sukcesem, uzyskują po 1 Punkcie Doświadczenia.
• Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Za test zakończony wyjątkowo pechowo,
którego wynik był Partactwem, gracz może
otrzymać 1 Punkt Doświadczenia. Narrator powinien przydzielić ten punkt jedynie
w wypadku, gdy Partactwo w znaczący sposób
wpłynęło na przebieg opowieści. Gracz nie powinien zdobyć doświadczenia, jeżeli Narrator
uzna, że zależało mu na negatywnym wyniku
testu. Tytułem Partactwa wolno przydzielić
danej osobie tylko 1 Punkt Doświadczenia,
niezależnie od liczby testów zakończonych
w tak niepomyślny sposób.
Punkty Doświadczenia przydzielane są zazwyczaj dopiero po zakończeniu opowieści. Jeśli
nie można opowiedzieć danej historii w ciągu
dwóch lub trzech sesji, Narrator ma prawo przydzielać punkty za Partactwa, niebezpieczeństwo
i odgrywanie bohaterów po każdych kolejnych
dwóch spotkaniach. Uzyskane punkty nie mogą
zostać przez graczy wykorzystane, zanim opowieść
się nie zakończy.

roZwÓj bohaTera
Punkty Doświadczenia są wykorzystywane do
zwiększania możliwości bohatera. Po zakończeniu
opowieści gracze decydują, na jakie umiejętności
wydadzą zebrane doświadczenie. Wybrane przymioty bohaterów zostają podwyższone po jednorazowym wydaniu odpowiedniej liczby punktów.
Gracze, którzy zebrali zbyt mało Punktów Doświadczenia, aby móc podnieść rangę pożądanej
cechy, powinni zanotować, na co przeznaczają
gromadzone punkty. Zapobiegnie to nagłym zmiaSystem
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Koszty podniesienia
umiejętności
Bieżaca ranga

Koszt podniesienia

Minimalna

4 PD

Podstawowa

8 PD

Dobra

16 PD

Doskonała

32 PD

nom dążeń bohaterów i kupowaniu cech, które
w danej chwili są bardziej potrzebne od uprzednio
wybranych.
Jednorazowo wartość każdej umiejętności
można podnieść wyłącznie o jedną rangę. Koszt
podniesienia cechy jest uzależniony od jej bieżącej
rangi. Im wyższa ranga cechy, tym więcej punktów
trzeba wydać na jej podwyższenie. Aby określić
koszt podniesienia rangi umiejętności, należy się
zapoznać z podanym powyżej cennikiem.
Nadanie jakiejkolwiek cesze rangi Legendarnej musi zostać uzgodnione z Narratorem. Cechy
o wartości maksymalnej występują bardzo rzadko.
Bohater prowadzony przez gracza musi wcześniej
kilkanaście razy posłużyć się podwyższaną cechą
w widowiskowy sposób, aby okazać, że w pełni
opanował wszelkie arkana danej umiejętności
i osiągnął w tej dziedzinie wszystko, co było do
osiągnięcia. Ranga Nadludzka nie może zostać
zakupiona za Punkty Doświadczenia, a jedynie
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uzyskana na drodze sztucznych ulepszeń i modyfikacji ciała postaci.
Bohaterowie nie mają niektórych umiejętności. Oznacza to, że postać praktycznie nic nie wie
na wybrany temat lub też jest nieprzygotowana fizycznie do działania. Intensywny trening, różnego
rodzaju wykłady i kursy mogą zmienić ten stan
rzeczy. Aby zdobyć nową umiejętność, należy jednorazowo wydać na nią 5 Punktów Doświadczenia. Otrzymujemy wtedy wybraną cechę w randze
Minimalnej (należy jeszcze wybrać dla niej specjalizację. Pamiętajmy, że specjalizacja nie może
ulec zmianie nawet po wydaniu na nią Punktów
Doświadczenia, gdyż nie można wydać żadnych
punktów na specjalizację ani jej zmienić). Czasem
Narrator powinien odmówić graczowi prawa do
wykupienia danej umiejętności do chwili, gdy jego
bohater znajdzie nauczyciela lub trenera.
Narrator zawsze może zasugerować graczowi, aby zastanowił się nad swoim wyborem i spożytkował zebrane doświadczenie na cechy, które
bardziej pasują do obranego archetypu postaci.
Gracze w pierwszym rzędzie powinni podwyższać
te umiejętności, z których często korzystają, lub
kupować te cechy, których brak najbardziej dotkliwie odczuli w ciągu ostatnich opowieści (czyli
te, z których ich postacie korzystały, choć ich nie
mają). Prowadzący czasem może poprosić graczy
o uzasadnienie niektórych zakupów, gdy wydadzą
mu się one nielogiczne lub absurdalne – choćby
dlatego, by nierozważnie stworzona lub rozwijana
postać nie zepsuła innym zabawy.

NARRACJA
Rozdział czwarty

narraCja
W dwóch poprzednich częściach podręcznika zaprezentowaliśmy wiele mniej lub bardziej złożonych zasad. Teraz musicie o nich zapomnieć. Same
zasady nikomu nie zapewnią godziwej rozrywki,
ponieważ to nie na nich opiera się istota gier fabularnych. Nikogo nie rozbawi samo wymyślanie
bohatera bądź też bezcelowe przerzucanie kart
z jednej ręki do drugiej. Reguły jedynie pomagają
stworzyć nasze fikcyjne wcielenia i pozwalają uporządkować rozgrywkę, jednak zawsze najważniejsza będzie opowieść, bez której szeregi rozmaitych
tabelek nie mają prawa bytu. Pamiętajmy zawsze,
że gry fabularne są przede wszystkim grą wyobraźni. Ta część podręcznika opowiada o tym, jak nasze fantazje zamienić w opowieści, które będą mogli dzielić wszyscy uczestnicy.

Gry w odGrywanie
Gry fabularne niekiedy są określane skrótem RPG.
Skrót ten pochodzi od angielskiego terminu role
-playing games co – swobodnie tłumacząc – oznacza „gry w odgrywanie”. Odgrywanie kogoś innego
niż jesteśmy w rzeczywistości. Już jako dzieci udawaliśmy różne zachowania dorosłych. Teraz, starsi
i bogatsi o nowe doświadczenia, możemy pokusić
się o coś ambitniejszego i zarazem bardziej emocjonującego. Możemy wyobrazić sobie nas samych
w roli zupełnie innej osoby, która jest częścią tworzonego przez wszystkich graczy spektaklu.
Gry fabularne można nazwać czymś w rodzaju improwizowanego teatru. Nie jest to jednak
prawdziwy teatr. Aktorzy na scenie działają wedle
ściśle określonego scenariusza i wygłaszają niezmienne kwestie tak, jak nakazał im to reżyser.
W ciągu każdego przedstawienia wykonują wciąż
te same gesty, powtarzają te same wypowiedzi.
W grach fabularnych niewiele wydarzeń ma z góry
określony przebieg. Gracze nie są obserwatorami,
lecz aktywnymi uczestnikami zabawy, mającymi
wolną wolę. I dlatego, w przeciwieństwie do filmu
lub sztuki teatralnej, każda opowieść z ich udziałem jest niepowtarzalna. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy ma ona pewien z góry określony plan i gdy
bohaterowie odgrywani przez graczy mają przed
sobą jakieś zadanie do wykonania.
Możemy wręcz powiedzieć, że podstawowym
i dającym najwięcej przyjemności elementem każ-
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dej rozgrywki jest możliwość tworzenia na gorąco
niepowtarzalnych opowieści, w których wymyślone i odgrywane przez nas fikcyjne osoby grają
główne role.

GraCZ i jeGo bohaTer
Gry fabularne nie muszą się dziać „tu i teraz”, dlatego mogą one przedstawiać inny, fantastyczny
świat, oparty na starych legendach lub wymyślony od podstaw. Może to być alternatywna teraźniejszość lub jedna z możliwych przyszłości. Gra
STALKER jest wizją bliskiego zasięgu, spojrzeniem w niedaleką przyszłość roku 2014.
Gra fabularna pozwala nam wcielić się
w kogoś, kim nigdy nie byliśmy i poznawać fantastyczne krainy lub takie światy przyszłości, jak ten,
który opisano w tym podręczniku. Czynimy to za
pośrednictwem swojego bohatera, naszego fikcyjnego wcielenia, alter ego, o odrębnej i niekoniecznie tożsamej z naszą osobowości, mającego określone cele i postawę życiową. Wszyscy uczestnicy
zabawy, z wyjątkiem jednego, mają postaci, które
zamieszkują Ziemię w roku 2014.
Jeden z graczy nie będzie miał swojego bohatera. Będzie to ten uczestnik, który weźmie na
siebie szczególną rolę Narratora, bez którego nie
można rozpocząć gry. Narrator jest osobą, która
nadzoruje rozgrywkę, pilnuje przestrzegania zasad
i przede wszystkim prowadzi rozmaite opowieści.
Należy zaznaczyć, że ten rozdział napisano, mając przede wszystkim na uwadze graczy, jednak
czwarta część tego podręcznika zasadniczo jest
przeznaczona dla Narratorów. W dalszych rozdziałach można między innymi znaleźć więcej informacji o zadaniach i obowiązkach prowadzącego
(patrz Narrator. Przewodnik i mistrz).
Przed rozpoczęciem zabawy gracze muszą
stworzyć swoje postaci. Jak sugerowaliśmy w drugiej części tego podręcznika w rozdziale Budowanie drużyny, gracze przed przystąpieniem do rzeczy
powinni się wspólnie zastanowić nad koncepcją
grupy, którą zamierzają stworzyć. Bohaterów graczy nie tylko powinny bowiem jednoczyć przyjaźń i Skażenie (zakładamy, że większość postaci
jest nim obciążona), lecz także wspólne cele ich
pracodawców, współpraca z określonym układem
politycznym lub ideowym bądź też wspólni wrogowie. Byłoby właściwym, gdyby uczestnicy zaba-

wy potrafili sprecyzować te elementy, aby na ich
podstawie określić ogólne założenia i cele powstającej grupy. Dopiero wtedy każdy z graczy może
zacząć indywidualnie kreować swojego bohatera
w ramach początkowych ustaleń. Taki sposób tworzenia drużyny nie jest obowiązkowy, choć dość
wygodny. Dzięki tego rodzaju przygotowaniom
niemal zawsze możliwe jest osiągnięcie zadowalającego kompromisu, który pozwoli wszystkim
czerpać z gry wiele satysfakcji.
Tworząc swoich bohaterów, uczestnicy mogą
uciec się do zaprezentowanych w drugiej części
podręcznika czternastu przykładowych postaci
(bohaterów wzorcowych). Oczywiście nikt nie jest
ograniczony tylko do tych kilkunastu przykładów,
jednak wymyślając nową postać, należy pamiętać,
że każdy z tych przykładowych bohaterów został
wykreowany jako osoba mająca pewną swobodę
ruchu, nieskrępowana zbyt wieloma zobowiązaniami lub obowiązkami. Pamiętajmy, że życie postaci nie jest wypełnione jedynie rozmaitymi przygodami. Wbrew pozorom wszelkie wydarzenia
składające się na akcję kolejnych opowieści to tylko pewne epizody z ich normalnego, pełnego codziennych trosk życia. Prawie każdy z bohaterów
musi w jakiś sposób zarabiać na swoje utrzymanie
i wypełniać różne obowiązki domowe i służbowe
(często związane z zakupionymi cieniami przeszłości). Rzadko kiedy wynagrodzenie za zlecania
wykonywane przez nasze postaci zapewnią im
wystarczające zasoby materialne. Poza tym wplątani w rozmaite intrygi bohaterowie nierzadko nie
będą mogli martwić się stanem swego konta zajęci
walką o swoje życie.
Oczywiście wszystkich tych obowiązków nikt
nie musi i nie będzie odgrywać. Tylko niektórymi
elementami dnia powszedniego gracze zajmują
się w aktywny sposób (o czym jeszcze będziemy
mówili w rozdziale Opowieść). Mimo to trzeba być
świadomym różnych zobowiązań ciążących na
postaciach, gdyż przykładowo postać lekarza staje się mało wiarygodna, jeśli teoretycznie pracuje
w szpitalu miejskim, a w praktyce krąży po mieście, nie zajmując się wcale leczeniem pacjentów.
W dużo mniejszej mierze dotyczy to postaci konowała z drugiej części tego podręcznika, ponieważ
ten bohater wzorcowy jest zatrudniony w prywatnej klinice, gdzie ma o wiele więcej swobody.
Trzeba także pamiętać, że pracując na niektórych
stanowiskach w dużych konsorcjach, mamy dla

siebie stosunkowo dużo wolnego czasu, jednak
pozostajemy pod stałą i delikatną obserwacją. Typowy człowiek konsorcjum jest jednym z szarych
urzędników, wykonujących monotonne, niezbyt
istotne wobec ogromu korporacji, obowiązki biurowe, zatem reguła ta dotyczy go w niewielkim
stopniu, w przeciwieństwie do agenta konsorcjum,
osoby mającej stały kontakt ze sprawami delikatnej
materii, o których nie mówi się nawet kochance.
Z tego powodu uczestnicy zabawy winni dla
swoich postaci wybierać mało ograniczające zawody, najlepiej wolne lub o nienormowanych godzinach pracy, dzięki czemu zostanie zachowane
niezbędne minimum realizmu. Obowiązki związane z codzienną walką o byt nie są jednak jedyną
rzeczą, którą należy brać pod uwagę, opracowując
nową koncepcję postaci. O wiele ważniejsze są
wewnętrzne motywy kierujące bohaterem, które
szerzej omawiamy poniżej.
W każdym razie każdy pomysł na postać, który pozostałym uczestnikom wyda się wiarygodny,
jest dobry. Bohaterowie wzorcowi to tylko przykłady, kilka wyjątków z nieskończonej galerii postaci
i nikt nie musi się do tych profesji ograniczać. Nikt
też nie musi drobiazgowo analizować każdego
elementu życiorysu tworzonego bohatera i sprawdzać, czy jest on wystarczająco realistyczny. Gra
STALKER jest tylko i wyłącznie grą, która ma wam
dać satysfakcję, zatem jeśli nikomu nie przeszkadzają jakieś nieścisłości w niektórych postaciach,
to nie należy się nimi przejmować.

oSobowoŚĆ
i dąŻenia poSTaCi
Tworząc zupełnie nowego bohatera, zaczęliśmy od
określenia jego koncepcji. Koncepcja to nie tylko
zawód i profesja. Trzeba też pamiętać, że każdym z
nas kierują pewne motywy, które inspirują nas do
nauki różnych nowych umiejętności i do doskonalenia tych posiadanych oraz do pracy w tym lub
innym zawodzie. Każdy z nas ma jakieś ambicje,
a zatem nie powinny być one obce naszej postaci.
Dobrze będzie, jeśli postawimy przed swoim bohaterem pewne cele, do których możemy w jego
imieniu dążyć podczas gry, gdyż dadzą nam one
dodatkową motywację i pomogą lepiej odgrywać
naszą postać.
Niektórym z nas wystarcza, że dobrze wypełniamy swoje obowiązki. Inni mają pewne dążeNarracja
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Rzeczywistość a ﬁkcja
Pamiętajcie, że STALKER to tylko gra. Wszystkie
wydarzenia osadzone w świcie gry są fikcją (a jakiekolwiek podobieństwo do rzeczywistych osób
i wydarzeń jest zupełnie przypadkowe). To, o czym
usłyszycie w czasie kolejnych rozgrywek, nie ma
żadnego wpływu na rzeczywistość. Tak naprawdę
Lądowanie nigdy nie nastąpiło. Strefy nie istnieją.
Konsorcja nie kontrolują naszego życia. Śmierć naszej postaci jest iluzją, podobnie jak śmierć jednego
z bohaterów filmu akcji, który ostatnio widzieliście w kinie. W rzeczywistości nikt z was nie jest
brutalnym łowcą nagród lub penetrującym Strefy
stalkerem. Gry fabularne są grą wyobraźni i zawsze
musicie o tym pamiętać.
Jeśli uważasz, że gry zabierają ci zbyt dużo czasu,
to spróbuj się ograniczyć. To tylko rozrywka, jednak w nadmiarze przestaje być ona taka zabawna.
Nie zmuszaj się do grania, jeśli jesteś nim zmęczony. Nie staraj się utożsamiać ze swoją postacią. To
miło, że potrafisz ją ciekawie odgrywać, lecz nie
możesz tego robić kosztem własnej osobowości.
Jeśli nie potrafisz odróżnić fikcji od rzeczywistości,
to NATYCHMIAST PRZESTAŃ GRAĆ.

nia, które świadomie lub nie realizują przez całe
życie, wciąż stawiając przed sobą coraz wyższe
wymagania. Tak samo podczas gry, niektórych
uczestników zabawy w zupełności zadowala wypełnianie obowiązków związanych z wykonywanym przez bohatera zawodem, podczas gdy inni
gracze wciąż pragną czegoś więcej – więcej władzy,
więcej pieniędzy, więcej broni i sprzętu. Niektórzy chcą osiągnąć wyższy status, innymi zaś kieruje żądza zemsty, a jeszcze inni pragną przewodzić grupie, przy czym wcale nie musi tu chodzić
o drużynę. Odgrywając swoją postać, możemy
dążyć do wielu rzeczy, lecz wymyślając cele dla
swojego bohatera, musimy wziąć pod uwagę obraz
świata roku 2014.
Pamiętajmy, że światem rządzą wielkie konsorcja, które doszły do władzy, korzystając z popularności artefaktów i zależności społeczeństw
krajów rozwiniętych od obcych technologii. Korporacje wchłonęły wiele firm różnych branż i wraz
z nimi zaczęły budować swoje imperia, powoli
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wkraczając do kolejnych dziedzin naszego życia.
Dziś nie tyle jesteśmy uzależnieni od obiektów
pochodzących ze Stref, ile od konsumpcyjnego
modelu życia i złożonego systemu gospodarczego.
Dzięki technice, przeludnieniu, rosnącej specjalizacji zawodowej i wielu innym czynnikom zostaliśmy wplątani w sieć niekończących się powiązań.
Tam, gdzie sięga władza konsorcjów, nie ma miejsca dla ludzi, którzy marzą o buncie lub samodzielności. A tym bardziej nie ma miejsca dla tych,
których Skażenie czyni odmiennymi od otoczenia.
Nasi bohaterowie, obciążeni Skażeniem, nie
mogą uciec z Harmont, aby zerwać z takim modelem życia. Co zatem pozostaje naszym postaciom?
• Władza. Władza daje nam nietykalność, lecz
tylko wtedy, gdy potrafimy się nią umiejętnie
posługiwać. Musimy mieć także wystarczająco
rozległe wpływy i nie może nam brakować
sprytu, gdyż bez tego nie utrzymamy się zbyt
długo na wysokim szczeblu. Władza i potęga
są bardzo pociągające, jednak pamiętajmy, że
sięgając po władzę, nigdy nie uniezależnimy się
od korporacji i budowanego przez nie świata,
lecz staniemy się jego integralną częścią.
• Nietykalność. Bohaterowie graczy dzięki kolejnym przysługom, układom, zbieraniu materiałów obciążających osoby na kluczowych
stanowiskach i znajomościom na wysokim
szczeblu mogą uzyskać nietykalność. Uzyskanie niezależności jest nieco trudniejsze
i w dużej mierze będzie zależało od obranej
przez graczy strategii – licząc na protekcję
ze strony jakiegoś grona, uzależniamy się od
niego i wciąż musimy mu udowadniać, że jesteśmy niezastąpieni, pamiętając, że wiele innych osób chętnie zajęłoby nasze miejsce.
• Niewidzialność. To wariant zdecydowanie
najtrudniejszy w realizacji, lecz może on nam
dać niemal pełną wolność. Niewidzialny człowiek to ktoś, kto wymazał siebie ze świata, fingując swoją śmierć lub ingerując w zapisy ewidencyjne banków, towarzystw kredytowych,
agencji ubezpieczeniowych, policyjne i inne.
Niestety, życie człowieka, który teoretycznie
nie istnieje, jest bardzo trudne. Nie może on
mieć normalnej rodziny ani odwiedzać swoich
bliskich. Większość zakupów musi wykonywać za pośrednictwem podstawionych ludzi
lub na czarnym rynku. Nie może też stale
mieszkać w tym samym miejscu ani dać się

Ogół doświadczeń
Każda rozegrana przygoda jest dla jej uczestników zabawy zbiorem nowych przeżyć. Każdy z nas
może się w trakcie gry czegoś nauczyć, każdy może popracować nad sobą, udając kogoś innego. Gry
fabularne nie tylko bawią, lecz także i uczą. Uczą, jak odnajdywać się w trudnych bądź nietypowych
sytuacjach lub w krytycznych chwilach. Wszystkie błędy, jakie popełnimy w trakcie gry, być może
pomogą nam w przyszłości nie popełniać ich w życiu. W trakcie gry będą nas oceniać inni, którzy być
może przy okazji pokażą nam, jak podejmować lepsze decyzje. Każda opowieść to okazja do spotkania się z innymi ludźmi i do dzielenia się z nimi nie tylko żartami, lecz także wiedzą oraz życiowym
doświadczeniem.

Jeśli nie zawód, to co?
Obok sugerujemy, aby rozpoczynać projektowanie postaci od wybrania dla niej profesji, a dopiero po
jej określeniu dopracowywać pierwotny pomysł, wymyślając dla bohatera inne cele życiowe. Można
jednak koncepcję postaci oprzeć o jakieś obsesyjne dążenia lub dalekosiężną ambicję. Przykładowo może być to niezaspokojona żądza zemsty lub inne silne uczucie, mocno podbudowane wydarzeniami z przeszłości naszego bohatera – takie podejście oczywiście wymaga choćby pobieżnego
opracowania życiorysu postaci. Dobrym pomysłem jest zakupienie dla tego rodzaju postaci jednego
z rozmaitych cieni przeszłości, które nie tylko dadzą nam trochę Punktów Postaci na zalety, lecz także pomogą wymyślić nowego, niepowtarzalnego bohatera.

złapać przez jakąś instytucję, która może odkryć jego prawdziwą osobowość.
Pamiętajmy, że powyższe dążenia są bardzo
ogólne i że obejmują one większość bohaterów
graczy, których niejako z założenia nie zadowala szare życie. Oprócz tego każda postać może,
a nawet powinna, kierować się również pewnymi
osobistymi pobudkami. Ambicje to jednak nie
wszystko. Kolejnym, równie ważnym elementem,
którym musimy się zająć, jest osobowość naszego
bohatera. Cóż z tego, że wiemy, do czego dążyć,
skoro nie wiemy, w jaki sposób będziemy swoje
plany realizować?
Do reguł, z którymi mogliście się zapoznać
we wcześniejszych rozdziałach, włączono odpowiednie mechanizmy, pozwalające w dość prosty
i schematyczny sposób ustalić najważniejsze cechy
charakteru postaci. Nie wystarczy jednak, że opiszemy swoją postać na karcie przy użyciu jednej
z podanych tam metod. Nie możemy traktować
osobowości mechanicznie, jako jednego z obowiązków lub rutynowych elementów tworzenia
postaci, gdyż grozi to nieuchronnym spłyceniem
naszego bohatera.
Określony przed rozpoczęciem gry charakter
należy wciąż rozwijać w trakcie kolejnych rozgrywek, odgrywając go i stale nad nim pracując.

Zawsze pamiętajmy, że ani charakter bohatera,
ani jego cele życiowe nie są chwilowym kaprysem,
czymś, co ma jednorazowo usatysfakcjonować
prowadzącego. Bohaterowie graczy, dopóty będą
szarymi ludźmi, dopóki nie nadamy im indywidualnych cech. Wybrane wady i zalety pozwalają postaciom odznaczać się szczególnymi zdolnościami,
lepszym wykształceniem, kłopotliwą przeszłością,
dużymi zasobami pieniężnymi, przydatnymi kontaktami i różnymi innymi przymiotami. Tak samo
pewne osobiste cele i charakterystyczne dążenia
pozwalają graczom poczuć się kimś szczególnym,
kimś wyróżniającym się spośród innych ludzi,
komu pisane jest życie pełne przygód.
Jeśli rzeczywiście chcemy dobrze podbudować koncepcję naszej postaci, to poświęćmy jej
jeszcze trochę czasu i w przypływie natchnienia
wymyślmy dla niej krótki życiorys, który doda jej
nieco głębi i realizmu. Przykładowo gracz może
zadecydować, czy rodzice jego postaci obecnie
żyją, czy też nie, co teoretycznie nie ma specjalnego znaczenia, jednak może w jakiś sposób kształtować dążenia bohatera. W każdym razie element
ten nie jest najważniejszy, choć zawsze może pomóc nam umotywować i uzasadnić niektóre postawy naszego bohatera, a co za tym idzie, przekonać
Narratora do naszej koncepcji i wizji postaci.
Narracja
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jaK SiĘ bawiĆ, a jaK nie
Niektórzy gracze zawsze chcą być aktywni i wkładają w grę więcej wysiłku, niż jest to potrzebne.
Są też tacy, którzy biernie czekają na swoją kolej i reagują, dopiero gdy ktoś zwraca się do ich
postaci lub gdy coś zaczyna jej zagrażać. Żadna
z tych postaw nie jest dobra. Z czasem i z kolejnymi rozgrywkami dochodzimy do optymalnej
postawy, która ani nie jest zbyt pasywna, ani też
zbyt aktywna. Odnajdujemy złoty środek. Zanim
to jednak nastąpi, powinniśmy się dostosować się
do pewnych norm. Dzięki nim wszyscy uczestnicy
zabawy będą mogli czerpać wiele radości z każdego spotkania. Być może z czasem poszerzycie
podaną listę sugestii o swoje własne wskazówki,
jednak na początku powinniście pamiętać o poniższych radach.
• Wcielaj się w swoją postać. Nikt nie wymaga
od graczy, aby byli aktorami, mimo to powinni starać się jak najlepiej wczuć w swoje
postaci. Spróbuj wyobrazić sobie zachowanie
bohatera, którym kierujesz, w nietypowej sytuacji. Na czas rozgrywki nie musisz zmieniać
swojej osoby, jednak postaraj się jak najlepiej udawać i odgrywać swoją postać. Działaj tak, jak nakazywałby jej (postaci), a nie
twój charakter. Z czasem spróbuj świadomie
odgrywać także uczucia bohatera. Postacie
w książkach i filmach są interesujące, ponieważ odczuwają różne emocje: strach, miłość,
gniew i radość. Patrz na wszystko oczyma postaci. Z jej punktu widzenia Narrator powinien
dostarczyć ci wszelkich niezbędnych informacji, jednak to ty masz je wykorzystać. Uwierz
w obecność swojego bohatera w świecie roku
2014 i pamiętaj, aby w jakiś sposób zaznaczać
chwile, w których nie mówisz w swoim imieniu, lecz grasz swoją postać.
• Odgrywaj swojego bohatera. Staraj się pamiętać o mocnych i słabych stronach swojego
bohatera. Kieruj się tym, co zapisałeś na karcie
postaci. Pamiętaj, że twoje umiejętności nie
zawsze pokrywają się z umiejętnościami fikcyjnej, odgrywanej przez ciebie osoby. Zwracaj uwagę na jej wady i zalety. Jeśli trudno ci
zapamiętać tak wiele cech, spróbuj następnym
razem stworzyć postać prostszą, bardziej stereotypową i o mniejszej liczbie różnorodnych
przymiotów. Zwyczajny, lecz wiernie od-
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•

grywany bohater wywrze na innych większe
wrażenie niż wydumana postać o zbyt ambitnych założeniach, których zupełnie nie widać
w grze.
Szanuj Narratora. Narrator częstokroć poświęca dużo czasu i wysiłku, aby przygotować
dla was kolejną opowieść. Szanuj jego pracę
i pozwól innym czerpać radość z gry. Nic tak
nie przeszkadza pozostałym graczom i nie zabiera czasu przeznaczonego na grę, jak zbędne
dyskusje z Narratorem. Nikt nie zabrania nikomu czuć się pokrzywdzonym, jednak twój
zły nastrój nie musi psuć innym wieczoru.
Jeśli uważasz, że Narrator nie prowadzi dobrze lub jest stronniczy – porozmawiaj z nim
o tym, jednak dopiero po zakończeniu gry.
Uczestnicz w pełni. Zawsze staraj się przemyśleć swoje dokonania, aby podczas następnej
sesji zagrać jeszcze lepiej. Jeśli dasz z siebie
wszystko, to zainspirujesz także innych do
lepszej gry. Zawsze staraj się nie być na szarym końcu.
Nie utrudniaj. Nikt nie jest tu najważniejszy,
daj innym szansę bawić się równie dobrze.
Przeszkadzanie innym graczom, gdy przychodzi ich kolej, jest najprostszym sposobem na
zepsucie sesji. Pomóż tym, którzy mają mniej
doświadczenia od ciebie. Unikaj też śmieszności. Za pierwszym razem może się to pozostałym uczestnikom zabawy spodobać, jednak
wkrótce będą zirytowani twoim brakiem powagi. Masz grać, a nie się zgrywać.
Nie używaj siły fizycznej. Gry fabularne są
zabawą przede wszystkim narracyjną. Nie ma
obowiązku odgrywania na żywo wszystkich
scen i pokazywania swoich akcji. Oczywiście
jest taka możliwe, lecz zawsze trzeba pamiętać
o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Jeśli
gracze chcą wprowadzić do gry jakiś element
teatru, warto pomyśleć nad pantomimą. Niedopuszczalne pozostają jednak wszelkiego rodzaju realistyczne symulacje walki.
Przygotuj się. Staraj się zawsze pamiętać o powyższych radach, nie spóźniaj się na spotkania i przynoś ze sobą swoje kostki, zapasowy
ołówek i gumkę. Jeśli Narrator nie trzyma
kart postaci razem ze swoimi notatkami, nie
zapomnij także o przyniesieniu karty swojego
bohatera. Jako gracz masz i tak o wiele mniej
obowiązków niż prowadzący.

NARRATOR. PRZEWODNIK
I MISTRZ
Jeden z graczy, nazywany w grze STALKER Narratorem, spełnia w każdej grze fabularnej szczególną
i niezbędną rolę. Nie odgrywa on żadnej ważnej
postaci, a w każdym razie nie robi tego stale. Nie
współpracuje z pozostałymi graczami, zachowując
neutralność. Narrator wypełnia natomiast kilka
bardzo ważnych zadań. Po pierwsze, czuwa on
nad przebiegiem każdej rozgrywki i bezstronnie
ocenia za pośrednictwem systemu testów efekty
większości akcji, których podejmują się bohaterowie graczy. Po drugie, prowadzący inicjuje kolejne
opowieści, stawiając przed uczestnikami rozgrywki różne problemy, które ich postacie muszą rozwiązać. Po trzecie, Narrator jest oczyma i uszami

bohaterów, gdyż prezentuje prowadzącym (odgrywającym) ich graczom zamieszkiwany przez nich
fikcyjny świat. Narrator pilnuje też sekretów rozgrywanych historii, odgrywa wszystkie role drugoplanowe, wcielając się w bohaterów niezależnych
oraz ustala, jakie będą reakcje otoczenia na poczynania graczy. Do niego przede wszystkim skierowana jest ta część podręcznika do gry STALKER.

PAN ZASAD
Jak zaznaczyliśmy powyżej, Narrator pełni w trakcie gry funkcję sędziego, który rozstrzyga, czy graczom, a raczej ich postaciom, udało się zrealizować swoje zamierzenia. Wszystkie związane z tym
mechanizmy opisaliśmy dokładnie w poprzedniej
części podręcznika, nie będziemy zatem ponownie
ich przytaczać w tym miejscu ani też przypominać
Narracja
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towarzyszących im komentarzy, w których omówiono większość problemów związanych z interpretacją zasad.
Przypominamy wam, że reguły mają jedynie
ułatwiać prowadzenie, pełniąc funkcję narzędzi.
Pozwalają zachować obiektywizm w krytycznych
sytuacjach i ułatwiają interpretację akcji podejmowanych przez graczy. Zasady nigdy jednak nie
mogą być ważniejsze od fabuły.
W grze STALKER kładzie się nacisk na interakcję, czyli wzajemne oddziaływanie uczestników
na siebie oraz komunikację pomiędzy graczami
i prowadzącym. Zasady rządzące rozgrywką są
proste, ponieważ najważniejsza jest współpraca
i tworzenie żywej opowieści. Autorzy starali się
nie tworzyć dogmatycznych zasad, które nakazują rozstrzyganie każdej akcji danego typu tylko
w jeden niezmienny sposób. Od Narratora, jego
pomysłowości i dobrej woli zależy, jak będą interpretowane rozmaite testy i jak będą rozstrzygane
wszelkie konflikty, skomplikowane akcje i niektóre złożone sytuacje. Może on, choć nie musi,
stosować wszystkie podane w tym podręczniku
reguły, może też je traktować jako wyznacznik dla
własnych rozwiązań. Tylko jedna zasada jest niezmienna: głos Narratora jest ostateczny. Dlatego
prowadzący nie może pozwalać, aby gracze decydowali za niego, choć powinien pozytywnie reagować na ich starania i wszelkie próby twórczej gry.
Zaznaczmy, że mechanika gry zasadniczo ma
trzymać wszystko razem, jednak nie jest niezbędna. Jeśli nie potraficie uwolnić swojej wyobraźni,
pamiętając o regułach – zapomnijcie o nich. Oczywiście gracze powinni zaakceptować takie swobodne podejście do mechaniki gry, jednak jeśli odpowiada im taki sposób prowadzenia, to możesz
bez skrupułów prowadzić tak, jak lubisz.

roLa narraCyjna
Każdy prowadzący ma przed sobą drugie zadanie,
o wiele ważniejsze od pilnowania zasad. Ma stać
się Narratorem w całym znaczeniu tego słowa. Jego
głównym zadaniem jest przedstawianie graczom
przekonywającej wizji świata, w którym przyszło
żyć bohaterom, oraz prowadzenie opowieści.
Porównywaliśmy gry fabularne do improwizowanego teatru. Teatru, w którym wszystkie
dekoracje istnieją tylko i wyłącznie w naszej wyobraźni. To właśnie Narrator prezentuje je uczest-
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nikom rozgrywki i bierze na siebie wszystkie
drugoplanowe role. Posługując się teatralną przenośnią, możemy powiedzieć, że Narrator tworzy
ramy opowieści, ustawiając wszystkie dekoracje
na scenie i zapowiadając tytuł sztuki. Od momentu zawiązania się akcji dalszy przebieg wydarzeń
w dużej mierze zależy już od decyzji głównych bohaterów.
Prowadzący, reagując na decyzje graczy, dokonuje ich oceny, w razie potrzeby biorąc na siebie
rolę sędziego, o czym wspomnieliśmy wcześniej,
po czym wprowadza je do fikcyjnej rzeczywistości
roku 2014. Dlatego właśnie realia gry nie zależą
tylko od Narratora, lecz także od graczy. Zanim
powiemy o tym coś więcej, należy zaznaczyć, że
prowadzący nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zwrotów akcji ani określić, jak będą wyglądały
wszystkie elementy otoczenia (czyli wspomniane
dekoracje). Zawsze pewna część każdej opowieści
będzie powstawała na bieżąco na drodze improwizacji i Narrator musi być zawsze na taką ewentualność przygotowany.
Aby tworzona opowieść wydawała się graczom prawdopodobna i realna, a otoczenie bardziej namacalne, prowadzący musi stale pamiętać o niezwykłej roli dokładnego opisu. Niektóre
elementy świata gry gracze mogą tworzyć razem
z nim, o ile tylko Narrator im na to pozwoli.
Wspominamy o tym dopiero w tym miejscu, ponieważ to Narrator prowadzi każdą rozgrywkę
i tylko od niego zależy, jak dużą władzę nad otoczeniem otrzymają gracze. Prowadzący może się
opierać wszelkim próbom przejęcia kontroli nad
światem gry podejmowanym przez uczestników
zabawy, w najlepszym wypadku reinterpretując
ich pomysły i włączając je do opowieści dopiero
po ich przemyśleniu. Może on także dać graczom
dużą swobodę. W takim wypadku grający powinni
mieć nawyk lub też powinno się u nich wyrobić
przyzwyczajenie do automatycznego kreowania
tych elementów otoczenia, które Narrator pozostawia ich wyobraźni i w ich rękach. Oczywiście
każdy z graczy ma jakieś wyobrażenia na temat
wyglądu danej sceny, którą wstępnie opisuje mu
Narrator, jednak cała sztuka polega na tym, aby tą
wizją dzielić się z innymi.
W niektórych przypadkach uczestnicy gry
mogą także stawać się współtwórcami opowieści
w nieco szerszym zakresie, improwizując względem niektórych składników otoczenia i opisu-

jąc ich stan samemu, bez czekania na inicjatywę
Narratora. Przykładowo gracz może powiedzieć,
że sięga do bagażnika po zestaw narzędzi, „który
powinien się tam od zawsze znajdować”, zamiast
pytać prowadzącego o zgodę na przykład w następujący sposób: „Czy mam gdzieś w wozie zestaw narzędzi?”. Jeśli Narratorowi lubi, gdy gracze
współtworzą wraz z nim przygodę, może im nawet pozwolić na określanie niektórych elementów
otoczenia. Przykładowo gracz może zadeklarować,
że jego bohater po wejściu do budynku kieruje się
w stronę windy, która może, choć nie musi się tam
znajdować – w takiej sytuacji Narrator może zareagować sprzeciwem (jeśli istnienie windy może
zepsuć jakiś ważny epizod), lecz może także ten
fakt zaakceptować bez mrugnięcia okiem i czekać,
jak będzie się dalej rozwijała akcja gracza. W innej
sytuacji gracz może na przykład powiedzieć, że
uciekając korytarzem przed strażnikiem, chowa
się w ubikacji – bez pytania o to, czy gdzieś w pobliżu takie bądź inne pomieszczenie się znajduje.
Gracz przyjmuje, że w dużym budynku biurowym
powinno być wiele ubikacji, zatem wychodząc
z tego założenia, może on tym samym zdefiniować
pewien niewielki fragment opowieści.
Zasadniczo można powiedzieć, że graczom
zawsze wolno samemu określać różne elementy
otoczenia, o ile nie mają one znaczenia dla przygody lub zmiana ich formy pozostaje bez wpływu
na wątki historii bądź stojące przed graczami zagadki. Spójrzmy na powyższy przykład z windą
i powtórzmy: jeśli istnienie windy w budynku ma
zepsuć założenie, że z wyższych pięter jest tylko
jedna droga ucieczki (schody), to Narrator nie
może pozwolić na wprowadzanie takiego środka
transportu między piętrami. Jeśli jednak istnienie windy pozostanie bez znaczenia dla fabuły, to
prowadzący może pomysł gracza z czystym sumieniem zaakceptować, tym samym wprowadzając
ten element do opowieści.
Można powiedzieć, że prowadzącemu, który obrał taki grupowy styl gry, pozostaje przede
wszystkim czuwać nad ogółem uniwersum i dbać
o spójność opowieści, gdyż detale pozostawione
są graczom. Zapewne nie każdemu Narratorowi
będzie odpowiadał taki sposób prowadzenia gry,
mimo że zwyczaje opisane powyżej nie są obowiązkowe. Nie każdy przecież jest gotów zaakceptować tak dużą samodzielność graczy i nie każdy
pozwoli im w tak dużym stopniu tworzyć opo-

wieść. Warto jednak nauczyć graczy, aby nie pytali
się nas o najbardziej banalne elementy scenerii ani
też ciągle nie prosili o zgodę na wykonanie jakiejś
akcji. To powinno być dla nich naturalnym odruchem, a Narratorowi pozostaje jedynie ocenianie
efektów działań postaci lub ewentualnie sprzeciwianie się im, jeśli gracze próbują czegoś niemożliwego. Uczestnicy zabawy, zamiast zadawać
prowadzącemu pytanie: „Czy brama jest otwarta?”,
powinni zadeklarować, że ją otwierają – dopiero
na to Narrator powinien zareagować, potwierdzając fakt otwarcia bramy lub stwierdzając, że jest
ona zamknięta.
Narrator zawsze może manipulować poszczególnymi składnikami świata gry, aby nadać oczekiwany kształt opowieści i zbudować pożądany
nastrój. Realizując określony plan oraz dodając
nowe wątki i zagadki w miarę postępów graczy,
prowadzący rozwija opowieść i zapewnia jej ciągłość. Oczywiście każdą historię, w której wezmą
udział postaci graczy, a przynajmniej jej szkielet,
Narrator musi przygotować przed rozpoczęciem
gry, czemu poświęcony jest następny rozdział.

jaK byĆ dobryM
narraToreM?
Wbrew pozorom nie jest łatwo odpowiedzieć na to
pytanie. Same założenia są bardzo proste, jednak
aby dojść do perfekcji, trzeba dość często prowadzić, stale doskonaląc swoje umiejętności. Nikogo
z was to stwierdzenie nie powinno przerażać. Na
początek wystarczy, że będziecie pamiętali o kilku
podstawowych zasadach, które zebraliśmy tu dla
porządku i dla przypomnienia, pomimo że wspominamy o nich jeszcze w kilku miejscach.
• Przygotuj się. Tym łatwiej poprowadzisz kolejną przygodę, im lepiej się do niej przygotujesz. Gry fabularne są rozrywką, jednak tylko
wtedy będziesz mógł w pełni z niej korzystać,
gdy przed spotkaniem z graczami przemyślisz
sobie najważniejsze elementy przygody, niezależnie od tego, czy wykorzystujesz scenariusz
gotowy, czy własnego autorstwa. Ponadto
spróbuj wyobrazić sobie przebieg kluczowych
scen opowieści z punktu widzenia każdego
z bohaterów. Oczywiście nie oznacza to, że
każdą wolną chwilę musisz poświęcić na rozmyślania o grze, jednak chwila zastanowienia
może ci pomóc odnaleźć się w jakiejś zaskaNarracja
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kującej sytuacji. Prowadząc, możesz starać się
zawsze być o krok przed graczami, lecz nie jest
to łatwe. Pamiętaj, że stanowią oni drużynę,
której członkowie mogą ze sobą współpracować, wspólnie dochodząc do najlepszych
rozwiązań. Dlatego zawsze powinieneś być dobrze przygotowani. Byłoby właściwym, gdyby
prowadzący miał wszystkie notatki dotyczące
prowadzonej opowieści oraz występujących
w niej postaci i innych rekwizytów zawsze ze
sobą. Warto też utrzymywać w nich porządek,
dzięki czemu zawsze będziesz mógł się do nich
odwołać, gdy pamięć zawiedzie. Dzięki takim
przygotowaniom nie powinno zaskoczyć cię
żadne, nawet zupełnie niedorzeczne lub nieprawdopodobne posunięcia twoich graczy.
• Opisuj dokładnie. Przygotowanie się do gry
pomoże ci także dokładnie opisywać otoczenie postaci graczy. Pamiętaj, że słowa Narratora muszą zastąpić wzrok, słuch i wszystkie
pozostałe zmysły bohaterów. Staraj się zatem
opisywać nawet mniej znaczące elementy otoczenia, chyba że gracze sami pomagają w tym
zakresie. Dla przykładu wystarczy porównać
następujące dwa krótkie opisy: „Przyjął was
taki uprzejmy urzędnik w swoim eleganckim
gabinecie” oraz „Gładko ogolony mężczyzna
z małą odznaką korporacji w klapie eleganckiego garnituru wstał zza dużego biurka i wyciągnął do was rękę na powitanie. Potem zaproponowano wam coś do picia i poproszono
o zajęcie miejsc w głębokich fotelach pokrytych czarną skórą”. Który z tych opisów wydaje
się bardziej naturalny i silniej pobudzający
wyobraźnię? Odpowiedź jest chyba oczywista.
Postaraj się, aby każdy z istotnych bohaterów
niezależnych miał swoją stałą i niezmienną,
charakterystyczną osobowość. Warto też pamiętać o roli stereotypów, które w kilku słowach przekazują mnóstwo informacji – jednak
pierwsze wrażenie może być bardzo mylące.
Oczywiście nigdy nie należy przesadzać z ilością dostarczanych graczom informacji, gdyż
przez zbyt dużą liczbę opisów rozgrywka może
toczyć się bardzo wolno. Poza tym gracze zazwyczaj przyjmują, że wszystko, co Narrator
dokładnie omawia, jest ważne i często mylą
trop, skupiając się na detalach, które w rzeczywistości nie mają znaczenia dla intrygi. W każdym razie dzięki sugestywnym opisom gracze
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Cztery typy
Narratorów
W każdej grze fabularnej na opowieści
składają się rozmaite składniki – niektóre
z nich pojawiają się zawsze, inne (na przykład walka) tylko czasami. Każdy z Narratorów odznacza się też indywidualnym
stylem prowadzenia. Różni prowadzący
nastawiają się na różne elementy gry –
wielu z nich zwraca uwagę tylko na niektóre z nich, do pozostałych nie przywiązując
większej uwagi. Z tego względu Narratorów można podzielić na cztery zasadnicze
grupy. Uszeregowano je w kolejności odpowiadającej znaczeniu poszczególnych,
akcentowanych przez prowadzących
aspektów rozgrywki – im dalej na liście
znajduję się dany element, tym większą
rolę odgrywa on w każdej grze fabularnej.
Hierarchia ta nie powinna być zmieniana,
gdyż zapewnia ona zachowywanie podczas gry właściwej równowagi.
Zaznaczmy, że przedstawione poniżej
postawy może nie są jedyne, lecz są za to
dość typowe. Oczywiście podział podano
nie dlatego, aby każdy z prowadzący mógł
siebie zakwalifikować do jednej z tych kategorii, lecz aby przypomnieć o znaczeniu
niektórych elementów rozgrywki.
Niszczyciele. Walka i brutalność nie muszą
być stałym elementem każdej rozgrywki.
To, że można je spotkać w prawie każdym
filmie i książce akcji, wcale nie usprawiedliwia ich obecności. Istnienie pewnych realnych zagrożeń czyni jednak grę emocjonującą, a tym samym ciekawszą. Poza tym
świat gry STALKER ma być realistyczny,
a nasza rzeczywistość jest pełna niebezpieczeństw. Pomimo tego nie należy skupiać się na scenach walki ani zbytnio brutalizować rozgrywki i sugerować graczom,
że siła jest najlepszym argumentem. Niektórzy Narratorzy, preferujący rozgrywki
czysto siłowe, przeciwstawiają postaciom
graczy coraz silniejszych i lepszych bohaterów niezależnych. W takiej sytuacji
większość postaci jest bez szans, wobec
czego gracze albo zaczynają naśladować
swojego Narratora, zaopatrując swoje
postacie w kolejne, skuteczniejsze bronie,
albo godzą się z tym, że ich kolejni bohaterowie są szybko zabijani w ciągu dwóch

lub trzech sesji. Pamiętajmy, że emocjonujące sceny walki niekiedy są niezbędne, jednak nigdy
nie mogą zdominować rozgrywki. Do omawianej grupy można zaliczyć także tych prowadzących,
którzy nie wyrządzają krzywdy postaciom graczy, lecz nieustannie stawiają je w sytuacjach bez
wyjścia, w których żadna z możliwych do podjęcia decyzji nie rozwiązuje problemu i nie zapewnia
naszym bohaterom sukcesu lub bezpieczeństwa.
Stratedzy. Pewna część prowadzących przywiązuje ogromną wagę do mechaniki gry oraz strategicznych aspektów rozgrywki. Często tworzą oni kolejne reguły dodatkowe, ich zdaniem czyniące grę bardziej realistyczną lub sprawiedliwą. Narratorów zaliczanych do tej grupy bardzo często
cechuje wręcz niewolnicze i mechaniczne przywiązanie do zasad, co przykładowo powoduje, że
gracz, który uzyskał o jeden Punkt Sukcesu za mało, nie ma żadnych szans na powodzenie, pomimo starannego przemyślenia swojej akcji i dokładnego jej opisania. Co z kolei inny, bardziej
tolerancyjny prowadzący, który potrafi docenić wysiłek graczy, mógłby uznać za okoliczność łagodzącą. Zasady są istotne, lecz nie wolno pozwolić, aby kiedykolwiek wzięły górę nad fabułą.
Aktorzy. Niektórzy Narratorzy skupiają się na odgrywaniu rozmaitych scenek i występowaniu
w roli różnych bohaterów niezależnych, nakłaniając do tego także pozostałych graczy. Nie jest
to zła praktyka, gdyż odgrywanie jest jednym z najważniejszych elementów gier fabularnych,
lecz jeśli nie będziemy dbać o spójność przygody, to może zmienić się ona w ciąg oderwanych
od siebie scen – co prawda niezwykle zajmujących i zmuszających uczestników do aktywnej gry,
lecz niepołączonych w całość. Narrator nie może pozwalać, aby opowieść traciła spójność – możliwość odgrywania kogoś innego i komunikacji z innymi postaciami jest ważna, jednak zawsze
trzeba mieć na uwadze fabułę całej przygody.
Gawędziarze. Do ostatniej kategorii zaliczamy wszystkich prowadzących, którzy największą
wagę przypisują do tworzenia opowieści i czasem naginają zasady, zachowania bohaterów niezależnych i różne inne elementy tak, aby cała przygoda toczyła się po ich myśli. Jest to normalna
praktyka, gdyż wszystkie nasze historie powinny mieć płynny przebieg, jednak zawsze należy
zachowywać logikę wydarzeń i pamiętać, że nie wolno odbierać graczom władzy nad ich postaciami. To prawda, że jeśli Narrator jest dobry, to może prowadzić opowieść, jak chce, a gracze
nie zorientują się, że są manipulowani. To prawda, że najbardziej należy dbać o opowieść. Nigdy
jednak nie wolno zapominać, że gry fabularne są rozgrywką interaktywną, co oznacza, że gracze mają prawo i powinni mieć aktywny wpływ na kształt przygód. Jeśli sesje będą przypominać
sztuki teatralne, gra stanie się mniej spontaniczna, a decyzje uczestników będą miały jedynie minimalny lub pozorny wpływ na przebieg przygody.
Nawiasem mówiąc, powyższe uwagi dotyczą także graczy, tyle że w nieco mniejszym stopniu.
Teoretycznie skupiają się oni na odgrywaniu swoich postaci zgodnie z wymyśloną fikcyjną osobowością oraz realizowaniu ich dążeń i ambicji, jednak ogólnie rzecz biorąc sposób i styl gry każdego z graczy także zależy przede wszystkim od danej osoby.
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będą łatwo mogli wyobrazić sobie świat roku
2014 i aktywnie go z tobą współtworzyć.
• Bądź konsekwentny. Nie bój się improwizować i tworzyć na bieżąco nowych reguł uzupełniających podstawowe. Jeżeli jakieś zasady
ci nie odpowiadają, to je zmień, jednak dla
twoich graczy powinieneś trzymać się pewnych stałych założeń. Wszystkie wprowadzane
zmiany powinny mieć dobre uzasadnienie. Nie
zapominaj poinformować pozostałych uczestników zabawy o każdej modyfikacji, aby nie
dezorientować ich podczas gry i aby nie mieli
oni później do ciebie pretensji. Wcześniejsze
zaprezentowanie graczom twoich innowacji
pozwoli im wskazać ewentualne słabości nowego rozwiązania i umożliwi jego udoskonalenie. Prowadzący nie może wymuszać stosowania takich reguł, których nikt nie akceptuje.
Jeśli w trakcie każdego kolejnego spotkania
stosujesz inne zasady niż poprzednio, to twój
świat traci spójność i logikę.
• Bądź sprawiedliwy. Nigdy nie faworyzuj
żadnego z graczy i bądź sprawiedliwy. Jest to
szczególnie ważne w takiej grze fabularnej jak
STALKER, która przede wszystkim opiera się
na narracji i opisach akcji bohaterów, a nie
na rzutach kostkami, które decydują za graczy. Każdy powinien mieć takie same szansę.
Każdy musi mieć swoją wielką chwilę i nikt
nie powinien na ten moment czekać zbyt
długo. Niech nikt nie ma lepszych kontaktów lub wyposażenia, niż na to zasłużył – na
wszystko trzeba sobie zapracować. Nie bądź
jednak przesadnie surowy – zawsze nagradzaj
wysiłek graczy, gdyż dopinguje ich to do dalszej i lepszej gry.
• Szanuj postacie graczy. Spróbuj poznać bohaterów prowadzonych przez twoich graczy nie
gorzej niż oni sami, jednak pod żadnym pozorem nie wolno ci ich zmieniać. Nie wolno też
ich zabijać tylko dlatego, że tobie nie odpowiadają. Pamiętaj, że swoje sugestie mogłeś przekazać graczom, gdy tworzyli nowe postacie.
Zbyt częste uśmiercanie postaci, szczególnie,
zanim zdołają zrealizować swoje cele, zabiera
graczom pomysły i czyni ich kolejnych bohaterów coraz uboższymi. W trakcie rozgrywki
staraj się także nie zapominać o wadach i zaletach postaci, gdyż w niektórych sytuacjach
mogą one odgrywać kluczową rolę.
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opowieŚĆ
Główną funkcją każdej gry fabularnej, o której już
wiele razu wspominaliśmy, jest tworzenie historii z
udziałem bohaterów graczy. Możemy powiedzieć,
że bez fabuły nie ma gry. Doskonały system jest niczym bez opowieści. Jednak nikomu, kto sięga po
gry fabularne, nie chodzi o zwyczajne opowiastki,
które można znaleźć w setkach książek i dziesiątkach filmów. Oczywiście są wyjątki. Dobrze napisana książka lub ciekawy film przekazuje nam
pełną akcji historię i wyzwala w nas różne uczucia. Pozwala się odprężyć. Jednak czy czasem, gdy
z napięciem wpatrywaliśmy się w kinowy ekran
lub drżącymi z niecierpliwości palcami przewracaliśmy kartki książki, nie przyszło nam do głowy,
aby krzyknąć do pięknej bohaterki: „Obróć się, on
jest za tobą!”, gdy w mroku za jej plecami czaiło
się zło? Niestety, nie możemy zmienić akcji filmu
lub książki.
W grze fabularnej nie jesteśmy widzami, lecz
aktywnymi uczestnikami, którzy mogą wpływać na
przebieg wydarzeń. Biorąc udział w rozgrywce, nie
tylko możemy zawołać: „Tam, za tobą!”, lecz także
możemy sięgnąć po broń i osłonić własnym ciałem
zdezorientowaną i wystraszoną naszym okrzykiem
dziewczynę. W ten sposób nasza postać staje się
częścią historii opowiadanej przez Narratora.

KreaCja opowieŚCi
Każda opowieść, niczym fabuła książki, składa
się z szeregu rozmaitych scen: walki, pościgów,
romantycznych schadzek, dyskusji pomiędzy bohaterami i tak dalej. Uogólniając, możemy powiedzieć, że piekielna mieszanka zwaną przygodą jest
złożona z trzech głównych składników: rozwiązywania zagadek, interakcji z innymi postaciami
(w co wchodzi bardzo ważny element negocjacji)
oraz walki. Moglibyśmy z pewnością wyróżnić
jeszcze inne elementy, jednak te wymienione powyżej występują w niemal każdej grze fabularnej
i są chyba najważniejsze.
Osoba, która postanowiła zostać Narratorem,
musi wszystkie te składniki dobrać we właściwych
proporcjach i ustawić w odpowiedniej kolejności,
która jako całość będzie miała jakiś sens. W każdej przygodzie, tak jak w każdym utworze literackim bądź jakimkolwiek dziele filmowym, musi
o coś chodzić. Każda opowieść musi mieć jakiś cel.

Dlatego wszystkie historie warto projektować niejako od końca, najpierw na podstawie pierwotnego pomysłu ustalając temat opowieści i jej główny
wątek. Dopiero gdy określimy cel przygody, możemy zacząć zastanawiać się nad tym, jakie środki
pozwalają go osiągnąć. Na początku trzeba ustalić,
jak będzie wyglądał epilog, a dopiero potem możemy wymyślać początek intrygi i jej szczegółowy
przebieg.
Poniżej przedstawiamy skrótowo, jak może
przebiegać wymyślanie nowej opowieści. Oczywiście poniższy schemat nie jest ani jedyny, ani
bezbłędny. Niektóre opowieści trzeba projektować
nieco inaczej. Na przykład historie, które rozgrywają się tylko w jednym, ściśle określonym miejscu i czasie, w których sukces bohaterów graczy
jest uzależniony od tego, jak szybko zorientują się
w sytuacji lub czy zdążą coś zrobić, łatwiej opracowuje się w sposób bardziej liniowy. Zawsze jednak
należy zacząć od pomysłu.
• Pomysł. Wymyślanie nowej opowieści zawsze zaczynamy od prostej idei. Zastanówmy
się chwilę i zapamiętajmy lub zanotujmy, jaki
będzie główny cel przygody. Jaką rolę będą
odgrywać w wymyślonej przez nas intrydze
bohaterowie graczy? Z czym będą musieli się
zmierzyć? Czy ich zadaniem będzie odnalezienie jakiejś ważnej osoby? A może na odwrót,
kogoś trzeba ukryć lub zlikwidować? Może
ktoś chce wrobić postaci graczy w jakieś mętne
machinacje lub nakłonić je do kradzieży cennego artefaktu i w tym celu szantażuje ich
kompromitującymi materiałami? To tylko
kilka drobnych pomysłów z setek, jakie możemy znaleźć w książkach i filmach akcji. Nie
silmy się na zbędną oryginalność. Lepiej, aby
nasze opowieści były dość konwencjonalne,
oparte na znanych schematach, za to dokładnie opracowane. Pamiętajmy, że gracze są nieprzewidywalni, więc każda historia i tak będzie
niepowtarzalna. Na wprowadzanie dodatkowych elementów fabuły jeszcze przyjdzie czas,
teraz nasze pomysły powinny zostać określone
w możliwie prosty i zwięzły sposób.
• Główny wątek. Po obraniu dla nowej opowieści motywu przewodniego należy dokładniej opracować główny wątek historii.
Prowadzący, precyzując pierwotny pomysł,
określa teraz sekrety opowieści i obmyśla, jak
postawione przed bohaterami graczy zagadki

Inspiracje
Sugerujemy, aby Narratorzy czerpali pomysły
na nowe przygody z różnych źródeł, takich jak
książki, filmy i komiksy. Ogólnie warto sięgać
po rozmaite książki poruszające wątki cyberpunkowe i socjologiczne, nie zaszkodzi także
czasem zajrzeć do jakiegoś technothrillera lub
przeczytać jakąś pozycję zaliczaną do nurtu
Hard SF. W tym miejscu chcielibyśmy podsunąć
prowadzącym kilka konkretnych tytułów.
Na pierwszy ogień książki. Nie trzeba chyba
nikomu przypominać, że Piknik na skraju drogi
braci Strugackich jest lekturą obowiązkową,
i to nie tylko dla Narratorów. Jeśli ktoś jeszcze
powieści nie przeczytał, to najwyższy czas się
za tę książkę zabrać. Niezłe wizje bliskiego
zasięgu przedstawił William Gibson w powieści Neuromancer i zbiorze opowiadań Johnny
Mnemonic. Poza tym warto przeczytać 451º
Fahrenheita Raya Bradbury’ego, Rok 1984
George’a Orwella, Nowy wspaniały świat Aldousa Huxleya oraz Wschodzące słońce pióra Michaela Crichtona. Narratorzy powinni sięgnąć
także po takie pozycje z twórczości Philipa K.
Dicka: Ubik, Ostatni pan i władca, Trzy stygmaty Palmera Eldritcha oraz Czy androidy marzą
o elektrycznych owcach? (znane na polskim
rynku także pod tytułem Blade Runner). Jeśli chodzi o polskich autorów, to trzeba sięgnąć po socjologiczne książki Janusza Zajdla,
przede wszystkim polecamy Limes Inferior.
Ciekawymi pozycjami są też książki Rafała A.
Ziemkiewicza: Pieprzony los kataryniarza oraz
Czerwone dywany, odmierzony krok. Do tej nieco chaotycznej listy warto dodać kilka pozycji
poruszających problematykę kontaktu z obcymi – nasuwają się nam Eden, Solaris i Fiasko
Stanisława Lema, a także Kontakt Carla Sagana
i Wędrowcy Bena Bovy. Na koniec polecamy
także inne dzieła braci Strugackich.

Narracja

235

W drugim rzucie zajmiemy się filmami. Na
początek radzimy obejrzeć genialny film Blade Runner (znany także pod tytułem Łowca
androidów) w reżyserii Ridleya Scotta. Film
ten powstał na podstawie książki P. K. Dicka,
lecz jest on w dużym stopniu od niej niezależny. Niezłym widowiskiem są też Strange Days
Katherine Bigelow oraz Hardware Richarda
Stanleya. Istną kopalnią pomysłów i zaskakujących rozwiązań jest serial The X-Files (znany
w Polsce pod tytułem Z Archiwum X) stworzony przez Chrisa Cartera. Nie można zapomnieć
o wymienieniu na tej liście filmu Brazil, w którym znajdziemy wręcz karykaturalny obraz
biurokracji (nakręcił go Terry Gilliam). Można
też zobaczyć ekranizację wspomnianego już
Wschodzącego słońca pod tym samy tytułem,
choć jest ona dużo słabsza od papierowego
pierwowzoru. Na koniec warto wspomnieć
o japońskich filmach animowanych, znanych
jako anime. Bezwarunkowo można tu polecić
filmy Ghost in the Shell Masamune Shirow, Appleseed, cyberpunkową serię Cyber City Oedo
808, a także chyba najsłynniejszy film z gatunku anime, czyli Akirę Katsuhiro Otomo.
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mogą zostać rozwiązane. Przy okazji Narrator
precyzuje, co powinno być celem drużyny.
Inaczej rzecz ujmując, w tym momencie definiujemy i dopracowujemy stojące przed postaciami zagrożenia. Oznacza to, że musimy
pomyśleć o bohaterach niezależnych, których
na tym etapie należy ogólnie opracować, definiując ich rolę w opowieści.
• Możliwe zakończenia. Każda historia musi
mieć swoje rozwiązanie, konkretne zakończenie bądź też kilka możliwych zakończeń,
które Narrator powinien dokładniej określić.
Niektóre z możliwych zakończeń mogą być
dla bohaterów niepomyślne i jest to oczywiste. Trzeba jednak unikać sytuacji, w których
nasze historie niezmiennie będą kończyły się
śmiercią wszystkich postaci, choć nic nie stoi
na przeszkodzie, aby członkowie drużyny parę
razy otarli się o śmierć – o ile tylko potrafimy
poskromić swoje mordercze instynkty i będziemy stale pamiętać, że granica pomiędzy
życiem a śmiercią jest bardzo cienka.
• Początek. Nowa opowieść może się zacząć
od kilku zwyczajnych scen, które połączone
razem poprowadzą bohaterów ku prawdziwemu niebezpieczeństwu i odkryją przed
nimi tajemnice, o jakich im się nawet nie śniło.
Określenie początku fascynującej przygody
będzie łatwym zadaniem, gdy już będziemy
znali wszystkie jej elementy składowe, którymi
zajmowaliśmy się powyżej. Nigdy nie należy
lekceważyć scen otwierających nową historię,
gdyż właśnie od tych pierwszych epizodów zależy, czy gracze zainteresują się nową przygodą
i jak się do niej nastawią. Jeśli nie uda nam się
zbudować właściwego klimatu na samym początku, to prawie na pewno nie osiągniemy go
pod koniec. Rozpoczynające przygodę sceny
powinny zmotywować graczy do działania.
Choć ich postacie mogą zostać wciągnięte
w wir przygody poprzez bezpośrednie działania Narratora, a raczej odgrywanych przez
niego bohaterów niezależnych, gracze mogą
przecież skorzystać z nadarzającej się okazji,
samemu szukając przygody i w ten sposób realizując dążenia swoich postaci. Prowadzący
musi tylko im taką możliwość stworzyć.
• Wątki poboczne. Skoro już znamy główny
wątek nowej przygody i wiemy, od czego zacząć, to możemy teraz komplikować podsta-

wową linię fabuły, dołączając do niej nowe
wątki i nowe epizody. Te zaś mogą się ze sobą
łączyć i tworzyć nowe, rozwijając i komplikując intrygę w nieskończoność. Oczywiście
przygody liniowe, których akcja przebiega
w prostej linii z punktu A do punktu B, są
najprostsze w realizacji, a ich rozgrywanie z
reguły nie nastręcza żadnych trudności, przypominając niekiedy prowadzenie dziecka za
rączkę. Zazwyczaj bardziej rozbudowane opowieści, wzbogacone o różne pomniejsze wątki
poboczne, są ciekawsze i bardziej emocjonujące, choć są też trudniejsze do poprowadzenia i wymagają zarówno od Narratora, jak i od
graczy więcej uwagi. Poszczególne drugoplanowe wątki trzeba umiejętnie wykorzystywać,
łącząc je następnie z główną linią fabularną
w logiczny ciąg wydarzeń. Pamiętajmy, że
większość opowieści składa się ze skończonej
liczby wątków, po których wyczerpaniu dana
historia się kończy. Niektóre z pobocznych intryg wcale nie muszą zostać przez uczestników
rozwiązane w czasie pierwszego spotkania
– jeśli widzimy dla nich lepsze zastosowanie,
jeśli potrafimy na ich podstawie zbudować kolejną przygodę, to nie starajmy się ich na siłę
kończyć razem z głównym wątkiem. Niektóre
poboczne elementy warto zostawić na później
i przekształcić w główny wątek następnej opowieści – w ten sposób możemy dwie kolejne
historie połączyć razem w logiczny ciąg wydarzeń. Nie bójmy się też wyrzucić z projektowanej opowieści pomysłów i całych epizodów,
które do niej nie pasują lub które nie mieszczą
w obrębie wymyślanej historii. Epizody, które
nie wiążą się z główną osią przygody, zamiast
uatrakcyjniać fabułę, w zbyt dużej liczbie
mogą ją uczynić niejasną.
Narrator powinien zawsze tworzyć historie,
mając wzgląd na graczy i ich bohaterów. Świat,
w którym działają postacie, powinien reagować
na dążenia bohaterów i ich życiowe cele. Przygody
i kłopoty stawiane przed graczami i ich postaciami
muszą być powiązane z nimi samymi. Pamiętajmy, że gracze często nieświadomie współpracują
z Narratorem, sugerując mu swoim postępowaniem pewne rozwiązania i dalszy przebieg akcji.
Narrator może i powinien wykorzystywać wszystkie słabości bohaterów graczy, tak jak się to dzieje
w rzeczywistości, w normalnym świecie. Niektóre

elementy związane z przeszłością postaci są przecież doskonałą podstawą dla wielu interesujących
opowieści. Nasze historie tym bardziej będą wciągały graczy, im więcej wątków będzie dotyczyło ich
bohaterów. W szczególności tyczy się to przygód
opartych na większości cieni przeszłości, które gracze mogą wybierać, tworząc swoje postaci.
Interesujące pomysły na całe opowieści, wątki
poboczne i rozwiązania fabularne poszczególnych
scen można i trzeba czerpać z rozmaitych książek
oraz filmów akcji, zarówno fantastycznych, jak
i tych osadzonych w teraźniejszości. Warto zauważyć, że wiele rozmaitych problemów, które zasygnalizowaliśmy w prezentowanej tu wizji świata,
wcale nie jest sprawą przyszłości. Pewne niebezpieczne tendencje obserwujemy już dziś. Dlatego
pomysłów na nowe opowieści możemy szukać także w gazetach i telewizyjnych dziennikach.
Możemy sięgać do komiksów i po przygody
przeznaczone do innych gier fabularnych. Scenariusze do systemów o tematyce bądź uniwersum
pokrewnych grze STALKER można nawet do niej
adaptować. Oczywiście trzeba wprowadzać do nich
niezbędne zmiany dotyczące elementów związanych z mechaniką gry oraz zmodyfikować bezpośrednie odniesienia do aspektów świata innej gry,
odmiennego od tego, który opisujemy w niniejszym podręczniku, jednak przy odrobinie wysiłku
nikomu nie powinno to sprawić problemu.

przykład tworzenia nowej historii
Poniżej spróbujemy na podstawie krótkiego
przykładu przedstawić proces wymyślania nowej
opowieści. O ile któryś z graczy nie przeczytał tej
próbki, każdy z Narratorów może przerobić ją na
normalną przygodę.
• Pomysł. Zadaniem naszych bohaterów będzie
odnalezienie zaginionego dziennikarza.
• Główny wątek. Poszukiwany reporter pisywał
do gazety „The Harmont Post” o rozmaitych
zgromadzeniach religijnych. Ostatnio zaginiony pracował nad nowym, elektryzującym
artykułem na temat jednej z sekt działających
w Harmont. Na dzień przed swoim zniknięciem zapowiedział, że wkrótce dostarczy
długo oczekiwany materiał. Później kontakt z
nim się urwał (być może zauważyliście, że opisane wydarzenia sugerują pomysł na początek
przygody, o czym za chwilę). W rzeczywistości, o czym bohaterowie graczy na początku
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wiedzieć nie będą, poszukiwany dziennikarz
miał powiązania z jedną z korporacji, której
agentom pomagał w rozbijaniu opisywanych
przez siebie stowarzyszeń. Pewnego dnia zrobił coś, czego robić nie powinien. Wtedy postanowiono go usunąć, winą za to obarczając
jedno z ostatnio opisanych przez poszukiwanego reportera zgromadzeń religijnych.
• Możliwe zakończenia. Bohaterowie graczy,
poszukując wskazówek i informacji, mogą
nawiązać bliższą znajomość z członkami
sekty, która miała być tematem zapowiadanego artykułu. Zgromadzenie to powinno
być nastawione do świata raczej w pokojowy
sposób, co powinno zasugerować graczom, że
stawiane mu zarzuty są, jeśli nie fałszywe, to
przynajmniej trochę naciągane. Postaci gra-
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czy, kierując się wskazówkami otrzymanymi
od członków sekty i znajomych reportera,
powinny odnaleźć ciało zaginionego. Poza
tym należy stworzyć im możliwość odkrycia
powiązań dziennikarza z konsorcjami. Jeśli
bohaterowie podążą złym tropem, zapewne
zaczną mylnie oskarżać przedstawicieli sekty.
Gracze mogą też zawalić sprawę i nic nie znaleźć. Narrator oczywiście powinien w trakcie
gry podsuwać im różne wskazówki, lecz nie
należy czynić tego w nachalny sposób – gracze także muszą włożyć w grę trochę wysiłku.
Dopiero gdy zaczną zadawać logiczne – według prowadzącego – pytania, należy ich wynagrodzić kilkoma cennymi informacjami.
W tego rodzaju opowieściach śladów nie
można ukrywać zbyt głęboko, gdyż w takim

wypadku śledztwo nigdy nie zostanie ukończone a zrezygnowani gracze się poddadzą.
• Początek. Bardzo standardowy, lecz w tym
wypadku nie będzie to razić. Dla uproszczenia
przyjmijmy, że uczestnicy sesji są początkującymi graczami, którzy jeszcze nie identyfikują
się zbyt dobrze ze swoimi postaciami. Trudno
zatem od nich oczekiwać, aby samodzielnie
poszukiwali nowych przygód. Stąd też opowieść powinna się zacząć w chwili, gdy jeden
lub kilku z bohaterów otrzyma od redaktora
naczelnego gazety „The Harmont Post” zlecenie odnalezienia „pracowitego i wartościowego współpracownika”. Redaktor może
uwiarygodnić się w oczach postaci (czyli
graczy), stwierdzając, że śledztwo wymaga
dużego zaangażowania i delikatności, której
ciężko oczekiwać od skorumpowanej policji.
Byłoby dobrze, gdyby otrzymujące zlecenie
postaci albo były detektywami, albo miały
jakieś powiązania ze zleceniodawcą, na przykład przez znajomości. W innych wypadkach
warto dla zachowania realizmu opracować
nieco inne rozpoczęcie przygody, wykorzystujące na przykład powiązania rodzinne.
• Wątki poboczne. Dla komplikacji można
wprowadzić do opowieści dodatkowy wątek.
Przykładowo przyjmijmy, że jeden z szefów
sekty postanowi skorzystać z okazji i spróbuje
obarczyć odpowiedzialnością za zaginięcie
dziennikarza głównego ideologa zgromadzenia. Ambitny hierarcha chce zwolnić dla siebie
kolejne wysokie stanowisko, wykorzystując do
tego nieświadomych jego planów członków
drużyny. Oczywiście wątek ten wprowadzi
sporo zamętu do śledztwa, jeśli jednak przyjmiemy, że dwulicowy przywódca jest bardzo
niecierpliwy, a także trochę zbyt pewny siebie,
jego prawdziwe pobudki powinny stać się
łatwe do rozszyfrowania.
Prowadzący może specjalnie do tej krótkiej
opowieści wymyślić nową sektę lub też wykorzystać jedną z opisanych w podręczniku – w drugim wypadku sugerujemy skorzystanie z jednego
z mniejszych odłamów sekty Kosmicznej Nirwany. Rozwikłanie zagadki i pomyślne zakończenie
opowieści przy dobrej woli Narratora powinno
przynieść postaciom nowe i ciekawe powiązania
w nietypowym środowisku, które kiedyś, w dalekiej przyszłości, mogą stać się dla nich użyteczne.

porZądKowanie poMySŁÓw
Gdy już będziemy znali wstępne zarysy nowej
opowieści, określone wedle schematu opisanego
w podrozdziale Kreacja opowieści, możemy zabrać się za porządkowanie pomysłów i spisywanie
wszystkich wątków wymyślonej przygody. Każdy
Narrator powinien dokładniej określić, jak będzie
wyglądało wprowadzenie do opowieści i jakie ważne wydarzenia poprzedzą chwilę, w której bohaterowie graczy wkroczą do akcji. Oczywiście trzeba
się także zająć wszystkimi scenami o kluczowym
znaczeniu, które dostarczają graczom ważnych
informacji lub zawierają walki. Nie wolno także
zapomnieć o głównych bohaterach niezależnych,
których powinniśmy teraz dokładnie opracować
– zagadnienom związanym z ich wymyślaniem
poświęciliśmy odrębny rozdział.
Warto przed samą rozgrywką uporządkować
notatki, gdyż pozwala to uniknąć później rozmaitych nieścisłości i bałaganu, a każdy prowadzący,
czyniąc to, będzie mógł jeszcze dopracować rozmaite drobne szczegóły.
Narratorzy dla swojej wygody mogą podzielić opowieści na odrębne elementy, podobnie jak
pisarze dzielą książki na tomy, części i rozdziały.
Dla pewnej standaryzacji postanowiliśmy zaproponować pewien ramowy styl dzielenia przygód
na fragmenty, a te pokrótce zdefiniować (układ ten
zastosowano, spisując opowieść Korporacyjne machinacje zamieszczoną w tym podręczniku). Prowadzący, którzy preferują luźny, bardziej opisowy
i mniej uporządkowany styl, oczywiście mogą się
do tych założeń nie stosować, jednak powinni je
znać, gdyż do nich będą dostosowane wszystkie oficjalnie publikowane opowieści do gry STALKER.
• Akt. Każda kompletna opowieść składa się
z jednego lub wielu aktów. Aktem nazywamy
serię scen, które zebrane razem tworzą jedną
część danej historii służącą jakiemuś celowi,
kompletny element przygody ograniczony
umownymi ramami czasowymi lub szeregiem wątków, które mają zostać wyjaśnione
bądź wprowadzone do opowieści w określonym momencie (spisując sceny składające
się na dany akt, możemy sobie dla ułatwienia
z góry określić jego rolę w całej historii).
Aktem może być ciąg scen wprowadzający
bohaterów graczy i zawiązujący przygodę lub
też sceny, w których gracze wypełniają jakieś
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zadanie. W jednym akcie mogą się także zamykać sceny kończące opowieść, od których
rozegrania zależy, czy gracze zakończą daną
historię swoim sukcesem bądź porażką.
• Odsłona. Odsłona jest jedną z części aktu.
Ramy odsłon są określane mniej precyzyjnie
i choć czasem mogą się niemal dokładnie pokrywać z ramami pojedynczych scen, nie jest
to żadną regułą, gdyż zdarzają się również
odsłony złożone z wielu scen. Odsłona może
być jednym z drobnych epizodów lub też alternatywną wersją aktu, który odgórnie podzielono na zestawy scen odpowiadające poszczególnym opcjom stojącym w tym akcie przed
postaciami graczy. Odsłona może też być zbiorem elementów związanych z jednym z kroków, który muszą wykonać gracze, aby przejść
do następnego etapu opowieści. W niektórych
odsłonach czasem biorą udział tylko niektórzy bohaterowie graczy, zazwyczaj wtedy,
gdy drużyna podzieli się na dwie lub więcej
mniejszych grup. W przeciwieństwie do scen,
poszczególne odsłony mogą mieć przebieg
równoległy. Oznacza to, że w czasie, gdy część
bohaterów realizuje jakieś zadanie w jednym
miejscu, reszta drużyny może przeprowadzać
zupełnie inną akcję na drugim końcu miasta (obie wymienione akcje będą zamknięte
w ramach odrębnych odsłon). Niekiedy aktów
nie dzieli się dodatkowo na odsłony, jeśli są
one dość krótkie (gdy na przykład składają
się tylko z kilku scen) lub gdy ich fabuła jest
liniowa, a bohaterowie są bardziej widzami niż
aktywnymi uczestnikami mogącymi w dużym
stopniu wpływać na przebieg wydarzeń.
• Scena. Sceną nazywamy pojedynczą serię
akcji podejmowanych przez postacie, włączając w to interakcję z innymi bohaterami, przy
czym działania te mają miejsce tylko w jednej
lokacji lub stale obracają się wokół jednego,
umiejscowionego wydarzenia. Sceny zawsze
są ułożone liniowo, co oznacza, że nie można
rozpocząć kolejnej sceny z tymi samymi bohaterami, zanim nie zamknie się poprzedniej.
Ponadto w każdej scenie zawsze jest zachowywana ciągłość czasu, a zatem Narrator
nie może niejako skracać przebiegu akcji, co
przykładowo czyni się często w trakcie przemieszczania się postaci pomiędzy odległymi
od siebie miejscami (nawiasem mówiąc takie
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skróty często wyznaczają ramy poszczególnych scen). W trakcie jednej sceny postać
może oczywiście przemieścić się z jednej lokacji do drugiej, jednak czynność ta także zostanie w scenie uwzględniona i będzie jej częścią.
Aby to sobie lepiej wyobrazić, uznajmy, że
bohaterom stale towarzyszy kamera, która bez
przerwy rejestruje wszystkie ich poczynania.
Mając to na uwadze, należy podobnie interpretować wszelkie inne akcje, stale pamiętając
o zachowywaniu ciągłości wydarzeń.
Oto przykład pokazujący granice poszczególnych scen. Załóżmy, że zadaniem
drużyny pracującej dla rządu jest zlikwidowanie niewielkiej grupy przestępczej. Po paru
dniach poszukiwań bohaterowie odkryli,
gdzie mieści się kryjówka poszukiwanych
osobników i postanowili do niej wkroczyć.
Pierwsza scena będzie przedstawiała przygotowania bohaterów przed rozpoczęciem akcji
– badanie otoczenia, zabezpieczanie dróg odwrotu i podobne czynności. Gdy drzwi magazynu, będącego siedzibą przestępców, otworzy
kopniak jednej z postaci, rozpocznie się następna scena, która będzie trwała najpewniej
do chwili zakończenia działalności bohaterów
graczy w kryjówce poszukiwanych lub do momentu opuszczeniu magazynu przez drużynę.
W tym przykładzie granice scen wyznaczone
zostały przez łatwo zauważalne ograniczenia
przestrzenne (akcja jest zlokalizowana na zewnątrz danego obiektu i wewnątrz niego).
Inny przykład. Załóżmy, że postaci graczy dokonały zuchwałej akcji dywersyjnej
w jednej z fabryk należących do konsorcjum
New Resource Company. Niestety, bohaterom
nie udało się uniknąć wykrycia i teraz mkną
przez podmiejskie osiedla w stronę starego
centrum, usiłując zgubić jadące za nimi auta
korporacji NRC. Cała pogoń zamyka się
w jednej scenie, która rozpoczęła się w chwili
wykrycia postaci w fabryce i która będzie
trwała do momentu, gdy pościg się zakończy
(granice sceny wyznaczają ramy zdefiniowane
przez kolejne wydarzenia; zauważmy też, że
w jednej scenie zawiera się przemieszczenie
postaci graczy z miejsca na miejsca). Przykładowym zakończeniem sceny pościgu może
być zarówno sytuacja, w której okazuje się, że
wszelkie drogi ucieczki zostały zablokowane

przez przeważające siły NRC, jak i moment
zaparkowania samochodu w ciemnym zaułku,
gdzie bohaterowie postanowili się zatrzymać,
aby ochłonąć i chwilę odpocząć po szczęśliwym zgubieniu pościgu w plątaninie uliczek
starych dzielnic Harmont.
• Rundy. Sceny niekiedy będą dzielone na krótkie, umowne fazy zwane rundami. Zazwyczaj
nie jest to konieczne, gdyż na ogół nie trzeba
dokładnie określać kolejności działań poszczególnych bohaterów. Element ten staje się
istotny dopiero w trakcie walki, od której wyniku przecież często będą zależały dalsze losy
postaci. Dokładniej rzecz biorąc, sceny dzieli
się na rundy, gdy przystępujemy do rozgrywania walki przy użyciu sposobu precyzyjnego,
który został dokładnie opisany w poprzedniej
części podręcznika.
Każda runda jest podzielona na kilka faz.
Najpierw ustalana jest kolejność, w jakiej będą
wykonywane czynności bohaterów biorących
udział w scenie, potem gracze i prowadzący
deklarują akcje poszczególnych postaci, a na
końcu przystępuje się do testowania ustalonych akcji, przy czym wcześniej Narrator
musi w sekrecie ustalić ich poziomy trudności. Przypominamy o tym dlatego, że należy
tu podać dwie dodatkowe uwagi uzupełniające
te mechaniczne zasady o elementy związane
z prowadzeniem opowieści. Po pierwsze, Narrator zawsze musi pamiętać o dokładnym informowaniu graczy o stanie pola walki po zakończeniu każdej rundy. Dzięki temu zawsze
będą oni wiedzieć, jakie mają w danej chwili
możliwości i co zagraża ich postaciom. Po drugie, prowadzący musi w tymże opisie uwzględnić efekty właśnie wykonanych czynności, co
zazwyczaj jest dokonywane w trakcie interpretowania wyników testów.
• Antrakt. Kolejne części opowieści rozdzielają
przerwy, podczas których postaci graczy przemieszczają się pomiędzy różnymi lokacjami,
śpią, jedzą, odpoczywają i wykonują wiele
innych codziennych czynności zupełnie lub
tylko częściowo niezwiązanych z fabułą toczącej się historii. Wydarzenia składające się na
akcję kolejnych przygód są wszakże tylko epizodami w mniej lub bardziej ustabilizowanym
życiu bohaterów graczy. Muszą oni przecież
jakoś zarabiać na swoje utrzymanie i wypeł-

niać różne związane z tym obowiązki. Przyjmując nawet, że wydarzenia prezentowane
w kolejnych opowieściach dość ściśle wiążą
z profesjami postaci (przykładowo mogą oni
być agentami rządowymi, którzy wykonują
tajne misje lub śledzą nielegalny obrót obcą
technologią), to i tak rozmaite misje i zadania przez nich wykonywane nie wypełnią im
całego przeznaczonego na pracę czasu. Jeśli
przypomnimy sobie kilka widzianych ostatnio
filmów akcji, to z pewnością zauważymy, że
ich reżyserzy nie poświęcają zbyt wiele czasu
na przedstawianie codziennych zajęć filmowych bohaterów. Podobnie powinien czynić
Narrator, opuszczając to, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi aktami lub odsłonami.
Podsumowując, trzeba powiedzieć, że wydarzenia rozgrywające się w antrakcie nigdy nie muszą
być odgrywane i tylko w uzasadnionych wypadkach
uczestnicy rozgrywki powinni zajmować się niektórymi elementami dnia powszedniego w aktywny
sposób. Dotyczy to przykładowo zaopatrywania się
w ogólnodostępne materiały i narzędzia, przygotowywania sprzętu do akcji, zajmowania się swoim
mieszkaniem i tym podobnych rzeczy. Prowadzącemu nie wolno przyjmować, że gracze pamiętali
o załatwieniu wszystkich potrzebnych dokumentów
lub o kupieniu niezbędnego sprzętu, gdyż to oni
powinni o tym pamiętać i o tym decydować. Nie
trzeba jednak od razu włączać do opowieści scenek
przedstawiających zakupy w sklepie lub wynajmowanie samochodu, nawet jeśli te wydarzenia mają
lub będą miały wpływ na jej przebieg, gdyż nie są
one niczym innym jak tylko formalnościami.

KLiMaT opowieŚCi
Świat roku 2014 to nowa, choć niezbyt odległa
epoka. Epoka plastykowego szczęścia, urojonego
dobrobytu i iluzorycznej wolności. Ludzie, zewidencjonowani przez dziesiątki systemów bankowych, policyjnych, ubezpieczeniowych i innych,
utracili wolność. Konsorcja trwają w stanie zimnej
wojny, a kontrolowane przez nich rządy państw,
wplątane w niekończącą się sieć układów i powiązań, wydają już prawie wyłączne ustawy dogodne
dla tej bądź innej firmy. W krajach uprzemysłowionych ostało się niewielu uczciwych ludzi, gdyż
każdy szuka dla siebie bezpiecznego kącika i usiłuje zabezpieczyć sobie tyły, a korupcja szerzy się
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nie gorzej niż zarazy w średniowieczu. Tymczasem
ONZ stała się molochem przeżartym przez agentów różnych korporacji i pogrążonym przez potwornie przerośniętą biurokrację.
Tak wyglądają lata dwudzieste następnego
wieku. Przedstawiony w tym podręczniku obraz
przyszłości jest oparty na powieści braci Strugackich, jednak w rzeczywistości jest on naszą (autorów gry) wizją świata. Cały szum wokół artefaktów
i Lądowania był dla nas jedynie pretekstem do
pokazania problemów codzienności. Rozwijając
główne wątki Pikniku na skraju drogi postanowiliśmy przy okazji pokazać rozmaite niebezpieczne
tendencje, jakie możemy zauważyć w naszym społeczeństwie ostatnich lat drugiego tysiąclecia.
Obraz świata zawsze będzie zależeć tylko od
Narratora. To on jest oczyma i uszami bohaterów,
i to przed nim stoi zadanie stworzenia odpowiedniego klimatu oddającego realia i stan zagrożenia
panujący w następnym stuleciu. W zależności od
tego, jakie wątki zostaną przez prowadzącego silniej zaakcentowane, na co położy on większy nacisk, a co zignoruje lub pominie, taki będzie świat,
w którym będą żyć postaci graczy. I ten właśnie
świat będzie dla nich prawdziwy.
Dalej znajdziecie listę przykładowych pomysłów na rozmaite opowieści. Niektórym z nich
można nadać dość dowolny charakter, akcentując
tylko te elementy, które was interesują. Inne zaś
zmuszają do obrazowania świata w bardziej jednoznaczny sposób. Wybór właściwego nastroju
pozostaje w rękach Narratora, gdyż podobnie jak
każda przygoda ma wiele zakończeń, tak i zaprezentowany w tym podręczniku obraz świata jest
tylko jedną z możliwości, jednym z hipotetycznych
rozwinięć wizji braci Strugackich. Od prowadzącego zależy, czy kończące książkę Piknik na skraju
drogi słowa: „szczęście dla wszystkich za darmo”,
będą oznaczać prawdziwe szczęście bądź też komercyjną iluzję. Czy słowa: „niech nikt nie odejdzie skrzywdzony” będą prawdą, czy też jedynie
fałszywą propagandą lub pustym sloganem powtarzanym przez bezsilnych i pozbawionych prawa do
wolnego słowa ludzi.
Gra STALKER może być grą detektywistyczną, może być cyberpunkową wizją przyszłości,
może też być grą o wolności w totalitarnym świecie, w którym nieomal absolutna dominacja konsorcjów jest rzeczą oczywistą bądź publiczną tajemnicą. Wybór należy do prowadzącego.
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prZyKŁadowe
STyLe opowieŚCi
Opisane poniżej pomysły na rozmaite przygody
lub kampanie złożone z wielu łączących się ze sobą
opowieści podzielono na grupy, z których każda wyróżnia się określoną tematyką lub wątkiem
przewodnim. To właśnie te elementy nadają przedstawianej wizji świata, a tym samym przygodom
naszych bohaterów, szczególnego charakteru.
• Nielegalna eksploracja. Opowieści, w których
występują wątki związane z nielegalną eksploracją i czarnorynkowym obrotem obcymi
technologiami, mogą być bardzo emocjonujące i ryzykowne zarazem. Postacie przykładowo mogą przygotować wyprawę do Strefy
po bardzo cenny artefakt lub ich dużą partię.
Same przygotowania do ekspedycji mogą być
równie pasjonujące i niebezpieczne, jak przeprawa przez Strefę, choć eksploracja miejsca
Lądowania również może dostarczyć wielu
mocnych wrażeń. Warto nadmienić, że zdobycie artefaktu może się okazać dopiero początkiem prawdziwych kłopotów.
• Bojownicy o wolność i demokrację. Bunt
przeciwko obecnemu porządkowi może stać
się doskonałym motywem przewodnim dla
wielu opowieści. Bohaterowie mogą rozpocząć
przygody od sabotowania nowych projektów
korporacji, wprowadzać zamęt informacyjny
i na wiele innych sposobów walczyć z uciskiem. Opowieści można konstruować w formie misji, na które bohaterowie są wysyłani
przez macierzystą organizację, próbującą się
przeciwstawić wszechobecnej kontroli konsorcjów. Z czasem nowe historie będą się zawiązywały same, na przykład w miarę popełnianych
przez graczy błędów, które będą naprowadzały
agentów korporacji na ślad postaci. Bunt bohaterów może mieć dwa podłoża – polityczne lub
ekologiczne. Wszystko zależy od tego, które
wartości są graczom bliższe.
• Wielki brat na ciebie patrzy. Jest to bardziej
zaawansowana wersja powyższego pomysłu,
która powinna zostać umieszczona w zmodyfikowanej wersji świata przedstawionego
w tym podręczniku. Chcąc prowadzić przygody utrzymane w tym stylu, trzeba założyć,
że nadszedł nowy, wspaniały świat, całkowicie
opanowany przez konsorcja, które wprowa-

Budowanie klimatu
Klimat opowieści budujemy nie tylko poprzez dobór tematu historii do pożądanego przez nas nastroju. Ważne jest nie tylko to, co opowiadamy, lecz także sposób, w jaki to robimy. Właściwe emocje
możemy u uczestników zabawy wywoływać na mnóstwo mniej lub bardziej skomplikowanych sposobów. Pamiętajmy, że nastrój, jaki będziemy budować w trakcie rozgrywania kolejnej opowieści,
pozostanie nie bez wpływu na reakcje graczy, ich sposób gry i stopień zaangażowania w rozgrywkę.
Sposób, w jaki będziemy się odnosić do graczy podczas rozgrywki, szczególny sposób mówienia (suchy, beznamiętny, złośliwy, słodki), charakterystyczne gesty, może wyrażać uczucia, które chcemy
wzbudzić u uczestników zabawy, którzy często nieświadomie naśladują zachowanie prowadzącego.
Szukając wzorców zachowań, możemy obserwować aktorów w teatrze i ﬁlmowych bohaterów.
To jednak nie wszystkie metody budowania klimatu. Możemy też do tego celu wykorzystywać stylową muzykę, która cicho puszczona w tle będzie delikatnie oddziaływać na wszystkich zebranych
(polecamy nastrojową i dobrze oddającą wielkomiejskie klimaty płytę Vangelisa The City; warto też
sięgnąć po inną płytę tego samego artysty, będącą muzyczną ilustracją do ﬁlmu Blade Runner). Bardziej ambitni Narratorzy mogą dobierać muzykę indywidualnie do każdej odsłony lub sceny. Jeśli
przykładowo nasi bohaterowie znajdą się w nocnym lokalu, prowadzący może puścić w tle agresywną muzykę techno, natomiast podczas rozgrywania scen walki Narrator prawdopodobnie przerzuci
się na pompatyczną muzykę ﬁlmową lub drapieżny heavy metal.
Warto wspomnieć, że klimat rozgrywki będzie także budowany przez sposób, w jaki będziemy serwowali uczestnikom wszelkie opisy, których rolę często podkreślamy. Na przykład nastrój grozy lub
tajemnicy możemy tworzyć poprzez niedomówienia, kryjąc szczegóły otoczenia w wyimaginowanym mroku. Jeśli do tego uda nam się zorganizować spotkanie późnym wieczorem i wszyscy zgromadzą się pokoju pogrążonym w półmroku, to gracze naprawdę poczują się osamotnieni i zagrożeni
przez otaczające ich cienie.
Jeśli postanowiliśmy utrzymywać rozgrywkę w jednej tonacji, to nie wolno nam tolerować ciągłych
zmian nastroju lub obcych wtrętów. Przed rozpoczęciem prowadzenia powinniśmy zdecydować, na
jakie emocje będziemy kładli nacisk i tych założeń później musimy się trzymać. Musimy też być konsekwentni i przykładowo, decydując się na powagę, nie możemy sobie pozwolić choćby na jeden głupi żart, gdyż zaprzepaścimy nim cały wysiłek włożony w stworzenie pożądanego nastroju. Nie jest
łatwo zbudować właściwy klimat, a tym bardziej utrzymywać go przez cały czas, jednak to właśnie
powinno być naszym celem.

dziły rządy totalitarne w swojej istocie. Gracze
zaś wcielają się w ludzi obciążonych Skażeniem, którzy próbują uciec spod wszechobecnego nadzoru tych gigantycznych firm.
• Wszyscy ludzie prezydenta. Konsorcja dążą
do podporządkowania sobie całego świata,
a bohaterowie mogą stać się częścią tego przedsięwzięcia. Postaci graczy nie będą niezależnymi i buntowniczymi stalkerami, lecz ludźmi,
którzy postanowili skorzystać z możliwości
oferowanych przez korporacje i sprzedać swoje
ideały za szereg przywilejów i duże pieniądze.
W zamian bohaterowie muszą wykonywać rozmaite zadania dla swoich mocodawców, mające

na celu między innymi eliminację przedstawicieli legalnej i nielegalnej konkurencji, znajdywanie przecieków informacji i tym podobne.
Aby gracze się nie nudzili, Narrator musi im
udowodnić, że potęga konsorcjów chwilami
jest wciąż iluzoryczna i że ich przeciwnicy
także mają coś do powiedzenia – inaczej już
dawno zostaliby usunięci.
• Sny o potędze. To nieco zmodyfikowana wersja poprzedniego pomysłu. W tym wypadku
zakładamy, że gracze wcielają się w urzędników średniego lub wysokiego szczebla jednego z konsorcjów, którzy pragną dojść do
władzy. Jest to pomysł przeznaczony tylko dla
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doświadczonych i ambitnych Narratorów, którzy chcą i potrafią prowadzić rozgrywki stale
obracające się wokół wątków politycznych
i gospodarczych. Bohaterowie graczy będą musieli umiejętnie manipulować ludźmi, korzystając ze swego sprytu i rozległych wpływów,
aby utrzymać się na stanowiskach i nie wypaść
z gry o władzę. Inaczej rzecz ujmując: kontroluj lub bądź kontrolowany. W przygodach zaliczanych do tej grupy nie ma zbyt wiele akcji,
jednak dla dojrzałych graczy takie opowieści
mogą być niezwykle ciekawe.
• Chronić i służyć. Gracze będą wcielać się
w agentów rządowych wykonujących swoje
obowiązki związane z walką z przestępczością
zorganizowaną, nielegalnym przemytem obcych technologii lub żywego towaru i tym podobne. Choć opowieści z tej grupy mogą przypominać nieco te opisane w punkcie „Wszyscy
ludzie prezydenta”, pamiętajmy, że tym razem
postaci nie służą jakiejś firmie kierującej się
swoimi prywatnymi interesami, lecz państwu.
To prawda, że w roku 2014 korupcja przybrała
ogromne i zastraszające rozmiary, jednak bohaterowie mogą należeć do tych ostatnich
sprawiedliwych. Dzięki temu uzyskamy kolejny temat na opowieści, czyli walkę z korupcją prowadzoną przez ostatnich zwolenników
niezawisłości państwa.

BOHATEROWIE
NIEZALEŻNI
Postacie należący do graczy stanowią tylko drobny ułamek społeczności zamieszkującej Harmont,
tak jak mieszkańcy tego miasta składają się jedynie
na znikomą część wszystkich mieszkańców Ziemi.
Obok nas, zarówno w rzeczywistym, jak i w fikcyjnym świecie, żyją setki i tysiące ludzi, których
zaczynamy dostrzegać dopiero w chwili nawiązania z nimi kontaktu. Dlatego w opowieściach przeważnie pojawiają się jedynie ci, którzy mają do
odegrania jakąś rolę. Wszystkie takie postaci, które nie są pod kontrolą żadnego z graczy, nazywamy
bohaterami niezależnymi. Są oni w razie potrzeby
wymyślani i odgrywani przez Narratora.
Niektórym z bohaterów niezależnych prowadzący przypisuje rozmaite ważne zadania, inni zaś

jedynie uzupełniają dekoracje. Niektórych gracze znienawidzą, a innych polubią. Jednych będą
prosić o pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach,
a drugim będą utrudniać życie. Wielu bohaterów
niezależnych wystąpi tylko jednorazowo w jakimś
drobnym epizodzie i tylko wybrane postacie będą
odgrywały znaczące role. Choć może być i tak, że
kilku z nich gracze będą spotykać w wielu kolejnych historiach.
Ogólnie Narrator nie musi tworzyć od zera
wszystkich bohaterów niezależnych, jacy mają
szansę pojawić się w opowieści, a tym bardziej
tych, którzy są jedynie mało znaczącymi statystami. Jeśli gracze wystawią jednego z nich na próbę
lub zaczną z nim walczyć, to Narrator może skorzystać z podanych poniżej kilku gotowych wzorów postaci. Przedstawiają one cechy przedstawicieli kilku typowych profesji. Ponadto prowadzący
mogą wykorzystywać jako gotowych bohaterów
niezależnych bohaterów wzorcowych z drugiej
części podręcznika, modyfikując lub dostosowując
ich cechy i życiorysy do bieżącej opowieści. Narratorzy mogą też po wprowadzeniu mniejszych
lub większych zmian ponownie użyć bohaterów
niezależnych opisanych w historii Korporacyjne
machinacje, którą można znaleźć w dalszej części
podręcznika.
Na nieszczęście dla Narratora wybrani bohaterowie niezależni mogą być na tyle istotni dla całej
opowieści, że powinien stworzyć ich od podstaw.

OPRACOWYWANIE
BOHATERÓW NIEZALEŻNYCH
Narrator, tworząc nową opowieść, powinien
określić, którzy spośród występujących w niej bohaterów niezależnych będą odgrywać kluczowe
role, gdyż te postaci należy opracować bardziej
szczegółowo. Oczywiście i w tym wypadku można
sobie pomóc, sięgając po bohaterów wzorcowych
i rozmaitych gotowych bohaterów niezależnych,
jednak im ważniejsza postać, tym lepiej powinna
być przemyślana i staranniej zaprojektowana.
Warto pamiętać, że klimat opowieści budujemy, nie tylko umiejętnie przedstawiając otoczenie,
lecz także właściwie dobierając wygląd i charakter
bohaterów niezależnych. Im więcej trudu włożymy
w przygotowanie niektórych postaci, tym łatwiej
będzie uczestnikom zabawy uwierzyć w ich istnienie, gdyż wydadzą im się bardziej wiarygodne.
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Znaczenie postaci a pula
punktów na umiejętności
Rola postaci

Liczba PP

Statysta (sprzedawca w sklepie)

16

Postać drugorzędna (wyszkolony ochroniarz)

18

Przeciętny bohater (łowca nagród)

20

Znaczący bohater (doświadczony dziennikarz)

22

Gruntownie wykształcony (młody naukowiec)

24

Bardzo groźny przeciwnik (agent konsorcjum)

26

Przystępując do opracowywania głównych
bohaterów niezależnych warto zastosować pewien
schemat. W pierwszej kolejności należy określić
koncepcję i przeznaczenie danego bohatera niezależnego, które w dużej mierze narzuca planowane
dla niego miejsce w opowieści. Narrator następnie
powinien dokładniej scharakteryzować osobowość danej postaci i jej dążenia.
Prawdopodobnie w trakcie określania charakteru tworzonego bohatera niezależnego prowadzący zacznie wyobrażać sobie jego wygląd
i typowe wzorce zachowań. I taki też jest następny krok – wstępną wizję należy niejako ucieleśnić.
Oczywiście stworzenie kilku mniej lub bardziej
znaczących bohaterów niezależnych nie jest łatwe,
jednak nie wszyscy muszą być oryginalni. Im bardziej stereotypowa jest postać, tym łatwiej ją zapamiętać i tym łatwiej jest się w nią na moment
wcielić. Pamiętajmy przy tym, że gracze także
myślą stereotypami, dlatego czasem opis postaci,
który im przekażemy, może ich zmylić, gdyż nie
od razu zrozumieją, że chcieliśmy być oryginalni
(możemy to celowo wykorzystać). Miejmy jednak
na uwadze, że o charakterze danego bohatera zawsze świadczą jego czyny, zatem jeśli tylko gracze
będą mieli szansę przyjrzeć się jego zachowaniu, to
wkrótce zrewidują swoje sądy.
Gdy wizja nowego bohatera niezależnego
wykrystalizuje się do końca w naszym umyśle, to
możemy ją przelać na papier, przy okazji określając wszystkie elementy związane z mechaniką gry
(czyli atrybuty podstawowe i umiejętności danej
postaci). Cechy oczywiście powinniśmy kupować
w zgodzie z pierwotnymi ustaleniami, co oznacza,
że jeśli przykładowo wymyślany bohater ma być
chudym, niskim i wręcz niepozornym człowieczkiem, to nie może on mieć atrybutu Ciało o wysokiej randze.
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Rozdział czwarty

Wskazane jest, aby dopracowując postać,
zwracać większą uwagę na jej opis ogólny niż na
elementy związane głównie z mechaniką gry.
Przygotowany zestaw cech oraz lista wad i zalet
powinny przede wszystkim pomagać Narratorowi
w poprawnym odgrywaniu danego bohatera niezależnego, przypominając o jego ograniczeniach.
Wszystkie elementy związane z mechaniką winny
być raczej rzadko używane, z wyjątkiem scen walki, podczas których należy zachowywać bezstronność i sprawiedliwe rozstrzygać wszystkie akcje.
Wielkość puli Punktów Postaci przeznaczonej
na zakup atrybutów podstawowych powinna być
taka sama jak w przypadku bohaterów graczy, czyli
wynosić 16 punktów. Wielkość puli przeznaczonej
na zakup umiejętności ogólnie jest bez znaczenia,
choć liczba Punktów Postaci przydzielona danej
osobie powinna korespondować z jej wiekiem
i wykształceniem. W razie wątpliwości można
skonsultować się z zamieszczoną obok tabelą. Jedynie wady i zalety powinny być odpowiednio
zbilansowane, czyli zakupione za identyczne pule
punktów. Nie ma górnej granicy, do której wolno
kupować wady i zalety dla bohaterów niezależnych, jednak każda zaleta powinna mieć pokrycie
w Punktach Postaci, co oznacza, że jednocześnie
trzeba wykupić odpowiednio dużo wad. Kupując
kolejne wady i zalety dla danego bohatera niezależnego, należy nie tylko kierować się ich atrakcyjnością, lecz także zgodnością z koncepcją postaci.
Przypominamy, że poświęcanie zbyt wiele
uwagi samym cechom bohaterów niezależnych
nie jest zalecane, gdyż drobnych nieścisłości lub
braków i tak żaden z graczy nie zauważy. Narrator
przede wszystkim powinien dbać o osobowość bohaterów niezależnych i odgrywać ich zachowanie
zgodnie z logiką. Dzięki zwracaniu na to uwagi
fabuła opowieści nabierze autentyzmu i stanie się
bardziej atrakcyjna.

prZyKŁadowi
bohaTerowie nieZaLeŻni
Strażnik konsorcjum
Strażnicy pracujący dla konsorcjów zabezpieczają
wiele ważnych obszarów: granice dzielnic i sektorów miast pozostające pod kontrolą poszczególnych firm, budynki, w których mieszczą się główne
biura i fabryki, a także zapewniają eskortę dla waż-

nych transportów. Oczywiście nie wszyscy są tak
obowiązkowi, jak przykładowa postać, której cechy prezentujemy poniżej, jednak większość z nich
jest uczciwa i lojalna wobec swoich pracodawców,
często ze strachu przed utratą pracy lub jakąś
wpadką, która mogłaby uniemożliwić im awans.
Przykładowa wypowiedź: Proszę się zatrzymać. To strefa tylko dla uprzywilejowanych. Poproszę o pana kartę identyfikacyjną. Poziom dostępu
AA3, zatem wszystko w porządku. Przepraszamy za
kłopot, droga wolna.
Wady i zalety:
Brak węchu i smaku
-1
Obsesja (wykonywanie obowiązków) -1
Pozwolenie na broń
+1
Przywileje (pracownik konsorcjum)
+1
Zasoby finansowe
+2
Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Doskonała
Atletyka
Przeciętna
Koordynacja
Dobra
Akrobatyka
Minimalna
Broń palna
Dobra
Prowadzenie pojazdów
Przeciętna
Refleks
Przeciętna
Walka wręcz
Przeciętna
Walka wręcz z bronią
Minimalna
Umysł
Minimalna
Biurokracja
Minimalna
Dedukcja
Minimalna
Wola
Minimalna
Ekspresja
Minimalna

policjant z ulicy
W czasach, gdy wiele terenów pozostających pod
wyłączną jurysdykcją konsorcjów, ochraniają
prywatne firmy lub strażnicy korporacyjni, liczba
mundurowych policjantów bardzo się zmniejszyła, gdyż dla wielu z nich po prostu nie było zajęcia. Obecnie na typowego policjanta można się
natknąć głównie w starszych dzielnicach miast
i w mniejszych miejscowościach, choć w tych
ostatnich na terenach Ameryki Północnej funkcję stróżów prawa spełniają urzędy szeryfa. Należy zaznaczyć, że opisywany bohater niezależny
(podobnie, jak oficer śledczy opisany dalej) nie
musi wykupywać zalety „Pozwolenie na broń”,
gdyż otrzymują ją automatycznie za zero Punktów
Postaci z racji wykonywanego zawodu w ramach
specjalnej cechy „Przywileje” (podobnie jak posta-

cie, które mają blask przeszłości „Licencja łowcy
nagród”).
Przykładowa wypowiedź: Stój! Ręce na kark!
Spokojnie! Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów! Rozstaw szeroko nogi! Pochyl się! O, właśnie tak.
Wady i zalety:
Honor
-2
Osoba pod opieką
-1
Przywileje (policjant)
+2
Zasoby finansowe
+2
Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Doskonała
Koordynacja
Dobra
Broń palna
Dobra
Prowadzenie pojazdów
Przeciętna
Refleks
Przeciętna
Walka wręcz
Dobra
Umysł
Przeciętna
Biurokracja
Przeciętna
Dedukcja
Przeciętna
Dyplomacja
Minimalna
Medycyna
Minimalna
Wola
Przeciętna
Ekspresja
Minimalna

oﬁcer śledczy
Tradycyjna policja funkcjonuje obecnie w nieco zmienionych warunkach, gdyż wiele terenów pozostaje pod kontrolą konsorcjów, o czym
wspomnieliśmy powyżej. Pomimo tego istnienie
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policji wciąż jest niezbędne. Gdyby nawet każda
z ogromnych korporacji zechciała stworzyć własne
służby policyjne ścigające zwyczajnych przestępców kryminalnych, to ich praca byłaby nie tylko
kosztowna, lecz także nieskuteczna bez współpracy z innymi konsorcjami – a jak wiemy, w obecnej sytuacji trudno o tym mówić. Stąd też prawie
wszystkie służby bezpieczeństwa konsorcjów ze
zrozumiałych względów współpracują w pewnym
zakresie z policją i tolerują obecność służb śledczych wykonujących swoje obowiązki na terenie
należącym do firmy. Podobno niekiedy nawet policja w zamian za dostawy nowego sprzętu lub drobne darowizny pomaga ścigać ludzi niewygodnych
dla konsorcjów – są to jednak tylko plotki, a poza
tym taka działalność policji byłaby nadużyciem
władzy i przywilejów. Poniżej przedstawiamy cechy
jednego z oficerów śledczych policji w Harmont.
Przykładowa wypowiedź: Wszystko, co powiesz, może zostać wykorzystane przeciwko tobie,
ale zależy to tylko ode mnie. Wiem, że znasz tego
człowieka. Nie rób takiej obojętnej miny i dobrze
przyjrzyj się temu zdjęciu. Jeśli pomożesz nam go
złapać, to porozmawiam z prokuratorem o wymierzeniu ci łagodnej kary.
Wady i zalety:
Mroczny sekret
-3
Przywileje (oficer policji)
+3
Uzależnienie (kofeina)
-1
Zasoby finansowe
+3
Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Dobra
Koordynacja
Dobra
Broń palna
Dobra
Prowadzenie pojazdów
Przeciętna
Refleks
Przeciętna
Walka wręcz
Minimalna
Umysł
Dobra
Biurokracja
Dobra
Dedukcja
Doskonała
Dyplomacja
Dobra
Komputery
Minimalna
Medycyna
Minimalna
Wola
Przeciętna
Ekspresja
Przeciętna

Pośrednik
Wśród bohaterów wzorcowych przedstawiliśmy
postać pasera. Bohater niezależny opisany poniżej
nie ma bezpośredniego kontaktu z niepewnymi
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materiałami, a jedynie korzystając ze swoich rozległych znajomości pośredniczy w ich sprzedaży,
kierując ludzi o nietypowych wymaganiach do
właściwych dostawców. Większość pośredników
nie ma określonych preferencji i handluje wszystkim – od broni, przez narkotyki, po żywy towar
i „specjalistyczne” usługi. Przykładowo pośrednik może pomóc wynająć płatnego zabójcę, choć
trzeba się liczyć z tym, że jeśli w jakimś stopniu się
nie ubezpieczymy, to ten sam pośrednik sprzeda
później informacje o nas komuś innemu, dwa razy
zarabiając na jednej usłudze.
Przedstawione poniżej cechy charakteryzują
postać podlegającą Skażeniu. Jeśli Narrator pragnie wykorzystać podobnego bohatera pozbawionego tego znamienia, to należy lekko zmodyfikować poniższy przykład.
Przykładowa wypowiedź: Cześć chłopcy! Macie ochotę na dziewczynki? Mam naprawdę młode
sztuki… Nie? W porządku, rozumiem, niektórzy
mają odmienne preferencje, ale to też nie kłopot.
Ach, nic z takich rzeczy was nie interesuje? Macie
poważną sprawę? Dobra, chodźmy do mojego biura,
tam sobie w spokoju pogadamy.
Wady i zalety:
Kartoteka policyjna
-2
Kolorowe płyny fizjologiczne
-1
Kontakt
+2
Kontakt
+2
Niespokojny duch
-1
Silniejsza więź
-1
Słaby żołądek
-1
Zasoby finansowe
+3
Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Minimalna
Koordynacja
Przeciętna
Dyskrecja
Przeciętna
Prowadzenie pojazdów
Przeciętna
Refleks
Minimalna
Umysł
Doskonała
Biurokracja
Przeciętna
Cybertechnika
Przeciętna
Dedukcja
Przeciętna
Dyplomacja
Doskonała
Komputery
Przeciętna
Wola
Dobra
Ekspresja
Dobra

nowe arTeFaKTy
Nowe artefakty, czyli inne od tych, które opisano
w powieści Piknik na skraju drogi oraz tym podręczniku, można wprowadzać do gry przy każdej
nadarzającej się okazji, lecz trzeba przy tym być
świadomym zmian wnoszonych przez dany obiekt
do ogólnego obrazu rzeczywistości roku 2014. Najlepszym przykładem wpływu niektórych artefaktów na dzieje świata może być brzemienna w skutki
decyzja o komercjalizacji bateryjek (owaków).
Projektowanie artefaktów jest dużym wyzwaniem dla naszej wyobraźni. Musimy sobie bowiem
wyobrazić coś, co jest dziełem obcego umysłu,
a może nawet przypadku. Tworząc nowy artefakt,
nie powinniśmy zakładać, że będzie on bardzo złożony lub wielofunkcyjny – zazwyczaj są to obiekty
dość proste i ograniczone, jednak ich specjalne
możliwości są dla nas nieosiągalne innymi metodami lub w tak niskiej cenie. Poza tym określając
zarówno wygląd, jak i efekty działania nowego
artefaktu musimy przynajmniej spróbować myśleć nielogicznie i niestandardowo. Musimy zapomnieć o naszej codzienności, o naszych potrzebach oraz stereotypach, gdyż tylko w ten sposób
możemy wymyślany obiekt uczynić wiarygodnym.
Nie możemy myśleć racjonalnie, gdyż tu metodą
jest szaleństwo.
Pamiętajmy, że nawet jeśli coś wiemy o artefaktach, to jest to zbyt mało, aby je zrozumieć lub
poznać ich prawdziwe przeznaczenie. Nie wiemy,
czy są to narzędzia, czy też przypadkowe formacje,
które my usiłujemy używać jako narzędzi. Wiemy,
jakie są efekty działania niektórych spośród tych
obcych tworów, jednak zasadniczo nie wiemy, dlaczego działają one w taki, a nie inny sposób. Z różnych względów często nie wiemy nawet, co pewne
artefakty robią – dzieje się tak między innymi dlatego, że skutki ich używania ujawniają się dopiero
po długim lub bardzo długim okresie stosowania,
lub dlatego, że trzeba je wcześniej w jakiś sposób
zaktywować. Niestety, szansa na znalezienie klucza
do większości artefaktów jest mniej więcej taka,
jak szansa, że małpa, posadzona przed maszyną do
pisania, przypadkowo uderzając w klawisze, napisze choć ćwierć powieści Trudno być bogiem braci
Strugackich. Duża liczba artefaktów jest nieaktywna, choć możliwe, że niektóre z obcych obiektów
i technologii są nieaktywne tylko pozornie, wyłącznie w warunkach naszej czasoprzestrzeni lub

w stosunku do ziemskich istot. Tylko niektóre
artefakty rzeczywiście są martwymi przedmiotami
(martwymi oznacza tu, że są one obojętne – nie
wiemy bowiem, czy obce pozostałości są lub były
obiektami ożywionymi).
Trudno powiedzieć, czy obce artefakty mają
jakieś powtarzalne cechy. Nie wydaje się, aby bracia Strugaccy wymyślali je według jakiegoś planu.
Z uwagi na co nie możemy podać żadnej metody
tworzenia nowych artefaktów na potrzeby gry.
Mając to wszystko na uwadze, musimy przyjąć, że
są to rzeczy zbyt nam obce. Rzeczy, których ludzki
umysł nie jest w stanie ich ogarnąć. Nawet w przyszłym stuleciu nasza nauka nie jest na tyle dobrze
rozwinięta, aby te obiekty dokładnie i metodycznie
analizować. Dlatego pozwolimy sobie podać jedynie kilka mniej lub bardziej przydatnych sugestii
dotyczących metod projektowania wytworów obcej technologii.

KrÓTKa
KLaSyFiKaCja arTeFaKTÓw
W powieści Piknik na skraju drogi, na której oparta
jest gra STALKER, możemy znaleźć taką oto krótką klasyfikację obcych obiektów: istnieją obiekty
użyteczne, bezużyteczne, stacjonarne, legendarne
oraz zabójcze. Do tego musimy jeszcze dołączyć
wiele niewyjaśnionych w swej istocie oddziaływań,
które po dziś dzień wciąż są najmniej poznane.
Na użytek gry trzeba było jednak nieco zmodyfikować te założenia i przyjąć trochę inną metodę,
przy czym należy tu zaznaczyć, że owa zmodyfikowana klasyfikacja ma jedynie uświadamiać Narratorom, z jakiego rodzaju przedmiotami przyjdzie
postaciom mieć do czynienia i jakie mogą być tego
reperkusje. Tym samym nie należy odwoływać się
do tego podziału w trakcie rozgrywki.
• Artefakty użyteczne, dostępne dla bohaterów. Zaliczamy tu wszelkie obiekty będące
już w powszechnym użyciu, do których większość ludzi na świecie, a co za tym idzie postaci graczy, ma lub mogłoby mieć nieograniczony dostęp. Artefakty z tej grupy lub oparte
na nich technologie są przynajmniej w teorii
nieszkodliwe i możemy je znaleźć w różnych
urządzeniach powszechnego użytku. Są to na
przykład bateryjki, suche grzechotki i bransoletki regulujące procesy metaboliczne (o nich
jeszcze parę słów poniżej). Projektowanie
Narracja
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artefaktów zaliczających się do tej grupy jest
zdecydowanie najtrudniejsze, gdyż zakładając, że są one powszechnie wykorzystywane,
musimy wymyślić dla nich różne zastosowania. Obiekty zaliczane do opisywanej grupy
będą zazwyczaj w naszych opowieściach stosowane dość powszechnie i prawie nigdy nie
staną się one głównym elementem fabuły
(chyba że chodzić będzie o nowy rodzaj artefaktów, których rynek będzie chciała zmonopolizować jakaś korporacja, jednak w takim
wypadku będziemy je brali pod uwagę jako
pewien charakterystyczny rodzaj, a nie pojedyncze obiekty).
• Obiekty bezużyteczne, dostępne dla bohaterów. Do tej grupy zaliczamy artefakty dostępne dla wszystkich bez ograniczeń, które
nie mają żadnych praktycznych zastosowań.
Oczywiście większość artefaktów zaliczanych
do tej kategorii to obiekty o potencjalnie dużych możliwościach, których efektów działania na razie nie potrafimy wykorzystywać. Są
one relatywnie niedrogie, jednak należy się
liczyć z tym, że odkrycie jakiegoś zastosowa-
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nia dla jednego z tych obiektów może bardzo
podnieść jego cenę. Do tej grupy zaliczamy
na przykład eleganckie czarne bryzgi. Są one
interesujące z naukowego punktu widzenia,
lecz praktycznie nie mają żadnych zastosowań, które czyniłyby użytek z ich ukrytych
właściwości. Ogólnie rzecz biorąc, wymyślenie
dowolnego artefaktu należącego do tej grupy
nie powinno nikomu nastręczać żadnych trudności, dzięki czemu można czasem wzbogacić
scenografię opowieści o kolejny intrygujący,
lecz niezbyt użyteczny dla postaci obiekt.
• Artefakty o ograniczonej dostępności. Do
obcych obiektów zaliczanych do tej grupy
można uzyskać dostęp jedynie w określonych
wypadkach. Ograniczenia obejmujące artefakty zaliczane do tej kategorii są rozmaite.
Niektóre z nich są czysto administracyjne, co
oznacza, że postaci graczy mogą korzystać
z pewnych technologii bez problemów natury
technicznej, jednak czyniąc to albo będą łamać
prawo, albo narażać się jakiejś korporacji mającej faktyczny monopol na wykorzystywanie niektórych artefaktów. Inne ograniczenia
mają związek z unikalnością danych obiektów
(przykładowo dotyczy to legendarnej maszyny
życzeń) lub wynikają z ich złożoności (niektóre obiekty nie funkcjonują właściwie, są
bezwartościowe lub też bardzo niebezpieczne
bez skomplikowanego oprzyrządowania).
W wyjątkowych wypadkach bohaterowie powinni móc skorzystać z pewnych artefaktów,
a inne powinny być dla nich całkowicie niedostępne. Do tej grupy zaliczamy także wszelkie obiekty potencjalnie zabójcze, do których
przeciętni ludzie się nie zbliżają, chyba że
z zamiarem popełnienia samobójstwa (dotyczy to chociażby skupisk czarciego puddingu,
nazywanego fachowo gazem koloidowym).
Jak widać, powyższa grupa obejmuje
bardzo wiele rozmaitych artefaktów i technologii, jednak taki podział z punktu widzenia prowadzącego jest dość słuszny. To
właśnie takie obiekty mogą tworzyć główny
wątek interesujących opowieści, które będą
wymagały od graczy prawdziwego zaangażowania i wysiłku umysłowego. Często
bowiem właściwości danego obiektu, który
chcemy włączyć do kolejnej historii, stają
się zupełnie nieistotne, a na pierwszy plan

wysuwają się takie elementy, jak jego wartość rynkowa, dostępność i tym podobne.
• Oddziaływania i efekty. Do tej kategorii nie
włączamy żadnych obiektów materialnych,
gdyż zaliczamy tu wyłącznie rozmaite oddziaływania i wpływy związane z samymi
obszarami Lądowania. Nie dotyczy to wpływów i oddziaływań o charakterze lokalnym
i jednostkowym, co przykładowo odnosi się do
różnego rodzaju katalizatorów metabolizmu,
tworzących biopole mające pozytywny wpływ
na ich użytkownika, gdyż takie katalizatory
w istocie są określonymi obiektami materialnymi. Każdą energię, której emiter daje się
w jakikolwiek sposób wyizolować bądź przypisać do pewnego artefaktu lub ich grupy, należy
przyporządkować do jednej z pozostałych kategorii podanych powyżej.
Najbardziej oczywistym przykładem oddziaływań zaliczanych do powyższej kategorii
jest Skażenie – przy czym nie wiemy, czy jest
to pojedyncza siła, czy też kilka współdziałających fal lub energii. Nie wiemy też, czy Skażenie można powiązać z jakimkolwiek obiektem
i właśnie dlatego zakwalifikowano je do tej
grupy. Na Skażenie, jak i większość ze znanych
oddziaływań, nikt nie ma żadnego wpływu i
jak dotąd nic, poza dużym dystansem, praktycznie przed nimi nie chroni. Do powyższej
grupy zaliczamy także łysice (czyli grawikondensaty) i wyżymaczki – są to efekty o zasięgu
lokalnym, przy czym również wydaje się, że
nie są one powiązane z niczym oprócz zajmowanego przez nie obszaru.

artefaktu zawsze należy pamiętać o zachowywaniu równowagi w grze. Oznacza to, że nie wolno
dawać bohaterom graczy do ręki zbyt potężnych
urządzeń, a jeśli już chcemy postacie w pewien
sposób nagrodzić i podarować im coś bardziej
użytecznego, to wbudujmy w artefakt jakiś niewygodny efekt uboczny. Tylko obiekty niezbyt mocno
oddziałujące na otoczenie możemy zawsze zaliczać
do pierwszej z wymienionych wcześniej grup klasyfikacji (czyli do artefaktów użytecznych i zarazem dostępnych dla bohaterów). Możemy się też
mniej ograniczać, jeśli teoretyczne ogromne moce
obcego obiektu będą użyteczne tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach, o czym oczywiście gracze
nie zawsze muszą wiedzieć. A im potężniejszy jest
dany artefakt, tym bardziej powinien być utrudniony dostęp do niego lub do jego mocy.
W każdym razie nigdy nie przesadzajmy
z wymyślaniem nowych artefaktów zarówno pod
względem jakościowym, jak i ilościowym, gdyż
tylko wtedy będziemy mogli wokół cennych
obiektów budować ciekawe intrygi. Pamiętajmy, że
choć w roku 2014 obce technologie upowszechniły się na całym świecie, co roku do powszechnego
użytku wchodzi zaledwie kilkanaście bądź kilkadziesiąt nowych artefaktów lub substancji i tylko
w wyjątkowych wypadkach postaciom graczy trafi
się coś unikatowego.

UwaGi KoŃCowe
Podsumowując powyższy podział, możemy dorzucić jeszcze kilka dodatkowych uwag. Jeśli chodzi o wygląd obcych artefaktów, to wydaje się, że
zazwyczaj były one dość niepozorne, a w przypadku obiektów o niebezpiecznych lub zabójczych
właściwościach tylko czasem pewne ich cechy zewnętrzne sugerowały, że stanowią one zagrożenie.
Natomiast określając efekty działania artefaktów, możemy zapomnieć o ograniczeniach
nakładanych na nas przez ziemską fizykę. Obce
obiekty powinny przede wszystkim mieć działanie albo zaskakujące, albo niezwykłe. Przy okazji
przypominamy, że podczas wymyślania nowego
Narracja
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SCenariUSZ:
KorporaCyjne
MaChinaCje
Poniższa, gotowa do poprowadzenia historia, przeznaczona jest dla grup złożonych z niedoświadczonych Narratorów i początkujących graczy. Pomimo tego bardziej wymagający lub doświadczeni
gracze również powinni dobrze się bawić podczas
jej rozgrywania.
Jeśli jesteś graczem i nie zamierzasz prowadzić tej opowieści, lecz chcesz wziąć w niej udział,
to powinieneś przerwać czytanie w tym miejscu!
Dzięki temu nie zepsujesz zabawy sobie i nnym!
Scenariusz zaprojektowano dla czterech graczy, lecz w przygodzie może wziąć udział do sześciu postaci (w żadnym wypadku nie powinno się
przekraczać tej liczby). Gdy grupa będzie zbyt liczna, trudno będzie wszystkim odgrywać postacie,
a tym samym dobrze się bawić. Opowieść została
skonstruowana tak, że każdy bohater biorący w
niej udział będzie miał swoje pięć minut. To żartobliwe sformułowanie oznacza, że każda postać
może odegrać ważną rolę, natomiast sposób, w jaki
rozwiąże stojący przed nią problem, zaważy na całej historii. Scenariusz został pomyślany dla przykładowych postaci opisanych w podręczniku, lecz
po drobnych modyfikacjach w przygodzie mogą
wziąć udział dowolni bohaterowie. My ze swojej
strony sugerujemy następujący skład drużyny:
• Paser lub stalker. Może to być również osoba
o innej profesji, mająca jednak jakieś powiązania ze stalkerami lub półświatkiem. W podanych przykładach występuje Samuel Fischer
– jest to lekko zmodyfikowana postać pasera
wybrana spośród bohaterów wzorcowych.
• Terenowy agent rządowy. Może być to dowolna postać, której zadaniem jest dociekanie prawdy, na przykład reporter, prywatny
detektyw, łowca nagród, agentka konsorcjum,
lub nawet płatny zabójca, jednak najlepszy jest
agent rządowy. W podanych przykładach występuje w tej roli Cliﬀord Cooper – niezmodyfikowany bohater wzorcowy. Towarzyszy mu
zaś George „Cyngiel” Cook, partner i zarazem
ochroniarz agenta (ogólnie jego cechy są po-
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dobne do charakterystyki łowcy nagród).
• Dowolne inne postaci niepowiązane z żadnymi konsorcjami. Przykładowo może być to
technik, naukowiec, artystka, konował bądź w
ostateczności wypalony stalker. W podanych
przykładach występuje bohater wzorcowy
Bruce Kowalski.
Zanim Narrator przystąpi do prowadzenia
i zacznie snuć poniższą opowieść, powinien dokładnie zaznajomić się z treścią scenariusza i wszystkimi uwagami dotyczącymi jego przebiegu. Scenariusz został podzielony na kolejne akty, a każdy
z nich dla jasności podzielono na następujące po
sobie odsłony. Niezależnie od tego, czy bohaterowie należący do naszych graczy będą uczestniczyć w kolejnych scenach, czy też nie, wszystkie
wydarzenia niezależne od ich decyzji będą miały
miejsce. W całej opowieści stale będziemy się odwoływać do wymienionych powyżej postaci składających się na przykładową drużynę.

aKT pierwSZy: poCZąTeK
Zanim Narrator przystąpi do prowadzenia poniższej opowieści, musi zadecydować, który bohater
należący do graczy wystąpi w Akcie Pierwszym
i kto będzie starał się rozwiązać zagadkę zaginionego artefaktu. Wybrana przez prowadzącego postać
powinna mieć kontakt ze stalkerami i zdobywanymi przez nich artefaktami. Za nic w świecie nie
używaj w tym akcie postaci powiązanej z jakimś
konsorcjum, policją lub rządem, gdyż przedstawione poniżej zdarzenia nie tylko byłyby nieprawdopodobne, lecz także całkowicie i nieodwracalnie
zniszczyłyby dotychczasowa karierę tego bohatera.

bohaterowie graczy
• Paser Samuel Fischer.

bohaterowie niezależni
• William Barnaby. Znajomy szabrownik Samuela (nie powinien być to kontakt ani żadna
inna istotna postać). W całej opowieści pojawia się po raz pierwszy i ostatni.
• Enigmatyczny John Smith o dziwnych oczach.
Reprezentuje interesy konsorcjum Pillman
Enterprises.
• Smutny barczysty gość w czarnym prochowcu
(nazywa się James MacCallum, lecz tego gracze na razie nie będą wiedzieli).

Miejsce akcji
Mieszkanie pasera lub innej postaci, którą Narrator postanowił wykorzystać do zawiązania akcji. Postać powinna nie posiadać żadnego innego
mieszkania i musi boleśnie odczuć jego zniszczenie lub utratę.
Było nudne, zimowe popołudnie. Samuel Fischer, uczciwy i porządny obywatel Harmont, zarazem znany w pewnych kręgach jako paser specjalizujący się w rozprowadzaniu materiałów o pozaziemskim pochodzeniu, siedział przed telewizorem, bez zainteresowania oglądając trzysta któryś
odcinek kretyńskiego serialu. Wygodnie rozparty
w fotelu sączył powoli ciepłe piwo (chłodziarka
nawaliła), gdy ponurą nijakość jego egzystencji
przerwało gwałtowne walenie w drzwi. Fischer rozpoznał kod – tak pukają ludzie, którym bardzo się
spieszy. Wyłączył telewizor i powlókł się powoli do
przedpokoju. Wyjrzał przez wizjer. Will Barnaby,
zwany z uwagi na swoje imponujące, wiecznie czerwone płatki uszu „Kłapouchem”, nerwowo rozglądał
się po odrapanym korytarzu starej kamienicy. Uspokojony paser otworzył drzwi. Szabrownik wpadł do
środka, zatrzasnął drzwi za sobą, przekręcił jeden
i drugi zamek, a potem podparł drzwi krzesełkiem.
– Sam, stary, musisz mi coś przechować – Kłapouch jęknął błagalnie.
W ten właśnie sposób jeden z bohaterów graczy wejdzie w posiadanie tajemniczego pakunku. Jest to owinięty w szary papier i przewiązany
sznurkiem sześcian o boku około czterdziestu
centymetrów. Paczka na oko waży jakieś cztery kilogramy. Jeśli paser będzie chciał zobaczyć, co jest
w środku, Kłapouchy gwałtownie chwyci go za ramiona, wołając: „Nie, zostaw! Nie bądź taki ciekawy! Potem wszystko ci opowiem!” Zdenerwowany
stalker zignoruje wszelkie pytania postaci i kategorycznie zabroni jej dobierać się do paczki, a potem
dopilnuje, aby bohater gdzieś ją schował (pod łóżko, do jakiejś tajemnej skrytki – inicjatywa należy
do gracza). Gdy działania postaci zyskają aprobatę
Kłapoucha, zawoła on: „Pamiętaj! Nie było mnie
tu!” i wybiegnie z mieszkania.
Jeśli bohater gracza zechce śledzić przez okno
drogę swojego znajomego, ujrzy następującą scenkę: w chwili, gdy Kłapouch wybiega na ulicę, nagle z boku wyjeżdża czarny sportowy samochód
i z całym impetem uderza szabrownika. Ten przetacza się po dachu pojazdu i nieruchomy pada na
jezdnię tuż za nim. Tymczasem wóz zatrzymuje

się i wysiada z niego dwóch mężczyzn w czarnych
płaszczach. Jeden z nich pochyla się nad ciałem
Kłapoucha i kiwa do drugiego głową. Po chwili
wchodzą do bramy kamienicy, w której mieszka
Fischer, czyli postać gracza. Gdyby bohater nie
podszedł ona do okna, to usłyszy zza niego tylko
głuche łupnięcie, potem odgłos zatrzymującego
się z piskiem opon samochodu, a chwilę później
rozlegnie się dzwonek u drzwi.
– Dzień dobry, panie Fischer. Jestem John
Smith, reprezentuję konsorcjum Pillman Enterprises. Wydaje mi się, że jest pan w posiadaniu własności korporacji – odezwał się jeden ze smutnych
jegomościów w czarnych płaszczach, jednocześnie
pakując się bezceremonialnie do środka. Źle mu patrzyło z oczu. Jego barczysty towarzysz podążył za
nim jak cień.
– Nie przypominam sobie… – zaczął Sam.
– Ależ, panie Fischer, niech pan będzie rozsądny. Wszyscy wiemy, że nieszczęsny Barnaby, świeć
Panie nad jego grzeszną duszą, przekazał panu pewien niepozorny pakunek.
– Nadal nie wiem, o czym pan… – wykręty pasera przerwał łoskot.
Towarzysz enigmatycznego Smitha zdążył dotrzeć do przyległego pokoju. Gdy przestraszony gospodarz wpadł tam za nim, zobaczył, że ponurak
zrzucił ze ściany półkę z ukochanymi komiksami
i kompaktami Sama. Teraz wolnym krokiem zbliżał
się do telewizora.
– A zatem, panie Fischer? Zechce pan z nami
współpracować? – zapytał pierwszy z napastników.
Gdyby postać gracza dalej szła w zaparte,
mężczyźni będą kontynuowali demolkę, rozbijając
wszystkie mniej lub bardziej cenne przedmioty
znajdujące się w mieszkaniu, a gdy zniszczą już
wszystko, co można zniszczyć, zabiorą się za bohatera gracza. W przypadku, gdyby ten poszedł po
rozum do głowy i wydobył zawiniątko ze skrytki,
pan Smith podziękuje mu za owocną współpracę, po czym płynnym ruchem wyjmie pistolet
HOP606. Pierwszy strzał powinien być niecelny.
Najlepsze, co bohater teraz może zrobić, to
rzucić pakunkiem w Smitha, który upuści pistolet,
aby załapać paczkę. W tym momencie postać gracza może skoczyć w kierunku drzwi wyjściowych
lub schodów przeciwpożarowych. Oczywiście
może też przyjąć inną taktykę. W każdym razie
dzięki szybkiemu i pomysłowemu działaniu nie
powinna odnieść poważniejszych obrażeń, jednak
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opieszałość i próby chronienia paczki za cenę życia
mogą mieć bardzo smutne konsekwencje.
Narrator powinien ogólnie tak pokierować
akcją, aby przybysze dostali paczkę, lecz paser –
bohater gracza – uszedł z życiem. Najgorsze, co
może mu się przytrafić, to lekka rana postrzałowa
lub ciężkie pobicie przez napastników. Osiągnąwszy cel, tajemniczy przybysze przestaną interesować się paserem, opuszczą mieszkanie, wsiądą
do samochodu i odjadą w siną dal. W przypadku, gdyby bohater gracza został ranny, pamiętaj
o uwzględnieniu czasu rekonwalescencji, gdy bę-
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dziesz przechodził do następnego aktu (w chwili
jego rozpoczęcia postać powinna już być zdrowa).

aKT drUGi: bohaTerowie
wChodZą na SCenĘ
Od zajść przedstawionych w poprzednim akcie
minął miesiąc i kilka dni. Minęły święta i szał
świątecznych zakupów. Sam Fischer (czyli bohater
wykorzystany do zawiązania akcji) znalazł się na
granicy nędzy, gdyż po wypadkach sprzed kilku tygodni szabrownicy przestali do niego przychodzić.

Spędza teraz czas głównie w słynnym barze „Barge”, gdzie szuka zapomnienia w alkoholu. Dawno
przestało go stać na czynsz, a poza tym niezbyt mu
zależało na zdemolowanym mieszkaniu. Pomieszkuje kątem u swojego przyjaciela (najpewniej jest
to jedna z pozostałych postaci graczy).
Tymczasem konsorcjum Pillman Enterprises
oskarżyło inne konsorcja o kradzież niezwykle
cennego artefaktu. Oczywiście nie poprawiło to
i tak już napiętych stosunków pomiędzy ogromnymi korporacjami. Prezes rady nadzorczej Pillman
Enterprises zwrócił się do rządu kanadyjskiego
z prośbą o bezstronne rozwiązanie problemu. To
śliskie zadanie otrzymał agent terenowy Cooper
wraz z asystą. Oficjalnie ma on spróbować odzyskać skradziony artefakt i postawić winnych przestępstwa przed sądem. Nieoficjalne rozkazy Coopera są nieco odmienne. Szefowie kanadyjskich
służb bezpieczeństwa postanowili zdobyć cenny
obiekt, aby móc go ewentualnie wykorzystać jako
kartę przetargową na wypadek, gdyby konsorcjum
Pillman Enterprises podejmowało działania kolidujące z interesami agencji. Z uwagi na to Cooper
został wyposażony w duże środki finansowe, które
mają mu pomóc w wykonaniu misji.

bohaterowie graczy
Paser Samuel Fischer;
Technik Bruce Kowalski;
Agent rządowy Cliﬀord Cooper;
George „Cyngiel” Cook, czyli partner
i ochroniarz Coopera;
• oraz oczywiście pozostałe postacie graczy.
•
•
•
•

bohaterowie niezależni
• Niski niepozorny facet (donosiciel; nie musisz nic więcej o nim wiedzieć – jego cechy
są zupełnie nieistotne);
• Barman – przeciętny, lekko łysiejący gość
z dużym brzuszkiem;
• różni przypadkowi klienci baru.

Miejsce akcji
• Bar „Barge” (dokładny opis tego lokalu znajdziesz w opisie miasta Harmont w pierwszej
części podręcznika).
Postać, będąca paserem lub stalkerem, oraz
ewentualnie reszta drużyny powinna pewnego
dnia trafić do „Barge”. Tam mogą oddać się degustacji tequili i dyskusjom o parszywości tego świata.
W tym samym czasie do baru powinien trafić agent
Cooper wraz ze swoim partnerem. Oboje najprawdopodobniej udali się na poszukiwanie jakiegoś
źródła informacji. Załóżmy, że Cooper zwrócił
uwagę na pasera (być może stało się to dzięki delikatnej sugestii barmana). Wyobraźmy sobie, że
agent podchodzi do baru i siada obok Fischera.
– Napijesz się czegoś, chłopie? – zapytał ktoś
Sama.
Były paser powiódł po nieznajomym zmęczonym wzrokiem. Pytający był raczej średniego wzrostu, z czarnymi włosami zaczesanymi do góry na
brylantynie i mocno zarysowanym podbródkiem.
Sam skojarzył go mgliście z jakimś serialem sprzed
lat. Tak, główny bohater żywił się chyba wyłącznie
pączkami.
– Szefie, gdzie twój dyktafon? – odmruknął.
– Co?
– Nic, nic. Tak mi się powiedziało. Ale jeśli
chcesz mi coś postawić… Czemu nie?
– Barman. Drink dla tego pana. Na mój rachunek.
– Czego chcesz, człowieku? – zapytał paser.
– Cóż, wyglądasz na takiego, który wie, co się
na świecie dzieje.
– Może tak, a może nie.
– A jeśli tak?
– To nie ma nic za darmo. – odpowiedział
z refleksem Fischer.
– Co powiesz na… – oczy nieznajomego zwęziły się, gdy pilnie lustrował pasera.
– 1000 ICU – bezczelnie dokończył za niego
Fischer.
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Pierwsza krew
Jak widać, w naszej przygodzie doszło już do pierwszej wymiany ognia. Tym
razem bohater musi przeżyć starcie. Jako Narrator najlepiej załóż to z góry,
a potem prowadź walkę, odpowiednio modyfikując rzuty lub rozstrzygając
akcje z góry, tylko dla niepoznaki symulując normalne wykonywanie odpowiednich testów. To doda scenie więcej napięcia i dramatyzmu. Uważaj jednak, żeby to drobne oszustwo się nie wydało!

Artefakt
Artefakt, o którego kradzież konsorcjum Pillman Enterprises oskarżyło Takashi-Namamoru, ma formę sześcianu o boku trzydziestu sześciu centymetrów i wadze 3,6 kilograma. Wykonany jest z przejrzystej bursztynowej masy,
a w jego wnętrzu bez wyraźnej przyczyny powoli krążą wokół siebie dwie
kulki, dziwnie połyskujące od czasu do czasu. Niezależnie od położenia sześcianu orbita kulek jest zawsze równoległa do powierzchni ziemi. Ogólnie
trudno powiedzieć, dzięki czemu się poruszają, szczególnie że artefakt wydaje się pełny w środku. Ciepłej w dotyku powierzchni obcego wytworu, nieco
przypominającej pleksi, nie udało się zarysować żadnym narzędziem, nawet
diamentowym ostrzem. Działanie, właściwości i przeznaczenie artefaktu są,
jak to zwykle bywa, nieznane, a jeśli eksperci z Pillmana zdołali już określić
jakieś użyteczne cechy tego obiektu, to informacje te zostały utajnione.

Chronologia opowieści
Grudzień 2013
John Smith i MacCallum składają wizytę paserowi i zabierają mu artefakt,
podając się za przedstawicieli Pillman Enterprises.
20 lutego 2014
Agent rządowy Clifford Cooper otrzymuje polecenie przeprowadzenia dochodzenia. Tego samego dnia spotyka się z paserem (lub inną postacią wykorzystaną do zawiązania opowieści).
Wieczór 22 lutego
MacCallum pojawia się w „Barge”, idzie zadzwonić z budki i zostawia w niej
kartonik zapałek.
Poranek 23 lutego
Agent poznaje Angelę Knox.
Noc z 24 na 25 lutego
Akcja przy magazynach
Układ pozostałych wydarzeń zależy tylko i wyłącznie od graczy. Daj im wolną rękę. Ślady nie są trudne do odnalezienia i nawet początkujący gracze nie
będą mieli problemu z rozwikłaniem zagadki. Jeśli postać wykorzystana do
zawiązania opowieści odniosła w trakcie spotkania z Johnem Smithem i Jamesem MacCallumem cięższe obrażenia, to większość opowieści może zostać przesunięta z lutego 2014 na marzec tego samego roku.

– Stoi, przyjacielu. Na razie jednak dostaniesz
tylko połowę. Traktuj to jako prezent od bogatej
ciotki. Oto, czego od ciebie chcę...
Jak słusznie się domyślasz, bystry Narratorze,
ścieżki naszej czwórki skrzyżowały się (pozornie)
przypadkowo. Cooper ma bardzo mało informacji, gdyż konsorcjum Pillman Enterprises podało
tylko, że artefakt skradziono jeszcze gdzieś w Strefie. Dlatego agent poszukuje kogoś, kto ma kontakty i znajomości wśród szabrowników, kogoś, kto
może ostatnio słyszał o jakichś ciekawych znaleziskach lub podejrzanych akcjach w obrębie miejsca
Lądowania. Przypadek (a raczej wola Narratora)
zrządził, że taką osobą jest ten bohater gracza, który wziął udział w pierwszym akcie.
Propozycja współpracy złożona przez Coopera jest niezwykle kusząca. Postać, będąca paserem
lub stalkerem, może zlecone jej przez agenta zadanie zdobycia informacji wykorzystać przy okazji
do odbudowania straconej reputacji. Prawdopodobnie przyjaciele pasera również uznają owo zlecenie za niezwykle intratne, a nawet jeśli nie, to raczej nie opuszczą swojego towarzysza w potrzebie.
Gdy bohaterowie graczy będą dobijać targu,
któryś z nich przypadkowo może zwrócić uwagę
na niskiego, szczurowatego faceta, który wstanie
od baru i szybko uda się ku wyjściu. Należy o tym
graczom powiedzieć raczej mimochodem, aby początkowo nie wiązali z tym drobnym wydarzeniem
żadnych podejrzeń (potem jest to już nieistotne).
Działanie i planowanie pozostaw graczom.
Poniżej podajemy garść faktów niezbędnych do
rozwikłania tajemnicy. Zaznaczyliśmy już, że poszkodowane zostało konsorcjum Pillman Enterprises. Jak się być może domyślasz, drogi Narratorze, konsorcjum ukradło artefakt samemu sobie.
Wcześniej obiekt ten został przekazany jednemu
z szabrowników, Kłapouchowi. Miał on zaaranżować pewną akcję, która miała skompromitować
i osłabić wiarygodność konsorcjum Takashi-Namamoru, poważnego rywala i konkurenta Pillmana. Kłapouch, zamiast dotrzymać umowy, ulotnił
się z artefaktem, który na chwilę trafił w ręce pasera (postaci gracza), przypadkiem wplątując go
w całą historię.
Odpowiedzialnym za powodzenie tego przedsięwzięcia był drugi wicedyrektor do spraw marketingu konsorcjum Pillman Enterprises, Bruce
H. Mason. Odzyskał on artefakt z pomocą swoich
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zaufanych ludzi i powierzył im dokończenie akcji.
Będzie pilnie śledził poczynania agentów przydzielonych do tej sprawy (w naszym przykładzie
są to agenci Cooper i „Cyngiel” Cook) i nie zawaha
się ich usunąć, jeśli w trakcie prowadzonego dochodzenia odkryją, że ślady prowadzące do Takashi-Namamoru są sfabrykowane.
Samuel Fischer i jego znajomy technik jawią
mu się jako poważne zagrożenie (choć nie wie,
że Fischer już kiedyś spotkał Smitha i MacCalluma), lecz na obecnym etapie sprawy ich obecność
nie jest jeszcze dla Masona zbyt szkodliwa. Jeśli
śledztwo posunie się za bardzo do przodu, uczyni
wszystko, aby ich także wyeliminować.
Warto wspomnieć, że telefon agenta Coopera jest przez cały czas na podsłuchu, a ponadto
zawsze śledzi go przynajmniej dwóch ludzi gotowych do działania. Druga, naprędce skompletowana ekipa, ma sfabrykować jakiś przykry wypadek,
któremu ma ulec ochrona agenta, której obecności
Mason nie przewidział i którą uważa za element
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niepożądany. Dla uzupełnienia trzeba jeszcze powiedzieć, że dla kamuflażu agent Cooper wraz
z asystentem zostali zameldowani w hotelu Metropol na 13 piętrze w pokoju numer 1349. Jest to ich
tymczasowa baza operacyjna.

AKT TRZECI: WYDARZENIA
NABIERAJĄ TEMPA
Podążając szlakiem przestępstwa, nasi bohaterowie postąpić mogą dwojako. Mogą podążyć
za oczywistym tropem, prowadzącym prosto do
korporacji Takashi-Namamoru, lecz mogą też
spróbować dojść do ukrytej prawdy, co oczywiście
będzie wymagało od nich więcej sprytu i subtelności. W pierwszym przypadku nikt im nie będzie
przeszkadzał. W drugim – będzie o wiele goręcej.
Przyjrzyjmy się najpierw fałszywemu tropowi (ten
akt podzielono na kilka odrębnych odsłon odpowiadających różnym możliwościom stojącym
przed postaciami graczy).

odSŁona pierwSZa:
na FaŁSZywyM Tropie
bohaterowie graczy
• cała drużyna lub jej część, gdyby bohaterowie
się rozdzielili.

bohaterowie niezależni
• James MacCallum (spotkaliśmy go już w Akcie
Pierwszym).

Miejsca akcji
• Bar „Barge”, budki telefoniczne oddalone
o kilka przecznic od Independence Avenue,
baraki przy Wooden Road.
Do zawiązania śledztwa walnie przyczyni się
Samuel Fischer (chodzi tu o postać użytą do zawiązania akcji). Pewnego wieczoru, który będzie
spędzał w „Barge” (umówiony z agentem Cooperem lub jego ochroniarzem), rozpozna w barczystym mężczyźnie siedzącym przy barze jednego
z napastników sprzed dwóch miesięcy. Ten posiedzi chwilę, wysączy szklaneczkę whisky, po czym
wyjdzie, nie zwracając uwagi na pozostałych klientów. Śledzenie go nie powinno nastręczać żadnych
trudności. Po wyjściu z baru MacCallum (to jego
rozpoznał bohater gracza) uda się taksówką do
odległej o kilka przecznic budki telefonicznej,
przeprowadzi dłuższą rozmowę przez telefon, coś
zanotuje, wyjdzie przed budkę, zapali nielegalnego
papierosa, a następnie wróci do budki i wykona
jeszcze jedne telefon (po taksówkę, lecz bohaterowie o tym oczywiście wiedzieć nie będą). Po zakończeniu drugiej rozmowy MacCallum poczeka
chwilę na swój środek transportu i uda się nim do
domu (mieszka przy Independence Avenue 33,
w sektorze miasta znajdującym się pod kontrolą
Takashi-Namamoru).
Przeprowadzone przez bohaterów oględziny
budki pozwolą znaleźć w połowie pusty kartonik
zapałek (jeśli nikt nie zdecyduje się obejrzeć budki, Narrator powinien graczom jakoś ten pomysł
podsunąć). Zapałki nie są byle jakie, to firmowe
opakowanie konsorcjum Takashi-Namamoru.
Na wewnętrznej stronie kartonika zanotowano:
Wooden Road, magazyny, 24 lutego, 23:45. Gracze
powinni się zorientować, że 24 lutego wypada już
za dwa dni.

Czas ten bohaterowie zapewne poświęcą na
zaplanowanie akcji i prawie na pewno zechcą zawczasu odwiedzić magazyny przy Wooden Road.
Jest to położony na obrzeżach miasta kompleks
rozlatujących się, murowanych baraków, nieużytkowanych od lat (pamiętają chyba jeszcze czasy
sprzed Lądowania). Wszystkie pięć budynków wygląda prawie identycznie: są długie na około trzydzieści metrów, szerokie na dwadzieścia, wysokie
i absolutnie puste w środku. W środkowym baraku
zawalił się dach. Skrajne magazyny mają wyrwane
drzwi, ich wnętrza pokrywają graﬃti, po podłodze
walają się butelki i puszki po piwie, wszędzie unosi
się odór moczu. W drugim od prawej ktoś rozpalił
kiedyś ognisko i pozostawił po sobie stertę śmieci.
Śledzenie „mężczyzny z zapałkami” nic nie da.
Przez bite dwa dni będzie zachowywał się normalnie, wychodził po zakupy, jadał obiady w „Barge”,
grał w squasha, oglądał kiepskie filmy i robił podobne trywialne rzeczy. Nie wydaje się, aby gdzieś
na stałe pracował. Raz, w nocy, wyjedzie z domu
i wyjątkowo postara się szybko zgubić ewentualny
ogon (udaje się wtedy na spotkanie organizacyjne
ze Smithem i Masonem). Poza tym kilkukrotnie
gdzieś zadzwoni, zawsze z budki, lecz nigdy dwa
razy z rzędu z tej samej – domowego telefonu używa tylko do zamawiania pizzy.
Przeszukanie mieszkania nieznajomego nie
będzie zbyt trudnym zadaniem nawet dla bardzo
przeciętnego włamywacza i dostarczy kilka drobnych śladów (mówimy o tym w Akcie Trzecim
w Odsłonie Czwartej). Natomiast zdobycie informacji na temat mężczyzny zajmującego lokal może
nastręczać poważnych trudności. Jest to możliwe,
lecz wymaga od postaci graczy wielu starań i na
pewno zostawi po sobie ślady (wszystkie informacje na temat MacCalluma podano w jego opisie na
końcu opowieści – oczywiście gracze mogą poznać
tylko niektóre z nich).
Jakakolwiek próba konfrontacji postaci
z Jamesem P. MacCallumem może zakończyć się
bardzo nieprzyjemnie dla tych pierwszych. MacCallum jest przygotowany na taką ewentualność
i zawsze ma przy sobie alarmowy nadajnik (podobnych używają wszyscy ludzie na wysokich
stanowiskach). Jego uruchomienie spowoduje
pojawienie się w ciągu kilku minut ludzi pracujących dla Masona, którzy bezceremonialnie rozprawią się z postaciami graczy. MacCallum użyje
nadajnika tylko wtedy, gdy postacie uciekną się do
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przemocy lub staną się dla niego zbyt uciążliwe.
W innych przypadkach pan Mason znacznie
utrudni graczom życie (patrz Odsłona Trzecia).

odSŁona drUGa:
pieKŁo biUroKraCji
bohaterowie graczy
• cała drużyna lub jej część, gdyby bohaterowie
się rozdzielili.

bohaterowie niezależni
• rzesze urzędników niższego i średniego stopnia korporacji Takashi-Namamoru, a także
strażnicy porządkowi.

Miejsce akcji
• Siedziba Takashi-Namamoru w Harmont –
bliższe dane można znaleźć w opisie Harmont
i samego konsorcjum.
Indagowanie kogokolwiek w korporacji Takashi-Namamoru nic nie da. Nie tylko nikt nie
udzieli bohaterom graczy informacji na temat tajemniczego mężczyzny, lecz także nikt nie poda
im żadnych danych. Jeśli bohaterowie będą zbyt
nachalni, zainterweniuje straż korporacyjna – wylegitymuje ich i wywali z budynku na zbity pysk.
Uprzejmość lub błyskanie odznaką agenta
wkręci bohaterów w tryby biurokracji – wszyscy zagadnięci zastosują biblijną metodę „od Annasza do
Kajfasza”, polegającą na odsyłaniu naszych detektywów do coraz to nowych, podobno kompetentnych
osób. Takie zwiedzanie biur i wypisywanie coraz
to nowych podań i wypełnianie formularzy zajmie
graczom sporo czasu i doprowadzi ich zapewne do
szewskiej pasji, lecz oczywiście to wszystko na koniec i tak okaże się to bezcelowe. Łapówki na niewiele się zdadzą, gdyż naprawdę nikt nic nie wie.

odSŁona TrZeCia:
LiCho nie Śpi
Odsłona ta została potraktowana nietypowo, gdyż
z góry podzielono ją na odrębne sceny, które na
dodatek często nie są ze sobą powiązane. Poniższe scenki i podane przy nich wskazówki Narrator
może wykorzystać w dowolnym, akurat pasującym
mu momencie po zamknięciu Aktu Drugiego. Na-
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leży jednak przy tym pamiętać, że żadna z poniższych sytuacji nie zachodzi bez przyczyny.
Wiemy już, że pan Mason będzie pilnie śledził
postępy naszych bohaterów. Trzyma on w rękawie
gotowe do użycia sztuczki, po które będzie sięgał
stosownie od postępów prowadzonego przez postacie śledztwa. Za niebezpieczny znak uzna odwiedzenie przez bohaterów magazynów, śledzenie
MacCalluma, a także wszelkie próby zdobycia informacji o nim oraz takie próby kontaktu z konkurencją, które wydadzą mu się podejrzane.

SCena pierwSZa:
piĘKna nieZnajoMa
bohaterowie graczy
• Agent rządowy Cliﬀord Cooper.

bohaterowie niezależni
• Angela Knox, czyli femme fatale.

Miejsce akcji
• Elegancka restauracja, najpewniej będzie to
restauracja hotelu Metropol, gdzie chwilowo
mieszka Cooper wraz ze swoim ochroniarzem.
Agent Cooper przerwał picie porannej kawy.
Dama siedząca przy stoliku pod palmą wyraźnie mu
się przyglądała. Czarne włosy i gustowny żakiecik
w takim samym kolorze wspaniale licowały z arystokratycznie jasną cerą. Kobieta nosiła oprawione
w srebro czarne bryzgi. Oczy miała głębokie i prawie
tak nieprzeniknione, jak kolor obcych „klejnotów”
zdobiących jej łabędzią szyję. Jej białe i delikatnie
rzeźbione dłonie niedbale bawiły się zdjętym z palca
pierścionkiem. Napotkawszy wzrok agenta, uśmiechnęła się lekko.
– Kelner! – mruknął Cooper. – Proszę podać ode
mnie tej pani… Który z drinków jest najdroższy?
Narratorze, wiesz już zapewne, że tajemnicza
piękność jest agentką Pillman Enterprises. Pamiętaj jednak, że twoi gracze nie powinni o tym
wiedzieć. Kobieta nazywa się Angela Knox i ma
się przypodobać agentowi Cooperowi, po czym
pozwolić mu się poderwać. Wszystko dla dobra sprawy! Jej rozkazy są wyraźne: ma rozdzielić funkcjonariusza i jego ochroniarza, a gdyby
agent zbyt dużo się domyślał, ma go zlikwidować.
Na wypadek, gdyby została zdemaskowana jako

agentka, wyposażono ją w zestaw dokumentów,
świadczących o jej powiązaniach z Takashi-Namamoru. Na razie jednak będzie bierna, cały czas pozostając femme fatale w pobliżu Coopera. Agentka
przejdzie do akcji, gdy wyczuje, że Cooper zaczyna
się od niej dystansować (patrz też Akt Trzeci, Odsłona Czwarta).

SCENA DRUGA:
KTOŚ MNIE PRZEŚLADUJE
Bohaterowie graczy
• George „Cyngiel” Cook, czyli partner i ochroniarz agenta Coopera w jednej osobie.

Bohaterowie niezależni
• kilku ludzi nie najwyższych lotów od mokrej
roboty; ich tożsamość jest zupełnie nieistotna.

Miejsce akcji
• W zależności do sytuacji.
Za najpoważniejsze zagrożenie Mason uzna
rządowego cyngla, który może w niewłaściwym

dla wicedyrektora korporacji momencie udaremnić akcję mającą na celu usunięcie agenta. Dlatego Bruce postanowi na wszelki wypadek usunąć
Cooka już koło południa drugiego dnia śledztwa.
Od tej pory z morderczą regularnością będą mu
się zdarzały różne dziwne wypadki, które powinny obrzydzić życie najwytrwalszemu człowiekowi
i udowodnić najgłupszemu, że coś jest bardzo nie
w porządku.
• Zepsuty samochód. Jeśli bohater zazwyczaj
porusza się swoim (lub należącym do rządu)
samochodem, ludzie Masona uszkodzą w nim
hamulce. Nie należy wykorzystywać tego pomysłu, jeśli postać ochroniarza nie potrafi dobrze prowadzić samochodów. W przeciwnym
razie możemy wpędzić bohatera należącego do
gracza w duże kłopoty.
• Nielegalny towar. Zupełnie przypadkiem legitymujący Cooka oddział policji znajdzie przy
nim coś, co jest nielegalne (oczywiście zostało
mu to zawczasu podrzucone).
• Pirat drogowy. Kierowca przejeżdżającego
samochodu, widząc Cooka przechodzącego
przez ulicę, zamiast zwolnić, gwałtownie przyśpieszy.
Narracja
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SCena TrZeCia:
roZrywKowy dZieŃ
bohaterowie graczy
• Paser Samuel Fischer;
• Technik Bruce Kowalski;
• ewentualnie pozostałe postacie graczy.

bohaterowie niezależni
• ludzie od mokrej roboty oraz snajper.

Miejsce akcji
• Mieszkanie (lub dom) jednego z bohaterów
graczy, jednak nie powinien być to nikt związany z rządem. W naszym przykładzie jest to
mieszkanie technika Bruce’a Kowalskiego.
Na razie Mason uznaje Fischera i jego kumpli
za niegroźnych, lecz jeśli okażą się zbyt pomocni
w prowadzeniu śledztwa, ludzie korporacji spróbują wysadzić w powietrze ich mieszkanie. Na
szczęście dla bohaterów ładunek zostanie założony
w pośpiechu i niezbyt fachowo, więc najprawdopodobniej nic im się nie stanie (Narrator może nakazać wykonanie odpowiednich testów, lecz Energia Uderzeniowa wybuchu powinna być tak niska,
aby postacie odniosły tylko powierzchowne rany).
Wkrótce po tym wydarzeniu zaczai się na bohaterów snajper, usadawiając się na przykład na dachu budynku po drugiej stronie ulicy. Narrator powinien pamiętać, że strzelec ma przede wszystkim
postacie nastraszyć, a nie od razu zabić (oczywiście
gracze tego wiedzieć nie powinni).

odSŁona CZwarTa:
w poSZUKiwaniU prawdy
bohaterowie graczy
• cała drużyna lub jej część, gdyby bohaterowie
się rozdzielili.

bohaterowie niezależni
• najprawdopodobniej żadni, gdyż rozsądni gracze raczej będą się starali działać bez świadków.

Miejsca akcji
• Luksusowy apartament Angeli Knox w dobrej
dzielnicy, mieszkanie MacCalluma przy Inde-
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pendence Avenue i ewentualnie pokój nr 1349
w hotelu Metropol (gdzie aktualnie mieszka
agent Cooper wraz z asystentem).
Zapewne gracze szybko zorientują się, że trop
wiodący do konsorcjum Takashi-Namamoru jest
zbyt oczywisty, aby mógł być prawdziwy. Poza tym
mur biurokracji jest nie do przebicia. Zapewne bohaterowie zaczną węszyć głębiej, a dziwne wypadki sprawią, że staną się bardziej czujni. W swoich
poszukiwaniach mogą się natknąć na kilka śladów.
Bardziej spostrzegawczy gracze wkrótce zauważą, że ktoś jest nadzwyczaj dobrze poinformowany o poczynaniach postaci i mogą zacząć podejrzewać posłuch. Jak już wspomnieliśmy, podsłuch
faktycznie został założony na telefonie apartamentu zajmowanego przez agenta i jego ochroniarza
(jeśli posługują się oni własnymi telefonami komórkowymi, to i one będą podsłuchiwane).
Znalezienie podsłuchu nie będzie zbyt łatwym
zadaniem, gdyż został on założony w centrali telefonicznej (tam umieszczono urządzenie podsłuchowe) i trudno go z zewnątrz wykryć za pomocą
specjalistycznych urządzeń. Bohaterowie mogą
go jednak wykryć, przesyłając sobie odpowiednio
spreparowane informacje. Ludzie Masona będą
reagować na każde usłyszane słowo, zatem gracze
mogą w ten sposób ułatwić sobie życie, wysyłając
agentów Pillman Enterprises na drugi koniec miasta, co nie tylko potwierdzi obecność podsłuchu,
lecz także da postaciom kilka godzin luzu.
Kolejnego dowodu dostarczy Angela Knox.
Jeśli agent Cooper się nią zainteresuje, a zrobi tak
z pewnością, gdyż Angela będzie się bardzo starała, wkrótce wyląduje w jej mieszkaniu. Oczywiście
Angela chce, aby postać gracza skupiła swoją uwagę nie na śledztwie, a na jej wdziękach. Koledzy
agenta zaniepokojeni takim stanem rzeczy mogą
mu zasugerować, aby sprawdził Angelę. Szperanie
w jej luksusowym mieszkaniu zaowocuje niewielkim, lecz cennym dowodem: w koszu na śmieci
można odkryć pomięte pokwitowanie wypłaty,
wystawione oczywiście przez Pillman Enterprises.
Dodatkowe efekty przynieść może również
przeszukanie lokum MacCalluma. Jego mieszkanie jest bardzo typowe, skromnie umeblowane
i dość puste, z gołymi ścianami, zatem uwagę
bohaterów powinna zwrócić duża sterta książek
science fiction. Jedna z nich leży na stole w kuchni.
Wystaje z niej długa, kremowa koperta z firmowym nadrukiem Pillmana i inicjałami „JPMcC”.

Jeśli w jakiś sposób bohaterowie dadzą po sobie znać, że wiążą całą sprawę z konsorcjum Pillman Enterprises, pan Mason zrobi wszystko, żeby
ich zlikwidować. W przypadku wysłanników rządowych postara się upozorować wypadek. Zwyczajni w jego mniemaniu obywatele Harmont nie
mają tyle szczęścia i mają zostać zlikwidowani tak,
jak to przedstawiliśmy powyżej.

aKT CZwarTy:
KryTyCZna noC
Jest to ostatni, rozstrzygający akt opowieści. Bohaterowie graczy, niezależnie od uzyskanych dotąd
informacji, z pewnością znaleźli się przy magazynach na Wooden Road o wyznaczonej porze.
Od tego, jak się teraz zachowają i jakie podejmą
działania, będą zależeć ich przyszłe losy – postacie
mogą teraz wiele zyskać, choć i wiele stracić, jeśli
zachowają się nierozważnie lub głupio.

odSŁona pierwSZa:
prZeKaZanie arTeFaKTU
bohaterowie graczy
• cała drużyna lub jej część, gdyby bohaterowie
się rozdzielili i nie przybyli w komplecie na
umówione miejsce.

bohaterowie niezależni
• Niepozorny, lecz dobrze ubrany blondyn,
wysłannik konsorcjum Takashi-Namamoru.
Nazywa się James Miller. Nic nie wie i nie odgrywa żadnej ważnej roli, więc już nie napiszemy o nim nic więcej.
• John Smith. Spotkaliśmy go już w Akcie
Pierwszym.
• James MacCallum.
• Bruce H. Mason.
• Trzech osobistych ochroniarzy Masona.

Miejsce akcji
• Baraki przy Wooden Road i ich okolice.
Gdy postaci graczy dotrą do magazynów, zauważą światło w bocznych drzwiach mniejszego
z budynków. Podejście bliżej nie stanowi dużego
problemu, gdyż noc jest wietrzna i podmuchy porywistego wiatru tłumią odgłos kroków. Tuż przed

magazynem, w plamie światła, stoi tylko jeden
człowiek – okutany w szary płaszcz blondyn. Kilka minut po wyznaczonej godzinie na plac obok
magazynów zajedzie drugi samochód, a po chwili do środka wejdzie MacCallum w towarzystwie
jednego jeszcze typka, który znany jest nam już
jako John Smith. Jeden z nich demonstracyjnie
wyciągnie w kierunku czekającego blondyna jakąś
paczkę.
– Oto towar, o który pan prosił – odezwał się
Smith.
Blondyn cofnął się o krok. Najwyraźniej był lekko zaskoczony, lecz MacCallum wcisnął mu do rąk
paczkę, dodając przy tym głośno i ostentacyjnie:
– Mam nadzieję, że konsorcjum Takashi-Namamoru jest z nas zadowolone. Co, nie otworzy pan?
Po tych słowach nieznany bohaterom człowiek w płaszczu niepewnymi ruchami rozpakuje
paczkę. W jej wnętrzu znajduje się rzecz jasna tajemniczy artefakt. Blondyn odezwie się do Smitha,
ten mu coś odpowie, lecz zrobi to zbyt cicho, by
bohaterowie usłyszeli cokolwiek przy tak silnym
wietrze. Po krótkiej konwersacji cała trójka wymieni uściski rąk i ludzie z Pillman Enterprises
odejdą. Po chwili rozlegnie się ryk silnika i postaci
graczy będą mogły zobaczyć, jak odjeżdżają oni
swoim czarnym, sportowym wozem, a za nimi
człowiek z Takashi-Namamoru.
Teraz Narratorom należy się kilka słów tytułem wyjaśnienia. W rzeczywistości Bruce Mason
skontaktował się ze wpływowymi kręgami firmy
Takashi-Namamoru i, podając się za fikcyjnego
stalkera, zaproponował spotkanie przy Wooden
Road. Wcześniej Mason upewnił się, że bohaterowie-detektywi znajdą się gdzie trzeba we właściwej chwili. Dalej wydarzenia potoczyły się tak,
jak przedstawiono powyżej. Enigmatyczny Smith
i MacCallum otrzymali zadanie przekazania artefaktu człowiekowi z Takashi-Namamoru, pozwalając jednocześnie bohaterom na zebranie niepodważalnego materiału dowodowego (rzecz jasna
sfabrykowanego).
Postaci graczy mogą w każdej chwili wejść
do środka magazynu, aby przerwać wymianę.
W takim wypadku Smith i MacCallum spróbują
się ulotnić – niezbyt ostentacyjnie i niekoniecznie
skutecznie. Przedstawiciel Takashi-Namamoru będzie stał jak skamieniały, nie wiedząc co począć.
Dopiero pochwycony przez bohaterów i ewentualnie skuty kajdankami zacznie się gęsto tłumaczyć.
Narracja
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Niestety, Mason w swoich przygotowaniach
popełnił też karygodny błąd, postanawiając osobiście wszystkiego dopilnować. Tej fatalnej nocy
znajdzie się w pobliżu magazynów i będzie miał ze
sobą trzech ludzi obstawy. Przybędzie na miejsce
niedługo po Smisie i MacCallumie, którzy mają
przykazane poczekać przez chwilę w samochodzie
na sygnał od Masona. Zanim dyrektor firmy Pillman Enterprises zajmie stanowisko obserwacyjne,
jeden z jego goryli sprawdzi ostrożnie teren, więc
nie ma obawy, że Mason wpadnie na przybyłych
wcześniej na miejsce bohaterów graczy lub zaparkuje swoją limuzynę tuż obok ich pojazdu. Mason
jest tak pewny siebie i powodzenia całej akcji, że
pozwala sobie nawet zapalić ulubioną fajkę. Jak
już wspominaliśmy, noc jest wietrzna i zapach aromatycznego dymu może dotrzeć do prowadzących
śledztwo postaci graczy. Poza tym bohaterowie
mogą zauważyć czające się w mroku sylwetki, jeśli tylko będą uważali na to, co dzieje się wokoło.
Oczywiście mogą Masona bezmyślnie zignorować,
który w takim wypadku przez pewien czas będzie
napawał się swoim sukcesem, a potem spokojnie
się oddali.
Bohaterowie, którzy zdecydują się sprawdzić,
kto poza nimi obserwuje wymianę, dotrą w pobliże Masona niezauważeni, pod warunkiem, że
zachowają się dość ostrożnie. Dopiero gdy będą
już stosunkowo niedaleko, jeden z ochroniarzy
powinien ich spostrzec. Człowiek korporacji odda
kilka strzałów w kierunku postaci, po czym okrzykiem da znak do odwrotu i cała czwórka rzuci się
do samochodu. Mason, gdy zostanie odkryty, będzie bardzo zły na swoich ochroniarzy, a przy tym
bardzo zdziwiony.
Bohaterowie mają teraz niepowtarzalną szansę ujęcia faktycznego sprawcy. Mason i jego ludzie
są zdesperowani i na wszelkiego rodzaju akcje
ofensywne odpowiedzą ogniem. Jeśli dotrą do
samochodu, to spróbują ucieczki. W przypadku,
gdyby bohaterowie ruszyli za nimi, dojdzie do
ekscytującego pościgu ulicami Harmont (patrz
następna odsłona). Gdyby na Masona wraz z jego
ludźmi natknął się tylko jeden bohater, to ma on
niewielką szansę na pozostanie niezauważonym
przez dłuższy czas. W takim wypadku postać
gracza może spróbować uniemożliwić Masonowi
ucieczkę (przykładowo uszkadzając jego limuzynę). Tego typu akcje wymagają jednak dużego
sprytu i ostrożności.
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Smith i MacCallum, jeśli tylko będą mogli,
usłyszawszy wystrzały, ruszą na pomoc swojemu
pracodawcy. Gdyby Masonowi i jego ochronie
udało się odjechać, obydwaj panowie także spróbują się ewakuować, lecz w przeciwnym kierunku.
Jeśli Mason nie zdoła uciec i rozpęta się strzelanina, Smith i MacCallum spróbują pomóc swojemu
szefowi – gdyby jednak bohaterowie byli górą, nie
zawahają się oni uciec (wraz z artefaktem, jeśli gracze się o niego nie zatroszczyli).
Bohaterowie powinni uważnie pilnować
przedstawiciela Takashi-Namamoru, gdyż będzie
się on starał wykorzystać każdą sposobność do
ucieczki. W żadnym razie nie wezwie jednak na
pomoc ludzi ze swojej korporacji, aby nie przyczynić się do eskalacji konfliktu.

odSŁona drUGa: poŚCiG
bohaterowie graczy
• cała drużyna lub jej część, gdyby bohaterowie
się rozdzielili i przykładowo część z nich została, aby pilnować więźniów.

bohaterowie niezależni
• Bruce H. Mason i jego ochroniarze w dużej
limuzynie.

Miejsce akcji
• Ulice Harmont nocą.
Pościg będzie długi i widowiskowy. Limuzyna Masona pędzi, przewracając śmietniki i kosząc
znaki drogowe, a dwaj ochroniarze, wychylając się
z okien, strzelają do jadącego za nimi samochodu
(lub samochodów) bohaterów. Mason, kurczowo
ściskając swoją nieodłączną aktówkę, przekleństwami popędza kierowcę.
Są tylko dwa rozwiązania tej sceny. Albo Masonowi uda się uciec, albo w trakcie karkołomnej
ucieczki przydarzy mu się wypadek. Jeśli jeden
z ochroniarzy Masona, pełniący funkcję kierowcy,
zgubi pościg, opowieść może zostać zakończona,
jednak dla bohaterów to najpewniej dopiero początek kłopotów. Zyskali wroga w postaci jednego
z wicedyrektorów Pillman Enterprises i zapewne
będą musieli ponieść tego konsekwencje.
Innym rozwiązaniem tej przygody jest ucieczka Masona zakończona efektowną kraksą jego

limuzyny. Kierowca i siedzący z przodu ochroniarz nie powinni mieć szans na przeżycie. Mason wyjdzie z wypadku żywy, lecz poważnie ranny (złamana ręka, pogruchotane żebra i wstrząs
mózgu – ogólnie uszkodzenia ciała mieszczą się
w granicach poziomów Średnich i Ciężkich obrażeń)
i tylko szybkie wezwanie karetki może uratować
życie głównemu podejrzanemu, choć na niewiele
się to zda. Mason Ranny umrze w szpitalu jeszcze
tej samej nocy na skutek szoku i kilku krwotoków
wewnętrznych. Ostatni z ochroniarzy nie powinien
odnieść żadnych obrażeń, jednak przesłuchanie go
niewiele da – kompletnie nic nie wie.

podSUMowanie
W przypadku, gdyby Mason został przez postaci
graczy złapany lub gdyby nie zdołał uciec, przeszukanie jego aktówki (oraz ewentualnie biura,
gdyby komukolwiek udało się wejść do budynku
korporacji, co jest wysoce nieprawdopodobne)
ujawni dokumenty wykazujące, że Bruce H. Mason działał z polecenia rady nadzorczej korporacji
PE. Bohaterowie nie będą mogli jednak ujawnić
tej informacji, jeśli przejmą artefakt. Jeśli nagłośnią aferę, konsorcjum szybko zareaguje, zrzucając
winę na prezesa rady, który zostanie natychmiast
zwolniony. Rzecznik prasowy korporacji PE w mediach oficjalnie przeprosi korporację Takashi-Namamoru i wyrazi ubolewanie za tak pożałowania
godny incydent, a także zapowie zaostrzenie kryteriów awansu w hierarchii konsorcjum.
Wobec śmierci Masona lub jego ujęcia sprawa
zostanie pomyślnie zakończona. Postać użyta do zawiązania akcji powinna mieć po zakończeniu opowieści możliwość zrekompensowania sobie poniesionych strat (oczywiście w zależności od wyniku
przygody). Warto tu przypomnieć, że agent Cliﬀord
Cooper został zaopatrzony w spore środki finansowe, z których może wypłacić pozostałym postaciom
honoraria w granicach od 800 do 1000 ICU na osobę. Jeśli pozostali gracze zrezygnują z całości lub
choćby części wynagrodzenia, pokrzywdzony na
początku przygody bohater będzie mógł za te pieniądze wyposażyć sobie nowe mieszkanie – wszystko zależy od solidarności graczy. Należy uprzedzić
gracza prowadzącego Coopera, że nie powinien wypłacać honorariów, jeśli pozostali bohaterowie nie
oddadzą artefaktu agencjom rządowym (parę uwag
na ten temat można znaleźć w kolejnym rozdziale).
Narracja
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Struktura opowieści
Akt Pierwszy: Początek
W akcie tym paser przez chwilę ma w swoich rękach nieznany artefakt, lecz szybko go traci
po niezbyt miłym spotkaniu z Johnem Smithem i Jamesem P. MacCallumem.

Akt Drugi: Bohaterowie wchodzą na scenę
Agent rządowy otrzymuje zadanie odnalezienia poszukiwanego obiektu i ukarania winnych.
Zawiązuje się drużyna, a Bruce Mason otrzymuje wiadomość, że oddelegowany do sprawy
agent znalazł nieoczekiwanych sprzymierzeńców.

Akt trzeci: Wydarzenia nabierają tempa
• Odsłona Pierwsza: Na fałszywym tropie
James MacCallum naprowadza bohaterów na fałszywy trop wiodący do konsorcjum
Takashi-Namamoru. W ten sposób postaci graczy zostają wciągnięte w akcję Bruce Masona z Pillman Enterprises, która ma na celu skompromitowanie konkurencyjnej korporacji.
• Odsłona Druga: Piekło biurokracji
Bohaterowie bezskutecznie próbują uzyskać jakiekolwiek wartościowe informacje
w biurach korporacji Takashi-Namamoru.
• Odsłona Trzecia: Licho nie śpi
Bruce H. Mason, stosownie do postępów prowadzonego przez drużynę śledztwa, będzie
jej na rozmaite sposoby utrudniał życie.
• Scena pierwsza: Piękna nieznajoma
Czarująca Angela Knox wkracza do akcji i roztacza swoje wdzięki przed agentem
Cooperem.
• Scena druga: Ktoś mnie prześladuje
Ludzie firmy Pillman Enterprises zaczynają dybać na życie Cooka, ochroniarza i partnera
agenta Coopera.
• Scena trzecia: Rozrywkowy dzień
Jeśli towarzysze agenta, czyli pozostali bohaterowie graczy, okażą się zbyt pomocni
w prowadzeniu śledztwa, ludzie korporacji spróbują wysadzić ich w powietrze, a w razie
niepowodzenia skorzystają z usług snajpera.
• Odsłona Czwarta: W poszukiwaniu prawdy
Bohaterowie graczy mają szansę zdobyć kilka dowodów świadczących o tym, że ktoś
nimi manipuluje i że za całą sprawą nie stoi wcale konsorcjum Takashi-Namamoru, a Pillman Enterprises.

Akt Czwarty: Krytyczna noc
• Odsłona Pierwsza: Przekazanie artefaktu
John Smith i James MacCallum na zlecenie Masona pozorują przekazanie skradzionego
obiektu. Ma to udowodnić bohaterom, że Pillman Enterprises zostało okradzione przez
konkurencję. Postaci mogą przy tym przechwycić artefakt i złapać głównego intryganta,
czyli Bruce H. Masona.
• Odsłona Druga: Pościg
Mason, jeśli zostanie odkryty, rzuca się do ucieczki, a gracze mają ostatnią szansę na
zwieńczenie opowieści swoim sukcesem.
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DALSZE
KonTynUowanie opowieŚCi
Każdy narrator, który zechce kontynuować wątki
zakończonej właśnie historii, powinien przeczytać
poniższy rozdział. Znajdzie tu szereg pomysłów
podpowiadających tematy kolejnych przygód.
Niektóre z nich to nieomal konspekty nowych scenariuszy, inne to tylko sugestie, które zawsze mogą
pomóc w tworzeniu kolejnych opowieści.
Opowieść Korporacyjne machinacje zasadniczo może zakończyć się dwojako. Może zdarzyć
się tak, że głównej postaci negatywnej, czyli Masonowi, uda się uciec, a tym samym gracze zyskają
wroga w postaci potężnego wicedyrektora Pillman
Enterprises, co może się okazać dla nich dość
nieprzyjemne. Zapewne Mason nie odpuści osobom, które zniweczyły jego misterną intrygę. Po
aresztowaniu przez władze przedstawiciela Takashi-Namamoru i protestach w sprawie oszczerstw
ze strony Pillman Enterprises, następuje kolejne
pogorszenie stosunków między tymi konsorcjami.
Obie firmy zaczynają oskarżać rząd kanadyjski lub
jego przedstawicieli o spiskowanie przeciw nim
i o zamach na demokrację. Rząd powoła specjalną
komisję śledczą, która ma zbadać ostatnie wydarzenia i jak można się domyślić, znaleźć jakiegoś
kozła ofiarnego. Postacie graczy do tej roli nadają
się wręcz idealnie.
W międzyczasie do agenta Coopera zadzwoni jego dawny przyjaciel z biura. Życzliwy kolega zasugeruje Cooperowi, aby znalazł winnych,
w innym razie zostanie rzucony wraz z przyjaciółmi na pastwę żądnej krwi komisji śledczej i opinii publicznej. Cooper będzie miał na to tylko 48
godzin, gdyż jedynie tak długo jego przyjaciel będzie mógł odwracać uwagę komisji. Całą sytuację
skomplikuje jeszcze Bruce Mason, który spróbuje
zlikwidować postaci graczy, oraz tajemniczy nieznajomy, który będzie podsuwał dyskretnie dowody świadczące o tym, że całą sytuację zaaranżował
wysoki urzędnik Takashi-Namamoru.
Jeśli Mason zginie lub zostanie aresztowany, może się wydawać, że cała sprawa związana
z nowym artefaktem została pomyślnie zakończona. To tylko pozory, gdyż właśnie jest to początek
kolejnych kłopotów. Tuż przed opuszczeniem
hotelu Metropol agent terenowy Cooper znajdzie
bowiem pod drzwiami szarą kopertę z informacją, że nie zna całej prawdy i jeśli chce się dowiedzieć czegoś więcej o ostatnich wydarzeniach, to

wraz ze swoimi towarzyszami powinien stawić się
o północy przy budce telefonicznej oddalonej o
kilka przecznic od Independence Avenue (budka
powinna wydać się graczom znajoma). List będzie
podpisany „Przyjaciel”.
O umówionej godzinie w budce zadzwoni
telefon, a elektronicznie przetworzony głos upewni się, że wszyscy są na miejscu, po czym opowie
historię, którą znasz z komiksu otwierającego ten
podręcznik. Postaci graczy dowiedzą się, że zanim
artefakt trafił w ręce konsorcjum Pillman Enterprises, zginęło z jego powodu wielu ludzi. Bohaterowie mogą rozpocząć śledztwo w sprawie tajemniczych zajść na przedmieściach (szczegóły można
znaleźć w komiksie) i dowiedzieć się o kolejnych
epizodach walki dwóch konsorcjów o teoretycznie
bezcenny artefakt. Postać „Przyjaciela” można też
wykorzystywać jako łącznika pomiędzy kolejnymi
opowieściami, a w końcu może okazać się, że cały
czas działał on na niekorzyść postaci graczy, wykorzystując ich do swoich mrocznych celów.
Może też zdarzyć się tak, że po zakończeniu
opowieści artefakt pozostanie w rękach drużyny.
Wiele zależy od tego, co postacie postanowią z nim
zrobić. Mogą próbować szantażować nim konsorcjum Pillman Enterprises, mogą też spróbować go
jak najkorzystniej sprzedać.
W takiej sytuacji można też stworzyć szereg
opowieści, których motywem przewodnim będą
próby zdobycia artefaktu przez najróżniejsze konsorcja, organizacje przestępcze lub nawet sekty
religijne. Przeróżni kontrahenci mogą zastosować
najróżniejsze techniki, aby tylko pozyskać obiekt
o wciąż przecież nieznanej wartości i przeznaczeniu. Korporacje mogą próbować odkupić artefakt
od postaci graczy przez podstawionego pasera, by
w ostateczności uciec się do argumentów siłowych.
Równie dobrze może się nim zainteresować jakaś
stosunkowo młoda organizacja przestępcza, która
zasłynęła parę miesięcy wcześniej, przeprowadzając serię ataków terrorystycznych. Teraz może
się znów uaktywnić, grożąc miastu Harmont, że
zacznie detonować bomby w miejscach publicznych w regularnych odstępach czasu do chwili, gdy
zostanie jej przekazany upragniony artefakt. Sytuację może dodatkowo skomplikować fakt, że obcy
przedmiot został właśnie bohaterom graczy skradziony przez nic niepodejrzewającego włamywacza, który potraktował go jako osobliwe - i zapewne
wartościowe - dzieło sztuki.
Narracja
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Podczas tworzenia ciągu dalszego opowieści
Korporacyjne machinacje należy brać pod uwagę
fakt, że w skorumpowanym świecie gry STALKER
prawie zawsze prawdziwi winowajcy, jeśli tylko są
wystarczająco bogaci i mają odpowiednie wpływy
polityczne, nigdy nie zostają ukarani. Cała odpowiedzialność jest zrzucana na innych, nawet gdy
bohaterowie znają personalia właściwych sprawców. Sytuacja taka bardzo ułatwia Narratorowi
kontynuowanie wszelkich opowieści, gdyż zawsze
ma on w zanadrzu żądnego zemsty polityka, kogoś
wysoko postawionego w hierarchii jednej z organizacji przestępczych lub przedstawiciela wybranej
firmy, który, wykorzystując swoich podwładnych,
będzie często utrudniał postaciom życie.

inne MoŻLiwoŚCi
Poniższa lista opcji umożliwia prowadzenie przygody także dla drużyn, w których składzie nie
występuje agent rządowy, co zaznaczyliśmy już
we wstępie scenariusza. Dzięki temu uczestnicy
rozgrywki nie będą musieli zbytnio dopasowywać
zestawu swoich postaci do opowieści. Jeśli podane
poniżej przykłady wam nie odpowiadają, zawsze
możecie je zmodyfikować lub samemu opracować
inne rozwiązania. Przypominamy, że po wprowadzeniu poniższych zmian (lub własnych modyfikacji) należy pamiętać o zaktualizowaniu przygody i lekkim przerobieniu niektórych scen, aby
zachować logikę i wiarygodność!
Należy zaznaczyć, że wykorzystanie innej postaci w miejsce agenta rządowego eliminuje wątek
dotyczący rządowego planu przejęcia artefaktu,
który w jakimś stopniu miał umożliwić kanadyjskiemu rządowi włączenie się do gry o władzę
i odzyskanie należnej mu pozycji (oczywiście
obecność postaci agenta rządowego nie gwarantuje, że pozostali bohaterowie nie zdecydują, że
poszukiwany obiekt należy się tylko im i że to oni
będą decydować o jego dalszych losach).
• Prywatny detektyw. Jeśli zamiast agenta rządowego pojawi się prywatny detektyw, scenę
w barze można zmodyfikować, aranżując spotkanie z anonimowym zleceniodawcą, którego
bardzo interesuje rozwiązanie sprawy będącej
głównym wątkiem całej historii i ujawnienie wyników śledztwa opinii publicznej (zaznaczmy, że zleceniodawca może umówić się
wcześniej z bohaterem gracza gdzieś w terenie,

niekoniecznie w „Barge”). Oczywiście propozycja zlecenia powinna zostać poparta odpowiednio wysokim honorarium. Bohaterowie
mogą uznać, że zleceniodawca został podstawiony przez jakieś konsorcjum w celu zdobycia informacji o konkurencji w bezpieczny
i niebudzący niepotrzebnych podejrzeń sposób. W takim przypadku należy dopilnować,
aby w trakcie rozgrywania opowieści gracze
mieli szansę odkryć prawdziwą tożsamość
zleceniodawców, czyli oczywiście konsorcjum
Pillman Enterprises w osobie Bruce H. Masona.
• Łowca nagród lub płatny zabójca. W tym
przypadku możemy zastosować podobny
chwyt, jak w powyższej sytuacji, lecz zamiast
bezpośredniej wizyty anonimowego zleceniodawcy wykorzystamy do tego celu znajomego
detektywa lub informatora. Płatnego zabójcę,
który na co dzień nie zajmuje się prowadzeniem śledztw, możemy zmotywować do nietypowego działania długotrwałym brakiem
klientów lub ewentualnym zleceniem eliminacji w przypadku, gdyby śledztwo wykazało taką
konieczność. Także tutaj wizja zarobienia szybkich pieniędzy powinna zadziałać skutecznie
i być dla postaci wystarczającą motywacją.
• Agent konsorcjum. Postać tę możemy wykorzystać tylko wtedy, gdy agent konsorcjum
nie pracuje dla Pillman Enterprises. Jeśli ten
warunek jest spełniony, możemy przyjąć, że
agentowi zlecono przeprowadzenie małego
dochodzenia, zaznaczając przy tym, że niepowodzenie będzie oznaczało znaczną degradację
pozycji postaci w hierarchii firmy. Tak postawiona sprawa powinna z miejsca wydać się
graczowi podejrzana. Gdy dodamy do tego, że
w trakcie akcji jego postać będzie zdana tylko
na własne siły, stanie się niemal oczywiste, że
jest to jedno z tajnych dochodzeń firmy. By
pomóc graczowi w podjęciu decyzji, Narrator
może zasugerować, że powodzenie akcji znacznie ułatwi jego bohaterowi karierę, a także
ostrzec, że w razie niepowodzenia firma się go
wyprze lub spróbuje zlikwidować.
• Człowiek prasy. Jeśli w skład drużyny wchodzi reporter, to możesz mu szepnąć (za pośrednictwem zaufanego informatora), że
w barze „Barge” siedzi facet imieniem Sam,
który miesiąc temu miał niemiłe przejścia
i którym warto się zainteresować i trochę
Narracja
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wokół niego powęszyć. Dziennikarz powinien
potraktować ten pomysł jako szansę na zyskanie gorącego materiału, który rzuci jego wydawcę na kolana i przyniesie postaci nie tylko
chwałę, lecz także i pieniądze.

najwaŻniejSi
bohaTerowie nieZaLeŻni
Poniżej znajdziecie opisy najważniejszych bohaterów niezależnych, z którymi gracze zetkną się
w czasie rozgrywania przygody. Przy każdej z postaci podano jej krótką charakterystykę, włączając w to uwagi dotyczące wyglądu i zachowania.
Ponadto podano rangi atrybutów podstawowych
i wszystkich umiejętności danej osoby. Wśród
poniższych opisów nie uwzględniono postaci występujących tylko epizodycznie lub nieodgrywających ważnych ról (przykładowo dotyczy to Williama Barnaby i Jamesa Millera, którzy pojawiają
się w scenariuszu tylko na chwilę, a także barmana
z „Barge”, którego cechy nie są istotne).
Wielkości pul Punktów Postaci, za jakie zakupiono umiejętności bohaterów niezależnych,
zostały ustalone na poziomie, który zapewnia im
wszystkie niezbędne cechy i który koresponduje
z wykształceniem i wiekiem postaci. Uwzględniono przy tym fakt, że od niektórych osób nasi
bohaterowie powinni być lepsi, a inne powinni
im sprawić duże kłopoty, przykładowo w trakcie
walki, nawet przy przewadze liczebnej drużyny.
Więcej uwag na ten temat znajdziecie w rozdziale
Bohaterowie niezależni, gdzie zamieszczono także
opisy takich typowych bohaterów niezależnych
jak strażnicy, urzędnicy i inne osoby, które są powtarzalne i nie muszą się odznaczać specjalnymi
cechami lub dokładnymi historiami.

john Smith, czyli człowiek
od mokrej roboty
John Smith w rzeczywistości nazywa się Michael
Shafer. Był niegdyś członkiem służb specjalnych
konsorcjum Takashi-Namamoru. Skuszony pieniędzmi konsorcjum Pillman Enterprises przez
kilka miesięcy pracował dla tej korporacji jako
szpieg, a gdy dowiedział się, że koledzy z macierzystej firmy są na jego tropie, dokonał kilku
aktów sabotażu i zdezerterował. Od tego czasu
pracuje na niejawnym etacie w Pillman Enterprises, nadzorując wiele akcji wymierzonych
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w Takashi-Namamoru. Obecnie jest podwładnym
Masona. Przeszłość Smitha została utajniona, poddano go także operacji plastycznej. Nie zdołano
jedynie zmienić szczególnego wyglądu jego oczu,
stąd też na co dzień nosi okulary przeciwsłoneczne
lub szkła kontaktowe. Jest wysokim, przeciętnie
zbudowanym mężczyzną o jasnej karnacji (jego
skóra została sztucznie rozjaśniona), jasnych włosach i przeciętnych, nierzucających się w oczy rysach twarzy. Jego rodzina mieszka w Harmont od
pokoleń i dlatego podlega on Skażeniu.
Przemyślenia: Proszę nie pytać, skąd pochodzą te informacje. Zastanawia się pan, skąd moja
znajomość wewnętrznych struktur konsorcjum Takashi-Namamoru? Cóż, wystarczy uważnie czytać
gazety i oglądać korporacyjne kanały rozrywkowe.
Wady i zalety:
Silniejsza Więź
Ścigany
Widzenie w mroku
Zasoby finansowe

-1
-4
+2
+3

Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Dobra
Atletyka
Minimalna
Koordynacja
Doskonała
Broń palna
Doskonała
Prowadzenie pojazdów
Przeciętna
Refleks
Dobra
Walka wręcz
Dobra
Walka wręcz z bronią
Przeciętna
Umysł
Przeciętna
Dedukcja
Dobra
Wola
Przeciętna
Ekspresja
Przeciętna

james patrick MacCallum,
smutny gość w prochowcu
James Patrick MacCallum, lat 34, jest mocno
zbudowanym i wysportowanym mężczyzną średniego wzrostu. Ma ciemne włosy, piwne oczy
i zawsze jest dokładnie ogolony. Jego twarz przecinają szeregi zmarszczek, a oczy wydają się zimne
i niewzruszone. Prawie zawsze ubiera się w ten
sam czarny prochowiec, garnitur i czarną koszulę
oraz starannie wypastowane buty. W kontaktach
z obcymi jest lekko oschły, chłodny i stanowczy.
Urodził się w Greensboro, w stanie Północna Karolina w USA. Od sześciu lat samotnie mieszka

w Harmont, a od pewnego czasu stale współpracuje z Masonem, jednak nie odda za niego życia.
Rodzice MacCalluma nie żyją. Ma młodszą od
siebie, niepełnosprawną umysłowo siostrę Alice,
przebywającą w domu opieki w Greensboro, który
James regularnie co miesiąc opłaca z części swoich
honorariów. MacCallum należy do sekcji squasha
klubu sportowego „Atlas”, nie ma żadnej oficjalnie firmowanej przez jedno z konsorcjów karty
kredytowej i płaci przeciętną, popularną kartą
(aczkolwiek o nieznanym pochodzeniu, niefigurującą w rejestrze wydanych kart), nie korzystając
ze specjalnych ofert bądź rabatów. MacCallum nie
podlega Skażeniu.
Przemyślenia: Niektórzy myślą, że jestem człowiekiem od brudnej roboty. Cóż, moim zdaniem
żadna praca nie hańbi.
Wady i zalety:
Kartoteka policyjna
Osoba pod opieką
Wyostrzone zmysły
Zasoby finansowe

-2
-1
+2
+2

Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Doskonała
Atletyka
Minimalna
Koordynacja
Dobra
Akrobatyka
Przeciętna
Broń palna
Doskonała
Dyskrecja
Przeciętna
Prowadzenie pojazdów
Dobra
Refleks
Doskonała
Walka wręcz
Przeciętna
Walka wręcz z bronią
Minimalna
Umysł
Przeciętna
Dedukcja
Minimalna
Wola
Przeciętna
Ekspresja
Minimalna

Angela Knox, femme fatale
Piękna i atrakcyjna Angela Knox jest szatynką
o ciemnych oczach. Ma około 27 lat, lecz wygląda
na dużo młodszą. Szczupła, dość wysoka i zgrabna. Jej ponętny biust i długie nogi to wszystko,
czego potrzebuje kobieta pragnąca przyciągnąć do
siebie mężczyzn spragnionych damskiego towaNarracja
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Kilka bezcennych rad
Przygotuj się. Narrator przed poprowadzeniem Korporacyjnych machinacji powinien się do
gry przygotować, dokładnie i uważnie czytając przygodę i zapamiętując jej najważniejsze
elementy. Niczego nie trzeba się uczyć na pamięć, jednak należy się dobrze orientować
w tekście opowieści i znać wszystkie wątki, aby co chwilę nie przerywać rozgrywki i czegoś
na bieżąco nie doczytywać. Odrobina wysiłku na pewno się opłaci i zaskarbi wdzięczność
graczy.
Trzymaj napięcie. Za każdym razem, gdy życie bohaterów jest w niebezpieczeństwie, prowadzący ich gracze zaczynają się silniej angażować w zabawę, nie zawsze jednak działając
w przemyślany sposób. Narrator powinien zadbać, aby takie chwile przeplatały się z momentami statycznymi, podczas których ekscytujących wydarzeń jest niewiele i gracze mogą
zastanowić się nad następnymi krokami swoich bohaterów.
Nie pozwól, żeby ktoś się nudził. Nawet jeśli któraś postać nie bierze aktualnie udziału
w śledztwie, pamiętajmy, że pan Mason może zdecydować, że pora spłatać jej figla. Ponadto
gracze nie mogą się domyślić, że pozornie przypadkowe zdarzenia wcale nie są przypadkowe i że zostały one z góry zaplanowane. Chwila niepewności nikomu nie zaszkodzi. Przy okazji przypominamy, że zawsze należy pamiętać o odpowiednim zmotywowaniu postaci, gdyż
tylko dzięki temu graczy zaintryguje rozgrywana historia.
Improwizuj i bądź twórczy. Zamieszczony w podręczniku scenariusz to tylko szkielet,
w którym nie przewidziano nawet ułamka tego, co mogą zrobić gracze. Nigdy nie należy się
obawiać wyjścia poza jego ramy i zmiany przebiegu wydarzeń. Dopóki starasz się logicznie
kontynuować zaprezentowane wątki, a bohaterowie niezależni działają tak, jak im nakazują
ich charaktery i zwierzchnicy, wszystko jest w porządku. Pamiętaj, że Bruce Mason cały czas
trzyma rękę na pulsie i stara się na bieżąco śledzić poczynania bohaterów.
Nie podpowiadaj. Rozwiązywanie zagadki, na którą odpowiedź sama pcha się w ręce, nie
jest żadną przyjemnością i nie daje prawdziwej satysfakcji. Jeśli gracze utkną w martwym
punkcie, należy pamiętać, że i tak wszystko ostatecznie wyjaśnia się w nocy z 24 na 25 lutego.
Nie przesadzaj z testami. Nie wolno pozwolić, aby testy zapanowały nad opowieścią. Chyba żaden Narrator nie chciałby, żeby jeden nieudany test obrócił wniwecz całe śledztwo
i zepsuł zabawę. Oczywiście testy niekiedy są bardzo ważne i nie do zastąpienia, szczególnie
w trakcie rozgrywania walki, gdy prowadzący musi pozostać możliwie obiektywny i bezstronny, jednak ostatnie słowo zawsze należy do Narratora.
Wcielaj się. To zadanie nie tylko dla graczy. Jeśli każdy ze spotykanych przez postaci bohaterów niezależnych – których odgrywa Narrator – będzie miał charakterystyczną osobowość,
uczestnikom zabawy łatwiej będzie się odnaleźć w futurystycznym świecie gry STALKER.

rzystwa. Angela jest świetnie wyszkoloną agentką
Pillman Enterprises, której często zleca się zadanie zainteresowania się określonym mężczyzną
i zmuszenie go do wyjawienia pożądanych informacji. Niekiedy ma także utrudniać określonym
ludziom skuteczne działanie. Angela jest piękna
i zdeprawowana. Lubi manipulować mężczyznami
i wykorzystywać ich nie tylko na rozkaz, lecz także dla własnej perwersyjnej przyjemności. Knox
podlega Skażeniu. (Narrator może dopasować powierzchowność Angeli do upodobań gracza prowadzącego postać agenta, aby uczynić ją dla niego
bardziej atrakcyjną).
Przemyślenia: Jeden mój ruch i mężczyźni robią, co zechcę. Trzeba coś im obiecać, ustąpić w jakiejś błahostce, a potem niepostrzeżenie wymóc, aby
resztę zrobili tak, jak im każę. Muszę tylko pamiętać,
aby byli stale przekonani, że to oni są silni i mocni,
a ja słaba i uległa.
Wady i zalety:
Mocny sen
Niespokojny duch
Piętno śmierci
Pociągający wygląd
Przywileje (agentka konsorcjum)
Zasoby finansowe
Znamię drapieżnika

-2
-1
-2
+2
+2
+3
-2

Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Przeciętna
Koordynacja
Dobra
Akrobatyka
Dobra
Dyskrecja
Minimalna
Broń palna
Dobra
Prowadzenie pojazdów
Przeciętna
Refleks
Dobra
Walka wręcz
Przeciętna
Umysł
Przeciętna
Dyplomacja
Przeciętna
Komputery
Przeciętna
Nauki humanistyczne
Minimalna
Wola
Dobra
Ekspresja
Doskonała
Aktorstwo
Doskonała

postawnym i wysportowanym, nieco po czterdziestce. Ma przenikliwe stalowo-szare oczy. Jest
energiczny i lekkomyślny zarazem, a także trochę
mało przewidujący, stąd też niektóre z jego akcji
lub planów były w ostatniej chwili modyfikowane bądź odkładane na później. Mason potrafi
swoje wady nadrobić ogromną pewnością siebie
i przebojowością. Nie obawia się żadnego ryzyka,
a w razie niepowodzenia winę najczęściej zrzuca
na innych, twierdząc, że z jego strony wszystko było poprawnie zaplanowane i przygotowane. Trudno wyprowadzić go z równowagi, a gdy
wszystko, co zaplanował, przebiega jego zdaniem
pomyślnie, pozwala sobie na chwilę odprężenia
i zapala wtedy swoją ukochaną fajkę. Bruce Mason
nie podlega Skażeniu.
Przemyślenia: Twierdzicie, że miał ochronę,
a was podobno było zbyt mało. Jesteście dobrze wyszkoleni, a jednak wystraszyliście się i zawaliliście
tak banalną sprawę. Otrzymacie stosowną naganę,
a swoje uwagi zostawcie dla siebie.
Wady i zalety:
Mania wielkości
Mroczny sekret
Przywileje (dyrektor konsorcjum)
Słaby wzrok
Zasoby finansowe

-2
-2
+5
-1
+4

Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Przeciętna
Atletyka
Przeciętna
Koordynacja
Przeciętna
Broń palna
Minimalna
Prowadzenie pojazdów
Minimalna
Refleks
Minimalna
Umysł
Dobra
Biurokracja
Doskonała
Dedukcja
Dobra
Dyplomacja
Doskonała
Komputery
Przeciętna
Nauki humanistyczne
Przeciętna
Nauki ścisłe
Minimalna
Wola
Dobra
Ekspresja
Dobra

bruce h. Mason

ochroniarze Masona

Bruce Henry Mason pełni funkcję drugiego wicedyrektora ds. marketingu konsorcjum Pillman
Enterprises. Jest szpakowatym mężczyzną, dość

Ochroniarze Bruce’a H. Masona to spokojni, nieco flegmatyczni, przeciętnie wyszkoleni przedstawiciele służb specjalnych konsorcjum. Mason
Narracja
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teoretycznie nie ma stałej obstawy, lecz w praktyce, gdy tego zażąda lub gdy udaje się w teren,
zawsze towarzyszą mu ci sami goryle. Ogólnie
ochroniarze Masona nie są specjalnie błyskotliwi,
co nadrabiają nieufnością wobec nieznajomych.
Są zawsze gotowi do akcji i bardzo lojalni, a w ostateczności zasłonią swojego szefa własnymi ciałami. Nie podlegają Skażeniu.
Przemyślenia: Nie zbliżaj się! Podnieś ręce do
góry! Już, do góry! Łapki! No! A teraz powoli… Powoli, mówię! Odsuń się… Cztery kroki. Ale już! Nie.
Nie możesz. Słyszysz!? Nie możesz porozmawiać
z tym panem w limuzynie!
Wady i zalety:
Kartoteka policyjna
Lojalność
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Rozdział czwarty

-2
-1

Obsesja (chronić zwierzchników)
Przywileje (pracownik konsorcjum)
Wyostrzone zmysły
Zasoby finansowe

-1
+1
+2
+2

Atrybuty podstawowe i umiejętności:
Ciało
Doskonała
Atletyka
Doskonała
Koordynacja
Dobra
Broń palna
Dobra
Prowadzenie pojazdów
Przeciętna
Refleks
Przeciętna
Walka wręcz
Dobra
Walka wręcz z bronią
Przeciętna
Umysł
Minimalna
Wola
Przeciętna
Ekspresja
Minimalna

dodatki
Rozdział piąty

BRACIA STRUGACCY
Piszące rodzeństwo nie jest zjawiskiem częstym.
Z kolei rodzeństwa tworzące wspólnie, jak chociażby bracia Grimm, trafiają się niezmiernie
rzadko. Oni jednak stworzyli wspólnie tylko jedno
dzieło, natomiast bracia Arkadij i Borys Strugaccy
znaczącą część swoich utworów napisali razem.
Strugaccy, urodzeni przed II wojną światową,
w inteligenckiej rodzinie o żydowskich korzeniach, nie mieli łatwego życia. Nie dość, że sporą
jego część przeżyli pod rządami Stalina, to ich
dzieciństwo przypadło na czas globalnego konfliktu zbrojnego.
Arkady przyszedł na świat w 1925 w Batumi,
gdzie jego ojciec pracował jako redaktor. Borys zaś
urodził się w 1933 w Petersburgu (wtedy zwanym
Leningradem, a dziś znów Petersburgiem), z którym związany był do końca swoich dni. Ważnym
momentem w życiu braci była blokada miasta,
podczas której Arkady napisał swoje pierwsze
opowiadanie Zdobycz majora Kowalowa, bezpowrotnie stracone podczas ewakuacji w 1942 roku.
Zanim wspólnie napisali pierwszy utwór, Arkadij ukończył szkołę wojskową, po której został
oddelegowany do Wojskowego Instytutu Języków
Obcych, gdzie uzyskał dyplom tłumacza języków
japońskiego i angielskiego, Natomiast Borys – po
tym, jak nie został przyjęty na wydział fizyki – poszedł na studia na wydziale matematyczno-mechanicznym Leningradzkiego Państwowego Uniwersytetu, które ukończył jako astronom.
Swoją pierwszą opowiadanie, zatytułowane
Z zewnątrz, bracia publikują w 1958 w „Technice
Młodzieży”. Rok później ukazuje się W krainie
purpurowych obłoków – pierwsza wspólna powieść
braci i jednocześnie pierwsza publikacja, gdzie
pojawia się Świat Południa. Do końca swych dni
w tym uniwersum bracia umieszczą akcję dziesięciu powieści i kilku opowiadań (m.in. Południe.
XXII wiek, Próba ucieczki, Daleka tęcza, Trudno
być bogiem oraz Przenicowany świat).
Największą sławę przyniósł im Piknik na
skraju drogi. Powieść ukazała się najpierw w magazynie „Aurora” w 1971. Niestety, na wydanie
książkowe w wersji nieocenzurowanej trzeba było
czekać do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Nie
przeszkodziło to jednak w powstaniu filmu Stalker Andrieja Tarkowskiego, do którego scenariusz
wraz z reżyserem napisali sami Strugaccy. Historia
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Rozdział piąty

Reda Shoeharta przetrwała próbę czasu i okazała
się na tyle żywa i nośna, że ponad 30 lat później
stała się inspiracją dla serii gier komputerowych
S.T.A.L.K.E.R., a także komiksu Suka.
Ostatnią wspólną książkę, Miasto skazane,
bracia napisali w 1988 roku. W 1990 zaczęli pisać
ostatnią pozycję ze Świata Południa pt. Biały hetman. Niestety, powieści nie udało się dokończyć –
Akradij zmarł w październiku 1991 roku na raka
wątroby. Po śmierci brata Borys Strugacki pisał
samodzielnie, tworzył także miesięcznik literacki „Południe. XXI Wiek”, który wydawany był do
śmierci autora w listopadzie 2012 roku.
Przygodę z twórczością Strugackich warto zacząć od wymienionych poniżej utworów:
Powieści:
• Piknik na skraju drogi (wyd. 1972; I wyd. pol.
1974)
• Poniedziałek zaczyna się w sobotę (wyd. 1964;
I wyd. pol. 1970)
• Hotel pod poległym alpinistą (inny tytuł:
Sprawa zabójstwa; wyd. 1970; I wyd. pol.
1973)
Cykl Świat Południa:
• Południe. XXII wiek.(wyd. 1962; I wyd. pol.
2001)
• Próba ucieczki (opowiadanie; wyd. 1962; I wyd.
pol. 1988 wraz z powieścią Daleka Tęcza)
• Daleka Tęcza (wyd. 1963; I wyd. pol. 1988)
• Trudno być bogiem (wyd. 1964; I wyd. pol.
1974)
• Przenicowany świat (wyd. 1969; I wyd. pol.
1971)
• Koniec operacji „Arka” (wyd. 1971; I wyd. pol.
1974)
• Żuk w mrowisku (wyd. 1979; I wyd. pol. 1982)
• Fale tłumią wiatr (inny tytuł: Fale gaszą wiatr;
wyd. 1985; I wyd. pol. 1987)

POŁUDNIE. STREFA.
Piknik na skraju drogi bez wątpienia można uznać
za opus magnum braci Arkadija i Borysa Strugackich. Choć w ich dorobku znajduje się wiele
książek, w tym dziesięć poświęconych Światowi
Południa1, to właśnie Piknik… pozostaje utworem,
który nie tylko jest najbardziej znany, lecz podobno miał największy wpływ na kulturę popularną.
Oczywiście zasługi autorów nie kończą się tylko
na wprowadzeniu angielskiego słowa stalker do

słownika fantastyki bądź też nawet na rozszerzeniu jego oryginalnego znaczenia.2
Najważniejsza dla rozwoju literatury fantastyczno-naukowej jest nowa, nietypowa wizja
pierwszego kontaktu i jego konsekwencji. Otóż
w przeciwieństwie do wcześniejszej powieści Strugackich, Hotelu pod poległym alpinistą, w której
dochodzi do bezpośredniego spotkania z kosmitami, w Pikniku… przybysze pozostają nie tylko
niezidentyfikowani, lecz także nieopisani. Jedyne,
co po nich zostaje, to Strefy (ros. zona) – tajemnicze miejsca, w których zatrzymali się kosmiczni
goście, zostawiając po sobie skażenie, anomalie
i mnóstwo artefaktów. Pojawiają się stalkerzy, ludzie, którzy niczym mrówki-robotnice zbierają
pozostawione przez kosmitów rzeczy – w myśl
zasady „śmieć jednego jest skarbem drugiego” –
traktując je niczym relikwie mogące w jakiś sposób zbawić ludzkość lub dzięki którym można
przynajmniej zarobić.
Samo przybycie obcych pozostawia społeczeństwo w konsternacji. Okazuje się, że nie tylko
nie jesteśmy sami we Wszechświecie, lecz przede
wszystkim jesteśmy dla przybyszów bezwartościową fauną, porównywalną z mrówkami bądź myszami żyjącymi na przydrożnym parkingu.
Warto w tym miejscu zastanowić się, jak dalece taka koncepcja świata była odbiciem radzieckiej
rzeczywistości, w której obywatel od władzy był
tak bardzo oddalony i przez nią niezauważany,
że mógł się właśnie kojarzyć z przydrożną fauną.
Można by pokusić się o stwierdzenie, że kosmici
z Pikniku… to władza sowiecka, która jest tak zajęta sobą i tworzeniem komunizmu, że zapomina
o swoim ludzie, który mieszka gdzieś poza zonami
– Moskwą i Leningradem.
Stosunek braci do ZSRR był zresztą ambiwalentny. Z jednej strony krytykowali system, pokazując w swoich utworach ustroje totalitarne (choć
niejednokrotnie były to społeczeństwa „zacofane”
technologicznie), piętnując bezmyślną biurokrację
toczącą naukowe instytuty, jak i jawnie naśmiewając się z łysnekizmu.3 Z drugiej strony stworzyli

Świat Południa, który wydaje się idealną komunistyczną utopią, a jego mieszkańcy są tak bardzo
rozwinięci moralnie, że nie są w stanie odebrać
życia innej myślącej jednostce. Biorąc pod uwagę
problemy braci z cenzurą, zabieg z politycznym
system tworzonego przez nich świata mógł służyć
jedynie udobruchaniu urzędników i łatwiejszemu
pokonaniu przeszkód stojących na wydawaniu ich
książek.
Walka z systemem nie jest jednak głównym
polem zainteresowań Strugackich. Najważniejsze
dla nich było bowiem społeczeństwo. Motyw jego
małości i braku znaczenia wobec większych sił pojawia się także w Przenicowanym świecie. Oto na
planetę Saraksz przybywa Ziemianin Maksim, który inspiruje miejscowych do rewolucji, przy okazji
samodzielnie pokonując własnoręcznie połowę
przeciwników (co dość efektownie przedstawiono
w filmie Fiodora Bondarczuka z 2008 r.). Niepodległościowe zapędy głównego bohatera z początku
przynoszą pożądane efekty, wkrótce jednak okazują
się zaledwie chłopięcym wybrykiem w zderzeniu
z wielkimi machinacjami, które mają miejsce na
planecie. Otóż ziemski rząd w strategiczny i tajny
sposób manipuluje lokalnymi władcami, aby zaprowadzić na planecie pokój i wolność w odpowiednim
tempie, tak, aby ucierpiało jak najmniej osób.
Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy pojawia się
temat cichych agentów bądź inżynierii społecznej.
Wcześniej bracia poruszyli tę kwestię w Próbie
ucieczki i Trudno być bogiem. Zostały tam stworzone podwaliny pod późniejszych „progresorów”,
czyli ludzi zajmujących się właśnie przyspieszaniem zmian cywilizacyjnych. Co ciekawe, w obu
powieściach bohaterowie trafiają na planety, które
rozwojowo są na etapie podobnym do naszego średniowiecza. I o ile w Próbie ucieczki protagoniści,
cywile Anton i Wadim, podejmują próbę zmian
społeczeństwa na własną rękę, o tyle w Trudno być
bogiem mamy do czynienia z historykami, których
zadaniem jest obserwacja i ochrona miejscowej
ludności przed wielkimi historycznymi błędami,
które pojawiły się niegdyś na Ziemi.

Świat Południa to literackie uniwersum, w którym osadzona jest akcja kilkunastu utworów braci Strugackich, m.in. Południe, XXII
wiek, Przenicowany świat, Żuk w mrowisku.

1

W oryginalnym znaczeniu stalker to ktoś, kto poluje lub śledzi kogoś, pozostając w ukryciu. Bracia Strugaccy nadali słowu nieco
inne znaczenie, podobno pod wpływem książki Kiplinga Stalky & Co.

2

Była to pseudonaukowa teoria, która zaprzeczała istnieniu genów i zakładała dziedziczność i nieograniczoną plastyczność żywych organizmów.

3

Dodatki
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W Pikniku… wszystko jest postawione na
głowie. Strugaccy odwracają sytuację – to nas odwiedzają obcy. Nikt nami jednak nie manipuluje.
Kosmici się nami nie interesują. Nasza planeta jest
dla nich jedynie przystankiem w dalszej podróży.
I chociaż zauważamy ich obecność, to dla przybyszów jesteśmy niewiele – jeśli w ogóle cokolwiek – warci.
Nietypowy – dla ogółu twórczości Strugackich – świat nie jest jedynym wyznacznikiem kultowości Pikniku… Zapewne nie bez znaczenia dla
przyjęcia książki był sposób prowadzenia akcji,
która toczy się miejscami niczym w powieści sensacyjnej: wyrazisty bohater już od samego początku wrzucony jest w wir przygód w Strefie pełnej
zaskakujących, łamiących prawa fizyki niebezpieczeństw. W szarym, betonowym socjalistycznym
świecie każdy mógł znaleźć w Pikniku… coś dla
siebie. Dziś, mimo pewnych anachronizmów,
książka nadal jest aktualna, tak samo wciągająca
i emocjonująca jak w momencie wydania.
Wymyślając Strefy, Strugaccy nie mogli przypuszczać, że ich fantastyczna kreacja urzeczywistni się już kilkanaście lat później. 26 kwietnia
1986 roku doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Była to pierwsza tego typu
katastrofa na świecie i nie do końca było wiadomo, czego się można spodziewać. Strażacy niczym
stalkerzy, zostali wysłani do gaszenia pożaru, natomiast oddalone o parę kilometrów miasto Prypeć,
ewakuowane następnego dnia (przesiedlono około
50 tys. mieszkańców), błyskawicznie upodobniło
się do harmonckiej dzielnicy morowej – Kwartału
Zadżumionych. Chyba nigdy wcześniej fikcja nie
wkroczyła w życie z takim impetem, kopiując literaturę niemal jeden do jednego.
Zresztą wiele lat później, gdy poziom promieniowania w czarnobylskiej zonie się zmniejszył,
„stalkerzy” wrócili – tym razem byli to turyści,
przemierzający katastroficzny, opustoszały krajobraz bądź to z ciekawości, bądź też wiedzeni literackimi i nieco romantycznymi wizjami rabusiów
mających kontakt z pozaziemską cywilizacją.
Katastrofa elektrowni atomowej dała też początek serii gier komputerowych S.T.A.L.K.E.R.,
których akcja, choć osadzona w Czarnobylu i Prypeci, inspirowana była właśnie Piknikiem na skraju
drogi. Historia zatoczyła koło – na rynku pojawiło
się sporo książek inspirowanych ukraińską strzelanką. Kultura poczęła zjadać swój własny ogon.
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SYNOPSIS KSIĄŻKI
Nie będziemy tu słowo po słowie streszczać Pikniku na skraju drogi. Powieść warto przeczytać nie
tylko jako materiał wyjściowy dla STALKERA,
lecz przede wszystkim jako kanon literatury science fiction. Poniżej znajdziecie jedynie skrótowe
omówienie perypetii Reda Shoeharta wraz z kilkoma sztuczkami i informacjami, które mogą się
przydać podczas wyprawy do Strefy – po szczegóły
odsyłamy do książki.

Rozdział 1
XX wiek. Red Shoehart, lat 23. Były stalker, który odsiedział swoje, a teraz pracuje w Międzynarodowym Instytucie Cywilizacji Pozaziemskich
(MICP), zajmując się badaniem pozostałości po
Lądowaniu. Wraz z dwoma naukowcami, Kiryłem i Tenderem, wyprawia się do Strefy po pełny
pustak – niespotykaną odmianę powszechnego
artefaktu. Ekspedycja ma oficjalny status, badacze korzystają z przydziałowego ekwipunku (skafandry, platforma transportowa) i przestrzegają
ustalonych procedur (po powrocie następuje dezynfekcja). Red oznacza łysicę rzucanymi na ziemię nakrętkami, wyjaśnia zasady poruszania się
w Strefie. Kirył zahacza o srebrzystą pajęczynę –
być może dzieło zwykłego pająka, być może wytwór Strefy. Wyprawa kończy się sukcesem, jednak
gdy Red odpoczywa w barze„Barge”, przychodzi
wiadomość, że Kirył zmarł na zawał.

Rozdział 2
Red Shoehart, lat 28, żonaty, ojciec. Mariszka,
córka Reda, jest skażona. Do Strefy naukowcy wysyłają teraz roboty. Red wyciąga ze Strefy Ścierwnika Barbridge’a, który wdepnął w czarci pudding.
Barbridge twierdzi, że kiedyś znalazł spełniającą
życzenia Złotą Kulę. Po drodze spotykają tajemniczą postać; ze Strefy ewakuują się, udając wracających z nocnego połowu wędkarzy, by zmylić
patrole. Miejscem spotkań stalkerów i handlarzy
artefaktami jest hotel Metropol. Red dostarcza
biały pierścień – perpetuum mobile. W „Barge”
dopadają Shoeharta siły bezpieczeństwa. Udaje
mu się uciec, lecz traci część towaru i zarobione
pieniądze. Wie, że zostanie aresztowany i kilka lat
spędzi w więzieniu; w zamian za opiekę nad żoną
i córką przekazuje handlarzom pojemnik z czarcim puddingiem.

Rozdział 3

Rozdział 4

Strefy są eksploatowane od 20 lat. Red Shoehart
wychodzi z więzienia. Wraca temat spełniającej
życzenia Zlotej Kuli oraz nowych lub domniemanych artefaktów: grzmiących serwetek i lamp
śmierci. Niektóre artefakty są w użyciu, choć nadal nie zrozumiano ich natury i właściwego zastosowania; powszechne jest zasilanie samochodów
owakami. Stowarzyszenie Wojujących Aniołów
zajmuje się odnoszeniem artefaktów do Strefy
i niszczeniem ich. Automatyzacja eksploracji Stref
postępuje, jednak wykorzystanie robotów stanie
się opłacalne za pięć, może sześć lat; po automaty
sięgają też przerzedzeni, lecz powoli odbudowujący swe szeregi stalkerzy. Pojawiają się różne teorie na temat Lądowania, od tytułowego pikniku,
poprzez przygotowanie ludzkości na Lądowanie
(które jeszcze nie nastąpiło, zamiast tego podrzucane są testowe artefakty) po inwazję, do której
wstępem jest transformacja Ziemi i ludzi. Wspomniany jest katalizator nieszczęść. Nie wiadomo, co
mutuje stalkerów, gdyż w Strefie nie stwierdzono
obecności czynników mutagennych, jednak genotyp chodzących do Strefy ludzi ulega zmianie,
a ich dzieci rodzą się skażone. Pojawiają się żywe
trupy-fantomy, m.in. ojciec Reda. Badania nad
czarcim puddingiem kończą się katastrofą pochłaniającą wiele ofiar.

Red Shoehart, lat 31. Red wyprawia się do Strefy
wraz z Arturem, synem Ścierwnika, po Złotą Kulę.
Mają mapę wykreśloną przez Barbridge’a. Ponoć
w północnej części Strefy mieszkają ludzie, pasterze, którzy przystosowali się do panujących w miejscu Lądowania warunków. Red i Artur wpadają
w pułapkę termiczną, lecz uchodzą cało. Artur ma
posłużyć jako żywy wykrywacz niebezpieczeństw
i „ofiara” dla wyżymaczki. Znajdują Złotą Kulę.

PIKNIK NA SKRAJU DROGI:
ADAPTACJE
Powieść braci Strugackich stała się inspiracją dla
różnorodnych wytworów popkultury, od filmów
po gry komputerowe. Poniżej znajdziecie kilka
wybranych tytułów.

Stalker (ﬁlm, 1979)
Film jest efektem współpracy Andrieja Tarkowskiego i braci Strugackich. To dość luźna adaptacja
Pikniku na skraju drogi. Pozbawieni imion bohaterowie podróżują przez Strefę, prowadzeni przez
stalkera, który ma ich zaprowadzić do miejsca,
które spełnia życzenia. W ZSRR film spotkał się
z dość chłodnym przyjęciem. Jako ciekawostkę
warto dodać, że film nakręcono właściwie dwuDodatki
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krotnie. Oryginalna wersja Stalkera, zarejestrowana na taśmie filmowej firmy Kodak, z którą
rosyjskie laboratoria nie potrafiły pracować, została bezpowrotnie utracona na skutek błędów osób
pracujących przy jej wywołaniu. Zdjęcia powtórzono niemal rok później z udziałem innej ekipy realizatorskiej, i to z nich właśnie zmontowano znany
nam dziś film. W opinii osób pracujących przy
wersji pierwotnej, był on „kompletnie odeń inny”.

nobylskiej elektrowni atomowej, w której pojawiają
się tajemnicze przedmioty. Gracz wciela się w Naznaczonego, stalkera, który stracił pamięć. W serii
ukazały się trzy gry: Cień Czarnobyla (2007), Czyste niebo (2008) oraz Zew Prypeci (2010). Powstało
także kilka powieści będących rozwinięciem świata
stworzonego na potrzeby serii.

Obarczeni Szczęściem (opowiadanie)
Opowiadanie Nikolaja Romanieckiego, będące
ciągiem dalszym Pikniku na skraju drogi. Opublikowane w czasopiśmie „Science Fiction” nr 5/2001
oraz w antologii Światy braci Strugackich.

Fińska gra fabularna (oryginalne wydanie z 2008
roku), stworzona z błogosławieństwem Borysa Strugackiego. Podobnie jak w poprzednich
przypadkach akcja została uwspółcześniona i dostosowana do dzisiejszego odbiorcy.

Suka (komiks, wyd. polskie 2008)

Stalker (adaptacja teatralna, 2012)

Komiks Jeleny Woronowicz i Andrija Tkalenko opowiada o przygodach stalkerki znanej jako
Suka. Fabuła, osadzona w czasach współczesnych,
koncentruje się głównie na przygodach bohaterki
w Strefie. Komiks został wydany w Polsce przez
Pawła Timofiejuka (wydawnictwo Timof i cisi
wspólnicy).

Jakub Roszkowski, reżyser przedstawienia wystawionego przez Teatr Wybrzeże, mówił, że nie chciał
robić spektaklu science fiction. Skoncentrował się
za to na relacjach międzyludzkich. Sztuka została
negatywnie przyjęta przez trójmiejską prasę.

S.T.A.L.K.E.R.
(seria gier komputerowych, 2007-2010)
To bodaj najbardziej rozpoznawalna produkcja inspirowana Piknikiem. Akcja serii gier osadzona jest
w Strefie powstałej po wybuchu reaktora w czar-
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STALKER – The SciFi Roleplaying Game
(gra fabularna, wyd. ang. 2012)

Vyöhyke (ﬁlm, 2012)
Fińska wariacja na temat Strefy. Emerytowany
stalker po wyjściu z więzienia ma wykonać ostatnie zadanie. Syn jego dawnego mentora zdobywa
artefakt znany jako Klucz, którym można otworzyć Piramidę Gartnera – artefakt spełniający
życzenia.

FinanSe i wydaTKi
Niemal każdy gracz, tworząc swojego bohatera,
kupił dla niego zaletę „Zasoby finansowe”, zapewniającą mu co miesiąc pewną sumę pieniędzy.
Środki te pochodzą z różnych źródeł, zasadniczo
jednak wliczamy do nich wynagrodzenie za wykonywaną na co dzień pracę i ewentualnie odsetki od
oszczędności. Pamiętajmy, że życie postaci graczy
nie jest wypełnione jedynie przygodami. Wbrew
pozorom prawie każdy z bohaterów musi w jakiś
sposób zarabiać na swoje utrzymanie.
Do kwot otrzymywanych z tytułu cechy „Zasoby finansowe”, czyli do stałych zarobków, nie
wliczamy wynagrodzenia za dodatkowe zlecania
wykonywane przez bohaterów w trakcie kolejnych
opowieści, o ile takie otrzymują, a także dochodów
z pracy na czarno i wszelkich kwot pochodzących
z nielegalnych źródeł. Te sumy pieniędzy stanowią
dodatkowy, niczym nieobciążony zysk postaci graczy, choć mogą one sprawiać im kłopoty.
Warto zauważyć, że od poziomu cechy „Zasoby finansowe” uzależniony jest nie tylko dochód
bohatera, lecz także jego standard życia. Poniżej
pokazujemy, jakimi sumami pieniędzy dysponują
postaci graczy i w jaki sposób zazwyczaj żyją, gdy
wykupimy rzeczoną cechę na danym poziomie.
Podajemy miesięczny dochód bohatera w ICU,
a także sumę, do której gracz prowadzący postać
może zrobić zakupy po odjęciu kosztów utrzymania bohatera na poziomie odpowiadającym
jego pozycji i statusowi społecznemu. Jeśli gracz
postanowi, że jego bohater żyje skromniej, to Narrator może co miesiąc przydzielić postaci więcej
pieniędzy na różne wydatki niezwiązane z życiem
codziennym, jednak takie postępowanie może powodować dyskryminację bohatera w jego kręgach
towarzyskich.
Orientacyjne sumy pieniędzy ulokowane
przez postacie na kontach bankowych i w majątku
ruchomym także są uzależnione od ceny wykupienia cechy „Zasoby finansowe”. W krytycznych sytuacjach, gdy postać planuje jednorazowe bardzo
duże wydatki, może sprzedać prawie wszystko, co
posiada, i wyczyścić konto, aby uzyskać podaną
niżej pulę pieniędzy.
• Bezrobotny na zasiłku. Jeśli zaletę „Zasoby
finansowe” zakupimy za minimalną cenę,
czyli za +1 punkt, to bohater będzie co miesiąc
otrzymywać kwotę pozwalającą mu wyłącznie

na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Inaczej rzecz ujmując, otrzymywana
suma będzie zapewniała jedynie minimum
socjalne. Miesięcznie postać będzie zarabiać
od 800 do 1000 ICU, a po odjęciu sum wydawanych na skromne wyżywienie w tanich
barach szybkiej obsługi i kosztów wynajmu
„trumny” w hotelu kapsułowym lub podłej
kawalerki w jakiejś zagrzybionej ruderze, zostanie jej na wydatki od 50 do 100 ICU. Żyjąc
na tym poziomie, postać może kupować tylko
używane ubrania i korzystać jedynie z pralni
publicznych, nie jest także w stanie zgromadzić żadnych oszczędności.
• Klasa robotnicza. Kupując cechę „Zasoby
finansowe” za +2 punkty zapewniamy bohaterowi miesięczny dochód rzędu od 1050 do
1450 ICU. Pozwala to postaci dość dobrze się
odżywiać i mieszkać w tanim, jednopokojowym mieszkanku z telefonem lub złączem dla
komputera sieciowego. Przy drobnych wyrzeczeniach bohatera będzie stać na wykupienie
taniej polisy ubezpieczeniowej, a po odliczeniu wszystkich podstawowych opłat zostanie
mu od 100 do 250 ICU. Postać ma około 1000
ICU oszczędności na koncie i w drobnym majątku ruchomym.
• Klasa średnia. Bohater, dla którego kupiliśmy zaletę „Zasoby finansowe” za +3 punkty,
miesięcznie będzie zarabiał od 1500 do 2000
ICU. Stać go na zamieszkanie w normalnym,
dość przestronnym mieszkaniu wyposażonym w telefon i szybkie złącze sieciowe, może
także wykupić dla siebie przeciętną polisę
na życie oraz abonament kilku płatnych telewizji kablowych, ewentualnie członkostwo
w jakimś klubie, na przykład sportowym.
Rezygnując z tych kilku przyjemności, bohater może kupić na raty przeciętny samochód,
a po odliczeniu wszelkich wydatków zostaje
mu co miesiąc od 200 do 400 ICU. Postać ma
zaoszczędzone około 2500 ICU.
• Wyższa klasa średnia. Jeśli kupimy zaletę
„Zasoby finansowe” za +4 punkty, to bohater będzie co miesiąc otrzymywał od 2050 do
2650 ICU pensji. Najpewniej postać będzie
mieszkać w dużym, wygodnym domu na
przedmieściach, będzie ją także stać na dobre
wyposażenie lokalu. Poza tym prawdopodobnie będzie posiadać dobry samochód i, o ile
Dodatki
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nie jest obciążona Skażeniem, czasami podróżować po świecie, zarówno dla rozrywki, jak
i w interesach. Bohater ma zaoszczędzone
na koncie bankowym i w papierach wartościowych około 5000 ICU, a co miesiąc,
po odliczeniu większości kosztów życia,
dysponuje sumą od 300 do 600 ICU.
• Bogacz. Kupując cechę „Zasoby finansowe” za
maksymalną cenę, czyli +5 punktów, zapewniamy postaci wygodne życie w luksusie. Nie
warto opisywać tu wygód, w jakich żyje bohater;, wystarczy powiedzieć, że zarabia on minimalnie 2700 ICU miesięcznie, a po odliczeniu
kosztów utrzymania zostaje mu 500 ICU lub
więcej. Wartość majątku postaci w przybliżeniu wynosi co najmniej 10 000 ICU.
Postacie graczy o nieskalanej opinii, pracujące
na etacie w dużych firmach należących do konsorcjów lub w agencjach ONZ, mogą zaciągnąć kredyt w wysokości nieprzekraczającej łącznej wartości ich majątku. Obowiązek spłaty długu powoduje
obniżenie bieżącej wartości blasku „Zasoby finansowe” o 1 punkt na czas określony przez Narratora.
Prowadzący nie musi w czasie gry rozliczać
co do jednego ICU wszystkich drobnych zakupów
poczynionych przez bohaterów. Trzeba się do tego
uciekać prawie wyłącznie wtedy, gdy dana osoba
jest niemal bez grosza. Narrator powinien raczej
sprawdzać, czy (już po odliczeniu kosztów utrzymania) nikt nie wydaje miesięcznie zbyt wiele na
sprzęt i inne luksusowe rzeczy. Należy także kontrolować wszystkie duże transakcje bohaterów, na
które mogliby nie mieć dość pieniędzy. Ogólnie im
mniejsze zasoby postaci, tym bardziej trzeba kontrolować wszystkie jej wydatki.

CenniKi
Przedstawione na końcu tego rozdziału cenniki
są zarazem ogólną listą ekwipunku dostępnego
dla bohaterów. Podane ceny są raczej orientacyjne
i Narrator może je w trakcie gry lekko modyfikować. Na ich podstawie można także określać ceny
artykułów, które nie zostały opisane w tym podręczniku. W większości wypadków podano oficjalne ceny detaliczne, obowiązujące w normalnym,
legalnym handlu. Niektóre towary (broń i różne
pojazdy) dokładnie opisano w dalszej części podręcznika i tam należy szukać ich cen.

CZarny ryneK
Niektóre artykuły lub artefakty osoby prywatne
mogą zakupić wyłącznie na czarnym rynku. Handel narkotykami, bronią i niektórymi obcymi substancjami jest nielegalny. Szczególnie obrót wybranymi artefaktami jest tępiony zarówno przez
policję, jak i konsorcja ze względu na bezpieczeństwo publiczne (na co komu kontener czarciego
puddingu?) i z uwagi na łamanie monopolu. Oczywiście nabywanie artefaktów i różnych innych artykułów w drugim obiegu nie jest łatwe i wymaga
wielu starań – mafie i przedstawiciele półświatka
nie handlują z byle kim. Trzeba mieć referencje,
dobre kontakty i dużo pieniędzy, aby móc sobie
pozwolić na prowadzenie poważnych interesów.
Nie dotyczy to może tak niewielkich zakupów,
jak kilka działek narkotyków bądź jedna lub dwie
sztuki broni, lecz tym obracają drobni detaliści,
a nie poważni ludzie interesu.
Warto pamiętać, że na czarnym rynku oferta
ofercie nierówna – nie kupujemy w sklepie, stąd
też ani nie będziemy mogli złożyć reklamacji, ani
towar nie zawsze będzie dobry. Przykładowo może
nam się trafić za bezcen doskonały pistolet, jednak
nie będziemy wiedzieli, czy jego niska cena wynika
z tego, że komuś bardzo się spieszy z jego sprzedażą, ponieważ zabrakło mu na działkę kokainy,
czy też dlatego, że dwie godziny temu broń została użyta do zamordowania dwóch urzędników
konsorcjum, którzy zawiedli mafię. Biada temu
bohaterowi, który kupi pistolet, a później zostanie
z nim złapany. Jeśli do tego postać nie będzie miała
pozwolenia na broń, to już lepiej nie mówić, jakie
mogą być efekty takiej lekkomyślności.
Ogólnie rzecz biorąc, ceny na czarnym rynku zazwyczaj będą dużo wyższe od oficjalnych,
co przykładowo dotyczy broni palnej (opisanej
w dalszej części podręcznika). Broń zazwyczaj będzie kosztowała o 20% do 50% więcej, niż wynosi
cena katalogowa, w zależności od wielkości zakupów, renomy sprzedawcy i jakości towaru. W niektórych przypadkach, takich jak opisany powyżej,
postaciom może trafić się pistolet niemal za grosze.
Czarnorynkowe ceny podano w ICU głównie
dla orientacji, gdyż dość rzadko uiszcza się jakiekolwiek opłaty w drugim obiegu w tej walucie. Pamiętajmy, że dominacja ICU jest raczej iluzoryczna. We wciąż zacofanej Rosji, w Chinach, a także
w przeżartej przez anarchię Afryce, gdzie sieci
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komputerowe są słabo rozbudowane i niezbyt pewne, Międzynarodową Jednostką Monetarną praktycznie nie można się posługiwać, ponieważ nie
istnieje ona w formie materialnej. W tych regionach świata pieniądze dalej funkcjonują w postaci
tradycyjnych banknotów i monet, natomiast ICU
jest albo prawie bezwartościowe, albo używane
w bardzo ograniczonym stopniu jedynie do niektórych rozliczeń bankowych lub giełdowych. W niektórych krajach arabskich środkami płatniczymi
ponownie stały się kruszce i kamienie szlachetne,
obecnie mające tam dużą wartość i znaczenie.
Nawet w krajach teoretycznie opanowanych
przez ICU stare i pozornie bezwartościowe pieniądze wciąż są wykorzystywane, tyle że na czarnym
rynku. Zdezaktualizowane banknoty i egzotyczne
waluty służą jako środek płatniczy w półświatku,
gdzie dzięki ich stosowaniu z łatwością unika się
nadzoru i rejestracji transakcji, nieustannie prowadzonych przez bankowe komputery. Bardzo
często sięga się po złoto, stosując w praktyce giełdowy przelicznik ceny (jedna uncja czystego złota
w 2014 roku kosztuje 350 ICU, a zatem 1 gram złota wysokiej próby jest wart około 12 ICU).
Istnieją także inne metody pozwalające obejść
nadzór finansowy. Niektóre z nich nawet nie wymagają interwencji hackerów i wysyłania w sieć
fałszywych danych. Jednym z bardziej znanych
sposobów jest nadużywanie instytucji anonimowych kart, które zostały wprowadzone do użytku w chwili rozpoczęcia cyfrowego rozliczania
operacji detalicznych. Są to uproszczone i pozbawione cech własnościowych karty na okaziciela
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o pojemności ograniczonej do 10, 25 lub wyjątkowo 50 ICU. Były używane jako podarunki oraz
karty z kieszonkowym dla dzieci i niepracującej
młodzieży. Po paru latach ograniczono ich stosowanie, gdy okazało się, że złodzieje kradli karty
w ilościach hurtowych z magazynów sieci sklepów,
które chciały je rozdawać klientom jako upominki. Oczywiście skradzione karty były następnie
wykorzystywane jako anonimowy środek płatniczy podczas czarnorynkowych operacji. Obecnie
„bezimienne” karty są nadal dostępne, choć nieco
ograniczono ich stosowanie.

nieLeGaLny obrÓT
ARTEFAKTAMI
Handel niektórymi artefaktami i substancjami pochodzenia pozaziemskiego jest nielegalny. Dzieje
się tak z różnych względów. Niektóre artefakty są
zbyt niebezpieczne, aby można je było bez ograniczeń udostępnić przeciętnym, prywatnym nabywcom. Istnieją też takie obiekty, które są zbyt cenne
dla konsorcjów, aby zaakceptować ich powszechną dostępność. Szczególnie dotyczy to wszelkich
artefaktów dających szarym użytkownikom zbyt
duże możliwości lub tych, których wydobycie
jest po prostu trudne lub które występują tylko
w niewielkich ilościach. Władze oraz konsorcja
tępią nielegalny handel artefaktami, stąd też ich
czarnorynkowe ceny są dość wysokie. Pamiętajmy, że obecnie konsorcja opanowały już bardzo
dużą część światowych rynków, co powoduje, że
korporacje powoli zaczynają prowadzić handel

w zamkniętym kręgu tylko między sobą, a zatem
prawie każda transakcja niepasująca do schematu
wzbudza podejrzenia. Z uwagi na taki stan rzeczy
ludzie lub organizacje, które pragną uniknąć obserwacji i nie chcą wzbudzić żadnych podejrzeń,
pewne substancje i artefakty nabywają na czarnym
rynku. Muszą przez to więcej zapłacić za towar,
lecz za to nikt nie zadaje niewygodnych pytań.
Niektóre obiekty są na czarnym rynku tańsze
niż w handlu detalicznym, jednak trzeba pamiętać,
że w drugim obiegu nikt nie sprawdza ich jakości
ani nie ręczy za regularność dostaw. Niektóre artefakty są bezużyteczne bez specjalistycznej aparatury lub wstępnej obróbki, którą zapewniają konsorcja, zatem nikt nie kupowałby ich na czarnym
rynku, gdyby nie dość niska, a tym samym konkurencyjna cena.
W części cennika poświęconej artefaktom
podaliśmy typowe czarnorynkowe ceny, jednak
stosując je, należy pamiętać, że dotyczą transakcji sprzedaży detalicznej do odbiorcy końcowego,
a nie operacji hurtowych bądź też kupna lub pośrednictwa. Zwyczajni szabrownicy, sprzedając
swoje zdobycze pośrednikom lub paserom, dostają
na rękę dużo mniej, czasem nie jest to nawet połowa ostatecznej ceny zbytu.
Podsumowując, można powiedzieć, że ceny
sprzedaży powszechnie dostępnych artefaktów rzadko kiedy przekraczają pułap 500 ICU, a w przypadku rzadszych lub cennych obiektów mieszczą
się w przedziale od 500 do 1000 ICU. Odrębną
grupę stanowią wszelkie wyjątkowe artefakty, czyli
takie, które występują jedynie w kilku egzemplarzach lub wręcz wyłącznie w legendach – każdy,
kto wejdzie w posiadanie takiego obiektu i zda sobie sprawę z jego wartości, ma w rękach przepustkę do raju i bogactwa lub pewny bilet do piekła.

broŃ paLna i inne
Broń jest jednym z najstarszych narzędzi używanych przez człowieka. Niegdyś służyła nie tylko do
rozstrzygania konfliktów zbrojnych, lecz także do
zdobywania pożywienia. Z czasem, w miarę rozwoju rolnictwa i hodowli zwierząt, druga z tych
funkcji straciła na znaczeniu. Obecnie do polowania broń wykorzystują jedynie zapaleni myśliwi
starej daty, którym ruchy ekologiczne nie wybiły
jeszcze tego z głowy. Wszelki oręż wciąż jest jednak

używany w czasie walki, zarówno do samoobrony,
jak i do ataku. Broń bywa narzędziem przestępstwa, jest też pomocna obrońcom sprawiedliwości.
W restrykcyjnych społeczeństwach służy także do
wymuszania posłuszeństwa na innych.
Broń, a w szczególności broń palna, której
przede wszystkim poświęcona jest ta część podręcznika, zawsze była i jest narzędziem przemocy.
Z uwagi na to często wzbudza ona niechęć i obrzydzenie, choć dla wielu ludzi jest raczej fascynującym obiektem pasji kolekcjonerskiej lub rusznikarskiej.
Przedstawione tu opisy rozmaitych broni
oczywiście są tylko wyjątkami z ogromnych katalogów firm zbrojeniowych, produkujących najróżniejsze modele broni palnej w setkach odmian,
a także rozmaite inne środki zagłady. Nie sposób
nawet przedstawić w podręczniku wszelkich możliwych rodzajów tych śmiercionośnych narzędzi.
Niektóre rodzaje uzbrojenia, z uwagi na ich popularność bądź też stosunkowo dużą dostępność,
postaraliśmy się szerzej zaprezentować, inne zaś
pominęliśmy. Zamieściliśmy jednak kilka opisów
bardziej nietypowych broni. Czytelnicy nie znajdą
w tej książce dokładnych opisów cięższych rodzajów broni palnej, takich jak na przykład karabiny
maszynowe w wielu odmianach – ręczne, ciężkie
bądź wielkokalibrowe. Jest to broń trudno dostępna nawet na czarnym rynku, nieporęczna, a nawet
bezużyteczna zarówno dla przeciętnych ludzi, jak
i przestępców. Poza tym prowadzący powinien
pamiętać, że w grze STALKER zaleca się unikanie
rozwiązań siłowych. Nie należy wyposażać bohaterów niezależnych w zbyt duże ilości broni palnej,
a zarazem trzeba tępić nadużywanie tejże przez
bohaterów graczy. Ta gra nie została pomyślana
w konwencji filmów akcji klasy B, dlatego też brak
tu opisów cięższych typów broni. I nie jest to niedopatrzenie, a celowe ograniczenie.

rewoLwery
Rewolwery to bębenkowa broń wielostrzałowa,
stosunkowo prosta w konstrukcji, nieczuła na
niewypały i odporna na zacięcia. Można w niej
także stosować amunicję o większej mocy niż typowa amunicja pistoletowa (na przykład słynne
Magnum). Pomimo tego obecnie rewolwery nie są
zbyt często używane. Dużą wadą tego typu broni
jest mała pojemność magazynka ograniczona rozDodatki
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miarami bębna. Poza tym trzeba pamiętać, że nie
jest to broń automatyczna, przez co, oddając strzał,
trzeba dość mocno nacisnąć na spust, co powoduje
jednocześnie odciągnięcie kurka i obrót bębna nabojowego (mechanizm samonapinający). Istnieją
również nieliczne konstrukcje bez samonapinania,
w których siła wymagana do zwolnienia języka
spustowego jest niezbyt duża, lecz które trzeba
osobno przygotowywać do każdego strzału, drugą
ręką odciągając kurek.
Należy pamiętać, że w przypadku strzelania
z cięższych rewolwerów (o Skuteczności +2 lub
większej) wymagane jest przyjęcie poprawnej pozycji strzeleckiej i trzymanie broni oburącz. Osoby,
które po raz pierwszy zetkną się z ciężkimi rewolwerami, mogą mieć poważne kłopoty z oddaniem
celnego strzału, gdyż broń ta ma dość duży odrzut
W realiach systemu postacie mające łącznie 3 rangi
w atrybucie podstawowym Ciało oraz umiejętności Atletyka i przestrzegające wszystkich prawideł
strzeleckich nie powinny mieć żadnych kłopotów
ze strzelaniem. Bohaterowie mający łącznie mniej
niż 3 rangi w wymienionych cechach muszą podwyższyć o 1 punkt podane Poziomy Trudności.
Osoby mające łącznie 4 lub więcej rang w atrybucie podstawowym Ciało oraz umiejętności Atletyka mogą swobodnie strzelać, trzymając broń tylko w jednej ręce.

Colt detective Special
To niewielki rewolwer ważący zaledwie 0,6 kg.
Wielu prywatnych detektywów i stróżów prawa
ocenia go wysoko za niezawodność, choć jest to
broń dość niecelna z uwagi na bardzo krótką lufę
mierzącą około 2 cali długości (ok. 5 cm). Colt
Detective Special jest obecnie na standardowym
wyposażeniu policjantów. Bęben mieści 6 nabojów
kalibru .32 cala. Jest to konstrukcja z mechanizmem samonapinającym, co oznacza, że naciśnięcie spustu automatycznie odciąga kurek i obraca
bęben nabojowy.
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

3
+1
20 metrów
399 ICU

Smith & wesson Model 40 Centennial
W tym małym i poręcznym rewolwerze zastosowano system spustowy podwójnego działania.

286

Rozdział piąty

Oznacza to że broń jest wyposażona w typowy
mechanizm samonapinania, lecz kurek został
ukryty wewnątrz korpusu broni, przez co może on
zostać napięty jedynie poprzez naciśniecie spustu.
W tego typu konstrukcjach ceni się brak wystających elementów, którymi można zahaczyć
o ubranie w chwili dobywania broni z kieszeni.
Bęben nabojowy mieści 5 pocisków kalibru .38
cala. Opisywany rewolwer występuje w wielu wersjach różniących się wykończeniem i kształtem
rękojeści. Waży około 1 kg i ma lufę długości 2 cali.
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

3
+2
25 metrów
350 ICU

dan wesson SuperMag
Jest to bardzo nowoczesny i oryginalny rewolwer z mechanizmem samonapinającym, zasilany
amunicją Magnum. Ta ciężka i duża konstrukcja
charakteryzuje się miękkim spustem o małym skoku i jeszcze jednym, ciekawym szczegółem – ma
wymienne lufy, różniące się od siebie długością,
co pozwala dopasowywać rozmiary i właściwości balistyczne broni do upodobań strzelca. Lufy,
objęte wentylowanym płaszczem, niczym w broni
maszynowej, mogą mierzyć od 4 przez 6, 8, 10, 12
do 15 cali długości (czyli od 10 do około 38 cm).
Opisywany rewolwer, przy założonej lufie ośmiocalowej, waży prawie 2 kg. Bęben nabojowy mieści
6 pocisków .445 SuperMag.
Poziom Trudności:
4
Skuteczność:
+3*
Zasięg standardowy:
45 metrów
Cena:
649 ICU**
*przy lufach o długości powyżej 6 cali Skuteczność +4
**z kompletem trzech wymiennych luf

piSToLeTy
Pistolety, podobnie jak rewolwery, to wielostrzałowa broń krótka, służąca do zwalczania celów
żywych z niewielkiej odległości ogniem pojedynczym, prowadzonym zazwyczaj z jednej ręki.
Jest to broń półautomatyczna, wykorzystująca do
przeładowywania siłę gazów prochowych. Z tego
względu pistolety są podatne na zacięcia, choć

w nowoczesnych konstrukcjach nie zdarza się to
często. Niezaprzeczalną zaletą pistoletów są pojemne magazynki. W pistoletach stosuje się zazwyczaj amunicję kalibru 9 mm lub zbliżoną, choć
zdarzają się też wyjątkowe konstrukcje zasilane
bardzo silną amunicję Magnum.
W przypadku pistoletów także stosujemy
reguły opisane we wstępie do charakterystyk rewolwerów, które mówią, że postaci strzelające
z cięższych pistoletów (o Skuteczności +2 punkty
lub większej) muszą przyjąć poprawną pozycję
strzelecką, a bohaterowie mający łącznie mniej niż
3 rangi w wymienionych cechach muszą podwyższyć o 1 punkt podane Poziomy Trudności.

TT-44
Jeden z najtańszych pistoletów na rynku. TT-44
jest ulepszoną wersją klasycznego modelu TT-33,
produkowaną obecnie przez chińską firmę Norinco. Cechuje go duża siła rażenia na krótki dystans.
Niestety, pistolet jest niezbyt odporny na mrozy,
gdyż w niskich temperaturach często blokuje się
wyrzutnik magazynka. Ogólnie jest powszechnie
dostępny, a czasem można go kupić za pośrednictwem specjalistycznych firm wysyłkowych. Występuje w kilku odmianach: zasilany amunicją 9 mm

Parabellum, rosyjską 7,62 mm i .38 Special. Waży
0,85 kg i ma 12 cm długości. TT-44, podobnie jak
jego pierwowzór, jest dość topornie i niestarannie
wykonany. Magazynek 9 mm Parabellum mieści
13 nabojów.
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:
*w wersji 7,62 mm tylko +1

3
+2*
15 metrów
299 ICU

SiG-SaUer p225/p226
Jest to dość popularny pistolet, będący efektem
współpracy szwajcarskich i niemieckich firm
zbrojeniowych. Wyposażony jest w mechanizm
spustowy z samonapinaniem, który umożliwia natychmiastowe oddanie strzału (podobnie jak w rewolwerze; inne modele pistoletów wymagają, aby
przed pierwszym strzałem kurek napiąć ręcznie).
Modele P225 i P226 praktycznie niczym się nie
różnią poza pojemnością magazynka (8 pocisków
Parabellum w P225 lub 15 w P226). Poza tym wersja P226 ma zatrzask magazynka jednakowo dostępny dla lewo- i praworęcznych strzelców. Konstruktorzy zrezygnowali z zewnętrznej blokady
Dodatki
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iglicy, która jest automatycznie zwalniana w chwili
naciśnięcia spustu. Oba pistolety ważą około 0,75
kg i mierzą 18 lub 20 cm długości w zależności od
modelu.
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

3
+2
30 metrów
399 ICU

pillman Firearms
Light defensive pistol Ldp808
Wersja o mniejszym kalibrze super nowoczesnego
pistoletu HOP606 produkcji Pillman Enterprises
zasilanego amunicją bezłuskową kaliber 7,65 milimetrów. Jego cięższy i starszy pierwowzór zyskał
bardzo dużą popularność wśród funkcjonariuszy
służb specjalnych i przestępców, którzy przestali
zostawiać po sobie ślady w postaci łusek. Niestety,
mniejsza wersja pistoletu nie jest zbyt udana, gdyż
pozbawiono ją mechanizmu samonapinającego.
Ponadto zwiększono liczbę elementów wykonanych z materiałów kompozytowych, co bardzo
zmniejszyło wagę pistoletu, zwiększając zarazem
jego podatność na odrzut. Broń waży tylko 0,49 kg
i mierzy 15 cm długości. Amunicja jest konfekcjonowana w plastykowe magazynki jednorazowego
użytku mieszczące 8 lub 14 nabojów (większy
magazynek po załadowaniu do pistoletu wystaje
z rękojeści).
Poziom Trudności:
3
Skuteczność:
+1
Zasięg standardowy:
15 metrów
Cena:
469 ICU
Zasady specjalne: każdy kolejny strzał oddany w trakcie jednej rundy bezpośrednio po pierwszym (w wypadku, gdyby kolejne strzały składały
się na jedną akcję złożoną) podwyższa Poziom
Trudności o 1 punkt.

pillman Firearms
heavy offensive pistol hop606
Ten ciężki pistolet, popularnie nazywany „Hop”,
jest bardzo udaną i nowoczesną konstrukcją.
HOP606 wyposażono w mechanizm samonapinający mający formę profilowanej dźwigni wystającej z przodu chwytu poniżej kabłąka osłaniającego
spust. Spełnia ona także rolę napinacza iglicy oraz
bezpiecznika – spust jest zablokowany, dopóki nie
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naciśniemy na dźwignię. Broń zasilana jest amunicją bezłuskową kaliber 9 mm, konfekcjonowaną
w plastykowe magazynki jednorazowego użytku
mieszczące 16 nabojów. Pistolet jest częściowo wykonany z materiałów kompozytowych. „Hop” jest
odporny na zanieczyszczenia i duże różnice temperatur. Ma 17 cm długości i waży około 0,7 kg.
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

3
+2
30 metrów
549 ICU

Colt 1911a1
Jest to ciężki pistolet kaliber 11,43 milimetra, a dokładniej rzecz biorąc, zasilany amunicją .45 ACP.
Jest bardzo popularny na terenie Ameryki Północnej, a produkowany na całym świecie przez dziesiątki mniejszych i większych firm w niezliczonych
odmianach i wersjach. Waży około 1,2 kg i ma 22
cm długości. Jest szczególnie ceniony z uwagi na
łatwość obsługi i niezawodny mechanizm. Colt
1911A1 ma aż trzy bezpieczniki – chwytowy
(umieszczony w tylnej części rękojeści), nastawny
skrzydełkowy oraz trzeci w postaci specjalnej nastawy kurka. W standardowej wersji broni nie ma
mechanizmu samonapinającego. Magazynek mieści 7 nabojów. Spotykane są także wersje o lekko
zmodyfikowanej konstrukcji, większej pojemności
magazynków i zasilane inną amunicją.
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

3
+3
30 metrów
499 ICU

piSToLeTy MaSZynowe
Pistolety maszynowe to lekka broń automatyczna
strzelająca ogniem seryjnym. Ich podstawową zaletą jest niski koszt produkcji, prosta konstrukcja
i wykorzystanie amunicji pistoletowej. Główną
wadą pistoletów maszynowych jest ich niska celność przy strzelaniu na duży dystans. Strzelając
z broni tego typu, należy ją trzymać oburącz, gdyż
w przeciwnym wypadku odrzut będzie podrywał
lufę do góry.
Pistolety maszynowe przystosowane są do
strzelania krótkimi seriami oraz ogniem ciągłym.
Podane w opisach takie cechy broni jak Skutecz-

ność i Poziomy Trudności odnoszą się do ostrzału
prowadzonego ogniem pojedynczym (szczegółowe zasady dotyczące strzelania seriami opisano
w trzeciej części podręcznika).
Pistolety maszynowe nie mogą być legalnie
używane przez osoby prywatne (dotyczy to także
postaci z zaletą „Pozwolenie na broń”). W sklepach z bronią można jednak dostać specjalne
wersje pistoletów maszynowych pozbawione możliwości strzelania ogniem ciągłym, które można legalnie nabywać, gdyż funkcjonują one jak typowe
pistolety.

mik, nasadka do miotania granatów i luneta ze
wzmacniaczem obrazu). Pistolet w wersji standardowej waży 3,5 kg i mierzy 47 cm długości
(ze złożoną kolbą) lub 65 cm (z rozłożoną kolbą).
Mini-UZI waży 2,65 kg i mierzy 36 lub 60 cm,
w zależności od położenia kolby.

heckler & Koch Mp5

ingram M-10

Firma Heckler & Koch, jeden z udziałowców Euro-Consortium, wypuściła kiedyś bardzo udaną
serię karabinów G3, której rozwojowym modelem
jest karabin G41 (opisany dalej). Na podstawie tej
konstrukcji został opracowany opisywany pistolet
maszynowy strzelający amunicją 9 mm Parabellum. H&K MP5 występuje w bardzo wielu wersjach różniących się obecnością tłumika, kolbami
(składanymi lub stałymi), a także rozmiarami (nie
będziemy ich tu jednak szerzej opisywać). Przeciętnie pistolet waży około 2,5 kg i mierzy około
68 cm długości (z kolbą stałą lub rozłożoną kolbą
składaną). Niekiedy lekka piechota używa tego pistoletu zamiast karabinów maszynowych. Magazynek mieści 15 lub 30 nabojów.

Pistolet M-10 (znany też jako MAC-10) zasilany nabojem 9 mm Parabellum jest krótki, zwarty
i masywny w budowie. Jest też łatwy w produkcji,
gdyż większość jego elementów wykonuje się na
drodze tłoczenia ich z grubej blachy. Mechanizm
spustowy pozwala na prowadzenie zarówno ognia
pojedynczego, jak i seryjnego. Napinająca zamek
rączka, która znajduje się na wierzchu komory
zamkowej, pełni jednocześnie rolę bezpiecznika.
Drugi bezpiecznik, nastawny, znajduje się po prawej stronie broni, przed spustem. Ingram M-10
jest fabrycznie przystosowany do zamontowania
tłumika typu MAC niezmniejszającego naddźwiękowej prędkości wystrzeliwanych pocisków. Opisywana broń produkowana jest też w wersji przystosowanej do naboju .45 ACP (11,43 milimetra).
Pudełkowy magazynek standardowo mieści 32
naboje, natomiast w wersji .45 ACP tylko 30 nabojów. Oba modele mierzą około 26 cm długości
bez kolby, z kolbą wsuniętą – 30 cm, a z wysuniętą
– około 55. Waga pistoletu wynosi 2,8 kg.

Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

4
+3
70 metrów
699 ICU

UZi oraz Mini-UZi
Choć prace na tym pistoletem maszynowym rozpoczęto w 1949 roku, do dziś jest on używany
w niemal niezmienionej postaci. Jest to broń
o bardzo zwartej budowie, zasilana amunicją 9 mm
Parabellum z magazynków pudełkowych o pojemności 25 lub 32 nabojów. Mechanizm spustowy
pozwala na prowadzenie ognia pojedynczego i seryjnego. Pistolet, nie licząc specjalnej nastawy przełącznika rodzaju ognia, jest zabezpieczony przez
samoczynny bezpiecznik z tyłu chwytu, zwalniany
przez zaciśnięcie na nim ręki. Opisywany pistolet
występuje także w skróconej i lżejszej wersji Mini-UZI, wyposażonej w nowy rodzaj magazynka
o pojemności 20 nabojów i różne akcesoria (tłu-

Poziom Trudności:
4
Skuteczność:
+3
Zasięg standardowy:
60 metrów*
Cena: 600 ICU (550 ICU w wersji Mini)
*40 m w wersji Mini

Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

4
+3
60 metrów
499 ICU

KarabinKi i Karabiny
Karabin to broń palna podwójnego działania (co
oznacza, że można prowadzić z niej ogień pojedynczy i seryjny), wyposażona w długą lufę.
Karabiny są zasilane amunicją karabinową lub
pośrednią. Służą do zwalczania celów żywych indywidualnych i zbiorowych ogniem ciągłym na
odległość do 200 metrów, a ogniem pojedynczym
Dodatki
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na odległość do 400 metrów. Wprawnie posługujący się bronią strzelcy potrafią prowadzić skuteczny
ogień na jeszcze większe odległości.
Karabinek jest lżejszą wersją karabinu o krótszej lufie. W związku z tą modyfikacją pogarszają
się własności balistyczne broni, choć staje się ona
zarazem wygodniejsza w użyciu. Karabinki są najpopularniejszą bronią piechoty, lecz niekiedy są
wypierane przez pistolety maszynowe. Do karabinków i karabinów można przyczepiać wyrzutniki granatów.
Zarówno karabinów, jak i karabinków nie
mogą legalnie używać ani nabywać osoby prywatne (dotyczy to także postaci z zaletą „Pozwolenie
na broń”). Podane w opisach takie cechy broni
jak Skuteczność i Poziomy Trudności odnoszą się
do ostrzału prowadzonego ogniem pojedynczym
(szczegółowe zasady dotyczące strzelania seriami
opisano w trzeciej części podręcznika).

heckler & Koch G41
Karabin G41 skonstruowano na drodze ulepszania i modyfikowania karabinu G3 tej samej firmy,
wynikiem czego powstała niemal zupełnie nowa
konstrukcja. Model G41 przystosowany jest do
strzelania amunicją 5,56 x 45 mm, konfekcjonowaną w magazynki standardowo używane w karabinie
M16 o pojemności 20 lub 30 nabojów. Istnieją dwa
warianty tego karabinu – karabin G41A2 z kolbą
wysuwaną oraz karabinek G41K. Karabin w wersji podstawowej ma kolbę stałą, mierzy prawie 1 m
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długości i waży 3,9 kg (podane poniżej cechy dotyczą tej właśnie wersji).
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

4
+4
180 metrów
799 ICU

M16
Karabin ten powstał na zamówienie amerykańskiej
armii w 1958 roku i od tego czasu był dwukrotnie
modernizowany. Obecnie powszechnie używana
jest wersja nosząca oznaczenie M16A2. Karabin
jest zasilany amunicją 5,56 mm, konfekcjonowaną w magazynki o pojemności 20 lub 30 nabojów.
Opisywany karabin mierzy 99 cm długości (bez
bagnetu) i waży 3,18 kg. Jego dużą wadą jest niska
odporność na zabrudzenie (zapiaszczenie).
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

4
+4
150 metrów
689 ICU

Steyr aUG
Jest to uniwersalny karabin wojskowy zasilany
amunicją pośrednią 5,56 x 45 mm, występujący
w czterech wariantach: jako ręczny karabin maszynowy, karabin, karabinek i subkarabinek (skrócony karabinek). Jedynym elementem różniącym te
warianty jest długość lufy, pozostałe elementy zaś

są identyczne we wszystkich wersjach. Steyr AUG
jest bardzo nowoczesną, modułową konstrukcją
w układzie bullpup (bez wyróżnionej kolby i o magazynku przeniesionym za spust). W konstrukcji
karabinu wykorzystano w szerokim zakresie stopy
lekkie i tworzywa sztuczne. Broń jest fabrycznie
wyposażana w celownik optyczny o półtorakrotnym powiększeniu umieszczonym w rączce służącej do transportowania broni. Magazynki, wytwarzane z przeźroczystego tworzywa sztucznego,
mieszczą 30 lub 42 naboje. Podane poniżej cechy
dotyczą wersji karabinowej, która ma 79 cm długości i waży 3,6 kg.
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

4
+4
160 metrów
750 ICU

Karabinek aK „Kałasznikow”
Ten klasyczny już dziś i nieco przestarzały karabinek, produkowany na całym świecie w ogromnych
ilościach i w wielu różniących się rozmaitymi detalami wersjach, był niezwykle popularny z uwagi na
swoją wytrzymałość i skuteczność. O popularności i walorach bojowych tej broni może świadczyć
fakt, że w trakcie wojny w Wietnamie i konfliktu
egipsko-izraelskiego była ona używana przez obie
walczące strony. Karabinek Kałasznikowa zasilany
jest amunicją kalibru 7,62 mm z łukowych magazynków mieszczących 30 nabojów. Karabinek AK
waży 3,8 kg i mierzy 87 cm długości (dane dotyczą
egzemplarza bez bagnetu). Istnieje też lżejsza o 0,6
kg wersja AKM o ulepszonej i zmodernizowanej
konstrukcji (jej charakterystyki są identyczne).
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

4
+4
150 metrów
599 ICU

STrZeLby
Broń gładkolufowa jest powszechnie używana
nie tylko przez myśliwych, lecz także przez policję i wojsko. Strzelby doskonale uzupełniają broń
automatyczną i choć mają niewielki zasięg, to ich
skuteczność na krótkim dystansie jest zastraszająca. Broń gładkolufowa (z nielicznymi wyjątkami)
nie jest bronią automatyczną i wymaga przygoto-

wania do każdego strzału. Rolę pocisku zazwyczaj
spełnia ołowiany śrut lub wolframowe kulki, choć
w użyciu są także pociski monolityczne metalowe
(breneka) lub z tworzywa sztucznego. Strzelby są
bronią raczej mało poręczną, odznaczającą się
dużymi rozmiarami, jednak ich skuteczność i niewrażliwość na brud, zanieczyszczenia oraz niewypały, które można szybko usunąć z lufy i wymienić
na nowe naboje, sprawia, że jest to broń często
używana i bardzo skuteczna.

Dubeltówka
Klasyczna strzelba to broń o dwóch niegwintowanych lufach, wyposażona w pojedynczy język
spustowy (spust zwalnia iglicę najpierw w jednej,
potem w drugiej komorze) lub podwójny (jeden
język spustowy do jednej iglicy). Iglice broni są
napinane w chwili łamania jej w celu zmiany ładunków wagomiar 12 lub 20. Typowe strzelby
mierzą około metra długości i ważą od 3 do 4 kilogramów. Choć przeciętna strzelba ma dość prosty
i niewyszukany kształt, to niekiedy są one bardzo
elegancko wykańczane (z takich modeli zazwyczaj
korzystają myśliwi).
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

3
+3
50 metrów
400 ICU

Strzelba „pompka”
Zasadniczą wadą klasycznej dubeltówki jest niemożność oddania kolejnych strzałów w krótkim
czasie po pierwszych dwóch. Spowodowane jest
to oczywiście tradycyjną budową strzelb. Rozwiązano jednak to ograniczenie, konstruując strzelby
powtarzalne z zamkiem blokowo-ślizgowym, pozwalającym przeładowywać broń jednym ruchem
ręki. Mechanizm ten jest potocznie nazywany
„pompką”, a fachowo broń jest opisywana jako
„strzelba powtarzalna przeładowywana ruchem
łoża”. Dzięki niemu można oddawać nawet jeden
strzał na sekundę. Ponieważ jest to broń obsługiwana ręcznie, mechanizm nie musi być wykonany
zbyt precyzyjnie, dzięki czemu jest on odporny na
brud bądź zapiaszczenie. Niewypały nie blokują
broni i są usuwane z komory zamka w momencie
przeładowania. Tego typu broń bardzo chętnie
wykorzystuje policja i wojsko. Opisywane strzelby
mają co najmniej 85 cm długości i ważą od 3 do
Dodatki
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4 kg. Magazynek mieści zazwyczaj od 4 do 6 ładunków wagomiar 12 lub 20.
Poziom Trudności:
Skuteczność:
Zasięg standardowy:
Cena:

3
+3
30 metrów
599 ICU

INNE
Poniżej zamieszczono opisy trzech nietypowych
broni. Są to paralizator elektryczny, ręczny laser
bojowy i granatnik. Pierwsza z wymienionych
broni jest dość powszechnie spotykana, ponieważ paralizatory są na wyposażeniu policji
i większości korporacyjnych strażników, nie brak
ich także w damskich torebkach. Laser jest raczej
eksperymentalną konstrukcją, choć powoli tego
typu uzbrojenie zaczyna się upowszechniać, pomimo że sposób walki laserem jest inny od większości technik strzeleckich. Ostatnią z omawianych
w tym dziale broni jest granatnik – broń o dużej
mocy, którą na ulicach spotyka się bardzo rzadko,
na ogół w rękach terrorystów.
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przewody pod napięciem zwieńczone ostro zakończonymi elektrodami, które wbijają się w cel, który następnie zostaje porażony prądem (elektrody
muszą mieć kontakt ze skórą celu). Zasięg oczywiście jest równy długości kabla. Spotykane są także
uproszczone konstrukcje, w których elektrody są
zamontowane bezpośrednio na korpusie broni,
co zmusza jej użytkownika do wejścia w kontakt
z celem (z drugiej strony pozwala to na wielokrotne wykorzystanie paralizatora bez konieczności
ponownego zwinięcia kabli do strzału).
Poziom Trudności:
2
Skuteczność:
zasady specjalne
Zasięg standardowy:
4 metry
Cena:
200 ICU
Zasady specjalne: brak zasięgu maksymalnego. W chwili trafienia cel otrzymuje jedną ranę
na poziomie Draśnięcie i zostaje porażony, jeśli
nie uda mu się zdać testu o Poziomie Trudności
6 opartego wyjątkowo na atrybucie podstawowym
Ciało. Przed porażeniem prądem chroni grube
ubranie z materiału nieprzewodzącego, przez które nie będą się mogły przebić elektrody.

paralizator elektryczny

Granatnik

Paralizator jest bronią obezwładniającą, przeznaczoną do samoobrony. Właściwie nie zadaje żadnych ran, jedynie poraża trafioną osobę wyładowaniem elektrycznym o niskim natężeniu i bardzo
wysokim napięciu, które może nawet spowodować utratę przytomności (osoby o chorym sercu
porażenie paralizatorem może zabić). W chwili
naciśnięcia spustu z broni wystrzeliwane są dwa

Granatniki to wyrzutnie niekierowanych, kierowanych lub samosterujących pocisków rakietowych.
Typowy prosty granatnik waży około 3,5 kg, mierzy około 60 cm długości i jest bronią jednostrzałową. Granatnik zasadniczo pełni funkcję wyrzutni,
którą po oddaniu strzału wyrzuca się lub na nowo
ładuje. W przypadku strzelania rakietami kierowanymi granatnik należy wyposażyć w laserowy
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oświetlacz celu, którego promień będzie nakierowywał pocisk na cel. Z granatników można także
strzelać pociskami samosterującymi, które same
podążają w kierunku źródła ciepła wskazanego
w chwili strzału. Trzeba pamiętać, że układy samonaprowadzające rakiet nie są zbyt doskonałe i niekiedy mogą one zostać zmylone przez flary lub inne
źródła promieniowania podczerwonego.
Poziom Trudności:
3
Skuteczność:
zasady specjalne
Zasięg standardowy:
500 metrów
Cena:
4000 ICU
Zasady specjalne: w chwili trafienia wybucha
ładunek o Energii Uderzeniowej równej 20 i Skuteczności odłamków wynoszącej +2 punkty. Brak
zasięgu minimalnego. Cel, w którego kierunku
chcemy oddać skuteczny strzał, musi znajdować
się przynajmniej w odległości 50 metrów.

Laser bojowy
Ręczny laser bojowy przypomina niewielki karabinek o dwóch ergonomicznych uchwytach
i niewielkiej lufie z małym obiektywem na końcu. Ekonomiczne i skuteczne wykorzystywanie
wytwarzanej przez laser skupionej wiązki światła
o dużej mocy umożliwia specjalny sposób walki.
Trzeba pamiętać, że laser jedynie tnie, a nie rozrywa, jak kule z broni palnej, a im dłuższe będzie
działanie promienia, tym głębsze cięcie. Dlatego,
pragnąc szybko obezwładnić przeciwnika, nie
należy celować w jeden punkt na jego ciele, lecz
należy wykonywać szybkie i płynne ruchy tnące.
Poszerzając zakres ruchów, można powstrzymać
nawet większą liczbę atakujących. Aby jak najszybciej unieszkodliwić przeciwnika, należy celować
w jego tułów (lub oczy, jeśli nie są chronione). Nigdy nie wolno celować w zwierciadła, błyszczące
elementy lub partie ubrań o tej samej barwie, co
używany laser – wszystkie wymienione obiekty
odbiją promień. Obecnie lasery są dość poręczne
i stosunkowo łatwe w produkcji, a ich skuteczność
jest w niektórych sytuacjach bardzo wysoka. Pomimo tego opisywana broń ma na razie niezbyt
wielu zwolenników i jeszcze mniej użytkowników.
W wojsku posługują się nimi tylko nieliczne oddziały specjalne.
Poziom Trudności:
Skuteczność:

2
+3

Zasięg standardowy:
250 metrów
Cena:
1020 ICU
Zasady specjalne: aby móc posługiwać się
ręcznym laserem bojowym, należy w umiejętności
Broń palna mieć specjalizację dotyczącą tego rodzaju broni. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że
postać nie wie, jak posługiwać się laserem we właściwy sposób i nie zna specjalnego sposobu walki
tą bronią, z uwagi na co Skuteczność spada do +1.

pojaZdy
Rower
Rower, jaki jest, każdy widzi. Nowe stulecie nie
przyniosło żadnych specjalnych zmian w konstrukcji rowerów. Co najwyżej potaniały i bardziej
upowszechniły się niektóre nowoczesne technologie, co podwyższyło jakość nawet całkiem przeciętnych i tanich modeli rowerów.
Cena:
100-200 ICU
Liczba pasażerów:
1
Prędkość bezpieczna:
8 km/h
Prędkość maksymalna:
10 + spec*
Poziom Trudności:
2
Odporność:
2
Środki bezpieczeństwa: brak, lecz rowerzysta
może mieć np. kask.
*liczba rang wsp. Ciało + Atletyka rowerzysty

Motocykl
Motocykle, podobnie jak rowery, nie uległy zbyt
dużym zmianom wraz z nadejściem dwudziestego
pierwszego wieku. Wielu ich użytkowników wciąż
preferuje napęd spalinowy jako bardziej dynamiczny. Są też podejmowane próby zastosowania
turbin gazowych do napędzania motorów. Cechy
podane poniżej dotyczą motocykli o tradycyjnym
napędzie i pojemności skokowej silnika wynoszącej 1000 cm3.
Cena:
3500-4000 ICU
Liczba pasażerów:
2
Prędkość bezpieczna:
70 km/h
Prędkość maksymalna:
200 km/h
Poziom Trudności:
4
Odporność:
4
Środki bezpieczeństwa: brak, lecz motocyklista, o ile przestrzega przepisów, ma kask.
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EcoPro
Pierwszym samochodem tego typu był pojazd
oznaczony jako EcoPro 2000. Wkrótce tą nazwą
zaczęto określać wszelkie proste i tanie pojazdy
przeznaczone do jazdy miejskiej, o małych gabarytach i napędzie elektrycznym, zasilane energią
pochodzącą z bateryjek (owaków). EcoPro mają
nadwozia z tworzyw sztucznych i kompozytów.
W chwili wejścia na rynek zyskały nie tylko szeroką aprobatę społeczną, lecz także poparcie
wszystkich ruchów ekologicznych. Po kilkuletnim
okresie euforii ich produkcja zaczęła spadać, gdyż
zaczęto dostrzegać oczywiste braki konstrukcyjne
i słabe zabezpieczenia przed skutkami wypadków.
Klienci zaczęli wracać do bardziej tradycyjnych
modeli pojazdów, zapewniających większy komfort i wyposażonych w mocniejsze silniki.
Cena:
3000-3500 ICU
Liczba pasażerów:
2-4
Prędkość bezpieczna:
45 km/h
Prędkość maksymalna:
70 km/h
Poziom Trudności:
3
Odporność:
5 (11)
Środki bezpieczeństwa: pasy z napinaczami,
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boczne wzmocnienia nadwozia; poduszki powietrzne zazwyczaj są instalowane na życzenie, za
dodatkową opłatą.

Typowy samochód
Niektórzy producenci samochodów przeżyli chwile grozy, gdy ich konkurenci i firmy dotychczas
niezwiązane z przemysłem motoryzacyjnym zaczęły wypuszczać na rynek pojazdy z serii EcoPro
i podobne. Koniunktura powoli zaczęła się jednak
zmieniać. Wraz z rozwojem konsorcjów nadszedł
renesans bardziej tradycyjnych, pod względem
wzornictwa i wykonania, modeli samochodów,
choć także już zaopatrzonych w napęd elektryczny zasilany energią czerpaną z bateryjek. Podane
poniżej cechy mogą również dotyczyć starych
samochodów, które po upowszechnieniu się owaków zaczęto gwałtownie modernizować, instalując
w nich silniki elektryczne. Jeszcze parę lat temu
dość często spotkało się na ulicach pojazdy przerobione w ten właśnie sposób.
Cena:
Liczba pasażerów:
Prędkość bezpieczna:

5000-8000 ICU
4
60 km/h

Prędkość maksymalna:
120 km/h
Poziom Trudności:
3
Odporność:
7 (15)
Środki bezpieczeństwa: pasy z napinaczami,
strefa bezpiecznego zgniotu, boczne wzmocnienia
nadwozia, poduszki powietrzne. W droższych modelach instalowane są czujniki ostrzegające przed
kolizjami.

Luksusowa limuzyna
Na te niezwykle kosztowne samochody zawsze był
niewielki, choć stały popyt. Obecnie żaden prezes rady nadzorczej, dyrektor lub inny człowiek
na wysokim stanowisku nie wyjeżdża z budynku
korporacji innym wozem niż opancerzoną limuzyną. Codziennie idących ulicami zwyczajnych ludzi mijają pojedyncze egzemplarze i całe konwoje
ciężkich, niskich, czarnych samochodów z zaciemnionymi szybami, którymi podróżują władcy tego
świata. Pojazdy tego typu zazwyczaj są napędzane
gazowymi turbinami dużej mocy, zapewniającymi
dużą prędkość i niezłą dynamikę pomimo ogromnej masy.
Cena:
20 000+ ICU
Liczba pasażerów:
4-6
Prędkość bezpieczna:
80 km/h
Prędkość maksymalna:
220 km/h
Poziom Trudności:
3
Odporność:
14
Środki bezpieczeństwa: pasy z napinaczami
i wzmocniona konstrukcja nadwozia. Pasażerów
przed atakami z zewnątrz chroni pancerz o Odporności wynoszącej 4-6 punktów oraz szyby o Odporności 3-5 punktów (dokładne parametry zależą od
modelu auta). W bardzo drogich modelach koła są
wyposażone w obręcze z litej gumy, które umożliwiają kontynuowanie jazdy pomimo przebicia opon.

Transporter opancerzony
Wozy opancerzone od 2010 roku są niemal nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu
Harmont i innych dużych metropolii. Pojawiły
się na ulicach, gdy gwałtownie zwiększyła się liczba zamachów terrorystycznych. Wkrótce potem
ochłodziły się stosunki między wielkimi konsorcjami, na skutek czego zarówno wojsko, jak i siły
zbrojne korporacji pozostały na ulicach do dzisiaj.
Obecnie wykorzystuje się wiele podobnych modeli transporterów opancerzonych, produkowanych

Odporność
a bezpieczeństwo
Nowoczesne samochody nie są zbyt odporne
na uszkodzenia, jednak przemyślna konstrukcja
ich nadwozi w co najmniej zadowalający sposób
chroni pasażerów przed skutkami typowych wypadków. Niestety, zazwyczaj nawet po niezbyt
poważnej kolizji taki samochód staje się niemal
zupełnie bezużyteczny. Uwaga ta dotyczy EcoPro
i samochodów o bardziej tradycyjnej linii (w tym
modeli z końca XX wieku), stąd też w opisach
tych pojazdów podano dwie wartości cechy Odporność. Pierwsza liczba określa zasadniczy próg
wytrzymałości nadwozia i o nią należy pomniejszać pulę Punktów Sukcesu, na podstawie której
określamy rozmiary uszkodzeń. Druga wartość,
podana w nawiasach, spełnia funkcję pomocniczą
i jest wykorzystywana jedynie w chwili określania
efektów kolizji. W momencie wypadku pasażerowie, pomimo uszkodzenia pojazdu, nie powinni odnieść żadnych poważnych ran do chwili, gdy pula
punktów nie przekroczy drugiej, większej liczby.
We wszystkich innych sytuacjach druga wartość
cechy Odporność jest ignorowana.

przez kilka konkurencyjnych firm, jednak w praktyce różnice pomiędzy nimi są minimalne. Niektóre z nich są konstrukcjami pływającymi.
Cena:
Nieistotna
Liczba pasażerów:
2 + 10*
Prędkość bezpieczna:
65 km/h**
Prędkość maksymalna:
80 km/h***
Poziom Trudności:
5
Odporność:
16
Środki bezpieczeństwa: pasażerowie nie są
chronieni przed skutkami wypadków. Przed atakami z zewnątrz chroni pancerz o odporności od 7
do 10 punktów (wartość pancerza zależy od modelu i umiejscowienia). Tego typu pojazdy zazwyczaj
są uzbrojone w ciężkie karabiny maszynowe lub
działka o następujących cechach: Poziom Trudności trafienia 4, zasięg standardowy 200 metrów,
Skuteczność +6.
*podstawowa załoga + desant
** także w terenie
*** tylko na drodze
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CenniKi
arTyKUŁy ŻywnoŚCiowe
Artykuł

Cena

Uwagi

Żelazna racja na 1 dzień

6-7 ICU

Są to obrzydliwe koncentraty pokrywające jedynie
minimalne potrzeby organizmu.

Przekąska w barze

2-5 ICU

Normalny posiłek

5-7 ICU

Wykwintna kolacja

10-30 ICU

Alkohole

3-6 ICU

Kufel piwa lub kieliszek mocniejszego trunku.

Ubrania i oSŁony CiaŁa
Artykuł

Cena

Uwagi

Kombinezon roboczy

80-150 ICU

Drelich. Wliczono cenę bielizny i tanich butów.

Zwyczajne ubranie/garnitur

120-300 ICU

Wliczono cenę bielizny i jednej pary butów.

Elegancki garnitur/suknia

350-1000 ICU

Kurtka zimowa

200-300 ICU

Kamizelka kuloodporna

180-220 ICU

Nylon balistyczny. (Odporność +2)

Kamizelka kuloodporna

300-350 ICU

Płytki stalowe lub ceramiczne, długa do kolan.
(Odporność +3)

Izolowany kombinezon

500 ICU

Odporny na większość środków chemicznych (np.
mogą to być toksyczne gazy lub substancje żrące). Brak
zestawu do oddychania. Patrz Artykuły różne.

Skafander ciśnieniowy

5500+ ICU

Odporny na niebezpieczne substancje, promieniowanie i próżnię. Cena zależy od pojemności butli
tlenowych, wytrzymałości powłoki i różnych opcji,
takich jak samouszczelnianie i inne. (Odporność +1).

HOTELE I MIESZKANIA
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Artykuł

Cena

Uwagi

Hotel kapsułowy

10-20 ICU

Cena za jedną noc. Prysznic wspólny z limitem zużycia
wody. Wymiary kabiny to około 2,5 x 1,5 x 1,5 metra.

Hotel średniej klasy (***)

20-50 ICU

Cena za jedną noc.

Hotel wysokiej klasy (*****)

70-150 ICU

Cena za jedną noc.

Wynajęcie mieszkania

400-500 ICU

2 pokoje. Cena za miesiąc, wliczając rachunki.

Wynajęcie małego domu

500-800 ICU

Cena za miesiąc, wliczając rachunki.

Rozdział piąty

podrÓŻe
Artykuł

Cena

Przejazd komunikacją miejską

1-3 ICU

Uwagi

Przejazd taksówka

5-20 ICU

Cena zależy od dystansu.

Wynajem samochodu

20-60 ICU

Cena za dzień wynajmu zależna od klasy pojazdu.

Przejazd z miasta do miasta

50-300 ICU

Pociąg lub autobus. Cena zależy od dystansu.

Przelot samolotem

220-300 ICU

Cena zależy od dystansu.

Przelot na orbitę

5000+ ICU

inForMaCja i KoMpUTery
Artykuł

Cena

Uwagi

Gazeta codzienna

1 ICU

Mapa, książka

10-25 ICU

Cena zależy od dystansu.

Abonament telefoniczny

10-50 ICU

Cena za miesiąc zależna od liczby rozmów.

Aparat telefoniczny

100-250 ICU

Komórkowy lub stacjonarny.

Korzystanie z sieci

10-50 ICU

Cena za miesiąc zależna od czasu korzystania.

Programy komputerowe

50-500 ICU

Dotyczy gotowego oprogramowania.

Specjalistyczne programy

500+ ICU

Dotyczy programów pisanych na zamówienie.

Cyfrowy asystent

200-500 ICU

Notes elektroniczny.

Notebook

1000 ICU

Komputer sieciowy

550-1000 ICU

Wymaga podłączenia do sieci i uiszczania opłaty
dla operatora (patrz wyżej pozycja „Korzystanie z
sieci”). Może służyć za odbiornik telewizji kablowej. Zestaw zawiera ekran.

Stacja robocza

2000 ICU

Samodzielna maszyna do wyspecjalizowanych zadań.

Serwer

10 000+ ICU

Superkomputer

50 000+ ICU

Monitor komputerowy

400-700 ICU

Model wysokiej klasy. LCD lub kineskopowy. Cena
zależy od przekątnej ekranu.
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ROZMAITE USŁUGI
Artykuł

Cena

Uwagi

Radca prawny

10-45 ICU

Cena za drobną poradę prawną lub godzinę pracy.

Adwokat

25-75 ICU

Cena za drobną poradę prawną lub godzinę pracy.

Prywatny detektyw

25-35 ICU

Cena za godzinę pracy. Duże zlecenie można opłacić jednorazowo (300 do 1000 ICU).

Hostessa

10-15 ICU

Cena za godzinę pracy.

Call girl/prostytutka

100-150 ICU

Cena za godzinę w zależności od „jakości” usług.

Egzekutor należności

10% do 15% ściąganej
sumy.

LEKARSTWA I USŁUGI MEDYCZNE
Artykuł

Cena

Uwagi

Apteczka pierwszej pomocy

30-50 ICU

Wizyta u lekarza

25-50 ICU

Standardowe badanie.

Wizyta w szpitalu

100-200 ICU

Nastawianie kości lub złożone badania specjalistyczne.

Hospitalizacja

500-800 ICU

Cena za dzień pobytu w szpitalu..

Intensywna terapia

1000-2000 ICU

Cena za dzień pobytu w szpitalu.

Implantacja drouda

2500 ICU

Nielegalna. W cenę operacji wliczono koszt „drutu”.

Polisa ubezpieczeniowa

50-150 ICU

Opłata miesięczna. Ubezpieczenie pokrywa częściowo lub całkowicie koszty leczenia i hospitalizacji. Dla
pracowników konsorcjów ubezpieczenie jest za darmo.

POJEMNIKI
Artykuł

298

Cena

Uwagi

Mały plecak

20-50 ICU

Pojemność 25 litrów.

Plecak wycieczkowy

80-120 ICU

Pojemność 75 litrów.

Neseser

95-150 ICU

Duża walizka

100-200 ICU

Kanister

10-15 ICU

Izolowany pojemnik

400-600 ICU

Rozdział piąty

Można w nim przewozić na przykład gaz koloidowy. Za
dopłatą 200 ICU można też kupić model z chłodziarką lub
innymi dodatkami.

arTyKUŁy rÓŻne
Artykuł

Cena

Uwagi

Aparat fotograficzny

500 ICU

Profesjonalny aparat z obiektywem 50 mm.

Aparat fotograficzny

50-150 ICU

Kompaktowy.

Detektor promieniowania

100 ICU

Dyktafon

100-150 ICU

Kalkulator

10-50 ICU

Kamera

350-800

Zapis cyfrowy na dyski magnetooptyczne lub na tradycyjne kasety analogowe.

Klon do przeszczepu

3500+ ICU

Cena, zależna od rodzaju klonowanego organu, obejmuje tylko jego hodowlę. Operację i rekonwalescencję
należy opłacić osobno lub pokryć z ubezpieczenia.

Krótkofalówka (CB)

150-250 ICU

Cena zależy od zasięgu działania.

Lampa na podczerwień

100 ICU

Latarka

25-50 ICU

Lina

50 ICU

Cena za 100 metrów liny o nośności do 350 kg.

Lornetka

200-300 ICU

Cena zależy od jakości i powiększenia.

Maska przeciwgazowa

65 ICU

Meble

500-1200 ICU

Megafon

80-120 ICU

Narzędzia dla elektronika

100-200 ICU

Narzędzia samochodowe

50-100 ICU

Noktowizor

300 ICU

Odbiornik radiowy

15-350 ICU

Siekiera

50-75 ICU

Sprzęt muzyczny

400-1000 ICU

Cena za jeden element, taki jak odtwarzacz CD,
wzmacniacz, tuner stereofoniczny lub na przykład
zestaw głośnikowy.

Środki wybuchowe

100-1000 ICU

Nielegalne. Cena za 1 kilogram. Cena zależy także od
jakości. Najdroższe są wojskowe materiały o Energii
Uderzeniowej rzędu 75 punktów.

Sztuczne ramię/noga

1000+ ICU

Zapewnia rangę od Doskonałej do Legendarnej
w atrybucie Ciało. Koordynacja spada do Minimalnej
(zmiany dotyczą tylko zastąpionej kończyny).

Telewizor

300-600 ICU

LCD lub kineskopowy. Cena zależy od przekątnej
ekranu.

Zapalniczka

1 ICU

Zegarek

10-200 ICU

Zestaw do nurkowania

750 ICU

Kombinezon, podstawowe oprzyrządowanie, butla
z zapasem tlenu na 3 godziny.

Zestaw do oddychania

200-250 ICU

Zestaw zawiera maskę tlenową i butlę z zapasem tlenu
na od 20 minut do 1 godziny (w zależności od modelu).

Cyfrowy lub analogowy (na kasety).

Cena za jeden mebel lub zestaw np. krzeseł.

Cena zależy od czułości i wielkości.
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aMUniCja i aKCeSoria do broni paLnej
Artykuł

Cena

Uwagi

Naboje pistoletowe

30-38 ICU

100 nabojów, cena zależy od producenta i rodzaju amunicji.
Dotyczy także zbliżonych odmian i amunicji rewolwerowej.

Naboje pośrednie

40 ICU

100 nabojów, jw.

Naboje karabinowe

45 ICU

100 nabojów, jw.

Specjalne odmiany

50 ICU

Przykładowo może być to amunicja smugowa lub przeciwpancerna. Cena za 100 nabojów, niezależnie od kalibru.

Granaty

30-40 ICU

Ręczne lub do granatnika (40 mm). Cena za sztukę.

Celownik optyczny

250-350 ICU

Cena zależy od jasności i stopnia powiększenia.

Celownik laserowy

350-400 ICU

Bagnet

60-100 ICU

wybrane arTeFaKTy
Artykuł

Cena oficjalna

Czarny rynek

Uwagi

Agrafka

30 ICU

10 ICU

Powszechnie dostępna.

Bateryjka

45 ICU

65 ICU

Powszechnie dostępne, lecz z pewnymi
ograniczeniami (obudowy produktów
różnych korporacji nie pasują do siebie). Na
czarnym rynku dostępne bez obudów.

Białe wiatraczki

–

350 ICU

Rzadkie.

1000+ ICU

Wyjątkowy.

Biały pierścień
Błękitne panaceum

250 ICU

450 ICU

Cena za jeden decymetr sześcienny. Na wolnym rynku dostępne tylko w limitowanym
zakresie i pod nadzorem. Rzadkie.

Bransoletki

Różne

Różne

Dokładne informacje na temat rozmaitych
odmian bransoletek i ich ceny można znaleźć w dalszej części tego rozdziału.

1500+ ICU

Cena za jeden decymetr sześcienny. Stosowany tylko pod ścisłym nadzorem. Na czarnym rynku dostępny jedynie na specjalne
zamówienie.

Czarci pudding
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–

–

Czarne bryzgi

50-500 ICU

30-200 ICU

Dostępne bez ograniczeń, cena zazwyczaj
zależy od jakości i przydatności do celów
jubilerskich.

Gazowana glina

100 ICU

89 ICU

Cena za 1 kilogram. Powszechnie dostępna.

Gąbka

65 ICU

55 ICU

Cena za średniej wielkości egzemplarz. Powszechnie dostępna.

Grzmiące serwetki

99 ICU

80 ICU

Cena za metr kwadratowy. Powszechnie
dostępne.

Igiełki

55 ICU

35 ICU

Cena za zestrojoną parę. Każda następna
igiełka dopasowana do pozostałych kosztuje
około 20 ICU. Powszechnie dostępne.

Rozdział piąty

Kolorowe błoto

120 ICU

200 ICU

Cena za jeden decymetr sześcienny. Na wolnym rynku dostępne tylko w limitowanym
zakresie.

Lampa śmierci

–

50 000+ ICU

Prawdopodobnie istnieje tylko kilka egzemplarzy.

2500 ICU

Posiadanie tego artefaktu bez zezwolenia
jest nielegalne. Dość rzadki.

Pieczątka

–

Pustak (pusty)

160 ICU

99 ICU

Powszechnie dostępny.

Pustak (pełny)

‒

5000+

Wyjątkowy.

Racze oczy

350 ICU

290 ICU

Stosunkowo rzadkie

Suche grzechotki

699 ICU

350 ICU

Rzadkie, trudne do wykorzystania bez specjalistycznego osprzętu.

Świerzb

40 ICU

20 ICU

Powszechnie dostępne, jednak na wolnym
rynku obrót świerzbami jest uważnie kontrolowany.

„–” oznacza, że dany artefakt jest nie dostępny na wolnym rynku lub nie ma oficjalnej ceny.
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Odmiany bransoletek
Istnieje wiele rozmaitych rodzajów bransoletek, które – jak wspomnieliśmy w pierwszej części
podręcznika – przybierają rozmaite kształty, choć najbardziej powszechną forma jest obręcz
o średnicy od 4 do 8 cm. Poniżej prezentujemy trzy różne rodzaje bransoletek. Należy jednak pamiętać, że to nie wszystkie możliwości, co oznacza, że na rynku można napotkać rozmaite inne
bransoletkio odmiennych właściwościach Wszystkie podane poniżej ceny, z jednym wyjątkiem,
dotyczą oficjalnego rynku zbytu. Efekty używania bransoletek różnych typów zazwyczaj się kumulują.
Bransolety przyśpieszające leczenie. Bransolety te można kupić w każdej aptece za 99 ICU.
Wzmagają one procesy regeneracyjne w organizmie, a tym samym pozwalają dłużej zachować
młodość (choć w praktyce nie wydłużają życia, a nawet nie niwelują efektów starzenia się). Przyśpieszają czas leczenia ran i złamań o około 10%. Ulotka, którą zawiera typowe opakowanie, kategorycznie zabrania korzystania z więcej niż jednej bransolety na raz pod groźbą kalectwa lub
uszkodzenia kodu genetycznego. Zdesperowani ludzie czasem próbują skumulować działanie
kilku bransolet, aby jeszcze bardziej skrócić czas rekonwalescencji. W rzeczywistości widoczny
skutek daje zastosowanie najwyżej pięciu pierścieni, każdy następny nie przyśpiesza już tempa regeneracji. Skutkiem użycia nadmiernej liczby bransolet tego typu jest otrzymanie 1 tymczasowego punktu Więzi za każdą nadliczbową (czyli drugą i następną) bransoletę, którą założy bohater.
Bransolety stymulujące. Są to jedne z bardziej popularnych i dość powszechnie używanych
bransolet. Ich cena waha się od 25 do 50 ICU. Bezustanne noszenie jednej lub używanie dwóch
bransolet naraz może spowodować uaktywnienie się jednej z Egzaltacji postaci (chyba że bohater
nie jest obciążony Skażeniem). W sklepach i aptekach można dostać dwa rodzaje stymulujących
pierścieni.
Pierwszy z nich reguluje procesy metaboliczne i działają tonizująco, a stosowanie poprawia kondycję i samopoczucie. W mechanice gry, jeśli postać nosi taka bransoletę, pozwala to graczowi raz
na dzień czasu gry zignorować dowolny wynik uzyskany na jednej z kostek podczas testu opartego
na atrybucie podstawowym Ciało lub pochodnych umiejętnościach. Przyjmuje się, że na wybranej
kostce wypadło 6.
Drugi rodzaj bransolet stymulujących poprawia ukrwienie mózgu, stymuluje umysł, wzmacnia
w niewielkim stopniu pamięć i ułatwia koncentrację. Osoby noszące tego rodzaju pierścienie
przykładowo nie miewają bólów głowy na skutek spożycia zbyt dużej dawki alkoholu. Postać nosząca taką bransoletkę może raz na dzień czasu gry zignorować dowolny wynik uzyskany na jednej
z kostek podczas testu opartego na atrybucie podstawowym Umysł lub pochodnych umiejętnościach. Przyjmuje się, że na wybranej kostce wypadło 6.
Bransolety niwelujące Skażenie. Tego rodzaju bransolety są najdroższe i chyba zarazem najrzadsze. W normalnym handlu dostępne są tylko z przepisu lekarza. Bransoleta po założeniu jednorazowo zmniejsza o połowę liczbę tymczasowych punktów Więzi postaci, po czym staje się na
tyle tygodni bezużyteczna, ile punktów Więzi za jej pomocą zniwelowano. Jeśli bohater ma na
przykład 8 tymczasowych punktów Więzi, to po założeniu tego rodzaju bransolety będzie miał
już tylko 4 tymczasowe punkty Więzi, a bransoleta przestanie działać na 4 tygodnie. Cena takiej
bransolety wynosi 500 ICU.

GLoSariUM
W podręczniku znajduje się wiele różnych nazw
własnych i określeń, których mnogość może wprowadzać mniej doświadczonych lub nieobeznanych
z grą STALKER graczy w błąd. Dlatego zamieszczono poniżej niewielki słowniczek ważnych lub
trudnych terminów, często występujących w treści
książki.
Większość podanych poniżej określeń jest
związana wyłącznie z mechaniką gry i samym systemem. Stworzono je wyłącznie w celu kodyfikacji i unifikacji zasad, które dzięki temu zabiegowi
mogą zostać łatwo opanowane przez wszystkich
uczestników gry, z Narratorem włącznie. Nazwy te
nie powinny być używane przez graczy w chwili,
gdy wcielają się w swoich bohaterów, a w szczególności, gdy porozumiewają się z innymi postaciami zaludniającymi fikcyjny świat roku 2014.
Pamiętajmy, że terminy związane z mechaniką dla
bohaterów gry nie istnieją. Wszystkie określenia
systemowe oznaczono symbolem •.
Akcja • – pojedyncza czynność wykonywana przez bohatera. Niektóre akcje nie wchodzą
w życie automatycznie i o ich powodzeniu może
decydować wynik testu, którego wykonanie nakazuje Narrator. W takim wypadku stopień komplikacji danych czynności będzie określać Poziom
Trudności. Patrz str. 193.
Akcja złożona • – wiele akcji prostych, logicznie ze sobą połączonych. Patrz str. 193.
Akt • – aktem nazywamy serię scen, które
zebrane razem tworzą jedną, w pewnym stopniu
kompletną część opowieści. Każdy akt powinien
być ograniczony umownymi ramami czasowymi
lub szeregiem wątków, które mają zostać wyjaśnione lub wprowadzone do opowieści w określonym
momencie. Każdy akt zazwyczaj dzieli się na odsłony. Patrz str. 239.
Artefakt – wytwór pozaziemskiej technologii
pochodzący ze Strefy.
Aspekt • – jeden z sześciu składowych elementów profilu osobowości. Patrz „profil osobowości” oraz strony od 154 do 158.
Atrybut podstawowy • – jedna z czterech
głównych i niezmiennych cech określających podstawowe przymioty każdej postaci. Do atrybutów
podstawowych zaliczamy: Ciało, Koordynację,
Umysł i Ekspresję. Patrz str. 158.
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Blaski i cienie • – specjalna grupa wad i zalet,
obejmująca wszystkie elementy związane z mniej
lub bardziej złożoną przeszłością bohatera, którą
niekiedy nazywamy tłem fabularnym. Patrz „wady
i zalety” oraz str. 161-170.
Bohater • – dowolna postać zaludniająca
fikcyjny świat gry STALKER. W szczególności dotyczy postaci prowadzonych i odgrywanych przez
graczy. Porównaj z hasłem „bohater niezależny”.
Tworzenie nowych postaci opisano na str. 152.
Bohater niezależny • – postać nienależąca do
żadnego z graczy i niekontrolowana przez nich, odgrywana przez Narratora. Patrz str. 245.
Cecha • – jeden z przymiotów dowolnej postaci. Słowo to jest niekiedy używane jako synonim
takich słów jak: „atrybut,” „umiejętność” i innych.
Dobra • – licząc od najgorszej, jest to trzecia
z sześciu rang określających jakość atrybutów podstawowych i umiejętności. Patrz też „ranga.”
Doskonała • – licząc od najgorszej, jest to
czwarta z sześciu rang określających jakość atrybutów podstawowych i umiejętności. Patrz też
„ranga.”
Drużyna • – umowna nazwa dla grupy postaci złożonej wyłącznie z bohaterów kierowanych
przez graczy, współdziałających ze sobą w trakcie
danej opowieści (skład drużyny oczywiście może
być zmienny).
Egzaltacja • – dziwne mutacje występujące
u bohaterów będących potomkami osób podlegających Skażeniu. Częstokroć mają różne efekty
uboczne. U posiadaczy danej mutacji uwidaczniają
się tylko czasami. Patrz str. 189.
Energia Uderzeniowa • – współczynnik
służący do określania siły eksplozji materiałów
wybuchowych. Energia Uderzeniowa jest wykorzystywana do określania wielkości obrażeń odnoszonych przez bohaterów objętych eksplozją (w chwili
wybuchu należy dla każdej postaci wykonać test
oparty na atrybucie podstawowym Ciało, którego
trudność jest równa Energii Uderzeniowej eksplodującego materiału obniżonej o 1 za każdy 1 metr
dystansu między centrum wybuchu a daną postacią). Patrz str. 214.
Karta Efektów • – jedna z trzech odmian kart
pomocniczych do gry STALKER. Skutki działania tych kart zawsze są związane z mechaniką gry
i nie wpływają bezpośrednio na przebieg opowieści. Przykładowo mogą one zmieniać wyniki testów poprzez podnoszenie rang wybranych cech

lub modyfikowanie wyników rzutów kostkami. Po
użyciu każdej karty Efektów gracz musi zagrać kartę Skażenia. Patrz str. 188.
Karta Skażenia • – jedna z trzech odmian kart
pomocniczych. Karty tego rodzaju symulują stały
wpływ Strefy na ludzi i wynikające z tego różne nienaturalne zjawiska. Karty Skażenia zasadniczo powinny być zagrywane ze wszystkimi kartami Efektów i po każdym teście zakończonym Partactwem.
Gracz może nie zagrać karty Skażenia, lecz w takim
wypadku jego bohater automatycznie otrzyma jeden tymczasowy punkt Więzi. Patrz str. 189.
Karta Wydarzeń • – jedna z trzech odmian
kart pomocniczych do gry STALKER. Karty Wydarzeń wpływają bezpośrednio na przebieg opowieści
i pozwalają graczom zmieniać te aspekty przygody,
na które w typowych okolicznościach ich postacie nie mogą mieć lub nie mają żadnego wpływu.
Mogą one także zmieniać zachowania bohaterów
niezależnych. Patrz str. 187.
Lądowanie – tak powszechnie nazywany
jest kontakt z nieznaną cywilizacją pozaziemską
i wszystkie wydarzenia towarzyszące temu zjawisku. Lądowanie nastąpiło 28 maja 1974 roku.
W wyniku Lądowania pojawiły się na Ziemi Strefy.
Legendarna • – licząc od najgorszej, jest to
piąta z sześciu rang określających jakość atrybutów
podstawowych i umiejętności. Patrz też „ranga.”
Minimalna • – pierwsza, najgorsza z sześciu
rang określających jakość atrybutów podstawowych i umiejętności. Patrz też „ranga.”
Mutacje – patrz „stygmaty.”
Nadludzka • – najlepsza, szósta i ostatnia
ranga. Rangi określają jakość atrybutów podstawowych i umiejętności. Patrz też „ranga.”
Narrator • – jeden z graczy, który wziął na
siebie obowiązek nadzorowania przebiegu rozgrywki i prowadzenia kolejnych opowieści. Kontroluje on wszystkie wydarzenia pozostające poza
kontrolą graczy, a w razie potrzeby odgrywa bohaterów niezależnych, czyli wszystkie postacie niebędące pod kontrolą pozostałych uczestników gry.
Odporność – tak nazywane są dwie, analogicznie funkcjonujące w mechanice gry cechy.
Jedna określa jakość ochrony ciała (przykładowo
kamizelki kuloodpornej) używanej przez postać.
W drugim wypadku cecha ta określa trwałość różnych pojazdów i określa ich odporność na uszkodzenia. W obu wypadkach Odporność pomniejsza

pulę Punktów Sukcesu, na podstawie której określa
się wielkość odniesionych ran lub uszkodzeń. Patrz
strony 211 oraz 295.
Odsłona • – odsłona to jedna ze składowych
aktu lub też zestaw elementów fabuły związanych
z jakimś zadaniem, które postaci graczy muszą
wykonać, aby przejść do następnej fazy danej opowieści. Odsłony zawsze dzielą się na sceny. Patrz
str. 240.
Opowieść • – określenie to oznacza historię,
w której jako główne postacie uczestniczą bohaterowie graczy. Każda opowieść (zwana niekiedy
przygodą) stawia przed postaciami różne wyzwania i zagadki. Wiele opowieści połączonych razem
tworzy kampanię. Przygody rozgrywa się zazwyczaj w trakcie jednego lub kilku spotkań. Więcej
szczegółów można znaleźć w czwartej części podręcznika.
Partactwo • – test zakończony wybitnie niepomyślnym wynikiem. Taki wynik oznacza, że akcja bohatera zakończyła się nie tylko porażką, lecz
także dodatkowo obróciła się przeciwko niemu.
Więcej szczegółów można znaleźć na str. 199.
Postać • – inaczej „bohater.”
Poziom Trudności • – liczbowa ocena stopnia komplikacji zadania stojącego przed postacią.
Aby akcja została zakończona sukcesem, gracz
musi podczas testu zdobyć przynajmniej tyle
Punktów Sukcesu, ile wynosi trudność. Poziom
Trudności w sekrecie określa Narrator w chwili,
gdy nakazał wykonanie testu. Patrz „test” i „Punkty
Sukcesu”, a także str. 193.
Poziomy obrażeń • – umowny sposób określania rozmiarów i zapisu ran odniesionych przez
bohaterów. Istnieje pięć poziomów obrażeń, a każdy z nich oznacza rany stanowiące inne zagrożenie
dla życia postaci. Liczba ran, które można odnieść
na każdym z poziomów, nie jest identyczna. Każda
osoba może otrzymać trzy Draśnięcia, trzy Lekkie
obrażenia i tylko po jednym Średnim i Ciężkim
obrażeniu. Stan agonalny prawie zawsze oznacza
śmierć danej osoby. Patrz str. 209.
Poziomy uszkodzeń • – umowny sposób
określania rozmiarów uszkodzeń wszelkiego rodzaju pojazdów. Poziomy uszkodzeń działają analogicznie jak poziomy obrażeń dotyczące istot żywych. Patrz str. 220
Profil osobowości • – sposób określania charakteru bohatera, pozwalający łatwo zdefiniować
Dodatki
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mocne i słabe strony jego psychiki. Zastosowanie
opisu osobowości nie tylko ułatwia odgrywanie
postaci, lecz także w wymierny sposób wpływa na
wartości wielu jej cech. Patrz str. 155.
Przeciętna • – licząc od najgorszej, jest to
druga z sześciu rang określających jakość atrybutów
podstawowych i umiejętności. Patrz też „ranga.”
Punkty Doświadczenia • – miara zgromadzonego w trakcie kolejnych przygód życiowego
doświadczenia postaci. Punkty Doświadczenia wykorzystuje się do podwyższania rang umiejętności
lub do nabywania nowych. Patrz str. 221.
Punkty Postaci • – punkty wykorzystywane
w czasie kreacji nowych postaci. Każdy gracz, który
chce stworzyć dla siebie bohatera, otrzymuje dwie
pule Punktów Postaci. Za punkty z pierwszej puli
gracz może nabyć atrybuty podstawowe, a za drugą – wybrane umiejętności. Nie wolno przenosić
Punktów Postaci z jednej puli do drugiej. Więcej
szczegółów można znaleźć w drugiej części podręcznika na stronach 158-159 oraz 177.
Punkty Sukcesu • – umowna ocena określająca jakość i skuteczność działania postaci, czyli
efekty wykorzystania przez nią danej umiejętności.
Podczas testu gracz porównuje zmodyfikowany
wynik rzutu kostkami i rangę stosowanej cechy
z tabelą umieszczoną na karcie postaci, a następnie odczytuje liczbę uzyskanych Punktów Sukcesu.
Patrz „test” i „Poziom Trudności” oraz str. 190-192.
Ranga • – jakość atrybutów podstawowych
oraz umiejętności nie jest określona liczbowo, lecz
za pomocą jednowyrazowych nazw, które umożliwiają łatwe rozpoznanie poziomu danej cechy.
Oto nazwy odpowiadające wszystkim rangom, wymienione w kolejności od najgorszej do najlepszej:
Minimalna, Przeciętna, Dobra, Doskonała oraz
Legendarna. Ostatnia, szósta i najwyższa ranga nazywana jest Nadludzką. Patrz str. 122.
Runda • – w trakcie gry każda ze scen może
zostać dodatkowo podzielona na umowne fazy
zwane rundami. Zazwyczaj czyni się tak, rozgrywając walkę przy użyciu sposobu precyzyjnego. Jedna
runda trwa tyle, ile zajmuje wykonanie przez każdego z biorących w niej udział bohaterów zaplanowanej akcji, przy czym zaleca się ograniczenie długości rundy do 1 minuty czasu gry. Patrz str. 200.
Rzut • – rzut kośćmi wykonywany podczas
testu. Na podstawie wyniku rzutu można określić
liczbę uzyskanych Punktów Sukcesu. Rzut wykonuje się czterema kostkami sześciennymi, jeśli
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bohater gracza ma wymaganą umiejętność, lub
tylko dwiema, jeżeli akcja została oparta na atrybucie podstawowym (dotyczy to także sytuacji, gdy
zasady nakazują oparcie danego testu na atrybucie
podstawowym bez uwzględniania umiejętności).
Patrz str. 190.
Scena • – nazywamy tak pojedynczą serię akcji
(włączając w to interakcję z innymi bohaterami) podejmowanych przez postacie, przy czym działania
te z reguły mają miejsce tylko w jednej lokacji lub
stale obracają się wokół jakiegoś umiejscowionego
wydarzenia. Sceny niekiedy będą dzielone na krótkie, umowne fazy zwane rundami. Patrz str. 240.
Skażenie – ogólna nazwa wszelkich niezbadanych wpływów Stref na otoczenie, a w szczególności na żywe istoty. Niekiedy Skażeniem nazywa się
tylko wszystkie trwałe i podlegające dziedziczeniu
efekty przebywania w pobliżu Stref, uwidaczniające
się u osób podlegających Skażeniu w postaci różnego rodzaju mutacji i dziwnej więzi z miejscami
Lądowania. Jak dotąd, pomimo intensywnie prowadzonych badań, nie zdołano się ustalić, jaka jest
istota Skażenia. Patrz „Strefa” oraz str. 101-106.
Skuteczność • – cecha określająca siłę rażenia
broni lub odłamków emitowanych w trakcie eksplozji niektórych ładunków wybuchowych. Liczbową wartość Skuteczności dodaje się do różnicy
Punktów Sukcesu, na podstawie której kwalifikujemy dany cios lub trafienie na odpowiedni poziom
obrażeń bądź poziom uszkodzeń. Patrz str. 204.
Specjalizacja • – dodatkowa cecha przypisana do każdej umiejętności. Specjalizacja jest
wrodzonym uzdolnieniem bohatera w wybranym
kierunku w obrębie danej dziedziny. Gdy pasuje
ona do deklarowanej akcji, postać ma prawo rzucić
ponownie kostkami, na których wypadły szóstki
i zsumować otrzymane wyniki z wynikiem pierwotnego rzutu. Można mieć tylko jedną specjalizację w danej umiejętności. Patrz str. 177.
Strefa – jedno z sześciu miejsc, gdzie prawdopodobnie nastąpił kontakt z obcą cywilizacją. Po
tym wydarzeniu pozostały na Ziemi jedynie koliste
obszary (Strefy) podlegające Skażeniu, w których
można znaleźć wytwory obcej cywilizacji, zwane
niekiedy artefaktami. Obecnie większość Stref jest
kontrolowana przez ponadnarodowe konsorcja.
Patrz też „artefakt,” „Lądowanie,” „Skażenie,” oraz
strony 81-101 i 116.
Stygmaty – pod wpływem obcej emanacji
Stref, u ludzi występują najróżniejsze dziwne mu-

tacje i choroby. Niektóre z nich oddziałują na obciążone nimi osoby lub otoczenie w niewyjaśniony
i zarazem zadziwiający sposób. Patrz „Skażenie”
oraz str. 170.
Test • – mechanizm pozwalający Narratorowi kontrolować przebieg rozgrywki. Dzięki testom
może on oceniać efekty wykonywanych przez bohaterów czynności, które deklarują prowadzący
ich gracze. Testy zawsze są wykonywane w oparciu
o umiejętność wyznaczaną przez Narratora. Patrz
str. 190.
Umiejętność • – jedna z 22 podstawowych
cech określających zakres wiedzy teoretycznej
i praktycznej bohatera. Każda z umiejętności jest
podporządkowana jednemu z podstawowych atrybutów, co zaznaczono w jej opisie. Patrz strony od
177 do 183.
Wady i zalety • – przymioty fizyczne i mentalne, które dodają postaciom głębi i wzbogacając

je o wiele specjalnych możliwości, których nie
można opisać w ramach takich cech jak atrybuty
podstawowe, umiejętności i inne. Patrz str. 159.
Więź – niewidoczna więź łącząca osoby podlegające Skażeniu ze Strefami, która w mechanice
gry STALKER jest reprezentowana przez specjalną
cechę o tej samej nazwie. Im wyższa wartość tej
cechy, tym łatwiej postać ulega obcym wpływom
i jest bardziej uzależniona od nieznanych ludzkiej
nauce energii i substancji. Patrz „Skażenie” oraz
str. 216-218.
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Koncepcja:
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Atrybuty podstawowe i umiejętności

Profil osobowości

Koszt Ranga

Specjalizacja

Ciało
Atletyka

(____) _______________
(____) _______________ /______________

Koordynacja
Akrobatyka
(____)
Broń palna
(____)
Dyskrecja
(____)
Prowadzenie pojazdów (____)
Reﬂeks
(____)
Rzemiosło
(____)
Walka wręcz
(____)
Walka wręcz z bronią (____)

_______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________

Umysł
Biurokracja
(____)
• Cybertechnika
(____)
Dedukcja
(____)
Dyplomacja
(____)
Język narodowy
(____)
Język:___________________ (____)
Język:___________________ (____)
• Komputery
(____)
• Medycyna
(____)
• Nauki humanistyczne (____)
• Nauki przyrodnicze (____)
• Nauki ścisłe
(____)
• Strefa
(____)
Wola
(____)

_______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________
_______________ /______________

Ekspresja
Aktorstwo
Talent artystyczny

_______________
(____) _______________ /______________
(____) _______________ /______________

Intelektualista
Naturalista
Przywódca
Technik
Wizjoner
Wojownik

(____)
(____)
(____)
(____)
(____)
(____)

Wady, zalety, stygmaty
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)
_____________________________________ (____)

Rany
Draśnięcia
Lekkie obrażenia
Średnie obrazenia
Ciężkie obrażenia
Stan agonalny

-4
-8
-16
X

Więź
Ekwipunek
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Broń:________________________________________ PT_____ skuteczność______ zasięg/z.maks [m.] ____/____
Ranga
32-29
Minimalna
6
Przeciętna
7
Dobra
8
Doskonała
9
Legendarna 10

28-25
5
6
7
8
9

24-21
4
5
6
7
8

20-17
3
4
5
6
7

16-13
2
3
4
5
6

12-9
1
2
3
4
5

8-5
0
1
2
3
4

4-1
-1
0
1
2
3

0-(-3)
-2
-1
0
1
2

-4-(-7)
-3
-2
-1
0
1

Bohaterowie nie mogą korzystać z umiejętności oznaczonych symbolem Skażenia (•), jeśli ich nie posiadają.

Umiejętność

Przybyli bez zapowiedzi.
Odlecieli bez słowa.
Zostawili ślady swojej obecności.
STALKER to kompletna gra fabularna oparta na motywach
książki Piknik na skraju drogi autorstwa braci Arkadija
i Borysa Strugackich. Akcja STALKERA osadzona jest
w niedalekiej przyszłości, na początku XXI wieku.
Światem rządzą ogromne międzynarodowe konsorcja.
Strefy, powstałe wokół miejsc lądowania obcych,
są źródłem zadziwiających obiektów pochodzenia
pozaziemskiego. Po obce artefakty wyprawiają się
stalkerzy, przełamując korporacyjny monopol.
W podręczniku znajdziecie zasady tworzenia postaci;
łatwą do opanowania nowoczesną mechanikę uzupełnioną
o specjalną talię kart wzbogacającą reguły o nowe,
niespotykane mechanizmy; opis świata XXI wieku;
opisy obcych artefaktów i niezbędnego sprzętu; a także
przykładowy scenariusz.
Do zabawy potrzebne są kostki sześciościenne
oraz talia kart pomocniczych do gry STALKER.
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