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T r ig gery
#ludobójstwo; #eksterminacja; #rasizm; #warunkowanie; #manipulacja; #mowanie-

nawiści; #pogrom; #przemoc; #nietolerancja; 

Myślą przewodnią scenariusza jest ukazanie banalności zła. Tego, jak nietolerancja 
i sytuacja kryzysowa prowadzą nieuchronnie do znalezienia kozła ofiarnego i do prze-
mocy. 
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Streszczenie

S t r e s z c zenie
Scenariusz opowiada o  znajdującej się w  kryzysie stacji kosmicznej Rotterdam-

-wskrzeszenie.    W  wyniku nieudanego eksperymentu uprawy jadalnej trawy zwiędły 
przez co mieszkańcy stanęli w obliczu klęski głodu. Część z nich pod przewodnictwem 
szefowej straży – Marieke Bruin, postanowiła rozwiązać sprawę na własną rękę i doko-
nała pogromu próżniowców, czyli ludzi urodzonych w przestrzeni kosmicznej. 

Drużyna zostaje wezwana, żeby zażegnać kryzys na stacji. Po drodze dowiaduje się, 
że mieszkańcom kosmicznego habitatu grozi głód i nieznana zaraza, która zmusiła skie-
rowanie części populacji na kwarantannę, gdzie w odciętej części stacji dokonano lu-
dobójstwa. W toku śledztwa okazuje się, że za eksterminacją stoją służby porządkowe. 
Jednocześnie Bohaterowie odkrywają, że na Rotterdam-wskrzeszenie przez ich kor-
poracje prowadzone są nielegalne badania naukowe poświęcone manipulowaniu ludz-
kim umysłem przy pomocy neurotoksyny obcych.

P o gr om  –  gene z a  i   e s k a l a c ja  p r obl emu  n a  s ta c ji  R o t t er d a m-w s k r z e s z enie
Próżniowcy jako grupa wyróżniają się wyglądem. Mają charakterystycznie wydłużo-

ne ciała względem innych ludzi. Zdecydowanie bardziej rozwinięte górne partie mięśni 
w  przeciwieństwie do dolnych. To wszystko spowodowane jest narodzinami w  próż-
ni kosmicznej, gdzie dorastający organizm pozbawiony jest oddziaływania grawitacji. 
W konsekwencji sprawia to, że nie są przystosowani do życia na planetach. Mają za sła-
be nogi. Poza wyglądem niczym nie różnią się od pozostałych przedstawicieli gatunku 
ludzkiego. 

Inność nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem. Próżniowcy przez dyskryminujących 
są traktowani jako ludzie gorszej kategorii. Jako niepełnowartościowi przedstawiciele 
gatunku ze względu na swoje ograniczenia i niemożliwość życia na planetach. W skraj-
nych przypadkach odbiera się im podmiotowość. Na stacji Rotterdam-wskrzeszenie 
służba ochrony to zbieranina najgorszego sortu. Wielu z  nich to rasiści, którzy przez 
cały swój pobyt okazują pogardę próżniowcom. 

Kiedy dochodzi do kryzysu i okazuje się, że zapasów żywności nie starczy dla wszyst-
kich, rozpoczyna się szukanie winnych. Osobami odpowiedzialnymi za przestawienie 
upraw w szklarni są botanicy, którzy należą do grupy próżniowców. To ich działania do-
prowadziły do sytuacji, w wyniku której mieszkańcom stacji zajrzało w oczy widmo gło-
du. Dyskryminujący nie potrzebują więcej argumentów, ich cała nienawiść kumuluje się 
na pogardzanej grupie. Marieke Bruin wydaje rozkaz do rozwiązania problemu, do któ-
rego sami doprowadzili. A skoro do niego doprowadzili to poniosą tego konsekwencje. 
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Il e  c z a s u ?
Scenariusz został zaprojektowany jako mini kampania rozgrywająca się na stacji Rot-

terdam-wskrzeszenie. Jego rozegranie może zająć od 5 do 10 godzin w zależności od 
chęci grających. Podążanie główną osią fabularną nie powinno zająć więcej niż dwie 
sesje. Jednak chęć eksploracji stacji i rozwiązania wszystkich możliwych zagadek zaj-
mie koło 10 godzin. 

Dl a  ko g o ?
Scenariusz został przygotowany z myślą o drużynie składającej się z pilotki, dwój-

ki naukowców i dwóch żołnierzy. Wyzwania zostały tak przygotowane, żeby w świetle 
kamer znaleźli się po kolei wszyscy bohaterowie - żołnierze, botanik, psycholożka i pi-
lotka. Dlatego dobrze by było, żeby docelowo w drużynie znalazł się przynajmniej jeden 
naukowiec i jeden żołnierz. Przygoda zyska jeżeli w drużynie znajdzie się pełen przekrój 
profesji. Scenariusz najlepiej sprawdzi się dla 5 osób. Jednak nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby go rozegrać w 3. Wówczas poziom trudności niektórych wyzwań naturalnie 
wzrośnie. Przy większej liczbie graczy należałoby wyważyć i ewentualne podnieść po-
ziom trudności. 

Bohaterowie są przedstawicielami korporacji Obieżyświat, która słynie ze skutecz-
ności i szybkich statków kosmicznych. Ich główną działalnością jest pionierstwo. Od-
krywają nowe asteroidy, planety i  gwiazdy. Zgłaszają roszczenia do danego terenu, 
a następnie odsprzedają innym korporacjom za gigantyczne pieniądze.
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Mo t y wa c je  dru ż y n y
Poniżej prezentuję trzy możliwe ścieżki, którymi bohaterowie dotrą do centrum wy-

darzeń na stacji Rotterdam–wskrzeszenie. Zachęcam do tego, żeby dowolnie je ze sobą 
mieszać i dobierać takie elementy, które będą Wam najbardziej pasować. 

Kor p or a c yjne  z l e cenie
Chociaż wydawało się, że wraz z ekspansją kosmosu pionierzy przejmą władzę nad 

zajmowaną przestrzenią, to stało się zupełnie inaczej. Najwyższą instancją rządzącą 
w próżni są korporacje, które wyrwane spod władzy państw stały się jeszcze bardziej 
zdehumanizowane i pazerne. Ludzie przestali być kapitałem, a stali się zasobami. Oczy-
wiście w świetle prawa każdy jest wolny, ale nie ma odważnych żeby przeciwstawić się 
rozkazom z centrali. Tym razem przyszło zlecenie, żeby udać się na stację Rotterdam–
wskrzeszenie i poszukać rozwiązania kryzysu żywieniowego oraz znaleźć lekarstwo na 
panującą na stacji zarazę. 

Końc z ą ce  s ię  z a pa s y
Na statku kończy się zaopatrzenie i benzyna. Nadszedł czas, żeby uzupełnić zapas 

i zaopatrzyć się w paliwo do kolejnych podróży. Najbliższym miejscem, w którym moż-
na to zrobić jest stacja kosmiczna Rotterdam–wskrzeszanie. Jest to o tyle korzystne, 
że korporacja, dla której pracuje drużyna jest jej współwłaścicielem, więc nie będzie 
problemów z rozliczaniem.

S ygn a ł  a l a r mo w y
Od kilku dni statek kosmiczny, którym podróżuje drużyna odbiera sygnał alarmowy 

z Międzykorporacyjnej stacji kosmicznej Rotterdam–wskrzeszenie. Pilnie potrzebują na-
ukowców, zwłaszcza botaników, specjalistów od upraw i chorób zakaźnych. Borykają 
się z kryzysem żywieniowym, a na dodatek znaczna część mieszkańców została objęta 
kwarantanną. 
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Chr onol o gi a  w y d a r zeń  p op r zed z a ją c ych  p r z y bycie  dru ż y n y
 - Zespół badawczy wysłany na pobliski glob Moordrecht-2 odkrywa pokłady wysoce 

zmineralizowanej gleby.
 - Kierownik międzykorporacyjnej stacji kosmicznej Rotterdam-wskrzeszanie, Jonasz 

Zilver daje się przekonać grupie naukowców, że dzięki wykorzystaniu gleby pozyskanej 
z  planety odnotują rekordowo wysokie zbiory Glycerii Fluitans, czyli manny jadalnej. 
Wprowadzenie niedopuszczonej substancji do kultywatorów jest pogwałceniem Dy-
rektywy Korporacyjnej. Grozi za to surowa kara. 

 - Prognozy upraw są bardzo wysokie. Najoptymistyczniejsze wyniki wskazują, że sta-
cja podwoi zbiory manny jadalnej i zabezpieczy zapasy na długie miesiące. 

 - Żona kierownika zespołu botanicznego spotyka się z  szykanami członków służby 
ochrony stacji na tle rasistowskim. Jej mąż idzie z interwencją do komendantki – Ma-
rieke Bruin. Konsekwencją jego działań jest całonocne przesłuchanie, które prowadzi 
do katastrofalnego w skutkach błędu. Botanik nie zauważa, że do kultywatorów z zie-
mią ciągle dostarczany jest nawóz, który prowadzi do zakwaszania gleby. 

 - Osoby odpowiedzialne za obsługę kultywatorów orientują się, że wbrew przewidy-
waniom rośliny obumierają i mieszkańcom zagląda w oczy widmo głodu. 

 - Służba ochrony stacji pod osłoną nocy wyprowadza próżniowców z  ich habitatów. 
Oficjalnie zabierają ich na kwarantannę. W jednym z laboratoriów dokonuje się ekster-
minacji. Sytuacja żywieniowa stacji ulega poprawie, ale dalej jest dramatyczna. Nikt 
nie pyta, co się stało z zarażonymi. 

 - Niebiańscy – korporacja zajmująca się pośrednictwem niskowykwalifikowanej klasy 
robotniczej otrzymuje powiadomienie o zamknięciu na kwarantannie swoich pracow-
ników zatrudnionych na stacji Rotterdam-wskrzeszenie. Centrala podejmuje decyzje 
o wysłaniu oddziału interwencyjnego pod dowództwem majora Gabriela Shea, który 
ma przeprowadzić rozpoznanie na miejscu. 

 - Sytuacja na stacji Rotterdam-wskrzeszenie niepokoi Sędziów, czyli grupę odpo-
wiedzialną za utrzymywanie porządku w tej części kosmosu. (Po więcej patrz: Sędzia 
Maat). Zostaje wysłany Jurydykator, żeby przeprowadzić śledztwo i wydać wyrok. 

 - Na stację Rotterdam-wskrzeszenie przybywa drużyna. 
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M ięd z y kor p or a c yjn a  S ta c ja  Ko s mic z n a  R o t t er d a m-w s k r ze s zenie

Międzykorporacyjna stacja kosmiczna Rotterdam-wskrzeszenie jest własnością kil-
ku korporacji. Kluczowym udziałowcem jest Obieżyświat, o czym drużyna początkowo 
może nie wiedzieć. Jednak w trakcie trwania przygody stanie się to dla nich jasne. Są 
pracownikami niższego szczebla, których praca sprowadza się do realizowania zadań. 
Współudziałowcem są także Niebiańscy, którzy zapewniają tanią siłę roboczą do pracy 
przy najbardziej uciążliwych zadaniach. Całością zarządza rada nadzorcza, która spo-
tyka się w zależności od potrzeb. Żaden z jej członków nie przebywa obecnie na Rot-
terdam-wskrzeszenie. Na miejscu za działanie stacji odpowiada Burgemeester Jonasz 
Zilver, który na mocy przyznanych mu uprawnień może podejmować samodzielne de-
cyzje. Jego prawą ręką, a zarazem szefową służby ochrony stacji jest Marieke Bruin.

J on a s z  Z ilv er
Przed laty był przywódcą religijnym. Jednak z biegiem czasu porzucił swoją wiarę 

uznając pustkę wszechświata za stan faktyczny. W trakcie swojej służby nauczył się za-
rządzać dużą zbiorowością ludzką. W związku z czym stanął do konkursu na Burgeme-
estera stacji Rotterdam-wskrzeszenie. Liczył, że na tej położonej na uboczu jednostce 
odnajdzie spokój i doczeka kresu. Przez te wszystkie lata nie udało mu się założyć ro-
dziny. Jest człowiekiem samotnym i mało towarzyskim. Ma świadomość, że od lat na 
stacji dyskryminuje się próżniowców. Kilkukrotnie podejmował interwencje u  Marieke 
Bruin, żeby zdyscyplinowała swoich podwładnych. Bezskutecznie ale uznał, że nie bę-
dzie się w to angażował. Nic nie powiedział nawet w momencie, w którym ogłoszono 
kwarantannę. Nie zweryfikował tego. Uznał, że tak będzie prościej. Jednak wyrzuty 
sumienia zaczynają go przytłaczać, bo w gruncie rzeczy wie, co się wydarzyło tamtej 
nocy. Chociaż pewności nie ma. 

Of ic ja l nie
Rotterdam-wskrzeszenie jest habitatem dla kilkuset osób, które pracują jako obsługa 

dla pokaźnego portu lotniczego, który pełni funkcję stacji przesiadkowej dla wielu po-
dróżujących. Ponadto stacja stanowi bazę do prowadzenia badań znajdującego się po-
niżej globu Moordrecht-2. W związku z tym obecność naukowców i górników nikogo nie 
dziwi. W ramach trzeciej działalności, za którą całkowicie odpowiada niezależna grupa 
badawcza, prowadzi się badania poświęcone zwalczaniu stresu pourazowego i traum.
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Nie of ic ja l nie
Moordrecht-2 to planeta niemal w 90% składająca się z ogromnych oceanów. Pod-

czas ich eksploracji odkryto ogromne stworzenia żyjące w głębinach. Z wyglądu przy-
pominają skrzyżowanie ośmiornicy z  meduzą. Pierwszy zespół badawczy sprowadził 
jedną z tych bestii na stację kosmiczną w celu przeprowadzenia sekcji. Na miejscu po 
długich i  żmudnych badaniach okazało się, że stworzenia wytwarzają neurotoksynę, 
dzięki której można wpływać na ludzki mózg. Obieżyświat zadecydował o rozpoczęciu 
badań na pełną skalę. Korporacja stworzyła tajne laboratorium istniejące w  ramach 
stacji. Wyposażyła je w najnowocześniejszy sprzęt, gdzie obiekty poddaje się warunko-
waniu przy pomocy neurotoksyny. Takie działanie jest złamaniem podstawowych zasad 
Dyrektywy Korporacyjnej. W  przypadku ujawnienia tych badań Obieżyświat musiałby 
zapłacić ogromną karę. Potencjalnie mógłby stać się korporacyjnym pariasem. Nie-
wątpliwie osoby odpowiedzialne za te działania czeka śmierć w próżni. 

Up r awa  Glycer i a  F l ui ta n s
Podstawę żywienia mieszkańców stacji stanowi manna jadalna, czyli Glyceria Flu-

itans. Roślinę uprawia się w specjalnie do tego przystosowanych kultywatorach. Urzą-
dzenia są obsługiwane przy pomocy jednostki centralnej. Komputer służy do regulo-
wania wilgotności, stężenia minerałów w  płynnym nawozie i  tym podobnych rzeczy. 
Jego zhakowanie nie powinno stanowić większego problemu. Sam proces przygoto-
wania manny do postaci jadalnej wymaga jeszcze trzymiesięcznego kiszenia w  spe-
cjalnych beczkach.
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FrakcjeF r a kc je
Podczas grania drużyna zetknie ze wszystkim opisanymi poniżej frakcjami. Niektó-

re z nich tak, jak Próżniowcy, czy Sędzia nie stanowią frakcji sensu stricte. Jednak ich 
obecność w tym zestawieniu jest niezbędna, żeby pokazać pełnię relacji panujących na 
stacji Rotterdam-wskrzeszenie. 

Kluczową rolę w opisie frakcji stanowią motywacje i sposób działania poszczegól-
nych grup. Ich członkowie mogą podejmować różne działania wpływające na oblicze 
scenariusza, ale zawsze będą kierować się nadrzędnymi dla siebie wartościami, co 
powinno ułatwić prowadzenie rozgrywki. Dzięki temu drużyna będzie mogła wchodzić 
z nimi w interakcję. W zależności od pomysłu i potrzeb będą mogli korzystać z ich po-
mocy, bądź antagonizować. 

Niebi a ń s c y

Niebiańscy to potężna korporacja zajmująca się pośrednictwem w zatrudnianiu ni-
skowykwalifikowanej klasy robotniczej. Słyną z  doskonałych kontraktów, od których 
bardzo ciężko się uwolnić. Dysponują rzeszą najlepszych prawników w przestrzeni ko-
smicznej. Niektórzy postrzegają działania tej korporacji jako handel niewolnikami, a nie 
pośrednictwo w pracy. Konstrukcja umowy sprawia, że człowiek przestaje być panem 
swojego losu. Wszystkie decyzje odnośnie zatrudnienia zapadają ponad jego głową. Na 
dodatek nie może być pewny miejsca swojego zamieszkania, bo w każdej chwili może 
zostać oddelegowany na inną placówkę. 

Na stację Rotterdam-wskrzeszenie przybywa oddział interwencyjny pod dowódz-
twem Gabriela Shea. To były marines, który po odejściu ze służby postanowił zostać 
korporacyjnym psem. Jak na majora przystało jest nieźle narwany i najchętniej rozwią-
zywałby każdy problem siłowo. Jednak kiedy pierwsze emocje opadną potrafi wysłu-
chać racjonalnych argumentów. Szanuje w swoich rozmówcach determinację i goto-
wość do działania. Łatwo nawiązuje relacje z  byłym, bądź obecnymi żołnierzami. Po 
prostu mówią wspólnym językiem. Jego głównym zadaniem jest odnalezienie zaginio-
nych pracowników. Jeżeli ich nie znajdzie, będzie chciał ukarać winnych nie bacząc na 
konsekwencje. 

Jeżeli w drużynie jest jakiś żołnierz, to na pewno zna jakiegoś podkomendnego Shea 
albo ma wśród znajomych kogoś, kto zna kogoś. To wbrew pozorom mały świat i wszy-
scy się kojarzą. A o epickich bitwach długo się opowiada w tym środowisku.
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S ł u ż b a  o chr on y  s ta c ji
Służba ochrony stacji stanowi siedlisko złego. To właśnie w tej grupie skumulowała się 

nienawiść i uprzedzenia. To członkowie ochrony stacji pod osłoną zaciemnienia nocnego 
wyprowadzali próżniowców z habitatów. Nie interesowało ich, czy ktoś jest stary, czy mło-
dy. Każdy kto był inny, nieurodzony na planecie został pozbawiony prawa do życia w ciągu 
jednej chwili.

Służba ochrony stacji została powołana w celu ochrony życia i mienia mieszkańców 
stacji Rotterdam-wskrzeszenie. Ten ideał nigdy nie został spełniony. Stacja na uboczu 
cywilizacji nie stanowi wymarzonego miejsca pracy. Większość traktuje je jak zesłanie, 
bądź ostateczność na swojej ścieżce kariery. Dlatego w Służbie ochrony stacji znalazło 
się wielu brutali, lubujących się w zadawaniu cierpienia; ludzi o niezweryfikowanych po-
glądach i słabych. To oni stanowią trzon grupy odpowiadającej za pogrom. 

Na co dzień strażnicy chodzą w grafitowych uniformach. Są uzbrojeni w broń ręczną, 
przeważnie pałki rażące prądem. Niektórzy zamiast tego wybierają tradycyjne paraliza-
tory. Od nałożenia kwarantanny na stacji przynajmniej jeden strażnik w patrolu dyspo-
nuje bronią palną. Członków Służby można spotkać w bardziej zaludnionych miejscach, 
gdzie pilnują porządku i  w  miejscach newralgicznych dla ich interesów. Większość 
z nich jest bezgranicznie posłuszna Marieke Bruin, która wyrobiła sobie bezwzględny 
autorytet w tej bandzie szumowin. Nieposłuszeństwo karane jest ostracyzmem i wy-
daleniem ze straży. W zasadzie taka osoba nie ma już czego szukać na stacji. 

Marieke Bruin wyrobiła sobie posłuch nie tyle siłą, co sprytem. Jest niczym jadowi-
ty wąż, cierpliwie czekający aż ofiara umrze od trucizny. Waży każde słowo, ostrożnie 
budując zdania. Dzięki temu nie można jej nic zarzucić. Nigdy nie powiedziała publicz-
nie nic nie stosownego, ani czegokolwiek za co mogłaby zostać pociągnięta do od-
powiedzialności. Komendantka staży dba przede wszystkim o własne bezpieczeństwo 
i wolność. Jeżeli będzie musiała kogoś poświęcić, żeby się uratować, to bez wahania to 
zrobi. Ma ogromne ambicje i od lat stara się podkopać pozycję Jonasz Zilvera, chcąc 
zająć jego miejsce. 

P r ó ż nio w c y
Zostali uwzględnieni w tym zestawieniu jako wielcy nieobecni na stacji Rotterdam-

-wskrzeszenie. Po wylądowaniu na stacji uwagę drużyny powinien zwrócić brak przed-
stawicieli tej frakcji. Warto podkreślić, że nie stanowili oddzielnej grupy w ramach spo-
łeczności stacji. Żyli normalnie tak, jak inni. Ich jedynym wyróżnikiem był wygląd.

Jeżeli podczas sesji zero, któryś z graczy postanowi zagrać próżniowcem, to będzie 
traktowany przez poszczególne grupy zgodnie z pochodzeniem. Może to być trudne 
doświadczenie podczas konfrontacji ze strażnikami, dlatego wybór takiego pochodze-
nia musi być świadomy, a graczka, bądź gracz powinni zostać poinformowani, że w nie-
których miejscach próżniowcy są dyskryminowani. 

S ęd z i a  M a at
Sędzia, inaczej zwana Jurydykatorem przybędzie dzień po drużynie. Jej pojawienie 

się powinno zasadniczo zmienić układ sił na stacji, ponieważ od tego momentu to ona 
będzie podejmowała wszystkie decyzje. 

Kim są sędziowie? To jedyna grupa stojąca na straży porządku w  kosmosie. Z  ich 
zdaniem muszą się liczyć nawet korporacje. Prowadzą dochodzenia i  wydają wyroki, 
a od ich decyzji nie ma odwołania. Stanowią połączenie policji i sądów. Nikt już nawet 
nie pamięta skąd pochodzą ich uprawnienia, ale wszyscy je respektują, ponieważ są 
jedyną siłą zdolną stanąć pomiędzy korporacyjnymi interesami i je rozsądzić. 
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FrakcjeSędzia zazwyczaj przybywa w  asyście kilku podręcznych, którzy zajmują się for-
malnościami i  jego wygodą. Nie towarzyszą mu strażnicy, ani zbrojni. Jego władza 
jest absolutna i niepodważalna. Podczas czynności służbowych noszą matowe maski 
z prostokątnymi otworami na oczy. Ich szaty są tak uszyte, żeby nie zdradzać żadnych 
szczegółów fizjonomii. Strój został zaprojektowany w taki sposób, żeby chronić tożsa-
mość jurydykatorów. Dzięki przydomkom i braku możliwości ich identyfikacji chroni się 
bliskich sędziom i dba o bezstronność ich wyroków. 

Sędzia Maat cieszy się dobrą opinią. Jest zasadnicza, dociekająca, ale przede 
wszystkim sprawiedliwa. Nie feruje pochopnie wyroków i stara się zdobyć jak najwięcej 
dowodów zanim podejmie decyzje o czyjejś winie. Słynie ze swojej nieprzekupności, co 
niestety zdarza się wśród sędziów. Dlatego podczas toczącego się dochodzenia bę-
dzie starała się spojrzeć na sprawę z różnych perspektyw, wysłuchać jak największej 
ilości świadków i zebrać wszystkie możliwe dowody. 

Początkowo może sprawiać wrażenie chłodnej formalistki, która nie liczy się z innymi 
ludźmi. Efekt będzie potęgować zdehumanizowany przez maskę głos i wyczuwalna ob-
cość. Bohaterowie, którzy boją się androidów i/lub robotów mogą odczuwać lęk prze-
bywając w jej towarzystwie. 

Prerogatywy Jurydykatora
Podstawową rolą sędziów jest egzekwowanie prawa. Łączą w swoim działaniu dzia-

łania policji, głównie dochodzeniówki i  sądów. W  związku z  tym dążą do tego, żeby 
wyjaśnić sytuacje, a  następnie osądzić winnych. Od ich wyroków nie ma odwołania, 
dlatego tylko i wyłącznie na ich sumieniu spoczywa obowiązek, żeby stała się sprawie-
dliwość. W tym celu Jurydykatorzy mogą podejmować następujące działania:

 - Wezwać świadków i podejrzanych na przesłuchanie; 
 - Zamknąć podejrzanych i osoby utrudniające śledztwo w areszcie domowym;
 - Zlecić komuś czynności mające doprowadzić do rozwiązania śledztwa;
 - Zabronić opuszczania miejsca dochodzenia przez jakiekolwiek osoby;
 - Podejmować wszystkie decyzje władcze w momencie przejęcia kontroli nad da-

nym miejscem;
 - Wydać wyrok;
 - Wyegzekwować wyrok. Najczęstszym wyrokiem za złamanie Dyrektywy korporacyj-

nej jest śmierć w próżni. 

Nie jest to lista całkowicie wyczerpująca możliwe działania sędziów.  
W razie potrzeby można ją śmiało rozszerzać.

Sugerowane działania Sędzi Maat
 - Objęcie stacji zakazem opuszczania; 
 - Podjęcie współpracy z bohaterami w celu rozwiązania śledztwa;
 - Umieszczenie osób decyzyjnych za działanie stacji w areszcie domowym;
 - Kilkukrotne wzywanie bohaterów na świadków po kolejnych etapach toczącego się 

śledztwa tak, żeby drużyna poczuła że jest istotnym elementem zespołu dochodze-
niowego. Jednocześnie można wykorzystać te spotkania do odtwarzania chronologii 
wydarzeń. 

 - Umieszczenie agresywnych i jątrzących jednostek w areszcie domowym.
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sędzia Maat
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S cen a  o t w ier a ją c a
Po przylocie na stację Rotterdam-wskrzeszenie na drużynę czeka Sander Klissen, 

sekretarz Jonasza Zilvera. Jest pogodnym i obowiązkowym młodzieńcem, który bar-
dzo serdecznie podejdzie do bohaterów i będzie chciał odpowiedzieć na wszystkie ich 
pytania. Kurtuazyjnie powita graczy i poprowadzi ich z doków na poziom mieszkalny. 
W trakcie wędrówki może podjąć niektóre z poniższych tematów sam z siebie, bądź za-
gadnięty przez bohaterów podzielić się swoimi obserwacjami, wiedzą i interpretacjami.

 - O  Stacji – „Rotterdam-wskrzeszenie ma już trochę lat za sobą, ale ciągle to jedna 
z nowocześniejszych stacji w tym sektorze. Odkąd tu pracuje nie było żadnych więk-
szych awarii. Aktualny problem z kultywatorami jest najpoważniejszy, ale skoro się na 
tym znacie, to na pewno nas uratujecie, prawda?”

 - O Planecie – „Moordrecht-2 to bardzo obiecujący glob. Wydaje mi się, że jak tylko uda się 
naszym naukowcom zeksplorować głębiny będzie można pomyśleć o kolonizacji. Ziemia 
jest ponoć bardzo żyzna, ale niepokojące są te wielkie oceany i żyjące w nich bestie.”

 - O  Kwarantannie – „Różne rzeczy słyszałem. Podobno strasznie zaraźliwe choler-
stwo. Na szczęście służby ochrony stacji szybko zamknęły wszystkich zakażonych na 
kwarantannie. Ocalili nam życie.”

 - O innych statkach – „Na stacji przebywa obecnie jeszcze górniczy statek Spiennes. 
Tak, większość załogi stanowią Flamandczycy. Z tego, co słyszałem tu i ówdzie znają 
się na robocie. Często można ich spotkać w barze Depresja.”

 - O Jonaszu Zilverze – „Szef jest wycofany. Czasami sprawia wrażenie nieobecnego, 
ale mi się wydaje, że to wyraz głębokiej refleksji jakiej poddaje każdą kwestię. To taki 
nasz dobry pasterz chciałoby się rzec.”

 - O swojej pracy – „Nawet się nie spodziewałem, że będzie taka ciekawa. Wiecie, by-
cie asystentem to w zasadzie nic ekscytującego, ale tutaj żyje tyle ludzi. Cały czas coś 
się dzieje. Trzeba na bieżąco reagować na zmieniające się okoliczności. Jeszcze parę 
lat i będę gotów do objęcia samodzielnego stanowiska.”

 - O prowadzonych badaniach – „Szkoda pieniędzy. Po tylu latach niepowodzeń, ktoś 
już dawno powinien dojść do wniosku, że to nie ma sensu.”

Sander Klissen prowadzi drużynę do biura zarządu (6), gdzie odbyły się już pierwsze 
rozmowy, bo atmosfera jest bardzo gęsta. W pomieszczeniu znajdują się Jonasz Zi-
lver, Marieke Bruin i Gabriel Shea. Przedmiotem sporu pomiędzy nimi jest kwestia 
ustalenia priorytetów. Jonasz i Marieke uważają, że należy niezwłocznie zająć się na-
prawieniem kultywatorów, inaczej na stacji dojdzie do klęski głodu. Tymczasem Gabriel 
z całą gwałtownością swojego temperamentu będzie próbował uświadomić pozosta-
łym zgromadzonym, że nie interesują go wewnętrzne problemy stacji. Jego zadaniem 
jest odnalezienie zaginionych pracowników, którzy najprawdopodobniej są na kwaran-
tannie. W ten kocioł trafia drużyna, która odpowiedziała na wezwanie. 

Każda ze stron będzie próbowała ugrać jak najwięcej. To jest moment, w którym bo-
haterowie mogą zrazić do siebie którąś ze stron, bądź pozyskać sympatię. Wszystko 
zależy od ich podejścia i pomysłu na budowanie relacji. Nie bez znaczenia będzie też, 
na które wezwanie postanowią odpowiedzieć w pierwszej kolejności. Tym, co będzie 
łączyć rozmówców jest presja, żeby rozwiązać problemy przed przybyciem Jurydyka-
tora. Marieke i Jonasz sprawiają wrażenie jakby bali się jego obecności i tego, co może 
odkryć na stacji. Gabriel natomiast uważa, że jego przybycie doprowadzi do długo-
trwałego, niepotrzebnego śledztwa, które będzie marnotrawstwem pieniędzy.
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Z a k wa s z on a  up r awa
Patrol badawczy wysłany na pobliską planetę Moordrecht-2 odkrył pokłady bar-

dzo żyznej gleby. Pobrali próbki i poddali badaniu w  laboratorium na stacji. Wstępne 
przypuszczenia potwierdziły się, idealnie nadawałaby się pod uprawę Glycerii Fluitans, 
czyli manny jadalnej. Przeprowadzona symulacja wskazywała na skrócenie czasu upra-
wy i uzyskanie prawie dwukrotnie większych plonów. W związku z tym, nie bacząc na 
dyrektywę korporacyjną, naukowcy za zgodą Burgemeestera napełnili kultywatory 
nieautoryzowaną ziemią. Zgodnie z  założeniami manna rosła jak natchniona. Jednak 
w  wyniku kardynalnego błędu popełnionego przez kierownika uprawy pod wpływem 
zmęczenia wynikającego z szykan Służby ochrony stacji gleba zostaje poddana nad-
miernemu nawożeniu. Doprowadziło to do tego, że trawa zwiędła, zżółkła i sprawiała 
wrażenie nadgniłej. W całym pomieszczeniu unosił się zapach zepsucia. 

Mistyfikacja
Sytuacja ewidentnie wymknęła się spod kontroli. Na dodatek za działanie wbrew 

dyrektywie korporacyjnej odpowiedzialnym osobom groziły konsekwencje prawne i fi-
nansowe. Dlatego bardzo szybko podjęto decyzję o przywróceniu stanu faktycznego. 
Niestety zepsutych zbiorów nie udało się uratować. Przez, co powstała znacząca luka 
w  dostawach pożywienia. Manna jadalna potrzebuje trzech miesięcy kiszenia zanim 
będzie zdatna do spożycia. Kultywatory rozregulowały się przez nieuprawnione eks-
perymenty, a wszystkie osoby które były w stanie przywrócić je do stanu pierwotnego 
zginęły podczas czystki na stacji. 

W momencie, w którym bohaterowie trafiają do laboratorium testowego i szklarni 
(Pomieszczenia 8 i 7 na poziomie 1) po eksperymentach nie ma śladu, a przynajmniej 
tak wydaje się załodze. Osobą oddelegowaną do obsługi drużyny jest dr Herbie Hu-
ghes, z wykształcenia psycholog, który ze względu na tytuł naukowy został przekiero-
wany do tego newralgicznego punktu stacji. Jest osobnikiem przekonanym o własnej 
wyjątkowości, któremu wydaje się, że wystarczy przeczytać podręcznik botaniki, żeby 
zapanować nad aktualną sytuacją. W  jego głosie można wyczuć pewną urazę, że to 
bohaterowie zostali poproszeni o rozwiązanie tego problemu. O pracujących wcześniej 
przy uprawie naukowcach wie tyle, że zostali skierowani na kwarantannę i pewnie nie 
wrócą. Choroba wydawała się być śmiertelna. Przynajmniej tak słyszał, bo nie miał żad-
nego kontaktu z zakażonymi. Z przyjemnością będzie patrzył drużynie na ręce i wtrącał 
niewiele wnoszące uwagi, zakrawające o miano banału.

Dostęp do obydwu pomieszczeń wymaga zaszyfrowanej karty magnetycznej. 

Dr Herbie Hughes dysponuje odpowiednią kartą. Jeżeli drużyna wyjdzie z inicjatywą, 
żeby im ją pożyczył, to w końcu na to przystanie. Początkowo będzie się opierał, ale ra-
czej dla zasady. Z przyjemnością poświęci czas na coś innego niż niańczenie zewnętrz-
nych konsultantów, o czym nie omieszka wspomnieć na koniec. 

Laboratorium testowe (8)
Pierwszym co rzuca się w oczy po przybyciu do laboratorium jest sterylna czystość. 

W zasadzie pomieszczenie wygląda jakby nigdy nie było używane. Powinno to wzbu-
dzić podejrzenia graczy, zważywszy na wiek stacji. 

Na środku pomieszczenia znajduje się duży metalowy stół laboratoryjny z czterema 
opuszczanymi lampami. Poza tym są trzy niezależne stanowiska do prowadzenia indy-
widualnych badań. Każde z tych miejsc wyposażone jest w komputer i mikroskop. Nie 
są to urządzenia najwyższej jakości. Dlatego w kącie stoi mikroskop cyfrowy podłączo-
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ny bezpośrednio do jednostki centralnej. Tuż przy nim znajduje się biurko z kompute-
rem. Wygląda jak miejsce kierownika zespołu badawczego. Na przeciwległej ścianie 
od sufitu do podłogi ciągną się szafy wypełnione probówkami i słojami laboratoryjny-
mi. Aktualnie wszystko jest puste. Lampy grzewcze i system nawadniania są w stanie 
uśpienia. Obok biurka są nieoznaczone na mapie drzwi do szklarni. 

Szklarnia (7)
We wnętrzu pomieszczenia panuje duchota. Jest parno i  wilgotno. Wykształcony 

botanik nie powinien mieć żadnego problemu ze stwierdzeniem, że parametry uprawy 
są niewłaściwe. Panuje tutaj mikroklimat tropikalny, całkowicie odmienny od umiarko-
wanego, w którym hoduje się mannę jadalną. 

Od ściany do ściany ciągną się długie szklane rynny kultywatorów. Są po brzegi wy-
pełnione nasionami zanurzonymi w specjalnej zmineralizowanej odżywce, która zastę-
puję glebę na wszystkich korporacyjnych stacjach. Rośliny sprawiają wrażenie jakby 
dopiero zostały zasadzone. Po poprzednich nie ma śladu. Nad kultywatorami boha-
terowie mogą poruszać się system specjalnych podwieszanych mostków i  kładek. 
W centralnym miejscu szklarni znajduje się jednostka centralna, która obsługuje upra-
wy. Odpowiada za takie parametry jak nasłonecznienie, nawodnienie, nawożenie i zmi-
neralizowanie odżywki. W kącie znajduje się ogromny zbiornik, składający się z dwóch 
walcowatych jednostek, który przekazuje minerały i  substancje odżywcze zgodnie 
z dyspozycją jednostki centralnej. 

Jednostka centralna jak wszystko na stacji najlepsze lata ma już za sobą,  
więc może procesować tylko jedną rzecz na raz. 

Potencjalne działania: 
 - Skorygowanie upraw – po łatwej i krótkiej analizie można dojść do wniosku, że pa-

rametry nastawiał kompletny partacz. Jeżeli z drużyną ciągle jest dr Hughes to będzie 
udawał, że nie ma z tym nic wspólnego. Chociaż to jego dzieło. Proces naprawienia 
szkód jest kilkuetapowy. Przede wszystkim należy zlikwidować tropikalny mikroklimat, 
co zajmie k4 godzin. Po tym czasie będzie trzeba poddać całość gruntownej analizie, 
co zajmie k6 godzin. Wreszcie ostatnim etapem będzie nastawienie właściwych para-
metrów, co zajmie kilkanaście minut. 

 - Sprawdzenie rejestru zdarzeń – jeżeli drużyna będzie chciała znaleźć odpowiedź na 
pytanie co poszło nie tak, to może sprawdzić rejestr danych. Jest to żmudne zajęcie. 
Należy punkt po punkcie sprawdzić odczyty z ostatnich tygodni. Zajmie to k10 godzin. 
Efektem końcowym tej pracy będzie odnotowanie trendu wzrostowego manny jadalnej. 
Od pewnego punktu na osi czasu aż do całkowitego zgnicia całej uprawy. Przed rozpo-
częciem i po zakończeniu tego trendu będzie dzień przerwy w działaniu kultywatorów. 

 - Analiza upadku – jeżeli bohaterowie nie dysponują próbką ziemi, w której była upra-
wiana manna jadalna, to nie mogą przeprowadzić tej analizy. Dopiero w  momencie, 
w którym ją pozyskają, są w stanie zestawić wszystkie dane i przeprowadzić to trudne 
badanie. Zajmie ono k6 godzin. Rozwiązanie zagadki nie należy do najtrudniejszych. 
Naukowcy wyczyścili kultywatory z odżywki i umieścili w niej ziemię, w której następnie 
zasiali mannę jadalną. Niestety zmęczony całonocnym przesłuchaniem kierownik sta-
cji pomylił się przy ustawianiu parametrów i włączył normalny tryb nawożenia taki, jak 
przy standardowej odżywce. Przez co nadmiernie zmineralizowana gleba sprawiła, że 
rośliny zakisiły się i zaczęły gnić. Dzień po popełnieniu błędu wyróżnia się na analizie, 
ponieważ zmineralizowanie gleby idzie w górę, a prognoza upraw pikuje w dół. 
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 - Badanie kultywatorów – jeżeli któryś z bohaterów pokusi się o zajście pomiędzy kul-
tywatory, to po dokładnych oględzinach znajdzie gdzieniegdzie drobiny ziemi pozo-
stałe na łączeniach urządzeń. Jest jej za mało, żeby poddać analizie, ale na tyle dużo 
żeby udowodnić, że ktoś prowadził tutaj nielegalne działania. 

Liczby się nie zgadzają
Już po przybyciu Jurydykatora dr Hughes przynosi niepokojącą wieść, że zapasy je-

dzenia na stacji zostały źle policzone. Do tej pory wszyscy myśleli, że uda się dotrwać 
do kolejnej porcji kiszonki. Jednak według najnowszej kalkulacji mieszkańców stacji 
czeka klęska głodu niezależnie od tego jak bardzo zmniejszą racje żywieniowe. Sędzia 
wezwie do siebie drużynę, żeby poprosić ich o znalezienie rozwiązania. W końcu jako 
jedyni na Rotterdam-wskrzeszenie znają się na botanice. 

Jeżeli drużyna dysponuje próbką ziemi i przeprowadziła już wcześniej analizę 
upadku, to może zaproponować ponowne zasianie manny jadalnej w glebie 

z Moordrecht-2. 

Plony powinny być zdecydowanie szybciej i bardziej obfite. Jeżeli tę propozycje po-
prze się wiarygodnymi danymi, to sędzia zaakceptuje takie rozwiązanie. Wyprawę po 
ziemie zleci górnikom z dokującej na stacji jednostki wydobywczej Spiennes. 

Jeżeli drużynie do zakończenia badań brakuje próbki ziemi z Moordrecht-2,  
to mogą wdrożyć jedno z poniższych rozwiązań w celu jej pozyskania. 

 - Przeszukać mieszkanie jednego z  botaników zajmujących się uprawami. Można 
śmiało domniemywać, że któryś z nich zabrał próbkę tej niezwykle żyznej gleby. Zgro-
madzony materiał powinien wystarczyć do przeprowadzenia badań.

 - Zażądać wyjaśnień od Jonasza Zilvera. Skruszony przywódca stacji w obliczu klęski 
głodu postanowi opowiedzieć całą historię drużynie. Podzieli się także przechowywa-
ną w sejfie próbką. Na koniec tylko poprosi ich, żeby nie mówili sędziemu o jego udziale 
w tym przedsięwzięciu. 

 - Przycisnąć dra Hughesa, który sprawia wrażenie jakby botanika stała się jego nową 
fascynacją. Rzeczywiście doktor zabrał sobie trochę ziemi, w której uprawia ozdobną 
paprotkę. Największym problemem w przekazaniu próbki będzie los ukochanej roślinki. 
Nie należy tego lekceważyć. 

 - Wysłać górników na planetę Moordrecht-2 w celu pozyskania próbki ziemi. Jednak, 
żeby ktokolwiek opuścił stację potrzebna jest zgoda Sędzi. Jeżeli drużyna przekona ją, 
że jest to jedyne rozwiązanie, które uchroni mieszkańców stacji przed śmiercią głodo-
wą, to na to przystanie. Jurydykator zaproponuje, żeby załoga Spiennes zabrała z pla-
nety od razu luk pełen ziemi, gdyby okazało się, że będzie jeszcze potrzebna. 

Po uzyskaniu zgody nie pozostaje bohaterom nic innego jak nastawić uprawę w kul-
tywatorach i  cieszyć się świeżo uzyskaną reputacją zbawców. Tych, którzy uratowali 
mieszkańców stacji Rotterdam-wskrzeszenie przed śmiercią głodową. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać własne rozwiązanie,  
jeżeli jest to zgodne z duchem gry.
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Geno c y d
W wyniku nieudanego eksperymentu cała uprawa manny jadalnej uległa zakwasze-

niu i  obumarła pozbawiając mieszkańców stacji Rotterdam-wskrzeszenie pożywienia. 
Społeczność stanęła w obliczu potencjalnej klęski głodu. Osobami odpowiedzialnymi 
za nieudane zbiory była grupa naukowców, botaników wywodząca się z grupy pogar-
dliwe określanej mianem próżniowców. Niepewność i strach zastąpiła nienawiść, która 
doprowadziła do pogromu wszystkich osób urodzonych w próżni kosmicznej. Całość 
odbyła się pod przykrywką kwarantanny, będącej odpowiedzią na epidemię nieznanej 
choroby. 

Niepokojące obserwacje
Już po kilku godzinach na stacji Rotterdam-wskrzeszenie można zaobserwować brak 

ludzi urodzonych w  przestrzeni kosmicznej. Początkowo może się to wydawać zbie-
giem okoliczności, że nikogo takiego nie spotkali. Jednak z czasem uczucie niepokoju 
powinno eskalować. 

Jeżeli drużyna postanowi zapytać kogoś ze straży o tę sytuacje, to potwierdzi 
ich obserwacje, utrzymując, że zaraza dotknęła tylko próżniowców z powodu 

innej budowy ciała. 

Epidemia to żaden temat
Ludzie pytani o epidemię niewiele wiedzą. Dotarły do nich słuchy, że część miesz-

kańców stacji zapadała na tajemniczą chorobę. Jednak dzięki szybko podjętym działa-
niom straży udało się uchronić pozostałych członków społeczności przed zarażeniem. 
W związku z tym, że nie zostały podane żadne oficjalne informacje dotyczące choroby, 
to ludzie szybko sobie sami dopowiedzieli resztę. Z ich opowieści powinien wyłonić się 
niespójny i dosyć chaotyczny obraz choroby. Przy tworzeniu odpowiedzi można sko-
rzystać z poniższej tabeli.

1k8 Opis tajemniczej zarazy według rozmówcy

1
Słyszałem, że objawami przypominała grypę żołądkową. Bóle brzucha, niekontrolowane skur-
cze mięśni i  wymioty. Ponoć zaraźliwe, dlatego ich wszystkich zamknięto na kwarantannie, 
a ich habitaty zostały odgrodzone od reszty. 

2
Nie do końca jestem pewna, bo dzięki niech będą kosmicznej pustce żadnego nie spotkałam, 
ale objawy zarazy są bardzo widoczne. Krew przesącza się przez skórę niczym pot. Krwawe łzy 
lecą po policzkach. Dzięki temu łatwo było ich znaleźć. 

3 Wysoka gorączka. Jestem pewien, że o to chodziło. Wystarczyło zmierzyć im temperaturę i od 
razu było wiadomo, kto jest chory. 

4 Krztusili się jakby mieli płuca wypluć. Słyszałam zza ściany. Sąsiad to miał. Nie wrócił. 

5
Cechą charakterystyczną zakażonych był rumień, ale nie taki zwykły czerwony. Tylko zielony. 
Chociaż znajomy opowiadał, że widział też w innych kolorach – fioletowy, niebieski. Ciekawe 
od czego to zależało. Może od diety?

6
Podstępne cholerstwo, ale nie takie cwane jak jej się wydawało. Szybko wpadli na jej trop. Za-
każeni wydawali takie charakterystyczne pyknięcia jakby coś pękało. Dokładnie tak, jak folia 
bąbelkowa. Mi to się wydaje, że to kości im się łamały.

7 Bóle. Zaraza wywoływała straszne bolesności. Dlatego wyli jakby ktoś ich obdzierał ze skóry. 

8 Widziałam kępy włosów rozrzucone w miejscu, gdzie ich zgromadzono. Musiały im wypadać 
całymi garściami. Obrzydliwe. Na szczęście to posprzątali i już nie ma śladu. 
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Zaniepokojona Babcia
Podczas pobytu w mallu mieszkańców (1) do drużyny powinna podejść starsza pani, 

która usłyszała, że bohaterowie przybyli tutaj, żeby rozwiązać problem epidemiolo-
giczny. Staruszka jest zaniepokojona przedłużającą się izolacją zakażonych. Wśród nich 
znajduje się jej wnuk, jej jedyna rodzina. Bardzo prosi postaci graczy, żeby dali jej znać 
jak tylko czegoś się dowiedzą. 

Staruszka będzie indagować bohaterów za każdym razem jak wejdą na terytorium 
jej działania, czyli mall mieszkańców. Podczas kolejnych spotkań będzie coraz bardziej 
rozpaczliwa, a zarazem napastliwa. 

 - Jeżeli bohaterowie przekażą jej wnuka pod opiekę Burgemeestera, bądź Sędzi Maat 
to wątek babci kończy się. 

 - Jeżeli bohaterowie postanowią ukryć wnuka przed organami władzy i jednocześnie 
poinformować babcię o tym, że żyje i wskazać miejsce jego pobytu, starsza pani staje 
się toksyczna. (Patrz poniżej)

Toksyczna babcia
Starsza pani będzie za wszelką cenę dążyła do spotkania z wnuczkiem. Jest to całkowi-

cie zrozumiałe. W końcu to ostatni żyjący członek jej rodziny. Ona go wychowywała. Jed-
nak w momencie, kiedy babcia zbliży się do wnuka, w jej zachowaniu zajdą zmiany. Zacznie 
zachowywać się jakby była nieobecna i rzuci się na krewniaka z zamiarem uśmiercenia go. 

Po unieszkodliwieniu i oględzinach ciała babci można znaleźć charakterystyczną bli-
znę na jej czaszce. Do tej pory była skrywana pod sprytnie zaczesanymi włosami. Ktoś 
zaaplikował jej neurotoksynę i uwarunkował ją tak, żeby pozbyła się jedynego świadka 
masakry. Sama staruszka nic nie pamięta, ale za każdym razem jak widzi wnuka, to włą-
cza jej się instynkt zabójcy. 

Propozycja Johna

Jeżeli w drużynie jest próżniowiec, należy pominąć tę sekcje.  
Propozycja nie zostanie złożona.

Zanim bohaterowie trafią do miejsca kwarantanny powinni zostać zaproszeni na 
herbatę przez Johna. Jeżeli drużyna postanowi go wysłuchać, złoży im pewną propo-
zycję przy filiżance aromatycznego Rooibosa. Przede wszystkim będzie wypowiadał 
się w  imieniu grupy, o której niewiele chce powiedzieć, ale ta maniera ma przekonać 
bohaterów, że wyświadczą przysługę znaczącej liczbie osób. Otóż zaproponuje im, 
żeby podpalili miejsce kwarantanny i pozbyli się dowodów. Będzie próbował przekonać 
ich retoryką o dobru wspólnym. Jeżeli dostrzeże wśród bohaterów zainteresowanie, to 
zacznie się nakręcać i opowiadać o słuszności dbania o rasę. Może nawet pokusić się 
o stwierdzenie, że prawdziwi ludzie powinni trzymać się razem. 

Jeżeli drużyna odmówi, to w niedługiej przyszłości zostaną zaatakowani. (Patrz. Za-
mach Jordana Summersa).

Jeżeli drużyna się zgodzi i wypali do cna dowody na miejscu kwarantanny, to w za-
leżności od rozwoju sytuacji można wdrożyć jedno z dwóch poniższych rozwiązań:

 - Można zakończyć wątek kwarantanny ze względu na brak dowodów. 
 - Marieke Bruin dochodzi do wniosku, że należy pozbyć się świadków i  przekonuje 

Gabriela Shea, że pożar w laboratorium nie był przypadkiem. Było to celowe działanie 
pracowników Obieżyświata, które zaszkodziło interesom Niebiańskich. W tej sytuacji 
krewki najemnik dokona akcji odwetowej na drużynie. 
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Strażnik w barze Depresja
W barze Depresja przesiaduje jeden ze strażników chroniących stację. Jest to o tyle 

dziwne, że mieszkańcy raczej przebywają w swoim mallu, nie mieszając się z obcymi. 
Co wieczór po służbie przychodzi i upija się tak, że pozostali klienci baru muszą odpro-
wadzać go do żony. Nie awanturuje się, ani nie krzyczy po prostu w którymś momencie 
przewraca się razem z krzesłem i leży na ziemi. Barman doskonale zna jego adres. Sy-
tuacja powtarza się od tamtej pamiętnej nocy, kiedy została ogłoszona kwarantanna. 

Abraham jest jednym ze strażników, który brał udział w  wypędzaniu próżniowców 
z ich habitatów. Uległ psychologii tłumu. Do dzisiaj nie może się pogodzić, że przyłożył 
do tego ręce. Próbował się oszukiwać, że nie wiedział co się stanie z tymi ludźmi, ale 
to nie prawda. Był tego świadom. Teraz nie może sobie z tym poradzić. Bardzo chętnie 
wyrzuci to wreszcie z siebie. Jest gotów nawet ponieść konsekwencje jeżeli to przynie-
sie mu odkupienie. 

Masakra w laboratorium – miejsce pogromu
Próżniowcy po wygonieniu z habitatów zostali zagonieni na poziom II. Ich trasa wio-

dła przez pomieszczenia 11, 12, 13, 14 i 15. Ostatecznym miejscem kaźni było laborato-
rium i areszt, czyli lokacje 14 i 15. To tam będzie najwięcej śladów popełnionej zbrodni. 

Posterunek ochrony (11) jest obsadzony przez czterech strażników. Są uzbrojeni 
w ciężką broń i  rzeczywiście ich zadaniem jest, żeby nikt nie uprawniony nie wchodził, 
ani nie wychodził z miejsca kwarantanny. Oddział jest mieszany. Dwóch przedstawicieli 
służby wierzy w prawdziwość kwarantanny, więc za żadne skarby nie będą chcieli mieć 
nic wspólnego z zakażonymi. Dwóch pozostałych pilnuje, żeby prawda nie wyszła na jaw. 

Na bohaterów czekają specjalne kombinezony epidemiologiczne,  
żeby się nie zakazili. 

W otwartej przestrzeni biurowej (12) znajduje się kilkanaście stanowisk do pracy in-
dywidualnej. Nie ma wewnątrz żadnych komputerów. Wszystkie zostały wyniesione. 
Jednocześnie spostrzegawczy bohaterowie mogą dostrzec kamery bezpieczeństwa 
monitorujące pomieszczenia w tej części stacji. Dziwnym trafem nagrania z dnia ma-
sakry zostały skasowane. Zapytani o  to strażnicy powiedzą, że został wyłączone ze 
względu na prywatność zakażonych. 

Pokoje narad (13) wyglądają jakby przetoczyło się przez nie tornado. Ogromne stoły są 
powywracane. Krzesła porozbijane o ściany. Krew na wykładzinach i na ścianach. Wszę-
dzie jest drobne szkło. Gdzieniegdzie zwisają powyrywane ze ścian kable. Doszło tutaj do 
walki. To było miejsce, w którym próżniowcy stawili opór swoim prześladowcom. 

Pierwszym co rzuca się w oczy po wejściu do laboratorium (14) są zwłoki leżące na 
wózku. Ofiara wygląda jakby umarła na skutek długotrwałego rażenia prądem. W po-
mieszczeniu znajduje się jeszcze drugi wózek transportowy, stół operacyjny wraz z wy-
posażeniem do przeprowadzania zabiegów, szafka z materiałami opatrunkowymi i dru-
ga z  lekami. Poza tym są tutaj dwie szafy wnękowe i  drzwi prowadzące do aresztu. 
Obie szafy są zamknięte i  ich otwarcie wymaga zhakowania zamka elektronicznego 
albo wykorzystania siły, żeby je wyważyć. W jednej z nich znajdują się zapieczętowane 
worki z ziemią, która posłużyła do eksperymentu w kultywatorach, w drugiej znajdują 
się zwłoki próżniowców.

Na końcu aresztu (15) w ostatniej celi również leżą zwłoki próżniowców. Jedna osoba 
sprawia wrażenie jakby wciąż żyła. (patrz. Ostatni ocalały)
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Ostatni ocalały
Pośród skatowanych na śmierć ludzi leży młody chłopak. Na pozór wygląda jakby 

życie go już opuściło może dlatego jeszcze dycha. Jednak śmierć już wyciąga po niego 
ręce. Mężczyzna jest nieprzytomny i ciężko ranny. Zanim drużyna spróbuje z nim na-
wiązać kontakt musi go opatrzeć. Jednak nawet potem proces powrotu do siebie zaj-
mie mu k6 dni. Chyba, że w drużynie jest psycholog, bądź psychiatra wówczas można 
skrócić ten czas o połowę. Przez pierwsze godziny z chłopakiem nie będzie kontaktu. 
Później będzie bredził w malignie i wzywał babkę. 

 - Jeżeli bohaterowie oddadzą młodzika w ręce strażników to słuch o nim zaginie. 
 - Jeżeli bohaterowie postanowią go ukryć do czasu aż odzyska świadomość, będą 

narażeni na ataki straży (patrz. Zamach Jordana Summersa)
 - Jeżeli bohaterowie oddadzą chłopaka sędziemu, to o ochronę zostaną poproszeni 

Niebiańscy. Kiedy dojdzie do siebie złoży zeznania i osoby odpowiedzialne za pogrom 
zostaną skazane i ukarane przez Jurydykatora. Bohaterowie mogą zostać poproszenie 
o dołączenie do ekipy wymierzającej sprawiedliwość. Śmierć w próżni kosmicznej.

Czyszczenie śladów
Niezależnie od tego jakie działania podejmą bohaterowie Marieke Bruin będzie za 

wszelką cenę starała się pozbyć dowodów i  świadków. W  tym celu wdroży poniższe 
działania. 

Wysprzątane laboratorium
W  momencie, w  którym bohaterowie opuszczą laboratorium zostanie wdrożona 

procedura oczyszczenia terenu. Strażnicy otrzymają sfałszowane dokumenty potwier-
dzające zakończenie kwarantanny i polecenie ponownego przystosowanie miejsca do 
użytku. Na tych dokumentach będzie widnieć podpis jednego z bohaterów. Jest łudzą-
co podobny do oryginału. Do tego stopnia, że jeżeli sprawa zostanie podniesiona przed 
Sędzią, to nie podejmie się rozstrzygnięcia tej kwestii. Następnego dnia po wizycie gra-
czy w laboratorium wszyscy pracują, jak gdyby nigdy nic. 

Na co dzień jest to kompleks pomieszczeń w których prowadzone są badania beha-
wioralne, mające służyć resocjalizacji przestępców. Poza warunkowaniem, jedną z metod 
używanych w eksperymentach jest lobotomia. Wyniki jak na razie nie są zadawalające. 

Zamach Jordana Summersa
Bohaterowie są jedynymi świadkami popełnionej zbrodni. W związku z tym grupa ini-

cjatywna postanawia się ich pozbyć. Pod osłoną nocy zakradną się na statek bohate-
rów, żeby podłożyć im ładunki wybuchowe. Dla niepoznaki trzech zbirów przebranych 
jest w  kombinezony górnicze załogi Spiennes. Jeżeli drużyna wykryje ich obecność 
Jordan porzuci towarzyszy i rozpocznie ucieczkę. Kompani będą osłaniać jego odwrót. 
Jeżeli któryś z nich zostanie pojmany, spróbuje popełnić samobójstwo. Jordan Sum-
mers w rękawie dokującym nieporadnie wepchnie gdzieś kombinezon górniczy, żeby 
przekierować uwagę bohaterów na Flamandczyków. 

Odwracanie oczu 
Dzień po pobycie na miejscu kwarantanny Sędzia wezwie drużynę do siebie, żeby 

przekazać im prośbę od Burgemeestera. Jonasz Zilver chciałby się z nimi spotkać i po-
rozmawiać. Aktualnie jako osoba odpowiedzialna za działanie stacji przebywa w aresz-
cie domowym. Jurydykator wyraża na to zgodę. 

 - Jeżeli bohaterowie wyruszą od razu do jego modułu sypialnego, to dotrą tuż przed 
zamachem. Dwie osoby wrzucą granaty dymne, a następnie ostrzelają wnętrze miesz-



25

W
ątki fabularne

kania Burgemeestera. Obecność bohaterów odstraszy ich i powstrzyma przed wkro-
czeniem do środka. Wrócą w  to samo miejsce w  powiększonym, czteroosobowym 
składzie po rozmowie drużyny z Jonaszem Zilverem, żeby dokończyć dzieła. 

 - Jeżeli bohaterowie postanowią pójść do Janasza Zilvera później, to zastaną go mar-
twego. W jednej ręce będzie trzymał zakrwawioną książkę „Dzisiaj narysujemy śmierć” 
Wojciecha Tochmana, a w drugiej „Niepokój przychodzi o zmierzchu” Marieke Lucas 
Rijnevald. 

Wyznanie Jonasza Zilvera
W chwili spotkania z drużyną Jonasz Zilver jest już pogodzony z losem. Wie, że nie 

uniknie kary za obojętność i odwracanie oczu. Wyzna bohaterom, że przez lata nie in-
gerował w to jak Marieke Bruin i jej podwładni traktują ludzi urodzonych w kosmosie. On 
sam będzie zarzekał się, że nie miał z tym nic wspólnego. Nawet kilka razy interwenio-
wał w tej sprawie, ale nigdy nie zgłosił tej kwestii na zarządzie Rotterdam-wskrzeszenie. 
Nie sądził jednak, że członkowie służby ochrony stacji są zdolni do takich czynów. Po-
dejrzewał, że kwarantanna to mistyfikacja, ale pewności nie miał. Na koniec ostrzeże 
drużynę przed szefową straży. 

Nielegalne badania „Obieżyświata”
W momencie, w którym na stację przybędzie Sędzia Maat z drużyną skontaktuje się 

Herman Grotger, ich bezpośredni przełożony z korporacji. Poprosi graczy, żeby przedo-
stali się do ukrytego laboratorium na poziomie II (17) i pozbyli się wszystkich zgromadzo-
nych tam danych. Idealnie byłoby, gdyby udało im się je przechwycić, ale zniszczenie 
też będzie mile widziane. Herman jako typowy przedstawiciel korporacji wyda polece-
nie i będzie oczekiwał rezultatów, dopominając się ich co jakiś czas. Jeżeli gracze zażą-
dają wyjaśnień, to ich nie przedstawi. Sam nie wie o wiele więcej. 

Jeżeli drużyna będzie naciskać, to skontaktuje się z nimi CEO Steven Griggs, któ-
ry opowie o nielegalnych badaniach i roztoczy przed bohaterami wizję, jak to odkrycie 
przez Judykatura mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność i wizerunek korporacji. 

Korporacja zdradzi im miejsce, gdzie znajduje się tajne laboratorium (17). W  pobli-
żu wejścia całą dobę kręci się patrol składający z dwóch strażników. Wejście do środ-
ka wymaga specjalnego dostępu, ale może zostać zhakowane. Wewnątrz znajdują się 
dwa stanowiska robocze wyposażone w komputery wysokiej generacji. Każdy z nich 
wyposażony jest w dysk zawierający wyniki badań i eksperymentów. (Nie podłączone 
do żadnej sieci) Na środku stoi stół operacyjny wraz z wyposażeniem, oraz specjalny 
fotel do prowadzenia monitoringu i zabiegów na mózgu. Do tego w pomieszczeniu jest 
zamrażarka, w której przechowywane są próbówki z neurotoksyną obcych. W jednym 
ze stanowisk roboczych można znaleźć klucz do magazynu embrionów (16), który rów-
nież jest tajny. 

 - Jeżeli bohaterowie zniszczą materiały, bądź przeniosą je na statek i  ukryją, wątek 
zakończy się. 

 - Jeżeli bohaterowie postanowią zgodnie z literą Dyrektywy korporacyjnej powiado-
mić sędziego o nielegalnie prowadzonych badaniach, staną się następujące rzeczy:

◊ W sprawie Obieżyświata rozpocznie się dochodzenie prowadzone przez Sędzię 
Maat. Po wielu miesiącach zostanie wydany wyrok skazujący wszystkich zamie-
szanych w to naukowców zakazem wykonywania zawodu. Osoby odpowiedzialne, 
Herman Grotger i Steven Griggs, zostaną skazane na śmierć. Korporacja będzie 
zobowiązana wpłacić okrągłą sumkę na konto Jurydykatorów w  ramach zadość 
uczynienia na rzecz walki z przejawami nietolerancji.
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◊ Bohaterowie zostaną pod byle pretekstem zwolnieni z pracy, a ich tropem wy-
ruszą likwidatorzy. Korporacje nie wybaczają zdrady.
◊ Jeżeli lubicie dramatyzm, to można dodać, że kilka dni po wydaniu wyroku sta-

tek sędzi Maat uległ awarii w przestrzeni kosmicznej. Los Jurydykatorki pozostaje 
nieznany. 
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D od at k i

S tat ek  dru ż y n y
Ważnym elementem scenariusza jest posiadanie przez bohaterów statku kosmicz-

nego. Stanowi on bazę wypadową dla drużyny. Część przygody odbywa się na jego 
pokładzie. Dodatkowo posiadanie konkretnych modułów może znacząco wpływać na 
przebieg rozgrywki. Jeżeli drużyna nie posiada statku to proponuję stworzenie go na 
potrzeby scenariusza według następującego schematu. Każdy bazowy statek składa 
się z  kokpitu, stanowiska podtrzymywania życia, mesy i  modułu wyposażo-
nego w kriokomory. Dodatkowo gracze mogą wylosować albo wybrać dwa moduły 
i dwie customizacje statku.

1k10 Moduł 1k10 Customizacja
1 Laboratorium botaniczne 1 System monitoringu
2 Zbrojownia 2 Wzmacniane grodzie
3 Stanowisko medyczne 3 System przeciwpożarowy
4 Warsztat 4 Komputer centralny 
5 Pokój przesłuchań 5 System komunikacji bezprzewodowej
6 Panic Room 6 Klatka 
7 Magazyn 7 Skrytka przemytnicza
8 Barek 8 Fotel kapitana jednostki
9 Ukryte pomieszczenie 9 Analizator 

10 Salka konferencyjna 10 System zabezpieczający drzwi na karty 



Dr a m at i s  P er s on a e

Dramatis Personae
Osoba Frakcja Funkcja/Rola Opis Gdzie można spotkać?

Gabriel Shea Niebiańscy Dowódca oddziału interwencyjnego
Chodząca agresja. Wygląda jakby każdego był gotów rozerwać na strzępy. Straszny choleryk, ale jak już przejdzie mu 
pierwsza złość, to idzie się z nim dogadać. Trzeba tylko przetrzymać falę zalewającej go furii. Nie jest głupi. Rozumie 
dużo więcej, niż wskazywałoby na to jego zachowanie. Zorientowany na cel.

Poziom I (1.3,6)

Poziom II (10.6)

Bradem Thoploi Niebiańscy Zastępca dowódcy
Oaza spokoju. Drugiego tak stonowanego i wyważonego marines może nie być w całym wszechświecie. Do wszystkie-
go podchodzi bez zbytniego zdziwienia. Aż strach pomyśleć w  jakich wojnach brał udział, że aż tak go znieczuliły. 

Poziom I (1.3,6)

Poziom II (10.6)

Herman Grotger Obieżyświat Bezpośredni przełożony drużyny
Korporacyjny bufon. Wydaje mu się, że skoro dostał pracę w centrali, to jest nie wiadomo kim. Zadziera nosa i traktuje 
swoich podwładnych z pogardą. Przyciśnięty zaczyna panikować, bo tak naprawdę nie ma żadnych narzędzi nacisku. 

Wirtualnie

Steven Griggs Obieżyświat CEO (Chief Executive Officer)
Prawdziwa szycha. Osobiście podjął decyzję o wdrożeniu nielegalnych badań. Zarząd Obieżyświata jest nieświadomy 
jego działań. Wiele obieca graczom byleby wywinąć się z całej tej sytuacji. Jeżeli wysoko będą licytować, to mogą bar-
dzo dużo ugrać albo ściągnąć na siebie problemy po wykonaniu zadania.

Wirtualnie

Babcia Vlada Próżniowcy -
Starsza pani jest już emerytką na utrzymaniu rodziny – starszej córki i jej męża. Jedyne, co jej pozostało to krewniacy. 
A wnuk, syn młodszej, tragicznie zmarłej córki został zabrany na kwarantannę. Babcia zrobi wszystko, żeby go stamtąd 
wyciągnąć. Nieświadoma, jaki zagrożenie dla niego stanowi.

Poziom I (1)

Vlad Próżniowcy Ostatni ocalały
Chłopak urodził się w przestrzeni kosmicznej. Ma dopiero kilkanaście lat i uczył się na botanika. Jeżeli odzyska świado-
mość, to będzie potrafił wskazać sprawców zbrodni. 

Poziom II (15)

Jonasz Zilver Rotterdam Burgemeester
Konformista, który ma za sobą wiarę we wszystkie wzniosłe idee. Stara się prześlizgnąć przez życie bez komplikacji. 
Ostatnie wydarzenia zmuszą go do refleksji. 

Poziom I (5,6)

Sander Klissen Rotterdam Asystent Jonasza
Młody, nieskażony rzeczywistością umysł. Chłopak ciągle wierzy, że ciężką pracą jest w stanie do czegoś dojść. Pełen 
zapału do nowych zadań i entuzjazmu do działania. 

Poziom I (1.2,1.4,4,6)

Herbie Hughes Rotterdam Psycholog
Doktor. Na pewno kilkukrotnie zwróci uwagę swoim rozmówcom, że nie jest byle kim, bo ma doktorat. Nie jest specjalnie 
lotny. Jeżeli pozostali badacze behawioralni są jego pokroju, to ciężko się dziwić, że prowadzone przez nich badania nie 
mają żadnych sukcesów.

Poziom I (2,4,7,8)

Cyntia Hereditas Rotterdam Psycholożka 
Psycholożka pracująca na co dzień w  laboratorium stanowiącym miejsce kwarantanny. Można ją tam spotkać po jej 
zakończeniu. Chętnie opowie drużynie o prowadzonych badaniach i oprowadzi po kompleksie. Ma dobre serce i może 
stanowić potencjalną sojuszniczkę dla drużyny.

Poziom I (1.5,4)

Poziom II (12,13,14)

Sędzia Maat Sędzia -
Wnikliwa śledcza i sprawiedliwy Jurydykator. Zrobi wszystko, żeby dotrzeć do prawdy. Nawet jeżeli będzie musiała przy 
tym nadepnąć kilku osobom na odcisk.

Poziom I (5,6)

Marieke Brzytwa Bruin Służba ochrony stacji Szefowa SOS-u
Niektórzy mówią o niej - Brzytwa. Nie ze względu na cięty język, ale przebiegły umysł. Dowodzi SOS-em żelazną ręką. 
Jednocześnie dąży do tego, żeby objąć funkcję Burgemeestera. Jej nienawiść do próżniowców jest wynikiem traumy 
z przeszłości, pielęgnowanej przez lata niczym najcenniejszy kwiat w ogrodzie.

Poziom I (3,5,6)

John Służba ochrony stacji Agent SOS-u Szary człowiek. Niczym się nie wyróżnia. Jedna z tych osób, której aparycja po spotkaniu, całkowicie znika z pamięci. Poziom I (1.4,3,4)

Jordan Summers Służba ochrony stacji Zamachowiec
Zawodowiec. Były komandos wydalony ze służby za poglądy i falę. Jego oddział należał do najbardziej nietolerancyj-
nych ale zarazem zabójczo skutecznych. Poświęci życie dla sprawy. 

Poziom I (3,4)

Abraham Malachit Służba ochrony stacji Strażnik
Człowiek złamany. Uległ psychologii tłumu i teraz nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Co noc pije, próbując zapomnieć 
o tym czego się dopuścił. Jego pijaństwu bacznie przygląda się Marieke. Nie chciałaby, żeby spowodował problemy. 

Poziom I (3,4)

Poziom II (10.6.)

Leandro van Dyck Spiennes Sztygar
Prawdziwa legenda wśród górników. Pech chciał, że przybycie Sędzi uwięziło jego załogę na stacji. Mieli naprawdę oka-
zały kontakt do zgarnięcia, a jak wiadomo w tej branży – kto pierwszy ten lepszy. Jego specjalnością jest wydobywanie 
rzadkich minerałów z asteroid. Człowiek rzeczowy, ale nie pozbawiony humoru. 

Poziom II (10.6)

Thorgan Trossard Spiennes Strzałowy
Starszy mężczyzna z  problemami ze słuchem. Długie lata w  kopalni niemal pozbawiały go słuchu. Jego wysługa lat 
świadczy o tym, że nieźle zna się na swojej robocie. Towarzyski.

Poziom II (10.6)

Aliya Ferrero Spiennes Pilotka
Bardzo zręczna pilotka. Wiele wskazuje, że w przeszłości latała na wojskowych myśliwcach, ale pytania o przeszłość 
zbywa machnięciem ręki. Zamknięta w sobie i pełna tajemnic. 

Poziom II (10.2,10.6)
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