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Wstęp
Galaktyczni zbieracze jest autorską grą fabularną
napisaną na szesnastą edycję nibykonkursu.
Powstała ona na bazie dwóch haseł: anatomia i Alan
Turing.

NIBYKONKURS

to

konkurs

na

stworzenie gry fabularnej w tydzień, utrzymanej w
tematyce dwóch z trzech wylosowanych haseł. Ze
względu na brak jednoznacznego zwycięzcy, jest to
bardziej zabawa mająca za zadanie zmotywować
uczestników do napisania gry. Więcej informacji na
forum http://autorskie.wieza.org/ lub stronie
http://nibykonkurs.wikidot.com/.
Galaktyczni odkrywcy to gra przypominająca
bardzo planszowe produkcje jak Descent, lub też
niewiele różniącą się 4 edycję D&D. Swoim
klimatem nawiązuje do kosmicznych gier jak
KOTOR, Mass Effect, czy też seria Ufo, gdzie grupa
fachowców walczy z obcymi.
DRUŻYNA graczy złożona jest z kosmicznych
najemników, którzy zarabiają na życie znajdując
opuszczone statki kosmiczne, oraz stacje badawcze,
które aktywują i następnie sprzedają. Czasem mogą
sami być wynajęci przez kosmiczne korporacje, aby
sprawdzić co się stało z jakąś ich placówką.
MECHANIKA przypomina gry planszowe i
bitewne, gdzie różnie rozliczane tury następujące po
sobie dają okazję do walki między graczami a
obcymi.
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Kosmos
W
przyszłości
rządzą
międzyplanetarne rządy i
wszechobecne
korporacje.
Życie jest tanie, wiedza i obce
technologie za to w cenie. Z
tego powodu dużo ludzi i
mniejszych
organizacji
podejmie się każdego zadania
o nie wiadomo jak dużym
stopniu ryzyka, aby zdobyć
nowe gatunki obcych form
życia,
dostać
się
do
komputerów zamkniętych z
powodu
skażenia
laboratoriów,
a
nawet
odwiedzą objętą wieczną
kwarantanną
z
powodu
genetycznego
skażenia
planetę. Konsekwencją tego są
częste wypadki, a nawet
śmierci całych załóg zbyt
ryzykujących. Dzięki temu
kosmos roi się od wraków
statków,
które
można
sprzedać o nic nie pytającej
korporacji.

Drużyna najemników
naje
Duża gotówka, nawet związana z dużym ryzykiem, zawsze znajdzie chętnego. Po kosmosie latają
małe statki, których załogi zajmują się eksploracją statków widmo. Po zadokowaniu w jednym z
takich statków muszą oni poradzić sobie z czymkolwiek co zabiło poprzednią załogę, lecz dzięki
upływowi lat jest to zawsze łatwiejsze teraz dla małej grupki specjalistów, niż kiedyś dla armii
żołnierzy. W między czasie rozpoczynają oni trudny proces budzenia takiego statku. Po włączeniu
wystarczającej ilości sekcji aby uruchomić napęd można polecieć do któregoś z systemów, gdzie
skupią taki złom. Niektórych statków nie da się uruchomić, być może wtedy cenniejsza będzie
informacja z komputera statku, lub też nowa forma życia z ładowni.
Gracze w grze galaktyczni zbieracze wcielają się w członków takiej drużyny, którzy dla zysków
podejmują się w śmiertelnie groźnych misji.
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Postacie graczy
Gracze wcielają się w kosmicznych najemników, którzy walczą z obcymi formami życia. Aby mieć
jakiekolwiek szanse muszą nosić specjalne kombinezony kosmiczne pozwalające im na swobodne
poruszanie się w próżni kosmosu, lub innych niegościnnych warunkach.
Gracz tworząc postać musi po pierwsze wybrać rodzaj kombinezonu jaki będzie nosić jego postać. Od
tego wyboru zależy w czym może się specjalizować
spec
jego odkrywca. Typ zbroi determinuje także
wartość pancerza, oraz ilość modułów podstawowych i zaawansowanych jakie można do niego
podłączyć.
W drugim kroku gracz wybiera moduły podstawowe i zaawansowane do jego skafandra. Są to
zestawy ekwipunku wpasowywane w kombinezon, które określają co dana postać będzie mogła
robić. Z tego względu przypominają bardziej umiejętności niż ekwipunek.
Moduły zaawansowane mają rzut 2+5k6
2+
(4+) przy aktywacji.
Moduły podstawowe mają rzut 5k6
5 (4+) przy aktywacji.
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Kombinezony
Każdy kosmiczny zbieracz musi być przygotowany do warunków panujących na porzuconych w
kosmosie statkach kosmicznych. Promieniowanie, próżnia, zimno, brak grawitacji, to chyba
najpoważniejsze z problemów jakie musi przezwyciężyć. W tym celu stosuje się skafandry kosmiczne,
jednak nie tylko ochrona jest ich funkcją. Dostanie się na wrak to jedno, lecz zabezpieczenie go,
odkrycie co się tam stało, oraz własna ochrona to inne z funkcji jakie spełnia kombinezon kosmiczny.
Zależnie od tego w jakim stopniu przystosowany jest do danych zadań wyróżnia się kilka głównych
modeli, które determinują jej przydatność.

Pancerz bojowy
Używany przez wojskowych, korporacyjnych żołnierzy lub najemników jest najlepiej opancerzony i
przystosowany do zasilania broni energetycznych. Niestety duża ilość poświęconego na to miejsca
zmniejsza jego użyteczność w innych sferach.
Maksymalna Ilość modułów – 4
Wartość Pancerza – 5

Skafander naukowy
Wysokiej klasy skafandry dzięki swojej skomplikowanej budowie pozwala na wspieranie
najdoskonalszych modułów naukowych, oraz można na nich montować największą ich ilość.
Odznacza się jednak słabym pancerzem.
Maksymalna Ilość modułów – 7
Wartość Pancerza – 2

Skafander techniczny
Wykorzystywany przez techników kombinezon jest wspomaganiem przy niebezpiecznych naprawach,
dlatego jego ochrona jest dość wysoka i wspomaga dość dużą ilość modułów.
Maksymalna Ilość modułów – 5
Wartość Pancerza – 4

Kombinezon zwiadowczy
Dający możliwość pełnego potencjału sprzętu zwiadowczego kombinezon jest używany głównie przez
zwiadowców i komandosów. Jego możliwości wspierania ukrywania się przed każdym rodzajem
detekcji zmniejsza jednak jego możliwości bojowe.
Maksymalna Ilość modułów – 6
Wartość Pancerza – 3
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Moduły podstawowe
Moduły podstawowe podzielone są na pięć grup. Jest to połączenie umiejętności i sprzętu
potrzebnego do ich wykorzystywania, które postać wybiera i umieszcza w swoim kombinezonie.
Zależnie od rodzaju kombinezonu gracz może wybrać dwa moduły zaawansowane (muszą być one
tego samego typu
u co skafander, lecz mają zwiększoną użyteczność), oraz dowolnej klasy moduły
podstawowe (zależnie ile miejsca w kombinezonie zostało).

Moduły bojowe
Karabin energetyczny – najbardziej popularna broń wykorzystywana w wojsku. Dzięki
automatycznemu namierzaniu
iu i wysokiej sprawności wszystkie sukcesy są przeliczane na obrażenia.
W podstawowej wersji jest to karabin gausa, gdzie zogniskowane pole magnetyczne rozpędza
dowolny metalowy kawałek złomu,
złomu robiąc z niego śmiertelny pocisk. Zasięg nieograniczony.
W opcjiji zaawansowanej poświęcając dwa sukcesy można zmienić typ zadawanych obrażeń na
ciepło, zimno, dźwięk,, elektryczność, promieniowanie lub EMP.
EMP Zmniejsza się jednak zasięg do 10
kratek.
Pole siłowe – dodatek do zbroi zapewniający przeżycie na polu bitwy. Specjalne
ecjalne emitery zmieniają
energię w różnego rodzaju pola ochronne, które bronią przed każdym atakiem. Po aktywacji rzuca się
na tarczę, sukcesy są dodatkowymi punktami zbroi, które przed pojedynczym atakiem wroga można
dodać do swojego pancerza (wszystkie lub po jednym).
). Po wykorzystaniu znikają.
W opcji zaawansowanej można zmienić tarczę za dwa sukcesy, aby jeden punkt dawał trzy
pancerza, lecz tylko przeciwko jednemu określonemu rodzajowi obrażeń: ciepło,
ciepło zimno, dźwięk,
elektryczność, promieniowanie lub EMP.
Moduł pirotechniczny – wysokiej jakości sprzęt pozwalający na tworzenie z zmagazynowanego
materiału użytecznych min, które eksplodują gdy obcy na nią nadepnie. Za dwa sukcesy posiadacz
tego modułu tworzy minę w miejscu gdzie stoi, lub w kratce obok
o
(musi wybrać jakiego typu będą
zadawane obrażenia: ciepło, zimno, dźwięk, elektryczność, promieniowanie lub EMP).
EMP) Jego zasięg to
miejsce gdzie została położona i dwie kratki obok
(w które strony wyybór gracza).

Gdy jednostka obca będzie szła przez minę, lub kratkę obok, wtedy ładunek
ładunek wybuchowy eksploduje.
Siła wybuchu to 4K6. Efekt utrzymuje się do końca tury obcych (następne modele przechodzące także
otrzymują obrażenia)
W opcji zaawansowanej posiadacz modułu może tworzyć granaty. Można je od razu rzucić na
odległość 8 kratek, eksplodują na dwóch sąsiadujących ze sobą kratkach z siłą 5K6.

Moduły naukowe
Xenobiologia – znajomość anatomii obcych pozwala
na odkrycie podstawowych charakterystyk obcych
na bazie węgla lub krzemu.. Przy jednym ciele można
wykonać tylko jedną autopsję.. Za dwa sukcesy
można odkryć jedną losową właściwość.
W opcji zaawansowanej za dodatkowe dwa
sukcesy można wybrać którą właściwość będzie się
badać.
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Cybernetyka – nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu informacji.
Pozwala za dwa sukcesy włamać się do terminalu w celu uzyskania cennych informacji np. o
rozmieszczeniu min lub schemat stacji badawczej.
Zaawansowana wersja za cztery sukcesy pozwala na włamanie się do sieci wrogich
nanobotów lub robotów jednostki pokonanej, co pozwala na przeprogramowanie aby walczyła po
twojej stronie.
Chemia – za dwa sukcesy pozwala na wytworzenie chemicznej chmury na znanych obcych, dzięki
czemu do końca tury wszystkie stykające się z podstawką modele tych obcych otrzymują obrażenia
(można przejść się koło kilku obcych i każdy zostanie zaatakowany). Efekt trwa do końca tury.
W opcji zaawansowanej za dwa dodatkowe sukcesy daje możliwość stworzenia chemicznych
granatów zamiast chemicznej chmury (działają dokładnie tak samo jak w przypadku modułu
pirotechnicznego), lecz też tylko na znanych obcych.

Moduły techniczne
Zabezpieczenia – pozwala za dwa sukcesy złamać zabezpieczenia drzwi lub skrzyń. Ilość potrzebnych
sukcesów może być inna dla każdego zamka.
W opcji zaawansowanej za cztery sukcesy można przejąć kontrolę nad mechanizmami stacji
w której się odbywa walka, trzeba jednak stać obok nieaktywnego robota lub innego urządzenia.
Naprawa – pozwala korzystając z dowolnego warsztatu naprawić za dwa sukcesy jeden z modułów
uszkodzonego skafandra.
W opcji zaawansowanej za cztery sukcesy można w warsztacie stworzyć robota (siła ataku w
walce wręcz 2+4k6, pancerz 4, po otrzymaniu 1 uszkodzenia ponad pancerz zostaje nieodwracalnie
zniszczony), walczącego zamiast technika (zużywa jego akcję na atak, lecz rusza się razem z sterującą
go postacią o maksymalnie 4 kratki). Można sterować maksymalnie dwoma robotami na raz, każdy
sterownik zajmuje jedno miejsce w modułach dodatkowych.
Rozbiórka – pozwala za dwa sukcesy odkryć jedną losową charakterystykę obcego będącego
robotem lub nanobotem. Przy jednym ciele można wykonać tylko jedną autopsję, co niszczy dany
okaz.
W opcji zaawansowanej za dodatkowe dwa sukcesy można wybrać którą właściwość będzie
się badać.

Moduły Zwiadowcze
Pole maskujące – poświęcając akcję można ukryć się do początku swojej następnej tury. Ilość
sukcesów to poziom zamaskowania, na który obcy muszą zdać test zagrożenia aby zaatakować. Jeżeli
zwiadowca zaatakuje, wtedy traci dwa sukcesy z poziomu zamaskowania.
W opcji zaawansowanej poświęcając dwa sukcesy można dostosować pole do ukrywania
przed jednym rodzajem detekcji (światło, podczerwień, dźwięk, zapach), co potrójnie zwiększa
wydajność każdego sukcesu. (zmniejszanie poziomu zamaskowania za atak liczone jest po
pomnożeniu skuteczności sukcesów)
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Karabin snajperski - Dzięki bardzo dobremu namierzaniu i wysokiej sprawności wszystkie sukcesy są
przeliczane na obrażenia. Zasięg nieograniczony.
W opcji zaawansowanej poświęcając dwa sukcesy można celować w newralgiczne punkty
(wcześniej jednak trzeba poznać obcego). Zwiększa to potrójnie siłę każdego sukcesu.
Sensory zwiadowcze – Odpowiednie urządzenia pozwalają wykryć w zasięgu 10 kratek wszystkie
pułapki i ukryte skrytki. Ilość sukcesów jest porównywana z trudnością dostrzeżenia danej ukrytej
rzeczy, trzeba mieć o 1 więcej niż wynosi ta wartość.
W opcji zaawansowanej można wykrywać także ukrytych obcych i schowane automatyczne
wieżyczki, po zlokalizowaniu można je atakować normalnie.

Moduły Uniwersalne
Pistolet pneumatyczny – wykorzystująca lekki odrzut broń, która jest często używana przez
naukowców, ze względu na możliwości strzelania z niej własną amunicją. Zasięg 10 kratek.
Plecak odrzutowy – normalne silniki manewrujące w skafandrze są nieprzydatne (zbyt słabe po
włączeniu wszystkich układów stacji i zbyt skomplikowane sterowanie w walce), lecz można je
zmodyfikować aby zwiększały manewrowość. Po aktywacji pozwalają na ruch o tyle kratek ile
wyrzucono sukcesów.
Wibroostrza – z jakiegoś powodu bardzo rozpowszechniona wśród najemników broń, lecz nigdy nie
używana przez żołnierzy. Pozwala na atak obcego stykającego się podstawką. Jeżeli jest się
atakowanym wręcz przez więcej niż jednego obcego można zrobić zamaszyste cięcie (atak jest liczony
przeciwko każdemu atakującemu go modelowi).
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Moduły dodatkowe
W eksplorowanych bazach często można znaleźć urządzenia, które zamontowane w skafandrze
zwiększą jego możliwości. Muszą być jednak odpowiednio zasilane, dlatego miejsce na nie znajdzie
się dopiero po ułatwieniu życia na stacji.
Posiadając odpowiedni moduł i warsztat odpowiedniego typu można samemu tworzyć moduły. MG
tworząc warsztat określa jego rodzaj, poziom i ile modułów można stworzyć w danym warsztacie (po
wykonaniu tej ilości po prostu nie ma tam więcej części). Poziom warsztatu jest to też poziom
modułów jakie można w nim stworzyć. Aby zrobić moduł trzeba poświęcić jedną akcję i uzyskać
odpowiednią ilość sukcesów w teście, na I poziom modułów potrzeba 4 sukcesów, drugi 6, a trzeci 8.
Nie udana próba nie zmniejsza ilości modułów jakie można zrobić w warsztacie.
Większość modułów dodatkowych działa pasywnie i nie aktywuje się ich za akcję, wyjątkiem są
moduły jednorazowe, na które trzeba zużyć jedną akcję.
Modułami można się wymieniać lub dać poświęcając na to jedną akcję. Na początku przy stworzeniu
lub wyjęciu ze skrzynki ma go postać, która go zrobiła, lub jeden z modeli stykających się z nim.
Płyty pancerza (warsztat techniczny, moduł rozbiórka)
Pozwala z pozyskanego złomu stworzyć dodatkowe płyty pancerza, które dadzą się umieścić na
kombinezonie. Poziom 1 daje +1 do pancerza, drugi +2, a trzeci +3.
Moduł zasilania ……… (warsztat techniczny, moduł naprawa)
Dzięki zwiększeniu ilości mocy można uzyskać lepszą efektywność w wybranym zasilanym module
(wybór przy tworzeniu). Po podłączeniu do pancerza dany typ modułu ma dodatkowe sukcesy (ilość
zależna od poziomu modułu zasilania).
Neurotoksyna (warsztat biochemiczny, xenobiologia)
Dzięki neurotoksynie wszystkie strzały z pistoletu mają zwiększoną ilość sukcesów przeciw poznanym
obcym na bazie węgla lub krzemu (ilość dodatkowych sukcesów to poziom modułu).
Dodatkowe silniki (warsztat techniczny, moduł naprawa)
Zwiększając moc silników w module można zwiększyć także ilość kratek o które rusza się postać (ilość
dodatkowych kratek to poziom modułu, nie działa na plecak odrzutowy).
Wabik na …… (warsztat biochemiczny, xenobiologia)
Jednorazowego użycia, może używać każdy. Zwabia wybrany rodzaj poznanych obcych węglowych
lub krzemowych (określony przy tworzeniu) do punku gdzie został aktywowany, każdy obcy danego
typu w zasięgu 10 kratek musi podejść, bez względu na poziom inteligencji. Teren ten można
następnie zaminować.
Trucizna na ……. (warsztat biochemiczny, xenobiologia)
Dodając do chemicznej chmury, lub zatruwając nią wibroostrza można zadawać pewniejsze obrażenia
poznanym obcym na bazie węgla lub krzemu (zwiększa o jeden stopień poziom sukcesów
otrzymywanych na kościach, z 4+ na 3+). Zależnie od poziomu warsztatu można tworzyć truciznę
zdolną ranić od razu dwa (2 poziom), lub trzy gatunki (3 poziom).
Rozpylacz (warsztat techniczny, moduł naprawa)
Tworząc odpowiedni dodatek do karabinu energetycznego można zwiększyć jego rażenie na
stykające się kratki (ilość dodatkowych kratek = poziom modułu). Cały atak rozliczany jednym rzutem.
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Mechanika
Mechanika jest prosta i przypomina większość gier planszowych. Gracze i MG mają naprzemiennie
tury w czasie których mogą robić dokładnie to co wyszczególniono w zasadach.

Rzuty
Całość mechaniki opiera się na rzutach kościach sześciościennych (K6) i liczeniu sukcesów (które
wypadają przy np. rzucie 5+, czyli 5 lub 6 na K6). Do tego dochodzą automatyczne sukcesy, np. po
dwa przy modułach zaawansowanych.
np. 2+5K6 (3+) – na atak rzuca się pięcioma kośćmi K6, gdy rzuci się 3 lub więcej wynik liczy się jako
sukces, do wyrzuconej ilości dodaje się dwa automatyczne sukcesy. Przy wyrzuceniu 2, 3, 1, 6, 6 daje
to 5 sukcesów dla powyższej wartości cechy.

Plansza
Plansza gry jest zbudowana z kwadratów, które są określane w tekście jako kratki i pozwalają na
mierzenia zasięgu, oraz ruchu. Postać może ruszać się do każdej stykającej się kratki, także na skos i
obojętnie kto stoi obok. Ograniczeniem są aktywne wyzwania i obcy (jeżeli np. otworzy się wieżyczka
pod postacią musi on automatycznie przesunąć się na sąsiadujący kwadrat).

Tura
Całość gry polega na eksploracji nieznanych pomieszczeń w jak najkrótszym czasie. Dużym
utrudnieniem jest spotykanie nieproszonych gości, którzy są odpowiedzialni za zniknięcie
prawowitych właścicieli i chętnie uczynią to samo z drużyną Turinga.
Cała rozgrywka jest podzielona na naprzemiennie zmieniające się tury drużyny i tury obcych. Po
wejściu do nowego pomieszczenia rozpoczyna się tura drużyny. W czasie swojej tury gracze mogą
wykonać dwie akcje i ruszyć się. Która z postaci ruszy się pierwsza zależy tylko od graczy, lecz
aktywowana musi zużyć wszystkie przysługujące jej akcje i ruch.
Aktywacja dowolnego modułu zabiera jedną akcję, czyli w turze postać wykonuje dwie rzeczy, może
to być dwukrotna aktywacja jednego modułu np. dwa razy strzelić aktywując karabin energetyczny,
bądź też dwie różne jak stworzenie robota i atak nim. W każdej akcji gracz rzuca odpowiednią ilością
kości jaką ma zapisaną przy module i sprawdza czy udało mu się uzyskać pożądaną ilość. Można
zrezygnować z jednej akcji, aby dodać sobie dwa sukcesy do efektu w pozostałej aktywacji modułu.
W dowolnym momencie tzn. przed akcjami, po akcjach lub między nimi można ruszyć postać o
maksymalnie 4 kratki. Jeżeli nie będzie się ruszać może dodać jeden sukces do jednej aktywacji
modułu.
Po aktywacji wszystkich z drużyny następuje tura obcych ruszanych przez Mistrza Gry. Postępuje on
podobnie jak gracze aktywując każdy model osobno i wykonując nim ruch oraz tylko jedną akcję.
Zamiast akcji może on powtórnie się ruszyć. Do tego na koniec może wykonać akcje przejętymi przez
obcych urządzeniami stacji, lub rozliczyć efekty specjalne pomieszczeń jak np. żrąca substancja na
podłodze lub promieniowanie.
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Walka
W swojej turze postacie graczy mogą atakować obcych kilkoma rodzajami broni. Każdy sukces musi
być zaznaczony przy atakowanym modelu, rozliczy się je na początku tury obcych (w ten sposób
gracze nie wiedzą ile pancerza mają przeciwnicy). Aby zabić lub zniszczyć model obcego trzeba zadać
mu o jeden sukces więcej niż ma on pancerza (MG musi uważać na podatność i odporność, co
drastycznie zmienia wartości ataku). Jeżeli nie udało się zabić danego modelu w następnej turze
trzeba przebijać się przez pancerz od początku. Zabite modele padają na początku tury obcych, lecz
przed śmiercią mogą wykonać ruch (aby utrudnić autopsję).
W turze obcych atakują oni graczy grupowo, lecz każdy atak rozlicza się oddzielnie. Jeżeli pojedynczy
atak przebije się przez pancerz i ewentualnie tarczę (bez względu czy o jeden sukces, czy o kilka),
wtedy uszkadzany jest jeden moduł wybrany przez gracza. Najpierw uszkadzane są aktywne moduły
dodatkowe lub moduły podstawowe, a na końcu gracz określa który z modułów zaawansowanych
jest uszkodzony. Jeżeli wszystkie moduły zostały zniszczone postać gracza jest wprowadzana w stan
hibernacji przez kombinezon i nie będzie mogła nic zrobić do czasu naprawienia co najmniej dwóch
modułów zaawansowanych.
Inni gracze mogą ciągnąć taki model poświęcając jedną akcję, lecz także obcy mogą tak robić. Sukcesy
ataku zadane obcym w ich turze (np. minami) są przenoszone do następującej tury graczy.

Postępy w eksploracji
W miarę jak gracze aktywują systemy stacji w stylu ogrzewanie, sztuczna grawitacja, filtracja
powietrza itp. mogą dzięki temu wyłączać pewne części skafandra odpowiedzialne za
podtrzymywanie życia. Pozwala to na podłączanie innych modułów.
Za każdym razem gdy gracze włączą odpowiednie urządzenie MG informuje ich, że mogą aktywować
dodatkowy moduł dodatkowy. Od tego momentu w dane gniazdo można wstawić znalezione moduły,
lub też wytworzone, oraz jest to też dodatkowe miejsce uszkodzeń (zwiększa się przez to niejako
żywotność).
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Obcy
Ilość obcych form życia, które można spotkać na wrakach wydaje się nieskończona. Zabrane z
niezbadanych planet zwierzęta, chore wytwory inżynierii genetycznej, zaprogramowane na zabijanie
roboty, zbuntowane SI. To wszystko i wiele innych rzeczy czeka tylko na zbieraczy, aby pokazać swoje
mordercze instynkty.
MG każdorazowo tworzy przeciwników dla drużyny łącząc w sobie kilka cech. Są to nie tylko proste
wartości pancerza, lecz także bardziej wymyślne słabości, lub ważne dla historii powiązania.
Aby zwiększyć wyzwanie, lecz nie dodawać zbyt dużej ilości obcych do poznania, stosuje się zabieg
zwiększania poziomu obcych, odzwierciedlający niejako ich ewolucję lub poziom wyszkolenia. Mają
oni te same pochodzenie, rodzaj ataku, podatność, odporność i zmysły, lecz zmienione zagrożenie,
pancerz, ruch, świadomość, oraz kilka dodatkowych cech specjalnych (mogą też być pozbawieni
niektórych z nich, aby mieć miejsce na inne).

Obcość
Jest to jedyna cecha, której nie mogą poznać gracze używając swoich umiejętności w operowaniu
modułami xenobiologii lub rozbiórki. Określa on ile cech charakterystycznych trzeba poznać, aby
można było uważać danego obcego za poznanego. Dodatkowo każdy niepoznany obcy ma
zwiększony pancerz o 4 dopóki nie pozna się go.

Pochodzenie
Każda forma życia organicznego lub nie ma pewne pochodzenie, które powinno pomóc w określeniu
co stało się na pokładzie, lub też co będzie można spotkać potem. Zawsze jest to pierwsza rzecz,
którą odkryje gracz przy autopsji (nie może wtedy użyć zaawansowanego wybierania co chce
sprawdzać). Czasem które cechy charakterystyczne może zbadać dany moduł zależy od pochodzenia
(nie można zbadać cechy krzemowej modułem technicznym lub nanobotów xenobiologią)
Węglowa forma życia – najbardziej rozpowszechniony na statkach materiał na potwora, najczęściej
zabrane z jakieś planety stworzenie o zmienionych genach, lub też przedstawiciel innego rozumnego
życia, mutant (np. Obcy lub Predator).
Krzemowa forma życia – rozpowszechnione na innych planetach życie często nie tylko zaskakuje
kształtami, lecz także swoją budową cząsteczkową (np. silicoid w Master of Orion).
Nanoboty – złożone z mikroskopijnych robotów formy życia, które stają się czymś pośrednim między
biologicznym i mechanicznym istnieniem (np. replikatory z Stargate).
Robot – stworzony mechaniczny stwór, często obleczony w humanoidalną postać, aby nie rzucać się
w oczy i łatwiej używać powszechne urządzenia (np. Terminator).
Krzyżówka – jakiegoś rodzaju mieszanka powyższych, np. cyborg (pół człowiek pół robot jak np.
Robocop), technicznie podrasowany człowiek (pół węglowa forma życia, pół nanoboty jak Borg w Star
Trek) itp.

zagrożenie
Nic innego tylko jak łatwo przebić się potworowi przez pancerz kombinezonu. Opisuje to ilość kości
ataku jakie ma dany potwór, oraz jego zasięg (jeżeli nie jest to walka wręcz zwiększa się stopień o
jeden). Zawsze rzuca się pięcioma kośćmi (co utrudnia ustalenie jakie zagrożenie stwarza potwór),
zmienia się za to ilość pewnych sukcesów i kiedy jest sukces.
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Rodzaj Ataku
Jest to nic innego tylko rodzaj obrażeń jakie zadaje: ciepło, zimno, dźwięk, elektryczność,
promieniowanie lub EMP. Ważne głównie dla pola siłowego, choć niektóre pomieszczenia mogą mieć
specjalne zasady wpływające na różne rodzaje ataku.

Pancerz
Poziom pancerza jakim dysponuje przeciwnik, bardzo podobnie liczony jak w kombinezonach. Może
przybrać wartość od 10 do 20.

Podatność
Gdy zranić obcego określonym rodzajem obrażeń (ciepło, zimno, dźwięk, elektryczność,
promieniowanie lub EMP) zmniejsza mu się pancerz o 2.

Odporność
Przeciwko jakiemu rodzajowi obrażeń obcy ma dodatkowe dwa punkty pancerza.

Sensory i zmysły
Na jaki rodzaj bodźców najlepiej reaguje obcy przy wykrywaniu wroga (dźwięki, światło, podczerwień,
zapachy). Ma głównie znaczenie przy używaniu maskowania.

Ruch
O ile kratek może najdalej ruszyć się obcy. Najlepiej na początku nie ruszać się obcymi na
maksymalną odległość, aby móc z zaskoczenia zaszarżować na postacie graczy, gdy tego się nie
spodziewają.

Świadomość
Czyli jak bardzo inteligentne są organizmy obcych, co przekłada się na taktykę i dodatkowe
umiejętności.
Poziom 1 – zaprogramowane – idą do najbliższego wroga najkrótszą drogą i nie uciekają.
Poziom 2 – instynktowne – podobnie jak wyżej, choć wolą atakować grupami jedną osobę.
Poziom 3 – świadome – preferują słabszych wrogów, uciekają gdy są masakrowane.
Poziom 4 – inteligentne – szukają osłony jeżeli się da, stosują pułapki, unikają min, uciekają.
Poziom 5 – bardzo inteligentne – posiadają dwie akcje a nie jedną, mogą użyć modułu który zniszczą
graczowi w swojej pierwszej akcji.
Poziom 6 – genialne – przejmują moduły w walce wręcz (jako swoją akcję mogą aktywować moduł
gracza jakby sami go mieli). Posiadają dwie akcje a nie jedną.
(jeżeli chodzi o taktykę, to MG może dowolnie ją zmieniać, choć to dobry sposób aby oddać różny
poziom wyzwania stawianego graczom przez potwory)

- 14 -

Cechy charakterystyczne specjalne
Aby bardziej zwiększyć wyzwanie stawiane przez obcych można dać im jakieś specjalne cechy,
których gracze nie mogą się nawet domyślać. Maksymalnie obcy może mieć 3 cechy specjalne, lecz
poszczególne typy tego samego rodzaju, mogą mieć je w różnych kombinacjach.
Zasięg broni – ataki obcych mają zasięg, przeważnie 5, 10 lub 15 kratek.
Skok – obcy poruszają się skokami, co pozwala im np. ominąć miny.
Hakowanie – obcy mogą przejąć kontrolę nad robotami (także tworzonymi przez graczy). Gdy stoją
koło takiego modelu mogą ruszyć się nim zamiast sobą.
Eksplozja – w momencie śmierci obcy eksploduje zadając jeden określony rodzaj obrażeń (ciepło,
zimno, dźwięk, elektryczność, promieniowanie lub EMP). Wszystkie modele stykające się podstawką
dostają z siłą równą zagrożeniu tego potwora. Nie może eksplodować obcy zabity z broni o rodzaju
energii na którą jest podatny.
Maskowanie X – zaczynają w pomieszczeniu ukryci (MG nie umieszcza na planszy nic co by ich
reprezentowało) i nie można ich zobaczyć dopóki sami nie zechcą zaatakować lub ruszyć się. Mogą
też być odkryci przez odpowiedni moduł, x oznacza cyfrę jak trudno je odkryć.
Pole energetyczne – obca wersja pola siłowego, daje niewrażliwość na jeden typ ataków, nie może
pokrywać się z podatnością.

Prymitywne wyzwania
Nie wszystkie spotykane przez najemników rzeczy potrzebują całej karty obcego. Niestwarzające
zagrożenia roboty, miny, zwierzęta domowe, automatyczne działka, to wszystko może mieć tylko
najpotrzebniejsze cechy, jak np. zagrożenia z zasięgiem i pancerz.
Zależnie od MG można pominąć też autopsję takich rzeczy, jeżeli nie mają wpływu na grę. Ze względu
na prostą i znaną często budowę nie mogą mieć cechy Obcość a przez to traktowane są jak poznani
obcy.
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Gra planszowa, a gra fabularna
Powyższe zasady pasują bardziej do gry planszowej niż fabularnej (może grać dwóch graczy jeden
obcymi drugi najemnikami, nie ma wzrostu poziomu doświadczenia). W przypadku gdyby ktoś chciał
zagrać kampanie potrzebne były by pewne modyfikacje.

Po pierwsze rzuty przy modułach różniły by się zależnie od tego
jak bardzo gracz chciałby być zaawansowany w danej dziedzinie,
co zmniejszało by nieznacznie na początku gry możliwości
drużyny. Dawało by jednak możliwość rozwoju. Przykładowa
tabela po prawej, jeżeli ktoś dokupywał by nowy moduł
podstawowy zaczynał by z poziomem 7 czyli rzut 5k6 (5+).
Obojętnie od ilości wykupionych potem modułów rodzaj
kombinezonu zawsze zostaje taki sam, dlatego nie można w nim
ulepszyć do poziomu zaawansowanego innych modułów niż te
tego samego rodzaju. Poniższe wartości maksymalne stosuje się
do całego pancerza, a nie ilości możliwych rozwinięć.

Dodatek

Maks.

Koszt za 1

Dodatkowa kość

6K6

2000

Lepsze sukcesy

3+

3000

Więcej automatycznych +3
sukcesów

5000

Dodatkowy moduł jako 3
zaawansowany

5000

Poziom

Rzut

1 (zaawansowany)

2+5k6 (4+)

2 (zaawansowany)

1+5k6 (4+)

3 (podstawowy)

5k6 (4+)

4 (podstawowy)

5k6 (5+)

5 (podstawowy)

4k6 (5+)

6 (podstawowy)

3k6 (5+)

7 (podstawowy)

5k6 (5+)

Za zdobytą w misjach gotówkę wykupywało by
się szkolenia zwiększające ilość pewnych
sukcesów, dające dodatkowe kości, lub
zwiększające poziom sukcesów.

Za pieniądze można by też kupować
doskonalsze części kombinezonu, co dawało by
dodatkowe moduły, zwiększanie pancerza,
rozbudowa możliwości zaczynania misji z pewną
ograniczoną ilością modułów 1 poziomu.

Dodatek

Maks.

Koszt za 1

Pancerz

6

2000

Więcej modułów

8

4000

Aktywny
moduł 3
dodatkowy na początku

5000

Zależnie od powodzenia misji MG dawał by graczom od 3000 do 5000 na głowę i możliwość
rozbudowania jednej rzeczy w kombinezonie, oraz (lub) szkolenia z obsługi jednego modułu (zależnie
od tego ile teoretycznie czasu było by między misjami).
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Zarys Przykładowej przygody
Wstęp: Stacja naukowa na planecie XC – 24682 została zaatakowana przez nieznaną formę życia i
znajduje się pod oficjalną kwarantanną, znajduje się tam jednak kilka wartościowych danych, za które
drużyna może spodziewać się sowitej nagrody. Misja dodatkowa, za którą można spodziewać się
dodatkowej gotówki, polega na zniszczeniu wszelkich nośników danych na miejscu, aby konkurencja
nie miała do nich dostępu, co oznacza zniszczenie placówki.
Co się za tym kryje: Na stacji przeprowadzano eksperymenty z nanobotami, które miały infekować
inne formy życia, przejmować nad nimi kontrolę i tworzyć z nich żołnierzy. Jeden z naukowców
jednak oszalał i wypuścił je w bazie, co doprowadziło do szybkiego zainfekowania wszystkich
naukowców, oraz licznego inwentarza zbieranego do testowania skuteczności przejmowania. Kilkoro
naukowców i wojskowych, którzy w momencie ataku mieli na sobie kombinezony i pozostało sobą,
szybko zostało zabitych przez kontrolowanych żołnierzy.
W momencie przylecenia najemników większość systemów stacji została wyłączona i jest ona
stopniowo rozbierana, a części z niej są wykorzystywane do skonstruowania statku kosmicznego
(stacja nie miała własnego transportu dla zmniejszenia niebezpieczeństwa wycieku próbek).
Pozostałe przy życiu organizmy zostały ukryte w kapsułach hibernacyjnych i stanowią ukrytą broń
szalonego naukowca, który po połączeniu z przeprogramowanymi nanobotami, stał się
kontrolującym resztę zainfekowanych superkomputerem.
Rozgrywka: Na początku gracze będą walczyć z robotami rozbierającymi stację i automatycznymi
strażnikami. Wraz z włączaniem systemów stacji, lub wraz z naprawami newralgicznych urządzeń,
superkomputer będzie budził coraz to bardziej niebezpiecznych zahibernowanych, na początku
prymitywnych drapieżników, przez potworne wynaturzenia z laboratoriów genetycznych mutanty, po
uzbrojonych po zęby strażników stacji. Wszystko to jednak będzie zainfekowane jednym rodzajem
nanobotów (połączone z pochodzeniem nanoboty cechy nie będą się różnić przy różnych rodzajach
obcych). Gdy gracze włączą odpowiednią ilość systemów będą mogli dowiedzieć się o ukrytym
położeniu superkomputera (którym okaże się szalony naukowiec w 100% złożony z nanobotów).
Tutaj też znajdą dane potrzebne do wykonania głównego zadania, aby je poznać trzeba będzie
przeprowadzić autopsję superkomputera.

Pierwsza plansza: W pierwszym kroku drużyna wyląduje w doku, gdzie będzie musiała poradzić sobie
z aktywowaną obroną, która ze względu na ograniczone zasilanie będzie słabsza niż się można było
spodziewać.
Co widać na pierwszy rzut oka: Wchodzicie do szerokiego korytarza będącego najprawdopodobniej
śluzą bezpieczeństwa. Na podłodze i na ścianach widać tylko kwadratowe płyty, które w dwóch
miejscach są usunięte. Po prawej widzicie terminal, który służył do rejestracji lotu, pewnie otwiera
także drzwi. Po obu stronach widać dwa roboty serwisowe służące do utrzymania stacji w dobrym
stanie technicznym.
Przy bliższym przyglądnięciu się: Roboty posiadają przy sobie jakieś części, które mogą pochodzić z
miejsc gdzie usunięto płyty ścian. W tej chwili obydwa zajęte są usuwaniem następnych płyt ze ścian.
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Zagrożenie: miny są aktywne od wejścia do stacji. Nastąpienie na którąkolwiek powoduje wybuch i
otrzymanie obrażeń przez najemnika. Główną przeszkodą dla graczy w hangarze są automatycznie
wysuwane wieżyczki, które jednak aktywują się dopiero po podejściu kogoś do terminalu, podejściu
kogokolwiek do śluzy, lub gdy któryś z najemników będzie przeszkadzał robotowi w jakikolwiek
sposób.

Mapa śluzy bezpieczeństwa:














 













 



Śluza

Wejście

 



Legenda:

 - miny 5k6 obrażenia od promieniowania, pancerz 8, maskowanie 4,
- miny,

5k6 obrażeń o ciepła, pancerz 8, maskowanie 5,

 - wieżyczki obronne typ 1, pochodzenie robot, 5k6 obrażeń od ognia, zasięg 8, 10 pancerza,
specjalna zdolność: maskowanie 5,
 - uszkodzone wieżyczki obronne, pochodzenie robot, 15 pancerza, specjalna zdolność
maskowanie, w razie użycia modułu do wykrycia zamaskowanych wrogów nie do odróżnienia od
aktywnych wieżyczek 4,
- roboty techniczne rozbierające stację, pochodzenie robot, pancerz 6, posiadają części potrzebne
do naprawy miejsc oznaczonych ,
 - terminal wyłączający wieżyczki (ilość potrzebnych sukcesów 4 w zabezpieczenia), aby działał
trzeba najpierw naprawić jedno z miejsc dostarczających energię w punktach oznaczonych ,
 - uszkodzone linie zasilania, trudność naprawy 4 oraz trzeba mieć części z jednego z robotów.
Śluza – otworzy się automatycznie po zniszczeniu wszystkich aktywnych wieżyczek, można ją
otworzyć włamując się do zamka (trudność 6 w zabezpieczeniach), lub zniszczyć pojedynczym
strzałem o sile 9.
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Karta Gracza (przykład z gry)
Imię gracza

Wojtek

Karta Obcego (przykład z gry)

Kombinezon Bojowy

Imię postaci Bob

Pancerz

Nazwa

Rzut

Efekt (zaawansowany efekt)

Karabin ener. (Z)

2+5k6 (4+) Obrażenia (różne rodzaje obrażeń)

Pole siłowe (Z)

2+5k6 (4+) Tarcza (3 x efektowniejszy vs typ ataku)

Plecak odrzutowy (P)

5k6 (4+)

Ile sukcesów tyle kratek przeleci

Mod. Naprawczy (P)

5k6 (4+)

Naprawianie skafandra w warsztacie

Rodzaj
krzem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Efekt

+

Płyty balistyczne typ 2

Pancerz +2

+

Rozpylacz

Atakuje dwie kratki naraz

-

5

Stan

-

Aktywny Moduł dodatkowy

Obcość

Humanoidalny stwór z zielonymi naroślami na całym ciele z dodatkowymi
Wygląd metalowymi wszczepami przypominającymi działa na rękach, które strzelają
zielonym światłem

5

Moduł (Typ)

Trojpasożyt

Charakterystyka Rodzaj [typ 2] {typ 3}
Pochodzenie

Krzem i nanoboty

Zagrożenie

1+5k6 (4+) [2+5k6 (3+)]

nanoboty Rodzaj ataku

Ogień

nanoboty Pancerz

10 [14] {15}

krzem

Podatność

nanoboty Odporność

Ujawnienie
+
-/-/-/-/-

Zimno

+

Dźwięki

-

Stan

krzem

Zmysły/sensory

Podczerwień

X

krzem

Ruch

4 [ 3] {2}

+/-/-

nanoboty Inteligencja

Poziom 3 [Poziom 4]

-/-/-

nanoboty Specjalna

Broń zasięgowa 5 kratek {10 kratek}

-/-/-

Skok zamiast ruchu

-/-/-

Przejmowanie robotów

-/-/-

krzem

Tylko typ 2

nanoboty Typ 2 i 3

-

-/-/-

-

-/-/-

Karta Gracza

Karta Gracza

Imię gracza

Kombinezon

Imię gracza

Kombinezon

Imię postaci

Pancerz

Imię postaci

Pancerz

Moduł (Typ)

Rzut

Aktywny Moduł dodatkowy

Efekt (zaawansowany efekt)

Efekt

Stan

Moduł (Typ)

Rzut

Stan

Aktywny Moduł dodatkowy

Efekt (zaawansowany efekt)

Efekt

Stan

Stan

Karta Obcego
Nazwa

Karta Obcego
Nazwa

Obcość

Wygląd

Rodzaj
-

Obcość

Wygląd

Charakterystyka Rodzaj [typ 2] {typ 3}
Pochodzenie

Ujawnienie

Rodzaj
-

Charakterystyka Rodzaj [typ 2] {typ 3}
Pochodzenie

Zagrożenie

Zagrożenie

Rodzaj ataku

Rodzaj ataku

Pancerz

Pancerz

Podatność

Podatność

Odporność

Odporność

Zmysły/sensory

Zmysły/sensory

Ruch

Ruch

Inteligencja

Inteligencja

Ujawnienie

