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WSTĘP

Przygoda  umieszczona  jest  w  realiach  uniwersum  Mass  Effect  opartym  na  grach  komputerowych  firmy 
Bioware. Do poprowadzenia tej przygody oraz grania w nią wymagane jest ukończenie przynajmniej pierwszej części  
gry, która doskonale przedstawia świat, jego realia i konflikty. Warto też zapoznać się z leksykonami zawartymi w grze,  
zwłaszcza Narrator powinien przeczytać je całe. Są pełne tak wyczerpujących informacji jak mało który pełny system  
RPG. 

Na  potrzeby  niniejszego  scenariusza  stworzyłem  zupełnie  nowy,  system  mechaniki.  Jest  on  bardzo 
uproszczony i jego celem było upodobnienie gry RPG do gry komputerowej, znanych przez graczy rozwiązań, mocy, 
możliwości. Oczywiście podane tu statystyki są moją interpretacją i spojrzeniem na świat. Jeśli Narrator uzna że coś mu 
nie pasuje, powinien to niezwłocznie zmienić. Samą przygodę można oprzeć też o dowolną inną mechanikę na przykład 
świata mroku czy też cyberpunka. Ale wydaje mi się że ta którą proponuję jest tak prosta, że nie będzie problemu by się  
w nią wdrożyć. 

Wydarzenia dzieją się w pół roku po inwazji żniwiarzy. Ale w alternatywnym zakończeniu, gdzie przekaźniki 
masy zostały całe, a żniwiarze wycofali się po bitwie o ziemię. Wszelkie wybory z gry które Narrator chciałby poruszyć 
są takie jakimi szedł by Shepard krocząc ścieżką w pełni paragon. 

Każdy z  graczy  ma  dowolność  budowania  swojej  postaci.  Mogą  wybrać  dowolną  rasę,  (no  może  prócz 
hanarów,  elkorów,  worczów  i  volusów).  Postaci  powinny  mieć  przeszłość  wojskową,  lub  bojowniczą,  mieć  do 
opowiedzenia co robił podczas wojny. Gracze będą należeć do specjalnej organizacji SID, zajmującej się ściganiem i 
zwalczaniem wszelkich przejawów indoktrynacji żniwiarzy. Są to zarówno prowadzący śledztwo detektywi jak i gotowi 
do walki komandosi. Nie raz bowiem zwykłe śledztwo prowadziło w zasadzkę zindoktrynowanych stworów żniwiarzy. 
Są więc rekrutowani z weteranów wojny, sił SOC, KOC, nawet oddziałów specjalnych. Jest to istotne bo w samym  
scenariuszu nie zabraknie strzelanin i dochodzenia. Narrator musi sam ocenić czy wymyślona przez gracza historia 
danej postaci kwalifikuje się do wymagań jakie SID stawia przed swoimi kandydatami. Najlepiej by grało 3 graczy,  
podobnie jak w grze gdzie właśnie tyle liczył oddział komandora. Jeśli gra 2 graczy powinien im stale towarzyszyć ich  
dowódca, bohater niezależny, co ograniczało by trochę ich możliwości i swobodę. Jeśli gra 4 lub więcej graczy warto 
by podzielić ich choćby tylko formalnie na dwa mniejsze oddziały. 

Przygoda składa się z dwudziestu dwóch części i czterech aktów, każdy dzieje się w innym miejscu i jest  
osobną  misją.  Jedne  są  krótkie,  drugie  bardzo  rozległe  i  wieloetapowe.  Opowieść  jest  budowana  na  wzór  gry  
komputerowej więc siłą rzeczy jest raczej liniowa. Jej celem jest przyjemność z fabuły oraz wydarzeń, a nie rozwikłanie 
zagmatwanych intryg. 

Przygotowałem materiały które należy rozdać graczom. Zawierają one te same zdolności i moce które były w 
grze komputerowej więc bez trudu gracze powinni sobie wybrać swoje ulubione.

ŚWIAT

Świat. Jest to uniwersum Mass Effect z alternatywnym zakończeniem całej serii.  Przewijają się tu wątki z 
historii  kom.  Shepard,  i  są  to  wybory  w  pełni  Paragon.  Ocalić  wszystko  co  się  tylko  da,  pogodzić  wszystkich 
zwaśnionych.  Minęły  3  miesiące  od  zaginięcia  kom.  Shepard,  wiele  spraw  pozostaje  tajemnicą.  Galaktyka  jest  
zruinowana wojną, nękana siłami wroga, ale podnosi się powoli. 

Od  inwazji  żniwiarzy minęły już  trzy miesiące.  Po  desperackiej  bitwie  wszystkich  flot  na  orbicie  ziemi  Shepard  
doprowadził do połączenia tygla z cytadelą. I... Coś zaszło. Promień, czy też fala coś zrobiła żniwiarzom. Musieli, lub  
zdecydowali się, odlecieć. 
Przenieśli się do kilku odległych układów w mgławicy Perseusza i coś robią. Możliwe że reperują się, lub planują  
kolejną inwazję. A może ich potęga została złamana. 
Shepard zaginął a wraz z nim wszystkie odpowiedzi. 
Nastał czas odbudowy i szukania najbliższych. 
Ale cień żniwiarzy dalej kładzie się na galaktykę. 

Cytadela jest odbudowywana. Udało się zebrać kilka większych dryfujących kawałków okręgów kiedy się rozpadła po  
aktywacji  tygla.  Przeżyło  dość  opiekunów którzy się  zaczęli  klonować.  Zbierają  oni  kosmiczne  odłamki  wraków 
statków i  przerabiają je,  z pomocą ras  cytadeli  na kawałki  tej  ogromnej  stacji.  Póki co pozostaje ona w układzie 
słonecznym, brakuje pomysłów na to jak ją przemieścić. Choć istnieje teoria że sama w sobie jest zdolna skoczyć w 
dowolne miejsce galaktyki przez wbudowany w siebie przekaźnik masy. Trzeba jednak pilnie badać każdy kawałek 
kosmicznego złomu użytego jako budulec by nie trafił się kawałek jednego ze żniwiarzy. Opiekuni wmontowali by go  
w stację a mógłby siać indoktrynację. Jednak odbudowa jest mało skoordynowana a rozmiary stacji zbyt ogromne. 
Opiekuni mają wpisane najdrobniejsze plany cytadeli w swoje DNA, dla innych ras to niepowtarzalna okazja by móc ją 
wreszcie dokładnie przebadać. 

Przekaźniki masy są całe, działają poprawnie. Żniwiarze pozamykali i powygaszali przekaźniki które mogą prowadzić 
do ich obecnych kryjówek. Są teraz zupełnie niedostępni,  nawet dla sąd szpiegowskich. Ale wszyscy rozumieją że 



żniwiarze nie odpuszczają. 

Rada ocalała. Radni byli  ze swoimi ludźmi kiedy nastąpił atak na cytadelę. Teraz zbiera się przez telekonferencje. 
Radnym  ludzi  został  tymczasowo  admirał  Hakett.  Niewiele  jednak  czasu  poświęca  pracy  radnego,  podobnie  jak 
pozostali radni, zajęci swoimi rasami. 

Kondycja uniwersum jest słaba, wątła. Wiele koloni jest odciętych lub zapomnianych, wiele wciąż nękanych jest przez  
zombie i inne stwory używane przez żniwiarzy w roli piechoty. Wielu grozi głód lub, po zniszczeniu fabryk i elektrowni 
regres rozwoju. Handel ledwie zipie, trwa głównie dzięki volusom, którzy ogromnym wysiłkiem stawiają go na nogi.  
Zapotrzebowanie  jest  ogromne,  na  wszystko.  A statków  mogących  wozić  towary  brakuje,  stocznie  stoją  z  braku 
surowców. Zdesperowani ludzie sięgają coraz częściej środków takich jak piractwo lub rabunek. Wiele kolonii czeka na 
ewakuacje. Tylko sieć komunikacyjna ma się w miarę dobrze, stąd wiadomo jak wielkie są potrzeby. 

Panuje iście pozytywistyczne podejście do odbudowy. Każdy robi co może by wesprzeć sprawę. Pojawiły się nawet  
wielorasowe kolonie, kiedy inne rasy ewakuowały swoje placówki do kolonii innych ras. Groźba ze strony żniwiarzy 
tłumi problemy etniczne i gatunkowe, jest tyle do odbudowania że nikt nie przejmuje się ilością palców u dłoni, bo liczą 
się pary rąk. Sama ziemia, spadłby na nią tysiące kapsuł ewakuacyjnych statków zjednoczonej floty podczas bitwy o  
ziemię. Ziemia jest w gruzach, są ruiny miast w których wciąż grasują zombie i pomioty żniwiarzy. Porywają oni ludzi i  
nabijają na urządzenia zwane smoczymi zębami by tworzyć nowe zombie. Walki nie ustają. Udało się wspólnymi siłami 
uporządkować sporą część miast, teraz są to twierdze pełne ocalałych i uchodźców przeznaczone do obrony cywilów. 
Różnogatunkowe oddziały wybierają się co jakiś czas poszukiwać zasobów i nękać siły wroga. Dla zruinowanej ziemi 
żołnierze z kapsuł ewakuacyjnych to błogosławieństwo, ludzie nie obronili by się sami. Już mówi że że po wojnie 
ziemia stanie się domem nie jednego gatunku, wielu nie ma już gdzie wracać. U niektórych utrata czysto ludzkiej  
populacji ziemi, budzi sprzeciw. 

Żniwiarzy pokonały zjednoczone floty. W ciągu trzech dni Shepard zjednoczył całe uniwersum do walki ze Żniwiarami. 
A jak  pokazał  Suweren,  żniwiarze  nie  są  odporni  na  bezpośrednie  ataki.  Dwie  trzecie  zjednoczonej  floty zostało 
zniszczone. Ledwie połowa żołnierzy biorących udział w odbijaniu ziemi, przeżyła. Straty są kolosalne. Ale zmuszono 
żniwiarzy  by  się  wycofali,  zniszczono  ponad  połowę  żniwiarzy  okupujących  orbitę  ziemi.  Odlatujący  najeźdźcy 
porzucili swoje wojsko naziemne i strategiczne pozycje. Gdyby dalej prowadzili walkę, wygrali by. Ale nie mogli sobie  
chyba pozwolić na stratę kolejnych jednostek. Na zew do odwrotu wycofali  się żniwiarze okupujący inne planety, 
całymi armadami udawali się za niektóre przekaźniki, które za sobą wygaszali. Co tam robią, nie wiadomo. Czy tygiel  
w ogóle zadziałał? Nie wiadomo. Nie którzy mówią że tygiel to oszustwo ludzi, chcących chronić ziemię kosztem 
wszystkich innych. 

Według oficjalnej  hipotezy organiczne rasy tego cyklu po prostu zaskoczyły żniwiarzy,  po raz pierwszy ich plany 
zostały aż tak przewidziane. Żniwiarze budują jedną, dwie, góra trzy jednostki na cykl. Nagle zaczęli tracić dziesiątki  
jednostek co cofnęło ich liczebność o wiele cykli do tyłu. Uznali życie żniwiarzy za ważniejsze niż trzymanie się starej,  
nie działającej już strategii. Opracowali więc nową. Zakładają że organiczni nie podniosą się z tych zniszczeń, skłócą ze 
sobą o resztki zasobów. A zindoktrynowani uniemożliwią im podniesienie się. Teraz czekają i ulepszają się. A Shepard i  
wszystkie  jego  poświęcenia  jedynie  dały  organicznym szansę  ponownie  stanąć  do  walki.  Żniwiarze  nie  popełnią 
ponownie starych błędów, to pewne, ale taktyka jaką obiorą, pozostaje zagadką. 

Zjednoczone armie nie ogłosiły demobilizacji. Nie dopóki nie ustali się co zaszło w tyglu i czy groźba żniwiarzy została  
zażegnana.  Władzę  nad  armią  sprawuje  rada  admirałów,  ale  przewodnictwo  ma  admirał  Hakett.  Wiele  lżejszych 
jednostek zostało porozdzielanych po całej galaktyce do obrony kolonii i zażegnywania ataków wojsk żniwiarzy. Amia 
jest więc rozproszona, ale sprawnie zarządzana. Potrzebuje jednak ogromnej ilości zasobów do utrzymana się i ściąga je 
skąd tylko może. Ale coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności demobilizacji armii i ponownej jej mobilizacji  
dopiero w przypadku zagrożenia. Zwolnieni za służby żołnierze mogli by pomóc w odbudowie swoich rodzinnych 
koloni i planet. 

Właśnie  kończą  remontować  Destiny Ascension  która  przetrwała  walkę  ze  żniwiarzami.  Planuje  teraz  podróż  po 
dziesięciu koloniach jako pochód tryumfalny po wygranej bitwie ze żniwiarzami. To jakby nie patrzeć wciąż symbol 
nadziei i przetrwania. Choć wielu twierdzi że lot tryumfalny to niesmaczny pomysł skoro właściwie to nie wygrano  
wojny  ani  nawet  bitwy,  która  jest  raczej  odroczona  niż  rozstrzygnięta.  Tryumf  nad  żniwiarzami  to  daleka 
nadinterpretacja,  kiedy najeźdźcy zdziesiątkowali  inteligentne rasy i  doprowadziły ich cywilizacje na skraj  ruiny i  
zapaści. Jednak prawo i tradycja nakazują lot tryumfalny po każdej przetrwanej bitwie, a Asari cenią sobie tę tradycje. 
Destiny Ascension to wciąż największy statek zjednoczonej armii. 

Cerberus  istnieje.  Przywódca,  teoretyk,  logistyk,  człowiek  iluzja  zaginął.  Jego  nieudany  przewrót  na  cytadeli,  
bratobójcza wojna przeciwko przymierzu, ujawnione zbrodnie, wszystko sprawiło że Cerberus jest wyjęty spod prawa, 
bardziej niż przedtem. Ale ta organizacja jest machiną która toczy się już siłą rozpędu, ma wiele sekretnych placówek  
gdzie  z  pojmanych ludzi  indokrynuje  się  fanatycznych,  mechanicznie  ulepszonych żołnierzy.  Ten  proces  opary na  



technologii  żniwiarzy sprawia że cerberus wciąż działa.  Przywództwo przejęła,  do powrotu człowieka iluzji, „Pani  
profesor„ jej plany obejmują utrzymanie organizacji i wpływów w jak najlepszej kondycji do powrotu człowieka iluzji.  
Realizuje to głównie przez przejmowanie siłą kluczowych zasobów. Prowadzi też własne dochodzenie, a właściwie 
poszukiwania człowieka iluzji, przy okazji zacierając ślady tym którzy poszukują Sheparda i prawdy o tym co się stało  
w Tyglu i Cytadeli. Niekiedy trwa zaciekła walka o jakieś dane mogące wyjaśnić co się stało. Cerberus prędzej zniszczy 
dane niż pozwoli by zagroziły człowiekowi iluzji. Gdyby przymierze znalazło go przed Cerberusem. Wciąż niektóre 
placówki Cerberusa pracują nad nielegalnymi technologiami mającymi dać tej organizacji przewagę. Cerberus dalej 
ściga i zabija każdego kto opuści jego szeregi, tym „rozwiązywaniem kontraktu” zajmują się specjalni łowcy głów.

Kroganie.  Zostali  uwolnieni  od  genofagium.  Coraz  odgrażają  się  odwetem  na  turianach  i  salarianach  za  wieki  
upokarzającego wyniszczania. Salarianie prowadzą badania nad odpowiedzią na problem, skrycie, ale te informacje 
wyciekły już i są znane wśród zorientowanych ludzi. Celem tych badań jest zmniejszenie ilości owulacji u krogańskich  
samic za pomocą sterowania hormonami. Tak by w swoim życiu samica mogła rodzić kilka a nie kilkadziesiąt dzieci.  
Kroganie mają też nałożone obostrzenia prawne. Nie mają prawa posiadać własnych statków ani kolonizować miejsc 
bez pozwolenia rady. W teorii ma to trwać do odbudowania zaufania przez rozważne i cywilizowane działania krogan, 
w praktyce wszyscy wciąż się ich boją. Około 30% krogan wciąż jest nosicielami genofagium. 

Rakni  istnieją.  Królową złapano i  przetrzymuje się  ją w specjalnym rezerwacie.  Wolno jej  tam budować swój ul,  
decyzja w jej sprawie jeszcze nie zapadła. Kroganie i salarianie domagają się jej śmierci, ale powołanie się na Sheparda  
i jego osąd kończy dyskusje. Rakni jest pod kontrolą i pomogła z budową tygla, jest wolna od wpływów żniwiarzy i 
pokojowo nastawiona. Dopóki nie opuszcza swojego rezerwatu, może żyć w spokoju. 

Gety i Quarianie. Zawali pokój dzięki dyplomatycznemu geniuszowi komandora Sheparda. Dzielą wspólnie między 
siebie rodzinną planetę quarian. Rannoh. Quarian jest zbyt mało by ją zasiedlić zaś uszkodzona megastruktura getów 
wcale nie jest planowana by zajmować więcej niż jeden kontynent. Gety w geście dobrej woli przekazały Quarianom 
wiele ze swoich placówek. Co więcej okazało się że opiekowały się i remontowały całe quarańskie miasta, więc ich  
twórcy  po  prostu  mieli  do  czego  powrócić.  Mimo  to  między  tymi  rasami  trwa  chłodna  rezerwa,  wielu  quarian  
nienawidzi getów i potajemnie szuka sposobu by się ich wszystkich pozbyć. Wytyczono sztywne granice strzeżone 
przez samoczynne sondy bojowe. Gety wciąż mają dość siły by zmiażdżyć swoich twórców. Dotąd jednej quariańskiej 
rodzinie wolno było mieć jedno dziecko, teraz na każdą quariankę wywierana jest presja by miała dzieci jak najwięcej.  
Na quarian niektórzy patrzą z zazdrością, kiedy galaktyka głoduje ci mają żyzne ziemie i doskonałe infrastruktury,  
wzbogacają  się  na  handlu  żywnością  którą  skupują  turianie.  Bo  tylko  oni  mogą  jeść  pokarm  z  taką  hiralnością 
aminokwasów.  Trochę  to  zbliżyło  rasę  turian  i  quarian,  bez  oswobodzenia  Rannoch  turianie  głodowali  by  bo 
spustoszony Palaven nie jest zdolny zaspokoić potrzeb żywieniowych turian. 

Syntetyczne Gety zyskały pełną inteligencję opartą na kodzie programowym który otrzymały od żniwiarzy. Zwie się ich 
teraz żartobliwie GET 2.0 Brały udział w bitwie o ziemię wspierając zjednoczoną flotę swoimi statkami ramię w ramie  
ze wszystkimi rasami galaktyki. Uzyskały więc od rady pełne prawo do życia i otworzyły ambasadę na odbudowywanej  
cytadeli która reprezentuje ich interesy. Gety usiłują zyskiwać wpływy i badać inne rasy przez pomaganie im. Zjawiają  
się gdzieś, zawierają umowę z kolonią czy placówką, podejmują odbudowę. Posiadają ogromną wiedzę technologiczną 
i stały się świadomymi jednostkami, żądają by traktowano je jak istoty organiczne. Tak się jednak nie dzieje. Ludzie 
boją się getów, nie ufają im, gety walczyły po stronie Sarena i żniwiarzy, gety dały się przeprogramować żniwiarzom. 
Gety to roboty, samowystarczalne, bardzo rozwinięte ale dotąd wrogie. Nikt nie ufa getom i bierze się ich pomoc tylko  
kiedy nie ma wyjścia. Zaufanie trzeba będzie budować jeszcze wiele lat, gety to rozumieją. Wiele getów wciąż służy w  
zjednoczonej armii, obiecały Shepardowi pomóc w powstrzymaniu żniwiarzy, więc przygotowują się na ich powrót.  
Budują  stacje  kosmiczne,  modernizują  statki,  współdziałają  z  organicznymi  admirałami,  wystawiają  swoich 
komandosów do brygad piechoty. Już nie są tak zgrane jak dawniej, niektóre ignorują rozkazy i szukają własnej drogi,  
brakuje między nimi konsensusu. Getom trudno pojąć to co się z nimi jako nacją dzieje. Niektóre frakcje żałują tej  
modernizacji. 

Za swoje dokonania i wsparcie wojenne miejsca w radzie cytadeli domagają się kroganie. Za pomoc w odbudowie 
gospodarki i handlu miejsca w radzie chcą Volusowie. Quarianie, Gety i Batarianie budują na cytadeli swoje ambasady.

Problemem są też zindoktrynowani ludzie. Po odejściu, czy też wycofaniu się, żniwiarzy, oszaleli. Próbują się domyślać 
czego żniwiarze by chcieli i realizować to. Sprowadza się to głównie do sabotażu, zamachów terrorystycznych, oraz  
ustawiania  urządzeń  indoktrynujących  w miejscach  publicznych.  Dla  nich  jedynym  sensem istnienia  jest  służenie 
żniwiarzom, ci odeszli, ale wciąż nie ma żadnej alternatywy dla ich woli. Trują więc wodę, nabijają porwanych na  
smocze zęby,  mieszają się  z  uchodźcami i  dokonują sabotażu. Próbują indoktrynować przywódców politycznych i  
wojskowych. Pragną jak najbardziej uderzyć, zniszczy populację, uczynić rasy bezbronnymi wobec powrotu żniwiarzy. 
Zindoktrynowani  organizują  się  w komórki  terrorystyczne,  realizują zdumiewająco  sprawnie całe wielkie projekty, 
które normalnym ludziom zajęły by o wiele więcej czasu i pracy. Posiadają technologię żniwiarzy, nie wiadomo skąd ją  
biorą, często zostają ulepszeni i przystosowani do swoich misji. A misje obierają sami, lub ustalają wspólnie wewnątrz 
komórki.  Jeśli  posiadają  urządzenia  indoktrynujące,  ich  psychoza  się  pogłębia.  Ci  mocno  zindoktrynowani  sami 



nabijają  się  na  smocze  zęby  i  zmieniają  w  zombie.  Jest  możliwe  że  żniwiarze  skrycie  przybywają  za  blokadę 
przekaźników  i  rozrzucają  urządzenia  indoktrynujące  w  okolice  siedzib  ludzkich  w  celu  opóźniania  odbudowy i 
przygotowań na nich powrót. Możliwe jest że rozrzucili ten sprzęt wcześniej i teraz się nie wtrącają. Nie sposób jednak  
tego dowieść. 

Admirałowie zjednoczonej floty i rada cytadeli wspólnie powołały specjalne oddziały śledcze. Rekrutowane 
głównie z żołnierzy N7 i weteranów walk, oraz wojskowych, czekających na wznowienie działań wojennych. Zadaniem 
takich agentów jest podróżować w małych, uzbrojonych grupkach i szukać przejawów indoktrynacji, oraz za wszelką 
cenę  je  powstrzymywać.  Dowództwem tych  oddziałów  są  podobno  turianie  przydzieleni  Garrusowi  Vakarianowi,  
specjaliście od żniwiarzy, przez patryjarchę. Przedtem zabezpieczali sieci transmisyjne przed przybyciem żniwiarzy, 
teraz  szukają  zindoktrynowaych.  Dołączyło  do nich  kilku członków salariańskiego  oddziału SOC i  trochę  ludzi  z 
przymierza. Ich podwładni mają uprawnienia jednostek antyterrorystycznych oraz śledczych. Ale są administrowani 
odgórnie i zdają regularne raporty z odkryć i działań. W razie większych kłopotów mogą wezwać do pomocy wojsko. 
Specjal Indoctination Defend czyli SID podlega radzie. Ma swoje główne biuro na odbudowywanej cytadeli, ale ma 
wiele obozów szkoleniowych i zaopatrzeniowych w różnych miejscach galaktyki. W skład oddziałów wchodzą ludzie,  
salarianie, asari, kroganie, gety, quarianie oraz turianie. Jest też kilku drelli wysłanych zgodnie z założenia paktu jako 
wkład hanarów w przywracanie ładu.  I  kilku batarian,  którzy pod wodzą Balaka również wsparli  bitwę o ziemię.  
Kroganie  co  prawda  nie  nadają  się  do  prowadzenia  śledztwa,  ale  świetnie  radzą  sobie  ze  stawiającymi  opór 
zindoktrynowanymi, traktuje się ich raczej  jako wsparcie brygady śledczej.  Ciągle nie ufa się getom, batarianom i  
kroganom, nigdy nie formuje się drużyny z samych przedstawicieli tych ras. Pilnuje się by jednostki były możliwie 
wierorasowe  by  uniknąć  dyskryminacji  i  dać  szerszą  perspektywę  oceny  sytuacji.  Ludzie  łatwiej  szukają 
zindoktrynowanych ludzi, widzą odstępstwa w ich zachowaniu wyraźniej niż inne rasy, podobnie u innych ras. Agenci 
SID  mają  dostęp  do  rzadkich  towarów  wojskowych  (często  po  prostu  został  im  po  wojnie)  i  mają  przewagę  
technologiczną nad przeciwnikami. Oddziały wyposażone są w powojskowe myśliwce, dość duże by pomieścić cały 
oddział. Daje im to możliwość swobodnego poruszania się po galaktyce i prowadzenia dochodzenia. Zawsze mogą też  
zwrócić się o pomoc do lokalnych władz. Nie mają jednak praw w układach terminusa. 

Profesor Liara T'soni, towarzyszka Sheparda prowadzi intensywne dochodzenie i poszukiwania go. Ale pracuje 
także nad zdobytą proteańską WI która posiada jakiś rodzaj systemu wykrywania indoktrynacji. Nie udało się jak dotąd 
skopiować tego systemu, więc śledczy muszą polegać na tradycyjnych metodach dochodzenia i obserwacji wszystkiego 
co wyda się podejrzane. 

Gracze wcielają się w postacie agentów SID. 

AKT I
01 – ODPRAWA

Gracze  trafili  do  ośrodka  szkoleniowego na  Virmirze  już  jakiś  czas  temu,  więc  dobrze  go  znają.  Jest  tu 
strzelnica,  miejsce  do  musztry,  pod  malowniczymi  skałami  odbywają  się  wykłady  o  dochodzeniach  i  wiedzy  o  
technologii  żniwiarzy. Cały obóz jest  wciśnięty w ciasny wąwóz, dużo modułowych konstrukcji przypominających  
kolonialne budynki. Widać że obóz jest z części z odzysku, a nie zbudowany od nowości. Widać na budynkach ślady 
zniszczeń, wgniecenia, porysowania. Koszary i sypialnie są wyżej, jakby wklejone w ściany wąwozu. Obie ściany łączą  
mosty  i  kładki.  Jest  duża  stołówka,  strzelnica  do  dynamicznej  walki  z  wyskakującymi  hologramami,  niewielka 
świetlica, szpital, trochę budynków mieszkalnych dla oficerów. Szeregowi żołnierze mają wspólną sale z piętrowymi 
łóżkami, nie ma podziału na płeć czy rasę. Wywołuje to sporo kłótni i głupich żartów. Mieszka tu 70 agentów SID i 10  
dowództwa tej bazy. Do tego 15 osób z personelu pomocniczego, kilka pielęgniarek, salariański lekarz, salariański 
barman, kilku ludzkich zaopatrzeniowców. 

W bazie jest dużo jedzenia o lewoskrętnej hiralności aminokwasów więc jedzenie jest bardzo smaczne. Zaś  
turianie i quarianie mają problemy z jedzeniem. Co prawda nie głodują ale mają ściśle wydzielane racje żywnościowe z 
puszek. Wyjątkowo niedobre i monotonne jedzenie. Dowództwo próbuje znaleźć jakieś źródło dostaw prawoskrętnych 
aminokwasów w żywności. Ale po zniszczeniu gospodarki Palavenu nie jest to proste. 

Czarny rynek jest  dobrze zorganizowany w obozie.  Może nie dokładnie czarny rynek ale handel  na boku 
wszystkim czym się da. Dowodzi nim Salim, salariański barman, ma świetne kontakty z zaopatrzeniowacami i może  
zorganizować na  boku sporo  cennych drobiazgów. Od modyfikacji  broni,  dodatkowych  porcji  medi-żelu  na  akcje 
(Każdemu agentowi przysługuje jedna porcja),  po butelki  dobrych trunków (losowej co prawda marki),  czy nawet 
dobre turiańskie jedzenie. Wszystko jednak jest znacznie droższe. 

W górnej części wąwozu są wydrążone hangary dla myśliwców i statków agentów SID. W obozie są też cztery 
ruchome platformy getów, jedni są agentami SID na pełnych prawach, dwie to personel pomocniczy zajmujący się e-
śledztwem. 

Pokój odpraw to spora sala, z mnóstwem krzeseł o różnych kształtach (z różnych miejsc i kolonii). Nie dla 
każdego starczy miejsc,  co trzeci  zainteresowany będzie musiał się zadowolić siedzeniem na podłodze. Cała jedna  
ściana  jest  jednym wielkim wyświetlaczem.  Dowódca  po  prostu  wrzuca  na  nią  pliki  ze  swojego  datapadu  kiedy  



tłumaczy sprawę. Kapitan Alan McGash wchodzi do sali z nowymi rozkazami. 

Kapitan McGash – Człowiek - Żołnierz

Masywny, brodaty wojskowy z wojsk przymierza. Brał udział w wojnie pierwszego kontaktu, w Skaliańskim Blitzu, 
oraz w każdej innej wojnie jaka się napatoczyła. Ma teraz dobre 70 lat na karku, posiwiał, ale kiedy nadeszli żniwiarze 
przerwał  swoją  emeryturę  i  wrócił  do  czynnej  służby.  Mówi  z  dziwnym  metalicznym  akcentem,  a  jego  gardło  
przekreślone jest straszliwą, głęboką blizną po brutalnym poderżnięciu. Kiedyś wspomniał że to batariańska pamiątka. 
Jego lewe oko jest  zasłonięte przepaską.  Czasem ją zdejmuje odsłaniając poorane popażeliną brwi  i  pozbawioną 
powiek gałkę oczną z elektronicznym implantem soczewki.  Widzi  nią  dobrze,  zasłania z  przyczyn estetycznych.  
Dowodzi całym tym ośrodkiem SID, jest zwierzchnikiem graczy.

Sprawy są  dwie.  Zacznie  od  tych  prostszych.  Na  orbicie  ziemskiej  gety  utylizowały  szczątki  żniwiarzy.  
Zbierali całą dostępną technologię i niszczyły wszystko co budziło podejrzenia możliwości indoktrynacji. Teraz cały ten 
złom zebrały w ogromną kulę i zamierzają zutylizować wpychając ją w umierające słońce Haestromu. Gety i zlepek  
żniwiarzy  mają  eskortować  agenci  SID  w  bezpiecznej  odległości.  Przy  okazji  przebadać  dyskretnie  personel  
odzyskiwaczy z orbity ziemi. Oraz eskortować wydobyte technologię do Stacji Tygiel (tam gdzie budowano tygiel, a 
teraz bada się technologie odzyskane ze żniwiarzy). McGash wyznaczy kilku sierżantów i ich oddziały do tych zadań.  
Każe im odmaszerować. Potem chwilę się zasępi przeglądając datapad. 

Drugą sprawą jest zadanie dla oddziałów 8 i 9 czyli Teracha i Sophii. Terach jest dowódcą graczy, Sophia  
dowodzi równoległym oddziałem. 

Kapral Terach Turil – Turianin - Szturmowiec

Jego ojciec po śmierci  żony związał  się  z  komandoską asari  i  zamieszkał  wraz  z synem na Illium. Tam szybko 
ustalono że dziecko ma biotyczny talent, tak rzadko spotykany u turian. Dorastał  więc w szkole biotycznej asari.  
Gdzie zawzięcie chciał udowodnić że jego biotyka może być lepsza od Asari. W każdym bądź razie dużo szybciej  
dojrzewał więc opuścił akademię. Wstąpił  do Turiańskiej  armii  gdzie nie chciał  wstąpić do biotycznej kabały ale 
uczyć się jak zwykły kadet. Ukrywał swoje biotyczne zdolności by nie wzbudzać niechęci. Po wejściu do drugiej  
kasty opuścił armię. O dalszych jego losach niewiele wiadomo. Prawdopodobnie zwiedzał układy terminusa. Pojawił  
się po kilku latach schwytany na publicznym promie kolonialnym za przemyt informacji. Jak wykazało śledztwo 
pracował  dla slariańskiego wywiadu.  Więc go  szybko wybroniono.  Dalej  pracował  dla salariańskiego  OZS,  jako 
wsparcie i rzecznik w sprawach turian lub asari. Prawdopodobnie zyskał tam sporą wiedzę o tajnych operacjach i  
poznał niejedną tajną informacje. Po ataku Sarena na cytadelę wstąpił do SOC, gdzie pracował dwa lata jako śledczy.  
Kiedy  rada  postanowiła  założyć  KOC  (korpus  obrony  cytadeli)  przeniósł  się  do  niego.  Brał  udział  w  walce  z 
cerberusem  kiedy  ten  zaatakował  cytadelę.  Potem  w  bitwie  zjednoczonej  floty  na  orbicie  ziemi.  Jego  statek 
zestrzelono, ewakuował się w kapsule na ziemię. Gdzie walczył wraz z partyzantami w Sidney powstrzymując zombie 
i pomioty żniwiarzy. Kiedy założono SID wstąpił do niego, jako jeden z pierwszych kandydatów. 

Podczas  walki  wykorzystuje  dwa  pistolety jednocześnie.  Jego  oburęczność  i  koordynacja  pozwalają  mu 
sprawnie walczyć. Wciąż nie zdradza nikomu że jest biotykiem, ale i nie wypiera się tego. Nawet w walce  
rozważnie korzysta z biotyki. 

Terach jest spokojnym, rozważnym i rozsądnym Turianinem. Trafiają do niego wszelkie trafne argumenty, ale nie daje 
sobie wejść na głowę. Lubi wysłuchiwać opinii innych. Ale jak raz straci do kogoś zaufanie bardzo trudno jest je  
później odzyskać. Nie toleruje głupoty, brawury, czy popisywania się. Twardo przywołuje do porządku. Chce mieć  
pod sobą ludzi odpowiedzialnych. Więc jeśli gracze będą szaleć zagrozi że po tej misji złoży prośbę o przeniesienie 
gracza do innego oddziału. 

Terach nie przepada za ludźmi. Nie na tyle by wpłynęło to na jego osąd, ale uważa że to nierozważna i nadto  
ekspansywna rasa. 
- „Ludzie pojawili się ledwie 20 lat temu. Pojawił się Shepard, załatwił ludziom wpływy. Ale jak dla mnie  
ludzie wciąż powinni dowieść że mają galaktyce do zaoferowania coś więcej  niż jednego Sheparda. I  to,  
między innymi, wasza rola.”

Nie lubi też Batarian i Krogan. Będzie niezadowolony jeśli właśnie taki mu się trafi oddział. Ale potraktuje to jako  
możliwość znalezienia w tych rasach jakichś pozytywów. Będzie surowo oceniał ich postępy. Więc będzie mu ciężko 
zwłaszcza z kroganami. Kiepsko dogaduje się też z Turianami, ci wyczuwają że wychowywał się poza ich kulturą i nie 
do końca mu ufają. Najlepsze kontakty ma więc z Asari. Oraz z każdym kto mu udowodni że potrafi być rozważny i  
skuteczny. Terach będzie twardo oceniał każdego. 

Jest blisko z Sophią, którą wziął jakby pod opiekę kiedy była mocno zagubiona po awansie. Trochę więc jej  
mentoruje. 

Zdolności: Szarża Biotyczna, Podnoszenie, Bariera biotyczna, Przeciążenie. Szkolenia: Czysta biotyka.



Sophia Anders – Człowiek - Strażnik

Ładna,  twarda żołnierka.  Przedtem pracowała w SOC ale na  niskich  stopniach.  Jest  dość znana i  mówią że jest 
bohaterką. Odznaczyła się tym że podczas ataku cerberusa na cytadelę sama jedna najpierw utrzymała wejście do 
okręgu Zakera. A potem, przewodząc grupką funkcjonariuszy, wręcz wyparła żołnierzy Cerberusa, zmuszając ich do 
odwrotu. Dostała więc medal i przedwczesny awans. Świetnie walczy ale nie do końca sobie radzi z wydawaniem 
rozkazów, jest żółtodziobem i chciała by się bardziej kumplować z podwładnymi i traktować ich na równi z sobą. 
Dlatego często radzi się Teracha, co powinna zrobić, jak się zachować. 

- "Więc czemu przyjęłaś awans?" - "Bo wręczała mi go cała rada, nie potrafiłam nic powiedzieć..."
Jest blisko z Terachem, zgłosili to dowództwu i do póki ich nie rozprasza mogą robić co chcą. Nie wiadomo 
co skłoniło ją do zainteresowania Turianinem, ale ich związek jest raczej zdystansowany. Zachowują się jak 
stare małżeństwo a nie zakochana para. Dużo razem rozmawiają, mieszkają w jednym pokoiku. Nie okazują 
sobie przesadnego zainteresowania. 

Traktuje Teracha jak mentora. Imponuje jej jego spokój, rozwaga i chłodny osąd. Oraz szeroka wiedza o świecie. 
Sama nie ceni siebie zbyt wysoko. 
- "To nie jest tak że jestem bohaterką. Ja zwyczajnie się wściekłam i chciałam jedynie zajebać tych skurwieli. Reszta  
jakoś się... zwyczajnie stała"  - Czasami wręcz się tłumaczy.

Zdolności: OmniShild, OmniArmour, OmniBolt, Przeciążenie. Szkolenia: Zawadiaka, Inżynier.

„Mam dla was trudniejszą sprawę” powie McGash „Możliwe że trafiliśmy na ślad na prawdę niebezpiecznej  
szajki zindoktrynowanych na Illium”. Wrzuci na ekran ścienny obraz planety i kilka zdjęć miast. „Zorientowaliśmy się  
że ktoś nielegalnie przemyca bardzo wyspecjalizowane części z układów terminusa.” 

„Transakcji dokonywał ten człowiek” wrzuci jego zdjęcie na wierzch. To wysoki, szczurowaty mężczyzna z 
krótkimi włosami, zdjęcie pochodzi z kamery ochrony. „Nie wiemy o nim nic poza inicjałami A. X.”

„Oraz poza faktem że widziano go razem z tym człowiekiem” wrzuca zdjęcie na ścianę. 
To podobnie zrobione przez kamerę ochrony, nie wyraźne. Ale widać na nim A.X. dyskutującego o czymś z 

jakimś niewysokim, grubawym mężczyzną w okularach i białym kitlu. Stoją nad jakimiś częściami a doktor pokazuje 
coś na datapadzie. 

„Doktor Marcel Sullivan. Poszukujemy go od dłuższego czasu. Pracował nad obiektem Rho znalezionym w  
batariańskiej  strefie  w  zespole  Dr.  Amandy  Kenson.  Jeśli  wierzyć  raportom  Shepard,  cała  ta  ekipa  została  
zindoktrynowana. Dr. Marcel  nie został zniszczony wraz z akceleratorem masy i całym systemem Bahak, bo został  
zatrzymany na Illium podczas jednych z zakupów. Jego wykroczenia były błahe ale siedział w celi dość długo by nie być  
podczas zniszczenia układu Bahak,  akceleratora masy,  obiektu Rho i całego zespołu Amandy.  Kiedy go zwolniono  
zniknął.  To  pierwsze  zdjęcie  na  którym  udało  nam  się  go  odnaleźć.  Jego  ogromna  wiedza  techniczna  czyni  go  
wyjątkowo niebezpiecznym.”

„Wzięliśmy więc pod obserwacje wszystkie dziwne części sprowadzane z układów terminusa podejrzanymi  
drogami.  Zakładamy  że  doktor  buduje  jakiegoś  typu  urządzenie.  No i  w  końcu  trafiliśmy.  Ekipa  celna  na  Illium  
zatrzymała podejrzany prom, ale jego obsługa odpowiedziała zaciekłym ogniem.  Walczyli  do ostatniego,  zniszczyli  
wszystkie możliwe datapady i usiłowali szybko zacierać ślady swoich zamiarów. Celniczki z Illium zeznały że ludzie ci  
walczyli jak opętani, lub oszalali nie zważając na własne rany i nie poddając się mimo znacznych strat. Uznaliśmy że są  
zindoktrynowani.” Wrzuci na ścianę kilka zdjęć zniszczonego promu i pozabijanych ludzi.  „Zniszczyli datapady ale  
udało nam się wyciągnąć z nich części danych z pomocą getów-programistów.”

Wrzuci na ścianę plan niższych dzielnic Illium. 
„Ustaliliśmy że mają jakieś towary w Starporcie. Dużo różnych towarów. Coś koło siedmiu tysięcy skrzyń. Nie  

mamy pojęcia co zawierają, wspominają o tym tylko w kawałku maila. Niestety wyrwanym z kontekstu. Musicie odkryć  
co oni robią w starporcie, co planują i jakie urządzenie budują. Oraz które skrzynie i składy są ich i trzeba przebadać.”

„Działajcie ostrożnie, Illium nie leży w strefie wpływów rady. Więc wszelkie potknięcia mogą być uznane za  
ingerencję lub co gorsza za polityczną manifestację. Macie współpracować z miejscową policją, ale nie jesteście ponad  
nią. A oni mają prawo wam odmówić. Nie ma pewności że chodzi o zindoktrynowanie. Zdjęcie doktora Marcela nie  
może być potraktowane jako dowód, zostało zrobione w układach terminusa a do Illium prowadzą nas tylko poszlaki.  
Żadna władza tego nie kupi póki nie zdobędziemy solidnych dowodów”

„Dobra. Terach, Sophia, bierzcie swoje oddziały na Illium i  bądźmy w kontakcie.  Sprawdźcie każdy trop,  
dowiedzcie się o co chodzi i powstrzymajcie to.”

„Informacja  jest  bardzo  świeża  więc  wyruszacie  za  godzinę  jak  tylko  naszykują  wasz  statek.  Możliwe że  
zindoktrynowani wiedzą że ich transport wpadł i będą usiłowali zacierać ślady. Im szybciej będziecie na miejscu tym  
lepiej. Pamiętajcie. Jak coś znajdziecie nie interweniujcie. Obserwujcie, śledźcie, ale nie alarmujcie ich. Potrzeba nam  
nie ochłapów i płotek ale głównych kryjówek, ważnych figur. To wszystko.”

Wyjdzie z sali zostawiając zdjęcia na ścianie. 
 



Terach i Sophia będą mieli chwilę na zastanowienie się. Gracze mogą wysnuwać swoje domysły, jest to chwila 
na dyskusje lub plany. Terach jest za tym by podzielić zespoły by móc przeszukać większy teren. Sophia wraz ze swoją  
trójką weźmie górną część dzielnicy do której leciał felerny prom ze zindoktrynowanymi. Terach powie że ma na Illium 
sporo znajomych, popyta wśród nich, a gracze niech szukają sami. 

Czas udać się do swoich szafek i pozakładać zbroje, sprawdzić sprzęt. Jest tu Seebek, salariański rusznikarz 
który dba o ekwipunek agentów w zbrojowni. 

Seebek –  Przedstawiciel  bardzo długiego rodu rusznikarzy i  zbrojmistrzów salariańskiej  armi.  Jest  specjalistą od 
wszelkiej broni i pasjonatem wszelkich bojowych technologii. Gracze mogą u niego zamawiać ulepszenia do broni,  
ale musi mieć czas by je skonstruować. Oczywiście nie zrobi tego za darmo. Wszelkie sprawy związane z bronią 
Seebek załatwi najlepiej. Nie opuszcza bazy, i nie lata na żadne zadania, zwyczajnie nie ma na to czasu, większość 
agentów coś od niego chce i co raz go ponagla. 

Oddział 9 - Jest specyficzny. 
Kleopatra - Człowiek - Żołnierz
To  pseudonim  artystyczny.  Była  aktorką.  Posiadała  nieziemskie  ciało  i  zaraz  po  szkole  wpadła  w  nieciekawe 
towarzystwo.  Zajęła  się  kręceniem vidów dla  dorosłych  i  vidów  klasy  D.  Brała  udział  w  co  najmniej  czterech 
częściach "Gliniarzy-wilkołaków kontra radioaktywne zombie wampiry" seria miała sporą rzeszę wiernych fanów. 
Wszystko szło miło, aż do czasu kiedy nagle ziemię napadli żniwiarze. Kleo po trzech częściach mordowania zombich 
jakoś wiedziała co robić i świetnie wczuła się w rolę. Okazało się że ma niemały talent do zabijania zombich za  
pomocą karabinów szturmowych. Dziewczyna zaadoptowała się do warunków wojny i wstąpiła do ruchu oporu gdzie 
walczyła z barykad. Jej inspirująca odwaga, wygląd i działania sprawiły że awansowała na w ruchu oporu, dowodziła 
własnym komandem dywersyjnym. Szybko się ucząc i szczerze nienawidząc zombich, po wyzwoleniu ziemi chciała 
dalej  je  zabijać.  Była  w  grupach  ścigających  wszystkie  przejawy  zindoktrynowanych  zombich.  Stała  się  więc 
doświadczonym żołnierzem. Po wyzwoleniu ziemi wstąpiła  do SID,  by ja  twierdzi,  móc wyzwalać inne planety.  
Czasem trudno wyczuć czy ona mówi na prawdę czy tylko bawi się swoimi filmowymi kwestiami.

Zdolności: OmniBlade, OmniBolt. Szkolenia: Zawadiaka.

Asaja - Asari - Adept

Jest dojrzałą asari. Po ojcu salarianinie odziedziczyła ogromną ruchliwość, ciekawość i niecierpliwość. Po skończeniu 
akademii biotycznej dużo wędrowała po przestrzeni asari, została korepetytorką biotyki, potem nauczycielką. Kilkaset  
lat spędziła w akademii ucząc pokolenia asari jak wyzwolić swój biotyczny talent. Teraz po raz pierwszy w życiu 
sama  wstąpiła  do  armii,  na  wieść  o  upadku  Thessi.  I  okazało  się  to  niezbyt  proste.  Mimo dużych  możliwości  
biotycznych nie udało się jej awansować wyżej starszego szeregowego. Nie dokonała żadnych aktów odwagi, wolała  
się trzymać z tyłu i zapewniać wsparcie lub ochronę sojusznikom. Cóż ma talent do nauczania, ale mimo bojowych 
zdolności,  żołnierz  z  niej  nie  najlepszy.  Mimo  wielkiej  mocy  pozostaje  w  walce  kompletnym  żółtodziobem. 
Ruchliwym i nierozważnym żółtodziobem. 

Zdolności: Podniesienie, Osobliwość, Bariera biotyczna, Pole zastoju. Szkolenia: Czysta biotyka.

Sophia cały czas towarzyszy swoim ludziom. A obie podwładne się jej bardzo karnie słuchają. Pewnie było by gorzej  
gdyby dostała bardziej doświadczonych agentów. 

Statek
W bazie jest 12 statków. Zostały powierzone SID przez armię Przymierza by zapewnić agentom możliwość 

swobodnego poruszania się.  S6-Ważka to coś w rodzaju bardzo ciężkiego myśliwca.  Zwiększono masę i  wielkość 
pojazdu by móc wyposażyć go w możliwie duże działa Thanix. Ich wielkość wynikła z ekonomii budowy dział i statku.  
Eskadra tych ciężkich myśliwców dysponowała znaczną siłą ognia. Teraz działa Thanix wymontowano by zwolnić  
miejsce dla załogi. Wolna przestrzeń porównywalna jest do średniej kawalerki. Duży pokój wielkości małego salonu, 
pokoik z łazienką, pokoik z kuchnią, przedpokój i to w sumie wszystko. W jednej ze ścian jest coś w rodzaju plastra 
miodu, są tam kapsuły sypialne dla załogi, ale mogą posłużyć i za kapsuły ratunkowe. I być wystrzelone. Statek jest  
więc po prostu bardzo dużym promem. SID wyposażyło takie statki w niewielkie ale precyzyjne bomby, by mogły w  
trudnej  sytuacji  zapewnić  wsparcie  z  powietrza  bombardując  wroga.  Ważki  nie  są  szybkie  ani  ciche  więc  
interweniowania nimi w walkę unika się w miarę możliwości. 



Pilotem statku  przydzielonego  do  oddziałów 8  i  9  jest  Baszta,  batariański  gbur,  w  dodatku  kobieta.  Jest  
średnim pilotem więc jakichś trudnych manewrów lepiej jej nie powierzać. 

Baszta – Batarianka - Pilotka

Baszta czuje się głęboce dotkniętna faktem że siedzi w ludzkim statku, a już fakt, że musi oddychać tym samym 
powietrzem co kilku innych ludzi uważa za poniżające. Jeśli ktoś zdoła poznać ją trochę lepiej okaże się że na w 
baratiańskim układzie Bahak, który Shepard zniszczył przekaźnikiem masy, Baszta straciła męża, dwójkę dzieci  i 
oboje  rodziców.  A przeprowadzili  się  tam  po  tym  jak  nie  mogli  kolonizować  planet  zajętych  przez  ludzi  na 
skaliańskim  pograniczu.  Nie  ma  już  bliskich.  Do  armii  wstąpiła  jako  czarna  wdowa,  mścić  swoje  krzywdy.  A 
towarzysze z jej oddziału, niemal doszczętnie wyginęli, w bitwie o ziemię.

 
Załoga  postaci  niezależnych  jest  bardzo  żeńska.  Jest  to  wynik  losowy,  nie  planowany.  Narrator  może  dowolnie 
modyfikować wszystkie parametry. 

02 - ILLIUM

Po wylądowaniu oba oddziały zbiorą się przy stole na środku salonu ważki. Sophia będzie chciała jak najszybciej 
ruszać na poszukiwania bo z każdą chwilą zaalarmowani zindoktrynowani mogą zacierać ślady i się kryć. Terah nie 
będzie pewny czy zindoktrynowani czują się aż tak zagrożeni, przecież jedynie wpadł jeden z ich transportów. Mogą  
dalej  działać według swoich planów. Przecież nie dbają przesadnie o straty w ludziach. Gracze mogą dyskutować,  
Narrator powinien podchwycić ich dobre pomysły i jakoś nagrodzić. Terach wyśle swój oddział na miasto a sam uda się  
do siedziby policji, porozmawiać ze swoimi znajomymi z czasów kiedy był na Illium. Jedna z nich jest kapitanem 
policji, dostęp do sieci kamer i policyjnej WI z pewnością się przyda. 

Gracze sami w Illium. To są niskie dzielnice, pod starportem, ale wciąż ładne. Mimo wielu uchodźców, z  
różnych ras próbujących się zaciągnąć na statki oferujące prace w koloniach czy na spustoszonych planetach. Wielu 
oddało się w niewolę i czeka na statki zabierające ich do placówek korporacji w układach terminusa. Widać w tych  
ludziach desperację. 

Jest tu spore centrum handlowe, pełne straganów z całej galaktyki. Małe, eleganckie, wielorasowe burdeliki  
zapraszają marynarzy i  żołnierzy.  Kolorowe bary i kluby nocne zapraszają trunkami i  dobrą muzyką.  Kaznodzieje 
głoszą swoje słowo na ulicach. Przechodzi pochód protestujący przeciwko wyleczeniu genofagium, rząd powinien coś z 
tym zrobić. Z drugiej strony idzie protest przeciwko przyjmowaniu uchodźców z zewnętrznej przestrzeni cytadeli i 
układów terminusa. Jakiś batarianin nawołuje do nienawiści na tle rasowym, oczerniając ludzkość. Głównie za ich 
groźną ekspansywność i wszelkie zło na świecie. „Wszyscy poparliśmy ich armię! I co? Odzyskali ziemię i nie ruszyli  
by  wyzwalać  inne  planety.  Stali  na  orbicie  kiedy  Palaven,  Tessię  czy  batariańską  strefę  dziesiątkowały  pomioty.  
Mordując bezbronnych cywilów! Dbają jedynie o siebie!” oraz „Shepard was okłamał. Wykorzystał do walki o swoją  
planetę i porzucił. Nawet Balak walczył i oddał życie w jego wojnie. Oszukany i porzucony jak my wszyscy! To nie  
bohater! To ludobójca który posłał nasze siły na tę rzeź i zniknął!” .  Graczy będą zaczepiać volusy oferujące tanie 
przefabrykaty i rozmaite części z odzysku. Punkt werbunkowy zaćmienia poszukuje odważnych Asari i ludzi znających 
się na broni. Jacyś przemytnicy wystawili stragan z turiańskim medi-żelem, sądząc po oznaczeniach pochodzącym z  
piractwa.  Grupa  salariańskich  lekarzy  prowadzi  akcję  zbierania  krwi  różnych  ras,  nie  wiadomo  czy  do  badań 
genetycznych  czy  na  potrzeby armii.  Każdemu  krwiodawcy dają  5  kredytów.  Łowcy nagród  z  krwawej  hordy z 
układów terminusa chodzą z plikiem zdjęć poszukiwanych osób i na każdego spoglądają z mordem w oczach. Ich oczy 
zdradzają euforię narkotykową.  Więc są jak krogańskie,  chodzące bomby zegarowe.  Aż trudno się  wyrwać z tego 
wielokulturowego tygla. 

Gracze mogą się albo zanurzyć w obrzeżach starportu, zwyczajnie zwiedzając. Mogą szukać dla siebie nowych 
broni, ulepszeń, technologii, zapasów... i zwyczajnie czekać aż Terach im wyda jakieś ściślejsze polecenia. Mogą też  
wyjść na dzielnice mieszkalne i sami szukać czegoś podejrzanego. Narrator powinien podchwycić każdy dobry pomysł 
jaki zgłoszą. Kiedy już się czymś bardziej zaaferują... Uderzy bestia.

03 - ZASŁONA DYMNA

Zadzwoni  Sophia mówiąc że jej  oddział  właśnie jest  atakowany przez  szalejący pomiot  żniwiarzy!  Który 
masakruje właśnie siły policyjne Illium! 

Odezwie się Terach. „To zbyt brutalnie oczywiste jak na zindoktrynowanych, nie sądzicie? Myślę że to zasłona  
dymna mająca nas zająć. Musieli się dowiedzieć o naszym przybyciu i chcą nas teraz zająć.”  Poczeka na zdanie graczy 
i ich interpretację „Chcecie upolować to cholerstwo czy prowadzić śledztwo? Bo ja chcę wiedzieć skąd to wylazło i kto  
to wypuścił. Mogę to ustalić sam, a wy spróbujecie zmniejszyć straty w ludziach wspierając oddział 9. Albo szukajcie  
śladów sami  a oni  sobie  poradzą,  pewnie  tylko  dłużej  im to  zajmie.  Tak  zdołamy się  dowiedzieć  więcej” .  Muszą 
zadecydować. 



Walka  z  Brutalem  jest  trudna.  To  nie  jest  standardowa  bestia  jaką  mogli  spotkać  na  polach  bitew  ze 
żniwiarzami. Hybryda jest o połowę większa, dwa razy bardziej opancerzona i posiada silne tarcze energetyczne. Ciska 
samochodami,  rozbija  ściany budynków,  przebija  rury  wywołując  fontanny wody.  Dobrze  ciśniętym samochodem 
niszczy helikopter który rozbija się nieopodal graczy, niszcząc pół budynku. Bestia jest zwinna, szybka i trudna do  
powstrzymania. Zaś siły policyjne nie dysponują technologią i sprzętem komandosów, tak jak gracze więc nie mają 
szans w tej walce. Jedyne co mogą to ostrzeliwać przeciwnika odkształceniami, próbując nie dopuścić do odnowienia  
jego tarcz i powoli je niszcząc. Gracze mając technologię, specjalistyczne amunicje, mocną broń i moce techniczne czy 
biotyczne mogą zdziałać znacznie więcej. 

Celem bestii jest zrobienie jak najwięcej chaosu, ale nie zignoruje nikogo kto do niej strzela. Skacze więc na 
graczy, mota w nich samochodami, wspina się na balkony ruinójąc kolejne piętra uchodząc ze strefy rażenia. Kiedy 
wreszcie padnie, to niech ta walka da graczom satysfakcję. 

Jeśli gracze zdecydują się podzielić i zająć śledztwem w czasie walki, lub zupełnie się w nią nie włączą, Brutal  
zdziała dwa razy więcej zniszczeń i ofiar w ludziach. Ale trafią na ślad. Na początku drogi chaosu jaki wywołał stwór 
jest jedna przewrócona wielka ciężarówka. Ślady skrzepłej posoki i smaru w środku sugerują że to w niej przyjechał  
Brutal. Możliwe że był nieaktywny w trakcie podróży. Jeśli znajdą się w tym miejscu szybko, ostrzela ich z zaskoczenia  
turianin.  Potem rzuci w nich granatem. To on jest  kierowcą tej ciężarówki.  Jeśli  przybędą tu później będą musieli 
wyszukiwać i uspokajać i przesłuchiwać świadków. Nie jest to łatwe „Turianin, jakieś znaki szczególne?”, „Jak to?  
Przecież wszyscy turianie wyglądają tak samo!”. Jeśli wszyscy skupią się na walce turianin ucieknie daleko i trudno 
będzie go znaleźć. Jego celem jest zabicie tych ludzi z SID których nie zatrzyma lub nie zabije Brutal. Więc pewnie  
obmyśli jakichś zamach. Jeśli walka z brutalem zajmie długo to jedynie Terach zajmował się śledztwem. Za pomocą  
swojej koleżanki w policji ustali zajście z kamer policyjnych i będzie go szukać na obrazach za pomocą policyjnej WI. 
Jego samego nie znajdzie, ale zdoła ustalić jego nazwisko i adres. Gracze mogą go spotkać potem, albo zostać przez  
niego zaatakowani. Lub mieć poczucie że zindoktrynowany terrorysta zwyczajnie im uciekł i stanowi zagrożenie. 

Turianin zwie się Lagius i jest zindoktrynowany. Pościg za nim to seria strzelanin. Nie dba o własne zdrowie,  
musi jedynie wykonać swoją misję,  zabić graczy.  Chce ich wprowadzić na most nad ulicą i odstrzelić kiedy będą 
usiłowali  do niego dojść.  Jego przewagą jest  znajomość  terenu,  zaplanował  swoją  ucieczkę tak by znajdować się  
zawsze w korzystniejszej pozycji strzeleckiej. Jest zwinny i świetnie się wspina, jakby trenował parkour. Ma też pełną 
torbę granatów odłamkowych i kilka min zbliżeniowych. Ale dobrze wyposażeni i liczniejsi gracze pewnie w końcu go  
dopadną. Jeśli im się uda i zdołają złapać go żywcem, tym lepiej. Zostanie przetransportowany przez grupę Sophi na 
posterunek policji i zamknięty. Ale milczy jak grób. Terach, ciągle jest w kwaterze policji przed monitorami. Prześle  
graczom adres domu Lagiusa. „Nie mamy pojęcia co można tam zastać, zachowajcie szczególną ostrożność”.



Naszkicowałem szybką mapę. Może posłużyć zarówno jako pole walki z Brutalem, jak i do obmyślania trasy ucieczki  
Turianina. 

04 – DOM LAGIUSA

Lagius mieszkał w blokowisku. W zamku wejściowym trzeba złamać kod, lub wyważyć drzwi. Miał nieduże 
dwupokojowe mieszkanie. Wygląda ono zupełnie normalnie, salon, sypialnia oraz niewielka kuchnia i łazienka. Jest tu 
stół, łóżko, trochę prostych mebli. Cała jedna ściana jest szybą za którą jest wąski balkon z widokiem na starport. Na  
środku pokoju stoi metalowy kosz w którym Lagius spalił  większość swojego dobytku, a w zasadzie wszystko co  
pozwalało by go zidentyfikować. Nie sądził że policja tak łatwo podzieli się swoimi danymi z SID, skoro Illium nie jest  
pod jurysdykcją rady. 

Ale wiedział  że może zawieść i  na wszelki  wypadek gdyby SID przeżyło,  zostawił  im w szafie  pokaźną 
bombę. Bomba uzbroi się automatycznie kiedy jej czujnik światła zarejestruje zmianę. Na wyświetlaczu pokaże się 
szybko malejąca liczba 10. To zbyt mało by uciec z pokoju, ta bomba ma duży zasięg. 

Gracze mają szansę znaleźć bombę bez jej aktywowania jeśli są paranoicznie ostrożni, lub z jakichś powodów 
zasłonią całe okna i będą badać po ciemku. Rozbrojenie jej to prosty (+20) test materiałów wybuchowych. 

Aktywna bomba jest problemem. Tu może się skończyć cała przygoda jeśli gracze zwyczajnie zginą. Gracze 
mają całą turę, czyli wszystkie swoje akcje na znalezienie rozwiązania. Mogą tradycyjnie, przecinać jej kable, testując 
Materiały  wybuchowe.  Ale  sprytne  pozbycie  się  bomby również  jest  możliwe.  Na  przykład  jeśli  jeden  z  graczy 
podniesie ją biotyką a drugi wypchnie przez okno falą uderzeniową. Albo jeśli za pomocą omniklucza spróbują oszukać 
jej czujniki i  dezaktywować. Ba mogą nawet wysłać na sądzie za okno w dal, lub znaleźć tuzin innych szalonych 
rozwiązań. 

- „Taka bomba” - zauważy Terach jeśli mu prześlą zdjęcia lub zdadzą relację - „to nie błahostka. Lagius nie  
zdołał by jej skonstruować samemu, jest zbyt profesjonalna”.

Trudny test  śledztwa  (-10)  pozwoli  wygrzebać  ze  sterty  popiołów spaloną  plastikową  kartę.  Z  jej  paska 
magnetycznego za pomocą omniklucza da się wydobyć skrawki informacji. Jest to karta pracownicza firmy Tanea.  
Trzeba ją odbić kiedy się przychodzi do pracy i odbić wychodząc. Służy do kontroli spóźnień i nadgodzin. Przesłanie 
tych danych Terachowi pozwoli mu błyskawicznie ustalić miejsce pracy Lagiusa. I wysłać tam graczy. Da to tyle że  
gracze mają szansę zdążyć na końcówkę ewakuacji zindoktrynowanych z tej placówki. Jeśli nie znajdą karty, Terach 
będzie dobrą godzinę przegrzebywał policyjne kamery i bazy danych zanim odkryje miejsce pracy Lagiusa. Policja  
raczej słabo kataloguje mieszkańców starportów, uchodźców i firmy transportowe, od tego są celnicy. 

05 – FIRMA TRANSPORTOWA TANEA

Gracze którzy działają szybko, mogą zdążyć by zobaczyć końcowe fazy ewakuacji. Wyjeżdża z firmy kilka 
ciężarówek (pojazdy naziemne).  Jeśli  obserwują zamiast  wkraczać,  mogą podać Terachowi dane ciężarówek by je 
śledził. Ta ewakuacja nie jest normalna, widać w tym ślady spisku zindoktrynowanych. 

Gracze którzy nie są aż tak szybcy mogą zdążyć zobaczyć jak z budynku wychodzi A.X. i zamyka za sobą  
drzwi na klucz. To jego powinni śledzić. To on prawdopodobnie dowodzi tą komórką zindoktrynowanych na Illium.  
Możliwe że nie podejrzewa że SID przebiło się przez jego zasłonę dymną to najlepsza szansa by wyśledzić główną  
kryjówkę. 

Gracze którzy dziali wolno i dokładnie, mogą po teście śledztwa wypatrzyć kamerę jednego z bankomatów 
która być może zarejestrowała zajście. Sam skład firmy przewozowej Tanea jest czysty, niewiele tu śladów ewakułacji,  
ale wiadomo że miała miejsce, każdy zapytany przechodzień wyjaśni że Tanea była jeszcze dziś rano otwarta. Jedyny 
trop to owo nieszczęsne nagranie z bankomatu. Uzyskanie go na Illium to kłopot. Trzeba się udać do placówki banku, 
wyłożyć problem niechętnym do współpracy sekretarkom, potem asystentkom, potem szefostwu. Wszyscy zadają masę 
zbędnych pytań o śledztwo i obrażają się za brak odpowiedzi. Bez wysokich zdolności dyplomatycznych można jedynie 
wysłać wiadomość do Kapitana McGash'a by jakoś naciskał rząd Illium by ci nacisnęli bank. Będzie to trwać aż do  
wieczora. Inną opcją jest łapówka, ale gracze muszą ją wyłożyć z własnej kieszeni i nie będzie ona mała. Nawet jeśli  
uda się szybko wyciągnąć naganie od aroganckich Asari to Terach powie „Dam głowę że sprzedadzą to samo nagranie  
handlarzowi cieni, cerberusowi i każdemu wywiadowi jaki się nawinie. Nasze śledztwo przestało już być tajne, tylko  
czekać aż wieść spłynie do zainteresowanych i czmychną z planety, porzucając nam jakieś ochłapy, lub kolejne bomby”.

Mając nagranie z kamer Terach może rozpoznać na nim A.X.  Kazać namierzyć jego samochód (latający)  
policyjnej WI by przeszukiwała kamery uliczne aż go trafi. Terach opuści posterunek policji i swoją znajomą asari i  
ruszy dołączyć do graczy. Będzie jednak w kontakcie z policją i WI. 

06 – UCIEKAJĄCY KRÓLIK

Nie jest łatwe. Jeśli gracze nie potrafią pilotować latających taksówek nie jest możliwe by skłonili je do lotu  
wbrew ustalonym trasom. A jest  to  niezbędne przy śledzeniu innej  latającej  taksówki.  Jeśli  umieją  pilotować i  są 



dyskretni mają szansę sfotografować A.X. oraz jego kierowcę. 
Terach  zidentyfikuje  go.  To Aaron Land,  podejrzewany o  dezercję  człowiek  ze  zdobytej  przez  żniwiarzy 

kolonii. Podejrzewano go bo przeżył. Możliwe że został zindoktrynowany po ataku, lub że sabotował kolonię przed  
atakiem bo spora część dział przeciwlotniczych zawiodła. Jeśli tak, to ma na sumieniu 4000 ofiar. Zdołał zniknąć, SID 
się nim interesowała jako podejrzanym, ale to pierwszy dowód na to że trzyma ze zindoktrynowanymi. Trzeba na niego 
uważać.  W  swojej  kolonii  górniczej  był  specjalistą  od  materiałów  wybuchowych,  prawdopodobnie  bomba  w 
mieszkaniu Lagiusa to jego dzieło. 

Śledzenie nie jest łatwe, pojawia się tunel w którym A.X. znika. Gracze nie mogą tam wlecieć bo to zamknięta  
strefa poza starportem i blokada antyuchodźcowa ich nie przepuści w latającej taksówce. Gracze muszą zejść na ziemię. 
I szybko skołować jakiś naziemny środek transportu. Wystarczy motor czy nawet szybki sprint. Śledzony pojazd niknie  
w tłumie podobnych, tylko test czujności i szybka reakcja pozwoli go nie zgubić. A teraz jest poza zasięgiem kamer  
ulicznych więc poza zasięgiem skanującej ulice WI. Terach dołącza do graczy w swojej latającej taksówce (ta może 
latać po tej dzielnicy miasta). 

A.X. wraz z Aaronem wylądują przed restauracją „Blue Flower” i wejdą do niej. 

Restauracja nie wpuści gromady uzbrojonych po zęby najemników w bojowych pancerzach noszących ślady 
niedawnej walki lub wybuchu. A ich uprawnienia śledcze na Illium są ograniczone. Zaś machanie im odznaką SID  
przed oczami wywoła coś w rodzaju paniki „Na łaskę Bogini! Zindoktrynowani? Tutaj! Myślicie że podłożyli bombę?  
Mają jakieś wirusy?”, a to podchwycą wszyscy klienci. Terach zaproponuje by jeden z graczy ściągnął zbroję i założył 
szybko zwykłą bluzę ze sklepiku na ulicy. Zorientuje się co jedzą A.X. i kiedy mają wyjść, może zdoła coś podsłuchać. 
Sam zostanie pilnować ekwipunku. 

Gracz śledczy w bluzie nie znajdzie ani A.X. ani Aarona w środku. Może wypytywać o nich kelnera. Ale musi  
to zrobić inteligentnie. Może się podawać za detektywa, dziennikarza czy pod prostu dać mu łapówkę.  „Tak byli tu,  
często nas odwiedzają. Mają tu firmę niedaleko, wychodzą drzwiami przez zaplecze bo tuż za rogiem”. 

07 – JAK TO UGRYŹĆ

Kryjówka to spory budynek. Dwupiętrowy, przemysłowy, nie ma biura czy recepcji. Ale wkraść się do środka  
można w zasadzie z każdego zaułka. Terach zwoła naradę w jednym z zaułków nieopodal. „Trzeba się tam wkraść nie  
wzbudzając alarmu. Dostać do ich komputerów i pobrać dane. Musimy wiedzieć co planują. Przyda się wszystko,  
maile, teksty, plany, mapy, co znajdziecie. Pewnie kiedy się zorientują że mają intruza zniszczą dyski z danymi i uciekną  
zostawiając płotki by osłaniały odwrót”. Doda też „Druga sprawa. To nie są amatorzy. Mają zasoby i dużą wiedzę, a co  
gorsza mają doktora Marcela. Dlatego nie możecie nawiązać żadnego połączenia wewnątrz budynku. Bo wzbudzi to  
natychmiastowy alarm. Przestawcie swoje omniklucze na tryb ciszy”. Gracze mają czas i okazję na przedstawienie 
swoich planów infiltracji budynku. Terach je z chęcią wysłucha. 

„Oddział  9  jest  zajęty  tropieniem miejsc  docelowych  ciężarówek  które  wyjechały  z  firmy  Tanea,  musimy  
wiedzieć co w nich jest i czy nie grozi to zamachem. Mogą być pełne kolejnych brutali. Więc wyślę im tylko naszą  
lokację i niech dalej zajmują się swoją działką.”

„Nie wiemy co jest w środku, to duży budynek. Ale możliwe że w większości nieużywany. Musimy pojmać A.X.  
najlepiej żywcem. Jeśli się uda Marcela i Aarona również. Ale naszym priorytetem pozostaje zapobieganie zamachom.  
Mają niezabezpieczony starport za rogiem, dadzą nogę jeśli choć na moment podwinie nam się łapa. Nie możemy sobie  
pozwolić na błędy.” 

„Ja spróbuję dostać się na dach. Uszkodzę ich systemy nadawania by rozproszyć ich uwagę i uniemożliwić  
ostrzeżenie innych grup terrorystycznych, czy wydanie rozkazów agentom. Potem zejdę na dół i spróbuję coś znaleźć  
samemu. Wy idźcie dołem i zorientujcie się co się dzieje, dopadnijcie dane, A.X. i  resztę zbirów. Jak najciszej, jak  
najmniej trupów.”

„I jeszcze jedno. Nie zawiedźcie mnie.”
„Wchodzicie za 10 min”
Terach  odchodzi,  planuje  użyć  szarży biotycznej  by przenieść  się  z  sąsiedniego dachu  na  dach  kryjówki 

zindoktrynowanych. Gracze mają chwilę czasu na przygotowanie się do akcji i przemyślenie zadania.  

08 – SOJUSZNIK

Wejście z zaułka jest... otwarte. Ktoś przepalił kraty za pomocą jakiegoś lasera. To świeże ślady. Nie wypada 
narzekać. Za oknem jest kawałek starego korytarza, drzwi do składu na szczotki i drzwi na salę składu. Jest tu ogromna  
ilość skrzyń, ustawionych w wielkie konstrukcje aż pod sufit. Po pomieszczeniu chodzi się jak w wąwozach. Są tu  
rodzaje półek, regałów pełnych zapieczętowanych skrzyń. Wiele ma stemple z odległych czasów. Są nawet skrzynie 
sprzed trzydziestu lat, a wtedy ludzkość nawet nie wiedziała że nie jest sama w galaktyce. Znaczy to, że skład stał tu i  
był załadowany zanim pojawili się zindoktrynowani. Przeszukiwanie skrzyń nic nie da. Nie ma w nich absolutnie nic  
ciekawego, są plastikowe miski, czy sztuczne palmy, bądź voluskie prefabrykaty i drobiazgi tak kiczowate, że się nigdy 
nie sprzedały. 

Gracze mogą testować Czujność (-10) by wyczuć że nie są sami w składzie. Jeśli im się powiedzie, zdołają 



znaleźć Vincenta zanim on znajdzie ich. Vincent ma na sobie biało-żółtą zbroję, plecak, i dużo broni. Tyle gracze zdążą 
zauważyć zanim Vincent zniknie kamuflażem. Gracze przyłapali go kiedy uzbrajał niewielki ładunek wybuchowy. „Nie 
jesteście zindoktrynowani” odezwie się z niewiadomego miejsca „Jesteście z SID, tak? Spokojnie wychodzę”. Pojawi 
się za graczami. Vincent to dobrze zbudowany mężczyzna w najwyższej jakości zbroi. Ma na boku szyi wytatuowane  
logo cerberusa. Jego twarz poorana jest kilkoma śladami po implantach i ma świecące implany zamiast oczu. Jego 
zbroja  też  pochodzi  z  cerberusa  ma nawet  jego  logo.  „Vincent  Raaz.  Ex-Cerberus,  agent.  Jestem tu by zniszczyć  
zindoktrynowanych” wyjaśni.  Gracze  mają  czas  z  nim  porozmawiać,  mogą  mu  zaufać,  lub  spróbować  walczyć, 
wówczas ostrzeże  ich że  to  z  pewnością  zaalarmuje  zindoktrynowanych.  Jeśli  się  będą  oburzać  spyta  ich  czy do 
Sheparda też by strzelali? A do całej masy inżynierów Tygla?  „Są tu ich siły zbyt wielkie bym dał im radę, nawet z  
waszą pomocą. Ponad pięćdziesiąt odczytów cieplnych, są dobrze uzbrojeni. Podjąłem decyzję że jedyny sposób to  
wysadzić ten budynek by się na nich zawalił. Podłożyłem już część ładunków mogę sprawnie dokończyć robotę. To  
jedyna droga by ich stąd nie wypuścić.”

Gracze raczej nie mogą na to pozwolić zważywszy że na górze jest Terach, a oni mają pojmać lub zabić A.X. i  
resztę. Jednak nie byli przygotowani na takie siły wroga. Nie mogą też wezwać wsparcia. By załatwić tę sprawę muszą  
współdziałać z Vincentem. 

„Moim zadaniem jest zniszczyć tę komórkę zindoktrynowanych. Nie jestem w Cerberusie ale mam kupę danych  
po nim. Pomaga mi to w śledztwie. Wy możecie iść dalej, spróbujcie się dostać do ich komputera i odkryć co planują.  
Odszukajcie też waszego kumpla i wynieście się z budynku. Spotkamy się w tej miłej restauracji po drugiej stronie ulicy  
i stamtąd wysadzę ten budynek. Eksplozja zawali go i nie zagrozi niewinnym.” Poda graczom niewielki komunikator 
„To technologia cerberusa, pozwala komunikować się w monitorowanej strefie” zapali na chwilę swój omniklucz i 
ustawi częstotliwość komunikatora „W razie kłopotów będziemy w kontakcie”. 

Vincent musi wracać do zakładania swoich ładunków. Gracze muszą zadecydować co robić. 
Możliwe że nie trzeba iść po Teracha, łatwiej było by odłączyć urządzenia uniemożliwiające komunikacje i 

powiadomić go by zawrócił. Urządzenia takie wymagają oprogramowania zwykłego komputera, tam mogą być też 
bezcenne dane śledcze. Parametry misji się zmieniły, muszą zaplanować co dalej. 

Współpraca  z  Vincentem  nie  jest  obowiązkowa,  gracze  są  bardzo  sprytni  i  mogą  podjąć  najróżniejsze 
decyzje. Jeśli mimo jego logicznych argumentów będą się upierać by go zaatakować, ucieknie znikając. Następnie  
sam wykona swoje zadanie i ucieknie.  Na nic się nie oglądając. 

09 – GNIAZDO ŻMIJ

Najlepszą drogą do przedostania się w górę jest tradycyjnie wentylacja. Kanały wentylacyjne w budynkach 
asari są węższe niż u ludzi i nie zmieści się w nich nikt o masywnej budowie. Ale dają tę przewagę że prowadzą na 
każde piętro i mają drabinki dla konserwatorów. Jeśli gracze mają jakieś specjalne oprogramowanie na omnilkucze 
które ułatwiało by im szukanie,  na przykład wyczuwanie pól  elektromagnetycznych czy coś,  będzie im łatwiej.  Z 
kanałów wentylacyjnych widać kolejno zbrojownię z kupionym chyba od piratów wojskowym sprzętem. 

Dalej pokój obrad. Tu jest A.X. oraz Aaron, oraz dziesięciu zindoktrynowanych różnych gatunków i profesji.  
Dużo tu  broni,  lepiej  nie  atakować  bo  podziurawili  by kanały wentylacyjne  jak  durszlak.  Planują  rozmieszczanie 
czegoś.  A.X.  wyraża  zaniepokojenie  czy  konstrukcja  bramy  głównej  starportu  jest  wystarczająco  krucha.  Aaron 
uspokaja go że miał dokładne plany konstrukcyjne i nie ma się o co niepokoić. Z tego co można zrozumieć A.X. czeka  
na skończenie jakiegoś urządzenia i ma opuścić z nim Illium, potem ma nastąpić jakiś sabotaż. Aaron niepokoi się o  
utracony transport końcowych części urządzenia, ktoś mógł wpaść na trop szajki. A.X. wyjaśni że od rana zajmuje się  
dokładnym zacieraniem śladów i poszlak, szansa że ich wytropią jest bardzo niewielka. Niepokoi się natomiast czy bez 
doktora zdołają dokończyć urządzenie.  Aaron zapewni  że jak tylko dostanie części  dokończy je według planów, a 
doktor zabezpiecza placówki innych grup. Jest tak wiele pracy przed powrotem Doskonałych...

Dalsze pomieszczenie to serwerownia. Można tu wyjść i ogłuszając lub sztyletując jednego informatyka dostać 
się do komputerów. Urządzenia zagłuszającego jak na złość tu nie ma. Ale są cenne dane, trzeba je zgrać na omniklucz 
by złamać ich proste zabezpieczenie i swobodnie przeglądać. Jedne to spis towarów firmy Tanea w starporcie które  
zawierają bomby Aarona. Z tym spisem łatwo je będzie znaleźć. Sądząc po ich rozmieszczeniu, mają na cel uszkodzić 
starport by nie mógł przyjmować większych statków. Druga rzecz to plany jakiegoś urządzenia. Są one powiązane z 
planami  przekaźnika  masy.  To  urządzenie...  Służy  prawdopodobnie  do  tymczasowego  zmieniania  ustawień 
przekaźników masy.  Daje to możliwość na przykład dotarcia do zamkniętej  części  kosmosu w której  schowali  się  
żniwiarze. Przechwycenie tego urządzenia dało by przymierzu na przykład możliwość eksplorowania planet poza siecią 
przekaźników masy. Bądź wysłania sondy do przestrzeni żniwiarzy i ustalenie ich siły, kondycji i może planów. Co one 
tam  kombinują  od  sześciu  miesięcy?  Takie  urządzenie  otwiera  niezliczone  pokłady  możliwości.  Z  pewnością 
zainteresuje naukowców ze stacji Tygiel. W tym momencie komputer zgłosi transmisję wychodzącą poza budynek.  
Poda lokalizację źródła wskazując gracza i jego omniklucz. To gracz wysyła dane na zewnątrz budynku włączając  
alarm. Komputery zindoktrynowanych zamkną się  natychmiast.  A dane o urządzeniu znikną z omniklucza gracza,  
przesłane transmisją której nie można zatrzymać. Ktoś zahakował ten omniklucz, gracz może jedynie bezradnie patrzeć 
jak dane mu wyciekają dosłownie z rak.  



Po drugiej  stronie ulicy siedzący pod parasolką przy stoliku Vincent  pod kapturem, dołoży swój  datapad, 
uśmiechnie się, przyjmie od kelnerki szklankę i naciśnie na detonator. Budynek wybuchnie, a potem się zawali. 

09 – PANDEMONIUM

Narrator może rozdać graczom duże obrażenia. Budynek się zawalił ale fundamenty i ściany nośne utrzymały 
jego  konstrukcję  na  tyle  by  dach  i  górne  piętra  osiadły  na  nich  zamiast  runąć  zupełnie.  Ocalił  ich  geniusz  
architektoniczny i inżynieryjne doświadczenie budowniczych asari. A może to że Vincent nie miał czasu dokończyć  
rozkładania  bomb  kiedy  się  wmieszali.  Coś  się  stało,  ale  nie  ma  czasu  się  nad  tym  rozwodzić.  Tych  bardziej  
poszkodowanych trzeba wykopać. Trzeba odszukać zindoktrynowanych czy przeżyli czy nie. Co z Terachem. Co z 
resztą drużyny? 

Z ciemności wyskoczy zombie i rzuci się na najsłabszego gracza. Kiedy się szamotają, pęka podłoga i oboje  
osuwają się piętro w dół, do piwnicy. Po rozprawieniu się z Zompie. Trzeba się rozejrzeć. Sala piwnicy jest pełna... 
wysokich metalowych kolców z ponabijanymi na nich ludźmi, turianami, asari i różnej maści uchodźcami. Jest tego...  
dużo... dobre ze trzydzieści... Może czterdzieści. Trudno ocenić w ciemnościach... Musieli porywać ludzi od dawna...  
Na jednych zwłokach pozapalają się implanty, a potem zjedzie i upadnie na podłogę. Podniesie się. Zapalą się lampki  
na innych zwłokach. Armia się budzi... a w głębi słychać... wycie Banshiee... 

Pora się ratować. Decydować jak zapobiec wydostaniu się tej hordy na bezbronne miasto. Jak wyciągnąć tego 
gracza który spadł zanim go zjedzą żywcem lub nabiją na kolec. Potrzeba przede wszystkim światła. Używanie latarek 
na broni jest uciążliwe (-1 do każdego testu ataku). Jakby tego było mało przybywają też ocalali zindoktrynowani. Mają 
broń i wołają coś o osłanianiu ucieczki przywódcy, zabiciu heretyków. Prawdopodobnie A.X przeżył i ucieka. Nie ma 
jak  się  skontaktować ze światem z  zewnątrz,  wciąż  działa  jakiś  zagłuszacz.  Ani  za  bardzo nie  widać  wyjścia  na  
zewnątrz. 

Najlepszą drogą jest wycofanie się do zruinowanej sali z towarami. Tam można zbudować naprędce jakieś 
umocnienia ze skrzyń lub gruzu. Zza nich prowadzić ostrzał wszystkiego co wylizie z dołu. A przeciwnicy napierają  
hordami. Zindoktrynowani mają dobrą broń i granaty hukowo-błyskowe, którymi planują wykurzyć graczy zza osłon. 
Ale nie mają tarcz i szybko giną. Ale z dołu wychodzi jakiś Brutal (ten nie jest tak wzmocniony jak poprzedni), może  
dwa jak zbyt łatwo graczom idzie. W końcu pojawia się wściekła, biotyczna banshiee. Kiedy gracze jakoś desperacko ją  
uszkodzą, przybędzie Terach. Przed gruzem i wybuchem osłonił się biotycznymi mocami i barierami. Teraz zniszczył 
urządzenie  zagłuszające  i  podniesieniem odkopał  sobie  drogę  do  graczy i  może  ich  wspomóc.  Przede  wszystkim 
osłaniając przed pociskami Banshiee lub podnosząc zombie. 

Kiedy się zrobi bardziej desperacko przeciwnicy się wycofają, chyba by się przegrupować lub przemyśleć 
taktykę. Terach poprosi o wyjaśnienie paru kwestii. Najpierw który to kretyn otworzył połączenie wychodzące wbrew 
jego ostrzeżeniu. Potem, jego irytacja będzie tylko rosła, z każdą odpowiedzią. 

Jest czas by wezwać pomoc. Armia zombich, zindoktrynowanych i pomiotów się przegrupowała. Ich plan to 
puszczenie Brutala by porozrzucał skrzynie tak by zindoktrynowani i strzelające pomioty mogły prowadzić ostrzał zza 
nich.  Wówczas  mogli  by  zacząć  zdobywać  pole.  Ich  atutem  jest  kilku  zindoktrynowanych  mających  zdolność 
przeciążenie. Zdolni są w jednej chwili przepalić wszystkie paski tarcz energetycznych graczy. 

10 – ODSIECZ

Odezwie się w końcu Sophia ze swoim oddziałem. Wyjaśni że nie ma jak się dostać bo wielkie zwały gryzu są 
wszędzie. Ale spróbują je usunąć biotyką Asaji. Terach planuje przyspieszyć kopanie od swojej strony swoją biotyką.  
Ale gracze muszą go osłaniać i strzec, musi być całkowicie skoncentrowany. Ustawi sobie biotycznie lepszą zasłonę i  
zza niej będzie podnosić kawałki ścian i sufitu, odrzucając je na boki. Po kilku turach odgruzowywania wpada do 
środka światło  słońca.  Asajia  i  Terach powiększają przejście sukcesywnie  a  Sophia  i  Kleo wpadają  do środka by 
wesprzeć graczy swoim ogniem.  Wspólnie szybko udaje  się  powstrzymać resztę  tej  fali.  Kleo rzuca  kilka  flar  co  
znacznie ułatwia strzelanie i obronę, a Sophia ma przy sobie granaty inferno, a po odpaleniu tych swoich wszystkich  
hologramów jest jak żywy, gniewny czołg. 

Kiedy się wszystko uspokaja, obie dziewczyny i Asaja idą podobijać niedobitki, a gracze mogą się spokojnie 
wyleczyć medi-żelem. Siadają więc pod parasolem w ogródku restauracji i mają chwilę czasu by się zastanowić co 
zaszło. Odpowiedź ma Sophia, jest technikiem i po przebadaniu omnikluczy graczy stwierdzi że mają stale otwarte 
połączenie z... komunikatorem Vincenta. Prawdopodobnie Vincent wgrał im jakiegoś niespotykanego, nowoczesnego 
konia  trojańskiego.  Kiedy zgrali  dane  on  je  zgrał  do  siebie  i  wykasował  od  nich.  Nie  mają  więc  ani  danych  o  
urządzeniu, ani rozstawienia ładunków wybuchowych w starporcie. Terach nawet tego nie komentuje. Możliwe też,  
ciągnie Sophia, że Vincent dobrał się do wszystkich danych waszych omnikluczy, a to znaczy że zna lokację bazy SID. 

„To nie ważne”  sophia zdecydowanie uderzy w stół „trzeba szybko postanowić co robimy.  Ścigamy tego  
cerberuskiego agenta czy A.X. i jego bombowego kumpla?”

„Ścigamy zindoktrynowanych. To nasz misja tutaj. Po raporcie, dowództwo może posłać nas za tym Vincentem  
jeśli tak oceni zagrożenie które sprawia. Ale teraz mamy jasne rozkazy. Musimy powstrzymać zamach terrorystyczny w  
starporcie. Musimy pochwycić lub zabić Aarona, albo tego A.X. Nie ma ich ciał w kryjówce, od tyłu jest przejście  
którym mogli się wydostać. Oni nie mogą odpalić tych bomb. Z my musimy zachować choć resztki twarzy.” 

Urządzenie  które  budowali  zindoktrynowani  zostało wysadzone przez  bombę.  Widać  Vincent  potrzebował 



tylko jego plany. Ale czemu sam nie zdobył planów, czemu musiał posłużyć się graczami? Prawdopodobnie dlatego że 
nie mieścił się w kanałach wentylacyjnych. No i sam nie zamierzał stawiać czoła tej armii. Pewnie by się udał sam,  
gdyby miał przewagę i pewność że może zwyczajnie pozbyć się wrogów bombami. Jego pierwotny plan mógł zakładać  
wprowadzenie tej  armii  na pole ładunków wybuchowych,  potem zawalenie budynku.  Gracze którzy mu przerwali, 
wymusili zmianę tego planu. 

Jeśli gracze nalegają na to by ścigać Vincenta póki jeszcze trop jest świeży, Terach powie „Nie widziałem go,  
nie potrafię ocenić jakie stanowi zagrożenie. Jeśli uważacie że to konieczne, poślę was za nim. Ja sam wesprę oddział  
Spohi w poszukiwaniach A.X. i głównych celach misji. Ale jeśli jest problemem który można odłożyć na później, nie  
powinniście osłabiać zespołu ścigającego zindoktrynowanych. Mamy szansę całkowicie wykończyć tę komórkę” 

Terach może posłać graczy za Vincentem, jeśli dokładnie to zadeklarują. Tak chcemy iść za Vincentem. Jeśli 
wyczuje ich wahanie, niezdecydowanie i problemy z decyzją, utnie temat i pośle za A.X.   

11 – ŁOWY

Terach wsiada w latającą taksówkę i ponownie udaje się do policyjnej bazy. Gracze i oddział 9 mają iść do  
Starportu.  Test  koncentracji  gracza  który  widział  plany  towarów  z  ładunkami  wybuchowymi  pozwoli  mu  sobie 
przypomnieć ogólnie i z grubsza o które chodzi. Przynajmniej w części. Ma +1 do tego testu jeśli wpadnie na pomysł  
przyjrzeć się planom konstrukcji starportu i odszukać słabe punktu o których wspominał Aaron. 

W starporcie panuje tłok jak zwykle. Ludzie są tak zaaferowani swoimi sprawami że nie zwracają uwagi na 
kilku zbrojnych najemników. Gracz pamiętający rozkład szybko skieruje się do odpowiedniej  śluzy przy głównym 
filarze. Jest on obstawiony skrzyniami różnych towarów, różnych firm. Całe kontenery towarów i bagażu. Nie można  
ich po prostu przeszukać bo są zapieczętowane. A nie ma czasu na wzywanie straży celnej z uprawnieniami. 

Jeśli gracz nie pamięta gdzie są towary Terach wskaże Aarona którego wyśledzi za pomocą policyjnej WI, ale  
zrobi to dużo później, co da więcej czasu na ucieczkę A.X.

Taktyka zindoktrynowanych się nie zmieniła. Aaron stoi z wciśniętym detonatorem i daje szefowi czas by ten 
uciekł. Każda chwila jaką czeka jest dla niego zwycięstwem. Aaron specjalnie się nie ukrywał, chciał by go znaleziono 
przez kamery. Planuje tu zginąć. Gracze i oddział 9 go okrążą, on zaprezentuje wciśnięty detonator, wyjaśni że jak 
strzelą, puści i wszystko wybuchnie i się zawali. „Ilu wówczas zginie? Dwie setki? Cztery? Ile będzie trwać odbudowa  
starportu, paraliżując handel w Illium?” Aaron gada, trochę nawet leje wodę. Przywiera plecami do kontenera by nikt 
go nie zaszedł od tyłu. Tu się włączy Terach „On gra na zwłokę!” i zacznie szukać A.X.

Dobre pomysły trzeba promować. Jeśli gracze wyjaśnią mu że jeśli wysadzi starport zabije też swojego szefa 
będzie skonfudowany, będzie krzyczał że dał mu dość czasu na ucieczkę, że już go nie ma. Gracze mogą drążyć jego  
brak pewności, by tracił koncentrację. W końcu może być tak że zamknie detonator kapslem (tak że nie wybuchnie) a  
sam przyłoży sobie spluwę do brody i pociągnie za spust. 

Innym sposobem jest, jeśli gracze mają w drużynie kogoś z maskowaniem optycznym, spróbować zajść go 
cichutko,  wdrapać się  na kontener i  z zaskoczenia złapać go za rękę z detonatorem blokując podniesienie kciuka. 
Wówczas inny gracz musi szybko zastrzelić Aarona zanim ten podniesie palec. Ten manewr można wykonać i bez 
maskowania, ale będzie to trudniejsze. Samo sprawne złapanie ręki z zapalnikiem wymaga łatwego testu (+1) refleksu. 
Jeśli  mają  biotyka  lub  zasugerują  takie  rozwiązanie  Anaji  mogą uwięzić  Aarona  w bardzo  gęstym polu  zastoju  i 
zabezpieczyć mu zapalnik. Mogą też wpaść na inne dobre pomysły. 

Jeśli starport wybuchnie nie przeżyją tego wybuchu. 

Jeśli uporają się z Aaronem w miarę szybko Narrator powinien ich nagrodzić znalezieniem jakichś śladów po 
A.X. Bileterka wyjaśni że człowiek podobny do tego na zdjęciu, kupił trzy bilety na trzy najbliższe promy do trzech 
różnych miejsc. Ktoś zezna że był na jednym promie, odkupił ob jakiegoś uchodźcy płaszcz z kapturem i wyszedł. Inny 
powie że ten człowiek wydawał się podejrzany więc mu się przyglądał, ale czekał na właściwy prom więc przepuszczał 
kolejne. Był bardzo nerwowy, chyba się nie mógł go doczekać. 

Terach wyśledzi A.X. na kamerach dzięki policyjnej WI. Ale ze wskazówkami o płaszczu i miejscu pobytu  
będzie to znacznie łatwiejsze. A.X. Ostatecznie odleciał promem lecącym do koloni ludzkiej Pola Ferisa. Tej samej  
którą nie tak dawno napadli i wyludnili zbieracze. 

Ślady po Vincencie. Zniknięcie Vincenta było jeszcze lepiej zorganizowane. Przyleciał po niego nieoznaczony 
prom, nie wykrywalny nawet przez radary lotniska. Zawiadowca starportu był szczerze zszokowany kiedy wyjrzał za 
okno i zobaczył prom widmo, bezczelnie odlatujący z jego starportu, mimo że nie widniał na żadnych czytnikach. 
Żadnych innych wskazówek nie uda się ustalić. 

11 – ODDECH

Prom nigdy nie dotarł na Pola Ferisa. Miejsce jego pobytu / katastrofy jest nieznane. SID wciąż monitoruje tę  
kolonię ale póki co niewiele można zrobić. Trop się urwał. Gracze wracają do przekaźnika Sentry Omega a potem na  
Virmir, do bazy SID. 



Muszą zdać raport, niech przedyskutują ze sobą jak ma on wyglądać, biorąc poprawkę na to że Terach napisze 
swoją wersję. Lepiej by nie było zbytnich rozbieżności bo trzeba to będzie wyjaśniać na przesłuchaniach. Dowództwo 
uzna misję za brak sukcesu. Owszem udało się powstrzymać zamach i zniszczyć całą komórkę zindoktrynowanych. Ale 
brak schwytania A.X. ani doktora Marcela. Brak zdobytych danych o działaniach zindoktrynowanych, brak możliwości 
odszukania  takich  wskazówek (baza  zniszczona),  do  tego  samowolne  zaufanie  agentowi  cerberusa.  Ilość  pretensji 
przewyższa sukcesy. Terach nie wniósł podania o nagany. Nie poprosił też o rozwiązanie swojego oddziału i przydział  
nowych ludzi. Choć widać było po nim że się bije z myślami. Widać więc postanowił  dać graczom jeszcze jedną 
szansę. Może to Sophia go do tego namówiła. Ciężko ocenić. 

Gracze mają spokój i dobre 3 dni wolnego. Żadnych śledztw, żadnych przydziałów, żadnych śladów. Mogą  
męczyć Seebka aż im skonstruuje ulepszenia do broni. Mogą jeździć na patrole. No i mogą długo dyskutować o tej  
misji. O błędach, o tym co mogli przewidzieć, czego nie mogli... 

Get  programista  o  nazwie  Grono,  specjalista  konsultant  SID,  sprawdzając  omniklucze  i  urządzenie 
komunikacyjne cerberusa przyzna że to jeden z najbardziej zaawansowanych cichych koni trojańskich z jakimi się  
zetknęli (gety które w nim są). Omija zabezpieczenia w inny niż standardowe wirusy sposób, nie wzbudza podejrzeń.  
Może zabezpieczyć ich omniklucze w przyszłości na ataki  wirusowe tego typu. Napisanie szczepionki zajmuje mu 
niecałe półtorej sekundy. Grono uważa że to ciekawe tak podchodzić do zagadnienia wirusowania omnikluczy, samo 
zestrojenie częstotliwości wystarczyło do wgrania oprogramowania. Infekcja nastąpiła w momencie w którym Vincent  
wysłał graczom sygnaturę swojego połączenia by mogli się z nim komunikować. Urządzenie komunikacyjne posłużyło 
za nadajnik. Po przesłaniu danych dokonało samouszkodzenia. Prawdopodobnie by chronić technologię na bazie której  
powstało przed skopiowaniem jej. Sabotaż był na tyle skuteczny że Grono nie zdoła odtworzyć konstrukcji, a stwierdzić 
może tylko ogólniki. Ale jeśli rozumuje dobrze, ten mały komunikator ma podobną moc co spora antena nadawcza. 

Do bazy przywiozą resztki proteańskich znalezisk, które jakiś zindoktrynowany zamachowiec zbombardował. 
Utracono bezcenne dane które zawierały.  Wysłano oddział 3 i 4 by odszukali i przeprowadzili śledztwo w sprawie  
zamachowca. Resztki bezcennych proteańskich znalezisk były sprawą sporną, otóż hanarzy upierali się że artefaktów 
rozbudzaczy nie powinno się wydobywać. Całość może przybrać nieprzyjemny obrót polityczny. Następnego dnia do 
Bazy SID przyleciało kilka badaczek asari i dokładnie przebadało resztki. Były jednak bardzo zawiedzione. Wzięły 
trochę gruzu i odleciały. 

„Tylko tego nam brakuje by hanarzy się obrazili. Shepard ocalił ich planetę i teraz eksportują mnóstwo tych  
swoich jadalnych alg i wodorostów. Jeśli z powodu jakichś religijnych głupot wycofają swoją ambasadę z cytadeli,  
problem głodu może się pogłębić”

Gracze jeśli chcą mogą polecieć w dowolne miejsce galaktyki, o ile tylko wymyślą jakiś powód który łykną 
przełożeni. Mogą uruchomić swoje kontakty i spróbować zdobyć jedzenie o prawoskrętnej hiralności aminokwasów dla 
ośrodka. Albo przywieść zapas pochłaniaczy ciepła, lub innych przydatnych rzeczy. Na miejscu mogą się zajmować, 
przy okazji, dowolnymi, własnymi sprawami. 

Bo po trzech lub czterech dniach wezwie ich dowództwo. 

PD.
+1 za pokonanie Brutala w Illium.
+1 za zabicie Lagiusa.
+2 za schwytanie Lagiusa żywcem. 
 
+1 Znalezienie i nieaktywowanie bomby.
+1 Rozwiązanie problemu bomby.

+1 za zdobycie planów danych zindoktrynowanych, nawet jeśli tylko na chwilę.
+2 za walkę z falami zindoktrynowanych i pomiotów.
+1 za powstrzymanie Aarona przed wysadzeniem Starportu.

AKT II
12 – TROP

Ta sama sala ze ścianą-ekranem. Tym razem jest tu tylko oddział 8, czyli gracze i Terach. Kapitan McGash  
wejdzie jak zwykle zapatrzony w swój datapad. Spojrzy na graczy badawczo i wyjaśni co jest. 

„Mamy ślad. Ktoś kupował w układach terminusa analogiczne części  co zindoktrynowani.  Podejrzewamy,  
choć nie jest to pewne, że to cerberus chce odbudować urządzenie o którym pisaliście w raportach.” Wrzuci na ścianę 
kilka list zakupionych przedmiotów i spisów miejsc transakcji. „Byli jeszcze ostrożniejsi niż zindoktrynowani, kupowali  
w  siedmiu  partiach,  w  różnych  miejscach,  z  różnych  źródeł.  Wyśledziliśmy  ich  tylko  dzięki  temu  że  wiedzieliśmy  
dokładnie czemu się przyglądać.”  Wrzuci na ścianę jakąś trasę idącą przez kosmos „Nasi agenci sprzedali im więc  



brakujące elementy. Widocznie muszą się bardzo spieszyć bo nie byli przesadnie podejrzliwi, że nagle trafiła się taka  
okazja zakupienia wszystkiego co im brakuje. Zamieściliśmy w tych częściach nasze nadajniki. Przeleciały przez ponad  
dziesięć przekaźników, trzy razy zmieniały statek. Aż w końcu nagle zgasły. Możliwe że je wykryto i usunięto, ale wątpię,  
wykorzystali by je prędzej do zmyłki. Prawdopodobnie znalazły się w polu działania urządzeń maskujących. Tak czy  
inaczej zniknęły tutaj” wskaże miejsce na mapie „na Omedze”. 

„To mi się nie podoba” powie Terach „Zjednoczone armie najemników pod wodzą Arji wyparły cerberusa z  
Omegi.  Czemu jakakolwiek jednostka cerberusa ryzykowała by przebywanie na stacji  na której  wszyscy cerberusa  
nienawidzą i pragną niszczyć? Zbędne i głupie ryzyko.”

„Powiedziałem  co  wiem” mruknie  kapitan  „lecicie  na  omegę.  Inkognito.  Zbadacie  sprawę  na  miejscu,  
przywieziecie każdą informację jaką zdołacie. Odlatujecie jak tylko wyszykują statek, za jakąś godzinę.” Wyjdzie.

Gracze mają chwilę czasu na przedyskutowanie. Terach da im kilka wskazówek co do obyczajów panujących 
na Omedze. Ostrzeże że jak mu znowu wytną jakiś taki numer to rozwiąże oddział 8. To, jak bardzo jest zirytowany  
poprzednią  misją,  zależy od ilości  sukcesów jakie odnieśli  w niej  gracze.  Jeśli  sprawnie szukali  śladów i  działali  
rozważnie wyjaśni że może i nieźle tropią ale nich użera się z nimi ktoś inny. „Słuchajcie. Idziemy sami, bez wsparcia  
oddziału 9.  To mi  pachnie testem.  Dowództwo pewnie chce wiedzieć czy jesteśmy lojalni,  czy nam dobrze czy źle  
pójdzie. Liczcie się z tym że podczas tej misji góra patrzy man na ręce. Musimy wypaść naprawdę dobrze. Więc dajcie z  
siebie wszystko.” doda „Nie zdziwiłbym się gdyby nam wgrali geta na omniklucze by nas potajemnie obserwował”. „W  
takim przypadku, ich ostrożność jest zrozumiała, muszą wiedzieć czy znowu nie dogadacie się z cerberusem”.

Ostatnia chwila dla graczy przed lotem. Wizyta w zbrojowni i zakładanie pancerzy. Lot i zrzędzenie pilota. 

13 – OMEGA

Gracze nie lecą bezpośrednio na Omegę. Lecą na jakąś kolonię gdzie przesiadają się w publiczny prom lecący 
na omegę. Chodzi o to by nie drażnić Arii która z pewnością chciała by zadawać niewłaściwe pytania agentom SID. A 
dokładnie  monitoruje  wszystkie  przylatujące  na  jej  stację  statki,  poza  tymi  z  uchodźcami.  Statek  typu  ważka  
natychmiast byłby zidentyfikowany jako SID. Aria brała udział w bitwie o ziemię, sporo wie o armiach i układach. A za 
SID nie przepada, woli wywalać podejrzanych o indoktrynację przez śluzy, niż zawracać sobie nimi głowę. 

Promem lecą trzy rodziny uchodźców, osobliwy hanar, rodzina turian, kilku najemników z błękitnych słońc, no 
i  gracze.  W pancerzach  pozbawionych emblematów SID.  Mają  udawać małą  ale  profesjonalną  firmę najemniczo-
ochroniarską z układów terminusa. Ciekawskie błękitne słońca z pewnością zaczną wypytywać o ekwipunek, nazwy, 
powiązania, dopytywać się o przygody. Sami wracają po polowaniach na pomioty żniwiarzy do których wynajęło ich 
kilka korporacji. Pomioty nękały rafinerie paliw i huty na małych koloniach, trzeba było z tym skończyć. 

Na  omedze  panuje  tłok.  Dużo  uchodźców,  dużo  straganów,  jeszcze  więcej  niż  zwykle  przemocy,  więcej  
porzuconych  i  leżących  pod  murami.  Kiedy  Aria  odzyskała  stację  wielu  uchodźców  mogło  znaleźć  tu  miejsce,  
pozakładali  własne  interesy,  ekonomicznie  Omega  skoczyła  do  przodu.  Wielu  znalazło  pracę  w  firmach  i 
manufakturach,  które  nakręca  rynek  zapotrzebowania  przy  odbudowie.  Ale  wielu  nie  znalazło  pracy  i  stało  się 
niepotrzebnymi nikomu, nawet bez pieniędzy by opuścić to miejsce. Czasem wpadają tu łowcy niewolników i ściągają 
każdego zdrowszego z ulicy, czasem po prostu nie ma nadziei. 

Sklepy. Jest tu dużo sklepów z towarem wojskowym lub bojowym. Nic z najwyższej półki ale za to niedrogo.  
Ale po teście przeszukiwania można na tych straganach znaleźć coś naprawdę interesującego i używanego. Terach  
zarządzi że zaczną od wizyty w porządnym barze bo chce zjeść w końcu coś jadalnego a nie tylko te puszki w bazie.  
Będzie więc chwila na przedyskutowanie gdzie i jak iść. Według danych sygnał zniknął gdzieś w kapeluszu grzyba. Ale 
trasa  jaką  pokonał  nadajnik  jest  dziwna.  Mianowicie  zamiast  od  razu  skierować  się  do  kapelusza  stacji,  towar  
wylądował u dołu i środkiem stacji wjechał aż do góry. Terach che przejść się identyczną drogą, na wszelki wypadek,  
by nic nie pominąć. Oznacza to między innymi przejście przez teren opanowany przez worczów. 

Ciekawe miejsca Omegi.
Bar  zaświaty.  Został  poważnie  zmodernizowany.  Aria  usunęła  z  niego  wszystko  co  mogło  choć odrobinę 

przypominać jej cokolwiek co widziała na cytadeli. Ma więc więcej pięter, więcej ruchomych parkietów-wind, więcej 
hologramów płomieni i więcej barów. Atmosfera jest niesamowita, bogata, grzeszna. Tańczące asari, egzotyczne trunki, 
dobra muzyka. Każdy może próbować szukać tu informacji. Test śledztwa pozwoli dyskretnie zdobyć kilka plotek. Otóż 
dolne poziomy są  zamknięte z  powodu plagi  worczów. Bo cerberus  podczas swojej  okupacji  pozwolił  im się  tak 
rozplenić że nie opłaca się eksterminować tego paskudztwa. Zamknięto więc tę część stacji i czeka się aż wyzdychają z  
głodu. Worcze pewnie już pewnie zjedli swoje warreny i teraz zjadają się same nawzajem. 

Kapliczka archanioła.  Jest  to miejsce,  w zasadzie płaskorzeźba wykuta w ścianie i  pomalowana sprejami. 
Przybywają  tam  czasem  ludzie  zdesperowani,  pokrzywdzeni  czy  wykorzystani.  Zostawiają  zdjęcia  zabitych 
najbliższych, napisy z imionami katów, prośby o pomoc. Najemnicy kilkakrotnie niszczyli to miejsce, odbudowywano 
je gdzieś indziej, lub w dwóch różnych miejscach. A końcu Aria kazała zostawić te kapliczki w spokoju, „każdy ma 
swoje  własne  złudzenia”.  W każdym bądź razie  listów do zbawiciela,  zdjęć  ofiar  i  żali,  jest  imponująca  ilość.  Z 
oglądania samej kapliczki można poznać tyle okropnych historii. 

Batariański  kaznodzieja  głosi  stojąc  na  skrzyni.  Opowiada  o  tym  że  batarianie,  powoli  stają  się  rasą 



wymierającą,  więc wzywa by każdy batarianin wracał  do domu,  wracał  do hegemonii.  Tam potrzeba nam rodzin, 
potrzeba nam dzieci,  rąk do odbudowy. Tam są filary siły,  święte obeliski, które dadzą batarianom siłę.  Niech nie 
pozwalają się wykorzystywać wrogim rasom i fałszywym sprzymierzeńcom. Batarianie to piękna i dumna rasa, nie 
mogą dopuścić by zniknęła z galaktyki jak system Bahak w mgławicy Viper! Kaznodzieja zbiera też datki na ratowanie 
zruinowanej batariańskiej przestrzeni, idzie mu raczej słabo. 

Klinika  medyczna  Mordina,  jest  prowadzona  przez  ludzkiego  lekarza.  Cerberus  podczas  swojej  okupacji 
przetrzebił wszystkich obcych ale to ludzi jest teraz najmniej. Cerberus ich gdzieś porwał i wywiózł. Wszyscy ludzie 
którzy teraz mieszkają w dzielnicy to napływowi uchodźcy. Klinika cieszy się zaufaniem i ma imponującą kolekcję 
mechów obronnych. Dzielnicami dolnymi żądzą teraz błękitne słońca, mają huk roboty z worczami które wypełzają od  
czasu do czasu z jakichś kanałów i z krwawą hordą, próbującą przejąć wpływy w dzielnicy. 

Brama  do  złej  krainy.  Jest  zaspawana  i  zamknięta  metalową  sztabą.  Powstrzymuje  worcze  przed 
niepokojeniem  wyższych  dzielnic.  Z  tego  co  można  się  dowiedzieć  w  dzielnicy  worczów  jest  automatyczna 
oczyszczalnia ścieków całej omegi. Więc wchodząc tam gracze powinni mieć hełmy środowiskowe. Bramą wejścia nie 
ma. 

Jeśli gracze są nieostrożni na omedze, szybko zostaną ujęci i doprowadzeni przed Arię. „Chciałabym wiedzieć,  
co agenci SID robią na MOJEJ stacji? Ze zindoktrynowanymi sami sobie radzimy.”  Trudno jest kłamać Arii, dużo 
lepiej jej zaimponować, bo szanuje konkretny typ osób. Jeśli gracze będą pleść coś o wakacjach, czy czasie wolnym 
zostaną zapakowani w najbliższy prom i wywaleni z Omegi. Jeśli wyjaśnią podejrzenia o Cerberusie powie coś mniej 
więcej takiego: "Cerberus? Ech, jak ja go nienawidzę. Ale zakładam że planujecie go kopnąć mocniej niż ja planując  
ich po prostu wykopać z omegi. Działajcie zatem, ja dorzucę wam w razie czego wsparcia. "

Rozkaże,  jeśli  gracze  będą  chcieli,  odryglować  i  odspawać  bramę  do  terytorium worczów.  Ale  każe  też  
zaspawać ją zaraz za nimi. Mimo to nie będzie zdziwiona jeśli jeszcze kiedyś ujrzy któregoś z graczy. Efektem jest też  
wzmocnienie przez Arię kontroli nad przylatującymi i odlatującymi statkami. 

Bez rozkazów Arii dostać się na dół do terenów worczów jest trudniej. Ale wystarczy zapytać mieszkańców 
lub błękitne słońca gdzie się ostatnio przedarli i którędy wleźli. Szybko odkryje się kiepsko zabezpieczoną dziurę w 
ścianie. Błękitne słońca pozabijały worczów, zaminowały wejście i czekają na kogoś kto zatka dziurę. Mogą wpuścić 
graczy  do  środka  (zdezaktywują  miny  na  czas  ich  przejścia).  Terach  wyjaśni  że  idą  do  podziemi  w  celach 
ćwiczeniowych, bo jeszcze trochę a jego ludzie zupełnie wyjdą z wprawy. Szalenie rozbawi to błękitne słońca, ale  
wpuszczą bez problemów. W końcu mniej worczów to mniej problemów. 

14 – ZŁE KRAINY

Jest tu ciemno, po kostki brodzi się w cuchnącym szlamie, podobny szlam ścieka ze ścian. Śmierdzi tu nie  
tylko szlamem ale i  stęchlizną,  oraz rozkładającym się mięsem. Są tu  roje much i  komarów więc tylko turianie i 
kroganie nie są pogryzieni, reszta powinna po misji zatroszczyć się o jakieś immunowzmacniacze. Dalsza droga nie  
poprawia scenerii, ale wzbogaca ją o wielkie zardzewiałe pompy pracujące w głębi, kanały stojącego szlamu, dużą ilość 
stalowych podpór za którymi można się na szczęście schować. Bo szybko nadciągają worcze. Mają miotacze ognia, 
rozmaite pistolety, czy karabiny. Są głupie jak to worcze, ale jest ich dużo i są wściekłe. Kilku wynurzy się z kanału  
szlamu  by zaatakować z  zaskoczenia  tyły przeciwników.  Inni  rozstawią  jednostki  z  rakietami,  czy coś  na  kształt  
snajperów na górze. Poszczują graczy warrenami. Okazuje się że worcze mają się tu zaskakująco nieźle jak na izolację i 
brak pożywienia. Wygląda na to że ktoś ich sponsoruje.

Po przebiciu się do suchszej części powietrze się nie poprawi. Kiedyś były tu domy mieszkalne, teraz są to  
gniazda  których  wystrój  przypomina psie  budy.  Można to  odnaleźć kilka  skrzyń z pochłaniaczami  ciepła.  Albo z 
jedzeniem, chyba są to dary od tajemniczego sponsora. Test śledztwa pozwoli stwierdzić że są to zapasy przekazane od  
armii  turian  dla  krogan.  Wniosek  więc  taki  że  zostały  zrabowane  przez  piratów.  Mając  takie  dostawy,  worcze 
rozmnażają się dość szybko by uzupełniać swoje szeregi i nieustannie usiłować odzyskiwać niższe dzielnice Omegi. 

Terach  prowadząc  za  trasą  nadajników  odnajdzie  zwodzony  most.  By  go  wysunąć  trzeba  złamać  jego 
zabezpieczenia,  testem  zabezpieczeń  elektronicznych.  Kiedy  się  wysunie,  po  przeciwnej  stronie  rozłożą  się 
automatyczne wieżyczki cerberusa i ostrzelają graczy. Wcale nie będzie łatwo je zlikwidować. 

Bronią one wejścia do szybu windy. A nim da się wjechać na sam szczyt Omegi, aż do kapelusza grzyba. Tam  
wydrążona w skale jest tajna placówka cerberusa. 



Zaplanowałem trasę w której można strzelać i planować działania walki z worczami, zwyczajnie pisząc po niej, lub  
używając  czegokolwiek  jako  pionków.  Miała  ona  przypominać  level,  należy  przejść  od  windy do  przejścia  do 
legowisk worczów. 

15 – CERBER

Cerberus został wyparty z omegi, ale worcze blokujący dzielnicę na dole sprawiły że to miejsce po prostu  
przeoczono. Maskowane promy podlatują na dół omegi i podają ludzi lub towary windą, wszystko jest wygodne i nie  
budzi podejrzeń. 

Jest  to  placówka badawcza i  zaopatrzeniowa.  Jej  załoga to 25 żołnierzy różnych klas,  fanatycznie oddani 
cerberusowi. Jest tu koło 3 cywilów, którzy się podadzą, oni również mają wszczepy asymilujące. Dowodzi tą placówką 
doktor  Qen  Pao,  jedyna  niezindoktrynowana  w  tym  gronie.  Są  tu  składy  zaopatrzenia  dla  agentów,  głównie 
pochłaniacze ciepła,  bomby i granaty.  Ale można tu znaleźć i broń najnowszej generacji lub jakieś bardzo rzadkie  
ulepszenia. 

Żołnierze  cerberusa  będą  walczyć  jak  najskuteczniej,  bardzo  taktycznie,  mają  świetne  pozycje  obronne. 
Centurioni rzucają granaty dymne, snajperzy klasy Duch rozwalają graczom tarcze ilekroć ci się wychylą. A zabójcy 
klasy Nemezis, jest ich para, w najgorszym momencie pojawią się bardzo blisko za graczami, gotowi ich rozsiekać 
swoimi mieczami.  Strażnicy z tarczami dadzą osłonę szturmowcom,  nie  będzie  łatwo kiedy nie ma się  zbytniego  
manewru. Gracze bronią wejście do windy, przed nimi sala poczekalni i kawałek korytarza zza którego przychodzą 
wrogowie. Można się kryć tylko za filarami lub za rogiem ściany. 

Na koniec przybędzie ciężko opancerzony Atlas, dając graczom szansę zmierzyć się i z tym przeciwnikiem.

Po walce przyjedzie do graczy wysoka, zgrabna kobieta pochodzenia azjatyckiego. Nosi biały kitel naukowca 
z wielkim logiem cerberusa i okulary. Włosy upinają jej ładnie rzeźbione szpilki.  „Jestem Dr. Qen Pao. Dowodzę tą  
placówką. Mogła bym wiedzieć kto też mnie tu nachodzi?”

Doktor można potraktować różnie, Terach się nie wtrąca, bardziej go obchodzi sprawdzenie czy nie kryją się  
jeszcze jacyś przeciwnicy. Ale zabić jej nie pozwoli. 

„SID,  hmm.  Cóż,  już  dawno  chciała  odejść  z  Cerberusa,  tylko  warunki  rozwiązania  kontraktu  były...  
niesatysfakcjonujące.  Dlatego  czekałam grzecznie  aż  zabijecie  wszystkich  moich  ludzi.  Dobrze  więc  w  zamian  za  
ochronę SID obiecuję przekazać wszelkie tajne informacje na temat Cerberusa jakie posiadam. Zawieźcie mnie do  
swoich przełożonych.”



Trudno będzie bez użycia przemocy coś z niej wyciągnąć w tej chwili. Chce najpierw podpisać umowę na 
swoich warunkach a dopiero potem podzielić się wszelkimi informacjami. Terach się na zgodzi. 

Urządzenia zindoktrynowanych tutaj nie ma. Test zabezpieczeń elektronicznych pozwoli uzyskać dostęp do 
komputerów placówki. W jednym z nich są jakieś plany. Urządzenie, jest powiązane z dwoma projektami. Projektem 
„Działo” i projektem „Pocisk”. Z tego wynika że już powstało i jest w trakcie organizowania jakiejś operacji która trwa. 
Całość  jest  niezrozumiała  z  powodu ogólnych słów używanych zamiast  konkretów. Do póki  nie  ustalą  czym jest  
„Pocisk” albo co jest „Działem” niewiele mogą zdziałać. Jednak autorem tego listu jest V.R. 

Gracze mają czas przeszukać placówkę, ale terach zapowiada że przyśle tu techników SID którzy pewnie 
ustalą więcej. Pora zaprowadzić tę panią na dół, zapakować na ważkę i wracać na Virmir. 

Tutaj podobnie, całość scenariusza miała przypominać DLC więc kryjówka Cerberusa również musiała być poziomem 
w którym dało się planować taktykę walki. Strzelać z za winkli lub zachodzić wrogów od flanki. 

PD.

+1 za niezłapanie przez ludzi Arii.

+1 za przejście terenami worczów.
+2 za walkę z siłami Cerberusa.
+1 za powrót do bazy z Qen Pao.

AKT III
16 – PLANY

Szefostwo uzna całą akcję za sukces, ale i tak zażąda raportu. Dr. Qen Pao zostanie zabrana do jakichś kwater  
na  przesłuchanie  i  negocjacje.  A Gracze  mają  dzień  wolnego.  Mogą  spokojnie  opatrzyć  swoje  rany  i  zając  się  
ekwipunkiem, czy relacjami z Bn'ami. 

Pod wieczór przyjdzie wiadomość z koloni Pola Ferisa. Odnalazł się prom, którym uciekł A.X. 

Kapitan McGash jak zwykle wejdzie do sali. Jest tu oddział 8 i 9. 



„Nie wiemy nic” przyzna „Po prostu prom wrócił na Illium, ze stemplem dokowania na Polach Ferisa. Musiał  
więc ją jednak odwiedzić. Ale ani śladu jego pasażerów, ani śladu po A.X. nie ma. Możliwe że zostali porwani i nabici  
na smocze zęby lub poddani wpływowi urządzeń indoktrynujących. A.X. musi odbudować swoją komórkę.” 

„Wysyłam oba oddziały, bo nie mamy pojęcia czego się spodziewać. Wątpię by komórka miała taki rozmiar jak  
ta na Illium, ale z A.X. trzeba być ostrożnym.”

Wrzuci na ścianę zdjęcie satelitarne kolonii. 
„Kolonia  Pola  Ferisa  jest  niewielka,  została  pół  roku  temu  doszczętnie  wyludniona  przez  zbieraczy.  To  

pustynna planeta ale ma żyzną ziemię, pod szkalrniami hoduje się dobre jedzenie. Galaktyka potrzebuje tych kolonii. A  
możliwości dywersji jest dużo. Od zatruwania transportów żywności, po sabotowanie maszyn.”

„Jest szansa że A.X. poleciał jedynie się przesiąść na lot w inne miejsce. Ale znikający prom, jest sygnałem że  
uciekał do przygotowanej grupy. Możliwe że był tak pewny tego że wybuch starportu zatrze po nim ślady że nie podjął  
środków ostrożności mających nas zmylić. Jak pamiętacie nie uciekał na oślep pierwszym lepszym promem ale czekał  
na konkretny. To nie ucieczka, to był odwrót” 

„Parametry misji są podobne. Jeśli to możliwe złapać żywcem A.X. jeśli będzie jakiekolwiek zagrożenie że  
ucieknie, zastrzelić go. Odkryć jego plany i upewnić się czy ma, czy nie ma placówki zindoktrynowanych na Polach  
Ferisa. Jeśli jest, zlikwidować, ale tak by nic nie zdołało uciec. Priorytetem jest bezpieczeństwo kolonii, zapobieganie  
zamachowi terrorystycznemu, jeśli jakiś będzie, oraz bezpieczeństwo cywilów.”

Westchnie i gestem ręki wyczyści ścianę ze zdjęć. 
„Jak wrócicie, poinformujemy was o wytargowanych od Pao informacjach na temat Cerberusa i Vincenta. Ale  

teraz skupcie się na A.X. nie może się on nam wymknąć ponownie. Odmaszerować.”
Wyjdzie. 
Czas na przedyskutowanie misji w gronie obu oddziałów. Informacje pomocnicze do dyskusji: 
– Populacja 523 osoby. Większość to ludzie ale jest trochę turiańskich naukowców próbujących zaszczepić 

na Polach Ferisa żywność o prawoskrętnej hiralności. Jest koło setka salariańskich pracowników, głównie  
inżynierów, odpowiadają za kopanie studni i obieg wody w szklarniach. Dużo kobiet i dzieci. To głównie 
uchodźcy ze zburzonych kolonii. „To jakaś wiocha” skomentuje Kleo „Z pewnością hodują tam krowy i  
słuchają Cantry.  A poziom inteligencji  i  wykształcenia warunkuje szkółka niedzielna!” Terach utnie te 
spekulacje „Wszystko jedno. Jeśli jest szansa że żarcie się tam przyjmie to musimy to obronić. Nie wiem  
czy zauważyłaś ale połowa galaktyki nie dojada.”

– Obrona  to  cztery  baterie  dział  przeciwlotniczych  Thanix.  „To  pokazuje  jak  bardzo  istotna  jest  to  
placówka” zauważy Sophia „Mało w którą kolonię przymierze tak inwestuje.” Poza tym są tam oddziały 
milicji uzupełnianej przez kilka oddziałów mechów obronnych. 

– „Tu mi coś nie gra” zauważy Terach „w tak małym środowisku trudno jest ukryć zindoktrynowanie, ludzie  
znają się nawzajem i obserwują. Wyczują że coś nie gra. Komórki zindoktrynowanych działają w dużych  
miastach, tam łatwiej się ukryć i wyrządzić duże szkody”

– Trzy miesiące  temu  SID  było  na  Polach  Ferisa  i  aresztowało  miejscowego  Kaznodzieję.  Człowieka, 
Jonatana Ashtona.  Został  aresztowany za porównywanie w swoich kazaniach żniwiarzy do biblijnych 
fragmentów o demonach. Oraz utrzymywanie że są oni zwiastunem końca świata i nadejścia dnia sądu 
ostatecznego. Jonatan najprawdopodobniej nie był zindoktrynowany ale każde mieszanie żniwiarzy do 
jakiejkolwiek religii wywołuje czerwone światło u agentów SID. Zwłaszcza że Ashton chciał drukować 
swoje książki i je rozprowadzać. Ashton jest od tamtego czasu na obserwacji psychologicznej. Nie ma 
żadnych śladów zindoktrynowania w zachowaniu czy myśleniu, jest chyba jedynie głęboko wierzący. SID 
mimo wszystko nie chce go wypuścić, bo nie zmienił przekonań religijnych. W sprawie jego zwolnienia 
napisała listy do SID połowa ludzi z Pól Ferisa.  „To znaczy że agenci SID nie będą tam lubiani, już w  
wielu miejscach nazywa się nas łowcami czarownic z nadmiarem uprawnień” zauważy Terach. 

17 – KOLONIA

Lot na Pola Ferisa nie jest długi. 
Wbrew danym planeta wcale nie jest pustynna. Jest tylko piaszczysta a większość pokrywa coś na kształt 

prerii.  Jest  dużo  suchych  traw  i  karłowatych  drzew.  Jest  to  wynik  terraformowania  oraz  naturalnych  substancji  
odżywczych w ziemi planety. Woda występuje tylko głęboko pod ziemią i jest jej niewiele. Więc wewnątrz szklarni jej  
obieg zamknięty, małe mikroklimaty dogodne do hodowli roślin. 

Kiedy statek wyląduje, na środku lądowiska zbiegną się ludzie.  „Przywieźli naszego duszpasterza!” wołają i 
się cieszą. Kiedy wysiądą gracze wszyscy będą bardzo zawiedzeni i wręcz wrogo nastawieni. Gracze będą musieli się  
popisać  dyplomacją  by  ludzi  uspokoić  i  wyjaśnić  że  są  w  innym  celu.  Ale  i  usłyszą  kilka  paskudnych  słów  i 
przekleństw nim wściekły tłum się rozejdzie. 

Terach  pokręci  głową „Od nich niewiele się  dowiemy” mruknie  „porozmawiam z  jakąś turianką,  pewnie  
powie mi więcej”, „Skąd ta pewność?” mruknie Sophia.  „Ty chyba nie bardzo znasz się na grzebieniach” pogładzi 
swój grzebień „Ale mój jest bardzo dorodny”. Oddali się szukać informacji. Sophia odprowadzi go wzrokiem „Oddział  
9,  Terach  właśnie  podsunął  nam dobre  rozwiązanie.  Rozejść  się  i  nie  wracać  bez  informacji.  Tylko  z  wdziękiem  



dziewczyny.” oddział 9 zasalutuje i się rozejdzie. 

Gracze mają wolną rękę poszukiwania informacji. Ale wszechobecna niechęć i uraza do SID im w tym nie  
pomaga. Nie raz usłyszą że są łowcami czarownic a to nie średniowiecze. Salarianie są zapracowani i zależy im na 
dobrych stosunkach z ludźmi, nie bardzo chcą pomóc. Zwłaszcza jak pytania są niekonkretne. Miejscowy bar czy może 
raczej saloon, jest teraz pełny gości. Jak przewidziała Kleo, są to prości wieśniacy, nawet bardzo prości. W dodatku 
szukają zaczepki by wdać się z graczami w bójkę. Trzeba dyplomacji by mediować między chamskimi tutejszymi i  
graczami. Mogą pomóc też testy Autorytetu (-1). Po jednej z takich scenek przyjdzie Kleo i powie  „Ktoś podburzył  
tych ludzi przeciwko SID, lepiej stąd chodźmy bo to się skończy strzelaniną. Jesteśmy w układach terminusa, tu nas nie  
chroni prawo rady”. 

Biuro  rejestracji  to  coś  na  kształt  ratusza  kolonii.  Urzędnicy  po  wypytaniu  się  co  z  ich  uprowadzonym 
kaznodzieją, powiedzą że owszem był tu prom. Miał awaryjne lądowanie, usterkę szybko usunięto i odesłano go do  
właściciela.  Nie  miał  żadnych  pasażerów,  a  pilot  nie  wzbudzał  podejrzeń.  Miał  wszystkie  dokumenty  więc 
podstemplowano mu kurs  i  odleciał.  Urzędnicy nie potrafią  wskazać gdzie miało miejsce awaryjne lądowania ani  
powiedzieć jakiego typu była usterka. Po prostu nie była poważna. 

Mechanik który usunął usterkę jest gburowaty. Ale może powiedzieć że to zwykły przepalony kabel. Niekiedy 
następuje przeciążenie i  przepala kilka obwodów. Nic podejrzanego.  Całe awaryjne lądowanie sprowadzało się  do 
konieczności wylądowania, poprawienia ustawień i ponownego startu, to nie był groźny wypadek. Po prostu trzeba było 
wyjść na zewnątrz promu by to naprawić. 

Pytanie więc gdzie się podziali ludzie którzy lecieli tym promem i sam A.X. Szkoda że nie można przesłuchać  
pilota który jest na Illium. 

Wizyta  w  kościele.  Jest  tu  żona  kaznodziei,  miła  pobożna  kobieta,  bardzo  zaniepokojona  losem  męża. 
Udostępni, miłym gościom, poza herbatą i ciastkami, książki i zapiski męża. Zapiski są z kazań i można stwierdzić że  
szukanie  analogii  współczesnych  wydarzeń  do  cytatów  z  biblii,  i  swoistej  scholastyki  nie  można  uznać  tego  za 
indoktrynację.  Choć  te  kazania  są  trochę  niepoprawne  polityczne,  ale  SID  ma  szukać  zagrożenia  ze  strony 
indoktrynowanych a nie zabezpieczać polityczne racje polityków. Cała sprawa jest nieprzyjemna, zwłaszcza z punktu 
widzenia miejscowych. 

Na odchodne żona kaznodziei zapyta czy, skoro nie mogą go wypuścić to może mogli by mu coś zawieść.  
Spakuje mężowi koszyk z jedzeniem i konfitury, nie wiadomo czym go tam karmią, tam gdzie jest...

Gracze mogą chwilę szukać dalej ale zgłosi się do nich Alisa Smyth. Wyjaśni że naprawdę nic podejrzanego 
się w kolonii nie dzieje. Ale kilka razy widziała jak nowi pracownicy brali quady i jechali na północ, mimo że nic tam 
nie ma, tylko kilometry pustej prerii. Potem się zacznie dopytywać co z ich kaznodzieją, czy dobrze go traktują i kiedy  
mają go zwolnić. Jego rodzina się niepokoi i wierni nie mają od niego kontaktu. 

Dołączy do nich Terach. On również dowiedział się od turian, że czasem różni ludzie jeżdżą w nieznanym celu  
na północ. Kilku odjechało nawet się nie rejestrując po przybyciu. 

Trzeba to sprawdzić ale gracze powinni podjąć decyzję czy brać oddział 9 z sobą, czy pozwolić dziewczynom 
szukać informacji dalej. Mają większe szanse coś znaleźć. W razie czego będzie można je wezwać do pomocy. Terach  
wynajmie dwa duże quady od salarian, płacąc za nie kredytami. 

Pora się zastanowić. Sformułowanie „jeździli na północ” jest bardzo oględne i nieprecyzyjne. Jeśli gracze nie 
wpadną na żadne pomysły dotyczące sposobu wyśledzenia jakichś ruchów, struktur czy śladów, Terach wyśle Basztę by 
przeleciała się ważką i rozejrzała z góry. Odszuka niewielką podziemną sygnaturę cieplną. 

18 – ROBAK

Droga na północ trwa niecałe pół godziny. Quady są duże i mogą wieźć do czterech osób naraz, tyle że droga  
jest niewygodna i nierówna. W końcu jednak udaje się odszukać coś na kształt przysypanej ziemią konstrukcji. Tylko 
przednia ściana wystaje ze wzgórza. 

Drzwi wejściowe są zamknięte. Wymagany jest tez zabezpieczeń elektronicznych by je otworzyć. Za nimi jest  
spory hol, kolejne duże drzwi i kilka małych pokoików. Terach podejdzie do konsoli pod ściana i wyświetli kawałek  
mapy planety.  „To tymczasowa placówka kartografów i geologów. Wysyła się ich przed rozpoczęciem kolonizacji by  
wskazali najdogodniejszą lokację. Ten kompleks musi być starszy niż kolonia.”

Duże drzwi prowadzą do hangaru. Kiedyś mieściło się tu kilka potężnych pojazdów typu Maco lub ciężarówek 
ze  sprzętem  do  odwiertów.  Teraz  jest  tu  pusto.  Pod  sufitem jest,  za  grubą  szybą,  stróżówka.  Pod  ścianami  leży 
nieruchomo kilka zombich, stoją dwa smocze zęby z nabitymi kolejnymi. Na stróżówce pojawi się A.X. Chroni go 
kuloodporna szyba i mocne tarcze, trudno też do niego wejść szybko, a z góry dokładnie widzi gości, więc czuje się 
dość bezpiecznie. 

„Wiedziałem że odesłanie promu was tu ściągnie. No i proszę, jak na zawołanie.”  klaśnie w dłonie  „Muszę 
was rozczarować,  wszystko  znowu,  jest  już  ewakuowane.  Praca  dla  doskonałych  nie  jest  zagrożona.  A wy znowu  



wleźliście w moją pułapkę” Tu jest chwila czasu na poprowadzenie dialogu z A.X. ale nie zamierza on nic nikomu 
tłumaczyć, jego motywy też nie są zbyt odkrywcze. Jest po prostu zindoktrynowany. 

„Wybaczcie że nie zabawię was dłużej, obowiązki wzywają. Niech więc rolę gospodarza przejmie mój pupil,  
zapewniam, nie będziecie się nudzić...” Przełączy jakąś wajchę i otworzą się wrota hangaru. Za nimi jest... Ponabijana 
na kilku smoczych zębach miażdżypaszcza...  „W sumie to Shepard zwrócił  uwagę doskonałych,  na potencjał  tego  
gatunku...”

A.X. oddali się w celu opuszczenia planety a ogromny robak, zacznie się powoli budzić. Smocze zęby się 
cofają zwalniając potwora. Gracze mają niewiele czasu na reakcję. Terach krzyknie  „Kryć się!”. A miażdżypaszcza 
otworzy coś co jest generatorem promienia lasera żniwiarzy i będzie próbować tym nie tylko trafić graczy ale i przeciąć 
cały kompleks na pół. 

Rozpocznie się walka. Terach wyda rozkazy, jednemu z graczy każe „Idź na górę i szukaj danych” drugiemu 
rozkaże „Biegnij do quadów i powiedz Baszcie by nam zrzuciła ciężką broń! Tym co mamy nawet jej nie draśniemy!” 
Pozostali próbują odciągać uwagę od biegnących. Ale kompleks zaczyna się walić. 

Osoba która wbiegła do stróżówki może zgarnąć komputer pod pachę i w zasadzie nic więcej. Wyjście którym 
uciekł A.X. jest zamknięte a konsola rozwalona. 

Osoba  wzywająca  wsparcie  musi  lawirować  między spadającymi  kamieniami  a  laserem  miażdżypaszczy.  
Kiedy dotrze do drzwi, okażą się być zamknięte, A.X. zamknął je zdalnie z góry. Można użyć lasera do ich otwarcia 
jeśli umie się dobrze unikać, lub złamać ich zamek testem zabezpieczeń elektronicznych (trzeba uzyskać 5 sukcesóww 
teście, każdy test to 5 akcji). Kiedy gracz wybiegnie na zewnątrz miażdżypaszcza zawyje cyfrowo i wwierci się w 
podłogę, znikając pod ziemią. Terach wrzaśnie że  „Ona idzie niszczyć kolonię!” I trzeba będzie szybko uciekać bo 
kompleks się wali w gruzy. 

Baszta zrzuci skrzynię zaskakująco sprawnie jak na jej standardy. Skrzynia zawiera dwa granatniki i sporo 
naboi do nich. Terach się tylko zirytuje „To ma być broń ciężka? Mamy ją podrażnić czy co?”

Sytuację może całkowicie odmienić kreatywność graczy. Jeśli wiedzą jak przeczulony jest wróg i jak działa mogą się  
odpowiednio przygotować a nie wchodzić w zasadzkę. Lub nawet tak zaskoczyć A.X. że nie zdoła uciec. Wówczas 
należy ich nagrodzić dodatkowymi punktami doświadczenia. Ale przede wszystkim dać im szansę zrealizowania tej 
zemsty. 

19 – ZMAGANIA

Oddział 8 wsiada na quady i goni za miażdżypaszczą. Ta co chwila się wyłania z ziemi i próbuje się od nich  
opędzać laserem. Więc jeden gracz musi kierować a drugi może do niej strzelać. Jeśli gracze zdecydowali się wziąć 
oddział 9 z sobą, jedzie on na drugim quadzie i również ostrzeliwuje. Jeśli został, Terach relacjonuje im sytuację i  
nakazuje przygotować / ewakuować kolonię. 

Kolonii  ewakuować  się  nie  da.  Przynajmniej  nie  na  czas.  Mogą  jedynie  podnieść  alarm  i  wołać 
„Miażdżypaszcza atakuje!” nim pojawią się promy, nim ludzie się jakkolwiek zorganizują minie pół godziny, a wtedy 
Miażdżypaszcza już tu będzie. 

Pora  na  planowanie.  Nie  jest  to  łatwe  goniąc  za  stworem po wartepach,  jednocześnie  go  ostrzeliwując  i  
unikając lasera. 

Ostrzał z granatnika niewiele robi zniszczeń, ale przynajmniej osłabia tarcze. Więc im więcej dobrych trafień  
tym większa szansa na późniejsze szybsze ubicie stwora i mniejsze straty w koloni. Później jednak Miażdżypaszcza 
dociera do koloni i tam zaczyna się właściwa bitwa. Stwór okopie się tak by móc wyłaniać się w kilku miejscach tak by 
najskuteczniej siać zamęt i zniszczenie. 

Terach szybko ocenia sytuację i stwierdza „Ważka ma niewielkie bomby, jeśli przytrzymamy miażdżypaszczę  
na powierzchni dość długo, Baszta może spróbować nimi trafić w to cholerstwo. Ale sądzę że są do tego mimo wszystko  
za słabe, najwyżej to poranimy!”

Miażdżypaszcza ma chyba wgrany w implanty jakiś program, rozpoznaje ludzi SID i traktuje ich jako swój 
priorytet. Można to wykorzystać do odciągania jej i przemieszczania w wygodniejsze miejsca. Człowiek z techniczną 
lub biotyczną barierą i  pełną  tarczą energetyczną może przetrwać trafienie  laserem, choć go to  porani,  ale  trzeba 
bazować na unikach. Przeciwnik poza wielkim laserem, potrafi też pluć kwasem w różnych kierunkach. 

Kiedy uda się utrzymać miażdżypaszczę bez schowania się pod ziemię przez 5 tur Baszta zrzuci na nią bombę. 
Ta bomba ma laserowy system namierzania i jest bardzo precyzyjna. Wyłupie kawał ciała miażdżypaszczy i ta wyjąc 
wściekle schowa się pod ziemię. Będzie ryć dziko, podkopując budynki które będą się zapadać. 

„Tak  nie  wskóramy  nic!” zawoła  Terach  „Prędzej  wszystko  zniszczy  niż  ją  ubijemy!  Musimy  użyć  dział  
przeciwlotniczych, tylko one mają tu dość mocy by to cholerstwo rozerwać.” problem w tym że są skierowane w niebo i 
nie da się ich skierować ku ziemi. „Plan jest taki, zmusimy miażdżypaszczę by podkopała działo i przewróciła wierzę  
na płasko. Potem zwabimy ją pod lufy i trafimy.” tyle zdążył powiedzieć bo miażdżypaszcza już się pozbierała po 
bombie i wznowiła wychylanie się i atakowanie. 



Plan: 1 – zwabić przeciwnika pod wierzę. 2 – utrzymać ją na powierzchni przez 5 tur by Baszta ją trafiła  
bombą. 3 – doprowadzić Sophię lub gracza inżyniera do samego działa i ponownie zwabić miażdżypaszczę przed jego 
lufy. 4 – utrzymać miażdżypaszczę na powierzchni przez 5 tur by inżynier mógł odpalić działo. 

Problemy: Za każdym razem kiedy jakiś punkt tego planu trzeba będzie powtarzać, trzeba będzie przesunąć 
się o jeden wynik w tabeli zniszczeń kolonii. 

1 – Sprawna akcja, żadnego punktu nie trzeba powtarzać: 90+2k10 ludzi martwych, 30% kolonii w gruzach. 
2 – Jeden punkt powtarzany: 130+3k10 cywilów martwych, 45% kolonii w gruzach.
3  –  Dwa  punkty  powtórzone:  180+4k10  cywilów  martwych,  60%  kolonii  w  gruzach.  W  tym  część  

przemysłowa.
4  –  Trzy  punkty  powtarzane:  220+5k10  cywilów  martwych,  75%  kolonii  w  gruzach.  W  tym  część 

przemysłowa, Składy z towarami do eksportu i Większością plonów. 
5 – Cztery punkty powtarzane: 240+5k10 cywilów martwych, 90% kolonii w gruzach. Tu już nie ma nic, co  

było by cokolwiek warte, kolonia przepadła, ocaleli tylko ci co uciekli biegiem na prerię dość daleko. 

Jeśli oddział 9 został w koloni i miał czas ostrzegać ludzi i bić na alarm straty w ludziach są o 25% mniejsze. 

Mapka kawałka kolonii,  gracze muszą wiedzieć gdzie się znajdują by trafić w moment kiedy  miażdżypszcza się 
wynurzy. Jeśli gracze odpowiednio rozmieszczą swoje położenie mogą szybciej zakończyć całą walkę. 

20 – POPIÓŁ I DYM

Kolonia została  albo ciężko uszkodzona,  albo  po prostu zniszczona.  Można wstać  z ziemi,  otrzepać się  i 
spojrzeć na rozerwaną działem przeciwlotniczym miażdżypszczę. Można szukać zakopanych pod gruzami ludzi, można 
wzywać pomoc z innych planet czy stacji. 

Ludzie reagują różnie, większość jest w szoku, inni oskarżają SID o sprowadzenie potwora, inni rozpaczają  
nad ciałami najbliższych. 

Gracze mają wolną rękę co do zachowywania się w takiej sytuacji. 
Potem wyląduje Bashta. Dowództwo wzywa graczy jak najszybciej z powrotem, chyba mają jakieś problemy z 

Cerberusem. 



Jeśli gracze będą kreatywni, na przykład przywiozą tego kaznodzieję by zyskać przychylność mieszkańców, warto ich 
nagrodzić. Na przykład Kaznodzieja dobrze koordynuje i organizuje ewakuację i przesuwa o jeden w górę w tabeli  
zniszczeń. 

PD.

+1 za uspokojenie sytuacji z miejscowymi.
+1 za zdobywanie informacji w koloni.

+1 za zabicie lub złapanie A.X. 
+4 za sprawne pokonanie miażdżypaszczy.
+2 za niesprawne ale jednak pokonanie miażdżypaszczy.
 -2 za ucieczkę, bez walki z miażdżypaszczą.

AKT IV
21 – MOBILIZACJA

W bazie SID panuje pełna mobilizacja. Wszyscy biegają, noszą sprzęt, krzyczą. Z początku trudno jest się 
zorientować o co chodzi. Terach zaprowadzi więc wszystkich do Kapitana McGash'a. „Sprawdziliśmy informacje Qen  
Pao, Cerberus chce zająć jeden z przekaźników masy. Musimy go odbić i zabezpieczyć urządzenie. Pakujcie więc zadki  
z powrotem na prom, raporty zdacie później”

Jest dość czasu by odwiedzić rusznikarza, albo szpital gdzie mogą porządnie opatrzyć odniesione w walce z 
miażdżypaszczą  rany.  Oddanie  komputerów z  bazy zindoktrynowanych  do  programistów też  jest  wskazane.  Gety 
przeszukają dyski i  stwierdzą ze są one sformatowane, ale nie zostały nadpisane więc odzyskają większość z tych 
danych. Po 3 sekundach powiedzą że odzyskały. Grono wyświetli je na monitorach. 

Z danych wynika że A.X. zajmował się poszukiwaniem i zbieraniem istot o dużej i szybkiej rozrodczości, za  
pomocą urządzenia miał się dostać do strefy żniwiarzy i tam zacząć hodowlę armii na przyszłą inwazję. Z Pól Ferisa  
zabrał ze sobą jaja-nasiona miażdżypaszczy. Są tu zapisy o porywaniu zwolnionych od genofagium krogańskich samic. 
Zindoktrynowane będą rodziły szybko uzupełnianą silną armię ulepszonego wojska. Nie udało się jeszcze pozyskać jaj 
królowej rakni, jej rezerwat jest zbyt dobrze pilnowany. Nie ma tu niestety nic co mogło by nakierować na miejsce do  
którego A.X. mógłby się udać. Wygląda na to że znowu zniknął na dobre i trzeba czekać aż wywiad znowu trafi na jego 
ślad. 

Czas dołączyć się do krzątaniny i pakowania. Terach zdaje raport McGashowi z wydarzeń na Polach Ferisa. Po 
jakiejś godzinie od przybycia na Virmir, czas ruszać z powrotem w kosmos. 

22 – BITWA O PRZEKAŹNIK

Gracze jako jedyni widzieli Vincenta, więc kapitan McGash dołączy do nich na ważce. Ma na sobie ciężki 
pancerz i zdjął opaskę więc straszy gołą gałką oczną i bliznami. Virmir zostaje w dole w wszystkie 12 statków typu 
ważka odlatuje armadą.  „Dział Tahnix już nie mamy, zostały w przymierzu, ale wyposażyliśmy te statki w wyrzutnie  
rakiet. Zanosi się na małą potyczką kosmiczną.” mruknie McGash. 

Po skoku przez przekaźnik wszyscy znajdą się w układzie Pustkowie Minosa i lecą w kierunku przekaźnika. 
„Można stąd skoczyć na Cytadelę, na Illos i do układów terminusa” wyjaśni Terach wyglądając przez okno. „Ciekawe 
które parametry chcą zmienić.” Kapitan chrząknie „Jakieś 20 minut przed waszym przybyciem miał miejsce sabotaż na  
Destyny Asention. Teraz ten kolos leci trasą wytyczoną przez zainfekowaną WI, nie można jej zatrzymać ani zmienić  
kursu z ustalonego.” „A co tu robi Destiny Asention?” spyta Sophia.  „Leci swój lot tryumfalny odwiedzając dziesięć  
kolonii. Teraz ma lecieć na Ilos”.  „Mamy nasz pocisk. Jakie będą konsekwencje tego że zamiast stanąć na orbicie  
przywali w powierzchnię planety?” spyta Terach. „Według getów rezultatem będzie globalna katastrofa całej planety,  
wywoła zaburzenia tektoniczne całej planety.”

Za  oknem  widać  mijaną  właśnie  Destiny  Asention,  piękny  kolos  asari,  niemal  cud  inżynierii  i  jeden  z 
najpotężniejszych  statków  zjednoczonej  floty.  „To  chore!  Co  oni  chcą  osiągnąć  niszcząc  Illium?!” wypali  Kleo. 
Kapitan  znowu chrząknie  „To  nam akurat  wyjaśniła  Quen  Pao.  Otóż  Illium ucierpiało  wyjątkowo  mało  podczas  
inwazji. Zachowało się tak, że ma teraz jedną z najsilniejszych gospodarek w galaktyce. Jeśli Illium zostanie zniszczone,  
inne gospodarki będą musiały wesprzeć mniejsze kolonie, głównie ludzkie, wynik naszej ekspansywności.”  Terach się 
skrzywi „Dążyć do rozwoju ludzkości w każdym możliwym aspekcie, nawet ekonomicznym” stwierdzi sarkastycznie. „I 
tak ledwo stoimy jako galaktyka” mruknie Kleo. 

Gracze  dolecą  do  przekaźnika.  „Wygląda  to” skomentuje  kapitan  „jak  byśmy  się  trochę  spóźnili...”.  



Przekaźnik z jednej strony jest otoczony kilkoma statkami cerberusa, a na powierzchni przekaźnika są jakieś instalacje 
robiące w nim odwierty. Kilka rozkładanych dział przeciwlotniczych i coś na kształt fortyfikacji. 

Kapitan wyśle w przód sondę która przeniesie obraz pola walki, wyświetli go na blacie stołu. „Zdaje się że by  
podłączyć urządzenie do przekaźnika trzeba się do niego dokopać. Mamy więc pół godziny nim Asention doleci do  
przekaźnika i trafi w Illium. Atak frontalny nie wchodzi w grę, mamy za mało sił, a posiłki nie zdążą na czas. Gdyby nie  
te cholerne wieżyczki...” tu się wtrąci Terach  „Poprowadzę ekipę naziemną z drugiej strony, pójdziemy piechotą na  
butach magnetycznych, spróbujemy wyłączyć wieżyczki. I dostać się do urządzenia.” Kapitan przystanie na ten plan, 
„Damy wam trochę wsparcia, te rakiety na szczęście mają spory zasięg.”

Gracze i oddział 9 przechodzą do komory dekontaminacyjnej i zakładają pełne skafandry. Jak tylko wyjdą 
podleci  drugi  statek  i  wysiądą  z  niego  technicy SID.  Dwóch  salarian  i  jedna  Asari.  Trzeba  ich  odeskortować do 
urządzenia. Mają pistolety i mogą wesprzeć graczy ogniem ale nie są przesadnie sprawni w walce. 

Chodzenie w butach magnetycznych nie jest ani wygodne, ani szybkie. A jeśli gracze stracą bariery i tarcze  
energetyczne to wszelkie obrażenia będą bardzo groźne w próżni, uszkadzają skafander. Mimo presji czasu trzeba się  
posuwać do przodu bardzo ostrożnie. Nie ma osłon, ale SID wystrzelą w przekaźnik rodzaj płyt za które można się  
schować. To umożliwi prowadzenie ostrzału. Każda postać która się oderwie od ziemi, i nie zostanie złapana przez  
innego gracza odleci w kosmos i po bitwie będzie trzeba jej szukać po sygnale z jej omniklucza. W skafandrach i  
butach magnetycznych wszystkie testy z kategorii zwinności każdej postaci jest redukowane o 2. Siły cerberusa mają  
barykady  dookoła  odwiertu.  Jedynie  celnymi  strzałami  można  ich  zdejmować.  „Na  prawdę  zamordowali  by  85  
miliomów asari by wesprzeć jakieś zruinowane ludzkie kolonie?” spyta Kleo „Pieniędzy w galaktyce jest stała liczba.  
Jeśli gdzieś ma się ich przybyć, to skądś trzeba je zabrać” mruknie Terach, aż kipiąc ze złości. 

Po przebiciu się bliżej dział wchodzi się pod rodzaj osłony energetycznej. Ta bańka biotyki generuje coś na  
kształt  niskiej  grawitacji  co  umożliwia  wyłączenie  butów  magnetycznych  i  poruszanie  się  normalne.  Jest  tu  też 
atmosfera ale dość rzadka i niebezpiecznie jest zdejmować hełm. Tu opór sił cerberusa wzrośnie,  ale gracze mogą 
wywalczyć sobie drogę do dział.  Jeśli  zdadzą test  zabezpieczeń elektronicznych to złamią zabezpieczenia systemu 
celowania i dezaktywują jedną wieżyczkę (Łamanie nie jest proste. Potrzeba uzbierać 20 sukcesów, każdy test trwa 5  
akcji). Terach pośle oddział 9 do drugiej baterii, a sam wraz z graczami spróbuje się dostać na dół odwiertu. Nad ich  
głowami Destiny Astntion zbliża się nieubłaganie...

Drogę graczom zastąpi Vincent. Terach zdecyduje się zająć Vincenta walką z całym oddziałem 8 by dać czas  
grupie techników odłączyć urządzenie. Technicy wejdą do odwiertu a gracze osłaniają wejście żeby Vincent ich nie 
pozabijał. 

Vincent  jest  super-żołnierzem  nie  tylko  z  nazwy.  Labolatria  cerberusa  włożyły  w  niego  naprawdę  dużo 
technologii.  Więc  nie  tylko  ma  oba  rodzaje  barier  oraz  tarczę  energetyczną  ale  i  potrafi  generować  hologramy 
zmylające wroga. Każdy kto do niego strzela ma -2 do trafienia,  kształt  Vincenta zdaje się nieustannie rozdwajać,  
zmieniać, uskakiwać, rozmazywać. Vincent odnawia moce zdumiewająco szybko więc co chwila znika by pojawić się i  
prowadzić ostrzał z innej strony, jeśli ktoś nie zda testu czujności to okaże się że ostrzeliwał pozostawiony po nim  
hologram.  Vincent  wyposażony  jest  w  karabin  X8-E  Mściciel,  ciężki  pistolet  KAT,  oraz  cały  zestaw  granatów. 
Wszystkie bronie ma ulepszone. Jeśli szybko zacznie przegrywać, wezwie sobie do pomocy kilku żołnierzy. 

Po 5 turach walki do graczy odezwie się ekipa techniczna. „Mamy problem! Technicy cerberusa nas ostrzelali,  
są na dnie wykopu. Musimy się wycofać!” nad głowami graczy Destiny Asention jest już tak ogromna że ledwie minuty 
dzielą ich od skoku. 

Pora na decyzję.  Gracze mogą się podzielić i  dalej  walczyć z Vincentem, lub wspólnie udać się  na dół i  
wysadził  urządzenie  nim  nastąpi  skok.  Mają  na  to  tylko  8  tur.  Jeśli  przerwą  walkę  Vincent  ucieknie  swoim 
niewykrywalnym promem. A oni będą musieli zjechać windą (przez 4 tury) i zastrzelić trzech techników Cerberusa.  
Potem wysadzić urządzenie, jest wielkości walizki, podłączone kablami ze ścianą. Jeśli postanowią mimo wszystko  
zabić Vincenta może im się to udać. Ale muszą zrobić to szybko. 

Kiedy Vincent odleci lub zginie, do graczy dołączy oddział 9 który uporał się z baterią dział. 

Po odłączeniu urządzenia gracze mogą spojrzeć na kolosalny statek asari nad ich głowami. 
„Uff, i co? To wszystko? Teraz nie skoczy przez przekaźnik?” spyta Kleo. „Tak... teraz...” mruknie Terach. I w 

tym momencie Destiny Asention zamiast wykonać skok przez przekaźnik rozbije się o niego. Ta kosmiczna katastrofa 
będzie...  widowiskowa.  Rozpadające  się  kawałki  kolosa,  sunącego  po  przekaźniku,  błyski  akceleratora  masy  w 
przekaźniku, latające dookoła statki SID, iskry trącego metalu. Graczami w ich wykopie będzie rzucało. Wylot zamknie 
im przesuwający się statek asari, będą widzieć jego pomieszczenia, roztrzaskane metalowe części. A potem się uspokoi. 
Rozbita Destiny z jednym tylko skrzydłem będzie się obracać bezładnie odlatując gdzieś w kosmos i sypiąc ogromnymi  
częściami. Niemal jakby tańczyła. 

KONIEC
PD:
+1 za sprawne dotarcie do dział i odłączenie działa. 



+2 za walkę z Vincentem Raazem.
+1 za zabicie lub złapanie Vincenta. 
+3 za rozwalenie urządzenia na czas.



Napisałem specjalny system mechniki do tej przygody. Jego mechanika jest do przesady uproszczona. I pozwala na  
szybkie, dynamiczne rozstrzyganie walki. Opiera się na rzutach kilkoma kośćmi k6, trudność testu określa poziom 
umiejętności. Ilość uzyskanych w teście sukcesów równa sie ilości zadanych obrażeń. Każdy ma też określoną ilość  
akcji, kądy krok to jedna akcja, można też poświęcić wymaganą ilość akcji na test, każda akcja umośliwia rzut jedną  
k6. Dlatego ilość akcji warunkuje ilość sukcesów, jakie można uzyskać w danym teście. 

Akcje:
Cennik akcji: 

Przykład:
Terach Turil, skryty za filarem, wychyla sie i strzela do zombie. Akcji ma 9, ciężkimi pistoletami posługuje się na 3+.  
Teraz jego deklaracje: Na wychylenie się poświęci 2 akcje, zostanie mu 7. Strzał kosztuje 4, zostaną mu 3 akcje. Teraz 
testuje czy i jak dobrze trafił. Na czterech kostkach k6 rzuca każdy wynik powyżej 3, oznacza sukces. Wynik rzutu to:  
6, 6, 3, 1. Oznacza to że uzyskał 3 sukcesy i zadał przeciwnikowi 3 obrażenie. Zombie pada martwe. Turil ma jeszcze 
swoje 3 akcje. To za mało by strzelić do następnego przeciwnika, ale dość by przeładować pochłaniacz ciepła lub  
schować się z powrotem za osłonę. Bądź też wykonać przewrót za następną osłonę. 
     Warto zauważyć że osoba tak szybka (mająca tyle akcji) co Terach, gdyby nie chowała się za osłoną mogła by 
strzelać dwa razy w turze. Mając tarczę energetyczną i osłonę biotyczną może się bezpiecznie wystawiać na ostrzał i 
wytrzymać dość długo by zadać duże obrażenia.  Ale prawdziwe pole do popisu w obmyślaniu taktyki dadzą mu 
dopiero jego moce biotyczne, bojowe i techniczne. 

Modyfikatory:
Testy są bardzo proste. Terach mając pistolety na 3+ bez trudu trafia w przeciwników, zwłaszcza ze rzuca 4 kostkami.  
Dlatego Narrator musi podawać modyfikatory do trudniejszych testów. Liczy się głównie jeden, otóż przeciwnik za 
osłoną ma -1 do trafienia. Oznacza to że Terach trafia go przy 4+ (jak wyrzuci 4 i więcej). 
     Jeśli cel jest wyjątkowo trudny do trafienia gracz może zadeklarować że poświęca więcej akcji na daną czynność.  
W tabeli podane są minimalne wartości wymagane by je wykonać. Ale jeśli Terach chce, może strzelić nie za 4 akcje  
ale za 6, lub nawet wszystkie 9, zwyczajnie dokładniej celując. Rzucając większą ilością kostek może uzyskać więcej 
sukcesów i zadać większe obrażenia.
     Modyfikatory broni:  Nie mam dość czasu by opracować każdą broń z osobna. Ale Narrator może dowolnie 
przydzielać im cechy, zgodnie z ich mocą lub ulepszeniami. Przykładowo jeśli atak się uda mogą zadać dodatkowe 
obrażenie tarczy energetycznej. Lub łatwiej przebijać pancerze. Niestety,  system nie daje dużego pola do popis w 
ilości zadanych obrażeń. Każda broń rani mniej więcej tak samo, ilością sukcesów. Resztę musi oceniać sam Narraotor 
i odgrywać sytuacje realnie. 



Moce:
Wybrałem kilka mocy z gry i opisałem je w systemie. Ale każdy Narrator może dopisać dowolne inne. 
Zasada 1 – Odnawianie mocy. Moce odnawiają się 1 turę oraz kolejną 1 turę za każdą niesioną przez postać broń. 
Oznacza to że jeśli Terach szarżował, a nosi z sobą 2 ciężkie pistolety, musi czekać 3 tury nim będzie mógł użyć  
jakiejkolwiek ze swoich mocy. 
Zasada 2 – Moce mają podbicia, które czynią je coraz silniejszymi. Postać może do jednej mocy dodać dowolną ilość  
podbić, ale każde podbicie opóźnia odnawianie się mocy o 1 turę. 
Więc jeśli Terach atakując podniesieniem, chce rzucić 2 pociskami na raz i trafić 2 cele, oraz wywołać dodatkowy 
efekt (kolejne podbicie) i przedłużyć czas w którym będą unoszeni... Będzie czekał na odnowienie mocy aż 5 tur. 

Jak  widać  mocy  można  używać  dość  rzadko.  Jednak  są  moce  pasywne,  zwane  szkoleniami  które  pozwalają 
przyspieszyć odnawianie się mocy. Przykładowo Terach, który ma szkolenie Czysta Biotyka. Jej zdolność Czysty 
umysł, rozwinięty na Wyciszenie, pozwoli z 5 tur oczekiwania, zejść do 3. 

Znajomość mocy:
Moce które się  umie są w miarę proste.  Wywołują podstawowy efekt.  Przykładowo Podniesienie pozwoli  ciskać 
pociskiem biotyki który po trafieniu w cel unosi go w powietrze. Ale jedni adepci używają podniesienia o zupełnie 
innych parametrach niż drudzy. Dlatego każdy może się nauczyć podbić. Jeśli poświęci swój czas na ćwiczenia może 
tym samym unoszeniem lewitować samemu. Inni mogą tak ćwiczyć by ciskać więcej niż jeden pocisk naraz. Lub też  
tak  przygotować  pocisk  biotyki  by  jego  efekt  utrzymywał  się  dłużej.  Lub  by  dodatkowo  uszkadzał  bariery  
podniesionym obiektom. 
     Sam decyduje jakie rozwinięcia chce nabyć. Jeśli jakieś rozwinięcie ma pod sobą więcej opcji, znaczy że można się 
w nim specjalizować. Mechanika jest taka sama. Zwyczajnie uczy się podbić za punkty doświadczenia, ale nie można  
wykupić podbicia ze specjalizacji jeśli nie ma się poprzedniego stopnia. 
     Trudność: Niektóre podbicia mocy są tak trudne do opanowania że potrzebują potężnego talentu by w ogóle miał  
szansę je pojąć. Talent techniczny i biotyczny wykupuje się w Wadach i zaletach przy tworzeniu postaci. Podbicia po  
swojej nazwie mają numerki rzymskie (I, II, III) oznaczają one poziom talentu jaki trzeba mieć by móc to podbicie 
wykupić. 

Obrażenia:
System,  podobnie  jak  gra,  w  dużej  mierze  polega  na  bieganiu  i  walczeniu.  Dlatego  warto  dobrze  przedstawić  
odnoszone obrażenia. 
      Każdy sukces w trafieniu oznacza zadane obrażenie. Najpierw obrażenia odlicza się od tarczy energetycznej,  
(może ona wynosić, zależnie od klasy i modelu, od 0 do 5). Potem od barier technicznych lub biotycznych (również  
od 0 do 5). Następnie od pancerzy (tylko w przypadku maszyn bojowych lub mechów). A potem od zdrowia postaci.  
Każda postać ma 5 poziomów stanu zdrowia, jeśli je straci umrze po 1 turze (1 turę mają jej towarzysze by podać  
medi-żel). Każda postać, czy to Mech, salarianin, czy kroganin, wszyscy mają 5 poziomów zdrowia. 
     Wytrzymałość: Jest cecha która odróżnia twardziela od cherlaka. Jest nią wytrzymałość. Odejmuje się jej wartość 
od ilości sukcesów przed zapisaniem otrzymanych obrażeń. Jeśli zostały sukcesy, zaznacza się jedną ranę. Następnie 
ponownie odejmuje się wytrzymałość i zaznacza jedną ranę. Jeśli zostały sukcesy, ponownie odlicza się wytrzymałość 
i zaznacza jedna ranę. I tak do końca obrażeń. 
     Przykładowo: Terach jako Turianin ma wytrzymałość 1. Oznacza to że kiedy trafi go rakieta i zada mu 8 obrażeń, 
otrzyma tylko cztery. Co drugie obrażenie zejdzie lu po wytrzymałości. Kroganik natomiast, który ma wytrzymałość  
na poziomie 3, otrzymał by tylko 2 rany od takiego ataku. Człowiek, zaś lepiej by polegał na osłonach i cenił własna  
skórę. Ale może zainwestować w ciężki pancerz który da mu cechę wytrzymałość na jakimś poziomie. 
     Uwaga, wytrzymałość nie liczy się w sytuacjach kiedy ktoś dokonuje egzekucji. Na przykład dobijając leżącego,  
lub atakując z zaskoczenia. Zakłada się wówczas że postać celuje w nieosłonięte miejsce lub punkt witalny. 













Ekwipunek:

Wzmacniacz biotyczny
LX3 –  Typowy  na  wyposażeniu  biotyków  sił  przymierza.  Nie  daje  większych  możliwości  ale  i  nie  powoduje 
problemów zdrowotnych. 
LX5 –  Jeden  z  najnowszych  generacji  wzmacniaczy dopasowanych  do  ludzkiej  anatomii.  Pozwala  dodać  jedno 
podbicie do każdej mocy nie poświęcając na to czasu odnawiania mocy. 
L1-X8 – Cudeńko opracowane i wciąż testowane, wykorzystuje proteańskie technologie odkryte przy budowie Tygla.  
Pozwala do każdej mocy dodać dwa podbicia nie wliczając ich do czasu odnawiania się mocy. 
L2-X2-Żółw  – Modyfikacja obronna prototypu dla nadzwyczajnie uzdolnionych studentów. Pozwala wywoływać 
silniejsze bariery biotyczne. Bariera biotyczna ma o jeden pasek więcej, ale wciąż nie może przekroczyć 5 pasków. 

Omniklucz
Bluewire Tool II – Standardowy omniklucz jaki można kupić w sklepie. Powszechny choć już trochę przestarzały. 
Wielu go jednak ceni za jego niezawodność i wszechstronność. Jest na standardowym wyposażeniu armii turiańskiej i  
przymierza. 
Chameleon IV  – Opracowany przez  korporacje,  przeznaczony do zadań bojowych i  infiltracyjnych.  Technologia 
dobra,  sprawdzona  ale  mająca  już  kilka  lat.  Pozwala  dodać  jedno  podbicie  do  każdej  mocy  technicznej  nie  
poświęcając na to czasu odnawiania mocy. 
Polaris VI –  Najwyższe osiągnięcia naukowców korporacji  Polaris.  Wciąż trudno dostępne.  Pozwala dodać dwa 
podbicia do każdej mocy, nie poświęcając na to czasu odnawiania mocy. 
Cipher Tool VIII – Omniklucz współdziała z tarczą energetyczną posiadacza. Wzmacnia o jeden pasek tarczy tę którą 
generuje zbroja. Ale nie może przekroczyć liczby pięciu kresek. Pozwala to jednak nosić lżejsze pancerze i bardziej  
polegać na tarczach energetycznych. 
Nexus X – Zaawansowana wersja omniklucza generującego tarczę. Dodaje dwa paski tarczy energetycznej ale wciąż 
może jedynie dopełnić do pięciu. 
Logic  Arrest  Tool  X –  Jedna  z  najdroższych  i  najlepszych  technologii  korporacji  Ariake  Technologies. 
Użytkownikowi zapewnia 2 paski tarczy energetycznej, dodaje jedno podbicie do każdej mocy technologicznej bez 
wliczania go w czas odnawiania, oraz optymalizuje właściwości lecznicze medi-żelu tak że jedna porcja leczy dwie 
rany zamiast jednej. 

Pancerze
Pancerz lekki I – Zapewnia 1 pasek tarczy energetycznej. 
Pancerz lekki III – Zapewnia 2 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz lekki V - Zapewnia 3 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz lekki VII – Zapewnia 4 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz lekki X – Zapewnia 5 pasów tarczy energetycznej. 

Pancerz średni I - Dodaje 1 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 1 pasek tarczy energetycznej. 
Pancerz średni III - Dodaje 1 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 2 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz średni V - Dodaje 1 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 3 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz średni VII - Dodaje 1 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 4 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz średni X -  Dodaje 1 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 5 pasków tarczy energetycznej. 

Pancerz ciężki I - Dodaje 2 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 1 pasek tarczy energetycznej. 
Pancerz ciężki III - Dodaje 2 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 2 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz ciężki V - Dodaje 2 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 3 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz ciężki VII - Dodaje 2 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 4 paski tarczy energetycznej. 
Pancerz ciężki X - Dodaje 2 do wytrzymałości postaci. Zapewnia 5 pasków tarczy energetycznej. 

Modyfikacje pancerza:
Kanały podające Medi-żelu – Można zabezpieczyć ranę bez zdejmowania czy rozpinania pancerza.
Powłoka  antytermiczna –  Ogień  zadaje  postaci  o  1  obrażenie  mniej.  Zestaw  tłoków  które  wypuszczają  na 



powierzchnię  zbroi  niepalny żel,  który spala  się  zamiast  użytkownika.  Pełna  ochrona wymaga noszenia  hełmu i  
uzupełniania zbiorniczków z żelem co jakiś czas. 
Amortyzator uderzeń – Obrażenia od wybuchów oraz upadków są zmniejszane o 1. 

Dodatki do broni:
Stabilizator broni – Zmniejsza karę do trafienia serią o 1. 
Przedłużenie lufy – Dodaje 1 obrażenie do strzałów. 
Celownik - +1 do trafienia strzałem pojedynczym. 
Skondensowany  pochłaniacz  ciepła –  Broń  mieści  10%  amunicji  więcej  na  każdy  poziom  ulepszenia.  (Poza 
strzelbami i karabinami snajperskimi)
Redukcja odrzutu – Z broni strzela się wygodniej i wymaga mniejszej budowy ciała. 
Przebudowa zamka strzelby - +1 do pojemności magazynka. 
SMG penetracja tarczy - +1 do obrażeń wszystkim tarczom i barierom biotycznym.
Skaner bojowy – Strzały w głowę zadają dodatkowe 1 obrażenie.

Koniec.
Mam nadzieję że nie zapomniałem o żadnym ważnym elemencie systemu. Gdyby jednak czegoś zbrakło Narrator 
musi to zbudować. Dałem myślę, dość materiałów by nie miał z tym problemu. Powodzenia więc. 
I miłej gry. 


