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PRZEDMOWA

METAMORPHOSIS ALPHA należy do nowego rodzaju gier fabularnych. Została zaprojektowana w taki sposób, by arbiter i gracze tworzyli i rozwijali swój „świat gry” podczas zabawy.
Rozgrywka w METAMORPHOSIS ALPHA przypomina czytanie dobrej powieści fantastycznonaukowej. Każdy z graczy wciela się w rolę człowieka lub humanoidalnego bądź nieludzkiego mutanta żyjącego na pokładzie olbrzymiego, skażonego promieniowaniem i pozbawionego kontroli
okrętu gwiezdnego przemierzającego odległe zakątki kosmosu. Za sprawą radiacji cała wiedza została „utracona”, a ludzie powrócili do na wpół barbarzyńskiego trybu życia. Gracze muszą poznać
sposoby na przetrwanie w świecie niesamowitych mutacji i złowrogiego promieniowania, używając
jedynie swego wrodzonego sprytu oraz tak dobrego sprzętu astronautycznego, jaki tylko zdołają
znaleźć i uruchomić.
METAMORPHOSIS ALPHA nie narzuca żadnych ograniczeń. Gra zawiera zasady i wskazówki obejmujące podstawy rozgrywki oraz przygotowanie planów okrętu gwiezdnego. Jednocześnie pozwala graczom i arbitrowi na nieskrępowane korzystanie z własnej wyobraźni, wymyślanie
nowych problemów i sposobów ich rozwiązania. Posiłkując się zasadami, arbiter „tworzy” (krok
po kroku) okręt gwiezdny, ustala funkcjonujące wśród mieszkańców struktury społeczne, obmyśla różnorodne mutacje, rozmieszcza wskazówki dotyczące otoczenia, które mogą odkryć gracze,
oraz wszelkie inne elementy wybrane spośród ogromu możliwych wydarzeń. W takich warunkach
gracze zaczynają zabawę. Eksplorują okręt („widząc” jedynie to, co faktycznie mogliby zobaczyć,
jako że plany i notatki arbitra są trzymane przez niego w tajemnicy), próbując zdobyć potrzebną do
przeżycia wiedzę i urządzenia techniczne. Podczas rozgrywki arbiter może wedle potrzeb dodawać
nowe aspekty do świata gry. Zabawa w METAMORPHOSIS ALPHA to niekończąca się przygoda.
Czytelnicy zaznajomieni z wydaną przez TSR grą DUNGEONS & DRAGONS natychmiast dostrzegą wiele podobieństw między tymi dwoma systemami. Równie szybko zauważą także liczne
istotne różnice czyniące z METAMORPHOSIS ALPHA podobne, lecz zdecydowanie odmienne wyzwanie. Z drugiej strony, podobieństwa pozwalają na łatwą zamianę jednej gry na drugą. Z kolei osoby, które są w trakcie rozgrywania kampanii w DUNGEONS & DRAGONS, mogą zechcieć włączyć
pomysły zawarte w METAMORPHOSIS ALPHA do swoich kampanijnych „światów”.
GARY GYGAX
15 lipca 1976 r.
BRIAN BLUME
15 lipca 1976 r.
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WSTĘP

systemy okrętu, a na pokładzie pojawiły się niestabilne, napromieniowane obszary. Ludzie, którzy przeżyli zetknięcie
z kosmicznym obłokiem, zbyt późno odkryli, że niektóre
formy życia występujące w swoim naturalnym środowisku,
takim jak na przykład przygotowane przez przyrodników
obszary leśne, wykazywały największą odporność na działanie promieniowania. Część załogi i kolonistów zasiedliła
wówczas znajdujące się na pokładzie „Wardena” rozległe
parki. Garstka innych spróbowała przywrócić spokój i porządek na okręcie. Bez powodzenia.
Dla ocalałych z katastrofy życie stało się wyłącznie walką o przetrwanie. Wiedza o misji okrętu, a nawet fakt, że
był on domem dla kolonistów, uległy zapomnieniu. Kiedy
promieniowanie wdarło się do wnętrza „Wardena”, systemy pokładowe były utrzymywane na minimalnym poziomie aktywności przez główny komputer okrętu oraz pracujące wówczas roboty. Kolejne pokolenia ludzi całkowicie
zatraciły swoją tożsamość, w miarę jak wszystko wokół
staczało się w barbarzyństwo. Środowisko (jak zwykle)
szybko się ustabilizowało, a pod wpływem nieznanego
promieniowania pojawiły się nowe formy życia. Ludzie
wytworzyli struktury plemienne. Nieliczni, którzy wyruszali na wyprawy i powracali cało, przynosili opowieści
o miejscach, gdzie zwierzęta chodzą jak ludzie, a rośliny
potrafią przemieszczać się i mówić. Okręt minął docelową planetę, a dzięki systemom bezpieczeństwa nie rozbił
się na niej ani nie został spalony przez słońce. Te niemal
niezawodne systemy „Wardena” wreszcie się zepsują – to
tylko kwestia czasu. Wtedy okręt będzie stracony. Na razie
jednak życie rozkwita, a „Warden” wciąż przemierza przestrzeń kosmiczną, jakże różny od tego, czym niegdyś był.

Pragnienie ludzkości, by odkrywać i zdobywać świat, zaprowadziło ją w bezmiar kosmosu – początkowo w skali międzyplanetarnej, a później międzygwiezdnej. W XXIII wieku
wielka fala migracji rozprzestrzeniała się ze Starej Ziemi
w kierunku setek nadających się do zamieszkania światów
odkrytych w galaktyce Drogi Mlecznej. W ciągu kolejnych
stu lat okręty kolonizacyjne wszelkich typów i pod każdą
banderą wyruszyły do gwiazd, niosąc na pokładach zaczątki
kolonii, których przyszli mieszkańcy poszukiwali lepszego
życia. Wielu z podróżników znalazło dla siebie nowy dom –
na dobre i na złe – lecz część wypraw z różnych powodów nie
dotarła do celu. Ta gra jest właśnie o tym: o losie zaginionego
okrętu kolonizacyjnego…
Okręt „Warden” zbudowano według projektu opracowanego przez Kartel Okrętowy United Western. Stępkę położono w Stoczniach Transplutońskich w 2277 roku.
Budowa „Wardena” była najambitniejszym takim przedsięwzięciem w historii. Plany zakładały skonstruowanie okrętu o owalnym kształcie i ogromnych rozmiarach.
Do budowy zamierzano wykorzystać nowy stop metali
o niespotykanej dotychczas wytrzymałości na rozciąganie.
Rozmiary „Wardena” były niesamowite: 80 km długości,
40 km szerokości i 13,5 km wysokości. Okręt liczył 17 kondygnacji: pokład centralny oraz otaczające go od góry i od
dołu poziomy. „Wardena” budowano przez jedenaście lat,
jednak czas potrzebny na wyposażenie okrętu sprawił, że
opuścił on Układ Słoneczny dopiero w 2290 roku. Środowisko życia na pokładzie było wierną kopią ziemskich warunków. Kolonistów nie poddawano skrupulatnej weryfikacji
pod kątem udziału w wyprawie. Uważano bowiem, że warunki na okręcie nie będą wywoływać u załogi i pasażerów
silnego stresu psychicznego ani fizycznego.
W podręczniku zamieszczono opis poszczególnych pokładów okrętu wraz ze znajdującym się na nich typowym
wyposażeniem. Większą część „Wardena” zajmują duże,
otwarte przestrzenie. Aby koloniści nie mieli dostępu do
pomieszczeń służbowych załogi lub potencjalnie niebezpiecznych obszarów, zastosowano prosty system zamków
elektronicznych. Istny cud techniki Epoki Kolonizacji Międzygwiezdnej, niosący na pokładzie ziemską florę i faunę,
1,5 miliona kolonistów oraz 50 000 członków załogi, wyruszył, by znaleźć nowy świat położony wiele lat świetlnych
od domu.

PRZETRWANIE:
W takiej właśnie sytuacji znajdują się gracze, wcielając
się w ludzi, zmutowane humanoidy lub inteligentne potwory. Ich poczynania i sposób na przetrwanie czyhających
na okręcie niebezpieczeństw będą interesujące dla wszystkich uczestników zabawy. Przemieszczanie się między pokładami „Wardena” możliwe jest jedynie dzięki okruchom
starożytnej wiedzy, którą gracze uzyskają od arbitra oraz
na początku rozgrywki. Podczas eksplorowania okrętu
zmuszeni będą zdobywać urządzenia techniczne i informacje potrzebne, by przetrwać kolejny dzień. Mogą także
wykorzystywać substancje i wydzieliny pozyskiwane ze
zmutowanych roślin i zwierząt występujących na pokładach leśnych.

KATASTROFA:
Mniej więcej po przebyciu jednej trzeciej drogi do docelowej planety okręt przekroczył krawędź obłoku promieniowania kosmicznego. Położenie obiektu było znane,
samo zjawisko zbadane, a kapitan „Wardena” wiedział, że
musi tak zaplanować kurs, aby uniknąć zagrożenia. Mimo
to okręt za bardzo zbliżył się do radioaktywnego obłoku, co
spowodowało katastrofę. Wydzielana przez krańce niebezpiecznego obszaru energia była nieznanym rodzajem promieniowania, które przeniknęło przez wszystkie systemy
ochronne i ekrany obronne okrętu, wywołując przerażające
skutki. Najbardziej ucierpieli przebywający na pokładzie
koloniści. Większość ludzi wystawionych na działanie promieniowania bardzo szybko zmieniła się po prostu w kupki
wapnia. Poważnie ucierpiały także rośliny i zwierzęta – jeśli
przetrwały, ulegały mutacjom. W wyniku przejścia przez
radioaktywny obłok uszkodzeniu uległy także niektóre

GRA
Wiek: od 12 lat
Liczba uczestników zabawy: 1 arbiter i od 2 do 24 graczy
Większość zamieszczonych w tym podręczniku informacji ma na celu zaprezentowanie uczestnikom zabawy
właściwego „nastroju” gry. Niektórzy z czytelników mogą
poczuć się nieswojo, mając przed sobą grę zawierającą
z pozoru tak wiele reguł. W rzeczywistości system jest dość
prosty i zapewnia niemal niekończącą się wielopoziomową
i w pełni angażującą rozgrywkę w realiach fantastycznonaukowych, będącą wyzwaniem również dla umysłów obdarzonych najbujniejszą wyobraźnią.
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Papier w kratkę: Arbiter będzie potrzebował kilku
rodzajów takiego papieru. Zalecane są rozmiary A4 i A3
zadrukowane w kratkę o różnej wielkości: 2 × 2 cm, 1 × 1 cm
oraz 0,5 × 0,5 cm. Każdy z graczy powinien również mieć
notes lub inny zapas papieru w kratkę niezbędnego do sporządzenia własnej mapy zbadanych obszarów okrętu.
Papier heksagonalny: Arbiter może skorzystać z papieru w rozmiarze A4 zadrukowanego w heksy, na którym
narysuje mapy poziomów okrętu w dużej skali. Taki papier
można kupić w sklepach hobbystycznych. Nie jest on jednak niezbędny.
Koszulki na kartki: Dzięki nim ciężka praca arbitra
włożona w projektowanie poziomów okrętu nie pójdzie
na marne. Używanie map niezabezpieczonych foliowymi
koszulkami szybko doprowadzi do rozmazania kolorów
(a także oznaczeń naniesionych ołówkiem), postrzępienia
papieru i innych zniszczeń.
Notatniki: Przydadzą się wszystkim uczestnikom zabawy do zapisywania informacji dotyczących rozgrywki.
Arbiter zazwyczaj będzie miał dwa: jeden na mapy i ich legendę, a drugi na kopie kart postaci graczy i inne podobne
informacje.
Ołówki, kredki i papier: Przyda się spory zapas. Arbiter będzie potrzebował kredek, by narysować mapy poziomów. Graczom wystarczą zwykłe ołówki. Natomiast
papier przyda się do robienia notatek.
Wyobraźnia: Będzie potrzebna w dużej ilości zarówno
arbitrowi, jak i graczom. Chociaż zapewne mają jej w nadmiarze, inaczej nikt z nich nie zainteresowałby się tą grą!
Jeden bardzo cierpliwy arbiter.
Gracze: Im więcej, tym weselej!

Arbitrem zostaje ten z graczy, któremu prowadzenie
rozgrywki sprawi przyjemność. Na niego także spada
obowiązek narysowania poszczególnych pokładów okrętu i rozmieszczenia na nich form życia oraz miejsc, gdzie
można znaleźć różnorodne urządzenia techniczne i informacje. Zamieszczone w podręczniku kompletne instrukcje
pomogą nowym arbitrom zapoznać się z tym zadaniem. To
jednak wyobraźnia i kreatywność będą najbardziej pomocne dla gracza pełniącego podczas rozgrywki funkcję Najwyższego Arbitra (zwanego także Kapitanem). Będzie on
musiał uważnie równoważyć występujące w grze niebezpieczeństwa i nagrody. Jego okręt nie może być przeładowany zagrożeniami, gdyż wtedy postacie będą miały niewielkie – lub wręcz żadne – szanse na przetrwanie. Z drugiej
strony nie może też być zbyt pobłażliwy, za bardzo ułatwiać
gry i zbyt hojnie rozdawać nagród, ponieważ rozgrywka
przestanie dostarczać wyzwań i szybko stanie się nudna.
Na początku zabawy arbiter powinien stawiać graczy przed
niezbyt trudnymi do przezwyciężenia problemami oraz
przyznawać odpowiednio skromne nagrody. Gdy już nabiorą wprawy, będzie mógł zwiększyć poziom trudności
wyzwań. Jednocześnie wzrośnie wtedy wartość nagród –
w postaci zwierząt, roślin, urządzeń i innych zdobyczy –
jeśli tylko graczom uda się pokonać napotkane przeszkody.
Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki (zwanej kampanią, ponieważ każda kolejna sesja będzie połączona z poprzednią, podobnie jak rezultat zabawy za każdym razem
będzie miał wpływ na dalszą grę), zanim arbiter nie przygotuje od jednego do trzech poziomów okrętu. Kiedy arbiter jest już gotowy, gracze tworzą dla siebie bohaterów gry,
zwanych tutaj postaciami, i wybierają dla nich różnorodne
role: nieskażonych bądź zmutowanych ludzi, humanoidów,
inteligentnych zwierząt lub inne. Każdy z graczy powinien
uważnie zapisywać informacje na temat swojej postaci, posiadanych przedmiotów oraz zbadanych i naniesionych na
mapę obszarów okrętu. Tworzenie postaci opisano szczegółowo nieco dalej. Krótko mówiąc, każdy z graczy generuje zestaw losowych liczb (najprościej zrobić to za pomocą specjalnych kostek opisanych dalej), aby określić cechy
swojego bohatera lub bohaterki. Po stworzeniu postaci
wystarczy przygotować kilka kartek papieru oraz ołówki
i można zacząć grę.
Opisane w podręczniku zasady dostarczają kompletnych wskazówek na temat prowadzenia kampanii. Poniższa lista wylicza niezbędne akcesoria oraz przybory pomocne podczas rozgrywki.

OKRĘT GWIEZDNY
Okręt gwiezdny „Warden” to prawdziwy gigant. Mierzy około 80 km długości między krańcami elipsoidalnego kadłuba, ma 40 km szerokości oraz 13,5 km wysokości.
Umieszczona na szczycie kadłuba kopuła obserwacyjna
dodaje kolejne 800 metrów wysokości.
Okręt jest podzielony na 17 poziomów (pokładów).
Różnią się one od siebie wysokością, długością i szerokością. Ze względów bezpieczeństwa kadłub okrętu ma grubość dochodzącą do 800 metrów. Wewnątrz nie jest jednak
lity, ponadto przedzielono go grubymi, mocnymi grodziami. Wypełniają go podpory, przewody, kanały kablowe,
maszyneria pokładowa oraz inne podobne wyposażenie
i urządzenia, a także prowadzące przez całą strukturę
ścieżki i niskie tunele. Dostęp do tych obszarów jest dozwolony wyłącznie w celach serwisowych. Nieliczne wejścia można otworzyć tylko za pomocą kolorowych opasek
kadry dowódczej lub służb technicznych.
Każdy ze stropów rozdzielających poziomy ma około
100 metrów grubości. Umieszczono w nich podpory, maszynerię pokładową, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i inne. Dodatkowo w stropach może znajdować się
infrastruktura komunikacyjna (np. kolejka lub tunele transportowe), korytarze do transportu zaopatrzenia i inna podobna aparatura. Przez ten labirynt prowadzą ścieżki, lecz
tu również dostęp jest mocno ograniczony, a przez nieliczne wejścia przejdą jedynie posiadacze kolorowych opasek
kadry dowódczej lub służb technicznych.
Przez środek okrętu poprowadzono system wind. Na
pokładzie znajdują się cztery potężne windy towarowe

SUGEROWANE DODATKOWE AKCESORIA:
Generator liczb losowych: Liczby losowe można uzyskać na przykład za pomocą małego elektronicznego kalkulatora, losując ponumerowane kartoniki z pudełka,
dobierając kartę ze specjalnie przygotowanej talii itd. Najprostszym sposobem ich uzyskania jest wykonanie rzutu
jedną lub kilkoma specjalnymi kostkami procentowymi.
Można je nabyć w sklepach hobbystycznych. Są to kostki
dwudziestościenne z podwójną numeracją od 0 do 9. Kilka
par (zwyczajnych) kostek sześciościennych pomoże przyspieszyć rozgrywkę.
Kostki wielościenne: Gdy podczas rozgrywki potrzebne będą inne sposoby losowania wyników (odmienne od
opisanych powyżej), przyda się zestaw kostek wielościennych (4, 8, 12 i 20-ściennych).
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trzebnych zapasów z magazynów zazwyczaj używa się
robotów. W jedną z sekcji kadłuba wmontowano wielki
opancerzony właz służący do rozładunku zawartości tego
pokładu na powierzchni planety.
Na ten poziom można dostać się za pomocą głównych
wind oraz dzięki czterem pochylniom i spiralnym rampom
prowadzącym w dół na pokład 2. Wstęp na poziom 1 ma
jedynie personel wyposażony w opaski kadry dowódczej
lub służb ochrony.
Poziom 2 (55 × 24 × 0,2 km): Pokład przypomina poziom 1. Przeznaczony jest do magazynowania gotowych
produktów: części elektrycznych, przewodów, elementów
urządzeń, narzędzi rolniczych, sprzętu geologicznego, maszyn do robót ziemnych i leśnych, prefabrykatów do budowy kwater, wyposażenia domów itd. Znajduje się tam
również kilka rodzajów komputerów przeznaczonych na
potrzeby planetarnych osiedli. Podobnie jak na poziomie 1,
do pobierania zapasów używane są roboty.
Na ten pokład można dostać się za pomocą głównych
wind oraz dzięki czterem pochylniom i spiralnym rampom
prowadzącym w górę na poziom 1 i w dół na poziom 3.
Rampy i pochylnie mają standardową szerokość 15 metrów i zostały poprowadzone przez kadłub okrętu. Wejścia
i wyjścia znajdują się na wymienionych w tekście pokładach, przy czym nie każdy poziom jest połączony z innymi
Poziom 3 (59,5 × 27,5 × 0,4 km): Tutaj składowane są
zapasy przeznaczone dla fabryk znajdujących się na pokładach 4 i 5. Pod innymi względami ten pokład przypomina
poziomy 1 i 2. Można się nań dostać za pomocą głównych
wind, czterech ramp i pochylni prowadzących w górę na
poziom 2 oraz jednej rampy wiodącej na poziom 4.
Poziom 4 (63 × 30 × 0,4 km): Znajdują się tutaj zabezpieczone na czas długiej podróży fabryki (A) przeznaczone
do użytku po wylądowaniu na nowej planecie. Magazyny
otoczone są przez niezamieszkane, dzikie obszary leśne
(B). W lesie brak ludzkich osad, za to pełno w nim zwierząt znajdujących schronienie wśród iglasto-liściastego
drzewostanu. Na tym obszarze działa pewna liczba leśnych
robotów przyrodniczych. Ludzie czasami odwiedzają ten
rejon, obozując lub wędrując po okolicy.

o udźwigu odpowiednio 5, 20, 50 i 100 ton. Można je obsługiwać wyłącznie za pomocą dwóch kolorowych opasek kadry dowódczej i służb technicznych (takich samych lub po
jednej każdego rodzaju). Oprócz nich zainstalowano także
20 wind osobowych o udźwigu około 30 osób każda. Jedna
z nich jest windą specjalnego przeznaczenia, używaną tylko podczas sytuacji awaryjnych, a do jej obsługi potrzebna
jest kolorowa opaska kadry dowódczej.
Uwaga: zależnie od charakteru pokładu i względów
bezpieczeństwa windy mogą nie być bezpośrednio dostępne na danym poziomie mimo poprowadzenia przezeń szybów windowych. Co więcej, tam, gdzie pokład przedzielono grodzią w pobliżu szybu, drzwi windy mogą otwierać
się tylko z jednej strony, umożliwiając dostęp wyłącznie do
określonego obszaru (po danej stronie grodzi). Dodatkowo
dostęp do pewnych rejonów lub poziomów okrętu może
być niemożliwy bez opaski odpowiedniego koloru. Do obsługi wind osobowych wystarczą brązowe opaski ogólnego
przeznaczenia, choć w takim przypadku wyjścia na pewne
pokłady mogą być zablokowane. Na okręcie mogą być dostępne również windy pomocnicze, łączące różne poziomy
zależnie od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
Poniższy opis pokładów i ich zawartości to jedynie
przykład ilustrujący, jak okręt może wyglądać wewnątrz.
Każdy arbiter powinien zaprojektować swój okręt zgodnie
z własnymi wymaganiami, traktując zamieszczone dalej
opisy jako wskazówki i inspiracje. Pomysł na wygląd i wyposażenie „Wardena” powinien znacząco odbiegać od poniższych przykładów, aby gracze nie znali planów okrętu
i mogli poznać otoczenie tylko dzięki własnym wysiłkom.
Podręcznik ma za zadanie jedynie podsunąć im przykłady tego, co mogą odkryć. Poczucie nieznanego, świeżości
i zaskoczenia tylko zwiększy przyjemność z rozgrywanej
kampanii.
Poziom 1 (50 × 21 × 0,4 km): Pokład wypełniony jest
zapasami przeznaczonymi do wykorzystania na kolonizowanej planecie. Mieści olbrzymie składy nieprzetworzonych surowców, rafinowanych metali, tworzyw sztucznych,
szkła, awaryjnych racji żywnościowych i tak dalej. Składy
są połączone rampami i pomostami. Do pobierania po-
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(A) Fabryki
(B) Lasy
(C) Obszary trawiaste
(D) Laboratoria
(E) Magazyny
(F) Sekcja bezpieczeństwa

(G) Administracja
(H) Kwatery
(I) Statki kosmiczne
(J) Amunicja
(K) Uzbrojenie
(L) Miasto

rodniczych pomaga przy pracy na każdym ranczu. Oprócz
udomowionych zwierząt występują tu także dzikie stada
(np. antylopy i bawoły). Mimo panującego na tym poziomie suchego klimatu i skąpych zasobów wody znaleźć tu
można kilka niewielkich strumieni, a w ich pobliżu liczne
kępy drzew.
Na ten pokład można dostać się za pomocą głównych
wind, rampą prowadzącą w górę na poziom 6 oraz dwiema pochylniami wiodącymi w dół na poziom 8. Wstęp na
pokład ograniczony jest do personelu wyposażonego w kolorowe opaski kadry dowódczej oraz służb przyrodniczych
i ochrony.
Poziom 8 (75,5 × 36 × 0,8 km): Na tym pokładzie znajdują się rozległe tereny uprawne, gospodarstwa rolne i wioski
zamieszkałe przez rodziny preferujące proste „wiejskie”
życie. Dużą część poziomu zajmuje ogrodniczy obszar testowy mieszczący laboratoria, w których przeprowadzane
są różnorodne eksperymenty botaniczne. Na tereny uprawne składają się rozległe pola przeplatane rzadkimi lasami,
sporadycznie występującymi jeziorami i innymi elementami krajobrazu. Poszczególne farmy różnią się wielkością.
Niektóre z nich zamieszkane są przez pojedyncze rodziny,
inne przez kilka, a jeszcze inne tworzą całe wioski. Operuje tam również pewna liczba robotów ogrodniczych. Na
całym pokładzie można także napotkać różnorodne dzikie
zwierzęta typowe dla obszarów wiejskich.
Na ten pokład można dostać się za pomocą głównych
wind oraz dwiema pochylniami prowadzącymi na poziom 7.
Poziom 9 (77 × 37 × 0,8 km): Na tym pokładzie znajduje się infrastruktura związana z zarządzaniem i bezpieczeństwem „Wardena”. Wyróżnić można następujące
obszary: sekcję bezpieczeństwa okrętu (F), sekcję administracji i spraw obywatelskich (G), kwatery dla pracującego
na tym poziomie personelu wraz z rodzinami (H), hangar
mieszczący niewielkie statki kosmiczne używane do misji
zwiadowczych (I), skład amunicji (J) oraz magazyn uzbrojenia (K). Znajduje się tu także warsztat rusznikarski oraz
magazyny zawierające zapasy dla każdej z wymienionych
sekcji. Ponadto sporą część poziomu zajmują tereny leśne. Występujące tam drzewa i zwierzęta przypominają
te z pokładu 4, lecz więcej jest wśród nich nieprzyjaznych
ludziom lub niebezpiecznych drapieżników (takich jak
niedźwiedzie, tygrysy itd.).

Na ten pokład można dostać się za pomocą głównych
wind oraz jedną rampą prowadzącą w górę na poziom 3
i w dół na poziom 5.
Poziom 5 (66 × 32 × 0,4 km): Tutaj znajdują się kolejne fabryki przeznaczone do użytku na docelowej planecie.
Otacza je wielki, otwarty obszar trawiasty, przy zewnętrznych granicach poziomu przechodzący w las mieszany. Na
terenie całego pokładu rozproszone są niewielkie wiejskie
osady. W każdej z nich znajdują się kwatery mogące pomieścić do 50 rodzin. Na tym pokładzie działają również leśne
roboty przyrodnicze.
Można się tu dostać za pomocą głównych wind oraz
jedną spiralną rampą prowadzącą w górę na poziom 4.
Poziom 6 (67,5 × 33 × 0,2 km): Ten pokład mieści obszary naturalne oraz przemysłowe. Na terenie zabudowanym
znajdują się rozmaite laboratoria produkcyjne i naukowe:
warsztaty metalurgiczne, rafinerie chemiczne (oraz zabezpieczone składowiska chemikaliów), laboratoria badań
eksperymentalnych nad źródłami energii, generatory prądu, laboratoria biologiczne oraz położone wśród mieszanych lasów otaczających industrialną część poziomu duże
centrum upraw botanicznych wyposażone w różnorodne
systemy oświetlenia. W zalesionej części pokładu można
znaleźć pagórki, niewielkie jeziora i strumienie, kilka bagien oraz różnorodną florę i faunę. Na terenie poziomu
operuje 100 robotów naprawczych, 50 robotów ogólnego
przeznaczenia oraz po 25 robotów przyrodniczych każdego rodzaju.
Można się tutaj dostać za pomocą głównych wind oraz
rampą prowadzącą w dół na poziom 7. Wstęp na pokład ma
wyłącznie personel wyposażony w kolorowe opaski kadry
dowódczej, służb ochrony, technicznych i przyrodniczych.
Poziom 7 (72,5 × 34,5 × 0,2 km): Ten poziom w całości
zajmuje wielki, pofałdowany teren trawiasty przypominający prerię. Na rozrzuconych po całym pokładzie nielicznych ranczach, mocno oddalonych od siebie i z rzadka
utrzymujących kontakt, zamieszkuje po kilka rodzin zajmujących się hodowlą bydła lub owiec wypasanych na okolicznych terenach. Niewielka liczba leśnych robotów przy-
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nie zewnętrznymi systemami bojowymi i obronnymi okrętu, zawierająca ponadto rozbudowany terminal podpięty
do systemów inżynieryjnych służący do koordynowania
kryzysowych działań ratunkowych i naprawczych wraz
z komputerem do przeprowadzania stosownych analiz
oraz specjalnym systemem awaryjnym pozwalającym w razie wyższej konieczności na zalanie gazem paraliżującym
dowolnego obszaru okrętu.
Chociaż szyby głównych wind przechodzą przez ten
pokład, nie można się nań dostać inaczej niż za pomocą
specjalnej windy z poziomu 9.
Poziom 11 (79 × 38,5 × 0,8 lub 1,2 km): Porośnięty lasem
poziom otoczony jest przez surowe góry biegnące wzdłuż
całej krawędzi pokładu. Na jego środku znajduje się wielkie
wzgórze. Na tym pokładzie żyją różnorodne dzikie zwierzęta – niektóre z nich mogą być niebezpieczne dla ludzi.
Można tu znaleźć kilka niewielkich wiosek, są one jednak
w większości odizolowane od siebie, a cały teren pozostaje
w stanie „dzikim”. Podobnie jak w przypadku poziomu 4,
ludzie zapuszczają się tu od czasu do czasu, obozując lub
wędrując po okolicy. Operuje tu niewielka liczba robotów
leśnych wykonujących prace zgodnie z zapotrzebowaniem.
Wejście na ten pokład możliwe jest za pomocą głównych wind oraz dzięki dwóm spiralnym rampom prowadzącym w dół na poziom 12.
Poziom 12 (78 × 38 × 0,8 km): Cały pokład porasta tropikalna dżungla i można tu spotkać typową dla takiego
obszaru florę i faunę. Roślinność w wielu miejscach jest
tu gęsta i bujna. Przez poziom prowadzi kilka głównych
„szlaków” oraz zbiegających się z nimi ścieżek. Mimo że
wstęp na ten pokład nie jest w żaden sposób ograniczony,
tablice informacyjne ostrzegają o obecności potencjalnie
niebezpiecznych zwierząt. Ludzie zapuszczają się w dżunglę w poszukiwaniu nowych wrażeń oraz celem eksploracji
terenu. Niewielka liczba robotów leśnych operuje na tym
poziomie wedle zapotrzebowania. W pobliżu głównych
wind znajduje się stacja biologiczna.
Na ten poziom można dostać się za pomocą głównych
wind oraz dzięki spiralnym rampom prowadzącym z poziomu 11.
Poziom 13 (76,5 × 35,5 × 0,4 km): Znajdują się tutaj
głównie zapasy dla poziomów 11, 12 i 14. Pod pewnymi
względami ten pokład przypomina poziom 1. Jest tu także
warsztat naprawczy oraz magazyn mieszczący wyłączone
roboty: 50 leśnych i 50 ogrodniczych.
Wstęp na ten pokład możliwy jest za pomocą głównych
wind oraz dzięki pojedynczej pochylni prowadzącej w dół
na poziom 14.
Poziom 14 (75,5 × 35,5 × 0,4 km): Pokład miejski. Mieszkalne wysokościowce mogą pomieścić łącznie do 10 milionów ludzi. Miasto na pokładzie „Wardena” zamieszkuje
około 1,5 miliona osób (95% wszystkich kolonistów znajdujących się na okręcie).
Na miasto składają się kwatery rodzinne oraz te przeznaczone dla osób żyjących w pojedynkę, a także wszelkie
inne miejskie obiekty znane na Ziemi: sklepy, ośrodki rekreacyjne, różnorodne bary i restauracje, lokale i instytucje rozrywkowe, rozległe parki, stadiony, place zabaw itd.
Znajdują się tam również placówki medyczne oraz wielki
kompleks przemysłowy mieszczący laboratoria produkujące androidy, wraz z pełnym wyposażeniem niezbędnym
w procesie wytwórczym: kadziami wzrostowymi, linią
produkcyjną wytwarzającą obwody matryc umysłowych,
aktywatorami oprogramowania, składem chemikaliów
oraz obszarem do przeprowadzania testów. Na tym pozio-

Na terenie sekcji bezpieczeństwa znajdują się m.in.
składy różnorodnego wyposażenia zawierające następujący sprzęt: 100 wyłączonych robotów strażniczych, zapasowe kolorowe opaski wydawane wedle potrzeby (10 000
brązowych, 250 stalowoszarych, 250 zielonych, 250 białych,
100 czerwonych oraz 50 niebiesko-czerwonych opasek kadry dowódczej), 50 dezintegratorów sonicznych (oddziałujących na metal), 50 dezintegratorów białkowych (oddziałujących na tkanki), 25 pałek paraliżujących, 50 pistoletów
laserowych, 5 karabinów laserowych, 25 karabinów pneumatycznych, 5000 ogniw wodorowych, 525 ładowarek
ogniw wodorowych, 50 podczepianych generatorów osłon,
100 magazynków ze strzałkami do broni pneumatycznej
(25 na magazynek) oraz inne dodatkowe akcesoria (pałki,
gaz łzawiący itd.). Dostęp do miejsc składowania broni
i amunicji można uzyskać za pomocą pierścienia dowodzenia lub pary opasek kadry dowódczej potrzebnych, by
otworzyć specjalne zamki. W sekcji bezpieczeństwa okrętu
znajduje się także spory blok więzienny zdolny pomieścić
w zabezpieczonych pomieszczeniach do 2000 osób.
Wstęp na ten poziom jest ograniczony. Można się nań
dostać wyłącznie za pomocą głównych wind i przy użyciu opaski kadry dowódczej lub służb ochrony. Specjalna
winda, łącząca ten pokład z poziomem 10, dostępna jest
wyłącznie dla personelu wyposażonego w opaski kadry
dowódczej.
Poziom 10 (okrąg o średnicy 26 km × 0,4 km wysokości): Wstęp na ten pokład jest ograniczony. Tutaj znajduje
się bowiem centrum kierowania okrętem: centrala dowodzenia (mostek), główny komputer i jednostki pomocnicze
zawiadujące systemami pokładowymi oraz kwatery dla
pracującego na tym pokładzie personelu wraz z rodzinami.
Pomieszczenia mieszkalne znajdują się przy zewnętrznej
krawędzi poziomu. Roztacza się z nich wspaniały widok
na rozciągające się poniżej tego pokładu lasy i góry (poziom 11).
Centrala dowodzenia okrętu mieści w sobie magazyny zawierające zasoby służące do nadzorowania i prowadzenia działań na powierzchni planety, laboratoria inżynieryjne i naukowe przeznaczone do tajnych prac (wraz
z kilkoma robotami pomocniczymi) oraz ścisłe centrum
dowodzenia. W skład tego ostatniego wchodzi 8 sekcji:
1) fotel kapitana i konsola dowodzenia wyposażona w liczne podglądy i połączenia ze wszystkimi stanowiskami na
mostku; 2) pracownia komputerowa do programowania
systemów pokładowych i natychmiastowego uzyskiwania potrzebnych analiz; 3) sekcja nadzoru bezpieczeństwa,
połączona z podobnym pomieszczeniem na poziomie 9,
wyposażona w monitory, łącza informatyczne, zapasowy
system komunikacji wewnętrznej i aparaturę nasłuchową;
4) pomieszczenie z systemami zarządzania środowiskiem,
wyposażone w cztery monitory ogólnego przeznaczenia,
16 monitorów prezentujących szczegółowe dane środowiskowe oraz komputer pomagający kontrolować warunki
panujące na okręcie; 5) główny przedział inżynieryjny zawierający liczne ekrany monitorujące zasilanie i funkcjonowanie urządzeń pokładowych, wskaźniki przypisane do
poszczególnych pokładów oraz komputer do analizy wydajności; 6) sekcja nawigacji i zasilania mieszcząca główne
przyrządy nawigacyjne, system monitoringu zasilania oraz
specjalny ekran służący do wyznaczania obecnego i planowanego kursu; 7) główny przedział łączności wyposażony
w bezpośrednie połączenia z różnymi obszarami okrętu,
duże i małe monitory oraz rozmaite ekrany informacyjne;
8) sekcja zarządzania kryzysowego umożliwiająca sterowa-
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urządzenia wytwarzające na potrzeby całego okrętu prąd
niezbędny do podtrzymywania życia, napędzania maszynerii i robotów oraz zasilania wszelkich urządzeń pokładowych. Wielkie silniki antygrawitacyjne są przeznaczone do
użycia podczas lądowania na planecie. Zewnętrzne silniki jonowe zapewniają napęd niezbędny do podróżowania
w kosmosie.
Wstęp na ten pokład jest ograniczony. Dostać się tu
można jedynie za pomocą głównych wind, a wejść na poziom może wyłącznie personel wyposażony w opaski kadry dowódczej lub służb technicznych.
Kopuła obserwacyjna: Na szczycie okrętu, w samym
centrum kadłuba, znajduje się niewielka kopuła obserwacyjna kształtem przypominająca mały bąbel. Obok obszaru widokowego mieści się tam również duże laboratorium
astronomiczne przeznaczone do pracy naukowej, wyposażone w teleskopy optyczne oraz radiowe, a także inny
niezbędny sprzęt specjalistyczny. W części kopuły o ograniczonym dostępie znajduje się zapasowe stanowisko dowodzenia połączone komunikacyjnie z głównym centrum
kontroli na poziomie 10.
Do kopuły można dostać się za pomocą głównych
wind. Dostęp do zapasowego stanowiska dowodzenia jest
ograniczony i możliwy wyłącznie przy użyciu pierścienia
dowodzenia.

mie umieszczono także główną sekcję medyczną okrętu
wyposażoną w liczne monitorowane łóżka, pomieszczenia
do rehabilitacji, laboratoria radiologiczne, sale operacyjne,
szkołę medyczną i pozostałą infrastrukturę. Do obsługi
tego obszaru przydzielono 100 robotów medycznych. Wejście na teren sekcji wymaga opaski kadry dowódczej, służb
ochrony lub służb medycznych.
W mieście działa metro oraz kilka szynowych systemów transportu publicznego. Znajdują się tam także inne
interesujące miejsca: główna biblioteka wraz z rozbudowanym zapleczem (wliczając w to duże banki danych), muzeum „ziemskiej historii” (wraz z sekcją poświęconą technice) oraz spore zoo mieszczące wiele spośród gatunków
zwierząt i owadów występujących na pokładzie. Poszczególne obszary miejskie oddzielone są od siebie niewielkimi działkami, na których mieszkańcy mogą wedle uznania
uprawiać kwiaty, warzywa i owoce.
Obszar miejski otaczają tereny uprawne wraz z kilkoma
rolniczymi wioskami i paroma niewielkimi lasami. Tereny
wiejskie przypominają te z poziomu 8.
Na pokład 14 można dostać się za pomocą głównych
wind, pochylnią prowadzącą na poziom 13 lub korzystając
ze spiralnej rampy wiodącej na poziom 15.
Poziom 15 (71 × 33 × 0,8 km): Na tym pokładzie znajduje się zapas wody dla okrętu. Głębokość zbiornika sięga
0,4 km, a odległość sufitu od lustra wody również wynosi
0,4 km – całkowita wysokość pokładu to 0,8 km. Woda zajmuje powierzchnię około 1500 km kwadratowych.
To gigantyczne jezioro obfituje w ryby. Wyspy są lekko
zalesione, a na kilku z nich znajdują się niewielkie wioski.
Panujące na jeziorze warunki sprawiają, że popularnością
cieszą się pływanie oraz różnego rodzaju rejsy rekreacyjne.
Około ¼ poziomu zajmuje wielka instalacja służąca do
odzyskiwania i oczyszczania wody. Sterujący nią główny
komputer pokładowy monitoruje jakość i czystość wody na
wszystkich pokładach.
Wstęp na ten poziom możliwy jest za pomocą głównych wind oraz dzięki dwóm rampom – jednej prowadzącej
w górę na poziom 14 i drugiej wiodącej w dół na poziom 16.
Poziom 16 (64 × 30 × 0,8 km): Mieszczą się tutaj działające fabryki, w których pracuje wielu mieszkańców miasta.
Cześć z wytwarzanych wyrobów służy zaspokojeniu bieżących potrzeb okrętu. Pozostała produkcja jest przeznaczona do użytku na nowej planecie i składowana w wielkich
magazynach.
W obszarze o ograniczonym dostępie składowane są
chemikalia. Znajduje się tam obliczony na pięć lat zapas
wszystkich znanych trwałych związków chemicznych, które mogą znaleźć zastosowanie po wylądowaniu na kolonizowanej planecie. Przechowywane są tam również zapasowe ogniwa zasilające (słoneczne, chemiczne i wodorowe)
oraz kilkaset ładowarek ogniw wodorowych. W kolejnej
sekcji znajduje się warsztat naprawczy i skład robotów
różnego typu (wszystkie są wyłączone) mieszczący 500 robotów ogólnego przeznaczenia, 500 robotów medycznych,
500 robotów naprawczych, 500 robotów strażniczych oraz
po 500 robotów przyrodniczych każdego rodzaju. Jest tu
także wielki analogowy system komputerowy, obecnie wyłączony i przeznaczony do użytku na planecie. Wstęp do
obszarów o ograniczonym dostępie wymaga użycia opaski
kadry dowódczej lub dwóch opasek służb ochrony.
Dostać się tutaj można za pomocą głównych wind oraz
rampą prowadzącą w górę na poziom 15.
Poziom 17 (64 × 30 × 1,5 km): Na tym poziomie znajdują się wszystkie silniki, napędy, prądnice, reaktory i inne

Czytelnikowi może się wydawać, że rozmiar opisanych
tu pomieszczeń jest dość duży. O to właśnie chodziło projektantom okrętu, którzy w ten sposób chcieli przemóc uczucie przebywania w zamkniętej przestrzeni!

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA:
Kolorowe opaski:
Radioaktywne opaski w sześciu wariantach kolorystycznych pełnią funkcję kluczy, umożliwiając dostęp do
różnych sekcji okrętu oraz sterowanie większością urządzeń. Opaski emitują niegroźne promieniowanie właściwe
dla przypisanego im koloru, co pozwala otwierać zamki
i zabezpieczenia. Okres połowicznego rozpadu elementów
promieniotwórczych wynosi 1000 lat.
Każdy z czterech kapitanów okrętu ma specjalny
radioaktywny pierścień pełniący taką samą funkcję jak
opaski. Opaska kadry dowódczej jest naprzemiennie niebiesko-czerwona. Opaska służb przyrodniczych ma kolor
jasnozielony. Opaska służb ochrony jest czerwona. Opaska
ogólnego przeznaczenia, wydawana wszystkim członkom
załogi, jest brązowa, opaska służb technicznych – stalowoszara, a opaska służb medycznych – biała. Obszary o dostępie dozwolonym dla posiadaczy właściwych opasek są
odpowiednio oznaczone za pomocą kolorowych prostokątów o wymiarach 8 × 20 cm. Urządzenia uruchamia się,
przykładając do nich pierścień lub opaskę w odpowiednim
kolorze.
Obszary miejskie:
Standardowe wyposażenie wszystkich miejskich kwater rodzinnych jest identyczne. Stąd też gust mieszkańców
wyrażany jest poprzez wystrój wnętrz. Różnorodność
umeblowania i oświetlenia poszczególnych pomieszczeń
nie ma granic. Każda z kwater wyposażona jest w ekran do
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ne dla funkcjonowania okrętu oraz docierać do obszarów
trudno dostępnych w inny sposób. Wejścia do tuneli zamykają włazy. Do ich otwarcia potrzebna jest stalowoszara
opaska.
Pochylnie:
Łączą poszczególne pokłady okrętu, zastępując schody. Znajdujące się na początku i na końcu każdej pochylni
wejście można otworzyć poprzez przyłożenie opaski w odpowiednim kolorze. Pochylnie mają szerokość 90 metrów
i mogą utrzymać dowolny ciężar. Na krańcach każdej z nich
spoczywają platformy antygrawitacyjne, skonstruowane
w taki sposób, aby nie mogły opuścić pochylni.
Ręczny analizator biologiczny:
To urządzenie ma cztery niezależne funkcje: 1) sterylizator soniczny służący do niszczenia wszelkich zarazków
i drobnoustrojów na powierzchni skóry lub rany; 2) aparat
rentgenowski z monitorem, pozwalający po przyłożeniu do
skóry uzyskać obraz wnętrza organizmu na dowolnej głębokości tkanek zależnej od regulowanego poziomu mocy;
3) podskórny niszczyciel zarazków, wchodzący w reakcję
z organizmem pacjenta celem usunięcia obecnych w nim
szkodliwych substancji; 4) miernik do detekcji energii życiowej w promieniu jednego kilometra, wykrywający żywe
istoty każdej wielkości. Urządzenie zasilane jest przez dwa
ogniwa wodorowe wystarczające na 25 godzin pracy.
Ręczny skaner techniczny:
Na to urządzenie składa się pięć niezależnych funkcji.
Pierwszą z nich jest neutralizator wysokich energii, pozwalający poprzez spowodowanie odpływu prądu na wyłączanie urządzeń o zasilaniu innym niż atomowe w promieniu
50 metrów. Drugą funkcją jest czujnik służący do lokalizowania i identyfikacji źródeł energii dowolnego rodzaju
w promieniu 100 metrów (szczególnie przydatny do wykrywania napromieniowanych obszarów). Trzeci system to
kontaktowy rentgen soniczny działający nawet przez ołów
i umożliwiający obserwację wnętrza dowolnego urządzenia. Czwartą funkcją jest wysokotemperaturowy palnik
spawalniczy, którego płomień obejmuje powierzchnię roboczą o średnicy 1 cm. Ostatnie wbudowane narzędzie to
laser dużej intensywności o zasięgu 60 cm, który potrafi
stopić dowolną przeszkodę z wyjątkiem superstopu. Urządzenie zasilane jest przez dwa ogniwa wodorowe wystarczające na 15 godzin ciągłej pracy.
Ręczny skaner służb ochrony:
Urządzenie ma pięć funkcji. Pierwszą z nich jest układ
zakłócający, służący do dezaktywacji wszelkiego rodzaju
mózgów elektronicznych czerpiących energię z ogniw zasilających. Drugim systemem jest detektor energii życiowej
(taki sam jak w analizatorze biologicznym). Kolejna funkcja
pozwala na wykrywanie androidów dzięki rozróżnieniu
między odczytem energetycznym androida i człowieka.
Czwarty system generuje pole przechwytujące w postaci
sfery energetycznej nieprzekraczalnej dla osób uwięzionych w jej wnętrzu. Po otrzymaniu 10 kostek obrażeń dowolnego rodzaju sfera ulega zniszczeniu, powoduje to także wypalenie baterii urządzenia. Ostatnia funkcja pozwala
na stworzenie osłony energetycznej podobnej do tej wytwarzanej przez generator podczepiany do uzbrojenia podstawowego. Jedyna różnica polega na tym, że osłona pojawia
się tylko z przodu skanera. Urządzenie zasilane jest przez
trzy ogniwa wodorowe. Wydawane jest wyłącznie służbom
ochrony.
Mobilna jednostka tropiąca:
Celem zachowania równowagi ekosystemu konieczne
jest czasem przeniesienie zwierząt z jednego zalesionego

wyświetlania kanałów rozrywkowych i komunikatów, garderobę (w każdym pokoju), szafki o regulowanej wielkości
i pojemności (w każdym pokoju), ruchome ścianki działowe, łóżka w liczbie odpowiedniej do potrzeb mieszkańców,
toaletę i instalację do utylizacji odpadów. Miejskie kwatery
dla osób żyjących w pojedynkę wyposażone są podobnie,
lecz mają mniejsze wymiary.
W miejskich biurach przechowywane są w postaci
mikrofilmów i papierowych akt informacje niezbędne do
kierowania okrętem oraz prowadzenia rejestrów sprzętu
i ludzi.
Cały okręt zaopatrzony jest w pasy gaśnicze o porowatej strukturze. Są one wyposażone w system soniczny
tłumiący energię wydzielaną przez każdy rodzaj ognia.
W przypadku obszarów niezurbanizowanych, gdzie ogień
bywa czasem potrzebny na przykład do gotowania na wolnym powietrzu, spalania drobnych śmieci i tym podobnych
czynności, komputer pokładowy analizuje potencjalne niebezpieczeństwo i zależnie od sytuacji decyduje o ewentualnym podjęciu akcji gaśniczej.
Główny komputer za pomocą czujników kontroluje
oświetlenie na całym okręcie, rozjaśniając poszczególne
sekcje w razie potrzeby. Systemy symulujące naturalne
oświetlenie umieszczone są za ścianami przepuszczającymi i rozpraszającymi światło. W przypadku lokali mieszkalnych każdy z lokatorów wedle uznania może zwiększać
lub zmniejszać natężenie światła oraz jego kolor. W czasie
cyklu nocnego niezamieszkałe sekcje okrętu oraz sąsiednie
obszary zostaną oświetlone, gdy ktoś będzie w nich przebywał. W obszarach niezurbanizowanych sztuczny księżyc
i gwiazdy dają dość światła, by oświetlić drogę podróżnym.
Komputer pokładowy monitoruje także ekosystem obszarów zamieszkanych przez ludzi i zwierzęta, dostarczając wodę w postaci deszczu, gdy występuje tam niedobór
wilgoci. Dla bezpieczeństwa kolonistów komputer utrzymuje na obszarach niezurbanizowanych wysoki poziom
czystości strumieni i jezior.
Monitoring pokładowy:
Na wszystkich pokładach na końcu każdego korytarza
zamontowano zespół trzech kamer wyposażonych w mikrofony. Kamery o zmiennej ogniskowej mogą filmować
z dystansu oraz robić zbliżenia. Obiektywy są wyposażone
w czujniki podczerwieni przeznaczone do pracy w nocy.
Kamery przekazują obraz na ekrany systemów bezpieczeństwa. Zespoły monitorujące zamknięte są w sześciennych
osłonach z polimerowego plastiku celem zabezpieczenia
ich przed wandalami.
Generatory grawitacji:
Te urządzenia służą do kontroli siły ciążenia na okręcie.
Grawitacja utrzymywana jest wszędzie na poziomie równym ziemskiemu ciążeniu, z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów. Na każdym pokładzie znajdują się dwa
generatory umieszczone po przeciwległych stronach owalnego kadłuba. Wyglądają jak wielkie czarne dyski wmontowane w ściany. Każdy z nich otacza pole siłowe zapobiegające nieautoryzowanym ingerencjom w pracę urządzenia.
Dostęp do generatorów jest możliwy jedynie za pomocą
wydzielających właściwe promieniowanie opasek służb
technicznych. Generatory zasilane są przez bezprzewodową sieć energetyczną okrętu. Każdy z dysków oddziałuje
dokładnie na połowę pokładu.
Tunele serwisowe:
Wzdłuż ścian kadłuba oraz pomiędzy pokładami poprowadzono szerokie na 1,5 metra tunele serwisowe. Dzięki nim służby techniczne mogą naprawiać urządzenia istot-
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dzenia należy zachować ostrożność podczas pracy, aby nie
przegrzać spawanego materiału.
Ładowarka ogniw wodorowych:
To nieskomplikowane urządzenie służy do uzyskiwania wodoru z wody i magazynowania go w wodorowych
ogniwach zasilających. Produktem ubocznym tego procesu
jest tlen, który również ma wiele zastosowań. Ładowarka
do pracy wymaga dowolnego rodzaju ogniwa zasilającego
lub innego źródła energii. Zgodnie z projektem ładowarka
ma niewielkie rozmiary, aby można było używać jej zarówno na okręcie, jak i na powierzchni planety. Naładowanie
jednego ogniwa zasilającego trwa 5 minut.
Kombinezony kosmiczne:
Wielofunkcyjne kombinezony chronią przed próżnią
kosmiczną, promieniowaniem oraz nieprzyjaznymi warunkami, jakie można napotkać na powierzchni planet. Mają
wbudowany zapas powietrza na 24 godziny, silne źródło
światła oraz niewielkie zasobniki z lekami i wodą umieszczone w hełmie. Ogniwo wodorowe dostarcza energii na
24 godziny pracy.
Licznik Geigera:
Urządzenie zasilane jest przez ogniwo chemiczne wystarczające na 10 godzin ciągłej pracy. Licznik Geigera służy do wykrywania różnych poziomów promieniowania.
W przypadku wykrycia radiacji urządzenie emituje głośny,
trzeszczący dźwięk.
Respirator skrzelowy:
To niewielkie urządzenie składa się z maski oraz małego filtra wychwytującego tlen z wody w dokładnie takiej
ilości, jaka jest potrzebna użytkownikowi.
Gogle na podczerwień:
Urządzenie wykrywa promieniowanie cieplne na dowolnym dystansie i przetwarza je na obraz widzialny.
Wzmacniacze zmysłów:
Te zmyślne urządzenia mają formę wisiorków noszonych na szyi. Zasilane są niewielką baterią atomową zapewniającą tysiące lat pracy. Wzmacniacze wielokrotnie
zwiększają wrażliwość zmysłów, dzięki czemu wzrok,
słuch, węch i szybkość poruszania się osoby wyposażonej
w takie urządzenie są półtora raza lepsze niż u zwykłego
człowieka. Takiej istoty nie można zaskoczyć, ponieważ
usłyszy podkradających się lub czekających w zasadzce
przeciwników. Może ona także podążać za tropem niczym
najlepszy pies gończy. Podczas starcia działa dwukrotnie
co drugą turę walki. Przykład: zaatakowana i niezaskoczona postać za pierwszym razem atakuje swoją bronią
normalnie, natomiast w kolejnej turze przeprowadza dwa
ataki, podczas gdy przeciwnik – tylko jeden.
Defolianty:
Chemikalia oddziałujące na włókna roślinne. Potraktowane defoliantami rośliny niemal natychmiast obumierają
i ulegają rozkładowi.
Kwasy:
Chemikalia zdolne do zniszczenia różnorodnych materiałów, zależnie od mocy kwasu. Istnieje niewiele kwasów
trawiących metal.
Substancje łatwopalne:
Chemikalia palące się z różną intensywnością i temperaturą.
Neutralizatory promieniowania:
Niewielkie cylindry o długości 60 cm zawierające niebieski żel pochłaniający i całkowicie neutralizujący promieniowanie. Zawartość jednego cylindra wystarcza na pokrycie obszaru o powierzchni 85 metrów kwadratowych. Efekt
działania żelu jest stały. Zasobniki można łatwo znaleźć

pokładu na inny. To urządzenie jest przeznaczone do takich
właśnie działań. Wyposażone jest w system napędowy taki
sam jak ten zamontowany w robocie leśnym, dwie kamery,
analizatory do identyfikacji cech poszukiwanych stworzeń,
radiowe i dźwiękowe urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz
komputerowy system detekcyjny pozwalający wyodrębnić właściwy odczyt spośród wielu wykrytych form życia.
Po znalezieniu poszukiwanego stworzenia jednostka wzywa robota leśnego celem schwytania zwierzęcia. Ogniwo
zasilające wystarcza na 48 godzin pracy. Skuteczny zasięg
sensorów wynosi 500 metrów.
Jednostka pościgowa służb ochrony:
Na to urządzenie składa się pięć systemów. Pierwszym
z nich jest jednostka napędowa, taka sama jak w robocie leśnym. Drugi to sferyczne pole przechwytujące, takie samo
jak to generowane przez ręczny skaner służb ochrony, lecz
dwa razy silniejsze. Trzeci to detektor energii życiowej,
taki sam jak w analizatorze biologicznym. Czwarta funkcja to system detekcyjny pozwalający na wykrycie każdego
członka załogi na pokładzie (lub w promieniu 200 kilometrów na powierzchni planety). Piąty system to radiowe
i dźwiękowe urządzenia nadawczo-odbiorcze. Ogniwo zasilające wystarcza na 72 godziny pracy.
Ręczny analizator medyczny:
To specjalistyczne urządzenie pozwala nawet zupełnym
nowicjuszom udzielić pierwszej pomocy sobie i innym.
Analizator medyczny ma pięć funkcji. Pierwsza z nich to
soniczny sterylizator niszczący zarazki i wirusy. Druga to
emiter soniczny do miejscowego i ogólnego znieczulania
pacjentów. Trzecia funkcja to zestaw środków chemicznych
przyspieszających gojenie wszelkich ran i zapewniających
ochronę przed obecnymi w powietrzu drobnoustrojami.
Czwarta to aparat rentgenowski. Ostatnia funkcja to elektryczny wibroskalpel służący do odcinania uszkodzonych
lub z innych powodów zbędnych tkanek. Ogniwo zasilające
wystarcza na 48 godzin pracy.
Palnik soniczny:
Urządzenie zasilane jest ogniwem wodorowym wystarczającym na 15 godzin pracy. Palnik soniczny służy do rozdzielania złączeń metalowych powierzchni (nitów, spawów
i innych rodzajów połączeń). Nie jest skuteczny w przypadku litego metalu. Działa na zasadzie szybkiego postarzania materii, a sam proces jest błyskawiczny (trwa od 10 do
100 sekund). Mimo że zasięg urządzenia wynosi jedynie
20 centymetrów, należy zachować ostrożność i korzystać ze
środków ochrony słuchu.
Palnik atomowy:
Urządzenie jest zasilane izotopem toru. Za pomocą
palnika atomowego można przeciąć każdy metal, czas operacji zależy od rodzaju materiału. Powierzchnia tnąca ma
wielkość 1 milimetra. Proces cięcia jest natychmiastowy
w przypadku wszystkich materiałów poza superstopem
i nie pozostawia radioaktywnego śladu, o ile kontakt materii z palnikiem trwa krócej niż minutę. Przecinanie superstopu wymaga ponaddwuminutowego kontaktu materiału
z palnikiem, zanim rozpocznie się faktyczny proces cięcia.
W takim przypadku po zakończeniu pracy niezbędne jest
zastosowanie procedury odkażającej.
Palnik laserowy:
Ten palnik służy do łączenia metali. Promień lasera oddziałuje na powierzchnię roboczą o wielkości 3 centymetrów. Ogniwo wodorowe zapewnia zasilanie wystarczające na 20 godzin pracy urządzenia. Palnikiem laserowym
można spawać każdy metal włącznie z superstopem, choć
to ostatnie zajmuje więcej czasu. Ze względu na moc urzą-
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jest przez osiem ogniw wodorowych dostarczających energii na 48 godzin ciągłej pracy. Na pochylniach łączących
różne poziomy okrętu używane są platformy pasażerskie.
Standardowy robot ogólnego przeznaczenia: Wyposażenie tego modelu obejmuje:
A. Ogniwo zasilające wystarczające na 24 godziny
ciągłej pracy.
B.
Moduł ładujący do uzupełniania energii w ogniwie zasilającym przy jednoczesnej ograniczonej aktywności robota.
C. Dwie chwytne macki teleskopowe o maksymalnej
długości 6,5 metra pozwalające robotowi na operowanie
dowolnym urządzeniem.
D. Mocny chwytak teleskopowy o zasięgu 3 metrów
i udźwigu 130 kg zakończony miniaturowymi szczypcami.
E.
Mikromanipulator teleskopowy o zasięgu 4,5 metra służący do regulowania i dostrajania (na poziomie mikro) materiałów i urządzeń.
F.
Promienie ściągająco-odpychające małej mocy
o zasięgu 7,5 metra oddziałujące na obiekty o masie nieprzekraczającej 90 kg.
G. Sprzężone obiektywy działające w zakresie do
50-krotnego powiększenia do zastosowań mikroskopowych i teleskopowych.
H. Odbiorniki wysokich i niskich fal promieniowania optycznego pozwalające robotowi widzieć w podczerwieni i ultrafiolecie.
I.
Napęd antygrawitacyjny o dodatkowym udźwigu 90 kg.
J.
Jednostka napędowa małej mocy umożliwiająca
robotowi przemieszczanie się z maksymalną szybkością
48 km/h.
K. Różnorodne programowalne obwody wraz z konwerterami mowy pozwalającymi na wprowadzanie nowego oprogramowania.
L.
Lekki pancerz pozwalający robotowi funkcjonować w wodzie, próżni oraz w temperaturach od −150°C
do +150°C.
M. Emitery i rejestratory dźwięku oraz radiowy zestaw nadawczo-odbiorczy o zasięgu do 60 km.
N. Trzy obrotowe regulowane źródła światła, każde
o maksymalnym natężeniu 90 kandeli.
Ten rodzaj robota reaguje na komendy głosowe wydawane przez każdą osobę noszącą opaskę ogólnego przeznaczenia.
Leśny robot przyrodniczy: Wyposażenie tego modelu
obejmuje:
A. Autonomiczne obwody decyzyjne pozwalające robotowi wykroczyć poza standardowy program celem wykonywania przydzielonych zadań.
B.
Ogniwo zasilające wystarczające na 72 godziny
ciągłej pracy.
C. Moduł ładujący do uzupełniania energii w ogniwie zasilającym przy jednoczesnej ograniczonej aktywności robota.
D. Napęd antygrawitacyjny o dodatkowym udźwigu 270 kg.
E.
Dwie teleskopowe macki paraliżujące o maksymalnej długości 18 metrów służące przede wszystkim do
chwytania zwierząt.
F.
Pole paraliżujące o zasięgu 65 metrów o takim samym zastosowaniu jak opisane wcześniej macki.
G. Jednostka napędowa dużej mocy umożliwiająca
robotowi przemieszczanie się z maksymalną szybkością
96 km/h.

w tych obszarach okrętu, które zostały napromieniowane
i uznane za niebezpieczne jeszcze przed przejściem „Wardena” przez obłok radiacji.
Środki gaśnicze:
Są to zwyczajne gaśnice CO2. Mają kształt cylindrów
o długości 30 cm zakończonych na szczycie dyszą. Gaszą
ogień za pomocą podmuchów zimnego powietrza. Zawartość zbiornika wystarcza na 30 minut ciągłej pracy. Wiele
istot i roślin źle znosi niskie temperatury, co czyni z gaśnic
bardzo przydatną broń.
Przenośne lampy energetyczne:
Źródła oświetlenia zasilane różnorodnymi ogniwami
energetycznymi, dostarczające światło o różnej mocy. Występują w różnych rozmiarach, od niewielkich latarek ręcznych po wielkie reflektory.
Słuchawki wygłuszające:
Używane w pobliżu działających urządzeń sonicznych
celem ochrony słuchu przed uszkodzeniem.
Materiały radioaktywne:
Te substancje mają zastosowanie zarówno techniczne, jak i medyczne. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie,
ponieważ są niebezpieczne i mogą spowodować poważne
obrażenia. Promieniowanie o różnym natężeniu może być
wydzielane przez materiały lite, substancje sypkie i ciecze.
Materiały radioaktywne są niestabilne, a ich okres połowicznego rozpadu może wynosić od 1 minuty do 1000 lat. Wśród
pierwiastków promieniotwórczych wymienić można m.in.
stront-90, rad, uran-235 i uran-238. Najcięższy z nich, kuntzium, ma liczbę atomową 190 i jest najbardziej niestabilnym
i najpotężniejszym ze wszystkich izotopów.
Materiały radioaktywne w pojemniku ochronnym:
Zazwyczaj są to napromieniowane z różną mocą substancje i przedmioty (ciecze, piasek, łożyska kulkowe, kliny z litego metalu). Ochronny pojemnik z superstopu ma
zawsze formę sześcianu z odkręcanym wiekiem. W chwili
jego otwarcia rozlega się głośny, bzyczący dźwięk. Wyjęty
z pojemnika napromieniowany materiał oddziałuje na odległość 82 metrów.
Superstop:
Metal używany do budowy pojazdów kosmicznych.
Można go znaleźć tam, gdzie prowadzone są prace konstrukcyjne: występuje w postaci trójkątnych płacht o boku
długości 1,2 metra. Superstop jest cienki jak papier, a pojedyncza płachta waży jedynie 142 gramy. Arkusz przygotowany do montażu, w celu łatwiejszego operowania
nim, ma wywiercone w rogach dziury oraz dwa centralnie
umieszczone zaciski, ponieważ zwyczajne narzędzia nie
nadają się do pracy z superstopem.

WYPOSAŻENIE OKRĘTU:
Oto spis urządzeń pokładowych i sprzętu.
Platformy antygrawitacyjne: Transportowanie wielkiego, ciężkiego sprzętu odbywa się za pomocą towarowych
platform antygrawitacyjnych. Urządzenia wyposażone są
w napęd antygrawitacyjny oraz w silnik małej mocy, który pozwala im rozwinąć maksymalną szybkość 54 km/h.
Standardowo montowane są także wykrywacze przeszkód
zapobiegające kolizjom i zderzeniom. Z każdej strony platformy umieszczono po cztery niewielkie wciągarki umożliwiające podnoszenie ładunków o maksymalnej masie
3000 kg.
Wciągarki zasilane są przez jedno ogniwo wodorowe
pozwalające na 25 godzin pracy. Sama platforma zasilana
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O autorze
James M. Ward (ur. 1951 r.) z wykształcenia jest historykiem. Z branżą gier związany jest od
ponad 40 lat jako autor i współautor licznych gier fabularnych, karcianych i planszowych, a także
powieści i opowiadań. Swoją przygodę z RPG zaczął od prowadzonych przez Gary’ego Gygaxa sesji
w świecie Greyhawk. W latach 1980–1984 i 1986–1996 pracował w TSR, projektując gry i kierując działem publikacji edukacyjnych. Pełnił także funkcję wiceprezesa, zarządzając zespołem projektantów,
autorów i redaktorów. Wraz z Robertem Kuntzem napisał podręczniki Gods, Demi-Gods, and Heroes
(TSR, 1976) i Deities & Demigods (TSR, 1980). Pomysły użyte w Metamorphosis Alpha (TSR, 1976) zostały
później wykorzystane przez Warda w stworzonej wraz z Garym Jaquetem postapokaliptycznej grze
fabularnej Gamma World (TSR, 1978). James M. Ward współtworzył także kolekcjonerską grę karcianą
Spellfire (TSR, 1994). Po odejściu z TSR związany był m.in. z takimi firmami jak Precedence Entertainment (wydawca kolekcjonerskich gier karcianych Tomb Raider, Wheel of Time i Babylon 5), Playoff Inc.
(wydawca Dragon Ball Z CCG) i Troll Lord Games (wydawca gry fabularnej Castles & Crusades).
O polskim wydaniu METAMORPHOSIS ALPHA
Pewnego dnia James M. Ward zasugerował Gary’emu Gygaxowi, że Dungeons & Dragons potrzebuje fantastycznonaukowego wariantu. W odpowiedzi usłyszał, że sam powinien napisać taką
grę. W ten oto sposób powstała Metamorphosis Alpha – zainspirowana powieścią Briana W. Aldissa
Non stop pierwsza fantastycznonaukowa gra fabularna. Była to także pierwsza publikacja opatrzona
na okładce dopiskiem „RPG”. Wydana w 1976 roku gra szybko zdobyła popularność. Oprócz interesującego świata i niespotykanych wcześniej pomysłów ówcześni gracze do dzisiaj wspominają
podręcznik wypełniony bardzo drobnym drukiem oraz niezwykle wysoką śmiertelność postaci.
Mając na uwadze wygodę czytelników, w polskim wydaniu zdecydowaliśmy się jedynie na
częściowe odwzorowanie oprawy graficznej i typografii oryginału, zachowując jednocześnie większość charakterystycznych cech publikacji z 1976 roku. Nanieśliśmy także znane erraty, poprawiliśmy kilka innych błędów oraz dodaliśmy do podręcznika przygodę napisaną z okazji wznowienia
gry w 2007 roku.
Mimo pewnego postępu, jaki dokonał się od chwili wydania Dungeons & Dragons, późniejszą
o dwa lata Metamorphosis Alpha trudno dziś nazwać w pełni profesjonalną publikacją. W polskim
wydaniu staraliśmy się oddać lekko chaotyczny styl oryginału. Nie zdziwcie się zatem, gdy w podręczniku obok nadzorującego rozgrywkę arbitra natkniecie się także na sędziego, nie znajdziecie
opisu niektórych elementów mechaniki (rzuty obronne zostały zastąpione przez odpowiednie tabele) i świata gry (kilka wzmiankowanych, lecz nigdzie nieomówionych mutacji), odkryjecie w zasadach błędy i nieścisłości nieobjęte żadną erratą, a zamiast o „śmierci postaci” przeczytacie o „śmierci
gracza”. Przeliczając jednostki z imperialnego systemu miar na metryczny, podążaliśmy za przykładami podanymi przez autora, starając się zachować jego nieco swobodne podejście zarówno do
dokładności konwersji, jak i szczegółowości wyników.
James M. Ward zakładał, że idąc jego śladem, każdy arbiter nazwie okręt od swojego nazwiska. Tak się jednak nie stało i wspomniany w podręczniku U.W.H. „Warden” stał się najpopularniejszym miejscem rozgrywek w Metamorphosis Alpha. Z tego powodu nazwę okrętu pozostawiliśmy
w oryginalnym brzmieniu. Śmiało dołączcie zatem do graczy, którzy od 40 lat starają się odnaleźć
swoje przeznaczenie na pokładzie dryfującego pośród gwiazd okrętu. Życzymy powodzenia!
K6 TROLLI
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