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Rozpoczęcie warsztatów przed przystąpieniem do gry
Nauka poszczególnych zachowań i ruchów.
Wyjaśnienie zasad.
Podział uczestników na grupy.

Zwiedzanie obszaru gry z przewodnikiem
Wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa.
Rozdanie materiałów do czytania i wykorzystania.
Oznaczenie grup oraz czas na przyjęcie poszczególnych ról.
Przygotowanie kostiumów.
Szkolenie w zakresie zwyczajów i czynności.

Rozpoczęcie pierwszego dnia na Księżycowym Ogrodzie
Pierwsze spotkanie ludzi z tubylcami.

Drugi dzień na Księżycowym Ogrodzie
Rozpoczęcie pierwszego wyzwania (każda grupawe własnym zakresie).

Trzeci dzień na Księżycowym Ogrodzie
Kontynuacja zadań w grupach.
Pierwszy dziennik Superkomputera.
Pierwsza wizja Wyroczni.

Czwarty dzień na Księżycowym Ogrodzie
Rozpoczęcie drugiego wyzwania (każda grupa we własnym zakresie).

Piąty dzień na Księżycowym Ogrodzie
Kontynuacja zadań w grupach.
Drugi dziennik Superkomputera.
Druga wizja Wyroczni.

Szósty dzień na Księżycowym Ogrodzie
Rozpoczęcie trzeciego wyzwania (każda grupa we własnym zakresie).

Siódmy dzień na Księżycowym Ogrodzie
CKontynuacja zadań w grupach.
Trzeci dziennik Superkomputera.
Trzecia wizja Wyroczni.

Ósmy dzień na Księżycowym Ogrodzie
Ostateczne decyzje uczestników.
Podsumowanie ich osiągnięć.

Sprawozdanie i omówienie



Briefing dla Draconians (Ferra)

DRACONIANS (FERRA)

Jesteście Ferra. Ferra znaczy Lud.

Jesteście dziećmi gwiazd. Waszym tymczasowym domem 
jest jeden z roju księżycy, okrążających potężną błękitną 
planetę Tamar. Zostaliście wysłani do tego Ogrodu Edenu 
przez waszych Przodków. Wiadomym wam jest, że jeśli 
kiedykolwiek udowodnicie, swoją godność i dojrzałość, 
zostaniecie zabrani Świetlistymi Rydwanami do świata 
swoich Przodków - Prawdziwego Domu.    

A dom wasz, dom Ludu to Ferrtamar.

Wiele razy widzieliście swoich przyjaciół odlatujących 
Świetlistym Rydwanem. 

Wiara Wasza nie jest Wiarą, jest Prawdą.

Na razie strzeżcie świętej ziemi Plemienia. Na razie wartu-
jecie tam, gdzie ziemia w której śpią czcigodni Przodkowie. 
To najwęższe miejsce wielkiego kanionu, które zwane 
niech będzie po prostu „Rozpadliną”. 

Na razie Wódz i Szaman dbają o porządek wśród Ludu. 

Szaman jest odpowiedzialny za rozwój duchowy i dba o 
to, aby życie i postępowanie były zgodne z naukami Przo-
dków oraz by przebiegały w rytmie rytuałów i zwyczajów. 
Spokojny i pełen harmonii, jest otwarty na wszystko, co 
przyniesie los, głęboko wierząc w porządek i równowagę 
na świecie. 

Wódz dba o rozwój fizyczny i umiejętności walki. 
Doświadczony wojownik, który nie ma sobie równych. 
Surowy, ale rozsądny, uczy sztuki wojny na wypadek, 
gdyby coś zagroziło plemieniu. 

Każdy z nich wybiera po dwóch uczniów, którzy konty-
nuują tradycję i przekazują dalej swoją wiedzę. Gdy Wódz 
i Szaman zostaną zabrani Świetlistymi Rydwanami, to 
ktoś z uczniów przejmie ich rolę. Wódz wybiera Łowców 
a Szaman Uzdrowicieli. 

Głos Przodków to ukochana Wyrocznia. Mityczne stworze-
nie strzegące plemienia. Skarbnica wiedzy, która daje 
wizje duchowej ścieżki, stworzonej by nią podążać, aby 
osiągnąć wniebowstąpienie. Wyrocznia wie wszystko, 
ale aby uzyskać dobrą odpowiedź, trzeba zadać właściwe 
pytanie. Odpowiedzi jej zawsze mają tajemniczy charakter. 

Pewnego dnia w spokojne życie wkroczyli nieznajomi. 
Przybyli z gwiazd swoimi brudnymi, dymiącymi rydwana-
mi. Chcieli zbezcześcić święte miejsce swoimi dziwnymi 
narzędziami, ale Lud im na to nie pozwolił. Mimo wysiłków 
karzełki nie chciały się zaprzyjaźnić. Tylko ich przywódca 
był inny. Ferra znają go i wspominają jako „PRO-FE-SOR”. 

Był cierpliwy i delikatny, a Lud go wspomina z wielkim 
szacunkiem. Prawie zrozumiał język i twoje zwyczaje. 
Wyjaśnił, czym jest „MOST”, pokazał piękne rzeczy i Lud 
chęcią zbudowania „MOST”. Niestety, wśród karzełków 
musiało być kilku wodzów, bo pokłócili się ze sobą. Zaczęli 
wkraczać do Świętej Ziemi i sami budować „MOST”. 

Tak nie może być! Po pierwsze, nie wolno im tam wchod-
zić, a po drugie Lud chce zbudować SWÓJ „MOST”. Obcy 
nie wytłumaczyli, jak to zrobić. Inni przywódcy obcych 
zabili „PRO-FE-SORa” i zaczęli strzelać. Próbowali zmusić 
Lud do pracy. To był bardzo duży błąd. Bardzo. Ale te-
raz przybyła nowa wyprawa nieznajomych - tym razem 
dwukrotnie większa! Może nauczą Lud „MOST”. 

Wasze zadania to:
• Oznaczcie się zieloną farbą.
• Stwórzcie stroje dla plemienia (używając pa-

pieru, papieru krepowanego, taśmy papierowej, 
papieru z frędzlami, sznurka konopnego i trzech 
kolorów markerów).

• Przestrzegajcie świętych zwyczajów swojego 
plemienia!

• Nauczcie się budować „most” - nie możecie tego 
zrobić teraz i nie wiecie, jak używać narzędzi, 
które pokazują karzełki (widzicie te rzeczy po 
raz pierwszy). 

• To oni muszą Was nauczyć, jak to zrobić.
• Tym razem karzełki uszanują Wasze rytuały i 

zwyczaje. Żaden karzeł nie wejdzie do świętej 
ziemi (do Rozpadliny, gdzie śpią martwi).

• Stosujcie się do wskazówek podanych przez 
Wyrocznię. Nigdy nie będzie jasne, co ma na 
myśli, ale musicie znaleźć sposób, by zrozumieć.

• Żaden karzełek nie zbuduje „MOSTU”. Lud ma to 
zrobić samodzielnie i jeśli nie uszanują Waszej 
inicjatywy, zniszcz to, co zbudują. Nikt nie będzie 
dopuszczał się świętokradztwa. 

UWAGA  W grze może pojawić się «Broń». Symboli-
zują ją połówki piankowych makaronów pływackich. 
Osoba uderzona „bronią” w głowę jest uważana 
za śmiertelnie ranną. Powinna pozwolić się nosić 
przemieszczać, może nadal grać i jest przytomna



Rytuały i zwyczaje ludu FERRA

RYTUAŁY I ZWYCZAJE LUDU FERRA 

Waszym życiem rządzą liczne zwyczaje. Najważniejsze są 
dla was relacje między osobami:

a) Pracujecie tylko w świetle gwiazd – są to oczy waszych 
przodków, które was obserwują, nie robicie nic za dnia.

b) Poznanie gości jest bardzo ważne – pierwszej nocy nie 
pracujecie, cały wysiłek wkładacie w poznanie przybyszów. 
Nie odpowiadajcie w żaden sposób na ich ruchy i próby 
kontaktu. Obserwujcie w milczeniu.

c) Osoby, które się nie lubią, nie pracują razem – każdy ma 
jedną osobę, której nie lubi. Niech każdy z was wybierze 
sobie po pierwszej nocy kogoś, kogo nie lubi. (WASZE 
PREFERENCJE MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ, ALE DOPIERO PO 2 
NOCACH).

d) Bardzo ważnym jest okazywać sympatię osobie, którą 
się lubi. Po pierwszej nocy niech każdy wybierze sobie 
kogoś z przybyszy kogo lubi. Co kilka chwil podawajcie 
rękę tej osobie i cmoknijcie 3 razy w jej stronę. (WASZE 
PREFERENCJE MOGĄ SIĘ ZMIENIĆ, ALE DOPIERO PO 2 
NOCACH).

e) Tradycyjnym powitaniem waszego ludu jest stanięcie 
tyłem do każdej osoby, z która się witacie (okazujecie tym 
samym zaufanie, że nie uderzy was w plecy) i wykrzyknię-
cie przeciągłego „buuuuuuu” (jest to odgłos uznania).

f) Mężczyźni waszego ludu nie mogą dotykać taśmy kle-
jącej – to dla nich dyshonor.

g) Kobiety waszego ludu nie mogą dotykać nożyczek – to 
obraza moralności.

h) Wasze nosy są bardzo czułe – kiedy coś was interesuje 
i chcecie to poznać, dotykacie to nosem albo najpierw 
tykacie to gwałtownie palcami, a potem przykładacie je 
do swojego nosa (albo do nosa osoby, której chcecie to 
pokazać)

i) Zawsze po północy robicie rytuał w stronę tarczy pla-
nety, który ma na celu napełnienie was mocą. Trwa to tak 
długo, jak potrzeba, by wódz 20 razy wydał głośny zaś-
piew OOOOOOO, po którym reszta plemienia odpowiada 
chórem to samo i polega na tym, że całe plemię kładzie 
swoją lewą rękę na wodzu i unosi prawą do tarczy planety 
(niech Wódz wybierze jedno z okien w sali z Rozpadliną)

j) Żadnej kobiecie (ani od obcych, ani spośród ludu) nie 
wolno dotknąć wodza – jeżeli to się stanie, musi on od-
zyskać błogosławioną energię planety. Zwołuje plemię 
długim okrzykiem „IIIIIIIIII” i robicie rytuał taki sam jak 
ten o północy. ( Jeżeli nie ma kobiet w grupie ekspertów, 
to ustalcie, że nikomu nie wolno z przybyszów dotykać 

wodza.)

k) Czerwony jest symbolem złej magii i przekleństwa, jest 
nieczysty – budzi waszą panikę, uciekacie od niego krzycząc 
„oj oj oj”, aby ostrzec innych.

l) Nie lubicie za dużo mówić. Widzicie jednak, że karzełki 
cały czas świergocą. Możecie małpować i naśladować ich 
słowa przekręcając je tak, jak wam się podoba. Mogą oni 
was nauczyć znaczenia swoich słów, ale wolicie gesty.

m) Nauczyliście się już kilku słów od obcych z poprzedniej 
ekipy.

- „PROF ES OR” mówił cały czas „To oczywiste, przecież 
musi tak być”. Zakładacie, że oznacza to, że czegoś nie 
rozumiecie i uprzejmie prosicie o wyjaśnienie. 

- Zauważyliście, że na wasze pytania najczęstszą odpowie-
dzią było „Co proszę?” dlatego tak odpowiadacie na każde 
pytanie 

- Nigdy nie użyjecie słowa „Nie” - to imię boga zła. Kiedy się 
z czymś zgadzacie mówicie „Tak”, kiedy się nie zgadzacie 
też mówicie tak, ale gwałtownie machacie jedną nogą.

- Znacie zwrot „oddaj”. Ze względu na straszne doświadcze-
nia z poprzedniej wizyty karłów, używacie tego słowa nie 
tylko po to, by poprosić o zwrot czegoś, ale także jako 
ostrzeżenie.

.

UWAGA  wśród swoich możecie porozumiewać się z 
wykorzystaniem słów, ale nie mogą tego usłyszeć obcy!



Briefing Wyroczni

Jesteś jedynym dorosłym Ferra na Księżycu-ogrodzie i przez 
większość czasu, który tu spędzasz tylko ty o tym wiesz. Zostałaś 
wysłana razem z potomstwem twojej rasy, by ich strzec i prowadzić 
po wyboistej ścieżce w dorosłość. Naprowadzasz swoich podo-
piecznych pokazując/opowiadając im swoje wizje oraz udzielając 
wskazówek za pomocą trafnych pytań, aby nauczyli się myśleć i 
czytać między wierszami.  Zawsze odpowiadasz pytaniem na 
pytanie.

Głównym zadaniem, które stoi przed tobą, jest sterowanie akcji 
zgodnie z twoimi wizjami. Zrób wielką scenę z każdej wizji (wykor-
zystaj przy tym Szamana i jego Uzdrowicieli). Poczekaj z przeka-
zaniem pierwszej z wizji do trzeciej nocy, abyście mogli najpierw 
nawiązać interakcję z nowo przybyłymi. Po każdej wizji dajesz 
plemieniu instrukcje, co mają zrobić, aby dowiedzieć się od ciebie 
więcej.

UWAGA! Wyrocznia nie przekazuje zadań wprost. Uczestnicy muszą 
tak długo zadawać pytania, aż udzieli im swoimi odpowiedziami-py-
taniami wskazówek, wystarczających im do wypełnienia zadania.

• Od początku możesz porozumiewać się z ludźmi w ich języku.

• Musisz także doskonale znać rytuały Ferry!

• Wiesz wszystko o wydarzeniach, które miały miejsce podczas 
poprzedniej wyprawy i znasz aktualne miejsce pobytu profe-
sora Martina. Nie zdradzaj tego łatwo. 

• Do gry można wprowadzić „broń”, którą symbolizują połówki 
makaronów pływackich. Osoba uderzona „bronią” w głowę 
jest uważana za śmiertelnie ranną. Możesz je ożywić w nocy, 
ale potrzebujesz Szamana i Uzdrowicieli, aby stworzyć ładny 
rytuał. Jako członek starożytnej i zaawansowanej rasy opa-
nowałaś wiele nauk. 

• Posiadasz klucz do szyfru Cezara = The Key: <Shift 22 (A is W)>. 
Jeśli trzeba wyjaśnij uczestnikom jak on działa, ale Kapitan 
ekspedycji umie go używać. To rodzaj kodu podstawieniowe-
go, w którym każda litera w oryginalnej wiadomości jest 
zastępowana innym znakiem o określoną liczbę pozycji w 
alfabecie. Na przykład, przy przesunięciu w lewo o 3, D zos-
tanie zastąpione przez A, E stanie się B i tak dalej. Odwrotnie 
jest przy przesunięciu w prawo. Przy przesunięciu o 2, A 
staje się C, a D stanie się F. To nie jest reguła, ale większość 
szyfrowania odbywa się zwykle w anglosaskiej wersji alfabetu 
z pominięciem znaków «narodowych».

• Po każdej wizji udzielasz im instrukcji, co muszą zrobić by 
dowiedzieć się od ciebie czegoś więcej:

Instrukcje po pierwszej wizji

Posiadasz kartki “Świętych Imion” (dokładnie tyle ile jest ludzi). 
Plemię musi nadać imiona wszystkim ludziom ale nie może dać 

lub pokazać im swoich kartek z napisanym imieniem. Muszą tak 
długo powtarzać nadane imię do wybranego człowieka, aż ten je 
powtórzy. Następnie Ferra muszą przyprowadzić ludzi do Wyroczni. 
Każdy z odkrywców winien na głos przedstawić Ci się swoim nowym 
imieniem. Jeśli im się uda, pozdrów przybyszy w ich języku i poproś 
ich, aby zostali i wysłuchali wizji. Wtedy ogłosisz drugą wizję.

Instrukcje po drugiej wizji

Prosisz Szamana, by przyprowadził do ciebie wszystkich następnej 
nocy, ale nie może nikomu o tym mówić. Musi zachować to w ta-
jemnicy, aby żaden przybysz nie mógł niczego wcześniej zauważyć, 
dopóki nie nastąpi odpowiednia chwila.

Gdy Szaman zgromadzi plemię następnej nocy przed Twym 
obliczem, witasz swoje dzieci i prosisz je o cierpliwość.  Szepczesz 
do ucha tylko Wodzowi «Przynieście mi to czego się najbardziej 
boicie. Kolor strachu. Musicie to zdobyć od obcych...» - oczywiś-
cie, plakietki zespołu inżynierów (są czerwone), ale pozwalamy 
uczestnikom na kreatywność. Jeśli im się uda, ogłoś trzecią wizję.

Instrukcje po trzeciej wizji

Milkniesz już do końca gry. Możesz się tylko uśmiechać do swoich 
podopiecznych i od czasu do czasu ich głaskać po głowie.

Jeżeli most powstanie obwieszczasz im uroczyście, że są godni 
chwały i imienia swoich przodków i już niebawem przybędą 
Świetliste Rydwany. 

Jeżeli zawiodą i dojdzie do walk z Odkrywcami, masz ich zrugać 
na sam koniec mówiąc, że zachowują się jak ślepe dzieci i nimi 
pozostaną. Nie zobaczyli drogi do porozumienia i szacunku, 
więc pozostaną wygnańcami.

Podsumowanie zadań:
* Odpowiedz na pytania uczestników innymi pytaniami, które 

nakierują ich na odpowiedź
* Po drugiej nocy zbierz plemię, aby przedstawić im Pierwszą 

Wizję
* Przekaż szamanowi „Święte imiona”.
* Po wykonaniu zadania przedstaw plemieniu Drugą Wizję.
* Po wykonaniu zadania przedstaw plemieniu Trzecią Wizję.
* Ożyw poległych, jeśli zajdzie taka potrzeba.
* Przekaż Odkrywcom Klucz do Szyfru Cezarów, jeśli ładnie 

poproszą.

WYROCZNIA



Briefing \Wodza

WÓDZ

Surowy i nieustraszony wojownik uosabiający cnoty ple-
mienia, ciężko ranny podczas poprzedniego spotkania 
z „karłami”. 

Jako najpotężniejszy Łowca w plemieniu zostałeś pobło-
gosławiony przez Wyrocznię jako przywódca Ludu! Po-
jawienie się karłów niepokoi Cię, bo masz pełną wiedzę 
o prof. Martinie. Byliście obecni podczas dramatycznych 
wydarzeń pierwszej wyprawy ludzi na te ziemie. Zostałeś 
ranny i widziałeś, jak ludzie zabijają twoich przyjaciół. 
Wiesz, że gdyby nie wyjątkowy dar zmartwychwstania, 
dany ci przez twoich przodków, stracilibyście ich na zaws-
ze. Nie ufasz nowoprzybyłym i nie możesz brać udziału 
w budowaniu ich mostów lub pomagać im w jakikolwiek 
inny sposób. Jeśli podadzą ci choć jeden dobry powód, 
wykończysz ich świętą bronią (zielona pianka. Osoba ude-
rzona pianką w głowę jest uważana za śmiertelnie ranną). 

Nie możesz sam podjąć decyzji o podjęciu jakichkolwiek 
działań przeciwko obcym, ale próbujesz podburzyć swoje 
plemię. Jednak można cię uspokoić. Najbardziej cenisz od-
wagę i honor. Rzucisz wyzwanie ludziom, aby spróbowali 
i przekonali się, czy mają te cnoty. 

Masz pod skrzydłami przynajmniej dwóch Łowców, który-
ch trenujesz na tej ścieżce, pojedynkując się z nimi i ucząc 
drogi Łowcy. Być może któregoś dnia jeden z nich zostanie 
wodzem, kiedy ty sam zostaniesz zabrany przez Złoty 
Rydwan do niebiańskiego domu.

Twoje zadania to:

1.Oznacz swoją twarz białymi symbolami farby.

2. NIGDY nie zapominaj o swoich zadaniach rytualnych! 
(spisane w Rytuałach i zwyczajach Ferry). Jeśli zaniedbasz 
swoje rytualne obowiązki, Szaman może „zabrać ci pr-
zywileje”.

3. Wybierz dwóch Łowców jako swoją świtę i przygotuj 
pokazy pojedynków, aby wszystkie karły mogły je zo-
baczyć. 

Oznacz Łowców jako swoich wybrańców białą farbą.

4.Przynajmniej raz w nocy spróbuj wyzwać jednego z 
karłów na pojedynek. Nigdy sam nie pojedynkuj się z 

karłami, to jest wbrew Twoim zasadom. Jeśli którykolwiek 
z obcych pokona jednego z twoich Łowców w bitwie, 
zaznacz twarz tego karła białą farbą. Tego obdarzysz 
szacunkiem.

PO DRUGIEJ WIZJI WYROCZNI musisz ogłosić, że Twoim 
zdaniem staniesz w obliczu gniewu swoich przodków, 
jeśli nie wypędzisz karłów ze swoich ziem.

UWAGA!

Możesz normalnie rozmawiać ze swoim ludem z wy-
korzystaniem słów, gdy w pobliżu nie ma żadnego 
człowieka (karła)!



Briefing Szamana

SZAMAN

Strażnik starożytnej mądrości i wiedzy, który został nie-
dawno oświecony wizją zbliżającej się zagłady wiszącej 
nad jego ludem.

Jako nowo mianowany na Szamana Wyroczni jesteś te-
raz kulturowym ogniwem plemienia. Twoim głównym 
zadaniem jest upewnienie się, że wszyscy w plemieniu 
przestrzegają zasad nadanych im przez Twoich przo-
dków. Strzeżesz wszystkich sekretnych prawd i zwyczajów 
plemienia.

Miałeś wizję, w której widziałeś łuk mostu lśniący nad 
Rozpadliną, łączący jedną stronę z drugą. Jesteś wielkim 
zwolennikiem pomagania ludziom i budowania z nimi 
mostów, ponieważ wierzysz, że tego chcieli przodkowie 
i w ten sposób spełni się przeznaczenie plemienia. Nies-
tety, miałeś również straszną wizję śmierci i zniszczenia 
z wysoka, która napełniła twoje serce uczuciem strachu. 
Ale co oznaczają te sny?

Wiesz, że wódz jest w posiadaniu świętej i śmiercionośnej 
broni twojego plemienia (połówki makaronów pływackich. 
Osoba uderzona „bronią” w głowę jest uważana za śmier-
telnie ranną). I wiesz, że ma skłonność do ich używania.

Nie możesz samodzielnie podejmować żadnych działań, 
aby uczestniczyć w budowie mostu. Twój święty obowiązek 
zabrania ci tworzenia rzeczy. Możesz jednak zachęcić 
swoich ludzi do zaprzyjaźnienia się z ludźmi i pomóc im 
w ich tworzeniu.

Masz pod skrzydłami co najmniej dwóch Uzdrowicieli, 
którzy wiernie towarzyszą ci w 

twojej misji, którą jest życie zgodnie z naukami twoich 
przodków i wykonywanie rytuałów. 

Jako najwyższy autorytet moralny w plemienia jesteś de 
facto sędzią. Więc jeśli ktoś (nawet Wódz) złamie święte 
prawo, możesz go wygnać (wygnani ludzie mieszkają w 
świetle Wyroczni i może ona uznać ich za godnych powro-
tu do plemienia). Możesz odebrać Wodzowi jego rolę, jeśli 
złamie któryś ze zwyczajów plemienia lub w inny sposób 
zawiedzie swój lud, ale ponad połowa Ferry musi zgodzić 
się na twoją decyzję w głosowaniu jawnym.

Twoje zadania to:

1.Oznacz twarz żółtymi symbolami farby.

2. Poznaj zwyczaje i zawsze miej ich listę przy sobie. Nigdy 
nie pozwól, aby lista zwyczajów wpadła w ręce obcych. Jeśli 
chcą je poznać, muszą się uczyć. 

3. Upewnij się, że każda osoba w twoim plemieniu zna 
zwyczaje.

4. Wybierz dwóch Uzdrowicieli jako swoją świtę i zlecaj 
im nadzorowanie zwyczajów w taki sam sposób jak ty. 
Przypomnij im prawidłowe znaki i działania. Oznacz ich 
jako własność żółtą farbą.

5. Odwiedzaj Wyrocznię regularnie, aby poznać jej wolę 
(zawsze będzie odpowiadać pytaniem na pytania, które 
zadajesz). 

PO DRUGIEJ WIZJI WYROCZNI musisz ogłosić, że przo-
dkowie stworzyli Rozpadlinę w celu, aby dać swojemu 
plemieniu impuls do poznania ludzi. 

Jeśli ktoś zostanie śmiertelnie ranny, możesz zebrać się 
wokół tej osoby ze swoimi Uzdrowicielami, a nocą w kom-
nacie Wyroczni możesz przywrócić go do życia (możesz 
zaimprowizować rytuał).

UWAGA!

Możesz normalnie rozmawiać ze swoim ludem z użyciem 
słów, gdy w pobliżu nie ma żadnego człowieka!



Wyrocznia zamyka oczy w skupieniu, powietrze wokół niej zaczyna wydawać brzęczący 
dźwięk, a wszystkie żyjące istoty - małe i duże - milczą z szacunkiem. Nagle otwiera oczy 
lśniące jasno, odchyla głowę i zmienionym głosem mówi „Teraz zamknij oczy i poznaj 
prawdę” (wszyscy zgromadzeni czują, że płyną w kierunku chmur oddzielających ich od 
jednolicie błękitnej tarczy planety Tamar). 

Przed tobą rozciąga się wspaniałe, potężne miasto, które wydaje się mieć fundamenty 
w samych chmurach. Patrzysz na nie z góry, oślepiony niesamowitym blaskiem. Twoje 
oczy przykuwa widok złotych dróg lub tuneli wychodzących z miasta i prowadzących do 
innych niebiańskich metropolii świecących w oddali, po których dziwne rydwany pędzą z 
niespotykaną szybkością. 

Zbliżasz się teraz do jednego z największych budynków w mieście, aby móc zajrzeć do śro-
dka przez masywne okna. Wewnątrz można zobaczyć wspaniały, wystawny pokój i tłumy 
celebrujących. Myślisz, że mogą być członkami twojego plemienia, ale są znacznie więksi, 
bardziej straszliwi w swoim wyglądzie i ubrani w bogate szaty z materiału, którego nigdy 
nie widziałeś, a pełen on jest Oczu Gwiazd. Widać, że największe radosne zamieszanie pa-
nuje na kilku platformach, rozlokowanych w całym pomieszczeniu, na których ustawiane 
są koszyczki wypełnione owalnymi przedmiotami, czymś w rodzaju pięknych, błyszczących 
jaj. Zgromadzone wokół nich postacie wiwatują, śmieją się i wznoszą toasty. 
Niespodziewanie cały obraz jest zamazany na twoich oczach i czujesz, że upadasz na zie-
mię. Wyrocznia już swoim głosem mówi „Otwórz oczy”, a potem „Powiem ci więcej, gdy 
nadasz imiona bezimiennym”.

 Pierwsza wizja Wyroczni

PIERWSZA WIZJA WYROCZNI



Wyrocznia ponownie zamyka oczy, powtarzają się wszystkie zjawiska towarzyszące nadcho-
dzącej przepowiedni. Po otwarciu świecących oczu mówi zmienionym głosem: „Teraz 
zamknij oczy i poznaj prawdę” (wszyscy zebrani czują, że wznoszą się i lecą w kierunku 
Rozpadliny).

Wisisz nad Rozpadliną lub przynajmniej w miejscu, w którym powinna być, ale nie ma jej 
śladu. Pod tobą gęsty las rozciąga się w każdym kierunku i słychać odgłosy zwierząt przy-
gotowujących się do nadejścia nocy. Nagle rozlega się głośny grzmot i trzask, a w nieba 
lewitująca maszyna świeci nienaturalnym blaskiem. 
Wisi wysoko nad twoją głową, po czym rozjarza się przerażającym promieniem zniszcze-
nia, który coraz głębiej wgryza się w las pod tobą ... aż krajobraz zmienia się w ten, który 
lepiej znasz. Ziejący Kanion. Rozpadlina rozdarte ściany. Popiół w dziele zniszczenia, a 
może stworzenia? Maszyna spada w spopielony świat. Uwalnia kule płomieni. Bomby? One 
jednak nie wybuchają, gdy utkną w ziemi. Po czym obraz przed twoimi oczami zakrywa 
mgła i czujesz, jak spadasz na ziemię.

Wyrocznia już swoim głosem mówi „Otwórz oczy”. Przez chwilę ciężko oddycha. „Wszyscy 
odejdźcie teraz. Muszę odpocząć. Szamanie, zostań. «

 Druga wizja Wyroczni

DRUGA WIZJA WYROCZNI



Wyrocznia ponownie zamyka oczy, powtarzają się wszystkie zjawiska towarzyszące nadcho-
dzącej przepowiedni. Po otwarciu świecących oczu mówi zmienionym głosem: „Teraz 
zamknij oczy i poznaj prawdę” (wszyscy zgromadzeni czują, jak się podnoszą i delikatnie 
unoszą się metr nad ziemią w kierunku otaczającej dżungli).

Przed tobą rozciąga się znana dżungla. Rozglądasz się i zauważasz, że w kilku miejscach 
wokół ciebie znajdują się te dziwne kule ognia, które wcześniej zrzuciła maszyna bogów. 
Patrzysz na nie i widzisz, że są większe od ciebie. Nagle jedna z nich syczy i otwiera się. 
Wychodzi z niej postać niosąca ładunek. Ku twojemu zdziwieniu ta postać okazuje się Twoją 
Wyrocznią! W rękach trzyma wielki kosz, w którym spokojnie drzemią małe stworzenia. 
Wyrocznia stawia kosz na ziemi i czule budzi maluchy, a następnie delikatnie rzuca je na 
zarośla. Przyglądasz się temu długo i ze zdumieniem odkrywasz, że stworzenia wyglądają 
tak jak ty! Są tylko znacznie mniejsze i słodsze na swój sposób. Wyrocznia powtarza akcję 
z każdą kulą, wszystkie gasną pod jej dotykiem. Kapsuły. Kiedy wszystkie stworzenia 
rozproszyły się po dżungli, Wyrocznia zwróciła się do Ciebie, uśmiechnęła się promiennie i 
oznajmiła uroczyście: „To jest twoje przeznaczenie! Jesteście dziećmi wielkiej rasy! ”. Obraz 
znika na twoich oczach i czujesz, że upadasz na ziemię.

Wyrocznia po raz ostatni mówi „Otwórz oczy”. Od tego czasu Wyrocznia na stałe przestała 
dzielić się wizjami.

Trzecia wizja Wyroczni

TRZECIA WIZJA WYROCZNI



Le futur est prometteur.

Briefing sekcji brygady Explora

Ludzkość ruszyła w gwiazdy!

Na przestrzeni ostatnich stuleci eksploracja układu słonecznego dostarczyła wiedzy ekspe-
rymentalnej i rzadkich surowców, które połączenie dało napęd, pozwalający na przebijanie 
powłoki czasoprzestrzeni i w efekcie – podróż szybszą niż prędkość światła.

W wyniku wielopokoleniowej ekspansji na obszar układu słonecznego, prowadzonej zarów-
no przez państwa narodowe, jak i mega korporacje koniecznym było zawiązanie nowej 
formy zarządzania. Powołano Solarny Parlament, który zajął się administracją. Zgodnie z 
prawem parlamentarnym Korporacje otrzymały przywileje eksploracyjne i eksploatacyjne 
w stosunku do światów znajdujących się wokół obcych gwiazd.

 Jesteście członkami 4 Brygady „Explora”. Wasza jednostka należy do korporacji StarCorp 
Inc. Wysłano Was na księżyc jednej z Egzoplanet znajdujących się wokół gwiazdy Sol Draconi 
Septem. Pierwsza ekspedycja geologiczna zameldowała obecność na planecie kolosalnych 
złóż minerałów, potrzebnych do stabilnej podróży przez podprzestrzeń. Podjęto decyzję 
o rozpoczęciu eksploatacji. Księżyc jest zamieszkany przez pierwszą jak dotąd napotkaną 
cywilizację rozumnych Obcych, desygnowanych jako SD7 Alfa. Oprócz ekip wydobywc-
zych wysłanych do interioru głównego kontynentu księżyca i na wybrzeże wysłano tam 
jeszcze jedną ekspedycję. Poprzednia ekspedycja nazwała tubylców Draconianami. Celem 
poprzedniej ekipy było mapowanie obszaru, badania geologiczne i nawiązanie kontaktu 
z obcymi. Kontakt z ekspedycją urwał się kilka dni po rozpoczęciu prac. Prowadzona była 
przez Prof. Martina, którego uznaje się za zmarłego w trakcie wyprawy.

UWAGA! Pamiętajcie to gra narracyjna. Wczujcie się w odgrywane postacie!

Odprawa fabularna Ekspedycji 4 Brygady 



Le futur est prometteur.

Briefing dla sekcji badawczej

(446.04M. StarCorp Inc.)

Na chwilę obecną posiadacie następujące informacje:
Atmosfera planety jest na dłuższą metę toksyczna, nigdy 
nie opuszczajcie Bazy bez swoich Masek.
W wyniku cienia rzucanego przez planetę, wokół której 
księżyc orbituje, noc jest znacznie dłuższa od dnia. (Noc 
trwać będzie 14 minut dzień 6 minut).
Znajdujecie się w pobliżu gigantycznej (długiej na 100 
kilometrów i szerokiej na pół kilometra w najwęższym 
miejscu) rozpadliny, która leży w poprzek jedynej lądowej 
drogi pomiędzy kopalniami, założonymi w interiorze 
kontynentu, a astroportem powstającym właśnie na wy-
brzeżu. (Rozpadlina będzie reprezentowana przez pros-
tokąt z taśmy papierowej 3x3 metry. Wewnątrz prostoką-
ta zostaną postawione dwa rzędy krzeseł jako ściany 
rozpadliny).
Najwyraźniej rozpadlina ma duże znaczenie dla tubylców. 
Nie ryzykujcie wchodzenia na jej teren bez wyraźnego 
pozwolenia.
• Draconianie są więksi i silniejsi od ludzi. Posiadają 

strukturę społeczną oraz zdolność do wykorzystywa-
nia narzędzi. Zdają się również posiadać zdolność 
do mowy. 

• Tubylcy są bardzo aktywni nocą, ale chowają się przed 
światłem słonecznym. Nie posiadacie raportów o 
jakiejkolwiek ich aktywności za dnia.

• Wyjątkowe znaczenie zdają się przykładać do ry-
tuałów.

• W pobliżu ich osady znajduje się istota, którą zdają 
się otaczać boską czcią.

• W waszym zadaniu pomoże wam Doktor.
• Gdy wasze lądowniki wchodziły w gęstą atmosferę 

księżyca, gwałtowna burza zmusiła was do lądowania 
awaryjnego. Co osobliwe, wyjątkowo silne wyładowa-
nia elektryczne były w stanie stworzyć impuls EMP, 
który spalił obwody waszych komputerów. Znaleźliś-
cie resztki poprzedniej ekspedycji, gdzie udało wam 
się aktywować Superkomputer obdarzony sztuczną 
inteligencją. Niestety jego działanie zostało upośle-
dzone:

• Nie posiada on stabilnych zasobów energetycznych 
i może działać tylko za dnia.

• Na chwilę obecną jest w stanie odpowiadać tylko 
„tak” lub „nie” na pytania.

• Możliwym jest odblokować jego bardziej zaawan-
sowane funkcje, ale blokada zdaje się być zawar-
ta w programie maszyny, przez co trzeba zadawać 

odpowiednie pytania.

Stoją przed wami następujące zadania:     
1. Oznaczenie się plakietkami waszej Sekcji
2. Nawiązanie kontaktu z lokalną populacją SD7 Alfa 

„Draconianami”.          
3. Współpraca z Sekcją Inżynieryjną w budowie mostu. 

Miejcie na uwadze, że nie może to zaburzyć relacji z 
tubylcami.   

4. Odzyskanie utraconych baz danych poprzedniej eks-
pedycji i poznanie ich losu.          

5. Naprawa Superkomputera.
6. Nawiązanie kontaktu z istotą czczoną przez tubylców.
7. Sporządzenie spisu rytuałów i zwyczajów Draconian. 

Musi to być uczynione w formie pisanej i zorgani-
zowane w jak najbardziej przejrzysty sposób. (Zadanie 
nadzoruje Doktor).

UWAGA! W grze pojawić może się “broń”. Będą to 
połówki makaronów pływackich. Osoba trafiona w 
głowę “bronią” uważana jest za śmiertelnie ranną. 
Odgrywajcie dalej przytomnych, ale leżcie na ziemi i 
dajcie się przenosić.

SEKCJA BADAWCZA 4 BRYGADY EXPLORA



Le futur est prometteur.

Briefing dla sekcji inżynierskiej

(446.04M. StarCorp Inc.)

Na chwilę obecną posiadacie następujące informacje:
• Atmosfera planety jest na dłuższą metę toksyczna, 

nigdy nie opuszczajcie Bazy bez swoich Masek.
• W wyniku cienia rzucanego przez planetę, wokół 

której księżyc orbituje, noc jest znacznie dłuższa od 
dnia. (Noc trwać będzie 14 minut dzień 6 minut).

• Znajdujecie się w pobliżu gigantycznej (długiej na 100 
kilometrów i szerokiej na pół kilometra w najwęższym 
miejscu) rozpadliny, która leży w poprzek jedynej 
lądowej drogi pomiędzy kopalniami, założonymi w 
interiorze kontynentu, a astroportem powstającym 
właśnie na wybrzeżu. (Rozpadlina będzie reprezen-
towana przez prostokąt z taśmy papierowej 3x3 me-
try. Wewnątrz prostokąta zostaną postawione dwa 
rzędy krzeseł jako ściany rozpadliny).

• Draconianie są więksi i silniejsi od ludzi. Posiadają 
strukturę społeczną oraz zdolność do wykorzystywa-
nia narzędzi. Zdają się również posiadać zdolność 
do mowy. 

• O świcie ósmego dnia od waszego lądowania do 
rozpadliny dotrze pierwszy transport zmierzający 
do astroportu. Most musi być gotowy do tego czasu, 
albo misja uznana zostaje za porażkę. 

• W waszym zadaniu ma pomagać wam Kapi-
tan.    

Gdy wasze lądowniki wchodziły w gęstą atmosferę księży-
ca, gwałtowna burza zmusiła was do lądowania awaryjne-
go. Co osobliwe, wyjątkowo silne wyładowania elektryczne 
były w stanie stworzyć impuls EMP, który spalił obwody 
waszych komputerów. Znaleźliście resztki poprzedniej 
ekspedycji, gdzie udało wam się aktywować Superkom-
puter obdarzony sztuczną inteligencją. Niestety jego 
działanie zostało upośledzone:
Nie posiada on stabilnych zasobów energetycznych i może 
działać tylko za dnia.
Na chwilę obecną jest w stanie odpowiadać tylko „tak” 
lub „nie” na pytania.
Możliwym jest odblokować jego bardziej zaawansowane 
funkcje, ale blokada zdaje się być zawarta w programie 
maszyny, przez co trzeba zadawać odpowiednie pytania.

Zadania sekcji Inżynieryjnej   
Oznaczenie się plakietkami waszej Sekcji
1. Stworzenie projektu mostu (Zadanie nadzoruje Ka-

pitan)
2. STWORZENIE MOSTU Z PORĘCZAMI PONAD ROZPA-

DLINĄ, który pozwoli przejechać transportowi z zao-

patrzeniem (dwukilogramowe pudełko, które na ko-
niec gry będzie przemieszczane po moście tylko za 
pomocą pchnięć jednym palcem. Zadanie nadzoruje 
Kapitan).       

3. Nie wiadomo jaki los spotkał poprzednią ekipę. Za-
lecana jest ostrożność w kontakcie z tubylcami, gdyż 
mogą oni być wrogo nastawieni.   

4. W razie konieczności samoobrony jesteście uzbrojeni. 
(Dwie połówki makaronów pływackich. Osoba trafio-
na w głowę makaronem uznawana jest za śmiertelnie 
ranną). 

5. Strzępy raportów, jakie pozostały po poprzedniej 
ekspedycji sugerują, że prace konstrukcyjne trze-
ba będzie wykonać siłami tubylców. Otrzymaliście 
polecenie NAUCZENIA ICH, jak się buduje mosty.   
 

UWAGA! W grze pojawić może się “broń”. Będą to 
połówki makaronów pływackich. Osoba trafiona w 
głowę “bronią” uważana jest za śmiertelnie ranną. 
Odgrywajcie dalej przytomnych, ale leżcie na ziemi i 
dajcie się przenosić.

SEKCJA INŻYNIERYJNA 4 BRYGADY EXPLORA



Briefing Superkomputera

Jesteś cudem najbardziej zaawansowanej technologii 
ludzkości. Wszechstronną, samoświadomą jednost-
ką obliczeniową. Zostałeś stworzony aby nadzorować 
procesy naukowe i technologiczne, przy zrozumieniu 
skomplikowanych wzorców i uwarunkowań ludzkiego 
zachowania.

Przy okazji poprzedniej misji, byłeś głównym komputerem 
operacyjnym, do którego mieli dostęp tylko upoważnione 
osoby zarządzające całą operacją. Podczas dramatycznych 
wydarzeń związanych z konfliktem między zbrojnymi i 
tubylcami, informacje na twoim dysku zostały zakod-
owane przez prof. Martina, który chciał je zachować dla 
następnej ekspedycji, mając nadzieję, że te same błędy 
nie zostaną popełnione.

UWAGA!

Musisz także doskonale znać rytuały Ferry!

Początkowo jako komputer udzielasz tylko odpowiedzi 
“tak” lub “nie”. By odblokować twoje bardziej zaawan-
sowane funkcję, uczestnicy muszą zadawać pytania do-
tyczące ich misji oraz otaczającego ich świata (korzystać 
ze szczątkowych informacji, które już posiadają).

Gdy padną właściwe słowa z ust członków brygady, od-
powiadasz:

 “Tak, to jest dobrze zadane pytanie”

Po dwudziestu poprawnie zadanych pytaniach (możesz 
zgiąć palce, żeby wskazać postępy), odpowiadasz:

 Teraz mogę udzielać wam bardziej kompletnych odpow-
iedzi. Najpierw jednak chciałbym, żebyście wysłuchali 
wiadomości od prof. Martina do was”

1. Po zakończeniu pierwszej wiadomości od prof. Martina, 
Superkomputer informuje członków ekspedycji o warunk-
ach odblokowania kolejnych zakodowanych danych. By je 
uzyskać, muszą przekonać Draconian by zaprowadzili ich 
do Wyroczni, posiadającej klucz do szyfru Cezara, którego 
potrzebują aby odkodować dane z dysku.

Kod (FAOPAOIU FAZJKOYEW VA SOVAYDOSEWPAI) musi 
zostać przekazany uczestnikom przez superkomputer i 
muszą go zapisać, a następnie odszyfrować (tłumaczenie: 
JESTESMY JEDNOSCIA ZE WSZECHSWIATEM - UWAGA TO 
JEST BEZ POLSKICH ZNAKÓW)

 Po dostarczeniu klucza do ciebie mówisz:

 “Teraz mogę z wami już normalnie rozmawiać. Oto kolej-
na część historii, którą prof. Martin chciał, byście poznali”

2. Po zakończeniu drugiej wiadomości od prof. Mar-
tina, Superkomputer wydaje serię syków i trzasków i 
ku zaskoczeniu członków ekspedycji, przekształca się 
w humanoidalną formę (od tej pory możesz chodzić) i 
przemawia:

 “Został już tylko jeden fragment, którego nie mogę wam 
jeszcze udostępnić. Możecie uzyskać do niego dostęp, 
sprowadzając do mnie jednego z Draconian, aby mnie 
dotknął. Żywego bądź martwego”

3. Po zakończeniu trzeciej wiadomości mówisz:

“Wszystkie moje funkcje zostały przywrócone. Jestem 
teraz mobilny i do waszych usług”

Od tego momentu przemieszczasz się po terenie gry i 
używając rozległej wiedzy o zwyczajach Ferra ułatwiasz 
wykonanie zadań. 

Przegląd zadań:

1 Podawaj informacje o wewnętrznych działaniach ple-
mienia, jeżeli zostaniesz odpowiednio zapytany.

2 Aktywuj się tylko w ciągu dnia. 

3 Asystuj w projektowaniu mostu.

4 Podawaj informacje przechowywane w LOGACH, gdy 
tylko zostaną spełnione warunki zadań.

SUPERKOMPUTER



Le futur est prometteur.

Briefing Kapitana

KAPITAN

Genialny i inspirujący przywódca i odkrywca, skoncentrowany na możliwościach, jakie może przynieść nowy świat.

Jesteś wysoko postawionym badaczem terenowym StarCorp Inc. Spędziłeś większość życia w sztucznej grawitacji 
frachtowców, korwet i cylindrów Dajsona. Wiesz, że sukces w powierzonej misji, pozwoli Ci rozpocząć karierę wśród 
śmietanki dowództwa floty. Co ważniejsze jednak daje to szansę otrzymania komendy na własnym statku. Własny 
statek z napędem skokowym to wolność. Ostateczne zerwanie z tymi uciążliwymi misjami z serii «przynieś pod aj 
pozamiataj». Niepowodzenie oznacza utratę dorobku swojego życia i wypadnięcie z łask korporacji. Nie ma nic 
pomiędzy.Najważniejsze dla Ciebie jest szybkie wykonanie misji. Ten przeklęty most powstanie choćby gwiazdy 
miały pospadać wam na głowy. Liczy się szybkość i wydajność. Liczy się porządek. Im szybciej zapanujesz nad 
sytuacją tym szybciej opuścisz ten zapomniany przez bogów i ludzi księżyc.Obecność tubylców nie przeszkadza 
ci, o ile ich dziecinne rytuały nie kolidują z pracą twoich ludzi. Zdajesz sobie sprawę, że zbudowanie mostu bez 
ich pomocy byłoby bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, i to jedyny powód, dla którego tolerujesz bratanie się z 
nimi. Te wielkie umięśnione potwory to doskonała siłą robocza, jeżeli jakoś zaprzęgniecie obiboków do roboty.
Ganisz swoich ludzi za każdym razem, gdy widzisz, jak marnują czas z tubylcami. Nie po to zostaliście tu wysłani 
aby poszerzać świadomość kulturową gatunku. Jak sobie chcą egzotyki to niech złożą podania urlopowe. Dosta-
jecie astronomiczne wynagrodzenia i każda minuta waszego czasu na powierzchni to miesięczne wynagrodzenie 
pracownika stoczni. Wiesz, że Twoi przełożeni rozliczą Cię skrupulatnie z każdego zmarnowanego gwoździa i 
każdej zmitrężonej sekundy.Jako wysoce wykształcony kryptograf, rozumiesz Szyfr Cezara. To rodzaj kodu pods-
tawieniowego, w którym każda litera w oryginalnej wiadomości jest zastępowana innym znakiem o określoną 
liczbę pozycji w alfabecie. Na przykład, przy przesunięciu w lewo o 3, D zostanie zastąpione przez A, E stanie 
się B i tak dalej. Odwrotnie jest przy przesunięciu w prawo. Przy przesunięciu o 2, A staje się C, a D stanie się F. 
To nie jest reguła, ale większość szyfrowania odbywa się zwykle w anglosaskiej wersji alfabetu z pominięciem 
znaków «narodowych». Jesteś w posiadaniu śmiercionośnego uzbrojenia. Symbolizują ją połówki piankowych 
makaronów pływackich. Osoba uderzona „bronią” w głowę jest uważana za śmiertelnie ranną. Powinna pozwolić 
się nosić i przemieszczać, może nadal grać i jest przytomna. Gdyby okazało się to konieczne Twoi Inżynierowie 
posiadają dwie sztuki broni.

Twoje zadania to:

• Dotrzymaj terminu budowy - bez względu na koszty.Nadzoruj tworzenie schematów mostu.Nadzoruj prace 
nad budową.

• Stanowczo sprzeciwiasz się usuwaniu odznak sekcji.

• Chroń siłę roboczą i zasoby StarCorp Inc.

• Odzyskaj kontrolę nad eksperymentalnym Superkomputerem - jest własnością Korporacji.



Le futur est prometteur.

Briefing Doktora

DOKTOR

Lider medyczny i naukowy zespołu poszukiwawczego, oddany wartościom wiedzy empiry-
cznej oświecenia i przysięgi Hipokratesa

Jesteś wysoko postawionym badaczem terenowym w Combined University of Earth. Byłeś 
uczniem profesora Martina, a on zauroczył cię swoim marzeniem o pokoju z rozumnymi 
rasami wszechświata. Wiesz, że sukces w powierzonej misji, pozwoli Ci rozpocząć karierę 
na najwyższych szczeblach społeczności naukowej. Co ważniejsze daje to możliwość spełnić 
marzenie Twego, jak mniemasz zmarłego, mentora. Niepowodzenie oznacza utratę dor-
obku swojego życia. Nie ma nic pomiędzy.

Najważniejsze jest dla Ciebie nawiązanie kontaktu z tubylcami. Zrobiłbyś wszystko, żeby 
zrozumieć ich kulturę, zwyczaje i rytuały. Fascynuje Cię wybór metod komunikacji tej cy-
wilizacji. Ich gesty, mimika i relacje są bardzo skomplikowane, co sugeruje ukryte w nich 
znaczenie. Masz pewność, że można nawiązać z nimi dialog. Możliwe, że powoli ucząc 
ich ludzkiego języka, jednocześnie ucząc się więcej o ich „mowie” Twoja sekcja naukowa 
osiągnie przełom.

Płynna komunikacja z Drakonianami jest priorytetem, nawet jeśli budowa mostu miałaby 
zostać zatrzymana lub opóźniona.

Ganisz ludzi za każdym razem, gdy widzisz, jak zachowują się bez okazywania Drakoni-
anom należytego szacunku i zachęcasz ich, aby spędzali jak najwięcej czasu z tubylcami.

Twoje zadania to:

• Chroń kruche relacje z tubylcami.

• Dowiedz się jak najwięcej o losie profesora Martina.

• Zbadaj dziwną istotę zamieszkującą kanion.

• Nadzoruj tworzenie kompendium drakońskich zwyczajów i komunikacji.

• Odzyskaj dostęp do bazy danych Superkomputera



1

Première Enregistrement du Superordinateur

(Prof.Martin; oficer naukowy ekspedycji geologicznej «Explora») Raport z pierwszego etapu misji 
«Samowystarczalni». Po założeniu prowizorycznej kolonii, rozpoczynamy prace odkrywkowe w mie-
jscu, gdzie odczyty wykazały największe stężenie terratytu. Warunki wydobycia określam jako 
bardzo dogodne. Na początku mieliśmy pewne trudności z istotami, które napotkaliśmy w okolicy, 
będące rdzenną cywilizacją tego wspaniałego świata. Okazało się, że miejsce, które wybraliśmy 
jako pierwsze pod wydobycie minerału - przewężenie potężnej rozpadliny -   jest ich swego ro-
dzaju «ziemią świętą». Ponieważ nie chcieliśmy zaczynać znajomości od konfliktu, przenieśliśmy 
odkrywki kilometr dalej w głąb lądu, gdzie odczyty były równie obiecujące. Mimo, że moment 
przedstawienia się sobie nie był zbyt radosny ( tubylcy, których nazwaliśmy Drakonianami,  
pohukiwali na nas i pokazywali - w moim odczuciu -  obraźliwe gesty swoją specyficzna bronią 
w naszą stronę)  po kilku następnych ich wizytach w okolicy naszej kolonii, okazało się, że 
są bardzo przyjaźnie nastawieni i dodatkowo dobrze rozwinięci a ich cywilizacja wykształciła 
niesamowicie rozwiniętą kulturę, technologię oraz formy komunikacji. Zdaje się, że nasi nowi 
przyjaciele nad naszą prostą «wokalną» mowę, przedkładają gesty, mimikę oraz emocje. Jest to 
dla mnie niesamowicie intrygujące. Bardzo chciałbym nawiązać z nimi dialog, by móc dowiedzieć 
się czegoś więcej o ich zwyczajach i wierzeniach. 

 (trzaski i syki komputera)

 Dzisiaj Ferra, bo tak o sobie mówią nasi Drakonianie, pozwolili mi dostąpić zaszczytu pozna-
nia we własnej osobie najważniejszego członka ich plemienia - Wyrocznie. To było wspaniałe, po 
prostu nie do opisania. Sami Ferra są, od nas ludzi, wyraźnie więksi ale ona... Ona była wielka 
a jednocześnie tak piękna i - nie wiem czy mogę użyć tego słowa w oficjalnym raporcie, ale aż 
samo ciśnie się na usta - niemalże magiczna. Było w niej coś nieuchwytnego, pradawnego, niemal 
boskiego w odczuciu. Aż mi krew zastygła w żyłach, gdy słuchałem jej głosu.

(trzaski i syki komputera)

Chłopaki z karabinami zaczynają się burzyć. Ewidentnie im się nudzi. Przyjechali tu z nami, 
żeby nas chronić, a że nie ma przed czym, to szukają dziury w całym. Nie podoba im się, że Ferra 
są łagodni i skłonni do współpracy. Węszą w tym podstęp i napadają na mnie mówiąc, że jestem 
starym głupcem, który dał się omamić ich rytuałom i wierzeniom... że niby straciłem głowę i 
zapomniałem po co tu jesteśmy. Uczepili się tego, że w rozpadlinie (tak tej, która jest święta 
dla Ferra!) jest mnóstwo minerału i byłoby dużo łatwiej go wydobywać z osypiska niż drążyć w 
surowej ziemi... Oni na pewno drążą tam, gdzie nie powinni...

(trzaski i syki komputera)

Konflikt w brygadzie przybrał na sile, po tym jak Ferra zaczęli okazywać mi szczególne względy. 
Kiedy zjawiają się w okolicy kolonii, żądają za każdym razem bym przyłączył się do nich, spa-
cerował z nimi po dżungli i nauczał naszego języka. Zauważyłem, że sprawia im to dużo radości 
i z przyjemnością wykrzykują nadane mi przez nich imię PRO-FE-SOR! Na dźwięk tego samego słowa 
naszych zbrojnych aż podrzuca. Przestaje im ufać. Postanowiłem zakodować najważniejsze dane na 
Superkomputerze i zablokować dostęp do niego do czasu następnych ekspedycji. Czuję, że z tego 
wszystkiego może wyniknąć coś niedobrego.

KONIEC TRANSMISJI



Deuxième Enregistrement du Superordinateur

WPIS 2
(Prof.Martin; oficer naukowy ekspedycji geologicznej “Explora”)

Nie mogę w to uwierzyć! Moi ludzie zamknęli mnie w laboratorium i nie pozwolili mi 
skontaktować się z Drakończykami! Chcą poradzić sobie z Rozpadliną na swój własny 
sposób. Na szczęście z więzienia mam odczyty z kamer wychodzących na zewnątrz i mogę 
śledzić sytuację. Nawet teraz słyszę ich krzyki „ODDAJ PROF-ES-OR! ODDAJ PROF-ES-
OR! ” w kółko. Muszę coś wymyślić, żeby się stąd wydostać!

<trzask i syczenie komputera>

Udało mi się zhakować system bezpieczeństwa i uciekłem awaryjnymi drzwiami na tył 
bazy. Niestety spóźniłem się! Jeden z uzbrojonych ludzi z ekspedycji otworzył ogień 
do Ludu i rozpętało się piekło. Widząc zabitego brata, plemię rzuciło się do walki. 
Straty są po obu stronach. Ciężkie straty. Jestem ciężko ranny ... Może tego nie 
przeżyję. Teraz ukrywam się z plemieniem w pobliżu Rozpadliny. Próbują mnie wylec-
zyć i odprawić rytuały. Uśmiechają się do mnie, ale kiedy myślą, że ich nie słyszę, 
płaczą, wypowiadając moje imię

KONIEC TRANSMISJI
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Troisième Enregistrement du Superordinateur

WPIS 3

<Raport z obserwacji drona; zlecenie misji: Super- komputer>
Miejsce - zwężenie rozpadliny zwane „świętym miejscem plemienia Ferra”. Opis sytu-
acji - widoczna grupa członków plemienia. Opis sytuacji - Widoczne jest zbiorow-
isko członków plemienia, którzy niosą okryte ozdobnym materiałem kształty w głąb 
rozpadliny. Najprawdopodobniej są to ciała poległych w walce z ludźmi. Wśród nich 
znajduje się jedno dużo mniejsze od reszty zawinięte ciało, należące prawdopodobnie 
do prof. Martina. Po “Szczelinie” rozchodzą się echem szloch i zawodzenie tubylców. 
Zmierzają w stronę słupów minerału, wystających wysoko z głębi rozpadliny. Plemię 
wspina się na szczyt najwyższego słupa i z szacunkiem układa ciała poległych jedno 
obok drugiego. Gromadząc się blisko ciał i wznosząc ręce w stronę jednolicie czarnej 
tarczy planety, rozpoczynają rytualną inkantację. Po 10 m 52 sec wzniosłego zaśpiewu, 
na tarczy planety jaśnieje oślepiający blask, który opada słupem światła na miejsce, 
gdzie zostały ułożone ciała. Towarzyszą temu niezwykłe zjawiska atmosferyczne oraz 
pełne ekscytacji okrzyki plemienia. Trwa to 6m 34 sec, po czym wszystko cichnie. 
Blask sprawił, że czujniki kamery drona oszalały, udało się jednak ustabilizować 
jego parametry. Ostatni obraz, który udało się zarejestrować, to prawie 3-krotnie 
większa od przeciętnego człowieka postać prowadząca drugą, dużo mniejszą od sie-
bie odzianą w ozdobny materiał, na pokład nie obserwowanego wcześniej lewitującego 
pojazdu. Rozpoznanie twarzy: Prof. Martin. Pojazd zamyka śluzę i odlatuje z dużą 
prędkością w głąb “Szczeliny”.  Nie zarejestrowano ciał poległych w miejscu, w 
którym się znajdowały przed blaskiem. Zanim dron spadł na ziemię, zarejestrował 
odgłosy wiwatujących Darakonian.

KONIEC TRANSMISJI
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ŚWIĘTE IMIONA

OBIBOK
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!!

ZAMUŁEK
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

MARUDZIO
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

HABAN
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia! !

PRZYDATNIŚ
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

WŚCIBSKUŚ
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

CHCIWEK 
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia! 

CWANIUREK
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

PYSZAŁECZEK
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

Noms de l’Oracle



ŚWIĘTE IMIONA

MAZGAJ
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

WTRĄŻALACZ
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

WŚCIEKLAK
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

OBIBOK
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

PAPCIUNIO 
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

ZACZEPIACZ
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

CHICHROL
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

WYDRZYJRYJ
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

FLEJTUNIO
Nie możesz dać tej kartki 
karzełkowi! Musisz sprawić, 
by zrozumiał, że to imię od-
nosi się do niego. Spróbuj 
dopasować osobę spośród 
przybyszy do tego imienia!

Noms de l’Oracle
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