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Mimo bohaterskiej obrony ostatni punkt obrony
pad³ pod naporem przewa¿aj¹cych si³ wroga.
Cyborgianie zajêli ostatni¹ z planet Feder-
acji. Los ludzkoœci zdaje siê byæ przes¹dzony. 
Ale jest jeszcze iskierka nadzieii. "Nowa
Nadzieja", ostatni z bojowych kr¹¿owników Fed-
eracji Dwunastu Planet dotar³ w³aœnie do celu
swej misji. Pustynny glob widoczny na ekranach
monitorów to na po³y legendarna Trzynasta
Planeta, porzucona przed wiekami kolebka
ludzkiej cywilizacji. Wed³ug najstarszych
przekazów jej piaski skrywaj¹ zaginion¹ wiedza
ojców Federacji. Ostatni¹ szansê na odwrócenie
losów Wielkiej Wojny. 
Przenikliwy dŸwiêk alarmu rozbija panuj¹c¹ na
mostu ciszê. Na sonarach b³yskaj¹ sygna³y
pierwszych jednostek cyborgiañskiej floty. Nie
ma czasu do stracenia. L¹downik ze specjaln¹

grup¹ zwiadowcz¹ opada ku powierzchni globu... 



Trzy s³owa wstêpu
Trzynasta Planeta jest gr¹ RPG osadzon¹ w konwencji Pulp SF. Zna-
jdziesz tu wszystko czego mo¿na oczekiwaæ po cha³turze ze znaczkiem
SF: Tajemnicz¹ planetê, przepyszne quasibizantyjskie cesarstwo,
obcych najeŸdŸców, ludzi pustyni, zaawansowane technologie, prastare
ruiny, kolorowe blastery, legionistów, mutantów a nawet dinozaury.
Oraz oczywiœcie dzielnych cz³onków za³ogi kosmicznego kr¹¿ownika
ratuj¹cych ludzkoœæ przed zag³ad¹. 
Gra ta wyró¿nia siê dwoma elementami. Po pierwsze bohaterowie graczy
zostaj¹ wrzuceni w nowy nieznany im - i pocz¹tkowo równie¿ graczom -
setting. Pod drugie Trzynasta Planeta jest gr¹ któr¹ mo¿na ukoñczyæ. 
Wersja któr¹ w³aœnie czytasz, powsta³a w przeci¹gu tygodnia na 7.
edycjê nibykonkursu forum systemów autorskich (autorskie.fora.pl) i
wymaga jeszcze dopracowania. Mimo to, mam nadziejê, stanowi komplet-
n¹ i grywaln¹ ca³oœæ. 

1970/2000
Trzynast¹ Planetê mo¿na prowadziæ na dwa sposoby, bior¹c pod uwagê
datê produkcji serialu:

1970 - Bohaterowie biegaj¹ w kolorowych mundurkach z logo Federacji
na piersi. Atrakcyjni, ogoleni i uœmiechniêci. Za broñ s³u¿¹ im
lekkie rêczne blastery. Oprócz tego nie maj¹ ¿adnego ekwipunku a
wszelkie urz¹dzenia (np. wykrywacze ruchu) wyjmuj¹ z kieszeni. W tym
serialu (mimo, ¿e kolorowym) wszysko jest czarno-bia³e. Od razu
wiadomo, kto jest dobry, kto z³y. Tu nie widaæ krwi, a zabici prze-
ciwnicy przewracaj¹ siê malowniczo. 

2000 - Bohaterowie dorobili siê ju¿ znacznie wygodniejszych i prak-
tyczniejszych strojów. Tu mo¿e siê ju¿ znaleŸæ miejsce dla s³odkiego
drania czy seksbombê w lateksowym wdzianku. Blastery nie musz¹ ju¿
przypominaæ pistoletów na wodê, a ekwipunek nosi siê w plecakach. Tu
ju¿ mo¿liwe s¹ bardziej niejednoznaczne postawy sprzymierzeñców i
przeciwników, moralne dylematy (ale bez przesady), zdrady i doraŸne
sojusze. Tu ubrania siê brudz¹, a Ranny bohater - mimo, ¿e wci¹¿
porusza siê równie sprawnie - krwawi, Chocia¿ statyœci wci¹¿ po pros-
tu siê przewracaj¹, mo¿e spotkaæ nas tak¿e dramatyczna œmieræ bohat-
era niezale¿nego, a nawet postaci gracza.



Tworzenie postaci
Jak to zwykle bywa, graczy powinni rozpocz¹æ zabawê od stworzenia
swoich bohaterów. Ka¿dy z nich jest jest cz³onkiem za³ogi Nowej
Nadziei badaj¹cym tajemnice Trzynastej Planety. 
Bohatera charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce aspekty:

Rola - czyli kim jest, czym siê zajmuje na pok³adzie Nowej Nadziei.
Mo¿e byæ np. mechanikiem, ¿o³nierzem, lekarzem, albo oficerem. To
najwa¿niejszy wybór, maj¹cy najwiêkszy wp³yw na powodzenie podej-
mowanych akcji. Na pocz¹tku gry gracz wybiera jedn¹ rolê.

Przesz³oœæ - kilka epizodów z przesz³oœci bohatera. Czy od ukoñczenia
Akademii nieprzerwanie walczy³ w Wielkiej Wojnie? A mo¿e by³ kiedyœ
kosmicznym przemytnikiem? Albo naukowcem, porwanym przez Cyborgian?
By³ym dowódc¹, którego po latach odnaleziono w samotni na Viet II,
aby zaproponowaæ udzia³ w misji  Nowej Nadzieii? Na pocz¹tku gry
gracz dostaje do dyspozycji  5 punktów, które mo¿e rozdzieliæ na
dowolne elementy Przesz³oœci. Ka¿dy z elementów mo¿na wybraæ maksy-
malnie dwa razy. Poszczególne epizody powinny w jakiœ - chocia¿by
najbardziej karko³omny - sposób ³¹czyæ siê ze sob¹ tworz¹c historiê
bohatera. 
W zale¿noœci od umowy punkty te mog¹ byæ rozdzielone podczas
tworzenia postaci, lub te¿ ju¿ podczas w³aœciwej gry. Po prostu w
okreœlonej sytuacji okazuje siê, ¿e bohater ma za sob¹ takie, a nie
inne doœwiadczenia. "Piêæ lat w Shao-Neo-Lin? Obs³uga ciê¿kich dzia³
na Pegasusie? Czym nas jeszcze pani zaskoczy, pani doktor?" 

Osobowoœæ - "Zawsze wykonujê rozkazy", "Nie przepuszczê ¿adnej
piêknej kobiecie", "Nienawidzê robaków". Takie i podobne stwierdzenia
charakteryzuj¹ce bohatera gracza mog¹ pomóc mu gdy post¹pi zgodnie z
nimi, lub zaszkodziæ gdy siê im sprzeniewierzy. Gracz mo¿e okreœliæ
do piêciu elementów Osobowoœci (lub nie okreœliæ ¿adnego). 
I znów -w zale¿noœci od umowy - mo¿e to mieæ miejsce przy tworzeniu
postaci i/lub ju¿ podczas gry.

Wyczyny - "I w³aœnie wtedy porucznik Apollo w pe³nym galopie
przemkn¹³ pomiêdzy nogami cyborgiañskiego tytana i porwa³ rann¹
Nike". Wyczyny to wyj¹tkowe czyny które uda³o siê dokonaæ bohaterowi.
Sceny, które siê pamiêta. Iloœæ wyczynów wskazuje na lidera grupy,
oraz pozwala zwiêkszyæ swoje szanse przez odwo³anie siê podczas testu
do najwa¿niejszego z nich (zwanego "Najwiêkszym wyczynem". Na
pocz¹tku gry gracz nie posiada na koncie ¿adnych wyczynów. 

Wytrzyma³oœæ - Wspó³czynnik ten okreœla odpornoœæ bohatera na dzi-
a³anie wszelkich negatywnych czynników. Od wycieñczenia na pustyni,
poprzez ranê od miecza, postrza³ z blastera, po przygniecenie przez
tonê ska³. Na pocz¹tku gry ka¿dy z bohaterów ma 5 punktów wytrzy-
ma³oœci.



Krok kolejny to okreœlenie pokrótce wygl¹du i stylu bycia bohatera.
Na pocz¹tek powinno wystarczyæ parê s³ów, czy chocia¿by odwo³anie do
znanego filmu.
Pozostaje jeszcze wybranie imienia i nazwiska, oraz ewentualnie przy-
domka i stopnia wojskowego bohatera. Sugerowane s¹ imiona nawi¹zu-
j¹ce do greckiej mitologii oraz angielskobrzmi¹ce nazwiska.
Resztê dogra siê w grze.

Dowódca i Lider:
Na pocz¹tku gry jeden z bohaterów zostaje dowódc¹ grupy, wybór ten
dokonywany jest ze wzglêdu na wybran¹ przez niego rolê, w sytuac-
jach, gdy nie mo¿na tego jasno okreœliæ kandydaci wykonuj¹ jrzut
koœci¹ akcji (patrz dalej) - najwy¿szy wynik okreœla dowódcê grupy.
Wœród bohaterów graczy mo¿na wyró¿niæ równie¿ lidera - postaæ
bêd¹c¹ ulubieñcem publicznoœci. Lider jest okreœleniem metagrowym,
chocia¿ równie¿ postacie graczy mog¹ w pewien sposób ceniæ
najbardziej zawadiackiego towarzysza. To, kto w danej chwili zaj-
muje tê pozycjê, zale¿y od iloœci wyczynów. Liderem jest postaæ,
która ma ich najwiêcej na koncie. W przypadku gdy kilku bohaterów
ma ich tyle samo - a wiêc tak¿e na pocz¹tku gry - nikomu nie
przys³uguje to miano.

Mechanika
Do gry bêdziesz potrzebowa³ jedynie wiaderka - powiedzmy 12 - kostek.
W wiêkszoœci przypadków bêdzie jednak wykorzystywanych ich znacznie
mniej. Jakie to bêd¹ kostki (np. k6 czy k10) nie ma znaczenia, cho-
cia¿ praktyczniej by by³o, gdyby wszystkie by³y takiego samego rodza-
ju. Stosowane w Trzynastej Planecie kostki mo¿emy podzieliæ na:
zwyk³e, koœci akcji (po jednej dla ka¿dego gracza), oraz specjaln¹
kostkê lidera. Dobrze by by³o, gdyby kostki ka¿dego rodzaju ró¿ni³y
siê od siebie.

Rodzaje testów:

Pierwszy, najczêœciej stosowany, polega na rzucie okreœlon¹ iloœci¹
koœci (najczêœciej okreœlan¹ przez potencja³) oraz zliczeniu
uzyskanych sukcesów. Za sukces uwa¿a siê wynik wy¿szy ni¿ po³owa
najwiêkszej liczby na kostce. Np. dla koœci dziesiêcioœciennej bêdzie
to 6, 7, 8, 9 i 10, a dla szeœcioœciennej - 4, 5 i 6. Wynik nie bêd¹-
cy sukcesem okreœla siê mianem pora¿ki.

Drugi - stosowany najczêœciej przy okreœleniu kolejnoœci wykonywania
akcji - polega na rzucie koœci¹ i odczytaniu wyniku. Im wy¿szy wynik,
tym lepszy rezultat.



Platynowa Zasada:
Podczas jakiejkolwiek ró¿nicy zdañ przy której nie mo¿na od razu
dojœæ do porozumienia, ka¿dy z uczestników gry - nawet nie bior¹-
cy udzia³u w konflikcie - mo¿e odwo³aæ siê do Z³otej Zasady.
Wykonuje po prostu rzut kostk¹: "sukces" lub "pora¿ka" oznacza
rozstrzgniêcie sporu na korzyœæ jednej lub drugiej strony konflik-
tu. Ostatecznie i nieodwo³alnie.
Jak w przypadku ka¿dej zasady, tak¿e od tej jest wyj¹tek - doty-
czy kwestii (patrz dalej) przyznawania kostek stylu.

Jednostki czasu:

Akcja - okreœla dzia³anie poszczególnego bohatera (w niektórych przy-
padkach kilku z nich), odpowiada kilku ujêciom w filmie.

Runda - w przypadku dynamicznych scen (np. walki, poœcigu), sekwencjê
akcji wykonywanych przez kilku bohaterów okreœla siê mianem rundy. 

Scena - okreœla jeden wyodrêbniony epizod fabu³y, na który mo¿e
z³o¿yæ siê kilka rund akcji. Scen¹ mo¿e byæ np. wêdrówka przez
pustyniê, walka z patrolem Cyborgian czy spotkanie z przywódc¹ Przek-
lêtych.  

Odcinek - Okreœla zamkniêt¹ fabularnie ca³oœæ, bêd¹c¹ odpowiednikiem
przygody, scenariusza z innych systemów. Jeden odcinek mo¿e obejmowaæ
nawet kilka sesji - spotkañ poœwiêconych na grê.

Przebieg rundy:
Ka¿dy z graczy rzuca swoj¹ kostk¹ akcji. Wyniki okreœlaj¹ inicjaty-
wê - kolejnoœæ w jakich bêd¹ deklarowaæ Akcje. Takie same wyniki
oznaczaj¹, ¿e bohaterowie graczy którzy je uzyskali dzia³aj¹ wspól-
nie - w jednej Akcji.  
Gracz planuje swoj¹ Akcjê, wspólnie z prowadz¹cym okreœlaj¹c Potenc-
ja³ bohatera. Powinien znaæ ryzyko, to znaczy szacowany stopieñ trud-
noœci, oraz - w przybli¿eniu - konsekwencje pora¿ki. Mo¿liwe s¹ np.
"negocjacje" z prowadz¹cym, obni¿enie przez niego stopnia trudnoœci
przy bardziej zachowawczym dzia³aniu. 
W Trzynastej Planecie nie wykonuje siê testów przeciwstawnych. Wszys-
tkie sprowadzaj¹ siê do porównania sukcesów uzyskanych przez gracza
z zak³adanym stopniem trudnoœci. Przeciêtnie stopieñ ten powinien
wynosiæ 3. 
Teraz ka¿dy z graczy którzy jeszcze nie wykonywali Akcji mo¿e
zadeklarowaæ wsparcie. W takim przypadku dodaje do jego Potencja³u
swoj¹ kostkê akcji. W tej rundzie nie mo¿e ju¿ podj¹æ Akcji.
Gracz mo¿e jeszcze zadeklarowaæ wyczyn to znaczy podnieœæ stopieñ
trudnoœci pragn¹c osi¹gn¹æ lepszy - czy te¿ ciekawszy - efekt.  Nad-
chodzi czas na opis akcji. Tu¿ po tym mo¿e otrzymaæ jeszcze ostat-
nie wsparcie - do trzech kostek stylu. 



Gracz wykonuje rzut. Sukcesy s¹ zliczane i porównywane ze stopniem
trudnoœci. Prowadz¹cy opisuje dalszy przebieg akcji. 
Gdy wszyscy gracze wykonaj¹ swje akcje, mo¿na przejœæ do kolejnej
rundy.
Naturalnie podzia³ na rundy i akcje stosuje siê tylko wtedy gdy jest
to konieczne ze wzglêdu na dynamikê rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ lub
gdy trzeba okreœliæ, który z graczy pierwszy zdo³a wprowadziæ swój
zamiar w ¿ycie.

Bohater przeciwko bohaterowi
Bohaterowie Trzynastej Planety nie powinni wystêpowaæ przeciwko
sobie. Je¿eli jednak zdarzy³a siê taka sytuacja, rozstrzygana jest
nastêpuj¹co: Ka¿dy z graczy deklaruje swój zamiar i rzuca kostk¹
akcji. W przypadku remisu rzut jest powtarzany. Zwyciêsca okreœla
jak skoñczy³ siê incydent. 

Okreœlanie potencja³u:
Podczas planowania akcji okreœlany jest potencja³ postaci, czyli pula
kostek jak¹ bêdzie rzuca³ prowadz¹cy tê postaæ gracz. Po uwagê bierze
siê nastêpuj¹ce elementy:

Rola: 1-3 kostki. Iloœæ kostek zale¿y od tego w jakim stopniu
planowana akcja pokrywa siê z rol¹. W przypadku gdy akcja wogóle jest
niezwi¹zana z rol¹ nie dodaje siê rzadnej kostki.

Przesz³oœæ: 1 - 2 kostki - w przypadku elementów przesz³oœci maj¹-
cych wp³yw na powodzenie akcji dodawana jest odpowiednia iloœæ kostek
- maksymalnie dwie. 

Wartoœci: +/- 1 kostka - Gdy dzia³anie pokrywa siê z okreœlnikiem
wartoœci gracz dostaje kostkê, gdy jest mu przeciwna - traci jedn¹ z
posiadanych.

Najwiêkszy Wyczyn: 3 kostki - Odwo³anie siê do adekwatnego Najwiêk-
szego Wyczynu daje trzy kostki. Do danego wyczynu mo¿na odwo³aæ siê
tylko raz. 

Kostka Lidera: 1 kostka - aktualny lider dostaje zawsze dodatkow¹
kostkê do testu.

Wszelkie modyfikatory sytuacyjne czy dotycz¹ce posiadanego ekwipunku
uwzglêdniane s¹ przy okreœlaniu stopnia trudnoœci.

Kostki stylu:
Kostki stylu powinny byæ nagrod¹, wyrazem uznania, w³aœnie za styl
zadeklarowanego dzia³ania, za jego zgodnoœæ z klimatem gry. Przyz-
nanie kostki powinno byæ decyzj¹ spontaniczn¹, opieraj¹c¹ siê na
reakcji graczy. Nie jest powiedziane, ¿e kostki takie przys³uguj¹ w
ka¿dej akcji, nale¿y rozdawaæ je z du¿ym wyczuciem. Najczêœciej



bêdzie to jedna kostka - trzy przyznajemy, gdy wszyscy spadn¹ pod
stó³ z wra¿enia a nastêpnie zaczn¹ zgodnym chórem skandowaæ "Trzy
kostki! Trzy kostki!". 
Sprawa przyznawania kostek stylu jest jedynym wyj¹tkiem od Platynowej
Zasady. W tej sprawie nie ma ¿adnych dyskusji ani negocjacji, a upom-
inanie siê o nie jest w naprawdê z³ym tonie.

Zmêczenie, rany i rekonwalescencja bohatera
Ka¿dy z bohaterów posiada na pocz¹tku gry 5 punktów wytrzyma³oœci.
Czasami podczas gry mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jakieœ dzia³anie bêdzie
skutkowaæ mniej lub bardziej powa¿nymi ranami odniesionymi przez
bohatera, czy po prostu jego mocnym zmêczeniem. 
Zawsze w takim przypadku bohater traci 1 punkt wytrzyma³oœci. Gdy to
nast¹pi gracz mo¿e zignorowaæ ten fakt, lub zadeklarowaæ test wytrzy-
ma³oœci.

Zignorowanie straty wytrzyma³oœci oznacza, ¿e bohater dzia³a dalej
mimo np. otrzymanej rany. Oprócz odpowiedniego fabularnego opisu nie
niesie to za sob¹ ¿adnych konsekwencji.

Test wytrzyma³oœci jest równoznaczny z przyznaniem, ¿e bohater dotk-
liwie odczu³ np. otrzyman¹ ranê. Test przeprowadza siê wykonuj¹c rzut
tyloma kostkami ile wynosi aktualna wytrzyma³oœæ bohatera. Iloœæ
uzyskanych sukcesów okreœla jak szybko bohater powróci do pe³nej
sprawnoœci. Zak³adany czas pe³nej rekonwalescencji to 5 scen (wilcza-
j¹c w to aktualnie rozgrywan¹), ka¿dy uzyskany sukces skraca ten czas
o scenê. 
W zale¿noœci od umowy, mo¿na przyj¹æ wariant w którym brak chocia¿
jednego sukcesu w teœcie wytrzyma³oœci oznacza wyeliminowanie postaci
do koñca odcinka, a doprowadzenie postaci do utraty wszystkich pun-
tów wytrzyma³oœci - œmieræ bohatera.

Przyk³ad
Hermes Kowalsky ma 5 punktów wytrzyma³oœci. Podczas przemykania
siê pomiêdzy ska³ami zostaje postrzelony przez cyborgiañskiego
stra¿nika. Traci 1 punkt wytrzyma³oœci. Prowadz¹cy Hermesa gracz
mo¿e zdecydowaæ, ¿e nie zwa¿aj¹c na ranê Hermes dociera do celu.
Gracz decyduje siê jednak na test wytrzyma³oœci. Hermes upada
miêdzy ska³y, niknie z oczu towarzyszom. Rzut wykonywany jest 4
kostkami (aktualna wytrzyma³oœæ Hermesa), szczêœliwie wypadaj¹ 4
sukcesy. Odejmuj¹c od piêciu (pe³na rekonwalescencja) cztery
otrzymane sukcesy uzyskujemy 1. Hermes dochodzi do siebie ju¿ na
pocz¹tku kolejnej sceny, gdy po wyeliminowaniu stra¿nika
towarzysze pomogli mu dokuœtykaæ do tajemniczego w³azu. Teraz
wszystkie utracone punkty wytrzyma³oœci zostaj¹ przywrócone, a
Hermes znów jest w pe³ni si³.



TOP SECRET!
Œwiat Trzynastej Planety - Informacje dla Mistrza Gry

Cesarstwo
Nasi bohaterowie bêd¹ mogli odwiedziæ jedynie stolicê cesarstwa -
Konstantum. Wielkie miasto pe³ne kontrastów. Z jednej strony slamsy
dla ubogich, z drugiej - przepyszne pa³ace i œwi¹tynie. 
Oprócz stolicy istniej¹ równie¿ inne miasta. Mo¿liwe, ¿e bohaterowie
natkn¹ siê np. na karawanê pod¹¿aj¹c¹ z jednego z nich, albo goñca
nios¹cego wieœæ o ataku Cyborgian.

Cesarz: Konstantinus XXIII - Mê¿czyzna w sile wieku trzymaj¹cy w³adzê
¿elazn¹ rêk¹. Zrobi wiele, aby uwolniæ siê spod w³adzy kap³anów.

Kap³ani: Tajemniczy mê¿czyŸni zawsze chroni¹cy swe twarze pod boga-
tozdobionymi maskami. De facto prawdziwie w³adcy cesarstwa. Religi¹
Cesarstwa jest wiara w Najwy¿sze S³oñce. Wszêdzie pe³no jest symboli
kultu - stylizowanych s³oñc. Kap³ani jako jedyni maj¹ dostêp do niek-
tórych krypt i dawnej technologii. Czasami wykorzystuj¹ j¹ do u¿¹dza-
nia wzmacniaj¹cych ich w³adzê cudów. Zwykle bêd¹ nastawieni wrogo do
bohaterów graczy, jednak mo¿e zdarzyæ siê, ¿e któryœ z nich zdecydu-
je siê wyst¹piæ przeciwko reszcie.

Strategosi: Dowódcy wiêkszych si³, a zarazem arystokracja cesarstwa.
Bohaterowie mog¹ zostaæ wci¹gniêci w ich wzajemne intrygi, albo np.
próbê dokonania przewrotu.

Legioniœci: Armiê cesarstwa tworz¹ legioniœci. Oddani i zdyscy-
plinowani ¿o³nierze. Na wyposa¿enie ka¿dego z nich sk³ada siê tar-
cza, w³ócznia oraz krótki miecz. Walcz¹ w szyku.
Ich doborowy oddzia³ tworzy Gwardiê Cesarsk¹, chroni¹c¹ pa³acu i
cesarza.

Mieszkañcy cesarstwa: Zwykli mieszkañcy cesarstwa ¿yj¹ zazwyczaj w
biedzie. Najczêœciej stanowiæ bêd¹ ma³o istotne t³o rozgrywanych
przygód, chocia¿ mo¿na równie¿ wyró¿niæ któregoœ z nich do rangi
bohatera niezale¿nego. Np. piêkn¹ s³u¿¹c¹, która pomo¿e dostaæ siê
naszym bohaterom do pa³acu.

Pustynia
Wokó³ Konstantum rozci¹ga siê pustynia. Niegoœcinne i niebezpieczne
tereny. Piasek, kamienie, nagie wzgórza, Ska¿one przeklête tereny.
nieliczne oazy.

Ludzie pustyni: Ludzie pustyni to klany nomadów ¿yj¹cych na tej
niegoœcinnej ziemi. Zazwyczaj dosiadaj¹ raptorów - wielkich
dwuno¿nych gadów. Nosz¹ zazwyczaj d³ugie szare, szaty. Walcz¹ szabla-
mi oraz za pomoc¹ krótkich ³uków.



Ogólnie mo¿na podzieliæ ich - czy raczej ich przywódców - na trzy
grupy:
- Wrogów cesarstwa - stosuj¹cych nieraz walkê partyzanck¹.
- Sprzymierzeñców cesarstwa - czêsto - zazwyczaj za pieni¹dze - wyko-
rzystywanych przez cesarza do jego w³asnych celów.
- Nastawionych neutralnie - programowo nie mieszaj¹cych siê do tego
typu rozgrywek.

Ludzie pustyni wierz¹ zazwyczaj w tysi¹c tysiêcy bogów - gdzie w
przeciwieñstwie od monoteistycznego kultu Jedynego S³oñca, ka¿dy
obszar ludzkiej dzia³alnoœci, ka¿dy cz³owiek, ka¿dy kamieñ, ma swo-
jego opiekuñczego bo¿ka. 

Buntownicy: Na pustyni, czasem wœród klanów znaleŸli schronienie
ró¿nej maœci desydenci. Ich celem jest obalenie cesarza i kap³anów. 

Mistycy: Czasami wœród piasków pustyni mo¿na natkn¹æ siê na mistyków
- podró¿uj¹cych g³ównie samotnie mêdrców, nauczycieli. Zdaj¹ siê du¿o
wiedzieæ zarówno o przesz³oœci jak i przysz³oœci. Nie trzeba chyba
dodawaæ, ¿e w³adze cesarstwa staraj¹ siê o ich mniej lub bardziej
dyskretn¹ eliminacjê.

Przeklêci: Ludzie pokarani na ciele i umyœle za naruszenie tabu i
zapuszczenie siê w zakazane rejony. Zazwyczaj ma³e grupy mutantów,
bêd¹cych ofiar¹ ska¿eñ wystêpuj¹cych na niektórych obszarach -
zw³aszcza wœród ruin. 

Bestie: Wœród piasków pustyni mo¿na natkn¹æ siê na wiele przera¿aj¹-
cych bestii. Od wielkich kuzynów raptorów, poprzez drapie¿ne koty
wielkoœci konia, po zmutowane skorpiony i czerwie czychaj¹ce pod
piaskiem na nierozwa¿nych wêdrowców.

Ruiny: Na pustyni mo¿na równie¿ natkn¹æ siê na ruiny - zazwyczaj
miejsca objête tabu i omijane przez ludzi pustyni szerokim ³ukiem.
Ruiny pe³ne s¹ niebezpieczeñstw, ale i skarbów dawnej cywilizacji
(np. bronii). Wœród ruin czêsto mo¿na natkn¹æ siê na przeklêtych.

Cyborgianie
W œlad za Now¹ Nadziej¹ do Trzynastej Planety zbli¿aj¹ siê równie¿
si³y Cyborgian. Z ka¿dym odcinkiem jest ich coraz wiêcej. Oprócz
bezpoœrednich prób zniszczenia kr¹¿ownika Federacji bêd¹ starali siê
równie¿ zaj¹æ planetê, a przede wszystkim przeszkodziæ naszym
bohaterom.
Cyborgianie to obdarzone inteligencj¹ androidy - najwiêkszy wróg
ludzkoœci. NIkt nie wie sk¹d przybywaj¹. Charakteryzuje ich ca³kow-
ity brak uczuæ, oraz - z bardzo nielicznymi wyj¹tkami traktowanymi
jako awaria - w³asnej woli. Œlepo d¹¿¹ do realizacji celu. 

¯o³nierze: Podstawowi przedstawiciele armii Cyborgian. Istoty
ludzkiej wielkoœci i kszta³tu, wygl¹daj¹ce jak zakute w metalowy
pancerz. O wiele powolniejsze od cz³owieka. G³ówn¹ broni¹ ¿o³nierzy



Cyborgian s¹ blastery. Nisk¹ inteligencjê nadrabiaj¹ œcis³ym
przestrzeganiem rozkazów. Typowe miêso armatnie.

Centurionowie: Nieco wiêksi od zwyk³ych ¿o³nierzy i wyró¿niaj¹cy siê
ciê¿szym pancerzem dowódcy. Znacznie inteligentniejsi od swoich pod-
komendnych. Czêsto unieszkodliwienie dowódcy powoduje, ¿e ¿o³nierze
- nie maj¹c od kogo otrzymywaæ rozkazów - zaprzestaj¹ walki. 

Tytani: Mierz¹ce nawet do kilkunastu metrów humanoidalne twory. Czês-
to oprócz blasterów (np. umieszczonych na przedramionach), u¿ywaj¹
tak¿e innej bronii (np. morgensteinów). 

Replikanci: Podstêpny i niebezpieczny rodzaj Cyborgian bêd¹cy ideal-
n¹ imitacj¹ innej istoty. Zawsze bêdzie to kopia - uprowadzonego
wczeœniej - konkretnego cz³owieka, ale i - np. wykorzystywanego jako
szpieg - zwierzêcia. Im wiêcej czasu zostanie poœwiêcone na jego
badanie, tym kopia bêdzie doskonalsza. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pojawi
siê kilka takich samych kopii.

W przestrzeni
Mimo, ¿e g³ówna akcja powinna rozgrywaæ siê na powierzchni Trzynastej
Planety nic nie stoii na przeszkodzie aby pojawi³y siê tak¿e epizody
dotycz¹ce tego co dzieje siê powy¿ej.

Nowa Nadzieja: wielki bojowy kr¹¿ownik Federacji. Wyposa¿ony jest w
dzia³a pulsarowe i fotonowe torpedy oraz tarcze chroni¹ce przed
pociskami wroga. Na pok³adzie kr¹¿ownika cumuje kilkadziesi¹t myœli-
wców (jedno, lub dwu osobowych), oraz kilka transporterów s³u¿¹cych
do przewozu wojska i towarów. Ogólnie jest tam wszystko co powinno
znaleŸæ siê na tego typu okrêcie, obowi¹zuj¹ jednak jedna zasada:
Absolutnie nie mo¿na wykorzystaæ ¿adnego z tych wynalazków na
powierzchni planety. 
Do poruszania siê miêdzy statkiem a planet¹ s³u¿¹ wspomniane trans-
portowce. Oprócz faz l¹dowania i startu (oraz np. obrony wewn¹trz)
ich równie¿ nie mo¿na wykorzystywaæ na planecie. 

Flota Cyborgian zbli¿aj¹ca siê do planety dysponuje niemal
nieograniczonymi zasobami. Jej jednostki powinny jednak pojawiaæ siê
stopniowo, wraz z rozwojem akcji, co pewien czas przepuszczaj¹c kuri-
ozalny atak na Now¹ Nadziejê. 
Cyborgianie dysponuj¹ ciê¿kimi myœliwcami, dobrze uzbrojonymi
pancernikami oraz pojazdami desantowymi. Jest tak¿e odpowiednik
naszego kr¹¿ownika.

Krypty
Na Trzynastej Planecie znajduje siê dwanaœcie Krypt - schronów w
których ukryto elementy potê¿nej technologii. To w³aœnie jej
odnalezienie (chocia¿ o samych Kryptach na razie nie wiedz¹) jest
g³ównym zadaniem bohaterów.



Pieczêcie i klucze: Wejœcie do ka¿dej z Krypt chronione jest spec-
jalnym rodzajem zamka - pieczêci¹.  Bez odpowiedniego klucza
niemo¿liwe jest dostanie siê do œrodka. Ka¿da pieczêæ - i ka¿dy klucz
- to symbol jednego ze znaków zodiaku. Sam klucz jest kr¹¿kiem z dzi-
wnego metalu o œrednicy dziesiêciu centymetrów z wygrawerowanym
znakiem. Pieczêæ pokrywa wiêksz¹ czêœæ okr¹g³ego w³azu prowadz¹cego
do wnêtrza krypty. W samym œrodku znajduje siê miejsce do
umieszczenia klucza. Pierwszy klucz - jako zwi¹zany z Trzynast¹ Plan-
et¹ artefakt - zostaje na pocz¹tku misji przekazany dowódcy wyprawy.
W trakcie dalszych przygód nasi bohaterowie bêd¹ mogli natrafiæ na
kolejne.

Rozmieszczenie krypt: Krypty znajduj¹ siê zarówno na pustynii, w
ruinach, jak i w samej stolicy cesarstwa. Zwykle pozostaj¹ zamkniête,
chocia¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e któr¹œ z nich zajê³a np. grupa Przek-
lêtych. Dobrym pomys³em jest uczynienie z (próby) otwarcia przez
kogoœ - np. jednego z kap³anów - Krypty elementu przygody. 

Technologie: Oprócz w miarê znanych bohaterom zdobyczy techniki:
broni, modu³ów medycznych, przedmiotów codziennego u¿ytku itp. w
Kryptach mo¿na znaleŸæ równie¿ elementy technologii przewy¿szaj¹cej
t¹ z któr¹ obecnie dysponuje - czy raczej dysponowa³a - Federacja.
Najczêœciej bêd¹ to elementy pozwalaj¹ce w znacznym stopniu usprawniæ
Now¹ Nadziejê (np. rewolucyjny napêd, zapewniaj¹ce niwidzialnoœæ
os³ony, potê¿na broñ). Dobrym pomys³em mo¿e byæ rozwi¹zanie za pomoc¹
w³aœnie zdobytego wynalazku bie¿¹cego zagro¿enia.
Niektóre z elementów mog¹ byæ podzielone na czêœci. Np. urz¹dzenie
nieznanego przeznaczenia mo¿e wymagaæ ukrytego w innej Krypcie dysku
z opisem.
Po odwiedzeniu wszystkich Krypt Nowa Nadzieja powinna byæ gotowa do
rozprawienia siê z Cyborgianami i uwolnienia dwunastu planet spod ich
w³adzy. 

Trzynasta Krypta
Ju¿ w³az do tej Krypty jest inny od pozosta³ych. Aby go otworzyæ
wymagane jest posiadanie wszystkich dwunastu kluczy. To za nim kryje
siê tajemnica upadku Trzynastej Planety, rozwi¹zanie nie rozwi¹zanych
dot¹d zagadek. Czy jednak bohaterowie zdecyduj¹ siê je poznaæ, czy
powinni to zrobiæ? 


