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Wprowadzenie
Pierwsza Katalista to terraformowana planeta, która znaj-

duje się w centrum zainteresowania wielu rodów, korporacji 
i organizacji Sfery Leopolda – niezależnego od Ziemi od-
cinka galaktyki. Wszyscy, pozornie zaangażowani w „mor-
fowanie” (jak nazywa się inżynierię planetarną mającą na 
celu zmianę warunków panujących na powierzchni planety 
na podobieństwo środowiska Ziemi), realizują własne cele, 
by ostatecznie zdobyć jak największe bogactwa, wpływy, 
czy też tereny na zmienianych lądach.

Gracze wcielają się w role członków Rady kolonii na 
powierzchni Pierwszej – Zarządców – należącej do jedne-
go z mniejszych rodów w Sferze. Mają określone środki, za 
pomocą których starają się wykonywać wyznaczane przez 
zwierzchnika zadania oraz realizować najważniejszy cel 
– wzbogacenie rodu. Głowa Rodziny, pracodawca graczy, 
może posiadać inne ambicje, które wypłyną podczas gry, nie 
zawsze też Zarządcy pozostają wierni zwierzchnikowi – cza-
sem ogłaszają niezależność i zaczynają działać na własną 
rękę.

Aby grać w „Planetę Morfozy” musisz wiedzieć czym 
są gry fabularne i rozumieć pojęcia „Gracz”, „Mistrz Gry”, 
„bohater Gracza”. Jeśli te słowa nic ci nie mówią, poszukaj 
na sieci informacji o RPG.

Gra rozgrywa się w Sali Magistratu (chociaż można nie-
które działania Zarządców rozgrywać jak w normalnych 

Baron Gregor potoczył wzrokiem po zebranych na sali doradcach. Najwyższa Rada 
zebrała się w wysokim budynku na morfowanej powierzchni po raz pierwszy. Wcze-
śniej pomieszczenia należały do organizacji Minin Groop, ale ród Nivanów wykupił 
cały teren.

Pierwsza Katalista była jedną z kilku planet poddawanych terraformowaniu – jak 
niektórzy nazywali morfowanie. Jako najbliższa rodzinnemu układowi Nivanów, stała 
się priorytetem numer jeden dla barona. W efekcie postanowił przybyć na miejsce 
i zająć się sprawą osobiście.

Doradcy siedzieli na obitych czarną skórą fotelach zatopieni w przygotowanych 
na spotkanie materiałach. Migotały hologramy dokumentacji, ale wszyscy nerwowo 
zerkali na wysoką sylwetkę Gregora. Odchrząknął. Oczy zwróciły się w jego stronę.

– Witam na Pierwszej Katalista. Jak wiecie wiele organizacji, korporacji i rodów 
zabiega o ziemie, które, kiedy zakończy się morfoza, nabiorą ogromnej wartości. Dla-
tego rodzina Nivanów zdecydowała się przyłączyć do przedsięwzięcia. Naszym celem 
jest terraformowanie, ale jednocześnie, z czego zapewne zdajecie sobie sprawę, wy-
rwanie jak najwięcej naszym przeciwnikom. Zgodnie z mottem Nivanów: „Dla dobra 
rodziny wszystko”. Tego też od was oczekuję.

– Panie –  zapadłą ciszę przerwał Doradca do spraw Morfowania, Igor Petieliew. 
– farmę morfowania na zachodzie przejęły bandy tubylców. Nasłane jak przypusz-
czam przez korporację Kohama. Sugeruję wysłanie oddziałów, ponieważ zapewne 
będą próbowali zniszczyć instalację, której koszt jest ogromny.

Naczelny Strateg żachnął się.
– Żołnierze dopiero przybyli, część jeszcze odbywa kwarantannę. Absolutnie odpa-

da jakakolwiek akcja. Możemy co najwyżej postraszyć ich z powietrza. To prymitywny 
lud, uciekną na pierwszy odgłos silnika.

– Popieram Igora, sprawę instalacji trzeba rozwiązać natychmiast! – stary Nad-
zorca Techników wstał wyraźnie wzburzony. – Naczelny Strateg nie zna ceny, jaką 
zapłaciliśmy za farmę.

– Niech więc tak będzie. – Baron skinął głową. – Naczelny Strategu, stary przyja-
cielu, wyślij wojska. Zrobimy z instalacji jeden z posterunków. To kluczowe miejsce, 
bez farmy zostaniemy na lodzie.
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RPG – szczególnie negocjacje albo dyplomatyczne spory na 
przyjęciach czy spotkaniach). Bohaterowie graczy – najczę-
ściej arystokraci albo doświadczeni wojskowi lub naukowcy 
– zasiadają wokół stołu i rozwiązują problemy, jakie leżą 
przed kolonią rodu.

Zarządzanie nie jest proste – trzeba zadbać o wojsko, ro-
botników, działanie maszyn terraformujących, zdobyć źródła 
finansowania, a nadto przeciwstawiać się intrygom i otwar-
tym atakom wrogich frakcji. Pomocą służy Radzie na wpół 
mechaniczny, połączony z Mózgiem (sztuczną inteligencją) 
Konsultant. Jego rolę odgrywa Mistrz Gry – który oprócz 
tego wykonuje typowe zadania (opisuje jakie są wyniki dzia-
łań bohaterów, zarządza testy, pilnuje porządku, kreuje fabu-
łę). Konsultant w zasadzie ogranicza się do odpowiedzi na 
pytania, czasem wykonywanie przypuszczeń albo obliczeń 
oraz przekazywanie nakazów głowy rodu oraz wszelkich in-
formacji dla Rady dostępnych.

Z założenia Rada działa niezależnie (bez obecności 
zwierzchnika), a decyzje podejmuje demokratycznie. Jeśli 
gracze mają wątpliwości jakie działania podjąć, zdecydować 
powinno głosowanie – przy czym bohaterowie, którzy są 
bezpośrednio zaangażowani (odpowiadają za domenę, któ-
rą obejmuje głosowanie) posiadają potrójny głos. Czasem 
gracz może podjąć decyzję, że działa za kulisami – mimo 
sprzeciwu innych graczy.

Aby określić trudność testu i aktualne zasoby i możli-
wości kolonii, używa się punktów. Mogą opisywać wpływy 
członków Rady, siłę armii, morale robotników i podobne.

Każdy z Zarządców posiada przydzielone domeny, za 
które odpowiada – na przykład Naczelny Strateg odpowia-
dać będzie za wojska i oddziały milicji, Szef Wywiadu za 
szpiegów. W trakcie gry można tracić lub zyskiwać nowe 
„domeny”, zależnie od potrzeb i przebiegu fabuły.

Gra wymaga co najmniej dwóch graczy (oprócz Mistrza 
Gry), trudno określić górną granicę, ale zbyt wielka liczba 
prowadzić będzie do niekończących się sporów, zbyt mała 
zaś oznacza kłopoty podczas głosowania oraz wiele obo-
wiązków na jednej głowie.

Mapy planety załączone do podręcznika mogą posłużyć 
jako plansze do zaznaczania, które tereny należą do kogo 
(np. za pomocą pionków szachowych).

Aktualna wersja gry (0,5) jest wersją przeznaczoną na ni-
bykonkurs na forum autorskie.fora.pl. W najbliższym czasie 
powstanie pierwsza edycja, w której zostaną wprowadzone 
poprawki do mechaniki (wykonywanie testów) oraz uzupeł-
niony zostanie rozdział Morfopedia.

W oficjalnej pierwszej edycji pojawią się na końcu pod-
ręcznika także trzy dodatki: Zarys Kampanii (czyli scena-
riusz możliwej rozgrywki), Brygady i Inspektorzy (czyli gra 
w grze) oraz Inne Realia (możliwość gry w innym świecie 
lub na innej planecie). Powstanie także wersja przyjazna dla 
drukarki, bez ilustracji.

Jeśli jakieś reguły lub zasady nie przypadną Wam do gu-
stu, zapraszam do grania według własnych pomysłów i pa-
miętajcie, że najważniejsza jest dobra zabawa.

Mam nadzieję, że gra przypadnie Wam do gustu i dostar-
czy godzin ciekawej rozgrywki. Zapraszam także do dys-
kusji na forum nad ostatecznym kształtem pierwszej edycji 
Planety Morfozy.

Zasady
Przed rozpoczęciem rozgrywki, Mistrz Gry musi przemy-

śleć scenariusz – zarys intrygi knutej przez wrogów Rodu, 
cele różnych organizacji i korporacji, sojusze i konflikty. 
Wiele pomysłów zrodzi się później, jako efekt działań pod-
jętych przez graczy.

Gracze i Mistrz Gry nie powinni podczas gry zwracać się 
do siebie własnymi imionami, zarówno Konsultant jak i Za-
rządcy będą posiadali własne miana, a czasem także tytuły 
– to ich należy używać.

Jeśli graczy jest mniej, liczbę rozdzielanych punktów 
Mistrz Gry może zwiększyć (odpowiadają za więcej spraw), 
jeśli bardzo dużo, zmniejszyć.

Zarządcy
Pierwszym etapem rozgrywki – kiedy wszyscy gracze za-

siądą do stołu, który na kilka godzin zamieni się w stół Sali 
Magistratu – jest stworzenie przez każdego z graczy Zarząd-
cy.

Dokonuje się tego w prosty sposób (opisany poniżej), 
a wyniki zapisuje na wydrukowanej lub skserowanej Karcie 
Zarządcy (dobrze jeśli dodatkowo każdy z graczy ma jedną 
kartkę w kratkę na notatki, a MG pownien posiadać notatki 
dotyczące scenariusza).

Imię i nazwisko – czyli po prostu miano Zarządcy, jeśli jest 
członkiem rodziny, będzie nosił nazwisko głowy rodu.
Tytuł – tytuł naukowy lub rodowy, może to być magister, 
doktor, inżynier, hrabia, baron, książę, margrabia, czasem 
uzupełniony o posiadane kwalifikacje (inżynier genetyczny, 
doktor ksenobiologii).
Stanowisko – czyli pozycja jaką zajmuje w Radzie (tytu-
larnie), powinna wiązać się oczywiście z domenami, który-
mi zarządza. Zazwyczaj w radzie zasiadają: Przedstawiciel 
Rodu (sprawy wewnętrzne, czasem dyplomacja, reprezen-
towanie kolonii, najczęściej krewny głowy rodu), Naczel-
ny Strateg (zajmuje się akcjami wojskowymi), Doradca ds. 
Morfozy (zwany także Inżynierem Planetarnym, pilnuje 
farm i urządzeń terraformowania), Szef Techników (podlega 
mu sprzęt), Zarządca Robotników (zajmuje się siłą roboczą 
i pracami), Dyplomata (do rozmów z przeciwnikami i so-
jusznikami), Doradca ds. Zasobów (kopalnie, wydobycie, 
szukanie zasobów), Doradca Handlowy (handel, przemyt), 
Doradca Naukowy (sprawy biologii, miejscowego środowi-
ska i wszelkich innych spraw naukowych). Gracze stanowi-
sko mogą wybrać (i nazwać), może też odbyć się losowanie 
lub głosowanie w przypadku sporów. Można łączyć kilka 
stanowisk, jeden z graczy powinien zajmować dodatkowo 
specjalne – Sekretarza Rady – i spisywać na kartce podej-
mowane decyzje i skrócone informacje o efektach podjętych 
działań (taki dziennik z krótkimi notkami).
Domeny – po wybraniu stanowiska gracze wybierają kolejne 
domeny (według wskazówek zegara), aż wszystkie zostaną 
rozdzielone. Gracz może zrezygnować z dodatkowej domeny 
(która wiąże się z obowiązkami), a jeśli nie jest zadowolony 
z tych, które dostał, może się wymieniać z innymi. Zmiany 
mogą także zachodzić w trakcie gry – z inicjatywy Zarząd-
ców lub pod wpływem decyzji głowy rodu przekazanej Ra-
dzie przez Konsultanta.
Wpływy – każdy z graczy posiada na początek 10 punktów 
wpływów (PW), które rozdziela wedle uznania, może także 
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dopisać szczególne wpływy (np. określone osoby) i na nie 
przeznaczyć punkty.
Konflikty – tutaj gracz wypisuje wszystkie osoby lub or-
ganizacje, rody, czy firmy, z którymi jest w konflikcie, na 
początek rubryka pozostaje pusta.
Poważanie – tutaj zaś przez kogo darzony jest poważaniem 
(także na początek pusta).
Sława – w miarę przebiegu rozgrywki gracz może zyskiwać 
punkty sławy śmiałymi posunięciami (na początek ma ich 
zero).
Zła sława – może też zyskiwać złą sławę, gdy np. przyczyni 
się do mordu na ludziach albo… zostanie oczerniony przez 
media.

Przykład:

imię i nazwisko: Roberth Samir
tytuł: inżynier planetarny
stanowisko: Specjalista Planetarny
domeny: morfowanie planety, farmy terraformowania, śro-
dowisko, tubylcy, wydobycie
wpływy:
Kościół Vat.  [][][]
Przemytnicy [][]
Tubylcy  [][][][][]

Kolonia
Opis kolonii zapisuje się na uprzednio wydrukowanej 

lub skserowanej „Karcie Kolonii”. Wypełniamy podobnie 
jak kartę Zarządcy, przy czym decyzje ostateczne podejmu-
ją gracze poprzez głosowanie, w przypadku impasu (równa 
liczba głosów) wspomóc może głosowanie Mistrz Gry.

Nazwa – po prostu nazwa kolonii, uzgodniona przez graczy 
albo narzucona przez ród.
Ród – rodzina, niewielki ród międzyplanetarny o wielkich 
ambicjach, który założył kolonię.
Głowa rodu – aktualna głowa rodu, może się zmieniać 
w trakcie gry (także gracze mogą spiskować przeciwko sze-
fowi).
Stolica – miasto stołeczne, gdzie przebywają Zarządcy. 
Ważne, ponieważ mogą zostać zaatakowani bezpośrednio, 
zmuszeni do ucieczki lub zabici.
Ziemie – czyli dzielnice kolonii. Na początek gracze mogą 
wybrać (albo Mistrz Gry wskazuje) jeden z terenów z ozna-
czonych na mapie jako należący do mniejszych rodów.
Morale – określa morale poszczególnych mieszkańców ko-
lonii. Na początek wszystkich wynosi 6.
Domeny – każda domena posiada punkty, które określają 
jej stan, 0 oznacza totalne zaniedbanie, a 10 stan doskonały. 
Gracze mogą rozdzielić po 10 punktów każdy na wybrane 
przez siebie domeny.
Zasoby – określa poziom zasobów ważnych bogactw, ich 
suma określa całe bogactwo kolonii. Część zasobów jest prze-
znaczana na comiesięczny podatek dla rodu (i inne opłaty), 
jeśli nie wystarczą na to wpływy z jednego miesiąca (patrz 
niżej). Oczywiście wartość zasobów nie może przekroczyć 
10 (czyli 100%). Nie można także przechowywać więcej 
punktów danego zasobu niż jest miejsca w magazynach (dla 
ludzi: w budynkach) – jeśli magazyny (w domenach kolonii) 
posiadają np. 4 punkty, to żaden zasób nie może mieć więcej 
niż 4 punkty.

Karta Kolonii

wersja 1.0
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Wpływy – określają comiesięczne wpływy określonych bo-
gactw. Z nich pobierany jest podatek oraz wszelakie cyklicz-
ne opłaty (podatek oznacza się kreskami, które oddzielają 
zarobek pobierany od tego, który zostaje i jest comiesięcz-
nie dodawane do zasobów). Jeśli wpływy są za małe, mogą 
zacząć być pobierane rezerwy (zasoby). Tyle punktów, ile 
wynika z opisu terenów należących do kolonii. Później war-
tości mogą się zmieniać zależnie od kompetencji ludzi od-
powiedzialnych za kopalnie, robotników lub maszyny albo 
z innych powodów.
W stanie wojny z – rodziny, korporacje, organizacje, z któ-
rymi kolonia jest w stanie wojny. Na początek rubryka po-
zostaje pusta.
W sojuszu z – jak wyżej, ale określa sojusze.
Podpisane pakty – wszystkie podpisane umowy, akty, pakty 
i inne prawne zobowiązania. Na początek „Umowa o nieroz-
przestrzenianiu broni masowej zagłady” oraz „Układ Praw-
ny” (więcej w dalszej części podręcznika – w Morfopedii).
Przynależność do organizacji – wszystkie organizacje, do 
których należy kolonia. Na początek nie należy do żadnej.

Przykład:

Nazwa: Orthar
Ród: Hogardów
Głowa rodu: Markiz Julius Hogard
Domeny: rozdzielone 40 punktów (jest 4 graczy)
Zasoby i wpływy (na początku takie same):
radioaktywy [][]
ropa naftowa [][][]
metale
kamienie szlachetne []
produkty zbytkowe
żywność []
woda [][]
Podpisane pakty: „Umowa o nierozprzestrzenianiu broni 
masowej zagłady”, „Układ Prawny”

Sesja
Mistrz Gry rozpoczynając sesję powinien przedstawić 

Konsultanta (któremu wymyślił miano, a także okreslił wy-
gląd i możliwości) oraz wprowadzić graczy w genezę kon-
fliktu – opowiedzieć o rodzinie, dla której pracują, kim jest 
ich zwierzchnik, jakie cele (na razie) przedstawił. Gdy zo-
stanie to wykonane, gracze mogą rozpocząć urządzanie życia 
kolonii, snucie intryg przeciwko wrogom oraz krwiożerczą 
walkę o zyski.

Jeśli po jednej sesji Zarządcy nie osiągnęli celu (lub 
nie zostali wszyscy pozabijani albo odsunięci od władzy), 
Mistrz Gry może zarządzić kolejne spotkanie, przed którym 
powinien przypomnieć pokrótce (jako Konsultant) wydarze-
nia poprzedniego.

Testy
Wszystkie wartości punktowe są określane liczbami od 

0 do 10 (można to potraktować jako procenty ze skokiem 
o 10%). 0 oznacza brak, zaś 10 najwyższy możliwy poziom. 
W przypadku zasobów można przeliczyć bezpośrednio punk-
ty na jednostki, jeśli gracze uważają, że tak jest wygodnie 
(np. przyjąć, że 1 punkt kredytów to milion kredytów – gdzie 
kredyty to jednostka pieniężna Sfery Leopolda).

Przebieg testu jest prosty. Mistrz Gry określa co jest po-
trzebne do spełnienia testu oraz odpowiednie modyfikatory 
określające trudność. Wartości testowane (dalej nazywam je 
„cechami”) mogą być np. wpływem, domeną albo dowolnie 
inną rzeczą, która przyjmuje wartości 0-10 (a także np. suma 
zasobów przeznaczonych na jakiś cel), nie zawsze określona 
bezpośrednio na kartach Zarządców czy Kolonii, ale wynika-
jąca z sytuacji lub deklaracji graczy.

Wybiera 1-4 różne rzeczy oraz określa dla nich stopnie 
trudności w postaci modyfikatora. Może wspomóc się poniż-
szą tabelką. Ogólnie: im mniejsza wartość, tym test trudniej 
zdać, czyli tym trudniejsza sytuacja. MG ocenia jakich mo-
dyfikatorów użyć „na oko”. Jeśli uważa, że coś jest trudne 
do wykonania np. poprzez wpływy w Kościele Watykańskim,  
ale jednocześnie potrzebna jest odrobina dyplomacji, wyzna-
czy dla testu wpływu „Kościół Watykański” z modyfikato-
rem -2 oraz domeny Zarządcy „Dyplomacja” z +2.

 -3 niezwykle ciężkie
 -2 bardzo trudne
 -1 trudne
 0 średnie
 +1 łatwe
 +2 bardzo łatwe
 +3 banalne

Na każdą testowaną wartość gracz rzuca kostką k10 (0 
na kostce traktowane jest jako 10, a nie 0!). Jeśli wyrzucił 
więcej niż wynosi testowana rzecz wraz z modyfikatorem, 
odniósł sukces, jeśli tyle samo, potknięcie (niemal się uda-
ło), jeśli zaś mniej, porażkę. Liczba sukcesów i porażek oraz 
elementy, przy których wystąpiły, określają stopień sukcesu 
lub porażki i Mistrz Gry na ich podstawie opisuje wydarze-
nia.

Przykład:
Gracze decydują się za namową Mistrza Ceremonii (gra-

cza odpowiedzialnego o dyplomacji) o przyjęciu na rozmowy 
kardynała Luisa de Sade. Celem rozmów jest przekonanie 
przedstawiciela Kościoła Vatikańskiego do poparcia kolonii 
w procesie o użycie broni masowej zagłady.

Mistrz Gry decyduje, że w teście zdecyduje nie tylko dy-
plomacja Mistrza Ceremonii (5), ale także przepych Kolo-
nii (2, gracze zaniedbali sprawę), ponieważ kardynał jest 
rozmiłowany w luksusach i ceni zewnętrzne objawy bogac-
twa. Ustala trudności na -1 i -2. Gracze rzucają kostkami, 
wypada 3 i 6 (im mniej tym lepiej). 5-1 = 4 (sukces), 2-2 
= 0 (porażka). Jak widać kardynał został przekonany przez 
Mistrza Ceremonii, ale jest zawiedziony brakiem przepychu 
w pałacu Rady. Mistrz Gry oznajmia, że kardynał wydaje się 
wahać, wyraża wątpliwości, czy kolonia jest godna poparcia 
graczy.

Gracze, po szybkiej naradzie, decydują się użyć przekup-
stwa. Chcą przeznaczyć na kardynała jeden punkt kamieni 
szlachetnych i dwa punkty produktów zbytkowych. MG za-
rządza kolejny test, tym razem przeciwko sumie punktów 
(z modyfikatorem +2), których użyli gracze do przekupstwa. 
wypada na kostce 5 (3+2 = 5, czyli potknięcie), kardynał 
zgadza się kolonii pomóc w zamian za łapówkę, ale stawia 
dodatkowe warunki (na przykład, aby to gracze zajęli się 
transportem i by poparcie było dokonane przez mniejszej 
rangi duchownego).
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Punkty
Po opisaniu wyników działania podjętego przez graczy 

lub wydarzeń niezależnych, Mistrz Gry może zarządzić utra-
tę lub zyskanie punktów przez określonych Zarządców lub 
całą Kolonię. MG decyduje o zmianach zdroworozsądkowo 
na podstawie wydarzeń.

Przykład:
Gracze zamierzają wysłać brygadę do spacyfikowania 

zbuntowanej fabryki. Rozkazy: wszelkie chwyty dozwolone. 
Pacyfikacja przebiega sprawnie, ale media są szybko na 
miejscu i kamerują zakrwawionego robotnika.

MG decyduje o zmianach punktów:
– robotnicy tracą jeden punkt morale
– żołnierze tracą jeden punkt morale
– zła sława wzrasta o jeden punkt
Gracze mogą negocjować z Mistrzem Gry zmiany, jeśli się 

nie zgadzają z jego decyzjami, ale ostateczne słowo należy 
zawsze do prowadzącego.

Kalendarz i podatki
Mistrz Gry powinien notować na kartce aktualną datę 

według Czasu Wspólnoty (wystarczy co pewien czas kreślić 
starą datę i pisać aktualną – w ten sposób oznaczać kolejne 
spotkania Rady) – może również zrzucić to na Sekretarza 
Rady, który w końcu musi datować wydarzenia. Synchroni-
zowane przez impulsy nadprzestrzenne zegary kolonii po-
kazują rozbieżny z cyklami planetarnymi upływ czasu, ale 
całość jest synchronizowana (poprzez dni przestępne), aby 
miesiąc trwał dokładnie tyle samo co standardowy. Stąd mie-
siąc wyznaczony na kalendarzu będzie równy miesiącowi na 
planecie.

Mistrz Gry informuje o zmianie daty (czyli w rzeczywi-
stości kolejnym spotkaniu rady np. po tygodniu lub kilku 
dniach), gdy wydarzenia ruszają do przodu. Pierwszego dnia 
każdego miesiąca pobierane są podatki i obliczane wpływy 
– jeśli wpływy przekraczają podatki, to część nadbywająca 
jest dodawana do zasobów. Jeśli wpływy są mniejsze, braku-
jąca część jest pobierana z zasobów.

Comiesięczne podatki obejmują daninę dla rodziny, po-
datki dla organizacji, wypłaty dla pracowników i koszty 
utrzymania. O ich wysokości decyduje Mistrz Gry, wpływają 
na nie decyzje graczy. Przykładowo zwiększenie zatrudnie-
nia zwiększy podatek na kredyty, zmniejszenie zaludnienia 
(np. w wyniku katastrofy) zmniejszy zużycie wody. Najczę-
ściej początkowe wartości podatków dla kolonii wynoszą 
wszystko poza jednym punktem dla każdego zasobu. „Nie-
opodatkowani” są ludzie i tubylcy (chyba że jest np. zaraza, 
wtedy MG może potraktować ją jako „podatek”).

Jeśli zasoby nie mieszczą się w magazynach, nadby-
wające są tracone pierwszego dnia miesiąca (w momencie 
Rozliczenia). Ludzie mogą być bezdomni, tubylcy mieszka-
ją w swoich chatach (ale w przypadku braku żywności lub 
wody będzie ich ubywać).

Podatki zmieniają się zależnie od kaprysu głowy rodu 
oraz wraz ze zmianami wypłat, ilości robotników itp.

Oczywiście określenie „miesiąc” nie ma nic wspólnego 
z księżycem (Pierwsza Katalista nie posiada naturalnych 
satelitów) – kalendarz jest wyznaczony w ten sposób, żeby 
miesiące pokrywały się z miesiącami standardowymi. Rok 
wyznaczony przez takie miesiące nie pokrywa się z rokiem 
planetarnym (rok na Pierwszej trwa ok. 8 miesięcy).

Morfopedia
Aktualna wersja Morfopedii nie jest alfabetyczna i zawie-

ra tylko skrótowe informacje. Zostanie to oczywiście popra-
wione w pełnej edycji. 

Wypisać wszystkie tajemnicze słowa, wszystkie organiza-
cje, wpływy, domeny itp., także z mapy i kart postaci i kolo-
nii. Wyjaśnik krótkimi przypisami jak w encyklopedii.

Take trochę o technice i pojazdach, statkach, portach 
i miastach.

Farmy terraformowania
Zajmujące ogromną przestrzeń pola pełne urządzeń 

i szklarni, które zajmują się przekształcaniem powierzchni 
planety na zdolną do zamieszkania dla ludzi.

Morfowanie
Powszechnie używana nazwa terraformowania stworzo-

na przez planetologa Isaela Makarabiego w 2167 roku. Isael 
zapoczątkował zakończone porażką morfowanie Marsa, ale 
jednocześnie stał się prekursorem późniejszej fali terrafor-
mowania, gdy okazało się, że większość napotkanych w po-
dróżach kosmicznych planet nie nadaje się do zamieszka-
nia.

Podróże kosmiczne
Statki podróżują poprzez nadprzestrzeń, która jest tak-

że używana do komunikacji – tak nazywa się to potocznie. 
W rzeczywistości chodzi o zaginanie naszej przestrzeni, aby 
zmniejszyć relatywną odległość między dwoma punktami 
w celu podróży lub przesłania informacji, przy czym nie-
naruszone pozostają założenia teorii względności oraz M-
-teorii.

Tubylcy
Wiele planet posiada lokalne formy życia, chociaż na ra-

zie nie napotkano obcych dorównujących poziomem tech-
nologicznym ludziom. Na Pierwszej Katalista znajduje się 
ogromna populacja organizmów nazywanych powszechnie 
Tubylcami. Jest to prymitywny lud odżywający się wyłącznie 
roślinami, prawdopodobnie o skomplikowanym (podobnym 
do owadzich) cyklu rozrodczym. Podejrzewa się, że może 
istnieć związek między tubylcami, a grzybiastymi struktura-
mi, które porastają planetę (patrz: Dżungla).

Dżungla
Ogromne tereny porośnięte grzybami (osiągającymi do 5 

metrów wysokości) oraz inną roślinnością, często zamiesz-
kane przez Tubylców.

Wspólnota Planet
Organizacja międzyplanetarna, która jednoczy planety 

Sfery Leopolda oraz pobliskiej Sfery Czarnej Róży. Utrzy-
muje pokojowe stosunki z Centrum (do którego należy Zie-
mia).

Związek Handlowy
Organizacja zrzeszająca korporacje i firmy, zarządzana 

przez najbogatszych przedsiębiorców znanej części galak-
tyki.

Kościół Vatikański
Organizacja religijna wywodząca się z Kościoła Katolic-

kiego, a później Odrodzonego Watykanu. Aktualnie prowa-
dzi brutalną walkę o wyznawców, uczestniczy w terraformo-
waniu nowych planet, prowadzi działalność misyjną.
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Kościół uważa ludzi za jedynych godnych chwały boskiej 
(przeciwstawia się tej tezie Kościół Starej Wiary aktywny 
głównie w Centrum), a tubylców szkoli jako siłę niewolną, 
jest też oskarżany o bierność w obliczu eksterminacji ob-
cych oraz działalność prowadzącą do zmniejszania populacji 
tubylców. Kościół posiada ogromne wpływy w czołowych 
organizacjach, korporacjach zarówno w Centrum jak i w 
Sferze Leopolda. Bank Vatikanus uznawany jest za najwięk-
szy z banków znanej części galaktyki, wszakże podejrzewa-
ny o współpracę z Costra Nori oraz innymi organizacjami 
mafijnymi lub korporacjami podejrzewanymi o nielegalną 
działalność. Władzę w kościele sprawuje wybierany na kon-
klawe Papisus, aktualnie jest to Ohannes IV.

Siedzibą kościoła jest księżyc Vatikanus na orbicie Bety 
Gornaka.

Opus Vaticanus
Nazywany „Mafią Kościoła”, gromadzi ludzi na wyso-

kich stanowiskach (wyłącznie tacy mogą zostać członkami 
Opus Vati – jak nazywa się go w skrócie). Sterowany przez 
Kościół Vatikański, zarządzany przez przyjaciela Papisusa, 
kardynała Kolnera z Nowej Brehmy.

Szaria
Szarici to wyznawcy Allaha i jego proroków, którzy uwa-

żają Nowy Koran za źródło prawa. Zakładają kolonie na 
różnych planetach, zazwyczaj pokojowi wobec sąsiadów nie 
lubi wtrącania się w swoje sprawy. Szaria jest atakowana za 
złe traktowanie kobiet oraz restrykcyjne prawo.

Budda Seni
Organizacja quasi-religijna, która gromadzi wyznawców 

poświęcających czas na medytacje w celu osiągnięcia Stanu 

Seni, zwanego także Oświeceniem. Budda Seni uwielbiają 
przepych, sporo podróżują, budują ogromne posągi Buddy, 
są też odbiorcami wszelkiego rodzaju narkotyków, których – 
włącznie z medytacjami – używają do „wyzwalania pełnych 
możliwości ludzkiego ducha”. Faktem jest, że Budda Seni, 
chociaż zazwyczaj pokojowi, są sprawnymi wojownikami, 
potrafią także przeżyć w ciężkich warunkach terraformowa-
nej planety, czasem nawet bez masek ochronnych.

Maskarada
Na terraformowanych planetach, gdzie atmosfera nie jest 

jeszcze zdatna do oddychania, ale już wystarczająca do po-
ruszania się bez skafandrów (tak jest na Pierwszej Katali-
sta), wszyscy ludzie wychodząc na zewnątrz używają Ma-
sek – przeźroczystych, giętkich tworów, które zakrywają 
całą twarz i przefiltrowują powietrze oraz dostarczają tlenu. 
Maski są genetycznym przetworzeniem pewnej odmiany ob-
cych.

Szczepienia i rezerwaty
Tubylców, którzy zazwyczaj nie są w stanie żyć w morfo-

wanym środowisku – które dla nich staje się coraz bardziej 
obce – zamyka się w rezerwatach (pod szklanymi kopułami 
zachowuje się dawne oblicze zmienianej planety), szczepi 
(leki genetyczne zmieniające genotyp obcych, potępiane 
przez niektóre organizacje, jak Czerwony Romb) albo wy-
posaża w Maski.

Akademia
Zwana Najwyższą Szkołą, zrzesza wszystkie uniwersytety 

wszechświata, dostarcza wykwalifikowanych pracowników, 
a przy okazji prowadzi własną politykę.
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Wysoki Krąg
Czyli stowarzyszenie największych tuzów Akademii. 

Mają ogromne wpływy, niektórzy twierdzą, że poprzez absol-
wentów rządzą niektórymi światami. Często też w zamian za 
darmowe szkolenie absolwenci zostają związani z Akademią 
do końca życia umową lojalnościową (zazwyczaj tajną).

Zwani także Szalonymi Naukowcami, zajmują się także 
pilnowaniem patentów (mają własną armię do tego celu) 
oraz handlem wynalazkami.

Trybunał Wspólnoty
Najwyższy, ponadświatowy sąd. Tutaj zapadają wyroki 

o zbrodnie wojenne, czy łamanie międzyplanetarnych umów. 
Sędziowie Trybunału Wspólnoty uważają się za niekorum-
powalnych (dodatkowo są specjalnie zmieniani genetycznie, 
by nie być w stanie oszukiwać, czy przyjmować łapówki), 
ale są potwierdzone sprawy, w których nie byli do końca 
sprawiedliwi.

Czerwony Romb
Organizacja dobroczynna, zbiera pieniądze, które później 

przeznacza na cele wyrównywania różnic, ratowania zagro-
żonych gatunków, czy pomoc ludziom albo np. walkę z epi-
demiami.

D’Media
Zrzesza niemal wszystkie ważniejsze media w galaktyce. 

Bezwzględna, jedyne co się liczy to afery i sensacje. W ze-
szłym roku echem odbiły się (chociaż uciszane przez media) 
informacje, że O’Media zamówiło w Costra Nori ludobójczy 
pokaz, który miał zdyskredytować rodzinę Fiodorowów.

Rodzina Castellaramo
Rodzina imigrantów z Centrum. Posiadają trzy planety, 

na Pierwszej Katalista zamierzają założyć w przyszłości 
bazę szkoleniową dla żołnierzy, stąd posiadają spore siły na 
powierzchni. Na początku zajmują tereny Niziny Równiko-
wej, gdzie budują dwa miasta z portami kosmicznymi, bazy 
oraz montują sporo urządzeń terraformujących i zakładają 
największą na planecie farmę, która ma przemienić nizinę 
w teren szkoleniowy dla wojska.

Rodzina Schaftena
Niewielka rodzina wygnana z rodzinnej planety przez 

Costra Nori, założyła kolonię Dolinie Kulumnusów po pod-
pisaniu umowy o współpracy z Casttellaramo. Zbudowała 
siedzibę rodu i zainstalowała urządzenia terraformingowe.

Rodzina Niwanowów
Rodzina rozwija wszelkie gałęzie przemyslu w bogatym 

w surowce naturalne Zagłębiu Czapakowa. Współpracuje 
bezpośrednio z Minin Groop, której są współudziałowcami.

Rodzina Fiodorowów
Na razie nie zajęli żadnego terenu, wysłali ekipy zwia-

dowcze i mają statek na orbicie, gotowy do założenia bazy.

Rodzina Dario
Zajęli Ziemię Öleta, toczą walkę dyplomatyczną z sąsied-

nim Omaratem należącym do Szarii. Głęboko podporządko-
wani Kościołowi Vatikańskiemu, głowa rodziny i większość 
zarządców to członkowie Opus Vaticanus.

Rodzina Malcoma
Na Lodowcu Hellera prowadzą badania naukowe, zajmują 

się głównie badaniami nad odmianą zamieszkujących tam tu-

bylców. Dążą do ogrzania lodowca i stopienia w celu stwo-
rzenia pierwszego na powierzchni Pierwszej morza.

Rodzina Sorrai
Właściciele Kohamy, jednej z największych firm Sfery 

Leopolda. Zajmują Pierwszy i Drugi Dystrykt wraz z Ta-
lismem i Beta Corporus (nazywają siebie Triumwiratem). 
Często dochodzi do spięć między korporacjami i rodziną. 
Nie przejmują się terraformingiem, ale budują na wpół pod-
ziemne fabryki i mnóstwo kopalni. Starają się wyciągnąć jak 
najwięcej pieniędzy z Pierwszej Katalista, istnieją podejrze-
nia, że dla zysku dokonują eksterminacji Tubylców w celu 
produkcji z ciał leków i środków chemicznych.

Rodzina Changa
Zajmuje Złotą Pustynię – gdzie produkuje masę przedmio-

tów luksusowych. Jest podjrzewana o układy z Costra Nori, 
bunty niewolników i robotników tłumi krwawo, zajmuje się 
genetycznym przekształcaniem tubylców w posłusznych 
pracowników.

Costra Nori
Zwana także Królową Mafii. Posiada ogromną sieć, któ-

ra współpracuje z wieloma rodzinami i organizacjami. Na 
Pierwszej najwięcej wpływy Costra Nori widać w rodzinie 
Changa.

Kohama
Korporacja rodziny Sorrai.

Minin Groop
Korporacja uzależniona od Niwanowów. Koncetruje się 

na wydobyciu i przemyśle ciężkim.

Talism
Firma zajmująca się produkcją leków i chemii. Należy do 

Triumwiratu (patrz: Rodzina Sorrai).

Beta Corporus
Korporacja o dużych ambicjach, ale nieudolnie zarządza-

na. Należy do Triumwiratu (patrz: Rodzina Sorrai).
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Salomino
Prowadzi badania naukowe na różnych terenach przy 

współpracy z Akademią, dostarcza sprzęt komputerowy, Mó-
zgi, Konsultantów.

Delta Graf
Tajemnicza korporacja, której statki widziano w pobliżu 

Pierwszej Katalista. Prawdopodobnie planuje stworzenie tu-
taj strefy wpływów, a może nawet zalożenie kolonii.

Przemytnicy
Prowadzą własne kopalnie i bazy, często płacą łapówki, 

by móc kontynuować działalność. Główna baza znajduje się 
gdzieś na północy/

Szamani
Tubylcy posiadają prymitywną religię opartą o szama-

nizm i związaną prawdopodobnie z grzybami, które wywo-
łują u nich halucynacje, drgawki i stany katatoni. Badani 
szczegółowo przez Budda Seni.

Pielgrzymi
Wielu przybywa do świętych miejsc – grobowców w Oma-

racie (Szarici), posągu Buddy w Grobowej Dżungli (znajdu-
je się tam kompleks świątynny Budda Seni), czy też rozrzu-
conych relikwii świętego Jakuba Pasterza, który rozbił się 
statkiem na Iglicach Jakubowych podczas próby rozpoczęcia 
służby misyjnej na planecie, gdzie następnie wybudowano 
Katedrę Jakuba.

Misjonarze
Wysłannicy Kościoła Vatikańskiego, często zarządzani 

przez ludzi z Opus Vaticanis. Prowadzą „działalność mi-
syjną”, która oznacza indoktrynizowanie tubylców i próby 

zmuszenia ich do pracy na rzez Kościoła oraz działalność 
terrorystyczna na terenach Omaratu.

Niewolnicy

Oficjalnie niewolnictwo nie istnieje w znanej galaktyce. 
Określenia niewolnicy używa się zamiennie z „pracownicy 
bezwolni”, czyli pracownicy, którzy w wyniku długów wo-
bez pracodawcy pracują za wyżywienie i dach nad głową, 
długi przechodzą później na dzieci, a niewolnicy umierają 
podczas pracy albo ze starości.

Kredyty

Elektroniczna waluta galaktyki.

Radioaktywa

Tak ogólnie nazywa się wszelkie substancje używane 
(obok wody – której używa się do zasilania elektrowni ter-
mojądrowych) jako paliwo. Najczęściej nie są w rzeczywi-
stości radioaktywne.

Ropa naftowa

Używana do produkcji tworzyw sztucznych.

Umowa o nierozprzestrzenianiu broni 

masowej zagłady

Umowa, która zabrania używania broni masowej zagłady, 
w tym biologicznej, chemicznej i jądrowej.

Układ Prawny

Umowa gwarantująca podstawowe prawa, a także zobo-
wiązująca do odpowiedzialności przed Trybunałem Wspól-
noty.
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biały – lodowiec, tereny polarne
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Legenda:
biały – lodowiec, tereny polarne

niebieski – tereny podmokłe, pojezierza, rozlewiska
zielony – tereny porośnięte gęstą roślinnością

żółty – pustkowia
pomarańcz – równiny porośnięte rzadką roślinnością

czerwony – tereny wulkaniczne
brąz – teren górzysty, z przewagą skał
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