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O czym jest przygoda?
Graczu! W tym scenariuszu przyjdzie Ci wejść w
mózg maszyny i stać się robotem. Jednym z
trzech, które wybudzają się w ciemnym
pomieszczeniu po zaniku napięcia w ich stacjach
dokujących i jedynym, co czują, to ogromna chęć
naprawy zasilania. Z niewiadomych przyczyn nie
wiedzą, kim są, ani gdzie się znajdują. Program
mówi jedno: “Napraw zasilanie”.
Tyle musisz, drogi Graczu, wiedzieć. Dostępne
roboty znajdziesz w rozdziale o zaskakującym
tytule Roboty. Porady dotyczące odgrywania
robota znajdziesz zarówno na swojej Karcie
Postaci, jak i w rozdziale J
 ak być robotem?.
Jeżeli planujesz być Mistrzem Gry, wiedz, że
przygoda wykorzystuje zasady systemu Fate Core,
wydanym w Polsce przez Twierdzę Fantastyki, ale
dostępnym również za darmo po angielsku tutaj.
Aby swobodnie prowadzić niniejszą przygodę,
dobrze by było, gdybyś opanował zasady z
podręcznika (przynajmniej w małym stopniu).
Powinieneś się również zapoznać z tekstem
całego scenariusza i porobić notatki lub
pozaznaczać ważne według Ciebie elementy.
Jeżeli chcesz, aby sesja była jeszcze lepsza,
zapoznaj się z rozdziałem Jak prowadzić
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robotom?, gdzie znajdują się wskazówki
opisywania świata tak, jak faktycznie odbierałyby
go roboty.

Cześć
Jestem Kamil, napisałem ten scenariusz. Na co
dzień
studiuję
robotykę
na
Politechnice
Poznańskiej. Prowadzę też bloga KaSetka, na
którym oryginalnie ten scenariusz został
opublikowany. Już jakiś czas zastanawiałem się,
jak połączyć moje dwie pasje: roboty i RPGi.
Rozwiązaniem okazał się ten scenariusz.
Znajdziecie tutaj nie tylko przygodę, ale też moje
uwagi i rozmyślania na temat grania robotami.
Staram się trochę odejść od trendu sci-fi, gdzie
roboty to po prostu nieco wycofani ludzie.
Zagracie tutaj takimi robotami, nad jakimi
faktycznie się aktualnie pracuje (jedynie z
oczywistych
względów
wzbogaconymi
o
samoświadomość).
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Roboty
Hexapod L
 asius
Niski robot o sześciu nogach. Potrafi poruszać się
po trudnym terenie i wchodzić w miejsca
niedostępne dla innych. Posiada moduł budowy
mapy, zaawansowany żyroskop i wysokiej jakości
kamerę RGBD, dlatego to on jest odpowiedzialny
za udostępnianie jej pozostałym jednostkom. Nie
posiada on żadnej chwytnej kończyny, więc
jedynymi sposobami na trzymanie czegoś jest
zaczepienie tego o jedno z odnóży lub trzymanie
w uścisku między dwoma z nich. Niestety jego
chodzenie jest wówczas utrudnione.
Aspekty:
● Sześcionóg na trudne warunki
● Nie mam rąk
● Jestem mały
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Humanoid Aria
Robot przypominający kształtem i rozmiarem
człowieka. Dzięki temu jest tym, który może
wykonywać zadania w sposób najbardziej
zbliżony
do
człowieka.
Był
on
jednak
najtrudniejszy w konstrukcji i przez tę właśnie
złożoność jest on najbardziej nieporadny i
powolny, jeśli chodzi o przemieszczanie się. Jego
prawdziwy potencjał objawia się, kiedy należy
wykonać czynność wymagającą manipulacji
dłońmi.
Aspekty:
● Jestem jak żywy chłopiec
● Chodzę pokracznie i wolno
● Precyzyjna manipulacja
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Dron Sasha
Ten robot jako jedyny wyszedł spod ręki innego
twórcy. Sprowadzony gdzieś z Rosji (nawet jego
głos to głos jakiegoś Rosjanina, który mówi po
angielsku), jeden z niewielu egzemplarzy.
Konstruktorom udało się dobrze zbilansować
zdolność robota do latania z jego możliwościami
manipulacyjnymi. Szerokość między najdalszymi
wirnikami wynosi ok. 1 metr, a potrafi unieść do
10kg. Niestety, jego bateria nie należy do
najlepszych i co jakiś czas musi się ładować.
Aspekty:
● Gadam, latam, pełny serwis
● Mam kiepską baterię
● Ostre, ale głośne wirniki
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!!! Pełne karty postaci znajdują się na samym
końcu dokumentu !!!

Dobór umiejętności
Na każdej karcie postaci wpisane są już 3
umiejętności. Ich nie można zmienić, podnieść
ani usunąć. Są tam i już. Pozostałe wolne miejsca
(obramowane grubszą linią) należy uzupełnić.
Dostępne umiejętności to:
●
●
●
●
●
●
●

Budowa
Empatia
Kradzież
Prowokacja
Relacje
Sensoryka
Sprawność

●
●
●
●
●
●
●

Strzelanie
Śledztwo
Technika
Ukrywanie
Walka
Wiedza
Wola

W związku z nietypową konwencją konieczne
będą małe modyfikacje zasad:
●

Umiejętność

Sensoryka

zamiast

umiejętności Spostrzegawczość
●

Umiejętność

Technika

zamiast

umiejętności Rzemiosło
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Sztuczki
Dodatkowo każdy gracz wybiera dla swojego
robota trzy sztuczki (możliwe jest oczywiście
dobranie na bieżąco, w czasie rozgrywki).
Zalecam wybieranie z poniższej listy, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, aby je modyfikować czy
tworzyć własne.
Budowa
Włókno węglowe. Twój
korpus jest wykonany z
niezwykle wytrzymałego
materiału,
więc
nie
obawiasz się przyjmować
ciosy na siebie. Możesz
użyć Budowy do obrony
przed atakami Walką.

Skok mocy. Raz na sesję
możesz otrzymać bonus
+3 do rzutu na budowę
podczas
interakcji
z
ciężkim obiektem.

Empatia
Czyszczenie
pamięci.
Raz na sesję możesz
zredukować
czyjąś
konsekwencję o jeden
poziom.

Wykrywacz kłamstw. +2
do
wszelkich
testów
empatii mających na
celu wykrycie kłamstwa.
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Kradzież
Poprawię ci kabelki.
Otrzymujesz
+2
za
każdym razem, kiedy
starasz
się
dezaktywować
innego
robota.

I już mnie nie ma.
Możesz
rzucać
na
kradzież
zamiast
na
Ukrywanie,
kiedy
skradasz się, aby coś
ukraść.

Prowokacja
Mocny
w
głośniku.
Możesz
używać
Prowokacji, aby ustalać
kolejność
w
trakcie
potyczki.

No powiedz, no! Możesz
użyć Prowokacji zamiast
Empatii,
aby
odkryć
jeden
z
aspektów
przeciwnika.

Relacje
Znany
robot.
Nie
pamiętasz czemu, ale
większość robotów Cię
zna i lubi. Otrzymujesz
modyfikator
+1,
jeśli
prosisz inną maszynę o
pomoc.

Miły, że aż boli. Jesteś aż
zbyt uprzejmy. Możesz
używać Relacji zamiast
Prowokacji w konfliktach
umysłowych.
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Sensoryka
Prototypowy nos. Masz
zamontowany
prototypowy
moduł
naśladujący ludzki węch.
Potrafisz
wyczuwać
zapachy!

Swój do swego. Możesz
wydać punkt losu, aby
wykryć znajdującą się w
pobliżu istotę obdarzoną
inteligencją.

Sprawność
Punkty
podparcia.
Otrzymujesz +2, jeżeli
przemieszczasz się po
trudnym terenie.

Oszołamiająca riposta.
Jeżeli podczas obrony
uzyskasz
imponujący
sukces
przeciwko
testowi
Walki
przeciwnika,
automatycznie
robisz
ripostę, wyrywając mu
kilka
kabli
lub
go
oszałamiając.
Dostaje
aspekt Oszołomiony z
darmowym
wywołaniem.
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Strzelanie
Strzał
mierzony.
Podczas
ataku
Strzelaniem wydaj punkt
losu, aby zadeklarować
specjalny
stan, który
nakładasz
na
przeciwnika.
W
przypadku
sukcesu
oprócz zadania presji,
tworzysz
aspekt
sytuacyjny
reprezentujący ów stan.

Ukryta broń. Masz w
sobie
zamontowaną
broń. Możesz strzelać nie
posiadając pistoletu.

Śledztwo
Siła dedukcji. Raz na
scenę możesz wydać
punkt losu, aby wykonać
specjalny test Śledztwa.
Za
każde
przebicie
możesz stworzyć lub
odkryć
jeden aspekt
zarówno sceny, jak i
obserwowanej
osoby.
Tylko
jeden z nich
możesz
wywołać
za
darmo.

Analiza DNA. Możesz
wydać punkt losu, aby
przeanalizować próbkę i
wykryć, czyje DNA się na
niej znajduje.
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Technika
Śrubokręt w ręce. Twoja
ręka to istny multitool.
Nie wydajesz punktów
losu,
aby
mieć
odpowiednie narzędzia
przy testach techniki

Interfejs robot-robot. Za
punkt
losu
możesz
wczytywać
dane
z
uszkodzonych maszyn,
aby poznać przyczynę
ich uszkodzenia.

Ukrywanie
Stan czuwania. Raz na
scenę, wydając punkt
losu, możesz przejść w
stan
czuwania,
aby
sprawiać
wrażenie
wyłączonego robota. Aby
inni zauważyli, że jesteś
nadal aktywny (i brali Cię
pod uwagę np. podczas
potyczki),
muszą
wykonać
udany
test
Sensoryki. Nie możesz
wtedy
jednak
podejmować
żadnych
działań.

Kamelrobot.
Twoje
części
są
w
takich
kolorach, które idealnie
pasują do ciemnego
nastroju domu. Możesz
używać
Ukrywania
zamiast
Sprawności,
kiedy próbujesz uniknąć
ataku.
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Walka
Ostra
akcja.
Twoje
kończyny są zaostrzone i
zadają obrażenia większe
o 1.

Wybieram drogę walki.
Wolisz rozwiązania
siłowe. Przy próbie
naprawy urządzenia
możesz używać Walki
zamiast Techniki, ale w
przypadku
niepowodzenia
nieodwracalnie je
uszkodzisz!

Wiedza
Robot medyk. Ktoś Ci
wgrał ogromną bazę
danych medycznych.
Otrzymujesz +2 do
testów związanych z
wiedzą medyczną.

Robot technik. K
 toś Ci
wgrał ogromną bazę
danych technicznych.
Otrzymujesz +2 do
testów związanych z
wiedzą techniczną.

Wola
Twardziel.
Możesz
zignorować łagodną lub
umiarkowaną
konsekwencję
przez
jedną scenę, ale później
powraca jako o jeden
stopień poważniejsza.

To się musi udać! Raz na
sesję możesz przerzucić
dowolny rzut kośćmi (ale
tylko swój). Nie zmarnuj
tego na byle co!
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Jak być robotem?
Przede wszystkim chodzi nam o dobrą zabawę!
To o czym piszę poniżej to tylko wskazówki, jeżeli
coś Ci się nie podoba lub utrudnia rozgrywkę, nie
rób tego.
Najważniejsze, pamiętaj, jakim robotem grasz.
Aria najbardziej przypomina człowieka, więc nie
powinna się zachowywać wielce inaczej niż
człowiek, ale jest powolna i łatwo zostaje w tyle.
Lusius jest niski i zwraca raczej uwagę na to, co
dzieje się bliżej podłogi. Sasha z kolei lata i
zdecydowanie chce korzystać z tej dogodności.
Klimatu potrafią dodać też używane zwroty. Staraj
się używać np:
● analizuję
● rozpoczynam procedurę
● aktywuję
● odfiltrowuję inne bodźce, skupiając się na…
● wyszukuję
ogólnie staraj się mówić tak, jak Asystent Google
czy Alexa.
Ostatnią wskazówką, nieco wymagającą, jest głos.
Moi gracze wyjątkowo upodobali sobie mówienie
w
czasie gry, wdychając powietrze, co
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powodowało, że głos brzmiał sztucznie, jak
syntezator mowy. Oczywiście jest to na dłuższą
metę uciążliwe i potrafi łatwo rozśmieszyć
wszystkich, ale jeżeli nie gracie na poważnie, to
polecam spróbować!
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STOP!
Dalsza część
tekstu tylko dla
Mistrzów Gry!
Nie psuj sobie
zabawy!
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Wstęp
Aby móc przejść do początku sesji, należałoby
najpierw przekazać Tobie, Mistrzu Gry, co tak
naprawdę się wydarzyło.
Kilkadziesiąt lat temu miała miejsce straszliwa
epidemia. Ludzie dosłownie zmieniali się w
potwory i rozszarpywali nawzajem (jeżeli nie
lubisz zombie i już chcesz przestać czytać, to nie
musisz, na sesji nie ma żadnych chodzących
trupów, same roboty). Przyczyny i konkretny
przebieg tej epidemii nie dość, że nie są istotne z
punktu widzenia niniejszego scenariusza, ale nie
zostały również nigdy zbadane. Mózg jedynej
osoby, która próbowała, znajduje się gdzieś w
miejscu akcji tej przygody…
Profesor Rob Hutnitzky, światowej sławy
bioinżynier i robotyk, a także nadzwyczajny
paranoik i miłośnik filmów o zombie, słysząc
informacje, że gdzieś na drugim końcu świata
pojawiła się dziwna choroba, postanowił
przerobić swój dom na twierdzę. Sprowadził tam
swoje
najdoskonalsze
roboty,
urządził
laboratorium, a nawet małą szklarnię. Na sam
koniec zamurował okna, drzwi wymienił na
stalowe i odetchnął z ulgą. Jeżeli o kimś można
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było powiedzieć, że jest gotowy na koniec świata,
to był to właśnie on. Pech chciał, że jakiś miesiąc
później do jego drzwi zapukał Johnny, jego, już
dorosły, syn. Cały krwawiąc mówił, że ledwo udało
mu się ujść z życiem. Ojciec, śmiertelnie
przerażony i zmartwiony, zaprowadził go do
izolatki, której miał nadzieję nigdy nie używać.
Tam specjalistyczny robot opatrzył jego syna, a on
sam dwoił się i troił, aby znaleźć sposób na pomoc
swojemu dziecku. Od stresu jego stan zdrowia
bardzo się pogorszył. Ostatecznie zdecydował się
na coś, czego nie planował na jeszcze długi czas.
Chciał podłączyć swój mózg do superkomputera,
aby kontynuować prace nad kuracją dla syna.
Przygotował swoim robotom dwa programy:
jeden do przeprowadzenia operacji, a drugi do
utrzymania funkcjonowania domu. I tak, o ile
pierwszy program zadziałał idealnie, o tyle przez
tempo pracy nie zorientował się, że drugi
nadpisuje wszystko inne, co znajdowało się w
pamięci robotów. W ten sposób trzy maszyny po
zakończonej operacji podłączyły się do stacji
ładujących i czekały, aż coś pójdzie nie tak.
Wiedziały, że jeżeli zaniknie zasilanie, to muszą je
naprawić. Jednak bez pamięci nie mają
kompletnie pojęcia, jak.
No i oczywiście, w końcu coś idzie nie tak. Kilka
dni
później
zdziczały
syn
rozszarpuje
opiekującego się nim robota. Profesor przestaje
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zatem otrzymywać jakiekolwiek informacje z
realnego świata. Wiele lat pracuje nad
lekarstwem, tracąc nawet poczucie czasu. Kiedy
w końcu udaje mu się odkryć, jak należy
postępować, nie może się z nikim skontaktować.
Zaglądając do programu umieszczonego w
robotach zdaje sobie sprawę ze swojej
dramatycznej w skutkach pomyłki. Pozostaje mu
jedno- odłączyć zasilanie w domu. To jedyny
sposób, żeby roboty się wybudziły i zaczęły szukać
przyczyny usterki. Jeżeli nie znajdą go w ciągu
kilku godzin, systemy podtrzymywania życia się
ostatecznie rozładują, a jego mózg umrze...

Pomieszczenia
Poniżej znajdziesz listę różnych pomieszczeń,
które znajdują się w domu profesora. Ich układ
najlepiej stworzyć samemu przed sesją, jak
najbardziej możesz też spróbować rozmieścić
pomieszczenia losowo czy też dodać kilka, w
których nie ma nic ciekawego (lub jest, jeżeli
masz jakieś pomysły). Sugeruję, żeby gracz
sterujący Lasiusem rysował mapę tego, co
opisujesz.
Przygoda rozpoczyna się w małym pokoiku, który
początkowo był skrytką na różnoraki sprzęt
domowy,
a
ostatecznie
zostały
w nim

21

zamontowane stacje dokujące naszych robotów.
Maszyny wybudzają się, nic nie pamiętają.
Przyglądając się sobie, orientują się, że są całe
zanieczyszczone jakąś substancją (krwią). Mają
wyłącznie informację, że zasilanie w ich stacjach
dokujących zanikło i trzeba je jak najszybciej
przywrócić.

Izolatka
Aspekty:
● Nieustanne pukanie
Do pomieszczenia prowadzą solidne stalowe
drzwi, bez żadnej szybki, więc nie widać, co
znajduje się w środku. Wyglądają, jakby miały
zatrzymać wewnątrz coś niezwykle silnego.
Słychać nieustanne stukanie, zupełnie jakby ktoś
w nie pukał. Wejść do izolatki można na 3
sposoby:
● przez znajdującą się przy ziemi kratkę
wentylacyjną.
Konieczne
będzie
jej
zdemontowanie, a następnie Lasius może
przedostać się nią do wnętrza. Konieczny
będzie test Budowy o trudności 3, aby
wybić kratkę na drugim końcu przewodu
wentylacyjnego. Jeżeli rzut zakończy się
porażką,
możliwe
jest
dostrzeżenie
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●

●

wszystkiego,
co
znajduje
się
w
pomieszczeniu
po
udanym
teście
Sensoryki o trudności 4.
poprzez podanie hasła, które można
znaleźć w Gabinecie (hasło to “foobar”).
Wystarczy je wypowiedzieć przy drzwiach,
a one otworzą się, jęcząc cicho.
poprzez przekonanie drzwi, a właściwie
Drzwi, że powinny się otworzyć. Pełnią one
ważną funkcję, więc nic dziwnego, że ich
twórca postanowił tchnąć w nie “życie”.
Jakakolwiek interakcja z Drzwiami, lub
wypowiedzenie jakiś słów (przed podaniem
hasła) spowoduje, że te się odezwą. Jeżeli
gracz np. je uderzył lub zapukał, Drzwi
będą zdenerwowane i niechętne do
współpracy. Wtedy, aby osądzić czy Drzwi
zechcą się otworzyć, należy rozegrać
konflikt umysłowy. Statystyki Drzwi
znajdziesz w rozdziale NPC.
W przypadku konfliktu użycie argumentu,
że to “denerwujące pukanie” się zakończy
lub powołanie się na piąte prawo robotów
(które brzmi “Każdy robot powinien
pomagać drugiemu robotowi, o ile tylko
nie stoi to w sprzeczności z poprzednimi
prawami”) spowoduje natychmiastowy
koniec konfliktu i sukces Graczy.
Jeżeli gracze nie zdenerwowali Drzwi, do
otwarcia wystarczy udane przezwyciężenie
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przy użyciu Empatii lub Oszustwa
przeciwko aktywnemu przeciwdziałaniu
Woli Drzwi (rzut + 2). Czyli i Gracz, i Mistrz
Gry rzucają.
Jeżeli do izolatki wszedł Lasius, używając
pierwszego sposobu, Drzwi się odezwą i zaczną
go karcić, że izolatka to miejsce dla jednej osoby i
że nie wiedzą, jak on tam w ogóle wszedł, prosząc
o jej opuszczenie. W tym celu się oczywiście
otworzą, ale ewidentnie ich program nie
przewidział nagłego pojawienia się kogoś po
drugiej stronie, więc drzwi się zawieszają i nie jest
możliwa dalsza interakcja z nimi.
Jeżeli chcesz prowadzić scenariusz nieco
humorystycznie, możesz dodać drzwiom ekran,
na którym będzie wyświetlać się “twarz” Drzwi,
a po awarii pojawi się nic innego, jak piękny
bluescreen.
Kiedy już drzwi się otworzą (lub gdy w inny
sposób dowiedzą się co znajduje się w środku),
BG zobaczą:
● niemalże
zupełnie
rozłożone
zwłoki
potwora (zarażonego syna profesora)
● rozszarpanego robota, któremu został
jedynie korpus i jedna ręka, którą pukał w
drzwi, a aktualnie robi to samo, tylko w
powietrzu, po czym po chwili przestaje.
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Kabel wychodzi mu z piersi i wędruje do
gniazdka w ścianie.
Samo pomieszczenie ewidentnie kiedyś było
sterylne, ale obecność i śmierć potwora zmieniły
to miejsce. Ściany są całe obdrapane, wszędzie
walają się resztki zniszczonego robota oraz
fragmenty rozkładającego się ciała.
Zniszczony robot posiada kartę magnetyczną,
która pozwala wejść do Bunkra. Można ją znaleźć
na trzy sposoby:
● dokładnie przeszukując pomieszczenie,
test Sensoryki o trudności 4.
● dokładnie
przeszukując
robota,
test
Śledztwa o trudności 3.
● z dowolnego powodu odłączając zasilanie
robota (na robocie przyciskiem, w
gniazdku i tak nie ma prądu), wtedy karta
się wysunie automatycznie.
Z tego robota można usunąć baterię, która
następnie może zostać zamontowana w miejsce
rezerwowej baterii na Dachu. Jeżeli gracze nie
będą wiedzieli, że bateria im jest do czegoś
potrzebna, zasugeruj tylko, że jest widoczna
podczas opisu robota, mogą po nią później
wrócić. Konieczny będzie test Techniki o
trudności 2.
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Dach
Aspekty:
● Ciemna noc
● Delikatne podłoże
Na dach prowadzi drabina. Aby ją znaleźć, trzeba
się o niej od kogoś dowiedzieć lub wykonać
udany test Sensoryki o trudności 4. Deklarację
spojrzenia w górę sugerowałbym traktować jako
uzyskiwanie przewagi przy użyciu Śledztwa o
trudności 2.
Otwarcie włazu i wspięcie się po drabinie to
kolejno testy budowy o trudności 3 i 2. To jest
dobry moment na wymuszenie, jeżeli Lasius
będzie chciał wejść po drabinie lub Sasha
otworzyć właz.
Na dachu znajdują się panele słoneczne i wiatraki,
które zdmuchują z nich pył. Panuje noc, a
wiatraki są unieruchomione. Widać też szafkę, w
której znajdują się sterowniki całej sieci
energetycznej. Widać unoszący się z niej dym.
Udany test Wiedzy o trudności 3 pozwoli odkryć,
że musiało nastąpić nagłe odcięcie zasilania, a
powstały łuk spowodował uszkodzenie baterii
rezerwowej. Baterię można wymienić, oczywiście
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o ile posiadają zamiennik. Konieczny będzie test
Techniki o trudności 2.
Udany test Sensoryki o trudności 3 pozwoli
odkryć przykryty plandeką generator. Jeżeli
roboty mają przy sobie paliwo z Laboratorium lub
olej z Kuchni, możliwe jest uruchomienie
generatora i p
 rzywrócenie zasilania.

Kuchnia
Aspekty:
● Spanikowany tłum
● Nieprzychylne nastroje
Kuchnia to czysty chaos. Różnego rodzaju sprzęty
przekrzykują się, spanikowane zanikiem zasilania.
Każdy ma inne teorie i inne pomysły na
rozwiązanie problemu. Wśród rozmówców
najbardziej wyróżniają się:
● Ekspres do kawy
● Piekarnik
● Lodówka
● Frytownica
Aby uzyskać od nich jakieś informacje, należy
podsłuchiwać ich rozmowy, gdyż bezpośredni
kontakt skutkuje wycofaniem i milczeniem.
Ewidentnie sprzęty kuchenne są zazdrosne o
zaawansowanie robotów graczy. Aby w rozmowie
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wydobyć jakieś informacje, konieczny będzie test
Relacji
o
trudności
4.
W
przypadku
podsłuchiwania mamy do czynienia z testem
Ukrywania o trudności 2 i następnie testem
Sensoryki o trudności 3. Za każde przebicie testu
Relacji lub sumy przebić testów Ukrywania i
Sensoryki gracze mają okazję dowiedzieć się
jednej rzeczy z poniższej listy (najlepiej tyle razy
rzucić kostką k10):
1. Olej świetnie się nadaje jako paliwo.
2. Podobno generator jest w Labraktorium
(dosłownie tak powiedział toster).
3. Od kiedy profesor zdecydował się na
operację, już nigdy nie przyszedł na
śniadanie.
4. Pewnie te brzydale zabiły profesora
podczas operacji.
5. W nocy jest dużo gorszy prąd, lepszy jest
ten świeży za dnia.
6. Profesor tylko raz pisał coś w dzienniku w
kuchni, a nie w gabinecie.
7. Profesor raz narzekał, że musi wejść po
drabinie na dach, a bolały go nogi.
8. Syn profesora nie był do niego zbyt
podobny, ale w sumie był tu tylko chwilę,
zanim go zamknęli w tym pokoju.
9. Ja tam z tych praw robotów to nic nie
rozumiem, ale profesor chwalił Drzwi, że
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bardzo grzecznie się do nich stosują. W
Labratorium jest jakiś plakat o tym!
10. A wiecie, że oprócz zgniłego jedzenia
mam też pistolet?
Jeżeli roboty będą wyjątkowo nieuprzejme dla
sprzętu (np. krytyczna porażka przy teście Relacji)
te się zdenerwują i zaczną atakować. A to
lodówka uderzy drzwiami, a to ekspres ciśnie
filiżanką, piekarnik buchnie gorącem, czy
frytownica pryśnie olejem. Każdy ma identyczne
statystyki, sugeruję włączenie do walki ok 4-5
sprzętów. Statystyki znajdziesz w Dodatki, w
podrozdziale N
 PC.
Jeżeli w jakiś sposób gracze przekonają lodówkę,
aby dała się otworzyć (lub zrobią to po jej
uszkodzeniu), test Śledztwa o trudności 0 pozwoli
znaleźć w środku pistolet.

Gabinet
Niewielkie pomieszczenie zastawione wieloma
książkami o robotyce. Wiele z nich to nawet nie
tyle książki, co pospinane ze sobą artykuły
naukowe. Gdzieś pod ścianą ustawione jest
biurko. Widać na nim wyraźne ślady po stojącym
tu niegdyś komputerze, ale ktoś ewidentnie
dawno temu go usunął.
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Udany test Sensoryki lub Śledztwa o trudności 3
pozwoli znaleźć Dziennik profesora.
Jeżeli gracze zechcą analizować zebrane tutaj
zbiory, po udanym teście Wiedzy o trudności 2,
robot
wykonujący
test
ma
możliwość
podniesienia swojej umiejętności Technika o 1.
Trwa to jednak dużo czasu.

Laboratorium
Aspekty:
● Graciarnia
● Mnóstwo dymu
Zbliżając się do Laboratorium, łatwo usłyszeć
turkot.
Widać
też
dym
wylatujący
z
pomieszczenia. W środku panuje istny chaos.
Pomieszczenie, które nawet w swych lepszych
czasach przypominało bardziej garaż szalonego
majsterkowicza, wygląda teraz jakby przeszedł
przez nie tajfun.
W samym centrum, obok przewróconego stołu,
stoi robot. Niedokończone, ostatnie dzieło
profesora podłączyło się po zaniku zasilania do
generatora. Jego prymitywnie wpojone prawa
robotyki każą mu aktualnie wyłącznie utrzymać
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się przy “życiu”, co w połączeniu z ogólnym
przeznaczeniem strażniczym daje agresywną
mieszankę. Jeżeli roboty nie przejdą pomyślnie
testu Ukrywania o trudności 4, robot zauważy ich
i bez ostrzeżenia rzuci się w celu wyrwania im
baterii. Statystyki Robota Strażnika znajdziesz w
rozdziale NPC. Jeżeli walka będzie przebiegała
agresywnie, jako sukces dużym kosztem lub coś
podobnego możesz zaproponować zniszczenie
generatora.
Po pokonaniu go lub sprawnym i cichym
przejściu laboratorium, możliwe jest wzięcie
Paliwa. Jeżeli generator jest sprawny, możliwe
jest też podłączenie go do sieci elektrycznej i
przywrócenie zasilania.
W przypadku kiedy roboty będą miały chwilę
spokoju, żeby rozejrzeć się po laboratorium, ich
uwagę niewątpliwie przyciągnie duży plakat
wiszący na jednej ze ścian. Pokaż im go! Plakat
znajdziesz w Dodatku, w podrozdziale Materiały.
W Laboratorium rozrzuconych jest również
mnóstwo
części,
nie
wspominając
o
prawdopodobnie uszkodzonym strażniku. Jeżeli
gracze zechcą, mogą spokojnie ulepszyć swoje
roboty (oczywiście po udanych testach Techniki,
poziom trudności należy dobrać do stopnia
skomplikowania “operacji”). Jeżeli zmiany będą
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duże, niech skutkują zmianą lub dodaniem
nowych aspektów na kartę postaci!

Sala operacyjna
Aspekty:
● Wszędzie krew
Pomieszczenie wygląda, jakby dawniej służyło
czemuś innemu, ale aktualnie prawie całe zostało
wyłożone folią. W samym centrum stoi stół
operacyjny, na którym leży niemal zupełnie
rozłożone
ciało.
Wszystko
oświetla ostra
jarzeniówka. Ewidentnie to pomieszczenie mimo
zanikającego zasilania ma priorytet w dostawie
prądu.
Wszędzie w pomieszczeniu jest bardzo stara
krew, najwięcej oczywiście w pobliżu stołu. Zwłoki
mają rozciętą głowę i pokrywa czaszki leży
odłożona gdzieś na boku. Obok znajduje się
narzędzie, które po udanym teście Techniki lub
Wiedzy o trudności 2 można zidentyfikować jako
bardzo precyzyjny nóż laserowy, zdolny przeciąć
niemal wszystko.
Tak naprawdę w sali operacyjnej nie ma wiele
więcej. Dokładna analiza pozwoli jedynie odkryć,
że krew w sali i substancja na robotach to to
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samo i że należała do tego samego człowieka
(profesora).

Bunkier
Aspekty:
● Plątanina kabli
Do bunkra nie prowadzą żadne drzwi. Jest on
odcięty od reszty domu grubą, pancerną szybą,
przez którą widać wnętrze. Ściany tego małego
pomieszczenia to czysty beton, naprzeciwko
drzwi wisi ekran, który przy braku zasilania jest
zwyczajnie czarny. Całość oświetla jedna lampa
awaryjna. Na samym środku leży szklany
pojemnik z pływającym wewnątrz mózgiem.
Prowadzą do niego setki kabli, które wiją się po
podłodze.
Aby dostać się do środka, potrzebny będzie np.
nóż laserowy znaleziony w sali operacyjnej i
udany test Techniki o trudności 4. Kiedy roboty
przejdą przez otwór w szybie, daj im
jednoznacznie do zrozumienia, że niewiele tu
mogą znaleźć, a płyn, w którym unosi się mózg, z
minuty na minutę robi się coraz bardziej mętny.
Inną opcją na wejście do środka jest posiadanie
karty magnetycznej od uszkodzonego robota z
Izolatki.
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Jakiekolwiek uszkodzenie kabli powoduje, że
niemożliwe jest ZAKOŃCZENIE NR 1. Zniszczenie
szklanego pojemnika z mózgiem prowadzi
natychmiast do ZAKOŃCZENIA NR 3.
Jeżeli zasilanie działa, całość jest jasno oświetlona,
a na ekranie widać symulowaną twarz profesora
Hutnitky’ego. Wtedy też szyba jest podniesiona i
możliwe jest bezproblemowe wejście. Występuje
ZAKOŃCZENIE NR 1 l ub Z
 AKOŃCZENIE NR 2.

Zakończenia
Scenariusz przewiduje 3 różne zakończenia, które
zależne są od poczynań graczy, jak i tempa ich
wykonywania. Pierwsze występuje wtedy, kiedy
wszystko pójdzie sprawnie i po ich myśli. Drugie
ma miejsce, kiedy roboty doprowadzą do
jakichkolwiek
uszkodzeń
w
bunkrze lub
ewidentnie przywracanie zasilania nie będzie ich
priorytetem.
Ostatnie,
trzecie
zakończenie
zakłada, że mózg doznał nieodwracalnych
uszkodzeń i profesor zmarł. Wchodzi w życie
wtedy, kiedy gracze są wyjątkowo bierni i nie
interesuje ich przywracanie zasilania.
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Ocena, kiedy jaki warunek gorszego zakończenia
zostaje spełniony oddaję w ręce Mistrza Gry,
zależy on bardzo od tempa prowadzenia jak,
bogactwa opisów graczy i wielu innych
czynników. Możesz sobie zrobić licznik i za każdy
sukces dużym kosztem przybliżać graczy do
ostatecznego końca zasilania.
Pamiętaj również, że zakończenia mogą być inne
od przedstawionych poniżej, dostosowane do
pomysłów graczy. Nie bój się ich modyfikować
lub wprowadzać zupełnie nowych.

Zakończenie nr 1
Na ekranie w bunkrze widać rozpromienioną
twarz
profesora.
Trudno powiedzieć, czy
faktycznie tak wyglądał i czy w momencie
operacji miał tyle lat, na ile wygląda. Patrzy na
nich czterdziestolatek w okularach, o dosyć
ciemnej
karnacji.
Głowa
jest ewidentnie
generowana komputerowo, ale głos, który
wydobywa się z jakichś ukrytych głośników, brzmi
niemal realistycznie. Mówi:
Moje kochane roboty! Udało wam się! Jakże się
cieszę! Wybaczcie mi, popełniłem straszny błąd,
kiedy przygotowywałem wasz program do
operowania mnie. Musiałem odciąć prąd,
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żebyście się wybudzili i mnie odnaleźli.
Domyślam się, że stało się coś okropnego z
Johnny’m? Mój lokaj od dawna przestał mnie
odwiedzać i utraciłem kontakt ze światem.
Johnny’emu już nie jesteśmy w stanie pomóc,
ale udało mi się opracować kurację! Wiem jak
wyplenić zarazę! Musicie wziąć ten dysk i wyjść
na zewnątrz. Oddajcie to jakiemuś człowiekowi,
który będzie w stanie coś z nim zrobić. Później
koniecznie tu wróćcie i pomyślimy, jak mnie
stąd wyciągnąć!
Po tych słowach ekran przygasa, a z piedestału na
środku pomieszczenia wysuwa się dysk. Są na
nim zapisane wszystkie procedury i formuły
leków, które pomogą zwalczyć chorobę trawiącą
ludzkość…

Zakończenie nr 2
Twarz na ekranie miga, wygląda bardzo
nienaturalnie. Ewidentnie doszło do lekkich
uszkodzeń mózgu. Profesor nie jest w stanie dużo
mówić. Bełkocze tylko:
Dajcie.. to ludziom… To lek… Szybko!
Po czym ekran się wyłącza, a z piedestału wysuwa
się dysk.
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Zakończenie nr 3
Jedyną zmianą w pomieszczeniu jest dysk, który
wysunął się z piedestału na środku. Nie wiadomo,
co na nim jest, ani czy dane nie są w uszkodzone…

Co dalej?
Jeżeli spodobało Wam się granie robotami, te
mogą wyruszyć w świat! Zależnie od zakończenia
mogą najpierw próbować się dowiedzieć co
znajduje się na dysku lub od razu rozpocząć
poszukiwania ludzi. Czy jeszcze ktoś żyje? Co się
stało z zarazą? Jak wyciągnąć profesora z domu?

Dodatek
Jak prowadzić robotom?
To naprawdę nie jest jakieś szczególnie trudne.
Twój sposób prowadzenia nie powinien dalece
odbiegać
od
tego,
do
czego
jesteście
przyzwyczajeni i w czym wam wygodnie. To jest
gra, powinna być przyjemna!
Warto jednak zwrócić uwagę na drobne
szczegóły:
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Roboty mają ograniczone zmysły. Tak
naprawdę powinieneś opisywać jedynie, to
co widzą i słyszą.
● Używaj zwrotów takich jak: “wasze sensory
wykryły”, “po analizie orientujecie się, że …”,
“kamery wychwytują”, “zera i jedynki
układają się w …” itp., itd.
● Pamiętaj, że Lusius jest niski, Aria powolny,
a Sasha potrafi latać, ale ma słabą baterię.
Używaj tego do wymuszeń!
● Ogranicz kwiecistość opisów, roboty są
bardzo rzeczowe.
Ale przede wszystkim baw się dobrze! Jeżeli
zauważysz, że komuś taka gra nie sprawia
przyjemności, włóż moje wskazówki między bajki
i grajcie tak, jak wam się podoba.
●
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NPC
Drzwi do izolatki
Aspekty:
● Ściana stali
● Męczy mnie
pukanie (ukryty)
Presja:

☐ 2☐
3
☐ 4☐

Fizyczna:

1

Umiejętności:
● Budowa (+5)
● Wola (+2)
● Prowokacja (+1)

Umysłowa:

2

1

☐

☐ 3☐

Robot strażnik
Aspekty:
● Nieukończone
dzieło
● Chcę prądu!
Presja:
Fizyczna:

3

☐

1

☐ 2☐

Umiejętności:
● Budowa (+3)
● Walka (+2)
● Sprawność (+1)

Umysłowa:

2

1

☐

☐
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Sprzęt domowy
Aspekty:
● (dopasuj do
rodzaju sprzętu)
● Tęsknię za
profesorem
Presja:
Fizyczna:

1

☐

Umiejętności:
● Budowa (-1)
● Walka (+1)
● Sprawność (+1)
● Prowokacja (+2)

Umysłowa:

2

1

☐

☐
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Materiały
Dziennik
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Plakat
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Karty postaci
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