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Władzy na Germanii nie sprawują lu-
dzie, potwory, obce rasy ani sztuczne 
inteligencje. Choć w pełni terraformo-

wana, planeta rządzi się sama. Dzika, nieujarzmio-
na przez człowieka przyroda oraz nieprzewidywal-
na pogoda decydują o  życiu i  śmierci tutejszych 
mieszkańców. Potężne lasy, niedostępne góry oraz 
niezmierzone głębiny mórz i oceanów są domem 
niebezpiecznych drapieżników, znacznie groźniej-
szych od niejednego sługi mrocznych bóstw. Erup-
cje wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami, cyklony 
i huragany – wszystko to dla obywateli Germanii 
jest chlebem powszednim. Żyją oni w otoczonych 
wysokimi murami miastach, bardziej przypomi-
nających twierdze, niż normalne metropolie.

Pierwsze kolonie powstały na Germanii sto-
sunkowo późno – planeta znajduje się w jednym 
z najsłabiej poznanych rejonów Galaktyki, z dala 
od szlaków handlowych i ważniejszych układów 
słonecznych. Pionierzy, którzy zbudowali pierw-
szą osadę, byli uciekinierami – plotki głoszą, że 
większość stanowili skazańcy, zesłani na Germa-

nię bez biletu powrotnego. Nie mieli wielkiego 
wyboru – by przetrwać, musieli współpracować. 
Gwałtowny charakter zesłańców bardzo szyb-
ko doprowadził do pierwszych podziałów, bójek, 
później potyczek i  niewielkich bitew. Germania 
do dziś dzieli się na kilkanaście państw, znajdują-
cych się w większości w stanie wojny lub chwilo-
wego zawieszenia broni.

Na szczęście dla cywilów i  przybyszów z  in-
nych planet, germańskie wojny ograniczają się 
do działań na niewielką skalę, głównie z użyciem 
piechoty, pojazdów naziemnych oraz, w  mniej-
szej skali, lotnictwa. Umowy pomiędzy krajami 
Germanii zabraniają wykorzystywania broni ma-
sowego rażenia – o  dziwo, mimo negatywnego 
nastawienia względem zasad i  reguł, Germanie 
wstrzymują się od wojen na pełną skalę. Twier-
dzą, że ze zdobycia jałowej, radioaktywnej pusty-
ni nie przyjdzie im nic, a wymordowanie wrogów 
złośliwym wirusem nie zapewnia chwały. Zresz-
tą, niezależnie od przyjętych konwencji, rządów 
najzwyczajniej w świecie nie stać na nowoczesną 
broń masowego rażenia – Germania jest chyba 
najbiedniejszą planetą w Ramieniu Strzelca.

1. Prawda o Germanii

Germania jest bardzo prymitywna. Mieszkańcy 
nigdy nie inwestowali w  produkcję zaawanso-
wanych technologii – woleli kupować je od in-
nych. Wieki eksploatacji zasobów naturalnych 
i  niemal ciągłe wojny sprawiły, że planeta ma 
do zaoferowania coraz mniej. Turyści spragnie-

ni ekstremalnych wrażeń, zostawiają tu niema-
łe sumy, jest ich jednak stanowczo zbyt mało 
– chętnych do wycieczki na planetę ogarniętą 
wojną jest naprawdę niewielu. Surowce i  mi-
nerały, wydobywane na Germanii, już wkrótce 
ulegną wyczerpaniu. Planeta jest na najlepszej 
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drodze do upadku. Dekada, może dwie, dzielą 
ją od chwili, kiedy zabraknie środków nie tylko 
na prowadzenie wojen, ale również naprawę co-
raz częściej psujących się technologii czy utrzy-
manie floty międzygwiezdnej.

Jedyne, co Germania ma do zaoferowania Ga-
laktyce, to wojna. Świetnie wyszkolone wojsko, 
znakomici oficerowie o  wieloletnim doświad-
czeniu polowym, zaawansowane SI kontrolujące 
działania wojenne, potężni koordynatorzy psyche 

– gdyby wykorzystać potęgę militarną planety do 
stworzenia najemnej armii, z  pewnością nie za-
brakłoby jej klientów. Zanim jednak do tego doj-
dzie, państwa Germanii muszą zakończyć od-
wieczny konflikt. Pojednanie i zjednoczenie pod 
wspólnym, germańskim sztandarem jest jedyną 
szansą, by układ nie dołączył do setek innych, 
które na przestrzeni wieków stoczyły się w  ot-
chłań barbarzyństwa.

2. Germania w grze

Germania jest jedną z  planet, na których bo-
haterowie graczy mogą przeżyć całą kampanię, 
bez choćby jednej wizyty w  innym układzie 
słonecznym. Polityka, sekretne kulty, wojny 
i  potyczki, pościgi za zbiegami, odkrywanie 
tajemnic przeszłości – nadaje się do każdego 
rodzaju przygody, może poza scenariuszami 
pozbawionymi jakichkolwiek konfliktów. To 
właśnie starcia – począwszy od przypadko-
wej bójki w  zaułku jednego z  miast, na poje-
dynku finalizującym nieudane negocjacje koń-
cząc – sprawiają, że postaci nie powinny się na 
Germanii nudzić. Nawet, jeśli nie będą szukać 
kłopotów, problemy znajdą ich same. Zemsta 
za śmierć przyjaciela, zniewaga – prawdziwa 
czy też zmyśloną – rzekoma zdrada i oszustwo 
może zapewnić drużynie niejednego wroga. Je-
śli bohaterowie są łowcami nagród, kumple po-
chwyconych przez nich bandziorów na pewno 
spróbują posłać ich do piachu. Jeżeli drużyna 
składa się z żołnierzy, mogą mieć wrednego ofi-
cera, który pośle ją na samobójcze misje. Jako 
dyplomaci oraz politycy na pewno pokrzy-
żują komuś plany – a  stąd niedaleko do poje-
dynków, zamachów, psionicznych napaści, czy 
starych, dobrych metod: sztyletu, trucizny i ła-
dunku wybuchowego.

Bohaterowie graczy również dążyć do zjedno-
czenia planety i  zakończenia trawiącej ją wojny. 
Wymagałoby to wielu miesięcy, a nawet lat cięż-

kiej pracy – starannie zaplanowanej kampanii 
militarnej, delikatnie prowadzonej dyplomacji 
i skutecznej propagandy. Jednak nie byłby to cel 
całkowicie nierealny.

Ważne miejsca 
i persony
Nie ma wielu miejsc podobnych do Germanii. 
Na większości planet Drogi Mlecznej pojedyn-
cza jednostka nie znaczy nic, jest jedynie poje-
dynczym trybem wielkiej machiny, który łatwo 
wymienić i  zastąpić innym. Tu wybitni ludzie 
mają szansę osiągnąć więcej, mogą poczuć, 
że coś zależy od ich decyzji. Zdolny dowódca 
może przechylić szalę na stronę ojczyzny. Spryt-
ny dyplomata, dzięki dobrze poprowadzonym 
negocjacjom jest w  stanie ochronić swój kraj. 
Charyzmatyczny kupiec mógłby zarobić mi-
liony, jeśli zdoła zawrzeć dobry kontrakt. Ger-
mania nie jest może centrum Galaktyki, panują 
na niej warunki dalekie od splendoru Bariz czy 
Celii, jednak wielu ludzi woli władać podrzęd-
nym światem niż być nikim w stolicy Ramienia 
Strzelca.
Pustelnik – przybył na Germanię przed wie-

lu laty, na pokładzie starego, wysłużonego pro-
mu, który zniszczył wkrótce po wylądowaniu. 
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Przez całe dekady nikt nie wiedział o jego istnie-
niu. Słyszano co prawda plotki o dziwnym stwo-
rzeniu, na jakie co jakiś czas natrafiali myśliwi, 
nikt jednak nie widział go na własne oczy. Pogło-
ski potwierdziły się kilka lat temu, wraz z przy-
byciem grupy łowców nagród poszukujących 
Pustelnika. Byli fachowcami, mieli nowoczesny 
sprzęt, przewagę liczebną, ale w  bezpośrednim 
starciu nie mieli żadnych szans – oszczędził jed-
nego, by opowieści o  masakrze odstraszyły ko-
lejnych miłośników łatwego zarobku. Faktycznie, 
zeznania na wpół oszalałego ze strachu mężczy-
zny sprawiły, że nikt nie wchodzi Pustelnikowi 
w drogę. Nie po tym, co usłyszeli o jego przeszło-
ści.

Pustelnik to żołnierz doskonały, wynik eks-
perymentu przeprowadzonego na odległej, szy-
kującej się do wojny planecie. Pod wieloma 
względami przypomina przedstawiciela jedne-
go z  tygrysich rodów – ma kły i  szpony, skórę 
pokrytą sierścią, widzi w  ciemności, a  ponadto 
jest niezwykle szybki, silny i  zręczny. Przez bli-
sko pół wieku służył w armii, wykonując najróż-
niejsze, często samobójcze zadania. Naukowcy 
zaprogramowali go tak, by kochał bitwę, a  jed-
nocześnie odznaczał się lojalnością względem 
dowódców. Coś musiało jednak pójść niezgod-
nie z planami –z biegiem czasu Pustelnik wyka-
zywał coraz większą niezależność i  niechęć do 
wojny. W końcu, wysłany na kolejną misję, pod-
jął decyzję o ucieczce. Żył na Germanii w spoko-
ju przez kilkadziesiąt lat, nie niepokojony przez 
wrogów ani dawnych sojuszników. Nie było mu 
jednak dane uciec od przeszłości –dawni towa-
rzysze broni odkryli jego kryjówkę. Zdecydowali 
się ukarać go za niesubordynację. Wysłali zwy-
kłych ludzi, by upewnić się, że istota kryjąca się 
w  puszczy Germanii jest w  rzeczywistości tym, 
za kogo ją brali. Kwestią czasu jest, kiedy wyru-
szą na polowanie.

***
Germania przypomina starą maszynę, z  której 
powoli zaczynają odpadać różne części, a sama 
konstrukcja jest tak mocno zardzewiała, że 

trzyma się chyba wyłącznie na farbie. Wszyst-
ko jest tu mocno wysłużone, zwłaszcza zaawan-
sowane technicznie maszyny, urządzenia i  po-
jazdy. Drogi są stare, pełne dziur – co ma o tyle 
istotne znaczenie, że większość mieszkańców 
korzysta z  transportu naziemnego. Podróże 
drogą powietrzną służą do przemieszczania na 
dalsze odległości.

W miastach z dala od frontu żyje się w miarę 
normalnie, jednak im bliżej granicy, tym więcej 
wojska, czołgów, bunkrów i stanowisk artyleryj-
skich. Germańska wojna w  niczym nie przypo-
mina starć w  innych rejonach Galaktyki – jest 
powolna, prowadzona na niewielką skalę, bez 
wykorzystania najnowszych zdobyczy techniki, 
jak nanoidy, czy broń masowego rażenia. Więk-
sze ofensywy są bardzo rzadkie, za to dość często 
dochodzi do starć niewielkich oddziałów o  sile 
kilku plutonów. Zmęczeni wojną żołnierze nie 
kwapią się do heroicznych natarć, zdecydowanie 
bardziej odpowiada im pilnowanie posterunków 
i bronienie umocnień.
Crownport – niegdyś największy port 

gwiezdny Germanii jest dziś zupełnie wymar-
ły, wypalony do gruntu przez bombardowania, 
które miały miejsce przed kilkunastoma laty. 
Statki lądują tu co prawda do dziś, jednak wy-
łącznie dlatego, że w  promieniu setek kilome-
trów nie ma innego lądowiska, zdolnego przyjąć 
wielkie transportowce lub największe typy okrę-
tów wojennych. Wokół wciąż działających plat-
form wyrosło niewielkie miasteczko handlarzy 
– wielki bazar, na którym ludzie wymieniają się 
absolutnie wszystkim, od pamiątek po zmarłych 
w bombardowaniach na Crownport, przez broń 
wykradzioną z wojskowych magazynów, na nie-
wolnikach kończąc. Na handlu nie da się zbić 
wielkiego majątku – ludzie nie posiadają dużych 
sum i interesuje ich właściwie wyłącznie wymia-
na – ale jeśli rozejrzeć się wystarczająco dobrze, 
można tu znaleźć bardzo dobrej jakości sprzęt, 
dostępny za grosze. Dla osób szukających cięż-
szej broni, czy nawet niewielkich pojazdów woj-
skowych, Crownport wydaje się być strzałem 
w dziesiątkę.
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