

Rozdział 1:

Wprowadzenie
Chłopaki czasami zrzędzą, jakie to ciężkie czasy nadeszły, że ludzkość jest na krawędzi zniszczenia i jeśli mieliby wybierać, woleliby urodzić
się w czasach starożytnych. Nie znoszę tych bzdur. Opanowaliśmy ćwierć Galaktyki, skolonizowaliśmy tysiące światów, nigdy nie byliśmy
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równie potężni jak teraz.
Niech nikt mi nie mówi, że rozwalą nas jakieś gwiezdne robale.
– Kate Rush, sierżant armii Cor

1. Historia

W

nie prędkości światła, hipotezę Nemezis porzucono i z czasem zapomniano.
Po wielu wiekach, gdy ludzkość opanowała niemal całą galaktykę, Nemezis powróciła do
świadomości uczonych. Przypadkowo odkryty na
granicy Układu Słonecznego obiekt okazał się być
brązowym karłem. Po dokładniejszych analizach
okazało się, że Nemezis ma towarzysza – niewielką planetę, którą błyskawicznie nazwano Nyks.
Na jej powierzchnię wysłano statek wyposażony w najnowsze urządzenia, służące badaniom
geologicznym. Grupa naukowców towarzysząca załodze miała dokładnie zbadać powierzchnię Nyks. Sądzono, że wyniki tych analiz pozwolą poznać wszystkie tajemnice przeszłości Układu
Słonecznego. Po kilku dniach i wykonaniu pierwszych testów kontakt z ludźmi przebywającymi
na Nyks został jednak zerwany. Nie wiadomo, co
doprowadziło do katastrofy, jest jednak niemal
pewne, iż wywołały ją działania naukowców.
Planeta będąca kolebką ludzkości przestała istnieć.
Początkowo sądzono, że zniszczenie Ziemi
było wynikiem jakiejś kosmicznej katastrofy.

każdej legendzie tkwi ziarno prawdy. Opowieści o ciemnej gwieździe
będącej towarzyszem ziemskiego
Słońca znane były już w starożytności. Miała być zwiastunem wielkiej katastrofy, zagłady
ludzi i zniszczenia świata przez nich zamieszkiwanego. Wraz z upływem wieków człowiek
przywiązywał coraz mniejszą wagę do mitów
i wiary, polegając na nauce. Większość podań
poszła w zapomnienie, to jednak przeświadczenie tkwiło w świadomości ludzi, inspirując
astronomów do pewnych teorii na temat gwiazdy, której nadano imię Nemezis, niegdysiejszej
bogini sprawiedliwości, przeznaczenia i… zemsty. Uczeni twierdzili, iż jest to obiekt należący do grupy brązowych karłów, krążący wokół
Słońca po odległej, eliptycznej orbicie. Nemezis
miała zbliżać się do granic układu co kilkanaście milionów lat, wypaczać ruch komet i planetoid, znacznie zwiększając w ten sposób ryzyko
uderzenia takiego obiektu w Ziemię. Teorie te,
choć poparte obliczeniami, nie miały zbyt wielu
zwolenników. Gdy postęp nauki umożliwił konstrukcję silników pozwalających na przekrocze-
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Z sąsiednich układów wysłano statki badawcze, mające zbadać sytuację – do macierzystych
baz nie powrócił żaden z nich. Gdy utracono
kontakt z trzema systemami, leżącymi najbliżej Układu Słonecznego, zaczęto mówić o możliwości ataku, dokonanego przez nieznane ludziom istoty. Wszelkie próby kontaktu spełzły
na niczym. Wróg przejmował system za systemem, kierując kolejne ataki przeciw coraz dalej
położonym układom. Miesiące mijały, nie przynosząc odpowiedzi na żadne z pytań dotyczących obcych: dlaczego zaatakowali Ziemię, jakimi siłami dysponują, a nawet kim są. Pierwsze
pewne informacje zdobyto dopiero w rok po
katastrofie, którą zapoczątkowało lądowanie na
powierzchni Nyks. Grupa najemników zbadała resztki Układu Słonecznego. Okazało się, że
zniszczeniu uległa nie tylko Ziemia i inne planety układu, ale również obie gwiazdy systemu – Słońce oraz Nemezis. Z przechwyconych
przypadkiem szczątków automatycznej sondy odzyskano nagranie, ukazujące istotę, która
przez miliony lat spoczywała uśpiona pod powierzchnią Nyks. Był to olbrzymi, długi na kilkaset kilometrów wij o czarnym, pochłaniającym światło i materię ciele.
Nazwano go Pożeraczem Światów.
Przebudzony z trwającego miliony lat snu bóg
rozpoczął mroczną krucjatę. Aktem woli powołał
do istnienia Hordę, rasę plugawych, bezmyślnych
istot, bezwzględnie posłusznych jego woli. Poszczuł nią zupełnie nieprzygotowaną do obrony
ludzkość. Bestie Hordy nie znały litości. Wyrzynały wszystkich: mężczyzn, kobiety, dzieci i starców, chorych oraz umierających. W przeciągu kilku lat zgasły miliardy istnień, opustoszały tysiące
układów. Niewielkie armie nie stanowiły żadnego zagrożenia dla krakenów próżni, gwiezdnych
węży i żyjących okrętów flotylli Hordy. Wydawało się, że wszystko jest stracone. Legenda o gwieździe, mającej przynieść zagładę ludzkości, odżyła
na nowo.
Wiele lat minęło, nim człowiek po raz pierwszy wygrał bitwę ze sługami Pożeracza Światów.
Dziś Horda wychodzi zwycięsko z większości
potyczek, jednak los gatunku ludzkiego nie został przesądzony. Coraz więcej mówi się o zjed-

noczeniu Galaktyki i podjęciu wspólnej walki
przeciw plugawym bóstwom. Powstają lokalne sojusze, łączące od kilku do kilkudziesięciu
układów. Niestety, dobro jednostki wciąż stawiane jest ponad dobrem ogółu. Dzień, w którym ludzkość zgromadzi się pod wspólnym
sztandarem, jest odległy. Na razie pozostaje marzeniem idealistów.
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2. Galaktyka
siącleciu nie pozostanie ani jedna ziemska kolonia.
Nie wszyscy jednak przejmują się sługami
bóstw i spoglądając w kierunku światów walczących o przetrwanie, wzruszają ramionami, mówiąc: „co mnie to obchodzi?”. W odległych zakątkach Drogi Mlecznej Horda, mroczne kulty
i bogowie, którym oddają one cześć, są traktowane jak plotka. Ludzie nie przejmują się losem
umierających gwiazd i nie zmienią się, dopóki
groza inwazji Hordy nie dotknie ich bezpośrednio. Wielu ludzi woli uciec, niż stanąć do walki. Wystarczy nieco pieniędzy, by przenieść się
w odległy zakątek Galaktyki, gdzie sługi Pożeracza Światów z pewnością nie dotrą ani dziś,
ani za sto lat. Wielu ludzi sądzi, że Horda będzie
zmartwieniem przyszłych pokoleń.
Podróżując pomiędzy światami, można dostrzec zarówno nadzieję, jak i rezygnację. Istnieją dziesiątki światów, na których jedyną wiarą
jest Przyjemność, i równie wiele planet oddających cześć Pieniądzom. My jednak chętniej
spojrzymy w kierunku układów gwiezdnych,
które stoją na linii frontu, gdzie ludzkość toczy
bój o przetrwanie. Bohaterowie naszych opowieści mają decydować o losie całych światów.
Zahartujemy ich dusze w ogniu walki, wrzucimy w sam środek piekła wojny z Hordą, uczynimy generałami armii walczących z bogami.

Minęły milenia, odkąd ludzie zaczęli podróżować do gwiazd. Zasiedlono dziesiątki tysięcy
światów. Technika pozwoliła przekształcić planety posiadające potencjał, by w przyszłości stać
się przyjaznymi dla życia. Terraforming przebiegał powoli, jednak ludziom nigdzie się nie spieszyło. Przez wiele wieków jedynym realnym zagrożeniem dla człowieka był inny człowiek.
Narody rodziły się i umierały. Wciąż wybuchały wojny – konflikty, w których stawką była
ziemia, majątek lub wolność. Choć cierpienie
dotykało miliony istnień, miliardy żyły w dostatku i spokoju. Każdy, kto pragnął niezależności,
mógł znaleźć dla siebie miejsce we wszechświecie. Wojna stała się ostatecznością, środkiem, po
który sięgano, gdy wyczerpały się wszystkie inne
możliwości. W ciągu ostatniego tysiąclecia gorące serca ludzi ostygły, zastąpione przez rozwagę,
mądrość i spokój.
Jeszcze wiek temu liczbę zasiedlonych planet
szacowano w dziesiątkach tysięcy. Na dwukrotnie większej liczbie ludzie posiadali bazy, kolonie lub prowadzali proces terraformingu. Od dnia
przebudzenia Pożeracza Światów liczba układów
gwiezdnych, na których żyje człowiek, zmniejszyła się drastycznie. Każdego roku pada kilka systemów, a plugawe bestie atakują dziesiątki innych.
Jeśli nikt nie powstrzyma Hordy, w przyszłym ty-

10

Trzy planety

3. Trzy planety
mi naturalnymi planety, zaczęły budować zakłady przemysłowe i wydobywcze, sprowadziły
też na planetę znamienite osobistości: naukowców, inżynierów i celebrytów. Z czasem planeta
zasłynęła z produkowanych w tutejszych fabrykach maszyn, pojazdów oraz implantów cybertechnicznych. To tu znajdowała się główna
siedziba Infinity, potężnej korporacji genetechnicznej, posiadającej wpływy w dziesiątkach
układów gwiezdnych.
Niecałe sto lat temu zdarzyła się katastrofa. Maszyny terraformujące, które wciąż pracowały nad poprawą warunków naturalnych
Ash, z niewiadomych przyczyn odmówiły posłuszeństwa. Początkowo sądzono, że to pomniejsza usterka, gdy jednak awarii ulegały kolejne machiny, mieszkańcy Ash zrozumieli, iż
problem jest o wiele poważniejszy. Naukowcy
starali się naprawić terraformery, jednak ich
działania spełzły na niczym. Technologia stanowiąca podstawę konstrukcji maszyn dawno
popadła w zapomnienie, a koszt sprowadzenia
nowych przerastał możliwości rządu Ash. Jedynie korporacje dysponowały środkami, dzięki
którym można było opanować sytuację. Rady
nadzorcze i zarządy wielkich firm zdecydowały
jednak, że o wiele bardziej opłaca się przenieść
produkcję, niż inwestować gigantyczne sumy

Przyjrzyjmy się dokładniej trzem planetom podwójnego układu gwiezdnego znanego jako
Eclipse. Noszą one nazwy: Ash, Bariz oraz Cor.
Są wyjątkowe z wielu powodów, jednak najważniejszym jest bliskość Hordy. Dwie dekady
temu miała tu miejsce potężna bitwa pomiędzy siłami ludzi a sługami Wija Pustki. Olbrzymia flota żyjących potworów została niemal
unicestwiona, lecz niedobitkom udało się zainfekować Cor. Uchodząca za jedną z najpiękniejszych w Galaktyce, planeta stała się polem
walki. Przegrano wiele bitew, jednak ludzie nie
rezygnują – to tu, po raz pierwszy w historii,
człowiek zwyciężył plugawe bestie w otwartej
wojnie. Choć mogłoby się wydawać, iż porażka
jest tylko kwestią czasu, los Eclipse nie został
jeszcze przesądzony.

Ash
Ash była niegdyś niegościnnym światem, skutym wieczną zmarzliną, smaganym wichrem
i śniegiem. Setki lat pracy inżynierów terraformingu pozwoliły ogrzać planetę i przemienić
ją tak, by mogli zamieszkać na niej ludzie. Populacja Ash, początkowo licząca kilka tysięcy
dusz, w ciągu pokolenia zwiększyła się stukrotnie. Wielkie korporacje, zachęcone bogactwa-
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do dziś. Zadbały również, by na Bariz nie powstawały fabryki ani inne zakłady przemysłowe, dzięki czemu planeta zachowała naturalne
piękno. Zwykli ludzie zamieszkują podniebne
miasta, unoszące się ponad górami, rzekami
i morzami planety i zajmują przede wszystkim
pomnażaniem majątku. W wolnych chwilach
oddają się pasji tworzenia sztuki lub rozmyślają o naturze wszechświata, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsca bogów i Hordy w porządku rzeczy.
To jednak tylko pozory. Pod powierzchnią
Bariz kipi. Tylko cienka warstwa oddziela szarych ludzi od intryg, cichych wojen i spisków,
które wciąż knują poszczególne frakcje. Pod
płaszczykiem etykiety i protokołu dyplomatycznego toczą się tytaniczne pojedynki, których stawką są olbrzymie majątki, los milionów
ludzi, a czasem nawet planet. W tych bataliach
bardzo rzadko sięga się po miecze i pistolety,
wykorzystywane jedynie w ostateczności, najczęściej jako honorowy sposób rozstrzygania
sporów między dwoma dżentelmenami. Zwykle wystarcza cięty język, bystry umysł i umiejętnie zastosowana groźba. Żołnierzami Bariz
są dyplomaci, szpiedzy oraz psionicy.
Eclipse stoi na krawędzi katastrofy. Cor powoli poddaje się siłom Hordy, a Ash zamarza –
niemniej ludzie żyjący na Bariz wydają się tym
nie przejmować. Przyjęcie trwa, dopóki gra or-

w maszyny, które również mogły ulec awarii.
Atak Hordy i początek inwazji na Cor przepełnił czarę – większość wielkich korporacji wycofało się z wszelkich inwestycji na Ash.
Planeta umiera. Uszkodzone terraformery
co prawda opóźniają nieuniknione, jednak nie
są w stanie powstrzymać spadku temperatury.
Za dwie, trzy dekady będzie tu zbyt zimno, by
ludzie mogli żyć w otwartych miastach. Większość skupisk ludności została już opuszczona.
Na Ash żyje nie więcej, niż pięćdziesiąt milionów osób – to mniej, niż jedna dziesiąta populacji sprzed stulecia. Po uszkodzeniu terraformerów większość korporacji zlikwidowała
swoje placówki. Dziś liczą się tu tylko trzy siły:
Infinity, Syndykat, potężna organizacja kryminalna, która w ostatniej dekadzie rozpadła się
na wiele zwalczających się frakcji, i rząd.

Bariz
To pierwsza planeta Eclipse, którą skolonizowali ludzie. Ash i Cor okrążają większą z dwóch
gwiazd układu, zaś Bariz orbituje wokół mniejszej. Na pierwszy rzut oka planeta wydaje się
być oazą spokoju. Potomkowie pierwszych kolonistów żyją w olbrzymich posiadłościach,
rozciągających się na setki mil. Rody szlacheckie nigdy nie zrezygnowały z prawa do posiadania ziemi i zdołały utrzymać swoje majątki
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z bronią w ręku ruszyć naprzeciw plugastwu
Pożeracza Światów. Na orbitę Cor ściągnięto Cesarza Tenji, jeden z najstarszych okrętów
klasztornych, na pokładzie których szkolono
i produkowano cyborgi. Wojna miała się dopiero rozpocząć.
Walki trwają już niemal dwadzieścia lat.
Horda zdołała opanować blisko trzecią część
lądów Cor i z każdym dniem posuwa się do
przodu. Tempo inwazji jest jednak tak powolne, że dowództwo zaczyna nieśmiało myśleć
o ofensywie. Plotki głoszą, że do walki rzucono tylko ułamek sił, jakimi dysponują ludzie.
Blisko ćwierć miliona żołnierzy chroni ponoć
obiekt niewiadomego pochodzenia. Nieliczni
twierdzą, iż jest nim Wielka Piramida z Czarnego Żelaza, będąca grobowcem jednego z bogów ciemności. Dwieście pięćdziesiąt tysięcy
ludzi rezerwy to jednak nie wszystko. Na pokładzie Cesarza Tenji na rozkazy czeka co najmniej kilka setek cyborgów. Wystarczy słowo, by spuścić je ze smyczy i posłać Hordę do
wszystkich diabłów. Z niewiadomych powodów dowództwo obawia się jednak użycia tej
siły. Mówi się, że Cor została zainfekowana nie
tylko przez Hordę, ale również Lij, boginię znaną jako Trucicielka.

kiestra – a ta będzie grała do chwili, gdy na orbicie planety pojawią się potężne krakeny próżni. Któż przejmowałby się bestiami? Na Bariz
dość jest potworów w ludzkich skórach.

Cor
Jeszcze trzydzieści lat temu Cor była najmodniejszym miejscem wypoczynku elit okolicznych układów gwiezdnych. Tysiące ludzi przybywało do tutejszych hoteli, by cieszyć się
ciepłem słońca, badać głębiny oceanu i odpoczywać na licznych plażach. W momencie ataku Hordy idylla prysła niczym bańka mydlana.
Kurorty opustoszały, wsparcie korporacji wyparowało jak poranna mgiełka, a konta
firm, które zainwestowały w Cor grube pieniądze, zostały opróżnione i zamknięte. Planeta
została spisana na straty. Tylko nieliczni, którzy mieli okazję obserwować z powierzchni bitwę pomiędzy Hordą a okrętami ludzi, toczoną na orbicie Cor, przejęli się losem planety.
W umysłach reszty nazwa tego świata oznaczała jedynie „kolejną planetę podbitą przez Hordę”. Armia nie zamierzała jednak poddać się
tak łatwo. Ściągnięto wszystkie dostępne siły.
Zbudowano potężne fortyfikacje, umocniono obronę nielicznych wciąż zamieszkanych
miast, z najdalszych zakątków Galaktyki wezwano wszystkich, którzy mieli odwagę, by
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4. Konflikty
dziesz po trupach tych, którzy staną ci na drodze. Postać, która prowadzi spokojne, bezpieczne życie, nie nadaje się do Nemezis – nikogo nie
zainteresują opowieści o jej losach. Naprawdę
pasjonujące są historie ludzi, którzy wykazują dość determinacji, by zaryzykować życiem
i rzucają na szale wszystko, co mają, by osiągnąć
cel.

Nemezis jest grą o konfliktach. Niezależnie, czy
wcielisz się w głowę rodu i rzucisz w wir intryg
oplatających Bariz, zostaniesz żołnierzem walczącym z Hordą na powierzchni Cor czy stworzysz szefa jednego z odłamów Syndykatu, starającego się zdobyć jak największą władzę,
będziesz zmuszony walczyć w obronie tego, co
dla twojego bohatera ważne. Do celu dążyć bę-

5. Technika
dząc osobę o kompozytowej ręce lub stalowych
oczach, nie poczuje żadnych emocji.
Cyborgizacje podzielić można z grubsza na dwa
typy – cywilne i wojskowe. Te pierwsze mają spore ograniczenia, nie tylko związane z możliwością
instalowania opcji służących jako broń, ale pod
względem osiągów, na przykład siły sztucznych
włókien mięśniowych. Władza zabezpiecza w ten
sposób społeczeństwo przed zagrożeniem, jakie
mogliby stanowić przestępcy, wykorzystujący najnowsze zdobycze techniki do sprzecznych z prawem celów. Oczywiście, militarne cyborgizacje są
dostępne na czarnym rynku, jednak ich cena oraz
rzadkość są wystarczającym ograniczeniem.

Nie ma czynnika, który równie mocno, jak technologia określa styl życia człowieka. Sposoby
transportu, komunikacji, struktura rządów i społeczeństwa zależy przede wszystkim od możliwości, jakimi obdarza ludzi technika. Na wielu planetach jej zdobycze tkwią gdzieś w tle, a zwykli
ludzie nie mają pojęcia o ich istnieniu i wpływie,
jaki wywierają na ich życia. Medycyna pozwalająca eliminować wady genetyczne, terraformery
umożliwiające zmianę warunków naturalnych
planety na sprzyjające rozwojowi życia, czy też
silniki nadprzestrzenne, dzięki którym człowiek
może podróżować pomiędzy gwiazdami – to tylko przykłady zdobyczy cywilizacyjnych, mających olbrzymi wpływ na rasę ludzką.

Cyborgi

Cyborgizacje

Pierwsze próby stworzenia cyborgów o całkowicie syntetycznych ciałach okazywały się zupełną
porażką. Wszystkie osoby, które zamieniały białkowe tkanki na kompozyt i metal, prędzej czy
później popadały w obłęd. Jedni wpadali w morderczy szał, zabijając wszystkich ludzi, jacy mieli
nieszczęście stanąć im na drodze, inni unicestwiali się lub okaleczali mechaniczne ciała. Po
latach badań i eksperymentów naukowcy zrozumieli, iż problem tkwił nie w sferze technologicznej, a w ludzkiej psychice. Bycie cyborgiem to ciężki kawałek chleba. Nie odczuwają

Moda na zastępowanie naturalnych kończyn
i narządów sztucznymi pojawia się co najmniej raz na kilkanaście lat w większości układów, których mieszkańcy mają dostęp do odpowiedniej technologii. Po niej przychodzi zwykle
okres piętnowania osób korzystających z cybertechniki. Ruchy naturalizacyjne, kościoły i sekty walczą z firmami zajmującymi się produkcją,
sprzedażą i instalacją cyborgizacji, odkąd ludzie
opanowali tę technologię. Jest to jednak margines – przeciętny, statystyczny człowiek, wi-
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szczęścia człowiek musi wyzbyć się wszelkich
potrzeb. Niektórym ochotnikom nauka zajmuje
kilka lat, innym niemal całe życie. Większość rezygnuje po kilku miesiącach szkolenia.
Oczywiście, wciąż można znaleźć placówki,
w których każdy dysponujący odpowiednią ilością gotówki może zostać cyborgiem bez żadnego
treningu. Są ludzie, których nie interesuje, co stanie się z umysłem żołnierza po kilku miesiącach
walki – liczy się jedynie skuteczność, z jaką niszczy siły wroga. Zresztą, statystyczna długość życia
przeciętnego żołnierza posłanego na front wynosi
mniej więcej miesiąc.

większości ludzkich przyjemności, ich wolność
jest mocno ograniczona, a życie to nieustanna
służba. Jedynie osoby o bardzo silnej woli, poddane specjalnemu treningowi, są w stanie zachować zdrowe zmysły po utracie ciała. Współczesny człowiek, który pragnie służyć jakiemuś
kraju lub organizacji jako cyborg, zostaje odesłany na pokład jednego z okrętów klasztornych
– olbrzymich jednostek, będących miejscami
treningu, placówkami naukowymi i zgromadzeniem mnichów jednocześnie. Zakonnicy zajmują się zmianą światopoglądu przyszłych cyborgów, ucząc, iż w celu osiągnięcia prawdziwego

,

błędów programowych zostało prawie całkowicie wyeliminowane, a użycie nanotechniki jako
narzędzia wojny jest niemożliwe, wzbudza ona
strach.
Nanotechnika jest obecnie powszechnie dostępna, sięga się po nią jednak tylko wtedy, gdy
nie ma alternatywy. Łączenie systemu kontrolnego cyborgizacji z układem nerwowym człowieka,
zaawansowana medycyna, naprawa i konserwacja maszyn terraformujących oraz silników statków kosmicznych to tylko niektóre z możliwych
zastosowań.

Nanotechnika
Spośród wszystkich dziedzin nauki nanotechnika wzbudza największe kontrowersje, a jednocześnie jest niezbędna do funkcjonowania
współczesnego społeczeństwa. Głupota, nieuwaga i błędy programowe spowodowały setki
wypadków. Wykorzystanie nanoidów jako broni, zwłaszcza narzędzia terrorystów, pochłonęło setki tysięcy ofiar. „Nano” jest słowem, które przez wieki wywoływało grozę. Nawet dziś,
gdy ryzyko wystąpienia mutacji nanoidów lub

Choć możliwość zastosowania nanotechniki jako broni, w celu zabicia drugiego człowieka, raczej
nie istnieje (z powodu ograniczeń programowych, trudności w zdobyciu techniki o odpowiednim poziomie złożoności oraz szczepom nanoidów ochronnych, chroniących nosicieli), coraz więcej mówi
się o planach użycia jej jako oręża przeciw bestiom Hordy.
kolonizujących nowe planety, jednak odkąd
ludzkość opuściła Ziemię, stała się dostępna dla
zwykłych ludzi. Pomniejsze modyfikacje, jak
eliminacja chorób dziedzicznych lub wad ciała, dokonywane są na noworodkach bezpłatnie
w większości szpitali. Współczesny człowiek nie

Genetechnika
Technologia umożliwiająca przeróbki genetyczne, zwiększające możliwości ludzkiego organizmu, jest znana ludziom od wieków. Początkowo była zarezerwowana dla wojska i osadników
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Rozdział 1: Wprowadzenie

Podróże
kosmiczne
Niewielu ludzi potrafi zrozumieć teorię podróży
międzygwiezdnych. Jeszcze mniej posiada wiedzę o technologii budowy silników, umożliwiających poruszanie się z prędkościami większymi od prędkości światła. Każdy, kto przeszedł
odpowiednie szkolenie, potrafi za to obsłużyć
komputer nawigacyjny i wcisnąć przycisk uruchamiający hipernapęd.
Najważniejszym parametrem, jaki dzieli napędy, jest wyrażona liczbą klasa. Początkowo była
mnożnikiem, oznaczającym ile razy statek wyposażony w dany silnik może przekroczyć prędkość światła. Obecnie określa liczbę lat świetlnych, pokonywanych w czasie standardowej
godziny. Najnowsze silniki montowane w statkach cywilnych posiadają klasę od 10 do 100. Nie
wiadomo, jak szybkie są napędy okrętów wojennych, na pewno jednak ich klasa jest minimum
dwukrotnie wyższa.

zaprząta sobie głowy większymi przemianami
organizmu. Powody są dwa – wysoka cena przeróbki oraz ryzyko powikłań, które mogą skończyć się niechcianą mutacją lub nawet śmiercią.
Mimo że ryzyko jest względnie niewielkie, a korzyści olbrzymie, strach kieruje ludzi w stronę
rozwiązań alternatywnych, np. cybertechniki.

Wśród techników i pilotów statków międzygwiezdnych krąży legenda o napędzie Nova, opierającym
się na zupełnie odmiennej od stosowanej powszechnie metodzie podróży, pozwalającej na znacznie
szybsze pokonywanie olbrzymiej przestrzeni, jaka dzieli układy słoneczne. Mają rzekomo osiągać
prędkość, która odpowiadałaby klasie rzędu kilkudziesięciu tysięcy.
lub by uciec przed pełną tajemnic przeszłością.

Statki wyposażone w silniki nowej klasy są niezwykle drogie, zbyt kosztowne nawet dla bogaczy. Dlatego też w powszechnym użyciu są starsze pojazdy,
wyposażone w napędy liczące dziesiątki lat,
a niekiedy całe wieki, o klasie z przedziału 1-10. Mimo że sprawiają olbrzymie problemy i wymagają nieustannych napraw, są
o wiele tańsze. Istnieje spora grupa osób żyjących na pokładzie takich statków – niezależni kupcy, najemnicy oraz łowcy nagród.
Przenoszą się z układu do układu w poszukiwaniu pracy, by zyskać sławę albo majątek

Terraformowanie
Możliwość zmiany warunków panujących na jakiejś planecie tak, by nadawała się do zamieszkania przez ludzi, była odwiecznym marzeniem
człowieka. Gdy ludzkość sięgnęła do gwiazd, stało
się jasne, iż rozpoczęcie procesu terraformowania
pierwszych planet jest tylko kwestią czasu. Początkowo wykorzystywano w tym celu bardzo nie-
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efektywne urządzenia – czas potrzebny do zmiany samego składu atmosfery mierzono wówczas
w setkach lat. Szczęśliwie, kolejne usprawnienia
oraz rewolucja nanotechniczna sprawiły, iż czas
terraformowania spadł do kilku dziesięcioleci.
Maszyny terraformujące stosowane po dziś
dzień to olbrzymie, przypominające fabryki, zautomatyzowane kompleksy. Ich zadaniem jest nie tylko zmiana, ale również utrzymanie warunków
identycznych lub zbliżonych do ziemskich. Uszkodzenie lub zniszczenie maszyn jest wielkim zagrożeniem – w większości przypadków rozpoczyna się
wówczas proces powrotu warunków, jakie panowały na planecie przed przybyciem człowieka.

Terraformowanie nie zawsze kończy się powstaniem warunków identycznych z ziemskimi. Niekiedy
jest to mocno utrudnione lub niemożliwe. Mieszkańcy wielu planet zdecydowali się na modyfikację
genetyczną, woląc zmienić ciała niż czekać przez setki lat na ukończenie procesu przemiany świata,
który zamieszkują.

6. Psionika
pojęcia, dlaczego potrafią wpływać na rzeczywistość, jednak po mistrzowsku opanowali
moce, którymi władają. Setki szkół, stowarzyszeń, fundacji i sekt zajmują się
doskonaleniem istniejących dyscyplin
psionicznych. Każdego roku odkrywa
się kolejne moce i znajduje nowe zastosowanie dla już istniejących.
Niestety, manipulowanie mocami
psionicznymi wiąże się z wielkim ryzykiem. Nawet najbardziej utalentowanym i doświadczonym psionikom
zdarza się utracić kontrolę nad swymi
zdolnościami. Czasem powoduje to jedynie niewielkie skutki uboczne, czasem
prowadzi do katastrofy i śmierci dziesiątek niewinnych osób. Dlatego psioników
otacza większy strach, niż szacunek.

W zamierzchłej przeszłości, gdy ludzkość
rozpoczynała swą gwiezdną wędrówkę,
pojawił się człowiek zdolny przesuwać przedmioty siłą woli. Początkowo wyśmiany i nazwany szarlatanem, w ciągu długiego życia zdołał
odkryć setki osób podobnych do
siebie. Wspólna praca pozwoliła im stworzyć podstawy nowej dziedziny nauki, która dla
współczesnych jest nie bajką,
a potwierdzonym faktem.
Psionika wciąż wydaje się
czymś egzotycznym. Mimo
wieków, które naukowcy poświęcili na odkrycie jej tajemnic, wciąż
wiadomo o niej niewiele. Ludzie obdarzeni talentem psychicznym nie mają
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7. Zwykłe życie
Styl

ludzkiego

życia

kim technologia.
zaawansowanej

Wszelkie

określa

W  niektórych

techniki

są

przede

wszyst-

Skoro

każdego.

najnowszej techniki, kupowanych za dobra wytwarzane

dostępne

dla

nie muszą poświęcać się pracy,

mieszkańcy takich planet spędzają czas na zaspokajanie coraz bardziej dziwacznych potrzeb.

VR,

topieni we wnętrzu

Za-

przenosząc się pomiędzy

kolejnymi mechanicznymi ciałami, czy też poświęcając życie nauce, starają się odnaleźć jakiś cel
w życiu i zabić wszechobecną nudę.

Istnieją

układy,

w

których

techniki

ki podróży kosmicznych, a czasem nawet w mroki
ny

lub

Zacofanie

świadomego

może być wynikiem woj-

wyboru

mieszkańców planety.

Bywa

przodków

przez tkwiące w ciemnocie rzesze zwykłych ludzi.

Niewiele

jest jednak światów, których mieszkań-

cy dysponują wyjątkowo zaawansowaną lub prymitywną
technologią.

Styl

życia ludzi na olbrzymiej więk-

szości planet nie różni się szczególnie od znanego z

XXI

wieku.

Około

jedną trzecią dnia prze-

ciętnego człowieka zajmuje praca, drugie tyle sen,
zaś pozostały czas przeznacza na zaspokajanie swych

poziom

uległ znacznemu obniżeniu, do czasów sprzed epośredniowiecza.

Grupa

wybrańców żyje w ukryciu i korzysta ze zdobyczy

dobra produkują roboty i zautomatyzowa-

ne fabryki.

tę w łatwych do kontrolowania niewolników.

światach zdobycze

współczesnych

też efektem działania

niewielkiej grupki, która usiłuje zmienić resz-

potrzeb

–

czy sport.

hobby, spotkania ze znajomymi i rodziną

Posiłki spożywa się zwykle trzy razy
Do najpopularniejszych używek wciąż
należą kawa, tytoń oraz alkohol. Współczesne życie
zmieniło się pod wieloma względami, jednak nie na
tyle, by można powiedzieć o rewolucji.
w ciągu dnia.

