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„Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat 

oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co 

do tej pierwszej.” 

    ~Albert Einstein, 1879-1955 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść poniższej gry fabularnej nie może być rozpowszechniana, lub/i powielana (w całości, lub w częściach) 

bez zgody autora. Jakiekolwiek podobieństwo do osób/postaci żyjących lub martwych jest całkowicie 

przypadkowe. Data publikacji podręcznika: 30.03.2021 

Dane kontaktowe Autora: krzysztof_pawlow@o2.pl lub horyzontrpg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ … to nie jest druga strona naszej 

rzeczywistości. To nie jest nawet 

niedorobiona karykatura! To PIEKŁO! 

PIEKŁO BRACIA I SIOSTRY! Piekło, które 

postanowiło w końcu ukazać się w całej 

swej okazałości. To tylko kwestia czasu 

gdy przez bramy przejdą demony, 

demony, które będą zbierać żniwa za 

nasze grzechy! A przejdą ich legiony i 

będą głodne! Spragnione naszych ciał! 

Sam je widziałem, widziałem na 

własne…” 

PROROK KULTU PRZEJŚCIA 
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POWSTANIE ŚWIATA RÓWNOLEGŁEGO. 

Na ten temat jest wiele teorii, ale poniżej przedstawione zostały te 

najbardziej prawdopodobne z nieprawdopodobnych. Oczywiście należy tutaj 

zaznaczyć, że żadna z nich nie posiada żadnych fizycznych dowodów. Dlatego 

sam fakt istnienia Świata Równoległego nadal pozostaje największą tajemnicą 

naszych czasów, oczywiście zaraz obok wielkiego wybuchu, który rzekomo 

zapoczątkował powstanie wszechświata i Suari.  

 TEORIA 1 

Pierwsze, niestety nie udokumentowane, użycie wrót teleportacyjnych przez 

trzecią rzesze, mogło spowodować rozdwojenie się rzeczywistości. Takie 

zduplikowanie czegoś, tak niewyobrażalnie olbrzymiego, mogło doprowadzić do 

powstania wad kreacyjnych, które w ŚR istnieją w każdej rzeczy czy organizmie. 

Dlatego wszystko co istnieje po drugiej stronie jest niekompletne i zbrakowane.  

TEORIA 2 

ŚR istniał od zawsze i od zawsze był zbrakowany. Był to pierwszy 

eksperymentalny twór KREATORA (istoty wyższej niż wszystko co istnieje w 

materii, nawet Suari). Stworzenie LUSTER umożliwiło nam zajrzenie do kuchni 

TWÓRCY i poznanie naszego prawdziwego początku.  

TEORIA 3 

Kosmiczne czarne dziury, według niektórych naukowców, działają jak wielkie 

skanery kosmiczne, które prześwietlają każdą materię jaką napotkają ich 

promienie kosmiczne. Powodując tym samym niepełną duplikacje wszelkiej 

materii. Tak wykonane odbitki są wsysane w ich wnętrze do Świata 

równoległego, który cały czas jest powiększany o kolejne nowe obszary, rzeczy i 

organizmy.  

TEORIA 4 

ŚR rozwijał się równolegle i identycznie wraz z naszą 

rzeczywistością. Jednak jakieś zdarzenie, jakaś 

katastrofa, która prawdopodobnie wydarzyła się u nich w 

44’ pod koniec II wojny światowej, zmieniła ten 

wszechświat w przerażającą karykaturę. Nikt nie jest w 

stanie stwierdzić czym mogła być ta katastrofa, jednak 

musiała mieć gigantyczny wpływ na przestrzeń, czas jak i 

całą materię w ŚR. Skąd znamy przypuszczalną datę 

wydarzenia? Naukowcy będący częścią wielu ekip 

pionierów, w czasie wielu ekspedycji, znajdowali 

technologię należącą właśnie do czasów lat 40’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ … to nie jest druga strona naszej 

rzeczywistości. To nie jest nawet 

niedorobiona karykatura! To PIEKŁO! 

PIEKŁO BRACIA I SIOSTRY! Piekło, które 

postanowiło w końcu ukazać się w całej 

swej okazałości. To tylko kwestia czasu 

gdy przez bramy przejdą demony, 

demony, które będą zbierać żniwa za 

nasze grzechy! A przejdą ich legiony i 

będą głodne! Spragnione naszych ciał! 

Sam je widziałem, widziałem na 

własne…” 

PROROK KULTU PRZEJŚCIA 

 

„ … nie, nie, NIE! Nie wierzcie tym, którzy 

mówią, że Piekło powstało dzięki 

ludziom! Dzięki ludzkiej technologii! 

Przecież technologia nie potrafi stworzyć 

drugiego wszechświata, nie potrafi 

tworzyć  duszy! Żadna technologia, 

nawet Suari nie potrafi uczynić czegoś 

takiego. Ci, którzy tak sądzą, już należą 

do demonów. Bo kto przy zdrowych 

zmysłach i czystej duszy mówiłby, że 

czarne jest białe, a białe jest czarne!” 

PROROK KULTU PRZEJŚCIA 

 

„Tak, byłem tam! Większej nędzy i 

dewastacji nie widziałem nawet w 

naszym świecie. To co dzieje się u nas to 

jest jak plac zabaw dla niesfornych dzieci. 

Tam nie ma dobra. Wszystko jest 

przesiąknięte smutkiem i trwogą. Jasna 

cholera! Tam nawet woda z górskich 

źródeł smakuje jak najgorszy, 

nieprzefiltrowany syf. Każda godzina jaką 

musiałem przeżyć po drugiej stronie, to 

było istne piekło. Nie ma takiej siły abym 

tam wrócił. Za żadne bajty!” 

OCHOTNIK IX GRUPY EKSPEDYCYJNEJ 

 

„Świat równoległy daje tak dużo 

możliwości w poznawaniu nowych 

mutacji każdego rodzaju żywych 

organizmów, że 72 godziny pobytu to 

stanowczo za mało. Rozumiem kwestie 

zagrożenia, bo w trakcie pobierania 

próbek mój asystent został pożarty przez 

coś podobnego do mchu lub glonów. 

Miał na imię chyba Hang czy Cang.” 

NAUKOWIEC GRUPY EKSPEDYCYJNEJ 

SPECJALISTA BADAŃ NAD DNA 
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CZYM JEST ŚWIAT RÓWNOLEGŁY. RÓŻNICE. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA. 

 

RÓWNOLEGŁA NATURA  

Powstanie ŚR odcisnęło bardzo dramatyczne piętno na wszystkim co 

żyje. Dotyczy to też natury, która zmieniła się nie do poznania. Każde drzewo, 

każdy krzak czy każde zwierzę stało się bardziej niebezpiecznie i nie jest tym 

czym jest w ŚRz (Świecie Rzeczywistym). To wszystko za sprawą zmian 

genetycznych, które powstały w wyniku duplikacji. Oczywiście, znajdą się na 

pewno przypadki gdzie zmiany są praktycznie niewidoczne na zewnątrz czy 

nawet w całości organizmu. Jednak zawsze są jakieś zmiany. Niestety przeważnie 

są to bardzo złe zmiany. 

Według nieoficjalnych danych naukowych najczęstszymi 

zmianami u ludzi są modyfikacje zewnętrzne. Jest to 

najczęściej zwiększenie ilości kończyn lub pojawienie się 

innych, niesklasyfikowanych fragmentów ciała. Można 

tutaj wymienić takie elementy jak czułki w okolicach 

pleców, otwarte na kilka centymetrów pory skórne 

umieszczone na ramionach lub bezwładne, wydłużone i 

elastyczne narządy, zwane też potocznie mackami. 

Występują też dość często zmiany kostne takie jak rogi lub 

wynaturzone do niespotykanych rozmiarów odnóża 

ludzkie, co w efekcie wygląda tak, jak gdyby dany osobnik 

chodził na szczudłach. Takie zmiany długości dotyczą też 

rąk czy szyi.  

U zwierząt najczęściej spotykane zmiany odnosiły się do głów i uzębienia. Jednak 

niejednokrotnie pojawiały się też żywe organizmy z problemem gigantyzmu. 

Takie istoty osiągały przerażająco wielkie rozmiary ciała. Nie można stwierdzić 

jednoznacznie dlaczego największe zmiany odnoszą się do głów tych stworzeń.  

Być może jest to tylko przypadek, a być może zbyt mała ilość obiektów 

doświadczalnych. 

RÓWNOLEGŁA TECHNOLOGIA 

W ŚR technologia stanęła prawdopodobnie na poziomie tej z roku 1944. 

Po prawdopodobnej duplikacji, nieliczne grupy ludzi próbowały jakoś ruszyć do 

przodu, jednak w żadnym przypadku nie zdało to egzaminu. Za każdym razem 

świat okazywał się silniejszych od tych, którzy chcieli ruszyć z miejsca. 

Genetyczne wady, niebezpieczne otoczenie i bardzo niebezpieczni sąsiedzi, 

niszczyli wszystko co mogło powstać na nowo. Ten świat nie nadaje się do 

rozwoju, czegokolwiek.  

Oczywiście powstaje w tym momencie bardzo ważne pytanie, dlaczego 

technologia stanęła w roku 44’? Niestety nikt nie zna odpowiedzi. Najgorsze 

jednak z tego wszystkiego jest to, że ten fakt przeczy przynajmniej dwóm 

głównym teorią kreacji ŚR.    

 

„… żaden człowiek nie jest w stanie 

przeciwstawić się temu co czyha po 

drugiej stronie bram. Żadna armia, czy to 

korporacyjna czy jakaś inna, nie ma tylu 

ludzi i takiego sprzętu, aby zatrzymać 

pochód który nadciąga. Przerażające 

istoty, wyjęte wprost z horroru przejdą 

przez bramy prowadzone przez swego 

wybrańca. Kim On jest? Zapytacie się 

pewnie. Przybiera różne formy i różnie 

nazywają go Ci, którzy jeszcze wegetują 

po drugiej stronie. Jednak najczęściej 

pada jedno imię „Inimicus”. 

PROROK KULTU PRZEJŚCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„To jest grube gówno. Jeszcze takiej 

masakry nie widziałem. Nawet starcie 

mojego byłego oddziału z patrolem 

Krabów. Kurwa, to była rzeź. Przeżyłem 

tylko ja i jeden z operatorów starego 

mecha. Ale ten Świat Równoległy, to jest 

jakiś pieprzony poligon. W pewnym 

momencie broniliśmy ekspedycji przez 

trzy godziny ciągłego ataku przeróżnych 

istot. W pewnym momencie mieliśmy 

wrażenie, że te kreatury ktoś lub coś 

nawołuje do szturmu. Gdyby nie 

otworzenie zawczasu portalu przejścia, 

było kurwa po nas”. 

ŻOŁNIERZ GRUPY EKSPEDYCYJNEJ  

 

FRAGMENTY…  
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RÓWNOLEGŁA INFRASTRUKTURA 

W ruinie. Zawalone budynki, mosty i tunele. Wszystko uszkodzone na wszelkie 

możliwe sposoby. Zbrakowane fundamenty, nieistniejące przęsła mostów, 

uszkodzone ściany nośne. Zbrakowane struktury tam i innych ważnych obiektów 

strategicznych. Nic co istnieje w świecie partyzantów, nie jest całe w ŚR. 

Uszkodzenia oscylują między wybrakowaniem atomów w cząsteczkach, a 

gigantycznymi dziurami na powierzchni urządzeń lub budowli. Nigdy nie 

wiadomo na co można natrafić.  

Transport energii elektrycznej z wykorzystaniem przewodów w ŚR jest 

niemożliwy w wielu przypadkach. W wielu też przypadkach, urządzenia 

wytwarzające prąd czy to tamy czy silniki lub akumulatory, też nie działają tak 

jak powinny lub wcale. Dlatego trzeba mieć niebywałe szczęście, aby natrafić na 

coś działającego prawidłowo. 

W niektórych, bardziej osobliwych przypadkach okazuje się, że pomieszczenia 

czy drzwi zmieniły całkowicie swoje położenie. Tego typu sytuacje zdarzają się 

rzadko, jednak zostały już potwierdzone. Doszło nawet do tego, że któraś z 

ekspedycji odnalazła budynek rządowy o strategicznym znaczeniu w miejscu 

oddalonym o ponad 200 km od prawidłowego położenia. 

Sytuacja staje się naprawdę dziwna, gdy zaczynamy rozmawiać 

o raporcie „Hiroshima66”. Okazuje się bowiem, że mimo, iż 

bomba Little Boy nie została nigdy zrzucona w ŚR na miasto, to i 

tak jest tam wypalona i napromieniowania ziemia. Jednak to nie 

koniec niesamowitości. Całe nietknięte i opuszczone miasto 

znajduje się w gigantycznej, nieistniejącej w naszej 

rzeczywistości jaskini, pod terenem eksplozji. 

Raport „Kraina bez słońca” nawiązuje do przedziwnego zjawiska, które pojawiło 

się niedaleko miasta Guidonia Montecelio, we Włoszech. Nazwa tego 

dokumentu jest całkowitym przeciwieństwem tego, co się tam dzieje. Nauka nie 

jest w stanie wyjaśnić dlaczego tylko tam, nigdy nie zachodzi słońce. Mimo, że 

wszystkie prawa fizyki i natury nadal praktycznie obowiązują. Promień „Krainy” 

ma około 50 km.    

Takich przypadków jest na pewno więcej, jednak ilość ekspedycji z każdym 

rokiem zmniejsza się drastycznie. Co dokładnie jest powodem takiego stanu 

rzeczy, tego żadna korporacja nie chce powiedzieć. Krążą pogłoski o tym, że 

pionierzy, którzy zbyt długo przebywają w ŚR zapadają na dziwną chorobę lub 

dotyka ich wiele przeróżnych i często bolesnych zmian fizycznych. Oczywiście te 

informacje również są niepoparte żadnymi oficjalnymi dokumentami czy 

wypowiedziami wyższych osobistości wszystkich korporacji. Prawdę 

powiedziawszy, jedynym niezaprzeczalnym faktem jest to, że ŚR istnieje i 

stanowi nie tylko wielką zagadkę dla naukowców ale i gigantyczne zagrożenie 

dla naszej rzeczywistości. 

 

    

„To nie było tylko nietknięte, opuszczone 

ludzkie miasto. Może tylko mi się tak 

wydawało lecz miałem wrażenie, że te 

miasto nigdy nie posiadało w sobie, 

żadnego żywego człowieka. Żadnej żywej 

istoty ludzkiej, będzie poprawniej. 

Czułem w śród tych budynków i na 

ulicach coś, co otrzymało nawet swoją 

nazwę od pewnego znanego pisarza. 

Taką OBECNOŚĆ nazwał on „nieopisaną 

grozą. 

Żeby było jasne, nie jestem człowiekiem 

strachliwym. W swoim życiu widziałem 

nie jednego mutanta czy przerażające 

efekty prac biologów czy innych 

genetyków. Jednak te miasto, ten 

przerażająco pusty i cichy obszar miał w 

sobie coś złego. Do dzisiaj nie wiem czy 

tylko mi się wydawało, czy faktycznie te 

miasto jest siedliskiem czegoś 

przerażającego”. 

CZŁONEK EKSPEDYCJI. RAPORT 

„HIROSHIMA66” 

 

 

 

 

„ Gdy przybyliśmy na miejsce był jeszcze 

dzień i wszystko wyglądało całkowicie 

normalnie. Bez żadnych odchyleń od 

normy pod względem geologiczny, 

fizyczny czy astronomicznym. Środek 

dnia jak w każdym miejscu na ziemi. 

Jednak gdy mijały kolejne godziny, a 

nasze zegary na T.E. pokazywały, iż noc 

już powinna pukać do naszych drzwi, na 

zewnątrz kompletnie nic się nie zmieniło. 

No dobrze. Zmieniła się jedna zasadnicza 

rzecz. Mimo, iż nie było na niebie słońca 

to teren był tak samo oświetlony jak w 

godzinach porannych. 

Wszelkie testy i badania polowe, które 

przeprowadziliśmy, nie wykryły żadnej 

anomalii. Tak jak gdyby tylko nam się 

wydawało, że świeci słońce i, że jest 

jasno. Mimo, że faktycznie tak było. 

CZŁONEK EKSPEDYCJI. RAPORT 

 „KRAINA BEZ SŁOŃCA” 
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RÓWNOLEGŁE PAŃSTWA 

Nie istnieje żadne państwo. Nie istnieją żadne większe skupiska ludzi. Nie 

istnieje nic co mogłoby świadczyć, że wcześniej ludzie byli ucywilizowanym 

społeczeństwem, które posiadało kulturę i technologię, historię oraz jasną 

przyszłość. Istnieją tylko zbrakowani ludzi, których egzystencja opiera się na 

przeżyciu kolejnego dnia. Ziemia barbarzyńców i szaleńców. Świat równoległy. 

 

RÓWNOLEGLI LUDZIE 

Żaden człowiek w ŚR nie jest „cały”. Niektórzy nie posiadają rąk, inni oka lub 

uszu. Jeszcze inni mają wady w unerwieniu lub głęboko genetyczne, które 

przekształciły ich ciała w zupełnie coś innego. Pojawili się nagle z wielkim 

mętlikiem w głowie, z wadami, których do tej pory nie posiadali. Żaden człowiek 

nie był gotowy na taką tragedie. Dorośli pojawili się jako dorośli, a dzieci jako 

dzieci. To wystarczało, aby całą ludzkość pogrążyć w chaosie. Czy na ŚR 

przychodzą jeszcze jakieś dzieci? Tak, ale mały ułamek przeżywa. Czy mają też 

wady genetyczne swoich ojców i matek? Niestety 

tak. Chodź na ten temat Korporacyjni naukowcy 

podobno wiedzą więcej. 

 

ZASTOSOWANIA ŚWIATA RÓWNOLEGŁEGO 

Świat równoległy mimo swoich wad i 

niedoskonałości nadal jest używany przez ludzi z 

prawidłowej rzeczywistości. Niektórzy manerzy 

posiadają zdolności przemieszczenia się między 

światami*, jednak od ich mocy zależy jak długo 

mogą przebywać w świecie równoległym. Takie 

umiejętności są bardzo rzadkie oraz wręcz 

bezcenne.  

Korporacje jak i osoby prywatne używają świata równoległego jako kopalnie 

zasobów. Mimo, że to nadal jest świat niedoskonały w każdym calu, da się z 

niego wyciągnąć jeszcze wiele dóbr naturalnych jak i technologii.  

Czasem z ŚR są ściągani ludzie do nie do końca etycznych celów. Najczęściej jako 

dawcy organów lub worki testowe, chodź tych ostatni nie brakuje i w świecie 

rzeczywistym. Ludzie są też potrzebni w innym celu. Czasem używani są jako 

zamienniki, tak aby podstawić kogoś w miejscu kogoś ważne. I nie ważne, że 

człowiek z ŚR może być wybrakowany, taki brak elementów można wypełnić 

zaawansowaną technologią korporacji.  

ŚR jest też poligonem doświadczalnym i jednym wielkim laboratorium gdzie 

testowane są nowe bronie lub środki chemiczne. Często też zdarza się, że ludzie 

z ŚRz badają wszelkie anomalie z ŚR w celach czysto naukowych, aby rozwijać 

konkretną dziedzinę nauki w swoim świecie.   

  

 

„Najtrudniejsze z tego wszystkiego jest 

przenoszenie próbek doświadczalnych z 

ich świata do naszego. Takie działanie 

wymaga posiadania specjalnych 

pojemników posiadających własne pole 

ochronne. Wszystko co zostaje 

przeniesione z tamtej strony do nas, bez 

tego pola po prostu się rozpada. Znika 

nie pozostawiając po sobie, żadnego 

śladu. Nic, kompletnie nic. Oczywiście 

działa to też w drugą stronę. Wszystko 

jest przeniesione od nas do nich, musi 

być lub posiadać pole ochronne.” 

NAUKOWIEC II GRUPY EKSPEDYCYJNEJ 

SPECJALISTA BADAŃ NAD DNA 
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CZAS W ŚWIECIE RÓWNOLEGŁYM 

ŚR powstał w momencie pierwszego użycia prototypu wrót teleportacyjnych 

trzeciej rzeszy, a było to w roku 1944. Od tamtej pory czas leciał tak samo, jak w 

ŚRz. Dlatego partyzanci zaczynający swoje przygody w dowolnym okresie czasu 

od roku 1960 (pierwsze kontrolowane przejście do ŚRz) przechodząc, wchodzą 

w ten sam moment chwili. 

 

TECHNOLOGIA PRZEJŚCIA DO ŚWIATA RÓWNOLEGŁEGO 

W rzeczywistości pierwsze kontrolowane przejścia do ŚR rozpoczęły się w roku 

1960, przeprowadzane przez amerykanów, jednak to nie jest niczym pewnym.  

Oczywiście samo przejście do ŚR i jego data też nie jest pewniakiem. Ważne jest 

to, że tą technologie posiadają teraz wszystkiego ważne korporacje, a czasem i 

pojedynczy acz potężni Man-erzy. Ta technologia, te bramy nazywają się 

LUSTRAMI. 

Każdy człowiek, grupa czy większy oddział przechodzący przez LUSTRO 

umożliwiające przejście większej ilości ludzie i sprzętu, musi posiadać jednego 

Man-era. Man-erzy utrzymują wokół siebie lub oddziałów pole 

elektromagnetyczne, które uniemożliwia rozpad się elementów nie będących 

cząstką tamtego świata. Tymi elementami jest wszystko to co pojawia się z 

świata rzeczywistego. Czym potężniejszy Man-er tym dłużej oddział lub on sam 

może przebywać w ŚR.  

Niektórzy Man-erzy potrafią przechodzić do ŚR bez użycia LUSTER. Wykorzystują 

do tego swoje zdolności elektromagnetyczne, aby wytworzyć dziurę między 

światami i dokonać przejścia. Jednak jest to bardzo wymagająca umiejętność i 

nie wszyscy są do niej odpowiednio rozwinięci.  

Powrót do SRz działa w formie kontrolowanego rozpadu 

cząsteczek całej ekspedycji jak i pojedynczego człowieka i 

przeniesienie ich do ŚRz. Tą kontrole prowadzi Man-er, który 

przenosi wszystkich, łącznie z sobą. 

I tak, nie da się powrócić z ŚR bez Man-era. 

 

PRZEBYWANIE W ŚWIECIE RÓWNOLEGŁYM 

Są dwa sposoby, aby przebywać w ŚR. Oba są czasowe i bardzo łatwe do 

zepsucia. 

Sposób nr.1 

MAN-er tworzy pole siłowe wokół grupy lub pojedynczych ludzi, aby utrzymać 

ich cząsteczki w jednym miejscu podczas przejścia jak i w czasie wędrówki w ŚR. 

Czym potężniejszy manipulator energii tylko dłużej potrafi utrzymać pole siłowe, 

a tym samym dłużej przebywać w ŚR.  

 

 

„… często zadajecie mi pytania „Mistrzu, 

więc co zrobimy gdy przyjdzie Inimicus? 

Gdy przyjdą jego legiony i rozpoczną 

piekielny pochód po naszej 

rzeczywistości? Jak się przygotować, 

gdzie się skryć?”. Teraz wam 

odpowiadam, bo musicie to wiedzieć. 

Ten dzień się zbliża, gdy wezwę was 

wszystkich do wielkiej sali. Wtedy to 

podzielę was na tych, którzy pójdą ze 

mną przywitać króla królów, i na tych 

którzy rozpoczną tworzenie nowego 

świata, świata gotowego na przyjście 

pana z drugiej strony. To będzie żmudna 

praca i wiele ciężki dni nas czeka, ale 

uwierzcie mi, moi bracia i siostry! Będzie 

warto!”. 

PROROK KULTU PRZEJŚCIA 

 

„… przeraża mnie. Jeżeli zabrakło by nam 

jedzenia, albo energii w T.E. w czasie 

pobytu w tym piekle, to byłby koniec. 

Jeden z ochotników wyszedł po za sferę 

ochronną uciekając przed atakiem. 

Biedak dosłownie rozpadł się na moich 

oczach. W całkowitej ciszy.” 

OCHOTNIK GRUPY EKSPEDYCYJNEJ 

 

 

 

FRAGMENTY…  
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Sposób nr.2 

Technicy opracowali specjalną modyfikacje T.E. która potrafi utrzymać w 

spójności cząsteczki właściciela podczas wędrówki po ŚR. Czym nowsza 

modyfikacja T.E. tym ten czas jest dłuższy. Oczywiście te modyfikacje nie 

pozwalają na przejście ani powrót. 

 

SUARI W ŚWIECIE RÓWNOLEGŁYM 

Pewnym jest to, że Suari z jakiś powodów nie posiadają swojej kopi w ŚR. Jak do 

tej pory naukowcy wymyślili tylko jedno wytłumaczenie takiej sytuacji. Suari jako 

istoty czysto energetyczne muszą istnieć w obu światach naraz bo od samego 

początku widać ich umiejętności przemieszczania się po za czasem i przestrzenią. 

To nasuwa kolejne pytanie, czy aby ŚR powstał dopiero w momencie użycia wrót 

teleportacyjnych? 

 

KOHORTA I INNE RASY W ŚWIECIE RÓWNOLEGŁYM 

Po drugiej stronie istnieje dokładnie wszystko to co po naszej, więc istnieje też 

kohorta jak i inne rasy. Jednak na tym kończą się podobieństwa. Ponieważ ŚR 

posiada wady w każdym przedmiocie czy nawet cząstce molekularnej, wszystkie 

rodzaje technologii są niekompletne i nie spełniają w pełni swoich ról. Dlatego 

naukowcy zakładają, że po drugiej stronie nie istnieją sprawne i działające statki 

kosmiczne czy inne przedmioty, dzięki którym można poruszać się w czeluściach 

kosmosu. Oczywiście są to tylko założenia, bo jak do tej pory nie udało się 

przetransportować na drugą stronę statku kosmicznego i to sprawdzić.  

Niestety, jak do tej pory żadna ekspedycja nie natrafiła na ani jednego żołnierza 

kohorty. Czy ta informacja jest optymistyczna? To już zależy, w jaki sposób 

spojrzymy na taką informację. Co by nam to dało, gdyby okazało się, że kohorta 

nigdy nie dotarła na ziemie, po drugiej stronie? Czy gdybyśmy znali położenie 

ojczystej planety krabów, moglibyśmy jakoś tą wiedzę wykorzystać? W tym 

momencie nasuwa się też inne pytanie. Czy skoro my wiemy o istnieniu ŚR to czy 

kohorta też o tym wie?  

Jeżeli chodzi o pozostałe rasy zamieszkujące ŚR to sprawa prawdopodobnie 

wygląda identycznie jak u kohorty. Jednak należy pamiętać, że jest to tylko 

kwestia domysłów naukowców. Nasza rzeczywistość nie posiada żadnych 

dowodów dotyczących innych ras, jedna to nie oznacza, że one nie istnieją na 

ziemi. Może po prostu jeszcze ich nie spotkaliśmy podczas wszystkich 

ekspedycji?  

 

 

 

 

 

„Tak, jestem zmęczony! Bo ileż można 

prosić was abyście chodzili i nawoływali 

nieuświadomionych! Ileż razy muszę 

wam przypominać, że garstka nawet 

najgorliwszych nie przygotuje tego co 

przed nami musi powstać! Nie mamy 

czasu aby działać półśrodkami! Nie 

mamy czasu na wątpliwości! Dlatego 

powiadam wam! Jeżeli będziecie musieli 

przekonać kogoś wartościowego do 

naszej sprawy to nie wahajcie się! Użyjcie 

wszelkich możliwych metod, aby to 

uczynić! A gdy to nie będzie przynosić 

owoców, wiecie co macie zrobić. Jeżeli 

ktoś nie jest z nami, nie jest godzin nadal 

chodzić po tej stronie rzeczywistości!” 

PROROK KULTU PRZEJŚCIA 

 

„Jeżeli chodzi o rozmiary tych istot to 

obawiam się, że nie mają granic. W 

pewnym momencie naszego „spaceru” 

zauważyliśmy wielki podłużny cień, 

między dymem, który spowijał gęsty niski 

las. Nie wiem co dokładnie tam płonęło, 

ale kontury tego czegoś były olbrzymie. 

Obawiam się, że żadna konwencjonalna 

broń, którą posiada nasza korporacja, nie 

zdołałaby zagrozić tej istocie.” 

ŻOŁNIERZ II GRUPY EKSPEDYCYJNEJ  

 

„Każda lokacja do której doszliśmy, była 

karykaturą miejsca w naszej 

rzeczywistości. To wszystko wyglądało 

tak jakby, ktoś stworzył tamten świat 

jako próbę kreacji wszechświata, a gdy 

zrozumiał gdzie tkwią najważniejsze 

błędy, zaczął tworzyć wszystko od nowa. 

Nasza rzeczywistość powstała jako te 

dzieło idealne, jednak dopiero po 

wykreowaniu wersji próbnej, czyli Świata 

Równoległego. Nawet teraz gdy o tym 

myślę, przechodzą mnie dreszcze.” 

OCHOTNIK GRUPY EKSPEDYCYJNEJ 
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OFICJALNE-UDOKUMENTOWANE EKSPEDYCJE 

PODZIAŁ KORPORACYJNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS TRAWANIA: 2 GODZINA  

CEL: PRÓBNE PRZEJŚCIE/POWRÓT, SPRAWDZENIE TECHNOLOGI PODRÓŻY 

ZAŁOGA: 10 PIONIERÓW  

WYNIK: 5 OFIARY. OGÓLNY CEL OSIĄGNIĘTY 

WNIOSKI: 

Zwiększenie ilości personelu ochrony.  

CZAS TRAWANIA: 30 MINUT   

CEL: PRÓBNE PRZEJŚCIE/POWRÓT, SPRAWDZENIE TECHNOLOGI PODRÓŻY, 

OKREŚLENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

ZAŁOGA: 6 PIONIERÓW  

WYNIK: 2 OFIARY. CEL OSIĄGNIĘTY 

WNIOSKI: 

Stworzenie dokumentacji normującej 

bezpieczne wejście i wyjście z ŚR. 

Zwiększenie ilości personelu ochrony. 

Wdrożenie specjalnego szkolenia dla 

Pionierów.  

WSPÓLNOTA 

K.KATANA 

CZAS TRAWANIA: 1 MINUT 

CEL: PRÓBNE PRZEJŚCIE/POWRÓT, SPRAWDZENIE TECHNOLOGI PODRÓŻY, 

OKREŚLENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

STAN OSOBOWY: 2 PIONIERÓW 

WYNIK: 2 OFIARY. CEL NIEOSIĄGNIĘTY 

WNIOSKI: 

Udoskonaleni technologii przejścia jak 

i samych LUSTER. 

D.LINKOLNA 

CZAS TRAWANIA: 5 SEKUND 

CEL: PRÓBNE PRZEJŚCIE 

STAN OSOBOWY: 1 PIONIERÓW 

WYNIK: 1 OFIARA. CEL NIEOSIĄGNIĘTY 

WNIOSKI: 

Udoskonaleni technologii LUSTER.  

R.RĘKA 

I EKSPEDYCJA 2060 

 

I EKSPEDYCJA 2065 

 

I EKSPEDYCJA 2066 

 

I EKSPEDYCJA 2066 

 

CZAS TRAWANIA: 2 DNI 

CEL: KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ W OBRĘBIE STREFY A ORAZ STREFY BUFOROWEJ 

B. 

ZAŁOGA: 20 PIONIERÓW 

WYNIK: 3 OFIARY, 2 RANNYCH. CEL OSIĄGNIĘTY 

WNIOSKI: 

<BRAK DANYCH> 

K.KATANA 

IV EKSPEDYCJA 2066 

 

K.KATANA CZAS TRAWANIA: 7 DNI 

CEL: POWIĘKSZENIE STREFY D ORAZ E. PRÓBA ZAŁOŻENIA STAŁEJ PLACÓWKI 

ZAŁOGA: 50 PIONIERÓW 

WYNIK: <BRAK DANYCH> 

XX EKSPEDYCJA 2090 

 

WNIOSKI: 

<BRAK DANYCH> 
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PLOTKI, PLOTECZKI ZE ŚWIATA RÓWNOLEGŁEGO 

 

Podobno istnieje kilku Man-erów zabójców specjalizujących się w zabijaniu 

celów w naszej rzeczywistości, strzelając z ŚR. Nie mają jakiejś specjalistycznej 

broni, ale podobno jest kilka technik manipulowania energią, która umożliwia 

takie magiczne i przerażające sztuczki.  

Podobno Baba Jaga ze wschodu egzystuje w dwóch wymiarach równocześnie. 

Jej forma nie jest jednak rozdzielona, a obecna jako jedność i w ŚR jak i ŚRr, w 

tym samym momencie. Ta plotka tłumaczyłaby niektóre jej legendarne 

umiejętności jak i samą przerażającą obecność.  

Podobno Syndykat Aryjski w jakiś niezrozumiały sposób uratował Hitlera przed 

samobójstwem w ŚR, gdy w świecie rzeczywistym odbicie wodza wykonało 

śmiertelny strzał w głowę. Dlatego plotka na temat wiecznie żywego Adolfa 

mogła i może być prawdą. 

Podobno wiele bestii, które teraz panoszą się po naszej rzeczywistości w 

rzeczywistości pochodziło z ŚR.  Niestety nie istnieje plotka, która by ubogaciła 

ten temat w odpowiedz na pytanie, ale w jaki sposób się tutaj znalazły? 

Podobno Elvis żyje i ma się dobrze. Aktualnie znajduje się gdzieś na pokładzie 

jakiegoś prywatnego, wycieczkowego krążownika międzygwiezdnego. 

Oczywiście jest to Elvis z ŚR i być może jest też w jakiś sposób zbrakowany, ale 

kto by się tam przejmował, przy formacie takiej gwiazdy!? 

Podobno Rzeczpospolita Narodów szkoli Oddział Specjalny Wojsk Między-

Wymiarowych ( w skrócie OSWMW) do wykonywania karkołomnych misji z 

użycie przejścia konkretnej trasy w ŚR. Chodzą słuchy, że mają już kilku 

komandosów i dwóch Man-erów, przeszkolonych do wykonywania krótkich 

misji zwiadowczych oraz eliminacji pojedynczych celów.  

Podobno Syndykat Katana stworzył już stałą strukturę wojskową i laboratorium, 

wraz z stałą kadrą w ŚR. Jak mówią ludzie, ich technologia umożliwia 

nieograniczony czasowo pobyt rzeczy i osób w świecie równoległym. Większość 

plotek zaznacza też, że bez większych uszczerbków na zdrowiu.  

Podobno w naszej rzeczywistości pojawiły się dzieci z wrodzony talentem do 

naturalnego przechodzenia z ŚRz do ŚR i z powrotem. Środowiska naukowców 

podkreślają jednak, że taka możliwość mogłaby wystąpić tylko wtedy gdy matka 

lub ojciec pochodziłby z drugiej strony.  

Podobno Rdzawa Ręka próbowała wprowadzić swój ustrój po stronie ŚR i 

właśnie przez to wszystko się rozdupło. 

Podobno Stalin został przeniesiony z ŚR do ŚRz. Jednak gdy zobaczyło co się 

odwaliło z całym światem i, że głównym przeciwnikiem ludzkości nie jest głód 

ani bieda tylko obcy, stwierdził, że to pierdoli i wrócił do swego wymiaru.  

  

 

 

„… jak zdobywam tak cenne informacje? 

Tak w gruncie rzeczy jest to tajemnica 

zawodowa. Jednak mogę zdradzić kilka 

prostych sposobów. Zaczynamy na 

przykład od tego, że trzeba dużo chodzić 

po różnych miejscach, gdzie jest dużo 

różnych osób, które dużo gadają. Dajmy 

na to jakieś zajazdy czy speluny. Ja sam 

mam swoje sześć takich miejsc, do 

których cyklicznie wracam po 

najświeższe informacje. No wie Pan, ja 

nie podchodzę do nikogo i się nie pytam, 

co pan wie ciekawego. Nie! Ja siadam z 

jakimś miejscowym trunkiem i tylko 

słucham co tam ludzie dookoła gadają. 

Nawet Pan nie zdaje sobie sprawy ile 

można ciekawych rzeczy usłyszeć!” 

TYPOWY PLOTKARZ Z ŚWIATA 

RZECZYWISTEGO 

 

„… skąd to wszystko wiem? To może 

zaczniemy od tego, kto pyta? Chcesz 

powiedzieć, że prowadzisz gazetę w roku 

2125? No, powiedzmy, że Ci uwierzę. 

Chyba mnie nie bajerujesz co? No, na 

takim zadupiu to bym się zdziwiła, ale 

dobra. Powiem tobie może o jednym 

sposobie. Najlepsze plotki rodzą się w 

korporacjach, a konkretnie w 

podniebnych miastach. Tam jest wręcz 

wylęgarnia tych pikantnych informacji. Ja 

co jakiś czas szukam dorywczych prac dla 

tych korpo-zjebów i właśnie wtedy gdy 

sprzątam, czy przerzucam tony starych 

papierów lub przeglądam prehistoryczne 

dane w poszukiwaniu tego co mi zlecono, 

słucham co mówią stali pracownicy. 

Wiesz, ci co zęby zjedli w swoim dziale 

czy członie firmy bądź piętra, zależy jak są 

podzieleni. Tacy ludzie mówią dużo i 

ciekawie, bo wśród swoich czują się 

bezpiecznie. Owszem! Muszą bardzo 

uważać na donosicieli, ale to gra warta 

ryzyka! Tak sobie luźno i bez skrępowania 

pogadać ze starym znajomym o nowinka 

z dolnego lub górnego piętra!”   

TYPOWA PLOTKARA Z ŚWIATA 

RZECZYWISTEGO 
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DODATKOWA ZAWARTOŚĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDYNA KOPIA- Niestety. Życie nie obdarzyło Ciebie kopią w ŚR. Powiem nawet 

więcej. Nie tylko nie masz tam kopi, ale nigdy Twego alter JA tam nie było, a to wpływa 

na jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli chociaż na chwilę pojawisz się w ŚR to przestaniesz 

istnieć. Po prostu, ot tak. „ Ten chłopak zawsze mówił coś takiego, że czuje, iż jest 

sam jak palec na tym świecie. Mówił o tym tak głośno i często, że teraz dopiero 

mogę to zrozumieć. On jakimś dziwnym trafem nie posiadał własnego ja po drugiej 

stronie.” 

 

IDEALNIE SPÓJNY – Twoje JA z ŚR i ŚRz jakimś cudem się scaliło. Dlatego bez 

żadnych przedmiotów ani umiejętności Man-erów, możesz wędrować po ŚR bez 

ograniczeń czasowych. Lecz nadal musisz korzystać z technologii podczas przejścia, w 

jedną bądź w drugą stronę. „ Niby niczym od nas się nie wyróżniał, jednak był w obu 

światach, w tym samym momencie na raz. Prawdę powiedziawszy do tej pory tego 

nie rozumiem. Jak to w ogóle jest możliwe?” 

 

ZALETA 

WADA 

PARTYZANCI! 

Co jeszcze znajdziecie w dodatku, gdy pojawi się jego pełna wersja? 

- Nowe pochodzenie „Urodzony na granicy” w pełni kompatybilne z podstawowym podręcznikiem. 

- Nowa profesja „Dwu-wymiarowiec” z klimatycznymi umiejętnościami, które nadadzą tej profesji dużej dawki pikanterii. 

- Rozwinięcie istniejących już tematów związanych z ŚR. 

- Nie wykluczam też pojawienie się innych tematów.   

- Dwie lub kilka umiejętności dla Man-era. Jak do tej pory nie jestem w stanie określić liczby. 

- Oczywiście dalsza korekta tekstu. 

- Spis treści. 

- Być może jacyś nowi przeciwnicy (Ta kwestia pozostaje nadal otwarta. Od tego przecież jest ciągle tworzący się bestiariusz!) 

- Więcej klimatycznych tekstów. 

- Większy i osobny opis KULTU PRZEJŚCIA jako najbardziej wypływowej organizacji związanej z ŚR.  

- Jeżeli otrzymamy od was jakiś ciekawy feedback, który będzie pokrywał się z naszą wizją ŚR to zapewne ukaże się on w dodatku i zostanie też 

odpowiednio rozwinięty. 

 

Pozdrawiają! 

Vitalius i Kamael. 

 

 


