
Na okraji soustavy se objevila neznámá mimozemská Loď kulovitého tvaru. Podle skenerů je aktivní, ale nikam se nepohybuje.
Proč ji jdete prozkoumat? Protože 1-2: Loď nese stejné znaky jako tisíc let stará terraformovací technologie nalezená v několika
osídlených soustavách. Zjistěte co se dá. 3-4: Z Lodi byla na blízkou stanici vystřelena kapsle obsahující Nesmrtelnou Gardu.
Skončilo to až samozničením celé stanice. Zjistěte kdo, proč a jak je příště zastavit. 5-6: Zachytili jste nouzový signál z
pirátské lodi. “Pomoc, kontakt s mimozemskou lodi!…hčcht…škrchhht…(jiný hlas) nechoďte sem! Číhá tu Smrt!”

Tato Loď patří neumírajícímu Super-vědomí, pocházející zpoza černé díry, které se krmí na duších živých bytostí. To je bohem pro
několik mimozemských civilizací a využívá je jako vesmírné Rozsévače terraformovacích technologií, aby se všude urodilo co
nejvíc života a ona jej pak mohla pozřít...toto je jedna z lodí, řízená Neumírajícím Světlonošem v Jehím jméně, vezoucí náklad
terrafomovacích techno-semen určených pro možné sádko-světy.

Náhodná setkání
Házej při vstupu do místnosti nebo při nadměrném hluku/lelkování.

1) Zvuky strojů či orgánů, plíživé světlo (on/off), nářek trpících.
2) Přesouvání stěn, pohybující fresky, bleskový výboj energie.
3) Ztrápená duše (viz dole) - prosící o pomoc, žádoucí, otravná.
4) Ztrápená duše (viz dole) - zaseklá v situaci ze svého života.
5) Ztrápená duše (viz dole) - agresivní, telekineze, zvracení.
6) Jeden z Pirátů, hoď k10 a vyber Piráta, pokud ještě žĳe.
7) Dva Piráti, hoď 2k10 a vyber Piráty, pokud ještě žĳí.
8) Jeden z Nesmrtelné Gardy, pokud byl jeden zabit, tak je klid.
9) Jeden z Nesmrtelné Gardy, pokud byli zabiti oba, tak je klid.
10) Vyvolený, nezastaví se, dokud někoho neuloví.

Na další dva hody je pak setkání vyřazeno - je klid.

Ztrápené duše
Utrápené duše naskladněné v Zásobníku [N] se často manifestují na
Lodi, kvůli fyzickému a duševnímu utrpení, která zažili před svou
sklizní.
Jsou částečně schopní interagovat s fyzickým světem, ale ne vždy
jej vnímají. Jsou mezi nimi jak lidé, tak i nespočet mimozemských
civilizací, některé z nich patří dokonce mezi vymřelé druhy.
Většinou zmizí během 5-15 minut.

Piráti - posádka pirátského škuneru RoboRakev, kteří Loď našli jako první a rozhodli se jí vyrabovat
Polo-šílení strachy, ztracení v Lodi a neschopni se dostat pryč. Bylo jich 30, živých je posledních 10.
1) Argon Zlatoruký, Kyber-ruce a Vibro-sekera, Kapitán, Chamtivý, lakomý a schopný čehokoliv, aby přežil.
2) Jusoo Kruťák, Roto-šavle a Rail-bambitka, zamilovaný do pirátění a zabíjení, psychotický - v každém vidí nepřítele.
3) desátník Darin, beze zbraně, plast.trhavina, pacifistický pilot, zajatý piráty, odhodlaný získat zpět svůj starý život.
4) Laina “Boční salva”, těžký kulomet s posledním zásobníkem, lodní dělmistr, vystresovaná a s lehkým prstem na spoušti.
5) Wei Wei, ruční plasmový řezák, lodní technik, optimistická i navzdory situaci a zvědavá na mimozemskou technologii.
6) Emilio “Gurmán”, tranq. pistole, radioaktivní čepel, vystrašeně se skrývá a koho uspí, toho nechá jako oběť Světlonoši.
7) Dessa “Nebojsa”, teleskopická čepel a plazmové dělo nainstalované v Exo-Skelet místnosti [L], vražedné a ničivé šílenství.
8) Starsky “Učenec”, laserový skalpel a medkit, šíleně vystrašený, věří že je uzamčený v noční můře.
9) Skála, dvou-ruční mono-sekáček, masivní šestiraňák, mentálně zaostalý, tichý, bez cíle. Pozná kam vede jaká chodba v Lodi.
10) Tino Costano, laserová pistole, drogy, kredity, vystrašený ale hraje frajera, syn bohaté rodiny na útěku.

Nesmrtelná Garda - služebníci Světlonoše, zbavení vůle a tíhy rozhodnutí, oddaně trpící a vyčkávající
Každý trochu rozdílný a specializovaný, každý bohatě zdobený a každý velmi nebezpečný.
- Neumírající těla spojená se strojem poháněné utrpením nashromážděných duší.
- Každý jedinec má odolnost jako obrněné vozidlo a ničivou sílu jako zásahová jednotka.
- Po Lodi se aktuálně pohybují pouze dva a loví. Jeden navíc je v pirátské lodi [D].

Světlonoš - hrdý nositel vzniku života na křídlech zářící černé díry ve jménu svého pána zpoza prostoru a času
Mohutné zdobené humanoidní torzo s čtyřma rukama na 8-mi metrovém stonožčím kyber-těle s klepetem na konci.
- Vyvolený, jenž se dobrovolně spojil s démoní stonožkou zpoza černé diry.
- Vylepšený tak, že nejde prakticky zastavit (pokud nemáte například Kugelblitz řezák atd.). Cizí bytosti na Lodi bere jen jako
otravnou lovnou, jakmile někoho uloví, přesune se do [L], kde kořist umučí. Ostatní ignoruje, pokud si nezískají jeho pozornost.
Je velmi inteligentní, ale naprosto přesvědčený (právem) o své nadřazenosti.
- Pokud je zraněn, přesune se do [H], vyléčí se a vylepší tak, aby byl lépe připraven. Ignoruje všechny nástrahy Lodi, nic z nich
mu nemůže ovlivnit ani jej překvapit, chodby se před ním samy otevírají.

- Loď je kruhová s rotujícím prstencem. Celý její povrch
i vnitřek se neustále přesouvá a mění jako obrovská a
složitá rubikova kostka, složená nejen z krychlí, ale i
z kruhů, válců, trojúhelníků atd. Lidská mysl nedokáže
pochopit jaktože se loď nerozpadne, ale naopak drží
stále pohromadě a všechen interiér i exteriér si
zachovává vlastní identitu. Loď je samoopravující, pokud
není zničené Kugelblitz jádro [O] a Srdce [M].

- Loď je z neznámého černo-zlatého materiálu zdobeného
po všech površích složitými geometrickými ne-jednotnými
freskami vesmírných andělů, démonů, stonožek a černých
děr. Všechny místnosti v Prstenci a Okraji jsou
industriálně obrovské a v zásadě kruhové. Ve Středu jsou
velké jak kancelářské prostory.

- Světlo se tu plazí, jako by spíš teklo. Atmosféra je z
kysele smrdícího (a ledově chladného) oxidu uhličitého a
oxidu siřičitého. Lidé po pár minutách začínají mít
problémy s dýcháním až omdlí a umřou. Tuto atmosféru
dýchá silikonová forma života, což je Světlonoš.

- Atmosféře Lodi dominuje úctyhodná náboženská
technofilie, pocit věčné smrti a nekonečného podrobení.
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[N] Zásobník Trpících Duší
- Natěžené duše používané pro
oživení Nesmrtelné Gardy a při
Meditacích Světlonoše s Vědomím.

- Utrápené duše jsou zde při
každém hodu na tabulce Setkání.

- Hod 3-6 je dvojnásobně
intenzivní a nebezpečný.

[C1] [C1] [C1] [C1] Sila s teraformovacími
raketami
- Tři sila jsou prázdná
- Jedno je plné, ale všechny Techno-semena jsou
poházené po místnosti, některé jsou poškozené.

[A1] [A2] [A3] [A4] Zbraňová sila (dvě prázdná)
- Uvnitř je velké, hmotu a prostor trhající, Lodní dělo + Sádka chytrých duo-střel.
- Schopné vytvořit krátkodobou černou díru. V cíli se srazí, díry kolidují, zastaví, narostou, pohltí okolí a umřou.
- Pokud na Loď něco zaútočí, použĳe adekvátní odpověď k jeho zničení.

[M] Ovládací Místnost - Srdce
- Spousta oslnivých holo-obrazovek
- Velké zavěšené žĳící křeslo pro
Světlonoše.

- Mohutné vlhké pulzující tepny a
vibrující svazky datových
kyber-lan, protnuté
geometrickými data-orgány.

[B1] [B2] [B3] [B4] Kapsule Nesmrtelné Gardy
Natěsno vyskládané postroje pro různorodá humanoidní těla
ukotvené v letu schopné výsadkové kapsuli.
B1: Plná jednotka spících těl Nesmrtelné gardy - dvacet
konstruktů. Aktivují se při poškození.
B2: Plná těl, tihle jsou zaseklí v divných křečích a trhavých
závadách, mohou být nebezpeční náhodnými reakcemi.
B3: Prázdná i bez postrojů a bez kapsule.
B4: Těla jsou částečně zničena výbuchem a částečně aktivována.
Jsou zde stopy boje a krvavé zbytky pirátských těl.

[L] Rituální místnost
- Sem Světlonoš vodí úlovky. Mučí je a
Dušemi krmí Zásobník [N].

- Ze stěn vystupují různorodé kyber-
končetiny a děsivé nástroje.

- Všemu vévodí pulzující maso-mechanický
otvor nenasytně vsakující umučené duše.

- Vše má vlastní vědomí zaměřené na
bezmoc a utrpení.

[P] Světlonošův Válečný Vůz
- Osobní vesmírný stíhač s
vlastním vědomím.

- Ovládání skrz implantovaná
propojení s jeho vnitřno-
procesory.

- Pojme až pět lidí.
- Poslouchá nejsilnějšího,
žízní po svobodě volby.

[H] Med-Exo-skelet místnost
- Ze stěn vystupují různé kyber-končetiny a děsivé nástroje.
- Vše má své vlastní vědomí zaměřené na opravování a vylepšování.
- Všemu vévodí osvětlený kužel uprostřed.
- Kdo vstoupí do kuželu, bude úplně vyléčen/opraven a bolestivě vylepšen:
1 - Nesmrtelné Garda, tvá Duše je uzamčena v přerozeném těle,

jehož již nejsi nadále pánem.
2 - Nohy mají nyní klouby 360° a ostré drápy dokola,

schopné se zarýt do oceli.
3 - Ruce zbaveny kostí. Svaly a pokožka posíleny.

Protáhnou se 2cm otvorem, až 3m délka. Prsty mají sílu zlomit topůrko.
4 - Oči a část mozku nahrazeny strojem.

Poskytující echolokaci, bioscanner a subsonické slyšení.
5 - Kůže nahrazena průhlednou kamuflážní (12hod/1den) blánou

Lepivýmé končetiny.
6 - Pravé horní torzo přeoperována na kugelblitz řezák.

Paprsek, dosah 2m, čehokoliv se dotkne, to zmizí.

[G] Chladící místnost
- Všechny povrchy jsou pokryté

kluzkou vrstvou ledu.
- Z trysek po místnosti každou

chvíli vytryskne prudká
sprcha kapelného dusíku.

[E] Krystalická zahrada
- Rostlina na silikonové bázi produkující oxid
siřičitý.

- Složena z stonků a květů z pohyblivého
krystalického materiálu.

- Světlo se skrz ni zvláštně odráží, to
vyvolává v pozorovatelích těžké paranoidní
halucinace. Ty přetrvávají do další
místnosti (nebo déle dle doby vystavení).

[F] Technologická místnost
- Místnost plná mimozemských...věcí.
- Vše je divné, nikdo nechápe jak to použít.
- Určitě to bude cenné, min jako avantgardní
vesmírné živé umění. Nejspíš i nebezpečné.

[I] Meditační místnost
- Využívána pro psy-komunikaci s Vědomím.
- Zpomaluje se tu čas.
Tím víc, čím déle v ní jste.

- Uvnitř je mrtvý pirát s vybuchující
bombou. Kvůli zpomalení vybouchne
až(už) za 1 hodinu od vstupu postav.
Zabĳe vše v místnosti.

[O] Kugelblitz Jádro
- Uměle vytvořená černá díra, místo aby
světlo pohlcovala, tak vyzařuje radiaci,
která je usměrněná skrz štít z gama-zrcadel.

- Oslnivě zářící, NIC nevrhá žádné stíny.
- Myšlenky zde neskutečně rychle mizí a nikdo
není schopen si je udržet. Každá postava si
zde pamatuje maximálně 5 sekund nazpět.

[K1] [K2] [K3] Zásobníky hmoty
- Palivo pro černou díru.
- Dva plné, jeden prázdný.
- Supertěžké vzácné materiály,
hodnota vesmírné stanice.

1 Gravity
Atmo SO2 + CO2

[D] Pirátský škuner “RoboRakev” (0,5G, Atmo O2)
- Posádka až 20 lidí, střední loď klasického stylu a
architektury.
- Neuklizená, poničené vybavení, elektronika laicky
předrátovaná.
- Ve skladu je uvězněný částečně domestikovaný alfa-predátor.
- V škuneru je jeden z Nesmrtelné Gardy a hledá přeživší.
- Bez zneškodnění žĳícího křesla v místnosti [M] se nemůže
odpojit od Lodi, která ji drží.

[VNĚJŠÍ PRSTENEC]

[OKRAJ LODI]

[STŘED LODI]

[X1,2]

[X5,6]

[X3,4]

[X6]

[X7] [X8]

[X9]

<<<ZAČNI ZDE>>>
Dovnitř nevede žádný permanentní
vchod (kromě pirátské lodi [D]),
ale na povrchu se otevírají vždy
dva dočasné vstupy do místností
označené [X#] - hoďte 2xd10. Při
hodu 10 se nic neotevře.

Chodby mezi místnostmi se
pomalu, ale neustále mění. Po
každých 20 minutách hry hoďte
dvě nové sady chodeb (2xd8):
1-2: červené, sekurity chodby,
bráněné (vyber)dronou/mag-vraty.
3-4: zelené, vel.člověka,
bezpečné.
5-6: žluté, údržbářské tunely,
průměr 1m. Spousta kabelů.
7-8 růžové, masivní, 10m průměr.

0 Gravity
Atmo SO2 + CO2

0 Gravity
NO Atmo


