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Małe, Zielone Ludziki 
Vrakkk-kkkk-kkkkk. Energetyczne Działo pani kapral Tollman 
zmieniło grupę stłoczonych stworzeń w wirującą kupkę pyłu. 
Vrakkkk-kkkk-kkkkk. Kolejna grupa, jeszcze jedna i jeszcze. 
Komputer ogniowy działa brzęczał rytmicznie do słuchawek 
Tollman. Małe, zielone ludziki ginęły. Licznik Zabitych w górnej 
części działa zwiększał się z kaŜdą milisekundą, niewzruszenie 
przeliczając masakrę. Rytm brzęczenia wprawiał w hipnotyczny 
trans. 
 
Vra-wheeeeeeee. Energetyczny promień stępił się, minął cel 
i zamiast niego trafił w stertę skał, rozwalając ją od razu. Nagle 
małe, zielone ludziki zaczęły pędzić coraz szybciej i szybciej, ze 
wszystkich stron. 
 
Umysł Tollman cofnął się do wydarzeń z przeszłości... 
 
Miała moŜe z 10 lat i grali w tę Grę. W Grze wchodziło się do 
naprawdę ciemnej jaskini. Wszystkie pozostałe dzieciaki były juŜ 
w środku, trzymały patyki i kamienie. Jej celem było dotarcie do 
końca pieczary, podczas gdy pozostali szturchali ją, trącali, 
uderzali i straszyli. Musiała tam dotrzeć, przezwycięŜając strach 
i panikę, po czym złapać trochę mokrego i śliskiego mchu 
z najbardziej oddalonej ściany. Na koniec jeszcze szybki bieg po 
mokrym podłoŜu jaskini, omijając podstawione nogi i rzucane 
kamyki, by w końcu uciec w stronę światła. 
 
JeŜeli udawało się to zrobić, pozwalali dołączyć do swojego 
gangu. Tollman próbowała pięć, czy sześć razy, zanim udało jej 
się dotrzeć do końca jaskini. Do tego czasu umiała kontrolować 
strach i panikę do tego stopnia, Ŝe nie zatrzymywały jej nawet 
rzeczy kompletnie niespodziewane. Pod presją – zachowywała 
spokój i jasność umysłu. Ta umiejętność bardzo przydawała się 
podczas słuŜby w Korpusie. 
 
Nigdy nie panikuj, bo zginiesz. 
 
W teraźniejszości Tollman obniŜyła działo i szerokim ruchem 
puściła serię wściekłych promieni energii w stronę szybko naciera-
jącej hordy, zamieniając ją w chmurę pyłu. Smugi kurzu podryfo-
wały w górę atmosfery tej piekielnie obcej planety. 
 
Vrakkkk-kkkk-kkkkk. Ostatni mały, zielony skurczybyk wyparo-
wał, zmieniając się w chmurę atomów. Licznik Zabitych zatrzymał 
się na 97. Lufa działa była rozgrzana do białości, a jedynym 
słyszalnym dźwiękiem był warkot wiatraków chłodzących. 
 
SierŜant Brand wyjrzał z okopu. „Pani kapral, status?” 
 
„Czysto, sierŜancie. Jeszcze kilka okopów i robota skończona. Po 
niej” - zrobiła pauzę - „nie będzie juŜ tak czysto.” 
 
Brand skinął na stojącego obok porucznika. Pierwsza przeszkoda 
została wyeliminowana. 
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Świat Jutra 
3:16 to gra fabularna osadzona w dalekiej przyszłości. Jest to 
system SF, w którym wszyscy gracze wcielają się w rolę członków 
elitarnego Korpusu Ekspedycyjnego 3:16. Oddział ten opuścił 
planetę Terra ponad 10 000 lat temu z jasno postawioną misją. 
 
Walka i pokonanie wszystkiego, co tylko uda im się znaleźć we 
Wszechświecie. Obce cywilizacje, inteligencje i Ŝycie kaŜdego 
rodzaju miało być zmiecione z powierzchni, aby zapewnić 
bezpieczną przyszłość Terranom. 
 
Terra to bardzo dobrze prosperujące miejsce. Nikt nie musi tam 
pracować, nie ma Ŝadnych chorób, nienawiści i problemów 
z przestępczością. Ludzie są sterylni, a zgodę na posiadanie 
potomstwa muszą otrzymać od Terrańskiej Rady. Po jej odebra-
niu, następuje medyczna modyfikacja, umoŜliwiająca reproduk-
cję. Dzieci - sterylne juŜ od narodzin - zostawiają dzieciństwo za 
sobą i od razu stają się obywatelami Terry. 
 
Średnia długość Ŝycia jest dziś w istocie statystyką bez znaczenia. 
Jak długo zamierzasz Ŝyć? Skończysz to Ŝycie tylko wtedy, kiedy 
sam będziesz chciał, a kto by tego pragnął? Raj stał się rzeczywi-
stością. 
 
Kiedy Rada stworzyła Korpus Ekspedycyjny, bardzo łatwo znaleźli 
się rekruci. W końcu zaoferowano im Ŝycie pełne ekscytujących 
przygód. Zobacz kosmos, podróŜuj i Ŝyj pełnią Ŝycia. Zamiast 
skorzystać z samobójczej budki, lepiej pomóŜ bratnim Ternarom 
i dołącz do Korpusu. Podniesiono liczbę pozwoleń na dzieci, aby 
zaspokoić Ŝądania, i wszyscy radośnie przyłączyli się do planu. 
 
Późniejsze reklamy pokazują zdrowych szturmowców, pijących 
koktajle na jakiejś kosmicznej plaŜy w dalekim zakątku znanego 
wszechświata – ideał Ŝycia, które chciałoby prowadzić wiele osób. 
Terra, dla niektórych, była zbyt bezpieczna i zbyt znana. Posta-
nowili więc poszukać przygód w Korpusie. 
 
Przez lata rekrutowano Terran do Korpusu Ekspedycyjnego 
i wysyłano szturmowców w kosmos. Gracze wcielają się w rolę 
członków elitarnego oddziału 3:16. 
 
Postacie graczy doświadczą serii przygód osadzonych w najgłęb-
szych otchłaniach kosmosu. A być moŜe pewnego dnia wrócą 
nawet na Terrę. 
 

Byłam taka szczęśliwa, gdy Rada 

dała mi pozwolenie na dziecko. 

Teraz gdy mój syn dołączył do 

3 :16, jako rodzic, nie mogę być 

bardziej dumna. 
- Arabella Vegrant, obywatelka Terry i zarazem matka Szturmowca 
 
 
 
 
 

O Grach Fabularnych 
Gra fabularna to grupowe doświadcze-
nie, w którym wcielamy się w postacie 
z wymyślonego świata. W 3:16 są nimi 
Ŝołnierze walczący za swoją sprawę, jak 
kosmos długi i szeroki. 
 
Oto kilka ogólnych terminów dotyczą-
cych gier fabularnych, które powinieneś 
znać: 
 
k10: kość dziesięciościenna; losuje 
liczby z zakresu 1-10. 
 
2k20: dwie kości dziesięciościenne; 
rzucamy nimi razem, a ich wyniki 
dodajemy. 
Przykład: Na jednej kości wypada „5”, na 
drugiej „7”. Wynikiem 2k10 jest zatem 
wartość „12”. 
 
k100: dwie kości dziesięciościenne; 
rzucamy nimi razem a rezultat odczytu-
jemy w procentach. Jedna z kości 
wskazuje wartości dziesiętne, a druga 
jedności. 
Przykład: Wyrzucono „5” na kości 
dziesiątek i „7” na kości jedności. Wynik 
rzutu k100 to „57”. 
 
Wartość „10” na kości dziesiątek liczy się 
jako „0”, więc „10” na kości dziesiątek 
i „4” na kości jedności daje wartość „04” 
lub po prostu „4”. Wyrzucenie „10” na 
obu kościach daje wynik „00”, co w grze 
oznacza „100”. 
 
MG (Mistrz Gry): Uczestnik gry, który 
opisuje cały Wszechświat oraz wszystkie 
zamieszkujące go stworzenia i Bohate-
rów NiezaleŜnych. 
 
BN (Bohater NiezaleŜny): Postać 
w grze, która nie jest odgrywana przez 
Ŝadnego Gracza, lecz przez MG. 
 
BG (Bohater Gracza): Postać odgry-
wana przez Gracza. 
 
Gracz: Uczestnik gry, który odgrywa 
postać. 
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Poziomy, ZB, ZNB i Wolne Komórki 
ChociaŜ postać ma potencjalnie 10 
Mocnych Stron i 10 Słabości, grę zaczy-
na się mając po 5 wolnych komórek 
w obu tych wartościach. 
 
Porównaj z poniŜszą tabelą zaleŜności 
„Poziomu” (suma ZB i ZNB) i wolnych 
komórek. 
 

Poziom 
(=ZB+ZNB) 

Mocne 
Strony 

Słabości 

1 1 0 
2 1 1 
3 2 1 
4 2 2 
5 3 2 
6 3 3 
7 4 3 
8 4 4 
9 5 4 
10 5 5 
11 6 5 
12 6 6 
13 7 6 
14 7 7 
15 8 7 
16 8 8 
17 9 8 
18 9 9 
19 10 9 
20 10 10* 

 
*Dziesiątą Słabością członka 3:16 jest 
zawsze „Nienawiść do Terry”. 
 
Symbolizuje to uzmysłowienie sobie 
przez szturmowca, Ŝe jego misja dobie-
gła końca i nie ma juŜ nic do zabicia 
poza Terrą. 
 
Objawia się zaś - podróŜą powrotną do 
domu w celu wywarcia krwawej zemsty. 

Tworzenie Postaci 
Aby zagrać w 3:16, trzeba stworzyć bohatera. PoniŜej podstawo-
we informacje, które musisz znać. 
 
 

Imię 
Wymyśl imię swojej postaci. PosłuŜ się inwencją. Nie, nie zamie-
rzam podawać ci listy. Popatrz na przykładowe postacie stworzo-
ne przeze mnie i wymyśl coś podobnego. 
 
 

Reputacja 
Wpisz swoją reputację. Jak postrzegasz swoją postać? Czy jest 
narwana? Opanowana, gdy znajduje się pod ostrzałem? Szalona? 
Pojętna? Honorowa? Niechlujna? Godna zaufania? Lojalna aŜ do 
końca? MoŜe zwyczajna z niej świnia? 
 
 

Zdolności 
W 3:16 postać posiada tylko dwie zdolności: Zdolności Bojowe 
oraz Zdolności Niebojowe. 
 
Dla kaŜdej postaci obie zdolności przyjmują wartości z zakresu 
1-10: 1 to bardzo źle, a 10 to najlepszy z najlepszych. 
 
Gracze powinni zacząć grę z wartościami zdolności pomiędzy 
2 i 8. Dzięki temu zostanie jeszcze trochę miejsca na rozwój 
postaci w ciągu kilku scenariuszy. 
 
ZauwaŜ, Ŝe niektórzy obcy będą mieć wartości zdolności powyŜej 
10, ale tym nie musisz się martwic. 
 
 

Zdolności Bojowe (ZB) 
Zarządza wszystkim, co dotyczy walki. Przykładami ZB mogą być: 
strzał z karabinu lub cięŜkiej broni, rzucenie noŜem albo pozba-
wienie kogoś głowy gołymi rękami. Innymi słowy po prostu 
wszystko, co związane z bojem. 
 
 

Zdolności Niebojowe (ZNB) 
Cecha ta obejmuje wszystko, dosłownie wszystko, co nie jest 
walką. Łapanie przedmiotów, rozumienie obcych glifów, wspi-
naczka, pilotowanie statków, survival, spostrzeganie wskazówek, 
inŜynieria wojskowa, taktyka, bycie towarzyskim lub nawet kopa-
nie okopu to przykłady ZNB. Czyli wszystko to, co niezwiązane 
z bojem. 
 
 

Przydzielanie Punktów do ZB i ZNB 
Osobiście polecam rozpoczęcie gry z 10 punktami („Poziom 10”) 
do rozdzielenia pomiędzy ZB i ZNB. Domyślnie jest to 5 dla ZB i 5 
dla ZNB, ale moŜna rozdzielić je dowolnie, w zakresie 2-8. 
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Stopień 
Skoro wszyscy odgrywacie postacie z jednostki wojskowej, 
powinniście zdecydować, jakie  role pełnicie w grupie. KaŜdy 
zespół składa się z duŜej liczby Szturmowców. Oprócz tego znaj-
dziemy w nim jeszcze Porucznika, SierŜanta i Kaprala, aczkolwiek 
MG moŜe zdecydować, Ŝe w rolę Porucznika wcieli się BN. 
 
KaŜdy stopień otrzymuje inne wyposaŜenie i inne szkolenie. 
NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe wyŜsi stopniem mogą wydawać rozka-
zy tym niŜszym stopniem. Nie jest to jednak tylko kwestia dyscy-
pliny. DNA postaci zostało zmienione tak, aby wzmocnić lojalność 
Szturmowców względem ich przełoŜonych. 
 

 
 

Stopień Uzbrojenie Inny Sprzęt Walka w Starciu 
Porucznik Broń boczna, ElektroMiecz, Bomba ZP Apteczka, Komputer Sztuki Walki 
SierŜant Broń boczna, Karabin, NóŜ, Granaty Apteczka, Lornetka Sztuki Walki 
Kapral Działo Energetyczne, NóŜ, Granaty Saperka Walka Wręcz 
Szturmowiec Karabin Energetyczny, NóŜ, Granaty Saperka Walka Wręcz  

 
Gdy się juŜ zdecydujesz, wpisz na kartę swój Stopień i wszystkie 
rzeczy z powyŜszej tabeli, które przynaleŜą twojej randze. 
 
 
 

Trafienia Śmiertelne 
„Trafienia śmiertelne” określają ilość stworzeń, które zabiłeś 
w swojej karierze. Rzuć k10 za kaŜdy jeden punkt ZB swojej 
postaci. JeŜeli więc masz zalecane 5 punktów w ZB, rzucasz 5k10 
i sumujesz wyniki, co powinno dać wartość w okolicy 25. 
 
Tyle właśnie stworzeń zabiłeś przed rozpoczęciem gry. UŜyj tego 
pola do śledzenia liczby zabitych w swojej karierze, a po przekro-
czeniu równych wartości nagradzaj się sam medalami. 
 
Podwój wartość Trafień śmiertelnych, jeśli zacząłeś grę z Działem 
Energetycznym (czyli jeŜeli jesteś Kapralem). 
 
 

Przykładowe Postacie 
 

 
 

Imię Reputacja ZB ZNB Trafienia 
śmiertelne 

Porucznik Drake Surowy, wyrachowany 4 6 16 
SierŜant Brand Twardy, bezkompromisowy 5 5 30 
Kapral Tollman Oddana, uczciwa 7 3 92 

Szturmowiec Vegrant „Miętki”, leniwy 5 5 32 
Szturmowiec Collins Głupi, szalony 8 2 52  

 
Wszyscy mają po 5 Mocnych Stron i 5 Słabości. 
 
Poza tym posiadają uzbrojenie, inny sprzęt oraz szkolenie 
w Walce w Starciu. 
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Spotkajmy się tam, 

na kosmicznej plaŜy 
- Reklama 3:16. Korpusu Ekspedycyjnego 

Pomyłki 
„Heh, Casey, zamierzam dołączyć do 3:16.” 
 
To były właśnie słowa, które złamały jego serce. Tollman i Casey 
byli parą przez trzy ostatnie lata szkoły. Realnie patrząc na 
sprawę nie myślała, Ŝe będzie to trwało tak długo. W końcu 
wszyscy spodziewali się, Ŝe Casey dołączy do Terrańskiej Rady. 
Nie wiedziała, Ŝe zrezygnowałby ze swojej aplikacji tylko po to, 
aby z nią zostać. 
 
„Oh...” głos mu zadrŜał, gdy dotarło do niego znaczenie tych 
słów. 
 
Tollman zauwaŜyła, Ŝe jego głos przycichł, a ogień w oczach 
znacznie przygasł, chociaŜ starał się to ukryć. Niechęć pojawiła 
się znikąd, a zakłopotanie było niemal namacalne. Przypominając 
sobie teraz tamtą rozmowę zdała sobie sprawę, Ŝe Casey patrzył 
na nią, jak na kogoś martwego. Dobrze wiedział, czym jest 3:16. 
Tollman jeszcze tego wtedy nie rozumiała. Teraz, juŜ tak. 
 
W 3:16 walczysz aŜ do śmierci i nie wracasz z powrotem. Nigdy. 
W reklamach mówili ci, Ŝe powrócisz jako bohater z bagaŜem 
pełnym doświadczeń oraz opowieści o dalekich galaktykach 
i mgławicach. Gdy jednak głębiej się nad tym zastanowisz, zdasz 
sobie sprawę, Ŝe nikt jeszcze nie wrócił. Takie były zasady. 
WyjeŜdŜasz, zabijasz i giniesz. 
 
To była pomyłka jej Ŝycia. 
 
W 3:16 była juŜ tak długo, Ŝe prawie zapomniała o planecie Terra. 
Czasami jednak zrobi coś głupiego i wtedy zawsze przypomina jej 
się ostatni dzień, który tam spędziła. Przygnębiona czekała, by 
wstąpić do 3:16. Czekała na uwolnienie się od przeklętej Terry. 
 
Teraz widzi, Ŝe była wtedy całkiem szczęśliwa i odrzuciła to 
wszystko, by wziąć sobie kosmiczne wakacje ze spluwą. Prawda 
jest taka, Ŝe 3:16 to taki przedłuŜony pogrzeb i jeŜeli będziesz 
mieć fuksa, zobaczysz najpierw jak giną wszyscy twoi towarzysze. 
 
Nie ma sensu Ŝałować dawnych pomyłek. Ani tych aktualnych... 
 
Tollman powróciła myślami do teraźniejszości i przeprosiła 
Porucznika. Chwilę potem kopała juŜ okop dla swojego oddziału. 
CięŜka robota, to pewne. Ale juŜ nigdy nie odpowie niepytana. 
Tollman zdawała sobie sprawę, Ŝe w 3:16 trzeba tolerować tego 
typu szajs. No i to nie była wina Porucznika, Ŝe tutaj wylądowała. 
 
Porucznik mógłby obniŜyć jej stopień i opieprzyć ją na oczach 
całej druŜyny. Ale to nie było konieczne. KaŜdy popełnia pomyłki, 
ale jeśli jesteś sprytny - uczysz się na własnych błędach. 
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Gra w 3:16 
Skoro juŜ stworzyłeś juŜ sobie postać, czas poznać zasady gry. 
 
Rozgrywka w większości składa się z narracji. MG opisuje świat 
gry otaczający postacie graczy i odgrywa role BNów. Gracze 
prowadzą swoje postacie – opisują co robią i co mówią. W ten 
sposób gra toczy się do przodu. 
 
Czasami jednak zdarzają się konflikty. W grze o walce z wszelkiej 
maści stworzeniami na przestrzeni całego Wszechświata nie moŜe 
przecieŜ zabraknąć konfliktów.  
 
 

Konflikty 
Podczas konfliktów obie strony decydują o tym, co chcą zrobić. 
 
A więc w bójce moŜe się zdarzyć, Ŝe obie strony stwierdzą iŜ usi-
łują skopać się nawzajem do nieprzytomności, z uwzględnieniem 
róŜnych anatomicznych opisów. 
 
Zdarzają się teŜ konflikty oparte o uŜycie ZNB, takie jak pogonie 
za lub ucieczka przed hordami obcych stworzeń, czy teŜ kłótnie 
o punkt widzenia z wywiadem planetarnym. 
 
Postać z największą wartością Zdolności działa w konflikcie jako 
„Postać Aktywna” (PA). Pozostałe postacie w konflikcie są nazy-
wane „Postaciami Reagującymi” (PR). 
 
By móc w danej turze poprowadzić narrację, PA stara się wyrzucić 
wartość taką samą lub mniejszą niŜ wartość jej Zdolności. 
 
Wynik 10 na kości to zawsze poraŜka. 1 to z kolei zawsze sukces. 
 
Gdy test się powiedzie, gracz prowadzi narrację i w razie potrzeby 
wykonuje pojedynczy rzut na rezultat (przykładowo: ile stworzeń 
udało mu się zabić). 
 
PR nie mają szansy na narrację dopóki PA nie poniesie poraŜki 
w rzucie. PA tak długo prowadzi swoją narrację, aŜ sam zdecydu-
je o jej przerwaniu lub teŜ nie zda testu Zdolności. 
 
Gdy tura PA się skończy, rolę PA przejmuje postać z kolejną naj-
większą wartością Zdolności. Poprzednia PA zostaje przeniesiona 
na sam koniec, za ostatnią PR w konflikcie. 
 
Przykład: Tollman ma ZB równe 7, a Zielone Skurczybyki tylko 
5. Dzięki temu Tollman przejmuje rolę PA. JeŜeli gracz wyrzuci 
7 lub mniej, rzut jest sukcesem. Wynik na kości to 5 – a więc 
sukces. 
 
Gracz następnie rzuca na rezultat. Tollman posiada Działo 
Energetyczne, które powoduje k100 Trafień śmiertelnych. Wynik 
kości to 98. Gracz postaci Tollmann prowadzi narrację rezultatu, 
opisując brzęczenie broni w jej uszach i rzeź 98 Zielonych 
Skurczybyków za pomocą wściekłych promieni śmierci tryskają-
cych z jej Działa Energetycznego. 
 
 
 
 
 
 

„Robię wymach swoim buciorem, celując 
prosto w łeb stworzenia! Staram się 
wgnieść mu czaszkę do środka.”  
 
„Wygląda na to, Ŝe stworzenie stara się 
zrobić unik przed twoim buciorem 
i swoją szponiastą łapą przejechać po 
twoim ciele.” 
 
- Przykładowe deklaracje zamiarów 
 

Jak długa jest tura? 
Tura przyjmuje róŜne długości 
w zaleŜności od przeprowadzanej akcji. 
Zazwyczaj trwa ona od 5 do 30 sekund 
czasu gry. 
 
W walce moŜe to być opis rezultatu 
jakiejś strzelaniny lub barowej bójki. 
 

PoraŜka? 
Gdyby gracz postaci Tollman poniósł 
poraŜkę, przykładowo wyrzucając 8, 
wtedy Zielone Skurczybyki stałyby się PA 
i spróbowałyby wyrzucić 5 lub mniej na 
k10. Gdyby im się to udało, Tollmann 
otrzymałaby jedną ranę. Opis samego 
zadania rany mógłby być dość maka-
bryczny. Zielone Skurczybyki robią się 
cholernie wściekłe, gdy reszta ich 
towarzyszy właśnie ginie. 
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Szturmowiec 

Vegrant podniósł 

z ziemi czaszkę. 

Wyglądała prawie 

jak ludzka. 

 

Pod nią leŜała 

kolekcja kości 

poukładana 

w niedbały stosik. 

I hełm. Napis na 

nim mówił „2:39”. 

 

Vegrant upuścił 

hełm w szoku. 2:39 

juŜ tu byli? I zostali 

zabici? TuŜ za nim z 

paszczęki stworzenia 

skapywała kropla 

kwasu... 

Sceny 
W 3:16 funkcjonują dwa rodzaje scen. Są to obecne wydarzenia 
i sceny wspomnień. 
 
 

Obecne Wydarzenia 
Czyli to, co dzieje się w aktualnym scenariuszu. Gra rozpoczyna 
się w momencie, gdy postacie są w trakcie podróŜy z 3:16. 
Rozgrywając obecne wydarzenie prowadzimy narrację w czasie 
teraźniejszym (przykładowo: wszyscy jesteśmy na obcej planecie 
i walczymy z ogromną liczbą Zielonych Skurczybyków). 
 
Prawie wszystkie sceny gry rozgrywają się jako Obecne 
Wydarzenia. 
 
 

Sceny Wspomnień 
Są to sceny charakterystyczne dla jednej postaci, które pozwalają 
graczowi nadać głębszy wymiar jego bohaterowi. Co waŜniejsze, 
pozwalają teŜ by to gracz podyktował dalszy bieg wydarzeń 
w momencie powrotu do teraźniejszości. Dla przykładu, gracz 
prowadzący kapral Tollman prowadzi narrację dotyczącą przeŜyć 
w jaskini, aby móc odzyskać narrację w walce z Małymi, 
Zielonymi Ludzikami. 
 
Tollman poniosła poraŜkę podczas swojego rzutu jako PA, więc 
zamiast oddać narrację Małym, Zielonym Ludzikom, postanowiła 
uŜyć wolnej komórki Mocnej Strony, aby stworzyć Wspomnienie. 
 
Sceny Wspomnień dzieją się w przeszłości, przed wstąpieniem do 
3:16 lub w początkach kosmicznej eksploracji. KaŜde wspomnie-
nie powinno akcentować inną Mocną Stronę lub Słabość postaci. 
 
Musisz opisać Wspomnienie, jeŜeli chcesz uŜyć w grze Mocnej 
Strony lub Słabości. Kiedy juŜ poprowadzisz narrację wspomnie-
nia, zapisujesz je w odpowiednim miejscu na swojej karcie 
postaci. ZuŜywa to całkowicie daną komórkę. 
 
Wspomnienia Mocnych Stron oznaczają, Ŝe w teraźniejszości 
udało się wygrać. 
 
Wspomnienia Słabości oznaczają, Ŝe przegrało się w teraźniejszo-
ści, jednakŜe moŜna poprowadzić narrację samej przegranej. 
 
MoŜesz uŜyć Mocnych Stron i Słabości, aby przejąć narrację 
w dowolnym momencie gry. W związku z ograniczoną ilością tych 
pierwszych, warto czasami uŜyć teŜ tych drugich. 
 
Za przykład posłuŜy nam moment, w którym twoja postać ginie 
zabita przez wielkiego, obcego potwora. Zamiast uŜyć Mocnej 
Strony (by przejąć narrację i zabić stworzenie), wybierasz Słabość 
i prowadzisz narrację przegranej, ale na własnych warunkach. 
 
We Wspomnieniu opisujesz  moment strachu ze swojej przeszło-
ści, a po powrocie do teraźniejszości rzucasz swoją broń i kulisz 
się przed stworzeniem. Opisujesz, jak stwór cię zatruwa 
i pozbawia przytomności, po czym zaciąga Ŝywcem do swojego 
legowiska. 
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Bronie 
W trakcie wywalczania sobie drogi w twardych światach 3:16 
będziesz potrzebował broni. Jest ona opisana w następujący 
sposób: 

Nazwa Broni Efekt Zasięg 
Opis Broni 
   

ElektroMiecz k10 trafień 
śmiertelnych 

Walka 
w Starciu 

Broń o długim ostrzu pokrytym warstwami diamentu, słuŜy 
do zadawania cięć i pchnięć. Klinga wibruje z ogromną 
energią. MoŜe być uŜywana w walce w starciu, z łatwością 
przecina cienki metal.  
   
Karabin 
Energetyczny 

2k10 trafień 
śmiertelnych 

Zasięg Średni 

Standardowa broń 3:16. Karabin ten strzela efektywną 
i nieograniczoną amunicją, która potrafi wyciąć w pień hordy 
obcych istnień, gdy tylko nadarzy się do tego okazja. 
   
Działo 
Energetyczne 

k100 trafień 
śmiertelnych 

Zasięg Średni 

KaŜdy oddział ma w swoim arsenale takie działo. Ten potęŜny 
dostawca śmierci naleŜy do tego gatunku rzeczy, o których 
śnią nocami źli ludzie. Broń ta jednakŜe sprawia, Ŝe jej 
operator jest zazwyczaj głównym celem wrogiego ataku. 
CięŜka rzecz, z którą trudno się biega. 
   

NóŜ 1 trafienie 
śmiertelne 

Walka 
w Starciu 

Ostrze węglowo-stalowe lub z warstwami diamentu, dobre do 
cieć i pchnięć. MoŜe być uŜyte w walce w starciu lub do 
rzutów na odległość do 10 metrów. Dobre do cięcia lin, 
pnączy i czułek obcych stworzeń.  
   

Granaty k10 trafień 
śmiertelnych 

Zasięg Bliski 

Najlepszy przyjaciel szturmowca podczas oczyszczania 
małych przestrzeni i budynków. Wadą jest to, Ŝe w wyjątko-
wo ciasnym miejscu szturmowcy sami mogą paść ofiarą 
własnych granatów. 
   

Bomba ZP Hekatomba Zasięg 
Planetarny 

Zabójca Planety, tylko jednorazowego uŜytku. Zabija 
wszystko na danej planecie. Po uŜyciu tej broni moŜna złoŜyć 
karty postaci i zacząć wszystko od nowa. Zabójcza rzecz. 
   

Karabin k10 trafień 
śmiertelnych 

Zasięg Daleki 

Broń ze straszliwym zasięgiem i duŜą siłą zatrzymywania 
wrogów. Mniej zabójcza niŜ Karabin Energetyczny, ale z 
większym zasięgiem i satysfakcjonującym dźwiękiem podczas 
wystrzału. 
   

Broń boczna 1 trafienie 
śmiertelne 

Zasięg Bliski 

MoŜe to być laser, pistolet energetyczny, czy jakiś rewolwer. 
W kaŜdym razie broń ta moŜe ściągnąć jednego wroga 
w bliskim zasięgu (około 25 metrów, wystarczająco blisko by 
zobaczyć białka oczu wrogów albo policzyć ilość przyssawek 
na ich mackach). Broń podręczna ma nieograniczoną ilość 
amunicji.   

 

 
Działo Energetyczne 

 
ElektroMiecz 

 
NóŜ 

Karabin 
Energetyczny 

Granat 

 

Zasięgi 
Zasięg Bliski: Wszystko do 25 metrów. 
Bronie ograniczone do Zasięgu Bliskiego 
mogą być takŜe uŜywane w Walce w 
Starciu (walka wręcz). 
 
Zasięg Średni: Około 100 metrów. Cel 
musi być widoczny gołym okiem 
i moŜliwy do namierzenia 
 
Zasięg daleki: Coś w okolicy kilometra. 
Cel moŜe być namierzony przy pomocy 
celownika optycznego, pociski mają 
wystarczającą moc by pokonać ten 
dystans. 
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„Rąbię go z góry 

prawą pięścią 

rozszczepiając 

krabią twarz na 

cztery równe 

kawałki, w tym 

samym momencie 

moja druga pięść 

śmiga w tył ponad 

brzegiem okopu 

łamiąc karki trzem 

innym krabmenom 

w jednym 

błyskawicznym 

uderzeniu...” 
- Narracja sukcesu w teście Sztuk Walki 
 

 
Hełm 

Walka w Starciu 
Oprócz szkolenia w obsłudze broni dalekiego i krótkiego zasięgu, 
kaŜdy członek 3:16 przechodzi trening walki wręcz. 
 
Podobnie jak w wypadku broni do Walki w Starciu,  efektywny 
zasięg walki wręcz wynosi około 5 metrów. 
 
Walka Wręcz 1 trafienie śmiertelne Wręcz 
Wszyscy członkowie Korpusu Ekspedycyjnego są wyszkoleni 
w Walce w Starciu zarówno z bronią, jak i bez niej. Podstawy 
Walki Wręcz pozwalają ci na zabicie kogoś gołymi rękami albo 
zaimprowizowaną bronią w ciągu jednej tury (5-30 sekund). 
Narracja powinna opisywać bloki i ciosy, takŜe chwyty, 
duszenia i dźwignie słuŜące łamaniu kończyn. 
   
Sztuki Walki k10 trafień śmiertelnych Wręcz 
Bardziej zaawansowany rodzaj walki w starciu przyjmuje formę 
Sztuk Walki. Faktyczne techniki róŜnią się, w zaleŜności od 
miejsca nauki i trenera. Wszystkie mają jedną wspólną cechę: 
są śmiertelnie zabójcze. Swojej sztuce walki daj jakąś 
egzotyczna nazwę i wzbogacaj narrację dźwięcznymi ruchami 
i zabójczymi ciosami. Moje Sfit-Cha jest lepsze niŜ twoje 
Fratd-Kong! 
 
 

Pancerz 
Cały ten wspomniany sprzęt jest fajny i dobry. Rozdajesz trafienia 
śmiertelne na lewo i prawo, ale co się stanie, gdy jakieś stworze-
nie cię trafi? CóŜ, jeŜeli tak się stanie, najpierw trzeba sprawdzić, 
czy pancerz zatrzymał cios. PrzecieŜ nie dają ci pancerza bez 
dobrego powodu. Ten sprzęt trzyma cię przy Ŝyciu częściej, niŜ ci 
się zdaje. 
 
Pancerz 3:16 Wyrzuć 6 lub niŜej, aby obronić się przed 

zadanym ciosem. 
 
Gdy rzucisz 6 lub mniej pozostajesz nietknięty, bo pancerz cię 
uratował. Oczywiście przeciwnik ciągle prowadzi narrację i moŜe 
spróbować ponownie w następnej turze, ale zawsze jest szansa, 
Ŝe znów mu się nie powiedzie. 
 
Pancerz chroni cię takŜe przed spadającym gruzem itp. 
 

Czym Jest Ten Pancerz? 
CóŜ, pancerz ma system zazębiających się płytek ze stali 
i kompozytów ceramicznych z oddzielnym hełmem, który posiada 
komunikator i respirator. Jest to wytrzymałe, waŜy mało i zapew-
nia odporność na prawie wszystkie czynniki. 
 
Do walki w próŜni słuŜy strój pokrywający całe ciało, który chroni 
przed niebezpieczeństwami otoczenia i zapewnia wspomaganie 
Ŝycia. Kombinezon ten jest wydajny i zapewnia pełną kontrolę 
ruchów. Posiada równieŜ zestaw sensorów i bank informacji. 
 
Niektóre skafandry posiadają nawet plecaki odrzutowe albo 
rakiety napędowe, które mogą obdarzyć posiadacza zdolnością 
latania albo unoszenia się w powietrzu. 
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Zdrowie i Rany 
Gdy BG zostanie trafiony, po prostu zwiększa swój poziom 
zranienia. KaŜdy BG zaczyna z poziomem „Białym”, co oznacza, 
Ŝe jest kompletnie zdrowy. JeŜeli zostanie zraniony, zaznacza to 
na Kontrolce śycia, aby było wiadomo, Ŝe jest Ranny. 
 
Gracz powinien opisać zranienie i wszystkie związane z nim 
przykrości. Zielony oznacza lekkie uszkodzenia, które są bardziej 
dyskomfortem, niŜ czymś więcej. śółty wskazuje zranienie, 
którego wynikiem moŜe być drobne złamanie lub głęboka rana 
cięta. Z tym rodzajem rany postać będzie się szybciej męczyć, 
a po pewnym czasie będzie jej potrzebny odpoczynek i opieka. 
Czerwony oznacza, Ŝe postać jest cięŜko ranna i wymaga opieki 
medycznej. 
 

Zdrowie Znaczenie 
Biały Brak jakiejkolwiek rany. 
Zielony Kilka draśnięć.  
śółty Postać w jakiś sposób osłabiona. 
Czerwony Krwawisz jak zarzynane prosię.  
Czarny Śmierć. 

 
 

Opieka Medyczna 
KaŜdy szturmowiec moŜe zbadać inną postać i ją „opatrzyć”, 
uŜywając apteczki pierwszej pomocy. Poziom ran postaci pozosta-
je niezmienny, sytuacja z czasem ulega poprawie (jeden poziom 
ran jest regenerowany kaŜdego dnia). Zatem ktoś o statusie 
Czerwonym przejdzie na śółty - dzień później, a kolejnego dnia - 
na Zielony. Trzy dni później będzie w pełni zdrowia, zupełnie jak 
przed zranieniem. 
 
Tak właśnie wyglądają cuda medycyny naukowej w świecie 3:16. 
 
 

 
Awans na Polu Bitwy 
JeŜeli postać wyŜsza stopniem zginie, 
postać z niŜszym stopniem awansuje. 
W wyniku awansu zdobywasz całą broń 
i szkolenie z nowego stopnia. 
 
Alternatywnie, jeŜeli tak wolisz, do gry 
moŜna wprowadzić nową postać, którą 
zastąpi wyŜszego rangą poprzednika. 
 

 
Apteczka pierwszej pomocy 

O Umieraniu 
Mam wraŜenie, Ŝe dobrym pomysłem jest brak moŜliwości zabicia BG w wyniku zwykłych wydarzeń. Tym 
bardziej, gdy gracz ma naprawdę dobrą postać i nie chce, aby ona zginęła. PoniŜej kilka słów na ten temat. 
 
KaŜdy z graczy ma moŜliwość uŜycia Mocnych Stron i Słabości do zmiany narracji. By uratować postać, opisz 
która „twardzielska” cecha pozwoli jej przezwycięŜyć niesprzyjające okoliczności. 
 
Zakładam, Ŝe jeŜeli postać została zabita, to znaczy to, Ŝe graczowi skończyły się Mocne Strony i Słabości. 
MoŜe inny gracz zechce poświęcić swoje wolne komórki, aby przejąć narrację i uratować umierającego? MoŜe 
jego słabostką jest Lojalność i ratując towarzysza przyjmie cios na siebie? A moŜe posiada jakąś zaletę, która 
pozwoli zainterweniować? JeŜeli na nic takiego się nie zanosi, to nie ma sensu utrzymywać postaci przy Ŝyciu. 
MoŜe powinieneś po prostu pozwolić jej zginać? 
 
Z drugiej strony 3:16 to Elitarna Elita Elit, więc jeŜeli po scenariuszu wszyscy się zgodzą, aby przywrócić 
postać do Ŝycia, niech tak będzie. Dana postać stanie ponownie do walki innego dnia, lecz nie od razu, nie 
dziś. Pozostali mogliby „zabitą” postać opatrzyć i postawić na nogi, byłoby to jednak sztuczne. Między 
sesjami zapisz sobie w opisie postaci kilka blizn i ułomności i jesteś gotowy do kolejnego starcia. UwaŜam 
jednak osobiście, Ŝe taka opcja jest średnia. 
 
Dwa wyjątki, podczas których nic nie moŜna zrobić w przypadku śmierci: 
1. Podczas finału na planecie Terra, jeŜeli do takiego dojdzie, z pewnością zginiesz. Gdy dojdziesz do Czarne-
go to po tobie. Na dobre. 
2. JeŜeli Porucznik kiedykolwiek, i mam na myśli cholerne kiedykolwiek, uŜyje Bomby ZP, juŜ po was. Nie ma 
co się wykrzywiać. Ta rzecz to gwarantowany Zabójca Planet i robi dokładnie to, co ma napisane na etykiecie. 
JeŜeli jesteś na planecie, gdy to przejebaństwo zostanie odpalone, to juŜ po tobie. 
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Statek powoli 

opuszczał system 

gwiezdny. Widok 

pełen spokoju, 

mógłbyś dostrzec jak 

planety ustawiają się 

w jednej linii.  

BWUMMMPPP! 

Gwiazda 

eksplodowała 

ogromnym blaskiem, 

gdy rakieta trafiła 

swój cel. 

Wspomagacze 
Dzięki tym solidnym dodatkom scenariusz moŜe być pchany do 
przodu. 
  
Bombardowanie 
Orbitalne 

Ignoruje Pancerz 

Ostrzał z kosmosu. Wszyscy wrogowie giną, a BG na planecie 
otrzymują 2 rany. Akcja desperacka, ale Porucznik moŜe 
takie coś wezwać, gdy sytuacja wygląda tragicznie. 
 

Wy-Pad Pozwala BG uciec 
z niebezpiecznej sytuacji 

BG są usuwani z wrogiego terenu, ale podczas ucieczki 
otrzymują 1 ranę. MoŜna jej zapobiec poprzez zdanie testu 
pancerza. 
 
Kosmiczna Barka Transport 
Statek, którym 3:16 rozpoczęła podróŜ był przerobionym 
kosmicznym hotelowym liniowcem. Dodano do niego wiele 
wieŜyczek strzelniczych i dział rakietowych. Prędzej czy 
później MG postanowi podpalić ten statek i pozabijać więk-
szość szturmowców. W tym momencie BG będą zmuszeni 
poszukać alternatywnego źródła transportu. Aha, barka 
posiada takŜe anty-planetarne i anty-gwiezdne rakiety. 
 
Desantowiec Transport 
Statek ten potrafi poruszać się zarówno w atmosferze 
planety, jak i w kosmosie. To maszyna  najeŜona działami 
i innymi narzędziami rzezi. UŜyj wyobraźni. W komplecie jest 
teŜ Transporter Opancerzony. W ostateczności moŜe być 
uŜywany jako daleki transport, gdyby coś się stało 
z Kosmiczną Barką. 
 
Transporter Opancerzony Transport 
DuŜy pancerz, ogromne bronie, jeszcze większe koła. Ten 
pojazd moŜe jechać na pełnym gazie przez większość typów 
terenu i w tym samym czasie strzelać do stworzeń nacierają-
cych z kaŜdej strony. 
 

 

„Barka... się pali! Ktoś podpalił 

Barkę!” 
- Szturmowiec Vegrant, po dostrzeŜeniu jak Kosmiczna Barka jego 
oddziału eksploduje fontanną ognia na tle gwiazdozbioru Lwa. 
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Zabijanie Stworów Kosmosu 
Większość stworzeń, na które się natkniesz, egzystuje na swoich 
planetach w milionach. Będziesz spotykał ich po 10 na grupę, 
czasami kilka setek. Prawdziwe kłopoty będzie dopiero oznaczać 
bestia, która jest tak wrednym i twardym bydlakiem, Ŝe trzeba 
będzie się zdrowo napocić zanim zatłuczesz. 
 
MG powinien jej przyznać ZB o wartości 11, dzięki czemu będzie 
mógł dosłownie wyrywać BG poszczególne kończyny, jedną po 
drugiej. Albo ktoś przejmie narrację, albo stwór poniesie poraŜkę 
rzucając 10. KaŜdy, kto jeszcze stoi na nogach, moŜe wpakować 
mu kulkę i załatwić na dobre. Pamiętaj o jednym: nie jest waŜne, 
jak duŜa jest bestia: jedno trafienie śmiertelne to jedno trafienie 
śmiertelne. 
 
A, tak, Działo Energetyczne naprawdę rozpiernicza do 100 BNów 
w ciągu jednej tury. PokaŜ tym zielonym, czy niebieskim skurczy-
bykom na co cię stać. 
 

Sytuacje i Scenariusze 
Scenariusze do 3:16 to nie tylko polowania na potwory. Przyznam 
osobiście, Ŝe nic nie kręci mnie bardziej, niŜ rekonstruowanie 
„polowania na robale” albo klaustrofobicznego horroru, przeŜywa-
nego w wyniku ugrzęźnięcia na terenie obcych. 
 
W podróŜach po kosmosie moŜe być jednak coś więcej, niŜ tylko 
wysokooktanowa nawalanka. 
 
MG powinien z inwencją tworzyć scenariusze, aby BG musieli 
polegać na czymś więcej, niŜ tylko swoich ZB, dzięki którym 
rozwalają kaŜdy problem na ich drodze. Kilka pomysłów, które 
przyszły mi na myśl: 
 
- Planeta jest tak naprawdę inteligentnym stworzeniem, które 
chce się skontaktować ze szturmowcami poprzez sny i wizje. Czy 
w końcu się tego domyślą i rozwalą ją rakietą z kosmosu? Czy da 
się przechytrzyć coś, co dosłownie ma mózg wielkości planety? 
 
- A gdyby tak BG natknęli się na inną grupę z Terry? Takich 
prawdziwych drani, którzy zamierzają wrócić i wybić wszystkich? 
Oczywiście BG powinni spróbować ich zatrzymać. Scenariusz ten 
jest o tyle ciekawy, Ŝe w pewien sposób będzie pokazywać BG, 
jakimi staną się w przyszłości.  
 
- W opuszczonym systemie gwiezdnym znajdują się dziwaczne 
gwiezdne wrota, a sensory na statku wskazują, Ŝe jest tam jakieś 
Ŝycie. Scenariusz oparty na tajemnicy jest dobry dopóty, dopóki 
narracja i konflikty są wystarczająco zajmujące. Być moŜe 
niewiadoma podniesie poziom napięcia w grupie, tworząc tym 
samym konflikt oparty na rosnącej frustracji? Dalej będzie tylko 
ostrzej, gdyŜ bohaterowie odkryją, Ŝe są obserwowani przez jakąś 
wyŜszą formę inteligentnych obcych. Oczywiście takich, których 
moŜna rozwalić w drobny pył. 
 
- Cudowne światy. To szansa na zobaczenie miejsc, których nikt 
na Terrze nawet nie potrafiłby sobie wyobrazić. UŜyj całej wspa-
niałości kosmosu, od regionów, gdzie rodzą się gwiazdy po resztki 
supernowej. Od czarnych dziur po lodowe ogony komet gnających 
przez przestrzeń. 
 

Szturmowiec Smile 

polubił Zefir juŜ od 

pierwszego 

postawionego tam 

kroku. Wiatr był 

lekki i świeŜy, 

przypominał mu 

o tak odległym 

domu. 

 

Oczywiście nazwali 

planetę Zefir, ze 

względu na wichry. 

 

Ale wszystko co 

zapisano 

w raportach to fakt, 

Ŝe było to miejsce 

ostatniego spoczynku 

Szturmowca Smile’a. 
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Przykładowi przeciwnicy 
 

Niebieskie Stworzenia 
ZB 4 
ZNB 7 
  
Zielone Skurczybyki 
ZB 5 
ZNB 3 
  
NajwyŜsza Inteligencja 
ZB 2 
ZNB 11 
  
Kamienne Potwory 
ZB 9 
ZNB 1 
  
Wodne Bestie 
ZB 7 
ZNB 5 
  
Duszące Wietrzne Płaszczki 
ZB 6 
ZNB 4 

 
 

Więc witaj w domu, 

hę? CóŜ, wróciliśmy, 

Terro, i nie 

przybyliśmy tu 

z wizytą towarzyską. 

Rozwój 
Pod koniec kazdego scenariuszu zwiększ poziom BG o 1. Dzięki 
temu mogą zwiększyć ZB lub ZNB o 1 punkt. W zaleŜności od 
poziomu postać moŜe teŜ dostać dodatkową Mocną Stronę lub 
Słabość (patrz tabela na stronie 4). 
 
 

Zakończenie Gry 
Koniec całej gry powinien nastąpić na planecie Terra – nie na 
jakiejś łatwej do zapomnienia, zaściankowej bryle skały. 
 
Kiedy cała 3:16 poza BG jest juŜ martwa, a BG awansowali na 
dwudzieste poziomy, MG powinien zaserwować im finałową 
Słabość. Niech ci zaprawieni w boju weterani wrócą na Terrę 
i staną do konfrontacji ze społeczeństwem, które wysłało ich na 
podbój całego Kosmosu. 
 
Gdy BG dostrzegą samych siebie na granicy wszechświata, gdzie 
został juŜ tylko niemoŜliwy do pojęcia bezmiar pustki, powinni 
zawrócić na Terrę. Ale nie zostaną przywitani jak bohaterowie. 
 
 

Końcowe Myśli 
Niestety nie miałem czasu na ogarnięcie tego wszystkiego, więc 
zamieszczam tutaj listę rzeczy, których nie zdąŜyłem zrobić: 
 
Miałem napisać co nieco o mundurach oddziałów, ale 
pozostawiam to waszej wyobraźni. Medale takŜe. 
 
Miał być kompletny przykład gry, ale znów brakło czasu. Na 
pocieszenie wstawiłem kilka przykładów, no i grafiki, które tego 
brakującego czasu zabrały najwięcej. 
 
W zamierzeniu między postaciami miał być jakiś rodzaj stosun-
ków. Sądzę, Ŝe nie powinno to być zawarte w mechanice, ale 
namawiałbym do uŜywania Reputacji i budowania w narracji 
konfliktów interpersonalnych. Pomocne jest to, Ŝe będąc częścią 
jednostki wojskowej musicie ciągle pracować razem, nawet jeŜeli 
się nie znosicie. Było to uwypuklone w noweli Last Chancers, 
którą kiedyś czytałem. 
 
Co ze stosunkami seksualnymi w oddziałach? Tego nawet nie 
ruszyłem. ZaleŜy od ciebie, choć wspomniałem o sterylności. 
 
Miało być teŜ trochę o przygotowaniu do gry. Powiedzmy więc, Ŝe 
MG powinien przygotować graczy przed kaŜdą kampanią i kaŜdą 
sesją. Stworzyć jasno określony temat, wyjaśnić dokładnie rodzaj 
celów i konfliktów. Dobre przygotowanie zawsze pomaga. 
 
Zamierzałem takŜe powiedzieć co nieco o zaczynaniu gry zaawan-
sowanymi postaciami. Aktualnie wrzucamy postacie w wydarzenia 
na poziomie 10. JeŜeli jednak zakładasz dłuŜszą kampanię, 
zacznij od poziomu 1. A moŜe popchnąć trochę akcję do przodu? 
Daj wszystkim od razu kilka poziomów. 
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Inspiracje 
Oto rzeczy, które stanowiły mocną inspirację do stworzenia 3:16: 
kampania Travellera 2300AD prowadzona przez Kizo od 
(plus/minus) 1990 – wpłynęła na pomysł k100 trafień śmiertel-
nych; paski komiksowe Union Jack Jackson w komiksach z serii 
Warlord; filmy Obcy i śołnierze Kosmosu, naturalnie; opowiastka 
Tharg’s Future Shock w komiksie z dwutysięcznego roku, o armii 
podbijającej wszechświat i w końcu mordującej swoich obecnie-
zniewieściałych przodków; Kill Team: A Last Chancers Novel to 
powieść Gava Thorpe’a osadzona w uniwersum Warhammera 40k, 
którą czytałem ładny kawałek czasu temu. Opowiada o nieustę-
pliwych Ŝołnierzach wojujących w ponurej przyszłości; Nowy 
Wspaniały Świat i inne opowieści sci-fi, które malują obraz idyl-
licznej przyszłości, pod powierzchnią której odnajdujemy złowro-
gie motywy. 
 
Same zasady są, no cóŜ, całkiem proste. Trudno tu mówić 
o jakichś inspiracjach. Wydaje mi się, Ŝe przemyciłem tutaj 
moje upodobanie do Rzutów na Pancerz z Warhammera 40k. 
Bronie teŜ są w duŜej mierze inspirowane Warhammerem 40k 
i innymi grami SF. 
 
Niezbyt to naukowe, ale pasuje mi klimat. 
 

 

Notki projektanckie 
I oto po raz drugi startuję w Ronnies. Wybierz dwa tematy z listy: kosmos, sfera, ból i walka. 
 
Wybrałem kosmos i walkę. 
 
Cały koncept konkursu bardzo mi odpowiada – zmusza mnie do poświęcenia 24 godzin tworzeniu gry, 
a potem kaŜe po prostu rzucić ją w sieć. Dlatego wielkie dzięki dla Rona Edwardsa i wszystkich innych 
uczestników – nie tylko tych, którzy napisali swoje gry, ale teŜ tych, którzy komentowali je na forum 
http://www.indie-rpgs.com/. 
 
Początkowo myślałem o tym, by napisać grę o Bogu, uŜywając haseł kosmos i walka. Miała mieć w sobie duŜo 
politykowania, obstawiania stawek i w końcu finałowe starcie, w wyniku którego ktoś stawałby się główną siłą 
Porządku w Kosmosie. Pa-parapa-pa. Miałem nawet zamiar zaprojektować do niej mały zestaw trzech ulotek, 
powiązanych wstąŜkami w stylu papierów dyplomatycznych... 
 
Ale ostatecznie, mimo iŜ brzmiało to wszystko nęcąco, wydało mi się liche i miejscami przekombinowane. 
Zdałem sobie sprawę, Ŝe chciałem czegoś, co sięgałoby moich korzeni jako gracza. Czegoś, w co chciałbym 
zagrać lub czegoś w co juŜ grałem i dawało mi to frajdę. 
 
W tamtych czasach gość, którego znałem, prowadził przegiętą i głupkowato przesączoną przemocą kampanię 
Travellera 2300. Rzecz oczywiście nigdy nie doczekała się sensownego zakończenia, zresztą on sam nie był 
szczególnie mocny w myśleniu koncepcyjnym. Właściwie to był dobry w nawalankach. Więc ta gra to w części 
Kizo i jego Łowcy Światów. Elitarna Elita Elit, jak zwykł mawiać Kizo. 
 
Połączmy to z faktem, Ŝe zawsze chciałem stworzyć grę SF, w której po prostu kopiesz tyłki w gwiezdnej 
przestrzeni, i moŜecie dostrzec, co tak naprawdę chciałem stworzyć uŜywając dwóch z tych czterech słów. 
 
I oto jest. Nie jest szczególnie wyszukana, ale z przyjemnością kupie kilka zgrzewek browarów i rozegram 
w przeciągu roku pełną kampanię, by zobaczyć jak wysoko moŜna dociągnąć Licznik Zabitych. 
 

Spotkajmy się tam, na kosmicznej plaŜy. 
 
Gregor Hutton, Edynburg, UK 
14 Października 2005 • http://gregorhutton.com 
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Jest mi niezwykle miło, Ŝe ekipa przetłumaczyła 3:16 na język polski, a wy moŜecie to dziś 
przeczytać. Mam nadzieję, Ŝe będziecie zadowoleni z gry oraz pracy, jaką w nią włoŜyłem. Jestem 
nieco zakłopotany, ale i zadowolony z faktu, Ŝe gra ukazuje się po polsku zanim udało mi się ją 
wydać po angielsku. CóŜ, widocznie trzeba było odkreślić na to którąś z Mocnych Stron.  
 
Cel! Pal! 

Gregor Hutton, Edynburg, Marzec 2008 
 
 

 

oraz 

 
 

zachęcają takŜe do obejrzenia innych 
przetłumaczonych juŜ gier fabularnych Indie: 

 

 

CIENIE 
gra dla ludzi 
w kazdym wieku 

Autor: Zak Arntson 
III miejsce Best Free 

2002 Indie RPG Game. 

 

nikotynowe 
dziewczyny 

trzymaj Sie 
swoich Marzen 

Autor: Paul Czege 
Nagroda Best Free 2002 Indie 

RPG Game oraz nominacja 
do Best Indie Synergy of Game 

and Rules 2002.  

 
 

 
 

Spotkajmy się tam, na kosmicznej plaŜy! 

 


