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WSTĘP 

Napisałem to opracowanie jako część 

scenariusza „Zabij mutanta” na konkurs Quentin 

2009 (gdzie tekst trafił do finału i zdobył 

wyróżnienie). 

Jest to szablon tworzenia mutantów 

uwzględniający nowe pochodzenie, profesje, 

sprzęt (cyborgizacje), choroby (przypadłości) 

oraz, oczywiście, mutacje o rożnym stadium 

zaawansowania i połączoną z nimi mechanikę 

strachu, jaki mutanci wzbudzają w ludziach. 

Materiał ten przygotowany jest na sesje z 

pogranicza rtęci i stali. Podobnie jak w rtęci 

mamy tutaj niebezpiecznych łowców – 

mutantów – z tym że tymi drapieżnikami są 

właśnie postaci graczy.  Nie znaczy to, że gracze 

nie mają żadnego wyboru, po prostu rola 

drapieżnika jest najbardziej logiczna oraz 

najłatwiejsza. Nie trzeba naciskać na graczy; 

wyposażeni w kły i szpony, ograniczeni przez 

przemożny ludzki strach, prawdopodobnie sami 

dojdą do wniosku, że to jedyna droga. 

Domyślnie to krwawa i brutalna Neuroshima, 

zamiana ról, wygrzew w skórze bestii. 

Delikatna domieszka smutnych odcieni rtęci 

może dodać troszkę głębi, lecz ta nie jest 

niezbędna. Pod względem mechanicznym 

wszystko przygotowane jest pod krwawe łowy. 

 

ROZPOCZĘCIE 
Bohaterowie graczy przewożeni przez 

jedną z molochowych maszyn zostają z jakiegoś 

powodu wypuszczeni (awaria, kaprys Molocha, 

walka…). Oczywiście jako mutanci (porwani 

ludzie lub mutanci wolno żyjący, lub też istoty 

stworzone wewnątrz Molocha), jednak bez 

prania mózgu, któremu zwyczajowo Blaszak 

poddaje swoje „kreacje”. Stąd też nie posiadają 

ekwipunku innego od cyborgizacji, nie są 

jednak zależni od Molocha i mogą podejmować 

własne, niezależne decyzje. Jeśli są poddawani 

obserwacji, rolę tę spełnia cyborgizacja 

„jednostka centralna”.  

 

Warianty: 

Zemsta Molocha 

(zanim wprowadzisz zmiany, upewnij się, że 

gracze nie maja nic przeciwko) 

Według fabuły Neuroshimy zdarza się, że 

Moloch porywa ciała czy nawet żywych (choć 

rannych) ludzi. Jeżeli drużyna poległa w walce z 

Molochem, możesz nałożyć mutacje jako 

„szablon” na martwe (porwane) postacie graczy. 

Oczywiście, część kroków należy pominąć, 

jednak same profesje, mutacje oraz ewentualnie 

cyborgizacje są odpowiednim szablonem do 

modyfikacji człowieka. Choroby postaci zostają 

anulowane, w zamian bohater gracza nabędzie 

„przypadłość”. 

 

Celowe mutacje  

Podczas etapu określania mutacji 

najważniejsza cecha – ciężka mutacja – jest 

w większości przypadków losowa. Nikt nie ma 

wpływu na to, jak postąpił z nim Moloch. Jeśli 

jednak jesteście przeciwnikami losowania tak 

istotnych cech i wolicie sami od początku do 

końca stworzyć własnego mutanta, droga wolna. 

Możesz pozwolić graczom wybrać mutacje, 

rzucić trzy razy i wybrać jedną czy przerzucić 

niepasujący wynik. 

 

Gigamut  
Ciężkie mutacje można łączyć. Gigant 

zwierzokształtny czy skrzydlak z Rlyeh to 

całkiem kuszące propozycje. Możesz pozwolić 

graczom losować po dwie ciężkie mutacje lub 

też umożliwić im znalezienie czy zakupienie 

mutagenu. Możesz zdecydować się także na 

wariant mutacji jako rozwinięcia (lekka – 200 

PD, cieżka – 1000). 

 

Krok 1: POCHODZENIE  
Prawie każdy człowiek ma miejsce, 

które kiedyś nazywał domem. Mutanci nie mają 

tak prosto. Pół biedy, jeśli wyklułeś się z jaja 

w Oklahomie, gorzej, jeśli jesteś zmutowanym 

przywódcą żołnierzy Posterunku. 

 

Kadzie Molocha  
Zostałeś zaprojektowany i stworzony wewnątrz 

stalowych trzewi Molocha. 

Premia: +1 do Budowy 

 

Cechy (wybierz jedną z nich):  

 

Celowa mutacja  

Podczas etapu losowania lekkich mutacji 

możesz dodatkowo samemu określić wynik 

jednego rzutu k20 (samemu wybrać mutacje). 

 

Dar Maszyny  

Dodatkowe 500 gambli na cyborgizacje podczas 

tworzenia postaci.  



Dzicz  
Powstałeś jako jedno z kolejnych pokoleń 

wolno żyjących mutantów. 

Premia: + 1 do Percepcji  

 

Cechy (wybierz jedną z nich): 

 

Mutant do kwadratu   

Otrzymujesz dwie dodatkowe lekkie mutacje. 

Jedną możesz wybrać, drugą losujesz.  

 

Ciężkie życie mutka  

Rozpoczynasz ze wszystkimi umiejętnościami 

z pakietu Przetrwanie na poziomie 4.  

 

 

Człowiek 
Niezależnie czy zostałeś porwany przez 

maszyny i przemieniony przez Molocha, czy 

urodziłeś się mutantem, wywodzisz się 

bezpośrednio od ludzi. 

Premia: + 1 do Charakteru 

 

Cechy (wybierz jedną z nich): 

 

Mów mi tato  

Rozpoczynasz grę, posiadając 10 punktów 

sławy. Jeśli zostaniesz rozpoznany przez 

człowieka, to w zależności od sytuacji: 

Jeśli widzi w Tobie mutanta, jego testy 

Charakteru są o stopień trudniejsze. 

Jeśli nie rozpoznał w Tobie mutanta, testy 

Charakteru wobec niego masz o stopień 

łatwiejsze. 

 

Wszechstronność do kwadratu  

Wybierz sobie dowolną cechę z pochodzenia 

(podręcznik główny). 

 

 

Krok 2: PROFESJA  
 

Wtyka  
Niektórzy mutanci specjalizują się w udawaniu 

ludzi – nieważne, czy to agenci Borgo,  

Molocha, czy po prostu udręczone jednostki, 

które przez perfidię natury urodziły się inne. 

Potrafisz udawać człowieka niemal doskonale. 

 

Zamiast losowania ciężkiej mutacji możesz 

wybrać pomiędzy Likantropem a Kukułką. 

Tracisz  500 z gambli przeznaczonych na 

Cyborgizacje.  

 

Cechy (wybierz jedną z nich):  

 

Dzieło sztuki 

Podczas losowania lekkich mutacji możesz 

samemu określić wynik jednego rzutu.  

 

Róż 

Instynktownie kontrolujesz wydzielanie 

feromonów przez Twoje ciało. Próby uwodzenia 

są dla Ciebie łatwiejsze o dwa poziomy. 

 

Zawodowstwo  

Możesz wybrać jedną z profesji z podręcznika 

podstawowego, następnie jedną cechę 

odpowiadającą tej profesji. Punkty na 

znajomości i sprzęt przepadają.  

 

 

Cyborgo     

Są mutanci, dla których stopień połączenia ciała 

i techniki to miara rozwoju. To Cyborgo, 

kapłani i piewcy stalowego boga. 

 

Dodatkowo +250 gambli na cyborgizacje.  

 

Cechy (wybierz jedną z nich):  

 

Krew maszyny  

Twoje cyborgizacje zostaną odrzucone, jedynie 

jeśli wypadnie 20. Dodatkowo masz +50% do 

energii zasilającej cyborgizacje, a testy 

Chirurgii przeprowadzane na Tobie są łatwiejsze 

o jeden poziom.  

 

Władca 

Trzy razy na sesję (dziennie) możesz  użyć 

umiejętności opartej na Charakterze z premią 

równą procentowemu modyfikatorowi 

cyborgizacji. Modyfikator obliczysz w kroku 6.  

 

Golem  

Agresja maszyn wobec Ciebie spada o 10, 

dodatkowo rozpoczynasz grę ze sztuczką 

„Myśleć jak  maszyna” (Neuroshima 1.5, strona 

104), testy wymagane w sztuczce ułatwione są 

o procentowy modyfikator  cyborgizacji. Skreśl 

słowo „Molocha” w opisie tej sztuczki.  

 

 



Łupieżca 
Łupieżcy to specjaliści od zdobywania 

przedmiotów, pożywienia czy broni. 

 

Cechy (wybierz jedną z nich):  

 

Biegacz  

W segmencie możesz pokonać jeszcze jeden 

metr. Biegnąc, osiągasz 30 km/h. Dodatkowo  

możesz wykorzystać ten sam segment na 

poruszanie się i chwytanie (dobywanie broni, 

przeładowywanie) bez żadnych kar.  

 

Hiena  

Możesz spożywać surowe oraz podpsute 

pożywienie bez żadnych efektów ubocznych. 

Jeżeli najesz się do syta i porządnie wyśpisz, 

możesz dodatkowo zregenerować lekką ranę.  

 

Szaber 

Raz na sesję podczas próby zdobycia jakiegoś 

przedmiotu, kiedy jesteś blisko celu 

(maksymalnie trzy rundy), dodaj sobie jeden 

sukces do każdej akcji, która się z tym wiąże. 

 

 

Siepacz  
Wojownik dzikiego klanu, a może stworzony 

przez Molocha zabójca – jesteś zmutowaną 

maszyna do zabijania. 

 

Cechy (wybierz jedną z nich):  

 

Zostanie tylko jeden  

Za każdym razem, gdy pokonasz kogoś 

silniejszego od siebie (w razie wątpliwości 

decyduje MG), możesz jednorazowo skorzystać 

z jego umiejętności lub współczynnika przy 

dowolnym teście. 

 

Więź z bronią  

Masz własną ulubioną broń ręczną. 

Otrzymujesz +2 do Zręczności w ataku 

i w obronie, jeżeli używasz właśnie tego 

egzemplarza. Jeśli go stracisz, możesz wykonać 

lub zdobyć replikę. 

 

Furia  

Możesz wprowadzić się w stan furii. Wymaga to 

poświecenia segmentu oraz zdania trudnego 

testu Charakteru. Test ten jest łatwiejszy o jeden 

stopień za każdą ranę zadaną Tobie lub przez 

Ciebie (w walce wręcz) przez ostatnie dwie 

rundy. Ze stanu furii wychodzisz automatycznie, 

gdy walka dobiega końca lub gdy uda Ci się 

zdać trudny test Charakteru, z dodatkowymi 

karami naliczanymi tak, jak wcześniej premie.  

W czasie furii automatycznie zdajesz testy 

Morale oraz Odporności na ból. Otrzymujesz 

premię +2 do Zręczności w ataku. 

Atakujesz w trybie berserka do momentu, gdy 

wyeliminujesz wszystkich wrogów. 

 

 

Treser Bestii  
Patrz Neuroshima, edycja 1.5, strona 69.  

 

Dodatkowa cecha (wybierz tę lub jedną 

z podręcznika):  

 

Wieź krwi  

Raz na sesję (dziennie) możesz przy teście 

wobec zwierzaka lub zwierzaka-mutanta 

wykorzystać jako premię procentowy 

modyfikator mutacji.  

 

 
 

 

 

 



Krok 3: MUTACJE  
 

Ciężkie mutacje 

Obejmują całe ciało, większość jest dobrze 

widoczna i mają duży wpływ na postać. 

Wylosuj jedną. 

 

Rzut k20 

00: Kukułka (tylko do wyboru przy profesji) 

1-2: Człowiek kaktus 

3-4: Gigant  

5-6: Kostuch 

7-8: Likantrop  

9-10: Lokomotywa  

11-12: Pancernik  

13-14: Pomiot z Rlyeh  

15-16: Skorpena  

17-18: Skrzydlak  

19-20: Zwierzokształtny 

 

 

Lekkie mutacje  

Te, które obejmują tylko fragment ciała.  

Wybierz jedną, wylosuj dwie. 

 

Rzut k20 

1: Dodatkowy kciuk  

2: Grube włosy  

3: Kameleon  

4-5: Ogon  

6-7: Ostre zęby  

8: Przyssawki  

9: Rogi  

10: Skrzela  

11-12: Szpony  

13: Uszy wilka  

14: Wężowy jęzor  

15: Wyczulone nerwy  

16: Zmutowana dłoń. Rzut k20. 1-10: Ostrze. 11-20: Macki.  

17-18: Zwierzęce oczy: Rzut k20. 1-10: Kocie. 11–15: 

Owadzie. 16-20: Wężowe. 

19: Zwierzęce stawy  

20: Podwojenie mutacji – rzuć dwa razy 

(możliwe tylko przy losowaniu) 

 

SCHEMAT OPISÓW MUTACJI 

Stopień zmian: Wpływ mutacji na organizm 

oraz stopień trudności zabiegu chirurgicznego, 

który może usunąć mutację. 

Modyfikator mutacji: Stopień, w jakim 

mutacja jest widoczna, a więc i wpływa na 

niechęć ludzi.  Obliczany w kroku 6. 

Działanie: Premie i kary mechaniczne – na 

początku modyfikacje cech, potem inne.  

Przypadłość: Odpowiednik chorób u ludzi. 

Jednak przypadłości nie są zwykle zabójcze, co 

najwyżej uciążliwe. Można zapobiegać 

objawom lub uśmierzać je medykamentami. 

 

Kukułka 
Zmiany w układzie nerwowym. Na co dzień nie 

są widoczne, jednak podczas specjalistycznych 

badań mogą zostać wykryte. 

Stopień zmian: Krytyczny. 

Modyfikator mutacji: Drobny. 

Działanie: +2 do Charakteru. 

Przypadłość: Podatność na uzależnienia. Testy 

uzależnień to Charakter podzielony na 2.  

Zapobieganie: Odstaw fajki, alkohol, seks, 

tornado, słodycze i hazard. Na wszelki wypadek 

aspirynę też.  

Lek: Tornado przed snem. Działa. Podobnie 

każde inne lekarstwo z wyżej wymienionych. 

No może poza aspiryną. 

 

Człowiek kaktus  
Cechą najbardziej rzucającą się w oczy jest to, 

że z Twojej skóry wyrastają dziesiątki długich 

na 15 cm kolców. To, czego nie widać, to 

włókniste mięśnie. 

Działanie: + 1 do Budowy, +1 do Percepcji, -1 

do Zręczności. 

Kolce: Każda istota atakująca postać wręcz, 

której test ataku miał mniej niż 5 punktów 

sukcesu, otrzymuje Draśnięcie. 

Każdy atak postaci wręcz zadaje dodatkowo 

Draśnięcie. 

Włókniste mięśnie: Jeżeli poświęcasz 

wszystkie segmenty w rundzie na jedną 

czynność, otrzymujesz do niej premię +2 (np. 

podnoszenie, przepychanie, spełnienie 

warunków używania broni) do Budowy. 

Następnie premia zwiększa się o 2 za każdą 

rundę do maksymalnego +6 (tak więc przy 

ciosie za trzy segmenty otrzymasz jednorazową 

premię +2 do Budowy).  

Przypadłość: Niedobór witaminy D. Twój 

organizm ma na nią olbrzymie zapotrzebowanie. 

Jeśli nie otrzyma odpowiedniej dawki, kary za 

ból zostają podwojone. 

Zapobieganie: Osiem godzin na słońcu.  

Lek: Witamina D, małe strzykawki z dziwną 

zawiesiną. Znajdziesz je w każdej aptece 

i u połowy medyków.  



Gigant  
Tak większość ludzi wyobraża sobie mutanta – 

jako giganta z kaemem zamiast kolta w jednej 

ręce. Masz jakieś 220 cm wzrostu i ważysz 

ze 200 kilo. Ciężko Ci jest upodabniać się do 

człowieka, a używanie ludzkich pancerzy czy 

strojów może okazać się niemożliwe. A co do 

tego kaemu, to może być nawet prawda.  

Stopień zmian: Krytyczny. 

Modyfikator mutacji: Ciężki . 

Działanie: +4 do Budowy. -20% do trafienia 

w Ciebie – duży cel. 

Wytrzymałość postaci: rana krytyczna i rana 

ciężka. 

Supermutek: Jeżeli posiadasz Budowę o 4 

większą niż wymagana w opisie broni, możesz 

używać jej jedną ręką bez wynikających z tego 

kar. 

Nienaturalny rozmiar: Problem z używaniem 

pancerzy, pojazdów itp. skonstruowanych dla 

ludzi. 

Przypadłość: Niedotlenienie. Twoje serce może 

nie dawać rady z pompowaniem krwi. Przy 

wyniku 20 w teście Kondycji otrzymujesz ranę 

Ciężką. 

Zapobieganie: Staraj się nie przemęczać. Daj 

spokój z bieganiem cały dzień z kaemem 

w jednej ręce. 

Lek: Aspiryna K, lek dla zawałowców. Dziwne 

te mutacje.  

 

Kostuch      

Część Twojego kośćca wyrasta na zewnątrz. 

Twoja twarz może przypominać maskę śmierci, 

żebra zrastają się w swoisty napierśnik. Mimo iż 

kości nie są tak mocne jak stal, dobrze chronią 

najważniejsze organy.  

Stopień zmian: Krytyczny. 

Modyfikator mutacji: Krytyczny. 

Działanie: -1 Zręczność, + 1 Charakter, +1 

Budowa. 

Pancerz: Redukcja 1, wytrzymałość 6. 

Odporność na zwiększenie obrażeń: Trafienie 

selektywne, np. w głowę, nie powiększa 

obrażeń.  

Przypadłość: Odwapnienie. Taki zewnętrzny 

szkielet ciągnie dużo wapnia z organizmu. Niby 

nic, ale utrudnia to zrastanie się ran. Jak nie 

uzupełnisz wapnia, nie goją się z czasem. 

Zapobieganie: Nie daj się bić – najprostsza 

metoda. Dostarczaj sobie dużo wapnia; mleka, 

serów, niektórych warzyw. Unikaj coli.  

Lek: Preparaty wapniowe. Czyli zwykłe 

Calcium.  

 

Likantrop  

To podobno niemożliwe – mutacja ujawniająca 

się tylko w określonych warunkach. A tu proszę, 

Ty taką masz. 

Stopień zmian: Krytyczny/ od mutacji. 

Modyfikator mutacji: Lekki / od mutacji. 

Działanie: Akcja za trzy segmenty: przemiana.  

Należy ponownie wylosować ciężką mutację. 

Wszystkie mutacje tej postaci ujawniają się 

tylko w określonych warunkach. Ustal je z MG. 

Można próbować powstrzymać lub wywołać 

przemianę. Powstrzymanie (wywołanie) jej to  

łatwy (problematyczny) test Niezłomności, 

utrudniony (ułatwiony) o pełny modyfikator 

procentowy pozostałych mutacji. Ponowna 

przemiana w „człowieka” następuje po 

zniknięciu czynnika aktywującego lub, 

w przypadku wywołania, na życzenie gracza.  

Powrót do ludzkiej postaci wymaga zdania 

trudnego testu Kondycji lub postać otrzyma 

karę +20% (zmęczenie) do wszystkich działań.  

 

Lokomotywa  

Temperatura Twojego ciała jest znacznie wyższa 

od ludzkiej: od 42 do 50 stopni Celsjusza. 

Ponadto z Twojego ciała bije gęsty obłok pary 

(jak przy niskiej temperaturze u ludzi). Z nosa, 

ust, czasem nawet ze skóry – ta ostatnia ma 

zresztą tendencje do wysychania i łuszczenia 

się. To wszystko efekt tego, że Twój metabolizm 

jest znacznie szybszy niż człowieka. 

Stopień zmian: Krytyczny. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Działanie: +2 Zręczność, +1 Budowa, -1 

Percepcja. 

Testy Ukrywania się są o poziom trudniejsze. 

Odporność na ludzkie choroby zakaźne. 

Przypadłość: Odwodnienie. Przez skórę tracisz 

ogromne ilości wody. Jeżeli nie uda Ci się 

powstrzymać tego procesu, otrzymujesz 

każdego dnia lekką ranę. Test Odporności na ból 

przeciw tej ranie jest automatycznie nieudany.  

Zapobieganie: Pij dwa razy tyle co normalny 

człowiek. Czyli w normalny dzień cztery litry, 

w upalny – nawet dziesięć. 

Lek: Hydro-C. Lek kosmetyczny, 

przedwojenny. Zmniejsza wydalanie wody 

przez skórę. Znajdzie się pewnie w każdej 

drogerii i u dbających o siebie dam.  



 

Pancernik  

Twoja skórę pokrywa twardy pancerz. Nie ma 

znaczenia, czy to płytki, tarczki, czy może łuski.  

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Działanie: +1 Budowa, -1 Zręczność. 

Pancerz: Redukcja 2, wytrzymałość: 6. 

Nietypowe kształty: kary standardowych zbroi 

+40%. 

Przypadłość: Przerost pancerza. Codziennie 

wytrzymałość Twojego pancerza rośnie o jeden. 

Gdy przekroczy  6, za każdy dodatkowy punkt 

otrzymujesz karę +10% do testów ruchowych. 

Zapobieganie: Czyszczenie pancerza. 

Zmniejsza ono wytrzymałość pancerza do 

wybranego przez Ciebie poziomu.  Wymaga  

przeciętnego testu Zręczności – nieudany 

oznacza Draśnięcie.  

Lek: Preparaty na łuszczyce, najlepiej w sprayu.  

 

Pomiot z Rlyeh  

Opis: Są mutacje, na widok których nawet 

mutki odwracają wzrok. Masz jedną z nich, 

gratuluję. Budzisz trwogę. 

Stopień zmian: Krytyczny. 

Modyfikator mutacji: Krytyczny. 

Działanie: +2 Percepcja, +2 Spryt, +1 

Charakter, -3 Budowa. 

Akcja za 2 sukcesy: Atak mackami (rana lekka, 

problematyczny test Kondycji ofiary albo 

paraliż – 12 h). 

Przypadłość: Klątwa Starszych. Gdy jesteś pod 

otwartym niebem, coś się dzieje. Coś 

niewytłumaczalnego. Broń zacina się, klucze 

wypadają z rąk. Oblewasz testy. Na początku 

dnia rzuć k20 i zapisz wynik. To twoja pechowa 

kość. Jeżeli wypada Ci taka liczba oczek na 

jakiejkolwiek kości, liczy się, jak gdyby 

wszystkie w teście wypadły na 20. 

Zapobieganie: Unikaj otwartych przestrzeni, 

gdy niebo nie jest zachmurzone. 

Lek: Psychotropy. 

 

Skorpena  

Niektórzy łowcy mutantów mają wątpliwe 

kategorie określania, co jest mutantem, a co nie. 

Jedni strzelają tylko do agresywnych, inni do 

tych zębatych czy szponiastych. Natomiast 

wszyscy strzelają bez wahania, gdy widzą 

skorpenę. Posiadasz dwie dodatkowe ręce. 

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator mutacji: Krytyczny. 

Działanie: Postać otrzymuje dodatkowe trzy 

segmenty na wykorzystanie nadmiarowych 

kończyn. Wszystkie testy w tych segmentach 

oparte są na współczynnikach postaci 

obniżonych o 4. Jeżeli postać zużywa segmenty 

na ruch czy też inne czynności niezwiązane 

z wykorzystaniem rąk, dodatkowe segmenty są 

tracone równolegle do zwykłych. Ponadto 

walka z postacią traktowana jest jak walka 

z wieloma przeciwnikami. 

Przypadłość: Senność. Tam, gdzie inni mają 

normalne organy wewnętrzne, Ty masz swoje 

miniaturki, ustępujące miejsca mięśniom 

ramion. Łatwo robisz się senny. W ciemności 

testy Kondycji są dla ciebie trudniejsze o dwa 

poziomy, a kara z nich wynikająca jest 

dwukrotnie większa. 

Zapobieganie: Unikaj sytuacji, gdy wokoło jest 

ciemno, a ty jesteś jeszcze na nogach.  

Lek: Kofeina. Dużo kofeiny, amfetaminy czy 

też innego świństwa. Dwie mocne kawy, może 

kilka napojów energetycznych, np. White Cow. 

 

Skrzydlak  

Posiadasz skrzydła: może dodatkowe kończyny 

niczym u owada, a może zmutowane ręce. Tak 

czy inaczej, potrafisz dzięki nim na krótko 

wznieść się w powietrze. 

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Działanie: Budowa -1, Zręczność +1. 

Z rozpostartymi skrzydłami -30% do trafienia – 

duży cel. 

Akcja za 3 segmenty: Rozłożenie/złożenie 

skrzydeł. 

Akcja za 1 segment: Skok (skok na [Zręczność 

minus Budowa] metrów). 

Atak za 3 segmenty: Atak z doskoku (należy 

standardowo przeprowadzić test ataku). 

Wszystkie skoki to minimum dwa metry. Każde 

dwie rundy wykorzystania tej zdolności 

wymagają rosnącego testu Kondycji, zaczynając 

od łatwego. MG może modyfikować odległość 

skoków, mając na uwadze obciążenie postaci.  

Przypadłość: Klaustrofobia. W zamkniętych 

przestrzeniach wariuje Ci błędnik. Testując 

Zręczność lub Percepcję w takich warunkach, 

potrzebujesz dodatkowej kości sukcesu.  

Zapobieganie: Unikaj zamkniętych przestrzeni, 

samochodów, budynków. 

Lek: Te na zawroty głowy: Acnitix, Rephidal… 



 

Zwierzokształtny 

Należysz do grupy mutantów, które zostały 

stworzone jako pomieszanie genów ludzkich 

i zwierzęcych. 

Stopień zmian: Krytyczny. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Działanie: +2 Budowa, +2 Percepcja, -1 

Charakter, -1 Spryt. 

Wytrzymałość: Rana krytyczna i rana ciężka. 

Zwierzęce kształty: Kary standardowych zbroi 

+20%. 

Przypadłość: Niedobór żelaza. A potrzebujesz 

go dużo. Jeśli Ci go braknie, stajesz się 

agresywny, więc lepiej już jedz szpinak. Kiedy 

na dwóch kościach wypadnie Ci ta sama liczba, 

masz napad szału i marnujesz akcję. No 

i możesz wpaść w berserk, jeśli wola. 

Zapobieganie: Jedz wątróbkę, pij krew. Jedz 

podroby. Chociaż sałata też nie będzie zła. Dieta 

to podstawa.  

Lek: Leki na anemię, preparaty z żelazem. 

Nazwa leku to Fe-vit. 

 

 

Opis lekkich mutacji  
 

Dodatkowy kciuk  

Posiadasz drugi przeciwstawny kciuk u każdej 

z dłoni.  

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Zręczność +1. 

 

Grube włosy  

Twoje włosy są nadnaturalnie grube i ostre. 

Przypomina to trochę drobno zaplecione 

warkoczyki. Ot, prawie nic.  

Stopień zmian: Drobny. 

Modyfikator mutacji: Drobny. 

Działanie: Brak. 

 

Kameleon  

Twoja skóra potrafi dostosować się do koloru 

otoczenia.  

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Akcja za jeden segment: zmiana 

barwy skóry (+4 do Ukrywania się, utrudnienie 

trafienia z dystansu +20%). 

W przypadku sytuacji stresowej: Przeciętny 

test Niezłomności albo zmiana barwy skóry. 

 

Ogon  

Spełnienie marzenia wielbiciela 

przedwojennych japońskich komiksów. Nie 

tylko dodaje uroku, ale jeszcze ułatwia 

utrzymanie równowagi. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Wszystkie testy Upadków 

i Równowagi są o jeden poziom łatwiejsze.  

 

Ostre zęby  

Twoje zęby są zdecydowanie dłuższe 

i ostrzejsze niż zęby człowieka. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Działanie: Łatwe ukrycie – przy ukryciu 

mutacji modyfikator o dwa stopnie mniejszy.  

Atak za jeden sukces: Ugryzienie (dwa 

draśnięcia). 

Atak za dwa sukcesy: Kąsanie (rana lekka). 

Atak za trzy sukcesy: Wyszarpywanie (rana 

ciężka). 

 

Przyssawki  

Twoje ręce i nogi na wewnętrznych stronach 

pokryte są przyssawkami. Przydatne, gdy gonisz 

kolesia wiejącego po pionowej ścianie. Ot, 

człowiek kapeć przeciwko człowiekowi 

pająkowi. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Wspinaczka +3. 

 

Rogi  

Pojedynczy, para albo i więcej, jak wolisz. 

Wyrasta(ją) Ci z głowy. Tylko zmiłuj się i nie 

pomyl rogu z porożem. Przypomnę Ci. Róg 

będzie raczej pojedynczy, rośnie całe życie 

i jako martwa tkanka. 

Stopień zmian: Lekki. 

modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Atak za 3 sukcesy: uderzenie rogiem. 

Rana Lekka (PP1) i powalenie. 

Powalenie: ofiara (o Budowie mniejszej niż 

atakujący) zostaje wywrócona. 

 

Skrzela  

Był kiedyś taki film, a w nim ziemia zalana 

oceanem. Wszędzie wokoło bandy wodnych 

gangerów. Tylko jakoś Moloch na pontonach się 

nie pojawił. 



Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Bohater może oddychać pod wodą 

dowolnie długo. 

 

Szpony  

Palce Twoich dłoni zakończone są szponami. 

Prosta, przydatna i bardzo skuteczna broń.  

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Łatwe ukrycie: Przy ukryciu mutacji 

modyfikator o dwa stopnie mniejszy (drobny.  

Cechy ataku wręcz:  

Obrażenia:  

Bud. -11 D /2D /L + pochwycenie. 

Bud. 12 D /L / 2L + pochwycenie. 

Bud. 14 L /2L /C + pochwycenie. 

Bud. 16 2L /C /C + pochwycenie. 

Bud. 18 C /C /2C + pochwycenie. 

Bud. 20 C /2C /K + pochwycenie. 

Bud. 22+ 2C /K /K + C + pochwycenie. 

Pochwycenie: Ofiara (o Budowie mniejszej niż 

atakujący) otrzymuje karę +60% do wszystkich 

testów ruchowych. Atakujący decyduje, czy 

chce pochwycić ofiarę. Jeżeli otrzyma co 

najmniej ranę lekką lub przegra otwarty test 

Budowy, ofiara musi zostać wypuszczona. 

 

Uszy wilka  

Kolejna „zwierzęca” mutacja. Wylosuj jeszcze 

szpony, zęby i ogon, to będzie komplecik. 

Szczególnie jak jesteś zwierzokształtnym. Nie, 

nie nabijam się. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Nasłuchiwanie +3. 

 

Wężowy jęzor  

Twój język zakończony jest rozwidleniem. Nie 

wiem, po co ci takie cholerstwo, tylko przez to 

seplenisz i wyglądasz jak karykatura 

grzechotnika.  

Stopień zmian: Lekki. 

modyfikator mutacji: Ciężki. 

Działanie: +1 Percepcja. 

Łatwe ukrycie: Przy ukryciu mutacji 

modyfikator o dwa stopnie mniejszy (drobny). 

 

 

Wyczulone nerwy  
Twój system nerwowy jest niezwykle 

wyczulony. Pozwala ci to działać precyzyjniej. 

Niestety, jak ktoś Ci przywali, też czujesz to 

znacznie mocniej.  

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Drobny. 

Działanie: +1 Percepcja, +1 Zręczność. 

Kara do testów Odporności na ból +40%. 

 

Dłoń-ostrze  

Twoja dłoń – jedna lub obie, wybór należy do 

Ciebie – wyposażona jest w ostrze. 

Prawdopodobnie jest to kostny wyrostek. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Cechy ostrza (broń ręczna): Bonus do 

Zręczności +2 w ataku / w obronie brak. 

Bud. -13 D/L/L. Bud. 14 L/L/C. Bud. 15 L/C/C. 

Bud. 19 C/C/K. Bud. 22 C/K/K. 

 

Dłoń-macka  

Twoje dłonie lub całe ręce to zbiór macek. 

Wbrew pozorom taka cecha znacznie poprawia 

zdolności manualne. Nie muszę chyba 

wspominać, że jak człowiek zobaczy macki 

wystające z rękawa, to od razu rozpozna, że 

jednak nie jesteś farmerem z Teksasu.  

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Działanie: +1 do Zręczności. 

 

Kocie oczy  

Przy normalnym oświetleniu Twoje oczy nie 

różnią się specjalnie od ludzkich, w ostrym 

świetle zmieniają się w dwie pionowe szparki, 

a przy słabym źrenica obejmuje całą widoczną 

powierzchnię oka. Podobno w niektórych 

rejonach ta mutacja jest tak częsta, że miejscowi 

porządkowi mają zwyczaj świecenia latarką 

w oczy wszystkim nowo poznanym ludziom. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Widoczność w słabym oświetleniu 

jest dla ciebie równie dobra, co przy normalnym 

świetle. W ciemności widzisz tak jak ludzie 

przy słabym świetle. W całkowitej ciemności 

nie widzisz nic, jak inni. 

 

Owadzie oczy  

Można powiedzieć, że wcale nie masz dwojga 

oczu, ale wiele więcej, choć wygląda to, jakby 

były dwa. Każdy segment Twojego aparatu 

wzroku to oddzielne oko, które obejmuje 

pewien fragment przestrzeni. Widzisz w kilku 



kierunkach naraz. Jakimś dziwnym trafem 

większość ludzi staje się wyjątkowo nerwowa 

w Twoim towarzystwie, wiec lepiej załatw sobie 

ciemne okulary. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Ciężki. 

Działanie: +1 do Percepcji. 

Łatwe ukrycie: Przy ukryciu mutacji 

modyfikator o dwa stopnie mniejszy (drobny). 

 

Wężowe oczy  

W przeciwieństwie do kocich oczu te widoczne 

są non stop. Gadzie oczy nie przyniosą Ci raczej 

sympatii u ludzi, natomiast zapewniają 

termowizję, która, wierz mi lub nie, działa słabo 

za ciemnym okularami. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Działanie: Zwykłe widzenie zastępuje 

termowizja. 

 

Zwierzęce stawy  

Na pierwszy rzut oka posiadasz dodatkowy 

staw. W praktyce Twoja kostka umieszczona 

jest znacznie wyżej, natomiast Ty stąpasz 

jedynie na palcach. Dzięki temu jesteś  bardziej 

mobilny i trudniej znaleźć dla Ciebie buty. 

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator mutacji: Lekki. 

Poruszanie się: +1 metr/segment. 

 

 

Krok 4: WSPÓŁCZYNNIKI  
Podręcznik do Neuroshimy, edycja 1.5. Otwórz 

go na stronie 78 i wylosuj lub rozdaj 

współczynniki. Tak jak dla człowieka. 

 

Krok 5: CYBORGIZACJE  
Dostajesz 500 gambli w prezencie od MG 

i zaczynaj zakupy. Standardowo dostajesz 

darmową jednostkę centralną, chyba że 

kampania ma inne założenia. Przypomnę Ci: 

jeżeli wybrałeś pochodzenie Moloch i cechę 

„dar maszyny”, masz dodatkowych 500 gambli, 

jeżeli jesteś Cyborgo: +250, a jeśli jesteś Wtyką, 

masz ich 500 mniej. Mutki, łapiemy za koszyki.  

 

 

SCHEMAT OPISÓW WSZCZEPÓW: 

 

Nazwa cyborgizacji  

Krótka charakterystyka modyfikacji.  

Wartość: Gamble, które należy wydać, by 

wykupić daną modyfikację na etapie tworzenia 

postaci. 

Wymagania: Wszystkie modyfikacje i/lub 

poziomy cech niezbędne, aby wszczepić daną 

modyfikację. 

Energia: Ilość energii, jaką pochłania dana 

modyfikacja. Jeżeli poziom energii, którym 

dysponujesz dzięki jednostce centralnej i/lub 

bateriom, zostanie przekroczony, nowa 

modyfikacja nie będzie działać. 

Stopień zmian: Określa stopień 

skomplikowania zabiegu chirurgicznego 

wymaganego do wszczepienia modyfikacji. 

Ustala ewentualne obrażenia wynikające 

z nieudanego zabiegu, wycięcia lub odrzucenia 

przez organizm danego wszczepu. Określa także 

szanse na odrzucenie cyborgizacji. Wszystkie 

zakupione cyborgizacje są już wszczepione i nie 

zostały odrzucone. 

Modyfikator cyborgizacji: Określa stopień, 

w jakim dana cyborgizacja może powodować 

niechęć wśród innych. 

Więcej o modyfikatorze mutacji/cyborgizacji 

w Kroku 6. 

Działanie: Wpływ modyfikacji na postać. 

 

Jednostka centralna  

Jednostka centralna to wszystko, co jest 

potrzebne do uruchomienia poważniejszych 

cybernetyzacji, akumulator zasilany kwasem 

solnym z gruczołów, złącza neuromechaniczne 

i tylko Moloch wie co jeszcze. Wymagane do 

bardziej skomplikowanych cyborgizacji. 

Wartość: 0/5000 gambli (postacie zaczynające 

z tą modyfikacją nie muszą płacić). 

Wymagania: Brak. 

Energia: Brak zapotrzebowania.  

Stopień zmian: Nadkrytyczny. 

Modyfikator cyborgizacji: Brak. 

Działanie: +10 do energii. Umożliwia radiową 

komunikację z inną jednostką centralną. 

 

Implant oka  

Niewielki projektor oraz system analizy wizji 

składający się na implant oka to podstawa 

szerszych modyfikacji wzroku. Może zostać 

umieszczony zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz oka. 

Wartość: 150 gambli. 

Wymagania: Brak. 

Energia: Zapotrzebowanie 2. 



Stopień zmian: Lekki/drobny.  

Modyfikator cyborgizacji: Drobny/lekki. 

Działanie: Implant można umieścić dwa razy, te 

same modyfikacje nie sumują premii. 

Każdy implant pozwala na dwie modyfikacje 

wzroku: 

Noktowizor, wartość 200 gambli, działanie: 

akcja za jeden segment: uruchomienie lub 

wyłączenie noktowizji. 

System celowniczy, wartość 300 gambli, 

działanie: -20% do celności broni strzeleckiej. 

Zapis obrazu, wartość 100 gambli, działanie: 

akcja za jeden segment: zapisanie, odtworzenie 

lub kasowanie obrazu, maksymalnie 5 obrazów 

(umożliwia np. powtarzanie testów 

Wypatrywania). 

Błona ochronna oka, wartość 50 gambli, 

działanie: odporność na oślepienie oraz inne 

efekty szkodliwe dla oka. 

Lornetka/dalmierz, wartość 100 gambli, 

działanie: przybliżenie 4-krotne, dalmierz. 

System kontrastu, wartość 300 gambli, 

działanie: +1 do Percepcji. 

 

System analizy zachowań  

Skomplikowany system analizujący zachowanie 

istot żywych w czasie rzeczywistym.  

Wartość: 200 gambli. 

Wymagania: Brak. 

Energia: Zapotrzebowanie 1. 

Stopień zmian: Drobny. 

Modyfikator cyborgizacji: Drobny. 

Działanie: -20% do testów umiejętności 

z pakietu „empatia”. 

 

Syntezator głosu  

Modyfikacja aparatu mowy umożliwiająca 

przemawianie różnymi głosami. 

Wartość: 200 gambli. 

Wymagania: Brak. 

Energia: Zapotrzebowanie 1. 

Stopień zmian: Drobny. 

Modyfikator cyborgizacji: Drobny. 

Działanie: Zmiany tonacji głosu (dziecko, 

kobieta, mężczyzna, bestia, maszyna). Od -10% 

do -40% przy testach z pakietu "negocjacja" 

i "empatia", opartych na wykorzystaniu tej 

mechaniki. 

 

Siatka podskórna  

Oparta na nanotechnologii konstrukcja dająca 

częściową odporność na broń o małym kalibrze.  

Wartość: 800 gambli. 

Wymagania: Jednostka centralna. 

Energia: Zapotrzebowanie 2. 

Stopień zmian: Krytyczny. 

Modyfikator cyborgizacji: Brak. 

Działanie: -1 do Zręczności. Pancerz 

o Redukcji 1, samonaprawiający się. 

 

Filtr / stała maska przeciwgazowa  

Filtr umieszczony tuż przed płucami lub stała 

maska przeciwgazowa na ustach (z możliwością 

otwarcia). Neutralizują większość znanych 

gazów trujących.  

Wartość: 200 gambli. 

Wymagania: Brak. 

Energia: Zapotrzebowanie 1. 

Stopień zmian: Ciężki/drobny. 

Modyfikator cyborgizacji: Drobny/lekki. 

Działanie: Maska przeciwgazowa.  

 

Stały lekki pancerz  

Jedna (pomijając głowę) lokacja Twojego ciała 

pokryta jest stałym pancerzem. 

Wartość: 250 gambli. 

Wymagania: Brak. 

Energia: Brak zapotrzebowania. 

Stopień zmian: Drobny. 

Modyfikator cyborgizacji: Drobny. 

Działanie: Pancerz o Redukcji 2, wytrzymałości 

5, kara +5%. Zastępuje naturalny pancerz.  

 

Sensory czuciowe  

Cybernetyzacja zewnętrznych nerwów wraz 

z gruczołowym aplikatorem morfiny (nie trzeba 

uzupełniać).  

Wartość: 500. 

Wymagania: Jednostka centralna. 

Energia: Zapotrzebowanie 1. 

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator cyborgizacji: Drobny. 

Działanie: +1 do Zręczności. 

Morfina: likwidacja kary +40% od bólu, 

aktywowane automatycznie po osiągnięciu kary 

+40%. Skutek uboczny: -1 do Zręczności, -1 do 

Percepcji na 4 godziny. 

 

Dodatkowa bateria  

Ładowana wstrząsami bateria zwiększająca 

możliwości przechowywania energii.  

Wartość: 150 gambli. 

Wymagania: Jednostka centralna lub bateria 

słoneczna.  



Energia: Brak zapotrzebowania. 

Stopień zmian: Lekki. 

Modyfikator cyborgizacji: Brak. 

Działanie: +2 do energii. Implant można 

umieścić do czterech razy. 

 

Bateria słoneczna  

Ładowana na słońcu bateria, zwiększająca 

możliwość pozyskiwana i przechowywania 

energii. 

Wartość: 500 gambli. 

Wymagania: Brak. 

Energia: Brak zapotrzebowania. 

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator cyborgizacji: Lekki. 

Działanie: +10 do energii. Ładowanie: 

codziennie godzina na słońcu, rozłożone 

baterie: kara +40% do czynności, duży cel: 

trafienie -40%. 

 

Aplikator  

Aplikator to sterowane przez jednostkę 

centralną (gracza) małe urządzenie w formie 

dwóch tłoczków i strzykawek umożliwiające 

błyskawiczną aplikacje dowolnego środka 

płynnego wprost do krwiobiegu. 

Wartość: 200 gambli. 

Wymagania: Jednostka centralna.  

Energia: Zapotrzebowanie 1. 

Stopień zmian: Drobny. 

Modyfikator cyborgizacji: Drobny. 

Działanie: Akcja za jeden segment: aplikacja. 

Akcja za 6 segmentów: załadowanie strzykawki 

do aplikatora. 

 

Cyberdłoń  

Cybernetyczne usprawnienie jednej dłoni (lub 

wszystkich, za te same gamble, bez 

dodatkowych premii).  

Wartość: 400. 

Wymagania: Brak. 

Energia: Zapotrzebowanie 2 (na jedną dłoń). 

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator cyborgizacji: Lekki. 

Działanie: +1 do Budowy lub Zręczności (tylko 

z cyberręką). Implant zastępujący naturalną 

dłoń. Podstawa do szerszych modyfikacji dłoni. 

Jedna (losowo) rana ciężka ręki nie wymaga 

testu Odporności na ból i wymaga naprawy 

(Elektronika, Mechanika). Implant pozwala 

umieścić dwie modyfikacje dłoni, te same 

modyfikacje nie sumują premii:  

Złącze elektroniczne, Wartość 100 gambli, 

działanie przy zastosowaniu: Elektronika 

i Komputery: -20% do testów. 

Skalpel, wartość 100 gambli, działanie: testy 

Leczenia -20%. Jako broń (bijatyka): D/D/L. 

Odwzorowanie, wartość 100 gambli, działanie: 

mutacje i cechy ręki mogą zostać zachowane, a 

nie zastąpione. Odwzorowana naturalna broń 

(szpony, ostrze) otrzymuje +1pp. 

 

Cyberręka  

Cyberimplant całej ręki.  

Wartość: 900 (w tym wliczona cyberdłoń). 

Wymagania: Jednostka centralna, Budowa 16 

i/lub egzoszkielet. 

Energia: Zapotrzebowanie 6 (na jedną rękę, 

wliczona cyberdłoń). 

Stopień zmian: Krytyczny (wliczona 

cyberdłoń).  

Modyfikator cyborgizacji: Ciężki (wliczona 

cyberdłoń). 

Działanie: Implant zastępujący rękę. Budowa 

19, Zręczność 14 (+1 od cyberdłoni). 

Można umieścić zamiast obu rąk. Rany 

sztucznej ręki wymagają naprawy (Elektronika, 

Mechanika). Dodatkowa cyborgizacja – 

cyberdłoń. 

 

Gniazdo broni  
Zastępujące jedną dłoń gniazdo na uzbrojenie.  

Wartość: 400 gambli. 

Wymagania: Jednostka centralna, Budowa 14 

lub/i egzoszkielet. 

Energia: Zapotrzebowanie 7. 

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator cyborgizacji: Ciężki. 

Działanie: Całkowicie zastępuje jedną dłoń. 

Jedna (losowo) rana ciężka ręki nie wymaga 

testu Odporności na ból i wymaga naprawy 

(Elektronika, Mechanika) zamiast Leczenia. 

Można używać strzeleckich broni oburęcznych, 

cyborgizacja posiada odpowiednią podpórkę. 

Nie można jednak wtedy używać gniazda broni.  

Pozwala umieścić jedną cyberbroń: 

Sprzężony pistolet maszynowy. Wartość: 200 

gambli. Molochowa wariacja na temat 

pospolitego Uzi. 
Obrażenia lekkie, pp: 2, szybkostrzelność: 3, kaliber 

9 mm, magazynek 2 razy po 40 naboi, zacięcie 18-

20, zawsze gotowy do strzału, przeładowanie 

wewnętrzne: 2 segmenty, zewnętrzne: 10 

segmentów. Dobra amunicja: przy samoróbkach 

zacięcie 15-20. 



Sprzężony karabin bezłuskowy. Wartość 400 

gambli. Niezwykle szybkostrzelny karabin 

o stosunkowo niskich obrażeniach i unikalnej 

amunicji. Szybkostrzelność oraz niezawodność 

rekompensują te wady po wielokroć. 
Obrażenia lekkie, pp: 1, szybkostrzelność: 4, kaliber 

5.42 mm bezłuskowe, magazynek: 144 naboi – 

taśma.  

Zacięcie 19-20, słaby odrzut – pogorszenie trafienia 

przy ogniu maszynowym dwa razy mniejsze. 

Przeładowanie zewnętrzne: 20 segmentów. Brak 

pojedynczego ognia. Brak samoróbek. 

Rozpruwacz. Wartość 150 gambli. Opis: 

Wzmocnione tłokami podwójne mechaniczne 

szpony zdolne rozerwać człowieka wpół. 

Premia do Zręczności w ataku +4, w obronie 

brak, pp: 2. 

Bud. 14 2L / C / K. Bud. 16 2L / 2C / K. 

Bud. 18+ C / K / K+C. 

 

Egzoszkielet  

Zewnętrzny szkielet pozwalający na 

umieszczenie wielu zewnętrznych modyfikacji. 

Wartość: 400 gambli. 

Wymagania: Jednostka centralna. 

Energia: Zapotrzebowanie 6.  

Stopień zmian: Ciężki. 

Modyfikator cyborgizacji: Lekki. 

Działanie: +1 Budowa, -1 Zręczność, -1 

Percepcja. 

Pozwala umieścić modyfikacje: 

 
Stały ciężki pancerz  

Jedna lokacja Twojego ciała pokryta jest stałym 

ciężkim pancerzem opartym na egzoszkielecie. 

Wartość: 50. 

Wymagania: Egzoszkielet. 

Energia: Brak zapotrzebowania. 

Modyfikator cyborgizacji: Lekki. 

Działanie: Redukcja 3, wytrzymałość 5, kara: 5%. 

 

Tłok 

Twój Egzoszkielet wyposażony jest w dodatkowe 

tłoki zwiększające Twe możliwości fizyczne. 

Wartość: 100. 

Wymagania: Egzoszkielet. 

Energia: Zapotrzebowanie 2. 

Modyfikator cyborgizacji: Drobny. 

Działanie: +1 do Budowy. Tłoki można umieścić do 

czterech razy. 

 

Sensory egzoszkieletu  

Przekaźnik bodźców czuciowych egzoszkieletu. 

Wartość: 200. 

Wymagania: Jednostka centralna, egzoszkielet. 

Energia: Zapotrzebowanie 1. 

Modyfikator cyborgizacji: Drobny. 

Działanie: Likwiduje -1 do Zręczności i -1 do 

Percepcji wynikające z egzoszkieletu.  

 

Stawy skokowe egzoszkieletu 

System tłoków i przekładni pozwalający 

wykonywać imponujące skoki.  

Wartość: 100. 

Wymagania: Jednostka centralna, egzoszkielet. 

Energia: Zapotrzebowanie 3. 

Modyfikator cyborgizacji: Lekki. 

Działanie: Pozwala na wykonywanie skoków na 

wysokość w metrach równą Budowie podzielonej 

przez 4 i zaokrąglonej w górę. 

Skok to dwa segmenty. 
 

Krok 6: MODYFIKATOR MUTACJI 
 

Każda mutacja/cyborgizacja ma modyfikatory:  

 

Modyfikator 

mutacji  

M. % Test wykrycia 

(Czujności) 

Krytyczny 45% Udany 

automatycznie 

Ciężki 15% Przeciętny 

Lekki 5% Bardzo trudny 

Drobny 0% Mistrzowski 

 

Jeśli uda Ci się dobrze ukryć jakaś zmianę, 

odczytujesz jej modyfikator o jeden poziom 

niżej (np: z lekkiej na drobną). 

 

Modyfikator procentowy 

Trzy mutacje drobne dają lekką, trzy lekkie - 

ciężką, trzy ciężkie – krytyczną. Sprawdź, jaka 

suma wyszła, i odczytaj wynik M. %. Wszystkie 

powyżej krytycznej i te, których „nie starczyło” 

na wyższą (np. dwie lekkie), również odczytaj,  

dodaj. To pełny M. %.  

 

Na przykład: mamy dwa razy modyfikator 

mutacji lekkiej i trzy razy – ciężkiej. Wychodzi 

krytyczna i dwie lekkie. Czyli 45% +5% +5%. 

Pełny M. % równa się 55%.  

 

M. %, czyli modyfikator procentowy, to kara 

(+%) do testów Morale Twoich wrogów, premia 

do Twoich testów Zastraszania (-%) oraz kara 

(+%) do pozostałych testów Charakteru wobec 

ludzi. 

 

 



Test wykrycia  

Natomiast test wykrycia to test na Czujność 

wykonywany przez wszystkie istoty, które 

napotkasz. Określa on, czy uznały Cię za 

mutanta. Oczywiście udany test oznacza, że 

zostałeś za niego uznany, nie na odwrót. Poziom 

trudności testu odczytujesz w tabelce, tutaj 

również wiele modyfikacji składa się na 

ostateczny wynik. Na przykład trzy lekkie będą 

jedną ciężką, dwie ciężkie pozostaną w 

przedziale dla ciężkich. 

 

Stopień zmian 

To określenie, jak bardzo dana modyfikacja 

zmienia postać. Ustala stopień skomplikowania 

zabiegu chirurgicznego wymaganego do 

wszczepienia lub osunięcia modyfikacji, 

ewentualne obrażenia wynikające z nieudanego 

zabiegu, wycięcia lub odrzucenia przez 

organizm wszczepu. Oznacza też szanse na 

odrzucenie cyborgizacji.  

(Jeżeli postać ma wytrzymałość wyższą niż 

jedna rana krytyczna, otrzymuje dodatkowe 

rany. Np. wytrzymałość postaci to rany 

krytyczna i ciężka. Po nieudanym teście 

wszczepienia lekkiej cyborgizacji zamiast rany 

lekkiej postać otrzymuje ranę lekką oraz 

draśnięcie). 

 

Wycinanie 

Przy wycinaniu mutacji postać otrzymuje 

zawsze ranę maksymalną, taką jak przy zabiegu 

nieudanym.  

 

Drobny: Wymaga przeciętnego testu Chirurgii. 

Nieudany powoduje draśnięcie, udany nie 

powoduje obrażeń. Szansa na odrzucenie: rzut 

k20. Wynik 19-20 oznacza odrzucenie przez 

organizm danej modyfikacji. 

Lekki: Wymaga problematycznego testu 

Chirurgii. Nieudany powoduje lekką ranę, 

udany – draśnięcie. Szansa na odrzucenie: rzut 

k20. Wynik 18-20 oznacza odrzucenie przez 

organizm danej modyfikacji. 

Ciężki: Wymaga Trudnego testu Chirurgii. 

Nieudany powoduje ciężką ranę, udany – ranę 

lekką. Szansa na odrzucenie: rzut k20. Wynik 

17-20 oznacza odrzucenie przez organizm danej 

modyfikacji. 

Krytyczny: Wymaga bardzo trudnego testu 

Chirurgii. Nieudany powoduje krytyczną ranę, 

udany – ranę ciężką. Szansa na odrzucenie: rzut 

k20. Wynik 16-20 oznacza odrzucenie przez 

organizm danej modyfikacji. Podczas usuwania 

mutacje krytyczne powodują co najmniej ranę 

krytyczną, czyli są nie do usunięcia bez śmierci 

pacjenta. 

Nadkrytyczny: Nie do usunięcia. Wymaga 

cholernie trudnego testu chirurgii. Nieudany 

powoduje krytyczną ranę, udany – ranę ciężką. 

Szansa na odrzucenie: rzut k20. Wynik 15-20 

oznacza nieprzyjęcie przez organizm danej 

modyfikacji. Modyfikacje tego rodzaju są nie do 

usunięcia bez śmierci pacjenta. 

 

Krok 7: SPECJALIZACJA  

Strona 82, Neuroshima 1.5. 

 

Krok 8: UMIEJETNOŚCI  

strona 86, Neuroshima 1.5. 

 

Krok 9: SZTUCZKI  

Strona 98, Neuroshima 1.5. 

 

Krok 10: REPUTACJA  

Grę postać zaczyna z pięcioma punktami 

Reputacji w wybranym regionie, chyba że 

któraś z cech to modyfikuje.  


