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O grze 
PROJEKT BABILON jest do bólu klasycznym, maistreamowym erpegiem, 
osadzonym w roku 2252. Ludzkość sięgnęła gwiazd i posiada kilka kolonii, 
co więcej ma kontakt z czterema obcymi rasami, z którymi pokojowo 
koegzystuje w związku zwanym Federacją. Cała ta koegzystencja opiera się 
na ludzkim wynalazku – Uniwersalnym Tłumaczu, dzięki któremu moŜna 
rozumieć inne języki nawet ich nie znając, z którego korzystają zarówno 
ludzie jak i wszystkie cztery rasy.  
 
Jednak owa koegzystencja nie jest tak pokojowa, jak Ŝyczyła by tego sobie 
większość – wśród ludzi narastają niepokoje między wierzącymi a ateistami, 
a na pograniczu mnoŜą się prowokacje ze strony nieprzychylnych ludzkości 
Hivinów. Oba problemy były do przezwycięŜenia, póki nie nastąpił dzień 92 
rocznicy pierwszego kontaktu z obcymi, kiedy to zamiast świętować, 
ludzkość pogrąŜyła się w chaosie. Dlaczego? Uniwersalny Tłumacz przestał 
działać. Nie dość, Ŝe zróŜnicowani kulturowo i narodowościowo ludzie nie 
potrafią się skomunikować bez niego ani pomiędzy sobą, ani z innymi 
rasami, to jeszcze Tłumacz był jedynym narzędziem komunikacji systemowej.  
 
Bez Tłumacza, załoga Babilonu V – statku-ambasady na terytorium Hivinów, 
nie moŜe ani kontynuować negocjacji, ani ostrzec Ziemi przed moŜliwą 
wojną. Jedynym ratunkiem dla ludzkości mogą okazać się wysiłki kilku 
śmiałków, którzy starają się dotrzeć z Babilonu V na Ziemię i inne 
zamieszkane planety, oraz kilku kupców, którzy znając język wroga mogą 
pośredniczyć w negocjacjach. 
 

Świat obecny 
Jest rok 2252. Ziemianie posiadają cztery pozaziemskie kolonie i około 
dwudziestu mniejszych placówek, w tym górniczych, handlowych oraz 
wojskowych. Najbardziej zaludnioną po Ziemi planetą jest Alfa Centauri 3 – 
znajdująca się 4,4 lata świetlne od Ziemi, trzecia planeta potrójnego układu 
Alfa Centauri. Zamieszkuje ją ponad pół miliarda istot, z czego 90% to ludzie. 
Pozostałe trzy kolonie to: 82 Eridani 2, Tau Ceti 1 i Procjon 7. PoniŜej 
znajduje się mapa, przedstawiająca wszystkie posiadłości ziemian w 
promieniu 15 lat świetlnych. 
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Wszystkie placówki mają gwiazdkę, a na czarnych tłach są pokazane kolonie. 

 
 
Oprócz ludzi, w ‘najbliŜszej okolicy’ Ziemi Ŝyją cztery inteligentne rasy – 
Arkanidzi, Bentari, Gaatowie i Hivini. Wraz z ludźmi rasy te stworzyły 
Federację – sojusz lokalnych cywilizacji, mający na celu kontynuowanie 
pokojowego rozwoju, i wsparcie przeciwko ewentualnym agresorom z 
zewnątrz. Cały ten związek opiera się na wyjątkowej technologii ludzi – 
Uniwersalnym Tłumaczu, który pozwala na rozumienie obcych języków bez 
ich znajomości. Jednostka centralna Tłumacza, znajduje się na Stacji 
Babilon na orbicie Ziemi, wspieranego przez podjednostkę centralnego 
komputera, znajdującą się w kaŜdym większym systemie gwiezdnym. 
Podjednostki te, słuŜą równieŜ ludziom do komunikacji międzysystemowej. 
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Społeczeństwo Ziemian 
Po wielu przemianach, społeczeństwo ludzkie jest bardzo zróŜnicowane. Choć 
większość krajów złączyła się w większe twory, poczucie odrębności 
narodowej nadal istnieje. Mieszkańcy koloni, są dodatkowo wymieszani – 
niektórzy koloniści poczuwają się do narodowości przodków, inni zaś 
identyfikują się bardziej z nowymi państwami, powstałymi na kaŜdej z 
kolonii. Dodatkowo dochodzi kwestia religii. Ogromna część populacji to 
ateiści, pozostałe ~35% są głęboko wierzącymi (w proporcjach podobnych jak 
obecnie). Na Ziemi ma miejsce wiele konfliktów i kłótni na tle religijnym, na 
pozostałych planetach jest to juŜ mniej widoczne, gdyŜ większość wierzących 
(wszystkich religii) mieszka na Procjonie 7. Od początku kontaktów z obcymi 
rasami obserwuje się rosnące niezadowolenie i agresywność niektórych 
organizacji quasi-religijnych, nawołujących do ‘naprawy społeczeństwa’, 
‘nawrócenia niewiernych’, a bardziej agresywni do ‘Nowej Rekonkwisty’ – 
wojny domowej i zastąpienia obecnych władz przez hierarchów religijnych. 
Ruchy te były przez długi czas lekcewaŜone, gdyŜ fanatycy byli równie 
agresywni wobec siebie nawzajem, jak wobec ludności niewierzącej 
(kilkakroć konieczne były nawet interwencje wojska na Procjonie). Jednak 
obecnie, gdy na gubernatora Procjona została wybrana Alice Dunlevy, która 
jakimś sposobem przemówiła sektom do głowy, przez co poczęły się one 
sprzymierzać i reorganizować. Procjon ma duŜą i nowoczesną flotę, która w 
przypadku wojny domowej, moŜe być sporym zagroŜeniem dla pozostałej 
części ludzkości. 
 
 

Technologia. 

Informatyka, cybernetyka, robotyka 

Dziedziny te poszły bardzo naprzód. Komputery są setki razy bardziej 
mocniejsze niŜ obecnie, a miniaturyzacja pozwoliła na zmniejszenie ich do 
wielkości notatników. Oczywiście superkomputery nadal są wielkości wielu 
szaf. Jeśli chodzi o automatyzację, to jest ona bardzo znaczna. W większości 
fabryk ludzie tylko nadzorują maszyny, wyjątkiem są stocznie, w których to 
ludzie odgrywają główną rolę. Jednak rola robotów wcale nie jest aŜ tak 
znaczna, jak przewidywano przed wiekiem. Najbardziej popularne roboty to 
roboty domowe, wydobywcze i straŜnicze. Nie udało się teŜ stworzyć 
sztucznej inteligencji. Wprawdzie niektóre programy są bardzo obszerne, i 
pozwalają na interpretacje otoczenia, jednak to wciąŜ za mało. 
 

Nanotechnologia 

Niestety do tej pory nie ma teŜ urządzeń, które mogłyby masowo wykonywać 
operacje na nanostrukturach. Nie istnieją teŜ samoreplikujące się 
nanomaszyny. Jednak nanotechnologia stoi na wysokim poziomie. Jest 
obecna w przemyśle, medycynie i wojskowości, jednak niezbyt często, gdyŜ 
jest po prostu droga. 
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Komunikacja 

Na krótkich odległościach, nadal wykorzystywane są fale radiowe i przekazy 
laserowe. Na dystansach międzygwiezdnych jest trochę gorzej – wprawdzie 
powstałe na potrzeby Projektu Babilon przekaźniki nadświetlne udało się 
wielokrotnie przyspieszyć (obecnie ich szybkość jest 500 razy szybsza od 
prędkości światła), ale działają one tylko we współpracy z Uniwersalnym 
Tłumaczem, a nie wszystkie mniejsze placówki posiadają odpowiednio duŜe 
podjednostki UT. Są one skazane na kurierów. 
 

PodróŜe międzygwiezdne 

Na spotkaniu z pozostałymi rasami, ludzka nauka bardzo skorzystała. Dzięki 
nowym źródłom energii, wydajność napędu wykorzystanego m.in. w Projekcie 
Babilon bardzo wzrosła – jeśli by porównywać prędkość do prędkości światła, 
to są one ok. 150 razy szybsze (przy uŜyciu statków średniej wielkości). 
Niestety tylko największe statki mogą sobie pozwolić na loty 
długodystansowe – tylko one mogą pomieścić wystarczająco paliwa, tlenu i 
wykwalifikowaną załogę, potrafiącą je wymieniać. 
 

Planetarne i międzyplanetarne środki transportu 

Najwygodniejszym środkiem transportu w duŜych miastach jest kolej 
magnetyczna. Dociera niemal wszędzie, jest szybka i tania. Oprócz tego, w 
szerokim uŜyciu są samochody o napędzie wodorowym lub elektrycznym. W 
mniejszych miastach i na wielu stacjach kosmicznych popularne są małe 
kolejki magnetyczne. Pozostałe spotykane środki transportu to motory 
rakietowe, elektryczne trzykółki i cała gama samolotów. Odnośnie 
międzyplanetarnych lotów układowych, to oprócz klasycznego napędu 
kosmicznego, popularne są równieŜ duŜo tańsze silniki jonowe. 
 

Broń 

Przepisy dotyczące broni są dość zróŜnicowane między róŜnymi koloniami, 
lecz niemal wszędzie ludność cywilna moŜe posiadać małokalibrową broń 
palną. Broń ta nie zmieniła się zbytnio od XX wieku, lecz rozpowszechniły się 
teŜ materiały przed nią chroniące. Wojsko uŜywa ponadto broni laserowej i 
elektromagnetycznej, lecz tej drugiej duŜo rzadziej, gdyŜ niemal wszystkie 
nowoczesne pancerze chroniące przed bronią EM są wystarczająco 
polerowane aby załamać promień lasera (choć karabiny laserowe są 
popularne wśród snajperów). Zarówno karabiny laserowe jak i 
elektromagnetyczne są niezbyt poręczne, grzyŜ pierwszy potrzebuje sporego 
generatora, który nosi się zazwyczaj na plecach, drógie zaś oprócz generatora 
(choć juŜ duŜo mniejszego) potrzebują niekiedy duŜej ilości amunicji. Broń 
kosmiczna to w większości zwiększone wersje broni osobistej i planetarnej. 
Ich trzy główne typy to: 
 
Broń elektromagnetyczna, zwana teŜ działami Gaussa. Działa Gaussa 
wystrzeliwują z wielką prędkością dobrze przewodzące lub 
nadprzewodnikowe pociski, które w lufie przyspiesza pole 
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elektromagnetyczne generowane przez zwoje elektromagnesów. Broń ta jest 
bardzo skuteczna, a powstrzymać ją mogą tylko bardzo gęste pancerze. 
 
Broń laserowa jest wykorzystywana częściej niŜ na ziemi, choć zawsze w 
połączeniu z innymi rodzajami uzbrojenia – po zmatowieniu powierzchni 
pancerzy przez pociski lub broń EM, lasery duŜo lepiej radzą sobie z 
przebijaniem pancerza. 
 
Pociski. Istnieje szeroka gama róŜnorakich pocisków – od małych i zwrotnych 
pocisków przeciw myśliwcom, po rakiety z głowicami nuklearnymi. 
 

Armia 

Armie naziemne są mniejsze, lecz lepiej wyszkolone niŜ te przed dwoma 
wiekami. Piechota jest wyposaŜona w karabiny Gaussa lub laserowe, oraz 
pancerze. Istnieją równieŜ pojazdy opancerzone i czołgi, choć te ostatnie 
odgrywają mniejszą rolę z racji nieuniknionego wsparcia z powietrza obu 
stron ewentualnego konfliktu. Nie wykorzystuje się impulsu 
elektromagnetycznego ani na ziemi, ani w kosmosie, gdyŜ niemal wszystko 
jest zabezpieczone na taką ewentualność. 
 

Flota 

Ziemska Flota nie dość Ŝe nie jest duŜa, to jest równieŜ dość rozproszona – 
kaŜda waŜniejsza planeta ma własną flotę, która zazwyczaj patroluje okolice, 
chroniąc prywatne statki przed piratami. Przeciętna flota planetarna składa 
się z dwóch lub trzech pancerników – doskonale opancerzonego i 
uzbrojonego trzonu floty, podobnej liczby lotniskowców, zapewniających 
duŜym statkom osłonę oraz dysponującymi bombowcami, ośmiu do 
dziesięciu fregat – cięŜkich okrętów liniowych, czterech okrętów torpedowych 
– doskonale wyposaŜonych w pociski statków, szczególnie zabójczych na 
bliskie dystanse, oraz oscylującej koło liczby 25 grupy niszczycieli – lŜejszych 
okrętów wsparcia. Wokół planety z której pochodzi armada, zazwyczaj 
znajdują się pancerniki w towarzystwie połowy floty. Reszta jest na ww. 
patrolach, w których skład zazwyczaj wchodzi fregata i 2-3 niszczyciele. Do 
obław na zlokalizowane kryjówki piratów i przestępców wykorzystuje się teŜ 
lotniskowce i torpedowce. 
 
Statki prywatne często otrzymują pozwolenie na broń z powodu piratów. 
Zwyczajowe uzbrojenie przyznawane kupcom to 2-3 działka EM, 1 laserowe i 
czasem wyrzutnia pocisków przeciw myśliwcom. Nie do końca uregulowane 
są przepisy dotyczące jednostki bez szybkiego napędu nadświetlnego, wiec 
bogate przedsiębiorstwa często zaopatrują się w myśliwce. 
 
Warto wspomnieć Ŝe wszystkie statki wyposaŜane są choćby w najmniejszy 
prom lub pojazd zastępczy, z racji tego Ŝe statek który utknie w 
niezamieszkanym systemie moŜe liczyć tylko na transmisje prowadzone z 
prędkością światła i na siebie. 
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Historia najnowsza 
Przez ostatnie lata, stosunki ludzi z Hivinami pogorszyły się znacznie. Dzięki 
istnieniu Federacji, nie doszło do niczego powaŜnego, ale handel między 
obydwoma rasami zamarł, podobnie jak wszelka współpraca. Ostatnio 
obserwuje się równieŜ koncentrację floty Hivinów  wokół jednej z planet. 
Wewnątrz terytoriów ludzkich równieŜ nie jest do końca spokojnie – 
wprawdzie fanatyczne grupy religijne przestały nawoływać do ‘Nowej 
Rekonkwisty’, istnieje jednak obawa Ŝe się do niej przygotowują. 
 
Nie byłoby to zbyt niepokojące, gdyby nie katastrofa z dnia 2 maja 2252. 
 
Kłopoty Ziemian rozpoczęły się prawie miesiąc wcześniej, gdy kupiecki statek 
obywatela Tau Ceti 1 został przechwycony przez flotę Hivinów, a kapitana 
wraz z załogą posądzono o szpiegostwo. Ambasadorzy z Babilonu V od razu 
poczęli starania o oczyszczenie załogi statku z zarzutów, lecz Hivini 
kategorycznie odmówili, i natychmiast stracili więźniów. Później rozpoczęły 
się prowokacje Hivinów, oraz próby infiltracji ambasady. Załodze Babilonu V 
pozostało tylko ostrzec Ziemię, i wysłać sprawę do Rady Federacji. 
 
Lecz wtedy, 92 lata po pierwszym kontakcie z obcymi rasami, Translator 
przestał działać. Nikt nie wie w jaki sposób, ani dlaczego to się stało, grunt 
Ŝe nikt nie potrafi tego naprawić. Padła cała sieć – ludzkość została 
pozbawiona komunikacji i Tłumacza, co całkowicie sparaliŜowało 
wielonarodową społeczność, w której tylko nieliczni kupce byli na tyle 
ambitni Ŝeby uczyć się obcych języków. Babilon V, odcięty i otoczony wysłał 
kilku posłańców, którzy mieli zaalarmować Ziemian o moŜliwym zbliŜającym 
się niebezpieczeństwie. 
 
 

Przeszłość 

Fala Terroru 
Ludzkość w XXI wieku wkroczyła w kolejną erę wojen religijnych. 
Prowadzące świętą wojnę komórkę Al-Qaidy, zdobywające nowych członków 
w zastraszającym tempie, rozpanoszyli się po wszystkich większych miastach 
całego chrześcijańskiego świata, siejąc śmierć i nienawiść. Reakcja świata 
zachodniego była zdecydowana – zaczęły się represje ludności 
muzułmańskiej, a rasizm i ksenofobia stały się powszechne. W kilku 
państwach wprowadzono stan wojenny, a ludność coraz głośniej domagała 
się akcji zbrojnej w krajach arabskich. Powstało równieŜ wiele skrajnych 
organizacji chrześcijańskich, które szczególne sprzyjały „Nowym Krucjatom”. 
 
Władze posłuchały – USA wraz z sojusznikami uderzyły na państwa 
arabskie, które zjednoczone poczęły wspólną obronę. Nie dało im to jednak 
wiele, gdyŜ lepiej wyszkolone i wyposaŜone wojska zachodnie, dysponujące 
na dodatek prototypami elektromagnetycznej broni bezłuskowej, rozprawiły 
się z nimi bardzo szybko. Pomimo protestów Rosji rządy owych państw 
bliskowschodnich zastąpiono uległymi marionetkami i rozpoczęto 



PROJEKT BABILON 
10 

przymusowo wysiedlać muzułmanów na wschód. Nadszedł okres względnego 
spokoju, okupionego jednak Ŝyciem i krwią arabów. 
 

Nauka w XXI stuleciu 
W międzyczasie rozwój technologii bardzo poszedł naprzód. Miniaturyzacja i 
rozwój nanotechnologii nie tylko pomogły nauce, ale i zmieniły Ŝycie ludzi – 
zarówno wyŜszych klas, które mogły sobie pozwolić na nowinki techniczne 
jak i zwykłych obywateli, którzy poczęli być coraz bardziej inwigilowani. 
Dowody osobiste zostały zaopatrzone w nadajniki oraz pełen komplet danych 
biometrycznych, bez przerwy weryfikowanych przez wszechobecne skanery 
siatkówek i czytniki linii papilarnych. Po kryzysie związanym z terroryzmem, 
władze wcale nie myślały o zniesieniu restrykcji i przywróceniu wolności 
osobistej. 
 
Energetyka teŜ przeszła sporo zmian – w obliczu wyczerpujących się zasobów 
ropy naftowej, przemysł zainwestował w energetykę jądrową, zaś postępy w 
technologii pozyskania wodoru z wody obniŜyły jej koszty, co umoŜliwiło 
zastosowanie napędu wodorowego w przemyśle motoryzacyjnym. 
 
Wynalezienie i wprowadzenie wspomnianej juŜ elektromagnetycznej broni 
bezłuskowej zrewolucjonizowało ni tylko działania wojenne, ale i proceder 
przestępczy, gdyŜ broń ta wydostała się z rąk wojskowych bardzo szybko. 
 
Zorganizowana przestępczość mimo wielu środków bezpieczeństwa i 
inwigilowania obywateli ma się całkiem dobrze. Mniejsze grupy zajmują się 
podrabianiem dokumentów i wyłudzaniem na ich podstawie pieniędzy, 
większe zaś, handlują bronią  narkotykami. Ogólnie w tej kwestii niewiele się 
zmieniło. 
 

Początki ery kosmicznej 
Ludzkość coraz uwaŜniej sięgała gwiazd. Na orbicie powstały dwie nowe 
stacje kosmiczne, skonstruowano załogową bazę na księŜycu, wysłano teŜ 
kilka załogowych lotów na Marsa, oraz powstały bezzałogowe stacje 
badawcze na orbicie Io, Europy i Tytana. Aby zacząć myśleć o podboju 
kosmosu, ludzkość potrzebowała tylko jednego  sztucznej grawitacji, która 
pozwoliła by ludziom przebywać dłuŜej w przestrzeni kosmicznej. 
 
Została ona wynaleziona przez grupę japońskich naukowców której szefem 
był Hitoshi Tatenaka. Po kilku latach testowania prototypu w bazie na 
orbicie, obwieszczono wynalazek publicznie. 
 
Mimo licznych traktatów mających przeciwdziałać zajmowaniu ‘terytoriów’ w 
kosmosie, rozpoczął się wyścig państw, pragnących zająć najlepsze i 
najbogatsze surowcowo miejsca. Kompanie prywatne równieŜ upatrywały w 
tym wynalazku początku ery ekspansji kosmicznej. 
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WaŜną dla późniejszego podboju kosmosu okazała się korporacja 
SpaceQuest, której pełni fantazji załoŜyciele – T.J.Morgan i F.Siebelring 
rozpoczęli wielką kampanię promującą ich pomysł – mieszkania ludzkie na 
wielkich stacjach orbitalnych. 
 
Do końca XXI wieku wielu Ŝyło marzeniami podboju kosmosu – film i 
literatura sf przeŜywały swój renesans, nadeszło równieŜ kolejne rozluźnienie 
obyczajów i krótka era ‘hipisopodobna’. ZauwaŜalnie zwiększyła się równieŜ 
liczba osób niewierzących, nawet wśród konserwatywnych społeczeństw 
muzułmańskich i XXX. 
 

Rozwój w XXIIw 
Nadszedł wiek XXII. Pierwsze półwiecze było czasem wielkiego rozwoju dla 
rodzaju ludzkiego. Pierwsza filia prywatnej spółki wydobywczej na księŜycu 
powstała w 2116, a rozpoczęta w 2098r budowa Pierwszej Orbitalnej Stacji 
Mieszkalnej, zakończyła się w 2124r. Zainspirowana tym faktem Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, rozpoczęła budowę Orbitalnej Stacji Transferowej, 
która miała za zadanie ułatwić transport części i zapasów do nowych osiedli 
ludzkich. Została ona ukończona w 2139r, co wraz ze stworzeniem nowego 
napędu, przyczyniło się do szybkiej kolonizacji całego układu słonecznego. 
 
Ów nowy napęd stał się kolejnym kamieniem milowym w dziejach Ziemi. Nie 
dość Ŝe pozwalał na osiąganie duŜo większych prędkości, to zainstalowany 
na wystarczająco masywnej jednostce, pozwalał na chwilowe załamanie 
czasoprzestrzeni, co skutkowało „skakaniem” między odległymi (w ziemskim 
rozumieniu) miejscami w przestrzeni. Teoretycznie owe „skoki” mogłyby być 
wydłuŜone na niemal nieograniczone odległości, lecz ziemianie nie posiadali 
wystarczających źródeł energii. Mimo to w praktyce radziły sobie więcej niŜ 
wystarczająco do poznania najbliŜszych gwiazd – odpowiednio masywne 
statki osiągały nawet prędkości równe 5,1 prędkości światła, co pozwalało 
dotrzeć do najbliŜszej gwiazdy – Proximy Centauri w ok. 10 miesięcy. 
 
Niemal natychmiast po odkryciu napędu, zbudowano kilka olbrzymich sond, 
które porozsyłano do bliŜszych i/lub większych układów gwiezdnych. 
 
Tymczasem, przygotowania ludzkości do zawładnięcia kosmosem szły pełną 
parą. Jeszcze zanim skończono Orbitalną Stację Transferową, istniało juŜ 
tyle placówek wydobywczych, porozsiewanych po całym układzie 
słonecznym, Ŝe transport ich wyrobków nawet przez stację byłby wysoce 
nieefektywny. Szybko więc, największe przedsiębiorstwa dostarczające 
sprzętu uczestnikom wyścigu kosmicznego, jęły się budowy orbitalnego 
kompleksu przemysłowego. Budowa była długotrwała i wielce kosztowna, 
lecz przedsiębiorstwa te zapewniały sobie tym samym monopol na przyszłą 
produkcję kosmiczną. Obiekt miał skupiać wokół olbrzymiej stoczni 
kosmicznej dziesiątki hut, odlewni, fabryk podzespołów, laboratoriów 
badawczych oraz mieszkania pracowników. 
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Pierwsza Stocznia Orbitalna ukończona została w 2148r, i natychmiast 
została wykorzystana do realizacji kolejnego projektu ONZ – budowy czterech 
wielkich statków badawczo-kolonizacyjnych, które miały zostać wysłane ku 
najbliŜszym układom planetarnym. 
 
Jednak stało się coś, na co wielu miało nadzieję, lecz i większość się 
obawiała – okazało się Ŝe ludzie nie są sami w kosmosie. W 2150r, w 
układzie słonecznym pojawił się niezidentyfikowany pojazd kosmiczny. Mimo 
Ŝe starano się trzymać ten fakt w tajemnicy, informacja bardzo szybko 
przedostała się do mediów, co wywołało prawdziwą panikę wśród ziemian. 
Nie trwała ona jednak długo, gdyŜ okazało się Ŝe pojazd ów jest bezzałogowy, 
co więcej, po przechwyceniu go, okazało się Ŝe wewnątrz znajdują się 
informacje na temat czterech innych cywilizacji, zamieszkujących systemy 
gwiezdne ‘nad’ (względem płaszczyzny galaktyki) Słońcem. 
 
Wśród wszystkich – zwykłych ludzi, przedsiębiorców, naukowców i 
wojskowych zapanowało wielkie poruszenie. Ci ostatni zorientowali się, Ŝe 
prócz wątpliwych orbitalnych arsenałów, ich państwa nie posiadają niczego, 
co mogłoby powstrzymać ewentualną napaść. Zarówno oni, jak i naukowcy 
wręcz bili się o dostęp do pojazdu obcych, chcąc go przebadać. 
 
Niedługo po tym, odbyło się ogólnoświatowe spotkanie przywódców i 
przedstawicieli państw i stanów, które po wielotygodniowych obradach, 
postanowiło wysłać przedstawicieli rodzaju ludzkiego na planety 
zamieszkiwane przez obcych. Postanowiono wykorzystać do tego celu 
budowane w tym czasie statki badawczo-kolonizacyjne, zaopatrzone w 
projektowany dotąd w tajemnicy Uniwersalny Tłumacz. 
 

Uniwersalny Tłumacz i Projekt Babilon 
Uniwersalny tłumacz początkowo był projektem wywiadu o kryptonimie 
Babel, który pozwoliłby wspomóc monitoring środków masowej komunikacji, 
błyskawicznie tłumacząc wszelkie rozmowy i przekazy. Po drobnej 
modyfikacji i ulepszeniu, zaistniała moŜliwość interpretowania fal 
mózgowych istoty podpiętej do systemu, i tworzenia tłumaczeń nawet bez 
znajomości tłumaczonego języka.  
Pojawiła się moŜliwość wszczepiania końcówki Uniwersalnego Tłumacza, 
która komunikując się z centralnym komputerem Tłumacza, pozwalała 
rozumieć wszystkie języki, posiadające swą bazę danych.  
 
Olbrzymie moŜliwości, jakie dawał tłumacz zostały docenione przez 
zgromadzenie ogólnoświatowe. Urządzenie to niwelowało największą 
trudność misji dyplomatycznej – nieznajomość form komunikacji obcych ras. 
Zgromadzenie powołało zespół naukowców, socjologów i polityków, pod 
kierownictwem twórców Tłumacza. Początkowo kryptonim „Babel” miał 
pozostać, jednak nazwa ta została oprotestowana zarówno przez środowiska 
religijne, jak i ateistyczne, w związku z czym kryptonim został zmieniony na 
„Babilon”. 
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Przez cztery lata, czyli cały czas oczekiwania na statki, koncepcja misji 
dyplomatycznej rozrosła się do instalacji stałych ambasad na planetach 
obcych. Statki miano wyposaŜyć we wszelakie urządzenia potrzebne istotom 
ludzkim do Ŝycia i długiej podróŜy – mieszkania, centra rozrywki, ogrody a 
nawet laboratoria. KaŜdy statek miał zostać ponadto wyposaŜony w 
podjednostkę Uniwersalnego Tłumacza, mającego teŜ słuŜyć komunikacji z 
Ziemią. W ostatniej chwili zaprojektowano i skonstruowano teŜ przekaźniki 
nadświetlne które, zostawiane przez statki na swej drodze, miały zapewnić 
przesyłanie informacji z prędkością 10 razy większą od prędkości światła. 
 
Gdy oddano do uŜytku statki, wszystko było gotowe – sprzęt i personel tylko 
czekał na załadunek, który odbył się natychmiast. W przeddzień wigilii 
BoŜego Narodzenia 2154r, statki nazwane Babilon I, II, III i IV, wyruszyły w 
mającą trwać ponad pięć do dziewięciu lat podróŜ. 
 

Kulisy Projektu Babilon 
Dlaczego wywiad przyznał się do swojego tajnego projektu? Dlaczego go 
udostępnił? Dlaczego w końcu, zaraz po wyposaŜeniu ambasad w końcówki 
Tłumacza i zbudowaniu Bazy Babilon, zawierającej jednostkę centralną 
projektu, rozpoczęto wszczepiać końcówki Tłumacza chętnym za pół darmo? 
Wielu przez jakiś czas głowiło się nad tym problemem, jednak jego 
rozwiązania upatrywano w zjednoczeniu się ludzi, mającemu miejsce po 
pojawieniu się statku obcych, więc tylko niewielka ilość fanatyków teorii 
spiskowych zapamiętała te fakty. Jednak to właśnie owi zwolennicy teorii 
spiskowych tym razem mieli rację. Władze, sądząc Ŝe spokój stu ostatnich lat 
ludzkość zawdzięcza niemal niekończącej się inwigilacji obywateli, 
postanowiły Ŝe czas posunąć się krok do przodu – rozpowszechnienie 
Uniwersalnego Tłumacza, dawało moŜliwość podsłuchu wszystkich rozmów, 
nawet tych toczących się w cztery oczy i bez światków. Dawało to moŜliwość 
rozprawienia się raz na zawsze z przestępczością zorganizowaną, 
korzystającą bardzo chętnie z najemników z innych krajów, a w przyszłości 
umoŜliwiło wywiadowi nieograniczony wgląd w politykę. 
 

Pozostałe skutki ‘odkrycia’ obcych 
Pojawienie się statku obcych było przełomowe dla wielu aspektów świata. 
MoŜna zacząć choćby od wojskowości. Pojawienie się nowego potencjalnego 
przeciwnika spadło jak grom z jasnego nieba na nie pamiętających juŜ wojny 
wojskowych. Okazało się, Ŝe ziemianie posiadają tylko prototypy bojowych 
statków kosmicznych, a choć na orbicie było trochę broni, to była bez 
wyjątku stworzona do niszczenia ziemskich sąsiadów.  
 
Największe narody więc, postanowiły wybudować własne, państwowe 
stocznie, gdzie mogła by powstać flota gwiezdna. Rozpoczęła się budowa 
czterech nowych stoczni orbitalnych – amerykańsko-angielskiej, 
europejskiej, rosyjsko-chińskiej i najmniejszej – japońskiej. 
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Drugim waŜnym aspektem zmian, są przemiany ustrojowe. Zrzeszanie się 
państw trwało juŜ prawie dwa wieki, a największa przeszkoda ku pełnemu 
jednoczeniu – obawa przed utratą własnej kultury, języka i odrębności 
narodowej, prysła wraz ze stworzeniem Tłumacza. Najbardziej skorzystały na 
tym kraje europejskie – w roku 2157 nastąpiło pełne zrzeszenie członków 
Unii pod rządami Brukseli. Kraje arabskie, które od początku trwania 
podboju kosmosu zyskiwały coraz większą autonomiczność, równieŜ 
wspólnie (dołączył się nawet Pakistan, który wcześniej nie niepokojony Ŝył do 
tej pory własnym Ŝyciem) zaczęły odzyskiwać dawną pozycję. Postępująca 
bieda i w końcu przyłączeni się Pakistanu do reszty muzułmanów skłoniły 
Indie do powrotu pod koronę Wielkiej Brytanii, i wraz z Australią, Nową 
Zelandią oraz innymi dawnymi koloniami, zjednoczyły się w pełni pod flagą 
Wspólnoty Narodów. 
 
Zmienił się teŜ stosunek wielu ludzi do spraw religii – istnienie obcych 
zachwiało wiarą wielu, którzy odeszli ze swych kościołów, a wzmocniło 
innych, którzy zaczęli się garnąć do róŜnych organizacji quasi-kościelnych, o 
róŜnym stosunku do obcych i dalszego podboju kosmosu. 
 

Przebieg misji Projektu Babilon 
Wszystko szło gładko – tyle moŜna powiedzieć o początkowych etapach 
podróŜy. Projektanci spisali się świetnie – na statkach nie brakowało 
absolutnie niczego, a w kaŜdym ze statków było wystarczająco wiele ludzi 
Ŝeby nie zwariować z nudów i samotności. KaŜdy ze statków planowo zdąŜał 
do swego celu i rozstawiał po drodze nadajniki. 
 
Jednak po dwóch latach, na Ziemię dotarło wołanie „Mayday!”, i tak krótka 
jak tajemnicza relacja jednego z członków załogi, z której wynikało Ŝe Babilon 
II miał jakieś problemy. To była ostatnia wiadomość z tego statku i po jakimś 
czasie oczekiwania, stracono wszelką nadzieję. Jako ze gatunek ludzki jest 
jednak gatunkiem upartym, postanowiono przekształcić kolejny budowany 
statek kolonizacyjny na kosmiczną ambasadę, nazwaną ‘Babilon V’, i wysłać 
go śladem Babilonu II. 
 
Dalszych niespodzianek nie było. Pierwszy doleciał zgodnie z planem Babilon 
I, na planetę oznaczaną przez ziemian jako Beta Canum Venaticorum B (w 
skrócie Beta CVn B. Canes Venatici to po polsku psy gończe) po 5 latach i 
128 dniach od rozpoczęcia podróŜy. Powitanie było niemal takie jak się 
spodziewano – wchodzącemu na orbitę statkowi towarzyszyła silna eskorta 
wojskowa, później delegacja obcych i przekonywanie na róŜne sposoby, aby 
któryś z delegatów zgodził się na podpięcie do Tłumacza. Mniej waŜne jak, 
waŜne Ŝe się udało – kontakt z obcymi został nawiązany, i Arkanidzi – bo tak 
przetłumaczono nazwę tej rasy – zgodzili się, aby ambasada ziemian na stałe 
zacumowała przy jednej ze stacji kosmicznych. Spotkanie to, gdy po dwóch 
latach doszło na ziemię, wzbudziło furorę, a dzień w którym się odbyło – 2 
maja uznano świętem na całej ziemi i we wszystkich ziemskich koloniach. 
Szybko nad β CVn B zaczęły ściągać delegacje pozostałych trzech ras, 
pojedynczych planet, korporacji i kościołów. 
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Kolejny był Babilon III (Babilon II nie dotarł na miejsce), który po 8 latach i 
54 dniach dotarł na czwartą planetę potrójnego układu gwiezdnego 44 
Boöties (Boötes to po polsku wolarz), macierzystego systemu rasy zwącej się 
Benatri, gdzie zostaje przyjęty z wielkim entuzjazmem, i pod honorową 
eskortą odholowany do wcześniej juŜ przygotowanego doku. 
 
Babilon IV został przyjęty podobnie w podwójnym układzie 20 Leonis Minor 
(Mały Lew), do którego zmierzał 9 lat i 131 dni. Układ ten jest zamieszkiwany 
przez niską rasę Gaatów, pochodzącą z drugiej planety, cechującej się 
stosunkowo niską grawitacją. 
 
Inaczej juŜ sprawy się miały przy Babilonie V, który leciał na jedyną planetę 
osobliwego układu GI 569, składającego się z małej, czerwonej gwiazdy i 
dwóch brązowych karłów, znajdujących się bardzo blisko siebie. Na początku 
Babilon V miał problem z nawigowaniem, gdyŜ jedyna planeta układu 
znajduje się w samym środku między trzema gwiazdami, a następnie 
rozpoczęły się długie negocjacje, aby niechętni ludziom Hivini, u których w 
tym czasie trwała wojna domowa, zgodzili się na pozostanie ambasady w 
systemie. 
 

Rasy Obce 
Oprócz czterech ras, z którymi ludzkość nawiązała kontakt w pierwszych 
latach swego rozwoju kosmicznego, w najbliŜszej okolicy nie ma innych 
Ŝywych istot.  
 

Relacje pozostałych ras przed Projektem Babilon 

Historia współŜycia ras nie jest bardzo długa – wszystkie są praktycznie na 
takim samym stopniu rozwoju, wszystkie równieŜ same rozwinęły się 
wystarczająco by sięgnąć w przestworza. Najwcześniej zrobili to Arkanidzi – 
było to ok. roku 1900 wg kalendarza ziemskiego. Pierwsze spotkanie ras 
(Arkanidów z Gaatami) miało miejsce roku 2011. Kolejne spotkania 
zaowocowały kilkoma układami między rasami, jednak przez większość 
czasu, po prostu starano nie wchodzić sobie w drogę. Wyjątkami byli kupcy, 
którzy byli równocześnie pośrednikami komunikacyjnymi między rasami. 
 
Pierwsze próby zacieśnienia relacji międzyrasowych podjęto w 2130r, czyli 
ledwie 30 lat przed przybyciem Babilonu I. Ustalono wtedy, Ŝe co dwa lata 
będą odbywać się spotkania przedstawicieli państw i waŜniejszych 
korporacji, aby obradować na temat terytoriów, praw uchodźców i opłat 
handlowych. Powstała teŜ sieć informacyjna, której działanie wspomagały 
agencje prasowe wszystkich ras. 
 

Arkanidzi 

Jest to względnie najlepiej rozwinięta rasa, władająca aŜ sześcioma układami 
gwiezdnymi. Z wyglądu przypominają krzyŜówkę nietoperza z jaszczurką – 
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ich chudy korpus jest cały pokryty łuskami, a między kończynami znajduje 
się gruba błona, słuŜąca ich przodkom jako skrzydła. Arkanidzi są w 
zasadzie gadami, więc nie tolerują długiego chłodu – poza ich ojczystą 
planetą, mieszkaniem, statkiem lub stacją kosmiczną, gdzie utrzymywane są 
odpowiednie dla nich temperatury, ubierają się w kombinezony termiczne, a 
gdy ich niema, okrywają się szczelnie swymi „skrzydłami”. 
 
Reszty opisów nie ma. Brak weny... 
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Tworzenie Postaci 
Jak w chyba wszystkich grach fabularnych tworzenie postaci powinno się 
zacząć od wykreowania jej we własnej wyobraźni.  
 

Atrybuty 
Dalej teŜ nie ma wielkich odstępstw od kanonów: NaleŜy wyturlać 3 kostkami 
ośmiościennymi 8 liczb i przypisać je poniŜszym atrybutom. Wynikiem 
przeciętnym jest 10, co przy średnio uzyskiwanym wyniku 12, oznacza Ŝe 
bohater jest osobą ponadprzeciętną. 
 
Siła: Zazwyczaj najmniej potrzebny w grach sf atrybut, określa czystą siłę 
mięśni bohatera. Jeśli kto chce, niech sobie połączy go z kondycją w 
‘sprawności’, ‘krzepie’, czy czymkolwiek innym... Wykorzystywane w 
udźwigu, i siły uderzenia. 
 
Kondycja: Wytrzymałość organizmu na zmęczenie i rany. Determinuje ilość 
posiadanych punktów zmęczenia, popularnego ‘Ŝycia’ czy obraŜeń itp. 
 
Zręczność: Zdolności manualne postaci. Przydatne dla mechaników, osób 
którym kleją się palce, oraz lubiących szybko pisać na kompie. 
 
Zwinność: Określa gibkość, szybkość reakcji i zwinność bohatera. 
 
Inteligencja: Odzwierciedla szybkość uczenia się i kojarzenia bohatera. 
Wpływa wprost na wiedzę ogólną postaci. 
 
Percepcja: Czułość zmysłów bohatera – wzrok, słuch etc. 
 
Charyzma: Pokazuje charyzmę bohatera – jego obycie w kontaktach w 
innymi, urok osobisty i wpływ na innych jaki moŜe wywierać swoimi 
przemowami. 
 
Wygląd: Uroda i atrakcyjność. Nie ma wpływu na umiejętności, ale bywa 
waŜnym wskaźnikiem. 
 

Do czego te atrybuty? 

W PROJEKCIE BABILON atrybuty nie generują plusów do umiejętności. Nie 
wyznaczają początkowych wartości, ani nie są progami trudności. Ich główną 
rolą (oprócz samego opisania postaci) jest określanie limitów do których 
moŜna awansować umiejętności. PoniŜsza tabelka pokazuje te limity. 
 

Poziom Umiejętności Wymagany poziom atrybutu 
1 4 
2 6 
3 8 
4 10 
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5 12 
6 14 
7 16 
8 18 
9 20 
10 22 

 
 

Parametry poboczne 
Nie jest ich wiele, ale są niezwykle waŜne na większości ‘zwykłych’ sesji. Są 
to Punkty Ŝycia, punkty zmęczenia, atuty i cechy. 
 

Punkty Ŝycia 

Cyferkowo przedstawiona ogólna kondycja zdrowotna postaci. Z resztą chyba 
kaŜdy wie co to HP’ki. Ich ilość jest równa kondycji x 4. 
 

Punkty zmęczenia 

Aktualna kondycja psychofizyczna postaci. Ale chyba więcej mówi sama 
nazwa. Najczęstszym ich uŜyciem będzie wspomaganie testów – postać 
wkładając duŜy wysiłek, bądź wielką koncentrację w jakąś czynność moŜe 
dodać do rzutu tyle punktów, ile poświęcił PZ. Jedynymi restrykcjami jest to, 
Ŝe na raz moŜna wydać tylko ¼ aktualnych punktów zmęczenia, oraz moŜna 
je przeznaczyć tylko na jeden cel (tj. atak, obronę lub Trzecią Wartość). 
 
Ponadto, PZ naprawdę pokazują zmęczenie bohatera – osoba mniej zmęczona 
biegnie szybciej niŜ osoba bardziej zmęczona. Za dłuŜsze i bardziej męczące 
aktywności, MG powinien odejmować PZ. Gdy ilość punktów zmęczenia 
spadnie do zera, postać jest krańcowo wyczerpana, bądź po prostu pada 
nieprzytomna. 
 
Podstawowa ilość PZ jest równa Kondycji x 2, choć moŜe ona ulegać zmianie 
(na planecie o niskiej grawitacji ulegnie zwiększeniu, na pustyni – wręcz 
przeciwnie). Punkty zmęczenia regenerują się po odpoczynku (w większości 
przypadków zregeneruje się całość punktów, lecz odpoczynek zbyt krótki, 
bądź prowadzony w niesprzyjającym miejscu powinien odnawiać 
odpowiednio mniej PZ). 
 

Atuty 

Atuty nie odzwierciedlają niczego więcej jak wyjątkowość bohaterów. 
UŜywając atutu, gracz moŜe rzucić o jedną kością więcej. Na początku kaŜda 
postać posiada ich trzy. ZuŜywany atut jest skreślany na zawsze (czyli do 
zdobycia nowego). 
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Cechy 

Cechy są juŜ bardziej opisowymi ‘wyróŜnikami’ gracza. Są to wszystkie 
zdolności postaci, które nie mieszczą się w umiejętnościach – moŜe być to 
oburęczność, posiadanie nanowszczepów, większe zdolności dyplomatyczne, 
ponadczasowa wiedza o ziemniakach. Mogą one dawać plusy do 
umiejętności, lub do rzutów w określonych sytuacjach. Bądź cokolwiek 
innego. Warto aby kaŜda postać posiadała przynajmniej jedną cechę na 
początku. 
 

Umiejętności 
Jak sama nazwa wskazuje, umiejętności to rzeczy, które bohater potrafi 
robić. Nie ma Ŝadnej ściśle ograniczonej listy umiejętności, tak więc przy 
tworzeniu postaci nie jest się niczym ograniczonym. Mistrz powinien tylko 
dbać o to, Ŝeby tworzone umiejętności miały podobny zakres (Ŝeby któryś z 
graczy nie zrobił umiejętności „technika” zawierającej np. naprawę, 
konstrukcję i fizykę jądrową). Na początek, gracz dysponuje 5000PD do 
wykupienia umiejętności postaci. PoniŜej zamieszczonych jest parę 
przykładów. 
 
Techniczne: 
PilotaŜ statków orbitalnych 
PilotaŜ małych statków 
PilotaŜ duŜych statków 
Naprawa statków 
Naprawa broni 
Elektronika 
Znajomość i obsługa 
nanotechnologii 
Programowanie 
Otwieranie zamków 
 
Bojowe: 
Walka wręcz 
Broń biała 
Karabiny bezłuskowe 
Karabiny laserowe 
Pistolety kulowe 
Karabiny kulowe 
Uniki 

 
Społeczne: 
Aktorstwo 
Przekonywanie 
Retoryka 
Handel 
Hazard 
 
Wiedzy: 
Geografia 
Kosmografia 
Polityka 
Sztuka 
Historia ziemska 
Historia obcych cywilizacji 
Religie 
Medycyna 
Prawo 
 

 
 

Koszt i uŜycie umiejętności 

Poziom umiejętności wahać się będzie zazwyczaj w przedziale 1-10. Większe 
zaawansowanie w umiejętności jest oczywiście moŜliwe, ale będzie raczej 
rzadko spotykane. 
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Koszt: PoniŜej podany jest proponowany koszt poszczególnych stopni 
umiejętności. Nie jest on oczywiście wiąŜący dla MG. 
 

Poziom 
umiejętności 

Koszt za stopień 
Koszt z poziomu 

zerowego 
Wymagany 

poziom atrybutu 
1 100 100 4 
2 100 200 6 
3 100 300 8 
4 200 500 10 
5 300 800 12 
6 500 1300 14 
7 800 2100 16 
8 1300 3400 18 
9 2100 5500 20 
10 3400 8900 22 
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Mechanika 
 
Wszystko opiera się na rzucie pięcioma kośćmi dziesięciościennymi. Kości te 
są rozdzielane po rzucie na trzy cele: atak, obronę i Trzecią Wartość. 
 
Sukces w kaŜdej z trzech kategorii jest uzyskiwany, gdy suma z 
przeznaczonych na nie kości jest większa bądź równa stopniowi trudności 
pomniejszonemu o wartość umiejętności. 
 

Atak 
Wynik ataku jest po prostu miarą sukcesu testu. Czy to test na atak, 
włamywanie się czy naprawę, sukces w ataku oznacza Ŝe test się powiódł. 
 

Obrona 
W walce jest stopniem trudności dla ataku przeciwnika, w innych testach 
pokazuje jak sukces został osiągnięty (bądź nie). Obrona przy włamywaniu 
się pokazuje ile pozostawiono śladów, bądź czy postać zauwaŜyła w porę 
niebezpieczeństwo. W naprawie – czy nic innego nie zostało przy okazji 
uszkodzone, oraz czy w trakcie naprawy zuŜyto wiele części. 
 

Trzecia Wartość 
Wszystko inne co MG uwaŜa za istotne przy wykonywaniu danej czynności. 
MoŜe być to styl, szybkość, efektywność trwałość bądź szczęście. MG 
powinien powiedzieć graczowi co Trzecia Wartość oznacza w danym teście. 
Przy włamywaniu się moŜe być to szybkość, przy naprawie moŜliwość 
ulepszenia naprawianego przedmiotu. 
 
Przyznawanie wielu punktów Trzeciej Wartości powinno być moim zdaniem 
gloryfikowane, choćby przez przyznanie atutu, gdy gracz przeznaczy 20 lub 
więcej punktów na TW. 
 
PoniŜej przytoczę kilka przykładów znaczenia ataku, obrony i Trzeciej 
Wartości w konkretnych sytuacjach. 
 
Sytuacja Atak Obrona Trzecia Wartość 
Walka myśliwska  atak obrona manewry 
Strzelanie 
‘snajperskie’ 

trafienie wykrycie skuteczność 

Szukanie 
informacji 

sukces odsianie plotek szybkość 
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Atuty 
UŜywając atutu gracz otrzymuje dodatkową kość do rzutu. Do MG zaleŜy, czy 
atutu moŜna uŜyć po rzucie. Atuty moŜna otrzymać po udanej i pomysłowej 
akcji, za odgrywanie postaci bądź podlizywanie się Mistrzowi, gdyŜ to właśnie 
on je rozdaje. (A Mistrzowi radzę aby nie Ŝałował graczom atutów, bo... tak) 
 

Punkty Zmęczenia 
Gracz moŜe wpływać na wynik rzutu równieŜ korzystając z punktów 
zmęczenia. Odzwierciedlają one m.in. poświęcenie bohatera, czy trud jaki 
wkłada on w jakąś czynność. Punkty zmęczenia moŜna wydawać po rzutach, 
dodając je do wyniku ataku, obrony lub Trzeciej Wartości, lecz towarzyszą im 
takŜe pewne restrykcje: na raz moŜna wydać co najwyŜej ¼ obecnej ilości 
posiadanych PZ (zaokrąglając w górę), a moŜna je wydawać tylko na jeden cel 
w danej turze. PZ zuŜywają się zawsze w stosunku 1:1 i odnawiają się po 
kaŜdym porządnym odpoczynku. 
 
Oprócz powyŜszego, punkty zmęczenia znajdują zastosowanie we wszelkim 
rodzaju wyczerpujących aktywności fizycznych – bieganiu, pływaniu 
wspinaczce itp. Więcej w odpowiednim dziale. 
 

Stopień Trudności 
Mistrz Gry nadaje ST do kaŜdego rzutu , za wyjątkiem regularnej walki, w 
czasie której rezultat obrony przeciwnika określa ST ataku. Najłatwiej dla 
Mistrzów będzie wkuć poniŜszą tabelkę i stosować ją według uznania, 
pamiętając Ŝe poniŜsze wartości nigdy nie zostały sprawdzone... 
 
Trudność 

Banalny 
B. 

Łatwy 
Łatwy Średni Trudny B. Trudny Heroiczny 

ST 5 7 10 15 20 25 30 
 
 

Testy sporne 
Wszędzie, gdzie sukces nie zaleŜy wyłącznie od postaci, występują testy 
sporne. We wszystkich testach spornych, podobnie jak przy walce, Stopniem 
trudności ataku jest wynik obrony przeciwnika (oczywiście ST równieŜ w tym 
przypadku obniŜane jest przez umiejętność).  
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Licencja i prawa autorskie 
 
 

PROJEKT BABILON jest udostępniany na licencji: 
 

 
Creative Commons: Uznanie autorstwa-UŜycie niekomercyjne-Na tych 

samych warunkach 2.5 Polska 
 

Pełny tekst licencji znajduje się na: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/legalcode 

 
W skrócie zaś, zezwala się na  

 
• kopiowanie i dystrybucję 

• tworzenie utworów pochodnych 
 

Przy zastosowaniu się do poniŜszych warunków: 
 

• Uznanie autorstwa; Rozpowszechniając PROJEKT BABILON, naleŜy 
zamieścić informację Ŝe jego autorem jest Filip „Mastah” Sagan 

• Na tych samych warunkach; Jeśli zmienia się lub przekształca 
niniejszy utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, moŜna 

rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na 
podstawie takiej samej licencji. 

• UŜycie niekomercyjne 
 

Ponadto: 
• W celu ponownego uŜycia lub rozpowszechniania, naleŜy wyjaśnić 

innym warunki licencji, na której udostępnia się ten utwór. 
• KaŜdy z tych warunków moŜe zostać uchylony, jeśli uzyska się 

zezwolenie właściciela praw autorskich. 
 
 

Wszelkie mapy zostały stworzone na podstawie obrazów Richarda Powella, 
znajdujących się na stronie: http://wszechswiat.astrowww.pl 

 
Mogą być one rozpowszechniane i zmieniane jak całość utworu, lecz mogą 
być równieŜ wykorzystywane komercyjnie. Całość licencji której podlegają 

znajduje się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/2.5/legalcode 
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Odległości od Słońca do waŜniejszych gwiazd 
 
Nazwa      odległość (lś)  typ widmowy 
Proxima Centauri    4,22    M5V 
Alfa Centauri    4,39    G2V+K0V 
Gwiazda Bernarda   5,94    M5V 
Wolf 259     7,8    M6V 
Lalande 21185    8,31    M2V 
Syriusz     8,6    A1V+DAV 
Luyten 726-8    8,73    M5V+M5V 
Ross 154     9,69    M4V 
Ross 248     10,33    M6V 
Epsilon Eridani    10,5    K2V 
Lacaille 9352    10,73    M2V 
Ross 128     10,89    M4V 
Luyten 789-6    11,1   M5V+M5V+M7V 
Procjon     11,41    F5IV+DA 
61 Cygni     11,41    KV5+K7V 
Struve 2398    11,6    M4V+M5V 
Groombridge 34    11,64    M2V+M6V 
Giclas 51-15    11,8    M6V 
Epsilon Indi    11,83   K5V+T1V+T6V 
Tau Ceti     11,9    G8V 
Luyten 372-58    12,1    M5V 
Luyten 725-32    12,1    M5V 
Gwiazda Luytena    12,39    M3V 
Omicron Eridani    16,45   K1V+DA4+M4V 
70 Ophiuchi    16,59    K0V+K5V 
Altair      16.77    A7V 
Sigma Draconis    18.81    K0V 
HR5568     19.26   K5V+M1V+M3V+T8 
Eta Cassiopeiae    19.42    G0V+K7V 
36 Ophiuchi    19.52   K1V+K1V+K5V 
HR7703     19.74     K3V+M3V 
82 Eridani     19.76     G5V 
Delta Pavonis     19.92     G5V 
HR8832     21.28     K3V 
Xi Boötis     21.85     G8V+K4V 
HR753     23.51     K3V+M4V 
HR6426     23.6     K3V+K5V+M2V 
HR222     24.33    K2V 
107 Piscium    24.36    K1V 
Beta Hydri     24.38     G1IV 
Mu Cassiopeiae    24.63     G5V+M5V 
HR8721     24.91     K4V 
Fomalhaut      25.07    A3V  
Vega      25.30    A0V 
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Pi3 Orionis     26.18     F6V 
Chi Draconis    26.28     F7V+K0V 
p Eridani     26.57     K0V+K2V 
Xi Ursae Majoris    27.2     G0V+G5V+K2V+M8V 
Beta Canum Venaticorum  27.30     G0V 
Mu Herculis    27.40    G5IV+M3V+M4V 
61 Virginis     27.81     G6V 
Zeta Tucanae    28.03     G0V 
Chi1 Orionis    28.26     G0V+M6V 
HR6416     28.66     G8V+M0V 
HR1614     28.75     K3V 
HR7722     28.78     K1V 
Gamma Leporis    29.25     F7V+K2V 
Delta Eridani    29.50     K0IV 
Beta Comae Berenices   29.86     G0V 
HR4550     29.87    G8V+M5V  
Kappa1 Ceti    29.87     G5V 
Gamma Pavonis    30.06    F7V 
HR4523     30.14     G5V+M4V 
HR4458     31.11    K0V+DC 
61 Ursae Majoris    31.12     G8V 
12 Ophiuchi    31.89     K0V 
HR511     32.54     K0V 
HR5256     32.96       K3V 
Alpha Mensae    33.10     G5V 
Pollux     33.72     K0III 
HR857     33.86     K1V 
Iota Persei      34.36     G0V 
HR9038     35.19     K3V+M2V 
Zeta Herculis    35.21     G0IV+G7V 
Delta Trianguli    35.38     G0V+M5V 
Beta Virginis    35.55     F8V 
HR637     35.60     K0V 
Beta Leonis     36.18     A3V 
HR6806     36.20     K2V 
54 Piscium     36.23     K0V 
Gamma Serpentis    36.27    F6V 
11 Leonis Minoris    36.46     G8V+M5V 
Theta Persei    36.63     F7V+M1V 
Arcturus     36.71     K2III 
Eta Boötis     36.99     G0IV 
HR5553     37.62     K1V 
Zeta Doradus    38.00     F7V+K7V 
Lambda Serpentis   38.34     G0V 
Iota Pegasi     38.34     F5V 
Delta Capricorni     38.56     A5V 
Gamma Virginis    38.59     F0V+F0V 
Zeta Reticuli    39.46     G1V+G2V 
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Zeta Trianguli Australis   39.48     F9V 
HR3384     39.70     K0V 
HR1925     39.93     K1V+M1V 
Beta Trianguli Australis   40.15     F2IV 
85 Pegasi     40.45     G3V+K6V 
Rho1 Cancri    40.87     G8V+M3V 
HR3259     41.04     G8V 
HR483     41.24     G2 
Lambda Aurigae    41.24     G0V 
HR683     41.35     G8V 
44 Boötis     41.61    G1V+G2V 
HR6518     41.74     K0V 
36 Ursae Majoris    41.91     F8+K7 
HR6094     41.98     G3V+DA 
HR4587     42.10     K0IV 
Capella     42.20    G5III+G0III+M2V+M4V 
HR6998     42.35    G5V 
58 Eridani     43.43     G3V 
Upsilon Andromedae   43.93     F8V+M4V 
Theta Ursae Majoris   43.99     F6IV+M6V 
HR8501     44.39     G1V+MVV 
Beta Aquilae    44.71     G8IV+M3V 
10 Tauri     44.75     F8V 
Iota Piscium    44.98     F7V 
Gamma Cephei    44.99     K1IV+M? 
Tau1 Eridani    45.58     F6V 
18 Scorpii     45.74     G1V 
47 Ursae Majoris    45.91     G0V 
26 Draconis    45.95    G1V+K3V+M1V 
Alpha Fornacis    46.03     F7IV+G7V 
HR7578     46.37     K3V  
Pi1 Ursae Majoris    46.55     G1V  
Alpha Ophiuchi    46.70     A5III-IV  
Eta Cephei     46.77     K0IV  
72 Herculis     46.94     G1V 
Nu˛ Lupi      47.48    G2V 
Theta Boötis    47.52     F7V+M3V 
Iota Ursae Majoris   47.74    A7V+M1V+M? 
HR7898     47.77    G8V  
111 Tauri     47.83    F8V+K4V+K5V 
Psi Serpentis    47.85     G5V+M? 
Psi Capricorni     47.85     F5V 
Alpha Corvi     48.17     F2V 
I Hydrae     48.54     G0V 
20 Leonis Minoris    48.58     G2V 
HR209     48.74     G5V  
Alpha Cephei    48.80     A7IV-V 
HR7162     48.86     G0V+K1V 
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Eta Leporis     49.07     F0V 
Nu Phoenicis     49.10     F8V 
19 Draconis     49.21    F6V 
31 Aquilae     49.41     G8IV 
HR3018      49.58     G0V+DC 
HR5864     49.72     G6V+DA7 
 
 
Typ widmowy – do czego to słuŜy? 
Cytując Wiki: „W astronomii typ widmowy to klasyfikacja gwiazd oparta na 
widmie światła wysyłanego przez gwiazdę. Widmo światła emitowanego przez 
gwiazdę jest określone przez trzy podstawowe parametry atmosfery gwiazdy, 
a mianowicie: ich temperaturę, ciśnienie gazu, i skład chemiczny...” 
 
Tyle definicji, dla mistrzów waŜniejsza będzie wiedza co te symbole 
oznaczają. OtóŜ na podstawie typu widmowego moŜna określić jakiego koloru 
i wielkości jest gwiazda. 
 
Pierwsza litera oznacza kolor (i temperaturę). Warto zaznaczyć Ŝe im 
cieplejsza jest gwiazda, tym jest teŜ większa. 
T – brązowe karły. Nie są to w pełni gwiazdy, gdyŜ nie zachodzą w nich 
reakcje termojądrowe, jednak niekiedy występują same w przestrzeni.  
M – gwiazdy czerwone (najchłodniejsze) 
K – gwiazdy pomarańczowe 
G – gwiazdy Ŝółte (jak słońce) 
F – gwiazdy Ŝółtobiałe 
A – gwiazdy białe (najcieplejsze z podanych) 
 
Ponadto, literą D oznacza się białe karły. 
 
Cyfra następująca po literze rozróŜnia wielkość i temperaturę gwiazd tego 
samego koloru. M0 jest większe i cieplejsze od M6 
 
Kolejna cyfra rzymska określa do jakiej grupy naleŜy gwiazda: 
 
V – karły, najczęściej spotykane gwiazdy, o ‘standartowych’ rozmiarach (np. 
słońce) 
VI – podolbrzymy. Zazwyczaj są to gwiazdy, które rozpoczynają ostatni etap 
Ŝycia i rosną do wielkości olbrzymów 
III – Olbrzymy – Zazwyczaj są to karły kończące swój Ŝywot. Czasem teŜ 
młodsze, bardzo masywne gwiazdy. W promieniu 50 lat świetlnych nie ma 
gwiazd większych od olbrzymów. 
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