
Bliss Stage
Roswell Resistance Cell
(Envy is my weakness)

Ziemia, AD 2017... 
Najpierw zatrzęsła się ziemia. Skala zniszczeń była ogromna. Większe miasta leżące w 
pobliżu  terenów  aktywnych  tektonicznie  nie  miały  żadnych  szans.  Chaos  jaki  potem 
zapanował jest  nie do ogarnięcia.  Właściwe nie wiadomo za dużo o tym co dzieje się 
kilkaset kilometrów dalej, a co dopiero na innym kontynencie.

Where is the group located? 
Roswell, Nowy Meksyk, Ameryka Północna





Grupa  umiejscowiła  się  w  budynkach  New  Mexico  Military  Institute.  W  podziemiach 
Division of Natural Sciences and Mathematics, Science Departament. To samo centrum 
miasta. Na północ znajduje się szpital Eastern New Mexico Medical Center, na południu 
spore lotnisko. Jakieś jeziorko na wschodzie. 

What resources does the group have at its disposal? 
Część badań nad wrakiem obcych prowadzono w podziemnym laboratorium instytutu. 
Próbowano  stworzyć  eksperymentalną  broń,  ale  brak  funduszy  przerwał  prace. 
Laboratorium zamknięto i opieczętowano. Przypadkiem odnaleziona maszyneria została 
uruchomiona na podstawie skąpej i wybrakowanej dokumentacji. Nikt do końca nie wie jak 
i dlaczego to działa. 
Książek,  sprzętu szkolnego,  broni  jest  pod dostatkiem.  Nawet z  samochodami nie  ma 
problemu. Zdecydowanie gorzej z wodą pitną (zapasy trzymane w beczkach) i  energią 
elektryczną. Tę zapewnia nieduży generator spalinowy, który ledwo dyszy. Z paliwem nie 
mam problemu - można brać choćby z zasobów lotniska.

Are there other groups of survivors in the area? 
Niezorganizowane  brudasy  w  miasteczku,  trochę  bardziej  zorganizowane  brudasy 
skupione wokół okolicznych farm i rancz (podstawowe źródło żarcia).
W północno-zachodniej części miasta, parę przecznic od bazy, szpital miejski zamieniono 
na obóz dla uchodźców. Niektórzy przebyli wiele kilometrów i z ich opowieści można się 
dowiedzieć,  że  partyzanckie  grupy  stawiają  jeszcze  niewielki  opór  w  okolicach 
Albuquerque  (ok.  300  km  na  północny  zachód),  prawdopodobnie  ukrywając  się  na 
terenach nieopodal Kirtland Air Force Base

What are the aliens like? 
Wielkie kamienne kolosy. 







What is the dream world like? 
Żyzna kraina z wielkimi uskokami i lewitującymi skałami, poprzetykana niedokończonymi, 
monumentalnymi strukturami i słupami pulsującymi dziwną energią. 
Tam, gdzie wkraczają obcy ziemia wysycha, pęka, jakby ulega petryfikacji.





What dream emanations are present? 
Śpiący stopniowo tracą twarze (upodabniając się do obcych) i zaczynają lunatykować po 
okolicy jak tępe zombie. Na razie niegroźni, ale disturbing. Z roku na rok coraz więcej 
tego.
Do  świata  realnego  przenikają  efekty  skamienienia.  Prowadzi  to  do  osuwania 
fundamentów, powstawania zapadlisk, a w konsekwencji niszczenia budynków.





The Authority Figure

Cadet Kira Johannson <Sławek>
How old is she?

25 lat.
What did she do in her previous life?

Kadet w New Mexico Military Institute.
How did she come to organize this group?

Podczas przeszukiwania budynku szkoły natrafiła na nieznaną technologię.  Przy 
pomocy paru dzieciaków, w tym jednego wybitnego kujona, uruchomiła technologię. 
Jakoś to działa, pozwala się czuć potrzebną i mieć nadzieję, że narzeczony kiedyś 
wróci, gdy to wszystko się skończy.

How does she go about organizing the group?
Próbuje  kontynuować  wojskowe  tradycje,  ale  nie  nadaje  się  ani  na  twardego 
oficera, ani na przedszkolankę. Na to pierwsze jest za miękka, na to drugie zbyt 
nieporadna.

How does she stay awake?
Ogląda w kółko  taśmy z  Top Gun .  Zamyka się  w pokoju  sam na sam z  całą 
wypożyczalnią wideo i  kartonem chusteczek.  Oczywiście  gdy,  jak myśli,  nikt  nie 
widzi.

How does she generally act towards pilots?
Próbuje  wydawać  rozkazy,  ale  emocje  biorą  górę  i  często  musi  uciekać się  do 
innych metod mobilizacji pilotów. Wobec ich zdecydowanego oporu zdaje się być 
bezsilna.



Pilots

Randy <Filip>
Rising Hero

How old is he?
16 lat.

How did he survive until now?
Była pod opieką starszej siostry Kiry, chociaż czasami trudno powiedzieć, kto się tu 
kim opiekował. Budynki New Mexico Military Institute zapewniały bezpieczeństwo 
nawet takiemu zawieszonemu molowi książkowemu, jak Randy.

Has he been a member of the group for a long time and, if not, how did he join?
Od samego początku, to jej siostra zorganizowała komórkę oporu.

How does he feel about piloting an ANIMa?
Sama nie wie, podchodzi do wszystkiego trochę niepewnie. Czasami czuje się jak 
bohater z komiksu.

Why is he a pilot?
Skoro los chciał, żeby to ona uruchomiła maszynę, los najwyraźniej chce, żeby ją 
też  pilotowała.  Przyszło  jej  to  bardzo  naturalnie  i  nigdy  się  nad  tym  nie 
zastanawiała.



Nick <Łukasz>
Devoted Lover

How old is he?
15 lat.

How did he survive until now?
Nick korzystał z bogactw Los Angeles bardzo długo, uciekł stamtąd praktycznie w 
ostatniej chwili. Ponad rok rozbijał się po Kalifornii i Arizonie, wreszcie gdzieś na 
autostradzie spotkał Belindę, która zabrała go do Roswell.

Has he been a member of the group for a long time and, if not, how did he join?
Tak, dołączył do grupy wraz z Belindą od samego początku.

How does he feel about piloting an ANIMa?
Walczyć  powinni  dorośli  -  ponieważ  ich  nie  ma,  ktoś  musi  ich  zastąpić.  Łatwo 
przewidzieć, iż dla Nicka pilotowanie oznacza dorosłość.

Why is he a pilot?
Ani Travis ani Rain nie potrafiliby ocalić nikogo z grupy, ani siebie, ani... innych.



Anchors

Justa aka Anarchy <Łukasz>
Temptestous 

After the pilot has placed his dice. she may rerol one or more die placed into her own 
relationship.
Is she an experienced anchor? 

Hej, to że nie mogę mieć prawa jazdy nie oznacza, że nie potrafię jeździć, nie?
Has she seen pilots die before? 

Ale przecież po to tu jestem, aby nikt nie umarł.
How old is she? 

15 lat.
Why is she an anchor? 

Ale przecież po to tu jestem, aby nikt nie umarł.
How does she feel about it? 

Świetna zabawa, ale kiedyś będę chciała wejść do kabiny!
How does she relate to pilots? 

Nick za dużo myśli i za mało się bawi, Randy myśli za wszystkich i nie bawi się 
wcale.

What other roles, if any, does she have in the group? 
Szuka rzeczy dla grupy, potrafi przyładować swoją deską.



Anastasia <Filip>
Kind 

After the pilot has placed his dice, she may reroll one or more die placed in nightmare.
Is she an experienced anchor? 

Ma  trochę  wprawy  w  prowadzeniu  pilotów  przez  świat  snów,  ale  zero 
doświadczenia bojowego. Do tej pory obcy zawsze pozostawali w oddali albo łatwo 
ich było ominąć.

Has she seen pilots die before? 
Miewa takie sny, bardzo realistyczne.

How old is she? 
16 lat.

Why is she an anchor? 
Ma plastyczną wyobraźnię i nie traci głowy, sprawdza się więc w tej roli najlepiej ze 
wszystkich. Spłaca dług wobec Kiry, która przygarnęła ją zaraz na początku.

How does she feel about it? 
Chciałaby zobaczyć świat snów na własne oczy, ale jest zbyt nieśmiała. Chciałaby 
pokazać  to  miejsce  Orwellowi,  ale  on  woli  maszynę.  Koniec  końców po  prostu 
milcząco wypełnia obowiązki.

How does she relate to pilots? 
Jak do wszystkich, minimalistycznie.

What other roles, if any, does she have in the group? 
Robi  to  i  owo,  głównie  prace  domowe,  zwykle  nie  rzuca  się  w  oczy.  W  razie 
potrzeby dogląda  chorych.  W wolnych  chwilach  maluje  obrazy,  choć  od  dawna 
żadnego nie skończyła - zawsze czegoś brakuje. Budynki są niedokończone, ludzie 
nie mają twarzy...



Secondary characters 

Orwell <Sławek>
How did she join the group? 

Najpierw spotkał bardzo smutną srebrnowłosą dziewczynę, którą odprowadził do jej 
"domu". A potem się zakochał... w tej kupie złomu, co ją trzymają w piwnicy.

What kind of person is she? 
Przy pracy pewniaczek, który wie gdzie dokręcić śrubkę, żeby maszyna chodziła na 
150%. Uważasz, że wiesz lepiej to zrób sam, a jak nie, to nie przeszkadzaj. Poza 
tym troskliwy i odpowiedzialny.

How old is she? 
16 lat.

What sort of role, if any, does she fill for the group? 
Elektronika nie jest może jego główną specjalnością, ale radzi sobie nieźle. Za to 
gdyby nie on, generator padł by już dawno.

Why isn't she a pilot or an anchor? 
Nie można równocześnie likwidować awarii i kotwiczyć pilota. A nikt inny nie zrobi  
tego lepiej niż on.

What are her feelings about the pilots and the anchors? 
Ma nadzieję, że się bawią przy tym równie dobrze, jak on przy utrzymaniu tego 
sprzętu. Fajnie by było, gdyby im się udało - więc stara się jak może.



Ian aka Rain <Filip>
How did she join the group? 

Jak się ma takiego brata jak Travis, to człowiek wkręci się wszędzie, nie?
What kind of person is she? 

Narwaniec,  ale  nie  aż  taki  jak  Travis.  Kręci  się  wokół  Julie,  która  ma na niego 
zbawienny wpływ. Inaczej rozwalili by z Travisem to miasto w pył. A tak po kryjomu 
pisze poezję - mroczną i cierpiącą.

How old is she? 
14 lat.

What sort of role, if any, does she fill for the group? 
Powiedz  komu  przestawić  nos?  I  nie  masz  się  czego  bać  -  przy  mnie  jesteś 
bezpieczna.

Why isn't she a pilot or an anchor? 
A po co? Chociaż gdyby Julie...

What are her feelings about the pilots and the anchors? 
To  może  być  nawet  fajne.  Może  kiedyś  też  spróbuję?  Póki  co  wystarczy,  że 
zadbam, żeby w spokoju mogli robić to co powinni.



Julie <Sławek>
How did she join the group? 

Kira ją znalazła zaraz na początku.
What kind of person is she? 

Nie lubi kłopotów, ale umie sobie z nimi radzić. Ojciec był wojskowym i naciskał, 
żeby uczyła się sztuk walki.

How old is she? 
17 lat.

What sort of role, if any, does she fill for the group? 
Ma na wszystko otwarte oczy. Kira jej ufa w wielu kwestiach, więc ma sporo władzy,  
ale  czasem  chciałaby  mieć  jeszcze  więcej.  Szczególnie,  że  Kira  nie  jest  dość 
twarda. Trzyma się z Justą vel Anarchy, bo mają podobne, ekspresyjne uosobienie.

Why isn't she a pilot or an anchor? 
Kira uważa, że Randy zrobi to lepiej. Jeszcze zobaczymy.

What are her feelings about the pilots and the anchors? 
Dzieciaki. Wydaje im się, że to zabawa. A wroga trzeba wziąć za gardło i odgryźć 
głowę.



Travis <Łukasz>
How did she join the group? 

Właśnie  dorwał  nową  wypaśną  furę,  gdy  na  mieście  dojrzał  blond  lasię  w 
kowbojskim kapeluszu. No jak takiej nie podrzucić do domu?

What kind of person is she? 
Jeśli  nie  wiesz  jak  wpakować  się  w  kłopoty,  to  właśnie  spotkałeś  specjalistę. 
Adrenalina to coś co go napędza. Bo musi się coś dziać. Strasznie pyskaty. Brat 
Iana. We dwójkę są jak stado diabłów tasmańskich - rozróba murowana.

How old is she? 
15 lat.

What sort of role, if any, does she fill for the group? 
Nikt inny nie przewiezie cię na 20 km trasie pełnej gruzu poniżej 7 minut. Cysterną.  
Z paliwem po sam korek.

Why isn't she a pilot or an anchor? 
Jaja sobie robisz? A gdzie tam adrenalina?

What are her feelings about the pilots and the anchors? 
Oni robią swoje, a ja swoje. I wszyscy są zadowoleni, prawda ślicznotko?



Belinda <Sławek>
How did she join the group? 

Znalazła Kirę jak tylko zauważyła, że instytucie coś się zaczyna dziać. Jest w grupie 
praktycznie od początku.

What kind of person is she? 
Pozornie słodka idiotka i  potrafi  to  wykorzystać.  Zawsze dostaje to  czego chce. 
Zagięła parol na Nicka, ale nei przeszkadza jej to flirtować z wszystkim co znaduje 
się w zasięgu. Płeć jest drugorzędna.

How old is she? 
16 lat.

What sort of role, if any, does she fill for the group? 
Jeśli czegoś brakuje - ona to zdobędzie.

Why isn't she a pilot or an anchor? 
No co ty? Jest tyle ciekawszych rzeczy do roboty.

What are her feelings about the pilots and the anchors? 
Piloci ją kręcą. Są tacy... no są pilotami. Kotwica? Słoneczko, one są od tego, żeby 
robić  dobrze  pilotom.  To  znaczy,  żeby mają  o  nich  dbać.  A tej  flondrze  Juście 
jeszcze pokażę gdzie jej miejsce.



Hopes 
• "I hope we find a way to wake the sleepers."

Character Sheets
Randy Johannson (Bliss: 16) <Filip>

• Kira 5/2 (więzy krwi Intimacy +1)

• Belinda 4/1 (wspólna kąpiel i takie tam?)

• Julie 3/1

• Orwell 2/2

• Travis 2/1

• Nick 2/3 (1/1 nadpisane przez więź z karty Łukasza)

• Justa aka Anarchy 1/3 (everyone else)

• Default na 1/3. Trust z innymi pilotami +1 (czyli bez zmian, bo premia znosi się z 
karą -1).

Devoted lover (Bliss: 15) <Łukasz>

• 5/3 Belinda (stress: 1)

• 3/2 Kira

• 2/3 Randy (stress: 1)

• 2/3 Anastasia

• 2/1 Ian aka Rain

• 1/3 Orwell

• 1/2 Julie (everyone else)

• 1/2 everyone else




