
Gotchi, kieszonkowy potwór, wirtualny piesek 
– to dość prosty autonomiczny program wpisany 
w twoje WPD. Za zadanie ma symulować zwie-
rzaka. Podstawowe wersje simzwierzaka najczęściej 
korzystają z awatarów psów i kotów, zaś potężniej-
sze wykorzystują mityczne istoty, a nawet formy 
humanoidalne. Wykorzystuje je się głównie do 
celów edukacyjno-rozrywkowych, ale mogą być 
przydatne cyberpunkowym najemnikom – zwłasz-
cza hakerom, odpowiednio skonfigurowany sim-
piesek może umożliwić im bowiem bycie w dwóch 
miejscach naraz. 

Simzwierzak to swoisty interfejs twojego WPD, ale 
też ograniczony, częściowo świadomy program peł-
niący kilka podstawowych funkcji. 

Stanowi część twojego Firewalla, rzucając się na każ-
dego, kto chciałby włamać się do twojego WPD. 
Integruje się z interfejsem – pies może przynieść 
gazetę czyli powiadomić cię o nowej wiadomości, 
może skontaktować się z programami alarmującymi, 
ostrzegając cię przy próbie włamania, a słoń może 
zintegrować się z programem tnącym, co będzie 
obrazowane przez zwierzaka rozwalającego mury.

Większość simzwierzaków posiada tryb opieki – gdy 
jest aktywny, o zwierzaka należy dbać tak, jak o praw-
dziwe stworzenie. Na szczęście wirtualna żywność 
nic nie kosztuje. W tym trybie zwierzę reaguje na 
ludzi, w tym na właściciela tak jak prawdziwy przed-
stawiciel swojego gatunku. Jeśli jest źle traktowane, 
program wyłącza się na jakiś czas – użytkownik 
może na przykład obejrzeć krótki film wychowaw-
czy, albo jego rodzice mogą zostać poinformowani 
o jego okrucieństwie wobec nieistniejących zwierząt.

Posiada własny awatar, oraz wartość Hakowania, 
zależną od poziomu programu. Tempo jest 
równe Tempu Awatara użytkownika, Obrona 
i  Wytrzymałość zależą od poziomu programu. 

Zwierzak ma też kość Sprytu – użyj jej, gdy musi 
działać niezależnie czy reagować. Od 4 poziomu 
„zwierzaki” mają „ludzką” inteligencję – mogą 
mówić (kilkuwyrazowe zdania), czytać, i reagować. 
Zwierzak jest zawsze Blotką.

Zwierzak umożliwia hakerowi multitasking. Działa 
na karcie użytkownika, ale niektóre jego czynności 
wymagają poświęcenia akcji. Choć wykorzystuje 
kilka ciekawych procedur i mniej obciąża procesor 
niż wiele innych metod fantomowania, to jednak 
nadal tylko część systemu WPD. 

Choć simzwierzak jest programem, nie posiada 
liczby maksymalnych użyć – możesz z niego korzy-
stać 24 godziny na dobę – oczywiście jeśli zin-
tegrował się z programami, nadal obowiązują ich 
ograniczenia. Simzwierzak zajmuje jedną komórkę 
pamięci.

Z posiadania simzwierzaka płynie najważniej-
sza korzyść – nie musisz być obecny w miejscu, 
w którym zwierzę hakuje system. Możesz posłać 
Krwawą Lalę na pierwszą linię, tak by shakowała 
systemy broni przeciwników, a samemu schować 
się za filarem. Zwierzak może użyć każdego pro-
gramu posiadanego przez hakera. W zasadzie działa 
na twojej karcie, ale naprawdę reaguje sam – jeśli 
np. nie jest nadzorowany, i jest w Szoku, może się 
wycofać. Wydanie rozkazu zwierzakowi jest zawsze 
akcją: im simzwierzak sprytniejszy, tym bardziej 
złożone mogą być te rozkazy. W razie wątpliwości, 
przetestuj Spryt simzwierzaka.

Programy bojowe wyposażone w procedury ataku 
dystansowego liczą odległość od zwierzaka, a nie 
od ich użytkownika. Test wykonujesz przy pomocy 
kości Hakowania simzwierzaka.

Z e e k s :

Simzwierzak



W końcu, zwierzak może być wyposażony w dodat-
kowe, specjalne funkcje – rzuć okiem na poniższe 
przykłady. (Tabelka)

Zawady i prZewagi

Opcjonalnie, możesz zmodyfikować simzwierzaka 
zawadami i przewagami. Poważna zawada, lub dwie 
drobne pozwoli ci wybrać jeden dodatkowy jednora-
zowy program na poziomie zwierzaka, którego sim-
zwierzak może użyć raz na sesję. Możesz wybrać też 
jedną przewagę, albo obniżyć cenę zwierzaka o 500 
kredytów za drobną, lub 1000 za poważną zawadę. 
Tak jak BG, simzwierzak może mieć tylko jedną 
poważną i dwie drobne zawady. Na potrzeby wyma-
gań rangi, zwierzak używa rangi właściciela.

Oczywiście, nie wszystkie przewagi będą pasować do 
czysto wirtualnego zwierzęcia, nie potrafiącego wal-
czyć w ‘realu’ – niektórych, jak Berserk, Grad ciosów, 
czy większości przewag Bojowych, Zawodowych czy 
Nadprzyrodzonych nie warto w ogóle rozważać. Ale 
niektóre mogą pasować, jak choćby Charyzmatyczny 
(„niezła Krwawa Lala, stary. Widać, że dbasz o swój 
image!”), Akrobata („widziałeś to?”), albo Unik.

To samo tyczy się zawad – zwierzak może być 
Wredny, Ciekawski czy Lojalny, ale mało który jest 
Ramolem czy ma Wroga. Możesz nieco nagiąć już 
istniejące zawady – może Ramol oznacza, że zwie-
rzak jest „zabugowany”, czyli ma mniejsze Tempo 
i Wytrzymałość, może Wróg oznacza że ten kon-
kretny program jest piracki i szuka go jego wła-
ściciel? Zawady mają odzwierciedlić „osobowość” 
simzwierzęcia.

prZykładowe simZwierZaki

kundel bury
Poziom 1, Obrona 5, Wytrzymałość 3. Hakowanie 
k4, Spryt k4 (Z). Zawady: Wredny, Brzydal, Lojalny. 
Przewagi: Brak. Funkcje specjalne: brak. Koszt: 
darmowy.

Ten program to edukacyjny programik mający za 
zadanie nauczyć dzieci dbania o zwierzaka. Zapchlony, 
śmieszny psiak gryzie każdego, kto się nawinie, ale 
wiernie wykonuje rozkazy właściciela.

misza

Poziom 2, Obrona 6, Wytrzymałość 5, Hakowanie k4, 
Spryt k4 (Z). Zawady: Nawyk (drobny – obwąchuje 
wirtualne drzewa w poszukiwaniu miodu), Śpioch, 
Chojrak. Przewagi: Krzepki. Funkcje specjalne: 
Zadaje +2 obrażenia wszystkim, którzy spróbują spe-
netrować firewall właściciela. Koszt: 4000 kredytów.

Wielki, futrzany niedźwiedź. Nieco roztargniony 
i powolny, ale jest twardy i może wytrzymać kilka 
prób hakowania.

Togo, Lew Przyjaźni

Poziom 3, Obrona 7, Wytrzymałość 6, Hakowanie 
k6, Spryt k6 (Z). Zawady: Nawyk (drobny – „flir-
ciarz”, z większością samic), Safanduła, Bohaterski. 
Przewagi: Krzepki. Funkcje specjalne: Programy 
śledzące mają -1 do prób znalezienia Lwa. Koszt: 
8000 kredytów.

Kolorowy Togo, Lew Przyjaźni to postać z popularnej 
kreskówki emitowanej Kanałami w Głębi. Dzieciaki 

Poziom Obrona Wytrzymałość Hakowanie Spryt Cena

1 5 3 K4 K4(Z) 2000 kr

2 6 4 K4 K4(z) 4000 kr

3 6 5 K6 K6(z) 8000 kr

4 7 6 K6 K4 15000 kr

5 7 7 K8 K6 30000 kr



go uwielbiają, i męczą rodziców o kupienie im 
podobnego simzwierzaka. Szał na Lwy minął kilka 
miesięcy temu, ale wielu polubiło sympatyczne koty.

krwawa Lala

Poziom 4, Obrona 8, Wytrzymałość 4, Hakowanie 
k6, Spryt k4, Zawady: Wredna, Tępak, Konus. 
Przewagi: Ładna, Akrobata. Funkcje specjalne: 
Mówi, może powiedzieć kilka zdań. Koszt: 15000 
kredytów + 2000 za dopasowany wygląd.

Krwawe Lale występują w wielu różnych postaciach 
– wszystkie jednak to małe (ok. 20 cm), humano-
idalne postaci, latające na skrzydłach. Wiele przy-
pomina niegrzeczne diabły czy złośliwe aniołki. 
Choć są stosunkowo inteligentne, nie są partnerem 
do rozmowy. Lale są popularne tak wśród gangów 
(istnieją gangi wykorzystujące Krwawe Lale jako 
znak rozpoznawczy), jak i rozpuszczonej młodzieży.

Hrabia Digitus
Poziom 5, Obrona 7, Wytrzymałość 7, Hakowanie 
k8, Spryt k6, Zawady: Arogancki, Nawyk (rumuński 
akcent), Fobia (drobna – światło dnia). Przewagi: 
Wirtualny zasięg, Chyży (Tempo Awatara +2, k10) 
. Funkcje specjalne: Raz na sesję może dodać +4 do 
testów programów bojowych. Koszt: 30000 kredytów.

Hrabia Digitus to komputerowy wampir – zielonkawy, 
cyfrowy arystokrata we fraku. Nie wysysa krwi, ale 
dane. Choć stosunkowo inteligentny, nie jest jednak 
ani prawdziwą, ani pseudo-SI - ale wystarcza do pro-
stych rozmów czy zabawiania dzieciaków.


