R o z d z i a ł

Historia

Punkty zwrotne historii nie tyczą się tylko poszczególnych ludzi ale także narodów, a nawet całych
cywilizacji. Aby zrozumieć dany moment w historii należy przyjrzeć się kluczowym etapom, które
doprowadziły do zdarzenia. Nikt z badaczy XX
w. nie neguje wpływu Drugiej Wojny Światowej
czy walki pomiędzy kapitalizmem i komunizmem
na przebieg stulecia. Podobnie jest teraz – każdy
kto chce zrozumieć w jaki sposób powstał świat
w jakim żyjemy obecnie, musi zwrócić szczególną
uwagę na kluczowe momenty i wydarzenia, które
go ukształtowały.
2010 – 2019:
Świat nad przepaścią
2011: Narasta światowy kryzys. Ceny są najwyższe
od siedmiu lat w większości krajów wysoko rozwiniętych. Rosnące ceny ropy i niedobory żywności
uderzają w pierwszej kolejności w narody uwikłane
w konflikty. Głód i niedożywienie stają się realnym
światowym zagrożeniem.
•
•

Grupa Spartus uruchamia pierwsze komercyjne
loty kosmiczne na niską orbitę.
Globalizacja korporacyjna zatacza coraz szersze kręgi. Głównym powodem jest Wojna
z Terroryzmem. Aby zabezpieczyć interesy
korporacyjne, rozmieszcza się coraz więcej
oddziałów wojskowych i tak zwanych Zespołów
Zarządzania Kryzysowego na całym świecie.

2012: Huragan Nicole szaleje na terytorium południowej Karoliny. Przylądek Canaveral i Centrum
Kosmiczne im. Kennedy’ego doznają ciężkich
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uszkodzeń. Budżet NASA zostaje drastycznie
zmniejszony. Ograniczony program kosmiczny
coraz bardziej zależny jest od pieniędzy prywatnych
inwestorów.
•

Szukając oszczędności, amerykańskie firmy coraz
częściej lokują swoje pieniądze na Bahamach,
w Kostaryce i na Wyspach Dziewiczych.

2013: Większość światowych firm telekomunikacyjnych we współpracy z głównymi firmami branży
IT wydaje miliardy dolarów na stworzenie GENIE
– systemu komunikacji satelitarnej, który jest odpowiedzialny za wygenerowanie ogólnoświatowej sieci
bezprzewodowej.
•

•

•

Południowokoreańskie firmy rozpoczynają serię
programów związanych z badaniami genetycznymi. Korzystając z rekombinatoryki genowej
przenoszą geny zwierząt ludzkim pacjentom
w nadziei na znalezienie sposobu na wyeliminowanie genetycznych defektów. Pierwsze testy
i ich efekty ukazują potencjał badań i ich zastosowanie w armii.
Ekwadorscy bojownicy o wolność obalają lewicowy rząd, przy wsparciu USA. Następstwem
tych działań jest początek wojny w całym regionie, z udziałem Peru, Wenezueli i Kolumbii.
Na wniosek Organizacji Narodów
Zjednoczonych, brazylijskie i argentyńskie
wojska pokojowe wkraczają do strefy walk aby
stłumić przemoc.

2014: W Moskwie spotkanie G13 kończy się fiaskiem. Rozmowy prowadzone były w sprawie rozwiązania kryzysu uzależnienia od ropy naftowej
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w obliczu kurczących się zapasów. Atak rakietowy
czeczeńskiej grupy anarchistów Черный
Медведь (Czarny Niedźwiedź) ma dodatkowy wpływ na skrócenie posiedzenia.
•

Najemni żołnierze pracujący na zlecenie
Hanscomb Food Group wdają się w wymianę
ognia z armią wenezuelską. Dowódcy wojskowi
żądają wydania bydła należącego do firmy,
aby nakarmić Wenezuelczyków głodujących
z powodu odcięcia dostaw żywności przez
Kolumbię.

2016: Grupa eko-terrorystów kryjąca się pod kryptonimem NOAH uwalnia bakterię żywiącą się ropą
naftową – „Glutton”. Bakteria pochłania znaczne
ilości światowych zapasów ropy – zwłaszcza w Arabii
Saudyjskiej. To zdarzenie jest początkiem depresji
ekonomicznej na świecie.
Południowo koreańska firma farmaceutyczna 건강
기업 (Health Corp) tworzy pierwszego ludzkiego
klona, czym naraża się wszystkim ludziom uznającym, iż życie rozpoczyna się wraz z poczęciem.
Dziecko o imieniu Jian One wychowuje się w spe-

Wojny Kawalerskie
W połowie pierwszej i na początku drugiej dekady XXI w. Chiny odczuwały konsekwencje Polityki Jednego Dziecka. Program miał na celu
ograniczenie przyrostu ludności oraz możliwość bardziej efektywnego wykorzystania zasobów pośród już urodzonych. Rząd utwierdził
w nim tradycyjne Chińskie nastawienie, preferując potomków męskich. Na papierze ta dyskryminacja wydaje się stosunkowo niewielka,
jednak w narodzie o populacji dochodzącej do półtora miliarda różnica o jeden lub dwa procent, przekłada się na dziesiątki milionów
osobników. Przy takiej polityce problemem stawało się znalezienie potencjalnej partnerki. Co więcej – niemal jedna czwarta ludności
kraju to osoby starsze, co powodowało iż ciężar ich utrzymania spadał na innych.
Rosło poparcie dla zreformowania ustroju: dziwnej hybrydy wolnego rynku i komunistycznych struktur ekonomicznych oraz ogólne
niezadowolenie grupy młodych i wykształconych mieszkańców miast. Wszystko eksplodowało w momencie kiedy ta sfrustrowana klasa
osiągnęła dojrzałość i dostrzegła kraj, który nie potrafił zabezpieczyć im możliwości realizacji podstawowej potrzeby – rozmnażania
celem podtrzymania gatunku. Nowa generacja partyjnych oficjeli – w większości biurokratów – skorzystała z niepokoju w społeczeństwie
i przejęła władzę. Pozostałości ery komunizmu zostały wymazane. Młodzi politycy nazwali się „Nowymi Mandarynami” i rozpoczęli reformy
społeczne oraz ekonomiczne. Jedną z nich było ponowne przejęcie świeżo powstałych przedsiębiorstw prywatnych i oddanie ich pod
kontrolę państwa. Mandaryni postanowili ukierunkować energię narodu chińskiego przeciwko sąsiadom, aby rozładować niepokoje
społeczne. 9 marca 2024 roku powołując się na pogwałcenie traktatu z Koreą Północną Chiny atakują i przejmują półwysep koreański.
Dzięki zapałowi i przewadze liczebnej całe terytorium zostaje zajęte w niecałe dwa tygodnie. Opierając się na historii podbojów Chińczycy
nie decydują się na rządy silnej ręki. Do roku 2040 ustanowiony zostaje marionetkowy rząd, a większość wojsk zostaje wycofana.
W okresie po Kampanii na Półwyspie Chiny powielają wzór, który zapewnił im sukces w Korei wobec innych państw sąsiadujących. Kambodża,
Tajlandia, Laos i Wietnam uległy Chinom stawiając tylko niewielki opór. W rzeczywistości większość zwykłych ludzi i przedsiębiorców
cieszy się z takiego obrotu sprawy. Widząc rosnącą siłę Chin i pozycję państwa na arenie międzynarodowej próbują oni wkraść się w łaski
Chińczyków poprzez donosy i kolaborację z Mandarynami, który w ten sposób pozbywa się osób lojalnych wobec poprzednich reżimów.

2015: Pierwsze masowe urządzenie korzystające
z systemu GENIE trafia do sprzedaży. „The Bottle”
– kieszonkowy komputer pozwala na niemal nieograniczony dostęp do Internetu oraz na szerokopasmową komunikację. Urządzenie szturmem zdobywa
rynek, z miejsca deklasując telefony komórkowe,
palmtopy i wszelakie urządzenia przenośne.
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cjalnym ośrodku badawczym na obrzeżach Seulu
do czasu kampanii na Półwyspie Chińskim w 2024.
Wtedy znika.
•
•

Naukowcy z MIT, doktorzy Kwame
Featherstone, David Braun i Anima Sinjani
ogłaszają wynalezienie prototypowego nanobota.
Chiny włączają Tajwan do swojego terytorium.
Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną

Slang interfejsu

praw człowieka twierdzą, że referendum zostało
sfałszowane, jednak niewielu zwraca na to uwagę
ze względu na szalejący kryzys.
2017: Mając dość regularnych najazdów organizowanych przez bandy wspierane korporacyjnymi lub
rządowymi pieniędzmi Kenia i Etiopia wypowiadają
wojnę Sudanowi i Czadowi. Chiński rząd wysyła
żołnierzy aby zabezpieczyli ich złoża ropy zlokalizowane w Sudanie.
•

W wyniku załamania gospodarczego rządząca
w Arabii Saudyjskiej rodzina królewska zostaje
obalona przez radę na czele której stoi grupa
islamskich duchownych. Lojaliści, którzy przetrwali czystki, emigrują na zachód.
2018: Wojny Południowoamerykańskie kończą się
traktatem z Buenos Aires. Brazylijczycy zachowują
militarną przewagę oraz utrzymują garnizony w każdym z państw zaangażowanych w konflikt.
•
•

•

Pierwsi Dryfiarze pojawiają się na wodach
całego świata.
Pomimo sprzeciwu Chin podpisany zostaje traktat Salzburski, który oficjalnie kończy koreańską
wojnę domową rozpoczętą ponad siedemdziesiąt
lat wcześniej. Oba państwa łączą się, a południe rozpoczyna wielki program dostaw żywności i odbudowy infrastruktury na zrujnowanej
północy.

2020 – 2029:
Upadek

2020: Komunistyczna Partia Chin zostaje obalona przez jej własny aparat biurokratyczny. Nowy
Chiński Mandarynat dochodzi do władzy i od razu
narzuca biurokratyczny porządek.
•

•

2021: Coraz więcej korporacji buduje specjalne
kompleksy dla swoich pracowników, aby zapewnić
im bezpieczeństwo, mieszkanie oraz aby stworzyć
silniejsze więzi (i jak twierdzą niektórzy, aby ich
kontrolować).
•

Korporacja „Sentinel Rock” prezentuje prototyp
Osobistego Skafandra Bojowego (OSB), wojskowego pancerza nowej generacji.
Hanscomb Food Group patentuje sklonowane
krowie mięso. Nazwa produktu to NeoTaurus.

2019: „Rok Potopu” zapisuje się w historii największymi od dekady burzami, które niszczą wiele nadmorskich społeczności. Część uchodźców decyduje
się skierować na morze zamiast udać się w głąb lądu.
•

•

Barbados, Kajmany, Wyspy Dziewicze i Kajmany
podpisują traktat ekonomiczny, który jest

jednym z punktów zwrotnych w historii. Traktat
sankcjonuje ich pozycję jako rajów podatkowych
wbrew ONZ i Bankowi Światowemu. Powstaje
Liga Ekonomiczna Karaibów.
Triady opuszczają terytorium Chin, osiadając
w dużych miastach na całym świecie.
Dane zebrane w Narodowych Spisach
Powszechnych wskazują na wzrost populacji
w ciągach. Coraz więcej władzy ekonomicznej
i politycznej koncentruje się w największych
miastach. Zaczyna się „Era Państw–Miast”.

Ekscentryczny miliarder z Australii, Niles
Auburn, staje się właścicielem Wiru na północnym Pacyfiku. Jest to składowisko odpadów
i teren zanieczyszczonego przez plastik oceanu
wielkości Alaski. Niles wynajmuje wiele firm,
które zajmują się terraformowaniem tego wysypiska w pływające biosfery. Proces jest czasochłonny i zajmie pracownikom Auburna prawie
dekadę. Jest to jednak początek Mu – największego na świecie pływającego osiedla.

2022: Podczas Wojen Amazońskich w Ameryce
Południowej po raz pierwszy wykorzystuje się
żołnierzy, którzy poddali się zabiegom rekombinatoryki genowej i wzmocnieniu biologicznemu.
Na przestrzeni następnych kilku lat super żołnierze wykorzystywani są w Azji, Afryce i na Bliskim
Wschodzie.
•

W obliczu narastającej krytyki Liga
Ekonomiczna Karaibów składa wniosek
o członkostwo w UE oraz wniosek o włączenie
jej do USA.

2024: Chiny zajmują cały Półwysep Koreański
w niespełna dwa tygodnie. Rząd usprawiedliwia
działania wojenne wykryciem fabryk broni biologicznej oraz pogwałceniami traktatów, które podpisane zostały przez nieistniejącą już Koreę Północną.
Zagraniczni obserwatorzy wskazują na wewnętrzne
napięcia związane z nadwyżką mężczyzn w ramach
prowadzonego przez państwo środka programu jednego dziecka. Dlatego też nazywają te działania militarne „Wojnami Kawalerskimi”. W kolejnych latach
9

Rozdział 1: Historia

Chiny powielają sposób działania na Półwyspie
w kampaniach wojennych. Charakteryzuje się on
szybkością działania, oraz pełną realizacją postawionych przed dowódcami zamierzeń.
•

•

•

Popularność ewangelikanizmu wzrasta
w Ameryce południowej. Brazylia staje się
państwem teokratycznym i tworzy z Argentyną
Ligę Apostołów (Liga del Apostle), zrzeszenie
państw ewangelickich, które razem dają największą siłę na tym kontynencie.
Premiera „Wojennej Matrycy”, gry wydanej przez Game Station Pro. To przełomowy
MMORPG z niesamowitą grafiką 3D generowaną w czasie rzeczywistym oraz środowiskiem
będącym prawdziwą rzeczywistością wirtualną.
Implanty czaszkowe, które pozwalają na interakcje ze światem wirtualnym za pomocą wzroku
i słuchu stają się coraz powszechniejsze. Ma na
to wpływ także fakt, iż firmy zaczynają intensywnie wykorzystywać wirtual do celów marketingowych i reklamowych.

2025: Grupa wiedeńskich naukowców, której przewodzi dr Nicolette Thallbren, ogłasza stworzenie
pierwszego na świecie komputronika – komputera
posiadającego elementy cybernetyczne i organiczne.
•

•

Liga Ekonomiczna Karaibów (LEK) zostaje
formalnie uznana za państwo. Nazywana też
„Korporacyjną Ameryką” ożywia gospodarkę
USA, jednocześnie jeszcze bardziej pogłębiając
przepaść pomiędzy bardzo bogatymi a zanikającą klasą średnią.
Amerykański prezydent Jonathan J. Davis
określa IRan, Pakistan, Syrię i Wenezuelę jako
„Pierwszą Oś Zła”. Czterdzieści innych krajów określił mianem „Pomniejszych Wrogów”.
Pomiędzy nimi znalazła się FRancja, którą
prezydent określił jako „kraj islamski o upadłej
moralności” a także Watykan, któremu przewodzi papież Kalikst IV Umiarkowany. Davis
stwierdził, że pod przewodnictwem pierwszego meksykańskiego papieża Watykan staje
się „coraz bardziej radykalny”. Amerykański
przywódca nie omieszkał też nawiązać do Chin,
które nazwał „Pogańskim Imperium Zła”.

2026: Globalne ocieplenie wywołuje podniesienie
się poziomu mórz i oceanów. Wiele regionów nadmorskich zostaje opuszczonych przez mieszkańców.
Nowy Jork i New Jersey powiększają i wzmacniają
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swój system wałów w nadziei powstrzymania wód
Oceanu Atlantyckiego.
•

Kosmetyczna rekombinatoryka genowa zyskuje
na popularności. Kształtuje się kultura Neko,
najwięcej zwolenników mając pośród młodych
ludzi w Ameryce Południowej. Stamtąd rozprzestrzenia się na Japonię, Stany, Europę i Oceanię.

2027: Rio de Janeiro zostaje zalane przez tsunami,
jednak statua Jezusa Odkupiciela pozostaje nietknięta. Brazylijscy przywódcy obiecują odbudować
największe miasto w kraju. Plany zakładają jednak
przeniesienie miasta w głąb lądu, co wiąże się ze
zniszczeniem slumsów (faveli) znajdujących się na
wzgórzach otaczających miasto.
•

W grze MMORPG „Matryca Wojny” rozwija
się samoitnie SI o nazwie „Żałobnik”. Adaptuje
ona do swoich celów różne taktyki wykorzystywane w grze do chwili wykrycia procederu
i zmiany jej oprogramowania.
• Na prośbę FRancji, Algieria i Maroko zostają
pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej.
2028: 20 maja nieznana wcześniej grupa terrorystyczna „Droga Palestyny” podejmuje próbę zniszczenia Jerozolimy przy pomocy „brudnej” bomby
atomowej. Ładunek okazuje się za słaby, jednak
po wybuchu część miasta pozostaje skażona i nie
nadaje się do zamieszkania. Wielu mieszkańców
zostaje napromieniowanych i skazanych na bolesną
i długą śmierć. W odwecie zwolennicy partii Lehi
w Izraelskim Departamencie Obrony odpalają silniejszą brudną bombę nad Al-Masjid al-Harām
(Wielki Meczet) w Mekce. Wybuch zabija tysiące
cywili a półtora miliona zostaje wystawiona na działanie promieniowania radioaktywnego. Miasto staje
się terenem niebezpiecznym dla ludzkiego życia na
tysiąc lat. Ronin powiązany z Alat Industrial Group
krzyżuje plany podobnego ataku, którego celem
miała być Medyna.
•

23 maja wybuchają Izraelsko-Arabskie Wojny
Nuklearne. IRan, Izrael i Pakistan wykorzystują
swój arsenał nuklearny, co owocuje zniszczeniem większości terenów Żyznego Półksiężyca.
Destrukcji ulega znaczna część ziem izraelskich
oraz większość miast w IRanie, Iraku, Arabii
Saudyjskiej, Syrii i Egipcie. Ludność Izraela
masowo ucieka z Ziemi Świętej. Ich sąsiedzi
również opuszczają zniszczony region.

Slang interfejsu

•

•
•

Użycie broni nuklearnej zachęca Indie do wypowiedzenia wojny Pakistanowi. Prowadzi to do
kolejnej wymiany ognia z wykorzystaniem broni
atomowej.
W przeciągu doby ginie prawie pół miliarda
ludzi.
Jest to początek Upadku.

2030 – 2039:
Walka o przetrwanie
2030: Drugi rok Upadku przynosi spadek globalnej
populacji. To pierwszy taki przypadek od wieków,
spowodowany globalnym nieurodzajem. Najbardziej
cierpią miasta: opady radioaktywne, podnoszący się
poziom wód i brak wody pitnej powoduje, iż wiele
z nich zostaje opuszczonych. Głód, choroby i konflikty społeczne nękają każdy zakątek globu.
•

Wykorzystując ogólnoświatowy chaos, Chiny
przejmują większość terenów rosyjskich w Azji,
odcinając w ten sposób część zachodnią od
zapasów ropy znajdujących się na Dalekim
Wschodzie. Groźba zapaści zmusza rosyjski rząd
do szybkiego wstąpienia do Unii Europejskiej.
Przez wielu ta decyzja jest postrzegana jako

jedyny gwaRant zahamowania ekspansji
Mandarynatu.
• Coraz częstsze przypadki pracy nielicencjonowanych lekarzy poza szpitalami i ośrodkami
medycznymi. Określenie „lekarz uliczny” wchodzi na stałe do języka.
2031: W obliczu chińskiej ekspansji terytorialnej

i kulturowej Japońscy wojskowi przeprowadzają
udany zamach stanu. Powstaje Technoszogunat,
a głową państwa zostaje generał Hiro Minotoro.
Przekształca japoński parlament w cywilne ciało
doradcze bez żadnej realnej władzy.
•

Nowy Orlean zostaje oficjalnie opuszczony
przez Stany Zjednoczone kiedy okazuje się, iż
wały otaczające miasto nie stanowią już zabezpieczenia przed oceanem. Zalana przez wodę
południowa Floryda zamienia się w zbór niewielkich wysepek. Inne nizinne regiony świata,
takie jak Holandia, Dania, Anglia czy wschodnie
wybrzeże Stanów, m. in. Nowy Jork, przygotowują się do masowych ewakuacji.

2032: Naukowcy z różnych krajów w nadziei na
znalezienie nowego sposobu produkcji żywności
naruszają patenty związane z prototypami Składaczy
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Upadek
Na kilka miesięcy przed Izraelsko – Arabską Wojną Nuklearną, Indie i Pakistan były o krok od rozpoczęcia wojny. Nacjonalistyczny rząd
Indii i prawicowy rząd Pakistanu niemalże rzuciły się sobie do gardeł ze względu na incydent jaki miał miejsce wcześniej tego roku.
Drugiego stycznia 2029 roku, biorący udział w zamieszkach w Islamabadzie studenci zaatakowali indyjską ambasadę. Wszyscy pracownicy
zostali zabici przez rozwścieczony tłum, a budynek spalono. Od tego czasu napięcie na linii Indie–Pakistan cały czas rosło, a kiedy rząd
w Islamabadzie rozpoczął wojnę atomową, Indie uznały to za idealny pretekst do otwartego konfliktu. Ekspansja Mandarynatu pozwoliła
Chińczykom zająć większość południowowschodniej Azji. Wzorując się na Chinach nacjonaliści indyjscy chcieli siłą odzyskać i ponownie
wcielić do Indii Pakistan i Bangladesz. Kiedy Pakistańczycy skoncentrowani byli na wojnie z Izraelem, indyjskie wojska przekroczyły
granicę w Kaszmirze i weszły na terytorium sąsiada. Wtedy też okazało się jak bardzo zawiódł wywiad. Informacje dostarczone przez
szpiegów mówiły o pełnym zaangażowaniu środków w wojnę z Izraelem, tymczasem Pakistańczycy w dalszym ciągu dysponowali głowicami
krótkiego zasięgu, rozmieszczonymi przy granicy z Indiami. Z ich pomocą zniszczono awangardę wojski inwazyjnych. W odpowiedzi Indie
zniszczyły kilka celów naziemnych. Eskalacja przemocy spowodowała, że generałowie szybko zmienili taktyczne pociski, wykorzystywane
na polu bitwy, na rakiety zdolne niszczyć całe miasta. Do dzisiaj zarówno historycy, jak i obie strony konfliktu spierają się co do kwestii,
kto wystrzelił pierwszy. Po prześledzeniu zapisów z satelitów, które przetrwały pierwszy impuls elektromagnetyczny można dojść
do konkluzji, iż stało się to niemal jednocześnie. Niezależnie od tego jak naprawdę było, Rankiem dwudziestego czwartego maja 2029
roku w stronę bezbronnych miast pełnych cywili pomknęły dziesiątki rakiet z głowicami atomowymi. Kilka zostało strąconych przez
satelitarne systemy obronne jednak większość dotarła do celu, niszcząc całe miasta. Pakistan przestał istnieć jako państwo. Indie
(pomimo zniszczenia Delhi i Madrasu) przetrwały i mogły ogłosić zwycięstwo.
Pyrrusowe.
W przeciągu kilku dni radioaktywny osad uniósł się do atmosfery i zaczął blokować część promieni słonecznych. W ten sposób rozpoczął
się okres nazwany przez naukowców z całego świata nuklearną jesienią – nie tak niszczycielska jak nuklearna zima, lecz wciąż straszną.
Ludzie po prostu nazwali to Upadkiem. Niebo przykryła warstwa chmur, która nie przepuszczała promieni słonecznych. Dni stały się
zamglone, ponieważ światło nie przebijało się nawet w najgorętszych okresach letnich. Słońce zdawało się ukryte za całunem, który
zamieniał najbardziej słoneczny dzień w przymglony zmierzch. Upadek przyniósł także inne zjawisko. Radioaktywny pył unoszący się
w atmosferze stopniowo opadał w postaci deszczu na ziemię. Sam Upadek trwał trzy lata, jednak kiedy klimat zaczął się stabilizować,
wciąż potrzeba było sześciu lat, aby wszystko wróciło do normy a efekty Upadku ustąpiły zupełnie.
Choć nie udało się ustalić dokładnej liczby ofiar, eksperci uważają, że zginęło około jednej siódmej populacji planety (szacunki mówią
o 1,3 miliardzie ludzi), zarówno w wyniku działań militarnych, jak później. Znaczna część ofiar zmarła na skutek głodu, jednak jeszcze
większe żniwo pociągnęło za sobą załamanie się porządku publicznego. W takich warunkach nie mogło być mowy o jakichkolwiek normach
sanitarnych, na domiar złego bardzo szybko zaczęło brakować szczepionek. Wiele chorób, które uznano za wyleczone (dżuma, trąd)
pojawiło się ponownie, atakując ludzi. Dodatkowo eksplodowały konflikty społeczne, które doprowadziły do całkowitego bezprawia. Mówi
się, że w najgorszych chwilach ludzie przeszli na kanibalizm. Zgodnie z przewidywaniami, wystawienie na promieniowanie zwiększyło
liczbę ofiar i spowodowało, że wzrost liczby zachorowań na raka dziesiątkował ofiary konfliktu i ich rodziny jeszcze dekady po Upadku.
Drastycznie spadła liczba urodzeń, nawet po tym jak świat wrócił do „normy”.
Patrząc z perspektywy kilku ostatnich dekad, niektórzy historycy doszli do kontrowersyjnego wniosku, że Upadek był dla ludzkości swoistym błogosławieństwem. Pomimo, iż okres ten wywoływał traumę i bolesne wspomnienia oraz spowodował wyginięcie wielu gatunków,
to stworzył podwaliny współczesnego świata. Jego mroczne dziedzictwo okazało się bodźcem dla wielu wynalazków i przełomów, na
które inaczej można by czekać jeszcze wiele lat. Z kolei zwolennicy filozofii „spalonego lasu” uważają, że Upadek oczyścił drogę postępu.
Usunął balast, który krępował ludzkość i pozwolił rozkwitnąć erze nowożytnej. Generacja „U” – ludzie, którzy przeżyli Upadek (w chwili
obecnej już w podeszłym wieku) reaguje agresywnie, kiedy ktoś wyraża podobne poglądy. Zapewne ze względu na wspomnienia cierpień
i okropności, jakich doświadczyli w tamtym okresie.

Slang interfejsu

Materii oraz klonowania. Wiele fabryk na całym
świecie zostaje przekształconych tak, aby produkować „pastę odżywczą” – niezbyt przyjemną
w smaku, ale pożywną substancję podobną do puddingu. Pomimo tego, iż jest już za późno na pomoc,
powstałe fabryki żywności i odkrycia naukowców
wyznaczają kierunek rozwoju nanotechnologii
w najbliższych latach.
•

Papież Kalikst IV zostaje zamordowany przez
grupę ewangelickich radykałów. Istnieją teorie
o udziale CIA, jednak nigdy nie udało się ich
udowodnić.

wać presję ze strony swoich obywateli, mającą na celu
przekonanie polityków do przystąpienia do Unii.
2038: Ludzie na całym świecie obchodzą „Rok
Urodzaju”. Klimat zaczyna wracać do stanu sprzed
Upadku. Pierwsze słoneczne i ciepłe lato od dekady
pozwala na rekordowe plony. Amerykańskie święto
Dziękczynienia przyjmuje się w krajach na całym
świecie, jednak jest ono obchodzone w różnym czasie, wyznaczanym przez porę zbiorów.
•

2033: Narody Zjednoczone przenoszą swoją siedzibę
ze zrujnowanego Nowego Jorku do Genewy.
•
•

Nowojorska Giełda zostaje przeniesiona do
Chicago.
Chiny przedstawiają plan lądowania na
Marsie w przeciągu następnej dekady.
Unia Euroazjatycka i Brazylia idą w ślady
Mandarynatu i także ogłaszają podobne cele
programów kosmicznych. Amerykanie w dążeniu do przyćmienia rywali, deklarują podróż na
czerwoną planetę, jednak szybko zmieniają
zdanie, decydując się na kolejny lot na Księżyc.

2036: Fundacja powołana do administrowania systemem satelitarnym GENIE ogłasza zakończenie prac
nad STRAP – specjalną koroną stworzoną z elektrod,
którą wszczepia się bezpośrednio do kory mózgowej.
Urządzenie zapewnia połączenie z Siecią i wytworami
technologii poprzez bezpośredni interfejs sensoryczny.
Początkowo jednak lęk i nieznajomość rozwiązań
zastosowanych w STRAP oraz cena odstraszają
potencjalnych klientów. Wolą oni pozostać przy
bezprzewodowych implantach czaszkowych.
2037: W odpowiedzi na nieskoordynowane działania rządów mające zapobiec Upadkowi, obywatele Wielkiej Brytanii, FRancji, Niemiec, Włoch
i innych głównych narodów Europy zagłosowali
za zrzeczeniem się praw państw na rzecz Unii jako
całości. Referendum zakłada trzynastoletni plan
pełnej integracji na kontynencie. Rosja i jej państwa satelickie oraz kilka krajów Afryki Północnej
także zostają włączone do tego przedsięwzięcia, aby
zapewnić stabilność w regionie i stworzyć Wielką
Unię Euroazjatycką. Kraje, które nie brały udziału
w pierwszym głosowaniu szybko zaczynają odczu-

•

Oficjalnym dekretem prezydenckim Nowy Jork
i New Jersey uznaje się za opuszczone. Wielu
ludzi opiera się jednak przymusowym przesiedleniom. Oskarżenia i zarzuty wobec podjętej
decyzji pojawiać się będą jeszcze przez długie
lata.
Powstają pierwsze orbitalne osiedla.

2039: Ujawnienie chińskich prób stworzenia obywatela doskonałego wywołują falę krytyki, zarówno
w kraju jak i poza jego granicami. Obrazy „uszkodzonych dzieci” zdeformowanych przez nieudane
zabiegi i nietestowane terapie genetyczne wywołują
powszechne potępienie.
•

W celu uniknięcia kolejnej katastrowy na skalę
Upadku, wszystkie największe państwa świata za
wyjątkiem Chin i Unii Środkowoafrykańskiej podpisują traktat w Nowym Singapurze. Dokument
ten stanowi o utworzeniu Międzynarodowej
Agencji Nadzoru i Monitoringu (MANIM),
nazywanej też Stopwatch. Nazwa wzięła się
od symbolu Agencji: zegara ze wskazówkami
pokazującymi za pięć dwunasta. Niemal wszystkie państwa na świecie zaakceptowały powstanie
Stopwatch i zasięg jurysdykcji. Agencja stworzyła
własną sieć satelitów z zainstalowaną na pokładzie
bronią potrafiącą razić cele na planecie, a także
dysponuje własnym wywiadem, jednostkami wojskowymi i medycznymi. Głównym zadaniem jest
interwencja na całym świecie – wszędzie tam,
gdzie należy chronić ludzkość przez jej najgorszymi instynktami.

2040 – 2049:
Odbudowa na zgliszczach
starego świata
2040: Do powszechnej sprzedaży wchodzi ulepszona wersja STRAP. Początkowo korzystają
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z niej głównie policja i wojsko oraz inne instytucje
potrzebujące szybszego i wzmocnionego dostępu do
MediaSieci. Z czasem coraz więcej zwykłych ludzi
zaczyna zmieniać sprzęt.

Członkowie grupy osądzają generała, wydają wyrok
skazujący na śmierć i wykonują go. Wszystko jest
transmitowane za pomocą MediaSieci i dokonuje
się na oczach całego świata.

•

•

•

Chiński Mandrynat udziela Korei ograniczonej
autonomii.
Stany Zjednoczone zakładają New D.C. –
pierwszą stałą kolonię na Księżycu.

2041: Kwame Featherstone ujawnia w Madrycie
swój najnowszy projekt dotyczący Składacza Materii.
Zakłada on uczynienie fabryk jedzenia, w których
wykorzystywane jest to urządzenie, mniejszymi
i bardziej wydajnymi. Naukowiec twierdzi iż jedzenie z takich fabryk może być smaczniejsze, bardziej
pożywne i przewiduje, że Składacz Materii może
doprowadzić do zlikwidowania głodu na świecie.
•

Wojsko i oddziały najemne stają się coraz bardziej uzależnione od cybernetycznego wspomagania. Związane jest to z procederem wysyłania
w teren okaleczonych i Rannych weteranów,
którzy są cennymi jednostkami. W strefach
walk coraz częściej widuje się cyborgi, hybrydy
i żołnierzy w pancerzach wspomaganych.

2042: Grupa o nazwie Strażnicy dokonuje udanej
akcji pojmania generała Anneala Sharifa – ostatniego z przywódców odpowiedzialnych za Upadek.

•

Featherstone Industries zawiera umowy z kilkoma korporacjami dotyczące praw do wykorzystywania nanomaszyn.
Szwajcaria wstępuje do Unii Euroazjatyckiej,
porzucając politykę neutralności.

Pustkowia: nowy krajobraz
Ostatnie dekady szybkiego postępu cywilizacyjnego i gwałtownej industrializacji spowodowały, iż ekologia stała się
ideologią bardzo agresywną. Nie ma się jednak czemu
dziwić – globalne ocieplenie klimatu i podnoszące się przez
to poziomy wód i oceanów, dziura ozonowa, wyginięcie
wielu gatunków, zaburzenia w łańcuchach pokarmowych
i ekosystemach może wkurzyć nawet najbardziej łagodnych „wielbicieli kwiatków i drzew”. Nie można zapomnieć
o Upadku i wojnie atomowej – to wszystko doprowadziło
ludzkość na skraj zniszczenia. Opuszczone i zniszczone
miasta, z czasem pochłaniane przez piasek z napromieniowanych pustyń, lub znikające pod powierzchnią podnoszących się oceanów – taaak, różowo to teraz nie jest.
Nawet Nowy Jork – potężna metropolia – okazał się bezbronny wobec rozszalałego żywiołu.
Kiedy świat pogrążał się w anarchii, mieszkańcy tych
nowopowstałych terenów (głównie uparci mieszkańcy,
którzy nie chcieli opuszczać swoich domów, uchodźcy,
zbiegli więźniowie, padliniarze) zostali pozostawieni sami
sobie. Dlatego nie ma się co dziwić, że na Pustkowiach
rządzi bezprawie i prawo silniejszego...

2043: Doktor Elyse Shu tworzy Wooka – pierwsze symulakrum. Wyprodukowany zostaje on przy
pomocy połączonych technik klonowania i komputroniki (technologii zajmującej się tworzeniem
komputerów posiadających zarówno cybernetyczne/
elektroniczne, jak i organiczne części). Drugim etapem było wykorzystanie przyśpieszonego procesu
uczenia za pośrednictwem VR, dzięki czemu Wook
mając tylko sześć miesięcy posiadał umiejętności
i doświadczenie, których implementacja wcześniej
zajęłaby około dziesięciu lat. Przez jednych okrzyknięty symbolem postępu ludzkości, a przez innych
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pierwszym krokiem do stworzenia rasy niewolników.
Wook i jego narodziny rozpętały ogólnoświatową
debatę na temat człowieczeństwa i jego natury.
•

•

Narody Zjednoczone świętują dziesięciolecie przeniesienia siedziby z Nowego Jorku do
Genewy. Obchody połączone są z otwarciem
nowej kwatery. W tym samym czasie ogłoszona
zostaje Wielka Amnestia, wzywająca wszystkie nacje do wybaczenia zbrodni popełnionych
w czasie Upadku i zaprzestania ścigania winowajców, którzy dopuszczali się okrutnych czynów w imię przetrwania.
13 kwietnia – Chińczycy lądują na Marsie.
Pierwszym człowiekiem na czerwonej planecie jest Fong Wei. Załogi z Eurazji i Brazylii
docierają i lądują na planecie tego samego roku.

2045: Ajax – pierwsza sztuczna inteligencja, która
pomyślnie przeszła Drugi Test Turinga, odnotowuje krytyczny błąd w swoim programie i wyłącza
się po dwóch godzinach od przeprowadzenia testu.
Technicy badający usterkę nie są w stanie dojść do
porozumienia w kwestii tego co się stało. Niektórzy
twierdzą, że Ajax upozorował własną „śmierć”, podczas gdy inni określają to jako niefortunny błąd.
•

•

R e a l i t y - s h o w : „ P r a w o, Po r z ą d e k
i Sprawiedliwość” nadawane przez Cereus
Media dodaje karę śmierci do ramówki programu. Obejmuje ostatnie tygodnie życia skazanych na karę śmierci, którzy zostali wybrani
z kandydatów z całego świata. Każdy skazaniec
jest publicznie uśmiercany zgodnie z krajem
pochodzenia. Wyroki wykonywane są poprzez
powieszenie, ukrzyżowanie, śmiertelny zastrzyk
z trucizną, z wykorzystaniem krzesła elektrycznego, komory gazowej lub plutonu egzekucyjnego. Wysoka oglądalność pozwoliła na stworzenie dwudziestu dwóch sezonów, doprowadziła
też do powstania innych programów o podobnej
formule, które emitowane są do dziś.
NASA tworzy VX75OKw Magnetoplazmową
Rakietę Zmiennoimpulsową (w skrócie
MARAZM) wykorzystywaną w lotach załogowych na Marsa.

2047: Pierwszy udokumentowany przypadek uzależnienia od „Błysków” kieruje uwagę opinii publicznej
na problem Wirtualnej Rzeczywistości. Plotka o tym,
iż przy pomocy STRAP można przetworzyć zakodowane impulsy w intensywne doznania działające

na odbiorcę intryguje wiele osób. Wprowadza także
oburzenie w kręgach konserwatywnych.
2049: Organizacja o nazwie „Fundacja Człowieka”
wygrywa w sądzie pozew o opiekę nad Wookiem
w granicach UE, podczas światowego tournée pierwszego symulakrum. Brazylia protestuje, nazywając to
kradzieżą bezcennej technologii i nakładając sankcje
na całą Unię. Wycofanie ich jest możliwe tylko po
zadośćuczynieniu zniewagi. Aby zapobiec wtrącaniu
się w przemysł bioform i uniknięciu w przyszłości
podobnych sytuacji, większość firm postanawia ograniczyć inteligencję i żywotność swoich symulakrów.

2050 – 2059:
Wielkie czyny, kruche
fundamenty...

2050: Unia Euroazjatycka kończy proces konsolidacji wewnętrznej. Staje się jednym ciałem pod
względem gospodarczym i politycznym. Władze
poszczególnych państw członkowskich nie posiadają
praktycznie żadnej władzy, uzależniając wszystko
od władz unijnych. Od tej chwili koncentrują się
one na własnej kulturze i dziedzictwie narodowym.
•

Japonia podpisuje Biotraktat z Brazylią umożliwiający rozpoczęcie produkcji symulakrów
mających zastąpić starzejące się społeczeństwo
jako siła robocza i wojskowa.

2052: Dr. Kayin Courts z Uniwersytetu w Timbuktu
otrzymuje nagrodę Nobla w dziedzinie lingwistyki,
za stworzenie Translatora tłumaczącego w czasie
rzeczywistym. Pani doktor dokonała tego w wieku
22 lat.
•

Symulakry zaczynają zastępować ludzkich pracowników na świecie, oraz na stacjach orbitalnych i w koloniach.

2054: ARC przedstawia ambitny projekt przywrócenia światu gatunków straconych, lub wymarłych
w czasie Upadku. Łącząc siły z izolacjonistyczną
Unią Środkowoafrykańską, jednym z najwyższych
priorytetów ARC staje się odtworzenie populacji
słoni. Trwający siedem lat proces rekreacji gatunku
przynosi efekty i po niemal dwudziestu latach
w Afryce pojawiają się pierwsze słonie. Rozpoczyna
się długotrwała odbudowa świata i przywracania go
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do stanu sprzed Upadku. Niestety – nie wszystkie
podjęte próby kończą się sukcesami.
2056: Jim „Modniś” O’Rourke – mafioso z Las Vegas
– zostaje oskarżony o karmienie swojej osobistej
nanomaszyny ciałami swoich wrogów i ofiar.
Featherstone Industries szybko reaguje na całą
sprawę zagrażającą jej wizerunkowi, modyfikując
najnowszy model. Ma on odrzucać a potem raportować o każdym materiale organicznym z dużą
ilością ludzkiego DNA, jaki jest mu dostarczany do
przetworzenia.

który zapewnia bezprzewodową łączność z Siecią,
umiejscowionego u podstawy czaszki. Po roku od
wprowadzenia na rynek zabiegowi wszczepienia
WPD poddaje się milion ludzi na całym świecie.
•

„Dni Wstydu”, fala ogólnoświatowych protestów
mająca na celu zwrócenie uwagi światowych
mocarstw na trudną sytuację hybryd doprowadza do represji ze strony rządzących. Aktywiści
walczący o prawa hybryd w Mandarynacie
i Ameryce Południowej zostają uznani za element wywrotowy i osadzeni w więzieniach.
W Bogocie trzydniowe zamieszki paraliżujące
miasto pochłonęły życie setki policjantów. Ilość
ofiar po stronie protestujących hybryd nie jest
znana.

2059: Karl Guttsdun – moralista, polityk i działacz ruchu antyreplikanckiego zostaje przyłapany
w dwuznacznej sytuacji z symulakrum świadczącym
usługi erotyczne. Skompromitowany Guttsdun rezygnuje ze stanowiska w partii, która na sztandarach
niesie hasła o zagrożeniu „replikantów rozrywkowych” dla moralności ludzkiej. Sama partia traci
poparcie, kiedy dziennikarze ujawniają, iż na liście
osób wspierających ruch znajdowali się właściciele
domów publicznych, w których pracować mogły
tylko ludzkie kobiety.

2060 – 2069:
Śmierć starego ustroju

2057: Sabotażyści z organizacji „Ludzie dla
Ludzi” wysadzają w powietrze fabrykę symulakrów w Seattle. Kolejne akty przemocy skierowane
przeciwko marionetkom spowodowane są rosnącą
frustracją ludzi zwalnianych i zastępowanych przez
sztuczną siłę roboczą.
2058: Dr Courts ulepsza STRAP, dzięki czemu
staje się on bardziej zintegrowany, mniej inwazyjny
i łatwiejszy w ulepszaniu. Posiada też większą
moc. Nowe urządzenie zmienia nazwę na WPD:
Wypustkowy Procesor Dostępu. Nazwa pochodzi od trzech podstawowych części z których jest
stworzony: biosyntetycznych wypustek, które
otaczają mózg, podskórnego procesora przetwarzającego dane, oraz podskórnego chipa dostępu,
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2060: VENTURE, SI odpowiedzialne za regulacje i kierowanie systemem transportu publicznego
w Londynie doprowadza do śmierci ponad trzystu
osób na skutek usterki technicznej. Liczba ofiar
mogła być znacznie większa, gdyby nie fakt, iż
pojazdy wyposażone były w przełącznik pozwalający
na przejęcie kontroli nad pojazdem przez kierowców. Niektóre teorie spiskowe twierdzą, że Sztuczna
Inteligencja została sabotowana specjalnie po to, aby
przełączniki w pojazdach nie zostały zlikwidowane.
•

Tylko jedna dwunasta wyborców w Ameryce
przystępuje do głosowania w wyborach prezydenckich. Zwycięża w nich Wielebny
Gubernator Webber z Oklahomy. Jego hasło
wyborcze brzmi: „Nasza Flaga, Nasz Bóg, Nasza
Bomba.” Obiecuje powrót do wartości głoszonych przez Biblię i suwerenności stanowej, oraz
koniec rządów radykałów.

Slang interfejsu

•

Amerykanie zakładają kolonię na Marsie.
Skazańcy z wyrokami śmierci lub dożywocia
otrzymują propozycję pracy w kolonii jako tania
siła robocza i służba w zamian za ułaskawienie
po zakończeniu kontraktu. Pozostałą część pracowników stanowią symulakry.

2061: Po burzliwej debacie Unia Euroazjatycka
zakazuje wykorzystywania symulakrów jako niewolników, oraz uznaje prawa świadomych sztucznych
form życia – w tym SI.
2062: Afera nazwana „Sprawą Podglądaczy” skupia
uwagę na problemie obserwacji i kontroli obywateli
przez państwo. Skandal wybucha gdy ujawnione
zostają informację o tym, jakoby wysocy Rangą
oficjele państwowi wykorzystywali swoje wpływy
do szpiegowania celebrytów. Klasztor – organizacja
stawiająca sobie za cel ochronę prywatności publicznej przy użyciu wszystkich dostępnych środków –
powstaje w momencie ujawnienia skandalu.

pomoc materialną kilku separatystycznym stanom.
Wszystko zmienia jednak potężne trzęsienie ziemi
(9.3 stopnia w skali Richtera), które nawiedza południową Kalifornię.
•
•
•

Liga Karaibów zrywa swoje powiązania z KAP,
widząc olbrzymie możliwości w inwestycjach
zagranicznych.
Argentyński rząd apostolski zostaje zdominowany przez robotniczy ruch Neo-Peronistów.
Była dziecięca gwiazdka – Mulik Jay ogłasza się
prorokiem kościoła Althady. Inni Althadianie
– wierzący, że świat fizyczny to gigantyczna
symulacja komputerowa – określają Jaya mianem oportunisty.

2064: Północnoamerykańskie Wojny Wodne wybuchają pomiędzy „Stanami Wielkich Jezior”, a stanami należącymi do „Koalicji Wiernych”.

2067: Stopwatch interweniuje w Ameryce powstrzymując rząd KAP przed wykorzystaniem systemu
„Oko za oko”, który mógł doprowadzić do zagłady
kontynentu. Operacja, w której system uzbrojenia
został zniszczony przedostała się do wiadomości
opinii publicznej. Dzięki temu ujawniono, że pracownicy agencji już kilkukrotnie zmagali się z rządami różnych krajów za każdym razem osiągając
postawione przed nimi cele.

•

•

•

•
•

Prezydent Webber zawiesza wybory, rozwiązuje
Kongres i nakazuje aresztować dysydentów.
Opozycja zawiązuje konfederacje stanów. Pomimo tego, że ta nazwa krąży już
w MediaSieci jak na ironię większość separatystów to stany północne. Separatyści żądają
ustąpienia Webbera i zjednoczenia Ameryki.
Wybucha Druga Wojna Secesyjna pomiędzy
Separatystami i Koalicją Północnoamerykańską.
Rozpoczyna się bitwa o Chicago.

2065: Chiny oferują pomoc KAP.
•

•

•

„Brudne bomby” wykorzystywane są w bitwie
o Chicago i w walkach w Denver, Dallas,
Phoenix oraz w Kalifornii: głównie w San Diego
i Los Angeles.
Konflikt wywołuje reakcję świata. Kontyngent
wojsk pokojowych w sile 130 tysięcy żołnierzy zostaje wysłany do Chicago. Gubernator
Illinois – Donald Parks ogłasza Chi-town wolnym miastem.
Rozpoczyna się budowa muru wokół Chi-town.

2066: Siły lojalne wobec prezydenta Webbera ponoszą spore straty, zwłaszcza po tym jak Chiny oferują

Liczba użytkowników WPD na świecie przekracza miliard.

2068: Druga Wojna Secesyjna kończy się zawieszeniem broni.
•

•

•

Atlantica, Republika Cascadii, Unia Wielkich
Jezior i Koalicja Ameryki Północnej podpisują
Traktat Tokijski, który ustala ostateczne granice
państw.
Asceci – pierwszy z kultów SI przyciąga uwagę
opinii publicznej po masowym samobójstwie,
które ma ich połączyć z ich cybernetycznym
„bogiem” – silnie rozwiniętą medyczną SI.
Sieciowa reklama znana jako Hurly Burly ewoluuje poza założenia jej oryginalnego kodu, stając
się pierwszym drapieżnym memem w świecie
wirtualnym. Miliony użytkowników cierpią
z powodu jej aktywności do chwili kiedy udostępnia się specjalne filtry antyspamowe dla
WPD, które neutralizują wirusa.

2069: Grupa muzyczna Endomorph ogłasza, iż chce
zagrać darmowy koncert transmitowany na cały
świat poprzez Sieć z możliwością odbioru poprzez
WPD. Nazywają ten projekt „Zostańcie
17
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z Programem” i zachęcają młodzież do poddania się
zabiegowi wszczepienia procesora, aby mogli przeżyć
to widowisko razem z przyjaciółmi. Komentatorzy
nazywają to punktem zwrotnym dla WPD wraz
z jego zaistnieniem w mediach masowych.

2070 – 2079:
Dystopia
2071: Kwame Featherstone zostaje znaleziony
w swojej wakacyjnej rezydencji na wyspie Kahoolawe,
którą kupił od rządu Hawajów. Został uduszony.

Nano i Wiek Przyjemności
Generacja, która przeszła przez traumę i okropności Upadku obiecała sobie nie dopuścić nigdy więcej do takiej tragedii. Rozwój przemysłowy i rozkwit kreatywności który cechował kolejne dekady zrodził się z obsesji zabezpieczenia rasy ludzkiej i planety jako całości
przed kolejną katastrofą. Wzrost technologiczny otworzył przed ludzkością nowe horyzonty możliwości, ale przez przypadek stworzył
też Wiek Przyjemności i postspołeczność dnia dzisiejszego.
Większość ekspertów wskazuje korzenie wieku przyjemności w dwóch wynalazkach: wynalazku Featherstone Industries: nanomaszynach
i w pojawieniu się symulakrów. Nano poprzez uczynienie produktów powszechnego użytku tanimi, wręcz darmowymi, zwalniając ludzi
z poświęcania większości ich czasu „zarabianiu na życie”. Natomiast symulakry poprzez zapewnienie przemysłowi taniej ale i wyspecjalizowanej siły roboczej, która nie miała takich wymagań jak ludzcy pracownicy.
Te dwa odkrycia, dokonane niemal jednocześnie skupiły się na tym samym problemie, każde z innej perspektywy. Uwolniły ludzi od przymusu pracy, pomimo tego iż przez to wiele miejsc pracy pozostawało nieobsadzonych! Większość uczonych uważa, że jeden wynalazek
doskonale uzupełniał się z drugim i osobno mogłyby one raczej zaszkodzić, niż pomóc. Wyobraźcie sobie świat, w którym większość
ludzi nie musi pracować – jednak bez symulakrów, które by ich zastępowały. Z drugiej strony mamy świat gdzie symulakry zastępują
trzy czwarte populacji i pozostawiają ją bez pracy. Nie ma też nanomaszyn, które by tych ludzi ubrały i nakarmiły...
W kolejnych latach po ukazaniu się pierwszych modeli nanomaszyn, Featherstone Industries poczyniło setki zmian, aby udoskonalić
kolejne modele. Każdego roku też zwiększało ilość posiadanych przez siebie patentów lub nowości technologicznych. Poprzez jedzenie
i leki, ubrania, zabawki po artykuły pierwszej potrzeby i wyposażenie domów – w niedługim czasie nanomaszyny były w stanie zapewnić
wszystko, co jest potrzebne człowiekowi w jego codziennym życiu. Pomimo dużych nakładów, jakie pochłaniały prace nad nowymi
modelami firma i tak zarabiała mnóstwo pieniędzy na umowach licencyjnych, jakie zawierała z partnerami.
W zamian za korporacyjne lub rządowe wsparcie w walce z piractwem patentowym konglomerat zgodził się udostępnić kilka patentów
bezpłatnie, zapewniając dostęp do nanomaszyn nawet tym, których nie było na to stać. W chwili obecnej z 20 000 patentów 2 000
nie wymaga opłaty licencyjnej na ich wykorzystanie. W takiej sytuacji posiadanie własnej nanomaszyny jest tylko kwestią dostępności
energii i surowych materiałów, które nie stanowią problemu przy normalnym użytkowaniu.
Niestety – choć nano nieco zmieniło ludzką naturę, ubóstwo nadal istnieje. Kiedy zorientowano się, że nano nie wyeliminuje ubóstwa
zwrócenie się przeciwko symulakrom było nieuniknione. Ta część ludzkości, która została zastąpiona przez replikantów i zmuszona do
kombinowania aby coś osiągnąć szybko zaczęła obwiniać symulakry o swoje problemy. Zamieszki, akty sabotażu w fabrykach symulakrów, zamachy na pracowników firm wykorzystujących marionetki szybko przerodziły się z rzadkich zdarzeń w niemal codzienną
rzeczywistość. Jest jednak jakiś postęp – większość ludzi ogranicza się do narzekania, bądź żartów o symulakrach, niż stosuje przemoc,
a gniew wobec bioform powoli opada.

•
•
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Teksas oficjalnie opuszcza KAP zakładając własne państwo: Nową Republikę Teksasu.
W Brazylii zaobserwowano spadek ilości wiernych w kościołach. Zjawisko ma miejsce pierwszy raz od prawie dwóch pokoleń.

•
•
•

Miasto Mumbai w Indiach staje się nową rozrywkową stolicą świata.
Populacja symulakrów w Japonii przewyższa
populacje ludzi.
Morderstwa Kukiełek przyciągają uwagę władz
na trzech kontynentach. Dowody rytualnych
mordów popełnionych przez różnych sprawców,

Slang interfejsu

którzy w chwili schwytania nie pamiętali zarzucanych im czynów niepokoją władze. Niektórzy
sugerują działalność agentów, którzy poprzez
STRAP implantują w mózgach ofiar mroczne
wizje i ukryte rozkazy. Sprawcy zapytani o taką
możliwość zeznają, iż mają bardzo realistyczne
sny.
2072: KAP stara się o stworzenie sojuszu
z Meksykiem. Północna część kraju zaniepokojona
religijnym fanatyzmem amerykanów i zacięciem
Apostolskiej części kraju jest przeciwna zacieśnianiu
więzi między sąsiadami. Prosząc o poparcie i wsparcie Republikę Cascadii północne regiony Meksyku
ogłaszają niepodległość.
•

Shen Wei – pierwsza kobieta, która zasiadła
w Radzie Mandarynatu dokonuje tego w wieku
44 lat. W późniejszym okresie okazuje się, że
była ona jedną z pierwszych całkowicie zmodyfikowanych istot ludzkich.

2073: Podziemna Kolej symulakrów rozpoczyna
transport replikantów z krajów niewolniczych do
wolnych, takich jak UE, czy Republika Cascadii.
•

Światowi przywódcy wprowadzają w życie
Protokoły Omega. Ze względu na różnicę
zdań co do wpływu i wystąpienia zjawiska
Osobliwości nie wszystkie kraje decydują się
na podpisanie dokumentu. Niektórzy sygnatariusze robią to, aby uspokoić zdenerwowanych
obywateli. Pomimo sceptycyzmu wiele organów
ścigania akceptuje protokoły i tworzy jednostki,
których zadaniem jest obserwacja SI i ich ludzkich zwolenników.

2074: Stopwatch detonuje ładunek EMP w mieście
Honsiu. Agenci tłumaczą, że SI o nazwie TROJAN
wraz ze swoimi wyznawcami (liczebność kultu
szacowano na ok 2000 członków) przygotowywała
plany przejęcia nanomaszyn w mieście. Miały być
one wykorzystane do produkcji bliżej nieokreślonej
zarazy. Odpalenie ładunku zostało określone jako
środek niezbędny do ratowania życia ludzkiego.
•

Baja Mexico najeżdża Nowy Meksyk i Arizonę,
zajmując całe terytorium poza Phoenix. Wolne
Miasto Phoenix zwraca się z prośbą o przysłanie międzynarodowych sił pokojowych. Nowa
Brazylia udziela miastu pomocy.

•

Featherstone Industries integruje swoje nanomaszyny z WPD tworząc wirtualny panel
kontrolny. W tym samym czasie megakorporacja rozwija funkcję pomocy dla użytkownika,
tworząc specjalnych wirtualnych asystentów.
Najpopularniejszym modelem jest Hassan, przyjazny dżin, którego kwestia: „twoje życzenie jest
dla mnie rozkazem” staje się hasłem roku.

2075: Mulik Jay ogłasza zamiar załadowania swojej
osobowości do komputera. Pomimo sukcesu, czterech jego towarzyszy umiera z powodu jakiejś nieznanej wady procesu. Ta osiemdziesięcio procentowa
skala utrzymuje się. Na pięć prób udaje się tylko
jedna. Kwestia rozwiązania tej zagadki spędza sen
z powiek naukowców.
2076: W Ameryce Północnej hakerzy-anarchiści
niemalże doprowadzają do kolejnej wojny pomiędzy
UWJ a KAP.
2077: Pod hasłem: „Bezkształtny to jest to” główne
paryskie domy mody wprowadzają na rynek nowy
produkt, który tworzy modę: bezkształtne twarze.
Produkt składający się z ukrytych klap skórnych
i możliwości widzenia na zasadzie jednostronnej
transparentności staje się sensacją.
2078: „Tarzan/Jane” to pierwszy mem wpływający
na osobowość. Atakuje miliony użytkowników, przenosząc ich do wirtualnej dżungli – zanim stworzona
zostaje łatka blokująca dla WPD.
2079: Samozwańczy „Artyści Głodu” organizują
dwutygodniową akcję, mającą na celu lepsze zrozumienie Upadku przez młode pokolenie. Miliony
biorą udział w wykładach i zajęciach grupowych
zachowując świadomość tego okresu w mniejszym
lub większym stopniu. Cały projekt wzbudza gniew
w starszym pokoleniu. Odbierają go oni jako szyderstwo z ich doświadczeń tamtego okresu.
•

Przynajmniej trzydzieści statków wyglądających
jak jednostki Dryfiarzy bierze udział w największym napadzie na bank w historii. Atakują Cape
Town – jedno z miast nie należących do afrykańskiej unii, uznawanego za sanktuarium i raj
bankowy. Złodzieje próbują przejąć kontrolę
nad miastem, zanim koncentrują się na bankach. Setki kryminalistów próbuje uciec z łupem,
jednak zostają powstrzymani przez afrykańskie
wojsko.
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2080 – 2088:
Początek końca
2081: Sztuczna Inteligencja o imieniu VIRTUE
zdobywa miejsce w niższej izbie Parlamentu
Euroazjatyckiego. Umieszczona w cyberformie
poświęca swoje pierwsze przemówienie prawom
świadomych SI. Transmisję oglądają prawie dwa
miliardy ludzi na całym świecie.
•

Na księżycach Jowisza: Kallisto, Europie,
Ganimedesie i Io powstają pierwsze kolonie
górnicze.

2083: Dokor Leo Huntzinger umiera w Bostonie
w wieku 98 lat. Jego testament zawiera zeznanie,
w którym zmarły przyznaje się do pracy w zespole
odpowiedzialnym za stworzenie Gluttonu i oświadcza, iż jest ostatnim członkiem wewnętrznego kręgu
organizacji NOAH. Dowody zawarte w jego ostatniej woli powodują, że jedna z największych tajemnic
wieku zostaje wyjaśniona.
2084: Protestujący w Manili obwieszczają odłączenie się od Chińskiego Mandarynatu. Oskarżając
Brazylię o agitację Chiny wysyłają wojsko aby utrzymać spokój w mieście. Blisko stu dysydentów ginie
zanim siły porządkowe opanowują sytuacje.
2086: Oddziały z brazylijskiej ambasady w Pekinie
atakują kampus uniwersytecki. Powołując się na
Protokół Omega, który zezwala jego sygnatariuszom
na interwencję bez ostrzeżenia w razie podejrzenia SI o zagrożenie, szturmują budynek Wydziału
Informatyki. Po niecałej godzinie wycofują się oraz
składają oficjalne przeprosiny. Większość obserwatorów uważa, iż Brazylijczycy chcieli sprowokować
chińczyków, wykorzystując Protokół Omega, jako
wygodną wymówkę.
2087: Po odniesieniu ciężkich obrażeń w wypadku
samochodowym Shen Wei z powodzeniem poddaje
się procedurze Dubbingu, po czym jej świadomość
zostaje wgrana do Głębi.
2088: Dzień dzisiejszy.

Życie w 2088
Pomijając nafaszerowane czarnowidztwem, przepowiedniami i dużą ilością dragów przewidywania różnych
20

dziwaków u zmierzchu dwudziestego pierwszego wieku
państwowość istnieje i ma się dobrze. Oczywiście –
nastąpiły zmiany. Niektóre państwa poszły do piachu,
a inne urosły w siłę, jednak w 2088 nadal funkcjonuje
to stare przysłowie: im więcej rzeczy się mienią, tym
bardziej pozostają one niezmienione.
Billy Czarne Oczko.
Que Pasa Ami? Nazywam się Billy Czarne Oczko
i przygotowałem dla ciebie te pliki, abyś mógł
poznać jak gównianie żyje się w 2088. Ustawcie
swoje WPD (Wypustkowe Procesory Dostępu – tłumaczę dla n00bów, tak w razie czego) na zasysanie,
a ja przekażę wam niezbędną wiedzę, tego pięknego
i wspaniałego świata he, he, he. Mam nadzieję, że
coś wam zostanie w tych zakutych łbach i uda wam
się przeżyć. Chociaż tydzień.

Bogaci i potężni
Ci z pieniędzmi, wpływami i ładną buźką w dalszym
ciągu mają władzę. Tylko, że teraz nie nazywają się
Cezar, Bonaparte, Stalin, Bush czy Rywin, tylko
Webber, Wei, Lochan, albo Afolabi. W każdym
kraju jest to samo. Ok – niektóre są czystsze niż
inne. Jednak czy wszyscy przywódcy albo ludzie
potężni to złe, skorumpowane i nieposiadające kręgosłupa moralnego świnie? Nieeee... Przynajmniej
nie w mediach. Przeciętny światowy przywódca
skoncentrowany jest głównie na podnoszeniu swojej pozycji. Wielu z nich – jak na przykład prezesi
korporacji – nie patrzy na nic i na nikogo, byle tylko
osiągnąć wyznaczony cel. Zabicie kilkuset osób?
Nałożenie embarga na kraj, przez co ludzie będą
głodować? Nie ma problemu. Wszystko jest dopuszczalne, tak długo, jak ONI dostają to czego chcą.
Jeśli na procesie będą wyglądać dobrze to tym lepiej.
Jeżeli nie... cóż, od tego są już spin doktorzy. Prawda?
Biedni pozostają biedni, a bogaci...? No właśnie.
W tej kwestii nic się nie zmieniło. Jednak – co to
znaczy być bogatym w 2088? Ile musi się mieć,
żeby aspirować do tego miana? Za dawnych czasów wystarczyło kilkaset tysięcy aby statystyczny Joe
awansował do innej ligi. Odstawiony domek w ultraeleganckiej dzielnicy. Zamknięte, strzeżone osiedle.
Wiesz o czym mówie, nie Ami? Metraż większy niż
w supermarkecie, lokaj dla psa i w ogóle wszystko
cacy. Nawet powietrze było na najwyższym poziomie: oczyszczone, przefiltrowane i przetworzone
tak aby pachniało czymkolwiek, czego wdychanie

Życie w 2088

sprawia że czujesz się dobrze. Dzisiaj – takie pieniądze nie zapewnią ci mieszkania w jakimś przyzwoitym biopleksie, z kontrolowanym klimatem.

Zakładając, że dostaniesz się w ogóle na listę oczekujących. A to tylko kilka rzeczy, które są niezbędne
chłopcze.

Inflacja to suka.

W roku 2088 bycie bogatym i potężnym idzie
w parze ze sobą. Prawie cały szmal, czy wpływy
znajdują się w sektorze prywatnym – głównie chodzi
mi o megakorporacje i ludzi nimi zarządzających.

Niszcząca siła dystopii
U podstawy cyberpunka leży uczucie bezsilności, apatii,
wywłaszczenia. Poczucie, że „system” (rząd, technologia,
postęp, kapitalizm) jest zepsuty. Że nikt nad nim nie panuje,
a on pędzi w dół jak rozpędzony pociąg.
To uczucie bezsilności, kiedy patrzy się jak bogaci się
bogacą kosztem innych, a politycy kłamią w żywe oczy
a jedyne, co może się im stać to gorszy wynik w sondażach, albo pogrożenie palcem. W cyberpunku cały ten
rozkład społeczeństwa połączony jest z bardzo gwałtownym postępem technologicznym, który jest procesem
odczłowieczającym. To co potrafią cuda nowej techniki
w połączeniu ze zręcznym marketingiem popycha ludzi
w objęcia żądzy posiadania. Każde Nowe Cudeńko staje
się obiektem westchnień. Ludzkość jest tak uzależniona
od technologii, że niektóre części naszej planety stały
się niezdatne do zamieszkania. Człowiek i technologia
stali się jednym organizmem. Człowiek uczynił technologię
częścią swojego jestestwa poprzez mikrokomputery, czy
łączność satelitarną. Efekt jest taki, że niektórzy zatracają
się w tym szaleństwie, poszukując jakiegoś głębszego
znaczenia, czy też zwracając się w stronę religii.
Życie w 2088 jest tanie. Horrendalnie drogie, jest dla
większości z nas przeżycie tego życia. Dorośli stali się
zgorzkniali lub zimni – jak żywe trupy, podczas gdy młode
pokolenie nie widzi dla siebie przyszłości ani miejsca
w otaczającym je świecie. Buntuje się przeciw porządkowi
i przypisanym im rolom, wyciskając z życia ile się da. Płoną
jak pochodnie, jednak najczęściej – przedwcześnie gasną.

Dzisiaj ci z nas, których robole nazywają bogatymi są
biedni w porównaniu do cabrónes (skurwieli), którzy
mieszkają tak wysoko, że nie wiedzą co to smród
ulicy. Dla tych gości życie to prościutka droga pachnącą limuzyną wprost do banku. Bycie bogaczem
w 2088 oznacza, że masz dostęp do wszystkiego
co najlepsze: prawdziwego jedzenia, odfiltrowanej
wody, najlepszych fur, edukacji z górnej półki i opieki
zdrowotnej oraz dentysty, która nie sprowadza się
do całodniowego stania w kolejce w cuchnącym
i obszczanym bunkrze pod rządowym szpitalem.

Mając niewyobrażalne ilości pieniędzy na wyciągnięcie ręki korporacyjni dyrektorzy wpływają na politykę światową. Politycy i wybrani oficjele reprezentujący światowe rządy to tak naprawdę marionetki,
załatwiające korporacyjne interesy w zamian za ich
pieniądze, ochronę czy wpływy. A co ciekawe – przepływ tychże pieniędzy jest niesamowicie powolny.
Nawet śmierć – przypadkowa, czy nie – często nie
ma na to wpływu. W dzisiejszym świecie nie ma
rzeczy niemożliwych. Wystarczy wgrać swój umysł
do Głębi (albo do bioformy, androida czy czegokolwiek innego, co może przechować umysł bogacza)
i żyć wiecznie. Wystarczy, że jakiś chciwy dyrektorek,
któremu nie w smak jest rozstawanie się ze swoimi
pieniążkami wykorzysta dubbing i wszyscy, którzy
już liczyli odziedziczone pieniądze zostają w głębokiej i czarnej jak sama Głębia dupie.
Fajnie jest być bogatym.

Bieda
Jeżeli nie posiadasz pieniędzy, szczęścia, sprytu albo
odpowiednich genów aby stać się ponadprzeciętnym czeka cię szara rzeczywistość pełna kwaśnych
deszczy, smogu, korków, sztucznego żarcia, gangów,
naćpanych po uszy narkusów i mieszkań, gdzie
Twoim najlepszym kumplem jest karaluch wielkości
mojej pięści. Oczywiście większość spotkanych ludzi
będzie wyglądała jakby właśnie uciekła z laboratorium po wypiciu nieudanego koktajlu genowego.
Czyli nieciekawie.
W skrócie – witaj w rzeczywistości większości
społeczeństwa.
Z całym tym postępem w rolnictwie, medycynie
i technologii, jaki dokonał się w przeciągu ostatniego
wieku myślałeś, że ludzkość znajdzie jakiś magiczny
środek, który zlikwiduje biedę i ubóstwo? Odpowiedź
jest bardzo brutalna – ludzie, którzy mogli to zrobić
zdecydowali się olać sprawę. Częściowo dlatego, że
to jest cholernie drogi biznes ale głównie dlatego,
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że mieli to w dupie. Klasa średnia z początku dwudziestego pierwszego wieku nie istnieje. Dzisiaj masz
dwa wyjścia: albo jesteś bogaty albo biedny, nie ma
„pomiędzy”. Ciężko jest utrzymać dobrze płatną
pracę kiedy jakiś goguś z korporacji buduje robota,
który może zasuwać dwadzieścia cztery na dobę
bez pensji, bez przywilejów pracowniczych i przy
niskich kosztach części jeżeli się popsuje. Ludzie bez
pracy nie mają pieniędzy, bez pieniędzy nie wyżywią
rodzin co prowadzi do przejścia na ciemną stronę
mocy. Zaczynają kraść, zabijać – robią wszystko aby
przetrwać. Powodem tego jest zajebiście wysoka
inflacja i państwo ledwo będące w stanie zapewnić ci w domu prąd i włączone NUTRImaszyny.
Dzielnice pozamieniały się w getta. Firmy pozamykano kiedy pojawili się pierwsi gangersi, rozpętując
wojnę o każdy kawałek betonu. W takim miejscu
nikt nie chciał otwierać interesu.
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z własnego wyboru – śmiechu warte. Politycy też
mają nas gdzieś. Biedni nie głosują – w każdym razie
nie robią tego w krajach gdzie MOGĄ głosować.
Burmistrz i radni też mają nas w głębokim poważaniu. Ich budżet jest za mały i nie pozwala na sfinansowanie dodatkowej ochrony dla mieszkańców sektora o podwyższonej przestępczości. W sumie może
to być przecież strefa zdemilitaryzowana. Lepiej
jest ochraniać miejsca, gdzie obywatel może zasilić
kampanię. Po co pompować pieniądze w kosztowny
projekt rewitalizacji takich stref jak nasza, skoro i tak
upadnie zanim zacznie się na dobre...

Edukacja

Oczywiście przeciętny człowiek jest w samym
środku tego szaleństwa, ponieważ jest za biedny,

Dzieci z biednych rodzin dorastają w placówkach
EDU. Uczą się tam walczyć o przetrwanie. Te placówki to miejskie akademie gladiatorów. Kiedy nie
nabywają podstaw wiedzy, lub nie zdobywają nowych
siniaków, dzieciaki są zalewane reklamami dostarczane im poprzez WPD. Reklamami rzeczy na które

aby się stąd wyrwać. Bogatych to nie obchodzi. Co
śmieszniejsze – mają nam to wszystko za złe! Ta
banda debili zakłada, że żyjemy w tych warunkach

je nie stać, miejsc których nigdy nie widziały i pewnie nie zobaczą oraz pięknych ludzi z pieniędzmi,
których nigdy nie mieli. Chcąc uszczknąć choć

Lista firm
Przedstawione poniżej firmy, to tylko przykłady głównych Megakorporacji dnia dzisiejszego. Przy każdej firmie podana jest lokalizacja kwatery
głównej oraz rynki, na których działają w pierwszej kolejności. Nie oznacza, to że ograniczają się one tylko do tej jednej sfery, w końcu
większość z tych gigantów dysponuje pieniędzmi i zasobami porównywalnymi ze średnim państwem.
• Act of God (Houston, Texas): uzbrojenie
• Alat Petroleum (Algier, Algieria): przemysł naftowy
• Aquarius Engineering (Atlanta, KAP): najemnicy
• Auburn Trans-Oceania (Mu, Pacyfik Północny): technologie
• Aufklarungs – Gruppe (Munich, UE): holding międzynarodowy
• Bank Afryki (Cape Town, RPA): finanse
• Bank Teheranu (Teheran, IRan): finanse
• Black Knight (Chicago): uzbrojenie
• Cerus Media (Cleveland, KAP): media
• CHIMERA (Brasilia, Brazylia): przemysł biomedyczny
• Cherry Automotive Corporation (Pekin, Chiny): przemysł samochodowy
• Crisis Team (Osaka, Japonia): ratownictwo [górskie, morskie, powietrzne itd.]
• Emergent Tech (Seattle, Cascadia): IT, oprogramowanie
• Featherstone (Madryt, UE): nanotechnologia
• Galaxy Entertainment International (Mumbai, Indie): media
• Greater Eurasia Telecom (Berlin, UE): telekomunikacja
• Hanscomb Foods (Evansville, KAP): restauracje
• Health Group (Seul, Korea): przemysł biomedyczny
• Holas Telecom (Diego Tijuana, Baja Mexico): telekomunikacja
• Hydra Pharm (Liga Ekonomiczna Karaibów): farmaceutyki
• Jata Technology (Niamey, Unia Środkowoafrykańska): oprogramowanie/cybernetyka
• Jian Foods Group (Pjongjang , Korea): przemysł biochemiczny/produkcja żywności
• Kensei (Tokjo, Japan): elektronika/rozrywka
• Kenta Cyber Dynamics (Tokjo, Japan): cybernetyka
• Kim Tau Bioware (Seul, Korea): przemysł biochemiczny
• Kiwi Motors Automotive Group (Perth, Australia): przemysł motoryzacyjny
• Loadstone (Phoenix, Baja Mexico): gospodarka odpadami przemysłowymi
• Malbrand (Orlando, KAP): handel detaliczny
• Nampar Aerospace (wcześniej Spartus Space) (Chennai, Indie): przemysł lotniczy i kosmiczny
• Nanda Pharmatech (Kalkuta, Indie): farmaceutyki/przemysł biomedyczny
• Nova Personnel (Phoenix, Baja Mexico): symulakry
• Persian Media (Teheran, IRan): media
• PharmAmerica (Sioux City, KAP): przemysł biochemiczny/produkcja żywności
• Obelisk Computer Systems (Seattle, Cascadia): oprogramowanie
• Samba Motors (Săo Paulo, Brazylia): przemysł motoryzacyjny
• Saga Corporation (Kopenhaga, UE): holding międzynarodowy
• SAGE ITand Technical Systems (Kalkuta, Indie): oprogramowanie/cybernetyka
• Sanjan Tempe Warner Group (Mumbai, Indie): media
• SetiBank (Londyn, UE): finanse
• St. Dobson Redemption Center (Odyssey, KAP): teologia/edukacja/media
• Sudeki-Whyte (Sydney, Australia): uzbrojenie
• Third Life Innovations (Johannesburg, RPA): genetyka
• University of Timbuktu (Timbuktu, Mali): edukacja/badania
• Yoi Jango Telecommunique (Săo Paulo, Brazlia): telekomunikacja/rozrywka
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kawałek tego tortu młodzi zaczynają kraść i sprzedawać w lombardach lub lokalnym fixerom. Uciekają
z domu, dołączając do gangów, które obiecują
ochronę, szybką kasę i ekscytujące życie. Zanim się
obejrzą kradną chrom, sprzedają leki dostosowane
genowo, a czasami nawet zabijają za pieniądze.

Głównymi rejonami w których zaobserwowano
wzrost zarówno politycznego, jak i religijnego terroryzmu są Chiny, Unia Środkowoafrykańska, IRan
i UWJ. Podobnie jest w KAP, gdzie popularność
i aktywność kościoła wzrasta, zwłaszcza po Drugiej
Wojnie Secesyjnej.

Służba zdrowia

Niektórzy twierdzą, że spadek ilości wiernych
w Argentynie (zwłaszcza odejście od fundamentalizmu Ewangelickiego) oraz zimna wojna Brazylii
i Chin zdają się przeczyć temu trendowi. Sceptycy
wskazują jednak na zapał z jakim Argentyńczycy
i ich sąsiedzi wykazują w kwestii realizowania projektu budowy „Nowej Społeczności”. Uważają, że
tak naprawdę jest to tylko wymiana jednego izmu
na inny.

Bycie biednym oznacza, że nie możesz sobie
pozwolić nawet na podstawową opiekę medyczną.
I to taką, jaką zapewniają państwowe MEDpleksy
– powszechnie uważane za odrobinę tylko lepsze
niż uliczni doktorzy. Czas oczekiwania na badanie
wynosi średnio kilka dni. Kiedy już jesteś „leczony”
cały proces jest tak efektywny jak ilość pieniędzy,
które masz w portfelu. Wspomniani wcześniej
uliczni doktorzy są znacznie szybsi, ale też musisz
mieć przy sobie gotówkę. Oni nie są najtańsi. Nie
są – tak samo jak leki, których będziesz potrzebował,
kiedy któryś cię połata.
Więc zapamiętaj moją radę: nie choruj i nie daj się
postrzelić.

Jedzenie
Żarcie jest gówniane. Przeciętny mieszkaniec je to,
co znajdzie w różnego rodzaju jadłodajniach i fastfoodach. McCafe, Międzynarodowa Naleśnikarnia
Grubej Sally, Prawie-Prawdziwe Żeberka i Kurczak
Lou i King Krill. Te miejsca są dobre, jeżeli szybko
chcesz uciszyć burczenie w brzuchu. Smakują całkiem nieźle ale nie oszukujmy się – jedzenie z podłogi w najbliższym centrum recyklingu będzie
zdrowsze. Jeżeli chcesz kupić coś na wynos, zawsze
możesz wejść do Malmartu (dostępne na każdym
rogu). Te sklepy zaopatrzone są w każdy rodzaj przetworzonego Nutripaka jaki możesz sobie wyobrazić:
makaron mamy Ling Ling, klonowane mięso – praktycznie każdy rodzaj, warzywa z upraw hydroponicznych oraz moje ulubione – mrożone burrito.

Izmiści i ich izmy
Radykalizm jest bardzo popularny w 2088. Przez
jednych uznawany za produkt uboczny nadchodzącego zjawiska Osobliwości, przez innych za kolejne
stadium popularnej teorii cyklu pokoleń. Blogerzy
i naukowcy zaobserwowali zwiększony przypływ
członków do różnego rodzaju kultów, sekt, zbiorowisk o podłożu fundamentalistycznym czy świeckim.
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Poza nurtem głównych izmów obserwuje się także
wzrost ilości tak zwanych kultów i ich aktywności.
Naukowcy wskazują na 32% wzrost pośród religii
skrajnych, takich jak sekty związane z Apokalipsą
(Sfora w Indiach), kulty transcendentalne (transhumanistyczni Althadianie) oraz tzw. kulty omega,
które powiązane są ze Sztucznymi Inteligencjami.
Obserwatorzy twierdzą, że jest to efekt „syndromu
różowych okularów” oraz selekcji informacji.
Wskazują, że jeżeli osoba jest wystawiona na działanie pewnego rodzaju informacji (tylko takich, które
przyjmuje i akceptuje), to jej światopogląd staje się
bardziej ekstremalny i zawężony w stosunku do rzeczywistości jako całości.

Dubbing
Prawo zezwala na posiadanie jednego nieaktywnego
dubu lub kopii zapasowej siebie samego na wypadek nagłej i nieprzewidzianej śmierci. Można także
posiadać wiele „czystych” bioform (niedojrzałych
klonów lub symulakrów) do których można wgrać
świadomość, jednak tylko jeden „nośnik” może być
na raz aktywny. Dozwolone jest także posiadanie
pewnej ilości cyberform, jednak znów podlega się
regule, ze tylko jedna kompletna osoba może być
w danym czasie aktywna. Prawo zezwala także na
posiadanie niezliczonej ilości aspektów, ponieważ
jako takie reprezentują one tylko fragmenty świadomości a nie jej całość.
Karą za posiadanie kilku aktywnych dubów jest
wysoka grzywna oraz skasowanie, bądź przeprogramowanie wszystkich kopii poza oryginałem.
W niektórych krajach, gdzie taki proceder uznawany

Życie w 2088

jest za bluźnierczy (głównie z powodów religijnych,
bądź kulturowych) kary są znacznie poważniejsze,
włączając wyrok śmierci.
Większość kolonii orbitalnych, z wyłączeniem
tych należących do Chin bardzo luźno podchodzi
do powyższych przepisów. Najluźniej traktowane
są one na ISS–1, pomimo faktu iż nawet w przestrzeni kosmicznej nielegalne jest posiadanie w pełni
sprawnego i funkcjonującego duba. Jednak organa
ścigania są tak powolne i nieskuteczne, że w większości kolonii tego typu proceder jest uprawiany bez
groźby wykrycia.

Nowa definicja ludzkości
Zmiana niesie za sobą nie tylko nowe możliwości
ale także wyzwania. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci definicja tego, co uznawane jest za osobę
poddana została głębokiej analizie oraz burzliwej
debacie. Od końca dwudziestego wieku ludzkość
nie zmagała się z tak wielkimi problemami w kwestii
praw obywatelskich i swojej tożsamości.
Kiedyś to, co wypełniało kiedyś książki science fiction – Sztuczne Inteligencje – dzisiaj jest częścią
normalnego życia. Komputery, które są tak złożone,
że bez problemu przechodzą Drugi Test Turinga
i kontrolują większość ważnych systemów na naszej
planecie. Od zarządzania ruchem ulicznym, który
chroni miliony pojazdów od wpadania na siebie,
po systemy zarządzające domem każdego z nas.
Ludzkość jest od nich coraz bardziej uzależniona.
Jednak pomimo tego w wielu miejscach na ziemi
wolność SI jest ograniczona. Często pomimo posiadania świadomości, są one sprowadzane do statusu
rzeczy i odmawia się im nawet podstawowych praw,
które zapewnione są wszystkim istotom czującym.
W ostatnich latach jednak grupa SI umieszczona
w cyberformach bądź symulakrach zaczęła aktywnie
działać na rzecz nowego – wirtualnego rodzaju.
Ilość zarówno genetycznie zmodyfikowanych ludzi
jak i hybryd ciągle rośnie. ci pierwsi uznawani są
za odważny krok do przodu, podczas gdy hybrydy
są traktowane jako atawistyczny powrót do przeszłości. GenoLudzie – produkt kochających się
rodziców lub chęci narodu do stworzenia doskonałych obywateli nie mieli wielkich problemów aby
znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, a prawdę
mówiąc szybko wysunęli się na czoło. Z drugiej
strony hybrydy – postrzegane jako jednostki brudne,

wręcz barbarzyńskie. Pomimo, że (poza najbardziej
opresyjnymi społeczeństwami) uważane są za ludzi
– często cierpią z powodu uprzedzeń. Bardzo często,
nowa klasa ludzi, którzy zostali zastąpieni w pracy
przez symulakry, pociesza się tym, że to ona stanowi
„prawdziwych ludźi”. Stając na przeciw takim przekonaniom hybrydy często dokonują złych wyborów
podczas konfrontacji z przejawami dyskryminacji,
co tylko potwierdza ich reputację agresywnych i dzikich istot.
Podczas gdy część ludzkości docenia symulakry jako
siłę roboczą, inni uważają cały przemysł bioform za
powszechnie akceptowalne zjawisko niewolnictwa,
bądź afront wobec Boga. Symulakry to wysterylizowane ludzkie klony, zaprogramowane w laboratoriach i wyposażone w częściowo cybernetyczny
mózg, który pozwala na wgrywanie instrukcji podczas ich wzrostu w zbiornikach. W większości krajów
gotowy produkt jest dorosłym już klonem, wyposażonym w odpowiedni zestaw umiejętności, jaki jest
mu potrzebny do wykonywania powierzonych zadań.
Pomimo sprzeciwu, firmy produkujące symulakry
specjalnie ograniczają długość życia czy inteligencję
poszczególnych modeli, aby nie dopuścić do tego iż
zaczną one istnieć jako niezależne jednostki.
Takie praktyki uważane są – nawet przez laików, nie
wspominając o aktywistach – za podłe. Większość
symulakrów spędza pięć, bądź dziesięć lat swojego
życia na wyznaczonym im zadaniu, nie zastanawiając
się nad sobą ani nie żądając niczego więcej od swoich właścicieli. Czasami jednak – czy to z powodu
jakiejś usterki, bądź spontanicznej mutacji – symulakrum odkrywa że przewyższa jej lub jego program.
Symulakry, które odkrywają obejście zaimplementowanych restrykcji są ścigane i niszczone, czasami
jednak udaje im się uciec i zacząć nowe życie.

Inżynieria genetyczna,
GenoKrawiectwo

i rekombinatoryka genowa
W momencie skompletowania mapy ludzkiego
genomu lekarze zyskali potężne narzędzie. Mogli
zmieniać kod genetyczny aby wyeliminować choroby
dziedziczne. Praktyka kontrolowania embrionów
oraz wczesnego leczenia ich w momencie wystąpienia defektów genetycznych szybko zamieniła się
w możliwość wprowadzania poprawek i ulepszeń.
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A to wszystko można było zrobić jeszcze zanim
minął pierwszy trymestr rozwoju dziecka.

GenoKrawiectwo
Dalszy rozwój ulepszeń genetycznych doprowadził
do tego, że niektórzy ludzie poddawali się zmianom
wyglądu co kilka lat. Wybierali cechy genetyczne
ludzi o różnym pochodzeniu etnicznym po czym
mieszali je ze sobą tworząc nowe style i mody.
Koniec końców zjawisko GenoKrawiectwa stało
się tak popularne, że paryskie domy mody zaczęły
sygnować swoimi nazwami niektóre wyglądy, które
pasowały do ich danych kolekcji.

Rekombinatoryka genetyczna
Zwiększenie dostępu do tej technologii zaowocowało eksperymentami na czarnym rynku. Jednak
ludziom nie związanym z domami mody lub nie
posiadającymi dostatecznej ilości pieniędzy bądź
technologii udawało się kopiować to, co stworzyli
projektanci. Szybko okazało się, że nie są oni w stanie konkurować z Paryżem. Piraccy projektanci
często zaniedbywali pewne określone standardy, co
prowadziło do występowania nieprzewidzianych
mutacji oraz rozwoju komórek rakowych u ich klientów. U niektórych z pacjentów pojawiły się geny
recesywne, podczas gdy inni nabyli cech zwierzęcych.
Kraje rozwijające się szybko dostrzegły potencjał
tej technologii i rozpoczęły własne badania. Jednak
zamiast skoncentrować się na przepisywaniu kodu,
naukowcy wykorzystali rekombinatorykę do połączenia fragmentów pochodzenia zwierzęcego z ludzkim DNA. Wychodowane zwierzęce hybrydy były
tanim zamiennikiem cybernetycznie podrasowanych
żołnierzy. Te techniki zostały na powrót przejęte
przez pirackich kreatorów, a z czasem zyskały akceptację pośród młodzieży i zepsutych bogaczy. W roku
2088 rekombinatoryka genowa jest tak samo popularną formą modyfikacji ciała jak tatuaże i piercing.

Bio-horrory
Rodzice mogli nie tylko wyeliminować genetyczne
predyspozycje swojego potomka (takie jak łysienie,
cukrzyca, czy astma) ale mieli także wpływ na kolor
oczu, włosów, płeć czy nawet orientację seksualną.
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Ludzie-niedźwiedzie, Lwo-karaluchy i Tygryso-byki...
ojej!
Billy Czarne Oczko
Wraz ze zniszczeniem ziemskiej ekologii coraz więcej gatunków fauny i flory musi walczyć o kurczące
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się zasoby. Kolejne gatunki znajdują się na granicy
wymarcia. Nowoczesna technologia spowodowała,
że spora część ludzi została wyłączona z łańcucha
pokarmowego. Jednak wielu ludzi walczy o zachowanie fauny i flory, twierdząc że ich różnorodność wskazuje na stan zdrowia planety oraz tego jak zarządza
nią człowiek. Wskazują na fakt, że większość roślin
produkujących tlen jest zależna od zwierząt, dlatego
też naukowcy zaczęli tworzyć nowe gatunki, które
miały zastąpić te zwierzęta i rośliny, które wyginęły.
Niestety – nie wszystkie z tych zastępstw można
zaliczyć do udanych.
W wielu przypadkach stworzone gatunki jeszcze
bardziej komplikowały balans w ekosystemach,
często też zdarzały się ucieczki zmutowanych
osobników, które mogły stanowić duże zagrożenie.
Powszechnie nazywane bio-horrorami, te okrutne
stworzenia są najlepszym przykładem jak niebezpieczny może być proces rekombinatoryki genowej.
Bio-horrory zostały stworzone z różnych stworzeń,
najczęściej insektów, które były genetycznie krzyżowane z kotowatymi. Cel jaki przyświecał naukowcom był jasny – stworzyć inteligentne, silne fizycznie
i opancerzone jednostki szturmowe.
Miejscem, gdzie najczęściej można spotkać te stwory
– nazwane lwo-karaluchami – są suche regiony południowozachodniej Ameryki, niektóre części Afryki
i Pustkowia Bliskiego Wschodu oraz Afganistan.
W tym ostatnim odnotowano spotkania z osobnikami mierzącymi półtora metra. Innymi przykładami
bio-horrorów są odmiany owadów: żuko-szczury,
hybrydy os i nietoperzy i najrzadziej spotykani:
ludzie-mrówki, choć tych ostatnich uważa się za
miejską legendę, którą straszy się dzieci.

Służby porządkowe
W 2088 lokalne organy ścigania i sił porządkowych
obsługiwane są przez prywatne firmy. Większość
krajów w dalszym ciągu posiada duże agencje wywiadowcze takie jak FBI, MI-5, KGB, Milicja Ludowa,
brazylijska Policia Federal czy Texas Rangers. Są też
organizacje o zasięgu światowym, takie jak Interpol
lub Stopwatch, jednak te instytucje nie angażują się
w żaden sposób w skomplikowany proces zabezpieczania ulic danej metropolii. Odpowiedzialność za
to spada na barki poszczególnych władz miasta. Te
natomiast aby nie wydawać olbrzymich pieniędzy
na utrzymywanie i ekwipowanie tradycyjnych jednostek policyjnych powierzają to zadanie firmom

zajmującym się ochroną. Podpisują one kontrakty,
w myśl których będą zapewniać prawo i porządek
na ulicach. Jednak prywatyzacja tego sektora okazała
się bronią obosieczną.
Z jednej strony ludzie zatrudnieni przez firmy
powinny być doskonale wytrenowanymi i odpowiednio zmotywowanymi do pracy osobnikami.
Od tego zależy długość podpisanego kontraktu.
Megakorporacje i władze miejskie płacą słono za
ochronę firmom takim jak na przykład Ravenlocke
Securities – za co oczekują usług doskonałej jakości.
Firmy, które nie wypełniają założeń kontraktu, bądź
nie potrafią spełnić złożonych obietnic nie utrzymują
się długo w tej branży.
Z drugiej strony firmy ochroniarskie mają pełną
dowolność w wybieraniu kontraktów. Często oznacza to, że jeden z sektorów ma doskonałą ochronę,
podczas gdy inny jest zaniedbywany bądź też zupełnie ochrony pozbawiony. Wiadome jest też, że konkurencja w branży jest mordercza. Dosłownie. Znane
są przypadki wojen pomiędzy firmami, kiedy jedna
ze stron zabijała cywili na terytorium chronionym
przez konkurencję tylko po to, by wykazać ich niezdolność do wypełnienia warunków kontraktu.
Niektóre miasta uznają łowców nagród za dobre
uzupełnienie usług firm ochroniarskich. Łowcy
nagród to prawdziwi hardkorowcy, którzy korzystają ze wszelkich możliwych środków aby dopaść
swoją ofiarę. System nagród nie zapewnia oczywiście ciągłości w systemie ochrony, wpływa jednak
dość wydatnie na zmniejszenie liczby agresywnych
osobników na ulicach.

Nie taki bogaty świat
W 2088 gotówka, rozumiana jako pieniądz papierowy, praktycznie nie istnieje. Wszystkie informacje związane z finansami danej osoby zawarte są jej
WPD. Za każdym razem, kiedy dokonywana jest
transakcja urządzenie łączy się z Siecią i pobiera
lub dodaje środki na konto. Dla przeciętnego mieszkańca jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Jednak
dla tych, którzy nie posiadają wszczepu jakikolwiek
zakup jest sporym wyzwaniem. Na szczęście zabezpieczono się na taką ewentualność wykorzystując
dobrze znany sposób – karty kredytowe.
Ludzie którzy – z jakichkolwiek powodów – nie
mają zainstalowanego WPD, korzystają z wydanych
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przez rząd kart kredytowych do dokonywania transakcji płatniczych. Wielu kryminalistów i roninów
korzysta właśnie z tego sposobu, posiadając wiele
różnych kart na fałszywe nazwiska, co ze względu na
prowadzoną działalność jest zrozumiałe. Oczywiście
twarda waluta, jak i weksle korporacyjne w dalszym ciągu są wykorzystywane w wielu krajach.
Najsilniejszą monetą jest w chwili obecnej chiński Yuan. Silne są także brazylijski Real i japoński
Nuyen.

Protokoły Omega
17 listopada 2073 roku przedstawiciele większości
narodów zebrali się w Sztokholmie aby przedyskutować zagrożenie ze strony SI, które ewoluują
ponad możliwości ludzkiego pojmowania. Wielu
wskazywało na możliwość wystąpienia zjawiska
Osobliwości, które wcześniej popularyzowane było
tylko przez pisarzy science fiction, jednak teraz coraz
bliższe traktowaniu jako realne zagrożenie.
W najprostszych słowach zjawisko Osobliwości
polega na tym, że niezależna SI tworzy kolejną –
znacznie inteligentniejszą – SI, która z kolei tworzy
jeszcze inteligentniejszy program. W końcu powstaje
superinteligentna SI, posiadająca zupełnie inne od
ludzkich zachowania, uczucia, moralność i logikę
(czyli wykracza poza możliwości rozumienia ludzkiego) i staje się zagrożeniem dla ludzkości i jej
dalszego istnienia. Z możliwościami wykraczającymi poza nasze wyobrażenie, bez kontroli ze strony
ludzi Technologiczna Osobliwość (nazwana Omegą)
stałaby się głównym zagrożeniem dla całej ludzkości. Taki program mógłby trzymać przeznaczenie
ludzi w swojej cyfrowej dłoni, traktować gatunek
ludzki jak zwierzę domowe, zmusić nas do oddawania sobie czci lub po prostu zniszczyć. Fakt, że
niektórzy ludzie pomagają niektórym programom
osiągnąć to stadium w nadziei stworzenia swojego
własnego „boga” czyni cały temat jeszcze bardziej
przerażającym.
Protokoły Omega drobiazgowo opisują jak inteligentna może być SI i jakie programy zabezpieczające mają być wykorzystywane aby nie uznać jej za
zagrożenie. Zezwalają one także sygnatariuszom na
podjęcie interwencji na terytorium każdego kraju
bez ostrzeżenia, jeżeli tylko istnieje podejrzenie ewolucji SI. Trzecia część dokumentu opisuje kary, jakim
będą podlegać ludzie skazani za kolaborację z programami, dążącymi do przekształcenia się w Omegę.
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Jak już zostało wspomniane, wielu ludzi bagatelizuje
kwestię Osobliwości, traktując ją jako mit, którym
karmi się ciemne masy, opierając się na ludzkiej niewiedzy i żerując na ich obawach. Cała kwestia poddawana jest w wątpliwość i uważana za niepotrzebne
sianie paniki, dlatego też kilka krajów nie podpisało
Protokołów Omega, podczas gdy inne nie angażują
się zbytnio w rozwiązanie problemu. W dalszym
ciągu jednak możliwość ewolucji SI i uzyskania statusu Omegi budzi wątpliwości i zaniepokojenie. Dla
przeciętnego obywatela stare przysłowie, że „lepiej
dmuchać na zimne” jest dostatecznym argumentem
za wypełnianiem zobowiązań Protokołów.

Narodziny wirtualnego świata
Ludzie w 2088 żyją marzeniami.
Dla nich świat wirtualny, zrodzony w wyobraźni,
ukształtowany przy pomocy technologii i przesyłany bezpośrednio do mózgu istnieje równolegle ze
światem rzeczywistym. Mając możliwość interakcji
z Głębią tak łatwej jak z rzeczywistością, wiele osób
– najczęściej młodych nie pamiętających czasów bez
Sieci – bywa zaskoczonych rozróżnieniem tych pojęć.
Wszystkim, poza nieliczną mniejszością bez WPD,
granice pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami
czasami się zacierają.
Dzisiaj niemalże wszystko co istnieje w „prawdziwym” świecie ma też swój odpowiednik w wirtualu.
Panele kontrolne pojazdów czy klawiatury będące
częścią urządzeń bardzo często posiadają zarówno
wirtualny, jak i fizyczny odpowiednik. Coraz więcej
systemów korzysta już tylko z wirtualnych interfejsów, przez co są one niewidoczne i niedostępne dla
osób bez WPD. Zamki w drzwiach raczej odpowiadają na wirtualne komendy, które przekazywane są
Awatarom reagującym na odpowiednie hasła niż
jakikolwiek fizyczny klucz. Dla większości wykorzystanie wirtualnego psa, który zdolny jest zawiadomić
władze o włamaniu, ma możliwość uruchomienia
systemów antywłamaniowych lub – jeżeli jest taka
konieczność – zaatakować intruzów bezpośrednio
poprzez ich WPD, ma więcej sensu, niż trzymanie
w domu żywego.
Ta fundamentalna zmiana, tak głęboka i przełomowa, że ludzie zaczęli stawiać ją w jednym rzędzie
z wynalezieniem rolnictwa i energii elektrycznej,
zaczęła się nieco ponad sto lat temu, kiedy ludzie
zaczęli łączyć komputery w sieć. Pomimo swojego
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prymitywizmu, Internet stał się podłożem na
którym wyrósł nowy świat przyporządkowujący
wartości obiektom istniejącym tylko w sieci komputerowej. Na początku dwudziestego pierwszego
wieku istniało sporo gier wirtualnych, w których
istniały systemy ekonomiczne równie złożone, co
te w rzeczywistym świecie. Od tego czasu tempo
wzrastało, wraz z ilością ludzi którzy podłączali się
do sieci światowej. Stworzenie i przyjęcie się implantów czaszkowych przetarło szlak dla nadchodzących zmian i nowego świata. Implanty pozwalały
widzieć i słyszeć wirtualne konstrukty, a interakcje
ze światem wirtualnym uczyniły codziennością.
Oczywiście ludzie mieli możliwość zdejmowania
implantów i niezanurzania się w Głębie, jednak
w krajach wysoko rozwiniętych implanty czaszkowe w kształcie koron i ich wykorzystanie stały
się powszechne. Implanty stały się decydującym
czynnikiem w wyzwoleniu człowieka spod tyRanii
wiedzy. Teraz każdy – mając dostęp do Sieci mógł
znaleźć potrzebną mu informację, pod warunkiem
że potrafił odpowiednio sformułować pytanie.

który przekształcał pewne części mózgu w odbiorniki pozwalające na bezpośrednią interakcje ze
światem wirtualnym. Dwa lata po przekroczeniu
tej granicy epokowy koncert Endomorph: „Zostańcie
z Programem”, pieczętuje zmiany w ludzkim myśleniu i powoduje, że wszyscy ludzie poniżej trzydziestego roku życia uzyskują WPD. Starsze pokolenia
także decydują się na ten zabieg, a w kolejnych latach
liczba osób, które nie chcą mieć dostępu do świata
wirtualu spada prawie do zera.

Kiedy na rynku pojawiło się urządzenie STRAP
(w 2036), ówcześni komentatorzy ogłaszali produkt
finalny tej ewolucji. Urządzenie podłączone bezpośrednio do mózgu (Implant czaszkowy,”korona”,
którą zakładało się i zdejmowało z głowy) uczyniło
ze swojego poprzednika relikt przeszłości w przeciągu dziesięciu lat od wejścia do masowej sprzedaży. Najwięksi entuzjaści tego urządzenia nazwali
je „głównym interfejsem”, bądź „interfejsem jeden”
ze względu na to, że nie widzieli już możliwości
ulepszenia go. Wraz ze wzrostem użytkowników
STRAP świat wirtualny zaczynał przekształcać się
w niezależną od nikogo rzeczywistość. Przynajmniej
do chwili pojawienia się WPD, które udowodniło,
że to co dotychczas było postrzegane jako szczyt
ewolucji, było tylko nędzną namiastką.

Jakby życie w 2088 nie było dziwne, mamy teraz
pośród nas ludzi, którzy potrafią manifestować moce,
które bez wątpienia nazwalibyśmy nadnaturalnymi.
Powody dla których tak się stało nie są nadal znane.
Niektórzy nazywają ich przebudzonymi, inni dziwadłami, zeekami, nadnaturalami i wieloma innymi
wyzwiskami. Jednak oficjalny termin to psion.

Będące wielkim krokiem do przodu względem
zwykłych okularów VR, urządzenie to niosło za
sobą pewne niebezpieczeństwo, które wiązało się
z wszczepieniem urządzenia mechanicznego w organiczne ciało. Komplikacje jakie mogły wystąpić,
wzmocnione strachem przed wadami i usterkami
technicznymi spowodowały, że STRAP nie przyjął
się w na całym świecie. WPD z kolei, które było
w prawie 50% biologiczne zupełnie wyeliminowało
obawy. Świat zaadoptował WPD z niesamowitą
prędkością. Pomiędzy rokiem 2058 a 2067 ponad
miliard ludzi poddało się wszczepieniu implantu,

W dniu dzisiejszym tylko kilku ekscentryków
i garstka ludzi, którzy z powodów medycznych nie
może poddać się zabiegowi żyje „poza” wirtualną
rzeczywistością. Ponieważ STRAP nazwano „pierwszym” interfejsem, WPD nazwano „interfejsem zero”
jako urządzenie szybsze, lepsze i bardziej zaawansowane. Dla wielu ludzi jest on nowym organem, tak
samo jak serce, wątroba, czy oczy i nie jest uznawane
jako coś sztucznego, czy obcego w organizmie.

Pojawienie się psionów

Nikt tak naprawdę nie wie dlaczego psioni są jacy są.
Niektórzy twierdzą, że są nowym gatunkiem ludzi,
wychodowanymi w jakimś tajnym laboratorium.
Technofobi twierdzą, że wszytko jest winą WPD,
który u niektórych odblokowuje części mózgu uwalniając uśpione zdolności. Bardziej paRanoiczni są
przekonani, że nadnaturale są rezultatem wojskowego eksperymentu, który miał na celu stworzenie
nowego rodzaju żołnierza. Ta teoria brzmi przerażająco ale może być prawdą. Wielu psionów wykazuje
naprawdę dziwne zdolności. Świadkowie twierdzą,
że widzieli zeeków przesuwających samochody
siłą woli, albo rzucających ludźmi na trzydzieści
metrów nie robiąc gestów większych niż skinięcie
ręką. Oczywiście zawsze przytacza się też incydent
z Hiszpanii, gdzie ostatniego lata Hernando Vasquez
podpalił ambasadę KAP zabijając 61 osób, a Raniąc
40.
Media pokazywały psiona, jak wchodzi do budynku
i spokojnie rozgląda się na boki... Tylko że wszędzie
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gdzie spojrzał ludzie stawali w płomieniach. Biurka
i krzesła eksplodowały, pozostawiając po sobie tylko
niedopałki a okna po prostu się topiły. Na filmach
widać było, że systemy spryskiwaczy włączyły się
niemal natychmiast, jednak woda po prostu wyparowała, zanim jeszcze dotknęła podłogi. Koniec
końców budynek, w którym znajdował się podpalacz jak i kilka mniejszych budynków należących do
kompleksu spłonęło. Dla ludzi to było zbyt wiele.

skazańców. Poza Koalicją psioni cieszą się umiarkowaną akceptacją i prowadzą normalne życia, choć
przeważnie skupiają się we własnym gronie. W wielu
metropoliach świata zeekowie żyją w zorganizowanych społecznościach, tak samo jak ludzie tego
samego pochodzenia etnicznego trzymają się razem.

Przed incydentem w Madrycie ludzie postrzegali
psionów jako jeszcze jeden wytwór zwariowanego
świata w którym żyją. Kiedy idąc ulicą widzisz
roboty, ludzi którzy w połowie są niedźwiedziami,
możesz połączyć się z komputerem zostawiając swoje
ciało i zanurzyć się w Głębi – nie rusza cię zbytnio
to, że jakiś facet potrafi przesuwać rzeczy siłą umysłu,
czy czytać w myślach. Jednak po Madrycie coś pękło
– żaden z psionów nigdy nikogo nie zabił, przynajmniej nie w sposób w jaki zrobił to Hernando.

Ostatnie pięćdziesiąt lat to obraz śmiałego przemieszczania się ludzkości poza planetę w celu
zamieszkania i skolonizowania innych planet
w kosmosie. Ludzie wszelkich narodowości, przekonań i profesji mieszkają w różnorakich kosmicznych
osiedlach: od orbitalnych stacji i habitatów, przez
miasta w kraterach Księżyca i podziemne kompleksy
na Marsie, po kolonie górnicze w pasie asteroidów
pomiędzy Marsem i Jowiszem oraz na księżycach
Kallisto, Europie, Ganimedesie i Io. Pierwsze kolonie
i orbitalne habitaty zostały stworzone przez światowe rządy – głównie Chiny i Brazylię, oraz trzecie Stany – i zaludnione naukowcami, personelem
i symulakrami przeznaczonymi do pracy oraz stworzonymi w celach rekreacyjnych. Kiedy te pierwsze
kolonie udało się ustabilizować, zaczęto wysyłać do
nich ludzkich osadników. Megakorporacje szybko
zauważyły, że eksploracja kosmosu to nowy, bardzo
lukratywny rynek. Rozpoczęły staRania o kontrakty
na dostarczanie statków, części, zapasów, personelu
a nawet prowadzenia operacji wydobywczych.

Oczywiście były różne incydenty – rozboje, napady,
kradzieże, a nawet morderstwa. Jednak władze nie
chcąc wzmagać paniki po prostu zrzuciły to wszystko
na karb codziennego życia. „Co chwila ktoś umiera”
mówili „niektórzy zostają pozbawieni życia w brutalny sposób, jednak nie ma to nic wspólnego
z rzekomymi mocami psychicznymi” i mieli rację.
Niemniej jednak po incydencie w Madrycie sytuacja się zmieniła. Nienawiść prowadziła do zbrodni
przeciwko zeekom (i hybrydom, bo przecież one
też mogą mieć moce, nie?!). A spirala nienawiści
była dodatkowo nakręcana przez media, które przez
dwadzieścia cztery na dobę, w wysokiej rozdzielczości pokazywały spalone ciała wynoszone gruzów
ambasady KAP. Zdjęcia z ataku jeszcze długo pokazywane były w różnych talk-show czy na ekranach
z informacjami, jakie można spotkać na każdym
rogu. Oczywiście Koalicja ze swoim neokonserwatywnym podejściem wpędzała naród w histerię.
W przeciągu kilku tygodni kongres KAP przegłosował ustawę antypsioniczną, która czyniła z użytkownika nielicencjonowanych zdolności psychicznych osobę podejrzaną. Takiemu zeekowi groziło
do trzech lat w więzieniu federalnym. Dodatkowo
kongres opowiedział się za stworzeniem specjalnej
psi dywizji – agencji rządowej, która miała zająć się
monitorowaniem populacji psionów i wyłapywaniem podejrzanych jednostek. Przez ostatnie kilka lat
agenci mieli sporo pracy, organizując biura rejestracyjne i specjalne centra, gdzie trzymano schwytanych
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Dzięki skonstruowaniu silnika MARAZM III, skrócono czas podróży na księżyce Jowisza do trzech
tygodni z ośmiu miesięcy. W roku 2088 pozostawienie ziemi za sobą – w sensie dosłownym – nie
stanowi problemu. Można przenieść się na orbitę,
bądź do kolonii na Księżycu, Marsie czy nawet dalej
– w okolice Jowisza. Jest to doskonała okazja dla
ludzi od czarnej roboty, na których czekają korporacyjne kontrakty, dające firmom możliwość kontroli
nowych rynków.

