Cognitive
Nowa gra fabularna wydawnictwa
GRAmel Books, oparta na mechanice
Powered By The Apocalypse, której
oś fabuły skupiona jest w Odrodzonej Rzeczypospolitej…
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Polska cyberpunkowa gra fabularna

Mamy rok 2085, świat przetrwał małą
apokalipsę, a to, co powstało na jego
ruinach, kontrolowane jest przez potężne megakorporacje. Przez Europę
przetoczyło się wszystko, co najgorsze:
ataki terrorystyczne, wirusy, wojny, ale
to Rzeczpospolita okazała się tym państwem, które przetrwało i wyszło z tych
zawirowań z podniesioną głową. Drugi
cud nad Wisłą był początkiem nowej
złotej ery Rzeczpospolitej, zaraz po nim
rozpoczęła się Druga Odsiecz Wiedeńska i Wielka Szarża, wszystko to sprawiło, że Rzeczpospolita sięga obecnie od
morza do morza, zaś wywodzące się
z niej korporacje znajdują się na samym
szczycie megakorporacyjnego panteonu. Sercem Odrodzonej Rzeczpospolitej stała się Wielka Pętla - super szybka
kolej, która połączyła karpackie miasta
tak ściśle, że stały się jednym olbrzymim
miastem!
Świat Cognitive jest mroczny, wyniszczony i zdehumanizowany. Pełno
w nim korupcji, a każdy element życia
uzależniony jest od korporacji i technologii rozszerzającej świadomość.

Kognicja

W tym świecie wcielamy się w najemników, wyrzutków żyjących na krawędzi,
działających poza prawem, mogącym
dokonać niemal wszystkiego, o ile kasa
będzie się zgadzać.

Możliwość kreowania wirtualnej rzeczywistości przez świadomość użytkownika – zmieniła świat! Dzięki tej technologii kognitywnej interfejsy stały się
bardziej niż intuicyjne, gdyż po części
tworzone są przez podświadomość.

W tak brutalnym świecie najcenniejsza
jest lojalność, ekipy najemników zazwyczaj są zżyte i zsynchronizowane, tak by
nawzajem uzupełniać się podczas akcji.
Wyposażeni w zabójczą broń, nowoczesne technologie, bojowe drony, maksymalnie podkręcony sprzęt hackerski
i odrobinę szczęścia nie boją się stawić
czoła codzienności.

Ta technologia zmieniła internet, ale
odcisnęła swoje piętno na całym
świecie cybernetyka odbierana jak
własne ciało, możliwość świadomego wejścia w maszynę i sterowanie sprzętem jak własnym ciałem –
stała się codziennością.
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Technologia pozwoliła wreszcie na
skany świadomości zwierząt, tworząc istoty biotyczne, zwane krócej
biotami. Posiadanie sztucznego
pupila z wgranym zachowaniem
stało się symbolem dostatku. Powstały też biotyczne bestie, czyli
formy wymarłych zwierząt i mistycznych stworów, którym wgrano
zmody kowane zachowania zwierząt. Jednym z najbardziej znanych
takich stworów jest oczywiście
Smok Wawelski.
Ludzk a świadomość jest zbyt
skomplikowana, by zgrać ją w taki
sposób, po wielu próbach udało się
to dopiero z osobami autystycznymi
– w ten sposób powstały Androidy –
na wpół świadome, niemal ludzkie
istoty, które w traumatycznym momencie mogą zrzucić psychiczną
kastrację i stać się niebezpiecznymi
tworami, nad którymi nikt nie
panuje. Z tego powodu na całym

świecie przebudzone Androidy
szybko się eliminuje, wszędzie za
wyjątkiem Polski. To pierwszy kraj,
który nadał prawa przebudzonym.
Kognicja przyniosła ze sobą nowe
możliwości i ludzie szybko nauczyli
się je wykorzystywać w niewłaściwy
sposób, w ten sposób powstały
kognityki – zapisy przeżyć, odczuć
i świadomości osób w różnych sytuacjach. Taki zapis może być później
odtworzony w podświadomości
użytkownika, pozwalając mu wcielić
się w kogoś i czuć to co on w danej
chwili. Nagrania te nie dość, że są
bardzo uzależniające, to prowadzą
do trwałych zmian w psychice,
wyniszczając ludzi uciekających od
szarej, brudnej rzeczywistości.
Kognityki są narkotykami nowych
czasów i mimo że zabronione są
wszędzie dostępne.

Sieć
Dzięki kognicji zmieniła się sieć,
zmienili się też hakerzy. Każdy węzeł
sieci posiada swój własny bąbel
wirtualnej rzeczywistości z narzuconym przez projektantów paradygmatem. By użytkownicy mogli
korzystać i współtworzyć ją przy
pomocy swojej świadomości paradygmat posiada lukę, nazywaną
paradoksem. Właśnie z tej luki
korzystają Duchy - hakerzy nowej
sieci, dzięki sile swojego umysłu,
przy wsparciu specjalnych deków,
potra ą oni rozciągnąć granice
paradoksu. Przenikają przez ściany,
zupełnie jak mistrzowie iluzji zmieniają siebie i otaczającą ich rzeczywistość, są niemal nie do zatrzymania.
Na ich drodze stoi jednak LÓD –
specjalne oprogramowanie, skierowane do wykrywania i eliminacji
takich włamywaczy.
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Profesje
Ten niezwykły świat będziesz mógł
zwiedzić jako:

Co znajdziecie
w podręczniku:
ź Bogaty opis świata wraz

ź Kierowca – mistrz kierownicy i ry-
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zykant, który staje się jednością
ze swoim pojazdem.
Cień – ekspert od załatwiania
tematów po cichu, z gracją kota
i skutecznością kobry.
Siepacz – naszpikowana wszczepami, maszyna do zabijania.
Cwaniak – ma swoje kontakty
w półświatku i prowadzi interesy
na ulicy.
Weteran – przeżył już swoje na
ulicy, a samo to jest dowodem, że
mamy do czynienia z prawdziwym zawodowcem.
Kozak – dobrze przeczytałeś... To
świat, w którym kozacy ponownie
otrzymali przywileje, posiadają
własne mobilne miasta zwane
siczami i mobilne gangi nazywane szumnie chorągwiami.
Ziom – koleś spod bloku. Twardziel i sukinsyn, za którym stoi
gang takich samych kolesi.
Duch – haker nowej rzeczywistości wirtualnej. Magik
potra ący narzucić własną
wolę sieci.
Specjalista – medyk, technik,
cybernetyk, pirotechnik, jesteś
jednym z tych niezastąpionych
ekspertów z własnym zapleczem i unikalnymi zdolnościami.
I nie tylko… - w podręczniku
znajdą się jeszcze inne unikalne
profesje.

z jego historią i szerszym
opisem Wielkiej Pętli.
ź Szereg zasad pozwalających
niemal bez przygotowania prowadzić cyberpunkowe przygody pełnych akcji, pościgów, zagrożeń i technologii.
ź Rozbudowane profesje pozwalające tworzyć unikalne
postacie.
ź Mechanikę sieci, w znacznej
mierze współtworzonej
przez użytkowników
wraz z mechaniką
włamywania, tak skonstruowaną by możliwe było
przeprowadzenie zarówno
szybkich włamań jak i całych
sesji rozgrywanych wewnątrz
wirtualnych węzłów i domen.

ź Bogaty rozdział ze sprzętem, wraz

z generatorami m.in.: poja-zdów,
dronów i biotów.
ź Mechanikę pancerzy wspomaganych, w tym tych najbardziej
rozpoznawalnych typu Husar
i Dragon.
ź Mechanikę wątków pobocznych
uatrakcyjniających sesję.
ź Rozdział dla MG z poradami jak
prowadzić sesje w cyberpunkowym stylu zgodnie z regułą MMM
– Miasto – Masa - Maszyna.
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NIE PRZEŚPIJ ZBIÓRKI!
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