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WERSJA DEMONSTRACYJNA...
... zawiera fragmenty podręcznika do gry fabularnej Horyzont. Udostępnione przez Autora/Wydawcę,
prezentują jedynie wybrane teksty i urywki z pełnej wersji podręcznika. Wstępnie podręcznik liczyć będzie
około 250-300 stron. Wszelka treść znajdująca się w tej demonstracyjnej wersji podręcznika może ulec zmianie.

Żaden tekst czy rysunek, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym
także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody AUTORA/WYDAWCY.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody AUTORA/WYDAWCY w innych
celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów
cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r.
Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.
... więc moi drodzy uszanujcie naszą ciężką pracę i czekajcie na legalna i indywidualne kopie :)
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„POZORY”
fragment
I
Gdy pierwszy raz wyruszyłem z centrali Rzeczpospolitej Narodów mieszczącej się w
starym warszawskim metrze i skierowałem swe kroki w stronę Berlina, po drodze
spotkała mnie bardzo niesympatyczna sytuacja.

Mój w połowie pusty plecak wydał się nagle niesamowicie ciężki, gdy przede mną
stanęła grupka ludzi. Umorusani i obdarci, na pierwszy rzut oka krańcowo wygłodzeni,
lustrowali mnie złowrogim, niepokojąco bystrym spojrzeniem szeroko rozwartych oczu.
Pierwsza dwójka zaszarżowała z nim na dobre uświadomiłem sobie niebezpieczeństwo.
Instynktownie ścisnąłem spust mojej strzelby, słodkiej m30.
Chmara śrutu przeorała bark pierwszego z nadbiegających. Trafiony wywinął pokraczne
salto, obryzgując ulicę czerwoną juchą. Gdy drugi dobiegł do mnie i brał zamach do
uderzenia kawałkiem drąga, trzasnąłem go kolbą w szczękę, Pożółkłe zęby prysnęły
spomiędzy rozbitych warg. Teraz wiedziałem już na pewno. To nie byli kanibale…
Gdy mężczyzna zatoczył się w tył, strzeliłem mu w banie. Coś eksplodowało oślepiającym
snopem iskier, gdy jego głowa rozpadła się w kawałeczki. Wyglądało to zupełnie jakbym
strzelił z bliska w transformator. Ciało padło podrygując, mózg rozchlapał się po chodniku
krwawym wachlarzem.
Przecież nie mam śrutu z ładunkami elektrycznymi. Przemknęło mi wtedy przez myśl.
Jednak nie było czasu, aby się zastanawiać. Pozostali trzej ruszyli do ataku. Bez krzyków
bojowych, bez przekleństw, bez jakichkolwiek emocji. Po prostu biegli zupełnie jakby byli
w bezwolnym transie.
W komorze mojej lubej oczekiwały 4 naboje.
Jacyś pomyleni! W głowie zabrzmiał znajomy głos mojej podświadomości.
Zdziwiłem się bardzo, gdy kilka centymetrów obok mojego prawego ramienia świsnął
pocisk. Jeden z tych palantów miał w rękach glock’a! Jak mogłem tego nie zauważyć!?
Skarciłem się w myślał i sprintem, klucząc na boki, pobiegłem ku najbliższemu
budynkowi. Był to mały domek jednorodzinny. Przez zrujnowane wejście wskoczyłem w
wąski korytarz. Niemal tracąc oddech, wpadłem do jednego z pokoi. Okno wychodzące na
ulice stało się dla mnie szansą. Dopadłem do krawędzi. Spojrzałem na zewnątrz.
Dostrzegli mnie, padły dwa lub trzy strzały. Pudło.
– Nie dają za wygraną! – wysyczałem przez zaciśnięte zęby. Wychyliłem się, podrzucając
broń do ramienia. Nacisnąłem spust strzelby. Chmura rozżarzonej śmierci trafiła kolesia z
gazrurką prosto w brzuch. Cisnęło nim z dwa metry do tyłu. Upadł z wielka dziurą w
żołądku, nie wydając żadnego krzyku.
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Drugi zdążył dobiec do domku, a jego kroki po chwili zadudniły w korytarzu. Kucnąłem
pod okno, chyba tylko cudem unikając pocisku z glocka wystrzelonego z ulicy.
Odwróciłem się w stronę drzwi, przeładowałem i krzyknąłem.
– Te! Gnoju!
Wpadł do pomieszczenia, a ja wystrzeliłem. Huk niemal mnie ogłuszył. Urwało mu nogę.
Biodro zamieniło się w buchający krwią krater. Mężczyzna zwalił się na ziemie, wijąc się
niemrawo w upiornym milczeniu.
Pozostał ten najniebezpieczniejszy. Ile pocisków mogło zostać w jego glocku?
Wyciągnąłem lustereczko dentystyczne i ostrożnie uniosłem je ponad krawędź okna i
spojrzałem na ulice. Pusto. Kilka chwil skrupulatnie przeczesywałem wzrokiem zacienione
zakamarki, bezskutecznie starając się opanować drżenie dłoni.
Kurwa, nie teraz do cholery. Pomyślałem gorączkowo gdy poczułem, że moja choroba
właśnie zmieniała front.
Gdy w końcu odważyłem się wychylić, dojrzałem tylko ciemny kształt, który
przysiągłbym, że zeskakiwał z trzeciego piętra pobliskiego budynku. Mogło mi się
zdawać, ale raczej przypominało to człowieka.

II
Teraz żałowałem, że wybrałem jako główną trasę pieszej wędrówki, starą obwodnicę E30.
Jeszcze nie dotarłem do Poznania, a już miałem takie problemy w mieście Wrześno, że aż
trudno uwierzyć.

Była godzina popołudniowa gdy powolnym krokiem, między fragmentami zarośniętych
domów, sunąłem w stronę wyznaczonej wcześniej drogi. Puste ulice jak w każdym prawie
mieście dawały do zrozumienia, że i tutaj od czasu do czasu pojawiają się patrole
Kohorty. Dlatego rzadko kto miał odwagę mieszkać na powierzchni. Chociaż nie
ukrywam, zdarzyło mi się słyszeć o takich ludziach.
Idąc tak, co jakiś czas zerkając do starych mieszkań czy sklepów, w poszukiwaniu
termometrów rtęciowych oraz mniejszych kawałków czystego metalu potrzebnych do
wyrobu plomb amalgamatowych, w pewnym momencie zobaczyłem biegnącą,
przygarbioną kobietę z torbą. Ogarnęła mnie niezdrowa ciekawość. W mojej głowie
pojawiły się bardzo zabójcze pytania;
Gdzie ona biegnie? A może ktoś ją goni? Czy coś jej zagraża? Może jest w
niebezpieczeństwie?
Nie myśląc ani chwili dłużej wskoczyłem do jednej z bocznych uliczek i po cichu zacząłem
ją śledzić. Kobieta bardzo się śpieszyła, czułem w jej ruchach panikę i przerażenie. Była
ubrana typowo jak na ludzi którzy parają się zbieractwem aby przeżyć. Jednak
najczęściej tacy ludzie unikali pośpiechu i raczej woleli pozostać w cieniu niż biec głośno i
szybko między budynkami. No chyba, że coś im zagrażało.
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Nagle wbiegła przez stare drzwi do jakiegoś zniszczonego parterowego budynku. Cały
czas byłem za nią, aż stanąłem jak wryty przed mężczyzną który celował do mnie z
kałacha. Był wysoki i dobrze zbudowany, miał na sobie brudne niebieskie jeansy i
skórzaną kurtkę.
Na prawym ramieniu miał znak P.O.C czyli Partyzanckie Oddziały Cywilne.
– Kim jesteś i czemu gonisz tą kobietę – powiedział szybko, grubym i oschłym głosem.
– Jestem Be… Bernard, a konkretnie dentysta z warszawy – odpowiedziałem pośpiesznie,
podnosząc w tym samym momencie ręce.
Tak, druga strona właśnie przejęła nade mną kontrole.Pomyślałem w rozpaczy gdy
usłyszałem moje własne słowa i strach który tak rzadko gości w moim sercu.
– Nie wyglądasz mi na dentystę – stwierdził z przekąsem mężczyzna.
– Proszę Pana, nikt w tych czasach nie wygląda tak jak powinien. – Odpowiedziałem z
zabawnym tonem i dodałem – A to, że jestem dentystą to takie moje hobby które w tych
ciężkich czasach znalazło swoje ujście –
– No dobra, to powtórzę jeszcze raz najważniejsze pytanie. Czemu goniłeś Elizę? –
wycelowana broń strażnika ani drgnęła.
– Widziałem jak strasznie szybko biegła, tak jakby w panice. Pomyślałem, że potrzebuje
pomocy. –
– Pomocy?! Od Ciebie? Od dentysty?
– Jakiś czas temu miałem starcie z dziwnie wyglądającymi osobnikami. Myślałem, że ten
jeden co przeżył, gonił tą kobietę. – Na twarzy nieznajomego pojawił się grymas
zdziwienia.
– Widziałeś duchy?
– Jakie duchy? – zapytałem zaniepokojony.
– No, ofiary politycznych!? Co jakiś czas patrolując tutejsze ulice w poszukiwaniu nowych
kandydatów do kolekcji chodzących trupów.
– Jakich znowu politycznych ?- zapytałem niezmiernie zaciekawiony. Do tego stopnia, że
opuściłem obie ręce. Oczywiście w gwoli ścisłości doskonale wiedziałem kim są polityczni
ale nie spodziewałem się, że już tutaj na takim zadupie przyjdzie mi walczyć z ich
marionetkami.
– HOLA HOLA! KOLEGO! ŁAPKI W GÓRĘ! – podniosłem je szybko i dodałem, aby nie
wprowadzać niepotrzebnego napięcia.
– Macie tutaj polityków?
– Nie, to nie są politycy o jakich pewnie myślisz. To są potwory Kohorty kontrolujące
ludzi którzy posnęli w nieodpowiednich miejscach i w nieodpowiednim czasie. Nie wiesz o
nich?
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– Nie. Jak już wcześniej mówiłem jestem dentystą z warszawy. Ooo! Proszę, tutaj są
papiery! – spojrzałem na jedną z moich kieszeni na lewej piersi. Mężczyzna trzymając
mnie wciąż na muszce, wyjął czerwoną kartę i szybko podsunął do swojej tarczy
energetycznej. W tym właśnie momencie, przed jego oczami ukazały się moje dane
osobowe w postaci wirtualnej kartoteki.
– Bernard Morawiecki. Oryginalność dokumentu: sto procent, brak śladów ewentualnych
modyfikacji Kohorty
– Zgadza się!
– Tu rzeczywiście widnieje, że jesteś specjalistą od zębów. – zaśmiał się i opuściwszy w
dół broń dodał.
– Witamy w Wrześno Dolnym Bernardzie. Zaraz dam znać ochronie z dołu, że
nadchodzisz, żeby nie było dodatkowych nieprzyjemności. – Po tych słowach, kilka chwil
później Czujka odsunęła się od wejścia z lekkim uśmiechem ukazując małe
pomieszczenie.
– Zapraszam!
– Dzięki. – Odparłem miło i wszedłem do środka.
Pierwsze pomieszczenie było na pewno kiedyś czyjaś kuchnią z schodami do piwnicy.
Kiedyś, bo teraz to było wejście do małego schronu. Schody były drewniane i bardzo
mocno skrzypiały. Przede mną pojawił się podziemny świat wydrążony ciężkim sprzętem
w grubej skale…
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demo

Syndykat Aryjski
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72
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WSTĘP

Właśnie w tej chwili trzymasz w rękach podręcznik do gry fabularnej Horyzont.
Jest to książka zawierająca dwa główne aspekty które potrzebujesz aby zagrać w świecie
Ho. Mianowicie opis świata oraz zasady gry które będą regulowały poczynania waszych
bohaterów, mówiąc językiem Horyzontu, waszych partyzantów.
Jednakże za nim zaczniemy już na dobre przygodę w świecie Ho. Należy wyjaśnić kilka
kwestii które zostały ujęte w punktach poniżej.

HORYZONT
Najważniejsze pytanie to "czym w ogóle jest świat Horyzontu". W olbrzymim
skrócie można określić go jako uniwersum osadzone w układzie słonecznym, gdzie
główne pióra skrybów trzymane są w rękach Polaków. Jest to świat post-apokaliptyczny z
domieszką s-f który opowiada historię inwazji obcej rasy na układ słoneczny. Jednak na
tym kończą się wszelkie podobieństwa do innych systemów czy światów stworzonych do
tej pory. Dlaczego? Bo główny nacisk, narracja i punkt widzenia leży na Polsce i Polakach,
a dokładnie na Rzeczpospolitej Narodów. Jedynej pomniejszej organizacji której nawet
przez myśli by nie przeszło aby kolaborować z najeźdźcą.

GRACZE (Partyzanci)
Dobrze. Teraz trzeba wyjaśnić kim będą gracze którzy postanowią wejść do tego
uniwersum. Jaki będzie ich główny cel czy zadanie.
Gracze w świecie Horyzontu nazywani często, prócz bohaterów rzecz jasna, będą
Partyzantami. Czyli ludźmi nie walczącymi w pierwszej linii w wielkiej wojnę ale grupami
które atakują z cienia. Ich główny cel to przeżycie w tym ciężkim i zniszczonym przez
obcą rasą, świecie ale jeżeli kiedykolwiek nadarzy się okazja aby skopać dupsko
agresorowi, to na pewno z niego skorzystają.

MISTRZOWIE GRY (Starcy)
Tutaj sprawa się cholernie mocno komplikuje. Otóż aby zagrać w grę fabularną
należy prócz podręcznika od danego świata i graczy, mieć też mistrza gry. Kogoś kto
będzie narratorem zdarzeń, sędzią w sporach, żywym egzemplarzem mechaniki i zasad
danego świata. Będzie alfą i omegą. Tym właśnie jest mistrz gry. Jest bohaterami
niezależnymi których spotykają na swojej drodze gracze. Tworzy historię i zdarzenia
które stają się rzeczywistością dla partyzantów.
Tym właśnie jest mistrz gry, a w języku Horyzontu tym właśnie jest Starzec.
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ROZPOCZĘCIE PRZYGODY (Sesja)
No i dobrze. Wiemy już kim są partyzanci, kim są gracze oraz mistrz gry. Czas na
wyjaśnienie terminu SESJA. Sesja to nic innego jak termin w którym spotykają się
gracze z mistrzem w jednym miejscu i rozgrywają przygodę lub część jakiejś większej
kampanii którą to wymyśli i opisał, dla siebie jedynie znanym językiem, starzec.

CEL GRY
Teraz czeka nas punkt niejako najważniejszy. Jaki jest cel gry w Horyzoncie. Otóż
odpowiedź nie jest prosta gdyż cel gry przeważnie pojawia się w czasie pisania przez
starca przygody lub kampanii w której będą brali udział partyzanci.
Jednakże da się określi taki ogólny cel gry jakim mogą sugerować się Starcy, lub
partyzanci w czasie gry w Ho. Jak on brzmi?
Opór przeciwko inwazji Kohorty i zniewoleniu ludzkości lub pomoc w tych
działaniach.
To jak partyzanci? Po której stronie staniecie?

PODSUMOWANIE
Jako, że ten system fabularny jest pisany z myślą o doświadczonych już graczach,
którzy zjedli swe zęby na nie jednym podręczniku i zatopili się w kilkugodzinnych sesjach
w niejednym uniwersum. To jeżeli nadal jakieś terminy czy mechanizmy Horyzontu są Ci
obce i nie do końca wiesz co i jak z grami fabularnymi, to zapraszam po poradę do
Internetu. Tam jak dobrze poszukacie znajdziecie o wiele większe i
bardziej precyzyjne objaśnienia.
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DOKUMENT ZAKONU ŚWIADOMYCH

Bracia.
Nadchodzą ciężkie czasy. Widać to w oczach zmęczonych ludzi i bladych światłach
podziemnych miast. Lecz właśnie teraz nasza krucjata dopiero się zaczyna. Dlatego
też jestem zmuszony podnieść i tak rygorystyczne zasady rekrutacji nowych członków
naszego zakonu.
Niech będzie wiadomym, od tej chwili, że rekrutować nowych braci mogą jedynie
Mistrzowie Seniorzy i do tego jedynie w ilości jednego rekruta na mistrza, aż do
momentu gdy owy rekrut nie przejdzie do nowicjatu.
Nie możemy sobie pozwolić aby umiejętności naszych braci zmniejszyły się ze
względu na to, że jest za dużo nowicjuszy do przeszkolenia. Dlatego też zmieniam
ilość maksymalną nowicjuszy z dwudziestu czterech na dwunastu.
Wiem, że śmierć każdego z naszych braci to straszliwy cios dla zakonu i powinniśmy
cały czas mieć przypływ nowych rekrutów ale będzie jeszcze więcej śmierci gdy
nasze szkolenia obniżą swój poziom tylko dlatego, że mistrzowie będą musieli
zajmować się wieloma uczniami na raz.
Nie możemy do tego dopuścić.
Niech każdy brat który otrzyma te powiadomienie, przekaże je dalej. Jeżeli nie w
egzemplarzu papierowym to ustnie.
Bez strachu Bracia!
Wasz Mistrz Ojciec
Ernest Cichy
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Z TEJ STRONY AUTOR PODRĘCZNIKA!
KAŻDY DZIAŁ BĘDZIE ZACZYNAŁ SIĘ OD
MOICH POBOŻNYCH ŻYCZEŃ CZY
INNYCH PIERDÓŁ. WIĘC DROGI
GRACZU ROZPOCZNIJ TWORZENIE
WŁASNEGO PARTYZANTA!
MOJE ŻYCZENIE!? AAA PIEPRZYĆ JE!
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NARODZINY PARTYZANTA

INFORMACJE PODSTAWOWE
Więc zaczęło się! Właśnie zaczynasz tworzyć swojego
Partyzanta. Postać którą będziesz grał na sesjach. Postać z która
będziesz się utożsamiał. Postać posiadającą cechy które Ty może
chciałbyś mieć w rzeczywistości? A może na odwrót? Stworzysz
postać całkowicie inną niż Ty sam? Cokolwiek zrobisz drogi
graczu, ten Partyzant będzie unikatowy.

ŚCIĄGA Z TWORZENIA PARTYZANTA
Informacje podstawowe
-> Podaje swoje imię/nazwisko/ ksywę.
Wybiera wiek, wzrost, wagę, kolor oczu, kolor
włosów oraz podejmuje decyzje w sprawie
Tarczy Energetycznej. Wybiera też ewentualne
wady i zalety.
1. Atrybuty
->3 statystyki po 10 i 15 pkt do rozdania.
->3 statystyki po 5 i 10 pkt do rozdania.

IMIĘ/NAZWISKO/KSYWA

2. Wybór docelowej profesji

Jak Twój Partyzant będzie miał na imię? Może zostało mu
nadane nazwisko? Albo nie pamięta swoich rodziców i jedyne co
ma to ksywa? Ten pierwszy punkt może wydawać się mało
ważny, ale to tylko złudzenie. Bo przecież każdy wielki tego
świata nosił jakieś imię lub ksywę, prawda?

Partyzant wybiera sobie profesje do które
będzie dążył i układa pod nią wszystkie
przyszłe decyzje dotyczące pochodzenia,
umiejętności , mutacji oraz kupuje odpowiedni
początkowy ekwipunek.
3. Pochodzenie
Partyzant otrzymuje 10 pkt na dowolną zaletę
oraz możliwość przygarnięcia wady za
dodatkowe punkty. Może też używać punktów
otrzymanych w punkcie 4 "Umiejętności"

KOLOR OCZU/KOLOR WŁOSÓW
Te dwie cechy można by rzec, że rzucają się najbardziej w
oczy gdy spotyka się dwóch nieznających siebie ludzi. Dlatego ich
dobranie powinno być solidne i łączyć się z przyszłych
charakterem Partyzanta.

3. Fucha
Niewymagana specjalna profesja która daje
wiele dodatkowych możliwości dla partyzanta
w tym możliwość zarabiania poza sesjami.
4. Umiejętności

WZROST/WAGA
Jeżeli natomiast chodzi o te dwie liczby, to należy
pamiętać, że nie da się określić idealnej sylwetki człowieka. Bo
każdy wzrost i każda waga ma swoje zalety i wady. Dlatego tutaj
należy dobrze się zastanowić.

Partyzant otrzymuje 100 pkt które ma rozdać
na umiejętności.
UWAGA! Część punktów może poświęcić i
zużyć w kroku 3 lub 6
5.Przedostatni szlif
Partyzant uzupełnia pozostałe współczynniki,
między innymi takie jak: Inicjatywa, odwaga,
refleks

WIEK
No tak. To jest jedna z ważniejszych decyzji. Dlaczego? Bo
ta informacja wpływa pośrednio na konkretne współczynniki
Partyzanta. Dlatego zastanów się dobrze!

6. Stan Psychiki i Mutacje
Partyzant otrzymuje 10 pkt i może wykupić
sobie dodatkowe mutacje oraz zaznajamia się
z współczynnikiem "Stan Psychiki"

15-20 lat (-5 ODWAGA, +10 REFLEKS, -5 INELIGENCJA)
7. Manipulowanie Energią

21-35 lat BRAK

Rozdział wyłącznie dla przyszłych Man-erów.

36-50 lat (+10 ODWAGA, -10 REFLEKS)

8. Magazyn (str.106)

51-65 lat (+15 ODWAGA, -20 REFLEKS, +5 INELIGENCJA)

HORYZONT

Możliwość zakupu przedmiotów dla
Partyzanta.
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PUNKT I

ATRYBUTY
W świecie Ho bohater, z mechanicznego punktu
widzenia, jest określony sześcioma atrybutami które
odzwierciedlają jego zdolności fizyczne i umysłowe:
SIŁA określa poziom wyćwiczenia fizycznego, a co za tym
idzie odpowiadać będzie za wszystkie testy związane z
sprawnością.
WYTRZYMAŁOŚĆ będzie określać szybkość zmęczenia
całego organizmu oraz odporność na ból (w tym zmęczenie
psychiczne).
ZRĘCZNOŚĆ
jest
atrybutem
który
odpowiada
za
elastyczność i płynność ciała oraz manualne zdolności
postaci.
PERCEPCJA odpowiada za słuch, wzrok, węch i wszelkie
zdolności związane z orientacją.
CHARYZMA przedstawia stan ogólny wyglądu bohatera,
jego umiejętności socjalne, znajomość kultury osobistej,
autoprezentacje.
INTELIGENCJA to jedynym atrybutem określającym
wiedzę bohatera, szybkość nauki, szybkość zapamiętywania
i wszystko to co może być podpięte pod zdolności umysłowe
człowieka.

ROZDANIE PUNKTÓW PROCENTOWYCH NA ATRYBUTY
Teraz gdy wiesz który atrybut do czego służy, rozdaj między
nie Punkty Procentowe według poniższych zasad.
ROZDAJ PUNKTY Z GŁOWĄ!
-> Wybierz 3 z 6 dostępnych atrybutów których wartością
początkową będzie 10. Następnie rozdziel między nie
dodatkowo 15 pkt.
-> Pozostałem 3 z 6 dostępnych atrybutów będą miały
wartość początkową 5. Następnie rozdziel między nie
dodatkowo 10 pkt.
!Maksymalny współczynnik na atrybucie (przy starcie
postacią) to 25. Chyba, że Starzec zarządzi inaczej!

HORYZONT
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PUNKT II

PROFESJE

Profesja będzie określać Twoją drogę w czasie zbliżający się przygód. To właśnie
ona da Ci znajomości narzędzi i umiejętności dzięki którym przeżyjesz i będziesz mógł
rozwiązywać wszelkie problemy. Ale aby ją wybrać należy spełnić wcześniej kilka
poniższych punktów:

Jeżeli chcesz się stać adeptem wymarzonej profesji wpierw musisz znaleźć
kogoś kto Cię w jej arkany wprowadzi. Tacy ludzie prawie zawsze chcą coś w zamian lub
proszą o jakąś przysługę. Nie wspomnę już o tym, że nie jest łatwo znaleźć kogoś kto
jest w stanie nauczyć konkretnej profesji.

-> Musisz zebrać wymaganą ilość Wolnych Punktów Wprawy za którą
kupisz daną profesje.

-> Każda profesja będzie miała specyficzne wymagania do spełnienia. Na
przykład profesja Czujki wymagać będzie sporo punktów postawy wobec prawa. Więc aby
zdobyć tą profesję partyzant (Twoja postać) będzie musiała coś znaczyć w otaczających
go świecie. Punkty postawy dodatnie, lub ujemne oznaczają:
(+) dodatnie - zainteresowanie
sprawiedliwych i praworządnych;

postacią

(-) ujemne - zainteresowanie postacią
przestępczych, lub nawet samej Kohorty... .

grup

grup

"dobrych",

"złych",

złodziei,

społeczności

organizacji

-> Nauczyciel profesji nie przekaże swojej wieloletniej wiedzy na temat
konkretnego zawodu byle jakiemu chłystkowi. No chyba, że jest to zawód bez
"przyszłości".

Przystępując do nauki partyzant (Twoja postać) musi mieć już zdobytą
SPECJALIZACJĘ, która to otwiera bezpośrednią drogę do profesji. Specjalizacja jest to
stopień który jest wymagany do przejścia w zaawansowane zawodowstwo. Każda
specjalizacja dla danego zawodu może wymagać inne ilości wydanych punktów. Więcej o
SPECJALIZACJI na stronie (DEMO).

HORYZONT
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CO DAJE POSIADANIE PROFESJI?
Posiadacz danej profesji może zwiększyć atrybutów z nią związane oraz
umiejętności do niej należące, za o wiele mniejsze stawki PW (patrz rozdział Punkty
Wprawy).

-> Każda z profesji posiada unikalne umiejętności których nie będzie mieć nikt
inny.

-> Posiadanie profesji będzie wiązało się ze zdobyciem już statusu w
społeczeństwie Horyzontu. Znajomości w danej profesji wiążą się z wieloma przywilejami
i możliwościami.

-> Należy też pamiętać o drugiej stronie medalu. Nie wszystkie profesje będą
witane z uśmiechem i aplausem społeczeństwa.

by Krzysztof "Vitalius"Pawłowski

HORYZONT
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SPECJALIZACJA WOJSKOWY
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Czasem zimno, czasem mokro. a do tego to ciągłe
trzeszczenie i szumy radiostacji. Oczy bolą jakby zaraz miały
eksplodować. Obolałe ciało często drętwie po kilku godzinach
leżenia, więc co jakiś czas musimy się zmieniać razem z
Obserwatorem. Nawet czasu nie ma aby się porządne wysrać i do
tego kilkanaście metrów od kryjówki, żeby nie odchodzić za
daleko. Ciągle na czuwaniu. Nerwy ze stali. Jedzenie to tylko
suchy prowiant, aby nie marnować czasu, ani nie rozpalać
ogniska, które mogło by zwabić lub odkryć naszej pozycji. W
głowie setki kodów i pseudonimów wywoławczych reszty czujek
jak i centrali z miasta. Dwudziestoczterogodzinne podgrzanie na
wypadek przyjazdu nieprzyjaciela.
Odpoczynek? W mieście też mamy kupę zadań do roboty.
Przeczyszczenie broni, zaktualizowanie danych zwiadowczych,
najebanie się samogonem starego Rossa i przechadzka z Pannami
od Róży. Najgorzej to jednak jest wtedy, gdy każą po służbie iść z
karawaną. Człowiek zjebany jak pies, oczy mu się kleją, ale ktoś
musi ubezpieczać transport elektroniki.
Niewola? Czujka nie może dać się złapać do niewoli. Wiesz, każdy z nas dostaje taką
małą ampułkę. Kilka sekund i odchodzisz. Taki nasz los, za dużo wiemy koleś, za dużo..
Wymagane Punkty
Reputacji:
+200 MORALNOŚĆ,
PRAWO

WYMAGANIA:
ATUTY: 20 PE, 15 ZR, 5 IN

-200 MORALNOŚĆ,
PRAWO

UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA:

WOLNE PUNKTY
WPRAWY: 1000

Jeden strzał - Na początku każdej nowej walki, Twój
pierwszy strzał ma premię 50 pkt. do trafienia.

WYDANE PUNKTY
SPECJALIZACJI:
200.

Mistrz kamuflażu - Wszystkie testy związane z
ukrywaniem się, maskowaniem i skradaniem są o 15
pkt. łatwiejsze.
....

HORYZONT
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Od czasu gdy spadły pierwsze pociski Kohorty, walki z tymi
gnojami były przerażające. W pierwszych latach wojny traciliśmy
tak dużo doświadczonych wojskowych w tak krótkim czasie, że
ludzkość nie nadążała z szkoleniem nowych rekrutów.
Teraz przyszło nam za to zapłacić. Prawdziwych żołnierzy,
przeszkolonych w taktyce i wytrenowanych do zabijania można
zliczyć na palcach jednej ręki w mniejszych miasteczkach czy
podziemnych schronach. Większość to młodzi narwańcy którzy
giną po pierwszej salwie najemników Kohorty czy żołnierzy
Rdzawej lub całkowite żółtodzioby którym życie nie dało innej
szansy jak wziąć do ręki broń i spróbować walczyć.
Dlatego prawdziwi żołnierze to elita. Wykształcony i przeszkolony
oraz doświadczony żołnierz to skarb za który nie jedna korporacja
jest w stanie zapłacić sporą sumkę. Najczęściej też dostajemy
takie funkcje jak szef ochrony jakiegoś schronu czy dowódca
jakiejś większej mobilizacji wojskowej.
Jesteśmy elitą, elitą na wymarciu.
Wymagane Punkty
Reputacji:
+150 MORALNOŚĆ,
PRAWO
-150 MORALNOŚĆ,
PRAWO
WOLNE PUNKTY
WPRAWY: 1000
WYDANE PUNKTY
SPECJALIZACJI: 200.

WYMAGANIA:
ATRYBUTY: 20 WT, 15 SI, 5 IN

UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA:
Elita rządzi - Jako żołnierz zostałeś przeszkolony w zakresie
umierającej sztuki wojny. W trakcie walki każdy z członków
Twojej drużyny lub sojuszników (jeżeli wyrazisz taką chęć)
ma bonus do wszelkich akcji +10 pkt.
Syn wojny - Posiadasz bonus (podczas walki) w postaci 15
pkt. dodatkowych punktów na dowolną akcję w zakresie
zadawania bólu innym..

HORYZONT
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FUCHA

Za nim przystąpisz do dalszej części Tworzenia swojego Partyzanta, musisz
zastanowić się nad jeszcze jedną rzeczą. Z czego żyć będzie Twój bohater gdy przez jakiś
czas zabraknie zadań lub nie będzie żadnych innych możliwości zarobkowych? Jak się
wyżywi i z czego sie utrzyma, gdy wrogowie uciekną w popłochu lub po prostu zostaną
wybici do nogi i nie będzie żadnego truchła do ograbienia? Czy przychodząc do kolejnej
zamieszkanej dziury lub małego osiedla pozostanie Ci znowu szukać kolesia od handlu
aby upchać złom i urżnięcie się do nieprzytomności? A może dobrze by było
zainwestować w wiedzę która da Ci zarobić, jeżeli znajdzie sie klient.
Dlatego dobrym wyjście było by zainwestować w FUCHĘ czyli umiejętności które dadzą Ci
zarobić w porze "suchej". A jeżeli wasz Starzec który prowadzić przygody się zgodzi,
możecie uruchomić opcję zarobkową w czasie przerwy między "sesjami". Cokolwiek
wybierzecie, najpierw powinniście wybrać i wykupić sobie profesję która was interesuje.
Na ten cel możesz zabrać odpowiednią ilość punktów procentowych z punktów
rozdawanych na umiejętności lub wykupić profesję w czasie przygód za punkty wprawy.
Oczywiście musisz pamiętać aby Twoja postać spełniała konkretne wymagania określone
przy każdej profesji z osobna.
Co daje dodatkowa profesja?
-> Dodatkowa profesja posiada unikatową lub unikatowe zdolności które mogą wpływać
na aktualną rozgrywkę.
-> Dodatkowa profesja daje możliwość zarobku w dwa sposoby.
sposób 1. Wysokość wynagrodzenia i ilość klientów uzależniona jest od miejsca w
którym zakończyła się sesja i Partyzant (jak i jego drużyna) się zatrzymała.
sposób 2. Wysokość wynagrodzenia i ilość klientów uzależniona jest od miejsca w
którym zatrzymała się drużyna i dany Partyzant deklaruje, że przez cały dzień chodzi i
zajmuje się zarobkiem od profesji dodatkowej.
-> Dodatkowa profesja daje też spore możliwości fabularne które może wykorzystać
Starzec.

HORYZONT
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ŁATARZ

Twój zawód to szycie, skracanie,
przerabianie, modyfikowanie i naprawianie
ubrań. Może dzięki tej profesji nie
poderwiesz laski, ale na pewno nie umrzesz z
głodu!

Zarobki: 5 BT/ 1 klient
Koszt utrzymania sprzętu: 1 BT/ 1 klient
Przeciętna ilość klientów, w konkretnych lokalizacjach (na dzień):
Wieś: (do 200 mieszkańców) 1k10 + 1
Miasteczko: ( do 1 tys.) 1k10 + 2
Miasto: ( do 10 tys.) 1k10 + 3
Metropolia; (od 10 tys.) 1k10 + 4

Koszt na start:
10 pkt.

Zdolności i zasady dodatkowe:

Koszt w tracie gry:

( w opracowaniu )

100 pkt.
Wymagania:
Zręczność 10 pkt.
Percepcja 10 pkt.

HORYZONT
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SZEFC

Buty to twoja specjalność. Jesteś jak
szewczyk dratewka! Dlatego nie dość, że zawsze
będziesz miał bajty na jedzenie to jeszcze zostanie Ci
na wódę! Bo prawdę mówiąc w tych czasach rzadko
kiedy można zarabiać tyle żeby starczyło na bimber, bo
o prawdziwej wódce to zapomnij! Wcześniej mówiłem o
wódce? Eee tam, ten denaturat przeżarł Ci już słuch stary!

Zarobki: 8 BT/ 1 klient
Koszt utrzymania sprzętu: 2 BT/ 1 klient
Przeciętna ilość klientów, w konkretnych lokalizacjach (na dzień):
Wieś: (do 200 mieszkańców) 1k10 + 2
Miasteczko: ( do 1 tys.) 1k10 + 3

Miasto: ( do 10 tys.) 1k10 + 4

Koszt na start:

Metropolia; (od 10 tys.) 1k10 + 5

12 pkt.

Zdolności i zasady dodatkowe:
( w opracowaniu )

Koszt w tracie
gry:
120 pkt.
Wymagania:
Zręczność 10 pkt.
Percepcja 10 pkt.

HORYZONT
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PUNKT III

POCHODZENIE

No dobra, skoro już wiemy jak wyglądasz i gdzie
zamierzasz iść. Czas pokazać zatem kim tak naprawdę
jesteś. Czas abyś wybrał krew, która płynie w Twoich
żyłach i która będzie napędzać Cię do przeżycia kolejnych
dni. Teraz przed Tobą stoi, moim zdaniem, najważniejsze
pytanie.
Skąd pochodzisz?
Skąd zaczęła się Twoja droga i jakie genetyczne
uwarunkowania
niesie
Twoje
pochodzenie.
Teraz
wybierasz swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
więc niech Twoja decyzja będzie mądra. Pamiętaj!
Pochodzenia się nie zmienia, o pochodzenie się walczy!

PROFESJE PREFEROWANE: ten punkt określa bonusy
związane z ewentualnym wyborem tej profesji do tego
właśnie pochodzenia. Dane bonusy to:
-> Wymagane punkty reputacji -50.
-> Wymagane punkty wprawy -100.

PROFESJE NIEPOŻĄDANE: analogicznie przeciwstawne
efekty jak u profesji preferowanych:

POCHODZENIA W PIGUŁCE
-POLSKA KREW

-> Wymagane punkty reputacji +50.

-NIEMIECKA KREW

-> Wymagane punkty wprawy +100.

-ROSYJSKA KREW
-JAPOŃSKA KREW
-KREW STAREJ AMERYKI
-BRYTYJSKA KREW

HORYZONT
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Tyle lat, tyle historii. Tak wielu z nas ginęło tylko dla idei. W
zamierzchłej przeszłości byliśmy postrachem
całej europy. Byliśmy królami
przestworzy, gdy powstały pierwsze samoloty. Byliśmy partyzantami skazanymi na
porażkę gdy przyszło nam walczyć w murach naszej stolicy. Stawaliśmy w bój z
znacznie przeważającymi siłami wroga.
Dlatego teraz nadszedł czas aby z tlącego się płomyka rozpalić ogień. Ogień który
już dawno powinien zajaśnieć dla Polski.

PROFESJE PREFEROWANE:

Żołnierz, Wysłannik, Łowca Obcych

PROFESJE NIEPOŻĄDANE:

Grasant, Łowca Nagród, Czujka

HORYZONT
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ZALETY:
Niezłomny

(Koszt P.P. - 30)

"Facet dostał z obrzyna w brzuch, przeleciał półtora metra. Potem wstał i skopał
tego który do niego wypalił. Nie masz pojęcia jak wygląda facet który kopie do
nieprzytomności wroga, mając w bebechu garść ołowiu."
Gdy Twój Próg Bólu spadnie poniżej 50 % każde kolejne obrażenia które będziesz
otrzymywał będą automatycznie obniżone o 50%, zaokrąglając w dół. Bo ranny Polak to
groźny Polak.

Odważny

(Koszt P.P. - 30)

"Sprawa wyglądała następująco. Trzeba było wskoczyć do szybu windy, złapać się
w locie za wystającą drabinkę i zeskoczyć z kilku metrów na sam dół. Grzesiek powiedział
tylko żebyśmy potrzymali jego plecak i był już na dole."
Gdy jakieś zadanie będzie na granicy niewykonalności dla przeciętnego człowieka
(prócz walki). Polak ma szanse temu podołać. Ostatni poziom trudności dla Polaka nie
istnieje. Najwyższy poziom trudności jaki może mu dać Mistrz Gry to Gigantyczny
Problem.

WADY:
Brawura

(Bonus P.P. +10)

"To jego wskakiwanie do szybu windy, nawet udane było dość głupie. Bo na dole
był otwarty korytarz, a w nim dwa drony. Było gorąco."
Jeżeli w pobliżu Polaka ktoś z jego drużyny oberwie kulkę lub jakiekolwiek obrażenia
związane z walką, to Polak musi zdać test Dowodzenia na poziomie PROBLEMU albo
natychmiast podejmie akcję odwetową w postaci szarży na nieprzyjaciela.

Nieufność

(Bonus P.P. +20)

"Grzesiek miał jednak jedną wadę. Nie potrafił zaufać nikomu. Nigdy."
Aby przekonać postać partyzanta będącego polakiem do czegokolwiek, czy to dobrej czy
złej czynności owa postać musi zdać test retoryki na poziomie WYMAGAJĄCY
PROBLEM. Prócz tego Polak nigdy nie weźmie niczego za darmo, czy w ramach nagrody.
Nieufa i koniec.
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SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POCHODZENIA
Podane niżej informacje to stosunek przeciętnego człowieka, z danego
pochodzenia, do tej konkretnej rzeczy/sytuacji. Twój partyzant nie musi mieć
"statystycznych" poglądów ale jeżeli w swych przekonaniach będzie wyjątkowo odbiegał
od całej reszty, to na pewno będzie mu trudno pojawić się w wyższych szczeblach
drabiny społecznej z jego pochodzenia. Nie mówiąc już o utrzymaniu dobrych stosunków
i zaufania wśród swoich rodaków. Na boku opisu znajduje się skala od 1 do 10. Skala ta
przedstawia jak ten temat jest ważny dla danej narodowości. Poniższe informacje mogą
też służyć Starcowi jako dodatkowe opcje przydzielania punktów Moralności i Prawa dla
danego Partyzanta z tym konkretnym pochodzeniem.

STOSUNEK DO:

RELIGI: "Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba" 10/10
ZAMOŻNOŚCI: "Pełen żołądek to dzień spokoju, pełen portfel to same problemy" 3/10
PRZEMOCY: "Pełen spokój przez dwie godziny, burza wciągu kilku sekund" 4/10
POLITYKI: "Chciałbym wiele, a mogę tak mało" 2/10
OBCYCH: " Według czynów ich osądzam ale zło złem nadal dla mnie pozostanie" 6/10
DRUGIEGO CZŁOWIEKA: "U nas zawszę pomoc znajdziesz, ale nadal będziemy czujni"
8/10
SWOJEGO POCHODZENIA: "Moja ojczyzna daje siłę, inne przynoszą chaos" 8/10
PRZESZŁOŚCI: "Historia to sędzia dla każdego Polaka" 8/10
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"Zawsze zdobywać". Te słowa ciągle i ciągle przemieszczają się w naszej krwi, jak
zaraz lub jakiś wirus. Wszystko co stanie na naszej drodze zostaje pożarte. Żadne
inne uczucie, jak właśnie "władza" nie jest dla nas tak bardzo ponętne i
przyciągające.
Wykorzystamy wszystkie środki i możliwości aby zdobyć to co pozwoli nam osiągać
jeszcze więcej. Nie ma dla nas granic moralności. Pójdziemy w ogień nawet wtedy
gdy coś się wyda fanatyzmem lub nawet czystą głupotą.
I tak też zrobimy teraz. Zresztą w końcu po tylu latach cierpień coś się nam
należy... .

PROFESJE PREFEROWANE:

Grasant, Łowca Nagród, Łowca Obcych

PROFESJE NIEPOŻĄDANE:

Handlarz, Katadores, Czujka
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ZALETY:
Wrodzona odporność

(Koszt P.P. - 30)

"Mówię Ci! Wszyscy rzygali! Nie było ani metra wolnego od wymiocin, w tym
zasranym korytarzu! Czy ja powiedziałem zasranym? Tak! Bo połowę dopadła też jakaś
cholerna biegunka. Promieniowanie i biegunka. A On?! Siedział na tym cholernym
krześle, na końcu korytarza pod ścianą i przeżuwał tą swoją idealną kanapkę. Bardzo,
bardzo powoli."
Wiele lat przeżytych na terenach skażonych promieniowaniem i dziwnymi
chorobami spowodowała wzrost Twojej odporności na promieniowanie i wszelkiego
rodzaju choroby, aż o 50%. Wszelkie testy odporności będą w taki razie o połowę
zmniejszone.

Bear Grylls

(Koszt P.P. - 30)

"Gdy zrozumieliśmy, że znajdujemy się w jakiejś skażonej strefie, było już za
późno. Tylko Klaus, zanim się spostrzegliśmy, był już ubrany w kombinezon chemiczny i
dopinał właśnie maskę. Pieprzony. Zawsze był cholernie szybki gdy coś nam zagrażało.
Ale czemu nas nie ostrzegł?"
Kraj niemiecki to teraz wyjątkowo niegościnne miejsce. Dlatego wszyscy
przywódcy jak i zwyczajni obywatele w tych rejonach muszą trzeźwo myśleć i szybko
reagować na zagrożenie. Wszelkie testy na przetrwanie, spostrzegawczość i orientacje w
terenie są obniżone o jeden poziom (-25 pkt.)

WADY:
Brutal

(Bonus P.P. +20)

"Klaus może był twardy i praktycznie nietykalny przez choroby i inne gówna ale z
ludźmi to on nie potrafił rozmawiać. Ostatni raz gdy sam chciał kupić kilka rzeczy w
sklepie został brutalnie pobity przez ochroniarzy właściciela. Dlaczego? Zagroził, że nie
ma drobnych. Kumasz? Bo ja nie."
Żeby przeżyć w Twoim kraju musisz być brutalny i chamski dlatego nigdy nie
będziesz używał retoryki. Wszelkie próby przekonania kogoś lub wyciągnięcia informacji
muszą być wykonane za pomocą umiejętności zastraszania.

Niecierpliwy

(Bonus P.P.+10)

`
"Klaus nie wytrzymał i przemieścił tamtemu szczękę. Dopiero po czasie się
okazało, że modyfikacja transakcyjna BT w tamtego tarczy się po prostu zacięła i trzeba
było chwilę poczekać. Klaus nie umiał czekać."
Jesteś cholernie niecierpliwy. Gdy nie wyjdzie Ci pierwszy test w czymkolwiek,
następny trudniejszy jest o kolejne 20%. I tak dalej, i tak dalej.
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SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POCHODZENIA
Podane niżej informacje to stosunek przeciętnego człowieka,
z danego
pochodzenia, do tej konkretnej rzeczy/sytuacji. Twój partyzant nie musi mieć
"statystycznych" poglądów ale jeżeli w swych przekonaniach będzie wyjątkowo odbiegał
od całej reszty, to na pewno będzie mu trudno pojawić się w wyższych szczeblach
drabiny społecznej z jego pochodzenia. Nie mówiąc już o utrzymaniu dobrych stosunków
i zaufania wśród swoich rodaków. Na boku opisu znajduje się skala od 1 do 10. Skala ta
przedstawia jak ten temat jest ważny dla danej narodowości. Poniższe informacje mogą
też służyć Starcowi jako dodatkowe opcje przydzielania punktów Moralności i Prawa dla
danego Partyzanta z tym konkretnym pochodzeniem.

STOSUNEK DO

RELIGI: "Życie to decyzje, nikt za Ciebie ich nie podejmie " 3/10
ZAMOŻNOŚCI: "Bajty to nie wszystko synu, ale wszystko bez bajtów to nic" 10/10
PRZEMOCY: "Nigdy nie wiesz" 3/10
POLITYKI: "Mów, obiecuj i rozdawaj, a rozliczysz się później. Być może." 8/10
OBCYCH: " Żadnemu obcemu, z natury, nie można zaufać. Nigdy." 6/10
DRUGIEGO CZŁOWIEKA: "Swój swego zawsze zrozumie, gorzej z tymi drugimi " 6/10
SWOJEGO POCHODZENIA: "W nas jest coś takiego, że inni mogą tylko podziwiać."
8/10
PRZESZŁOŚCI: " Przeszłość można zmienić, nawet tą najczarniejszą." 5/10

HORYZONT

30

NARODZINY PARTYZANTA
PUNKT IV

UMIEJĘTNOŚCI

Czas na wybranie odpowiednich umiejętności. To właśnie
one będą określały w czym Twój Partyzant jest dobry i do jakiej
konkretnej profesji dąży.
Podczas ich wyboru i rozdawania punktów procentowych musisz
pamiętać o dwóch zasadach.
-> Rozdajemy punkty w grupach po 5, 10, 15...
-> O spełnieniu wymagać dla daje umiejętności w trakcie jej
wyboru.

Wszystkie umiejętności są opisane w poniższym schemacie:
NAZWA [1] 2
[1] ATRYBUT odpowiedzialny za umiejętność
2 GRUPA SPECJALIZACJI do jakiej należy umiejętność
Opis fabularny
Opis mechaniczny, zasada działania.
WYMAGANIA: warunek wykupienia umiejętności.
(WYMAGANIA) ATRYBUTY: minimalny poziom danego atrybutu/atrybutów potrzebnych
do wykupu tej umiejętności
(WYMAGANIA) UMIEJĘTNOŚCI: minimalne poziomy innych umiejętności potrzebnych do
wykupu tej umiejętności

Specjalizacja Wojskowy:

PAMIĘTAJ!

Czujka, Żołnierz, Ochroniarz, Medyk

Nie rozdane Punkty Procentowe można
wydać jeszcze przy zakupie MUTACJI
oraz ZALET i WAD w ostatnim etapie
tworzenia partyzanta.

Specjalista:
MAN-ER, Lekarz, Rusznikarz, Mechatronik,
Specjalizacja Podróżnik:

Łowca Nagród, Poszukiwacz, Handlarz, Wysłannik, Katadores, Grasant, Łowca Obcych,
Świadomy
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WYKUP UMIEJĘTNOŚCI
Teraz przechodzimy do rozdania 100 Punktów Wprawy/PW między poniższymi
umiejętnościami. Można tego dokonać przydzielając do interesującej nas umiejętności
pełne liczb PW czyli 5, 10, 15 itd. Lecz pamiętaj! Jedna umiejętność nie może mieć
więcej niż 20 punktów przypisanych na starcie (możesz też wydać te punkty w krokach 3 i 6.)

UMIEJĘTNOŚCI WOJSKOWE

WALKA WRĘCZ [SI] UW
"Nóż kontra stopa Mika. Stopa Mika ma większy zasięg."

Ta umiejętność określa poziom wyszkoleniu w walce przy użyciu całego ciała.
ATRYBUTY: SI 12, WT 10 UMIEJĘTNOŚCI: Kondycja 5

BROŃ MIOTANA [ZR] UW
"Broń palna jest dla frajerów. Tylko łukiem da się zestrzelić helikopter!"

Umożliwia obsługiwanie się taką bronią jak: łuki, kusze, proce.
ATRYBUTY: PE 12, ZR 10 UMIEJĘTNOŚCI: Spostrzegawczość 3

BROŃ LEKKA [ZR] UW
"Strzelać każdy dureń potrafi, ale trafić kogoś to już jest sztuka."

Umożliwia obsługiwanie się takimi giwerami jak: pistolety, pistolety maszynowe, obrzyny
itd.
WYMAGANIA: ATRYBUTY: ZR 12, PE 10 UMIEJĘTNOŚCI: Spostrzegawczość 3

BROŃ WSPARCIA [ZR] UW
"Mieliśmy sprzątnąć go tak aby nikt nie widział. Tomas strzelił mu w dupę z kilometra gdy ten oddalił się do
wychodka. Faktycznie, nikt tego nie zauważył."

Umożliwia obsługiwanie się takimi giwerami jak: strzelby, snajperki, kałachy itd.
ATRYBUTY: ZR 15, PE 15 UMIEJĘTNOŚCI: Spostrzegawczość 5
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UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTYCZNE

PIERWSZA POMOC [IN] US
"Byliśmy pod ciężkim ostrzałem kiedy Kruger oberwał w ramię. Dobrze, że Zap umiał szybko i sprawnie
zatamować krwawienie bo inaczej koleś by zszedł."

Umiejętność ta daje możliwość zatamowania krwawienia, umiejętnego zszycia rany lub
nastawienia złamanej kończyny ale nic po za tym.
ATRYBUTY: IN 12, ZR 7 UMIEJĘTNOŚCI: Wiedza ogólna 5

MEDYCYNA [IN] US
"Byliśmy pewni, że kostucha zaraz odwiedzi Daniela, ale ten kolo co go operował zrobił rym cym cym i ten
ozdrowiał. Istny czarodziej."

Ta umiejętność umożliwia przeprowadzanie skomplikowanych operacji chirurgicznych,
określa znajomość wiedzy na temat ludzkiej anatomii oraz daje umiejętności tworzenia
lekarstw i maści.
ATRYBUTY: IN 17, ZR 10 UMIEJĘTNOŚCI: Wiedza ogólna 20, Pierwsza Pomoc 10

INFORMATYKA [IN] US
"Wystarczyło akumulator z Merca i kilka minut aby laptopem otworzyć te stare i pordzewiałe drzwi do
prywatnego bunkra."

Zdolności programowania i działania na wszelkiego rodzaju sprzętach komputerowych i
programach, włączając w to hakowanie.
ATRYBUTY: IN 17 UMIEJĘTNOŚCI: Elektronika 10

ELEKTRONIKA [IN] US
"Od sześć lat te radio nie działało tylko zbierało kurz ale Jacek plunął, obraził prostytutkę i naprawił je gałązką."

Naprawa i obsługiwanie urządzeń elektrycznych, kabli, sieci, elektronicznych zamków itd.
ATRYBUTY: IN 17 UMIEJĘTNOŚCI: Wiedza ogólna 10
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PUNKT VI

STAN PSYCHIKI I MUTACJE

STAN PSYCHIKI [SP] jest współczynnikiem który zyskujesz po każdym
większym napromieniowaniu, mutacji lub innym fizycznym oddziaływaniu na ciało jak i
umysł Twojej postaci. Ten współczynnik określa jak bardzo nie panujesz nad swoim
ciałem, nad sobą. To Twoje myśli, człowieczeństwo, dobro i zło. Cały Ty. Każda postać
zaczyna z 0% poziomem psychozy, czyli jako zdrowy umysłowo człowiek. ( chyba, że
zasady, opcje, opis mówi inaczej).
Z biegiem przygód będziesz mógł jednak leczyć stany psychozy. Wystarczy udać się do
odpowiedniego terapeuty i zabulić tak wiele bajtów, że się posrasz, ale kilku punktów
spadnie, jeżeli chodzi o jakieś traumatyczne przeżycia których świadkiem był partyzant.
Można też wykupić operacje medyczną która zniweluje jakieś efekty niechcianej mutacji
lub zniesie sporą dawkę napromieniowania. którą "przytuliłeś" kilka dni wcześniej w
jakimś starym silosie. Należy jednak pamiętać, że aby zlikwidować punkty stanu
psychiki [SP] z jakiejkolwiek fizycznej "zmiany" ciała należy wyleczyć daną "zmianę",
nie można mieć trzeciego oka i czuć się nadal zdrowym człowiekiem... .
UWAGA!! Mimo, że sam możesz później wykupić DODATKOWĄ PROFESJE "TERAPEUTA"
sam siebie nie będziesz mógł leczyć, niestety, tak to nie działa.
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TEST I DZIAŁANIE STANU PSYCHIKI [SP]
Stan psychiki u gracza testujemy wykonując po każdej sesji rzut k100, jeżeli wynik
będzie mniejszy niż SP partyzanta, ten musi znów rzucić k100 na poniższe choroby
psychiczne.
Jeżeli gracz pozbędzie się punktów psychozy to i tak niestety nie pozbędzie się choroby
psychicznej już wywołanej wcześniej. Chyba, że będzie można ją wyleczyć. Nie można
też dwukrotnie wylosować tej samej choroby, chyba, że wyleczyło się ją poprzednio.

->

1 - 10. Nic się nie stało.

Naprawdę! Jesteś całkowicie zdrowy. No to co? Do następnego losowania.
DZIAŁANIE: brak
LECZENIE: brak

->

11 - 20. Bezsenność

Partyzant nie jest w stanie się wyspać ani dobrze odpocząć. Jego organizm nie ma
możliwości do regeneracji dlatego ciągle chodzi ospany i przemęczony. Chciałby się
zdrzemnąć, kimnąć chodź na chwilę ale cholera, jakoś mu to nie wychodzi.
DZIAŁANIE: - 15% do wszystkich testów.
LEKARSTWO: Lek na bezsenność. UpDATE Forte przed zaśnięciem. Chorobę można
wyleczyć poprzez Terapeutę, trzy wizyty.

->

21 - 30. Paranoja

Partyzant zaczyna podejrzewać wszystko i wszystkich o próby zamachu na jego życie,
lub, co rzadziej się zdarza, życie jego przyjaciół. Ale najczęściej podejrzewa właśnie
swoich przyjaciół o te zamachy lub samego siebie w skrajnych przypadkach. Bo może ja
już nie jestem ja?!
DZIAŁANIE: -25% do wszystkich testów związanych z kontaktem z drugim człowiekiem.
LEKARSTWO: Lek uspakajający. My-FREND FIX dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Chorobę można wyleczyć poprzez Terapeutę, siedem wizyt.

->

31 - 40. Depresja

Partyzant nie potrafi uwierzyć w siebie, wszystko co zamierza zrobić widzi w czarnych
barwach. Ogólnie uważa, że cały świat jest do dupy. On jest do dupy, jego broń jest do
dupy i jego kompani też są do dupy.
DZIAŁANIE: Każdy test podnosi się o jeden poziom trudności do góry.
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MUTACJE
W tym punkcie musisz zadać sobie bardzo
poważnego pytania. Czy w czasie dorastania lub jeszcze
w bezpiecznym brzuszku mateczki, dostałeś jakąś dawkę
promieniowania? A może skaleczyłeś się w palec gdzieś
na terenie upadku krążownika Kohorty z związkiem B16
na pokładzie? Może też wpakowałeś się w bardzo silne
pole elektromagnetyczne i jakimś cudem z niego
wyszedłeś żywy? Przypomnij sobie, bo to jest bardzo
ważna informacja.
W tym momencie, gdy czytasz te słowa, dostajesz od
losu 10 PW na wykupienie sobie jednej z mutacji. Nie
możesz tych punktów wykorzystać w wcześniejszym
etapie kreacji bohatera ale możesz sobie je zostawić po
to aby wykupić jedną zaletę z Punktu "Krew przodków"
lub DODATKOWĄ PROFESJE.
Musisz jednak wiedzieć, że czym więcej mutacji sobie
weźmiesz tym bardziej będziesz "inny". Co znaczy "inny"? Są różne efekty "inności"
jednak każda mutacja ma swoje specyficzne cechy tak pozytywne jak i negatywne.

CIEŃ SKÓRY
Stan psychiki: +10
Koszt: 30 PW
Opis fabularny: Urodziłeś się w rejonie skażonym dziwnym związkiem chemicznym.
Stare składowisko odpadów laboratoryjnych wydaje się leżeć najbliżej prawdy, ale w
gruncie rzeczy nie ma pewności na to skąd pochodzi owy związek . Jednak jedno jest
pewne, cholernie mocno oddziałuje na ludzką skórę... .
Efekt pozytywny: Wybierz jedną z lokacji skąd pochodziłeś:
- Tereny zachodnie/ Kolor skóry: Szary / Zwiększona odporność na ogień i mróz. (Dwa
poziomy łatwiejsze testy, o połowę zmniejszone obrażenia)
- Tereny wschodnie/ Kolor skóry: Ciemno-Zielony / Zwiększona odporność na
promieniowanie, chemikalia, kwasy (Dwa poziomy łatwiejsze testy, o połowę zmniejszone
obrażenia)
Efekt negatywny: Oprócz zmienionego koloru skóry nie masz też żadnego owłosienia.
Jesteś traktowany jak dziwak. Wszystkie testy komunikacji, handlu, perswazji itd. z
innym człowiekiem są o trzy poziomy trudniejsze. Do tego jest mała szansa, że nie
zostaniesz wpuszczony do podziemnych miast. Ktoś może uważać Ciebie za szpiega
Kohorty albo jedno z Dzieci Novy!
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CZYSTE OCZY
Stan psychiki: +5
Koszt: 20 PW
Opis fabularny: To był wielki błysk, Kohorta testowała jedną z broni... akurat spojrzałeś
się w niebo gdy koledzy z dzieciństwa szukali w piasku małej miniaturki żołnierzyka. Od
tamtej pory twoje oczy nie mają koloru, są szklisto białe... .
Efekt pozytywny: Widzisz w ciemnościach tak jak w dzień.
Efekt negatywny: Ludzie którzy Ciebie spotykają uważają Ciebie za dziwaka. Wszystkie
testy komunikacji, handlu, perswazji itd. z innym człowiekiem są o dwa poziomy
trudniejsze.

GRZYB NASKÓRNY
STAN PSYCHIKI: +15
Koszt: 25 PW
Opis fabularny: Mieszkanie pod ziemią, a szczególnie w pustych szybach jakiejś starej
kopalni nie zawsze jest dobrym pomysłem. Szczególnie gdy na ścianach od dzieciństwa
towarzyszyły Tobie dziwne, jasne i duże grzyby. Dzieci natomiast lubią czasem przegryźć
coś ze ściany... .
Efekt pozytywny: Twoja warstwa rogowa naskórka jest kilkukrotnie grubsza niż u
przeciętnego człowieka, a wszystko za sprawą jasnego grzyba, który obrósł Ciebie
całego. Dzięki jego warstwom partyzant dostaje +15 pkt. do stałej wartości PB.
Efekt negatywny: Same warstwy grzyba dość sporo ważą dlatego twój udźwig
automatycznie zmniejsza się o 1/3 Twoich możliwości

ŻELAZNY ORGANIZM
STAN PSYCHIKI: +5
Koszt: 10 PW
Opis fabularny: Tam skąd pochodzisz nie wybrzydzało się jeżeli chodzi o jedzenie i
picie. Prawdę mówiąc, jadło się wszystko co nie było w stanie uciec za daleko lub
fizycznie przebić Ci żołądek. Dlatego kiedyś zjadłeś garść takich draży, czekaj! A może to
były jakieś tabletki albo pigułki? Albo to był ten jasno zielony szlam z kałuży, koło takiej
pustej beczki... .
Efekt pozytywny: Zjesz wszystko i wszystko będzie Ci smakować. Jesteś też bardzo
mocno uodporniony na trucizny. (Dwa poziomy łatwiejsze testy)
Efekt negatywny: Nie czujesz smaku. Nie możesz się upić. Więcej złych wiadomości już
nie dasz rady wziąć na klatę.
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NARODZINY PARTYZANTA

REPUTACJA, EGOIZM I ALTRUIZM
Co
w
świecie
Horyzontu
jest
ważniejszego od BT? Reputacja synu! Bez
niej nikt Ci nie pomoże jeżeli będziesz prosił o
cokolwiek,
kogokolwiek.
Bez
niej
nie
dostaniesz sie do konkretnego syndykatu. Bez
niej synu nawet nie dostaniesz szklanki wody
od podróżnego, gdy ten zobaczy na twej
twarzy grymas mordercy i gwałtownika.
Dlatego przedstawiamy wam poniżej system
reputacji jaki panuje w świecie Ho. Gracz
posiadać będzie dwa główne filary Reputacji.
Postawa wobec prawa oraz postawa
wobec moralności. Poprzez swoje wyboru
gracz zdobędzie wiernych sojuszników jak i
zaciekłych wrogów.
Poniżej przedstawiam przykład postępowania osób o konkretnym charakterze, a kolejny
wykres przedstawia stopnie reputacji możliwe do osiągnięcia w trakcie przygód w świecie
Horyzontu. Każdy stopień określany jest przez odpowiednią ilość zdobytych punktów
które z kolei przyznaje Starzec podczas sesji za wykonane konkretne czynności.
MORALNOŚĆ

PRAWO

Dobra

Praworządny

" ... i podał jej resztki wody z butelki. Widział
bowiem, że nie piła od dobrych kilku dni. Nie
myślał o tym, że i jemu na pewno nie
wystarczy."

"... łączą nas więzy krwi bo jesteś moim
bratem ale za swoje przestępstwa
odpowiesz przed prawem."

Neutralny

Neutralny

"... zapytał się jej czy ma coś w zamian.
Powiedziała, że odda mu najcenniejszą rzecz
jaką ma. Zgodził się. Mimo, że może mu
wtedy nie wystarczyć."

"... jesteś moim bratem więc gdy prawo
będzie Ciebie ścigać nie pomogę mu, ale
też nie przeszkodzę."

Zły

Chaotyczny

"... zapytał się jej czy ma coś w zamian.
Powiedziała, że ma. Nie zastanawiał się
nawet kiedy wziął co miała i poszedł dalej.
Zostawiając ją na pastwę pragnienia i bez
najcenniejszej rzeczy jaką miała."

"... prawo jest dla frajerów!
Spierdalamy!"
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PRZED TOBĄ COŚ CO ZAWSZE
BĘDZIE NIE DOKOŃCA TAKKIE
JAK SOBIE TO WYOBRAŻAŁEŚ.
PRZED TOBĄ MECHANIKA
SYSTEMU HO. MAM NADZIEJE,
ŻE CHOCIAŻ POŁOWA Z WAS
BĘDZIE JĄ UŻYWAĆ! OOO!
ŻYCZENIE!
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MECHANIKA

Witamy w sercu Horyzontu. To tutaj kryją się najbardziej złożone a zaraz proste
mechanizmy które pozwolą wam przemierzać całe połacie planet w poszukiwaniu
schronienia, sławy oraz najczęściej, będą narzędziem które pozwoli wam przeżyć. Więc
nie tracąc czasu na zbędne ceregiele, o to mechanika Horyzontu!
Przy nie których punktach będzie dopisek [PRO]. Będzie on oznaczał, że ta zasada
obejmuje graczy i mistrzów gry którzy wolą bardzo realistyczny świat jak i zasady. W
każdym razie, w żadnych wypadku nie są to obowiązkowe zasady.

UŻYWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Używanie umiejętności będzie związane z pewnymi bardzo prostymi
mechanizmami. Mianowicie wszystkie statystyki, jak już wyżej zauważyliście, są podane
w dziesiątkach. Więc najważniejszą kością do gry w HO będzie k100.
MG przed podaniem trudności musi się zastanowić dla kogo to by była rutynowa
czynność. Dla łatwości posłużę się dzisiejszym realiami i na przykład umiejętnością
elektryka. Przedstawię to w czterech punktach aby zobrazować wzrastający poziom
trudności:
I. Coś co może zrobić każdy średnio rozgarnięty gimnazjalista jak się zastanowi czyli
zapalenie jabłkiem żarówki to trudność 50 pkt. ?
II. Wymiana korków, podłączenie trójfazy to rzeczy które są standardową czynnością dla
kogoś kto się tym interesuje np. człeka z technikum elektronicznego to 75 pkt. ?
III. Zaprojektowanie układu z 20 elementami na prądzie trójfazowym to nie lada zadanie
wymagające inżyniera czyli 125 pkt. ?
IV. Tutaj chyba się nie znam wystarczająco na prądzie, ale jeśli coś jest naprawdę
hardkorowym wyczynem daj temu 150 pkt. ?
Po ustaleniu trudności odejmij wartości cechy i umiejętności, zaokrąglij do pełnych
dziesiątek (góra dół zależy od Ciebie) i podaj trudność graczowi wg tabelki jakie to jest
dla niego właśnie dla niego i nigdy nie wachaj się powiedzieć, że są idiotami bo nie wzięli
elektryka do drużyny, więc to jest dla każdego z nich Gigantyczny problem.

POZIOMY TRUDNOŚCI
Następnie wyobraźmy sobie taką sytuacje, że nasza postać musi wspiąć się na
skałę. Mistrz gry ustala poziom trudności z poniższej, uniwersalnej tabelki (określonej w
procentach) którą może modyfikować w zależności od różnych czynników. Na przykład
takich jak padający deszcz, zmęczenie bohatera, brak odpowiednie ekwipunku itd.
Wtenczas dodaje do poziomu trudności np. normalnego (75 pkt.) + 5 pkt. za padający
deszcz i ogłasza wszem i wobec iż poziom trudności to 80 pkt.
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MECHANIKA
Łatwy
Normalny
Problem
Wymagający problem
Gigantyczny problem
Zemsta MG

50
75
100
125
150
200

Wtedy gracz sprawdza ile ma wytrzymałości (10 pkt.) i czy ma umiejętność
wspinaczkę (5 pkt.) sumuje to (15 pkt.) i rzuca kością k100. No! Na kości wypadło mu
70 do tego dodaje swoje 15 i jego wynik to 85 pkt. Poziom trudności wynosił 80 pkt.
więc gracz Edward zdał test wspinaczki w deszczu o 5 pkt. i tym samym wdrapał się na
górę. Ten schemat można przedstawić w krótki równaniu.
Statystyka główna + umiejętność + 1k100
nałożonego testu przez MG.

=

Wynik który ma być wyższy od

UWAGA! Jeżeli gracz nie ma wykupionej umiejętności, a chce ją przetestować
otrzymuje dodatkowy ujemny modyfikator w postaci 50 pkt.

UŻYWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZECIWSTAWNYCH
Jeżeli nasz gracz Edward będzie chciał ukryć się przed niepożądanym wzrokiem
poszukujących go ludzi Zardzewiałem Ręki, będzie musiał wykonać przeciwstawny test
ukrycia. Do tego będą mu potrzebne umiejętności kamuflażu i jego statystyka zręczności
która odpowiada powyższemu działaniu. Tak więc Edward dodaje sobie umiejętność do
zręczności, co w jego wypadku to 0 z kamuflażu czyli -50 pkt. z karą za nieposiadanie
żadnych punktów w testowanej umiejętności...
... i +15 z statystyki zręczności. Czyli wychodzi mu -35 pkt. Dlatego jedyne co mu
pozostaje to wykonać rzut k100. Kości się poturlały. Wypadło mu 50. W tym momencie
poziom trudności dla żołnierzy ZR, aby dojrzeć Edwarda, to 15 ponieważ:
-50[Kamuflażu] + 15[Atrybut ZR] + 50[Rzut 1k100] = 15% poziom trudności
kamuflażu.
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NO, TO NATOMIAST MIEJSCE BĘDZIE
PEWNIE UCZĘSZCZANE PRZEZ WAS
NOTORYCZNIE, AŻ DO
OBRZYDZENIA! ALE NIE MA CO SIĘ
DZIWIĆ, W KOŃCU DOBRY SPRZĘT W
CZASIE PRZYGODY TO PODSTAWA,
CO NIE?
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UWAGA!
Tylko samobójcy w tych czasach nie noszą broni, ani nie
potrafią jej używać. A zgodnie z tą maksymą trzeba
przedstawić wam sprzęt jaki będzie możliwy do użycia w
czasie waszych przygód. Nie jest tego mało, więc skupcie
się.

Oprócz Ekwipunku na start (strona
dalej), każdy gracz otrzymuje 150 BT
które może zachować na swojej karcie
Buy-Tek lub wydać w magazynach.
Może też oddać koledze obok.
Naprawdę!

SYSTEM PŁATNICZY
Pieniądze jako główny środek płatniczy przestał istnieć. Dlatego często można znaleźć
walające się po ziemi dolary lub euro. Jednak ludzkość szybko znalazła coś co można było
użyć jako środka zastępczego. Wcześniej wynalezione przez pewnych ludzi Buy-TEK
[BT](czyt. bajtek) zajęły pierwsze miejsce na liście środków płatniczych dla wszystkich
ludzi jak na ziemi tak i na koloniach.
Wcześniej generowane przez komputery stacjonarne BT stały się prostym sposobem na
utrzymanie jako takiej ekonomi i sposobem płatniczym dla wszystkich. Mimo, że wiele
syndykatów jest z innymi w stanie cichej wojny to jednak ujednolicenie waluty do BuyTEK'a było zaakceptowane przez wszystkie strony.
Aby używać BT trzeba posiadać specjalną kartę magnetyczną na której są rozliczane i
zapisywane wszystkie transakcje. Takie karty nie są przypisywane do właścicieli.
Wszystko to dlatego iż śmiertelność ludzi jest na wysokim poziomie, więc taki układ
sprawy daje możliwość wykorzystania przez kogoś innego karty z BT która została
właśnie znaleziona przy upieczonych zwłokach byłego posiadacza. W ten sposób
syndykaty mają możliwość stałego kontrolowania ilość BT na "rynku".
Aby zdobyć taką kartę wystarczy zgłosić się do punktu rekrutacyjnego jakiegokolwiek
syndykatu lub do którejś z ich siedzib. Tam, za przysłowiowy grosz, interesant otrzymuje
na własność kartę Buy-TEK. Oczywiście przelewanie środków z kart znalezionych jest
możliwe w punktach posiadających specjalnego pulpity transakcyjne. Chyba, że
posiadacz BT ma tarcze energetyczną z modyfikacją przelewania z karty na kartę
funduszy. W tym momencie gdy ta pierwsza możliwość przelewu kosztuje
zainteresowane 5 procent kwoty przelewanej, to ta druga jest całkowicie za darmo.
Jeżeli chodzi o sprawdzanie ilości BT na kartach, jest to możliwe dzięki zainstalowanemu,
w większości egzemplarzach tarcz energetycznych,
czytnikowi danych. Dzięki tej
metodzie można też odczytać elektronicznie zapisane dokumenty, na przykład Republiki
Narodów.
Wizualizacja danych osobowych lub ilości BT pojawia się przed użytkownikiem dzięki
wykorzystaniu pola elektromagnetycznego jego T.E.
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PANCERZE
Mimo, że społeczeństwo przyzwyczaiło się i zaakceptowało tarcze energetyczne, które
stały się tak pospolitym narzędziem jak zegarki, pancerze i zbroje nie zostały
zapomniane. Owszem, co zamożniejszych, stać na tarcze energetyczne klasy pierwszej,
które zastępują jakąkolwiek blachę na sobie ale osób o takim zasobie pieniędzy nie jest
za wiele. Dlatego dobry pancerz w tych czasach nie jest zły.
Działanie
Jak działa pancerz w Ho?. Otóż nałożony pancerz powiększa Twój standardowy Próg
Bólu (P.B.). Tak więc każdy gracz zaczynający z 100% progiem bólu, mając na sobie
Skórzaną kurtę, powiększa go o 20 pkt. Jeżeli gracz oberwie dajmy na to z kałacha za 50
pkt. przez T.E. przejdzie 30 to skórzana kurtka przyjmie na siebie jedynie wartość swojej
wytrzymałości czyli 20. W ten o to sposób gracz otrzymuje na Próg Bólu 10 pkt. a kurtka
nadaje się już tylko do naprawy. Stan zepsucia pancerza określany jest ilością przyjętych
obrażeń.
Zasady Specjalne i Naprawa
Te punkty określają dodatkowe modyfikacje ujemne lub dodatnie dla testów na
wymienione umiejętności oraz ewentualne inne modyfikacje wpływające na postać gracza
które posiada dany rodzaj pancerza oraz określają umiejętność oraz poziom trudności
który należy wykonać aby taki pancerz naprawić.
Rodzaje i opisy

SKÓRZANA KURTA
Kurtka wykonana z utwardzanej skóry lub skóry upranej w chemicznych związkach
utwardzających. Nie zależnie od sposobu wykonania jest wygodna i łatwa do modyfikowania
w dodatkowe elementy takie jak blacha osłonowa na plecy lub kawałek bębna od pralki na
ramieniu.
Niestety prócz samej wygody i łatwej możliwości przeróbki nie jest to dobra osłona przed
jakąkolwiek bronią.
Zasady Specjalne: Brak
Naprawa: Mechanika, Poziom testu: ŁATWY
Materiały: utwardzone kawałki skóry

MODYFIKOWANA SKÓRZANA KURTA
Podstawą tego pancerza jest Skórzana Kurta do której doczepione są dowolne modyfikacje
zewnętrzne, takie jak blacha na klatce piersiowej, blacha na plecach, elementy stalowe na
ramionach lub kawałki kolczugi luźno przewieszone w okolicach pach.
Zasady Specjalne: Brak
Naprawa: Mechanika, Poziom testu: ŁATWY
Materiały: utwardzone kawałki skóry, kawałki blachy lub innego metal
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KASTET
Tego rodzaju broń biała to podstawa dla każdego prawdziwego barowego twardziela. Jest to przeważnie
kawałek metalu z otworami na palce który zaciska się w pięści. Często taki kastet jest polepszany o dodatkowe
kolce bądź wystające małe elementy aby zwiększyć zadawany ból.
Jeżeli gracz zażyczy sobie wykonanie takich urozmaiceń to obrażenia dodatkowe mogą wahać się w przedziale
od 1 do 5 punktów procentowych. Trudność testu wykonania takiej przeróbki ustala Starzec.
Zasady Specjalne:
Szybka +15 inicjatywa
Prosta - nie możliwa do zepsucia
Ręczna - odnosi się do umijętności Walka Wręcz.
Wytrzymałość: Naprawa: KIJ
Solidny, długi i prosty kij to w rękach doświadczonego wojownika nieliche narzędzie zbrodni. Oczywiście nie
każdy kij nadaje się do zabijania, ale kije o których tutaj mówimy to dorodne kawałki drzewa które niejednemu
mogły by wybić wszystkie zęby. Ale trzeba się śpieszyć, bo te kije lubią często się łamać.
Zasady Specjalne:
Szybka +5 inicjatywa
Wytrzymałość: 70-100
Stopnie uszkodzeń: I, IV
Naprawa: nieopłacalna
PRĘT
Wbrew wszelkim pozorom ta stalowa wersja kija jest bardzo powszechna wśród społeczeństwa którego nie stać
na zakup czegoś lepszego, a ma nadzieje aby obronić się przed czymś większym niż tylko zmutowanym
szczurem. Podsumowując, miecz to może i nie jest ale na pewno więcej wytrzyma nić kij.
Zasady Specjalne:
brak
Wytrzymałość: 95-100
Stopnie uszkodzeń: II ( - 5 obr. ) III ( -7), IV
Naprawa: nieopłacalna

HORYZONT

45

MAGAZYNY

TRZY RODZAJE
Broń lekka jest najbardziej popularna i wręcz rozchwytywana w
ogarniętym wojną układzie słonecznym. Małe gabaryty, względna
wytrzymałość i rozsądne obrażenia, które można modyfikować
odpowiedni rodzajem amunicji. To wszystko sprawia, że tak jak
na ziemi tak i na wszystkich koloniach, broń lekka jest najczęściej
używana wśród cywili jak i słabo rozwiniętych grup społecznych.
Do broni lekkiej zaliczamy także łuki, kusze, wyrzutnie
oszczepów, a nawet proce.
Cena, dostępność i naprawa większości tego typu broni sprawia, że nie ma osoby która
nie nosiła by przy dupie czegoś w razie W.

Broń Wsparcia jest najczęściej spotykany wśród zawodowych żołnierzy,
dobrze wyszkolonych zwiadowców lub szybkie oddziały partyzanckie.
Wszystko to ze względu na cenę amunicji i utrzymanie giwer w dobrej
kondycji. Tu nie chodzi o umiejętności w obsługiwaniu się sprzętem, bo
nacisnąć spust każdy dureń potrafi. Ale problem tkwi w naprawie i
konserwacji. Tylko dobrze wyszkoleni zawodowcy są w stanie rozebrać
jakąkolwiek broń wsparcia aby ją wyczyści i podmienić zużyte lub
uszkodzone części, a cena takiej usługi nie jest mała.
Dlatego posiadanie takiego sprzętu wiąże się z kosztami które dla niektórych ludzi mogą i
są zbyt duże. Nie wspomnę już o ilości amunicji jaka jest wypluwana przy nieostrożnym
naciskaniu spustu. To wszystko kosztuje, bo za wysoki poziom bezpieczeństwa trzeba
zapłacić.
Dlatego dwa razy się zastanów zanim wybierzesz tego rodzaju giwery.

Broń Ciężka to najrzadziej używany typ uzbrojenia w
świecie Ho. Głównie ze względu na wysokie ceny
amunicji oraz częste prototypowe rodzaje broni. Stare
egzemplarze
wyrzutni
rakiet
na
ładunki
konwencjonalne praktycznie zostały wyparte przez
nowe technologie. Jednak ich jakość i wykonanie nada budzi wiele zastrzeżeń.
Często jeszcze widać jakieś małe grupki lub oddziały uzbrojone w stare wyrzutnie rakiet
LAW albo RPG, bo te mają nikłe prawdopodobieństwo zabicia swojego użytkownika,
czego z kolei nie można powiedzieć o nowych technologiach. Dajmy na to, wyrzutnia
plazmy Wiking. Podobno w kilku przypadkach użycia, strzelający został poparzony
plazmą w momencie wystrzału. Czy jest to prawda? Niewiadomo, ale jedno jest pewne.
Nikt tego nie potwierdził, ani też nie zaprzeczył.
Jeżeli natomiast chodzi o broń ciężką maszynową. Tutaj głównie w grę wchodzi cena
amunicji która rozchodzi się w mgnieniu oka jak i cena samej broni, która czasem
dochodzi do sum które po prostu dla zwykłych śmiertelników są nieosiągalne.
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DA M44

"Dziurawiec"

Typ: Rewolwer

Produkcja: DieArm, U.S.A.

Tryb ognia: Pojedyńczy

Opis: Ten solidny kawałek broni to odpowiedź na co raz cięższe i
wytrzymalsze pancerze. Diema Arms postanowiło stworzyć broń lekką
która śmiało będzie mogła konkurować z cięższymi braćmi i siostrami.
Ten rewolwer to świadectwo, że rozmiar nie zawsze idzie w parze z
mocą.

Zasady specjalne:
->Lekka +5 inicjatywa
->Kawał gnata +10% dodatkowych obrażeń do Progu Bólu gdy Przeciwnik posiada jakikolwiek pancerz
Zacięcie: 00-05 Wytrzymałość: 95-100

P.M. 03

"Wilk"

Typ: Pistolet Maszynowy

Produkcja: FMAU, Francja

Tryb ognia: Seria

Opis: Ta broń powstała na bazie pistoletu maszynowego 02 który był
najczęściej używaną bronią osobistą wśród techników i ochrony obiektów
w czasie III wojny korporacji. I właśnie na jej bazie powstał "wilk".
Zasady specjalne:
-> Lekka +5 inicjatywa
-> Krótka zmodyfikowana lufa +5 do poz. trudności trafienia podczas
strzelania serią (każdy nabój z osobna)
Zacięcie: 00-08 Wytrzymałość: 92-100

D.E. MOD2
Typ: Pistolet

"New Eagle"
Produkcja: U.S.A.

Tryb ognia: Pojedyńczy

Opis: Ten pistolet to próba powrotu potęgi jakim był, w dawnych
czasach, słynny Desert Eagle. Zmodyfikowana lufa, powiększony
magazynek i kilka inny mniejszych modyfikacji technicznych pozwoliło
na wejście i pozostanie na rynku broni długi, długi czas.
Zasady specjalne:
-> Kawał gnata - (+15) dodatkowych obrażeń do P.B gdy Przeciwnik posiada pancerz.
Zacięcie: 00-07 Wytrzymałość: 90-100
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WYPOSAŻENIE
W tej części magazynu czeka Ciebie wszystko to co nie
jest pancerzem ani bronią. Znajdziesz tutaj żywność, leki,
implanty, wszelkiego rodzaju elektronikę i wiele innych rzeczy
które mogą Ci się przydać w czasie podróży lub po prostu będą
dobrym towarem na sprzedaż albo wymianę.
Więc jeżeli od dzieciństwa miałeś smykałkę do handlu i
chcesz po prostu wiedzieć ile co kosztuje, zapraszam!
UWAGA!
Za nim jednak rzucisz się na sprzęt jak szczerbaty na suchary
przyjrzyj się co kupujesz. Otóż przedmioty znalezione podczas
przygód lub na straganach będą posiadały określoną JAKOŚĆ.
Ten atrybut wpływa na szybkość zepsucia sprzętu w trakcie jego
użycia. Dlatego za każdym razem gdy sprzęt będzie używany
użytkownik będzie musiał wykonać rzut aby sprawdzić czy po
wykonaniu pracy, narzędzie się po prostu nie zepsuło. Na jakość
ma wpływ wiele czynnik takich jak wiek urządzenie,
przechowywanie, firma, skomplikowana budowa, ochrona zewnętrzna itd. Jednak
ostateczną jakość sprzętu określa Starzec. Urządzenie zepsuje się gdy użytkownik po
rzucie kością k100 zmieści się w procentach przypisanych do jakości urządzenia. Aby
natomiast naprawić urządzenie które się zepsuje należy użyć domyślnej umiejętności i
wyrzucić więcej niż urządzenie ma procent na jakości. Poniżej znajdziesz dodatkowe
zasady i tabelkę przedstawiającą bazę Jakości sprzętu.
-> Stan urządzenia pogarsza się o kolejne 5% za każdym razem gdy zostanie
naprawione.
-> Jeżeli Starzec uzna, że sprzęt ma już kilka dodatkowy lat za sobą do bazowej np.
Kiepskiej jakości, według własnego uznania dodaje dowolną modyfikację procentową aby
pogorszyć jej stan.
-> Przedmiot nie może mieć lepszej jakości niż Dobra czyli bazowe 5%.
-> Jakość oczywiście znacząco wpływa na cenę, ale to będzie się dziać według uznania
Starca.
-> Efekt zepsucia Starzec ustala sam. Urządzenie mogło na przykład wybuchnąć, zjarać
się, przepalić itd.
-> Ceny tutaj podane są umownymi cenami za sztukę. Duże miasta będą miały trochę
niższe ceny niż małe mieściny. Starzec powinien sam ostatecznie podejmować decyzję co
ile kosztuje.
STOPNIE JAKOŚCI

BAZOWY POZIOM JAKOŚCI

KIEPSKA
BEZ UWAG
DOBRA*

25
10
5

*Wszystkie przedmioty w tym Magazynie są na poziomie
DOBRYM.
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ELEKTRONIKA
Dobra, to może zaczniemy od najbardziej delikatnego
sprzętu. Tak, chodzi mi tutaj o wszelkie urządzenia
elektroniczne. O tego typu sprzęt trzeba cholernie mocno
dbać i traktować go z szacunkiem. Elektronika nie lubi brudu,
kurzu, wilgoci, chamstwa i złego traktowania.
Ale żeby nie pokazywać każdego sprzętu z osobna, bo wtedy
stracilibyśmy wiele cennego czasu, przedstawię go w grupach.
Tak będzie łatwo szybko i prosto. To co? Zaczynamy?

Noktowizory, Okulary termowizyjne itd.
Opis: Zależnie od firmy mamy na rynku wiele tego typu
urządzeń służących do widzenia w nocy lub innych warunkach
atmosferycznych. Ale jak już wcześniej mówiłem. Jaka firma
takie urządzenie. Podobno są na rynku takie gówna, że
wyżerają oczy... .
Powszechność: Niska, Jakość: Dobra (5)
Działanie: -30/-45 do testu trafienia w Nocy. -30/-45 do
testu spostrzegawczości w nocy.

Skanery Biologiczne, Chemiczne, Liczniki Geigera,
Cyfrowy mikroskop, Mierniki poziomu energii itd.
Opis: Te cacuszka powinny być obowiązkowo rozdawane
każdej karawanie lub grupie poszukiwawczej która wyrusza w dalszą podróż po tej
biednej ziemi. Wykrywają określone związki chemiczne, biologiczne czy nawet
promieniowanie, w zależności od zakresu działania danego urządzenia. Potrafią uratować
dupę czasami lepiej niż jakikolwiek pancerz.
Powszechność: Niska, Jakość: Dobra (5)
Działanie: -90% do testu wykrywania danego związku chemicznego, biologicznego,
promieniowania.
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NAZWA

CENA

WAGA

DZIAŁANIA

Noktowizor
Okulary termowizyjne
Skaner biologiczny
Skaner chemiczny
Licznik Geigera
Cyfrowy mikroskop
Miernik poziomu energii
Detektor ruchu
Czujniki ruchu
Wykrywacz metali
Wykrywacz ciepła
Wykrywacz energii
CB radio
Krótkofalówka
Zest. komunikacji bezp.
Elektroniczny klucz
Zaawansowane
wytrychy
Dekoder
Podsłuch
Kamerka szpiegowska
Lornetki cyfrowe 3D
Komputer stacjonarny
Laptop
Tablet
Akumulator kwasowy
Akumulator żelowy
Akumulator plazmowy
Akumulator fuzyjny
Bateria alkaliczna
Bateria plazmowa
Bateria fuzyjna

80
120
70
75
55
150
50
95
55
50
65
55
85
75
95
240
205

0,25 kg
0,25 kg
1 kg
1,5 kg
1 kg
1 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg
1,5 kg
1 kg
1 kg
0,5 kg
0,25 kg
0,5 kg
0,25 kg
0,25 kg

-30 trafienie w nocy/-30 spostrzegawczość w nocy.

200
65
75
95
40
50
35
150
250
300
350
10
50
100

0,25 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
3 kg
1,5 kg
0,5 kg
15 kg
20 kg
30 kg
40 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,25 kg

w opisie

-45 trafienie w nocy/-45 spostrzegawczość w nocy.
-75 test wykrywania związku biologicznego
-75 test wykrywania związku chemicznych
-75 test wykrywania promieniowania
-90 test wykrywania związku biologicznego
określa poziom energii danego urządzenia
spostrzegawczość 80 punkt. test na wykrycie.
spostrzegawczość 95 punkt. test na wykrycie.
zasięg 25 m.
zasięg 20 m.
zasięg 15 m.
w opisie
w opisie
w opisie
-50 do hakowania
-50 do elektroniki przy włamywaniu (panele, zamk.
elekt.)
w opisie
w opisie
-30 do testów spostrzegawczości
-45 do testów informatyki
-30 do testów informatyki
-15 do testów informatyki
w opisie
w opisie
w opisie
w opisie
w opisie
w opisie
w opisie
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INŻYNIERIA MECHANICZNA (DRONY, ROBOTY, IMPLANTY, MANIPULACJA DNA)

DRON ZWIADOWCZY

Cena: 320

Opis: Pierwsze w pełni użyteczne drony zwiadowcze, mające wszystkie atesty
i pozwolenia najbogatszych państwa, jednostek wojskowych i instytutów
technicznych powstały w SoNHy Corp. I właśnie tylko tej firmy możesz u nas
takiego kupić.
Zasilanie: (preferowany) Akumulator plazmowy
Uzbrojenie: Broń lekka (dowolna broń lekka)
Podzespoły systemowe (umiejętności): Skaner (spostrzegawczość) 80, Lewitacja
(+50 trudności do testu trafienia) Broń lekka 15
Próg Bólu: 80

Tarcza energetyczna: 100

DRON BOJOWY

Refleks: 45

Cena: 550

Opis: Jeżeli natomiast chodzi o bojówki to każdy kraj już z osobna
modyfikował swoje wersje dronów. Zależnie czy była potrzeba do
rozpędzania tłumów czy wysłania na front do innego klimatu.
Zasilanie: (preferowany) Akumulator plazmowy
Uzbrojenie: Broń ciężka (dowolna broni ciężka)
Podzespoły systemowe: Skaner (spostrzegawczość) 40, Lewitacja (+25 trudności do
testu trafienia) Broń lekka 30
Próg Bólu: 100

Tarcze energetyczne: 150

DRON STRAŻNICZY

Refleks: 25

Cena: 700

Opis: Tego rodzaju drony są najczęściej używane przez prywatnych
użytkowników. Dlaczego tak? Bo większość rządów konkretnych państw nie
potrzebuje do ochrony maszyn gdyż są one za drogie, a po za tym nadal
mają swoje prywatne armie za publiczne pieniądze.
Zasilanie: (preferowany) Akumulator fuzyjny
Uzbrojenie: Broń lekka (dowolna broń lekka)
Podzespoły systemowe: Skaner (spostrzegawczość) 40, Lewitacja (+10 trudności do
testu trafienia) Broń lekka 30
Próg Bólu: 150

Tarcze energetyczne: 150

Refleks: 10
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OKIEM OCALAŁEGO
ŚWIAT HORYZONTU JEST TAK OLBRZYMI, ŻE ŻAL
DUPE ŚCISKA, IŻ MUSIAŁEM UMIEŚCIĆ TUTAJ
JEDYNIE ZARYZY "WIDOKÓW". GDYBYM ZROBIŁ
INACZEJ BYŁO BY ZBYT WIELE STRON DO DRUKU,
OJ ZBYT WIELE.
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OPOWIADA: SNOPS
Handlarz Towarami

2116 r.
STARY KONTYNENT
Każdy dzień to piekło. Walka z pogodą oraz z brakiem pożywienia i wody. Walka z
przeciwnościami losu takimi jak bandyci, mutanty, żołnierze Kohorty oraz z syndykatem
który dołączył się do pierwszego wroga całego rodzaju ludzkiego, Rdzawą Ręką.
Ten czas, to czas gdy ludzkość znajduje schronienie pod ziemią. Gdy przez tereny
europy jak i obu ameryk podróżuj samotnicy, próbujący połączyć koniec z końcem.
Opuszczone miasta zamienione w ruiny. Lasy po których chowają się setki a może i
nawet tysiące uciekinierów z miast i miasteczek. Podziemne tunele i groty, jamy i
jaskinie, piwnice i przedwojenne bunkry zamienione w miasta i miasteczka. A wszystko
tylko dlatego, że tak bezpieczniej, bo
"tak nas nie znajdą".

NIEMCY
Ten kraj nie różnił by się niczym od pozostałych
gdyby nie to, że nad nim został zestrzelony (pierwszymi i
Słuchaj...
ostatnimi, użytymi w tej wojnie, głowicami atomowymi)
jedyny ciężki krążownik kolonizacyjny Kohorty. Jego
Na tereny Niemiec lepiej nie
wielkość przed uderzeniem w ziemie można oszacować od
wybierać się samotnie. Bo z
tego co mi wiadomo, nie tylko
2 do 4 km długości. Ale w tym przypadku wielkość nie
rozszerzyły się tam grupy
miała większego znaczenia. Okazało się bowiem, że
mutantów ale znacząco wzrósł
krążownik posiadał na swoim pokładzie dziwną bakterię,
kanibalizm między ludźmi. Do
jakiegoś rodzaju wirusa który po zetknięciu z żyjącymi
tej pory nikt nie potwierdził tej
informacji. Ciekawe dlaczego?
formami życia zaczął mutować, a w skrajnych warunkach,
przejmował kontrole nad ofiarami. Ocalali nazwali ten
związek B16, od miejsca i roku zestrzelenia krążownika.
Od tamtego momentu Berlin jak i większa część Niemiec włączając w to zachodni
fragment polski, został bardzo mocno skażony. Do tego stopnia, że ponad 90 % ludności
z tamtych okolic jest określona jako zarażona i oceniona jako standardowe zagrożenie
życia dla kogokolwiek kto będzie musiał przejść tamte okolice. [Więcej informacji o
zarażonych znajdziecie w dziale wróg nr.1. ]
Pojawiają się też plotki, iż zmutowani ludzie zbierają się w grupy, a nawet małe
społeczności. Mają swoich przywódców i nawet swoje własne cele. Jednak nikt nie wiem
czy współpracują z najeźdźcą czy nie. Niemcy stały się zagrożonym terenem, na którym
życie odliczane jest nabojami.
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OBCY
MJR.DR. MAREK MORAWIECKI
Stosunki dyplomatyczne i Wywiad Rzeczpospolitej Narodów

SUARI
Powiem tak. Co my o nich wiemy? Tak na
dobrą sprawę to nic oczywistego. Gdy pierwszy
raz mieliśmy z nimi kontakt w poprzednim
stuleciu, wydawali się bardzo życzliwą i uczynną
rasą. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że
przewyższają nas swoją technologią o setki jak
nie tysiące lat. Dlatego też dziwiliśmy się,
dlaczego tak chętnie dzielą się z nami tą
technologią. I dlaczego ciągle powtarzali, że
najważniejsza jest przyszłość ziemi i nie można
doprowadzić do tego aby ambicje jednostki
przysłoniły dobro naszej planety. Wtedy nie
wiedzieliśmy o co im chodzi.
Niestety teraz już wiemy. Chcieli nas jak najlepiej
przygotować przed nadejściem Kohorty. Prócz tej
informacji jednak nie dowiedzieliśmy się od nich
niczego innego. Skąd o tym wiedzieli? Czy mieli
w tym jakiś swój udział lub korzyści? I czy
wiedzą co mamy z tym fantem zrobić?

POLITYKA
Ta rasa jest stricte demokratyczną populacją
która osiągnęła tak wysoki poziom rozwoju, że
praktycznie zaprzestała jakiejkolwiek działalności naukowej. Posiadają swoją radę która
składa się z kilkunastu przywódców pewnych okręgów które są wyszczególnione lecz
znane tylko dla nich. Czy posiadają przywódcę?
Wszelcy dyplomaci pracujący z tymi istotami nie zdołali dowiedzieć się więcej na ich
temat. Wszelkie próby rozmowy kończyły się u każdego Suari tak samo. Informacją, że
teraz jest najważniejszy los naszej planety, a nie historia i model społecznych ich kultury,
cywilizacji.

ARMIA
W to, co teraz wam powiemy, nie wierzą wszyscy oficerowi jacy kiedykolwiek służyli w
imię obrony ludzkości. Otóż okazuje się, iż nasi pozaziemscy sojusznicy nie posiadają
jednostek militarnych.
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To dla nas jest tak samo nieprawdopodobne jak dla was. Nawet z naszych osobistych
obserwacji nie dostrzegliśmy nigdy nawet najmniejszego przejawu agresji osobnika rasy
Suari wobec kogokolwiek. Rozumiemy jak bardzo niedorzecznie to brzmi, ale takie są
fakty.
Teraz, gdy na większości planetach toczą się zaciekłe walki, bardzo ciężko jest spotkać
jakiegokolwiek Suari. Jedynymi miejscami w których mogą przebywać, są pewnie tajne
lokacje dowódców Syndykatów lub ich wysokich oficerów. Jak do tej pory nikt nie spotkał
Suari na placu boju.

KOHORT
Wojna. Każdemu człowiekowi na ziemi,
nie zależnie od przynależności ta rasa będzie
kojarzyć się z wojną. Z tego co do tej pory
zdążyliśmy się dowiedzieć na temat tych istot,
tych obcych, to to, że działają na zasadzie
imperialistycznych przesłanek. Są jak wielkie
Imperium które podbija wszystko co stanie na
ich drodze. Jednak na naszą korzyść, jak
każda rasa, mają gnoje jedną wadę. Te
bardzo potężne istoty boją się schodzić pod
ziemię czy to do metra czy do jaskiń. Czym
jest to uwarunkowane? My ludzie nie mamy
żadnego pojęcia, ale ta wada daje nam szanse
na przetrwanie, bo zwycięstwo jeżeli w ogóle
istnieje taka szansa, jest bardzo daleko stąd.

PIERWSZE SPOTKANIE
Duże, twarde i skrajnie niebezpieczne
sukinsyny. Tak jak kiedyś dało się wygrać
wojnę ilością a nie jakością, tak teraz dwóch
żołnierzy Kohorty może bardzo łatwo załatwić
ośmiu naszych dobrze wyszkolonych żołnierzy. Póki
co nie mamy zielonego pojęcia jak te imperialistyczne świnie się ze sobą komunikują,
nawet nie wiemy czy w ogóle się czymkolwiek odżywiają. Ale wiemy tylko tyle lub, aż
tyle, że da się to gówno zabić, a to już jest wiele.
I wygląd przypomina zbitą masę która co jakiś czas przeplata się żywymi elementami
jakiegoś wewnętrznego organizmu. Nie dość, że są wielcy ( średnia wzrostu to około 2,3
m.) to jeszcze niesamowicie twardzi.
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RZECZYWISTOŚĆ NA TARCZY

PIERWSI TWÓRCY
Początek historii tarcz energetycznych sięga około roku 2020 choć chodzą słuchy,
że już III Rzesza miała wstępne plany konstrukcyjne. W każdym razie oficjalnie to zespół
amerykańskich naukowców razem z japońskimi przedstawicielami nauki stworzyli
pierwszy prototyp tarcz, klasy IV w Krzemowej Dolinie.

Jonatan Frendlyn, Joshimo Mamamoto i Mark Suska to czołowi twórcy którym ludzkość
zawdzięcza szanse jaką ta dodatkowa ochrona dała przeciwko Kohorcie. Jednak Suska
przypłacił za to życiem w trakcie jednej z prób elektromagnetycznych. Jego imieniem
nazwano jedno z laboratoriów w krzemowej dolinie, które później i tak zostało zniszczone
w czasie testów nad polaryzacją pól elektromagnetycznych klasy III.

POCZĄTKOWE PRZEZNACZENIE
Na samym początku oczywiście wszystko
miało zostać stworzone dla dobra ludzkości,
lecz potem przyszło wojsko, służby specjalne oraz
organizacje rządowe które ukryły cały projekt.

Wiesz
skąd
wiedzieć,
że
nadciąga
Kohorta? W promieniu kilku kilometrów
pada
całkowicie
łączność
radiowa,
chyba,
że
ktoś
się
wycwanił
i
pociągnął wcześniej kabel. A tak.
Nawet wyświetlacz na liczniku Geigera
zaczyna trzeszczeć. Pieprzona Kohorta.
Sram na nich. Sram na nich wszystkich…

Tarcze
energetyczne
zostały
początkowo
przeznaczone do ochrony żołnierzy na polu walki,
w trakcie szkoleń bojowych. Na samym początku
używanie amunicji ostrej było bardzo zawężone. Wszystko to dlatego aby wyłapać
wszelkie ewentualne błędy i niedociągnięcia w technologii, a ty samym ograniczyć
ewentualne ofiary śmiertelne. Dopiero po kilku latach wojsko w pełni zaczęło używać
potencjału tarcz.

W czasie ćwiczeń piechoty, naukowcy rozpoczęli opracowywanie tarcz energetycznych
mających ochraniać nie tylko ciała fizyczne ale i urządzenia oraz wszelkiej maści pojazdy
wojskowe.
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NIESPOTYKANY SUKCES
Dowódcy amerykańskich wojsk byli w tak
wielkim szoku, że rozpowszechnili tą technologię
na każdym stopniu wojskowej hierarchii. Rząd
amerykański kilka tygodni później przeznaczył
olbrzymie sumy funduszy aby tarcze wprowadzić
do użytku reszty agencji i służb cywilnych.
W ten o to sposób policja, FBI, CIA i wszystkie
inne organizacje rządowe zostały wyposażone w
tarcze energetyczne przystosowane do danego
rodzaju służby. Niektórzy poszukiwacze historii
szpiegowskich określili ten moment jako dzień w
którym obce wywiady państwa nie sprzyjającym
Amerykańcom oraz Japończykom, dostały gotową
technologię do powielenia.

UPOWSZECHNIENE TECHNOLOGI
Około roku 2028 prywatne firmy wykupiły,
a nie raz stworzyły same na wzór wojskowych,
tarcze dla osób cywilnych. Technologia zaczęła
rozwijać się w błyskawicznym tempie. Na samym
początku koszt pierwszych tarcz cywilnych był tak
wysoki, że stać na nie było tylko najbogatszych
obywateli. Jednak z biegiem lat, technologie i
komponenty zostały tak zmodyfikowane, że na
tarcze klasy IV było stać większość ludzi w
wszystkich krajach cywilizowanego świata.

UKRYTA PRAWDA
Niestety, mimo wielu zalet tarcz energetycznych, naukowcom do tej pory nie
udało się w pełni usunąć wad tych niesamowitych urządzeń.
Mianowicie każdy użytkownik T.E. jest poddawany ciągłemu promieniowaniu
dośrodkowemu pola elektromagnetycznego. Czym nowsza wersja Tarczy tym
promieniowanie jest większe. Dlaczego? Każda kolejna klasa modelu zmniejsza wielkość
urządzenia i daje też większe możliwości obronne, jednak zwiększa tym samym
intensywność promieniowania dośrodkowego.
Reasumując. Użytkownicy najnowszych miniaturowych modeli są bardziej zagrożeni
różnego
rodzaju
chorobami
wywołanymi
falami
pola
elektromagnetycznego,
dośrodkowego niż inni użytkownicy starszych wersji.
Naukowcy z niewiadomych przyczyn do tej pory nie naprawili tej bardzo poważnej wady.
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TARCZA ENERGETYCZNA klasa IV
4 klasa jest klasą najgorszą. Broni jedynie
przed bronią lekką oraz energetyczną i to w
stopniu nie całkowitym. Rozmiary takiego
urządzenia są dosyć spore więc najczęściej
jest doczepiane do paska od spodni lub do
biodra za pomocą różnych indywidualnych
metod.
Stała wartość obronna tarczy:
- 100 pkt.
Modyfikacje obrażeń:
- 30 pkt. dla obr. dla broni lekkiej na T.E.
Czas dopasowywania do użytkownika: około 2 godzin
Czas regeneracji Tarczy:
- 1 punkt na 2 godzin (energia słoneczna)
- 4 punkt na dzień (doładowanie biologiczne/organiczne)
Ilość slotów modyfikacyjnych: 4
Modyfikacje dla Manipulatorów Energii: ?
Możliwe efekty uboczne użytkowania:
- Zaburzenie snu i regeneracji organizmu SW: 15 pkt.
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MODYFIKACJE TARCZ ENERGETYCZNYCH

Fizycznie są to elektroniczne podzespoły instalowane w konkretnych wolnych
slotach T.E. w celu uzyskania dodatkowych możliwości operacyjnych. Producenci nie
widzieli sensu w tworzeniu osobnych tarcz mających unikatowe możliwości technicznie,
więc stworzyli możliwość ulepszania konkretnych modeli o dodatkowe funkcje.
Mimo, że zasada slotów wydaje się prosta, człowiek nie znający się na rzeczy, nie będzie
w stanie zmodyfikować własnej tarczy energetycznej. Ta praca musi zostać wykonana
przez specjalistów z konkretnej dziedziny. Poniższa tabelka określa klasę tarczy, rodzaj
testu jaki musi wykonać technik oraz jego poziom który musi zdać. Oczywiście poziom
testu może być dowolnie modyfikowany przez Starca.
KLASA
TARCZY

RODZAJ TESTU

POZIOM TESTU

T.E.
T.E.
T.E.
T.E.

Elektronika
Elektronika
Elektronika
Elektronika

Łatwy
Normalny
Problem
Wymagający Problem

I
II
III
IV

+
+
+
+

1k100
1k100
1k100
1k100

Podsystem płatniczy Buy-TEK [Pp]
CENA: 25
wysoka

DOSTĘPNY DLA KLAS: I, II, III, IV

POWSZECHNOŚĆ:

MODYFIKACJE STATYSTYK: brak
KOSZT UŻYCIA: brak
OPIS: Jest to standardowa modyfikacja wykorzystywana w wszystkich klasach T.E. Jako
jedyna zainstalowana została w praktycznie wszystkich dostępnych egzemplarzach tarcz
energetycznych jako podzespół podstawowy.

Podsystem Przelewów Buy-Tek [PP]
CENA: 50
wysoka

DOSTĘPNY DLA KLAS: I, II, III, IV

POWSZECHNOŚĆ:

MODYFIKACJE STATYSTYK: brak
KOSZT UŻYCIA: brak
OPIS: Ta modyfikacja umożliwia wykonywanie przelewów z karty do karty posiadając
jedynie jeden egzemplarz T.E.
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SYNDYKATY

I ORGANIZACJE

Witaj na zajęciach społecznych związanych z syndykatami i pomniejszymi
organizacjami które mają jako taki wpływ na politykę globalną, walkę z kohortą oraz
twoje czy moje życie na gruzach starego świata. Postaram się zwęzić wiadomości i
wiedzę jaką musisz przyswoić do tego stopnia aby najważniejsze fakty i informacje
zostały Tobie przekazane. Po co Ci to? No cóż, to ty przyszedłeś na te darmowe zajęcia
organizowane przez Rzeczpospolitą Narodów nie ja, więc sądzę, że sam dobrze wiesz po
co tutaj jesteś.
Więc czym są te syndykaty? Dlaczego jest to tak bardzo istotne? Może zacznijmy od
tego, że syndykaty to mówiąc inaczej korporacje, firmy a nawet spółki połączone w jeden
wielki organizm. Organizm który musi kontrolować każdy aspekt swoje "ciała" ażeby
mógł reagować na wszelkie niechciane zmiany automatycznie i precyzyjnie. Syndykaty to
wielkie wręcz kolosalne molochy polityczno-gospodarczo-mafijne które kierują się często
tylko jedną chęcią, chęcią zysku i kontroli wszystkiego i wszystkich. I bez urazy, ale taka
definicja raczej powinna Ciebie zadowolić.
POWSTANIE SYNDYKATÓW
Najpierw były małe organizacje pozarządowe, powstałe na skutek kontaktu z
obcymi. Niektóre działały nie raz jako sekty wielbiące inne rasy czy potęgę kosmosu.
Inne zaś powstały przy pomocy organizacji/rodzin mafijnych które chcąc wykorzystać
dezinformacje społeczeństwa i zmiany modelów rządów, miały nadzieje na zwerbowanie
jak najwięcej skołowanych ludzi. Prócz tego wszystkiego, szanse wyczuły największe
firmy i producenci wszelkiej maści technologii wojskowej jak i cywilnej. Na tej liście, na
samym końcu ostały się ugrupowania polityczne które czekały na odpowiednią chwilę aby
w odpowiednim miejscu ulokować swoje znajomości i pieniądze.
Po paru latach wybijające się firmy i organizacje które z kolei zaczęły posiadać w
swoich szeregach nawet polityków rozpoczęły agresywną ekspansje na rynkach i scenach
politycznych. Rozpoczął się bieg po władzę i dominację we wszystkich dziedzinach.
W niedługi czasie słabi upadli lub zostali zlikwidowani, a w najlepszym przypadku
połknięci przez co raz większe maszyny korporacyjne które rozpoczęły swój żywot jako
Syndykaty. Jednak nie można zapomnieć, że oficjalnie, za nim nastała wojna, Syndykaty
nie istniały. Dopiero w czasie III Wojny Światowej syndykaty pokazały swoje prawdziwe
oblicze.
Pierwszy syndykat który powstał, został nazwany Demokratami Linkolna, a
powstał on na terenach zajętych przez uciekinierów z ameryki, konkretnie to Irak i jego
okolice. Potem jednak, za zgodą większości przywódców państw, przejął kontrole nad
większą częścią Afryki. Drugą tego typu korporacją jest Wspólnota, która wypuściła swe
polityczne gałęzie z Francji i Niemiec tuż po Demokratach. Trzecim syndykatem została
Rdzawa Ręka która powstała kilka lat po syndykacie amerykańskim, w Rosji. Jako
przedostatnia firma, w naszej wyliczance pojawia się Korporacja Katana, organizacja
powstała na terenach Japonii. I na końcu stawki mamy Syndykat Aryjski. Nikt nie wiem
do końca kiedy powstał i czym tak naprawdę jest. Wiadomo tylko, że ma związek z
czwartą rzeszą, czymkolwiek i gdziekolwiek by ona nie była.
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LEGENDA:
Cel: Zamiary i ukierunkowanie Syndykatu przed III Wojną Korporacji.
Siedziba: Oficjalna siedziba reprezentująca ramie Syndykatu. Dane wywiadowcze
pochodzą z okresu przed ostatecznym uderzeniem Kohorty.
Sojusz: Syndykaty z którymi wspólnie prowadzone są badania, działania dyplomatyczne,
handlowe lub rozwojowe. Dane wywiadowcze pochodzą z okresu przed ostatecznym
uderzeniem Kohorty.
Wojna: Syndykaty przeciw którym prowadzone są działania militarne, szpiegowskie oraz
sabotażowe. Dane wywiadowcze pochodzą z okresu przed ostatecznym uderzeniem
Kohorty.
Skolonizowane Planety: Planety na których Syndykaty posiadają swoje kolonie, po III
WK. Procenty wskazują nie na ilość zaludnionej planety przez dany Syndykat, lecz
szacunkowy procent władzy na danej planecie. Czym większy procent tym większe
wpływy danego syndykatu.
Poziom Technologii: Ocena określająca poziom zaawansowania naukowego oraz
poziom zaawansowania broni, pancerzy oraz wszelkiej innej technologii cywilnej jak i
wojskowej. Dane wywiadowcze pochodzą z okresu przed ostatecznym uderzeniem
Kohorty.
Poziom Militarny: Ocena określająca poziom przeszkolenia wojsk, ilość jednostek,
jakość kadry dowódczej, jakość jednostek specjalnych oraz organizacji wywiadowczych.
Dane wywiadowcze pochodzą z okresu przed ostatecznym uderzeniem Kohorty.
Poziom Społeczny: Ocena określająca poziom wykształcenia i prawny oraz medyczny
jak i kwestie nastrojów społeczeństwa. Dane wywiadowcze pochodzą z okresu przed
ostatecznym uderzeniem Kohorty.
Barwy: Kolory reprezentujące dany syndykat. Główne zajmują około 70% herbu, a
dodatkowe 30%.
Terytorium: Umowny obszar kontroli danego syndykatu. Dane wywiadowcze pochodzą z
okresu przed ostatecznym uderzeniem Kohorty.
Stopnie:
Zerowy
- dana
dziedzina nie
istnieje.

Niski
- dana dziedzina
kuleje w
społeczeństwie lecz
mimo to jest
obecna.

Średni
- dana dziedzina jest
obecna w
społeczeństwie choć
posiada jeszcze
przestarzałe
rozwiązania

Wysoki
- dana dziedzina jest
obecna w
społeczeństwie i
korzysta z
najnowszych
zdobyczy naukowych
jak i społecznych

Doskonały
- dana dziedzina jest
obecna w społeczeństwie,
korzysta
z
wszystkich
nowości
i
posiada
potencjał
umożliwiający
dalszy jej rozwój.

Firmy-matki: Firmy które są głównym trzonem Syndykatu na których opiera się cała
struktura produkcyjna jak i naukowa. Są to oficjalne struktury prawne, zarejestrowane i
pracujące oficjalnie w społeczeństwie. Są przykrywkami ukrywającymi syndykat przez
wiedzą społeczeństwa.
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CEL: Utrzymanie globalnego pokoju i sojuszu z obcymi
SIEDZIBA: Francja-Berlin
SOJUSZ: Nieznane
WOJNA: Rdzawa Ręka
POZIOM TECHNOLOGI: Średni
POZIOM MILITARNY: Nisk
POZIOM SPOŁECZNY: Wysoki
BARWY: Główna- Jasna Zieleń, Dodatkowa- Biała
TERYTORIUM: Portugalia, Hiszpania, Francja, Anglia, Irlandia, Islandia, Norwegia,
Szwecja, Finlandia, Szwajcaria, Kraje Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg)

FIRMY MATKI:
FIRMY WOJSKOWE

FIRMY BUDOWLANE

FIRMY ELEKTRONICZNE

FMAU
Famae Militarie de Armee
Unitrar

SwB
Swenska Buldier

NEEa
NociEndEra,

S&B Id.
Sterling&Browning
Industries

HVe
Hispanic verida

F3com
Franc.tel & O3 COMPANY

VIc
Venturo inc.

ACSS
Acs-Skan
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HISTORIA
Gdy fale amerykańskich emigrantów przechodziły z europy do ziem im
obiecanych, Unia Europejska przestała istnieć. Dlaczego? Nie tylko przez setki tysięcy
emigrantów z ameryki ale w skutek złej polityki zagranicznej i opieszałości obżartych i
sytych polityków na zmiany dziejące się na wschodzie jak i w ich własnych krajach.
Wtedy też gdy wszystkie znane nam państwa powrócimy do swej waluty oraz znanego im
modelu rządzenia, pojawiło się wydarzenie które miało zapoczątkować kreacje tej
organizacji. Było to oficjalne pojawienie się rasy obcych, zwanych Suari. I to właśnie
miało być powodem i impulsem do powstania Wspólnoty. Politycy którzy stracili władze
po upadku EU poczuli, że mogą znów spróbować jeszcze raz, tylko że teraz będą mogli
zrobić to po cichu, po kryjomu i dzięki ludziom mających nie koniecznie władzę wybraną
demokratycznie przez lud, a to daje niekończące się może możliwości. Takie rządzenie
oficjalnie posiadając jednak władzę idącą z cienia.

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDWOJENNA
„Człowiek ponad wszystko” takie było ich hasło. Ale z tego co udało się nam się
wygrzebać z starych dokumentów jakie przynieśli nasi zwiadowcy, to były tylko słowa.
Ich dążenia były ukierunkowane tylko i wyłącznie na powiększeni własnego terytorium.
Utrzymanie dobrych stosunków z Suari i innymi pozaziemskimi rasami oraz dobre i
dostatnie życie dla tych którzy podejmowali w "tym świecie" jakiekolwiek ważne i wiążące
decyzje. Ten syndykat, ta firma powstałą tylko po to aby zarabiać na siebie i swoich
ojców założycieli. Wszystkie akcje dobroczynne, wszystkie gesty pojednania i dobrej woli
dla zwykłych śmiertelników były tylko grą pod publikę. Wspólnota była tylko z nazwy.
Wspólnota była i jest tylko złotą klatką dla swoich panów.

TERAŹNIEJSZOŚĆ
Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj wszystko się zmieniło. Że dowódcy tego
wielkiego syndykatu poszli po rozum do głowy i stali sie tym kim mieli być. Chciałbym
powiedzieć, że szary człowiek może czuć się bezpiecznie będąc członkiem tej korporacji,
tego syndykatu. Jednak niestety nic się nie zmieniło. Żeby tego było mało, nasz wywiad
doniósł nam nawet niepokojące wieści, jakoby Wspólnota szła na jakieś ustępstwa i
posiadała nawet umowy handlowe z Kohortą. Ile z tego jest prawdy? Czy nasi szpiedzy
się mylą? Czy resztki Wspólnoty aby zachować chociaż cień życia z przedwojennych lat
podpisało pakt z Krabami? Nie ma na to dowodów. Jednak każdego dnia dowiadujemy
się, że znieczulica członków tej organizacji staje się co raz większa. Co raz mniej
wsparcia dają swoim ludziom. Co raz mniej rozmów dyplomatycznych odbywa się z ich
udziałem. Tak jakby stawali się co raz bardziej hermetyczni, zamknięci w złotej klatce
wiszącej na złotej wędce Kohorty.
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DOKTRYNA WOJENNA
No tak. Zapytasz się pewnie, skąd RN może wiedzieć o takich rzeczach? Otóż, nie
do końca to jest tak, że my o nich wiemy. Nasi informatorzy są sprytni i zaradni ale
przynoszą nam przeważnie tylko strzępki informacji z których dopiero My tworzymy
użyteczną i wartościową wiedzę. Dlatego ten temat niejako oparty jest na
przypuszczeniach zmieszanych z faktami. No dobrze, do brzegu.
Na dzień dzisiejszy Wspólnota nie dąży do globalnej konfrontacji z Kohortą. Przywiązała
się do nich i traktuje ich jako zło konieczne. Coś co musi być, więc trzeba to obejść albo
się do tego dołączyć i wyciągać maksymalną liczbę korzyści.
Czy coś może zmienić ich zdanie? Tak, jeżeli zobaczą, że im się to opłaca. Niestety. Tak
wygląd polityka ludzi zachodów wobec każdej potęgi, tak było, jest i kto to wie jak
będzie.
STOSUNKI Z CYWILAMI
(w opracowaniu)

SKOLONIZOWANE PLANETY:
-> Księżyc 5%,
-> Mars (mały odsetek)
-> Europa 90%,
-> Ozyrys (nowa planeta) 20%,
-> Io (Księżyc Wulkaniczny) 60%,
-> Ganimedes (Księżyc Lodowy) 70%,
-> Kalisto (Księżyc krzemieniowo-lodowy) 40%
-> Japet (Lodowo-Kamienna) 20%,
-> Tetyda (Lodowy) 50%,

Słuchaj...
Według naszych statystyk
przedstawiciele tej
organizacji są najbardziej
skorumpowani i podatni na
wszelkie próby nacisku.
Nie zrozum mnie źle ale z
tego co wiem, w dawnej tak
często wspominanej
przeszłości było tak samo.
Śmieszne co? Że nawet atak
obcego imperium nic nie
zmienił.

-> Ariel 20%,

BAZY BADAWCZE: Pluton
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WRÓG

Witajcie kadeci! Od dzisiaj możecie zapomnieć o tym, że wasze życie nie ma
wrogów. Od dzisiaj waszymi wrogami są Ci których ja nazwę wrogiem! Jestem sierżant
Krakowiak, a te zajęcia uzmysłowią wam to, że życie to nie tylko zbieranie żarcia w
ruinach i oglądanie się za cennymi przedmiotami. Życie w naszym świecie to pieprzona
wojna gdzie śmierć zbiera swe żniwo jak nigdy dotąd. Tutaj wiek nie gra zbyt dużej roli,
tutaj liczy się wyszkolenie i charakter. Bez tego, kadeci, znajdziemy wasze truchła w
czasie pierwszego lepszego patrolu wokół waszego rejonu działania, szybciej niż wy
wypowiecie słowo "mamusiu".
Kadecie Miles! To nie pora na notowanie, to pora na użycie mózgu i pamięci, do jasnej
cholery! Więc chowaj te kartki i długopis bo mnie do reszty wkurwisz!
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LUDZIE

Przedstawienie wrogów zaczniemy od nas samych. Tak! Nie mylicie się! Na waszej
zasranej bólem i strachem drodze staną przedstawiciele naszego gatunku. Będą kierować
sie różnymi pobudkami, będą was atakować w grupach lub samotnie. Ludzie to jednak
chamy i świnie, a my mamy oddzielić od nich całą resztę z którą da się współpracować.
Czy to jasne?

BANDYCI
SI: 11 ZR: 15 PE: 10 WT: 15 CH: 10 IN:10
Inicjatywa: 32

Próg Bólu: 110

T.E.:100

Refleks: 40 Panika: 20.
Umiejętności: Broń Lekka 15, Broń Wsparcia 15,
Walka wręcz 15, Rzucanie 10, Broń biała 10
Umiejętność specjalna:

BROŃ: Broń lekka, Broń wsparcia,

Walka wręcz, Broń biała,

Ci ludzie nie patrzą na fakt, iż ludzkość
stoi na krawędzi zagłady, a zewsząd atakują
najemnicy Kohorty i ludzie Rdzawej Ręki.
Patrzą tylko na swoją dupę i w grupach
atakują karawany, a czasem nawet słabiej
strzeżone podziemne miasteczka czy osady,
ulokowane gdzieś w bezpiecznych (od kohorty)
ruinach miast czy podziemiach.
Nie warto z nimi rozmawiać, warto do nich strzelać. Pieniądze i żarcie. Czasem
nawet cierpienie innych też dla nich staje się czymś co muszą często uzupełniać.
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ROBOTY/SYNTETYKI

HOME-Cracer BWM on.1.2

SI: 40 ZR: 5 PE: 10 WT: 35 CH: 0 IN: 0
Inicjatywa: 5

Próg Bólu: 150

T.E.: 100

Refleks: 15
Umiejętności: Broń Ciężka 25, Walka wręcz 25,
Spostrzegawczość 10
Umiejętność specjalna:
...
BROŃ:

STACJONARNY MODYFIKOWANY CKM

Z.S. Niecelny +15 do poz. trudności na trafienie.

OBRAŻENIA:

25 T.E. 25 P.B

AMUNICJA:

Kasety bez łuskowe/250 Naboi.

ZACIĘCIE:

01-15

WYTRZYMAŁOŚĆ: 90-100

UDERZENIE ŁAPĄ
Z.S. brak
OBRAŻENIA: k10 + SIŁA

Są to stare, przedwojenne roboty
kroczące których głównym celem było
ochranianie siedzib czy fili znanej na
świecie marki produkującej samochody
BWM. Tak, to właśnie ta firma zaczęła w
swoim czasie produkcje takich maszyn. Te
konstrukty są tępe ale mocno
opancerzone i przystosowane do
długotrwałej walki.
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DODATKOWE SCENARIUSZE

SAMOTNOŚĆ
2043.03.20
STARY KONTYNENT
Gracze rozpoczynają swoją przygodę po zdarzeniach które odbyły się w czasie Czarnej
Środy. Wzmożona agresja Syndykatów które co raz bardziej i brutalniej rozpoczęły
rozwiązywać swoje problemy. Totalna inwigilacja społeczeństwa i jego pełna kontrola.
Brak sprawiedliwości, syndykaty jako firmy pełniące funkcje stróżów prawa w
podniebnych miastach.
To wszystko tworzy system w którym większą wartość ma posiadanie informacji niż
posiadanie broni. Tutaj nie ma miejsca dla fanów wielkich rozpierduch, tylko sprytnych
rozwiązań. W tym świecie gdzie każdy ruch bohatera jest kontrolowany, gracz musi
wykazać się pomysłowością i wielkimi umiejętnościami planowania.
Używanie broni jest ostatecznością. Ten czas jest miejscem dla szpiegów i intrygantów.
Dla mistrzów kamuflażu i naukowców. Dla ścigających i ściganych.
NOWY KONTYNENT
Tutaj, na tych poszarzałych od pyłu i piachu pustkowiach nie ma radości. Gracze trafiają
do miejsca gdzie czasem na prawdę trudno oddychać. Wszystko jeżeli nie jest pokryte
piachem lub pyłem wulkanicznym, to jest rozdzielone wielkimi kanionami rozdartej przez
trzęsienia, ziemi. Kiedyś pewien blady śpiewak w jakimś lokalu, zaśpiewał pieśń o
apokalipsie. Gdy ludzie słyszeli jego głos i słowa, przez chwilę na ich twarzach pojawił się
ten grymas przerażenia. Czy aby na pewno to nie jest piekło?
Ten wielki kawałek ziemi stał się areną dla najsilniejszych. Tutaj nie ma przyrody ani
dobrodziejstwa wynalazków człowieka. Tutaj wszystko może zabić albo okaleczyć.
Zmieniona przyroda, promieniowanie, pył i chmury wulkaniczne które już tak długo wiszą
na niebie, że mało kto pamięta jak wygląda w całej swej okazałości słońce lub księżyc. To
nie jest miejsce dla zwierząt ani tym bardziej ludzi, a mimo to niektórzy z własnej woli
pchają się w sam środek tej przeklętej ziemi.
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Syndykat - firma kolos która przeradzać się w swego rodzaju mafie/rodzinę która
kontroluje wszystkie aspekty życia swoich pracowników. Mają własne armie, jednostki
specjalne, szpitale itd.
Syndykat Sprawiedliwości - syndykat amerykański, oparty na charakterze
amerykański ideałów. Bohater ostatniej akcji, sprawiedliwość która aż do przesady jest
przestrzegana. U nich nie ma taryfy ulgowej, czy jesteś szarym pracownikiem czy kimś
ważny. Przeskrobałeś coś, jesteś winien i koniec.
Syndykat Wspólnoty - syndykat wybudowany na ruinach uni europejskiej która się
rozpadła po wielu burzliwych konfliktach. Tutaj przeważa gadanina, kłamstwa, intrygi i
korupcja. Mało bohaterów, a dużo złodziei.
Syndykat Wiary - wszystkie religie doszły nagle do porozumienia, do jednego głosu. Do
tej pory trudno rozgryźć słabe strony tych ludzi. Są skryci i bardzo wyczuleni na zło,
nieszczęście i różne nieprawości. Jednak nie wiadomo czym się kierują i jakie mają oraz
skąd biorą, takie (czyli jakie? tego nie wiadomo) podejście do sprawy. Mówiąc krótko.
Wyglądają na sympatycznych ludzi.
Syndykat Rdzawej Ręki - brutalny i totalitarny syndykat dążący do globalnej wojny.
Nie boją się niczego i prawdopodobnie (na pewno) współpracują z Kohortą. ( wychodzi
nawet, że ta współpraca zaczęła się już nawet w 2003 roku.)
Syndykat Katany - Japoński twór który zajmuje się głownie technologią i zbytem oraz
skupem owej technologii. Nie posiadają jako tako swojej prywatnej armii ale wynajmują
rządnych kasy i bezlitosnych najemników black waters.
Suari - Obcy niby postawieni po stronie ludzi, niby dobrzy i niby nie mający żadnej broni
(pacyfiści). Opis dokładny w podręczniku
Kohorta - opis dokładny w podręczniku. prócz tego pamiętaj o tym o czym Pleban wam
powiedział. ;)
Koloniści - każdy kolonista to twardziel. Są to ludzie którzy wyruszyli na podbój
kosmosu lub aby skolonizować wybraną planetę.
Polityczni - to pewien rodzaj żołnierzy kohorty którzy za pomocą dziwny
urządzeń/wszczepów które montują w okolicach głowy, kontrolując w ten sposób danego
osobnika (te urządzenia są raczej biologiczne niż mechaniczne) . Dlatego czasem można
widzieć dziwne grupy mieszkańców zrujnowanych miast chodzących ulicami z bronią, z
dziwnym pustym wzrokiem. Polityczni działają też na inne rasy, ale póki co opisujemy
tylko ludzi.
Duchy - to ludzie będący pod kontrolą politycznych. Grupki (od dwóch do trzech grup na
jednego politycznego. Grupa zawiera około 7 duchów+-1). Nie mają własne rozumu gdy
są pod kontrolą politycznego, wykonują tylko jego rozkazy. Jest szansa na uwolnienie,
ale efekty uboczne często to zaniki pamięci, omdlenia a nawet stanie się warzywem.
Kraby - potoczna nazwa rdzennych żołnierzy Kohorty.
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Pancerz Kraba - tutaj prosiłbym o dyskrecje, jeżeli będziesz opisywał kiedyś sytuacje z
tym pancerzem. Otóż pancerz każdego żołnierza kohorty (kraba) musi się regenerować
jeżeli został uszkodzony. Regeneracja jest możliwa tylko za pomocą zjadania "ciepłych"
jeszcze ciał ludzkich około maksymalnie godziny od śmierci. Dlatego powstały te tgz.
Hotele Kohorty. Inaczej pancerz zaczyna żywić się własnym nosicielem.
Hotele Kohorty - tajemnicze oszklone budynki które już od 2030 roku powstawały w
przeróżnych krajach jako biurowce na wynajem. Tak naprawdę były to przechowalnie dla
ludzkich ciał które potem służyły do żywienia biologicznych pancerzy Kohorty. Istnieją też
plotki, że kohorta już w latach 90' porywała ludzi aby regenerować swoich żołnierzy
walczących z innymi rasami.
Podniebne miasta - Wielkie kolosalne budynki (wysokie nawet na kilometr) mające
zapewnić byt i dostatek mieszkańców którzy pracują w nich jako członkowie jednej
wielkiej firmy. Tak naprawdę każde takie podniebne miasto to fabryka przeróżnych
przedmiotów czy urządzeń danego syndykatu. Każdy syndykat ma swoje podniebne
miasta, rzadko zdarza się iż jakieś podniebne miasto nie ma swojego "właściciela". Wokół
podniebnych miast przeważnie wznoszą się ruiny o ile samo podniebne miasto przetrwało
atak Kohorty. Na całym globie ziemskim, działających podniebnych miast, które wciąż
stawiają opór najeźdźcy, można naliczyć kilka.
P.O.C. - czyli Partyzanckie Oddziały Cywilne, to jednostki które mają przeważnie
ochraniać małe podziemne miasteczka lub siedziby ludzi/uciekinierów na ziemi. Są to
kiepsko przeszkoleni ludzie którym zostało powierzone odpieranie ataków wszystkiego co
może stanowić zagrożenie dla danej społeczności.
P.O.B. - czyli Partyzanckie Oddziały Bojowe, to z kolei jednostki które mają wykonywać
akcje dywersyjne i ofensywne na wrogach danego miasteczka, skupiska ludzi. Są to
oddziały dobrze wyszkolonych żołnierzy których ilość jest bardzo mała. Dlatego niewiele
podziemnych siedzib ludzkich posiada takie jednostki. Można ich czasem też spotkać na
drogach jako samowystarczalne patrole które mają za zadanie niszczyć małe siły wroga
(kohorty czy sojuszników kohortu, albo po prostu jakiś bandytów czy złodzieji).
Szeregowi Najemnicy Kohorty - to oprócz żołnierzy i ludzi syndykatu Rdzawej Ręki,
różne inne podbite przez Kohortę rasy. Przeważnie są to sterowani przez politycznych
bezrozumne istoty, ale czasem po prostu najemnicy z gwiazd którzy dla zabijania i jakiś
materialnych korzyści zgodzili się walczyć dla Kohorty. Tutaj pozostaje wielkie pole do
popisu dla mistrzów gry, jacy to będą obcy.
Składnik Mutacyjny B16 - jest to prawdopodobnie środek mutacyjny stworzony przez
kohortę do nieznanych nam celów. Próbki badane przez japoński syndykat Katana zostały
zebrane z obrzeży Berlina gdzie rozbił się ciężki krążownik kolonizacyjny Kohorty. Nazwa
środku pochodzi o ostatnich cyfr roku rozbicia się krążownika i miejsca w którym doszło
do upadku. Czyli Berlin 2116.
Obdarci – Koloniści których dopadła choroba wywołana zbyt długim przebywaniem po za
ziemią lub po prostu wywołana klaustrofobicznym podejście do wszechogarniającego
kosmosu który naciska na każdą stronę wylatującego promu kosmicznego lub koloni na
planecie. Więcej o tej chorobie znajdziecie w opicie życia kolonistów, na stronie… …. .
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Złomiarze - Jednostki Kohorty mające za zadanie rekwirować/oczyszczać miejsca
potyczki walki z broni energetycznej jak i fuzyjnej. Cele ich działań do tej pory są
niejasne.
III WK - ten skrót w pełnym brzmieniu to III WOJNA KORPORACJI.
Statsy - skrót od słowa statystyki
Jednostka WRN - jednostka Wywiadu Rzeczpospolitej Narodów

by Krzysztof "Vitalius" Pawłowski
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Kilka słów od Autora...
Tak mniej więcej prezentuje się podręcznik w wersji Alpha. Pewnie znaleźliście w nim
sporo błędów lub niejasności ale nie martwcie się! Większość zniknie za nim podręcznik
wyjdzie do druku oficjalnie, to jest tylko kwestia czasu, a nie pomysłów.
Jak sami widzie wszystko idzie cały czas do przodu, może komuś mogło by się wydawać,
że powoli ale cóż, jeden człowiek od pisania nie jest w stanie pracować za pięciu czy
dziesięciu, prawda?
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim tym którzy wierzą w ten projekt i są z
nami. Tak po części dziękuje też tym którzy uważają Horyzont za gniot i heartbraker,
dlaczego? Bo bez was nie miał bym takie motywacji do tworzenia jak teraz. Dzięki
chłopaki!
Na zakończenie wypunktuje jeszcze kilka spraw:
-> Pamiętajcie, że Horyzont tworzony jest bez żadnego zaplecza finansowego!
-> Większość tekstów jest zbrakowana z powodów oczywistych.
-> Jest to wersja alpha-dema więc na pewno zawiera błędy.
-> Docelowy podręcznik, a konkretnie ilość jego stron będzie liczyła około 300 aktualnie
ma już około 266.
-> Wszelkie uwagi odnośnie świata, dema lub innego tematu związanego z systemem
proszę zgłaszać bezpośrednio do mojej skromnej osoby:
adres e-mail: vitalius88@o2.pl
lub na prywatną pocztę Facebook'a:
Krzysztof "Vitalius" Pawłowski
lub na stronie projektu:
www.facebook.com/HoryzontRPG
-> Oficjalna strona internetowa systemu fabularnego Horyzont już jest dostępna:
horyzontrpg.wordpress.com

I jeszcze jedna sprawa. Cały czas poszukuję ludzi którzy potrafią lub uważają, że potrafią
rysować. Ja i dwóch moim stałych rysowników robimy co możemy, żeby to wszystko
jakoś wam przedstawić graficznie, ale nie ma co ukrywać, nadal brakuje nam grafików.
Więc jeżeli umiesz rysować lub jesteś grafikiem lub wiesz kto umie i chciałbym tworzyć
dla Horyzontu, zagadaj do mnie!
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