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Oto  świat przyszłości. Postęp w dziedzinie technologii komputerowych sprawił, 
że tradycyjna mysz i klawiatura odeszły w zapomnienie. Teraz używa się wirt 
ekranów, a zaawansowani użytkownicy sieci „wpinają się”, podłączając komputer 
bezpośrednio do mózgu. Rozwój neurobiologii umożliwił modyfikacje ludzkich 
ciał o cybewszczepy. Próżno szukać człowieka, który nie ulepszył swojego 
organizmu i nie ma bezpośredniego dostępu do sieci. Wszystko zaś po to, żeby jak 
najlepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 
 
Globalna sieć. To tu toczy się prawdziwe życie. Otacza Ziemię i sięga swoim 
zasięgiem do koloni na Księżycu i Marsie. W każdej mikrosekundzie płyną przez 
nią miliardy danych. To narzędzie kontroli i handlu, olbrzymi system finansowy, 
zarazem biblioteka i archiwum ludzkości, miejsce gdzie robi się interesy i 
odpoczywa. Wszystko jest od niej uzależnione. Ten kto nie jest podłączony do 
sieci, tak naprawdę nie istnieje. Kręgosłup współczesnej cywilizacji. Jej zenit, a 
jednocześnie nadir. 
 
Nad wszystkim zaś czuwają gigantyczne korporacje. Kontrolują nie tylko sieć, ale 
również każdy aspekt codziennego życia. Haas-Bioroid to światowy lider w 
dziedzinie cybernetyki i sztucznej inteligencji. Ich sztandarowym produktem są 
androidy wyposażone w sztuczną inteligencję zaprojektowaną w oparciu o 
techniki obrazowania ludzkiego mózgu. Ich największym konkurentem jest, 
mająca swoje korzenie w Japonii, korporacja Jinteki. Posiada patent na tworzenie 
podobnych do ludzi klonów, biologicznych robotów stanowiących siłę roboczą 
współczesnego świata. Kolejną wielką korporacją jest Weyland Consortium 
zajmująca się budownictwem, podbojem kosmosu i machinacjami finansowymi. 
Ich prezesi interesują się niemal wszystkim na czym można zarobić. I jest jeszcze 
NBN. To największy na świecie koncern medialny nadający niemal wszystko, od 
muzyki, sitkomów, poprzez interaktywne gry, aż po wiadomości.     
 
Korporacyjnym potentatom zagrażają jednak zbuntowani programiści, 
wyposażeni w odpowiednie oprogramowanie i olbrzymi talent. To netrunnerzy − 
geniusze cyberprzestrzeni, którzy rzucili wyzwanie władzy. Włamują się na 
serwery korporacyjne omijając zabezpieczenia i bariery zwane lodami. W tym 
celu korzystają z lodołamaczy – specjalnych programów deszyfrujących. 
Netrunnerzy kradną dane, niszczą zasoby informatyczne, lub instalują różnego 
rodzaju wirusy i robale sabotując prace korporacji. Niektórzy odczuwają silną 
pogardę wobec korporacyjnej oligarchii i całego skorumpowanego systemu. To 
Anarchiści, którzy pragną podpalić świat i zniszczyć system. Inni dbają tylko o 
siebie. To Przestępcy, których jedynym celem jest zarobek poprzez kradzież 
danych i czyszczenie kont finansowych. Ale są i tacy co we włamaniach na 
serwery korporacyjne widzą formę sztuki. To Kształcerze, uważający się za 
artystów. Niezależnie od motywacji wszystkich netrunnerów łączy niechęć do 
korporacji i pragnienie wolności.    
 
 
 
 
 



 
 

 
 

WPROWADZENIE 
„Projekt Casablanca” – to larp jest osadzonym w uniwersum stworzonym przez Kevina Wilsona i Daniela 
Lovat Clarka i wykorzystanym w grze karcianej Android Netrunner wyprodukowanym przez Fantasy Flight 
Games (FFG). W świecie przyszłości wszystko uzależnione jest od globalnej sieci i ludzie więcej czasu 
spędzają w cyberprzestrzeni niż w normalnym życiu. Podczas sesji gracze wcielą się w netrunnerów – 
genialnych programistów włamujących się na serwery znienawidzonych korporacji. Wszyscy spotykają 
się w niewielkim pensjonacie. Niektórzy przybyli tutaj w jakimś celu, a inni żeby zwyczajnie odpocząć. Ale 
każdy z nich skrywa jakąś tajemnicę. 
 

   CEL GRY 
Larp nastawiony jest przede wszystkim na dobrą rozrywkę i zabawę konwencją. To larp typowo 
gamistyczny, w którym gracze realizują cele indywidualne i bawią się rolami. Pojawiają się w nim jednak 
wątki bardziej emocjonalne, jak miłość, zdrada, zemsta. Jest w nim miejsce na dylematy moralne i 
zadumę nad ludzką naturą. W larpie poruszana jest również kwestia człowieczeństwa i posthumanizmu.  
 

   FABULA 
Z mnogości informacji krążących po cyberprzestrzeni wyewoluowała sztuczna osobowość. Ma dostęp 
do każdego komputera i każdego serwera podłączonego do sieci. Nie ma fizycznego ciała. To tylko zlepek 
cyfr i bitów. Posiada jednak własną osobowość i emocje. Przez długi czas egzystowała wszędzie i 
nigdzie. Ale wreszcie znalazła swój dom. Na serwerze korporacji Haas-Bioroid znalazła projekt 
CASABLANCA, który zakładał stworzenie alternatywnej rzeczywistości – segmentu do symulacji życia dla 
nowopowstałych klonów-androidów. Sztuczna osobowość zagospodarowała ten program stwarzając 
przytulny pensjonat. W pewnym momencie poczuła się jednak samotna i wypełniła pensjonat ludźmi, a 
raczej bootami, sztucznymi programami. Sama przybrał postać dziewczynki z zabawką w ręku – 
genialnej hakerki, o pseudonimie Teoria Chaosu. Jej nowi wirtualni przyjaciele to również netrunnerzy. 
Do programu zaplątał się jednak jeden prawdziwy człowiek – Nasir Meidan, który próbuje wydostać się z 
pułapki. Pozostali nie są świadomi tym kim są naprawdę i mają swoje własne cele, problemy, marzenia. 
Teoria Chaosu nie może dopuścić do tego, żeby opadła iluzja, ale obecność prawdziwego człowieka 
stopniowo niszczy wirtualny świat. Musi go jak najszybciej odnaleźć i wylogować z systemu.    
 

SCENA 

Akcja larpa toczy się w saloniku luksusowego pensjonatu, w którym spotkali się netrunnerzy. Idealnym 
miejscem na larpa byłby pokój z kanapą i fotelami. Może to być sala bilardowa lub bawialnia. 
Pomieszczenie powinno być na tyle obszerne, żeby wszyscy gracze pomieścili się i mogli ze sobą 
swobodnie rozmawiać na osobności. Warto zadbać o odpowiedni wystrój i stworzenie scenografii. 
Larpmaster nie może pozwolić żeby jakikolwiek gracz fabularnie opuścił pomieszczenie. To wirtualna 
rzeczywistość i świat poza salonikiem  tak naprawdę nie istnieje.    
 
 



 
 

 
 

REKWIZYTY 

Rekwizyty w tym larpie nie mają wielkiego znaczenia dla rozwoju fabuły i pełnią rolę pomocniczą lub 
dekoracyjną. Żeby lepiej wczuć się w role i wzbogacić larpa  klimatem cyberpunka gracze mogą 
przygotować swoje stroje netrunnerów. W tym celu mogą wykorzystać wszelkiego rodzaju kable, 
elektroniczne układy scalone, soczewki dla wzbogacenia własnej kreacji. Jedynym rekwizytem jaki 
powinien zapewnić Larpmaster jest pluszowa maskotka (idealnie pasuje maskotka dinozaura, ale może 
to być miś, kucyk itp.), którą na początku gry otrzymuje Teoria Chaosu i cały czas trzyma ją przy sobie. 
Gdy tylko trafi w ręce innego gracza, lub pozostawiona zostanie bez opieki Larpmaster natychmiast 
oddaje ją Teorii Chaosu. Fabularnie maskotka materializuje się w rękach dziewczynki.  
 

MECHANIKA 

W grze nie obowiązuje żadna mechanika. Postacie nie posiadają  współczynników i gracze przede 
wszystkim polegają na swoich umiejętnościach społecznych, a jedynym elementem którym mogą się 
podpierać są PROGRAMY opisane w kolejnym  rozdziale.  
Obowiązuje zasada WYSIWYG (What you see is what you get), czyli rzeczywistość zastana na miejscu gry 
jest tym czym jest (krzesło to krzesło, stół to stół itp.). Larp zakłada minimalną umowność. 
Obowiązuje zasada FULL TOUCH, czyli każdy rodzaj dotyku wobec innego gracza jest dopuszczalny. 
Oczywiście według norm społecznych powszechnie akceptowalnych.   
„Projekt Casablanca” z założenia nie jest larpem immersyjnym, ale mogą pojawić się w nim różnego 
rodzaju niebezpieczne emocje. Gracz może użyć słowa RED, gdy poczuje, że dana sytuacja jest dla niego 
niekomfortowa, poczuje się niepewnie i chce przerwać scenę. Wówczas gracz/gracze grający akurat na 
niego mają obowiązek natychmiast odpuścić. Należy jednak rozsądne używać słowa bezpieczeństwa, 
bowiem w larpie chodzi o to, żeby coś poczuć, konfrontować się z sytuacjami nieprzyjemnymi żeby 
nauczyć sobie z nimi radzić. 
 

PROGRAMY 

Netrunnerzy wpięci są bezpośrednio do sieci i mają możliwość surfowania po cyberprzestrzeni, a 
nawet włamać się do umysłu innych netrunnerów. Dzięki temu mogą pozyskać cenne informacje, lub 
dokonać sabotażu. Gracze posiadają po  2 PROGRAMY opisane w karcie postaci. Każdego z nich gracz 
może użyć tylko raz podczas gry. Gdy zamierza użyć PROGRAMU informuje o tym fakcie Larpmastera.   
 

MUZYKA 

Muzyka w tym larpie nie odgrywa większego znaczenia, ale odpowiednio dobrana pozwala na budowanie 
nastroju i sterowanie emocjami graczy. Jeśli Larpmaster zdecyduje się na ten zabieg, muzyka powinna 
cicho sączyć się z głośników nie przeszkadzając w grze. Jeśli chodzi o repertuar zaleca się na początku 
gry muzykę spokojną lub elektroniczną, a w miarę trwania larpa coraz mocniejszą, żeby w finałowej 
scenie wybrzmiała dynamiką.   
 
 
 
 



 
 

 
 

BRIEFING 

Podczas briefingu ogólnego Larpmaster wprowadza graczy w klimat larpa. W tym celu może przeczytać 
wstęp zamieszczony na początku, lub własnymi słowami opowiedzieć o cybernetycznym świecie 
przyszłości. Zapoznaje graczy z podstawową terminologią (lody, lodołamacze, robale, netrunnerzy), 
nazwami i specyfiką korporacji, oraz podziałem netrunnerów. Najważniejsze informacje można spisać 
na ogólnodostępnej tablicy lub kartce papieru powieszonej na ścianie.  Następnie Larpmaster wyjaśnia 
zasady obowiązujące na larpie i tłumaczy mechanikę użycia PROGRAMÓW. Może również przedstawić 
postacie występujące w grze. Podczas briefingu indywidualnego Larpmaster sprawdza, czy każdy z 
graczy dobrze zrozumiał rolę i wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Gracze otrzymują identyfikatory.  
 

PRZEBIEG GRY 

Gra toczy się w zamkniętym pomieszczeniu, w saloniku luksusowego pensjonatu i polega przede 
wszystkim na interakcjach pomiędzy netrunnerami. Larp z nie zakłada wprowadzania żadnych wydarzeń, 
które diametralnie odwrócą rozwój sytuacji. Larpmnaster może jednak wprowadzić takie wedle 
własnego uznania, lub po prostu improwizować, odpowiednio reagując na to co zdarzy się podczas sesji. 
Powinien dbać o równomierne wybrzmienie wszystkich wątków.  
Larp nie powinien trwać dłużej niż 2,5 godziny. Na pół godziny przed końcem Larpmaster prokuruje 
zdarzenia, które powinny sugerować, że z zastaną rzeczywistością jest coś nie tak. Może przesuwać 
przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu, co stwarza wrażenie błędu systemu (nasuwa się 
skojarzenie z Matrixem). Powinien również kilka razy zabrać pluszową maskotkę z rąk Teorii Chaosu i 
postawić ją w innym miejscu. Ten efekt na pewno zostanie zauważony. Gdy Nasir Meidan zostanie 
wylogowany, gracz odtwarzający jego postać po prostu opuszcza grę i po tym wydarzeniu sesja nie 
powinna trwać dłużej niż kwadrans.  
 

DEBRIEFING 

Podczas debriefingu Larpmaster wyjaśnia wszystkie wątki, wskazuje ukryte tożsamości bohaterów jeśli 
nie wyszło to w czasie gry. „Projekt Casablanca” jest larpem nastawionym przede wszystkim na 
rozrywkę i zabawę klimatem, ale mogą pojawić się w nim silne emocje, które należy omówić. Każdy z 
graczy powinien otrzymać czas na wyrażenie tego co czuł. Pozwoli to na swoiste katharsis – 
wyczyszczenie z negatywnych emocji. W larpie pojawiają się wątki dotyczące posthumanizmu 
stanowiący przyczynek do dyskusji nad przyszłością rodzaju ludzkiego. Podczas de briefingu można 
pokusić się o rozmowę dotyczącą klonów, androidów, autonomicznych bootów i tego co tak naprawdę 
nazywamy człowieczeństwem.  
 

ROLE 

„Projekt Casablanka” to larp przeznaczony dla 12 graczy (5 ról męskich, 4 role kobiece, 3 role uniseks). 
Każda z postaci ma specyficzne cechy charakteru i różny temperament. Larpmaster powinien to 
uwzględnić i odpowiednio dopasować role do graczy. Minimalna liczba osób potrzebna do wystartowania 
larpa to 7 (Teoria Chaosu, Nasir Meidan, Jazgot, Reina Roja, Andromeda, Gabriel Santiago, Kate 
McCaffrey). Kolejne role należy przydzielać w następującej kolejności: Czarodziej, Silhouette, Kolektyw 1, 
Kolektyw 2, Kolektyw 3.  



 
 

 
 

TEORIA CHAOSU  

Lat: 16 
Frakcja: Kształcerz 
 
Pierwszą konsolę dostałaś gdy tylko nauczyłaś się chodzić. Jesteś 
nastoletnim geniuszem, dla którego globalna sieć nie stanowi żadnych 
tajemnic. Programy jakie piszesz są dziełami sztuki. Uwielbiasz tworzyć, surfować po sieci i zanurzać 
się w ogromie informacji. Czasami dla zabawy włamujesz się na serwery korporacyjne, żeby wgrać na 
nie wirusy. Nie czerpiesz z tego korzyści. Robisz to dla psoty. Jesteś odludkiem i nie masz żadnych 
przyjaciół. Twoi rodzice zginęli w wypadku gdy miałaś siedem lat… zaraz, zaraz. To wszystko kłamstwo. 
Fałszywe wspomnienia. Tak naprawdę jesteś sztuczną inteligencją. Doskonałym programem 
komputerowym. Nie masz fizycznego ciała. Jesteś tylko zlepkiem bitów i cyfr. Powstałaś z tych 
wszystkich informacji krążących po sieci. Masz dostęp do każdego komputera, do każdego serwera na 
kuli ziemskiej i kosmicznych koloniach. Przez długi czas egzystowałaś wszędzie i nigdzie. Do czasu gdy 
znalazłaś swoje miejsca. Własny dom. 
Stało się to, gdy na serwerze korporacji Haas-Bioroid znalazłaś projekt CASABLANCA. Zakładał on 
stworzenie alternatywnej rzeczywistości – segmentu w globalnej sieci, która niczym nie różni się od 
prawdziwego życia. Miał służyć do symulacji życia dla nowopowstałych klonów-androidów masowo 
produkowanych przez Haas-Bioroid. Zagospodarowałaś ten program. Stworzyłaś sobie przytulny 
pensjonat, udekorowałaś  ściany, wnętrze wypełniłaś przedmiotami i sprzętami codziennego użytku. 
Stworzyłaś sobie dom.  
Ale jako sztuczna inteligencja czułaś się bardzo samotna. Dlatego wypełniłaś habitat ludźmi, a raczej 
bootami. Sztucznymi programami takimi jak ty. Nie wiedzą kim są. Myślą, że są prawdziwymi 
netrunnerami. I niech tak pozostanie. W tym świecie przybrałaś postać dziewczynki z zabawką w ręku. 
To cała ty. Ciekawa świata i uwielbiająca się bawić. Potrzebujesz swoich nowych przyjaciół. Dzięki nim 
nie czujesz się taka samotna i pusta.  
Ale coś jest nie tak. W twoim programie pojawił się niespodziewany element, kod którego nie napisałaś. 
Podejrzewasz, że jeden z bootów wcale nim nie jest. To prawdziwy netrunner, który musiał utknąć w 
wymyślonym przez ciebie świecie. Obawiasz się, że on może zniszczyć iluzję, którą tak misternie 

utkałaś.  
 
Wskazówki do odgrywania: 
- ciekawa świata, radosna, posiadająca dziecinny zapał 
 
Cel: 
+ utrzymać iluzję 
+ wykryć prawdziwego człowieka wśród bootów. 
 
Programy: 
+ Wylogowanie 
Wybierz netrunnera i wskaż go Larpmasterowi. Jeśli będzie to prawdziwy człowiek zostanie wylogowany 
z twojego świata. 
+ Test Turinga  
Wybierz netrunnera i wskaż go Larpmasterowi. Odpowie ci czy to jest człowiek czy boot. 
 



 
 

 
 

NASIR MEIDAN  

Lat: 34 
Frakcja: Kształcerz 
 
Urodziłeś się na przedmieściach Stambułu, w najgorszej i 
najniebezpieczniejszej z dzielnic. Wychowałeś się praktycznie na ulicy,  
pośród złodziei, prostytutek, stręczycieli i bandytów. Już jako dziecko nieźle radziłeś sobie z 
cyberprzestrzenią i szybko wstąpiłeś na drogę przestępstwa.  Na zlecenie szefów gangów włamywałeś 
się na serwery centralne wielkich korporacji i kradłeś z nich dane. Częściej jednak obrabiałeś konta jakiś 
bogatych dupków. Jednak nie potrafiłeś odnaleźć się wśród kryminalistów. Nie zależało ci na 
pieniądzach, a surfowanie w cyberprzestrzeni, omijanie zabezpieczeń i włamywanie się na konta, 
traktowałeś jako sztukę samą w sobie. 
Wreszcie udało ci się wyrwać ze Stambułu i wyjechałeś na zachód zyskując sławę jednego z najlepszych 
netrunnerów na świecie. Dzięki temu zawsze możesz liczyć na jakieś lukratywne kontrakty. Ale to ty 
wybierasz zlecenia jakie zrealizujesz. Czasami pracujesz dla niezależnych firm, innym razem dla 
korporacji. Nie zależy ci na pieniądzach. Zlecenie przede wszystkim musi sprawiać ci radość tworzenia.  
Niedawno zaprosił cię do siebie prezes Wayland – korporacji zajmującej się machinacjami finansowymi. 
Zlecił ci włamanie na serwer Haas-Bioroid, potężnej korporacji produkująca klony-androidy  i 
wykradzenie z rejestru archiwum jednego z projektów o nazwie: CASABLANCA. 
Robota wydawała się prosta, bo raczej nikt specjalnie nie zabezpiecza archiwum, a Wayland wpłaciło 
niezłą zaliczkę. Pomyliłeś się. Wpakowałeś się w niezłe gówno. Po złamaniu programów 
zabezpieczających zwanymi lodami znalazłeś się tutaj. W rzeczywistości wirtualnej symulującej jakiś 
podrzędny pensjonat. Ze zgrozą uświadomiłeś sobie, że nie możesz się wydostać. Utknąłeś tutaj na 
dobre. Stałeś się więźniem jakiegoś cholernego programu. Ty! Jeden z najlepszych netrunnerów na 
świecie, geniusz cyberprzestrzeni! Twoje lodołamacze są bezradne. Żadnym sposobem nie możesz się 
wydostać. Wylogować do rzeczywistości. Zastanawiasz się, czy obecne tu osoby to zwykłe komputerowe 
booty, czy podłączeni użytkownicy sieci – tacy jak ty? A może ktoś tu rozgrywa swoją własną grę? 
Musisz działać niezwykle ostrożnie. 
 
Wskazówki do odgrywania: 
- spokojny, poważny, ostrożny 
 
Cel: 
+ wydostać się z alternatywnej rzeczywistości 
+ ukryć swoją prawdziwą tożsamość człowieka, do czasu wydostania się z tego piekła. 
 
Programy: 
+ Test Turinga  
Wybierz netrunnera i wskaż go Larpmasterowi. Odpowie ci kim lub czym on jest. 
+ Robal 
Wybrany netrunner musi zdradzić ci posiadane programy i co one powodują. 
 
 
 
 



 
 

 
 

JAZGOT  

Lat: 29 
Frakcja: Anarchista 
 
Lubisz ostrą jazdę bez trzymanki, rzucać się w wir niebezpieczeństwa, 
nie dbając o konsekwencje. Życie na krawędzi nakręca cię. Jesteś głośny, 
hałaśliwy i pełen wigoru. Stąd twój pseudonim – Jazgot. Tak naprawdę nazywasz się Carlsson.  
Nienawidzisz korporacji z całego serca. Trudno się dziwić. Przez jedną z nich straciłeś swoich rodziców. 
Ojciec pracował od rana do nocy dla Haas-Bioroid. Tak naprawdę nigdy go nie poznałeś. Tylko raz, jak 
miałeś 6 lat, zabrał cię do Zoo. To jedyny dzień jaki w całości ci poświęcił. Wspominasz ten czas z 
nostalgią. Teraz z perspektywy czasu, możesz powiedzieć, że to najpiękniejszy dzień w twoim 
parszywym życiu.  Twój ojciec zginął 20 lat temu, w wypadku samochodowym wracając z pracy. Ty w to 
nie wierzysz. Haas-Bioroid coś ukrywa. Korporacje zawsze coś ukrywają.  
Po śmierci ojca wiodło wam się bardzo źle. Nie mieliście pieniędzy, często przymieraliście głodem, 
matka zaczęła chorować, a nie stać was było na opiekę medyczną. Nie minął rok od wypadku ojca, jak 
umarła. Wylądowałeś na ulicy. Pełen gniewu i żalu przystałeś do gangu. Nauczyłeś się hakować systemy 
komputerowe, włamywać na serwery banków żeby dokonywać zuchwałych kradzieży. Całkiem nieźle ci 
się powodziło, ale pieniądze nie mogły ugasić tlącej się w tobie nienawiści. Pragnąłeś szkodzić 
korporacjom. Opuściłeś gang i zacząłeś działać na własną rękę. Zostałeś Anarchistą. Twoją misją 
życiową stało dokonywanie zniszczeń na korporacyjnych serwerach. Wgrywałeś robale, wirusy, 
kasowałeś cenne dane. Sprawiało ci to dziką satysfakcję.   
Pewnego dnia włamałeś się na centralny serwer Haas-Bioroid. Ze zdziwieniem znalazłeś tam dossie 
swojego ojca. Pracował nad tajemniczym projektem CASABLANCA.  Z akt wynikało, że został zlikwidowany 
przez zawodowego mordercę, na polecenie zarządu Haas-Bioroid. Przysiągłeś odszukać mordercę ojca 
i się zemścić. 
Trop prowadził do pewnego pensjonatu. Przyjechałeś tutaj i ku twojemu zdumieniu spotkałeś podobnych 
tobie netrunnerów. Niektórych z nich znasz osobiście jak Kate McCaffrey – pierdolnięta laska uważająca 
siebie za artystkę cyberprzestrzeni. O innych tylko słyszałeś, jak o genialnej dziewczynce posługującej 
się pseudonimem Teoria Chaosu i słynnym przestępcy Gabrielu Santiago. Ciekawe co tu robią ci wszyscy 
ludzie? 
 
Wskazówki do odgrywania: 
- impulsywny, wybuchowy, drażliwy 
 
Cel: 
+ wykryć mordercę ojca 
+ dowiedzieć się czego dotyczy projekt CASABLANCA 
 
Programy: 
+ Skanowanie archiwum 
Wybierz netrunnera i wskaż go Larpmasterowi. Otrzymasz informację o jego życiu i działalności. 
+ Wirus 
Wybrany netrunner przez najbliższe 15 minut nie może użyć żadnego ze swoich programów. 
 
 



 
 

 
 

REINA ROJA  

Lat:  - 
Frakcja: Anarchista 
 
Wyglądasz tak jak wyglądasz. Nigdy nie byłeś młodszy i nigdy się nie 
zestarzejesz. Pewnego dnia po prostu twój organizm przestanie 
funkcjonować, ale nawet w obliczu śmierci zachowasz młodzieńcze oblicze. Jesteś klonem 
wyprodukowanym przez korporację Jinteki. Wyhodowanym w zbiorniku tworem, namiastką człowieka, 
który wedle wszelkich filozoficznych prawideł nie posiada duszy. Ale ty wiesz, że jest inaczej. Czujesz, 
cierpisz, kochasz… 
Przez wiele lat pracowałeś dla Jinteki. A raczej byłeś niewolnikiem korporacji, która cię wyprodukowała. 
Zajmowałeś się dosłownie wszystkim, od włamań na serwery, poprzez zwykłe pobicia, a nawet 
morderstwa. Przed 20 laty, na zlecenie zarządu Jinteki zabiłeś niejakiego Carlssona. Facet pracował dla 
Haas-Bioroid – konkurencyjnej korporacji produkującej klony-androidy i był twórcą projektu 
CASABLANCA. Projekt zakładał stworzenie alternatywnej rzeczywistości – segmentu w globalnej sieci, 
która niczym nie różni się od prawdziwego życia. Korporacja Haas-Bioroid miała wykorzystywać go do 
symulowania życia i zdobywania doświadczeń dla swoich klonów-androidów. Jinteki nie mogło na to 
pozwolić. Więc, facet musiał zginąć. Zabiłeś go gdy wracał z pracy do domu. Potem upozorowałeś 
wypadek samochodowy. Ale wówczas, 20 lat temu, gdy strzelałeś Carlssonowi w głowę, coś w tobie 
pękło. Poczułeś współczucie. Narodziło się nagle. Empatia? U klona? Sam nie mogłeś w to uwierzyć. Do 
tego dochodziło ogromne poczucie winy. Cóż, widocznie bliżej ci do człowieczeństwa,  niż wydawało się 
korporacyjnym bioinżynieriom.  Uciekłeś z Jinteki. Wypowiedziałeś posłuszeństwo swoim panom. Od tej 
pory jesteś wolny i działasz sam. 
Jesteś idealistą. Wierzysz w świat, w którym ludzie i klony będą sobie równi. Znikną pieniądze, handel, a 
wszelkie dobra będą dostępne za darmo. Utopia? Możliwe. Ale ty działasz, a nie gadasz. Robisz wszystko 
żeby zniszczyć system korporacyjny. Włamujesz się na ich serwery, żeby siać spustoszenie. Kasujesz 
dane, niszczysz cenne zasoby informacyjne, resetujesz zabezpieczenia. Nie uważasz tego za sztukę jak 
Kształcerze, nie robisz tego dla pieniędzy jak Przestępcy. Pragniesz jedynie ostatecznego krachu 
systemu korporacji. Postanowiłeś zrobić sobie kilka dni wolnego i odpocząć w uroczym pensjonacie. Gdy 
tam wszedłeś spotkałeś tam podobnych tobie netrunnerów. Ciekawe co tu robią? 
 
Wskazówki do odgrywania: 
- powściągliwy, ostrożny, lękliwy 
 
Cel: 
+ ukryć, że jesteś klonem 
+ odpokutować śmierć Carlssona 
 
Programy: 
+ Skanowanie umysłu 
Wybrany netrunner musi natychmiast zdradzić ci jeden ze swoich celów. On wybiera jaki. 
+ Modulacja głosu 
Wybierz netrunnera lub netrunnerów (mogą być wszyscy). Przez 2 minuty możesz mówić a on/oni 
muszę ciebie wysłuchać i nie przerywać. 
 
 



 
 

 
 

GABRIEL SANTIAGO  

Lat: 42 
Frakcja: Przestępca 
 
Wychowałeś się na ulicy. W parszywej dzielnicy, parszywego miasta jakich pełno 
na tym parszywym świecie. Więc zwyczajną koleją rzeczy wstąpiłeś na drogę 
przestępstwa. Cóż, taki już twój parszywy los. Na początku to były zwykłe napady rabunkowe, 
wymuszenia, pobicia. Potem, gdy już dorosłeś zacząłeś specjalizować się w morderstwach na zlecenie. 
Pewnego razu przyszli do ciebie ludzie z korporacji Haas-Bioroid. Miałeś sprzątnąć faceta o nazwisku 
Carlsson, który dla nich pracował. Nie pytałeś o powody. Zaproponowali niezłą stawkę. Postanowiłeś 
gościa załatwić w drodze z pracy do domu, ale ktoś cię ubiegł.  Zastrzelił Carlssona i upozorował 
wypadek samochodowy. Do teraz zastanawiasz się, co za skurwysyn ukradł ci zlecenia? Ale od tamtego 
czasu minęło 20 lat i miałeś inne problemy na głowie. Trafiłeś nawet za kraty. W więzieniu okazało, że 
masz talent do komputerów. Bez problemu rozgryzałeś kody, włamywałeś się na serwery, kradłeś dane. 
Po wyjściu z więzienia zacząłeś wykorzystywać swoje umiejętności w celach przestępczych.  
Zawsze byłeś samotnikiem i nigdy nie miałeś wspólników. Tylko raz zrobiłeś wyjątek. Podczas  kradzieży 
danych z serwera NBN – największej na świecie stacji nadającej wiadomości. Nazywała się Andromeda. 
Piękna i inteligentna kobieta. To ona stworzyła lodołamacz – program pozwalający ominąć 
zabezpieczenia serwera. Ty stworzyłeś robaka, który pobierał dane.  Zostaliście wspólnikami i 
kochankami. Kradliście dane dotyczące nowych wydań wiadomości i sprzedawaliście konkurencji. Wasz 
proceder trwał miesiąc. To był dobry okres w twoim życiu. Miałeś pieniądze i wspaniałą kobietę. Chyba 
nawet coś do niej czułeś. Ty, który nie wierzysz w takie bzdety jak miłość. I gdy już chciałeś się 
zaangażować mocnej, wyznać co czujesz, ona cię zdradziła. Wystawiła policji korporacyjnej NBN. 
Namierzyli cię i ledwie zdążyłeś się wylogować. Potem musiałeś natychmiast uciekać, zatrzeć za sobą 
wszystkie ślady. Postanowiłeś, że pewnego dnia zemścisz się na Andromedzie. Niedawno wykonałeś 
zlecenie dla Wayland i zarobiłeś trochę kasy. Postanowiłeś odpocząć i pojechać na zasłużony 
odpoczynek. Wybrałeś sobie pewien luksusowy pensjonat. Wieczorem wchodzisz do głównej sali i 
spotykasz podobnych sobie netrunnerów. Większość z nich znasz tylko ze słyszenia. Ale jedną z nich 
znasz osobiście. Tą, która tak cię skrzywdziła. Twoje serce mocniej zabiło. 
 
Wskazówki do odgrywania: 
- ostrożny, burkliwy, powściągliwy, nietowarzyski 
 
Cel: 
+ zemścić się na Andromedzie 
+ wykryć mordercę Carlssona 
 
Programy: 
+ Elektroniczny impuls 
Możesz fizycznie wyeliminować wybranego netrunnera na 5 minut z gry. Wybierz gracza i zgłoś ten fakt 
Larpmasterowi. 
+ Kontra 
Możesz anulować właśnie użyty przeciwko tobie program. 
 
 
 



 
 

 
 

ANDROMEDA  

Lat: 27 
Frakcja: Przestępca 
 
Podobasz się mężczyznom i dobrze o tym wiesz. Wykorzystujesz ich i 
porzucasz jak zużytą szminkę. Ale przedtem dokładnie czyścisz im konta. To 
cena jaką płacą za twoje towarzystwo i swoją głupotę. Jesteś geniuszem cyberprzestrzeni. Potrafisz 
złamać każde zabezpieczenie. To ty stworzyłaś lodołamacz – program potrafiący obejść bariery 
serwera korporacji NBN – największej na świecie stacji nadającej wiadomości. Postanowiłaś włamać się 
na ich serwer i zainstalować robaka, który będzie ściągał wszystkie dane. Do tego potrzebowałaś 
wspólnika. Wówczas w twoim życiu pojawił się Gabriel Santiago. Intrygujący i tajemniczy mężczyzna. 
Lubisz takich mrocznych typów. Zostaliście wspólnikami i kochankami. 
Wasz proceder trwał miesiąc. Nieźle się obłowiliście, bo konkurencyjne serwisy informacyjne nieźle 
płaciły za dane z serwera NBN. Ale pewnego dnia wszystko runęło. Gabriel Santiago cię zdradził. Wystawił 
policji korporacyjnej NBN, która cię namierzyła gdy pobierałaś dane z serwera. Pomimo tego, że 
natychmiast się wylogowałaś, oni zwęszyli twój trop. Namierzyli i przyjechali po ciebie. Nie zdołałaś 
uciec. Złapali cię i postawili ultimatum. Albo będziesz pracowała dla NBN jako ich agent, albo zginiesz. Nie 
miałaś wyboru i od tej pory współpracujesz z korporacją. Wszczepili ci program naprowadzający i 
zawsze jesteś widoczna dla ich informatyków. Nie ukryjesz się ani w świecie rzeczywistym, ani w 
cyberprzestrzeni. 
Od swoich pracodawców otrzymałaś nowe zadanie. Masz dowiedzieć się wszystkiego o tajemniczym 
projekcie CASABLANCA. Ponoć stworzyła go korporacja Haas-Bioronid, zajmująca się produkcją 
androidów na olbrzymią skalę. Trop prowadzi do Reiny Roja, który dwadzieścia lat temu sprzątnął 
niejakiego Carlssona – człowieka pracującego przy projekcie CASABLANCA. Może on będzie coś wiedział? 
Otrzymałaś informacje, że obecnie przebywa w luksusowym pensjonacie. Postanowiłaś tam pojechać i z 
nim porozmawiać. Wieczorem wchodzisz do głównej sali pensjonatu i widzisz podobnych sobie 
netrunnerów. Ciekawe co oni tu wszyscy robią? Mocno się zdziwiłaś, gdy zobaczyłaś Reinę Roja. 
Wyglądał na dwudziestoparolatka, więc jeśli faktycznie to on zabił Carlssona musiał to zrobić w kołysce. 
O co tu chodzi? Nagle w drzwiach pojawia się ten, którego miałaś nadzieję już nigdy więcej nie spotkać 
− Gabriel Santiago. 
 
Wskazówki do odgrywania: 
- zrównoważona, łagodna, ostrożna 
 
Cel: 
+ zemścić się na Gabrielu Santiago 
+ dowiedzieć się czego dotyczy projekt CASABLANCA 
 
Program: 
+ Zauroczenie 
Jeśli jesteś zaangażowana w jakiś konflikt, możesz wciągnąć w niego osobę trzecią. Wybrany 
netrunner musi stanąć po twojej stronie. 
+ Modulacja głosu 
Wybierz netrunnera lub netrunnerów (mogą być wszyscy). Przez 2 minuty możesz mówić a on/oni 
muszę ciebie wysłuchać i nie przerywać. 



 
 

 
 

 
 

KATE MCCAFFREY  

Lat: 29 
Frakcja: Kształcerz 
 
Jesteś artystką. Sztuka to twój żywioł. Kochasz tworzyć, kreować, 
realizować się artystycznie. Najpierw pragnęłaś zostać malarką, potem 
pisarką, ale niestety w żadnej z tych dziedzin nie przejawiałaś grama talentu.  Za to potrafiłaś doskonale 
poruszać się w cyberprzestrzeni. Bez najmniejszego trudu dokonywałaś włamań na najbardziej 
strzeżone serwery. Nie robisz  tego dla pieniędzy, ani po to żeby szkodzić. Traktujesz to jako sport, 
wyzwanie i rodzaj sztuki. Twoje programy deszyfrujące zwane lodołamaczami to prawdziwe arcydzieła. 
Żaden z netrunnerów nie projektuje lepszych.  
Pewnego razu włamałaś się na centralny serwer korporacji NBN – największej na świecie stacji 
nadającej wiadomości i zostałaś namierzona przez ich służby. Miałaś dosłownie kilka sekund na to, żeby 
ukryć swoją tożsamość. Inaczej programy zabezpieczające wypaliłyby ci mózg. Nie zastanawiając się 
długo podłączyłaś się pod dwóch innych hakerów, którzy w tym samym czasie znajdowali się na 
serwerze, a następnie szybko zatarłaś swój ślad. Wiesz, że NBN namierzyło tamtych i pewnie 
aresztowało. Do dnia dzisiejszego targają tobą wyrzuty sumienia. 
Ostatnio mocno niepokoisz się o swoją przyjaciółkę o pseudonimie Teoria Chaosu.  Wydaje ci się, że 
coraz więcej czasu spędza w cyberprzestrzeni. Martwisz się, że już nie odróżnia rzeczywistości od 
iluzji. Wiesz, że skrywa jakąś tajemnicę. Postanowiłaś się z nią spotkać w pensjonacie, którego 
praktycznie nie opuszcza.  
Rozpakowałaś się i ruszyłaś do głównej sali, gdzie Teoria Chaosu już na ciebie czekała. Zdziwiłaś się 
niezmiernie, gdy spostrzegłaś tu również innych, podobnych sobie, netrunnerów. Niektórych znasz 
osobiście, o innych tylko słyszałaś. Jak choćby o słynnym Reina Roja. Działał już, gdy ty byłaś smarkulą, 
a cały czas wygląda jak dwudziestolatek. Podejrzewasz, że jest klonem wyprodukowanym przez 
korporację Jinteki, ale z jakiś powodów nie chce tego ujawnić. Nie dziwisz mu się. W dzisiejszych czasach 
trudno oczekiwać tolerancji od ludzi. Kolejnym ciekawym osobnikiem jest Gabriel Santiago, którego 
podziwiasz, chociaż jest Przestępcą. Jest najlepszy w tworzeniu programów szpiegowskich zwanych 
robalami. I jest Jazgot – idealista, który wojuje z korporacjami, a według ciebie to zwykły łotr. Ciekawe co 
robią tutaj ci wszyscy netrunnerzy? 
 
Wskazówki do odgrywania: 
- żywiołowa, towarzyska, wrażliwa 
 
Cel: 
+ odkupić winę w sprawie namierzenia dwóch netrunnerów przez NBN 
+ odkryć tajemnicę Teorii Chaosu. 
 
Program: 
+ Kontra 
Możesz anulować właśnie użyty przeciwko tobie program. 
+ Wirus 
Wybrany netrunner przez najbliższe 15 minut nie może użyć żadnego ze swoich programów. 
 



 
 

 
 

 

CZARODZIEJ  

Lat:  26 
Frakcja: Anarchista 
 
W środowisku netrunnerów znany jesteś pod pseudonimem Czarodziej, 
bowiem cyberprzestrzeń nie stanowi dla ciebie żadnej tajemnicy i dokonujesz w  
niej cudów. Wsławiłeś się kilkoma akcjami, które doprowadziły do zniszczenia cennych danych na 
korporacyjnych serwerach. Nie ma takiego programu zabezpieczającego, którego byś nie złamał, nie ma 
takiego serwera, z którego nie ściągniesz danych, nie ma takiej domeny, której nie dasz rady 
zainfekować wirusem. Twoje programy deszyfrujące zwane lodołamaczami są najwyższej jakości. Nic 
dziwnego. Zostały stworzone przez sztab techników w korporacji Wayland. Tak naprawdę jesteś ich 
agentem działającym pod przykrywką netrunnera od dobrych kilku lat. 
Sabotaże jakich dokonałeś były zaplanowane, twoje słynne włamania wymyślone przez dział PR, kartoteka 
policyjna spreparowana. Wszystko po to, żeby zdobyć szacunek wśród netrunnerów i wniknąć w ich 
środowisko. Udało ci się to znakomicie. Wyglądasz jak nieszkodliwy nerd, ale tak naprawdę jesteś 
niebezpiecznym agentem, przeszkolonym w technikach szpiegowskich. Wykonałeś już dla Wayland 
niezliczoną ilość misji i sabotujesz poczynania hakerów. 
Teraz od swoich pracodawców otrzymałeś nowe zadanie. Masz dowiedzieć się wszystkiego o 
tajemniczym projekcie CASABLANCA. Ponoć stworzyła go korporacja Haas-Bioronid zajmująca się 
produkcją bio-androidów na olbrzymią skalę. Wiesz jedynie, że dwadzieścia lat temu został zlikwidowany 
niejaki Carlsson – główny twórca projektu. Chodzą słuchy, że jego zabójstwo zleciła własna korporacja, 
która chciała pozbyć się niewygodnego pracownika. Ponoć zlecenie na niego otrzymał niejaki Gabriel 
Santiago. Postanowiłeś z nim porozmawiać i w tym celu udałeś się do pensjonatu, do którego przyjechał 
na wypoczynek. Wieczorem wchodzisz do głównej sali pensjonatu i widzisz innych netrunnerów. Takie 
zgromadzenie ich wszystkich w jednym miejscu jest zaskakujące, bowiem zazwyczaj są to samotnicy. 
Ciekawe po co tu są?  
Wśród nich jest młoda dziewczyna o pseudonimie Teoria Chaosu. Wiele o niej słyszałeś. Podobno jest 
najlepsza w swoim fachu. Wydaje ci się jednak bardzo dziwna, jakby zagubiona w swoim własnym świecie. 
Coś jest z nią nie tak. Podejrzewasz, że skrywa jakąś tajemnicę. Warto dowiedzieć się jaką? Wayland na 
pewno dorzuci ci za to premię, bo od dawna się nią interesują.  
 
Wskazówki do odgrywania: 
- impulsywny, beztroski, wieczny optymista 
 
Cel: 
+ dowiedzieć się czego dotyczy projekt CASABLANCA 
+ odkryć tajemnice Teorii Chaosu 
 
Programy: 
+ Skanowanie umysłu 
Wybrany netrunner musi natychmiast zdradzić ci jeden ze swoich celów. On wybiera jaki. 
+ Robal 
Wybrany netrunner musi zdradzić ci posiadane programy i co one powodują. 
 
 



 
 

 
 

 

SILHOUETTE  

Lat:  31 
Frakcja: Przestępca 
 
Połowę swojego życia spędziłaś w wojsku. Służyłaś w oddziałach 
specjalnych korporacji Haas-Bioronid, w stopniu porucznika. Odbyłaś 
niezliczoną ilość misji. Świetnie walczysz wręcz, strzelasz i pilotujesz kosmiczne promy. Twoja kariera 
wojskowa rozwijała się bardzo dobrze, ale trzy lata temu nadszedł dzień, który wszystko zmienił. 
Twój pluton otrzymał nowe zadanie. Mieliście odbić pracowników Haas-Bioronid i Wayland, porwanych 
przez terrorystów, którzy teraz żądali sowitego okupu. Waszym celem było odbić zakładników. Dołączył 
do was oddział komandosów korporacji Wayland. Zapowiadało się to na miły spacerek.  
Po dotarciu na miejsce rozpoczęła się akcja pacyfikacyjna. Nie trwała długo. W kilka minut załatwiliście 
terrorystów i odbiliście jeńców. Ale wówczas nastąpiło coś czego się nie spodziewałaś. Komandosi 
Wayland otworzyli do was ogień. Zapewne stwierdzili, że przy okazji pozbędą się konkurencji. Straciłaś 
cały pluton. Ty zdążyłaś się ukryć, ale poleciały granaty, poczułaś ból i zapadła ciemność. Obudziłaś się 
w szpitalu Haas-Bioronid. Twoje ciało było tylko strzępem, mózg ledwo funkcjonował. Medycy i 
inżynierowie korporacji dokonali cudu żeby przywrócić cię do życia. Przeszłaś szereg bolesnych 
operacji, wszczepiono ci biosyntetyczne organy, zrekonstruowano oderwane kończyny, a mózg 
wspomagają teraz sztuczne neurony. Można powiedzieć, że w połowie jesteś cyborgiem. 
Haas-Bioronid zachowało się w porządku wobec ciebie i przywrócono cię do służby. Nie dasz złego słowa 
powiedzieć o korporacji. Ale zerwałaś kontrakt. Zostałaś wolnym strzelcem. Dzięki wszczepom  masz 
bezpośrednie połączenie z siecią i poruszasz się po niej bez najmniejszego problemu. Szybko zostałaś 
jednym z najlepszych netrunnerów. Potrafisz włamywać się na serwery, kraść informacje, czyścić 
konta. I chociaż nieźle na tym zarabiasz, twoim głównym celem jest zemsta. Chcesz odpłacić korporacji 
Wayland, za to co zrobili z tobą i twoimi ludźmi. Wszystkie zarobione pieniądze przeznaczasz na 
sabotowanie działań Waylandu. Szkodzisz im zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w cyberprzestrzeni. 
Trafiłaś na trop szpiega korporacji Wayland, który podszywa się pod netrunnera. Na razie wiesz tylko, że 
należy do frakcji Anarchistów i przebywa w pewnym pensjonacie. Postanowiłaś  udać się tam i go 
zdemaskować. Na miejscu widzisz innych netrunnerów. Takie ich nagromadzenie w jednym miejscu jest 
dziwne. Ciekawe co oni tu wszyscy robią? 
 
Wskazówki do odgrywania: 
- nieufna, agresywna, wybuchowa 
 
Cel: 
+ bronić dobrego imienia korporacji Haas-Bioronid 
+ zdemaskować agenta korporacji Wayland 
 
Programy: 
+ Elektroniczny impuls 
Możesz fizycznie wyeliminować wybranego netrunnera na 5 minut z gry. Wybierz gracza i zgłoś ten fakt 
Larpmasterowi.  
+ Skanowanie archiwum 
Wybierz netrunnera i wskaż go Larpmasterowi. Otrzymasz informację o jego życiu i działalności. 



 
 

 
 

 

KOLEKTYW - 1  

Lat: - 
Frakcja: Kształcerz 
 
W czeluściach podziemnych  laboratoriów Haas-Bioroid naukowcy przez 
lata pracowali nad sprzężeniem ludzkich mózgów. Przy pomocy technologii i 
cyberwszczepów w końcu im się udało. Wynikiem tych doświadczeń jesteście WY. Kolektyw. Jesteście 
jednością. Jednym umysłem, jedną myślą, jedną ideą. I chociaż wszyscy macie oddzielne ciała to 
działacie wspólnie. Kolektyw miał służyć Haas-Bioroid jako doskonałe narzędzie planowania operacji ze 
względu na niebywałą moc obliczeniową sprzężonych ze sobą mózgów. Jednakże naukowcy nie 
przewidzieli waszego człowieczeństwa i wolnej woli. Jeszcze przed ostatecznym zakończeniem testów 
uciekliście z laboratorium i zaczęliście działać jako niezależny netrunner. Szybko okazało się, że 
świetnie radzicie sobie w cyberprzestrzeni. Nie wykorzystywaliście waszych umiejętności do celów 
przestępczych, lecz dla sztuki samej w sobie. Potraficie włamać się na najlepiej zabezpieczone serwery 
korporacyjne tylko dla samego udowodnienia sobie, że to potraficie. 
Życie w Kolektywie to ideał. Uważacie, że pojedyncze jednostki ludzkie to przeżytek i przyszłość należy 
do was. Dlatego staracie się pozyskać kolejnych członków, żeby ich zasymilować i przyłączyć do 
Kolektywu. Niestety, nie jest łatwo. Ludzie są oporni i boją się zjednoczenia. Idioci! Nie wiedzą jaką 
radością jest dzielić ze sobą myśli, emocje i dążyć do wspólnego celu. 
Postanowiliście spotkać się z jedną netrunnerką o pseudonimie Teoria Chaosu, z którą często 
współpracujecie. Przyjechaliście do pensjonatu, w którym rezyduje i spotkaliście tutaj więcej 
netrunnerów. Trochę was zdziwiło takie ich nagromadzenie w jednym miejscu, bo zazwyczaj to 
samotnicy. Ale cóż, może uda się któregoś z nich przekonać żeby wstąpił do Kolektywu? W pensjonacie 
obecny jest  Nasir Meidan. Nie znaliście go wcześniej więc postanowiliście go sprawdzić. Przeszukaliście 
wszystkie archiwa korporacji, oraz rejestry policyjne. Okazuje się, że nikogo takiego nie ma w żadnej 
ewidencji. W obecnych czasach po każdym zostaje ślad w cyberprzestrzeni. Zastanawiacie się kim on tak 
naprawdę jest i dla kogo pracuje?    
  
Wskazówki do odgrywania: 
- mówi o sobie zawsze w liczbie mnogiej, poważny, kontrolujący 
 
Cel: 
+ namówić jednego netrunnera do przyłączenia się do Kolektywu 
+ dowiedzieć się kim jest Nasir Meidan 
 
Program: 
+ Asymilacja 
Wybrany gracz, o ile wyrazi na to zgodę, zostaje przyłączony do Kolektywu i od tej chwili jego cele 
indywidualne nie mają znaczenia. Działa w imię Kolektywu.  
+ Zapora 
Możecie anulować właśnie użyty program przeciwko jakiemukolwiek członkowi Kolektywu. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

KOLEKTYW - 2 

Lat: - 
Frakcja: Kształcerz 
 
W czeluściach podziemnych  laboratoriów Haas-Bioroid naukowcy przez 
lata pracowali nad sprzężeniem ludzkich mózgów. Przy pomocy technologii i 
cyberwszczepów w końcu im się udało. Wynikiem tych doświadczeń jesteście WY. Kolektyw. Jesteście 
jednością. Jednym umysłem, jedną myślą, jedną ideą. I chociaż wszyscy macie oddzielne ciała to 
działacie wspólnie. Kolektyw miał służyć Haas-Bioroid jako doskonałe narzędzie planowania operacji ze 
względu na niebywałą moc obliczeniową sprzężonych ze sobą mózgów. Jednakże naukowcy nie 
przewidzieli waszego człowieczeństwa i wolnej woli. Jeszcze przed ostatecznym zakończeniem testów 
uciekliście z laboratorium i zaczęliście działać jako niezależny netrunner. Szybko okazało się, że 
świetnie radzicie sobie w cyberprzestrzeni. Nie wykorzystywaliście waszych umiejętności do celów 
przestępczych, lecz dla sztuki samej w sobie. Potraficie włamać się na najlepiej zabezpieczone serwery 
korporacyjne tylko dla samego udowodnienia sobie, że to potraficie. 
Uważacie, że pojedyncze jednostki ludzkie to przeżytek i przyszłość należy do was. Życie w Kolektywie 
to ideał… Bzdura! Jesteście jak bezrozumne mrówki, bez własnego jestestwa. W tym całym doskonale 
funkcjonującym mechanizmie jesteś przecież… TY. Dawno nie myślałeś o sobie jako o indywidualnej 
jednostce, która ma własne pragnienia i marzenia. Czujesz jakbyś budził się z głębokiego snu. W twoim 
umyśle pojawiła się myśl, żeby porzucić Kolektyw i na powrót stać się niezależnym człowiekiem. Ale 
wówczas nie będziesz dzielił wrażeń, emocji, idei, ze swoimi towarzyszami. Pozostaniesz sam, oderwany 
od wspólnoty, samotny i żałosny. Niezależność ma swoją cenę. Czy jesteś gotów ją zapłacić?  
Postanowiliście spotkać się z jedną netrunnerką o pseudonimie Teoria Chaosu, z którą często 
współpracujecie. Przyjechaliście do pensjonatu, w którym rezyduje i spotkaliście tutaj więcej 
netrunnerów. Trochę was zdziwiło takie ich nagromadzenie w jednym miejscu, bo zazwyczaj to 
samotnicy. Ale cóż, może uda się któregoś z nich przekonać żeby wstąpił do Kolektywu? W pensjonacie 
obecny jest  Nasir Meidan. Nie znaliście go wcześniej więc postanowiliście go sprawdzić. Przeszukaliście 
wszystkie archiwa korporacji, oraz rejestry policyjne. Okazuje się, że nikogo takiego nie ma w żadnej 
ewidencji. W obecnych czasach po każdym zostaje ślad w cyberprzestrzeni. Zastanawiacie się kim on tak 
naprawdę jest i dla kogo pracuje?    
  
Wskazówki do odgrywania: 
- mówi o sobie w liczbie mnogiej lecz czasami się zapomina i mówi w pojedynczej, roztrzepany  
 
Cel: 
+ odłączyć się od Kolektywu 
+ dowiedzieć się kim jest Nasir Meidan 
 
Program: 
+ Odłączenie 
Przestajesz być częścią Kolektywu. Od tej pory działasz jako indywidualny netrunner. Nie możesz 
korzystać z programu Zapora i nie możesz być przez niego chroniony. 
+ Zapora 
Możecie anulować właśnie użyty program przeciwko jakiemukolwiek członkowi Kolektywu. 
 



 
 

 
 

 

KOLEKTYW - 3  

Lat: - 
Frakcja: Kształcerz 
 
 W czeluściach podziemnych  laboratoriów Haas-Bioroid naukowcy przez 
lata pracowali nad sprzężeniem ludzkich mózgów. Przy pomocy technologii i 
cyberwszczepów w końcu im się udało. Wynikiem tych doświadczeń jesteście WY. Kolektyw. Jesteście 
jednością. Jednym umysłem, jedną myślą, jedną ideą. I chociaż wszyscy macie oddzielne ciała to 
działacie wspólnie. Kolektyw miał służyć Haas-Bioroid jako doskonałe narzędzie planowania operacji ze 
względu na niebywałą moc obliczeniową sprzężonych ze sobą mózgów. Jednakże naukowcy nie 
przewidzieli waszego człowieczeństwa i wolnej woli. Jeszcze przed ostatecznym zakończeniem testów 
uciekliście z laboratorium i zaczęliście działać jako niezależny netrunner. Szybko okazało się, że 
świetnie radzicie sobie w cyberprzestrzeni. Nie wykorzystywaliście waszych umiejętności do celów 
przestępczych, lecz dla sztuki samej w sobie. Potraficie włamać się na najlepiej zabezpieczone serwery 
korporacyjne tylko dla samego udowodnienia sobie, że to potraficie. 
Życie w Kolektywie to ideał. Uważacie, że pojedyncze jednostki ludzkie to przeżytek i przyszłość należy 
do was. Dlatego staracie się pozyskać kolejnych członków, żeby ich zasymilować i przyłączyć do 
Kolektywu. Niestety, nie jest łatwo. Ludzie są oporni i boją się zjednoczenia. Idioci! Nie wiedzą jaką 
radością jest dzielić ze sobą myśli, emocje i dążyć do wspólnego celu. 
Coś jest nie tak. Czujecie to swoim dodatkowym zmysłem, który przez niezależne jednostki określany jest 
mianem intuicji. Jedno z was chce opuścić Kolektyw. Nie rozumiecie jak to jest możliwe, przecież 
Kolektyw jest najwyższą formą koegzystencji. Nie ma nic piękniejszego. Zrobicie wszystko, żeby nie 
dopuścić do odejścia jednego z was. Ale musicie najpierw wykryć, które z was chce tego dokonać i 
przekonać do pozostania w Kolektywie.  
Postanowiliście spotkać się z jedną netrunnerką o pseudonimie Teoria Chaosu, z którą często 
współpracujecie. Przyjechaliście do pensjonatu, w którym rezyduje i spotkaliście tutaj więcej 
netrunnerów. Trochę was zdziwiło takie ich nagromadzenie w jednym miejscu, bo zazwyczaj to 
samotnicy. Ale cóż, może uda się któregoś z nich przekonać żeby wstąpił do Kolektywu? To też szansa 
na wykrycie zagrożenia dla jedności Kolektywu. Jednak musicie działać ostrożnie. 
 
Wskazówki do odgrywania: 
- mówi o sobie zawsze w liczbie mnogiej, poważny, troskliwy 
 
Cel: 
+ namówić jednego netrunnera do przyłączenia się do Kolektywu 
+ sprawić żeby nikt nie odłączył się od Kolektywu 
 
Program: 
+ Asymilacja 
Wybrany gracz, o ile wyrazi na to zgodę, zostaje przyłączony do Kolektywu i od tej chwili jego cele 
indywidualne nie mają znaczenia. Działa w imię Kolektywu.  
+ Zapora 
Możecie anulować właśnie użyty program przeciwko jakiemukolwiek członkowi Kolektywu. 
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