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Elysium has fallen

Politika
Egy pártrendszeres irányítás van, ami igazából még pártrendszernek sem nevezhető. Egy 8
fős bizottság irányítja az egész várost, beleértve az energetika, infrastruktúra, közigazgatási
feladatokat. Mindez azonban csupán álca, talán ők maguk sem tudják de a 2055ös lázadás
óta, az egész várost valójában a CDS felső vezetése, és a központi mátrix irányítja. Beleszólási joguk van a dolgokba, változtatni azonban már kevésbé tudnak bármin is. Nincsenek
párt szavazások, a bizottságba is csupán komoly hátszéllel lehet bekerülni. A politika kezében tartja a helyi médiát, igazából a fő dolguk csupán az hogy továbbra is mézes madzagot
húzogassanak a közemberek szeme előtt.

Emberi jogok:

Minden polgár felhatalmazott, ingyenes orvosi kezelésre, illetve bérlakásokra. Ha azonban 3 hónap után anyagilag nem tudja finanszírozni legalább a háza fizetését, a rendszer
kitoloncolja egy külső negyedbe. Az életvitel így csökken egyre jobban és jobban, mire az
ember azt veszi észre, hogy a nyomornegyedben kötött ki.

Információk a világról
Elysium megavárosának építését 2047re fejezték be. Területileg a mai New York és Philadelphia területén fekszik. A kontinensen Elysiumon kívül még 3 megaváros létezik, de mindezek messze vannak egymástól. Természetesen a világ többi részén is léteznek ezekhez hasonlatos városok, némelyek fejlettségi szinte megegyezik, sőt túlszárnyalja az ittenit, de vannak
pusztulóban lévő megavárosok is, miket vagy a bűnözés taszított romlásba, vagy a saját
rendszerük. Hosszútávon elmondható hogy a legtöbb város ugyan azzal a problémával küzd,
túlnépesedéssel, és elgépiesedéssel, olyannyira hogy a lakosság sok helyen lázad a rendszerük
ellen. Minden megavárost egyetlen mesterségileg fejlett virtuális rendszer felügyel Elysiumon
ilyen a központi mátrix.
Elysiumon minden negyed külön feladattal bír. Egy negyede egy az ezredforduló elején létező nagyváros méreteivel egyezik meg, ezért a leggyorsabb közlekedést a legújabb technikával
felszerelt „gyorsvasúttal” lehet elérni. A földalatti járattal akár negyed óra alatt eljuthatunk
egyik negyedből a másikba. A megavárost egy óriási méretekkel megáldott fal veszi körül,
ezzel védve a várost a külvilágból érkező fosztogatóktól, és egyéb veszélyektől. A falon kívüli
lakatlan területeket „ Sivár földeknek” nevezzük.

A bűnözőknek mondhatni nincsenek jogaik.
Visszaállították a halálbüntetést, és mivel Elysiumon
a népesség arány már kezd túl nagy méreteket ölteni, gyakran élnek is a lehetőséggel, természetesen
a formális bírósági ülés megtartása után, mondván
bűnözőket nem tart el a város. Az igazság azonban
az Anarchtól való félelembe rejlik. Gyökerestül ki
akarják irtani a csoportot , így nem riadnak el egy
esetleges népirtástól sem, ha az politikailag korrekt
köntösbe van bújtatva, mint a halálbüntetés. Egyetlen
börtön felügyelete tartozik a város alá, de az is kint a
Sivár földeken üzemel.

TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA

Mindennapi életben:
Az emberi élet könnyítésének érdekében sok minden megváltozott
napjainkra. Sokan így gondolják, ám az igazság az hogy a technológia
ugyanúgy ellenünk is fordulhat, mint ahogy segíthet minket. Minden
információt magunkról, sőt még a pénzünket is , egy az alkarunkba
épített mikrochipbe építenek. A chip beépítése általában 6 éves kor
után történik meg, tartalmazza nevünket, születési helyünket, jelenlegi lakhelyünket, vércsoportunkat, esetleges priuszainkat, és ami a legfontosabb, a vagyonunkat. Erről a chipről veszik le a pénzünket ha esetlegesen vásárlunk.
Természetesen megtalálhatóak a régi eszközökre emlékeztető berendezések, csupán az
új időknek megfelelő köntösben, illetve nagyobb teljesítménnyel. A közlekedés ugyan
úgy működik mint régen, gépjárművek tekintetében, mára már minden hibrid neuro
technológiával történik. A járművek külsőleg
és képességekben is a jövőt tükrözik. Szinte
mindegyik modellben megtalálható egy beépített komputer, robotvezérlés. A benzin
mára a múlté, mondhatnánk, de az igazság
az hogy bármennyire is hihetetlen még napjainkban is dívik a régi benzinmeghajtású , „szörnyetegek” használata, ezek főként a szegényebbek körében, vagy a derbi pályán fedezhetőek fel.

Fegyverkezés:
Hihetnénk hogy a technológia fejlődése békét hozott az emberiség számára, de ez tévhit. A
fegyverek ugyan olyan ütemben fejlődtek, mint az élet többi része. Gyorsabbak, halálosabbak lettek. Különböző új technológiákkal gazdagodtunk, Modern katonai páncélok, amik
nanotechnológiának köszönhetően intelligensnek is nevezhetőek, ritka könnyűek ugyanakkor nagyobb védelmet nyújtanak az átlagos testpáncéloknál, ráadásul képesek a rejtőzködő
üzemmódra. A beépített számítógépnek köszönhetően viselője teljes információt kaphat a
saját állapotáról, illetve környezetének jó részéről. Kézifegyverek tekintetében hasonló technológiával találkozhatunk, mely szimbiózisban van a testünkbe épített chippel is. A fegyverek
alkalmazkodóak lettek az ember izomzatához, attól függően hogy milyen kezes, hogy céloz,
sőt illetéktelen kézben a fegyver működés képtelenné válik. Természetesen különböző Hack
modulokkal minden technológia átverhető , de ehhez komoly technológia és egy ritka ügyes
Hackerre van szükség.

Az orvostudományban:

A technológia erős fejlődésének köszönhetően napjainkban,
szinte minden megoldható. Az emberi hús, bőr, csontok szervek
cserélhetőek különböző mechanikus, biomechanikus szervekre.
Ugyan ez igaz az emberi végtagokra
is. A technológiának köszönhetően,
mára nincs csonkaság, a műtagok
ugyan olyan jól , vagy sok esetben
jobban működnek mint az ember eredeti testrészei. A központi
idegrendszerre kapcsolt szerkezetek fejlesztett neuro alapú feldolgozó rendszerének köszönhetően a reflexek gyorsabbak lesznek,
a mechanikus izmok erősebbek, nő az ember kitartása. Természetesen napjainkba az implantátumok száma szinte megszámlálhatatlan, szinte minden kicserélhető, azonban mindennek megvan
az árnyoldala, ugyanis az emberi szervezet nem minden esetben
képes befogadni egy idegen anyagot. Ilyen esetekre is kitalálták a
megoldást, a neve Xenitex. Az anyagot folyadék formájába juttatjuk be a szervezetbe, aminek folyamatos adagolása segíti a szervezet szinten-tartását, ám ez bizonyos idő múlva erős függőséget
hozhat létre.

A város negyedei

A város negyedei

New Town

River Road

New Townban a városlakók magasabb rétegei dolgoznak, ez a negyed látja el az infrastruktúra jó részét, illetve az életszínvonal is itt a legideálisabb. A központi irányítás innen
folyik, itt található a rendőrség főépülete, a legtöbb labor, és kutatóintézet, szerverparkok,
egyébiránt ez a város legjobban őrzött és védett negyede is.

Star Valley

Az ipar fő negyede, létfontosságú a város ellátásában. Itt található a legtöbb gyárépület, az
erőművek, mindennemű energetikai és nehézipari telep. Itt dolgozik a közép, és alsó réteg már aki még megteheti. Kétkezi munkások, gyárakban, erőművekben vagy valamelyik
előállító telepen keresik a mindennapi betevőre valót. Lakónegyedeik már korántsem olyan
szépek, és magas színvonalúak mint az előző város bármelyikének. A rendőrség és a CDS
emberei elég erősen az ellenőrzésük alatt tartják a területet, de a helyi maffiózókkal, és vandál fosztogatókkal szinte nap mint nap meggyűlik a probléma.

Nyomornegyed

A legtöbb szórakoztató központ ebben a negyedben található. Klubok, illetve más szórakozásra alkalmas helyek. Talán nem is annyira fura, lévén a város fiataljai nagy részének ez a
negyed ad otthont, és gondoskodik, képzéseikről, oktatásaikról. Mondhatni az egész városrész
egy hatalmas diákoknak kiépített negyed ahol gondoskodnak a szórakoztatásukról is. Az életszínvonal csaknem megegyezik New Town-éval.

A város legszegényebb rétegeinek ad otthont ez a hely. Mi sem bizonyítja jobban, hogy
normális életre szinte senkinek sincs lehetősége. Aki megteheti River Roadon dolgozik, de
a legtöbb ember lopásra, gyilkolásra, csalásra adta a fejét, vagy szerződött valamelyik helyi
bandához. A drogdílerek melegágya ez a hely, a rendőrség szinte nap mint nap háborút
vív a helyi rossz fiúkkal, de nem jutnak velük egyről a kettőre. Egyszóval keserves az élet
itt, kivéve akkor ha ravasz vagy és képes áldozni valamicskét a céljaid elérésében…

Sivárföldek

Megavállalatok

A városokon kívüli lakatlan településeket hívjuk
Sivárföldeknek. Az évek folyamán okozott nukleáris szennyezés a föld jó részét életre alkalmatlanná
tette. Kopár pusztaságok, vagy éppen a nukleáris
télben vegetáló földek ezek, ahol régi városoknak
csupán már csak romjaira találunk. Senki számára
nem életbiztosítás az itteni élet. Végtelen sivatagok
és romvárosok keresztezik a vándor útját. Gyakran
indulnak expedíciók a sivárföldekre, kutatókkal
katonákkal, szerencsevadászokkal de jó részük
nem éli túl a kinti létet. Ide kint csak a legerősebb
marad életben. Gyakori gondokat okoznak az ide
kint élő elvadult emberek, kiket Elysiumon egyszerűen csak „fosztogatók”nak neveztek el. Ezen
csoport viszont sokkal többrétűbb mint azt az
ember gondolhatná. Vannak köztük kik csak a túlélésért küzdenek meg a sivárföldeken uralkodó mutáns élővilággal, és a mindennapi halál jelenlétével. Vannak azonban olyanok akik
nem többek puszta állatoknál. A kinti létben eltorzult , elborult elméjű gyilkosok, állatként élő
rablóbandák, akik között a kannibalizmus, vagy a vérfertőzés sem ritka dolog. A pusztalakók
állandó háborúban állnak egymással. Ennek okai részben a területek feletti uralom, részben a
haszonszerzés, illetve annak védelme. Az Elysium-i konvojokat szinte mindig megtámadja
egy egy portyázó csoport. Természetesen az egyedüli veszélyt nem csak az ember, hanem
maga a pusztaság is jelentheti. Élelem kevés terem ezen a vidéken, annak is jó része mérgezett,
a sivárföldeken átjutott karavánok pedig furcsa dolgokat mesélnek. Különböző látomásokról,
víziókról beszélnek, amik őrületbe kergetik a kint lévőket Egy biztos. Az ezernyi borzalom
közül ez csupán pár dolog ami a sivárföldeken várja az utazót, oda menni egyáltalán nem
életbiztosítás.

Cyber security corporation

Amerikai illetőségű nagyvállalat a CDS céghez kötődik. Főként fegyverek prototípusának
fejlesztéseivel foglalkoznak. Nevezhetőek a CDS leányvállalatának, így csak azok kerülnek be
ide, akik magával a CDS-el is kapcsolatban állnak. A legnagyobb pénzeket ez a vállalat fizeti,
de a legkétesebb melókat is ők adják és a legkevésbé foglalkoztatja őket egy alkalmazott halála
avagy eltűnése. A jelenlegi legmodernebb technológiát tudhatják maguknak az itt dolgozók,
legyen az fegyver, vagy kíber beültetés.

New World Alliance (NWA)

Amerikai eredetű nagyvállalat, a régi EVSZből váltak ki, és alapítottak saját megacéget, ami
később orvosi területen nyert térhódítást Elysiumon. Főként implantátumok a szakterületei,
valamint az ember - gépi agy összekapcsolása. Ez a három megavállalat közül az egyetlen cég
, amely nem foglalkozik konkrét fegyver gyártással, legalábbis fizikális értelemben, azonban
laboratóriumaikban rengeteg, halálos vírus, méreg, és kísérleti drog kerül elő.

Megavállalatok
Akita Defense Corporation

Játszható csoportok
Anarch

Számkivetettek, főképpen a peremkerületeken találhatóak nagy részbe, vagy a senkiföldjéről jött illegális bevándorlókból tevődtek össze, vagy azokból
a polgárokból, akiket a rendszer kidobott magából,
feláldozta, és a megsemmisülés szélére sodorta őket.
Az Elysiumi polgárság nagy része, terroristáknak
ismeri őket, mások szabadságharcosokként éltetik
az Anarchot. Tagjai számosak, ám mégis nagyon ritkán fedik fel mások előtt, valódi kilétüket. Köztünk
élnek, de mégsem tudunk róluk semmit. A legjobb
„hackerek” az Anarch soraiból kerülnek ki ezzel
szemben, kevés kiképzett katonájuk van, soraikban
még gyerekek is felfedezhetőek. Nem rendelkeznek személyi chippel, kerülik az olyan technológiai
megoldásokat, ami bármi úton – módon nyomukra
vezethetné az ellenséget. Egy cél élteti őket, hogy
elpusztítsák a központi mátrixot, és megdöntsék a
CDS hatalmát.

Japán eredetű cég, különálló nagyvállalat. Ők
fejlesztették tovább a mátrix mesterséges intelligenciáját, specialitásuk, a kíbernetika, és harci
robotgyártás. Térhódítók a robotok fejlesztésébe,
tudásuk csiszolásában. Vezetőségüket egyszerűen csak Shogunátusként emlegetik. Számuk 7
főt számlál. Talán a legtitokzatosabb cég mindhárom közül, a dolgozóik chipjeit a saját céges
gyártmányúra cserélik. Ez részben áldás és
átok is. Áldás, mert semmilyen más szerv nem
képes lenyomozni az adott alkalmazottat, adatai nincsenek meg a városi adatbázisban sem.
Ezzel szemben viszont az ADC mindent tud a
dolgozóiról, sőt nyomon is tudja követni őket,
Chipjük segítségével. Tehát aki ide kerül becsülje
meg, mert elég egy rossz lépés, és a cég tönkre
teheti az egész életét. Az Akita Defense Corp
legnagyobb ellensége a CSC. Ez a versengés már
annyira elfajult, hogy megesett már, hogy a két
cég fegyveresen támadta meg egymást, terror
akciókkal, vagy bérgyilkosok segítségével.

CDS

pedig ők őrzik a társasága épületeit is.

Az Anarch ellentéte, kezdetben főként tudósokból,
orvosokból tevődtek össze, feladatkörük pedig a
gyógyászati, és technikai fejlesztések voltak ám
amikor a technika magasabb és magasabb szintekre ugrott, úgy alakult át a társaság is, egy megavállalattá, alakult. Egyesült a katonai felsővezetéssel, és
a felhalmozott tudást, a fegyverkezésbe fordította.
A CDS nagy szülötte lett a központi mátrix, amely
mára már tudatosan, vezérlés nélkül működik. A
Társaság azonban mit sem törődve az ebben rejlő veszélyekkel, továbbra is fejleszti, tökéletesíti a
rendszert, immáron a saját hatalmának fennmaradása végett. A CDSnél vannak egyébként a legjobban felszerelt fegyveres erők. Egy kész magánhadseregük van, akiknek fő feladata egy esetleges
nagyobb lázadás leverése, és megtorlása, illetve
ők őrzik Elysium külső falait, nem utolsó sorban

Játszható csoportok

Játszható csoportok

Mesterséges intelligencia

Polgár

Robotikával már régóta foglalkozik az emberiség, ám csupán az utolsó 30-40 évben értek el
vele jelentős áttöréseket. Az emberszabású robotoknak sok fajtája létezik Elysiumon, vannak
köztük régebbi típusok, kikről ránézésre meg lehet állapítani micsodák, de vannak már olyan
Cyborgok amelyek egy az egyben az embert mintázzák. Mesterséges bőr, testrészek, vér, és
szőrzet, mintha csak valóságos lenne. Mára már ilyenek is vannak, elvegyülnek az emberek
között, képességeiket tekintve pedig ugyancsak szerteágazóak. A rendvédelmi alakulatoknál
szolgáló robotoknak például nincsenek érzéseik, megint más gépeket be lehet programozni
arra, hogy tanuljanak az embertől, ezzel tökéletesítsék saját beintegrálódásukat, és képességeiket, de vannak olyan típusok is, akik nem tudják magukról, hogy ők gépek. Az utóbbi
példára már csak az elmúlt évtizedben lehet rámutatni. Van azonban egy olyan típus is, amely
nem mindig volt gép. Volt már rá példa, hogy valakit olyan súlyos károsodás ért, hogy emberi
porhüvelyében nem lett volna esélye a túlélésre. A mai technikával, az emberi élet megmenthető, pontosabban csak egy része. A tudat, amit aztán beintegrálhatnak egy gépi vázba, ezzel
úgymond örök életet adva az embernek. Ezeket a példányokat hívjuk Hibrideknek, ám ez a
technológiát 2 éve betiltották, az már más kérdés, hogy mi folyik a fekete piacon.

Elysium városának számottevő részét a polgárság teszi ki. Ide tartoznak, az irodai
munkásoktól, a közigazgatásban dolgozókon keresztül egészen , a rendvédelmi
szervezetekben dolgozó aktív férfiak és nőkig. Természetesen mint mindenhol,
közöttük is vannak gazdagok, és kevésbé tehetősek, nagy részük még mindig biztonságba érzi magát a városokban, de vannak jó páran, akiknek már felnyílt a
szeme a rendszer, és a rendszert irányító mátrixszal szemben. De akkor mégis mi
teszi őket polgárra? Mindenki rendelkezik egy személyes azonosító chippel, amit
a tarkójába implantáltak. Ezen a chipen található róla minden adat. Vérkép, név
és lakóhely, bankszámlaszám. A fizetésük is ezekbe a chipekkre folyik be. Előnyeik, hogy részesülnek szociális ellátásban, kapnak saját lakást, mert polgárként az
mindenkit megillet. Lényegében ők az a csoport, amely egyik oldalon se, de mégis
néha ők járnak a legrosszabbul. A chipek ugyanis igencsak sokat érnek a feketepiacon, így talán nem is véletlen, hogy az elmúlt években megszaporodtak az emberrablások, gyilkosságok.

Játszható csoportok

Céhek/Szekták

Fosztogató

Seth Son’s

A városon kívüli sivárföldek urai, nem szolgái senkinek és semminek. Törvényen kívüliek, gyilkosok,
rablók és fosztogatók, akik egy olyan világba születtek ahol a gyenge elhullik s csak az erős marad
életben. Vannak akik már kint születtek a sivárföldeken, vannak közülük olyanok akik viszont a
városból menekültek ki a falak mögé, mert máshol
halál várt rájuk. Vannak kisebb és nagyobb csoportosulások, törzsek. Nincs igazi egység közöttük, van
hogy a hatalom megszerzésének érdekében a fosztogató törzsek egymásra is halálos veszélyt jelentenek, s 2 csoportból így kovácsolnak egy nagyobbat.
Mindezek ellenére azonban egyáltalán nem buták,
bár kevés tudóst tudnak felvonultatni, ám a természetes gyógyításban például fejlettek. Talán ők
hordják magukban legjobban a régi világ emlékeit,
s hogy milyen volt az élet mega városok, és a mátrix nélkül. A régi világ peremén élnek meghúzva
magukat, saját kis kolóniákat létre hozva, s árnyakként közlekednek szinte észrevétlenül. A városiak
félnek tőlük, ez főleg amiatt van mert konvojokat,
vagy a sivár földekre induló expedíciókat támadják
és fosztják ki. Vérbeli harcosok, egytől egyig s gyermekeiket is azzá nevelik. Elmondható róluk
hogy talán ők azok akik ezen a világon a legrosszabb körülmények között élnek, mégis mindezek ellenére talán a legszabadabbak, mert nincs rendszer ami láncra veri őket, nincs hatalom
aminek be kéne hódolniuk, csakis a saját szabályaik szerint élnek

Az egyik legtitokzatosabb szekta Elysiumon.
Tagjai mind kiképzett bérgyilkosok. Nincs nevük,
nincs adatuk, nincs személyiségük. Csupán csak
arcuk, amit az áldozatuk eszébe vésnek, miközben elvágják a torkukat, vagy lepuffantják őket a
nyílt utcán. A csoport tagjai még néha egymásról
sem tudják hogy egyazon szektában szolgálnak,
munkáikat is csak közvetve kapják. Nem tudni ki
irányítja a Seth Son küldetéseit, látszólag egyetlen
Nagy cégnek sincsenek elkötelezve, sőt még az
Anarchnak vagy a CDSnek sem. Különös ismertető jelük hogy áldozataikat a nyílt utcán ölik
meg, lehetőleg mások szeme láttára.

The Legion
Félkatonai szervezet, bár a CDS és a rendőrség
karöltve próbálja megsemmisíteni a tagjait, de
valamilyen oknál fogva, sosem sikerült felszámolni
a teljes szervezetet. Tagjai egytől egyik jól fizetett
zsoldosok, kortól, nemtől függetlenül. A céhen
belül ugyan úgy megtalálható az Anarch szimpatizánstól egészen az Elysiumi kivénhedt rendőrökig. A testvériség mindent befogad. Nem számít
a múlt, vagy hogy mit tettél, mindez semmiség a
csoport szemében, azonban egyetlen szabálynak
meg kell felelni. A csoporton belül nincs gyilkolás.
A Légió általában a sivárföldekre indított expedíciókra küld segítséget a karavánok őrzésére, természetesen nagyon is húzós árért, de el el vétve ugyan
úgy részt vesznek az Elysiumi rendfenntartásban
is. Nevezhetjük őket önjelölt igazságosztóknak is.
Ezt viszont a rendszer nem tűri.

Céhek/Szekták
The Damned
Egyfajta felfedező szekta, csupán annyi különbséggel, hogy míg a felfedezők békés úton
próbálják megszerezni a tudást, addig a Damned tagjai illegális emberi kísérletek folyamán
teszik. Nem egyszer esett meg, hogy emberek
tűntek el az ő kezük által, majd kerültek ismét
elő, megcsonkítva, vagy olyan állapotba, ami
rosszabb a halálnál. A The Damned nem válogat az eszközökben. A híresztelések szerint
a csoport tagjai egyáltalán nem normálisak,
ami az esetek véres oldalát nézve nem is meglepő. A szekta ember- Cyber implant kutatásokkal foglalkozik, továbbá agyi stimulációs
kísérletekkel. Talán mondani sem kell hogy a
kísérleti alanyok jó része egy pár ilyen kezelés
után ha halott nem is lesz, önmaga sem soha
többet.

Mutációk
Kijátszható mutációk
Aeternita:
Ritka mutáció, mely fennmaradt Elysiumon és a környékén. A mutáció az emberi génszerkezetben ment végbe, valószínűleg a sivárföldekről érkező első becsempészett bevándorlóktól
származik. Akik ebben a mutációban szenvednek, ritka szerencsések lehetnek, de ezzel együtt
átkozottak is. Testük egy ponton megáll a fejlődésben, nem öregednek egy évet sem. Ez a pont
lehet véletlen szerű. Az egyén lehet akár gyermek, akár felnőtt nő vagy férfi, kiszámíthatatlan
hogy a mutáció mikor aktiválódik a szervezetben. Bár a test nem öregszik nem ez nem jelenti
azt hogy az mutáns ember örökké élne, sőt életük ideje rövidebb egy átlag emberénél, mert
bár a test nem öregszik, az agy annál jobban. Egy normális ember átlag életkora, a mutáción
átesett egyéneknél kb 40 évet jelent. Hogy ezt az negyven évet kisgyermek testében éli le vagy
tinédzser esetleg felnőtt ember, az már nem az alanyon múlik. Az Aeternitáknál jellemző a
gyors agyi funkció, általában nagyon okos, fogékony emberekről van szó, ritka jó probléma
megoldó készséggel, és páratlan logikával rendelkeznek, néhány szóbeszéd szerint telepatikusan képesek kommunikálni is egymással. Fizikálisan viszont gyengébbek az átlagnál.
Csúfnevük: Elfek
Noctiták:
Azaz a fényérzékenyek. Egy ritka veszélyes, és durva mutáció, ami valószínűleg az első Kvantum erőművek építésének hála szabadult el. Az emberi testszövetekben végbemenő változásoknak hála, a bőr teljesen fehér lesz. Az alany egy albínóvá változik, idővel szemei kivörösödnek, haja, bőre, hófehér színárnyalatot ölt. Azonban az igazi szenvedést, nem ez okozza
a Noctiták számára, hanem a nap. A nap sugárzását, ezen mutáción átesett egyedek ugyanis
kevésbé bírják az átlag embernél. Pár perc alatt alatt hólyagok, fél óra alatt pedig erős égési
sérülések keletkeznek a bőrön. A napos időszak tehát halálos lehet a számukra, ráadásul az
emésztési rendszerükben végbement változásoknak hála, csakis folyékony ételeket képesek
megemészteni. Fizikumuk valamiért erősebb az átlagénál, látásuk pedig kifinomulttá vált a sötétségben töltött idők alatt. A legtöbb Noctita lent a város csatornáiba húzza meg magát, a nép
torszülöttekként tekint rájuk, szörnyekként, csupán néhány olyan kivétel van, aki elmondhatja
magáról hogy emberhez méltó életet él.
Csúfnevük: Vérszopók

Augmentciók
Moduláris bővítmények az emberi test erősítésére, hatékonyságának növelésére. A napjainkban beültethető, cserélhető, mechanikus végtagokat, illetve különböző Cyber modulokat
Augmentációk gyűjtőnév alatt emlegetjük. Sok fajta létezik, van ami fizikális képességeinket
hivatott hatékonyabbá tenni, de vannak olyanok is amik mentális képességeinket erősítik.
Hőlátás: Szembe ültethető Augmentáció, segítségével képesek vagyunk hőtérképes látásmódra. Ilyenkor bár látásunk valamelyest romlik, cserébe ha azokat az embereket is észre
vehetjük akivel tegyük fel nem vagyunk egy térben hanem például egy másik szobában. Gépek ellen azonban hasztalan lévén a bővítmény az emberi hőre van ráállítva. A bővítményt,
az íriszünkre helyezik rá műtéti eljárással, de akáregy mechanikus szemmel együtt ugyan
úgy beültethető
Megnövelt szaglás: Különböző mikroszenzorok segítségével, szaglásunk megnövekedik,
olykor olyan illatokat érezhetünk meg amit más sima ember nem, illetve távolabbról is
érezzük mindezt az átlagosnál. Az augmentációt természetesen orvosi úton az arcüregünkbe
helyezik műtéti eljárással.
Hallás szabályzás: Komoly műtéti eljárás segítségével, képesek vagyunk hallásunk irányítása felett átvenni a teljes kontrollt. Segítségével tompíthatjuk vagy élesíthetjük, hallásunkat,
mely maximálisan 150%osan jobban teljesít a normál emberi fülnél. Segítéségével mes�szebbről képesek vagyunk bármit meghallani, akár párszáz méterről is tisztán kiszűrhető
egy beszélgetés. Az augmentáció igazából egy komplett modulból áll, amit a belső fülből
kiinduló agyidegekre kötnek rá.
Érzékelés megszüntetés: Az augmentációt az agykéregre kötik rá, a gerincoszlop mentén.
Segítségével ideiglenesen kikapcsolhatjuk a fájdalom küszöbünket. Ennek köszönhetően
kitartásunk rohamosan növekedni kezd, megszűnik a fájdalom, ami esetleg hátráltatná az
adott személyt, de eme bővítmény előnyébe ott rejtőzik a hátrány is. Meglehet semmit nem
érzünk, de sérüléseink ettől még nem változnak, tehát meglehet egy hűtőkamrába nem fogunk szenvedni a testrészeink elfagyásától, de attól még ugyan úgy belehallhatunk. Fontos:
A modul nem kontrollálható agyilag, úgy működik mint egy biztosíték, ha beüt egy bizonyos mértékű probléma, ahol már az augmentáció szenzorai érzékelik a fájdalom küszöb
kritikus határait, aktivizálódik a szerkezet.
Adrenalin fokozás: Az agykéregbe építik be ezt a modult, segítéségével manuálisan növelhetjük a szervezetünk adrenalin termelését. Talán nem is titok mire jó ha valaki ilyesmivel
rendelkezik. Segítségével növelhetjük, kitartásunkat, erőnket, reflexeinket , gyorsaságunkat,
ráadásul még az agyunk is gyorsabban pörög maximális szinten. Egyszóval az egyénhez
mérten maximalizálja a képességeit, azonban ha hirtelen állítjuk le a fokozását erős rosszullétet, görcsöket okozhat a testben.

Augmentciók
Központi adatbank:
Intelligens microchip ami az agyközpontba beültetve kapcsolódik a látóidegekre. Segítségével információkat kapunk azokról a fegyverekről, lőszertípusokról, amiken végig vezetjük a
pillantásunkat. A rendvédelmieknél nem egy nyomozó használ ilyen implantátumot, például
lövöldözésnél ennek a segítségével könnyedén megállapíthatjuk milyen fegyverből származott
az adott lőszer, de ha tisztában akarunk lenni egy adott fegyver pontos paramétereivel akkor
is előnyös lehet.
Fordító:
Ez az augmentáció lehetőséged ad arra, hogy olyanok nyelvét is megértsük akikét elméletileg
sosem tanultunk. A szerkezetben egy intelligens nyelvfordítás szoftver működik, ami a kapott információkat reprodukálva küldi el az agynak már érthető nyelven. Élesbe ez úgy néz ki
hogy mi már a saját nyelvünkön halljuk a kiejtett szavakat.
Hack modul:
Egy nagyobbacska bővítmény amelyet a gerincoszlop mellett helyeznek el. A Modulhoz jár
még egy központi csatlakozó is ami általában a tarkónk környékén helyezkedik el, segítéségével pedig rákapcsolódhatunk különböző számítógépekre, illetve panelokra, az augmentáció
segítségével pedig képesek lehetünk azt feltörni. Fontos megjegyezni ,hogy amikor egy ilyen
rendszerbe betörünk, agyunk egy része kikapcsol. A közvetlen környezetünkből nem látunk
semmit. Képletesen elmagyarázva olyan érzés mintha kiugranánk a saját testünkből a kíbertérbe. A bejutás nem fenyeget nagyobb veszélyekkel, de a lecsatlakozás már annál inkább.
Ha hirtelen húznak le minket a rendszerről, vagy nem követjük a lépcsőzetes lecsatlakozást,
meglehet örökre kómába is eshetünk.

Fegyverek

Fegyverek

CDS által fejlesztett Fegyverek

Név:Faust

A CDS sorkatonái használják, általában a Standard felszereléshez tartozik. A tár
tekintélyes méretének köszönhetően gyakran használják fedező tüzelés céljából,
illetve az alapvető rendvédelmi feladatokra. A reaktornál és falon elhelyezett
őrség nagy részénél ilyen fegyver van. További előnyei a fegyver vázán végig
vezetett hidrogén alapú hűtőrendszer ami miatt szinte null százalék esély a
túlmelegedésre. Felszerelhető továbbá lézeres célirányzékkal, digitális távcsővel.
Hátrányai : Ha kifogy lassú az utántöltése
Név:Raptor

Besorolás: Gépfegyver

Név:Hades
Besorolás: Mesterlövész
puska

Egyedi dizájnnal ellátott, fegyver, jelenleg prototípusként van számon tartva. Egy
igazi szörnyeteg ha jó kezekben van. 8 Igencsak méretes gránáttal lehet felszerelni. A kompatibilis tipusok: Gáz, robbanó, olvadó, tapadó, páncéltörő. Lőtávolsága
kilométerekben számláltatik. Elképesztő erő lakozik benne. Hátrányok: Nagy súly,
emiatt gyakran a hozzá való támasztókarokkal rakják le mielőtt használnák.

A CDS különleges erőinél, azon belül is a mesterlövészeknél rendszeresített
fegyver. Anyagának köszönhetően ritka könnyű, de mégis strapabíró. Általában
krízishelyzetekben: Túszmentés, vagy magas rangú célpontok lehetőleges halk
likvidálására. A hatótávolsága az egyik legjobb a mostani csúcsfegyverek közül,
digitális távcsövében éjszakai, üzemmód, infra, és hőképes funkciók vannak
beprogramozva, továbbá rendelkezik, szél, páralecsapódás, és egyébb környezeti változókkal kapcsolatos információk feltérképezésével, és tovább juttatásával
a mesterlövészhez.. A fegyver elsütésekor nem csap nagy zajt, szinte mondhatni kellemesen halk munkát végez, ezzel szemben a lőszer olyan gyorsasággal
csapódik a célpontba, hogy ha mögötte van még valaki annak is keresztül viszi
a testét. A fegyver tanul a neuro alapú kapcsolaton keresztül, a használójától.
Célzásrásegítő rendszere, idomul az adott likvidátor képességeihez, így szinte
a legjobbat hozza ki belőle. Különös jellegzetessége, hogy az általa okozott bemeneti seb kisebb mint az átlag, viszont a kimeneti vagy 2X akkora. Hátrányai:
Emberi célpontok ellen tökéletes, de az acéllal már nehezen küzd meg.
Standard felszerelés minden CDS fegyveres személynél. Könnyű, mégis erős
fegyver minimális visszarúgással. Lőszerei cserélhetőek, nagy kaliberű személy
elleni, páncéltörő, illetve kábító lövedék, helyezhetőek a tárba. Pontos, súlyának
és méretének köszönhetően nagyon gyorsan célra lehet tartani. Hátránya a kis
tárkapacitás összesen 6 lőszer fél bele.

Név:Trinity
Besorolás: Pisztoly
Tetra Besorolás: Nehézgéppuska A kommandós alakulatoknál alkalmazott
gyors, és nagy tűzerejű sorozatlövő géppuska. Súlyát tekintve nem a legkön�nyebb, azonban ez főként nem is a fegyver hanem a benne lévő lőszer men�nyisége miatt van. Az egyik leggyorsabb sorozat lövő fegyver, viszont attól hogy
szinte okádja a golyókat, a stabilitása még mindig remeknek mondható. Szinte
bármilyen távcső , szenzor vagy egyéb kiegészítő rászerelhető, hátránya csupán
a méretében jelenik meg, ugyanis a hirtelen mozdulatok, mint például a forduNév:Tetra
Besorolás: Nehéz géppuska lás eléggé nehézkes ekkora mordállyal.

Besorolás: Gránátvető

Rendvédelmiek számára fejlesztett fegyverek

Név:Normandia
Besorolás: Pisztoly

Alapfelszerelés a rendőri szerveknél. Egy tár 16 lőszer. Válaszható tűzelési mód:
Szimpla, sorozat. A fegyver szimbiózisban van az adott rendőr Chipjével, ezáltal
más nem használhatja az adott fegyvert, csak a gazdája. Súlya: Közepesen nehéz,
célzás mégis egyszerű vele. Tűzgyorsasága kiemelkedő helyre avanzsálja a fegyvert.
Fő erőssége magában a fegyver erejében rejlik. Két embert is képes átvinni ha azok
egymás mögött állnak, vagy vastagabb falakon is gond nélkül halad át, anélkül
hogy a lövedék pályát tévesztene. A fegyver továbbá szinte minden körülménynek
ellenáll, legyen az nedvesség, pára, tűz. Tárazása gyors, egyszerű. Hátrányok: Kizárólag egy fajta lőszer megy bele, Erős visszarúgás.

Alap járőrfelszerelés, nincs benne semmi különleges. Általában kisebb bűncselekményeknél használják ahol nem indokolt a lőfegyver bevetése. Tárjában 6 kábítólövedék található, mely az ember bőrén szétrobbanva beivódik annak a bőrébe, a
lövedékben lévő szer pedig bejutva a szervezetbe elkábítja az áldozatot. A fegyver
elején egy bivaly erős sokkoló is helyet kapott.
Név:Morwen 102
Besorolás: Kábító
pisztoly
Rendőrségi szabványok szerint tervezett fegyver, mely főként túszmentéseknél, és
egyéb krízishelyzetek elhárításakor használatos. A Rendőrség mesterlövész alakulatai használják. Felszerelhető rá, infra, hőlátképes távcső, csövére hangtompító.
Erejében nagyjából megegyezik a CDS szabvány mesterlövészpuskájával, de a lőtávolsága jelentős lemaradásban van attól, illetve felszerelhetősége szerényebb.
Név:Zeus
Besorolás: Mesterlövész puska

Fegyverek
A rendőrség több helyen képes felhasználni legyen szó, behatolásról, vagy tömegoszlatásról. Köszönhető ez a hibrid technológiának mely segítségével lehet
egyszerre halált okozó , vagy kábító fegyver. Első üzemmódban táranként 8 darab
szabványos sörétes lövedékeket lő ki, közepes és kis távolságban. Másodlagos
fegyverzeteként kábító gáz, illetve füstgránátokat képes kilőni igencsak terjedelmes távolságban. Hátránya a viszonylag nehéz súly, és körülményes tárazás
Név:Brist
Besorolás: Hibrid
fegyver

Név:Dragon 201

A rendőrség kommandós osztályán rendszeresített sorozatlövő gépfegyver. Kön�nyű, viszonylag halk, könnyen tárazható, illetve képes rácsatlakozni az őt használó személy chipjére. Ez azt eredményezi mint a Standard pisztolynál. Csak a
saját használója kezében működik. Tárjába 30 7.62es kaliberű lőszer foglal helyet,
melyet villámgyorsan képes kiszórni. Különböző szenzorokkal, irányzékokkal
,lézerekkel felszerelhető könnyen modulálható darab. Igazi hátránya nincs, amire
használják ott tökéletesen megállja a helyét.

Fegyverek
k

Egy testre szerelhető, mini gépágyú, mondhatni az egyik legpusztítóbb nehézfegyver. Az Anarch egy exosuitra szerelhető gyártmányt másolt le, és hozott
létre belőle saját készítésű fegyvert. Az eredmény egy pontatlan fegyver lett de a
Brannan 300 esetében ez nem hátrány ugyanis amennyi lőszert ellő pár másodperc alatt egy biztosan célba talál. Fedezésre, de akár még könnyűlégvédelmi
ütegként is megállná a helyét, ráadásul az elejére lángszóró is szerelhető.

Rajtaütésekre, városi harcokra tökéletes, bár a tűzereje nem túl nagy emberi célpontok likvidállására tökéletes. További előnyei a megnövelt tárméret, amibe 50
kiskaliberű lőszer fér bele. Igazi kis megymag lövő, de egy komolyabb testpáncél már okozhat némi gondot a számára.

Egyedi fejlesztésű rakétavető az Anarch boszorkánykonyhájából. Ritka nehéz,
azonban a célzást elősegítő hőkövető rendszer segítségével, amit befog annak a
számára nincs menekvés. Tankok kisebb légi járművek leszedésére alkalmazzák.

Besorolás: Gépfegyver

Anarch által fejlesztett fegyverek

Név:Wagner
Besorolás: Gépfegyver

Név:Brutus
Besorolás: Nehézmesterlövész puska

A Faust egy korai prototípusából lett kifejlesztve, így több ponton is hasonlóságot
mutat a két fegyver. Tára ugyan akkora mint a Faustnak, ám ez a fegyver még egy
impozáns gránátvetővel is fel lett szerelve. Súlya ennek köszönhetően nehezebb
az átlagnál, ez kissé nehezíti a célzást. Mindezt viszont kárpótolja a tűzerő, amit
az Anarch specialistái turbóztak fel. Segítségével a könnyen páncélozott járműveket is képesek átütni, tűzgyorsasága is impozáns, azonban a hűtés problémákat
nem tudták olyan jól megoldani mint a CDSnél. Felszerelhető különböző kiegészítőkkel ám az ember – fegyver kapcsolatot teljesen megszűntették, mint ahogy
az Anarch többi fegyverénél is. Hátránya főként a súlya, és a túlmelegedés okozta
problémákban jelenik meg.
Az Anarch egyedi fejlesztésű fegyvere. Ellentétben a csúcstechnológiás gyártmányokkal, ez a fegyver igencsak tekintélyes súlynak örvend, pontos használatát
kizárólag a hozzá szerelhető kitámasztó karokkal érhetjük el. A puska a nehézfegyverek táborát népesíti ennek megfelelően messzi távolságból brutális erejű
lövést képes leadni, mely akár az acélt is úgy viszi át mint kés a vajat. Ezért emberi célpontok mellett, kíválóan megfelel páncélos járművek megsemmisítésére
.Távcsöve mint a legtöbb más puskáké cserélhető, fejleszthető, különböző lézerirányzékok aggathatóak a fegyverre, ami valljuk be rá is fér, hiszen egyetlen nagy
hátránya van, mégpedig az hogy hosszabb távon igencsak pontatlan.

Fosztogatók által fejlesztett fegyverek
Az egyetlen fosztogatók által létrehozott fegyver, melynek külön története van.
Megszületése valószínűleg nem jött volna létre DR Richart Steiner professzor
nélkül. A tudós valamilyen oknál fogva szövetséget kötött a sivárfölden élőkkel, és elvitte nekik az Atlas prototípusát. Hogy miért szánta rá magát erre a
döntésre, nem tudni a professzort ugyanis azóta senki nem látta. Mindez már
7 éve történt. Ezzel azonban brutális fegyvert adott a kezükbe. Az Atlas jelenleg modernebb mint a város valamennyi fegyverzete. Steiner professzor rájött
hogy lehet az energiát fegyverré alakítani. Ebben rejlik a fegyver ereje is, melyet
leginkább mobil tüzérségként lehetne jellemezni. 40 kilós súlyával impozáns
méretei vannak, szétszerelhető állapotban szállítják, a helyszínen kell össze rakni, és beélesíteni a fegyverzetét, ami két dologból áll. Az első egy igen modern
cél befogórendszer, éjjeli, nappali, látómóddal illetve hőképes keresővel ellátva.
A második maga az ágyú, amiből rögtön 3 is van a fegyveren. Az atlas miután befogja a célt, olyan elektromos impulzust lő ki rá, ami teljességgel lebénít
minden elektronikus rendszert, ezáltal lebénítja, semlegesíti az adott járművet.
Azonban ez csupán a kezdet, az ágyú fő ütőereje ugyanis a Gaus lövedék ami
6-7 kilóméterig sebészi pontossággal talál. Sebességének köszönhetően olyan
erővel csapódik a célpontba hogy egy könnyebb tankon nem csak lyukat üt
de fel is borítja azt. Emberi célpontok ellen viszont hasztalan, a fosztogatók a
konvojokat támadják meg vele, szinte minden akciójuk sikeres. A fegyvert még
nem sikerült az Elysiumiaknak kézre keríteni.

