
PARAGON 
Cyberpunkowy szybkostrzał 

 

 

Oto krótka przygoda dla 2-4 graczy 

przeznaczona do systemu Cyberpunk 2020. 

Opracowana jest z myślą o wykorzystaniu 

możliwie wielu umiejętności niebojowych, 

postaraj się więc ograniczyć ilość ról 

związanych z walką do minimum. Dobrze w 

przygodzie odnajdą się Technicy, Fixerzy 

i Netrunnerzy. Obecność tego ostatniego 

jest szczególnie zalecana. 
 
BG to grupa 20-latków skupiona wokół 

jednego z wielu butików usługowych w 

dzielnicy uniwersyteckiej. Zajmują się 

niemal wszystkim związanym z rozrywką 

multimedialną - od hardware’u, przez 

software, po usługi. W nocy zapewniają 

spragnionym rozrywki studentom dostęp do 

najbardziej nielegalnych czipów ze stymem 

i braindancem. Zajmują mały lokal na 

ostatnim piętrze Market Drugs (NC C1#21) 

z widokiem na Newgate Prison/Paragon (NC 

C1#20). 
 
Zawiązanie: Jest wczesny wieczór gdy BG 

wychodzą na dach budynku odetchnąć od 

szumu wentylatorów i blasku wyświetlaczy. 

Oparci o barierkę popijają puszkowanego 

Grzmota i obserwują życie na małej 

uliczce między budynkami. Stłumiony beat 

z Paragona miesza się z odgłosami Miasta. 

W dole zwykły wieczorny ruch. U wylotu 

ulicy zwraca uwagę czarna limuzyna 

pilnowana przez dwóch uzbrojonych 

ochroniarzy. Gdy zbliża się do niej blond 

włosa dziewczyna idąca w towarzystwie 

chłopaka, z samochodu wysiada dobrze 

ubrany mężczyzna. Trójka rozmawia o czymś 

ze sobą, dziewczyna czemuś zaprzecza. Gdy 

odwraca się by wskazać za siebie, jeden z 

BG rozpoznaje w niej swoją niedawno 

poznaną dziewczynę, drugi zaś siostrę! W 

tym momencie jeden z ochroniarzy chwyta 

ją za ramię i opierającą się wciąga przez 

pobliskie drzwi do wnętrza budynku. 

Mężczyzna w eleganckim garniturze wraz z 

drugim ochroniarzem wsiadają do limuzyny 

i odjeżdżają. 
 
Zanim BG zdążą zbiec na dół po limuzynie 

oraz towarzyszu siostry nie będzie śladu. 

Zadaniem BG jest uratowanie dziewczyny. 

Role brata i chłopaka przydziel graczom, 

których postaci mogą mieć mniejsze 

możliwości wykazania się umiejętnościami, 

np. Nomadowi,Rockmanowi lub Reporterowi. 
 
Budynek Newgate Prison/Paragon to 

nowoczesny 4-piętrowy pawilon biurowo-

usługowy. Popularne studenckie kluby 

zajmują wschodnie skrzydło budynku, 

podczas gdy zachodnie mieści 

pomieszczenia zaplecza. Trzy górne piętra 

zajmują powierzchnie biurowe wynajmowane 

w ciągu dnia przez małe firmy handlowo-

usługowe. Wejście do części biurowej 

znajduje się po zachodniej stronie 

budynku. 
 
Drzwi, za którymi zniknęła siostra BG, 

wyglądają na solidne i nie posiadają 

widocznego zamka. Na prawo od nich, na 

wysokości ok. 2,5 m, znajdują się długie, 

wąskie, zakratowane okna. W pomieszczeniu 

za ścianą jest ciemno, poza tym okna są 

przesłonięte od środka żaluzjami i zbyt 

brudne by cokolwiek przez nie dojrzeć. 

Nasłuchiwanie także nie przyniesie 

żadnego rezultatu – pomieszczenie za 

drzwiami musi znajdować się na głębokim 

zapleczu lub być całkowicie odcięte od 

reszty kompleksu. Pukanie pozostanie bez 

odpowiedzi. 
 
Łatwy test Spostrzegawczości pozwoli 

zauważyć małą kopułkę kamery 

zainstalowaną wysoko nad drzwiami. Test 

Zabezpieczeń Elektronicznych o 

przeciętnej (15) trudności pozwoli 

zidentyfikować zamek biometryczny – 

praktycznie niemożliwy do obejścia bez 

czasochłonnych przygotowań.  
 
Rozwinięcie: Czas by BG użyli szarych 

komórek.  Teren kampusu to kipiąca 

energią mekka aspirujących sieciarzy, 

przyszłych fixerów i młodych techników 

wszystkich branż. Pozwól graczom zaszaleć 

umiejętnościami społecznymi – dzięki 

groźbie, prośbie, targowaniu się, 

obietnicom przysług i w końcu sile 

nabywczej pieniądza BG są w stanie 

uzyskać niemal każdy elektroniczny 

gadżet, informację i pomoc osoby z 

właściwymi umiejętnościami. Wrzuć kilka 

mini-questów, którymi BG będą mogli 

zapracować na niezbędną  wdzięczność bądź 

zaufanie, jeśli zaś uznasz, że pora na 



małą bójkę, pamiętaj o Chłopcach Voodoo 

kręcących się koło Hababas (NC C1#22). 
 
Kilka szybkich wizyt w Sieci i spotkań z 

lokalnymi technogeekami pozwoli uzyskać 

następujące informacje (w nawiasie 

trudność testu): 
 
- część budynku do której chcą się dostać 

BG była kiedyś zapleczem Paragona ale po 

przebudowie jest odciętą całością (10) 
- lokal zarejestrowany jest na firmę z 

Zurichu (15) 
- przez większość czasu stoi pusty (10) 
- ich serwer z reguły milczy lecz czasem 

łączy się z Crystal Palace, 

prawdopodobnie jako proxy (20) 

- ich forteca danych chroniona jest 

Czarnym LODem (30) 
 
- zamek biometryczny jest trudny do 

obejścia. Znacznie łatwiej jest zhackować 

serwer nim sterujący (15) 
- tego typu serwer nie jest zwykle 

podłączony do sieci i wymaga 

bezpośredniego dostępu (10) 
- serwer centralny Newgate Prison/Paragon 

znajduje się na drugim piętrze w biurowej 

części budynku w biurze zarządu (15) 
 
Przed BG stoi zatem zadanie dostania się 

do serwera. Jeśli w drużynie nie ma 

Netrunnera, BG będą musieli użyć swych 

talentów, by zwerbować kogoś do pomocy.  
 
Wejście do części biurowej prowadzi przez 

lobby w zachodnim skrzydle. Przeszklone 

dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone są 

czytnikiem RFID. W głębi lobby widać 

stanowisko ochrony obsadzone przez dwóch 

ochroniarzy. BG mogą spróbować odszukać 

kogoś znającego klucz szyfrujący (zadanie 

bardzo trudne, lecz w akademickim 

środowisku hackerów wykonalne) i 

spreparować czip (10) lub spróbować 

przekonać strażników, że mają prawo 

wstępu (kieruj się rozsądkiem - jedna 

postać w garniturze ma większe szanse na 

sukces niż banda obdartusów tłumacząca 

się zbiorową amnezją). W ostateczności 

użyj spóźnionego korpa wychodzącego z 

pracy po godzinach.  
 
Korytarze drugiego piętra są ciche i 

puste. Biura zarządu oddzielone są od 

reszty korytarza drzwiami z matowionego 

szkła, zabezpieczonymi prostym (10) 

zamkiem magnetycznym. Obserwuje je kamera 

połączona ze stanowiskiem ochrony na 

dole. Zamek nie będzie problemem dla BG 

dysponującego najprostszym deszyfratorem 

kart, jednak gracze powinni wpierw 

pomyśleć o małej dywersji w celu 

odwrócenia uwagi ochroniarzy.  
 
Pokoje zarządu są puste, poza 

sekretariatem, w którym siedzi znudzona 

dziewczyna. Zatopiona w najnowszym stymie 

nie usłyszy bohaterów o ile zachowają 

należytą ostrożność. Przeciętny (15) test 

skradania pozwoli prześlizgnąć się do 

serwerowni niezauważonym. W razie porażki 

BG mogą użyć umiejętności Wmawiania, 

Zastraszania, bądź Uwodzenia. Porażka na 

tym polu sprawi, że dziewczyna uruchomi 

cichy alarm. Po dwóch minutach zjawią się 

dwaj ochroniarze uzbrojeni w Militach 

Arms Avenegery. Zaatakowani wezwą 

wsparcie, które dotrze w ciągu 1k10+1 

minut. 
 
Pozbawiony kontaktu z Siecią serwer 

będzie się jawił jako mała forteca danych 

dryfująca samotnie nad nieskończoną 

siatką współrzędnych. Po przebiciu ściany 

danych Sieciarz uzyska dostęp do 

wszystkich systemów kompleksu Newgate 

Prison/Paragon, w tym zamków, kamer, 

logów i nagrań. Przezorni BG powinni 

pomyśleć o usunięciu wszelkich śladów 

swojej działalności.  
 
Zakończenie: Wśród strumieni danych 

drużynowy Netrunner może znaleźć obraz z 

kamery zestawu multimedialnego  

zainstalowanego wewnątrz tajemniczego 

pomieszczenia. Ukazuje on wnętrze 

niedużego pokoju wyposażonego w dwie 

kanapy, stojący pomiędzy nimi mały stolik 

i wyglądający na pusty barek. Na jednej z 

kanap leży nieprzytomna siostra BG. 

Tęczowy światłowód łączy gniazda w jej 

potylicy z podobnym do decku urządzeniem 

stojącym na stoliku. Na drugiej z kanap 

spoczywa drugi z ochroniarzy porywacza. 

Zamknięte oczy i przewody biegnące do 

złącz interface’u pozwalają się domyślić, 

że przebywa w Sieci. To ostatnia 

przeszkoda na drodze BG do uwolnienia 

dziewczyny. Opisz rozpartego na kanapie 

ponad dwumetrowego Murzyna ubranego z 

kamizelkę kuloodporną, bez wątpienia 

posiadającego genetycznie modyfikowane 

mięśnie i układ kostny. W kaburze pod 

ramieniem widać bliżej niezidentyfikowany 

pistolet, na stoliku zaś leży Uzi 

Miniauto 9. Jeśli gracze zdecydują się na 

otwartą walkę będą musieli zmierzyć się z 

bardzo trudnym i niebezpiecznym 



przeciwnikiem. To ostatnia okazja na 

wykazanie się sprytem - czarnoskóry solo 

wyczuje powiew świeżego powietrza 

towarzyszący otwieraniu drzwi i 

natychmiast powróci do rzeczywistości. W 

zależności od wyglądu BG mogą oni mieć 

jedną, niewielką szansę na nawiązanie 

dialogu. Porażka oznacza walkę. 

 

Co przebieglejsi gracze będą mogli 

próbować zaatakować Murzyna w czasie, gdy 

będzie on podłączony do Sieci. Serwer z 

którego korzysta jest widoczny z Sieci, 

jednak po złamaniu ściany danych 

Netrunner zostanie zaatakowany przez 

Czarny LOD typu Brainwipe. Po pokonaniu 

niebezpieczeństwa Sieciarz może podjąć 

jedną próbę ataku na bezbronnego 

(Interface 0) ochroniarza. Jeśli mu się 

nie powiedzie ten natychmiast się 

wyloguje i przygotuje na najgorsze.  

 

Jeśli w trakcie walki strzaskany zostanie 

deck, do którego podłączona jest siostra, 

dostanie ona ataku drgawek, a po upływie 

4 tur ustanie praca jej serca. Jej 

przywrócenie wymaga łatwego (10) testu 

Pierwszej Pomocy lub Techniki Medycznej.  

 

Po uratowaniu dziewczyny misja kończy się 

sukcesem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINY LISTER – czarnoskóry ochroniarz 

 

INT: 6 REF: 7 TECH: 5 OP: 10 

ATR: 6 SZ: 8 SZYB: 5 BC: 10 

EMP: 5 

 

Przeszczep mięśni, Wzmocnione 

mięśnie/kości, Nanooperatory, Edytor 

bólu, Łącze smartguna, Złącza 

interface’u, Sandevistan, Cyberkastet, 

Wzmocniony słuch, LowLite, Antyoślepiacz 

 

Zmysł Walki +6, Pistolet +9, Pistolet 

maszynowy +6, Judo +5, Spostrzegawczość 

+7 

 

Colt AMT Model 2000 Smart, Uzi Miniauto 9 

Smart, kamizelka kevlarowa (WB10)   

 
Ochroniarz NEWGATE PRISON/PARAGON 

 

INT: 5 REF: 6 TECH:4 OP:6 

ATR:5 SZ: 7 SZYB: 6 BC: 6 

EMP: 8 

 

Analizator stresowy głosu, Skaner radiowy 

 

Autorytet +2, Pistolet +3, 

Spostrzegawczość +4, Walka wręcz +4,  

 

Militech Arms Avenger, kamizelka 

kevlarowa (WB10) 

 

 


