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ŚWIAT GRY / LORE
Miasto, w którym odbywa się akcja nie 
ma nazwy. Wygląda jak biblijna wieża  
babel. Droga na szczyt biegnie przez kolej-
ne segmenty oraz dzielnice miasta, które są  
coraz wyżej położone im bliżej centrum 
miasta - czyli szczytu. Przez wzgląd na to, że 
w mieście żyją przedstawiciele wszystkich 
frakcji, wygląd tej lokacji nie jest spójny  
i jest podzielony na sektory. Klimatycznie 
miasto łączy w sobie elementy średnio-
wieczne oraz elementy odbiegające od 
epoki, które mają charakter nowoczesny 
i futurystyczny. Połączenie podobne jak 
w światach steampunkowych. Centrum 
miasta jest trudne do osiągnięcia ze wzglę-
du na wysokie położenie. W świecie gry 
usłyszymy niejednokrotnie legendy o tym  
mitycznym miejscu, które ostatecznie sta-
nie się naszym celem. Miasto otoczone jest 
wielkim pustkowiem, na którym toczy się 
wieczna wojna wszystkich armii chcących 
ostatecznie przejąć władzę nad nim. Ze 
względu na utrzymywanie równowagi sił 
przez tajemniczych werbowników, wojna 
nigdy nie zostanie wygrana przez nikogo  
i będzie trwać po wsze czasy.





ŚWIAT GRY / LORE
Różnorodność tak skranie do siebie na-
stawionych oraz różniących mieszkańców 
nie jest przypadkowa. Podobnie, jak mia-
ło to miejsce we wspomnianej wieży ba-
bel, mieszkańcy  zostali poróżnieni przez 
siłę wyższą, by chaos  zatrzymał pracę 
nad dalszą budową wieży. Wraz z piel-
grzymką na szczyt wieży, gdzie  podobno 
można odnaleźć odkupienie  dowiemy 
się, że owe plugawe miasto powstało na 
boskim raju, który zginął w czeluściach 
najniżej położonych fundamentów i seg-
mentów miasta. U kresu ścieżki wiodącej 
nas na szczyt poznamy tajemnicę, która 
odkrywa nam ostatnią rzecz, którą musi-
my zrobić.  Okazuje się, że na samym dnie 
„komina”dookoła którego budowane są 
kolejne części miasta, znajduje się portal 
ulokowany w „drzewie  poznania dobra i 
zła”, który przyczynił się do zguby rasy ludz-
kiej. Na samym dnie, poza samą namiast-
ką raju, spotkamy także ogromnego węża 
Uroborosa - wiecznie pożerający się, od-
radzający na nowo wąż, jako symbol nie-
skończoności i wieczności. Nawiązuje do 
sytuacji mającej miejsce na powierzchni, 
gdzie wszystkie nacje świata zostały ska-
zane na wieczny rozlew krwi, który nigdy 
nie zostanie powstrzymany. Łuski Uroboro-
sa, które z siebie zrzuca, przeobrażają się 
w najpotężniejsze demony stregące bram 
legendarnego raju.  



Lokacje





















Postacie



 
AUTODESTRUKTOR
Autodestruktorzy to ludzie, którzy oddali swoje dusze demonom. W zamian 
za względny spokój są skazani na wieczne życie na łasce oprawców. Nie 
mogą oni bowiem umrzeć, gdyż po każdej smierci ich świadomość rein-
karnuje do nowego ciała. W egzystencji zatracają się w przyjemnościach 
cielesnych i używkach, które mają wpływ na ich wygląd. Upadli ludzie, któ-
rzy oddali swoje dusze demonom są podzieleni na tych, którzy oswoili się 
ze swoim losem i egzystują w nadziei na cud oraz na tych, którzy postradali 
zmysły i sieją chaos w mieście.





MATULA
Matule to jeden z głównych demonów, pod względem liczebności, w mie-
ście. Matule to rodzaj wampira wersji żeńskiej, który do pożywiania wykorzy-
stuje swoje dziecko przydupasa. Dziecko rzucone wbija/wgryza się w ofiarę 
a krew, którą wypija przez pępowinę dostaję się do matki, która odzyskuję 
dzięki temu energie witalne. W razie walki - na bliskim dystansie - matula nie 
patyczkuję się i broni swojego ciała za pomocą owego przydupasa, który jest 
połączony z samym wampirem za pomocą pępowiny, co wizualnie wygląda 
jak walka korbaczem. Jeśli to nie wystarcza w ruch idą także szpony. Matula 
lubi zastawiać zasadzki na swoje ofiary wykorzystując dziecię, które w cieniu 
albo pod odpowiednim kamuflażem wygląda zupełnie normalnie. Matule są 
pozbawione w 100% zmysłu wzroku. Nie potrzebują go, bo  dzięki narośli, która 
zdegenerowała jej twarz zyskuje mistrzowskie umiejętności nasłuchiwania.   





MACIERZ
Macierze to „cywilizowane” odpowiedniki swoich zdziczałych sióstr Matu-
li. Macierze - w przeciwieństwie do Matuli - są bardzo leniwe, dlatego swo-
je przydupasy wykorzystują nie tylko do żywienia się ale także do transportu 
oraz zbierania przedmiotów i wielu innych czynności. Ostatnim krzykiem mody 
wśród Macierzy jest forma rydwanu. Bardziej leniwe osobniki tego gatunku 
wykorzystują cokolwiek wygodnego, na czym mogą się wyłożyć, by ich dzie-
ci mogły je ciągnąć. Kolejną różnicą miedzy Macierzami a Matulami jest fakt 
posiadanie twarzy a tym samym wszystkich zmysłów włącznie ze wzrokiem, 
który jest rozbudowany o 1 oko dla każdego przydupasa. Matule mają usta 
-  daje to możliwość komunikacji z tym rodzajem demona. Macierze potrafią 
rozwijać duże prędkości ale warto dodać, że nie są one zbyt zwrotne, co uła-
twia walkę z nimi.









PORONIĄTKO  
Nikt do końca nie wie, jak powstają te potwory. Poroniątka to rodzaj hy-
brydy między żyjącym pasożytniczym organizmem a martwym już ciałem 
matki. Martwa kobieta będąca w stanie brzemiennym, po śmierci staje się  
„środkiem transportu” dla jej dziecka. Krążą opowieści o tym, że ten rodzaj 
abominacji powstaje w wyniku ostatniego życzenia kobiety, która woli by jej 
dziecko stało się potworem, niż miałoby zginąć przez jej nieuwagę. Inną teorią 
jest mutacja,  która wywołuje niesamowicie silny instynkt samozachowawczy 
u dziecka już w brzuchu matki, który nie pozwala mu poddać się mimo śmierci  
 żywicielki.   Z czasem  Poroniątko  staje  się  w  pełni     zintegrowane  ze  zwłokami  matki,  co  
powstrzymuje rozkład a nawet pozwala modyfikować jej ciało do potrzeb 
związanych z warunkami w jakich żyje. Wraz ze wzrostem  Poroniątko może 
nawet nauczyć się mówić (głosem swojej matki niezależnie od płci dziecka). 
Nie daj się zwieść pokracznej posturze tego stwora, jest on bowiem bardzo 
żwawy i ruchliwy. W zależności od poroniątka można spotkac różne odmiany 
tego stworzenia, które znacznie różnią się od siebie. Najbardziej popularnym 
typem jest tak zwany „skorpion”.     





Centauranal
Mimo swojego bestialstwa Centauranal jest jednym z „cywilizowanych”  
demonów. Zanim jednak będzie dało się porozumieć z tym gatunkiem  
demona, musi on najpierw znaleźć organizm, który będzie eksploatował swoją  
pasożytniczą naturą. Do czasu kiedy centauranal jest zdany sam na siebie, 
nie umie się on porozumiewać z racji braku twarzy, a tym samym otworu  
gębowego oraz wszystkich zmysłów takich jak wzrok, słuch czy węch. Młody 
centauranal jest bardzo bierny i większość swojego życia przeżywa wege-
tując. Jest związany z tym, że musi on oszczędzać energię, ponieważ przez 
niemożność pożywiania się z zewnątrz, pożera siebie od środka. Kiedy tylko 
nadarza się okazja, centauranal dokonuje swego rodzaju gwałtu na ofie-
rze. Podczas „przyłączenia”demon oplątuje swoją ofiarę mackowymi rękami 
tak, by nie mogła się ruszyć oraz by połączenie udało się w 100%. Po odpo-
wiednim czasie, który trwa od 5-7 dni, ofiara staje się jednym ciałem wraz  
z centauranalem. Najstraszniejsza jednak dla ofiary jest świadomość całej sy-
tuacji. Ten rodzaj demona celowo nie odbiera pełni woli i świadomości przy-
łączonemu, gdyż lubuję się w zadawaniu bólu zarówno psychicznego jak i 
fizycznego. Mimo iż od tej pory przyłączony dzieli swoje zmysły razem z paso-
żytem, może się powstrzymywać przed wykonaniem jakiegoś „rozkazu”, co 
zawsze daje idealny pretekst do naprostowania przez demona pojmanego 
niewolnika. Demon przemawia głosem ofiary. Ofiara, sama z siebie, też może 
się odezwać, najczęściej prosząc o  śmierć/zabicie demona. Wypowiedzi są 
wypowiadane krzykiem przez ofiarę, która nie chce się podporządkować. 
Od momentu połączenia abominacja staje się stosunkowo zwinna mimo po-
kracznej formy. Warto dodać, że jedynym zmysłem jaki pozwala funkcjono-
wać centauranalowi  jest opanowany do perfekcji dotyk, który do jego śmier-
ci zostaje najwrażliwszym zmysłem.     





WDOWA

Wdowy to hybryda insektoida/człowieka, który naśladując ponętne ruchy 
kobiet z dzielnic rozpusty, wabi ofiary - naiwnych mężczyzn. Wdowy to bar-
dzo mądre istoty, które mogą wtopić się w tłum nie zwracając niczyjej uwagi. 
Wdowy rzadko wdają się w otwartą walkę ale w razie zagrożenia są w stanie 
zrzucić swą pajęczą suknię, by szybkością i mobilnością zaskakiwać wroga, 
przemieszczając się po ścianach i sufitach. Istnieją różne rodzaje tych stwo-
rzeń. Najczęściej można jerozróżniać po barwie albo sposobie przygotowania 
sukni. Ze względu na swoją skrytość oraz kamuflaż, trudno zweryfikować jak 
wyglądają pod spodem, bo mało kto przeżył spotkanie z tym stworem. Jedy-
ną pewną anatomiczną cechą Wdów jest ulokowanie otworu gębowego na 
wysokości narządów  rozrodczych. Dodatkową cechą jest tak zwany „ozor”, 
który wykrzystywany jest jako język lub ręka. 







ŁAPACZ
Łapacz, zwany też gwałcicielem, swoje tytuły zawdzięcza specyficznej budo-
wie ciała oraz ohydnej naturze. Jak na swoje gabaryty, stworzenie to porusza 
się względnie szybko wykorzystując długie łapy i przyciągając się do rożnych 
celów.  Nogi wykorzystuje jako podpórki, bo ze względu na ich niedorozwi-
nięcie nie nadają się do przemieszczania. Stwór może komunikować się za 
pomocą otworów na twarzy. Otwór gębowy jest ulokowany na członku. Ła-
pacze pojmują swoje ofiary i nabijając je na swoje przednie żądło dokonują 
konsumpcji ofiary od środka. Łapacze nie należą do łagodnych istot, dlate-
go  silnie bronią swojego terytorium. W walce wykorzystują ogromną przewa-
gę zasięgu ramion. Ich wielką wadą jest mała zwrotność, która często ratuje 
niedoszłe ofiary łapacza. Łapacz rzadko kiedy dąży do zmasakrowania swo-
jej ofiary w trakcie walki, ponieważ  niemożliwym dla niego wtedy jest poży-
wienie się. Jego ataki mają charakter głównie paraliżujący. Łapacz zamiast 
pożywić się, może złożyć jajo w ofierze, która staje się żywym inkubatorem. 
Nieszczęśnik, który ma w sobie jajo, jest więziony przez tego stwora. Do wy-
klucia dochodzi jeszcze w ciele żywego inkubatora. Nieszczęśnik dogorywa 
w męczarniach, gdyż młode tej bestii - przed wyjściem na świat - dokonuje 
konsumpcji ciała od środka.      

 





PUSTY
Puści to nie demony lecz nieokreślona pozostałość po upadłym (czyli po 
człowieku, który poddał się demonom), który został rozdzielony przez śmierć, 
zdradę lub też opuszczenie  swojej miłości lub innej ważnej osoby; innym sce-
nariuszem, który może dopuścić do takiej przemiany jest nagły napływ złych 
emocji spowodowany dowolnym wydarzeniem albo wspomnieniem. Targani 
wielkim żalem, puści z czasem umierają po dokonanym samobójstwie lub też 
po nabawieniu się innych dolegliwości, które ostatecznie doprowadzają do 
zejścia z tego świata. Jest to jedyny przypadek, kiedy to siła uwiązania duszy 
przez demona nie wystarcza, a duch upadłego wyrywa się z kajdan niewoli, 
by siać chaos i rozpaczliwie żywić się emocjami pożerając innych. Puści to 
właśnie ucieleśnienia tych duchów, które odchodziły ze świata pełne żalu  
i rozpaczy. Pustych można zaklasyfikować do gatunku nieumarłych. Nie-
umarły nie ma jednego określonego wyglądu. W zależności od okoliczności 
w jakich stał się owym potworem, można znaleźć na jego ciele przesłanki 
w postaci np. dziury w miejscu serca, która świadczy o stracie bliskiej oso-
by. Mimo wątłej postury potwory są śmiertelnie niebezpieczne, zwłaszcza  
w trakcie wybuchu negatywnych emocji, któremu towarzyszy niezrównany 
chaos i zniszczenie.  





Powstawanie postaci i lokacji



















Mechanika  gry

- inspiracje mechanikami z innych gier

- ewolucja mechaniki  gry











IDENTYFIKACJA WIZUALNA ORAZ
INTERFEJS GRY

- Identyfikacja wizualna

- Interfejs  gry





















PODSUMOWANIE



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


