


Primal Punk. Tento výraz použilo nemecké vydavateľstvo 
Sighpress na zhrnutie štýlu ich nového prístupu k rolovým 
hrám v rolovej hre Degenesis. Prehistorický punk. Divoká 
voľnosť. Epická post-apokalyptická dráma o prežití. Primal 
punk - perfektný obal tohto obsahu.

Degenesis je príbehom zápasu ľudstva v stopách 
najväčšej katastrofy Zeme: dažďa masívnych asteroidov. 
Európa a Afrika boli oddelené od ostatných kontinentov 
a bojujú proti sebe o nadvládu nad známym svetom. V 
Európe sa ľudia pomaly dostávajú von z temných 
časov, trvajúcich polstoročie, zatiaľ čo Afrika sa stala 
samoľúbou a skorumpovanou po storočiach prepychu 
a blahobytu. Medzitým sa objavila nová hrozba pre 
ľudstvo. S asteroidmi prišla aj nová forma života, ktorá 
zamorila zem a jej bytosti.

ČO JE ROLOVÁ HRA?
Rolové hry vyžadujú jedného alebo viacerých 

hráčov a pána hry. Hráči ovládajú hlavné postavy v 
príbehu. Pán hry akciu hráčov a príbeh režíruje a 
ovláda ich opozíciu (známu ako nehráčske postavy, 
alebo NP), rekvizity, prostredie a všetko ostatné, na čo 

môžu postavy naraziť. Hráči a pán hry musia 
spolupracovať na tvorbe silného a zaujímavého príbehu. 

Ako hráč ovládate hráčsku postavu (HP). Všetky štatistiky 
a informácie o postave sú uvedené na vašej karte postavy 

(viď strany 10-11). Počas hry vám bude pán hry (PH) bude 
opisovať udalosti a situáciu okolo vás a vašej postavy. Popri 
hraní postavy v niektorých situáciách môže pán hry od vás 
vyžadovať hody kockou a výsledné čísla budú reprezentovať 
zamýšľanú akciu vašej postavy. Pán hry používa pravidlá hry 
na interpretáciu hodov kociek a výsledku akcií vašej postavy.

Svet Degenesis je váš svet; vy tvoríte postavy, ktoré ho 
obývajú. Pomocou svojej predstavivosti a systému pravidiel 
prevádzate svoje postavy kulisami post-apokalyptického kultu 
a snažíte sa tvoriť mytológiu svojej kultúry.

Na hranie krátkeho dobrodružstva Obkľúčení budete 
potrebovať niekoľko desaťstenných kociek, papier, ceruzku 
a tento krátky súhrn Degenesis. Pre pána hry sme začlenili 
pravidlá, mapu a niekoľko návrhov na vedenie úspešného 
dobrodružstva. Pre hráčov tu sú predvytvorené postavy a 
úvod do smrteľného sveta Degenesis.



2073. Rok Eschatonu. Pri rozmetaní ľudskej civilizácie 
kataklyzmickou vlnou asteroidov sa chvela celá zem. Desaťt-
isíce rokov vývoja boli vymazané v jeden jediný deň.

Európa bola zasiahnutá zvlášť tvrdo. Ohne a elektro-
statické výboje osvetľovali noc. Dni, ktoré nasledovali, boli 
plné dymu a prachu. Objavil sa kyslý dážď a vzduch bol 
otrávený. Mestá zapáchali smrťou.

Ale to najhoršie malo ešte len prísť.
Zemetrasenia a sopky zrušili posledné krehké po-

zostatky ľudstva. Zemské zlomy zmenili svoje miesta a do 
zničených miest sa vyvalila magma, topiaca autá, zaplavujúca 
podzemné priestory a pochovávajúca bunkre. Ponad pustat-
inu sa vznášal otrávený plyn; smrť nemala konca.

Obloha sa naplnila červeným kráterovým prachom 
a vulkanickým popolom, ktoré pochovali svet do šera. Slnko 
sa stalo vzdialenou a lesklou guľou.

Avšak v Afrike začalo nové obdobie prosperity. 
Rovníkové vetry odviali mračná prachu na sever a juh a či-
erny kontinent mohol dýchať. Na rozdiel od prudkej zimy 
v Európe a južnej Afrike sa v strednej Afrike rozprestrelo 
príjemné stredozemské podnebie, ktoré nahradilo nepríjem-
né horúčavy z minulosti. Teplé vetry priniesli sponad At-
lantiku dažďové oblaky. Sahara sa zazelenala, zatiaľ čo 
zvyšok sveta bol odsúdený na zmrznutie.

TRINÁSŤ KULTOV

O päťsto rokov neskôr je svet úplne iným miestom. 
Veľká doba ľadová končí, ale svet je skrytý pod hnijúcim 
nánosom, ktorý robí z ľudí a zvierat krvilačné monštrá.

Pozostalí Eschatonu sformovali nové organizácie a 
frakcie, každú so svojou históriou a cieľmi. Teraz existuje 
trinásť kultov, ktoré bojujú o nadvládu nad zničenou 
zemou Európy a Afriky.

NOVOKRSTITELIA - SVETLONOSIČI RAJA
Novokrstitelia stále vedú boj s 

prastarým božstvom, ktorému 
hovoria Stvoriteľ; ničiteľom sveta a 
pôvodcom všetkého zla. Ich 
cieľom je očistiť svet od poškvrny 
Stvoriteľa a priniesť na svetlo sveta 
z temnoty raj skrz ohnivý krst.

ANUBITI - VERNÍ PROROCTVU
Anubiti majú prastaré 

vedomosti a vidia samých seba ako 
správcov ľudstva. Pre obyvateľov 
Afriky sú dušou kontinentu; 
šamanmi, ktorí vidia do minulosti a 
vedia ju pretvoriť do novej 
budúcnosti.

APOKALYPTICI - PÁNI ŽIADOSTIVOSTI 
V pelechoch tohto kultu sa dá 

získať všetko, po čom srdce túži: 
hazardné hry, prostitúcia, tarokové 
predpovedanie budúcnosti a droga 
Plameň. Putovný národ vie, že už 
nemá čo stratiť; svet, v ktorom žije, 
bol už dávno odpravený. Apokalyptici 
sú majstrami závislostí, parazitujúci na 
zomierajúcom svete, burina, ktorá 

nevyhynie. Posledný smiech bude patriť im.

ČERVIACI - OBYVATELIA JASKÝŇ
Rovnakou mierou strážcovia a 

otroci, boli červiaci dlho zamknutí v 
podzemí spolu so svojimi pánmi. Ich 
koža je teraz vybielená a ich zmysly - 
najmä sluch - boli vylepšené. Červiaci 
si krátia svoj čas čakaním na deň, kedy 
ovládnu zem.

KRONIKÁRI - ZBERAČI INFORMÁCIÍ
Kronikári sú hlavným technickým 

kultom Európy. Ich cieľom je nájsť a 
zhromaždiť všetky stratené 
vedomosti a priviesť ľudstvo späť k 
svetlu civilizácie. Ich bizarné 
maskovanie spôsobuje medzi ľuďmi 
tak strach, ako aj údiv.

HELVETICI - OZBROJENÉ BRATSTVO 
Následníci švajčiarskych milícií 

vládnu veľkým oblastiam Álp. 
Operujú v malých samostatných 
tímoch a nasledujú kódex cti, ktorý je 
pre nich dôležitejší ako vlastný život. 
Od tých, ktorí prekračujú Alpy, 
požadujú clá, inak však v zápase 
medzi Európou a Afrikou zostávajú 
neutrálni.

JEHAMEDÁNI - NOSIČI BOŽEJ TVÁRE 
Boli zrodení z posledného 

proroka, Jehameda a tento kult je tak 
vplyvný, ako je fanatický. Ovláda 
východné oblasti Európy a bojuje za 
zachovanie božej nadvlády nad 
Zemou. Nemôžete ich obísť ani 
ignorovať a každým dňom sa ich 
počty zväčšujú.

DEŇ POTOM




