BEVEZETÉS
EGY BŰNTŐL, KORRUPCIÓTÓL ÉS SZEGÉNYSÉGTŐL SÚJTOTT
DISZTOPIKUS VILÁGBAN ÉLÜNK, BARÁTAIM – E VILÁGOT BE
FOLYÁSOS, HATALOMÉHES VÁLLALATOK ÉS KÖNYÖRTELEN,
BRUTÁLIS KORMÁNYOK URALJÁK. Minden évben újabb globális
válsággal kell megbirkóznunk, és minden egyes nap szembe
kell néznünk az előzőek következményeivel. A vállalatok által
támogatott tömegmédia – mint az N54 vagy a WNS – megszűrt
hírekkel, agymosó műsorokkal és reklámokkal tömi a társadalmat. A „vásárolj többet, gondolkodj kevesebbet” elv így
könnyedén érvényesül a tömegeknél. A tudatlan, tanulatlan
birkákat pedig könnyebb irányítani és manipulálni, mint a
művelt, jól informált polgárokat, akik tudatosan érzékelik az
őket körülvevő világot.
Mégis itt vagy, mert nem akarsz a sok agyatlan birka egyike
lenni, ugye?
A valóságunkban óriási szükség van a szabad médiára. Több
tucatnyi független hírállomás és információs portál létezik
– a független gondolkodáshoz vezető út első kockaköve pont
náluk van lerakva.

Mi, a Night City Inquirer is egy ilyen portál vagyunk. Reklámjainkkal nem fogsz a belvárosi kijelzőkön találkozni – de
attól még itt vagyunk, a Hálón tartjuk fenn a weboldalunkat.
Nem holmi nyeretlen lázadók vagyunk, akik nagyvállalatokkal
szemben igyekeznek befolyásra szert tenni. Mi csupán meg
osztjuk veled a való világról írt híreinket, tanulmányainkat és
történeteinket; megmutatjuk neked, hogyan fest a valóság a
vállalatok félrevezetése és hozzáadott cukormáza nélkül.
Bátor, független újságírókkal, tudósítókkal, oknyomozó riporterekkel és különböző területek szakértőivel dolgozunk
együtt, hogy hiteles információval láthassunk el téged, hogy
lehetőséget adjunk a szabad gondolkodásra, és arra moti
váljunk, hogy tovább keresd a hiteles igazságot. Mert korunk
szuperereje a tudás, valamint az igazság és az álhírek szétválasztásának képessége.
Hogy szoktak-e szorongatni minket a nagyvállalatok? Időnként.
De általában ránk se hederítenek. Nem vagyunk hatással a
mutatóikra, és van nálunk nagyobb gondjuk is – általában az,
hogy egymással marakodjanak. Az általunk kínált információ
java egyébként sem bizalmas – épp csak mellőzött, elhallgatott

vagy népszerűtlen, mert nem szolgálja a vállalatok érdekeit.
Hallottad, hogy a Petrochem nemrég két pert is elveszített a
spanyol legfelsőbb bíróságon? Hogy a NetWatchot majdnem
kirúgták Ausztráliából, a Militech zsoldosainak pedig ki kellett
vonulniuk Izlandról a skandináv országok közös katonai beavatkozását követően? Ezek tények, de a hírekben mégsem
fogsz találkozni velük… Legalábbis nem Night City vállalati
irányítás alatt álló híradásaiban.
Bár nem állunk hadban a vállalatokkal, azért írunk olyan komoly
cikkeket, melyekbe beleremegnek a vezérigazgatók. Ezért
vagyunk óvatosak, és ezért vigyázunk a munkatársainkra és
az együttműködőkre. Vannak köztük élvonalbeli riporterek,
akik álnéven írnak nekünk, hogy titokban tarthassák valódi
kilétüket, nehogy a nekünk végzett munkájuk az állásukba,
vagy az életükbe kerüljön. Óvjuk a kapcsolataink
személyazonosságát is. Nem kell attól tartanod, hogy ha
hiteles, érdekes anyagokkal látsz el minket, kiléted a nyilvánosság elé kerül.
Hogy miért ezt a formátumot választottuk? Miért a szöveget?

Belegondoltál már valaha, hogy miért beszélnek a Nomádok
olyan különös, gyakran túlságosan is kifinomult módon? Azért,
mert otthoni mobil iskolarendszerük arra kényszeríti őket,
hogy olvassanak, ne pedig csupán a híreket bámulják. Mi
komolyan hiszünk benne, hogy a modern technológia túl
burjánzása árt a személyek közötti kommunikációnak, a
kapcsolataink és a közösségeink intézményének. Amikor
becsatlakozol a videóközvetítőbe, tolakodó reklámoknak és
agresszív propagandának teszed ki magad. A hosszú szöveg
olvasása a modern világ hanyatló képessége, ezért az írott
szó lassú elhalásának megakadályozása érdekében ezt
a formátumot támogatjuk a weboldalunkkal. (Oké, tudjuk,
hogy nincs mindenkinek ideje olvasni manapság, úgyhogy a
cikkeink hangos verzióban is letölthetők.)
Köszönjük, hogy eddig velünk tartottál. Nyugodtan látogasd
meg az archívumunkat, vagy böngéssz a legutóbbi anyagok
és cikkeink között, és vess egy pillantást a világ tényleges
állapotára.
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FIGYELMEZTETÉS: A Háló kiterjedt romlottságának és a négy cégháború alatt
bekövetkezett óriási adatveszteségnek köszönhetően érdemes némi fenntartással kezelni
e cikk tartalmát. A negyedik cégháború véget vetett az addig ismert világnak, városi
zavargások törtek ki, a globális gazdasággal együtt nemzetek és megavállalatok omlottak
össze. Ne feledd, hogy a Régi Hálóból kinyert adatok jelentősen sérülhettek, és nincs mód
bizonyos tények több forrásból való hiteles megerősítésére. Mindezt az anyagot annak
reményében tesszük közzé, hogy némi fényt derít az akkoriban történtekre. Jó olvasást,
barátaim! Éljen a Szabad Háló!

AZ ÖSSZEOMLÁS
„Miután a vállalatok
korlátlanul élhették
fel a világ környezeti
erőforrásait, a
természet összeomlása
és a klímaváltozás
elkerülhetetlenné vált.”

A RÉGI USA ÖSSZEOMLÁSA a huszonegyedik század egyik leg
jelentősebb világeseménye volt. Még ha a modern Egyesült
Államok – vagy az Új Egyesült Államok, ahogy manapság
hívják – újra is egyesülne a Szabad Államokkal, az már egy
teljesen más ország lenne, mint ötven évvel ezelőtt.
Évekkel az összeomlás előtt látni lehetett az intő jeleket.
Az 1990 és 2016 között vívott első három cégháború megerő
sítette a megacégek pozícióját, és nagyobb hatalmat adott a
kezükbe, mint amivel a világ legtöbb kormánya rendelkezett
– beleértve az USA-t is. A politikusok és vállalatok közti
kapcsolatokat többé nem tekintették összeférhetetlennek, sőt,
előnyösnek fogták fel mind a nagyvállalatok, mind a politika
világában.
Miután a cégek korlátozás nélkül élhették fel a világ környe
zeti erőforrásait, a természet összeomlása és a klímaváltozás
elkerülhetetlenné vált. A túlzott erdőirtás miatt keletkezett
savas esők és porviharok hamarosan az amerikai kontinens
legnagyobb problémájává váltak.
A természeti katasztrófákhoz politikai gondok is csatla
koztak. Egy termonukleáris háború radioaktív pusztaságot
csinált a Közel-Keletből, ami globális olajkrízishez vezetett.
Az Egyesült Államok kormánya az európai és amerikai rész
vénypiac manipulálásával igyekezte biztosítani fennmaradását,
de rövidlátó stratégiájuk visszafelé sült el, amikor a sajtó és
a közvélemény tudomást szerzett róla. A világ szinte összes
országát alapjaiban rengette meg a pénzügyi válság, ennek
köszönhetően a vállalatok még nagyobb hatalomra tettek szert.
Közben az USA-ban a Négyek Csoportjának (azaz a kor
mányzati ügynökségek koalíciójának) puccsa véget vetett a
szövetségi demokráciának. Sok állam kilépett az országból,
és „szabad államnak” kiáltotta ki magát. Ekkoriban bukkantak
fel a Nomádok is, akik bevándorlókként egy új amerikai társa
dalmi osztályt formáltak, valamint vizet és állást keresve
menekültek a politikai felfordulás elől. Sok város és kisváros
kiürült. A legtöbb társadalomkutató az Összeomlást tartja
a huszonegyedik század legnagyobb katasztrófájának.
És ekkor jött a negyedik cégháború.

Homokviharok pusztították el a kontinens vidéki településeit,
minek következtében sokuk elhagyatott szellemvárossá vált.
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Night City északi peremének
olajmezői.
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A NEGYEDIK CÉGHÁBORÚ
„2022 júniusára a Militech és az Arasaka úgy döntött,
a finomkodás és önmegtartóztatás ideje végleg lejárt,
a konfliktus pedig a harmadik szakaszába lépett, melyet
forró háborúnak nevezünk.”

A NEGYEDIK CÉGHÁBORÚ két rivális aquatech ügynökség ver
senyeként indult. 2021 végén két óceán-kizsákmányoló vállalat,
a CINO (Corporation Internationale Nauticale et Océanique)
és az OTEC (Ocean Technology and Energy Corp) párosa egy
harmadik cég, az IHA (Internationale Handelsmarine
Aktiengesellschaft) maradéka fölötti hatalomért harcolt. A
keserű rivalizálás egy pénzügyi küzdelem után gyorsan el
mérgesedett. Az OTEC előnyre tett szert, amikor megbízta a
Militechet a biztonsági érdekeik védelmével. A CINO követte
a példájukat, és leszerződött az Arasakával. Így kezdődött a
negyedik cégháború, más néven az óceánháború.
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Ahogyan a vállalati konfliktusok korai szakaszában általában lenni szokott, az első csapásokat ezúttal is diszkréten
hajtották végre – meggyilkoltak néhány középszintű vállalati
hivatalnokot, zavaros információkat loptak el és hoztak nyilvá
nosságra. Mindkét oldal zsoldoshekkereket bérelt fel, akik több
tucatnyi támadást indítottak adattárak és részvénycsomagok
ellen, minek következtében a globális gazdaság káoszba zuhant.
A NetWatch arra kényszerült, hogy ideiglenes kommunikációs
tilalommal sújtsa az Arasakát és a Militechet, de a biztonsági
cégek csak ekkor kezdtek belemelegedni a küzdelembe. Mire a
Eurobank sikeresen békét teremtett a CINO és az OTEC között,
az igazi konfliktus már a Militech és az Arasaka között dúlt. 2022
elejére megkezdődött az infobiztonsági óriások új harca, melyet
ma árnyékháborúként emlegetünk. Ezzel a globális cégháború
belépett a második fázisába.

Szedett-vedett barikád Night
City határán a számtalan 2021-es
zavargás egyike alatt.
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Az Arasaka
egyik vezetője
figyeli a vállalat
ellenségeire
irányuló csapást
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