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Ordlista
Agg Augmented reality. Datorgenererad grafik som modifierar innehållet i användarens synfält genom att till exempel visa restaurangers betyg eller meny, personers yrken och namn på virtuella
namnlappar, linjer som visar vägen dit användaren vill eller reklam
anpassad efter användaren.
Arkologi Också kallad ark. Enormt stor självförsörjande stad. Arkologin Stad Ett är i princip hermetiskt tillsluten sedan Grönskan
tog över världen. De som bor i Stad Ett har tappat kontakten med
andra arkologier och vet inte hur många eller vilka som lyckats
överleva.
Cordyceps En typ av parasitisk svamp som i vissa fall kan ge sig på
värddjurens nervsystem och påverka deras beteende. Cordyceps
har använts av Grönskan för att införliva djuri dess världsomspännande nätverk.
E-clip Ett kraftigt batteri som används för att driva vapens avfyrningsmekanismer. E-clip fungerar alltså som magasin och laddas
med E-krediter.
E-krediter Också kallade E-kreds. Detta är den valuta som gäller i
Stad Ett. E-krediter baserar sig på arkologins elnät och reglerer
individens tillgång till elektricitet. Generellt är de abstrakta ettor
och nollor i arkologins banksystem men de kan konverteras till
faktisk elektrisk energi på många sätt.
GenPerfekt En person som är GenPerfekt saknar anlag för genetiska sjukdomar, alkoholism och andra genberoende psykiska eller
fysiska nedsättningar eller variationer. Nästan alla som är GenPerfekta har genomgått ett antal ingrepp i form av operationer
och genterapier innan födseln. Det finns också personer som vunnit det genetiska lotteriet och uppnåt GenPerfekt standard utan
manipulation, men de är väldigt sällsynta. Proceduren är extremt
dyr och kritiseras för att eliminera variation och för att motsvara
gamla eugeniska program.
Grönskan Ett världsomspännande nätverk av radiotelepatiska växter
som blivit självmedvetet. Grönskan täcker nästan hela världen,
stör ut radiokommunikation och har infekterat stor del av djurlivet som den också omformar i enlighet med sina egna planer.
Grönskans medvetande är bortommänskligt och främmande. Ingen
människa som försökt kommunicera med den har överlevt med
sinnet i behåll.
Is Mjukvara för informationssäkerhet. Fungerar som en blandning av
brandvägg, antivirus och spamfilter, ofta med inslag av begränsad
artificiell intelligens som känner av försök till intrång. Det är nästan alltid lättare att försöka lura isen genom att kunna identifiera
sig som en legitim användare än att försöka bryta sig genom den.

1

Modulnamn

Krom Cybernetik som framför allt är estetisk och inte tillför någon
funktionalitet utöver den människokroppen redan har.
Kudzu En typ av växt som sprider sig extremt snabbt och täcker
allt i dess väg. Grönskan började som en kudzuliknande växt och
finns nu i otaliga varianter.
Nollsektor En "okontrollerad" sektor i en arkologi. Nollsektorer
saknar ofta skydd mot Grönskan och utsidan av arkologin, men
kan också till exempel vara utbrända eller övergivna sektorer i
dess inre.
Näringsslem En vällingartad sörja som produceras i stora bassänger
djupt nere i arkologin. Näringsslemmet är den huvudsakliga födan
för många av arkologins innevånare och innehåller alla näringsämnen den mänskliga kroppen behöver för att överleva. Slemmet
kan bindas i mer fasta strukturer och ges smak i vissa 3d-skrivare,
men det kostar i form av E-kreds. Slemmet är gratis i sin råa form.
Sektor En avgränsade del av arkologin.
Skarv Cybernetik som tillför eller ökar funktionalitet jämfört med
människokroppens normala.
Virr Virtual reality. Mjukvara som ersätter samtliga sinnesintryck
med datorgenererade och tillåter användare att uppleva att de
befinner sig på en helt ny plats.
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