Serial sensacyjno-kryminalny
z elementami science-fiction
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GATUNEK
GRAFIKA

Serial sensacyjno-kryminalny
przeznaczony dla 16+.

z

elementami

science-fiction

Sezon 1 – 10 odcinków, czas emisji 30-35 minut.
Producent FINN Sp. z o.o. w koprodukcji z Łukaszem Konopką oraz
CinemaVision, Fundacją Isyrius, Fundacją Informatyki i Zarządzania
realizuje od 2018 roku z własnych środków finansowych produkcję
serialu.
Zdjęcia zostaną zrealizowane w rozdzielczości 4K / 5K, a wiele scen
efektowych slow motion w wysokim klatkażu do 1000 fps. Kopie
dystrybucyjne będą wykonane w rozdzielczości FullHD / UltraHD.
W jednym zdaniu:
Legendarny haker podziemia e-biznesu i zarazem champion krwawej
gry chce zdobyć intrygującą go kobietę, nie tracąc wspólników oraz
wygranych tokenów w grze, podczas podjętej ryzykownej walki
z bezwzględnymi korporacjami show biznesu, w której najwyższą
stawką jest blockchain kontrolujący wirtualne areny, na których
czeka realna śmierć.

TŁO I KONCEPCJA FABUŁY SERIALU
Osią fabuły jest wirtualna rozgrywka pomiędzy legendarnym
hakerem a korporacjami. Międzynarodowe służby ścigają ich
za cyberprzestępstwa oraz malwersacje środków publicznych
na gigantyczną skalę. Pełna zwrotów akcja zobrazowana
spektakularnymi scenami walk rozgrywa się przede wszystkim
w interfejsie gry komputerowej, osadzonej w scenerii antycznego
Imperium Rzymian i Barbaricum.
W realu zaskakujące przemiany bohaterów oglądamy w świecie
zamieszkałym przez 15 mld ludzi w 2027 r. W zastanej rzeczywistości
enklawy elit kontrastują zezdewastowanymi ulicami szarych
obywateli, którzy bezwiednie pochłonięci rozgrywkami w sieciowej
grze, kibicują jej czempionom.
Krwawa rozrywka w grze EDUCATOR stała się światowym hitem.
Gracz wgrywa skan swojej postaci, która dzięki skomplikowanym
algorytmom gry, staje się wojownikiem zbudowanym wiernie
na podobieństwo właściciela-gracza.
Nowa „magiczna” opaska założona na głowie gracza umożliwia
perfekcyjne sterowanie walczącej postaci praktycznie bez użycia
manualnej konsoli. Udoskonalone algorytmy skanowania plenerów
tworzą wirtualną scenografię znacznie atrakcyjniejszą od obrazu
zdewastowanego i ponurego realnego świata.
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STAWKA GRY
Rozpoczyna się drugi światowy turniej. Najlepsi zabójcy
poszczególnych poziomów gry oraz zwycięzcy finału na wirtualnej
arenie śmierci w cyrku Colosseum otrzymają bajeczną pulę
nagród. Każdy gracz ma szansę stać się bohaterem. Cały świat
będzie podziwiać zwycięzcę. Tłumy widzów zgromadzonych przed
telewizorami w swych domach i barach, oczekuje transmisji walk na
żywo. Konkurencja jest ogromna.
Prawie miliard graczy kupiło licencję startową w turnieju oraz
konsolę z „magiczną” opaską. Zanim nastaną finałowe starcia, gracze
pokonują Bursztynowy Szlak z Akwilei do granicy Imperium Rzymian
w Carnuntum. Na swej drodze muszą zabić wymaganą liczbę
komputerowych legionistów i mitycznych stworów oraz wojowników
sterowanych umysłem innych graczy-przeciwników. Choć zabici
w eliminacjach odpadają z turnieju, przegrani ponownie mogą
wykupić licencję i powrócić do gry. Łączna kwota nagród zbliża się
do 40 mld € i stale rośnie wraz z liczbą sprzedanych konsoli i licencji
gry. Najlepsi zgarną tę pulę. Do zwycięstwa dzieli ich długa, krwawa
droga, w której to z Carnuntum muszą dotrzeć nad Bałtyk i zdobyć
niezwykle cenne bursztyny, a następnie wrócić i stanąć do walk na
ulicach Rzymu, aby ostatecznie zawalczyć na arenie w Colosseum.
„Magiczna” opaska przenosząc ból od wirtualnie zadanej rany,
w sytuacji wielkiego cierpienia zabijanego w grze wojownika, może
jednocześnie prowadzić do jego śmierci w realu. Skonsternowanie
graczy nie trwa długo. Wszyscy akceptują ryzykowne warunki gry
i podejmują krwawą rozgrywkę o władzę i wielkie pieniądze. Chciwi
prezesi korporacji oraz współwłaściciele gry, zawodowi mordercy
i psychopaci mogą bezkarnie zabijać na oczach internetowej widowni,
oczekującej spektakularnych scenariuszy walk i wyrafinowanych
technik zabijania. Dla ludzi kierowanych chciwością, zemstą
lub sadystyczną żądzą zabijania, gra staje się idealną przestrzenią
do życia. Najlepsi gracze stają się milionerami w jednym dniu udanej
sesji walk.
Nagrody są w postaci kryptowaluty gry, a nagrody specjalne
są w postaci tokenów udziałowych. Korporacja Colosseum, która
jest właścicielem gry, a także jej biznesowi partnerzy osiągają
krociowe zyski. Wartość kryptoaktywów korporacji składających
się z tokenów i kryptowaluty systematycznie rośnie. Kiedy sieć
nie jest wstanie obsłużyć chętnych uczestników, korporacja pod
presją rządów ustanawia limity graczy i czasu gry. Każdy, kto marzy
o nagrodach w grze musi trenować. Punkty życia gracza i czas krwawej
rozrywki, które można nabyć za kryptowalutę gry są pożądane przez
coraz większą liczbę ludzi na świecie. Algorytmy i interfejsy gry oraz
kryptoaktywa korporacji Colosseum stają się bezcenne. Są obiektem
pożądania konkurencji. Hakerzy widzą, że nastał ich czas.
Wszyscy są w grze i chcą kontrolować blockchain obsługujący
wirtualne areny, na których czeka realna śmierć!
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PRODUKCJE

4K | komedia kryminalna

3D 4K | serial edukacyjny

3D 4K | dramat
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