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Operacja GEO-9 

 

Operacja GEO-9 to kryptonim nadany akcji, w ramach której mapujemy i opisujemy jedno z 
miast Ash – skutą lodem metropolię GEO-9, w której życie toczy się pośród syku i oparów 
wydobywających się z kilku wciąż względnie działających terraformerów.  

Operacja GEO-9 zaczęła się w 2011 roku i miała na celu rozkręcenie wiki na temat gry fabularnej 

„Nemezis” wydanej przez Wydawnictwo GRamel. NemezisWiki dawno już nie było wzbogacane o 

nowe artykuły, jednak nie znaczy to że nie można jej wskrzesić. Jeśli masz więc czas, ochotę i jakieś 

dobre pomysły, serdecznie zapraszamy do pomocy i edytowania. 

 

PS. Wszystkie artykuły znajdujące się w tym dokumencie były pisane przez kilkanaście osób i można 

je znaleźć na nemezis.wiki.com.  
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GEO-9 
GEO-9 to trzecie co do wielkości miasto na Ash. Swoją nazwę wywodzi od kompleksu 
geotermalnego zbudowanego wokół 9 najnowszej generacji terraformerów, z których jedynie 
kilka nadal funkcjonuje (choć “funkcjonuje” to nie do końca odpowiednie słowo).  

 

Dzielnice  

• Slumport - dawna dzielnica portowa, niegdyś duma GEO-9 obecnie skuta lodem dzielnica 

biedoty. Główna wylęgarnia gangów, przestępców i plugawych kultów. Jest to również źródło 

taniej siły roboczej napędzającej fabryki Furnasu.  

• Piec - industrialne centrum miasta, z górującymi nad nim terraformerami. Po rozpoczęciu 

wojny na Cor rozwinęło się w największe centrum zbrojeniowe planety.  

• GeoCity - zamknięta dzielnica korporacyjna i siedlisko high society.  

• Smoczy Ogon - dzielnica egzotyki, położona na ciepłych przewodach geoterraformerów. 

Główny obszar działalności Syndykatu  

Kolejka miejska GEO-9 
Kolejka miejska jest bardzo szybkim, tanim i popularnym środkiem transportu w GEO-9, zwłaszcza 

wśród mniej zamożnych mieszkańców. Codziennie dziesiątki magnetycznych wagonów mkną po 

torach rozwożąc tysiące pasażerów. Kiedyś kolejka łączyła wszystkie ważniejsze dzielnice i punkty 

metropolii - dziś wiele połączeń jest nieczynnych, głównie z braku ludzi i środków potrzebnych do 

konserwowania torów i utrzymywania skomplikowanej maszynerii na chodzie. Kilkanaście głównych 

linii łączy dzielnice - GeoCity, Smoczy Ogon, Piec, Slumport. Na utrzymaniu jej w dobrym stanie zależy 
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głównie zakładom przemysłowym ulokowanym w Piecu, one ponoszą większość kosztów utrzymania 

kolejki, gdyż to właśnie za jej sprawą pracownicy docierają do fabryk na czas, zapewniając 

nieprzerwany dopływ siły roboczej i tym samym brak przestojów w dochodowej produkcji.  

Rozkład sieci  

 

W GEO-9 funkcjonują 3 główne linie kolejowe, oznaczone literami A, B oraz C. Ze względu 
na wyludnienie miasta zredukowano długość większości linii.  

Linie  

• Linia kolejowa GeoCity - Małe Bariz ( A1 )  

• Linia kolejowa Furnas - Podbrzusze ( B1 )  

• Linia przelotowa ( C1 ) - główna droga łącząca miasto z portem kosmicznym - Vayas Point.  

 



4 

  

4 

 

 

Geo-terraformer  
Przed kolonizacją Ash była jedynie lodową pustynią. Infinity zainwestowała niemałą fortunę w 
konstrukcję terraformerów - gigantycznych generatorów atmosfery, temperatury i energii. Po 
dziesiątkach lat pracy przekształciły one skuty lodem nieużytek w nową ziemię.  

Po sukcesach klasycznych terraformerów zaczęto eksperymentować z innymi modelami. Geines 
Manufacturing, po odkryciu wysokich, zwykle niedostępnych, pokładów magmy, pod powierzchnią Ash 
postanowiło wdrożyć pierwszy geotermalny terraformer w skrócie nazywany geo-terraformerem.  

Pierwszy geo-terraformer powstał wraz z kompleksem przemysłowym Geines Manufacturing. 
Zbudowany na źródle geotermalnym, był tanim i niezawodnym źródłem energii termicznej. Mniej 
kosztowny w utrzymaniu i konstrukcji, chociaż mniej wydajny niż klasyczny odpowiednik, szybko 
zyskał na popularności. Jedynym ograniczeniem była konieczność zbudowania go na ciepłych źródłach, 
które, niestety, były rzadkością na Ash.  

Unikatowa konstrukcja i wykorzystanie zewnętrznych źródeł energii pozwoliły co najmniej połowie z 
geo-terraformerów utrzymać sprawność, czyniąc je najbardziej niezawodnymi terraformerami na Ash 

Dziś jedyne działające geo-terraformery można zobaczyć w GEO-9 - metropolii która wyrosła z osiedla 
pracowniczego zbudowanego wokół pierwszego geo-terraformera G1.  

Nieliczne sprawne modele, pomimo pracy pełną parą, wystarczają jedynie na opóźnienie spadku 
temperatury i zasilanie GeoCity i kompleksów przemysłowych Pieca.  

Wygląd i konstrukcja  

Geo-terraformery rozmiarami odpowiadają klasycznym terraformerom. Jednak znaczna część ich 
konstrukcji jest ulokowana pod ziemią. Jedynie górna część wystaje kilkaset metrów nad powierzchnię 
ziemi. W odróżnieniu od klasycznych modeli, geo-terraformery nie emitują głośnych dźwięków czy 
wibracji. Jedyną formą zanieczyszczenia są obłoki słonej pary unoszące się nad olbrzymimi kominami 
tych maszyn.  

Technologia budowy geo-terraformerów jest obecnie własnością korporacji Infinity.  

Znane geo-terraformery  

• G1 - Historycznie pierwszy zbudowany geo-terraformer. Po wyjściu z fazy prototypu zamknięty, ze 

względu na liczne wady konstrukcyjne. Kilka lat temu wykupiony i zaadaptowany jako część bazy 

operacyjnej Encom Corporation na Ash.  

• G2 - Ulepszona wersja G1 wyznaczyła nowe standardy w konstrukcji geo-terraformerów. Do czasu awarii 

pracujący bez przerwy. Po katastrofie uległ całkowitemu zniszczeniu.  

• G3 "Geopit" - Nigdy nie oddany do użytku eksperymentalny geo-terraformer. Obecnie w trakcie 

rewitalizacji.  

• G4 - Jedyny w pełni działający geo-terraformer w GEO-9 i na całym Ash. Po awarii terraformerów 

odnotowano niespodziewany wzrost mocy do 130%.  

• G5 - Położony we wschodniej, opuszczonej części miasta. Obecnie wyłączony i zaplombowany z 

niewyjaśnionych przyczyn.  

• G6 - Powoli stygnący geo-terraformer położony na terenie Slumportu.  

• G7 - Niedawno uszkodzony, wcześniej zasilający główne instalacje przemysłowe oraz kolej miejską GEO-9.  
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 Żywność w GEO-9 
Niska temperatura nie jest jedynym zmartwieniem mieszkańców GEO-9. Wraz z arktycznym mrozem i 
śniegiem pojawiły się dalsze trudności. W obecnym klimacie niemożliwa jest uprawa roślin czy hodowla 
zwierząt. Kiedy zamarzła zatoka również poławianie ryb stało się niemożliwe. 

Korporacje 

Znaczna część pożywienia produkowana jest w podziemnych, hydroponicznych uprawach. Jednak utrzymanie 

podziemnych kompleksów i zapewnienie w nich odpowiednich warunków jest kłopotliwe i kosztowne. Prekursorem 

i obecnie głównym potentatem hydroponicznej żywności jest korporacja GreenSeed. 

Wojsko i rządowe służby korzystają z żelaznych racji, z czasem jednak powodują one osłabienie lub 
uzależnienie. Zapasy substytutu żywieniowego są strzeżone i niedostępne w legalnym, cywilnym obiegu. 
Na czarnym rynku osiągają one ceny porównywalne z bronią czy narkotykami. 

Smoczy Ogon 

Jedyną z alternatyw dla drogiego korporacyjnego jedzenia są ryby hodowane w ciepłych zbiornikach wodnych na 

obszarach Smoczego Ogona. Jednak nawet ich hodowla nie jest w stanie zaspokoić potrzeb całego miasta. Nie są 

one tak drogie jak hodowlane rośliny, jednak ciągle pozostają poza zasięgiem najbiedniejszych. 

Innym popularnym dostawcą ryb są Poławiacze mieszkający w CityView. 

Piec 

Zdesperowani mieszkańcy Pieca, a zwłaszcza Labiryntu, próbują polować na szczury lub inne zwierzęta 
żyjące w podziemiach opuszczonych fabryk. Jest to niebezpieczna gra i nigdy nie wiadomo kto zakończy 
polowanie jako myśliwy, a kto jako ofiara. 

Odżywka 

Najtańszą, dostępną formą jedzenia jest Masa Żywieniowa. Żelatynowa masa proteinowa sprowadzana jest 

kosmicznymi tankowcami z Bariz. Pozbawiona smaku i o nieprzyjemnej konsystencji nie zyskała wielu fanów. Jednak 

wysoka dostępność i niska cena czynią ją najpopularniejszym jedzeniem GEO-9. 

Alkohol 

Innym popularnym zastosowaniem Odżywki jest tak zwana Żelówka lub Masówka - sfermentowana Masa 
Żywieniowa. Posiada paskudny smak, jednak to nie on jest jej głównym atutem, a wysoka zawartość 
alkoholu. Najpopularniejszą odmianą Żelówki jest tzw. Ogonówka. 

Restauracje 

W ostatnim roku stały się popularne bary Cortexowe. Zbudowane w wirtualnej rzeczywistości restauracje 
oszukują receptory smakowe jedzących, symulując smaki ich ulubionych potraw, podczas gdy ci napychają 
się paskudną Odżywką. 
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Vayas Point 
Port kosmiczny, obecnie klasy II. Jest zlokalizowany na Ash, 50 km na wschód od GEO-9.  

Pierwotnie budowany jako węzeł komunikacji orbitalnej dla przemysłu GEO-9, po awarii 
terraformerów i zapaści gospodarczej Ash prace konstrukcyjne porzucono po ukończeniu 
około 40% zaplanowanych robót.  

Vayas Point jest o tyle specyficzny, że ze względu na trudności z poruszaniem się po 
powierzchni Ash, jest wyposażony w wiele magazynów i ramp, służących do obsługi i 
załadunku pociągów którymi są transportowane towaru do i z portu. W związku z 
powyższym, pomimo że nie dokończono wielu robót związanych z budową, ilość ludzi 
pracujących na terenie Vayas Point jest dużo większa niż wymagają standardowe porty 
kosmiczne II klasy.  

Z GEO-9 Vayas Point łączy linia kolejowa C, prowadząca bezpośrednio z magazynów portu 
do Pieca, dzielnicy przemysłowej GEO-9. Pod wpływem gwałtownie pogarszających się 
warunków atmosferycznych, transport lotniczy na Ash został bezterminowo zawieszony. 
Jedynym sposobem poruszania się na duże odległości przez zamarznięte pustkowia jest 
opancerzona kolej.  

Ponieważ Vayas Point nigdy nie został rozbudowany do pierwotnie projektowanych 
rozmiarów, pozostaje jedynie lokalnym lądowiskiem bez znaczenia ogólnoplanetarnego. Ma 
to swoje dobre i złe strony. Największe porty na planecie są ściśle kontrolowane przez wojsko 
i megakorporacje. Vayas pozostaje bardziej otwarty na prywatną inicjatywę, a niezależni 
przewoźnicy są tu lepiej tolerowani, niż w portach kontrolowanych przez megakorporacje. 
Port jest w znacznej mierze zarządzany przez Syndykat, pewne wpływy posiadają również 
korporacje posiadające największe udziały w GEO-9. Vayas to największe skupisko 
przemytników i na wpół legalnego transportu niezależnego na Ash. Ponieważ władze 
planetarne są zbyt słabe, a korporacje nie mają interesu w niszczeniu przemytu, port trwa jako 
jedna z ostatnich wolnych przystań w systemie Eclipse.  
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Dzielnice	GEO-9	

 
Slumport 

 

Największa z obecnie zamieszkałych dzielnic GEO-9. Położona nad morzem, niegdyś pełniła 
rolę portu i centrum handlu. Wraz ze spadkiem temperatury dzielnica zaczęła się wyludniać. 
Kiedy zamarzła zatoka, a port przestał działać, cała okolica zamieniła się w slums. Tak 
powstałą obecna nazwa dzielnicy - Slumport.  

Obecnie dzielnica nie cieszy się dobrą reputacją. Jest uważana za siedlisko biedy, 
nietolerancji, kolebkę gangów oraz miejsce naboru taniej siły roboczej.  

Życie w Slumporcie  

Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w fabrykach Furnasu, inni zajmują się 
szabrownictwem, jeszcze inni prowadzą swoje małe firemki lub przyłączają się do gangów. 
Szczęśliwcy znajdują zatrudnienie w niezależnych zakładach Nowego Portu.  

Ludzie żyjący w Slumporcie najczęściej ledwo wiążą koniec z końcem, są przemęczeni, 
opryskliwi, przemarznięci i generalnie wrogo nastawieni do obcych. Żyjąc w tej zaniedbanej 
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części miasta nauczyli się radzić sobie na własną rękę. Każda część dzielnicy poradziła sobie 
na swój sposób.  

Z drugiej jednak strony, mieszkańcy Slumportu cieszą się reputacją ludzi o twardych 
charakterach, ciężko pracujących, pomysłowych i zaradnych. Tylko dzięki ich 
przedsiębiorczości i niezależnej inicjatywie instalacje grzewcze i energetyczne Podbrzusza 
jeszcze działają, a Nowy Port uchodzi za jedno z lepiej zarządzanych miejsc w całym mieście.  

Przestępczość  

Prawdziwą plagą Slumportu są wszechobecne gangi. Czyni to z dzielnicy, a głównie z 
Podbrzusza i Starych Doków prawdziwą arenę walk między grupami przestępczymi, 
Syndykatem i Ulicznymi Oficerami. Mieszkańcy dzielnicy nauczyli się jak radzić sobie w tak 
niebezpiecznym środowisku, jednak przejezdni często padają ofiarą ulicznej wojny. Nie czyni 
to ze Slumportu najpopularniejszej dzielnicy.  
Popularnym powiedzeniem jest, żeby zamieszkać w Slumporcie trzeba być przestępcą, lub 
nim się stać. Jest to oczywiście nieprawda.  

Nastroje społeczne  

Slumport wrze. Zmęczeni ubóstwem ludzie, karmieni przez media antyrządową propagandą 
wręcz czekają na pretekst by wyjść na ulicę. Jedynym wentylem bezpieczeństwa 
rozładowujących niespokojną atmosferę jest sport, a w szczególności bardzo popularna 
Astropiłka.  
Ze względu na ryzyko zamieszek ilość patroli Ulicznych Oficerów, na ulicach Slumportu, 
kilkukrotnie wzrosła.  

Klimat  

Najbardziej wysunięta na południe dzielnica GEO-9 ma najostrzejszy klimat w całym 
mieście. W większości dzielnic temperatura utrzymuje się na poziomie od -20 do -30 stopni, 
jednak w nadbrzeżnych rejonach Starych Doków, czy Nowego Portu spadać może nawet do -
40. Prawdziwym biegunem zimna całego GEO-9 jest Stormwatch. Panująca tam niemal 
arktyczna temperatura potrafi w zimie spaść nawet do -60 stopni. Ewenementem jest 
północna, leżąca niedaleko terraformera G4, część CityView, w której temperatura wzrasta 
nawet do -2 stopni.  

Obszary  

• CityView - położony na zachodnim wybrzeżu kawałek miasta. Rozpościera się z niego widok 

na GeoCity, lecz największą atrakcją tego rejonu jest wyższa temperatura oraz dostęp do 

niezamarzniętej części morza.  

• Stormwatch - biegun zimna całego GEO-9. Miejsce w którym tylko szaleńcy chcieli by 

mieszkać.  

• Terraformer-6 - powoli stygnący terraformer. Jedno z największych zmartwień mieszkańców 

Podbrzusza.  

• Nowy Port - spokojne osiedle zarządzane przez wspólnotę obywatelską. Najbezpieczniejsza 

część dzielnicy. Serce średniej wielkości biznesu.  

• Podbrzusze - główna "sypialnia" GEO-9. Blisko 30% populacji całego miasta mieszka w tej 

ciasnej i zaniedbanej dzielnicy.  

• Stare Doki - praktycznie opuszczone tereny starego portu. Główny teren operacji wielu 

gangów oraz schronienie dla mutantów, kultystów i wywrotowców.  
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Obszary	Slumportu	

CityView 
Była dzielnica turystyczna Slumportu. Obecnie jedno z nielicznych miejsc z dostępem do 

niezamarzniętego morza.  

Historia  

Przed zlodowaceniem CityView  było jednym z popularniejszych miejsc wypoczynkowych w 
GEO-9. Całe rodziny przechadzały się po rozległej promenadzie lub otaczających ją molach. 
Ludzie przesiadywali w uroczych kawiarenkach i restauracyjkach lub wydawali ciężko 
zarobione pieniądze na przysmaki, pamiątki i bibeloty.  

Obecnie		

Po katastrofie, skuta lodem i smagana wiatrem dzielnica straciła na atrakcyjności i stopniowo 
zaczęła wymierać. Z czasem jednak miejsce ukazało ukryte atuty. Ciepło wydzielane z 
pobliskiego, nadaktywnego geo-terraformera, nie pozwalało morzu zamarznąć w obrębie 
zatoki między GeoCity a CityView . Uczyniło to z CityView  najlepszym miejscem do 
podwodnych prac oraz ograniczonego rybołówstwa.  

Na starym Molo 47 wyrosła osada Poławiaczy - ludzi trudniących się po części rybactwem, a 
po części badaniem dna zatoki i wyławianiem ukrytych w nim skarbów.  

Plotki  

• Poławiacze specjalizują się jeszcze w jednej rzeczy - w przemycie kradzionych towarów ze 

strzeżonych terenów GeoCity.  

• Podobno na dnie zatoki kryje się rozwiązanie zagadki nadaktywnego geo-terraformera. Ekipy 

inżynieryjne Infinity prowadzą odrębne dochodzenie w tej sprawie.  

Nowy Port 
Centrum handlu i biznesu w opustoszałym Slumporcie. Niewątpliwie najlepiej utrzymana 
dzielnica poza GeoCity.  

Historia  

Nowy Port, czasem nazywany Newport pierwotnie był klasyczną dzielnicą zorientowaną na 
handel morski. Kiedy w Starych Dokach powoli zaczęło brakować przestrzeni na magazyny i 
nowe biura, a infrastruktura w starej dzielnicy stała się przestarzała, władze podjęły decyzję o 
budowie nowego, nowoczesnego portu. Zbudowano nowy budynek kapitanatu, dźwigi, 
magazyny i całą resztę niezbędnego zaplecza.  

Z upływającym czasem handel morski tracił jednak na znaczeniu, dlatego część budynków 
technicznych sprzedano niezależnym developerom by powstały w nich lofty, biura czy 
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apartamenty dla bogatszych mieszkańców miasta - choć nie na tyle bogatych by zamieszkać 
w GeoCity.  

Dzielnica szybko zasłynęła z malowniczych portowych uliczek, nowoczesnej zabudowy, 
przestronnych mieszkań o stosunkowo niskich cenach oraz licznych przejawów artystycznej 
działalności inspirowanych ogólnym klimatem miejsca.  

Po nadejściu zlodowacenia i zamarznięciu Zatoki, port zamknięto jednak dzielnica żyła nadal. 
Znaczną część budynków kapitanatu sprzedano niezależnym firmom, część mieszkań również 
zmieniła właścicieli, jednak dzielnicę nigdy nie spotkał los reszty Slumportu. Pozostała 
tętniącym życiem zakątkiem małego lub niezależnego biznesu.  
Jedynie południowa, znajdująca się najbliżej morza, część dzielnicy opustoszała ze względu 
na wyjątkowo silny wiatr i niższą niż w reszcie miasta temperaturę.  

Obecnie  

Nowy Port jest najspokojniejszą dzielnicą Slumportu. Zawdzięcza to w dużej mierze 
samorządności, wewnętrznemu funduszowi składkowemu - którym zarządza rada 
mieszkańców - oraz przedsiębiorczości tubylców. Mieszkańcy dzielnicy mają opinię 
niezwykle zaradnych, pracowitych i pozytywnie myślących, pomimo wyjątkowo niskich 
temperatur panujących w dzielnicy.  

Życie toczy się tutaj jakby nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, a po obecnie trwającej 
zimie miałaby lada dzień nadejść wiosna.  

Miasto w mieście  

Dzielnicą zarządza Rada Nowego Portu, zajmująca budynek kapitanatu. Z pieniędzy 
otrzymanych przez rząd oraz licznych darowizn od lokalnych przedsiębiorców oraz 
mieszkańców, utrzymuje w dzielnicy porządek. Mieszkania są dobrze ogrzane, drogi 
względnie zadbane, a przestępczość utrzymywana na akceptowalnie niskim poziomie.  

Newport, nie mogąc polegać na Ulicznych Oficerach, utrzymuje swoje własne służby 
porządkowe, nazywane Ochroną Portową. Są to pracownicy kilku prywatnych firm 
ochroniarskich, oficjalnie odpowiadający przed radą dzielnicy.  

Zasady szeroko pojętego porządku są znacznie mocniej przestrzegane niż w pozostałych 
częściach miasta. Mocno konserwatywna rada dzielnicy wyraźnie zabroniła publicznego 
przyjmowania substancji odurzających - w tym alkoholu. Wykroczenia karane są grzywną lub 
przymusowymi robotami społecznymi. W przypadku poważniejszych przestępstw, winny jest 
wydawany U.O.GEO-9.  

Biznes park  

Spokojna, dobrze zarządzana dzielnica oraz łatwy dostęp do pracowitej, wykwalifikowanej 
kadry, ściągnęły do Nowego Portu licznych przedsiębiorców. Nie bez znaczenie jest również 
ochrona dzielnicy, która poza ogólnym pilnowaniem porządku nie zadaje niewygodnych 
pytań. To właśnie dzięki firmom pracującym na terenie Nowego Portu i ich pieniądzom, 
władze dzielnicy mogą pozwolić sobie na utrzymanie jej w obecnym stanie.  
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Wiele interesów prowadzonych na terenie dzielnicy ociera się o granice prawa. Lokalne 
władze jednak nie patrzą na ręce przedsiębiorcom, o ile nie burzą oni spokoju mieszkańców 
dzielnicy. Ze względu na dodatkową ochronę oraz zaskakującą determinację mieszkańców, 
Syndykat zrezygnował z prowadzenia szerszych operacji na terenie Nowego Portu, mimo 
wszystko ostatnimi czasy słyszy się o och powrocie. Również gangi nie są tutaj jak dotąd 
częstym widokiem.  

Miejsca godne uwagi  

Sama dzielnica jest warta odwiedzenia, chociażby jako przykład dobrego zarządzania. Do 
najważniejszych budynków należą:  

• Kapitanat Nowego Portu pełniący rolę ratusza.  
• Siedziba sieci sklepów wielobranżowych Plenty.  
• Wieżowiec korporacji  Free Trade Coalition.  

Plotki  

• Najpopularniejszą legendą krążącą o Nowym Porcie jest historia tłumacząca niespotykany 
spokój panujący w dzielnicy. Rada miasta podobno zawiązała pakt z siłami nieczystymi, 
mający zagwarantować mieszkańcom bezpieczną egzystencję w zamian za regularne ofiary z 
ludzi. Łączone jest to z tajemniczymi zniknięciami pośród obcych, wjeżdżających do tej 
dzielnicy.  

• W Nowym Porcie znikają ludzie, praktycznie wyłącznie mieszkańcy innych dzielnic. Mówi się, 
że jest to sprawka kultu działającego na tym terenie. Inni twierdzą że Ochrona Portowa lubi 
wymierzać sprawiedliwość na własną rękę, wysyłając niespokojnych obcych na Lodową 
Galerię. Jeszcze inni podejrzewają, że na terenie dzielnicy grasuje psychopatyczny morderca 
wybierający na swoje ofiary zagubionych przechodniów.  

• Władze dzielnicy podobno zaczęły projekt budowy szpitala. Wielu lekarzy ze szpitali GEO-9 
otrzymało atrakcyjne oferty.  

• Między Nowym Portem, a Podbrzuszem istnieje nieskrywana animozja. Mieszkańcy biednej 
dzielnicy nie lubią nowobogackich; natomiast mieszkańcy Newport nie tolerują wszy z 

Podbrzusza. Sytuacji nie poprawiają próby podkupienia lekarzy z Szóstego szpitala GEO-9 
przez władze Nowego Portu. Jednym z ujść agresji są regularne mecze LGS odbywające się 
między Kupcami Nowy Port a Watahą Podbrzusza.  

Podbrzusze 
Mieszkalna dzielnica Slumportu. Ściśnięte ze sobą, taniej konstrukcji budynki, tworzą betonowy ul 

zamieszkały przez zmarzniętych, spracowanych ludzi których nie stać na apartament w GeoCity czy 

nawet mieszkanie w Smoczym Ogonie.  

Historia  

Pierwotnie osiedla mieszkalne mieściły się wokół zakładów produkcyjnych na Furnasie, czy 
reszcie Pieca. Jednak z czasem, wraz z rozwojem fabryk, zaczęło brakować przestrzeni. Aby 
zapewnić ludziom alternatywę, korporacje wybudowały tanie mieszkania zastępcze w 
północnej części doków. Nowe osiedle reklamowano jako zdrowsze - położone dalej od 
fabrycznego smogu, wygodne - posiadające pełne zaplecze, takie jak dostęp do szkół czy 
sklepów, oraz o dogodnym położeniu - blisko nowo powstałej sieci kolei miejskiej. Po 
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niespełna kilku latach zlikwidowano ostatnie osiedla mieszkalne na terenie Pieca na rzecz 
nowo otwartego kompleksu. Miejsce to nazywane później Podbrzuszem, lub Mrowiskiem , 
stało się sypialnią całego GEO-9.  

Obecnie  

Kiedy zatrzymały się terraformery, a korporacje zaczęły wycofywać kapitał i zamykać fabryki, ludzie 

zaczęli opuszczać zamarzającą planetę. Wszyscy których było na to stać. Podbrzusze w większości 

zamieszkiwali ludzie niezamożni, wykonujący podstawowe prace w fabrykach, harujący na spłatę 

korporacyjnego czynszu oraz na zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich rodzin. Nic więc 

dziwnego, że Podbrzusze jest obecnie największym skupiskiem ludzi w metropolii. Szacunkowo 

mieszka w tej dzielnicy około 30% całej ludności GEO-9, tyle samo co na terenie całego Smoczego 

Ogona.  

Znaczna część ludzi cały czas pracuje w zakładach Pieca, często jednak na zmniejszonych 
etatach lub za zmniejszone wynagrodzenie - ledwie wiążąc koniec z końcem.  

Ogrzewanie  

Jednym z największych problemów dzielnicy są braki dostaw ciepła. Zależne od słabnącego 
geo-terraformera G6, Podbrzusze powoli zaczyna zamarzać. Regularne awarie geo-
terraformera czy instalacji grzewczych pozostawiają część dzielnicy na kilka dni bez dostaw 
ciepła. Jednak przedsiębiorczy mieszkańcy Podbrzusza stosują wtedy całą gamę systemów 
dogrzewających, z których nie wszystkie są legalne i bezpieczne.  

Przestępczość  

Podbrzusze stało się siedliskiem biedy GEO-9. Kwitną tutaj: kradzieże, rozboje, włamania, 

wymuszenia, prostytucja i wszelkiej maści drobne przestępstwa. Uliczni Oficerowie regularnie 

patrolują tą dzielnicę, jednak nie są w stanie zapobiec nawet ułamkowi przestępstw.  

Nastroje społeczne  

Podbrzusze kipi od niezadowolenia. Sytuacji nie poprawia fakt, że pozbawieni perspektyw 
młodzi mieszkańcy dzielnicy często szukają łatwego zarobku na ulicach Slumportu lub 
Smoczego Ogona. Dodatkowo ostatnie kazanie Wielebnego Rufusa jeszcze bardziej 
podgrzało atmosferę w dzielnicy.  

Godne uwagi miejsca  

• Dworzec kolei miejskiej - największy, pasażerski dworzec kolejowy na terenie GEO-9. 

Codziennie setki tysięcy ludzi wsiadają i wysiadają do ciasnych wagonów pociągów jadących 

na linii Furnas - Podbrzusze.  

• Szkoła generalna nr.214 - kompleks edukacyjny zbudowany przez korporację Pexxon. 

Obecnie pełniący bardziej rolę świetlicy i łagodnej formy zakładu poprawczego.  

• Szósty szpital GEO-9 - zaniedbany i ledwo działający szpital na terenie Podbrzusza. Skupia się 

raczej na doraźnej pomocy. Wszystkie poważne, wymagające specjalistycznego sprzętu, 

przypadki są delegowane do Trzeciego szpitala.  
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• 428 Posterunek Rekrutacyjny - prowadzony przez jednostkę o tym samym numerze punkt 

rekrutacji do armii, położony w południowej części dzielnicy. Jednostka dowodzona jest przez 

pułkownika W.T. MacCormicka. Posiada swoją drużynę Astropiłki - Aniołki MacCormicka.  

Plotki  

• W Mrowisku, na gruncie biedy i zaniedbania lęgną się przeróżne sekty wyznające Bogów 

Hordy.  

• Podbrzusze to wylęgarnia gangów, praktycznie ponad połowa obecnych gangów wywodzi się 

z tego regionu.  

• Podobno lekarze z Szóstego szpitala zbijają niemałe fortunki na nielegalnym handlu lekami, 

organami i "używanymi" cyber-wszczepami.  

Stare Doki 
Skute lodem cmentarzysko starych statków i opustoszałych magazynów nad Zamarzniętą zatoką. 

Niegdyś tętniąca życiem dzielnica zmieniła się w smagane lodowatymi wiatrami pustkowie, ponure 

widmo swojej przeszłości. Jest to najbardziej wysunięta na wschód, zamieszkała dzielnica GEO-9.  

Między wrakami statków i popękanymi od wiatru i mrozu ścianami magazynów szukają 
schronienia uciekinierzy, spiskowcy i wszelkiej maści życiowi wykolejeńcy.  

Niegościnna i niebezpieczna kryje w sobie nie jedną tajemnicę z przeszłości, jak i może 
przyszłości miasta.  

Historia  

Przed awarią terraformerów, kiedy zatoka nie była skuta lodem, Stare Doki tętniły życiem. 
Olbrzymie okręty przybijały do portu każdego dnia przywożąc ludzi i towary. Liczne firmy i 
korporacje utrzymywały w dokach magazyny. W olbrzymiej Stoczni powstawały nowe okręty 
i remontowano stare.  

Gdy zamarzła zatoka i statki przestały kursować, dzielnica zaczęła obumierać. Zamknięto 
stocznię, a wraz z nią i wiele magazynów. Firmy opuszczające powierzchnię Ash zamykały 
swoje oddziały, a wraz z nimi puste i nieogrzewane powierzchnie magazynowe. Ciepło geo-
terraformerów praktycznie nie docierało do tej dzielnicy, pozostawiając ją na pastwę 
szalejących lodowatych wichur. Z czasem doki zaczęły pokrywać się coraz grubszą warstwą 
śniegu i lodu. Budynki nie raz zapadały się pod ciężarem nawarstwiającego się śniegu.  

Niegościnna, nie oferująca zatrudnienia dzielnica stopniowo wyludniała się, przemieniając się 
w prawdziwe pustkowie.  

Miejsca godne uwagi  

Wśród cmentarzyska niedziałających okrętów i magazynów, znane jest kilka obiektów wciąż 
przyciągających ludzi z wewnątrz miasta. W zachodniej części Starych Doków, w 
zniszczonej barce znajduje się sklep "Bob & Jenkins". Bliżej centrum spoczywa częsty cel 
wycieczek - wrak olbrzymiego liniowca o nazwie Tajfun, po którym oprowadzani są żądni 
wrażeń obywatele GEO-9.  
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Niewielu zapuszcza się głębiej w Stare Doki, które od dawna nie są już przyjaznym ludziom 
miejscem. Znając właściwych ludzi, można zapisać się na organizowane co jakiś czas 
wyprawy w głąb pustkowia, na poszukiwania rożnego rodzaju złomu i drogocennych rupieci. 
Podobno nie wszystkie z tych wycieczek kończą się powrotem kompletu uczestników.  

Przez puste i oblodzone resztki ulic Starych Doków prowadzi jedna z 
najniebezpieczniejszych tras używanych przez streetracerów.  

Wśród poszukiwaczy mocnych wrażeń popularnym punktem jest klub Megatona. Można tu 
spotkać zarówno osoby z półświatka GEO-9, najemników jak i szukających adrenaliny 
pracownicy korporacji i złotą młodzież z lepszych dzielnic.  

Stormwatch 
Najbardziej wysunięta w morze część Slumportu, słynna z pokrytych lodem, strzelistych konstrukcji i 

przewalających się nad dzielnicą gwałtownych burz.  

Historia  

Stormwatch nigdy nie było oficjalną dzielnicą. Przed zlodowaceniem była to część Nowego 
Portu, niczym nie różniąca się od reszty dzielnicy. Pełna dźwigów i magazynów, smagana 
wichrami portowa dzielnica miasta.  

Po zlodowaceniu, nad dzielnicą zaczęły zbierać się burzowe chmury. Pioruny zaczęły tłuc 
jeden po drugim w stalowe żurawie pozostawiając z nich tylko osmalone kikuty. Ze względu 
na charakterystyczną, mocno niegościnną pogodę, tą część Nowego Portu zaczęto nazywać 
Stormwatch.  

Obecnie  

Stormwatch to dzielnica prawie całkowicie bezludna. Jest to najzimniejszy i najbardziej 
niegościnny fragment miasta. Jedyni ludzie którzy tam się udają to szaleńcy i żądni emocji 
fani mocnych wrażeń. Temperatura potrafi tutaj spaść poniżej -70 stopni, a wiatr wieje z taką 
siłą, że potrafi przewrócić dorosłego człowieka.  

Pioruny  

Połamane, skrzypiące pod naporem wiatru, stare stoczniowe żurawie górują nad całą 
dzielnicą, ściągając podczas burzy liczne pioruny. Praktycznie każdej nocy, z gęstych 
wiszących nad dzielnicą chmur, w kikuty żurawi uderzają pioruny, a nasiąknięte oparami 
pochodzącymi z Furnasu chmury, podświetlają się kolorową zorzą. Niektórzy są gotowi 
ryzykować życie dla tych ulotnych momentów piękna.  

Latarnia morska  

Do popularnych aktów odwagi i zarazem głupoty jest zaliczane spędzenie nocy na latarni 
morskiej w Stormwatch. Prawdopodobnie podczas nocnej burzy zostanie ona kilkukrotnie 
uderzona przez piorun, temperatura nie będzie w niej dużo wyższa niż na zewnątrz, a upiorne 
dźwięki wyginających się od wiatru żurawi nie pozwolą zasnąć nawet najbardziej 
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zmęczonemu śmiałkowi. Sama latarnia nie jest niczym szczególnym, lekko wysunięta w 
zamarznięte morze jest prawie całkowicie skuta lodem.  

Plotki 

• W dzielnicy mieści się tajny zakład badawczy nazywany Elektrownią. Podobno grupa 

szaleńców poświęciła swoje życie badaniu fenomenu burzy nad Stormwatch.  

• Gdzieś w tej dzielnicy ma podobno mieszkać Faraway. Prawdopodobnie jest to jednak plotka 

mająca zmylić fanów i wrogów słynnego DJ’a.  

• Przez Stormwatch miała biec jedna z tras nielegalnych wyścigów ulicznych. Jednak nie 

znaleźli się kierowcy na tyle szaleni, żeby zgodzić się na uczestnictwo w tak ryzykownych 

zawodach.  

G6 
Potężny blok terraformera nr 6 otoczony tuzinem kominów i wymienników ciepła wznosił się 
niemal w samym centrum Slumport. Niegdyś jego huk zagłuszał inne odgłosy na terenie 
dzielnicy, dziś wydaje się wymarły. Zaledwie z dwu kominów sączy się w niebo wąska struga 
pary. G6 umiera, stygnie.  

Jeśli potrzebujesz inspiracji, by przedstawić wnętrze terraformera przypomnij sobie korytarze 

„Nostromo” czy zrujnowane fabryki w „Stalkerze” (grze lub filmie). 
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Ważne	miejsca	Slumportu	

Bar 307  
Bar 307 to jedna z najbardziej podłych spelun jakie można znaleźć na zamrożonym pustkowiu jakim 

są Stare Doki. Knajpa zajmuje całe wnętrze wraku niedużego statku rejsowego, od którego numeru 

identyfikacyjnego widniejącego na burcie (B307) bar wziął swoją nazwę.  

Jeszcze nie tak dawno ta brudna melina cieszyła się sporą popularnością ze względu na 
znajdujący się wewnątrz, stale sprawny, niewielki generator zdolny do ogrzania wnętrza 
wraku mieszczącego knajpę.  

Bar stracił na popularności, jednocześnie zyskując wyjątkowo złą sławę, po niedawnej 
śmierci Billa Coltrane’a - „tragicznie” zmarłego poprzedniego właściciela przybytku. 
Coltrane czuł się zbyt pewnie na swoich włościach, przez co w głupi sposób naraził się 
członkom gangu znanego pod nazwą Patriotów. Jeśli ktoś ma perwersyjną ochotę zobaczyć 
starego właściciela baru, może spróbować znaleźć jego zamarznięte ciało w Lodowej Galerii, 
nad samym brzegiem Zamarzniętej Zatoki.  

Po zabiciu właściciela pieczę nad interesem objęli Patrioci, robiąc z baru punkt zborny dla 
członków swojej organizacji. Teoretycznie knajpa nadal jest otwarta dla wszystkich, ale 
przypadki kilku nagłośnionych w okolicy incydentów jakie miały miejsce w barze skutecznie 
odstraszyło większość byłych bywalców speluny.  

Plotki  

• W dokach powiada się że zdobyte przez Patriotów wymuszeniami i haraczami pieniądze 

trafiają właśnie tutaj. Mówi się też że kilku takich którzy uwierzyli i próbowali sprawdzić 

czujność gangu zniknęło z okolicy.  

• Węszący ostatnimi czasy po Starych Dokach Uliczni Oficerowie z jakiegoś powodu zostawiają 

bar w spokoju.  

Lodowa Galeria 
Lodowa Galeria to miejsce zlokalizowane w Starych Dokach na końcu niewielkiego cypla 
wychodzącego wgłęb skutej lodem Zamarzniętej Zatoki. W przeszłości Syndykat zrobił z 
tego skrawka lądu miejsce, w którym dokonywano na pechowcach egzekucji w wyjątkowo 
nieprzyjemny sposób - rozebranego do naga delikwenta polewano wodą tak długo, aż ten nie 
skończył jako zamrożona lodowa statua. Egzekutorzy Syndykatu nie zabierali ciał, 
zostawiając w tym miejscu imponującą galerię lodowych figur.  

Kiedy służby porządkowe dowiedziały się o tym miejscu, dołożyły wielu starań aby wydobyć z lodu 

wszystkie ciała ofiar zabójców. W konsekwencji Syndykat zaprzestał wykonywania egzekucji w 

Lodowej Galerii. Pomimo że od tamtego czasu minęło parę lat, a kilka pomniejszych gangów 
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zainspirowanych przeszłą działalnością egzekutorów zwykło dokonywać sporadycznie w tym miejscu 

egzekucji, ani służby porządkowe ani Uliczni Oficerowie nie kwapią się aby odwiedzać to mroźne i 

mroczne miejsce, pozwalając trupom tkwić w miejscach w których je pozostawiono.  

Plotki  

• Pomimo wielu starań służbom porządkowym nie udało się wydobyć z lodu wszystkich ofiar 

Syndykatu. W lodzie podobno tkwią nadal ofiary których odnalezienie rzuciłoby całkie nowe 

światło na kilka niewyjaśnionych spraw.  

• W dokach mieszka mężczyzna który chwali się, że udało mu się kiedyś okraść jedno z 

zamrożonych ciał. Podobno znalazł on przy ofierze jakieś dokumenty które mogłyby 

skompromitować kilka ważnych osób. Czy rzeczywiście coś znalazł? A jeśli tak to czemu nie 

zrobił z danych użytku?  

Elektrownia 

Łapacze Błyskawic  

Najbardziej wysunięta w morze część portu GEO-9 – Stormwatch – jest mieszkaniem grupy 
znanej powszechnie jako Łapacze Błyskawic. Większość swojego wolnego czasu Łapacze 
spędzają na eksperymentach z energią wydzielaną przez tamtejsze wyładowania elektryczne. 
Członków tego stowarzyszenia można określić mianem naukowców-kapłanów, ponieważ 
błyskawice są dla nich prawdziwą obsesją, której poświęcają prawie całe swoje życie i myśli. 
Większość z nich, zapytana o elektryczność i jej możliwości, opowiada o niej z nieziemskim 
zachwytem osoby głęboko poruszonej. Swoimi badaniami zajmują się w kompleksie znanym 
powszechnie jako “Elektrownia ”. 

Elektrownia  

W Stormwatch przy samej powierzchni ziemi, położone są jednopoziomowe, lecz rozległe 
laboratoria, w których pracują Łapacze. Kompleks ten popularnie nazywany jest 
Elektrowni ą. Jego wnętrze stanowi zaś wiele segmentów poświęconych różnym badaniom i 
dziedzinom naukowym. Wiele z nich dostępnych jest dla różnego rodzaju klientów – Łapacze 
nie odcinają się od świata i oferują zainteresowanym wiele usług. Znaczna część Elektrowni  
jest jednak niedostępna dla niezrzeszonych. 

 

Energia elektryczna  

Powszechnie wiadomo, że Łapacze Błyskawic wykorzystują znajdujące się w Stormwatch 
zbieracze piorunów, by pozyskiwać powstającą podczas burz energię. Prawdopodobnie 
większą część elektrowni stanowią urządzenia pozwalające na jej gromadzenie. 
Wykorzystywana jest ona na podtrzymywanie laboratoriów, oraz na specjalne zamówienia z 
zewnątrz. Nie wiadomo jednak co dzieje się z nadwyżką energii, której nagłe, obfite zastrzyki 
prawdopodobnie zużywane są na bieżąco w zamkniętych sekcjach Elektrowni . 
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Otwarte sekcje  

Łapacze chętnie dobijają targu z mieszkańcami GEO-9 potrzebującymi fachowej pomocy z 
wszelkiej maści urządzeniami elektrycznymi. Realizują także zamówienia na różnego rodzaju 
maszynerię. Pieniądze za usługi świadczone ludziom spoza stowarzyszenia, pozwalają 
naukowcom na zaspokajanie wszelkich potrzeb niezwiązanych z Elektrowni ą. 

 

Zamknięte sekcje  

Prawdopodobnie to w odgrodzonej części Elektrowni  znajduje się większa część aparatury 
potrzebnej do zbierania energii. Na pewno nie jest to jednak wszystko. Większość Łapaczy 
pracuje właśnie za zamkniętymi drzwiami, prowadząc eksperymenty wykorzystujące nagłe 
skoki energii i wyładowania elektryczne. Wszystkie wyniki badań, jak i same badania, są 
jednak silnie strzeżoną tajemnicą organizacji. 

Plotki i Tajemnice  

• Podobno Łapacze Błyskawic są w stałym kontakcie z Trupożercami. Nie jest jednak jasne w 

jaki sposób grupy są ze sobą powiązane. A jeśli są, to jak wygląda między nimi wymiana 

usług.  

• Elektrownia posiada drugi poziom, do którego zejście znajduje się w jednej z strzeżonych 

sekcji. Te ukryte pomieszczenia znajdują się znacznie niżej niż bezpośrednio pod głównym 

poziomem laboratoriów. Co więcej, nawet nie wszyscy Łapacze mają tam dostęp. Niegdyś 

ulice GEO-9 obiegła plotka, że w podziemiach Elektrowni prowadzone są makabryczne 

eksperymenty na ludzkich ciałach. Jako źródło tych plotek niektórzy zapamiętali jednego z 

Łapaczy, który wyraźnie widział rzeczy tak straszne, że na zawsze wykrzywiły jego psychikę. 

Gdy jednak w końcu Uliczni Oficerowie postanowili odnaleźć tego człowieka, i zbadać całą 

sprawę, okazało się że ten rozpłynął się w mrokach GEO-9.  

• Podobno do zamkniętych sekcji Elektrowni próbowano się kiedyś włamać. Jeśli jednak 

kiedykolwiek rzeczywiście pojawili się chętni włamywacze, to albo dziś nie chcą o tym mówić, 

albo zwyczajnie nie mogą.  

• Pierwsi - i najważniejsi - Łapacze Błyskawic podobno przybyli na Ash z planety Cor.  

Autostrada 32 
Autostrada 32 to potężna, dziś nieużywana ze względu na brak środków do jej utrzymania, wstęga 

przecinająca wszystkie dzielnice GEO-9. Zbudowano ją jako alternatywę dla przeciążonej ilością 

pasażerów kolei miejskiej, i dobrze pełniła swoją funkcję do czasu recesji.  

Autostrada to kilkunastopasmowa pętla, zbudowana na potężnych filarach sięgających 
nierzadko powyżej okolicznych budynków. Część z tych filarów pełni także funkcję 
budynków mieszkalnych, a w czasach swojej świetności to w nich mieściły się stacje paliw i 
„przydrożne” bary i restauracje. Niestety ta gałąź przemysłu, kwitnącego dzięki istnieniu 
autostrady, bezpowrotnie przepadła, a dawne pomieszczenia lokali i stacji świecą dziś 
lodowatą pustką.  

Autostrada zyskała swoją nazwę nie dlatego że jest trzydziestą drugą autostradą w GEO-9, ale 
dlatego że posiada 32 rozjazdy prowadzące w dół, do trzewi miasta. Trzydziestka dwójka to 
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jedyna autostrada jaką kiedykolwiek posiadało miasto. Jest kojarzona głównie z Ogonem, 
jako że najwięcej zjazdów na poziom gruntu znajduje się w tej części miasta.  

Plotki  

• Podobno streetracerzy pragnący nieco większej dawki adrenaliny niż zazwyczaj, zapuszczają 

się na autostradę przełamując blokady. Nie raz i nie dwa przechodnie byli świadkami 

spadających z nieba samochodów pechowców, których umiejętności prowadzenia nie 

wystarczyły aby przeżyć wyścig.  

• Powiadają że na powierzchni autostrady żyją jakieś nomadyczne grupy, schodzące do miasta 

tylko nocami w poszukiwaniu żywności. Są tacy którzy mówią też o porwaniach 

dokonywanych przez tych ludzi.  

428 Posterunek Rekrutacyjny 
Posterunek wojskowy na terenie Podbrzusza. Siedziba 428 Jednostki, która prowadzi rekrutację do 

armii w GEO-9.  

Historia 

428 Posterunek powstał niedługo po tym, jak na Cor interweniowała armia i rozpoczęła się 
walka z Hordą. Został stworzony w celu pozyskiwania nowych rekrutów, by zapewnić 
wojsku stały dopływ świeżej krwi. Dowódcą 428 Jednostki jest pułkownik W.T. "Rzeźnik" 
MacCormick.  

Infrastruktura  

428 Posterunek to niezbyt duże koszary, położone w południowej części Podbrzusza. Na 
terenie jednostki stacjonuje 400 żołnierzy i znajduje się trochę ciężkiego sprzętu. Jednostka 
posiada również swój niewielki szpital polowy oraz lądowisko. Ponadto przy Posterunku 
zbudowano jedno z niewielu dostępnych w mieście boisk treningowych do Astropiłki. Całość 
terenu Jednostki jest ogrodzona i pilnowana przez uzbrojonych strażników.  

Działalność  

Zadaniem żołnierzy stacjonujących na terenie Posterunku jest prowadzenie akcji rekrutacyjnej na 

terenie GEO-9. Teren Podbrzusza został wybrany nieprzypadkowo. Panująca w okolicy wszechobecna 

nędza i beznadzieja ułatwia żołnierzom zadanie. Codziennie w holu jednostki można zaobserwować 

kolejkę chętnych, którzy chcą się zgłosić do armii. Trudne czasy spowodowały, iż ludzie zaciągają się 

do wojska, by oderwać się od codziennych problemów i trudnych warunków. Wielu rekrutów w 

służbie wojskowej upatruje możliwości kariery oraz zdobycia pieniędzy, dzięki którym mogą utrzymać 

rodziny w mieście bądź wyrwać się z nędzy, w której dorastali.  

Mimo bazy operacyjnej na terenie Slumportu, żołnierzy można spotkać w różnych częściach 
miasta, gdzie przy prowizorycznych stoiskach próbują namawiać ludzi do zaciągnięcia się do 
armii.  
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Jednostka ma również sławną z widowiskowej, acz wyjątkowo brutalnej gry drużynę LGS - 
Aniołki MacCormicka.  

Personel  

• Major Stewart Johnson - zastępca dowódcy, prawa ręka MacCormicka. Odpowiedzialny za 

zaopatrzenie jednostki i proces rekrutacyjny. Porucznik Amy Davenport. 

Johnson jest mikrej postury, co nadrabia faktem że jest wielkim służbistą i żyje regulaminem 

wojskowym. Wzbudza respekt podwładnych, choć nie cieszy się sympatią żołnierzy.  

 
 

• Kapitan Ivan Guzovski - lekarz polowy, chirurg. Kierownik szpitala wojskowego na terenie 

428. Guzovski to twardy i szorstki w obyciu facet, a przy tym bardzo dobry specjalista, 

zaprawiony w pracy w ciężkich warunkach. Plotki głoszą, iż wspomaga zawodników Aniołków 

nielegalnymi środkami, niewykrywalnymi dla obecnie istniejących testów.  

Plotki  

• Zdaniem niektórych, żołnierze stacjonujący w Podbrzuszu zajmują się nie tylko rekrutacją. 

Ludzie mówią, iż Jednostka składa się w znacznej mierze z zaprawionych w boju weteranów, 

którzy mają za zadanie szukać śladów działania Hordy.  

• Podobno 428 Posterunek zajmuje się szkoleniem wojskowych Psioników i ma na tym polu 

znaczne sukcesy.  

• Podobno grupa żołnierzy z 428 handluje nielegalnie bronią z wojskowych magazynów.  

6 szpital GEO-9 

 

Znajdujący się na terenie Podbrzusza 6 szpital GEO-9 jest dziś zaledwie cieniem tego, czym był za 

czasów szybkiego rozwoju miasta. Cztery najwyższe piętra dumnego niegdyś, 

• Porucznik Amy Davenport - oficer prasowy 428 Jednostki, 

odpowiedzialna za kontakty z mediami i innymi organizacjami. 

Wyszkolony Psionik. Jest twarzą jednostki i to ją najczęściej można 

zobaczyć podczas oficjalnych przekazów reklamowych armii, często 

emitowanych na kanałach Cortexu. 
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czternastopoziomowego szpitala, są całkowicie zrujnowane i odcięte od reszty budynku. Jedynymi 

oddziałami które jako tako funkcjonują, są ostry dyżur i izba przyjęć. Wszystkie poważniejsze 

przypadki, wymagającego specjalistycznego sprzętu, są oddelegowywane do innych szpitali. 6 szpital 

na co dzień boryka się nie tylko z brakami w personelu, brakiem środków medycznych, wadliwym 

sprzętem i niszczejącymi pomieszczeniami – największym problemem jest poziom przestępczości w 

Podbrzuszu i bezpośrednio z nim związane, poszukujące co dzień pomocy, ogromne ilości ofiar bójek, 

napadów i ulicznych walk gangsterów.  

Historia 

6 szpital powstał ze wspólnych funduszy nuGen i rządu GEO-9. Jednak rząd powoli zaczął 
wycofywać się z finansowania działalności szpitala, pozostawiając zarządzanie placówką 
znającej się na tym korporacji. Niestety, afera która spowodowała rozpad nuGen na mniejsze 
firmy zadziałała także na niekorzyść 6 szpitala.  

Oficjalnie nowym właścicielem placówki została Geomedica, jednak z jakiegoś powodu 
przeniosła większość sprzętu z tego szpitala do innych placówek. Dwie chluby szpitala jakimi 
były Oddział cybernetyki i protetyki oraz Oddział transplantologii zostały zamknięte, a drogi 
sprzęt z tych oddziałów przeniesiony do innych szpitali – z czego Oddział cybernetyki i 
protetyki został uruchomiony ponownie, ale już w 3 szpitalu GEO-9.  

Zarządzająca szpitalem Geomedica uznała że utrzymywanie placówki o wysokim standardzie 
w miejscu takim jak Podbrzusze mija się z celem i polityką firmy. Oprócz zamknięcia kilku 
oddziałów okrojono także personel o prawie 60% stanu osobowego, wszystkich specjalistów 
wysokiej klasy oddelegowano do innych szpitali, zmniejszono fundusz na zakup środków 
farmaceutycznych o ponad połowę, a fundusz remontowy - dzięki któremu szpital i należący 
do niego sprzęt był utrzymywany w dobrym stanie - praktycznie całkowicie zlikwidowano.  

Ostatnim, nokautującym ciosem jaki otrzymał 6 szpital GEO-9, był - tragiczny w skutkach - 
wypadek należącej do szpitala aerokaretki. Załoga owej aerokaretki wiozła na operację ciężko 
ranną osobę, kiedy stery maszyny odmówiły posłuszeństwa i pojazd uderzył z pełną 
prędkością w przedostatnie piętro szpitala. Załoga i pacjent zginęli na miejscu, zaś pożar 
który wybuchł szybko rozprzestrzenił się na sąsiednie piętra, doszczętnie trawiąc znajdujące 
się tam pomieszczenia. Geomedica wysupłała na tyle pieniędzy by załatać dziury w budynku, 
jakie powstały na skutek wypadku, ale to była cała pomoc jaką placówka uzyskała ze strony 
korporacji. Ostatnie cztery piętra częściowo wysprzątano z gruzu i spalonych resztek, a 
następnie odcięto od reszty budynku. Dostać się tam można tylko jedną z wind znajdujących 
się w szpitalu, jednak nie ma tam czego szukać poza smrodem spalenizny, gruzem, rupieciami 
i zimną pustką nie ogrzewanych pomieszczeń.  

Zakres działania  

6 szpital GEO-9, z powodu braku środków, zajmuje się tylko dwoma rodzajami przypadków: 
takimi które grożą szybką śmiercią pacjenta, oraz powszechnymi schorzeniami którymi 
potrafi się zająć nieliczna, słabo przeszkolona kadra pielęgniarek i salowych.  

Mówi się że ostry dyżur 3 szpitala GEO-9 to piekło porównywalne z warunkami polowymi 
podczas bitew. Nikt jednak nie bierze pod uwagę że tam pod ręką są przeszkoleni asystenci, 
nie brakuje żadnych lekarstw a temperatura jest utrzymywana na takim poziomie by zapewnić 
komfort pacjentom i personelowi. Nikt nie przyznaje, że pozbawionemu większości 
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podstawowych środków medycznych, lodowato zimnemu ostremu dyżurowi 6 szpitala o 
wiele bliżej do lazaretu na polu bitwy, niż komfortowemu oddziałowi tego typu z 3 szpitala.  

Znane osoby  

Jimmy D – pracujący w szpitalu jako kierowca karetki i sanitariusz jednocześnie, jeden z 
czołowych zawodników LGS. Idol dzieciaków grający w barwach klubu Wataha Podbrzusza.  

dr Hida Nakatani – doktor Nakatani był ostatnim wysokiej klasy specjalistą, który pracował 
w 6 szpitalu GEO-9. Niemłody transplantolog i neurochirurg był uważany za jednego z 
czołowych przedstawicieli swojej dziedziny w skali układu. Znany z otwartości i pogody 
ducha, był jednocześnie boleśnie szczery piętnując wszelkie przejawy zabobonności i 
ksenofobii. Leczenie było jego jedyną i największą pasją.  

Z jakichś powodów długi czas opierał się próbom przeniesienia do innej placówki. Ów 
tajemniczy powód wyszedł na jaw dopiero po kilku latach i był bezpośrednią przyczyną 
zniknięcia doktora Nakatani. Otóż Nakatani był bardzo mocno związany z klanem Złotego 
Smoka, zaś w 6 szpitalu leczył, zszywał i przeprowadzał operacje gangsterów i członków 
mafii. Kiedy służby porządkowe zyskały niezbite dowody na powiązania doktora, Nakatani 
stał się nieuchwytny. Podejrzewa się że nie opuścił Ash, nadal świadcząc usługi Syndykatowi 
i innym przestępcom.  

Zniszczone piętra  

Ostatnie, odcięte od reszty budynku piętra nie są wcale tak puste jak się powszechnie uważa. 
Jeśli znalazłby się ktoś, kto byłby na tyle sprytny i śmiały by dotrzeć na trzynaste piętro, 
utorować sobie drogę wśród śmieci zalegających przed wejściem do windy, przedostać się 
przez puste i tchnące spalenizną pomieszczenia, w końcu dotarłby do nie pasujących tutaj, 
pancernych drzwi zabezpieczonych skomplikowanym zamkiem. Ten ktoś 
najprawdopodobniej nie zdołałby pokonać tych drzwi. I nie zdołałby wydostać się z tego 
piętra żywy.  

Na 13 piętrze, za pancernymi drzwiami, rozciągają się wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny luksusowe pomieszczenia szpitalne, po których porusza się personel złożony 
ze świetnie wyszkolonych pielęgniarek i lekarzy. Pomiędzy personelem medycznym kręcą się 
najlepsi mafijni ochroniarze, pilnujący zarówno pacjentów będących prominentnymi 
członkami Syndykatu i bogatymi gangsterami, jak i dbający o to by istnienie tego tajnego, 
pozbawionego okien szpitala nie wyszło na jaw. Całą tajną placówką zarządza doktor Hida 
Nakatani, dla którego to miejsce jest także kryjówką przed władzami.  

Po swoim zniknięciu Nakatani zaproponował klanowi Złotego Smoka utworzenie tajnego 
oddziału w częściowo zniszczonym szpitalu. Oddział miał zajmować się leczeniem ludzi 
związanych z klanem, ale także przestępców z zewnątrz, których będzie stać na dosyć drogi 
koszt leczenia. Początkowo sceptycznie nastawione władze klanu zmieniły zdanie, kiedy 
Nakatani zaproponował zakup sprzętu ze swoich pieniędzy, jakie zarobił na dotychczasowym 
leczeniu przestępców. Klan wyłożył gotówkę na remont i wyposażenie placówki, Nakatani 
zaś zakupił sprzęt. A kiedy oddział zaczął działać, za zarabiane pieniądze doktor dokupował 
coraz więcej nowoczesnych urządzeń, uzupełniając oddział o to, na co zabrakło mu pieniędzy 
podczas rozkręcania tajnej placówki. Złote Smoki z czasem zaczęły coraz bardziej doceniać 
przynoszącą profity placówkę, kierując do niej coraz więcej współpracujących z klanem osób 
którym potrzebna jest pomoc medyczna.  
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Wszyscy pracownicy ochrony szpitala, a także portierzy i dozorcy, są podkupieni przez mafię 
lub zostali zwerbowani i mają status współpracowników przestępczej organizacji. Jedynym 
oficjalnym wejściem do ukrytych pomieszczeń, jest winda towarowa zlokalizowana z tyłu 
budynku, w pustym garażu. To właśnie przez ten garaż dostarczono całości wyposażenie 
oddziału, tędy opuszczają i dostają się do tajnych pomieszczeń pacjenci, i to tędy przerzucano 
swego czasu ekipy które wyremontowały królestwo doktora Nakatani. Dodatkowe, 
zabezpieczone drzwi pełnią funkcję wyjścia ewakuacyjnego.  

Plotki  

• Ostatnio - podczas pełnienia dyżuru - zniknęła dwójka pielęgniarzy, którzy najgłośniej 

rozpowiadali, jakoby na jednym z zamkniętych pięter istniał tajny oddział finansowany przez 

jakąś korporację. Ich zniknięcie tylko podsyciło plotki które sami rozpuszczali.  

• Coraz częściej mówi się o całkowitym zamknięciu 6 szpitala GEO-9 i zlikwidowaniu tej 

placówki. Pod siedzibą Geomedica mieszkańcy Podbrzusza kilkakrotnie organizowali pikiety. 

Pomimo zapewnień zarządu korporacji że szpital nie zostanie zlikwidowany, regularnie 

zdarzają się napaści na pojazdy pracowników biurowych Geomedica, opuszczających siedzibę 

firmy.  

Bob & Jenkins  
Na samym skraju Starych Doków, w zgruchociałej, acz czyszczonej regularnie z lodu i śniegu barce 

znajduje się wyrwa w burcie. Widoczna jest ze sporej odległości, dzięki widniejącemu nad wejściem 

szyldowi z migającym napisem "Bob & Jenkins".  

Wnętrze barki wypełnione jest przeróżnym złomem, często rzadkimi elementami maszynerii i 
innymi mechanizmami. Sklep służy także jako punkt naprawczy wszelkiego rodzaju 
urządzeń, zawdzięczając swoich klientów m.in. brakowi jakichkolwiek pytań co do 
kupowanego lub przywracanego do ładu sprzętu.  

Sklep prowadzony jest przez Boba i Jenkinsa, którzy większość swojego sprzętu i złomu 
zbierają z dalszych części Starych Doków, z opuszczonych w pośpiechu fabryk, porzuconych 
maszyn oraz statków. Prowadzą także skup niepotrzebnych już mechanizmów. Za 
dostarczane przedmioty lub usługi chętnie zamiast waluty przyjmują wszelkiego rodzaju 
dobra - od innego sprzętu, po środki niezbędne do życia i jedzenie.  

Bob i Jenkins  

Bob i Jenkins to dwaj mutanci będący właścicielami sklepu. Prawdopodobnie przybyli tu z Labiryntu, 

wpadłszy na pomysł jak dobrze wykorzystać swoje wykształcenie oraz nowo nabytą zwiększoną 

odporność na zimno.  

Pracą przy sprzęcie zajmuje się głównie Jenkins, który jest w stanie złożyć nie jeden 
mechanizm w zaskakująco szybkim tempie. Boba mutacja obdarzyła niestety niezdarnym 
zgrubiałym ciałem co uniemożliwia mu pracę przy drobnych elementach. Zajmuje się za to 
znoszeniem nowego złomu i oczyszczaniem barki w której znajduje się sklep.  

Obaj sprzedawcy są życzliwi dla swoich klientów i za godziwą zapłatę lub wymianę chętnie 
obsługują każdego nie pytając ani o motywy ani o nazwisko.  
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Stosunek do sklepu  

Dwaj rupieciarze rzadko są niepokojeni lub szkalowani. Nikomu gotowemu zapuszczać się do 
Starych Doków i wchodzić do sklepu ze złomem nie przeszkadza, że sprzęt odbiera od dwóch 
mutantów. Większość z ludzi którym mogłoby to przeszkadzać albo w życiu by tu nie dotarła, 
albo zwyczajnie nie wie o istnieniu sklepu. Ten zaś posiada klientelę z wszelkich, często 
sobie wrogich, ugrupowań. Ze względu na swój unikalny charakter Bob & Jenkins jest 
traktowany jak ziemia neutralna i pozostaje bezpieczny od wszelkich konfliktów.  

Plotki  

• Od jakiegoś czasu Bob lubi wspominać o wspaniałym znalezisku jakiego dokonał w 

najbardziej wysuniętej w stronę Zamarzniętej Zatoki części Starych Doków. Nie chce jednak 

zdradzić co to takiego, a jedynie marudzi że za każdym razem nie daje rady skuć stojącego mu 

na drodze, szybko nawarstwiającego się lodu.  

Dom miłosierdzia 
Dom Miłosierdzia to potężny, znajdujący się na terenie Starych Doków budynek, który 
swego czasu pełnił w GEO-9 funkcję głównej siedziby międzyplanetarnej korporacji Gendo, 
posiadającej najnowocześniejsze stocznie na wielu planetach. Po awarii terraformerów i 
ponownym zamarznięciu zatoki, korporacja – nie mając czego dłużej szukać w GEO-9 – 
zniknęła z Ash, przenosząc wycofany kapitał na bardziej obiecujące planety. Opuszczony 
budynek, niegdyś pełen biur, sal konferencyjnych, apartamentów wysoko postawionych 
urzędników korporacji, sal rekreacyjnych i pracowni projektowych, został zaadaptowany za 
zgodą rządu miasta na przytułek dla bezdomnych. Władze wyposażyły także budynek w 
niewielki generator, zdolny - z ledwością - ogrzać wnętrze gmachu do temperatury około 18 
stopni Celsjusza .  

Żywność dostarczana jest w niedużych ilościach (jak na potrzeby schroniska) przez władze 
miasta, mające nadzieję poprawić w ten sposób swój wizerunek w oczach społeczeństwa. 
Sporo żywności pochodzi jednak z przemytu, dostarczana do Domu Miłosierdzia przez gang 
Kaptowników, do którego należy co drugi pracownik przytułku.  

Wewnątrz zreorganizowanego budynku znajdują się nieco ponad dwa tysiące miejsc 
noclegowych okupowanych przez bezdomnych, uważanych przez pozostałych towarzyszy 
niedoli za szczęściarzy z tytułu załatwienia sobie miejsca w Domu. Codziennie schronisko 
jest w stanie zapewnić jeden ciepły posiłek prawie siedmiu tysiącom osób, ale gwarancję 
dostania jedzenia mają tylko osoby mieszkające w Domu Miłosierdzia – pozostali muszą 
zjawić się wystarczająco wcześnie przy kuchni polowej przed przytułkiem, by móc załatwić 
sobie miskę gorącej strawy (a mając na uwadze ilość potrzebujących nie jest to wcale łatwe).  
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Plotki i tajemnice  

• Wielu bezdomnych nie korzysta z pomocy oferowanej w Domu Miłosierdzia, twierdząc że w 

dużej części żywności dostarczanej przez rząd GEO-9 znajdują się eksperymentalne 

substancje chemiczne których działanie jest testowane na najbiedniejszych.  

• Popularna wśród stałych mieszkańców Domu plotka mówi, że gdzieś w schronisku znajdują 

się ukryte, w pełni wyposażone pomieszczenia biurowe i laboratoryjne. Korporacja Gendo 

miałaby je pozostawić na wypadek polepszenia się sytuacji na Ash i swojego ewentualnego 

powrotu na tutejszy rynek.  

• Dom Miłosierdzia jest kwaterą główną gangu Kaptowników, których członkowie stanowią 

ponad połowę etatowych mieszkańców schroniska. Główny zarządca Domu z ramienia rządu, 

Vernon Tooms, jest w rzeczywistości faktycznym przywódcą Kaptowników - ściganym przez 

służby porządkowe człowiekiem znanym władzom pod pseudonimem Blindeye.  

• W schronisku ukryte jest niewielkie studio nagraniowe, zaś na dachu znajduje się 

zamaskowany nadajnik. To stąd Kaptownicy nadają nieregularne audycje pod szyldem 

nielegalnego kanału radiowego Station Rebelation 

Dworzec kolejowy - Podbrzusze 
Dworzec kolejowy zlokalizowany na terenie Podbrzusza jest największym pasażerskim dworcem kolei 

miejskiej w GEO-9. Codziennie dziesiątki tysięcy ludzi zamieszkujących Slumport zdążają tutaj, aby 

załapać się na jeden z wielu pociągów które dowiozą ich do Zakładów Hetzera i innych, wciąż 

działających, wielkich fabryk zlokalizowanych w odległych częściach miasta.  

Budynek 

Budynek dworca to ogromna budowla, mieszcząca w sobie gargantuicznych rozmiarów 
poczekalnią, ponad setkę kas i kilkadziesiąt niewielkich knajpek, barów szybkiej obsługi i 
pubów. Pod budynkiem znajdują się cztery perony, zaś kolejne sześć peronów zajmuje 
rozległy górny poziom konstrukcji. W sumie dworzec posiada dwadzieścia torów dla 
pociągów, plus cztery tory awaryjne służące do obsługi składów w razie awarii. Najbardziej 
ruchliwe są tutaj poranki, kiedy ludzie śpieszą się do pracy, a pomiędzy odjeżdżającymi 
pociągami nie ma nawet dziesięciu sekund przerwy.  

Bezpieczeństwo 

Pomimo tego że na dworcu nie zdarzają się żadne większe rozróby i rozboje, jest on uważany 
za mało bezpieczne miejsce. Opinie tą, dworzec zawdzięcza dziesiątkom kieszonkowców i 
doliniarzy kręcących się pośród podróżnych. Nierzadkie są również przypadki zatratowania 
podróżnych przez poruszający się w pośpiechu tłum.  

Remonty  

Każdego miesiąca wyznaczony zostaje jeden dzień w którym dworzec będzie zamknięty dla 
podróżnych. W ten dzień dworzec świeci pustkami, a ekipy remontowe i konserwacyjne 
dokonują niezbędnych napraw i reperacji. Oczywiście ze względu na brak funduszy naprawia 
się tylko te usterki które są niezbędne do poprawnego działania kolei.  
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Plotki  

• Popularna plotka głosi że w dniu w którym dworzec jest zamknięty dla podróżnych, na jego 

terenie mafia i gangi dokonują nielegalnych transakcji na duża skalę. Wiele osób uważa że w 

ten dzień przez dworzec przechodzą duże ilości narkotyków, broni, kontrabandy i łupów z 

kradzieży i rozbojów.  

• Czasem można spotkać na dworcu dziwnych ludzi, twierdzących że czekają na specjalny 

pociąg. Te osoby zawsze mówią że kiedyś, dawno temu, czekały samotnie na jeden z 

ostatnich składów, ale zamiast niego przyjechał dziwny pociąg do którego oczywiście wsiadły. 

Ten pociąg miał ich podobno wziąć poza miasto, do miejsca w którym zamiast przejmującego 

chłodu i monotonnego krajobrazu lodowego pustkowia były lasy, łąki i krystalicznie czyste, 

pełne ryb źródła. Każda z tych osób twierdzi że nigdy nie była szczęśliwsza niż tam, jednak 

kiedy w końcu zasnęła w tym cudownym miejscu coś się stało, i po obudzeniu znalazła się na 

powrót w GEO-9. I teraz każdego dnia czeka od świtu do nocy na przybycie tego specjalnego 

składu, mając nadzieję raz jeszcze znaleźć się w owym cudownym zakątku.  

Megatona 

 

Najbardziej znany klub nocny w Slumporcie. Główna atrakcja dla osób poszukujących niebezpiecznej 

rozrywki i dreszczyku emocji w najbiedniejszej dzielnicy GEO-9.  

Klub mieści się w starym, odrapanym magazynie portowym ozdobionym wielkim neonem 
przedstawiającym uśmiechniętego rekina okolonego kolorowymi literami, wesoło 
pobłyskującymi przez śnieżycę szalejącą po opustoszałych ulicach Slumport. Kilka z nich co 
rusz gaśnie i zapala się. Przez ciężkie, stalowe drzwi dochodzą basowe dudnienie ciężkiej, 
transowej muzyki.  

Wewnątrz „Megatona” to jedna wielka, kiepsko oświetlona hala. Na parkiecie tłoczą się 
ludzie tańczący w rytm powtarzalnej, hipnotycznej muzyki. Barów jest kilka, w tym jeden 
główny, na samym środku knajpy. Kilka metrów ponad tańczącymi biegną galeryjki, na 
których także roi się od ludzi. Panuje zaduch, by nie powiedzieć smród.[1]  

Do klubu przychodzą imprezowicze, którzy w innych okolicznościach nigdy by się nie 
spotkali. Można tu napotkać zarówno drobnych gangerów z okolicy, jak i przedstawicieli 
Syndykatu, najemników i żołnierzy na przepustce. Do "Megatony" przyjeżdżają również 
"turyści" z lepszych dzielnic - szukając nielegalnych atrakcji, członkowie korporacji i złota 
młodzież z bogatszych dzielnic GEO-9.  
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Jedną z przyczyn popularności klubu jest niezwykła mieszanka klubowiczów. W lożach i 
prywatnych salach często załatwione są interesy łączące ludzi pozornie pozbawionych 
punktów wspólnych. Można tu nająć szemranych hakerów, którzy pomogą ci 
skompromitować konkurenta z korporacji lub ludzi którzy zajmą się nim bardziej radykalnie. 
Bogata młodzież kupuje narkotyki i inne "rozrywki" niedostępne w lepiej chronionych 
dzielnicach GEO-9. Gangsterzy dobijają targu ze zdesperowanymi korpami wymieniając 
informacje przydatne w trakcie skoków, w zamian za udział w potencjalnych łupach. W 
klubie spotkać można kilku poważnych paserów GEO-9.  

Molo 47 
 Molo 47 to jedna z ostatnich – oraz jedyna konserwowana i utrzymywana w dobrym stanie – 

konstrukcji tego typu w GEO-9. To konkretne molo, wychodzące prawie 100 metrów w głąb zatoki, 

różni się od innych także tym, że na jego wychodzącym na zatokę końcu znajduje się okrągły placyk. 

Ów placyk jest, osadzoną na kilkudziesięciu potężnych filarach, platformą o średnicy 40 metrów.  

W czasach swojej świetności, przed awarią terraformerów, na tej wychodzącej w morze 
platformie znajdował się niewielki park rozrywki „Shoreland”, pełen karuzel, budek z lodami 
oraz napojami, strzelnic itd. Jedyną rzeczą świadczącą dziś o barwnej przeszłości, jest 
gigantyczny szkielet dawno nieczynnego diabelskiego młyna, wystający ponad 
przysadzistymi budynkami jakie obecnie zajmują platformę. Owe niskie i solidne 
zabudowania są domami i użytkowymi budynkami, należącymi do zajmujących się 
eksploracją nie zamarzniętej części zatoki Poławiaczy. Wokół platformy zawsze cumuje 
kilkanaście niedużych jednostek pływających, używanych przez Poławiaczy do badań dna 
morskiego i odłowu całkiem sporej populacji miejscowych gatunków ryb. Połowy nigdy nie 
są zbyt obfite, to jednak zyski ze sprzedaży ryb pozwalają rybakom na całkiem dostatnie 
życie – w końcu każdy ma ochotę na odmianę po regularnym spożywaniu biomasy więc ryba 
jest dosyć pożądaną alternatywą.  

Plotki  

• Są tacy, którzy twierdzą że część Poławiaczy to pracujący pod przykrywką 
pracownicy któregoś z departamentów Infinity.  

• Poławiacze stali się ostatnio dość nerwowi. Podobno strzelają do każdego kto zbliży 
się nocą do ich osady. Prawdopodobnie odkryli na dnie zatoki coś bardzo cennego, 
czym nie chcą się z nikim podzielić.  

Plenty 
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Plenty jest siecią kilku niewielkich marketów oferujących średniej jakości produkty, w cenach 

przystępnych dla przeciętnego przedstawiciela klasy średniej GEO-9. Sieć zaczęła swoje istnienie 

niedługo po awarii terraformerów i kryzysie jaki to wydarzenie wywołało.  

Obecnie sieć liczy kilka sklepów, znajdujących się w Furnasie, CityView, Podbrzuszu, 
Starych Dokach, Smoczej Łaźni, Ogonie i Alejach Tygrysów. Największy market Plenty 
znajduje się w Nowym Porcie, pełniąc jednocześnie rolę budynku biurowego oraz mieszkania 
właściciela sieci.  

Tyler Sturgeon  

Założycielem i jedynym właścicielem sieci marketów jest niejaki Tyler Sturgeon. Przed 
awarią terraformerów Tyler był właścicielem niewielkiego sklepu w Ogonie. Jednak kiedy 
przyszła recesja, biznes Tylera – podobnie jak wiele innych – zaczął przeżywać poważny 
kryzys. Tyler zamiast obniżyć loty jeszcze bardziej i zacząć trudnić się sprzedażą tylko ściśle 
określonych produktów, poszedł w odwrotną stronę. Mając kontakty wśród osób 
reprezentujących firmy Free Trade Coalition, a także dzięki szybko wyrobionym 
znajomościom wśród dystrybutorów biomasy, Tyler postanowił otworzyć niewielki market 
oferujący produkty w sam raz na kieszeń ubożejącego społeczeństwa metropolii. Pierwszy 
market Plenty otwarł w swojej dzielnicy, czyli w Ogonie. Sklep szybko stał się popularny, co 
przyniosło Sturgeonowi spory zastrzyk gotówki i pozwoliło na otwarcie kolejnego – tym 
razem w Alejach Tygrysów. W niedługim czasie Tyler otwarł kilka kolejnych marketów w 
biedniejszych dzielnicach miasta, a sam przeniósł się do kupionego od miasta budynku w 
Nowym Porcie, w którym to budynku otworzył kolejny market i urządził sobie biura oraz 
własne mieszkanie.  

Siedziba  

Siedzibą Sturgeona i centralą sieci jest trzypiętrowy budynek położony na terenie Nowego 
Portu. Tyler odkupił go, kiedy jego firma zaczęła się mocno rozwijać i na parterze otworzył 
kolejny z marketów sieci. Z kolei na piętrze zlokalizował biura firmy, w których obecnie 
pracuje 18 osób zajmujących się kontaktem z dostawcami, logistyką, kadrami, płacami itd.  

Niewiele później po odkupieniu od miasta budynku w Nowym Porcie, Sturgeon wynajął 
ekipę budowlaną która zaadaptowała ostatnie, trzecie piętro budynku, na apartamenty dla 
niego. Po kilku miesiącach prac, których efektem jest przestronne mieszkanie o potężnym 
metrażu, Sturgeon na dobre przeprowadził się z Ogona do nowego miejsca.  

Plotki  

• Po mającym miejsce rok temu napadzie na jeden z marketów przeprowadzonym przez Synów 
Hordy, Tyler wyrobił sobie kontakty wśród gangów z dzielnic w których znajdują się placówki 
jego firmy. Dzięki temu ma on nie tylko spokój z gangsterami, ale podobno kilka z gangów 
zobowiązało się za niewielkie profity, w miarę swoich możliwości ochraniać jego sklepy.  

• Podobno Sturgeon wynajmuje za grubą forsę magazyn w Vayas Point. Według plotki ma on w 
nim przechowywać jakieś drogie i nie do końca legalne towary, dostępne jedynie dla garstki 
ludzi będących mocno związanych z właścicielem sieci Plenty.  
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Stocznia GEO-9 
Stocznia GEO-9, będąca niegdyś jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów 

na powierzchni Ash, dziś jest kompletną ruiną. Dawna chluba korporacji Gendo nie tylko przestała 

być rentowna po awarii terraformerów, ale jej istnienie zostało pozbawione sensu biorąc pod uwagę 

powrotne zlodowacenie zatoki i brak możliwości żeglugi po zamarzniętym morzu. Gendo jeszcze 

przez jakiś czas po katastrofalnej awarii maszyn terraformujących starała się utrzymać stocznię, 

jednak po roku, pozbawiona nadziei na poprawę sytuacji, całkowicie wycofała kapitał z Ash. W ciągu 

kolejnego roku zdemontowano i wywieziono poza planetę te elementy które były najcenniejsze, a 

resztę pozostawiono na pastwę losu i szabrowników. Nie pilnowana, przez kilkadziesiąt lat od czasu 

zamknięcia stała się pokrytą śniegiem plątaniną uliczek, biegnących przez gąszcz zardzewiałych 

konstrukcji, pustych hal, niszczejących nabrzeży i opuszczonych budynków.  

W dzień do Stoczni przybywają czasem desperaci poszukujący czegoś co można by zabrać i 
sprzedać, nieco rzadziej można spotkać grupki wyrostków włóczące się bez celu lub tworzące 
graffiti na zrujnowanych budynkach. Jednak nocą mało kto ośmiela się zapuszczać na ten 
teren, pomimo faktu że w GEO-9 jest wiele bardziej niebezpiecznych miejsc, które mimo 
wszystko tętnią życiem. Czasem można tutaj usłyszeć coś jakby echa odległej muzyki 
rezonujące po stalowych konstrukcjach, są jednak tacy którzy uważają to za zwyczajne 
dudnienie pobliskich terraformerów, a zdarzają się i osoby które twierdzą że nie słyszą 
niczego niezwykłego. To między innymi przez te odgłosy uważa się Stocznię za przeklęte 
miejsce, bowiem napawają one lękiem większość ludzi która je usłyszała.  

Plotki  

• Jedna z plotek głosi jakoby pod lodem, w jednym z doków, spoczywała na dnie 
niewielka łódź podwodna. Według plotki, ta jednostka była budowana w Stoczni dla 
bardzo bogatego klienta, ale prac konstrukcyjnych nie ukończono ze względu na 
kryzys i zamknięcie obiektu. Rzeczona łódź miała być prawie gotowa, jednak 
wściekła załoga Stoczni uszkodziła ją i zatopiła w odpowiedzi na informację o 
nieodwołalnym zamknięciu obiektu i zwolnieniu wszystkich pracowników. 
Powtarzający plotkę wspominają o znajdującym się na pokładzie nowoczesnym i w 
pełni sprawnym generatorze, układach filtrujących i masie innych rzeczy które są 
marzeniem każdego szabrownika.  

• Podobno kiedyś przez zniszczoną Stocznię prowadziła trasa streetracingowa. 
Zrezygnowano z niej jednak, jako że każdy wyścig przez te tereny kończył się 
śmiercią przynajmniej jednego uczestnika.  

Szkoła generalna nr 214 
Szkoła generalna nr 214 to sporych rozmiarów kompleks  edukacyjny, zbudowany dawno temu przez 

korporację Pexxon. Obecnie nadal pełni rolę placówki edukacyjnej, lecz o innym charakterze – jest 

łagodnym zakładem poprawczym. Ponadto, część budynku jest udostępniana w charakterze świetlicy 

integracyjnej dla miejscowej młodzieży.  
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Historia  

Korporacja Pexxon sfinansowała budowę tej placówki oświatowej w nadziei na kształcenie 
młodzieży w charakterze narybku, mogącego w przyszłości stanowić jej personel.  

Niestety recesja, awarie terraformerów i masowy exodus ludności z GEO-9 spowodował, że 
wiele szkół zostało zamkniętych z prozaicznego powodu jakim był brak uczniów których 
można by kształcić. Szkoła generalna nr 214 jeszcze przez jakiś czas opierała się 
podzieleniu losu innych placówek, ale w końcu i ona została zamknięta, zaś cały personel 
zwolniony.  

Jednak przypomniano sobie o kompleksie, kiedy do rady miasta wpłynął wniosek o 
przeniesienie w inne miejsce miejskiego zakładu poprawczego, jako że budynek w którym 
dotychczas mieściła się placówka uległ poważnemu uszkodzeniu. Szkoła generalna nr 214 
była duża i łatwo było w niej dokonać kilku niezbędnych przeróbek, po których mogła 
spełniać swoją nową funkcję. Wstawiono kraty w okna, zamontowano alarmy i kamery, 
wnętrze budynku zmodyfikowano, zaś piwnice – jako zbędne - zostały zamknięte na głucho i 
odcięte od reszty kompleksu.  

Obecnie  

Na dzień dzisiejszy, Szkoła generalna nr 214 funkcjonuje jako zakład poprawczy, do którego trafiają 

młodociani przestępcy, których występki nie naruszyły zbyt poważnie prawa. Większość 

wychowanków to kieszonkowcy, drobni włamywacze, wandale itp.  

Budynek jest zasilany bezpośrednio z jednego z geoterraformerów, zaś całkowita działalność 
instytucji zakładu poprawczego jest finansowana z kasy miasta. Obecnie w zakładzie 
poprawczym przebywa prawie 300 wychowanków, oraz niecała setka pracowników 
poprawczaka. W skład personelu wchodzi kilku nauczycieli, kucharki, dozorcy, pracownicy 
biurowi oraz kilkunastu wykwalifikowanych strażników. Obecnym dyrektorem ośrodka jest 
Cletus Thorpe, człowiek o nieposzlakowanej opinii i sumienny urzędnik.  

Tajemnice i plotki  

• Cletus od niedawna jest wyznawcą sekty ekologicznej Cyberpurytan. Jak to zwykle bywa w 
przypadku neofitów, Cletus jest pełen zapału i dwa razy w tygodniu organizuje dla 
wychowanków przymusowe pogadanki, które prowadzi wielebny Brock – główny duszpasterz 
kościoła w GEO-9. Jego nauki trafiają na podatny grunt, bowiem młodych ludzi po prostu nie 
stać na modyfikacje cybernetyczne i szybko chłoną ideologię kościoła, zakładającą że wszelkie 
cyberwszczepy są złem.  

• W piwnicach Szkoły generalnej nr 214 zalęgły się Myszy. Kilku dzieciakom, należącym do tej 
komórki wewnątrz gangu Szczurów, udało się odblokować jedno z zewnętrznych wejść 
prowadzących do nieużywanych i zapieczętowanych piwnic byłego kompleksu oświatowego. 
Piwnice są dla mieszkających tam dzieciaków najlepszym schronieniem jakie mogą sobie 
wyobrazić, nic dziwnego więc że podziemia stały się dla Myszy centralnym schronieniem na 
terenie miasta.  

• Mieszkańcy Podbrzusza mówią o tym, że kilka gangów zrobiło sobie z zakładu poprawczego 
szkółkę dla potencjalnych rekrutów. Podobno niektórzy strażnicy są opłacani przez 
przestępców i obserwują dla nich przebywające na terenie placówki dzieci. Te które wykazują 
się dużą zaradnością i agresją często po wyjściu na wolność są natychmiastowo werbowane 
przez gangi.  
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• Podobno jakiś czas temu zdarzyło się kilka zniknięć wśród wychowanków. Jedni twierdzą że 
te kilka zaginionych dzieciaków po prostu uciekło, są jednak i tacy którzy łączą owe zaginięcia 
ze znajdującym się niedaleko Szóstym szpitalem GEO-9, i plotkami o działających na tamtym 
terenie Trupożercach.  

Piec 

 

Przemysłowa dzielnica GEO-9. Jest to jedno z największych zagłębi przemysłu ciężkiego na 
całym Ash. Porównywalną ilością produkowanych maszyn i półproduktów może się 
poszczycić jedynie największe z dwunastu miast na planecie – Victoria. Liczne geo-
terraformery i kominy korporacyjnych fabryk górują nad pokrytą dymem dzielnicą i resztą 
miasta.  

Przed awarią terraformerów miejsce było sercem całego miasta, fabryki i huty pracowały 
nieprzerwanie, pociągi stale przewoziły towary, a dym i huk wypełniały całą dzielnicę. Kiedy 
zatrzymały się geo-terraformery, a firmy zaczęły wycofywać swój kapitał z upadającej 
planety, większość fabryk zamknięto, a pozostałe zmniejszyły obroty. Miliony ludzi 
wyemigrowało lub pozostało bez pracy.  

Piec na co dzień  

Praca na trzy zmiany  

Na Furnasie co 8 godzin zatłoczone pociągi przywożą kolejne tłumy ludzi, by zdążyli na 

rozpoczynającą się zmianę. Zmęczeni, zirytowany i często głodni oraz niewyspani pracownicy, gniotą 

się w zatłoczonych wagonach, autobusach czy chodnikach, nerwowo starając się zdążyć na czas do 

swojego miejsca pracy. Kiedy mija godzina zmiany, wraz z odjeżdżającym ostatnim pociągiem 

dzielnica pustoszeje.  
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Cmentarzysko fabryk  

Poza ciągle gorącym Furnasem, Piec to olbrzymie cmentarzysko zamkniętych fabryk, ciągnących się 

kilometrami rdzewiejących instalacji, nieczynnych geo-terraformerów czy ciągle dymiących kraterów 

- pozostałościach po erupcji plazmy. Wielu ludzi szuka tu schronienia przed prawem lub szansy na 

zarobek. Grupy awanturników przeczesują niepilnowane, opuszczone zabudowania, licząc na cenne 

łupy.  

Pod pustą skorupą ruin mieści się drugi świat. Ciągnący się niemal pod całym miastem 
Labirynt opuszczonych korytarzy jest domem dla całych pokoleń mutantów, renegatów i 
kultystów. Popularna opinia głosi, że zamieszkują go też jadalne zwierzęta, takie jak psy czy 
szczury.  

Labirynt skrywa niejedną tajemnicę i niejedną historię, najczęściej jednak są to historie które 
źle się kończą. Uważany jest obecnie za najniebezpieczniejszy region miasta i omijany 
szerokim łukiem przez mieszkańców. Kolejka miejska codziennie jednak kursuje nad 
rojącymi się od tajemnic zgliszczami.  

Klimat  

Na terenie Furnasu działające fabryki podnoszą nieco temperaturę do blisko zero stopni, 
jednak w pozostałej, opuszczonej, części dzielnicy spada ona do około -10 stopni.  

Obszary 

• Pierwszy (Terraformer-G1) - prototypowy, przejęty przez firmę Encom Corporation, 
niedziałający geo-terraformer.  

• Drugi (Terraformer-G2) - zniszczony w tragicznej awarii, pochłaniającej znaczą część 
Labiryntu, terraformer. Obecnie niespokojny wulkan plazmy kipi uwięziony pod sarkofagiem. 
Jednak dziwne dźwięki dochodzące spod sarkofagu nie pozwalają zapomnieć o zagrożeniu.  

• Furnas - przemysłowe serce Pieca. Tutaj znajdują się wszystkie fabryki, produkujące każdego 
dnia kolejne partie sprzętu na potrzeby wojny na Cor.  

• Labirynt - osnute tajemnicą, częściowo porzucane instalacje ciepłownicze otaczające Furnas. 
Schronienie niesławnych Dzieci Labiryntu oraz grup ekstremistów, rebeliantów i kultystów.  

• Terraformer Kolejowy (Terraformer-G7) - niedawno uszkodzony, wcześniej zasilający główne 
instalacje przemysłowe oraz kolej miejską GEO-9.  

• Geopit (Terraformer-G3) - prototypowa wersja geo-terraformera nowej generacji. Projekt 
zawieszono przed globalną katastrofą ze względu na niestabilną pracę. Obecnie podczas 
rewitalizacji.  

Obszary Pieca 

Pierwszy 
Historycznie pierwszy zbudowany geo-terraformer. Po wyjściu z fazy prototypu zamknięty, ze 

względu na liczne wady konstrukcyjne. Kilka lat temu pozostałości terraformera G1 oraz działka na 

której stoi, zostały wykupione przez Encom Corporation. Budynek terraformera został przebudowany 

na potrzeby laboratorium badawczego założonego przez korporację w GEO-9. Główne prace 
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badawcze prowadzone w G1 dotyczą wojskowego projektu Argus. Niestety większość danych 

dotyczących tego przedsięwzięcia jest utajniona.  

Historia  

Pierwszy geo-terraformer na Ash został zamknięty wkrótce po zakończeniu testów – choć 
projekt okazał się obciążony wieloma wadami projektowymi, technologia geoterraformerów 
była bardzo obiecująca. Doświadczenia wyniesione z projektu G1 zaowocowały przy 
budowie terraformera G2, znacznie bardziej stabilnego (do czasu). Po zamknięciu, aparatura 
terraformera została w znacznym stopniu zdemontowana i wykorzystana między innymi przy 
budowie terraformera G2. Pozostałe urządzenia zostały rozszabrowane w późniejszym 
okresie przez bandy przeszukujące Piec w nadziei znalezienia czegoś wartościowego. Kilka 
lat temu pusta skorupę terraformera, wraz z otaczającymi terenami, została wykupiona przez 
Encom Corporation. Budynek terraformera został przekształcony w nowoczesne centrum 
badawcze. Na działce otaczającej G1 Encom Corporation rozbudowało centrum operacyjne 
na Ash.  

Obecnie 

Cały teren wokół terraformera jest otoczony kordonem bezpieczeństwa najeżonym 
czujnikami wszelkiej maści, automatycznymi wieżyczkami obronnymi i regularnie 
patrolowany przez najemników Lance Security Inc. odzianymi w ciężkie pancerze 
wspomagane. Wielokrotne próby włamania na teren ośrodka badawczego G1  
zakończyły się fiaskiem. W większości wypadków napastnicy ginęli bez śladu.  

 

Projekt Argus to oznaczenie badań nad wyprodukowaniem broni nanotechnologicznej. 
Założenia dotyczą zaprojektowania nanoidów zdolnych do infekowania i przejmowania 
kontroli nad centralnym układem nerwowym ofiary. Nanoidy mają budować w układzie 
nerwowym ofiary urządzenia służące do kontrolowania ofiary zdalnie, za pomocą 
specjalnych nadajników lub szczególnej mocy psionicznej, której wykształceniem zajmuje 
się inna firma działająca w kooperacji z Encom Corporation. 

Oficjalnie broń ma służyć zdobyciu przewagi podczas walk z potworami Hordy na Cor. W 
zamyśle twórców Argus umożliwiłby przejęcie kontroli nad pomiotami Wija Pustki i 
skierowanie ich przeciwko pobratymcom. Wielu wojskowych pokłada w Argusie wielkie 
nadzieje, widząc w nim broń która przyniesie ostateczne zwycięstwo w niekończącej się 
wojnie o planetę. 

Niestety równie skutecznie, a może nawet bardziej, Argus sprawdza się przy 
przejmowaniu kontroli nad ludźmi. Argus stanowi wielkie zagrożenie dla całej ludzkości, 
czego zdają się nie zauważać wojskowi decydenci. Projekt jest utajniony ze względu na 
ogromne kontrowersje etyczne i powszechny strach przed używaniem nano do celów 
wojskowych. 

Jakby tego było mało, Encom Corporation ma swoje plany co do zastosowania 
systemu Argus. 
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Personel G1 

• Tyberiusz Jones – szef projektu Argus. Genialny naukowiec pracujący od kilkunastu lat dla 
Encom Corporation. Specjalista od nietypowych zastosowań nanotechnologii. Powszechnym 
tematem żartów i plotek jest jego wieczne rozkojarzenie. Dr Jones tłumaczy je „zajęciem 

mocy obliczeniowej na bardziej istotne zagadnienia”. Erudyta, koneser i mecenas sztuki, 
należy do absolutnej elity intelektualnej nie tylko GEO-9 czy Ash, ale całego Sektora Eclipse.  

Plotki  

• Od kilku miesięcy Tyberiusz Jones jest dziwnie przygaszony. Przestał, mimo wielu zaproszeń, 
bywać na jakichkolwiek imprezach towarzyskich czy wydarzeniach kulturalnych. Nawet tych o 
największym znaczeniu. Być może przyczyną wycofania się dr Jonesa z życia publicznego jest 
tajemnicza choroba jego żony, która od niemal roku przebywa poza Ash w specjalistycznej 
klinice Encom Corporation.  

• Ośrodek badawczy G1 stanowi centrum intensywnej akcji rekrutacyjnej Encom Corporation, 
prowadzonej od paru miesięcy w GEO-9. Zastanowienie może budzić zatrudnianie na 
stanowiska naukowe osób bez odpowiedniej edukacji i przygotowania zawodowego. Nowo 
zatrudnieni znikają bez śladu - "wysyłani na odległe placówki badawcze".  

• Encom Corporation zwiększyła ostatnio, i tak już silną, ochronę ośrodka G1. Podobno w 
kordonie ochronnym kompleksu można zobaczyć członków Taktycznej Piechoty Morskiej. 
Jest to tym dziwniejsze, że powszechnie wiadomo iż Takowie to jednostka szturmowa, a nie 
wartownicza.  

• Gońcy próbowali kilka dni temu sforsować zabezpieczenia kompleksu G1, przez sobie tylko 
znany podziemny tunel (przynajmniej tak sądzili). Niestety akcja zakończyła się katastrofą. 
Zabito kilkunastu członków gangu i pojmano Angusa Priszczenko, jednego z poruczników 
gangu. Podobno Lena Red wyznaczyła sporą nagrodę dla tego, kto przekaże wieści o miejscu 
przetrzymywania Angusa.  

Drugi 
Obecnie jedynie wypalona do ziemi skorupa niegdyś działającego geo-terraformera.  

Historia  

Po pomyślnym uruchomieniu Pierwszego geo-terraformera na Ash, władze Geines 
Manufacturing podjęły decyzję o rozpoczęciu budowy Drugiego, o nazwie G2. Konstrukcja 
została wzbogacona o liczne unowocześnienia mające zapewnić większą wydajność oraz 
łatwiejszą konserwację.  

Budowa przebiegła bez przeszkód, a po jej zakończeniu G2 działał bezawaryjnie przez wiele 
lat. Nawet w czasie gdy klasyczne terraformery psuły się lub traciły na mocy, Drugi  
zapewniał nieprzerwane dostawy energii oraz utrzymywał stałą temperaturę na terenie Pieca. 
Nikt nie spodziewał się tego co miało nadejść.  

Szczegóły katastrofy do dziś pozostają tajemnicą. Nic nie wskazywało nawet na potencjalną 
awarię geo-terraformera, regularnie konserwowany i nadzorowany nie zdradzał nawet 
najmniejszych symptomów niestabilności. Pomimo wzorowych wyników testów, główna 
rozdzielnia plazmy rozszczelniła się, uwalniając strumień zjonizowanego gazu na teren całego 
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kompleksu. Awaryjny system bezpieczeństwa zadziałał, blokując wydostanie się gazu na 
powierzchnię ratując całe GEO-9 przed niechybną zagładą.  

Obecnie  

Niewiele pozostało z G2. Zewnętrzna część została rozebrana, lub rozkradziona 
pozostawiając jedynie odarty z resztek godności szkielet. Jednak pod powierzchnią, ukryte 
pod potężną barierą wspomaganą polem siłowym, ciągle kipi plazmowe piekło.  

Plotki  

• Podobno przez lata bariera została doszczętnie zniszczona przez trzymaną pod ziemią 
plazmę. Jedyną barierą powstrzymującą morderczy, zjonizowany gaz jest słabnące pole 
siłowe. Dowodem na to mają być gejzery plazmy jakie można zaobserwować na dawnych 
terenach G2.  

• Eksplozja G2 połączona jest przemianą kompleksu NuGen w Cmentarzysko. Podobno zakład 
został zniszczony przez jeden z wybuchów plazmy.  

• Podobno pod G2 czai się coś więcej niż plazmowe piekło. Niektórzy wierzą, że pod czaszą 
został uwięziony potężny potwór Hordy. Prawdopodobnie przez tą pogłoskę G2 stało się 
miejscem niemal świętym dla wszelkiej maści kultystów, szaleńców, miłośników teorii 
spiskowych i poszukiwaczy przygód.  

 

Furnas  
Przemysłowe centrum GEO-9 i całego Ash. Największy kompleks industrialny na powierzchni całej 

planety.  

Historia  

Furnas był pierwsza dzielnicą GEO-9. Kompleks wybudowano na potrzeby 
eksperymentalnego geo-terraformera. Wokoło projektu powstawały kolejne fabryki 
produkujące podzespoły, huty wytapiające surówkę oraz kompleksy chemiczne wytwarzające 
tworzywa sztuczne.  

Po udanym eksperymencie zbudowano pięć kolejnych geo-terraformerów. Do tego czasu 
wokół Furnasu powstało całe miasto.  

Obecnie  

W trakcie recesji zamknięto większość fabryk, właśnie to przyczyniło się do obecnego stanu 
GEO-9, pogłębiającej się biedy i powolnego upadku cywilizacji w całym mieście. Znaczna 
część uratowanych zakładów przetrwała dzięki zleceniom od wojska, przekształcając Furnas 
w największe centrum zbrojeniowe na całej planecie.  

Praca na trzy zmiany  

Zakłady Furnasu nigdy nie stoją w miejscu. Kiedy jedna zmiana dobiega końca, jej miejsce 
zajmuje druga. Kolejka miejska kursuje między Furnasem a Podbrzuszem dowożąc kolejne 



36 
  

36 
 

grupy ludzi do miejsc pracy. Ulice Furnasu w godzinach zmiany wypełniają się dzikim 
tłumem ludzi i momentalnie pustoszeją gdy odjeżdża ostatni pociąg.  

Miejsca godne uwagi  

• Zautomatyzowane Zakłady Hetzera - historycznie pierwsze zakłady produkcyjne na terenie 
miasta. Obecnie jeden z większych pracodawców broni i sprzętu wojskowego w GEO-9.  

• Kombinat chemiczny Pexxon - chemiczny kolos cieszący się reputacja najgorszego 
pracodawcy w całym mieście. Niskie pensje i złe warunki pracy to ponoć najmniejsze 
zmartwienia desperatów pracujących w tym molochu.  

• Dworzec kolei przemysłowej "Furnas" - największy dworzec kolejowy w GEO-9. Tutaj również 
znajdują się bocznice remontowe oraz zakłady taboru kolejowego.  

Plotki  

• Podobno w tłumie pracowników ukrywa się poszukiwany przez świat przestępczy mściciel 
nazywany Scope.  

Geopit 
Geo-terraformer G3 miał być nowatorskim rozwiązaniem, wyprzedzającym przestarzałe terraformery 

G1 i G2. Wokół ogromnej, sięgającej nieba konstrukcji zbudowano cały kompleks przemysłowo-

mieszkaniowy. Oczekiwania były olbrzymie.  

Jednak już pierwsze próby przyniosły niespodziewane rezultaty - terraformer był wydajny 
lecz niestabilny. Po niespełna pół roku podjęto decyzje o awaryjnym wyłączeniu terraformera. 
Demontaż był zbyt kosztowny więc porzucono G3 usuwając z niego najcenniejsze części. 
Dzielnica stopniowo zamieniła się w slums, zyskując pogardliwą nazwę Geopit.  

Gdy terraformery zaczęły niespodziewanie ulegać awariom, a kolejne wydarzenia nie 
rokowały poprawy, przypomniano sobie o rdzewiejącym G3. Obecnie Geopit zmieniło się w 
plac budowy. Rząd i korporacje starają się uruchomić niegdyś sprawny - chociaż nie 
spełniający wszystkich norm - terraformer. Pomimo trzaskającego mrozu prace postępują 
błyskawicznie, a awaryjne uruchomienie G3 ma nastąpić lada dzień.  

Tajemnice  

• Czy znowu zawiedzie oczekiwania?  
• Czy okaże się długo oczekiwanym zbawieniem?  
• Dlaczego wyłączono go dziesiątki lat temu?  

Labirynt 
Plątanina ciepłowniczych rur, wąskich alejek, silosów, dystrybutorów plazmy i innych, 
obecnie opuszczonych instalacji. Niegdyś główna linia transmisyjna energii i surowej plazmy 
na tereny Furnasu, dziś nieużywana, rdzewieje i popada w ruinę.  
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Historia  

  

 

 

 

 

Kryzys  

Po awarii terraformerów wszyscy zaczęli nerwowo patrzeć na trzęsące się i wydające dziwne 
dźwięki instalacje. Realne zagrożenie eksplozją czy rozszczelnieniem przewodów przyczyniły 
się do wyludnienia dzielnicy. Znaleźli się jednak przedsiębiorcy dla których niskie ceny 
gruntu z nadmiarem rekompensowały ryzyko plazmowej zagłady.  

Awaria Geo-terraformera G2  

Katastrofa Drugiego była początkiem końca Labiryntu . Chwilę po awarii wiele przewodów 
plazmy zostało uszkodzone, nieraz doprowadzając do uszkodzeń zakładów i mniejszych 
rozdzielni. Władze zablokowały większość kanałów transmisyjnych, starając się oddzielić 
sprawne terraformery od uszkodzonych, grożących katastrofą źródeł energii.  

Obecnie  

Labirynt cały czas pompuje ciepło i energię do zakładów Furnasu, jednak wykorzystywane 
jest około 20% pierwotnej wydajności całej instalacji. Opuszczone, popadające w ruinę lub 
już kompletnie zniszczone zakłady produkcyjne, są regularnie plądrowane przez bandy 
szabrowników. Między rurami, w ruinach fabryk lub w podziemnych instalacjach szukają 
schronienia uchodźcy, odmieńcy i odszczepieńcy.  

Miejsca godne uwagi 

• Główna Rozdzielnia Plazmy GEO-9 - największa instalacja energociepłownicza w całym 
mieście. Zbudowana w centrum opuszczonej dzielnicy jest pilnowana przez kilka niezależnych 
firm ochroniarskich i prawdopodobnie wojsko.  

• Cmentarzysko ( ruiny kompleksu NuGen ) - niesławne miejsce katastrofy w wyniku której 
powstały Dzieci Labiryntu - mutanci zamieszkujący Labirynt.  

Labirynt pierwotnie był częścią Furnasu zaplanowaną pod 

instalacje termiczno - energetyczne. Ze względów 

bezpieczeństwa początkowo nie udostępniono go pod 

prywatną zabudowę czy zakłady produkcyjne.  

Ne jego terenie znajdowała się główna rozdzielnia 
plazmy, odpowiedzialna za dystrybucję energii do 
północnej części przemysłowej dzielnicy.  

Wraz z rozwojem miasta ceny gruntu zaczęły rosnąć i 
władze, po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń, 
postanowiły zezwolić na częściową zabudowę terenu. 
Na przestrzeni kilku lat dzielnice zabudowano 
fabrykami i innymi zakładami produkcyjnymi. 
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• Podziemia Labiryntu - ciągnąca się pod całym miastem sieć tuneli i rur, zamieszkana przez 
mutantów, wyznawców Mrocznych Bogów i przeróżne pomioty Hordy.  

 

Ważne	miejsca	Pieca	

Cmentarzysko 
W czasach kiedy terraformery poprawnie działały zbudowano pod ziemią fabryczny kompleks. 

Podczas awarii terraformera G2 doszło do tragedii. Nastąpiło przebicie grodzi bezpieczeństwa i 

gorąca plazma wypełniła pełen ludzi kompleks.  

Obecnie pozostało po nim tylko wypalone podziemne cmentarzysko.  

Wbrew nazwie, na terenie Cmentarzyska można spotkać wielu śmiałków próbujących 
dotrzeć do miejsc i przedmiotów, które nie uległy zniszczeniu podczas wybuchu.  

Miejsce jest również idealne dla tych, którzy z różnych powodów muszą się trzymać z dala od 
bardziej cywilizowanych miejsc. Dlatego bardzo łatwo natknąć się na Cmentarzysku na 
wszelkiej maści degeneratów i bandytów, którzy nie są chronieni przez Syndykat, a muszą 
uciekać przed prawem lub zemstą.  

Plotki  

• Podobno nie cały kompleks został zniszczony, a głęboko pod ziemią przetrwały 
schrony wypełnione cennymi towarami, laboratoriami i być może ludźmi 
uwięzionymi w odciętych od świata schronach.  

• Instalacje wodociągowe i gazowe kompleksu ciągną się pod większą częścią GEO-9. 
Podobno można za ich pomocą dostać się do wnętrza każdego terraformera w mieście.  

• Podobno w podziemiach cmentarzyska czają się przerażające bestie Hordy.  

Dworzec kolei przemysłowej "Furnas" 
Dworzec kolei przemysłowej "Furnas" jest największym obiektem tego typu w całym GEO-9. 
To właśnie tędy przechodzą wszystkie szlaki kolejowe ciągnące od fabryk zlokalizowanych 
na terenie miasta. Każdy zakład przemysłowy ma tutaj swoje niewielkie magazyny, 
przedstawicielstwa oraz pracowników zajmujących się wysyłkami towarów oraz dostawami 
komponentów i półproduktów dla fabryk.  

 
Przez dworzec kolei przemysłowej ciągną także nici torów kolei miejskiej, jako że tylko ten 
obiekt jest wyposażony w bocznice remontowe, gdzie specjaliści zajmują się naprawami oraz 
konserwacją pociągów. Tylko kilka firm stać na utrzymywanie własnych bocznic 
naprawczych oraz rzeszy techników, większość korzysta więc z usług wykwalifikowanych 
fachowców zatrudnionych przez miasto do obsługi dworca.  
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Pomimo swego ogromu, Dworzec kolei przemysłowej "Furnas" jest jak rojne mrowisko, pełne 

krzątających się robotników i techników, wjeżdżających i odjeżdżających pociągów, pracujących bez 

ustanku żurawi załadunkowych, sunących we wszystkich kierunkach platform towarowych i 

wykonujących czynności naprawcze robotów serwisowych. Dla osób z zewnątrz rozeznanie się w tym 

pozornym chaosie zawsze stanowi nie lada wyzwanie.  

Plotki  

• Niedawno na terenie dworca miała miejsce spora eksplozja. Podobno wybuchnąć miały 
chemikalia przeznaczone dla Zautomatyzowanych Zakładów Hetzera, a zdarzenie było 
nieszczęśliwym wypadkiem. Są jednak tacy, którzy uważają że ktoś specjalnie sabotował 
dostawę dla ZZH na zlecenie którejś z konkurencyjnych firm.  

• Na dworcu trwa cicha wojna pomiędzy technikami zatrudnionymi przez miasto, a tymi którzy 
pracują tutaj dla kilku większych firm które stać na utrzymywanie własnych bocznic i 
specjalistów. Konflikt zaczął się od kilku niewielkich nieporozumień, ale ostatnio mocno się 
zaognił. Pomiędzy grupami techników doszło do kilku poważnych bójek i uszkodzeń maszyn 
naprawczych. Całość trzymana jest przez strony konfliktu w tajemnicy, ale pozostaje jedynie 
kwestią czasu kiedy któraś z grup zaszkodzi drugiej w takim stopniu, że nie obędzie się bez 
interwencji władz. Niektórzy już szepczą o próbach wysadzenia w powietrze maszyn 
przeciwnika, a kilku wiąże wybuch chemikaliów dla ZZH z działaniami jednej ze stron.  

Zautomatyzowane Zakłady Hetzera 

Historia 

Zakłady Hetzera zostały założone wraz z budową pierwszych geo-terraformerów. Początkowo były to 

bezzałogowe fabryki, produkujące części do nowopowstających instalacji grzewczych. Z czasem 

przestawiono produkcję na materiały eksportowe, takie jak nadwozia samochodów i wagonów, 

generatory plazmy oraz silniki do promów kosmicznych. Wraz z przebranżowieniem oraz zmianą 

przepisów, otwarto działy wymagające ludzkich operatorów, kończąc tym samym epokę 

bezzałogowej produkcji.  
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Po awarii nadeszło załamanie rynku. Zakłady straciły blisko 70% zdolności produkcyjnej i 
kontraktów, stając na granicy bankructwa. Korzystając z sytuacji, Infinity wykupiło 
zadłużone zakłady, przekształcając je w fabrykę zbrojeniową.  

ZZH Dziś  

Dzięki inwestycjom Infinity oraz wojnie z Hordą spływają kolejne zamówienia na silniki, 
pojazdy latające, pojazdy opancerzone, podzespoły do cyborgów, pancerze wspomagane wraz 
z uzbrojeniem, generatory plazmy oraz broń piechoty.  

ZZH jest jednym z największych pracodawców Pieca i niepodważalnie największym 
kombinatem produkcyjnym w całym GEO-9. W skład ZZH wchodzi ponad 30 mniejszych 
fabryk oraz 4 olbrzymie zakłady. Znaczna część ZZH pracuje bez udziału ludzkiego, ale kilka 
fabryk wymaga stałego udziału ludzkiej kadry.  

ZZH utrzymuje również korpus inżynieryjny mający na celu utrzymanie w ruchu 
automatycznych fabryk, oraz korpus bezpieczeństwa pilnujący zakładów przed wszelkiej 
maści intruzami.  

Wynagrodzenie w fabrykach nie należy do najwyższych, jednak ZZH gwarantuje stałe 
zatrudnienie i minimalną opiekę socjalną dla pracowników oraz ich rodzin. Dlatego też 
codziennie miejska kolejka zwozi na teren Furnasu tysiące ludzi, chcących zdążyć na jedną z 
trzech zmian.  

Jakiś czas temu Zakłady Hetzera przekazały miejskim służbom porządkowym, w ramach 
projektu "Helpful Hand" (pomoc ze strony korporacji dla miasta, celem przeciwdziałania 
przestępczości), cztery prototypowe atmosferyczne myśliwce Harvester, oraz sześć sztuk 
wojskowych desantowców typu Silverback. Co więcej, Zakłady zapłaciły za przeszkolenie 
pilotów mających obsługiwać te maszyny.  

Wybrana oferta ZZH 

 
 

 

 

 

Arctic - Strzelba Plazmowa 

produkowana wyłącznie w 

zakładach ZZH 

Karabin plazmowy z oferty 

ZZH 

Działo plazmowe 

montowane na pancerzach 

wspomaganych 
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Korpus remontowy ZZH 
Korpus remontowy ZZH, pomimo faktu że jest finansowany w pełni przez Zautomatyzowane 

Zakłady Hetzera, operuje nie tylko na terenie fabryk należących do Zakładów. Na mocy umowy z 

miastem, Korpus remontowy zajmuje się również, oprócz utrzymywania w dobrym stanie 

urządzeń na terenie Zakładów, pracami remontowymi i serwisowymi terraformerów, kolei 

miejskiej oraz innych obiektów będących pod jurysdykcją władz GEO-9. Niegdyś prestiżowa 

jednostka, w której zatrudniani byli tylko najlepsi specjaliści, dzisiaj jest tylko jedną z wielu 

szeregowych komórek utrzymywanych przez Zakłady Hetzera.  

Dawniej i obecnie  

Dawniej Korpus remontowy był elitarną jednostką, pełną najlepszych specjalistów 
zarabiających dużo powyżej średniej i objętych rozbudowanym pakietem świadczeń 
socjalnych. Niestety rozbuchana biurokracja Zakładów, galopująca korupcja oraz 
nepotyzm, doprowadziły do tego że do pracy w jednostce zaczęto przyjmować kolegów, 
szwagrów, braci, wujków itd. – a ich umiejętności często bywały wątpliwe, zaś 
zaangażowanie i poziom odpowiedzialności oscylowały w okolicach zera. To właśnie 
przez tę - stale powiększającą się - grupę ludzi wybuchło kilka poważnych afer, w efekcie 
których prestiż jednostki drastycznie zmalał. Do najgłośniejszych incydentów należy 
zaliczyć: próbę załadowania akumulatorów łazika remontowego wprost z głównej 
magistrali energetycznej (co zakończyło się śmiercią podłączającego, wybuchem łazika, 
parabolicznym, prawie dwustumetrowym, lotem pojazdu oraz uderzeniem łazika w – na 
szczęście opuszczoną - kamienicę) oraz zamknięcie przez dwójkę „specjalistów” z 
Korpusu, głównego zaworu doprowadzającego chłodziwo do zbiorników plazmy w Stacji 
kontroli Termoprzepływu i Plazmy - mieli udrożnić jedną z gałęzi a odcięli dopływ 
główny (na szczęście szybka reakcja dyspozytora który otworzył zawór, uchroniła Stację i 
najbliższą okolicę od wyparowania w spektakularnym wybuchu, a badanie dwójki 
pracowników Korpusu ujawniło duże stężenie środków odurzających w ich 
organizmach).  
Ten niewielki procent pracowników Korpusu remontowego któremu zależy na pracy, i 
który podchodzi do napraw z profesjonalizmem, już dawno przestał walczyć o 
przywrócenie normalności. Kiedyś wysyłali do zarządu donosy i pozwy, ale jedyną 
reakcją na te pisma były publiczne ogłoszenia kto na kogo doniósł i za co – a to 
powodowało że atmosfera stawała się jeszcze bardziej niezdrowa. Obecnie ta garstka 
całkowicie ignoruje swoich nieodpowiedzialnych kolegów, starając się wykonywać 
własną pracę jak najlepiej, i mając nadzieję że kiedyś cos się zmieni. 

Plotki  

• Podobno w jednym z magazynów części, należących do Korpusu remontowego ZZH, 

odkryto gargantuicznych rozmiarów aparaturę bimbrowniczą. Całość znalazł, 

zaciekawiony ogromnym zużyciem energii w magazynie, kontroler systemów 

energetycznych - zamknięty magazyn otworzył towarzyszący mu strażnik. Podobno do 

budowy instalacji zostały użyte bardzo drogie części zamienne jakie znajdowały się w 

magazynie (emitery pola graviterów, przemysłowe palniki plazmowe, izostatyczne 

zawory regulujące termoprzepływ  w geo-terraformerach itd.). Wisienką na torcie miał 

być zarządzający procesem destylacji, wbudowany w maszynerię i wyposażony w AI, 
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GeoCity 

 

Korporacyjna dzielnica GEO-9.  

Obszary GeoCity 

Ash Hills 
Położona na północy GeoCity, popularna dzielnica mieszkalna oraz centrum edukacyjne 
GEO-9.  

Historia  

Ash Hills pierwotnie zostało zaprojektowane jako miejsce odpoczynku dla elit miasta. 
Niewielkie, porozdzielane od siebie pasami zieleni, domy kosztowały fortunę. Projekt jednak 
okazał się falstartem i drogie posiadłości nie cieszyły się tak dużym, jak pierwotnie 
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przypuszczano, zainteresowaniem. Przyczyn doszukiwano się w rosnącym konkurencyjnym 
osiedlu, już wtedy nazywanym Małym Bariz.  

Aby uratować pieniądze, developerzy postanowili zmienić odbiorcę budynków i zabudowali 
wolne, zielone tereny apartamentowcami. Budynki z założenia miały oferować wysoki 
standard, przy akceptowalnych cenach. Oferta miała celować w pracowników korporacji 
średniego i niższego szczebla oraz, w przypadku loftów i większych apartamentów, lepiej 
zarabiających managerów oraz ludzi z zarządów firm. Pod budynkami powstała sieć garaży, 
natomiast na dachach prywatne lądowiska. Z racji pierwotnie przewidzianej na utrzymanie 
małej ilości domów instalacji grzewczej, niewystarczającej do ogrzania setek 
apartamentowców, zrezygnowano z bezpośredniego połączenia z centralą terraformera G2 i 
zainstalowano elektryczne ogrzewanie. Pierwotnie budząca sporo kontrowersji decyzja, z 
czasem okazała się błogosławieństwem.  

Ash Hills obecnie  

Dzięki niezależnemu od wadliwych terraformerów systemowi ogrzewania, Ash Hills nie 
zmieniło się znacznie od czasów katastrofy. Cały czas jest nazywane sypialnią GeoCity, 
popularnym miejscem odpoczynku i najbardziej zakorkowaną częścią miasta. Jak na 
standardy miasta, jest to dzielnica bardzo bezpieczna, jednak mieszkańcy GeoCity wolą nie 
zbaczać z głównych tras - zwłaszcza po zmroku.  

Komunikacja  

Transport to prawdziwa udręka dla mieszkańców Ash Hills. System dróg nie został 
odpowiednio zaplanowany i nie jest w stanie zagwarantować drożności przy takiej ilości 
pojazdów. Praktycznie każdy mieszkaniec, głównie ze względu na słabo rozwiniętą sieć 
komunikacji miejskiej oraz własną wygodę, posiada swój prywatny środek transportu. 
Znajdująca się na północy stacja kolejki miejskiej tylko powiększa chaos i tłok na ulicach 
Ash Hills.  

Akademia  

Niewątpliwą chlubą dzielnicy jest piękny budynek Pierwszej Akademii Technologii i 
Medycyny GEO-9 (PATM). Jest to najlepszy kompleks edukacyjny w całym mieście, 
regularnie zajmujący wysokie miejsca w rankingach ogólnoplanetarnych, czy nawet 
pojawiający się na listach najlepszych szkół wyższych systemu (należy pamiętać że 
konkurencją są niezwykle poważane i elitarne szkoły z Bariz). Szkoła specjalizuje się w 
naukach biotechnologicznych oraz klasycznej inżynierii. Wydziały inżynierii genetycznej 
sponsorowane przez Infinity, GreenSeed i Geomedica przyciągają wielu uzdolnionych 
studentów, liczących na podjęcie pracy w jednej z firm po ukończeniu edukacji.  
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Plotki  

• W dzielnicy ukrywa się zorganizowana grupa nielegalnych streetracerów. U.O.GEO-9 nie 
podejmują działań, pomimo rosnącej liczby potrąceń.  

GeoSands 
Wybrzeże całego GeoCity. Popularne miejsce wypoczynkowe, ale też granica między spokojną 

korporacyjną dzielnicą, a przemytnikami, szabrownikami, gangami i inną hołotą z pozostałych części 

miasta.  

Historia  

Przed awarią terraformerów GeoSands było słoneczną, złotą plażą otaczającą piękną 
dzielnicę korporacyjną. Bogaci wypoczywali tutaj w nadmorskich hotelach, spa i kurortach. 
Kwitły sporty wodne takie jak: kitesurfing, klasyczny surfing oraz piłka plażowa. Piękne, 
skąpo ubrane dziewczyny przechadzały się po promenadzie lub opalały na złotych piaskach 
jednej z plaż. Wysportowani mężczyźni rywalizowali w sportach i zdobywaniu względów 
opalających się dziewczyn. Wszystko przypominało obraz z pocztówki lub folderu 
reklamowego.  

Wraz z obniżeniem się temperatury, plaże i sporty wodne straciły na popularności, jednak 
sama dzielnica ciągle pozostawała centrum aktywnego wypoczynku. Hale sportowe, z Grand 
Sand Arena na czele, czy też piękne Ogrody Vros przyciągały turystów i zapewniały 
mieszkańcom miasta możliwość interesującego wypoczynku.  

Kiedy zamarzła zatoka, pojawił się inny problem. Po skutej lodem zatoce, do dotychczas 
bezpiecznego GeoCity, zaczęły docierać bandy uchodźców z biedniejszych i słabiej 
ogrzewanych części miasta. Wraz z nimi przyszły bandy złodziei, szabrowników oraz 
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uzbrojonych bandytów. W obawie o bezpieczeństwo obywateli powołano specjalny oddział, 
mający zabezpieczyć plażę i zapewnić spokój mieszkańcom GeoCity.  

Obecnie  

Dzisiaj GeoSands nie przypomina obrazka z pocztówki. Chociaż zadbane, czyste i regularnie 
odśnieżane, zamieniło się w dziwną hybrydę nadmorskiego kurortu i pilnie strzeżonej strefy 
granicznej. Odwiedzający przywykli do widoku plaż umocnionych zasiekami z drutu 
kolczastego i zmotoryzowanych grup strażników patrolujących skute lodem morze.  

Aktywny wypoczynek  

Pomimo wielu niedogodności dzielnica nie traci na popularności. Na specjalnie wydzielonych 
terenach ludzie spędzają czas, uprawiając odpowiednie do temperatury sporty takie jak jazda 
na skuterach śnieżnych czy na łyżwach. Regularnie organizowane walki na Grand Sand Arena 
dostarczają emocji niczym przez dziesiątkami lat, a wiecznie kwitnące Ogrody Vros 
zachwycają bardziej niż przed katastrofą.  

Życie na granicy  

Strażnicy graniczni słyną z wyznawania zasady "Najpierw strzelaj, pytaj później". Wypadki w 
złym identyfikowaniu zagrożenia są na porządku dziennym, dlatego wielu fanom dalekich 
wycieczek zaleca się noszenie specjalnych identyfikatorów ułatwiających poprawne 
rozpoznanie.  

Miejsca godne uwagi  

• Grand Sand Arena - kompleks sportowy, bardzo popularny wśród miłośników sportów walki i 
mocnych wrażeń.  

• Ogrody Vros - zamknięty pod kopułą system ogrodów. Ostatnie, dostępne publicznie, zielone 
miejsce w całym GEO-9.  

Golden Terrace 
Handlowe serce GeoCity i całego GEO-9. Pełne kolorowych galerii handlowych, kasyn, kolorowych 

reklam, kin oraz teatrów Golden Terrace jest ulubionym miejscem elit miasta.  

Historia  

Dzielnica została zbudowana wraz z całym GeoCity. Jej konstrukcja zakładała powstanie 
większości z obecnych budynków.  

Po katastrofie i spadku mocy terraformerów część z galerii handlowych została zamknięta, ale 
większość dostosowała się do zmiany sytuacji. Opierając swoją działalność na elicie GEO-9 
Golden Terrace praktycznie nie odczuło skutków kryzysu.  
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Obecnie  

Golden Terrace jest jedną z dzielnic po której nie widać upadku miasta. Kina cały czas 
emitują najnowsze produkcje, na wybiegach prezentowane są kreacje najpopularniejszych 
projektantów, w kasynach gotówka płynie strumieniami a galerie pękają w szwach od 
kupujących.  

Miejsca godne uwagi  

• Czerwony Król – Największe kasyno w całym mieście. Zajmuje 20 piętrowy, ogrzewany z 
wewnątrz i zewnątrz budynek. Codziennie miliony przepływają przez kasy tego elitarnego 
klubu.  

• Parade Parade – Słynny na całe Ash wybieg. Co kwartał cały świat mody Ash wstrzymuje 
oddech by podziwiać tutaj boginie ubrane w kreacje pochodzące spod igły mistrzów designu, 
takich jak van Dries. Nie tylko stroje są jednak oceniane. Parade Parade to również pokaz 
możliwości firm zajmujących się chirurgią i genetyką plastyczną. Każda modelka jest 
przygotowywana w równym stopniu jak kreacja którą prezentuje.  

• Goldmine – Największe centrum handlowe GEO-9. Szokujące nie tylko szerokim wyborem 
towarów ale i architekturą. Jako jeden z nielicznych budynków wzniesiono je pod ziemią, 
wykorzystując wydrążony w przeszłości system jaskiń.  

• The Wall – Potężna konstrukcja odgradzająca GeoCity od reszty miasta. Niegdyś rozświetlona 
tysiącem reklam, dziś pozostała tylko posępnym wspomnieniem dawnych czasów.  

• 7Towers - potężny multipleks kinowo-Cortexowy w którym spędzają czas osoby chcące 
doświadczyć, poprzez swoje sprzęgi lub w tradycyjny sposób, niesamowitych przygód jakie 
przeżywają bohaterowie filmów.  

Infinity Yards 
Infinity Yards to nazwa kwartału biurowców i drapaczy chmur należących w całości do Infinity. 

Pogrupowane w kompleksy i sektory potężne budowle tworzą biurokratyczno-militarną układankę 

poziomów dostępu i dopuszczeń do dziesiątek różnych korporacyjnych sekretów.  

Poruszanie się po Infinity Yards  

Dzielnica jest najpilniej strzeżoną częścią GEO-9. Każdy ruch pracowników i gości śledzony 
jest przez setki kamer, a wejścia do każdego niemal budynku czy sektora strzegą 
automatyczne bramki i czujniki, a rzadziej uzbrojeni ochroniarze.  

Całość opiera się o system cyfrowych przepustek oraz kluczy biometrycznych, 
przyznawanych pracownikom Infinity.  

Ważne miejsca  

• Infinity Loop – trzy identyczne wieże, stanowiące kwaterę główną Infinity na GEO-9.  

Plotki  

• I-846 – leżący nieco na uboczu rozległy sektor, który zdaje się być odcięty od reszty dzielnicy. 
Ulice, ledwo widoczne przez ogrodzenie, są prawie całkowicie puste, poruszają się bowiem 
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po nich tylko uzbrojone patrole w łazikach. W środku znajdują się budynki - w tym kilka 
drapaczy chmur - które również wydają się być wyludnione, jednak czasem, w niektórych 
budynkach zapala się światło i widać ruch.  

• Pośród osób spoza Infinity mówi się, że w Infinity Yards oprócz kamer i czujników ruchu 
zainstalowano także lasery i inne automatyczne systemy obronne, reagujące na naruszenia 
uprawnień. Służby prasowe Infinity zapewniają, że "[...] jest to całkowita bzdura."  

Upperside 
Biznesowe serce GeoCity nigdy nie zasypia. Pomimo awarii terraformerów i kryzysu gospodarczego, 

życie w dzielnicy nie zwalnia. Aleje między drapaczami chmur wypełnione są zapracowanymi ludźmi 

biznesu, pracownikami korporacji czy pędzącymi na złamanie karku kurierami Speedexu. Tutaj 

podpisywane są milionowe umowy, powstają i upadają fortuny oraz ważą się losy całego GEO-9. 

Chociaż szalona za dnia, w nocy dzielnica nabiera jeszcze większego tempa. Podczas gdy reszta miasta 

śpi przemarznięta i cicha, Upperside rozświetlają dziesiątki neonów i reklam, samochody i inne 

pojazdy ryczą silnikami stojąc w niekończących się korkach, nocne kluby, takie jak słynny i elitarny 

Eclipse, zapraszają przechodniów do wejścia do środka, a pracownicy korporacji wydają ciężko 

zarobione pieniądze jakby jutro miał nie nadejść dzień.  

Bezpieczeństwo  

Ulice w nocy są niebezpieczne, jednak w Upperside noc nigdy nie zapada. Dzielnica jest 
dokładnie strzeżona przez U.O.GEO-9 oraz korporacyjne patrole.  

Biznes  

Większość korporacji posiada siedziby w wieżowcach Upperside. Jedynym wyjątkiem jest 
Infinity, która posiada całe Infinity Yards, niegdyś część Upperside, jednak dziś odrębną 
dzielnicę. 

Ważne	miejsca	GeoCity	

The Wall 
The Wall (Ściana) to konstrukcja wzniesiona Przejścia w Ścianie łączące Golden Terrace ze Smoczym 

Ogonem na granicy Golden Terrace, ogromna bariera odgradzająca establishment z GeoCity od 

chaosu i zgiełku Smoczego Ogona.  

Jeszcze nie tak dawno zewnętrzna powierzchnia Ściany mieniła się tysiącem świateł, 
rozświetlając noc w promieniu pół kilometra. Na ogromnych plazmowych ekranach 
wyświetlano reklamy lub po prostu świetliste loga korporacji zamkniętych po drugiej stronie 
– coś pomiędzy przechwałką a ostrzeżeniem.  
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Dziś po tej ferii świateł zostało tylko wspomnienie, a Ściana jest już tylko czarnym 
monolitem majaczącym nad południową częścią Ogona - martwa i popękana.  

U stóp Ściany, na przestrzeni mieszczącej kilka bloków, ciągną się pola synthglassu i 
zwykłego szkła. Żeby poruszać się po tym terenie bez problemów konieczny jest 
poduszkowiec, zaś o spacerze na piechotę w ogóle nie może być mowy.  

Plotki  

• Wróżbici twierdzą, że Ściana sięga głęboko pod ziemię i tam wciąż działają dwa ekrany. 
Zarzekają się, że można w nich zobaczyć przyszłość i przeszłość.  

• Plotki głoszą że martwe monitory Ściany ożywają czasem na niewielką chwilę, pokazując 
urywane, niejasne przekazy budzące niepokój u oglądających. Pomimo wielu relacji 
naocznych świadków, nie udało się nigdy zarejestrować żadnego z tych "przebłysków", ludzie 
uważają więc że jest to wymysł chorych umysłów.  

Nocny Klub Eclipse 
Eclipse jest najlepiej znanym klubem w GEO-9 i najprawdopodobniej najdroższym. Gdy zapada zmrok 

Upperside zapełnia się ludźmi i imprezami, a najbogatsi chętnie oddają się rozrywce właśnie tutaj.  

Eclipse znajduje się w samym centrum Upperside i prezentuje się jako solidny i wyjątkowo 
zadbany budynek zwężający się ku górze, w nocy oświetlony neonami z nazwą, oraz wielkimi 
ekranami prezentującymi zabawę na parkiecie w głównej hali klubu. Nie każdego jednak stać 
na zobaczenie klubu w środku, a już tym bardziej sprawdzenia wszystkiego co klub ma do 
zaoferowania. Wnętrze bowiem podzielone jest na kilka części przystosowanych w zależności 
od potrzeb i kieszeni klientów. Niemniej jednak, nawet główna sala prezentuje się wyjątkowo 
okazale.  

The Blue Hall  

Za głównym wejściem klubu znajduje się Blue Hall, który składa się głównie z dużego 
parkietu do tańców, oraz sporego baru. W środku panuje stosunkowo gęsta atmosfera, lecz 
jednak nie za gęsta - ceny utrzymywane są na poziomie wystarczająco wysokim, by pozwolić 
cieszyć się klientom odrobiną własnego miejsca i wysokiej klasy towarzystwem. Przez cały 
tydzień, w ciągu każdej nocy odbywają się tu imprezy prowadzone przez znanych i lubianych 
DJ-ów.  

The Red Rooms  

Bezpośrednio z Blue Hall, klienci mogą przejść za dodatkową opłatą do Czerwonych Pokoi. 
Tak nazywana jest część klubu dla klientów szukających odrobiny pikanterii. W głównej 
części Red Rooms znajdują się kanapy, barek oraz serwujące drinki dziewczęta z klubu. W 
dowolnym momencie klienci za dodatkową opłatą mogą przejść z wybraną towarzyszką do 
sąsiadujących z salą pokoi. Dziewczyny są w stanie zagwarantować klientom ciekawą 
rozmowę, towarzystwo, a nawet prywatny taniec.  

The Purple Hall  



49 
  

49 
 

Na drugim piętrze Eclipse znajduje się bardziej luksusowa wersja Niebieskiej Hali. Tu 
odbywają się koncerty i występy największych gwiazd przemysłu muzycznego. Co jakiś czas 
zapraszani są nawet artyści z innych planet. Oczywiście takie koncerty kosztują bardzo dużo i 
zbiera się na nich sama śmietanka GEO-9. Gdy gwiazdy skończą koncert, w Purple Hall 
odbywają się afterparty pod przewodnictwem DJ-ów. Dodatkowo na drugim piętrze 
umieszczone jest specjalne urządzenie z hologramem znanej artystki Miko Eguchi, w które 
wprogramowano wizerunek, głos, oraz podobno (oczywiście uproszczoną) osobowość Miko. 
Za małą dodatkową opłatą, klienci mogą porozmawiać sam na sam ze swoją idolką.  

Użytkownicy Purple Hall mają dostęp do windy prowadzącej bezpośrednio do Red Rooms, 
oraz - jeśli mają na to ochotę - do Blue Hall.  

The Green Lounge  

Na trzecie piętro dostęp mają tylko klienci Purple Hall. Znajduje się tu restauracyjka 
umożliwiająca posilenie się w przerwie od zabawy, lub po prostu spokojną rozmowę z innymi 
ludźmi przy kieliszku szampana. Ceny w Green Lounge oczywiście sprawiają, że trafiają tu 
tylko bogatsi mieszkańcy GEO-9.  

Klienci  

Klientami Eclipse często są wysoko postawieni ludzie powiązani z korporacjami, lub 
Syndykatem. Z powodu małej odległości, z pobliskiego Infinity Yards po skończonej pracy 
często przychodzą tu także pracownicy Infinity. Na terenie klubu panuje strefa neutralna i 
porządek, a to dzięki wykwalifikowanej ochronie zatrudnionej przez właścicieli przybytku. 
Nie pozwalają oni na żadne utarczki między przedstawicielami korporacji, ani organizacji 
przestępczych. Dzięki temu też Eclipse stanowi częste miejsce spotkań ludzi nie raz stojących 
po dwóch stronach konfliktu. Klub pozwala im na bezpieczną rozmowę, bez nieufności 
wobec zamiarów rywala, lub po prostu spotkanie nieobciążone myślą o starciu. Ze względu 
na charakter klubu Uliczni Oficerowie nie są tu mile widziani.  

Chcący skorzystać tylko z wyżej znajdujących się sal mogą wejść do klubu oddzielnymi 
wejściami, prowadzącymi do wind prosto na wyższe poziomy. Oczywiście przy wszystkich 
wejściach znajduje się ochrona sprawdzająca wchodzących.  

Plotki  

• Podobno na samej górze Eclipse znajduje się jeszcze jedno pomieszczenie - tzw. Black Room 
lub Golden Room, w którym spotykać się mają sami szefowie różnych spółek i organizacji. Nie 
wiadomo jednak jak uzyskać do niego dostęp, ani gdzie znajduje się wejście.  

• Podobno hologramowy awatar piosenkarki Miko Eguchi potajemnie rejestruje wszystkie 
odbyte rozmowy, które następnie śledzą właściciele przybytku zbierając tym samym 
informacje o swoich klientach.  
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Wieża 52 
Wieża 52, zwana potocznie Wieżą Babel, jest największym biurowcem Upperside. Jej nazwa 
ma upamiętniać śmierć 52 pracowników którzy zginęli w nieszczęśliwym wypadku, jaki 
zdarzył się w trakcie prac konstrukcyjnych, podczas budowy biurowca. Poszczególne zespoły 
pięter wewnątrz budynku noszą nazwiska tragicznie zmarłych budowlańców.  

Wewnątrz Wieży swoje siedziby oraz biura ma kilkaset różnego rodzaju firm, które stać na 
wynajęcie powierzchni w tym prestiżowym budynku. Niektóre z firm zajmują zaledwie kilka 
pomieszczeń, podczas gdy te bogatsze posiadają nawet kilka pięter. Znajdują się tutaj między 
innymi biura firmy windykacyjnej Unisec oraz niewielkie przedstawicielstwo Free Trade 
Coalition. W niedługim czasie ma tutaj także powstać jeden z punktów Clone4You - o tyle 
specyficzny, że nie będzie się mieścił w zwyczajowym wolnostojącym, niewielkim kiosku.  

 

Wieża 52 jest o tyle ciekawa pod względem administracyjnym, że nie należy do żadnej firmy 
ani korporacji. Co trzy lata ogłaszany jest konkurs na administratora który będzie zarządzał 
budynkiem oraz pracownikami zatrudnionymi jako obsługa porządkowa i techniczna Wieży, 
w którym udział może wziąć każdy kto posiada odpowiednie kwalifikacje. Przyjętą metodą 
wyboru nowego administratora jest demokratyczne głosowanie, w którym każda z firm 
posiadająca wynajętą powierzchnię na terenie Wieży ma jeden głos. Wybrany administrator 
urzęduje trzy lata, po czym organizowane są kolejne wybory, w których obecny zarządca 
oczywiście także może wziąć udział.  

Plotki  

• Często mówi się o tym że administratorem budynku zostaje ten, kto uzyskał poparcie 
najbogatszych firm. Podobno powszechnym jest proceder kupowania głosów od mniejszych 
firm, działających na terenie budynku.  

• U.O. GEO-9 podejrzewają że na terenie Wieży 52 znajduje się kilka firm-słupów, które w 
rzeczywistości należą do klanów Syndykatu, i poprzez które załatwiane są ciemne interesy z 
bogatszą klientelą, mającą sprawę którą może się zająć jedynie mafia.  
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48 Aleja 
Leżąca na uboczu, ciemna i mało uczęszczana 48 Aleja Ash Hills cieszy się złą sławą. Od ostatniego 

roku, zginęło tu ponad 30 osób. Początkowo podejrzewano porachunki między rodzinami syndykatu, 

jednak ofiary wyglądały na przypadkowe. Często zdarzały się ofiary potrąceń przez naziemne pojazdy, 

innym razem samobójcy skaczący z wieżowca czy wysokiej kładki, czasem bezdomni zmarli z 

wyziębienia.  

Dochodzenie prowadzone przez byłego Oficera J. Walkera nie było w stanie wykazać, że 
zgony są ze sobą powiązane. Jednak bazując na opiniach wątpliwego autorytetu ekspertów 
media starają się podtrzymać atmosferę skandalu i sensacji. Jednym z głównych piewców 
spiskowej teorii jest samozwańczy specjalista w dziedzinie kryptologii - doktor Fernvholdt. 
Twierdzi on, że ofiary nie są przypadkowe, a dni w jakich pojawiają się zgony są częścią 
powtarzalnego wzoru.  

Miejsca 

• Przy 48 Alei mieści się znany w środowisku streetracerów warsztat Nora Auggie'go. 

Nora Auggie'go 
Nora Auggie’go to najlepszy warsztat samochodowy dla maniaków tunningu, podrasowanych 

silników i ulicznych wyścigów jaki można znaleźć w GEO-9. Pracujący przy niesławnej 48 Alei 

kilkunastu świetnych mechaników, blacharzy, lakierników i innych specjalistów przerabia tutaj zwykle 

auta na osiągające zawrotne prędkości dzieła sztuki. Dzięki świetnej ekipie i profesjonalnym podejściu 

Nora cieszy się od wielu lat zasłużoną sławą.  

Wielu za ogromny plus poczytuje również dyskrecję właścicieli – jeśli będziesz chciał 
sprzedać tam samochód lub jakiekolwiek części nikt cię nie zapyta skąd je wziąłeś. A jeśli 
jesteś stałym klientem możesz liczyć nawet na darmową pomoc w pewnych sprawach.  

Nora jest uważana za miejsce wokół którego skupia się światek ludzi związanych z 
nielegalnymi wyścigami ulicznymi, albowiem każdy kto chce się liczyć w ulicznych rajdach 
musi mieć dobrze podrasowaną brykę a tylko u Auggie’go można liczyć na najwyższą jakość 
przeróbek. 
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Właściciele  

Auggie - Właścicielem Nory formalnie jest sam Auggie, ale ze względu na zaawansowany 
wiek przygotowuje on swoje dzieci do przejęcia interes. Auggie to uczciwy starszy facet, 
świetny mechanik którego największą przyjemnością na stare lata jest dłubanie przy 
samochodach wraz ze swoimi pracownikami.  

Robert - druga najważniejszą postacią jest Robert, najstarszy syn Auggie’go zajmujący się 
kontaktem z klientami i sprowadzaniem potrzebnych części. To właśnie on ma zarządzać 
rodzinnym interesem kiedy ojciec umrze.  

Adam - najmłodsze dziecko Auggie’go to Adam, zapowiadający się na wybitnego mechanika 
dwudziestoletni narwaniec, którego na równi z grzebaniem przy samochodach kręcą wyścigi, 
przez co przysparza on swojemu ojcu i starszemu rodzeństwu wielu trosk. Adam cieszy się 
także zaufaniem i dużą sympatią najważniejszych osób z rajdowego półświatka, przez co 
uważa się za osobę najbardziej godną przejęcia schedy po ojcu (co często prowadzi do kłótni 
ze starszym bratem).  

Priscilla - jedyna córka właściciela Nory, jest nieśmiałą, zamknięta w sobie i dosyć 
tajemniczą postacią, którą klienci mogą widzieć jedynie przemykającą chyłkiem gdzieś w 
głębi warsztatów. Priss jest oczkiem w głowie ojca i najważniejszą osobą dla swoich dwóch 
braci. Gdyby kiedykolwiek groziło jej jakieś niebezpieczeństwo, jej bracia posunęliby się do 
ostateczności w jej obronie. To ona zajmuje się finansami firmy i jest bodajże jedyną osobą 
która jest w stanie ogarnąć całą działalność Nory, ukrywając wśród przychodów i różnych 
wydatków nierzadko całkiem spore sumy z tej mniej legalnej części interesu.  

Plotki i tajemnice  

• W Norze podobno ukrywa się jeden z najlepszych streetracerów - gość znany jako 

Cannonball. Ostatni wyścig skończył się tragicznie dla jego oponenta, który zabił się rozbijając 

samochód o filar mostu. Pechowiec miał należeć do gangu Czarnych Jeźdźców, którzy 

poszukują Cannonballa chcąc się na nim zemścić.  

• Kilkakrotnie widziano w pobliżu Nory członków organizacji Kaptowników. W plotkach słyszy 

się, że Auggie lub któreś z jego dzieci sympatyzuje z tą organizacją.  

7Towers 
7Towers to potężny kompleks kinowo-Cortexowy znajdujący się na terenie Golden Terrace. 

Właścicielem kompleksu pierwotnie była korporacja Pexxon, ale niedługo po recesji został on 

odkupiony przez Infinity. 7Towers to obecnie jedyne tego typu miejsce w GEO-9, jeśli nie liczyć kilku 

niewielkich studyjnych kin offowych, nie dających oglądającym możliwości korzystania z technologii 

Cortexowych.  

W dwupiętrowym, rozległym kompleksie znajduje się 20 sal kinowych, wyposażonych we 
wtyczki pozwalające posiadaczom sprzęgu na korzystanie z technologii ICS. Kolejne 20 
pomieszczeń to przeznaczone jedynie dla posiadaczy sprzęgu, pozbawione ekranu, wyciszone 
sale zawierające ponad setkę miejsc siedzących zaopatrzonych we wtyczki, dzięki którym 
odwiedzający może doświadczyć wrażeń oferowanych przez system CCS. Oprócz 
powyższych sal, multipleks zawiera prawie trzysta jednoosobowych kabin, przeznaczonych 
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dla osób chcących skorzystać z najnowszej technologii kręcenia i oglądania filmów, jaką jest 
FPCC. 

 

Technologie  

ICS (Improved Cinematic System) – to system pozwalający widzowi na podłączenie sprzęgu 
do ścieżki danych filmu. Pozwala to na zwiększenie realizmu odbioru i na odczuwanie 
pewnych bodźców poprzez stymulację neuralną. Oznacza to po prostu tyle, że widz jest w 
stanie czuć zapachy jakie odczuwają bohaterowie filmów, doznawać zimna lub ciepła w 
zależności od klimatu jaki panuje w danej scenie, słyszeć dźwięki tła o wiele wyraźniej itp.  

CCS (Cortex Cinematic System) – ten system opiera się wyłącznie na połączeniu sprzęgu z 
siecią Cortex. W zasadzie pozwala na odczuwanie tych samych bodźców co system ICS, 
jednak największą różnicą jest to że nie wymaga on patrzenia na ekran, bowiem obraz jest 
generowany bezpośrednio do sprzęgu, z którego zostaje przeniesiony na siatkówkę oka - 
wymaga to jednak założenia specjalnych gogli, pozwalających na eliminację standardowych 
zakłóceń które występują podczas projekcji obrazu na siatkówkę. Wiele osób ma wątpliwości 
co do bezpieczeństwa tego systemu (oraz systemu FPCC), jako że pełny efekt jaki on daje, 
osiągnąć można jedynie przez ukierunkowanie zmysłów widza na odbiór filmu – co wiąże się 
z ograniczeniem odczuwania bodźców zewnętrznych. Niewątpliwie największą zaletą tego 
systemu - z punktu widzenia odbiorcy filmu - jest uczucie uczestniczenia w rozgrywających 
się wydarzeniach, jako osoba będąca obserwatorem wewnątrz filmu (tzw. Third Person 
Effect).  

FPCC (First Person Cortex Cinema) – najnowsza technologia odbioru, wymagająca jednak by film był 

kręcony w tej właśnie technologii. Polega ona na tym samym co technologia CCS, jednak tutaj widz 

wciela się w rolę głównego bohatera - aczkolwiek nie ma żadnego wpływu na rozgrywające się 

wydarzenia. Oglądający widzi rozgrywające się wydarzenia oczami głównego bohatera, słyszy to 

samo co ów słyszy, czuje smaki i zapachy które on czuje, nawet odczuwa pewne bodźce dotykowe – 

selekcjonowane, by widz nie czuł np. bólu poparzenia, którego może doświadczyć bohater filmu akcji 

- tak samo jak bohater.  
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Plotki  

• Podobno CortexCrackers jakiś czas temu włamali się do bazy danych 7Towers i podmienili 

zakończenie jednego z filmów. Tym filmem miał być horror, na końcu którego bohater ginie 

w wyjątkowo paskudny sposób. CortexCrackers mieli zmienić zakończenie tak, że widzowie 

korzystający z technologii FPCC doświadczyli bólu śmierci bohatera. Nie ma na to żadnych 

dowodów, jako że Infinity będąca właścicielem multipleksu szybko zapewniła sobie brak 

rozgłosu w tej sprawie. Jedynym śladem są szpitalne rejestry zawierające informacje o 

kilkunastu przypadkach zapaści i kolejnych kilkudziesięciu ofiarach głębokiego szoku, które 

zostały dowiezione do 3 Szpitala GEO-9 wprost z budynku 7Towers.  

• Niektórzy twierdzą że Infinity ładuje w wyświetlane w 7Towers filmy, różnego rodzaju 

przekazy podprogowe. Nikt jednak nie zdecydował się na sprawdzenie tej tezy, w obawie 

przed gniewem korporacji.  

Centrum Handlowe Goldmine 
Centrum Handlowe Goldmine jest największym i najbardziej znanym kompleksem handlowym jaki 

istnieje na terenie Golden Terrace. Jest jednocześnie centrum handlowym najbardziej różnorodnym 

pod względem rodzajów towarów, a także pod względem dostosowania do zamożności 

odwiedzającej je klienteli. Zlokalizowane w podziemnym kompleksie jaskiń i przejść, od lat cieszy się 

niesłabnącą popularnością wśród zamożniejszej młodzieży spędzającej tutaj czas w cortexowych 

kinach, zakładach usługowych lub po prostu na szwendaniu się wzdłuż pasaży, podziwiając wystawy 

sklepowe. W Goldmine możesz kupić wszystko – od jedzenia i ubrań, poprzez elektronikę i meble, aż 

po samochody i broń (ta ostatnia oczywiście tylko dla klientów posiadających odpowiednie 

uprawnienia).  

Historia  

Kiedy na terenie Golden Terrace zaczęło przybywać sklepów i centrów handlowych, zaczęło 
brakować miejsca dla zaplecza logistycznego dla nich. Wówczas czwórka biznesmanów 
zwęszyła okazję do zarobku, zakładając spółkę Goldmine Architects i zasilając ją prawie 
całością funduszy jakie ci panowie zarobili na wcześniejszych interesach. Pomysł szefów 
Goldmine był prosty – skoro nie ma miejsca na powierzchni, trzeba poszukać go pod nią. 
Spółka zainwestowała duży kapitał i podpisała wstępne umowy z kilkoma największymi 
centrami handlowymi, gwarantując sobie na przyszłość klientów korzystających z 
podziemnych przestrzeni magazynowych. Od początku nic jednak nie szło tak jak powinno – 
Golden Terrace okazało się postawione na cienkiej warstwie zmarzniętej ziemi, pod którą 
znajdowały się całe kilometry twardej skały. W związku z tymi nieprzewidzianymi 
trudnościami spółka musiała zakupić lub wynająć ciężki sprzęt który byłby w stanie wydrążyć 
w skale pożądane przestrzenie – a to pochłonęło cały budżet firmy. Kiedy po roku, pod 
skrawkiem Golden Terrace wydrążony był całkiem spory kompleks potężnych jaskiń, przejść 
i szybów, na pohybel spółce nadeszła recesja. Część z firm z którymi Goldmine Architects 
miała podpisane umowy przedwstępne upadła, te pozostałe zaś okazały się zbyt słabe 
finansowo, by móc sobie pozwolić w przyszłości korzystać z wcale nie tak tanich 
podziemnych magazynów. Silniki maszyn ryjących stanęły, robotnicy zostali powiadomieni o 
bezcelowości przychodzenia do pracy a teren wykopów zabezpieczono.  
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Widmo bankructwa nie było jedynym zmartwieniem zarządu Goldmine. W związku z 
upadkiem projektu, spółka nie mogła się wywiązać ze zobowiązań finansowych 
poczynionych w bankach, a to sprawiało że jej szefom mogło grozić nawet więzienie. Nic 
dziwnego więc że trójka wspólników odsprzedała za śmiesznie małe pieniądze swoje udziały 
czwartemu wspólnikowi – Seanowi Borroughs’owi. Kiedy Borroughs zaproponował na 
ostatnim zebraniu wspólników, że odkupi udziały pozostałej trójki, ci pomyśleli że 
zwariował. Ale było im to na rękę – nie chcieli już zarobić, chcieli więcej nie stracić i nie 
odpowiadać karnie za źle zainwestowany kapitał, pochodzący w dużej mierze z kredytów i 
pożyczek.  

Borroughs nie wiedział czy robi dobrze, ale sprzedał cały sprzęt należący do spółki, dzięki 
czemu spłacił lwią część kredytów a następnie zastawił pod hipotekę podziemny teren spółki. 
Przemianował firmę na Goldmine Grounds i zaczął reklamować kompleks jaskiń jako 
miejsce powstającego właśnie nowego centrum handlowego. W rzeczywistości Sean miał 
tylko pomysł i brak mu było funduszy na jego realizację, jednak dobra reklama sprawiła że w 
jego biurze zaczęli pojawiać się pierwsi przedstawiciele firm chcących mieć swoje placówki 
na terenie Goldmine. Po podpisaniu umów wstępnych z kilkoma dużymi sieciami i 
korporacjami, dzięki famie jaka rozeszła się po GEO-9, propozycje współpracy zaczęły 
napływać lawinowo. Dzięki kilku zgrabnym zabiegom, Borroughs pozyskał od banków 
fundusze na zaadaptowanie podziemi na potrzeby centrum handlowego a brakujący kapitał 
wprowadziły do Goldmine Grounds zainteresowane współpracą firmy.  

Po jakimś czasie Borroughs ’a było stać na wykupienie części znajdujących się na ziemi, 
ponad kompleksem, sklepów i centrów handlowych, które zostały przerobione na magazyny i 
hale przeładunkowe stanowiące zaplecze logistyczne Centrum Handlowego Goldmine. Do 
owych hal i magazynów prowadzą szerokie rampy transportowe schodzące wgłęb ziemi, a 
także potężne szyby windowe łączące powierzchnię z podziemnym centrum handlowym.  

Obecnie  

W dniu otwarcia, na terenie centrum handlowego Goldmine swoje placówki miało 197 firm. 
Dzięki dobrym inwestycjom i popularności tego miejsca, do dziś rozrosło się ono o kilka 
kolejnych jaskiń, mieszcząc w swoich czeluściach 422 punkty handlowe.  

Dziś 60-letni Borroughs jest jednym z najbogatszych ludzi w GEO-9, jednak niechętnie 
pokazuje się wśród elit. Większość czasu spędza w swojej „rezydencji”, jaką stanowi jedna z 
potężnych jaskiń centrum Goldmine, odgrodzony od świata najnowszymi zabezpieczeniami 
wspieranymi przez niewielką armię ochroniarzy. W zasadzie skłonny jest wyjść poza swoje 
włości tylko w przypadku poważniejszego interesu na którym mógłby zarobić.  

Tajemnice  

Kiedy Borroughs tworzył Centrum Handlowe Goldmine, potrzebował ogrzać w jakiś 
sposób jaskinie w których miało się ono mieścić. Nie było go stać na zapłacenie potężnych 
kwot jakie wymagało legalne ocieplenie kompleksu, wynajął więc kilkunastu techników 
którzy na lewo podłączyli system grzewczy Goldmine do źródeł geotermalnych 
wykorzystywanych przez geo-terraformer G4 który i tak notował nadwyżki mocy. 
Początkowo proceder nie został przez nikogo zauważony, ale po kilku miesiącach do władz w 
końcu dotarła informacja o nielegalnym korzystaniu Goldmine Grounds ze źródła 
geotermalnego zasilającego G4. Na swoje szczęście Borroughs był już wtedy bogatym 
człowiekiem bez zobowiązań kredytowych, wyciągnął więc z konta niemałą sumę pieniędzy 
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na łapówki dla skorumpowanych władz, które miały od tego czasu przymykać oko na 
nielegalny proceder korzystania ze źródeł.  

Drugą z tajemnic Borroughs‘a jest jego umowa z Syndykatem. Na Ash nie sposób trzymać się 
z dala od mafii jeśli prowadzi się dochodowy interes i nie ma się ochrony ze strony 
wszechmocnych korporacji w rodzaju Infinity. Nic więc dziwnego że pewnego dnia szefa 
Goldmine Grounds odwiedzili przedstawiciele największej organizacji przestępczej Eclipse. 
Syndykat nie chciał jednak od Borroughs’a pieniędzy. Zamiast gotówki zażądali od niego 
udostępnienia na wyłączność, odseparowanej od reszty kompleksu, jaskini do której jedynym 
dostępem będzie szyb windowy ulokowany na powierzchni, w osobnym magazynie 
nominalnie należącym do Goldmine Grounds. Nie mając wyboru, Sean przystał na 
propozycje mafii zgadzając się na zaproponowane warunki. Ta odseparowana jaskinia służy 
Syndykatowi za jedną z dziupli przeładunkowych, używanych do przechowywania 
nielegalnych transportów i rozszabrowywania dóbr z przejmowanych przez grupy 
uderzeniowe mafii konwojów. Na ironię zakrawa fakt że sporadycznie z tej dziupli korzysta - 
na mocy umów z Syndykatem - gang Czarnych Jeźdźców, którego częstymi obiektami 
napadów są konwoje dóbr dla Centrum Handlowego Goldmine.  

Plotki  

• Według popularnej wśród młodzieży legendy, na terenie Goldmine ma się znajdować - gdzieś 

w pobliżu pomieszczeń technicznych systemu grzewczego - wypełniony parą wodną korytarz 

nazywany Mglistym Pasażem. Legenda głosi że można tam kupić od - groteskowo 

zmutowanych sprzedawców - broń, narkotyki, cyberwszczepy, organy do transplantacji a 

nawet potrawy z ludzkiego mięsa i żywe potwory Hordy. Nikt o zdrowych zmysłach 

oczywiście nie wierzy w istnienie tego miejsca, bo takie miejsce przecież nie może istnieć, 

prawda?  

• Podobno jeden z byłych wspólników z czasów Goldmine Architects, uważa że Borroughs od 

początku planował przejęcie firmy i oszukał pozostałych udziałowców. Mówi się że zapłacił on 

całkiem niezłą sumkę płatnemu zabójcy, który poluje na właściciela Goldmine Grounds, 

zmuszając go do nie wyściubiania nosa poza obręb swojej jaskiniowej rezydencji.  

Clone4You 
Clone4You to działająca na terenie GEO-9 kilkuosobowa firma zajmująca się klonowaniem. 

Właścicielem przedsięwzięcia jest Pan Takahashi, Gotowe klony w zbiornikach który jest zarówno 

szefem firmy, jak i administratorem wszelkich przeprowadzanych z klientami zabiegów.  

Punkty Clone4You  

Na terenie miasta znajduje się parę punktów obsługi klienta Clone4You. Wszystkie 
wyglądają jednakowo - mały, błękitnawo oświetlony jednopokojowy budynek z dużą szybą i 
nazwą firmy nad drzwiami. Standardowo na wystawie za szybą, w odpowiednio obudowanym 
aparaturą słoju, znajduje się jeden z klonów Pana Takashiego służący za świadectwo jakości 
pełnionych usług.  

Wnętrze każdego z kiosków Clone4You posiada ściany i podłogę koloru czystej bieli. Na 
środku zaś stoi biały stół z elektronicznym katalogiem świadczonych usług wraz z podanymi 
(niemałymi zresztą) cenami. Klienci mogą zamówić sklonowanie wszystkiego - od małej 
tkanki do całej osoby. Na stole znajduje się także mały terminal wspomagany prostą sztuczną 
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inteligencją, mającą ułatwić klientom podjęcie decyzji oraz ustalenie terminu spotkania z 
Panem Takahashim.  

Dotychczas na terenie GEO-9 wybudowano trzy punkty Clone4You - jeden na granicy 
Ogona i Małego Bariz, jeden w południowej części Podbrzusza, oraz jeden w zachodniej 
części GeoSands. Wkrótce jednak przybyć mają kolejne kioski. Umawiać się na termin 
można także bezpośrednio w gabinecie Pana Takahashi w Golden Terrace.  

Gabinet  

Głównym miejscem zabiegów przeprowadzanych na klientach w celu pobraniu potrzebnych 
do klonowania tkanek, jest gabinet Pana Takahashiego mieszczący się w Golden Terrace. 
Miejsce to jest niezwykle schludne i czyste. Wchodzących przyjmuje recepcjonistka 
Clone4You. Służy ona jako źródło informacji, zapisuje klientów na terminy, oraz podpisuje z 
klientami umowy jako pełnomocniczka Pana Takahashiego. Tych, którzy przyszli na swój 
zabieg zaprasza do sąsiedniej, niewielkiej salki operacyjnej.  

Wszystkich wymaganych pomiarów i drobnych operacji dokonuje Pan Takahashi, w 
towarzystwie swoich dwóch przeszkolonych asystentów. Całość nie zajmuje zwykle więcej 
niż dwie godziny, ponieważ cała trójka doskonale zna się na swojej pracy.  

Magazyn  

Nikt nie wie gdzie znajduje się magazyn klonowanych ciał. W dowolnym punkcie 
Clone4You, klienci po zalogowaniu mogą zażyczyć sobie wyświetlenia swojego zapasowego 
ciała. Widok z kamery nie dostarcza jednak żadnych wiadomości prócz tych dotyczących 
zawartości osobistego słoju.  

Całość okryta jest tajemnicą, co stanowi zresztą część standardowych umów wydawanych 
klientom przez Pana Takahashiego. Ze względu na znamienitość niektórych klientów 
Clone4You, zabieg ten ma udaremniać jakiekolwiek ataki mające na celu osłabienie 
właścicieli klonów. Nie ma też co ukrywać, że w razie jakiegokolwiek zamieszania w 
magazynie, Pan Takahashi mógłby stracić fortunę.  

Trzymanie klona w magazynie Clone4You wiąże się z miesięcznymi opłatami, lecz także 
gwarancją na nienaruszoną formę ciała. Istnieją jednakże przypadki ludzi, którzy wolą 
trzymać swoje klony u siebie. Clone4You oczywiście dopuszcza taką możliwość i podejmuje 
się dostarczenia całej aparatury oraz udostępnia serwis o dowolnej porze dnia.  

Dostarczanie klonów  

Firma podejmuje się dostarczenia klona, lub jego części, w umówione miejsce w umówionym 
terminie - jeśli tylko zapragnie tego klient - nie egzekwując wtedy opłaty za dalsze 
utrzymanie, nawet jeśli we wstępnej umowie przewidziano dłuższe utrzymywanie klona.  

Każdy z klientów Clone4You otrzymuje też specjalny nadajnik kontaktowy. Wywołanie jego 
funkcji inicjuje wysłanie do firmy sygnału zawierającego numer klienta i jego położenie. Jeśli 
tylko klient jest w stanie, wysyła oczywiście także dodatkowe informacje o aktualnym 
zapotrzebowaniu. Z magazynu wyjeżdża jeden z dwóch dyżurujących kierowców i dowozi na 
miejsce wszystko czego potrzebuje klient lub - w przypadku braku specyfikacji - wszystko co 
tylko zostało sklonowane.  
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Kontrowersje wokół Clone4You  

Kioski Clone4You bywały niejednokrotnym celem nocnych ataków. Na początku zdarzały 
się nawet wyrazy sfrustrowania wrogów klientów Clone4You, nie mogących odnaleźć 
magazynów i tym samym obezwładnić swoich przeciwników. Wkrótce jednak okazało się, że 
zdemolowanie i przeszukanie punktów obsługi nie jest w stanie przynieść żadnych 
użytecznych informacji na temat lokalizacji klonów.  

Obecnie ataki są głównie dziełem ruchów występujących przeciw klonowaniu, głoszących 
nienaturalność tego procederu. Co jakiś czas któryś z kiosków zostaje zniszczony. Panu 
Takahashiemu wystarczą jednak na ogół około dwa dni by postawić zamiast straconego 
punktu nowy, często dokładnie w tym samym miejscu. Przy zarabianych przez niego 
pieniądzach jest to bardzo mały wydatek.  

Grand Sand Arena 
Jednym z bardziej wyróżniających się obiektów w GeoSands jest Grand Sand Arena - miejsce najlepiej 

znane z odbywających się w nim turniejów bokserskich. Budynek mieści w sobie ok 20 tys. ludzi, 

którzy zasiadają na miejscach wyznaczonych dookoła położonego w centrum ringu. W Grand Sand 

Arena odbywają się walki wszelkiego pokroju - od boksu, przez sumo, do tzw. Mixed Martial Arts, 

jednak od zawsze największe emocje budził właśnie klasyczny boks. Powierzchnia areny jest 

oczywiście dostosowywana zależnie od wydarzenia. Z rzadka odbywają się tu także koncerty - jest to 

np.: jedna z ulubionych scen znanej gwiazdy Miko Eguchi.  

Liga bokserska  

W Grand Sand Arena co trzy lata rozgrywają się turnieje oficjalnej ligi bokserskiej Ash. Na 
najważniejszych walkach zwykli pojawiać się tu przedstawiciele różnych rodzin Syndykatu, 
oraz największych korporacji. Każda ze stron posiada swoich faworytów, a także chętnie 
wydaje olbrzymie pieniądze na oficjalnych zakładach.  

Sześć lat temu Grand Sand Arena wygrało także możliwość bycia gospodarzem 
odbywającego się raz na 5 lat Międzyplanetarnego Turnieju. Bilety z tamtych walk były 
niemal pięciokrotnie droższe niż zwykle. Biznesmeni z całego Eclipse, niezależnie od tego 
czy znaleźli się na terenie GSA czy nie, postawili wtedy całe fortuny na swoich 'rodzimych' 
bokserów. Kolejne rezultaty walk odbiły się echem samobójstw wzdłuż całego układu.  

Od jakiegoś czasu mistrzem wagi ciężkiej Ash jest Pietia "Pipi" Pawłow. Trzy lata temu - 
podczas poprzedniego turnieju - w zawodach wystartował Mike Abel, który szybko stał się 
faworytem mas. Świeżo upieczony bokser ligowy zaskoczył wszystkich wygrywając walkę za 
walką i wszyscy podejrzewali, że wkrótce przejmie tytuł mistrza. Do finału między Pipim, a 
Abelem jednak nie doszło - na parę dni przed planowaną ostateczną walką Abel został 
kontuzjowany podczas walki ulicznej. Obrażenia uniemożliwiły mu powrót na ring. Pipi 
odbył więc walkę z zawodnikiem zajmującym kolejną pozycję w rankingu. Masakrując go na 
ringu podtrzymał swój tytuł.  
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Kontrola  

Wszystkie walki odbywające się w Grand Sand Arena muszą odbywać się według ściśle 
określonych zasad. Zawodnicy są dokładnie sprawdzani w poszukiwaniu wykorzystywanych 
przez nieuczciwych zawodników do zwiększania swoich szans leków, substancji 
mutagennych, wspomagaczy, czy cybernetyki i implantów. W przypadku niespełnienia 
którejś z reguł czystej gry, zawodnik jest z miejsca dyskwalifikowany.  

Plotki 

• Podobno znaczna część walk jest ustawiana przez rodziny Syndykatu. Pogłoski tego typu 

przybrały szczególnie na sile po nagłym wypadku niespodziewanego pretendenta Mike'a 

Abela.  

• Przeciętnym zjadaczom chleba odradza się stawiania większych sum na walki bokserskie. W 

przypadku przegranej i niemożliwości spłaty konsekwencje mogą być o wiele gorsze niż 

bankructwo - mafia nie pozwala wodzić się za nos.  

• Podobno część z zawodników oficjalnej ligi pojawia się także w bardziej brutalnych walkach, 

w tzw. Podziemnej Lidze, odbywającej się poza Grand Sand Arena. Jeśli jednak to robią, 

czynią to anonimowo.  

I-846 
I-846 to leżący na uboczu sektor dzielnicy Infinity Yards. Ogrodzony jest - tak jak reszta dzielnicy - 

wysokim ogrodzeniem. O ile jednak cała dzielnica odgrodzona jest od reszty miasta wysokim 

ogrodzeniem z siatki, o tyle I-846 jest zasłonięte przez stalowy płot, w którym praktycznie brak 

prześwitów. Na sektor I-846 zaglądnąć można tylko z wyższych pięter sąsiadujących z tym terenem 

budynków, znajdujących się już poza Infinity Yards.  

Ten sektor jest częstym obiektem spekulacji na temat działań korporacji Infinity w GEO-9, 
albowiem jego ulice są wyludnione, zaś w budynkach tylko sporadycznie zapala się światło i 
widać jakąś aktywność. Jedynym co porusza się po drogach przecinających I-846 są 
uzbrojone patrole w wojskowych łazikach. Jak dotąd nie znalazł się nikt na tyle głupi by 
przedostać się na teren sektora i sprawdzić co jest w budynkach (lub też znalazł się, ale nie 
zdołał powrócić by opowiedzieć o tym co odkrył).  

Przeznaczenie i Incydent  

I-846 było sektorem w którym znajdowały się budynki należące do wydziału Infinity 
zajmującego się badaniem Mrocznych Bogów i zapomnianych cywilizacji, a także 
doświadczeniami z artefaktami które zostały odnalezione na pobliskich planetach, a które 
pochodziły najprawdopodobniej od starszych ras.  

Cztery lata temu doszło do Incydentu, czyli udanego uruchomienia jednego ze starożytnych 
urządzeń, jednak wynik jego działania był dla pracowników Infinity o tyle zaskakujący, o ile 
zgubny. W momencie uruchomienia artefaktu prawie cały sektor znany jako I-846 zniknął na 
kilka sekund. Kamery zarejestrowały efekt zapadania się ulic i budynków w sobie, tak jakby 
były papierowymi konstrukcjami które ktoś nagle zgniótł. Po zaledwie sześciu sekundach 



60 

  

60 

 

budynki i ulice powróciły na swoje miejsce, jednak z powrotem nie pojawił się żaden 
człowiek przebywający wówczas na terenie sektora. Zarząd wraz ze Starcem zarządził 
natychmiastowe zamknięcie dzielnicy i odgrodzenie jej wysokim płotem przed wzrokiem 
ciekawskich spoza terenu Infinity Yards. Zniknięcie pracowników zatuszowano dosyć łatwo, 
jako że prawie wszyscy byli pracownikami korporacji spoza GEO-9 i mieszkali na terenie 
dzielnicy należącej do Infinity, prawie wcale nie poruszając się poza nią. Pozostałych 
pracowników zastraszono i polecono im trzymać języki za zębami pod groźbą poważnych 
konsekwencji.  

Decyzja o odcięciu I-846 okazała się niezwykle trafna z powodu anomalii do jakich doszło po 
kilku dniach na terenie sektora, i do jakich dochodzi po dziś dzień. Z powodu tego co zdarza 
się sporadycznie na terenie I-846, sektor jest nieustannie patrolowany przez uzbrojone 
oddziały żołnierzy korporacji.  

Anomalie  

I-846 pomimo że wyludnione, staje się co jakiś czas areną niezwykłych wydarzeń do których 
dochodzi od czasu incydentu ze zniknięciem sektora. Owe anomalie objawiają się tym, że 
sporadycznie w niektórych budynkach zapalają się światła i przez okna można zobaczyć 
pracowników którzy zniknęli - uciekających w panice korytarzami, rozszarpywanych na 
kawałki przez demoniczne bestie, kulących się w strachu przed nieznanym lub samo 
okaleczających się w pełnej obłędu ekstazie. Czasem słychać z budynków nieludzkie wrzaski 
a widoczne przez szyby pomieszczenia skąpane są we krwi i szczątkach, lub pokryte 
pulsującą, czarną pleśnią w której uwięzieni nieszczęśnicy wiją się z bólu, rozpuszczając się 
jakby pod wpływem silnego kwasu. Przekonano się, że wchodząc do budynku podczas 
występowania anomalii - kiedy przez szyby widać iście dantejskie sceny - w środku zastaje 
się puste pomieszczenia pozbawione jakiejkolwiek aktywności, tak jakby okna były ekranami 
na których wyświetlany jest dla patrzących makabryczny film.  

Rzeczy które można zobaczyć zza szyb są przerażające i powodują skurcze żołądka, nie są 
jednak niebezpieczne dla obserwatorów. Zdarza się że kiedy czas trwania anomalii się kończy 
i szyby stają się na powrót tylko szybami, "coś" jednak pozostaje na terenie I-846. Tym 
czymś są zawsze zdeformowani, okaleczeni pracownicy którzy zniknęli podczas Incydentu a 
teraz powrócili. Nie są oni już jednak ludźmi – to potwornie wypaczone karykatury, broczące 
czarną posoką z rozszarpanych ciał i bełkoczące mieszaniną znanych języków i 
zapomnianych dialektów obcych ras. Wychodzą z budynków, pałając żądzą zadawania 
śmierci wszystkiemu co stanie na ich drodze. Niektóre stosunkowo łatwo zabić lub złapać, 
jednak zdarzają się i takie które są nadnaturalnie silne, szybkie i odporne, a nawet takie które 
posiadają jakieś niezrozumiałe zdolności – ich krew jest silnie żrąca, z ciał wyrastają 
niezwykle twarde kolce z nieznanego człowiekowi materiału, potrafią instynktownie 
posługiwać się telekinezą lub otacza je niewidzialna aura powodująca rozpuszczanie się 
żywych tkanek.  

Infinity kładzie nacisk na to by potwory łapać, celem przeprowadzania na nich badań, jednak 
czasem pojmanie jest zbyt niebezpieczne a zagrożenie że istota wydostanie się poza teren I-
846 tak wielkie, że żołnierze dostają rozkaz zabicia potwora. Wówczas, do znajdujących się 
głębiej na terenie Infinity Yards nowych laboratoriów wydziału, dostarczane są jedynie 
szczątki.  
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Infinity Arena 
Stadion Astropiłki położony w GeoCity na pograniczu Infinity Yards i Upperside. Wybudowany przez 

miasto w czasach prosperity, następnie przejęty przez korporację Infinity, która zarządza nim do dziś. 

Stadion może pomieścić do 80 tysięcy kibiców i jest uważany za jeden z najlepszych w tej części 

wszechświata. Oferuje bardzo wysoki standard i bezpieczeństwo oraz znakomite wyposażenie 

zarówno dla kibiców, jaki i drużyn.  

Parade Parade 
Parade Parade to zlokalizowana na terenie Golden Terrace hala, mieszcząca w środku najbardziej 

prestiżowy wybieg na którym prezentują się najlepsze modelki ubrane w kreacje największych 

projektantów. Ale Parade Parade to nie tylko sam wybieg, ale także potężne zaplecze na które 

składają się pomieszczenia w których kreatorzy przygotowują swoje kolekcje przed pokazem, 

garderoby w których wizażystki pracują nad wyglądem modelek, pomieszczenia techniczne dla 

mediów i osób obsługujących pokazy, rampy i podesty pozwalające na szybkie zmiany scenografii 

oraz ogromną, poprzetykaną lożami dla co bardziej znakomitych gości, widownię pozwalająca 

pomieścić kilkanaście tysięcy ludzi.  

 

To tutaj odbywa się co roku GEO Fashion Week, który jest największą i najbardziej 
prestiżową imprezą o profilu związanym z modą, jaka odbywa się na powierzchni Ash.  

Wielu projektantów – na przykład van Dries – nie prezentuje swoich kreacji nigdzie poza 
Parade Parade, uważając że żaden inny wybieg nie jest na tyle wspaniały by być godnym 
pokazu ich najnowszych dzieł. Czasem odbywają się tutaj koncerty największych gwiazd 
muzyki, zarówno tych z Ash jak i przyjezdnych spoza planety. Osobą najczęściej 
koncertującą na terenie obiektu jest wywodząca się z GEO-9 wokalistka Miko Eguchi.  
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Najciekawszym elementem architektonicznym i konstrukcyjnym Parade Parade jest sam 
wybieg, który jest ogromną rampą załadunkową, jakich używa się na kosmicznych 
lotniskowcach. Oczywiście rampa jest tak zaadaptowana, by wyglądem pasować do reszty 
budynku i standardów obowiązujących w środowisku projektantów. Największy cud znajduje 
się jednak pod rampą, a jest nim najnowocześniejszy model gravitera, sprawiający że rampa 
się unosi i można dowolnie regulować wysokość na jakiej ma się znaleźć. Graviter oraz 
system specjalnych zaczepów pozwala również rampie odłączać się od tylnej części wybiegu 
– technicy sterują nią wówczas, pozwalając by leniwie przepływała wokół części z widownią, 
tak by wszyscy widzowie mogli z bliska przyjrzeć się pięknym modelkom w najnowszych 
kreacjach.  

Plotki  

• Podobno dawno temu, zanim zamontowano na rampie specjalne systemy zabezpieczeń, 

podczas próby przed występem, jedna z modelek potknęła się i spadła z dużej wysokości z 

dryfującej w powietrzu rampy, ponosząc śmierć. Popularna wśród modelek plotka mówi o jej 

niespokojnym duchu, który krąży po Parade Parade, pragnąc niszczyć kariery projektantów i 

modelek poprzez powodowanie rożnych problemów przed występami.  

• Niektórzy technicy twierdzą, że podczas obchodów, kiedy sprawdzają stan techniczny 

urządzeń, zdarza im się natknąć na ubranych w dziwne kreacje nieznajomych. Owi intruzi 

zawsze szybko uciekają w jakieś boczne tunele i nie udaje się ich złapać – ma to świadczyć o 

ich świetnej znajomości topografii . Nie wiadomo kim mogliby być ci nieznajomi, ale wśród 

plotek słyszy się hipotezę że to oszalałe modelki i projektanci, których kariery zostały złamane 

po występie na tym wybiegu, i którzy żyją w zakamarkach i w na wpół zapomnianych 

pomieszczeniach budynku.  

Ogrody Vros 
Najpopularniejsze pośród high society GeoCity miejsce wypoczynkowe. Zostały zbudowane i 

zaprojektowane przez korporację GreenSeed jeszcze przed awarią terraformerów. Otoczone szczelną 

kopułą ze sztucznie wygenerowanym klimatem, pozwalającym na hodowlę najrzadszych okazów 

roślin z całego systemu. Wstęp na teren Ogrodów jest na tyle kosztowny, że ceny odstraszają 

zwykłych obywateli od obiektu.  

Na zapleczu kopuły stanowiącej Ogrody, mieści się niewielki zespół laboratoriów 
GreenSeed. Badania które się tutaj przeprowadza nie mają dużego wpływu na główne 
projekty firmy i są traktowane przez zarząd korporacji jako dodatkowa działalność, 
pozwalająca rozwijać się młodym naukowcom i przynosząca czasem jakieś niespodziewane 
korzyści. To właśnie w tych laboratoriach pracuje narybek, który po osiągnięciu pewnego 
poziomu wiedzy i zdobyciu uznania w oczach nadzorujących laboratoria naukowców, zostaje 
przeniesiony do obiektów będących częścią The Root na terenie GreenFields w Małym Bariz.  

Jest to jeden najlepszych punktów widokowych w całym GeoSands.  
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Plotki  

• Utrzymanie takiej konstrukcji jest niezwykle kosztowne. Podobno znaczna część mocy 

terraformera G4 jest przeznaczana na kontrolę klimatu pod kopułą.  

• Podobno Johna Vrosa, szefa korporacji GreenSeed znaleziono martwego na jednej z polan 

ogrodów kilka dni po awarii terraformerów.  

 

Smoczy Ogon 

 

W wąskim pasie między wielkimi fabrykami Pieca, a ziejącymi pustką dzielnicami Slumportu 
mieści się prawdziwy tygiel kulturowy. W ciasnych alejkach tłoczą się ludzie pochodzący z 
najodleglejszych zakątków galaktyki. Wejście w każdą z uliczek Smoczego Ogona jest jak 
wyprawa do innej części galaktyki.  

Mieszkańcy GEO-9 unikają tej dzielnicy. Tajemnicza i nieprzewidywalna, pełna obcych 
ludzi, obcych praw i nieznanych zagrożeń. Smoczy Ogon nigdy nie dostosował się do 
ogólnych zasad. Każda z małych społeczności preferuje załatwiać swoje sprawy na swoje 
tradycyjne sposoby. Natomiast mieszcząca się pod dzielnicą instalacja Geo-terraformera 4 
utrzymuje w niej zaskakująco wysoką temperaturę. Kłęby ciepłej pary unoszą się znad 
studzienek, pokrywając całą dzielnicę mgłą, dopełniając wrażenia egzotyki i tajemnicy.  

Bezpieczeństwo  

We mgle Smoczego Ogona czai się wiele zagrożeń. Od lat jest to nieformalna stolica 
półświatka. Na jego terenie ścierają się wpływy rodzin Syndykatu, a okrutne wojny gangów 
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co chwilę wstrząsają dzielnicą. Prostytucja i nielegalny handel kwitną na ulicach, a Uliczni 
Oficerowie boją się zapuszczać w co ciemniejsze uliczki.  

Klimat  

W odróżnieniu od pozostałych dzielnic GEO-9 w Smoczym Ogonie powietrze jest bardzo 
wilgotne a temperatura utrzymuje się w okolicach 10 do nawet 25 stopni. Częste, ciepłe 
deszcze nie są niczym niezwykłym dla mieszkańców tej dzielnicy.  

Klątwa Smoka  

Ze względu na tak odmienny klimat panujący w dzielnicy, bardzo wiele odwiedzających 
Smoczy Ogon osób zapada na specyficzny rodzaj gorączki. Wynika to głównie z 
nieprzystosowania do tak wilgotnego i gorącego powietrza oraz zanieczyszczonej pary 
unoszącej się z nielegalnych instalacji ciepłowniczych.  

Transport  

Wzdłuż Smoczego Ogona biegnie jedna z głównych trakcji kolejki miejskiej - A1 oraz na jego terenie 

krzyżuje się z drugą popularną trasą B1. Dodatkowo po ulicach jeżdżą wiecznie spóźniające się 

autobusy oraz łamiące wszystkie zasady ruchu, pędzące na złamanie karku riksze. Ze względu na korki 

i raczej wąskie, zaniedbane drogi w cieplejszych dzielnicach ludzie preferują rowery i skutery nad 

samochody. Na te ostatnie pozwalają sobie tylko dostawcy, bogacze lub pasjonaci.  

Obszary  

• Terraformer-4 - nadaktywny terraformer któremu dzielnica zawdzięcza swój unikatowy na 

skalę planety klimat.  

• Ogon - slums zbudowany pod nieużywaną autostradą 32. Serce przestępczej aktywności, ale 

też dom artystycznej bohemy miasta.  

• Aleje Tygrysów - największe targowisko w całej dzielnicy. Słynny na całe miasto targ na 

którym można kupić i sprzedać wszystko. Raz do roku odbywa się tutaj wspaniały Festiwal 

Smoków.  

• Smocza Łaźnia - najcieplejsze miejsce w całej dzielnicy. Osnuta mgłami, tajemnicami i 

egzotyczną mistyką.  

• Małe Bariz - elitarna dzielnica hoteli i rezydencji. Mieszkają tutaj głównie bossowie 

Syndykatu, szlachta z Bariz czy magnaci przemysłowi nie przepadający za zgiełkiem GeoCity.  

 

 

 

 



65 

  

65 

 

Obszary	Smoczego	Ogona	

Aleje Tygrysów 
Słynna na całe GEO-9 dzielnica egzotyki, handlu, usług i szemranych interesów.  

Historia  

Zbudowana pierwotnie jako osiedle mieszkaniowe dla służb utrzymania geo-terraformera G2 
i pracowników NuGen. Po katastrofie i zniszczeniu G2 dzielnica została ewakuowana. Proces 
rewitalizacji trwał na tyle długo, że budynki zostały nielegalnie zasiedlone przez mniejszości 
narodowe zamieszkujące w okolicach Ogona. Szybko powstały tam sklepy i małe zakłady 
idealnie wpisując się w klimat Smoczego Ogona. Wraz z imigrantami pojawiły się też 
wpływy Syndykatu, czyniąc z nowo zamieszkałej dzielnicy przestępczy przyczółek na terenie 
Pieca.  

Obecnie  

Aleje Tygrysów to dziwne połączenie mieszanki kultur, slumsu oraz pchlego targu. Położone 
między zniszczonym G2 oraz Labiryntem, są ulubioną bazą wypadową szabrowników, 
poszukiwaczy skarbów, łowców nagród, przemytników oraz agentów półświatka. Większość 
skradzionych, czy też pozyskanych dóbr przechodzi przez jedno z tygrysich targowisk. 
Dlatego też dzielnica utrzymuje się z pośredniczenia w handlu lub świadczenia usług. Nie 
brakuje tu wszelkiej maści domów rozrywek, tawern czy wynajmujących swoje usługi 
specjalistów: przewodników, kurtyzan, najemników, złodziei czy paserów. Klimat dzielnicy 
dopełnia fakt bezpośredniego połączenia kolejowego z portem kosmicznym Vayas Point.  

Klimat		

Aleje nie są tak ciepłe jak reszta Smoczego Ogona. Temperatura utrzymuje się powyżej zera, 
chociaż potrafi spaść poniżej -20 stopni. Wszystkie targowiska są jednak zbudowane wokół 
szybów termicznych zapewniających temperaturę co najmniej bliską zeru. Taka różnica 
temperatur, oraz bliskość ciepłej Smoczej Łaźni, powoduje praktycznie ciągłe opady oraz 
regularne burze. Stały się one kolejną wizytówką Alei Tygrysów.  

Prawo	w	dzielnicy		

Podobnie jak na terenie całego Smoczego Ogona i tutaj prawo GEO-9 nie jest przestrzegane. 
Ludzie żyją według prostych zasad, często sprowadzających się do starożytnej reguły oko-za-
oko. Jedyną formą władzy jest Syndykat i to jemu w ramach "podatków" mieszkańcy oddają 
lwią część swojego dochodu. 
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Miejsca godne uwagi  

• Nocny targ to kwintesencja całej dzielnicy. Największe nielegalne targowisko na terenie 

całego GEO-9. Można na nim kupić i sprzedać praktycznie wszystko, a z odrobiną znajomości 

– wszystkich.  

• Salon szczęścia – perełka całego Smoczego Ogona. Najsłynniejszy i najbardziej renomowany 

dom uciech w całym mieście, przyprawiony sporą dawką egzotyki.  

• Biuro firmy spedycyjnej Gorana Dragovicia - siedziba jednego z najbardziej znanych 

pośredników i poręczycieli szemranych interesów w GEO-9. Tu można załatwić poręczenie 

pożyczki czy spedycję niemal każdego towaru poza planetę bez zbędnych pytań.  

Wydarzenia godne uwagi  

Doroczny Festiwal Smoków – szalony korowód w którym uczestniczą mieszkańcy dzielnicy. 
Mieszanina tradycji i obrządków pochodzących z różnych kultur, zlana w jednym kolorowym 
pochodzie pełnym lampionów, przebierańców i muzyki.  

Małe Bariz 

Historia  

Małe Bariz powstało na zlecenie Joan Voy, ekscentrycznej szlachcianki posiadającej kilka 
fabryk na terenie Furnasu. Ten pełen architektonicznego przepychu kompleks wieżowców, 
ogrodów oraz fontann miał być jej rezydencją podczas częstych wizyt na Ash.  

Budowa kompleksu została przerwana przez awarię terraformerów. Joan Voy postanowiła 
wycofać kapitał z upadającej planety i tym samym sprzedać wszystkie nieruchomości w 
GEO-9 i innych miastach Ash.  

Obecnie 

Dzisiaj Małe Bariz to najdroższa dzielnica całego miasta. Utrzymanie ogrzewanych od 
zewnątrz budynków i ogrodów pochłania gigantyczne ilości energii. Jej mieszkańców jednak 
stać na utrzymanie tak kosztownego miejsca. Mieszkają tutaj główni udziałowcy korporacji 
wraz z rodzinami, głowy przestępczych syndykatów, dyplomaci czy Barizyska szlachta.  
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Bezpieczeństwo  

Małe Bariz jest, po Infinity Yards, najbezpieczniejszą dzielnicą GEO-9. Ulic pilnują 
prywatne siły porządkowe, a dodatkowo każdy liczący się mieszkaniec utrzymuje swoje 
prywatne siły ochrony. Można przez to odnieść wrażenie, że cała dzielnica szykuje się do 
wojny, czy oblężenia. Częstym widokiem na ulicach są patrole uzbrojonych strażników, 
nierzadko wyposażonych w pancerze wspomagane. Po drogach poruszają się głównie 
opancerzone limuzyny i transportery.  

Ogon 
Główna dzielnica Smoczego Ogona położona wzdłuż starej autostrady 32 i obecnie nieczynnej trakcji 

kolejowej wschód-zachód.  

Historia  

Pierwotnie Ogon był planowany jako teren zarezerwowany pod komunikację. Wielopasmowa 
autostrada oraz linia szybkiej kolei stanowiły główne sposoby transportu między GeoCity a 
resztą Ash. Również tutaj znajdowały się stacje załadunkowe, ładujące towar pochodzący z 
Portu na wagony. Pod autostradą ciągnęły się wielkie rury terraformerów, służące do przesyłu 
ciepłego paliwa. To właśnie dzięki nim dzielnica zyskała swoją nazwę.  

Niespodziewanie, ta mocno zabudowana strukturami komunikacyjnymi, bardzo głośna i dość 
cuchnąca dzielnica, szybko wypełniła się ludźmi. Niskie ceny gruntu zachęciły niezamożne 
mniejszości narodowe do osiedlenia się na terenie Ogona, natomiast łatwy dostęp do 
głównego węzła komunikacyjnego był okazją której Syndykat nie mógł przepuścić. Uczyniło 
to z Ogona ówczesną, najgorszą dzielnicę w GEO-9.  

Ogon obecnie  

Po spadku temperatury, opinia o Ogonie powoli zaczęła się zmieniać. W Piecu zamykano zakłady, 

Port zamarzł zapełniając się na wpół wyludnionymi ruinami a lodowate powietrze wdzierało się do 

wszystkich zakątków miasta - z wyjątkiem Smoczego Ogona. Bliskość instalacji grzewczych, kiedyś 

postrzegana jako źródło hałasu, smrodu i wszelkich zanieczyszczeń, teraz stała się pożądanym 

błogosławieństwem. Temperatura nie jest tutaj bardzo wysoka, lecz nigdy nie spada mocno poniżej 

zera. Domy ogrzewane są najczęściej nielegalnie, za pośrednictwem kontrolowanych przez Syndykat 

czy gangi, umieszczonych na głównej instalacji, nieautoryzowanych rozdzielaczy.  

Bohema  

Nie do końca wiadomo czemu, ale w ciasnych i ciemnych domach Ogona kwitnie sztuka: 
artyści upodobali sobie lokalne bary i kawiarnie, większość zespołów muzycznych 
rozpoczyna swoją karierą na małych scenach Ogona. Złośliwi twierdzą, że głównym 
powodem powstania lokalnej bohemy jest "Ogonówka" - łatwo dostępna, lokalnie pędzona 
wódka.  

Czyni to z Ogona miejsce w którym łatwo spotkać wszelkiej maści dziwaków, artystów i 
odszczepieńców. Budynki często są pokryte kolorowymi grafikami, na ulicach odbywają się 
nieplanowane występy, a w knajpach rozbrzmiewa eksperymentalna muzyka.  
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Młodzi ludzie często szukają w Ogonie ucieczki od szarej rzeczywistości nie raz znajdując ją 
w postaci poezji, muzyki, alkoholu, narkotyków czy seksu.  

Istotne miejsca  

• Autostrada 32 - cały czas, opierając się na potężnej konstrukcji, góruje nad dachami 

większości budynków. Obecnie stoi nie używana, pokryta grubą warstwą lodu i śniegu.  

• Zielny Dach - położony na uboczu zakątek Ogona w którym zbiera się okoliczna bohema. 

Wchodząc pod Zielny Dach ma się wrażenie przejścia do innego świata - zatopionego w 

pachnących kadzidłach i narkotycznych ziołach przybytku filozofii, mistyki, poezji, tańca i 

sztuki.  

Smocza Łaźnia 
Tropikalna, ciesząca się złą sławą, dzielnica w sercu skutego lodem miasta.  

Historia  

Przed zlodowaceniem Smocza Łaźnia nie istniała, była jedynie niczym nie wyróżniającą się 
częścią Smoczego Ogona. Jedynym elementem wyróżniającym Łaźnię od reszty dzielnicy 
była znajdująca się tutaj Stacja Kontroli Termoprzepływu i Plazmy - jedna z głównych stacji 
diagnostycznych Geo-terraformera G4.  

Po globalnej awarii terraformerów, kiedy cała planeta zaczęła zamarzać, terraformer G4 
niespodziewanie zwiększył wydajność. Okoliczna instalacja nie byłą przygotowana na takie 
obciążenie, więc władze postanowiły uwolnić część ciepła przez awaryjne kanały znajdujące 
się przed główną magistralą. Kanały te znajdowały się na terenie Smoczej Łaźni. 
Temperatura momentalnie wzrosła, powodując początkowo wiele protestów społecznych, 
jednak z czasem stała się akceptowaną wizytówką dzielnicy.  

Obecnie  

Wiecznie padający deszcz występujący na przemian z gęstą mgłą, jest wizytówką Smoczej 
Łaźni. Zalegający na dachach drapaczy chmur śnieg, topi się i opada pod postacią ciepłego 
deszczu. W cieniu wysokich budynków, w osnutych chemiczną parą alejkach kryją się 
sekrety tej dzielnicy. Przez rzadkie zaludnienie, spowodowane ryzykiem zatrucia oparami, 
zasłynęła ona jako dom mistyków, dziwaków, odludków i rzeczy niesamowitych.  

Smocza klątwa  

Tropikalny klimat i chemikalia uwalniane z instalacji powodują kompleks chorobowy 
nazywany potocznie Smoczą Klątwą. Do częstych objawów Klątwy należą: halucynacje, 
gorączka i niestrawność. Stali mieszkańcy Łaźni przywykli do lekko toksycznej atmosfery, 
lub noszą maski ochronne zabezpieczające przed zatruciem. Przypadki Smoczej klątwy są 
odczuwalne na terenie całego Smoczego Ogona, jednak odmiana występująca w Łaźni jest 
zdecydowanie najsilniejsza.  
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Halucynacje powodowane zatruciem toksycznymi wyziewami mocno przyczyniły się do 
ponurej reputacji dzielnicy. Nieprzygotowani odwiedzający często padają ofiarą swojej 
wyobraźni, widząc nieistniejące rzeczy w ciemnych alejkach dzielnicy.  

Mroczne tajemnice, szemrane interesy  

Stare powiedzenie mówi: "Nic co zobaczyłeś w Łaźni, nie zdarzyło się naprawdę". Wzięło się 
ono zarówno od efektu Klątwy, jak i od przestępczej i spiskowej aktywności na terenie Łaźni. 
Mieszkańcy tej dzielnicy mają tendencję do nie zwracania uwagi na dziwne kształty w 
ciemności czy nie zauważania wojen gangów. Cecha ta czyni z Łaźni idealne miejsce dla 
przestępców, spiskowców, kultystów oraz innych ludzi poszukujących spokoju i odrobiny 
anonimowości.  

Miejsca godne uwagi  

• Stacja Kontroli Termoprzepływu i Plazmy - największy ośrodek diagnostyczny zajmujący się 
utrzymaniem ruchu większości geo-terraformerów.  

• Klinika naturalna Shen - pracownia znanego farmaceuty i uzdrowiciela, starego Shena Woo.  
• Siarkowe Źródło - klub i spa w jednym. Słynny z gorących zbiorników z rzekomo leczniczą, 

wzbogaconą chemicznie wodą i nienajgorszego jedzenia.  

Plotki  

• Nie ma dzielnicy w GEO-9 o której krążyło by tyle plotek i legend. Dzielnica jest 
pełna opowieści o tajemniczych mordercach, sektach, potworach Hordy czających się 
w ciemności, cudownych uzdrowieniach i wielu innych. Przerażające jest jednak to, że 
znaczna część z tych niesamowitych historii zawiera ziarnko prawdy.  
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Ważne	miejsca	Smoczego	Ogona	

 

Nocny targ 
Popularne powiedzenie głosi, że Aleje Tygrysów budzą się w nocy. To właśnie dzięki takim miejscom 

jak Nocny Targ zawdzięczają swoją opinię.  

W ciasnych uliczkach, pod oszronionymi dachami, mieści się prawdziwy ludzki ul. Dziesiątki 
straganów zastawionych przeróżnymi towarami tworzy kolorowy labirynt, pachnący ciepłym 
jedzeniem, perfumami i ludzkim potem. Całość brzmi nieprzerwanym gwarem kupujących, 
gapiów, ludzi proszących o wsparcie i sprzedawców zachwalających swoje towary. Między 
straganami można zobaczyć grupki ludzi skupionych na grze w kości czy karty, żebraków 
proszących o jałmużnę, czy mieszkanki domów uciech reklamujące swoje usługi.  

Tutaj znajdują się takie miejsca jak sklep Wielkiego Tsu, Salon szczęścia madame Sofii czy 
niesławny bar Czarny Lód.  

Nielegalne instalacje termiczne 
W całym GEO-9 znajduje się kilkadziesiąt nielegalnych instalacji termicznych, zapewniających 

ludziom ciepło poza wiedzą rządu i inżynierów obsługujących geo-terraformery. Niektóre z tych 

instalacji mają formę nielegalnych - zasilających niewielkie, prywatne instalacje grzewcze - 

podpięć do głównych magistrali ciepłowniczych miasta, inne to z kolei spore szyby termiczne.  

Owe szyby termiczne nie są niczym innym, jak ziejącymi w ziemi, zabezpieczonymi 
stalowymi kratownicami, sporych rozmiarów dziurami, na których dnie biegną oddające 
ciepło elementy geo-terraformerów. W skali makro (ilości energii i ciepła generowane 
przez maszyny) ubytek energii powodowany przez szyby jest niewielki, jednak 
wystarczająco duży by znacząco podnosić temperaturę otoczenia w promieniu 
kilkudziesięciu metrów wokół. Najwięcej tego typu nielegalnych instalacji znajduje się na 
terenie Smoczego Ogona, szczególnie zaś Smoczej Łaźni. To właśnie szyby termiczne, 
obok samej instalacji geo-terraformera, przyczyniają się do istnienia specyficznego 
mikroklimatu na terenie tej dzielnicy miasta.  

Plotki  

• W Smoczej Łaźni znaleźć można kilkunastu mieszkańców, którzy twierdzą że widzieli jak 
gangi lub Syndykat pozbywają się ciał, wrzucając je do szybów termicznych.  

• Rząd nie zawraca sobie głowy największymi szybami termicznymi, jako że stały się one w 
wielu miejscach centrami skupiającymi lokalne społeczności. Ubytek energii jest zbyt 
mały, by władze chciały ryzykować niepokoje społeczne i uliczne rozruchy, jakie 
niewątpliwie wybuchłyby w razie likwidacji nielegalnych instalacji.  
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Plotki  

• Od kilku miesięcy w dzielnicy nie widziano cyngli żadnej z rodzin Syndykatu. Wszyscy 
obawiają się że chwila ciszy to wstęp do kolejnej wojny gangów.  

• Na Targu kupisz wszystko, łącznie z innymi ludźmi. Jeżeli wiesz gdzie pytać kupisz organy, 
implanty z drugiego obiegu czy niewolników.  

• Na terenie targu ukrywają się kultyści Bogów Hordy. Pod przykrywka sklepów i barów 
odprawiają swoje plugawe rytuały.  

Autostrada 32 
Autostrada 32 to potężna, dziś nieużywana ze względu na brak środków do jej utrzymania, wstęga 

przecinająca wszystkie dzielnice GEO-9. Zbudowano ją jako alternatywę dla przeciążonej ilością 

pasażerów kolei miejskiej, i dobrze pełniła swoją funkcję do czasu recesji.  

Autostrada to kilkunastopasmowa pętla, zbudowana na potężnych filarach sięgających 
nierzadko powyżej okolicznych budynków. Część z tych filarów pełni także funkcję 
budynków mieszkalnych, a w czasach swojej świetności to w nich mieściły się stacje paliw i 
„przydrożne” bary i restauracje. Niestety ta gałąź przemysłu, kwitnącego dzięki istnieniu 
autostrady, bezpowrotnie przepadła, a dawne pomieszczenia lokali i stacji świecą dziś 
lodowatą pustką.  

Autostrada zyskała swoją nazwę nie dlatego że jest trzydziestą drugą autostradą w GEO-9, ale 
dlatego że posiada 32 rozjazdy prowadzące w dół, do trzewi miasta. Trzydziestka dwójka to 
jedyna autostrada jaką kiedykolwiek posiadało miasto. Jest kojarzona głównie z Ogonem, 
jako że najwięcej zjazdów na poziom gruntu znajduje się w tej części miasta.  

Plotki  

• Podobno streetracerzy pragnący nieco większej dawki adrenaliny niż zazwyczaj, zapuszczają 
się na autostradę przełamując blokady. Nie raz i nie dwa przechodnie byli świadkami 
spadających z nieba samochodów pechowców, których umiejętności prowadzenia nie 
wystarczyły aby przeżyć wyścig.  

• Powiadają że na powierzchni autostrady żyją jakieś nomadyczne grupy, schodzące do miasta 
tylko nocami w poszukiwaniu żywności. Są tacy którzy mówią też o porwaniach 
dokonywanych przez tych ludzi.  

Salon szczęścia madame Sofii 

Salon Szczęścia i jego mieszkanki  

Salon Szczęścia funkcjonuje już od wielu lat, wciąż nie zmieniając swojej właścicielki. Dla 
zamieszkujących go kobiet i dziewczynek jest on nie tylko domem, ale i szkołą. Madame 
Sofia - właścicielka przybytku - od wielu lat roztacza opiekę nad sierotami w których 
dostrzeże talent, pozostałym nie poświęcając nawet mrugnięcia okiem. Samodzielnie 
wychowując domowniczki od małego uczy je tańca, obycia, wiedzy o sztuce, polityce, 
wojnie, oraz pomaga wykształcić talenty takie jak snucie opowieści, malarstwo, czy smykałka 
do gier logicznych. Te, które ukończą nauki i dorosną do odpowiedniego wieku (na ogół 18-
19 lat) mogą rozpocząć swą spłatę długu za przeżyte dni.  
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Na ogół znajdują bogatych sponsorów i wpływowych ludzi, którzy chętnie płacą za ich 
towarzystwo, rozmowy i zabawianie, a także składają im podarunki. Nie należy jednak mylić 
dziewczyn Madame Sofii z prostytutkami, bowiem ich ciało nie jest wystawiane na sprzedaż, 
a co najwyżej z chęci dzielone z najbardziej wpływowym, stałym sponsorem, tzw. 
mecenasem. Sama Madame Sofia podkreślała zresztą nie raz, że jej dziewczęta to żywe dzieła 
sztuki, nie zaś towar na sprzedaż.  

Większość dziewczyn Madame Sofii umila czas członkom różnych gangów Syndykatu, 
wpływowym politykom, czy też bogatszym członkom Infinity. Przy całym chaosie 
panującym na Ash nie deklarują sympatii względem żadnego stronnictwa, równocześnie 
pozostając nietkniętymi, a nawet chronionymi przez swoich sponsorów. Rzadko znajdują się 
zazdrośni rywale, ponieważ Madame stara się by żadna z dziewczyn nie obracała się w zbyt 
wielu odmiennych od siebie środowiskach. Ona jedyna, znana jako najcenniejsza towarzyszka 
ze wszystkich w Salonie, nie krępuje się przebywać z najzacniejszymi przedstawicielami 
każdej ze stron. Ci zaś z szacunku nigdy nie przynoszą jej wstydu.  

Umiejscowienie  

Dla wielu położenie Salonu Szczęścia Madame Sofii wciąż pozostaje zagadką - w jaki 
sposób tak bogaty i szanowany przybytek znalazł swoje miejsce w głośnym i brudnym 
Nocnym Targu? Widocznie jednak Madame Sofia wiedziała co robi ponieważ jej salon od lat 
stoi nie niepokojony, a zamieszkujące go dziewczęta opływają w luksusy.  

Być może to panujące w GEO-9 konflikty skłoniły Madame Sofię do założenia przybytku w 
takim miejscu. W końcu pozostaje na terenie neutralnym. Co więcej teren ten 
najprawdopodobniej nie stanie się w najbliższym czasie celem żadnej ze stron, w związku z 
czym Salon Szczęścia nie musi się martwić o problemy z jakimikolwiek klientami. Nie 
przeszkadza na pewno też to, że dla Madame jest to idealne miejsce do rozglądania się za 
nowymi dziewczynkami do Salonu.  

Madame Sofia  

Madame Sofia jest założycielką i właścicielką Salonu Szczęścia. Równocześnie jednak 
Madame jest jego najsłynniejszą pracownicą - w GEO-9 znana jest jako towarzyszka 
najwyżej postawionych. Trudno powiedzieć jak długo już Madame utrzymuje swoją 
doskonałą reputację. Dla wielu obiektem zdziwienia jest, że licząca sobie tyle lat kobieta 
pozostaje tak długo przykładem klasycznego piękna i wdzięku. Salon Szczęścia istnieje już 
bowiem w GEO-9 od kilku dziesięcioleci. Mało kogo stać na towarzystwo Madame, jednakże 
jej wieczna obecność w mieście stanowi przedmiot wielu plotek. Powszechnie znane są dwie 
główne teorie co do jej sekretu:  

• Pierwsza głosi, że w rzeczywistości na przestrzeni lat posadę Madame zajmowały 
kolejne i kolejne dziewczyny z Salonu. Nową Madame miała zostawać zawsze 
najbardziej utalentowana i najlepiej usytuowana w towarzystwie GEO-9 mieszkanka 
Salonu. Minusy tej teorii są dwa. Po pierwsze nie wiadomo co miałoby się dziać z 
byłymi właścicielkami Salonu. Po drugie, większość osób nie przypomina sobie by 
kiedykolwiek Madame nosiła imię inne niż Sofia. Ten drugi minus oczywiście może 
być częścią tajemnicy utrzymywanej przez kolejne właścicielki Salonu. Fakt, że 
Madame towarzyszy tylko nielicznym sprawia, że ciężko stwierdzić jaka jest prawda.  

• Druga teoria jest nieco mniej 'naturalna'. Niektórzy twierdzą, że Madame nie jest 
zwykłym człowiekiem i tym tłumaczą jej długowieczność i urodę. Przez niebycie 
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zwykłym człowiekiem rozumiane są zaś przeróżne już rzeczy. Jedni mówią, że może 
ona posiadać dar od Mrocznych bogów, inni że jej ciało jest jedynie sztuczną 
powłoką.  

Plotki 

• Niektórzy twierdzą, że Madame jest tylko agentką i szpiegiem znacznie bardziej wpływowej 
figury, której to regularnie dostarcza informacje zebrane od swoich podopiecznych. Dla kogo 
jednak dokładniej pracuje? Teorii jest zbyt wiele by je wymienić.  

• Podobno wiele mieszkanek Salonu z niezdrową zazdrością spogląda na jedną z bardziej 
utalentowanych dziewczyn - Irię. Iria podobno, mimo obcego pochodzenia, obdarzona jest 
przez Madame specjalnymi względami. Zwolennicy pierwszej z teorii co do tożsamości 
Madame mówią nawet, że konflikt zaognia rywalizacja o przejęcie zwierzchnictwa nad 
Salonem.  

Zielny Dach 
W labiryncie ciasnych uliczek Ogona mieści się wiele klubów, pubów, świetlic, palarni 
narkotyków i amatorskich teatrów. Zielny Dach na pierwszy rzut oka nie różni się specjalnie 
od pozostałych miejsc, z wyjątkiem faktu że umiłowała go lokalna bohema. Cieszy się 
reputacją miejsca w którym spotykają się artystyczne elity całego Ogona.  

Wygląd i klimat  

Dach to sieć ciasnych korytarzy i przylegających do nich niewielkich pokoi. Każde 
pomieszczenie umeblowane jest w inny, często mocno przypadkowy sposób. W całym lokalu 
unosi się zazwyczaj dość gęsty, ziołowy dym. Na sofach, plecionych pufach, otomanach czy 
podłodze przesiadują goście, zaciągając się dymem, pijąc Ogonówkę, prowadząc długie 
dyskusje, słuchając muzyki, czy oddając się różnym formom medytacji lub rozrywki.  

Częstym zjawiskiem są spontaniczne koncerty, przemówienia lub próby agitacji politycznej. 
Do popularnych tematów należą: religia, polityka, metafizyka, sztuka, natura człowieka i 
szeroko pojęty sens życia.  

Specyficzna atmosfera odurzenia oraz elitarystyczna reputacja czynią z tego miejsca jedno z 
głównych pól działania wszelkiej maści sekt i radykalnych ugrupowań.  

Znani bywalcy Dachu  

• "Lord" Henry Wire - samozwańczy filozof, utracjusz i syn bogatego rodu. Klasyczny przypadek 
młodego szlachcica który wpadł w pułapkę bohemy. Popularny ze względu na cyniczne 
poczucie humoru, ostentacyjnie propagowanie amoralności oraz pański gest.  

• TReFormer - zespół muzyczny grający odmianę psychodelicznego rocka i muzyki 
elektronicznej. Nawołują do życia zgodnego z naturą, uwolnienia się od ucisku korporacji oraz 
zakończenia wojen. Ze względu na liczne antyrządowe hasła zawarte w ich piosenkach, 
zespół ma oficjalny zakaz grania w miejscach publicznych. Pojawia się na większości 
nielegalnych koncertów odbywających się na terenach przylegających do geo-terraformera 
G2.  
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• Kazue Gendo - miłośnik malarstwa, poezji, narkotycznych ziół i filozofii. Znany również jako 
Mistrz Gendo - osnuty złą sławą mistrz tortur i przesłuchań należący do Czarnego Smoka. Pod 
Dachem przebywa zawsze w obstawie kilku cyngli.  

• Miria Löwe - działaczka społeczna, poetka i piewczyni socjalistycznych idei zakładających 
pełną opiekę socjalną, zniesienie własności prywatnej i pracę dla osiągnięcia generalnego 
dobrobytu.  

Plotki  

• Podobno pierwotna nazwa klubu brzmiała Zielony Dach, jednak litera "o" odpadła i zamiast ją 
naprawić, zmieniono nazwę miejsca.  

• Dach opłaca kilku Oficerów GEO-9 by ci zapewniali mu ochronę oraz trzymali swoich kolegów 
z daleka od klientów Dachu.  

• Podobno właścicielem Dachu jest klan Czarnego Smoka.  

Czarny Lód 
Czarny Lód znajduje się na obrzeżach Nocnego Targu, w Alei Tygrysów. Jego nazwę przypisuje się 

wielu czynnikom, głównie zaś jego konstrukcji. Bar ten w znacznej części zbudowany jest z 

wykorzystaniem brył lodu, łącznie z częścią umeblowania. Ci którzy nigdy nie byli w środku mogliby 

pomyśleć, że tak ciekawe miejsce musi być co najmniej ekskluzywne. Nic bardziej mylnego - 

wewnątrz Czarnego Lodu jest najzwyczajniej zimno, gładkie zaś niegdyś ściany i stoły od dawna 

pokryte są odpryskami o których poprawienie nikt się nie troszczy. Budynek został zbudowany tak by 

fragmenty ścian oddzielających wnętrze baru od ulicy mogły dawać umiarkowaną możliwość 

patrzenia przez nie. Miało to kojarzyć się ze zjawiskiem czarnego lodu - niewidocznego dla oka. W 

rzeczywistości jednak ściany Czarnego Lodu są wystarczająco porysowane i zanieczyszczone by w 

środku można było dostrzec co najwyżej rozmyte sylwetki.  

 
Jeszcze kilka lat temu bar znajdował się w nieco lepszym stanie ze względu na protekcję 
rodziny Czarnego Smoka, której członkowie chętnie odwiedzali ten przybytek. Jego reputacja 
uległa jednak gwałtownej zmianie po wynikłej wewnątrz strzelaninie między mafią, a 
Ulicznym Oficerem Jackiem Zahnem. Od tamtego czasu w lodowych ścianach baru znajduje 
się wiele kul, ludzie Czarnego Smoka unikają zaś baru pozwalając mu popadać w coraz 
większą ruinę. Dopiero niedawno większe ilości klientów zaczęły znów odwiedzać Czarny 
Lód, który w ciągu ubiegłych lat stał się ulubionym przybytkiem pomniejszych 
rzezimieszków i złoczyńców.  

Plotki  

• Ludzie zwykli różnie tłumaczyć nazwę baru. Niektórzy uważają, że chodzi tylko o lód z którego 
jest skonstruowany, inni doszukują się powiązania nazwy z Czarnym Smokiem. Młodsi 
bywalcy Alei Tygrysów kojarzą nazwę z masakrą jaka miała w nim miejsce.  

• Istnieją także teorie, że przybytek ten jeszcze za czasów znajdowania się pod protekcją mafii, 
posiadał sporą piwnicę będącą kryjówką dla zorganizowanej grupy programistów pracujących 
dla Syndykatu nad ochroną ich danych i komputerów. Mieli oni opracować niezawodny 
system zwalczający wszelkich hakerów i włamywaczy.  

• Zwolennicy powyższej teorii domniemają też, że działanie piwnicy zostało wznowione odkąd 
pojawili się CortexCrackers siejąc zagrożenie dla każdego człowieka korzystającego z Cortexu. 
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Jeszcze inni twierdzą, że system likwidacji nieproszonych gości stworzony przez działającą tu 
niegdyś grupę wymknął się spod kontroli i sam jest odpowiedzialny za niedawne morderstwa 
na użytkownikach Cortexu.  

 
Siarkowe Źródło 
Siarkowe Źródło to j eden z najstarszych i najbardziej eleganckich salonów spa i klubów jednocześnie, 

znajdujących się na terenie GEO-9. Źródło składa się z dwóch części otwartych dla wszystkich 

chętnych skorzystać z usług oferowanych przez to miejsce. Całość jest sporych rozmiarów, 

trzypoziomowym, przysadzistym budynkiem, zaprojektowanym tak by wyróżniać się na tle 

zabudowań Smoczej Łaźni. Zaplecze administracyjne Źródła jest ulokowane na trzecim piętrze, ponad 

restauracją części spa i halą taneczną części klubowej.  

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że właścicielem klubu jest Klan Platynowej Czapli.  

Klub, spa i restauracja  

Popularniejsza wśród młodzieży część Siarkowego Źródła jest dobrze wyciszonym klubem, 
wyposażonym w bar, pokaźny dyskotekowy parkiet i kilkadziesiąt stolików oraz osobne loże. 
Co pięć dni odbywają się tutaj prestiżowe w środowisku klubowiczów imprezy, na które są 
zapraszani znani didżeje pochodzący z różnych planet. Najbardziej charakterystycznym i 
wyróżniającym klub spośród dziesiątek innych elementem, jest niewątpliwie pięć 
podświetlanych basenów/sadzawek z gorącą, rzekomo leczniczą wodą, pochodzącą ze źródeł 
termalnych znajdujących się pod Siarkowym Źródłem. W owych basenach/sadzawkach 

Ogonówka 
Pędzony głównie na  terenie Ogona, wyjątkowo silny bimber. Ogonówkę pędzi się z biomasy 

żywieniowej wzbogacanej cukrem. Swoją nazwę zyskała dzięki temu, że na terenie Ogona średnio 

co czwarte mieszkanie to prywatna gorzelnia, zaopatrzona w aparaturę domowej roboty. Uliczni 

Oficerowie swego czasu, z zawziętością godną lepszej sprawy, likwidowali punkty produkcji 

Ogonówki, jednak tendencja do wyrastania nowych bimbrowni niczym grzybów po deszczu, 

skutecznie zniechęciła ich do długotrwałej krucjaty przeciwko bimbrownikom.  

Ogonówka to najtańszy i najbardziej rozpowszechniony, pośród biedniejszej części 
mieszkańców GEO-9, alkohol. Jest on dostępny w szerokim obiegu.  

 



76 
  

76 
 

goście mogą się nie tylko bawić, bowiem właściciele ustawiają czasem w nich specjalne 
stoliki, powodując że stają się one swego rodzaju lożami dla gości.  

Część w której częściej pojawiają się starsi goście, jest salonem spa ulokowanym na parterze i 
elegancką restauracją znajdującą się na piętrze. Spokój gościom gwarantują świetnie 
wyciszone wnętrza oraz dyskretna ochrona, przyjmująca postać zaawansowanych systemów 
monitorujących oraz nie rzucających się w oczy, profesjonalnie przeszkolonych ochroniarzy.  

Salon spa na parterze słynie z gorących zbiorników z rzekomo leczniczą, wzbogaconą 
chemicznie wodą. Woda ma pochodzić wprost z termalnego źródła znajdującego się pod 
budynkiem. Salon oferuje bardzo szeroką gamę zabiegów, przeprowadzanych przez 
najwyższej klasy specjalistów, dzięki czemu jest bardzo popularny wśród bogatych elit 
miasta.  

Część podziemna  

Oficjalnie część podziemna Siarkowego Źródła to jednopoziomowa piwnica, w której 
znajdują się studnie głębinowe i aparatura pompująca wodę z podziemnych źródeł 
termalnych. Jedna ze znajdujących się tam studni nie jest jednak tym na co wygląda – tak 
naprawdę to szyb zaopatrzony w platformę windową, którą wtajemniczeni mogą przyzwać z 
głębi i zjechać nią kilkanaście metrów niżej, do podziemnej kawerny pełnej sadzawek z 
gorącą wodą.  

Owa znaleziona podczas drążenia studni do źródeł kawerna, została poszerzona oraz 
zagospodarowana. Zbudowano w niej pomosty, zainstalowano specjalistyczna aparaturę, 
wydrążono tunele wentylacyjne i zamaskowano tak, by nie można było jej znaleźć. Wszystko 
to z powodu rozpoczęcia w niej uprawy paru odmian ciepło i wodolubnych roślin które nie 
mogłyby być hodowane w normalnych warunkach panujących na Ash, a stanowiących 
podstawę kilku drogich i trudnych do wyprodukowania narkotyków. Dzięki zainwestowaniu 
w tę podziemna uprawę, Klan Platynowej Czapli w dużym stopniu uniezależnił się od dostaw 
spoza planety, co pozwoliło klanowi na zwiększoną produkcję narkotyków. A to powoduje 
coraz większe zyski. W związku z powyższym Siarkowe Źródło jest dla Platynowej Czapli 
bardzo ważne, zaś jego utrzymanie i ochrona stanowią najwyższy priorytet.  

Plotki  

• W ukrytej części hodowlanej znajduje się nie tylko uprawa, ale także destylarnia oraz 
aparatura do rafinacji i produkcji narkotyków. Owa aparatura jest podłączona do pomp 
cyrkulacyjnych, zapewniających obieg wody ze źródeł, w sadzawkach znajdujących się w 
części klubowej Siarkowego Źródła. Podczas większych imprez poprzez aparaturę, do 
sadzawek, jest pompowana pewna ilość narkotyków. Bawiący się w sadzawkach ludzie 
zawsze podczas wygłupów nałykają się wody, dzięki czemu narkotyki trafiają do ich 
organizmów. Nie są to dawki które mogą powodować odurzenie, ale powoli uzależniają 
osoby od narkotyku, powodując że prawdopodobieństwo że sięgnie ona – niby z ciekawości - 
po używki jest o wiele większe.  

• Jakiś czas temu w Siarkowym Źródle pojawiła się trzyosobowa, rządowa inspekcja 
kontrolująca sprawność urządzeń do pompowania wody znajdujących się w piwnicy. Takie 
inspekcje to standard i Źródło już nie raz je przechodziło, jednak tym razem zdarzył się 
wypadek. Jeden z inspektorów pośliznął się i wpadł do studni głębinowej, skręcając sobie 
kark. Bojąc się o szczegółowe dochodzenie w sprawie śmierci, które pociągnęłoby za sobą 
skrupulatną inspekcję pomieszczeń i możliwość demaskacji podziemnych upraw, pozostała 
dwójka inspektorów została zlikwidowana na miejscu, a ich ciał zostały porzucone w Lodowej 
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Galerii. U.O. GEO-9 prowadzą w sprawie zniknięcia trójki inspektorów dochodzenie, a 
Siarkowe Źródło jest mocno przez nich łączone z zaginięciem ekipy inspektorów. W związku z 
tym na mieście słychać wiele plotek na ten temat.  

Wielki Tsu 
Leżący na terenie Nocnego Targu sklep Wielkiego Tsu, jest największym i najlepiej zaopatrzonym 

sklepem z bronią w całym GEO-9. Można tutaj znaleźć nie tylko najnowocześniejsze karabinki 

plazmowe i inny sprzęt tego typu, ale również dużo starsze modele broni – zarówno plazmowej jak i 

konwencjonalnej, a nawet archaiczne i bardzo drogie modele liczące sobie setki lat – oczywiście 

wszystko jest sprawne i gotowe do użycia. Jeśli ktoś woli broń białą, Tsu i dla niego ma ogromny 

wybór wszelkiej maści narzędzi do zadawania śmierci. Sklep działa oczywiście legalnie, a sam Tsu ma 

wszystkie wymagane pozwolenia i certyfikaty na oprowadzenie działalności. Oczywiście kupić tutaj 

broń mogą tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Co ciekawe, Tsu sam prowadzi swój interes, nie zatrudniając ani jednego pracownika. Pytany 
o to powiada, że ufać nie może nawet sobie, a co dopiero innym ludziom.  

Wielki Tsu  

Sam Wielki Tsu  wcale wielki nie jest. To raczej mikrej postury, pięćdziesięcioletni Azjata. 
Duże, odstające od czaszki uszy oraz ogromne archaiczne okulary z grubymi szkłami, 
sprawiają że jest postacią na tyle charakterystyczną, że nie sposób pomylić go z kimkolwiek 
innym. Pytany o to, dlaczego zamiast nosić starożytne okulary nie wmontuje sobie w oczy 
cybersoczewek, odpowiada, że jego własne organy są zawodne, jak więc może liczyć na to że 
wszczepione w jego ciało części będą działać prawidłowo? W związku z wyznawaną filozofią 
życiową, Tsu nie posiada żadnego cyberulepszenia i jest pozbawiony nawet sprzęgu.  

Pomimo swojej niechęci do cybernetycznych implantów, Wielkiemu Tsu jest nie po drodze z 
Cyberpurytanami, powiada bowiem że jego własna, wykształcona przez lata doświadczeń, 
filozofia życiowa jest pełna luk i nieścisłości, jak więc może przyjąć za prawdziwą i 
kompletną czyjąś filozofię, skoro nie opiera się na doświadczeniach jego życia?  

Nielegalna działalność  

Tsu w zasadzie nie robi nielegalnych interesów. Przynajmniej nie z żadnymi przestępcami. 
Członkowie gangów czy Syndykatu, którzy chcieliby od Tsu kupić coś nielegalnie, raczej nie 
mają czego tutaj szukać. Nielegalne interesy Tsu prowadził tylko z kilkoma łowcami nagród, 
w tym ze znanym w środowisku Kithem Wernerem. I tylko z polecenia któregoś z tych 
łowców można załatwić u Tsu coś spod lady.  

Plotki  

• Podobno Tsu ma jakieś powiązania z Leo Kovacsem. W plotkach można usłyszeć jakoby Leo 
przemycał dla Tsu coś z Union City.  

• Jeśli dogadasz się z Tsu, to ten załatwi ci co tylko zechcesz. Wśród łowców nagród krąży 
legenda jakoby Werner na potrzeby jednej ze swoich akcji załatwił jakimś cudem wojskowy 
desantowiec Silverback. Wielu, znając powiązania Wernera z właścicielem sklepu z bronią, 
podejrzewa że to Tsu w jakiś sposób udało się zdobyć jednostkę – dodatkowym dowodem na 
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potwierdzenie tej tezy ma być fakt że ta legendarna akcja miała miejsce na terenie 
znajdującego się na obrzeżu GEO-9 kosmicznego portu Vayas Point.  

Stacja Kontroli Termoprzepływu i Plazmy 

 

Główna i obecnie autonomiczna jednostka nadzorcza sieci energetycznej i grzewczej w GEO-9.  

Historia  

Wraz z rozwojem sieci geo-terraformerów potrzebny był zcentralizowany system zarządzania 
energią. Rząd GEO-9 powołał Stację Kontroli Termoprzepływu i Plazmy  (SKTiP), jako 
główny ośrodek diagnostyczny i nadzorczy czuwający nad cała infrastrukturą grzewczą i 
energetyczną w mieście.  

Kryzys  

Podczas kryzysu, kiedy terraformerami wstrząsnęła fala awarii, SKTiP dokonywało cudów by 
uratować miasto od pochłonięcia przez plazmowe piekło. Podczas przebicia grodzi w geo-
terraformerze G2, to właśnie szybka reakcja Stacji uratowała miasto przed katastrofą. Od tego 
czasu nadano SKTiP autonomię oraz osobny budżet, w ramach którego funkcjonuje 
jednostka. Prace jednak były ciągle nadzorowane przez Rząd i Infinity - głównego posiadacza 
patentu geo-terraformerów.  

Klątwa Smoka  

Wraz ze wzrostem aktywności G4 główny inżynier Stacji podjął decyzję o awaryjnym 
zmniejszeniu ciśnienia wewnątrz instalacji, przez system awaryjny. Uwolnione opary 
przyczyniły się do powstania specyficznego mikroklimatu Smoczej Łaźni.  

Obecnie  

Stacja Kontroli Termoprzepływu i Plazmy jest obecnie jednym z lepiej chronionych miejsc 
na terenie Smoczego Ogona. Rządowe służby bezpieczeństwa otaczają budynek, natomiast 
pojazdy z logiem Infinity regularnie wjeżdżają na teren Stacji.  
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3 szpital Geo-9 
 

3 szpital to ostatnia na GEO-9, znajdująca się poza GeoCity, placówka medyczna tak wysokiej jakości. 

Zajmuje 16 piętrowy kompleks w północnej części Ogona. Oferuje pełen zakres usług medycznych dla 

wszystkich posiadających ubezpieczenie pracownicze lub odpowiednią ilość gotówki.  

Historia 

Przed awarią terraformerów 3 Szpital cieszył się sławą podrzędnej kliniki. Utrzymujący się 
jedynie z rządowych dotacji, nie był w stanie opłacać wysoko wykwalifikowanych 
fachowców ani drogiego sprzętu. Balansując na krawędzi bankructwa, skupiał się na 
najbardziej podstawowych usługach, pozostając w tyle za konkurencyjnymi placówkami.  

Po spadku temperatury, kiedy większe korporacje zaczęły wycofywać kapitał z 
zamarzającego Ash, korporacja nuGen zaczęła stopniowo przejmować upadające laboratoria i 
szpitale. Sprowadziła specjalistów, sprzęt i rozpoczęła daleko idące inwestycje mające na celu 
poprawić jakość usług świadczonych w szpitalach.  

Niestety po katastrofie związanej z wypuszczeniem niestabilnego zestawu genetycznego na 
rynek, nuGen rozpadł się na wiele drobnych firm lub został wykupiony przez większe 
koncerny. Geomedica - niegdyś jeden z departamentów badawczych nuGen - przejęła szpital. 
Zatrudniając znaczą część byłego personelu korporacji-matki i posiadając zaplecze finansowe 
gwarantowane przez umowy na opiekę medyczną nad pracownikami zakładów z Pieca, 
Geomedica stara się kontynuować prace nad niektórymi projektami nuGen.  

Zakres działania  

3 Szpital jest u szczytu swojej świetności. Zajmuje się zarówno medycyną doraźną, chirurgią, 
protetyką jak i inżynierią genetyczną oraz cybernetyką.  

Izba przyjęć  

Lekarze i sanitariusze pracujący na Izbie Przyjęć cieszą się sławą mistrzów swojego fachu. 
Niekończąca się fala przemarznięć, postrzałów czy innych uszkodzeń ciała może być 
porównywana jedynie z sytuacją na froncie Cor. Sława Ostrego Dyżuru z 3 szpitala jest tak 
duża, że znaczna część medyków polowych odbywa w nim praktyki przed udziałem w 
operacjach wojskowych.  

Oddział Inżynierii Genetycznej  

Druga chluba 3 Szpitala i jednocześnie jedna z najbardziej zaawansowanych placówek 

specjalizujących się przeciwdziałaniu powikłaniom po modyfikacjach genetycznych.  

Inne istotne oddziały szpitala  

• Oddział cybernetyki i protetyki  
• Oddział neurochirurgii stosowanej  
• Oddział psi i psychologii  
• Oddział położniczy i klonotyki  
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Znane osoby  

• dr A. Webber - młody geniusz bioinżynierii i genetyki. W niejasnych okolicznościach 
pozbawiony uprawnień do wykonywania zawodu lekarza, piastuje stanowisko kierownika 
laboratorium genetyki stosowanej.  

• dr Terrence Harper - nazywany "Sierżantem", jest kierownikiem Ostrego Dyżuru. Dzięki 
niemu to szalone miejsce cały czas funkcjonuje, ratując z każdą godziną kolejne ludzkie życia.  

• Kyle, Violet i Sphinx - załoga słynnej latającej jednostki sanitarnej 3-016. Najskuteczniejszej 
jednostki szybkiego reagowania jaką dysponuje szpital i prawdopodobnie cała służba zdrowia 
GEO-9.  

Plotki  

• W GEO-9 krążą pogłoski jakoby 3 Szpital współpracował z gangiem Trupożerców - 
wyspecjalizowaną grupą przestępczą zajmującą się kradzieżą organów do transplantacji od 
zmarłych, a czasem nawet od nie do końca zmarłych. Pomimo ponurej sławy otaczającej 
Trupożerców, dzięki pogłoskom o współpracy z nimi, szpital zyskał wielu bogatych klientów 
szukających możliwości przedłużenia życia za wszelką cenę.  

• 3 Szpital to podobno tylko przykrywka dla laboratorium genetycznego Infinity. Plotka głosi, 
że Infinity dała środki na rozbudowę szpitala po wyłączeniu terraformerów i oficjalnym 
przejęciu szpitala przez Geomedica. Infinity chciało w ten sposób przejąć Geomedica wraz z 
technologią opracowaną pierwotnie w nuGen. Jednocześnie korporacja zyskała tajny poligon 
dla dalszych testów modyfikacji genetycznych na ludziach. Ubodzy obywatele GEO-9 szukając 
pomocy w 3 Szpitalu otrzymują jedynie leczenie, jednak część z nich ginie bez śladu, a część 
nieświadomie bierze udział w eksperymentach medycznych.  

• Szpital nieoficjalnie współpracuje z Nolanitami i ich przywódcą dr Nolanem. Charakter tej 
współpracy jest tajny, jedni twierdzą że razem poszukują sposobu odwrócenia mutacji, inni 
że opracowują nową stabilną wersję nG-SA-Tetta, pozbawioną niepożądanych skutków 
ubocznych. Nowy model genowy miałby umożliwić ponowne zasiedlenie powierzchni Ash, 
pomimo pogarszających się warunków klimatycznych.  

Dom Mody van Dries 
Właścicielem Domu Mody van Dries, a zarazem słynnym projektantem jest Calvin van Dries. Nie da 

się ukryć, że jest on jedną z bardziej ekscentrycznych osobowości GEO-9. Nic w tym jednak dziwnego, 

skoro powszechnie uważa się go za prawdziwego artystę świata mody. Jeszcze do niedawna 

projektowaniem zajmował się wraz z bratem bliźniakiem - Victorem van Dries, który jednak w 

nieszczęśliwych okolicznościach zginął dwa lata temu.  

Calvin van Dries  

Znany projektant słynie z odziewania się w dziwaczne kostiumy i przybierania nieraz jeszcze 

dziwniejszych fryzur. Uwielbia światło fleszy i doskonale czuje się zwracając na siebie uwagę. Znany 

jest także z obracania się w towarzystwie zarówno pięknych kobiet jak i mężczyzn.  

Van Dries jest prawdopodobnie jedną z najsłynniejszych marek na Ash - a także jedną z 
droższych. Elita GEO-9 uwielbia prezentować się w najnowszych kreacjach projektanta, 
których pokaz stanowi stały punkt programu GEO Fashion Week. Od początku istnienia 
Domu, bracia van Dries ograniczali pokazy swoich kreacji do wybiegu Parade Parade, 
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twierdząc że tylko on jest godny ich twórczości, oraz podbijając tym samym elitarność swojej 
marki.  

Victor van Dries i kontrowersje wokół jego śmierci  

  

Sama Klaudia Hall ma do powiedzenia o całym zajściu bardzo wiele, i początkowo pytana 
przez reporterów wyzywała obydwu braci od najgorszych szumowin, zarzucając Victorowi  
molestowanie i próby gwałtu, które ostatecznie miały doprowadzić do jego śmierci 
wynikającej z próby obrony podjętej przez modelkę.  

Obszar i zasięg działania  

Główny budynek Domu Mody van Dries znajduje się w Małym Bariz, choć oczywiście sieć 
sklepów z ubraniami tej marki rozciąga się na całe GEO-9. Na odzież od projektanta stać 
głównie elitę miasta. W jego kreacjach najczęściej widzi się mieszkańców Małego Bariz oraz 
GeoCity.  

Kilka sklepów z ubraniami sygnowanymi nazwiskiem van Dries znajduje się także na 
planecie Bariz.  

Anegdotki  

O ubraniach van Dries krąży wiele opowiastek i anegdotek. Oczywiście większości z nich nie 
należy brać poważnie, jednakże świadczą o istnieniu swego rodzaju kultu ubrań tej marki.  

• Podobno do willi Calvina van Driesa włamał się kiedyś oddział klanu Szarego Wilka. 
Przerażony projektant nie wiedział czym zasłużył na tak okropny los, ale okazało się że sam 
Kagi Kara potrzebuje by ten zaprojektował mu - w trybie pilnym - garnitur na ważne 
spotkanie.  

Plotki  

• Oczywiście najwięcej plotek dotyczy zastrzelonego Victora van Driesa. Jedną z bardziej 
popularnych jest, że Victor był w rzeczywistości klonem Calvina, którego ten miał powołać do 
istnienia by podwoić swoje możliwości projektanckie. Tezę tę ma potwierdzać fakt, że po 

Victor van Dries był bratem bliźniakiem Calvina. 

Razem zarządzali firmą, jednak dwa lata temu Victor 

został zastrzelony przez najsłynniejszą wówczas 

modelkę Domu Mody van Dries - Klaudię Hall. 

Sprawa wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ brat 

Victora - Calvin - zakazał jakichkolwiek sekcji zwłok 

bliźniaka, oraz wstrzymał się od kroków prawnych 

przeciwko sprawczyni zbrodni. Ograniczył się jedynie 

do zadbania, by modelka nie miała już czego szukać 

wśród projektantów mody, z których żaden nie jest 

skłonny przyjąć odtrąconej przez samego van Driesa.  
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śmierci Victora, Calvin zabronił dokonywać sekcji jego ciała. Niedoskonałością klona, 
zwolennicy tej teorii przyjęli też tłumaczyć seksualne zapędy projektanta.  

GreenFields 
Greenfields to nazwa leżącego w Małym Bariz, odgrodzonego od reszty dzielnicy terenu, należącego 

do korporacji GreenSeed. Cały teren Greenfields zabudowany jest niskimi, przysadzistymi budynkami 

pełniącymi funkcję laboratoriów, szklarni, odciętych od wpływu środowiska pól uprawnych i plantacji 

upraw hydroponicznych. Jak na wywodzącą się z Bariz korporację przystało, potężny, pełen 

zapierających dech w piersiach oranżerii biurowiec firmy unosi się ponad naziemnymi instalacjami - 

oczywiście dzięki technologii graviterów. W środku budynku osadzonego na dwóch sprzężonych 

graviterach, oprócz biur i sal konferencyjnych, mieszczą się prywatne apartamenty a nawet całe 

prywatne piętra wysokich urzędników GreenSeed.  

Historia  

Budynek zarządu firmy początkowo znajdował się wśród konstrukcji naziemnych, ale w 
miarę bogacenia się korporacji na rynkach Ash, zarząd zadecydował przeniesienie go w 
bardziej prestiżowe, eksponowane miejsce. A czy może być miejsce bardziej eksponowane 
niż takie znajdujące się czterdzieści metrów ponad miastem? Z Bariz sprowadzono gravitery i 
przeprowadzono kosztowną operację osadzenia na nich istniejącego już budynku. Wyrwa, 
która powstała w ziemi po przeniesieniu biurowca, szybko została zapełniona podobnymi 
sąsiednim konstrukcjom budynkami. Przyjęło się nazywać naziemną część nieruchomości 
firmy The Root (Korzeniem), z kolei unoszący się powyżej budynek zyskał przydomek The 
Bloom (Kwiat).  

Do górującego nad terenem GreenFields budynku dostać się można tylko drogą powietrzną. 
Na terenie Korzenia znajduje się hangar wyposażony w kilka kopterów, które w razie 
potrzeby dowożą petentów do Kwiatu. Lądowisko lewitującego gmachu to wysunięta w 
przestrzeń, poza obręb głównego budynku, platforma zdolna przyjąć cztery niewielkie 
pojazdy jednocześnie. Konstrukcję chroni nowoczesny system bezpieczeństwa wzbogacony o 
specjalne kapsuły ratunkowe dla zarządu tutejszego oddziału korporacji. Dodatkowym 
gwarantem spokoju jest ponad czterdziestu świetnie przeszkolonych ochroniarzy 
zakwaterowanych w budynku.  

Plotki  

• Według popularnej plotki unoszący się budynek zarządu został zaprojektowany tak, że jego 
górna część jest w rzeczywistości statkiem powietrznym. Plotka głosi, że w razie poważnego 
zagrożenia, część powyżej głównej oranżerii może odłączyć się od reszty budynku i - jeśli 
zajdzie taka potrzeba - wyjść w głęboką przestrzeń poza atmosferę planety, unosząc 
bezpiecznie na pokładzie ważne korporacyjne persony. Wiarygodności niniejszej teorii ma 
dodawać kolejna plotka, mówiąca o tajemnym piętrze powyżej głównej oranżerii, na którym 
nie zatrzymują się żadne windy.  

• Według powszechnej wśród biedniejszej części społeczeństwa plotki, korporacja już dawno 
poradziła sobie z problemem uprawy roślin w ekstremalnych warunkach Ash. Wprowadzenie 
upraw ma być, według fanów teorii spiskowych, jednak wysoce nieopłacalne dla interesów 
korporacji.  

• Ostatnio chodzą słuchy, że część z projektów badawczych prowadzonych na terenie Korzenia 
odbywa się poza wiedzą i zgodą zarządu korporacji. Odpowiedzialnym za te dodatkowe, 
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nielegalne projekty ma być podobno sam doktor Ariel Weintraub - cieszący się ogromnym 
autorytetem w środowisku naukowym, główny bioinżynier GreenSeed.  

Klinika naturalna Shen 
W jednej z wielu alejek Smoczej Łaźni mieści się pracownia starego znachora - Shen Woo. 
Ukryta w podziemiu niepozornego budynku jest praktycznie niezauważalna dla przygodnych 
przechodniów. Jedynymi znakami wskazującymi na istnienie tego miejsca są oszroniony i 
nieczytelny szyld - Klinika naturalna Shen oraz sporadycznie unoszący się wraz ze 
strumieniami pary, buchającymi z kratek wentylacyjnych zapach gotowanych ziół.  

Pracownia cieszy się sporą popularnością pośród lokalnych mieszkańców. Shen Woo, 
nazywany też Starym Żurawiem, pełni tu rolę aptekarza, doradcy, kapłana i czasem lekarza. Z 
tego też powodu Klinika  jest odwiedzana nie tylko przez chorych na ciele, ale także 
niespokojnych duchem, oraz tych chcących po prostu skorzystać z mądrości znachora. Shen 
pomaga ponadto tym których nie stać na korporacyjnych lekarzy lub którym z różnych 
powodów takiej pomocy odmówiono. Stary Żuraw nie raz opiekuje się także narkomanami, 
którym zioła i rozmowa ze znachorem przynoszą ulgę w ciężkich zmaganiach z 
uzależnieniem.  

Pomimo tego, że Shen Woo polega na naturalnych metodach, takich jak masaże, 
ziołolecznictwo czy akupunktura, nie unika też metod współczesnych jeśli tylko te mogą 
przynieść ulgę w sposób chemicznie nieinwazyjny.  

Shen Woo  

Shen Woo to niski, stary i lekko przygarbiony Azjata, zwykle widziany z lekkim uśmiechem 
na ustach. Jego postawa dla wielu jednak może być myląca - w rzeczywistości Stary Żuraw 
trzyma się świetnie i klientom jego kliniki zdarza się zauważyć jego błyskawiczny refleks i 
zręczność ukrywane pod niepozorną postawą.  

Nie jest tajemnicą, że stary aptekarz posiada zdolności psioniczne, nie odpowiadają one 
jednak żadnej z popularnych szkół. Sam Shen Woo wytwarza wokół siebie niemałą otoczkę 
mistyki. Jego metody nie raz odnoszą sukces tam gdzie zawodzi konwencjonalna medycyna. 
Lekarzom jak na razie nie udało się uchwycić w czym tkwi jego sposób, jednak 
prawdopodobne, że jest to powiązane właśnie z jego psionicznym talentem.  

Ciekawostką jest także to, że krzepki staruszek żyje już od naprawdę długiego czasu. Nawet 
najstarsi mieszkańcy GEO-9 sięgając pamięcią do lat swej młodości wspominają Shena Woo i 
jego istniejącą już wtedy klinikę. Dodatkowo sam znachor nie raz w swych rozmowach i 
radach udzielanych potrzebującym powołuje się na wydarzenia, które wydarzyły się więcej 
niż czas zwykłego żywota temu, tak jakby sam był ich świadkiem.  

Skuteczność Starego Żurawia uczyniła go jednym z najpopularniejszych lekarzy pośród 
rodzin Syndykatu.  

Plotki  

• Krążą pogłoski, że stary Shen przeczuwa rychłe nadejście własnej śmierci i szuka godnego 
siebie ucznia.  
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• Podobno Stary Żuraw posiadał niegdyś ucznia, jednak sam znachor nie chce o tym 
rozmawiać. Niektórzy podejrzewają, że mistrz i uczeń mocno się w którymś momencie 
poróżnili i podopieczny znachora obrał drogę zupełnie odmienną od tej swojego nauczyciela - 
w rezultacie prawdopodobnie nigdy nie zgłębił największych sekretów Shena Woo. Inni znów, 
że uczeń zgłębił część technik mistrza jednak zapragnął używać ich do niewłaściwych celów i 
w ten sposób rozstał się z Żurawiem. Niektórzy twierdzą, że uczniem tym był jeden z 
obecnych lekarzy 3 Szpitala GEO-9, znów inni widzą w nim jednego z Łapaczy Błyskawic 
działających w Elektrowni. Znane są też pogłoski jakoby uczniem Żurawia miał być niesławny 
mistrz tortur Czarnego Smoka - Kazue Gendo.  

• Unikalna natura mocy psionicznych Żurawia ma podobno pochodzić z zażywania przez 
starego Woo tajemniczych mieszanek ziołowych które sam przygotowuje.  

 

Służby porządkowe GEO-9 

Uliczni Oficerowie GEO-9 

Początki U.O.G-9  

Od założenia miasta Uliczni Oficerowie zajmowali się utrzymaniem porządku, rozbijaniem 
gangów, tropieniem przestępców i generalnym dbaniem o spokój obywateli.  

Po awarii terraformerów i załamaniu się gospodarki, poziom przestępczości podniósł się 
drastycznie. Rząd, chcąc utrzymać porządek, zwiększył uprawnienia Oficerów, czyniąc z 
nich niemal ulicznych sędziów. Jednak słabo opłacani Oficerowie zaczęli rezygnować z pracy 
lub byli korumpowani przez ludzi Syndykatu.  

U.O.G-9 obecnie  

W U.O.G-9 nie pozostało wielu ludzi. Praca jest niebezpieczna, płaca niewysoka, a jedyną nagrodą 

jest poczucie spełnionego obowiązku, wrogość cyngli Syndykatu i niewdzięczność zastraszonych 

obywateli. Obecnie w GEO-9 pełni służbę niespełna kilka tysięcy Oficerów, z czego blisko połowa 

stacjonuje na terenie GeoCity. Ich uzbrojenie jest dobrej jakości, a pancerze dają ochronę 

porównywalną do wojskowych. Sami Oficerowie cieszą się opinią zimnych, nieczułych strażników. 

Często zachowują się bardziej jak więzienni klawisze, niż strażnicy prawa. Znani są ze skłonności do 

przyjmowania podarunków w zamian za wykonanie swoich obowiązków, nadużywania uprawnień 

oraz licznych wymuszeń na obywatelach. Z drugiej strony, są bezwzględni dla gangów, członków 

Syndykatu i drobnych przestępców, często zasłaniają się procedurami awaryjnymi, wymierzając 

sprawiedliwość na miejscu.  

Zakres działania i uprawnienia  

Zakres obowiązków i możliwości jest ściśle regulowany przez kodeks prawny. Jednak Oficerowie, jako 

jego strażnicy, dawno przestali go przestrzegać. Ich mottem stało się powiedzenie: "wredne czasy 
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wymagają wrednych metod". Pilnują porządku na swoich zasadach, będąc czymś na pograniczu 

stróżów prawa i kolejnego gangu.  

Przyjęło się mówić, że nie ma większej zbrodni, niż atak na Ulicznego Oficera. Faktem jest, 
że Oficerowie nie przebierają w środkach, aby wywrzeć zemstę na osobach, które 
kiedykolwiek podniosły rękę na Oficera.  

Samotne wilki to rzadkość w U.O.GEO-9. Oficerowie najczęściej poruszają się w 
kilkuosobowych patrolach. Zawsze opancerzeni i uzbrojeni. Nie pokazują twarzy, a 
zmodulowany głos wydobywa się przez głośniki, gwarantujące anonimowość. Każdemu 
patrolowi towarzyszy co najmniej jeden Oficer po szkoleniu psionicznym.  

Plotki  

• W skład sił Ulicznych Oficerów wchodzą cyborgi. Podobno co najmniej dwa patrolują ulice, 
bezwzględnie pilnując porządku.  

• U.O.GEO-9 testuje dla Infinity eksperymentalny system kontroli mentalnej.  
• Część oficerów czci potajemnie bogów Hordy, otrzymując w zamian nadludzką siłę i 

wytrzymałość. Ukrywają twarze, żeby nikt nie był w stanie zobaczyć na nich znamion 
działania mrocznych sił.  

• Oficerowie z jakiegoś powodu przeczesują tereny Starych Doków. Nie wiadomo, kogo lub 
czego szukają.  

Znani Oficerowie  

• Jack Zahn - jeden z ostatnich samotnych wilków. Małomówny, okrutny, ponury i 
zdeterminowany. Prowadzi prywatną wojnę z rodziną Czarnego Smoka i - jak do tej pory - 
wygrywa.  

• Valya Snake - Uliczny Oficer o najwyższym współczynniku aresztowań.  
• Kuloodporny Ramirez - Oficer Psioniczny, wielokrotnie postrzelony z odnotowanym 

przebiciem pancerza. Cały czas w czynnej służbie, cały czas zachowuje się jak gdyby był 
nieśmiertelny.  

• Lauren Briggs - znana ze swoich kontaktów z Syndykatem. Często nazywana Ambasadorem 
Mafii.  

• Jeremy Walker - były Oficer, obecnie działający jako prywatny detektyw. Utrzymuje kontakt z 
U.O.GEO-9 i oficjalnie nie złożył odznaki.  

• Kitty Vance - niegdysiejsza Uliczna partnerka Jacka Zahna. Złapana i zamordowana przez ludzi 
Czarnego Smoka.  

Jack Zahn 
Jack Zahn jest członkiem U.O.Geo-9 i to jednym ze skuteczniejszych. Pracuje w pojedynkę, 
ale towarzystwo nie jest mu też potrzebne - doskonale daje sobie radę w każdej opresji w 
której się znajdzie. Bywa zimny, brutalny i wyrachowany. Nie toleruje zbrodniarzy i gotów 
jest poświęcić parę niewinnych żyć by dostać się do swojego celu. Ci którzy go znają 
nazywają go "Wściekłym Psem", ponieważ gdy raz zwęszy przestępcę nie spocznie dopóki 
go nie dorwie.  
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Jack znajduje się w zaciekłym konflikcie z rodziną Czarnego Smoka, którego członkowie 
stanowią główny cel jego kul. Największe przerażenie budzi jednak głównie w Smoczym 
Ogonie, gdzie jego akcje odcisnęły szczególne piętno.  

Masakra w Czarnym Lodzie  

Zahn jest najlepiej znany z masakry dokonanej w barze Czarny Lód, położonym w Nocnym 
Targu. Jeszcze kilka lat temu Jack nie pracował w pojedynkę, a w duecie z równie powabną 
co zabójczą Kitty Vance. Razem dokonywali wielu ryzykownych i brawurowych akcji, często 
narażając się na gniew Syndykatu. Wszystko skończyło się gdy członkowie Czarnego Smoka 
dorwali Kitty i zakatowali ją na śmierć.  

Wbrew radom innych Ulicznych Oficerów Zahn nie czekał aż ludzie Czarnego Smoka 
przestaną go szukać, a odnalazł ich sam - właśnie w barze Czarny Lód. Nie wiadomo jak 
dokładnie zdołał wywrzeć swą zemstę w tak makabryczny sposób, ale Ci, którzy byli akurat 
w pobliżu mówią że wszedł do baru frontowymi drzwiami, zaś wychodząc pozostawił za sobą 
tylko martwe ciała.  

Faktem jest, że podczas strzelaniny wynikłej w Czarnym Lodzie zginęło 18 osób, w tym 10 
gangsterów z Czarnego Smoka - pozostali byli cywilami lub drobnymi przestępcami. Od tego 
czasu Czarny Smok i Jack Zahn prowadzą ze sobą zaciekłą wojnę.  

Plotki  

• Podobno Jacka i Kitty łączyło coś więcej niż tylko wspólna praca, co tłumaczyłoby tak 
straszliwy odwet ze strony Wściekłego Psa.  

• Niektórzy przechodnie wspominają, że w porachunkach w Czarnym Lodzie Zahnowi 

towarzyszył jeszcze jeden mężczyzna, którego rysopis pokrywa się z wizerunkiem Szalonego 
Jake'a.  

• Wielu ludzi twierdzi, że Zahn nie jest zwykłym człowiekiem i na przestrzeni ostatnich lat 
wielokrotnie ulepszał swój organizm z pomocą różnorodnych wszczepów, implantów, lub 
innych modyfikacji genetycznych.  

• Krążą plotki o pozbawieniu Jacka jego tytułu Oficera z powodu nieczystych metod jakich 
używa w walce z przestępczością. Fakt jednak że jest równocześnie diabelsko skuteczny każe 
sądzić że dymisja nie dojdzie do skutku w najbliższym czasie.  

Valya Snake 
Valya Snake jest jednym z niewielu Ulicznych Oficerów GEO-9 cieszących się reputacją uczciwych 

ludzi. Zasłynęła z nieustępliwości i determinacji podczas tropienia i metodycznego eliminowania 

kolejnych grup szabrowników. W zeszłym roku doprowadziła do rozbicia kilkudziesięciu grup i 

aresztowania ponad kilkuset osób. Pomimo osiągnięć w zwalczaniu przestępczości Valya nie należy 

do popularnych osób. W Piecu i Slumporcie na widok jej pojazdu o numerze 7839 ludzie kryją się w 

cieniu lub uciekają w popłochu bojąc się aresztowania.  

Pod słowem aresztowanie czasem kryje się słowne upomnienie, kara finansowa, jednak 
najczęściej kara cielesna lub w przypadku czynnego oporu unieszkodliwienie "aresztanta".  
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Valya a reszta U.O.GEO-9  

Koledzy z U.O.GEO-9 nie darzą jej sympatią. Większość oficerów traktuje oficjalne prawo i 
porządkowe procedury jako luźne sugestie lub nawet niewygodne ograniczenia. Valya, 
bezwzględnie przestrzegając zasad, nie raz weszła w drogę innym oficerom. Kilka miesięcy 
temu wybuchła spora afera, kiedy Valya aresztowała 12 innych oficerów, wcześniej 
udowadniając im akty współpracy z Syndykatem.  

Plotki  

• Nigdy, w odróżnieniu od swoich kolegów, nie przyjęła zapłaty od cywili za swoją pracę.  
• Ludzie mówią, że jest pozbawionym uczuć cyborgiem zaprogramowanym do pilnowania 

porządku lub walki z pomiotem Hordy.  
• Kilka lat temu Valya była bliską współpracowniczką Szalonego Jake’a.  

Kuloodporny Ramirez 
Na pierwszy rzut oka widać, że Ramirez Alvaro (właśc. Ramirez Edgar Amancio Adalward) nie 

pochodzi z Ash. Zdradza to nie tylko jego karnacja i imię, ale także pełen buty sposób w jaki się nosi. 

Ramirez lubi wspominać, że korzenie jego rodziny sięgają ziemskich Meksykanów i Indian, których 

jednakże sam Ramirez w swych opowieściach lubi mieszać i używać jako równoznacznych grup 

etnicznych.  

Adalward  jest jednym z bardziej znanych członków Ulicznych Oficerów, który zaskarbił 
sobie przydomek Kuloodpornego Ramireza - na cześć swoich bliskich spotkań z pociskami 
przeciwników, które jednak nigdy nie zdołały wyrządzić mu większej krzywdy.  

Mistyka i szpan  

Ramirez jest raczej kontrowersyjnym człowiekiem. Często podkreśla, że przybył na Ash 
ponieważ przepowiedziano mu, że dosięgnie go tu śmierć - sam, jak podkreśla, nie wie jak 
nadejdzie, ale jest absolutnie przekonany że nie będzie to śmierć od kuli. Rzeczywiście 
Ramirez słynie z odważnych i lekkomyślnych wypadów oraz częstego pomagania 
współpracownikom poprzez ściąganie na siebie wrogiego ognia. Z opresji, o dziwo, zawsze 
wychodzi bez większych ran, mimo że kule nierzadko go dostają.  

Równocześnie Latynos cechuje się zadziornością i butą rzadko spotykaną w GEO-9. Znany 
jest także ze swych licznych podbojów miłosnych w których nie raz wykorzystuje swą 
odwagę i mistyczną otoczkę by oczarować wybrankę. Niektórzy z jego kolegów uważają 
wszystko co mówi, za tani szpan mający utrzymać wokół niego nieco szumu. Dwuznaczność 
jego charakteru podkreśla jego zabobonność. Kuloodporny  ma bowiem tendencje do 
noszenia przy sobie wszelakiego sortu talizmanów - minimum to szczęśliwa moneta w 
kieszeni, ochronne amulety i medaliki na szyi.  

Psychogliniarz  

Adalward  jest specjalistą od szkoły psionicznej popularnej wśród tzw. psychogliniarzy. W 
trakcie walki Ramirez przestaje odgrywać rolę amanta i wciela się w Kuloodpornego. Swoje 
umiejętności wykorzystuje głównie do ochrony siebie, oraz ewentualnie znajdujących się w 
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pobliżu cywili. W razie potrzeby potrafi pokazać pazur, głównie jednak brany jest na akcje ze 
względu na swą zdolność do podtrzymywania życia każdego kto nie jest po przeciwnej 
stronie. Z tego też powodu Ramirez rzadko działa w pojedynkę - najczęściej stanowi część 
składu wykonującego akcję.  

Jego zdolności przydają się jednak nie tylko w walce. W mniejszym stopniu, ale wciąż w 
znaczącym, Ramirez opanował sztukę wydobywania informacji, grania na emocjach, czy 
zjednywania sobie innych ludzi. Sprawia to, że niektóre prowadzone śledztwa można 
zakończyć nad wyraz szybko. Były Oficer, detektyw - Jeremy Walker z rzadka korzysta z 
usług psychogliniarza - głównie gdy utknie w zbyt skomplikowanym śledztwie i nie pozostało 
już żadnego innego tropu niż świadek zachowujący milczenie.  

Plotki  

• Podobno Ramirez poważnie zalazł za skórę którejś z organizacji przestępczych, która w 
odwecie postanowiła wydać na niego wyrok. Nietykalność Oficera wprawia niektórych z jego 
wrogów w prawdziwą obsesję i żądzę doprowadzenia do jego śmierci. Mówi się, że dni 
Kuloodpornego są już więc policzone.  

• Ramireza podobno widziano wiele razy w towarzystwie Wróżbitów. On sam nie potwierdza 
ani tez nie zaprzecza tym spekulacjom.  

Lauren Briggs 
Lauren Briggs należy do Ulicznych Oficerów GEO-9. W przeciwieństwie do wielu swoich  

współpracowników preferuje pracę papierkową oraz opartą na kontaktach z różnymi stronami. Nie 

znaczy to, że Briggs nie pojawia się na ulicach miasta z bronią w ręku - co jakiś czas zdarza jej się brać 

udział w jakiejś mniejszej akcji. Głównie jednak zajmuje się wyszukiwaniem i eliminacją pomniejszej 

działalności przestępczej prowadzonej przez rozsiane po GEO-9 gangi. Wśród Ulicznych Oficerów 

znane są jej kontakty z rodzinami Syndykatu, w związku z czym nazywana jest także Ambasadorką 

Mafii.  

Kontakty z Syndykatem  

Od wielu lat rodziny Syndykatu szukają słabszych ogniw w zdeterminowanej jednostce 
Ulicznych Oficerów. Zatwardziałych wrogów starają się zwalczyć pieniędzmi, czy 
informacją. Lauren Briggs dostrzegła potencjał współpracy z największymi organizacjami 
przestępczymi. Za swe działania jednak nie pobiera - jak wielu sądzi - opłat. Briggs jakiś czas 
temu doszła do wniosku, że walka z Syndykatem nie ma szans powodzenia i że jeśli miasto 
może powrócić do jakiegoś ładu, to mafia będzie musiała być jego częścią. Dlatego też więcej 
nacisku kładzie na oczyszczanie ulic z wszelkiego rodzaju pomniejszej działalności 
niezgodnej z prawem.  

Zasady współpracy Ambasadorki z rodzinami Syndykatu opierają się na symbiozie. Lauren 
stara się informować mafię o ewentualnych akcjach Ulicznych Oficerów, oraz w miarę 
możliwości kierować jednostki U.O.GEO-9 przeciw rozlicznym gangom GEO-9, zamiast do 



89 

  

89 

 

walki z Syndykatem. Znając też planowane kroki rodzin, stara się trzymać Oficerów z dala, 
by nie wchodzić im w drogę. Ze swojej strony rodziny informują Briggs o działaniach 
gangów, oraz o tym gdzie w mieście wkrótce powstanie duże zamieszanie i nieszczęściem 
byłoby, gdyby przypałętał się tam jakiś stróż prawa.  

Briggs bywa także mediatorką podczas patowych sytuacji między Oficerami a zbrojnymi 
Mafii. Ogólnie więc, współpraca Ambasadorki i rodzin skupia się na trzymaniu obu stron z 
dala od siebie, oraz wspierania się w czyszczeniu miasta z pozostałych brużdżących frakcji.  

Relacje z innymi Oficerami  

Wielu 'Uliczników' chętnie korzysta z informacji zdobywanych przez Lauren Briggs. Choć n 
e zawsze chcą nie angażować się w zwarcia z Syndykatem, nieraz wolą wiedzieć gdzie kroi 
się większe bagno do którego nie należy wkraczać. Ci szukający lżejszych wrażeń chętnie też 
dowiadują się o możliwościach dokuczenia pomniejszym przestępcom GEO-9.  

Nie wszyscy jednak są tak wyrozumiali wobec Ambasadorki. Wielu Oficerów, m.in. Jack 
Zahn, otwarcie deklaruje, że nie zamierzają mieć nic wspólnego ani z Briggs, ani z tymi 
którzy korzystają z jej informacji. Oficerowie ci uważają, że nie ma przestępstw 
tolerowalnych i że sprawiedliwość oraz porządek są wartościami bezwzględnymi. Oczywiście 
przysparza to kłopotów Ambasadorce, która często musi się gęsto tłumaczyć z 
nieprzewidzianych interwencji patroli wobec działań rodzin.  

Pośród bardziej niepokornej części U.O.GEO-9 zwykło nazywać się Briggs i działających we 
współpracy z nią patrolowych obraźliwym mianem "Szczurołapów", na cześć gangu 
Szczurów, który stanowi chyba najmniejszy problem w opętanym zbrodniami mieście. 
Szczurołapy zajmują się bowiem zwalczaniem tylko najmniej istotnej części przestępczości, 
nie ruszając prawdziwych zbrodniarzy, do jakich należy Syndykat.  

Plotki  

• Podobno Briggs była kiedyś zagorzałą przeciwniczką Syndykatu i nie ustępowała im na 
żadnym kroku. Jeśli to prawda, ciężko przewidzieć co mogło tak złamać jej wolę do walki z 
jedną z głównych sił w mieście.  

• Krążą słuchy, że Ambasadorka maczała palce w zwabieniu Ulicznej Oficerki Kitty Vance w 
pułapkę Czarnego Smoka. Ciężko to potwierdzić, ale mogłoby to mieć związek z kłopotami 
jakie Briggs musiała mieć po niezapowiedzianej akcji Kitty Vance, podczas której zginął syn 
wysoko postawionego członka klanu.  

• Lauren od jakiegoś czasu próbuje pozyskać od swoich źródeł informacje o miejscu pobytu 
płatnego zabójcy Sculptora. Ciężko powiedzieć dlaczego Briggs tak bardzo się nim interesuje, 
ale należy pamiętać, że jej układ z Syndykatem nie gwarantuje ochrony podobnym 
Sculptorowi ludziom do wynajęcia.  

Jeremy Walker 
Jednym z najbardziej znanych detektywów GEO-9 jest Jeremy Walker, niegdyś jeden z Ulicznych 

Oficerów. Choć oficjalnie nigdy nie złożył odznaki, od paru lat zajmuje się głównie prywatną 

działalnością. Czasem pomaga swoim byłym partnerom, lecz głównie swoimi zdolnościami 

dedukcyjnymi, nie zaś jako siła porządkowa.  
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Jeremy zwykle porusza się w znoszonym prochowcu i stara nie wyróżniać się z tłumu. W 
razie niebezpieczeństwa woli uciec lub zniknąć - wyćwiczył się w szybkim poruszaniu się po 
najbardziej zapuszczonych uliczkach miasta. W ostateczności jednak sięga po nieodłączny 
pistolet i pokazuje czego nauczył się w U.O.GEO-9.  

Mieszkanie i biuro Walkera znajduje się w Ash Hills - duży popyt na usługi miejskiego 
tropiciela powoduje, że były Oficer nie narzeka na brak gotówki.  

Wczoraj i dziś  

Jeremy zaczynał w GEO-9 jako Uliczny Oficer. Wkrótce jednak okazało się, że sposób 
działania Oficerów zasadniczo różni się od wizji wymarzonego zawodu Walkera. Jego nowa 
praca wymagała bezwzględności i szybkiego spustu, a metody wykorzystywane przez 
współpracowników rzadko spełniały reguły czystej gry. Jeremy'ego w prawdzie można 
spokojnie zaliczyć do ludzi niebezpiecznych, jednak od zawsze był zwolennikiem pracy ściśle 
umysłowej. Wkrótce więc służba w U.O.GEO-9 zaczęła go przerastać i Walker  zdecydował 
się odłożyć odznakę.  

Podjął pracę jako prywatny detektyw i szybko zyskał sobie reputację specjalisty od rzeczy 
zagubionych (lub - w sumie częściej - osób zagubionych). Jeremy wykonuje sporo pracy dla 
służb porządkowych - namierza przestępców, uciekinierów i wszelkich niezidentyfikowanych 
sprawców zbrodni. Głównym jednak źródłem dochodu detektywa są zlecenia prywatne. 
GEO-9 to prawdziwy gąszcz pułapek, gangów i wszelkiego rodzaju innych niebezpieczeństw, 
często więc zdarza się, że ludzie w nim przepadają. Zainteresowani, których stać na 
najlepszych profesjonalistów, nie raz wynajmują wtedy Jeremy'ego Walkera by odnalazł 
zgubę.  

Plotki  

• Podobno jak każdy szanujący się detektyw-pasjonat, Jeremy posiada swoją Nemezis, którą 
próbuje namierzyć już od jakiegoś czasu. Prawdopodobnie jest to jedynie wymysł brukowców 
goniących za sensacją, lecz w mediach nie raz wspomina się o tym, że jest to kobieta.  

• Mówi się, że to Walker skierował do Czarnego Lodu Jacka Zahna, po wstrząsającej dla 
członków U.O.GEO-9 śmierci Kitty Vance. Detektyw nie lubi komentować swojego udziału w 
dokonanej tam masakrze.  

• Ponoć Walkerowi zdarza się także brać mniejsze zlecenia, głównie by wesprzeć niewinne 
ofiary, których nie stać na jego pomoc. Stara się jednak by wieści o jego działaniach 
charytatywnych nie stały się nazbyt popularne.  

Kitty Vance 
porwana i zamordowana w trakcie pełnienia służby, przez należący do Syndykatu klan Czarnego 

Smoka.  

Historia  

Kitty  od dziecka była zafascynowana sztukami walki. Ta pasja pozwoliła jej osiągnąć 
mistrzowskie opanowanie kilku z nich, dzięki czemu droga do międzyplanetarnej kariery 
sportowej w sztukach walki stanęła dla niej otworem. Niestety już po kilku rozegranych 
walkach na ligowych arenach, okazało się że dziewczyna posiada cechę która dyskwalifikuje 
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ją jako dobrą, zdobywająca sławę i medale zawodniczkę. Na sześć rozegranych walk, Kitty  
zasadniczo rzecz biorąc wygrała wszystkie, ale w pięciu przypadkach została 
zdyskwalifikowana za wyjątkowo brutalne zmasakrowanie przeciwniczki. Vance po prostu 
lubiła zadawać ból swoim oponentom. Podczas konferencji zwołanej po zapadnięciu decyzji o 
nie dopuszczaniu panny Vance nigdy więcej do walk ligowych, jeden z dziennikarzy 
zażartował że ze swoją dzikością i drapieżnością powinna ona wstąpić do U.O.G-9, ponieważ 
tam będzie miała przemocy pod dostatkiem. Kitty  potraktowała sugestię śmiertelnie 
poważnie i już rok później odbywała swój pierwszy patrol w mundurze Ulicznego Oficera.  

Vance bardzo szybko spiknęła się z Jackiem Zahnem, który odznaczał się - podobnie jak ona 
- nieokiełznaną naturą i nie przebieraniem w środkach jeśli chodzi o walkę z przestępczością. 
Zahn i Vance stworzyli duet najbardziej brutalnych i bezwzględnych Ulicznych Oficerów 
jacy chodzili po ulicach GEO-9 w całej historii miasta. Szczególnie ponurą reputację Kitty  
zyskała sobie z powodu zwyczaju wyzywania niektórych przestępców do walki na gołe ręce 
(lub noże, pałki, łańcuchy), a następnie masakrowaniu ich, zakańczanym zazwyczaj śmiercią 
przeciwnika.  

Wojna z Czarnym Smokiem  

Podczas jednej z samotnych akcji, Vance dostała się do klubu w którym przebywał - w 
otoczeniu wianuszka ochroniarzy - syn jednego z szefów klanu Czarnego Smoka. Vance 
zabiła wszystkich ochroniarzy i zrobiła to z czego była znana – wyzwała chłopaka na 
pojedynek. Wiedząc z kim ma do czynienia, obeszła się z bandziorem wyjątkowo brutalnie, 
nawet jak na nią. W efekcie klan Czarnego Smoka poprzysiągł zabić policjantkę w 
wyjątkowo okrutny sposób.  

Szefowie klanu wynajęli jednego z najlepszych płatnych zabójców działających na Ash – 
wspomaganego cyberwszczepami poprawiającymi refleks i zręczność, mistrza sztuk walki o 
przydomku Sculptor. Znając zamiłowanie dziewczyny do pojedynków, klan zaaranżował 
sytuację przekazania narkotyków w jednym z barów, uprzednio informując o spotkaniu pannę 
Vance poprzez podstawionych szpicli. Kiedy ta pojawiła się w knajpie, będący na miejscu 
Sculptor wyzwał ją na pojedynek. Morderca pewnie i tak wygrałby walkę, ale uprzedzony 
przez Syndykat o umiejętnościach przeciwniczki, dodatkowo naładował się solidną porcją 
najsilniejszej odmiany metaamfetaminy. Niecałą minutę po rozpoczęciu pojedynku, 
nieprzytomna i spętana Kitty  była transportowana do siedziby żądnego zemsty klanu. Po 
kilku dniach tortur i bicia, zmasakrowane zwłoki Vance zostały dostarczone – w kawałkach - 
przez firmę kurierską do siedziby U.O.G-9.  

Śmierć panny Vance sprowokowała reakcję Zahna, której efektem była słynna masakra w 
Czarnym Lodzie.  

Plotki  

• Są tacy którzy twierdzą że dostarczone do kwatery głównej U.O. G-9 ciało wcale nie należało 
do Vance. Te same osoby twierdzą że dziewczyna żyje, do dziś przetrzymywana i 
torturowana w siedzibie klanu Czarnego Smoka.  

• Podobno w GEO-9 niedawno znów pojawił się Sculptor. Nie wiadomo czy wykonuje w 
mieście jakieś zadanie, ale Jacka Zahna to nie obchodzi - oficer już węszy, i skoro ma zabójcę 
na swoim terenie zrobi wszystko aby go dorwać.  



92 

  

92 

 

Szalony Jake 
Szalony Jake jest jednym z nieodłącznych elementów krajobrazu Podbrzusza czy Starych Doków. 

Często można go spotkać pod Domem miłosierdzia przepychającego się w grupie podobnych mu 

bezdomnych, czekających na darmową miskę zupy czy inną namiastkę ciepłego posiłku. Jake 

wyróżnia się jednak z tłumu - jest duży i nosi na sobie zniszczony mundur Ulicznego Oficera. W oczach 

i zachowaniu Jake'a widać oznaki szaleństwa, paranoi i stanów zbliżonych do paniki. Jake 

prawdopodobnie zobaczył coś tak przerażającego, że do reszty strzaskało mu rozum i pomieszało 

zmysły.  

Plotki  

• Podobno jeszcze kilka lat temu Jake był jednym z lepszych Ulicznym Oficerów, odnosił 
sukcesy w walce z szabrownikami i szajkami kultystów czczących bóstwa Hordy. Jego 
szaleństwo miało być wynikiem zemsty mrocznych bóstw za prześladowanie ich wyznawców. 
Badacze tajemnic jako wykonawcę kary podejrzewają oczywiście boga znanego jako Obłęd.  

• Każdy kto spojrzy Szalonemu Jake'owi w oczy nie zazna spokojnego snu i będą go 
prześladowały niewyobrażalne koszmary.  

• Jake podobno jest jakoś połączony z maniakiem grasującym po ulicach nazywanym The 
Scope. 

 

Gangi GEO-9 

Dzieci Labiryntu 
Mieszkańcy Labiryntu nie cieszą się dobrą sławą. Zniekształceni przez niestabilne 
modyfikacje genetyczne, przypominają bardziej stworzenia Hordy niż mieszkańców 
powierzchni. Nazywani Mutantami czy Wynaturzeńcami chowają się w ciemnych, ale też 
ciepłych korytarzach systemu grzewczego.  

Historia  

Mało kto wie że Mutanci to w dużej mierze była załoga kompleksu badawczego należącego 
do korporacji nuGen. Podczas katastrofy która miała miejsce w głównym kompleksie firmy, 
zostali uwięzieni w specjalnie przygotowanym na taką okazję schronie. Jednak system 
podtrzymywania życia uległ awarii i temperatura w schronie zaczęła drastycznie spadać, 
jedynym sposobem na przetrwanie było poddanie się eksperymentalnej mutacji nG-SA-Beta. 
Nowy genom był ucieleśnieniem genetycznego koszmaru - niedopracowany, niestabilny, 
niebezpieczny, lecz niezwykle kuszący. Znaczna ilość pracowników poddała się kuracji, zaś 
ci którzy odmówili ponieśli śmierć wskutek zamarznięcia.  

Działanie genomu czasowo uodporniło nosicieli na mróz, lecz również zapoczątkowało 
niekontrolowane zmiany w ich organizmach. Zaczęły pojawiać się przebarwienia skóry, 
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zmiana masy mięśniowej, struktury kości oraz psychiki. Część padła ofiarą obłędu lub umarła 
w bólach.  

Ci którzy przeżyli znaleźli azyl w pozostałościach systemów grzewczych nazywanych 
Labiryntem.  

Obszar Działania  

Mutanci prawie nigdy nie opuszczają Labiryntu. Komunikują się ze światem zewnętrznym za 
pośrednictwem Cortexu.  

Większość z Odmieńców przed mutacją była wysoko wykwalifikowanym personelem 
naukowym. Znaczna część z nich zachowała swoje wcześniejsze zdolności, często starając się 
kontynuować badania w prowizorycznie urządzonych laboratoriach.  

Członkowie  

Nie trudno odróżnić Wynaturzeńca od zwykłego obywatela. Mutacje widoczne na pierwszy 
rzut oka zdradzają piętno nG-SA-Beta.  

Dzieci Labiryntu  dzielą się na dwa niezbyt przyjaźnie nastawione do siebie ugrupowania. 
Mutacja nie na wszystkich wpłynęła tak samo. Jeszcze przed wyjściem ze schronu między 
byłymi ludźmi zaczęły narastać konflikty, które wkrótce zaowocowały rozdzieleniem się 
mutantów na popleczników doktor Ryness, oraz na popleczników doktora Nolana.  

Gdy tylko Dzieciom Labiryntu  udało się wydostać ze swojej pułapki, dr Ryness okrzyknęła 
swoją grupę mianem Braterstwa Mutantów. W tym momencie nastąpił też rozłam na dwa 
osobne ugrupowania. Jeśli chodzi o zwolenników doktora Nolana, woleli nie afiszować się 
wielkimi nazwami, przyjmując przydomki nadane przez dawnych współpracowników - 
Śmieciarze - lub czasem padające z bardziej życzliwych ust - Nolanici.  

Nie wszyscy wiedzą o podziale panującym wśród mutantów zamieszkujących Labirynt. 
Dlatego też poza tym miejscem wciąż używana jest ogólna nazwa - Dzieci Labiryntu . 
Większość ludzi nie widzi zresztą wyraźnej różnicy w usposobieniu obu grup i traktują ich 
wszystkich z równą niechęcią.  

Jeżeli ktokolwiek spoza Labiryntu chciałby przyłączyć się do Braterstwa, w ramach rytuału 
przyjęcia musiałby poddać się bolesnej i częstokroć kończącej się śmiercią zabójczej mutacji. 
Jeśli chodzi o Nolanitów, są zdecydowanie przeciwni przekształcaniu kolejnych ludzi w 
wynaturzenia, nie odrzucają jednak rzadkiego wsparcia ludzi i przyjmą także do siebie 
każdego mutanta, któremu bardziej odpowiada ich spokojne usposobienie.  

Nastroje społeczne  

Większość ludzi nie ufa żadnym mutantom, jednak przy wielości problemów w mieście nie 
ma miejsca na zorganizowany ruch lansujący nietolerancję względem tej grupy. Zamiast tego, 
ludzie ograniczają się po prostu do nie zadawania się z wynaturzeńcami. Ostatnio jednak, 
wśród najmniej tolerancyjnej części ludności GEO-9, zaczęły krążyć pomysły o przesiedleniu 
wszystkich Dzieci Labiryntu  na teren Starych Doków, który i tak - nieprzystępny dla ludzi - 
mógłby posłużyć za swego rodzaju getto dla mutantów.  
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Plotki  

• Mutanci są pomiotami Hordy. Zmieniając swoje ciała i umysły ostatecznie ofiarowali siebie 
Mrocznym Bogom.  

• Wiele osób uważa, że Wynaturzeńcy pilnują czegoś cennego leżącego na dnie Labiryntu. 
Wielu łowców nagród, w tym znany Kith Werner próbowali wykraść Mutantom ich 
tajemnice. Jednak nikt nie powrócił z ciemnej plątaniny rur i korytarzy.  

• Infinity wyznaczyło nagrodę za głowę każdego Dziecka Labiryntu. Nikt nie wie dlaczego tak 
duża korporacja przejmuje się losem tej garstki odmieńców.  

Braterstwo Mutantów 
Braterstwo Mutantów to jedno z dwóch wyróżnianych ugrupowań na które dzielą się Dzieci 

Labiryntu - mutanci chroniący się w systemach grzewczych Labiryntu.  

Braterstwo stanowi mroczniejszą część mieszkańców Labiryntu, posiadając w swych 
szeregach mutantów głównie o brutalnym przysposobieniu i nienawiści do wszystkiego co ich 
otacza. Członkowie tego ugrupowania wierzą, że należy im się własna część miasta i 
niechętnie patrzą na jakichkolwiek intruzów. Często bywają zresztą wrogo nastawieni do 
zwykłych ludzi, od których uważają się za lepszych i znane są przypadki brutalnych ataków, a 
nawet gwałtów. Zamieszkiwana przez Braterstwo część Labiryntu to miejsce, w którym nie 
powinno się przebywać jeśli nie jest się mutantem.  

Mówi się że każda mutacja przebiega inaczej od pozostałych. Wiele z nich zniekształca 
psychikę wynaturzeńców powodując obłęd i zezwierzęcenie. Braterstwo stanowi przystań 
nawet dla najbardziej niebezpiecznych i nieprzewidywalnych mutantów, lubujących się w 
wykorzystywaniu swoich nowych możliwości.  

Dr Ryness  

Na czele Braterstwa stoi dawniej pracująca dla NuGen doktor Miranda Ryness - dziś jedna 
z Dzieci Labiryntu. W jej przypadku mutacja wyostrzyła jej i tak już bystry umysł, lecz 
obdarzyła ją także w zwierzęce odruchy i brutalne usposobienie.  

Ryness jest surowym przywódcą, ale doskonale radzi sobie w utrzymywaniu swoich 
mutantów w garści. Jest także główną podżegaczką do buntu mutantów i zjednoczenia się pod 
silnym sztandarem Braterstwa. Jej głównymi przesłankami jest nienawiść do ludzi - jak 
mówi - w odwecie za ich nienawiść i nietolerancję oraz niezależność i samodzielność.  

Do swego ugrupowania Miranda przyjmuje tylko odmieńców, lecz nie tylko oryginalne 
Dzieci Labiryntu. Z rzadka zdarza jej się mutować ochotników z ludzi - na ogół przestępców 
lub degeneratów. Czasem zmusza ludzi do mutacji i daje im następnie wybór po której stronie 
się znajdą. Zdarzają się przypadki przejścia zmęczonych bezczynnością Nolanitów na stronę 
Braterstwa, podobnie jak zdarzają się przypadki byłych brutali szukających ukojenia wśród 
spokojnych Śmieciarzy.  
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Cele  

Nie jest do końca wiadome jakimi celami kieruje się Ryness i jej Braterstwo. Wiadomo 
jednak, że jej mutanci uporczywie czegoś szukają w rejonie Labiryntu, nie kryjąc się zresztą z 
tym zbytnio. Biorąc pod uwagę także ilości gromadzonej przez Braterstwo broni można się 
spodziewać, że Ryness nie zamierza pozostać w podziemiu i prędzej czy później sięgnie po 
swoje miejsce w mieście.  

Relacje z Nolanitami  

Członkowie Braterstwa nienawidzą Nolanitów i gardzą nimi. Stąd też zresztą nadali im 
przydomek Śmieciarzy. Dr Ryness zabrania jednak swoim podwładnym w jakikolwiek 
sposób krzywdzić inne mutanty wierząc, że Ci prędzej czy później dołączą do nich 
dostrzegając słuszność ich racji. Być może też Ryness nie zapomniała jeszcze, że wielu z 
Nolanitów było kiedyś jej kolegami, lub dostrzega w nich bliższe jej istoty niż zwykłych 
ludzi.  

Tak czy inaczej Braterstwo nie zadręcza Nolanitów, tak długo jak Ci nie wchodzą im w 
drogę i jak długo Braterstwo wie, co Śmieciarze planują. Mówi się jednak, że między 
Ryness i Nolanem istnieje zacięta, choć skrywana rywalizacja. Ciężko jednak powiedzieć czy 
chodzi o pozyskiwanie nowych osób do swej sprawy, czy też o obiekt poszukiwań Ryness w 
dolnych poziomach Labiryntu.  

Plotki  

• Nie do końca wiadomo skąd Braterstwo wzięło swoje uzbrojenie. Część broni i gadżetów 
może wprawdzie pochodzić z ograbionych ludzi, którzy uczynili błąd wejścia na teren 
Labiryntu, na pewno jednak nie całość. Istnieje podejrzenie, że któraś z rodzin Syndykatu 
zwęszyła potencjalny interes w wsparciu rosnącego ugrupowania mutantów i zaopatrzyła ich 
we wszelaką broń palną. Lub też komuś bardzo zależy na zamieszaniu na terenie Labiryntu.  

• Ryness pracuje podobno nad bezpieczniejszą substancją mutującą. Wedle plotek ma zamiar 
użyć jej do zmutowania jak największej liczby ludzi, po tym kiedy jej ugrupowanie dojdzie do 
głosu w GEO-9.  

Nolanici 
Nolanici, zwani też Śmieciarzami to jedno z dwóch wyróżnianych ugrupowań na które 
dzielą się Dzieci Labiryntu - mutanci chroniący się w systemach grzewczych Labiryntu.  

Obie nazwy tej grupy funkcjonują nieoficjalnie, ponieważ jej członkowie nie odczuwają 
potrzeby nadawania sobie etykiet. Nolanici odzwierciedlają łagodniejszą stronę Labiryntu. 
Ich głównym celem jest opieka nad potrzebującymi mutantami. Czy to ze względu na 
choroby genetyczne, czy też ze względu na niekontrolowane skutki uboczne mutacji w 
rodzaju typu obłędu. Jednym z głównych założeń tej grupy jest okazywanie pomocy 
każdemu. Dlatego też ciężko zaszufladkować wszystkich jej członków pod jedną ideologię, 
choć istnieje wśród nich jedna najpopularniejsza.  

W porównaniu z mutantami Braterstwa, Śmieciarze są osobami raczej spokojnymi, często 
zdeformowanymi lub słabszymi od swych brutalnych pobratymców. Nie oznacza to jednak że 
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są bezbronni. Należy pamiętać, że mutacja genetyczna której zostali poddani byli członkowie 
NuGen miała na celu głównie wzmocnienie ich organizmów.  

Dr Nolan  

Przywódcą duchowym i opiekunem Nolanitów jest doktor Robert Nolan - niegdyś 
pracownik NuGen, dziś rosły i kosmaty mutant. Zadaniem, który narzucił sobie Nolan jest 
opieka nad wszystkimi potrzebującymi odmieńcami. Nie odmawia pomocy nawet gdy chodzi 
o wsparcie dla członków Braterstwa. Dr Robert stanowi dla swoich podopiecznych nie tylko 
przywództwo formalne, ponieważ posiada znakomity zmysł organizatorski, ale także 
duchowe.  

Sam doktor swoim podopiecznym uświadamia, że ich mutacja stanowi karę za ich przeszłe 
czyny. Nawołuje do pogodzenia się ze swoją naturą i życia w pokoju z ludźmi. Nieliczni 
ludzie starają się zresztą wspierać Śmieciarzy, dostarczając im niezbędnych do życia 
środków i jedzenia. Dr Nolan pomaga także wynaturzeńcom radzić sobie ze skutkami 
ubocznymi ich mutacji oraz okiełznać ich zniekształcone organizmy.  

Pogodzenie się ze swą karą dla wielu stanowi fundamentalne założenie ugrupowania 
Nolanitów. Prawda jednak sięga o wiele głębiej. Sam Nolan choć nauczył się już akceptować 
swój nowy wygląd, używa swej ideologii tylko by ucywilizować jak najwięcej dawnych 
ludzi. W rzeczywistości wraz z grupą najbardziej utalentowanych, byłych 
współpracowników, wciąż żywi nadzieję na powrót do dawnych form i stara się opracować 
proces który odwróciłby mutację.  

Cele  

Głównym celem dr Nolana jest zagwarantowanie pokoju między ludźmi i mutantami. 
Wprawdzie stara się o cofnięcie mutacji, nie pokłada jednak pełnej wiary w szansę sukcesu. 
Wtajemniczona w badania część mutantów doktora Nolana przeczesuje w sekrecie ruiny 
dawnego kompleksu NuGen, oraz dolne poziomy Labiryntu. By kontynuować swoją pracę 
nad procesem odwracającym skutki mutacji, potrzebować będą dawnej dokumentacji. Mówi 
się jednak, że Nolanici szukają nie tylko danych, lecz także samych wyników dawnych 
eksperymentów przeprowadzanych na najniższym poziomie kompleksu, który mógł ocaleć z 
katastrofy i być może łączy się tunelami i rurami z pozostałymi częściami Labiryntu - a nawet 
Cmentarzyskiem.  

Relacje z Braterstwem Mutantów  

Nolanici żyją zastraszeni traktowaniem ze strony Braterstwa i starają się nie wchodzić im w 
drogę. Znane są jednak przypadki gdy brutalni mutanci sami przychodzili w poszukiwaniu 
opieki medycznej lub pomocy u Śmieciarzy. Nolanici nikogo nie odtrącają i jednocześnie 
przekonują do swoich racji. Bywa, że członkowie Braterstwa zmieniają ugrupowanie. Nie jest 
to jednak dla nich łatwe ze względu na szkalowanie, które spotyka ich potem ze strony 
dawnych towarzyszy.  

Mówi się, że dr Ryness i dr Nolan uparcie szukają dostępu do dolnych części dawnego 
kompleksu NuGen. Nolanici jednak starają się trzymać wszystkie inicjatywy, niezwiązane 
ściśle ze swoją oficjalną ideologią, w tajemnicy przed Braterstwem - jakiekolwiek pogłoski o 
ich planach mogłyby spowodować represje i większą kontrolę.  
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Plotki  

• Podobno dr Nolan utrzymuje stały kontakt z pracownikami 3 Szpitala Geo-9, którzy pomagają 
mutantom zaopatrywać się w żywność oraz środki medyczne i lekarstwa. Być może też 
wspierają ich w badaniach przeciwdziałania mutagenów. Z jakiegoś jednak powodu 3 Szpital 
Geo-9 nie chce się przyznawać do utrzymywania jakichkolwiek relacji z Dziećmi Labiryntu i 
oficjalnie oświadcza, iż: "nic go nie łączy z eksperymentami przeprowadzanymi niegdyś w 
kompleksie NuGen. Wszelkie podejmowane inicjatywy są nowym rozdziałem w Inżynierii 
Genetycznej".  

• Kilku członków ugrupowania Nolana twierdzi, że - śledząc potajemnie swego przywódcę - 
dotarło kiedyś tunelami Labiryntu do miejsca w którym przebywał dziwny, zdeformowany do 
tego stopnia że nie przypominał w ogóle człowieka, potężny mutant. Te kilka osób powiada 
że Nolan zwracał się do owego mutanta jak do swego władcy lub boga. Żaden z nich nie jest 
jednak w stanie odtworzyć ścieżki jaką dostali się do owego miejsca, co dyskwalifikuje w 
oczach ich pobratymców plotkę jako wiarygodną.  

CortexCrackers 
Cortex jest jedną z niewielu darmowych rozrywek dostępnych przemarzniętych i spracowanych 

obywateli GEO-9. Po zakończonej pracy, czy nawet zamiast niej, ludzie podłączają swoją świadomość 

do wirtualnej rzeczywistości nie zdając sobie sprawy z zagrożeń jakie tam na nich czekają.  

CortexCrackers to nazwa pod jaką działa grupa wirtualnych terrorystów, którzy stoją za 
serią włamań do płatnych serwerów Cortex. W ostatnim miesiącu wstrząsnęli całym miastem 
dokonując serii morderstw za pośrednictwem wirtualnej sieci.  

Media oszalały, a całe miasto ogarnął strach. Wszyscy czekają na kolejne morderstwa lub 
żądania terrorystów. Równolegle rozpoczął się wyścig: Uliczni Oficerowie starają się ustalić 
tożsamość sprawców, korporacje zapobiec panice i dalszej utracie pieniędzy, natomiast 
Syndykat uruchomił wszystkie środki aby zagarnąć morderczą technologię dla własnych 
celów.  

Do tej pory nie wiadomo kim są CortexCrackers, w jaki sposób działają i jakie są ich 
motywy.  

Plotki  

• Co bardziej spanikowani mieszkańcy miasta sądzą, że CortexCrackers jest jedynie nazwą 
nadaną nieistniejącej grupie w celu uspokojenia opinii publicznej i zapewnienia że za 
wszystkim tym stoją ludzie. W istocie zaś, jak podejrzewają, w grę wchodzi forma mocy 
nieczystych - być może nawet sama Lij, Trucicielka, która zdołała wniknąć w Cortex.  

• Niektórzy przedstawiciele służb porządkowych i władz uważają, iż CortexCrackers działa na 
zlecenie Kościoła Dnia Ostatniego i jego charyzmatycznego przywódcy.  
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Czarni Jeźdźcy 
Czarni Jeźdźcy to jeden z najlepiej zorganizowanych i uzbrojonych gangów GEO-9. Ich początki 

związane są ze środowiskiem nielegalnych ulicznych wyścigów, nie dziwi więc fakt że wymogiem 

stawianym każdemu nowemu członkowi gangu jest mistrzowskie opanowanie umiejętności 

prowadzenia samochodów. Wszyscy członkowie gangu poruszają się w mocno podrasowanych, 

czarnych samochodach sportowych serwisowanych w słynnej Norze Auggie'go. Specjalizują się w 

napadach na konwoje dostawcze, zdarza się jednak że biorą udział w akcjach o innym charakterze.  

Historia  

Kiedy Seiji Takara, jeden z prekursorów streetracingu w GEO-9, zebrał wokół siebie grupkę 
podobnych mu - ambitnych, chcących łatwego zarobku i do tego bezwzględnych - 
miłośników wyścigów ulicznych, założył gang Nocnych Jeźdźców. Gang napadał na konwoje, 
jednocześnie nadal uczestnicząc w życiu środowiska rajdowców z którego się wywodził. 
Wszystko szło dobrze, do czasu kiedy Nocni Jeźdźcy dokonali brawurowego przechwycenia 
rządowego konwoju, chronionego przez Ulicznych Oficerów G-9. W wyniku strzelaniny 
śmierć poniosła prawie połowa członków gangu, ale zginęło również pięciu ochraniających 
konwój funkcjonariuszy. Najgorszą zbrodnią jaka można popełnić w GEO-9 jest zabicie 
Ulicznego Funkcjonariusza, zaś zabicie pięciu z nich to samobójstwo. Nocni Jeźdźcy 
przekonali się o tym miesiąc później, kiedy próbowali zalizać rany, uzupełniając skład gangu 
o nowych ludzi podczas dużej imprezy streetracerów.  

Takara był pewien że z powodu braku świadków nikt nie powiąże jego gangu z napadem i 
śmiercią funkcjonariuszy, ale okrutnie się pomylił – na teren imprezy wpadło ponad 
dwudziestu uzbrojonych policjantów należących do U.O.G-9, dokonując rzezi na 
uczestnikach. Funkcjonariusze nie pytali kto należy do Nocnych Jeźdźców a kto nie – 
rozdzielali kule po równo każdemu w zasięgu ich wzroku. Z masakry, podczas której śmierć 
poniosło 76 osób, uratowało się tylko trzech Nocnych Jeźdźców, wśród których znajdował się 
ciężko ranny Takara. Po tym tragicznym wydarzeniu Seiji wraz ze swoim gangiem zniknął na 
długi czas, zaszywając się podobno gdzieś na terenie Starych Doków. Również środowisko 
streetracerów potrzebowało kilku długich miesięcy na otrząśnięcie się z szoku po tej 
masakrze.  

Takara pojawił się ponownie w półświatku GEO-9 trzy lata później, prowadząc za sobą pod szyldem 

gangu Czarnych Jeźdźców, trzydziestu młodych, żądnych wrażeń i pieniędzy kierowców. Takara - 

nauczony doświadczeniem by nie dawać się zbyt mocno we znaki władzom - nie zamierzał popełnić 

drugi raz tego samego błędu, starannie przygotowując akcje gangu uprzednio przeprowadzając 

rozpoznanie celu. W wyniku kilkunastu udanych, brawurowych akcji gang zyskał pokaźną ilość 

pieniędzy i Seiji postanowił spożytkować je, kupując na terenie GeoSands posiadłość, która od 

tamtego czasu służy za kwaterę główną gangu oraz dom ich przywódcy. Jeźdźcy chcieli również 

ponownie wejść w środowisko ulicznych rajdowców, ale z powodu przeszłych wydarzeń, których 

jedyną przyczyną był Takara i jego gang, spotkali się z niechęcią i odrzuceniem. Dopiero niedawno 

Jeźdźcom udało się powrócić do łask społeczności streetracerów, a to za sprawą Davida Mills ’a – 

czarnego jeźdźca, którego umiejętności za kierownicą wprawiły w osłupienie nawet najbardziej 

doświadczonych ulicznych rajdowców.  
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Od swojego powrotu pod nową banderą, gang Czarnych Jeźdźców rozrósł się do ponad 150 
członków, z których znakomita większość rekrutowała się spośród młodych ulicznych 
rajdowców. Grupa Seijiego znacznie się wzbogaciła i zyskała pewną renomę, a to 
spowodowało zwrócenie się w stronę Jeźdźców oczu tuz Syndykatu.  

Obecnie  

W oczach Syndykatu gang Czarnych Jeźdźców jest jedynym cywilizowanym gangiem, 
działającym na terenie GEO-9. A to sprawia także, że jest dla mafii jedynym gangiem z 
którym warto robić interesy.  

Jakiś czas temu Syndykat przedstawił Seijiemu ofertę której ten nie mógł odrzucić. Od 
tamtego czasu Czarni Jeźdźcy wykonują dla organizacji różne zlecenia, w zamian za kilka 
korzyści: niewielki procent od zysków ze zleceń, ochronę ze strony mafii w razie 
poważniejszych kłopotów, a także nieograniczony dostęp do knajp i przybytków 
przeznaczonych tylko dla członków tej potężnej organizacji przestępczej. Ponad połowa 
zleceń wykonywanych dla Syndykatu, to zlecane przez będącą własnością mafii firmę 
kurierską Speedex, proste zadania polegające na dostarczaniu przesyłek w wyznaczone 
miejsca.  

Gang Takary nadal przeprowadza akcje na własny rachunek, niezależnie od wiedzy 
Syndykatu. Pomimo ostrożności swojego przywódcy, gang zaliczył niedawno swoją pierwszą 
poważną wpadkę – Seiji miał niedokładne informacje co do natury napadanego transportu. W 
napadniętym konwoju, zamiast produktów luksusowych dla Centrum Handlowego Goldmine, 
znajdowała się dostawa broni dla gangu Patriotów, ochraniana przez członków tego gangu. 
Seiji zorientował się w sytuacji zbyt późno, ale nie mając innego wyjścia kazał doprowadzić 
akcję do końca. Wynikiem gwałtownej strzelaniny była strata jednego pojazdu i trzech 
gangsterów po stronie Czarnych Jeźdźców oraz stracony konwój i czternastu poległych 
żołnierzy po stronie Patriotów. Od czasu tego zajścia dwa gangi są ze sobą w stanie wojny. 
Na razie doszło jedynie do kilku niewielkich strzelanin, ale Takara nie ma złudzeń i czeka na 
pierwsze poważne posunięcie konkurencyjnego gangu.  

Obszar działania  

Czarni Jeźdźcy działają głównie na terenie GeoCity oraz Smoczego Ogona, ale w razie 
potrzeby zapuszczają się do pozostałych dwóch dzielnic miasta. Najczęstszymi powodami 
pojawienia się członków gangu w Piecu lub Slumporcie są: odbywający się akurat wyścig, 
którego trasa przebiega przez te dzielnice, zlecenie Speedex’u lub napad na konwój.  

Jedynym stałym miejscem gangu jest posiadłość na terenie GeoSands. Jako dziupli, do 
których gang sprowadza przechwycone transporty, Jeźdźcy używają – na mocy porozumienia 
z mafią – placówek i melin należących do Syndykatu. Owe mafijne placówki często służą 
członkom gangu także za garaże dla ich podrasowanych pojazdów.  

Członkowie  

Seiji Takara – niekwestionowany przywódca gangu. Od czasu pogromu Nocnych Jeźdźców, 
ciało Seijiego składa się w dużej mierze z cyberwszczepów.  
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David Mills – cieszący się wielka estymą środowiska streetracerów członek Czarnych 
Jeźdźców. Jego pozycja w gangu uległa znacznej poprawie, odkąd jego umiejętności 
pozwoliły powrócić Jeźdźcom na arenę nielegalnych ulicznych wyścigów samochodowych.  

D-Coy – Prawa ręka Takary. To do niego należy troszczenie się o poprawne kontakty z 
Syndykatem. Jest to wszystkim na rękę, bowiem D-Coy’owi taki układ pozwala zaspokoić 
ambicje, kontakty gangu w mafii uważają go za okaz wyjątkowo czarującego dżentelmena, 
zaś sam Seiji nie ma powodu aby nie ufać swojemu najbliższemu protegowanemu. D-coy 
naprawdę nazywa się Daniel Cory i jest dwudziestokilkoletnim chłopakiem, chwalącym się 
rzekomym pokrewieństwem z rodem Whitehall. Owo pokrewieństwo rzeczywiście istnieje, 
jednak wygląda ono tak, że D-Coy jest bękartem Cedrica Whitehalla, który jest kuzynem 
lidera rodu - Angusa. Jego ojciec - zatwardziały kawaler - oczywiście nie przyznaje się do 
posiadania jakiegokolwiek potomstwa. D-Coy wie o tym i nie ma żadnych złudzeń co do 
ojcowskiej miłości (a raczej jej braku), lubi jednak podkreślać swoją szlacheckość, czego 
widocznym wyrazem są jego nienaganne maniery oraz wysoka kultura.  

 

Plotki  

• W środowisku streetracerów popularna jest plotka, jakoby to nie Takara był przywódca 
gangu. Według pogłosek formalny przywódca Jeźdźców jest manipulowany przez swojego 
najbliższego współpracownika - D-Coy'a.  

• Od niektórych członków gangu można usłyszeć pogłoskę, że dostęp do najnowocześniejszego 
uzbrojenia zapewnia Jeźdźcom, wysoko postawiony w strukturach organizacyjnych zakładów 
Hetzera, przyjaciel Takary.  

Gońcy 
Gońcy to gang złodziei i szabrowników działający na terenie Pieca. Ludzie nazywają ich 
również Pełzaczami albo Kornikami . Specjalizują się w rajdach na opuszczone fabryki, albo 
słabo bronione państwowe lub korporacyjne zakłady i magazyny. Ich wizytówką są akcje z 
wykorzystaniem opuszczonych kanałów miejskich, systemu wentylacyjno-grzewczego 
nieaktywnych terraformerów lub innych podziemnych instalacji. Podobno są jednymi z 
nielicznych ludzi którzy znają rozkład podziemi Labiryntu czy nawet niesławnego 
Cmentarzyska.   
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Ich rajdy są nadzwyczaj brawurowe i przemyślane w najmniejszym szczególe. Oficjalnie 
liderem Gońców jest rudowłosa dziewczyna Lena Red, jednak wszystkie akcje planuje 
tajemniczy człowiek znany jako M.  

Od ostatniego skoku na laboratorium GreenSeed tropem gangu ruszyło kilku znanych 
łapaczy, Ulicznych Oficerów i prywatnych cyngli. Nikomu jednak nie udało się wytropić 
Gońców w podziemiach GEO-9.  

Plotki  

• Podobno nie są zwykłym gangiem, a oddziałem szpiegów i sabotażystów opłacanych przez 
jedną z korporacji.  

Kaptownicy 
Kaptownicy to działająca na terenie całego GEO-9 - ale skupiająca się głównie na terenie 
Slumportu – organizacja, którą z braku lepszej nazwy można nazwać gangiem. Kaptownicy 
zajmują się głównie przemytem, włamaniami do magazynów żywności i ubrań, oraz 
antyrządową propagandą – a wszystko to w imię niesienia pomocy najbiedniejszym 
warstwom społecznym. Co ważne, Kaptownicy planują swoje akcje tak, by nikt nie stracił 
życia lub poważnie nie ucierpiał.  

Wczoraj i dziś  

Założycielem gangu jest człowiek każący nazywać siebie mianem Blindeye. To on założył i 
przewodniczył grupie wolontariuszy którą nazwał Kaptownikami . Blindeye i jego grupa 
chcieli nieść pomoc, zgłaszali się więc ochotniczo do pomocy przy opiece nad biednymi 
dziećmi, w charakterze asystentów lekarzy odwiedzających sporadycznie slumsy, do pomocy 
w kuchniach przygotowujących posiłki dla najbiedniejszych itp. Jednak po jakimś czasie 
Blindeye zaczął dostrzegać że wysiłki kilku osób to kropla w morzu potrzeb która na niewiele 
się zdaje, skoro rząd głównie markuje działania mające poprawić jakość bytu nizin 
społecznych. Świadomość braku pomocy od władz zamieniła się w nienawiść do rządu, która 
z kolei znalazła upust w wydawanej sporadycznie, podziemnej broszurce „Rebelation” 
demaskującej obojętność korporacji i władzy na los najbiedniejszych. Ale i to nie wystarczało 
Blindeye’owi – po jakimś czasie powstał, zaledwie dwustronicowy, manifest Kaptowników 
„Robin Hood Theory”, który spowodował odejście kilku osób z grupy, którym nie podobały 
się zawarte w nim koncepcje. Od tamtego dnia Kaptownicy oprócz wolontariatu, zaczęli 
zajmować się także kradzieżami dostaw żywności i ubrań, przekazując je potrzebującym. 
Pomogli wielu ludziom, którzy zapragnęli się odwdzięczyć – a będąc zbieraniną posiadającą 
wiele różnorakich umiejętności, Blindeye postanowił włączyć ich do gangu i ustalić 
funkcjonującą do dziś strukturę organizacji.  

Kwaterą główna Blindeye’a i bazą wypadową gangu jest Dom miłosierdzia. To Kaptownicy 
przedłożyli władzom dopracowany projekt zaadaptowania jednego z budynków w Starych 
Dokach na przytułek. Rząd zgodził się, mając nadzieję na poprawę wizerunku w 
społeczeństwie, i w ten sposób nieświadomie zapewnił gangowi kwaterę. Sam Blindeye - 
dzięki sfałszowanym papierom, identyfikującym go jako Vernona Toomsa, imigranta z Issy 
który prowadził na swojej ojczystej planecie podobną placówkę przez kilkanaście lat – bez 
problemu dostał posadę dyrektora zarządzającego placówką.  
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Struktura i zakres działania  

Kaptownicy dzielą się na trzy oddziały stanowiące razem całość gangu. Każdy z nich pełni 
inne funkcje, i nie wchodzi w zakres kompetencji pozostałych dwóch oddziałów.  

KWU (Knowledge-Wisdom-Understanding) – ten oddział podlega bezpośrednio 
Blindeye’owi. To oni zajmują się działalnością propagandową, emisją programów Station 
Rebelation, edukowaniem ludności, demaskacją machlojek korporacji, rządu i mafii, 
planowaniem akcji oraz wszelką działalnością związana z administrowaniem gangu jako 
organizacji.  

FCS (Food-Clothes-Shelter) – oddział zajmujący się napadami na transporty i włamaniami do 
magazynów w celu pozyskania dóbr potrzebnych ludziom, oraz niezbędnych do istnienia 
gangu. Sixin, dowódca oddziału, jest na tyle szalony że dwukrotnie zorganizował wyprawę po 
łupy do oddalonego o 50 km od miasta portu kosmicznego Vayas Point. FCS jest również 
odpowiedzialne za ochronę przytułków, utrzymywanie w tajemnicy placówek gangu i 
zapewniane schronienia potrzebującym.  

TLC (Trust-Love-Care) – członkowie tego oddziału zajmują się działaniem wśród ludzi: 
bezpośrednią pomocą, obsługą przytułków, dystrybucją dóbr zawłaszczonych przez FCS, 
zapewnianiem opieki medycznej, a także selekcją i rekrutacją osób które chciałyby wejść w 
skład organizacji. Do nich należy także utrzymywanie wysokiego poziomu zaufania ludności 
slumsów względem Kaptowników .  

Postacie  

• Blindeye – założyciel i przywódca organizacji.  
• Wondah Y – prowadzący audycje w Station Rebelation członek KWU.  
• Faraway – najbardziej znany w GEO-9 DJ, współpracujący także z Kanałem 16.  
• Lil’Hope – będąca z Kaptownikami od samego początku dowódczyni TLC. Prywatnie kobieta 

Blindeye’a. Lil'Hope jest jedną z założycielek gangu, która od początku wspierała Blindeye'a w 
jego dziele. Od początku istniała też między nią a przywódcą Kaptowników specyficzna więź, 
która przerodziła się po jakimś czasie w uczucie. Od pewnego czasu jednak Lil'Hope coraz 
częściej nie zgadza się ze swoim kochankiem w sprawach dotyczących prowadzenia 
działalności gangu. Złośliwi twierdzą że narastający konflikt jest odbiciem kryzysu jaki 
przechodzi ich związek. Prawda jest jednak taka, że podczas jednej z akcji FCS zginął jej brat, 
który był członkiem tej formacji. Lil'Hope winą za śmierć brata obarcza Sixina, zarzucając mu 
nieudolność i głupotę. Konflikt z Blindeye'em jest z kolei wywołany faktem, ze ten broni 
dowódcę FCS przed oskarżeniami Lil’Hope, usilnie próbując ją przekonać że śmierć jest 
ryzykiem jaki ponoszą członkowie tej komórki, a na miejscu jej brata mógłby być ktokolwiek 
inny. Niestety kobieta nie daje się przekonać i staje się coraz bardziej agresywna. Jej 
podwładni z TLC zaczynają mieć dość sposobu w jaki odnosi się do nich od pewnego czasu 
przywódczyni i szemrzą, że Blindeye może za niedługo stanąć przed bolesną decyzją o 
wyznaczeniu kogoś nowego na miejsce Lil'Hope.  

• Sixin – dowodzący oddziałami komórki FCS gangu, zanim przeszedł do Kaptowników był 
jednym z członków gangu Gońców. Sixin to czarnoskóry, niewysoki, ale za to szeroki w barach 
i mocno umięśniony trzydziestokilkuletni mężczyzna. W Gońcach pełnił rolę zwykłego 
żołnierza gangu, zaś po zwerbowaniu przez Kaptowników - dzięki odwadze i dobremu 
zmysłowi taktycznemu - bardzo szybko awansował na dowódcę FCS. Sixin jest znany ze swojej 
lojalności i sprawiedliwych osądów, jak i z porywczego charakteru, brawury i skłonności do 
wywoływania kłótni z najbardziej błahych powodów. Pomimo swoich wad, nikt oprócz 
Lil’Hope – która od śmierci swojego brata (członka FCS) prowadzi z nim wojnę – nie ma 
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zamiaru kwestionować słuszności decyzji jakie Sixin podejmuje. Nikt też nie ma wątpliwości 
że najważniejszymi rzeczami dla niego są jego ludzie, gang i walka z systemem – dokładnie w 
tej kolejności.  

Plotki  

• Gangi Gońców, Patriotów i Szczurów Podbrzusza są wyjątkowo cięte na Kaptowników. Mówi 
się że to dlatego, że wielu członków tych gangów zostało zrekrutowanych przez ludzi 
Blindeye'a, przechodząc na stronę Kaptowników.  

• Pomiędzy oddziałami TLC i FCS narastają ostatnio coraz większe animozje. Wielu obarcza 
winą porywczy charakter Sixina, jednak ci lepiej poinformowanie twierdzą że to Lil'Hope jest 
winna konfliktom. Te same osoby mówią też, że Lil'Hope ostatnio coraz bardziej dziwaczeje, 
zmieniając się ze spokojnej i opanowanej kobiety, w żądnego władzy tyrana.  

Patrioci 
Patrioci nazywają siebie również Działaczami. Organizują zbiórki pieniędzy i dóbr które 
mają być przeznaczone na wsparcie dla oddziałów walczących na Cor. Taka jest oficjalna 
wersja. W rzeczywistości zajmują się rabunkiem i wymuszeniami, tłumacząc swoje 
zachowana koniecznością zdobycia funduszy dla "dobrej sprawy".  

Są bardzo agresywni, w stosunku do wszystkich ludzi nie wspierających wojsk odpowiednią 
darowizną, bądź uważających, że walka jest bezcelowa.  

Znak rozpoznawczy: Maska tlenowa - pamiątka z czasów regularnych wypraw na teren 
Smoczego Ogona.  

Historia  

Działacze pojawili się na ulicach GEO-9 wraz z rozpoczęciem walk na Cor. Pierwotnie 
funkcjonowali jako nacjonalistyczna bojówka prześladująca mniejszości etniczne na terenie 
Pieca, obwiniając je za inwazję Hordy. Szybko rośli w siłę i byli uważani za jeden z 
najgroźniejszych gangów działających na terenie GEO-9. Nie minęło wiele czasu nim 
wybuchła wojna między Patriotami  a Syndykatem. Po kliku dniach krwawych walk, lepiej 
wyposażeni i wyszkoleni cyngle Szarego Wilka zabili wielu członków gangu, w tym jego 
przywódcę. Patrioci po odniesieniu dotkliwych strat wycofali się na tereny Podbrzusza. Tam 
czekali na nich Uliczni Oficerowie, po krótkim starciu niemal doszczętnie rozbijając gang.  

Obecnie  

Niedobitki gangu zebrały się w to co obecnie nazywa się Patriotami  - wędrowną bandę 
zbirów bez stałej siedziby czy terytorium. Szacuje się, że do gangu należy między 30 a 60 
osób.  

Są w stanie wojny z Synami Hordy i Czarnymi Jeźdźcami.  
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Obszar działania  

Patrioci nie posiadają stałego obszaru działania. Są nomadycznym gangiem, poruszającym sie 
po całym GEO-9 wymuszając haracze od napotkanych ludzi.  

Do ich ulubionych miejsc należy znajdujący się na terenie Starych Doków Bar 307. Od 
jakiegoś czasu ta brudna melina stała się swego rodzaju punktem zbornym gangu i muzeum 
ich dawnej świetności.  

Synowie Hordy 
Najbardziej tajemniczy z gangów grasujących na terenie GEO-9. Członkowie innych gangów 
wolą nazywać ich sektą.  

Historia  

Po raz pierwszy o Synach Hordy usłyszano niespełna rok temu, kiedy podczas brutalnego 
rabunku zmasakrowali obsługę i klientów supermarketu sieci Plenty, leżącego w południowej 
części Podbrzusza. Krwią ofiar wymalowano na ścianach dziwne symbole oraz logo gangu. 
Cała sytuacja nie pozostawiała wiele wątpliwości, że morderstwo było popełnione na tle 
religijnym.  

Od tego czasu rozpoczęła się obława na członków gangu nazywającego siebie Synami 
Hordy , Heretykami lub Poganami. U.O.GEO-9 oddelegowało znaczą część funkcjonariuszy 
do walki z nowym zagrożeniem.  

Szybko doszło do konfrontacji między stróżami prawa, a nowym gangiem. Wielu 
funkcjonariuszy zostało rannych, jednak udało się zadać znaczące straty Heretykom oraz 
pojmać kilku z nich.  

Przesłuchanie nie przyniosło wielu konkretnych informacji. Więźniowie albo popełnili 
samobójstwa, albo sprawiali wrażenie bycia niespełna rozumu. Sekcja zwłok wykazała liczne 
mutacje i znamiona wpływu Mrocznych Bogów. Oficjalnie sprawę przejął jeden z 
wewnętrznych departamentów Infinity.  

Obszar działania  

Synowie Hordy różnią się od pozostałych gangów. Bardziej przypominają stado szarańczy, 
czy wściekłych zwierząt niż ludzi. Nie handlują narkotykami, nie zajmują się wyłudzeniami, 
nie zajmują żadnego terytorium. Tam gdzie się pojawiają scenariusz jest jeden - krwawa 
jatka. Do masakr dochodziło na terenie Podbrzusza, Ogona oraz Alei Tygrysów.  

Wywiadowcom U.O.GEO-9 udało się ustalić, że gang najprawdopodobniej zbiera się na 
obszarze Smoczej Łaźni. Natomiast złapani członkowie Heretyków przyznali się, że 
przewodzi im Prorokini - tajemnicza kobieta która słyszy głos Mrocznych Bogów 
przepowiadający rychłą zagładę świata.  
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Członkowie  

W skład gangu wchodzą sami mężczyźni, wszyscy o ponadprzeciętnej budowie ciała. Ich 
zachowanie podczas starć i przesłuchań cechuje się wysoką determinacją, jeśli nie 
szaleństwem. Prawdopodobnie gang liczy powyżej 50 osób. Według raportów U.O.GEO-9 
członkowie sekty uzbrojeni są w ciężką broń maszynową lub ręczną, oraz noszą średniej 
jakości cywilne opancerzenie.  

Nie jest tajemnicą, że za gangiem musi stać jakaś wyższa siła. Te na wpół szalone, 
zmutowane potwory nie byłyby w stanie zorganizować się w grupę, a co dopiero zaplanować 
akcje rabunkowe.  

U.O.GEO-9, Infinity, media i kilka prywatnych instytucji cały czas prowadzą dochodzenie 
mające na celu ustalenie dokładnych motywów Synów Hordy, oraz ostateczne ich 
powstrzymanie.  

Plotki  

• Media doszukują się powiązań Synów Hordy z Kościołem Dnia Ostatniego. W jednej z audycji 
Wielebny Rufus zaprzeczył jakoby Kościół miał jakiekolwiek kontakty z gangiem Heretyków i 
gorąco nawoływał do zaprzestania szaleństwa szerzonego przez bluźnierczą sektę.  

• Podobno Ned Dale i Jeremy Walker odnoszą pewne sukcesy w poszukiwaniu siedziby i źródła 
motywów Synów Hordy.  

• Patrioci wypowiedzieli oficjalnie wojnę Synom Hordy. Znany jest przynajmniej jeden 
przypadek krwawego starcia między tymi dwiema grupami przestępczymi.  

• Podobno Szalony Jake stracił rozum podczas dochodzenia w sprawie pierwszych objawów 
aktywności Synów Hordy.  

Szczury Podbrzusza 
Szczury to gang wywodzący się z Podbrzusza. Trudnią się raczej przestępczością na małą skalę, typu: 

napady, rabunki, krótkie rajdy, kradzieże i włamania. Z rzadka zdarzają im się też większe akcje, w 

tych jednak najprawdopodobniej uzyskują pomoc z zewnątrz - akcje te są lepiej zorganizowane i 

odbywają się przy wykorzystaniu lepszego sprzętu. Ciężko powiedzieć czy Szczury utrzymują z kimś 

stałą współpracę, czy raczej dają się wykorzystywać większym organizacjom w ramach obopólnych 

korzyści.  

Typowy członek tego gangu wygląda na młodego buntownika z ulicy. Szczury na co dzień 
wyposażone są w przeciętnych standardów uzbrojenie, w którego skład wchodzą głównie 
noże, pałki, łańcuchy i tania broń palna. Tylko do nielicznych wypadów udaje im się 
skompletować wyższej klasy sprzęt.  

Szczury nie posiadają formalnego przywódcy. Główną rzeczą, która ich łączy to wspólna 
kwatera w Podbrzuszu, oraz zespołowe wypady na miasto. Podczas akcji wymagających 
planu i poprzedzającej je organizacji, Szczury zbierają się i wspólnie układają przebieg 
działań. Oczywiście znajdują się wśród nich członkowie, tacy jak Tyler The Wererat, którzy 
lepiej znają się na taktyce i ich głos jest bardziej poważany. W trakcie samej akcji jednak 
każdy Szczur jest równy z innymi.  
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To Podbrzusze stanowi główny teren ich działania, choć widywani są także w innych 
częściach Slumportu i na niektórych ulicach Pieca. Niektóre z bardziej zorganizowanych 
rajdów w których biorą udział odbywają się także w Smoczym Ogonie. Ogólnie jednak 
unikają tej dzielnicy, bojąc się wkraczać na teren Syndykatu bez zaproszenia. Szczury 
trzymają się także możliwie jak najdalej od Ulicznych Oficerów.  

Szczury chętnie przyjmują do swojego gangu bezdomnych młodych, o wystarczająco 
gwałtownej duszy by chcieć wieść życie niezależne od jakichkolwiek reguł.  

Myszy  

Szczurom zdarza się także przygarniać bezdomne dzieci, ratując je w ten sposób nie raz od 

skończenia na Nocnym Targu, lub przed losem o wiele gorszym. Pozwalają im ze sobą mieszkać i 

gwarantują im ochronę. Myszy, bo tak nazywana jest ta grupa dzieci, w zamian dzielą się ze swoimi 

opiekunami łupami z kradzieży kieszonkowych, a także służą im w mieście jako oczy i uszy. Myszy 

dobrze znają miasto, a także są w stanie zmieścić się w najciaśniejszych przejściach, dlatego też 

dobrze sprawdzają się jako chłopcy na posyłki. Szczury na ogół mają oko na Myszy i pomagają im 

wyjść z ewentualnych tarapatów, nie raz za pomocą zastraszania, czy siły.  

Charakter współpracy między 'gryzoniami' jest dobrowolny - Szczury nikogo nie zmuszają 
do wykonywania ich poleceń.  

Plotki  

• Dobrze poinformowane osoby mieszkające na terenie Podbrzusza, twierdzą że głównym 
miejscem mieszkalnym, będących pod opieką gangu Myszy, jest rozległa sieć nieużywanych 
piwnic pod Szkołą generalną nr.214.  

• Podobno za największe i najbardziej udane akcje Szczurów odpowiada Tyler The Wererat.  

 

Znani członkowie gangów 

David Mills 
David Mills jest chyba najbardziej znanym rajdowcem w GEO-9, oraz członkiem gangu Czarnych 

Jeźdźców. Mills na oko ma co najwyżej trzydzieści lat. Ciemnowłosy mężczyzna o smutnym spojrzeniu 

jest obiektem westchnień wielu kobiet. Powodem jest nie tylko to ile emocji potrafi dostarczyć 

wybrany przez niego sport, ale także niesamowity talent rajdowca i jego przystojna twarz.  

Historia  

Mills  pochodzi z Bariz - z niegdyś bogatej rodziny szlacheckiej. Już na rodzimej planecie 
zajmował się rajdami, w których był naprawdę niezły. Mills  słynął z reputacji kobieciarza i 
uwielbiał imponować swoim wybrankom ścigając się w zawodach. Największą słabością 
Davida była jednak zawsze skłonność do podejmowania każdego rzuconego wyzwania i 



107 
  

107 
 

nadmierna wiara w swoje umiejętności. Cechy te sprawiały, że rajdowiec angażował się w 
coraz trudniejsze i coraz bardziej ryzykowne rajdy.  

Największym rywalem przyszłego Czarnego Jeźdźca był jego rówieśnik - Alex Turner. 
Rywalem, a zarazem najlepszym przyjacielem, z którym zwykli napędzać się nawzajem w 
przechwałkach i wymyślaniu coraz bardziej niebezpiecznych i ryzykownych tras. Zapędy te 
zaowocowały zorganizowaniem przez nich rajdu, będącego - jak się wkrótce okazało - 
ostatnim wyścigiem Millsa  na Bariz. I ostatnim Turnera gdziekolwiek.  

Na ostatnimi okrążeniu dwójka przyjaciół prowadziła, idąc dokładnie łeb w łeb. Końcówka 
trasy uwzględniała jednak przejazd wąskim przelotem - którykolwiek z nich wjechałby jako 
pierwszy wygrałby wyścig. Niemal do końca obaj rywale byli pewni, że uda im się wysunąć 
przed przeciwnika choć na chwilę przed tunelem. Niestety nie wystarczyło czasu - Mills  
wprawdzie zdołał wysunąć się nieco do przodu, jednakże nie na tyle by móc zmieścić się w 
tunelu, nie zahaczając samochodem o maszynę przyjaciela. Koniec końców, do tunelu nie 
wjechał nikt - dwaj kierowcy złączyli się maszynami i roztrzaskali u wlotu.  

Alex zginął na miejscu. Mills  zaś zapadł w śpiączkę w której spędził siedem miesięcy, nim 
specjaliści z Barijskich szpitali zdołali go wybudzić. Gdy w końcu David doszedł do siebie, 
zorientował się że jego przyjaciel nie żyje, zaś wszystkim dawnym towarzyszom rajdowym 
on sam nie jest w stanie ponownie spojrzeć w oczy. Także sytuacja jego rodziny uległa 
zmianie - jego ojciec, niegdyś zamożny, wydał bardzo dużą sumę pieniędzy by syn wrócił do 
zdrowia, co w znacznym stopniu uszczupliło majątek rodziny.  

Rajdowiec nie potrafił odnaleźć się już w rodzinnym mieście i - by uciszyć sumienie - 
postanowił wyemigrować z planety i zacząć od nowa. Los chciał, że trafił na Ash gdzie 
szybko zdobył nieco pieniędzy na pojedynkowych rajdach odbywanych wypożyczanym 
samochodem. Wkrótce chłopaka dostrzegł Seiji Takara - wówczas starający się odbudować 
dawną świetność swojego gangu. Zainwestował on, wyposażając Millsa  w nowiutki 
samochód, co wkrótce okazało się być dobrą decyzją. David pomógł Czarnym Jeźdźcom 
powrócić do środowiska rajdowego oraz stał się jednym z lepiej znanych streetracerów. Od 
czasu wyjścia ze śpiączki przestał też gonić za coraz gorętszymi wrażeniami i skupia się 
wyłącznie na tym, by pozostać blisko szczytu.  

Historia Davida Millsa jest całkiem nieźle znana w GEO-9, ponieważ słynny reporter Ned 
Dale, zwęszywszy okazję na uzupełnienie swojego portfela o sporą ilość pieniędzy, dotarł do 
źródeł pochodzenia rajdowca i dokładnie wypytał jego dawnych znajomych o jego przeszłość. 
Wkrótce gotowy tekst, opisujący większą część życia słynnego rajdowca, ujrzał światło 
dzienne na falach Kanału 16.  

Plotki  

• Podobno podczas wypadku na Bariz, David Mills odniósł o wiele większe obrażenia niż tylko 
te, które doprowadziły go do stanu śpiączki. Niektórzy mówią, że spora część ciała chłopaka 
uległa niemal całkowitemu zniszczeniu i że obecnie Mills w znacznej części składa się z 
cybernetycznych wszczepów i implantów. Wielu podłapuje tę teorię by tłumaczyć nią 
wyjątkowe zdolności rajdowca.  

• Podobnie jak niegdyś, za kierowcą panienki idą sznurem. Ten jednak, według pogłosek, nie 
poświęca im już jakiejkolwiek uwagi. Z jakiegoś powodu rajdowiec nie pozwala sobie zbliżyć 
się do żadnej kobiety, a w każdym razie o żadnym przypadku nie jest oficjalnie wiadomo.  

• Krążą pogłoski, że w głębi duszy David Mills pozostał tak samo butny jak niegdyś, i że 
odpowiednio namawiany nie oprze się żadnej, nawet najbardziej ryzykownej, propozycji.  
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Faraway 
Faraway to pseudonim ubóstwianego przez media i młodzież GEO-9 DJ'a i prowadzącego licznych 

audycji radiowych i Cortexowych. W swoich audycjach i utworach często nawołuje do buntu przeciw 

słabemu rządowi, obalenia korporacji i czynnemu przeciwstawianiu się gangom i U.O.GEO-9.  

Wielokrotnie ścigany pod zarzutami podżegania, deprawacji młodzieży oraz nielegalnego 
handlu żywnością nigdy nie został aresztowany i skazany.  

Oficjalnie przyznał się do bycia członkiem Kaptowników - gangu działającego na terenie 
Slumport. Swoją siedzibę ma w najbardziej niespokojnej części portowej dzielnicy - 
Stormwatch.  

Faraway jest powiązany nie tylko z gangiem Kaptowników, ale także największą rozgłośnią 
cortexową w GEO-9 - Kanałem 16. Ponadto udziela się również w nielegalnej rozgłośni 
Station Rebelation, która należy do gangu Kaptowników.  

Plotki 

• U.O.GEO-9 marnuje swój czas ścigając medialne fatamorgany. Wielu uważa że Faraway nie 
istnieje, jest wymysłem Kanału 16 stworzonym dla taniej sensacji i podchwyconym przez inne 
media.  

Lena Red 
Lena Red to młoda i atrakcyjna dziewczyna o rudych włosach. Jej niedbały i obszarpany 
codzienny ubiór dziwnie kontrastuje z delikatną urodą, zdradzającą doskonale, że gdyby 
urodziła się w innym miejscu mogłaby wieść zupełnie inne życie. Po jej chodzie i pewności 
siebie nie da się jednak nie odnieść wrażenia, że Lena widziała już wiele i choć jej pogodna 
twarz zdradza raczej łagodne usposobienie, potrafi być twarda gdy potrzeba.  

Sama Lena nie należy do osób okrutnych i unika rozlewu krwi jeśli tylko jest taka 
możliwość. Bardziej zależy jej na zapasach. Jej surowość zwiększa się jednak w razie starć z 
Syndykatem.  

Red nie zawsze jednak wiodła życie, które prowadzi teraz.  

Wczesne lata 

Gdy Lena była jeszcze dziewczynką jej rodzice - praworządni i wpływowi obywatele - padli 
ofiarą ulicznej strzelaniny Syndykatu, w pobliżu której mieli nieszczęście akurat się 
znajdować. Lena została zabrana z pobojowiska przez jedną z dziewczyn Madame Sofii. 
Sama Madame dostrzegła zaś w dziewczynce duży potencjał i przyjęła ją do swojego Salonu. 
Lena jak się okazało posiadała szczątkowy dar psioniczny, który, choć nigdy nie była go w 
pełni świadoma, objawiał się w ciężkich sytuacjach, wyostrzając intuicję i instynkt 
przetrwania.  

Po paru latach Lena, gdy jej osobą (i potencjalnym przyszłym towarzystwem) zaczęli 
interesować się członkowie jednego z gangów Syndykatu, podjęła decyzję o ucieczce z 
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Salonu Szczęścia Madame Sofii. Pamiętając śmierć swoich rodziców nie mogła znieść myśli 
przyszłego obcowania z tymi ludźmi.  

Nie mając gdzie się podziać ukryła się w okolicach Cmentarzyska, gdzie pomiędzy 
szczątkami dawnego kompleksu odnalazła kryjówkę zamieszkałą przez jej podobnych 
uciekinierów i innych uliczników o mniej lub bardziej wykształconym kręgosłupie moralnym. 
Jej specjalne zdolności, charyzma oraz obycie zyskane za czasów życia w Salonie pozwoliło 
jej w krótkim czasie zyskać szacunek tych ludzi i uczyniło ją ich nieformalnym liderem i 
przywódcą. Gang wkrótce został okrzyknięty mianem Korników, czy Pełzaczy. Sami zaś 
zaczęli nazywać się Gońcami.  

To właśnie w okolicach byłego terraformera G2 nawiązała kontakt z tajemniczym 
człowiekiem tytułującym się mianem "M".  

Kontakt z M   

Nikt nie wie dokładnie jak Lena natrafiła na wciąż działający komputer w graciarni znanej 
jako Cmentarzysko. Ona sama uważa że to dzięki kobiecej intuicji. Grunt, że rozlatująca się 
już maszyna połączona była z dolnymi, odgrodzonymi poziomami kompleksu i że ktoś z dołu 
od dawna już próbował połączyć się przez nią z powierzchnią. Człowiek ten kazał nazywać 
się po prostu "M" i godzi się na rozmowę jedynie z Leną, choć utrzymuje iż na dole żyje 
więcej jemu podobnych ludzi.  

Z początku tajemniczy człowiek służył darmowym wsparciem dla tworzącego się gangu 
Gońców. Okazało się, że doskonale zna sieć podziemi miasta, łącznie z Labiryntem, 
kanalizacją itd. a także potrafi w najdrobniejszych szczegółach planować całe akcje, co w 
połączeniu ze zdolnościami Red pozwoliło Gońcom na wiele udanych przedsięwzięć. Dzięki 
współpracy z M i jego taktycznemu geniuszowi, gang wkrótce stał się samowystarczalny 
wiedząc dokładnie gdzie i kiedy uderzyć by zagwarantować sobie wszelkie potrzebne do 
życia środki oraz sprzęt.  

Wkrótce jednak charytatywna działalność M zakończyła się i powoli zaczął sięgać po 
wynagrodzenie za swe usługi. Zdradził on Lenie położenie wąskiego szybu łączącego 
zasypane schrony z powierzchnią, przez który Gońcy mogą dostarczać mu żądane towary. 
Twierdząc że wie już jak oczyścić drogę na zewnątrz i dotrzeć do pozostałych schronów w 
których mogli ocaleć ludzie, pobiera część łupów z kolejnych ograbianych przez Gońców 
składów i fabryk. Choć Red nie raz dziwiła się żądaniom wysnuwanym przez mieszkańca 
podziemi, to spełnia je wiedząc że to jedyny sposób by zagwarantować dalsze godne życie 
swoim ludziom, za których czuje się teraz odpowiedzialna.  

Plotki  

• Niektórzy z Gońców uważają, że już dawno powinni byli odciąć się od M. Podkreślają 
niepewność kierujących nim motywów, oraz ryzyko zdrady lub nagłego zniknięcia na które w 
chwili obecnej nie są przygotowani. Co odważniejsi mówią nawet, że Lena stała się 
marionetką w rękach M i już dawno straciła dawną niezłomność.  

• Krążą plotki że po paru latach Lena odnowiła kontakt z Madame Sofią i że dwie kobiety 
wymieniają się czasem informacjami. Przy ilości kobiet obracających się wokół Madame 
ciężko jednak o potwierdzenie tej tezy.  

• Istnieje teoria, że rodzice Leny nie zginęli przypadkowo, lecz z powodu porachunków 
wewnątrz Syndykatu z którym rzekomo utrzymywali kontakt. Podobno nawet klan Czarny 
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Smok wyznaczył nagrodę za głowę Leny by pozbyć się ostatniego członka rodziny, który być 
może wie za wiele. Zwolennicy tej teorii podkreślają że gang Gońców może być dla Leny 

jedynie wyrachowaną formą ochrony samej siebie.  

Prorokini 
Tajemnicza, duchowa przywódczyni Synów Hordy. Władzom nie udało się potwierdzić jej istnienia, 

jednak zeznania aresztowanych członków gangu wskazują na jej istnienie i kluczową rolę w 

działalności grupy.  

Dostępne informacje  

Członkowie gangu opisywali Prorokini ę jako wysoką i szczupłą kobietę w nieokreślonym 
wieku. Schwytani bandyci byli zgodni co do śnieżnobiałego koloru włosów i jej bardzo 
donośnego głosu. Wszyscy przesłuchiwani wyrażali się o niej z podziwem godnym bogini.  

Prawdopodobnie ukrywa się na terenie Smoczej Łaźni oraz posiada niezwykle silne zdolności 
psioniczne.  

Prawda  

Prorokini jest potworem Hordy przywołanym kilka lat temu przez grupę kultystów pod 
przywództwem znanego psionika i wyznawcy Mrocznych Bogów - Eihima Grodzkiego. 
Zamieszkuje część porzuconej instalacji grzewczej, rozciągającej się pod Smoczym Ogonem.  

W swojej właściwej formie posiada workowate cielsko z centralnie umieszczoną, bezzębną 
paszczą. Od zwalistego cielska odchodzą rzędy długich, ciągnących się przez dziesiątki jeśli 
nie setki metrów, macek. Prawdopodobnie swoimi mackami obejmuje znaczą część Smoczej 
Łaźni.  

Sekrety  

• Prorokini wykorzystuje efekty Smoczej Klątwy do manifestowania swej mocy na 
mieszkańcach Smoczej Łaźni, bez zwracania uwagi na swą obecność.  

• Potwór, jakim bez wątpienia jest Prorokini, cechuje się silną wrażliwością na zimno. Jest to 
jeden z powodów dla których Prorokini uczyniła swoim siedliszczem instalacje grzewcze pod 
Smoczym Ogonem. Tam też rozrosła się do rozmiarów uniemożliwiających jej przyszłe 
przemieszczanie się. Tak długo jednak jak temperatura miejsca utrzymuje się na wysokim 
poziomie, Prorokini nie ma się czego obawiać.  

Seiji Takara 
Seiji Takara jest niekwestionowanym przywódcą gangu streetracerów - Czarnych Jeźdźców. Takara 

był także jednym z ojców streetracingu w GEO-9 i, jak głosi plotka, mistrzem rzadko używanej trasy 

prowadzącej przez Piec - tzw. trasy Fabrycznej.  
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Historia  

Przed Czarnymi Jeźdźcami byli Nocni Jeźdźcy. Gang, któremu przewodził Takara, trudnił 
się (prócz streetracingu) napadami na różne konwoje w celu znalezienia łatwego zarobku. 
Seiji, wówczas młody i żywiołowy młodzieniec, był jednym z bardziej poważanych 
streetracerów, a także chętnie uczestniczył w organizowanych przez siebie akcjach. Złote lata 
Takary  minęły gdy Nocni Jeźdźcy napadli na rządowy konwój, zabijając pięciu Ulicznych 
Oficerów.  

Takara głęboko pomylił się, wierząc że z braku świadków nie zostanie ukarany za swoje 
czyny. Podczas imprezy kierowców rajdowych nastąpił odwet ze strony Uliczników. Podczas 
masakry, która miała wówczas miejsce, zginęło 76 osób - nie tylko Nocnych Jeźdźców. Sam 
Takara wraz z dwoma członkami swojego gangu ocalał, odniósł jednak bardzo ciężkie 
obrażenia które pozostawiły go uzależnionym od cyberwszczepów do końca jego życia.  

Podczas ataku zginęła także młoda żona Seijiego - Sansa Takara. Sam Seiji zniknął gdzieś na 
terenie Starych Doków zbierając siły na swój wielki powrót. Czarni Jeźdźcy - następcy 
Nocnych Jeźdźców - pojawili się kawałek czasu później, z Seijim na czele. Ten jednak był 
już wówczas bardziej cierpliwym, zgorzkniałym i wyrachowanym przywódcą. Nie 
uczestniczył już także w streetracingu, skupiając się na kierowaniu ponad 150 członkami 
swojego gangu.  

Jego odstąpienie od zawodów związane jest podobno nie tylko z cyberwszczepami, ale także 
z bezpieczeństwem o które Takara mocno się obawia. Z tego powodu stara się nie wychylać, 
bojąc się zamachów na swoją osobę.  

Czarni Jeźdźcy zyskali własne miejsce w świecie streetracingu m.in. dzięki Davidowi 
Millsowi - utalentowanemu młodemu kierowcy. Nawiązali także kontakt z Syndykatem i w 
dalszym ciągu wykonują wiele brawurowych akcji - nie tylko dla mafii.  

Nieoficjalnie wiadomo, że Seiji darzy Ulicznych Oficerów wielką nienawiścią i wyczekuje 
tylko właściwego momentu by się zemścić. Jest jednak cierpliwy i wyrachowany, nie pozwala 
więc sobie na ryzykowne przedsięwzięcia.  

Druga strona medalu  

Gang Takary  podniósł się z upadku w znacznym stopniu dzięki D-Coyowi, którego Seiji 
poznał jeszcze w Starych Dokach. Młody Daniel Cory posiadał kontakty w Syndykacie i 
potrafił załatwić sporą sumę pieniędzy na potrzeby odbudowy gangu, czym kupił sobie 
zaufanie Takary .  

Pojawienie się D-Coya nie było jednak całkowicie przypadkowe. Jeszcze za czasów Nocnych 
Jeźdźców Syndykat zainteresował się Takarą i widząc w nim zdolnego taktyka proponował 
mu współpracę. Takara jednak, będąc wówczas niebywałym zuchwalcem, odmówił. Gdy 
mafiosi dowiedzieli się od swoich kontaktów o strzelaninie jaka miała miejsce między 
Nocnymi Jeźdźcami a Ulicznikami, bez wahania postanowili skorzystać z okazji jaka im się 
trafiła. To od Syndykatu Uliczni Oficerowie dowiedzieli się kto stał za śmiercią ich 
przyjaciół. Gdyby Takara o tym wiedział, prawdopodobnie swój gniew skierowałby gdzie 
indziej.  



112 

  

112 

 

Zamiast tego jednak, Syndykat powrócił do jego życia w bardzo dogodnym dla siebie 
momencie. Najpierw oferując wsparcie z odbudowaniem gangu, następnie oferując wiążącą 
współpracę Czarnych Jeźdźców i mafii. Takara, wiedząc że potrzebuje ochrony i wsparcia, 
przystał na nową ofertę. D-Coy służy jako jego spec od kontaktów z mafią, w rzeczywistości 
działając właśnie z jej ramienia.  

Fabryczna  

Takara od dawna już nie bierze udziału w wyścigach ulicznych. Podobno jednak czasem 
załatwia spory w swoim gangu, poprzez pojedynki na swojej ulubionej trasie, tzw. 
Fabrycznej, prowadzącej krętymi uliczkami Pieca. Mimo ciężkich obrażeń jakie Takara 
niegdyś odniósł, wciąż jest niezrównanym mistrzem tej właśnie trasy.  

Podobno David Mills chciał niegdyś rozwinąć się poza gang, twierdząc że dawno wyrósł 
ponad niego. Takara założył się z nim wówczas o wyścig. Jeśli Mills wygrałby, odszedłby 
zabierając najlepszy samochód Czarnych Jeźdźców. Jeśliby przegrałby, zostałby w gangu. 
Świadkowie twierdzą, że Takara rozłożył Millsa na Fabrycznej jak małego dzieciaka.  

Tajemniczy M 
Tajemniczy osobnik tytułujący się M jest nieformalnym przewodnikiem gangu Gońców. Kontaktując 

się z Leną Red poprzez odnaleziony w okolicach Cmentarzyska podniszczony komputer, udziela jej 

wskazówek oraz informacji skutkujących najbardziej udanymi akcjami Gońców. Z jakiegoś powodu 

nie chce jednak rozmawiać z nikim poza przywódczynią gangu.  

Według tego co mówi M , uwięziony jest on w dolnych poziomach Cmentarzyska, gdzie 
przetrwał awarię terraformera G2. Zdradził także, że wraz z nim w podziemnych schronach 
uwięzionych jest więcej ludzi, nie wiadomo jednak dlaczego tylko on nawiązał kontakt z 
powierzchnią. Od niedawna poprzez Gońców zaczął gromadzić różnego rodzaju sprzęt i 
rupiecie, które ci zsyłają mu za pomocą zrujnowanego szybu łączącego podziemie z 
zewnętrzem. Uważa, że gdy zgromadzi odpowiednie narzędzia może zdołać przedostać się do 
innych schronów, lub nawet wyjść na powierzchnię planety.  

Plotki  

• Nie jest pewne kto tak naprawdę kryje się pod pseudonimem M. Istnieją jednak plotki, że 
najniższe poziomy Cmentarzyska połączone są z zapomnianymi tunelami Labiryntu i że M 
może w rzeczywistości pochodzić ze znanego - m.in. z katastrofy NuGen - skrawka miasta.  

• Niektórzy w ogóle nie wierzą w istnienie M i twierdzą, że Lena wymyśliła wszechwiedzącego 
pomocnika by umocnić swoją pozycję. Pozostawia to jednak niejasnym, dlaczego zaczęła 
zsyłać zapasy w dół szybu.  

• Są tacy którzy podejrzewają, że Tajemniczy M może w ogóle nie rezydować na terenie Pieca, 
a jego kontakty z Leną są jedynie próbą wmanipulowania Gońców w jakąś większa aferę.  

Tyler The Wererat 
Tyler jest jednym z bardziej poważanych członków Szczurów. Gdyby gang uznawał przywództwo, 

prawdopodobnym jest że właśnie on spełniałby tę rolę. Swoją reputację zyskał sobie dobrymi 

pomysłami na akcje, oraz planami ich przeprowadzania - wiele opłacalnych, a przy tym bezpiecznych 
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napadów i rabunków Szczury zawdzięczają Tylerowi. W ramach uznania koledzy z gangu nadali mu 

przydomek Wererat - Szczurołak.  

Dodatkową zasługą Tylera jest umiejętność znajdywania zyskownych dla jego gangu zleceń. 
Nikt nie wie jak dokładnie Szczurołak znajduje swoje kontakty, ale co jakiś czas załatwia 
Szczurom wyższej klasy sprzęt i przedstawia nowe cele rajdu. Większość sprzętu Szczury 
muszą po wszystkim oddać, lub zużywa się w trakcie akcji. Ale część zwykle zostaje, a i 
nagroda od tajemniczych przyjaciół Tylera zawsze jest warta zachodu.  

Wczoraj i dziś  

Najbliżsi kumple Tylera wiedzą, że mógł wieść dostatnie życie, ale jako dziecko uciekł z 
domu. Nie wiadomo co dokładnie doprowadziło go do tak dramatycznej decyzji. Szczurołak 
wychował się na ulicy, choć jak czasem wspomina, nigdy nie był kompletnie sam. Nie lubi 
jednak mówić o tamtych czasach, ani tym bardziej o tym kto miał się nim opiekować.  

Dziś Tyler  jest nieco drażliwym, buntowniczym chłopakiem z irokezem na głowie, 
znaczącym członkiem gangu Szczurów. Jego burzliwa natura nie oznacza jednak, że 
zapomniał o swej przeszłości - Tyler  był jednym z pomysłodawców zaopiekowania się 
bezdomnymi dziećmi ulicy - później tworzącymi część gangu zwaną Myszami.  

Plotki  

• Podobno Tyler The Wererat jest blisko spokrewniony ze znanym przemytnikiem Nicolą 
Halem. Nie wiadomo jednak jak bliskie mogłyby łączyć ich więzi.  

• Za żywego Tylera wyznaczono nagrodę, oddzielną od niskich nagród proponowanych za 
pozostałe Szczury. Nie wiadomo kto jest tak zainteresowany chłopakiem, ale niektórzy śmieją 
się, że może upomina się o niego dawno porzucona rodzinka.  

Vernon Tooms 
Oficjalnie, nominowany przez rząd główny zarządca Domu Miłosierdzia, największego przytułku dla 

bezdomnych w GEO-9. Pozornie skupiony wyłącznie na swoich obowiązkach urzędnik, który 

chwilowo musi wykonywać upokarzające obowiązki administratora przytułku dla biedoty licząc na 

bardziej lukratywne stanowiska w administracji Ash.  

W rzeczywistości ścigany przez policję, korporacje i władze przywódca gangu Kaptowników 
- Blindeye.  
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Korporacje	i	firmy	

GreenSeed 
Korporacja wywodząca się z Bariz. Zajmują się głównie projektami dotyczącymi agrokultury 
i genoinżynierii. Obecnie spółka jest potentatem na rynku producentów żywności, dzięki 
swym olbrzymim farmom hydroponicznym zbudowanym wokół GEO-9.  

 

Historia 

Przedstawicieli GreenSeed sprowadzono do GEO-9 w celu realizacji projektu olbrzymiego parku 

reprezentacyjnego, znanego obecnie jako Ogrody Vros. Dzięki temu projektowi korporacja zyskała 

znaczącą pozycję na rynku usług agro Ash. Wkrótce po zakończeniu budowy Ogrodów firma 

zadecydowała o przeniesieniu znacznej części operacji do GEO-9. GreenSeed wykupiło duży teren w 

dzielnicy GeoCity, na którym zbudowano nowe centrum operacyjne korporacji. Koroną GreenFields 

jest niezwykły, położony w centrum Małego Bariz, unoszący się w powietrzu dzięki graviterom, 

wieżowiec. Nowa siedziba miała stanowić symbol gwałtownego rozwoju GreenSeed oraz jej potęgi.  

Po awarii terraformerów i tajemniczej śmieci pierwszego dyrektora GreenSeed w GEO-9, 
Johna Vrosa, firma ukierunkowała swoje wysiłki na rozwój upraw hydroponicznych. Dzięki 
tej niezwykle trafnej decyzji, spółka zajmuje jedno z czołowych miejsc nie tylko wśród firm 
działających na Ash, ale w całym układzie Eclipse, osiągając ogromne dochody dzięki 
sprzedaży produktów żywnościowych.  

Obszar działania i wpływy 

GreenSeed jest jednym z najważniejszych producentów tak potrzebnej na Ash żywności, 
posiadając pozycję monopolisty, jeśli chodzi o uprawy hydroponiczne w GEO-9.  

Tajemnicą poliszynela są działania GreenSeed na polu inżynierii genetycznej. Oficjalnie 
spółka prowadzi badania jedynie w celu poprawy wyników otrzymywanych z upraw, choć 
plotka głosi, że zainteresowania korporacji są dużo szersze.  

Po upadku NuGen, GreenSeed przejęło znaczną część majątku upadłej korporacji, w tym 
liczne laboratoria i terabajty danych naukowych. Podobno GreenSeed kontynuuje wiele 
projektów badawczych NuGen.  
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Korporacja posiada szerokie wpływy w całym układzie Eclipse, jej przedstawicieli można 
spotkać niemal w każdej większej kolonii Sektora Eclipse.  

Członkowie  

• John Vros – pierwszy dyrektor oddziału GreenSeed w GEO-9 . Bezpośrednio nadzorował 
realizację pierwszego projektu korporacji w GEO-9, budowy parku, noszącego aktualnie jego 
imię – Ogrodów Vros. Dyrektor Vros został znaleziony martwy na jednej z alejek Ogrodów, 
wkrótce po wystąpieniu globalnej awarii terraformerów.  

• Aaron Pavlom – dyrektor wykonawczy GreenSeed. Osobistość otoczona czarną legendą 
sadystycznego przełożonego, bezwzględnego biznesmena, który własną matkę i duszę 
zaprzedał diabłu w zamian za władzę.  

• Ariel Weintraub - główny bioinżynier GreenSeed. Głowa departamentu rozwoju korporacji.  

Plotki  

• Naukowcy GreenSeed opracowali modyfikację genetyczną umożliwiając uprawę roślin w 
warunkach naturalnych Ash. Dzięki tej przełomowej technologii możliwe byłoby ponowne 
zaludnienie części powierzchni planety i odwrócenie lub choć zahamowanie procesu 
zamarzania Ash. Technologia jest ukrywana, gdyż jej wykorzystanie zachwiałoby 
podstawowym źródłem dochodów korporacji, jakim są uprawy hydroponiczne. Inni twierdzą, 
że technologia jest niedopracowana i może prowadzić do niekontrolowanego skażenia 
genetycznego.  

• Kilka miesięcy temu Gońcy dokonali udanego rajdu na jedno z laboratoriów GreenSeed. Ich 
łupem padły podobno niezwykle cenne i tajne dane. Plotka głosi, że członkowie Gońców, 
którzy brali udział w rajdzie, zostali podobno zakażeni nieznanym wirusem. Część z nich 
wykształciła dodatkowe zmysły – widzą w podczerwieni, wyczuwają pole 
elektromagnetyczne. Podobno to nie wszystkie skutki zakażenia, u części Gońców pojawiły 
się przerażające mutacje. Fakty wyglądają tak, że GreenSeed wyznaczyła nagrodę za 
schwytanie uczestników rajdu. Kilku Ulicznych Oficerów i znanych łowców nagród skuszonych 
nagrodą podjęło już trop.  

• Aktualny Dyrektor Wykonawczy GreenSeed Aaron Pavlom jest ponoć opętany wizją życia 
wiecznego. Podobno skompletował specjalny zespół badawczy, który zajmuje się 
opracowywaniem danych uzyskanych po NuGen, dotyczących modyfikacji genomu ludzkiego. 
Zespół poszukuje uniwersalnego panaceum i sposobu na przedłużanie życia w 
nieskończoność. Zespól Pavloma współpracuje podobno w tajemnicy razem z naukowcami 
Geomedica.  
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Encom Corporation 
Korporacja badawcza prowadząca badania podstawowe na zlecenie oraz własne projekty, których 

wyniki sprzedaje na wolnym rynku. Posiada szerokie spektrum działania - od astrofizyki po badania 

nanotechnologiczne. Prowadzi kilka dużych projektów wojskowych dla rządów największych planet w 

Sektorze Eclipse.  

Korporacja jest znana z bardzo ortodoksyjnego podejścia do badań, działania na granicy etyki 
i obowiązujących przepisów, w celu osiągnięcia założonych celów naukowych. Z tego 

Podziemne uprawy hydroponiczne 

 

Hydroponika (inaczej kultura wodna) – bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, 

umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach na skalę przemysłową. Technologia 

znana ludziom od tysiącleci. Powszechnie wykorzystywana na stacjach orbitalnych i koloniach 

przemysłowych, w których ciężko o wytworzenie żyznej gleby. Umożliwia uprawę roślin w ściśle 

kontrolowanym środowisku, odizolowanym od niesprzyjających warunków zewnętrznych.  

Po katastrofalnej awarii terraformerów na Ash, klimat planety gwałtownie pogorszył się, 
uniemożliwiając prowadzenie na powierzchni, nawet najbardziej odpornych, 
zmodyfikowanych genetycznie, upraw. Widmo głodu zajrzało w oczy mieszkańców Ash.  

Wietrząc dobry interes wiele korporacji rozpoczęło programy badawcze, mające na celu 
znalezienie lekarstwa na problemy wyżywienia populacji zamarzającej planety. Niektóre, 
jak NuGen, próbowały wyprodukować rośliny odporne na arktyczne warunki pogodowe 
planety. Inne, jak GreenSeed, prowadziły badania nad rozwojem i optymalizacją 
podziemnych upraw hydroponicznych.  

Obecnie z bezglebowych farm pochodzi około 30% całej żywności spożywanej na Ash, a 
pionier tej gałęzi gospodarki, czyli GreenSeed, osiąga co roku krociowe zyski z 
podziemnych upraw - głównie zlokalizowanych wokół źródeł wód geotermalnych 
położonych w pobliżu GEO-9.  

Olbrzymie hale wykute głęboko pod ziemią wypełniają półki zapełnione sadzonkami, 
rozwijającymi się pod silnym światłem lamp. Energię do ogrzewania i oświetlenia farm 
pozyskuje się z odwiertów geotermalnych. Produkty niezbędne do uprawy syntetyzuje się 
w pobliskim GEO-9 i przywozi na miejsce opancerzonymi pociągami, które w drodze 
powrotnej transportują do miasta gotowe do spożycia rośliny.  
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powodu stanowi jeden z podstawowych celów organizacji antykorporacyjnych, ekologów 
oraz wszelkiego rodzaju obrońców praw człowieka. Firma jest znana z solidności i rzetelności 
prowadzonych badań. Mimo złej prasy i stosunkowo dużego kosztu wynajęcia Encom 
Corporation , jej renoma i wyniki pracy powodują, że kolejka oczekujących klientów jest 
bardzo długa.  

Przedstawicielstwa Encom Corporation znajdują się na wszystkich najważniejszych 
planetach Sektora Eclipse.  

Wybrane projekty  

• Projekt obserwacji astrofizycznych gwiazdy Sihnon - na drugiej planecie układu znajduje się 
kolonia badawcza korporacji, prowadząca obserwacje centralnej gwiazdy układu, 
przechodzącej unikalne zmiany fizyczne.  

• Projekt badawczy Argus - zlokalizowany w GEO-9 na planecie Ash, w systemie Eclipse. Projekt 
utajniony. Brak dokładnych danych.  

Plotki  

• Encom ma podobno intensywnie testować na Cor nową broń przeciwko Hordzie. Dowództwo 
pokłada olbrzymie nadzieje w technologii opracowywanej przez korporację.  

• Jeden z kapitanów niezależnych statków transportowych twierdzi, że widział statek Encom 

Corporation startujący z powierzchni planety, przy użyciu napędu FTL. Według oficjalnie 
obowiązujących teorii, taki eksperyment powinien się skończyć olbrzymią katastrofą.  

• Encom Corporation prowadzi intensywną akcję rekrutacyjną w GEO-9. Twierdzą, że 
poszukują pracowników do odległych placówek badawczych. Co dziwne, do pracy są często 
przyjmowani ludzie bez jakiegokolwiek wykształcenia i doświadczenia naukowego.  

Geomedica 
Korporacja naukowo-medyczna powstała z jednego z departamentów badawczych NuGen, po 
upadku spółki matki, który nastąpił w związku z aferą dotyczącą niestabilności retrowirusa 
nG-SA-Tetta.  

Aktualnie Geomedica jest największym dostawcą usług medycznych w GEO-9, a na terenie miasta 

posiada dwa duże szpitale - 3 szpital GEO-9 i 6 szpital GEO-9. O ile 3 szpital GEO-9 jest oczkiem w 

głowie władz korporacji, jej wizytówką i aktualnie najlepszą placówką lecznicą w GEO-9 poza GeoCity, 

o tyle 6 szpital GEO-9, ulokowany w dzielnicy Podbrzusze, stanowi przysłowiowe piąte koło u wozu. 

Zarząd Geomedica postanowił utrzymać dofinansowanie, nierentownej ich zdaniem placówki, na 

minimalnym poziomie. Podbrzusze stanowi jedną z najbiedniejszych dzielnic GEO-9, i zdaniem władz 

korporacji brak w nim targetu dla usług proponowanych przez firmę.  

Najważniejsze i co istotne, stałe źródło dochodów Geomedica, stanowią olbrzymie kontrakty 
zbiorowe na opiekę medyczną nad pracownikami zakładów z Pieca.  

Geomedica, po upadku NuGen, przejęła znaczą część patentów dotyczących nG-SA-Tetta i 
wcześniejszych wersji retrowirusa. Zatrudniając znaczą część byłego personelu korporacji-
matki, oraz posiadając zaplecze finansowe gwarantowane przez dochodowe kontrakty 
medyczne, Geomedica może sobie pozwolić na kontynuowanie badań nad nową wersją 
szczepionki.  
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Plotki  

• Podobno Geomedica już dawno opracowała skuteczną, tanią i co najważniejsze stabilną 
wersję szczepionki nG-SA-Tetta. Testy kliniczne wykazały znacznie lepsze od odczekiwanych 
wyniki odporności ludzi zaszczepionych nową wersją nG-SA na zimno. Wzrost odporności 
wynosił podobno ponad 250%. Geomedica trzyma swój produkt w tajemnicy, gdyż jest 
sowicie opłacana przez Infinity. Nikt nie wie dlaczego największa korporacja na Ash nie chce 
aby ludzie znów mogli żyć na powierzchni planety.  

• Korporacja prowadzi na zlecenie dyrektora GreenSeed - Aarona Pavloma - badania nad 
szczepionką wirusową, umożliwiającą znaczne przedłużenie życia ludzkiego. Badania są 
prowadzone w głębokiej tajemnicy nie tylko przed opinią publiczną, ale nawet przed 
zarządem GreenSeed. Jakby tego było mało, modyfikacje tego typu są zakazane Konwencją z 
Tycho, pod rygorem kasacji podmiotu prowadzącego badania.  

• Geomedica wraz z oddziałem protetyki cybernetycznej 3 szpitala Geo-9 prowadzi badania 
nad znacznym skróceniem czasu szkolenia umysłów przed transferem w ciało artefaktyczne. 
Pomimo znacznych sukcesów na początku, obecnie projekt utknął w martwym punkcie. Jest 
to tym bardziej frustrujące, że tajemniczy zleceniodawca badań bardzo silnie naciska na 
uzyskanie pozytywnych rezultatów.  

Speedex 
Speedex to działająca głównie na terenie GeoCity i Smoczego Ogona renomowana firma kurierska. 

Kurierzy firmy rzadko kiedy muszą zapuszczać się na teren dwóch pozostałych dzielnic – Pieca i 

Slumportu – bowiem odgórna dyrektywa zarządu zezwala na przyjmowanie zleceń świadczenia  

usług kurierskich poza głównym terenem działań, tylko w ściśle określonych sytuacjach. Dzięki 

budowanej latami renomie i zaufaniu klientów którym firma się cieszy, w ciągu minionych trzech lat 

Speedexowi udało się wyprzeć z rynków GeoCity i Smoczego Ogona większość poważniejszych 

konkurentów, stając się w praktyce monopolistą w swojej dziedzinie. Firma zatrudnia prawie półtora 

tysiąca pracowników biurowych, kurierów i pracowników obsługi magazynów. W skład jej 

pracowników wchodzi także specjalny zespół mnemokurierów zajmujących się wyjątkowymi 

zleceniami.  

Pośrednią działalnością Speedexu - wynikającą z posiadania trzech potężnych magazynów 
zlokalizowanych odpowiednio na terenie: Ogona, Małego Bariz i Ash Hills – jest świadczenie 
usług w zakresie przechowywania mienia innych firm, ale także rzeczy należących do osób 
prywatnych.  

Posiadanie kilkuset pojazdów kurierskich wymusiło na firmie stworzenie własnego zaplecza 
złożonego z garażów i warsztatów samochodowych, w których kilkudziesięciu 
wykwalifikowanych mechaników pracuje nieustannie nad utrzymaniem parku maszynowego 
w jak najlepszym stanie. Ów kompleks zajmuje prawie połowę największego magazynu 
firmy, jakim jest magazyn w Ash Hills.  

Pozostającym poza wiedzą społeczeństwa, rządu i sił porządkowych faktem jest to, że 
Speedex został założony przez kilka klanów Syndykatu i pod ich rządami pozostaje do 
dzisiaj. Korzyści jakie Syndykat czerpie z firmy są dwojakiego rodzaju: legalna działalność 
kurierska jest wysoce opłacalna i przynosi klanom krociowe zyski; z kolei ta mniej legalna 
przynosi zyski nawet kilkakrotnie większe. Firma kurierska jest bowiem wspaniałą 
przykrywką dla szmuglowania z miejsca na miejsce narkotyków, broni i wszelkiej maści 
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kontrabandy. Tylko wysoko postawieni pracownicy Speedexu wiedzą dla kogo pracują, i co 
na zlecenie szefów częstokroć przewożą kurierzy firmy.  

Plotki i Tajemnice  

• Speedex wykończył podobno swoich największych konkurentów nie tylko dzięki renomie i 
jakości świadczonych usług. Są tacy którzy twierdzą że szantaże, wymuszenia, groźby a nawet 
tortury i zaaranżowane odpowiednia "wypadki" również odegrały niepoślednią rolę w 
wykańczaniu konkurencji.  

• Podobno członkowie gangu Czarnych Jeźdźców są sporadycznie wynajmowani przez firmę do 
dostarczania do klientów specjalnych przesyłek. Zdarza się też że firma wynajmuje ich do 
ochrony cennych dostaw.  

• Magazyn na terenie Ogona posiada podziemny poziom o którym wiedzą tylko nieliczni, 
świadomi prawdziwej natury swych pracodawców i związani przysięgami krwi pracownicy. 
Podziemny magazyn jest świetnie ukryty i chroniony przez najlepszych żołnierzy klanów. To 
tutaj znajduje się baza przerzutowa dla towarów stanowiących nielegalną część działalności 
firmy.  

Mnemokurierzy Speedex 
Przeciętny zjadacz chleba nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia specjalnie przeszkolonej kadry 

mnemokurierów firmy Speedex. Jej członkowie to ludzie przeróżnego pokroju, często dawni 

desperaci chcący zerwać z poprzednio prowadzonym życiem lub mroczną przeszłością. Ich zawód 

opiera się głównie na anonimowości i pełnej tajemnicy zawodowej. Ci, których prawdziwa tożsamość 

zostanie odkryta muszą pożegnać się z pracą dla Speedex, zazwyczaj muszą także przenieść się do 

innego miasta jeśli chcą kontynuować pracę w wybranym przez siebie zawodzie. Nic dziwnego więc, 

że nie narzekają na brak gotówki, jaką są w stanie zarobić na zleceniach.  

 
Praca mnemokurierów Speedex często wiąże się z wielkim ryzykiem. Ich zadanie polega na 
przenoszeniu od zleceniodawcy do adresata informacji zakodowanych w chipach 
znajdujących się w ich głowach. Metoda ta jest jak dotąd najbardziej tajną z możliwych, 
ponieważ informacje na ogół jest w stanie odczytać tylko odbiorca przesyłki - co zrozumiałe, 
informacja nie jest także dostępna dla dostarczyciela. Mimo to mnemokurierzy muszą liczyć 
się z istnieniem stron, którym wystarczy 'zaginięcie' przesyłki, zaś jej przechwycenie nie jest 
wymagane. Dlatego też mnemokurierzy nie raz poświęcają pierwsze zarobione pieniądze na 
wgranie do pamięci kursów samoobrony i przetrwania w ciężkich sytuacjach.  

Ciężar ich pracy powiększa także sytuacja panująca na Ash - natura zleceń często balansuje 
na granicy konfliktów z prawem, Syndykatem, czy wielkimi korporacjami. Z racji na wysokie 
ceny usług, mnemokurierzy wynajmowani są tylko do dostarczania wyjątkowych przesyłek.  

Mnemokurierów z patronującą im firmą łączy luźny rodzaj umowy - Speedex gotów jest 
odciąć się od jakichkolwiek związków z podopiecznym, który w szczególny sposób podpadł 
prawu lub Syndykatowi.  
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Plotki  

• Podobno wielu najmowanych przez Speedex mnemokurierów to dawni przestępcy, którzy ze 
względu na swe obycie w mieście, oraz zdolność wychodzenia obronną ręką z opresji 
stanowią dobrą inwestycję i materiał adekwatny do tak ryzykownej pracy.  

• Trudno określić ilu mnemokurierów posiada Speedex. W zależności od pytanego, można 
usłyszeć liczby z przedziału od 1 do 100.  

• Podobno w mieście opracowano lub opracowuje się technologię umożliwiającą wydobywanie 
informacji z mnemokurierów nie znając poprawnego kodu, a nawet wbrew woli kuriera. Jeśli 
jest to prawda, można spodziewać się wielu przewrotów na rynku mnemokurierów, których 
stawia to w zasięgu nowych niebezpieczeństw, lecz daje także nowe opcje zarobku i oszustw.  

NuGen 
Korporacja bioinżynieryjna. Ogłosiła upadłość po skandalu związanym z wypuszczeniem na rynek 

nieprzetestowanego genomu nG-SA-Tetta.  

Historia  

Kryzys 

Kiedy temperatura Ash zaczęła gwałtownie spadać, korporacje zaczęły masowo wycofywać 
kapitał z zamarzającej planety. Równocześnie w całej galaktyce trwało załamanie rynku 
modyfikacji genetycznych. Niestabilne i często powodujące niespodziewane efekty uboczne, 
traciły rynek na rzecz cyborgizacji. Koncern NuGen, specjalizujący się w zagrożonej 
inżynierii genetycznej dostrzegł w Ash idealne miejsce do prowadzenia badań - tanie (ze 
względu na trwającą recesję) oraz leżące z daleka od oczu reszty wszechświata. NuGen 
zakupiło po zaniżonych cenach - od wycofujących się z planety korporacji - kilka placówek i 
błyskawicznie rozpoczęło badania.  

Nowy genom  

Po niespełna kilku miesiącach badań prowadzonych z dala od rządowych inspekcji, dokonano wielu 

przełomowych odkryć. Opracowano model genetyczny nG-Sub-Ash-Gamma, mający pozwolić 

roślinom przetrwać w arktycznych temperaturach. Stopniowo zaczęto poszerzać zakres badań na 

zwierzęta i finalnie ludzi. Po pierwszych sukcesach zaczęły napływać zlecenia z zewnętrznych 

światów. Ponosząc niskie koszty produkcji nuGen rozpoczął wojnę cenową z przemysłem 

cybernetycznym.  

Szczepionka nG-SAG została wprowadzona na rynek. Pierwsza partia zniknęła z magazynów 
w niespełna kilka dni. Każdy chciał zyskać odporność na przerażające zimno, nawet 
ryzykując swoim zdrowiem.  

Katastrofa  

Po pierwszych sukcesach nG-SAG, wypuszczono na rynek unowocześnioną wersję - nG-SA-
Tetta. Skuteczniejsza, tańsza, łatwiej dostępna powtórzyła sukces swojego poprzednika. 
Jednak nowy zestaw genów okazał się niestabilny, powodując trwałe zmiany w psychice oraz 
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fizyczne modyfikacje. Mieszkańców GEO-9 opanowała panika. NuGen zalała fala pozwów, 
pod bramami fabryk stały tłumy oczekujące wyjaśnień, rozpoczęły się zamieszki.  

Oficerowie GEO-9 nie byli w stanie zatrzymać rozszalałego tłumu, media prowadziły 
informacyjną obławę, a klienci żądali odszkodowań i wyjaśnień. Zarząd koncernu milczał. Po 
kilku tygodniach demonstracji w głównym laboratorium doszło do katastrofy - eksplozja 
plazmy z pobliskiego geo-terraformera G2 zrównała z ziemią cały kompleks przemieniając go 
w Cmentarzysko. NuGen nigdy już nie podniósł się po takiej stracie, finalnie rozpadając się 
na mniejsze spółki lub tracąc udziały na rzecz większych korporacji takich jak GreenSeed czy 
Infinity.  

Plotki  

• Podobno na najniższym poziomie kompleksu NuGen naukowcy przeprowadzali testy genów 
na ludziach. Nawet jeśli to prawda ciężko będzie ją udowodnić - dolne poziomy kompleksu 
zostały praktycznie całkowicie zasypane i nie wiadomo czy cokolwiek się z nich ostało.  

• Podobno eksplozja w kompleksie była świadomym działaniem pracowników NuGen. Woleli 
zniszczyć obciążające ich dowody i pogrzebać korporację, niż ryzykować rządowe 
dochodzenie, miliardowe odszkodowania i wieloletnie kary więzienia.  

• Zaraz po upadku korporacji, Geomedica wykupiła znaczą część patentów dotyczących nG-SA-
Tetta i wcześniejszych wersji retrowirusa. Podobno badania nad nową wersją szczepionki cały 
czas trwają.  

 

 

NG-SA-Tetta  
Ulepszona wersja schematu genetycznego opracowanego przez NuGen, mającego zapewniać 

zwiększoną wytrzymałość na niskie temperatury. Szczepionka retrowirusowa miała być tańszą i 

szybciej działająca alternatywą dla obecnych na rynku odpowiedników.  

Niestety fatalna w skutkach wada szczepionki często doprowadzała do nieprzewidzianych 
mutacji pośród przyjmujących ją osób. Skandal związany z tą szczepionką doprowadził do 
bankructwa koncernu NuGen.  

Grupa mutantów zamieszkująca południowe rejony Pieca - Dzieci Labiryntu - nosi znamię 
działania tej niestabilnej szczepionki.  

Plotki  

• Podobno Geomedica wykupiła patent NG-SA-Tetta i kontynuuje badania nad 
niestabilnym genomem.  
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Pexxon 
Podupadły koncern chemiczny, niegdyś jeden z największych pracodawców w GEO-9. Pexxon 

specjalizował się w produkcji nawozów sztucznych, półproduktów chemicznych wykorzystywanych 

do konstrukcji reaktorów plazmowych oraz chemicznych środków bojowych dla policji i wojska. 

Obecnie spółka posiada tylko jedną fabrykę na Ash – kombinat chemiczny w Furnasie. Zakład zajmuje 

się wyłącznie produkcją wojskową, na potrzeby kampanii na Cor.  

Historia  

Pexxon pojawiło się na Ash wraz z pierwszą falą kolonistów. Początkowo firma zajmowała 
się produkcją komponentów chemicznych niezbędnych do działania reaktorów zasilających 
terraformery. Dodatkowo Pexxon uzyskał, od spółki założycielskiej Ash, kilka kontraktów na 
budowę kondensatorów atmosferycznych. Dzięki zyskom uzyskanym podczas okresu 
terraformowania, korporacja na dobre zadomowiła się na planecie, rozwijając się wraz z 
kolonią. Pexxon dywersyfikował swoje źródła dochodu, inwestując między innymi w 
rozrywkę: kompleks kinowo – cortexowy 7Towers, stocznia orbitalna High Heaven, spółka 
informatyczna Pexxon Net Technologies. Firma inwestowała jednocześnie w rozwój lokalnej 
społeczności, dofinansowując szpitale, czy fundując Szkołę generalną nr 214 – zaplanowaną 
jako kuźnia kadr dla korporacji.  

Harmonijny rozwój Pexxon został zahamowany wraz ze zwiększonym zainteresowaniem Ash 
ze strony Infinity. Firma Starca bardzo agresywnie rozpoczęła wypieranie z rynku Ash 
wszystkich podmiotów konkurencyjnych. Pexxon, mocno zakorzeniona w GEO-9, okazała 
się zbyt ciężkim orzechem do zgryzienia dla Infinity. Korporacje przez lata trwały w patowej 
sytuacji, żadna nie mogła uzyskać przewagi ekonomicznej. Zimna wojna pomiędzy firmami 
zakończyła się nagle i zupełnie niespodziewanie - awaria terraformerów i załamanie 
gospodarcze na Ash odebrały Pexxon środki do dalszego przeciwstawiania się ekspansji 
Infinity. Jeden z filarów holdingu, Pexxon Net Technologies był zmuszony ogłosić upadłość 
po utracie większości danych zgromadzonych na serwerach, spowodowanej przez tajemniczy 
wirus komputerowy. Rozpoczął się powolny upadek korporacji – spółka była zmuszana do 
kolejnego wyprzedawania swoich przedsiębiorstw. 7Towers zostało przejęte przez Infinity, 
podobnie jak część fabryk chemicznych ulokowanych poza GEO-9. Ostatecznie Pexxon 
zachowało kontrolę nad kombinatem chemicznych w Furnasie. Przed całkowitym 
unicestwieniem korporację uratowała kolejna katastrofa – pojawienie się jednostek Hordy w 
układzie, a w konsekwencji niekończąca się wojna na Cor. Pexxon, dzięki doświadczeniu w 
produkcji środków bojowych, uzyskał intratny kontrakt wojskowy na dostawy broni 
chemicznej dla armii walczącej na Cor.  

Obszar działania i wpływy  

Pexxon Holding to obecnie jedynie cień tego, czym firma była w czasach rozkwitu. Korporacja 

kontroluje tylko jeden zakład chemiczny zlokalizowany w Furnasie. Całość produkcji jest 

przeznaczona na działania wojenne na Cor. Korporacja ma spore wpływy w armii Cor i niewielkie we 

frakcji konserwatywnej rządu Ash, pamiętającej złote czasy rozkwitu kolonii.  

Jednym z kontrahentów Pexxon był producent tworzyw sztucznych i środków czystości 
Incomp Venture.  
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Kombinat Pexxon zlokalizowany w Furnasie zatrudnia kilkanaście tysięcy pracowników, 
głównie niewykwalifikowanych, z najbiedniejszych warstw społeczeństwa GEO-9. W 
kombinacie często dochodzi do wypadków, również tych ze skutkiem śmiertelnym. Choć 
korporacja nieudolnie próbuje tuszować te afery, zakład cieszy się zasłużenie złą sławą. 
Mimo wszystko wysokie bezrobocie w GEO-9 powoduje, że wciąż nie brak chętnych do 
pracy w tak trudnych i niebezpiecznych warunkach, nawet przy głodowym wynagrodzeniu.  

Członkowie  

• Barry Grissom – wiceprezes Pexxon, doradca ekonomiczny dowódcy armii na Cor, 
faktycznego władcy tej planety. Jest zamieszany w incydent na wyspie My Lai – masakry 
ludności cywilnej dokonanej przez oddziały, które miały pomóc osadnikom w ewakuacji. 
Podobno stwierdził, że bardziej humanitarnie i efektywnie ekonomicznie będzie zgładzić ich 
na miejscu, niż skazywać na los uchodźcy i brak perspektyw. Śledztwo w sprawie ludobójstwa 
umorzono z braku dowodów.  

• Don Jeffries – prezes zarządu Pexxon, szlachcic pochodzący z Bariz, dżentelmen zawsze 
działający zgodnie z kodeksem honorowym. A jednocześnie bezwzględny biznesmen nie 
cofający się przed żadnym działaniem prowadzącym do zysku. W młodości znany playboy, 
bohater wielu skandali medialnych. Podobno posiada tak wiele nieślubnych dzieci, że 
zatrudnia całą kancelarię prawną która zajmuje się jego potomstwem.  

Plotki  

• Głównym produktem wytwarzanym przez Pexxon dla wojska, jest gaz bojowy oznaczony jako 
VIT-G9-23F. Gaz ma porażać centralny ośrodek nerwowy potworów Hordy, jednocześnie 
dzięki szczepionkom pozostając zupełnie bezpiecznym dla żołnierzy. Istnieją pogłoski, że VIT 
nie jest tak neutralny dla ludzi jak reklamuje go Pexxon. Nieoficjalnie, wielu weteranów 
twierdzi że gaz wywołuje uczucie dezorientacji i halucynacje. W skrajnych przypadkach VIT 
wywołuje napady niekontrolowanych drgawek lub szału.  
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Unisec 
Najskuteczniejsza firma windykacyjna w GEO-9. Zazwyczaj zajmuje się zleceniami jedynie od 

największych korporacji i rodzin szlacheckich z Bariz, jednak w obliczu kryzysu przyjmuje zadania od 

każdego kto jest w stanie zapłacić odpowiednio wysoką stawkę.  

Oferują pełen wachlarz usług związanych z odzyskiwaniem należności. Rozpoczynając od 
wsparcia prawnego, kończąc na fizycznej egzekucji długów. Przez lata działalności zyskali 
opinię bezwzględnych specjalistów którzy nie cofną się przed żadną, nawet najbrudniejszą 
zagrywką, by zrealizować kontrakt.  

Obszar działania i wpływy  

Jeszcze dwa lata temu firma akceptowała zlecenia tylko od wybranych klientów. Obecnie 
jedynym kryterium są pieniądze. Unisec dysponuje całą armią prawników, jednak jej 
wizytówką jest departament fizycznej windykacji.  

Jest to grupa zawodowych żołnierzy przewyższających swoim wyszkoleniem i uzbrojeniem 
większość tego typu jednostek - zarówno tych na usługach Korporacji jak i Syndykatu.  

Firma posiada siedzibę w Wieży 52 - jednym z największych biurowców Upperside.  

Członkowie  

• Kate Brush - właścicielka i przewodnicząca rady spółki. Utalentowana prawniczka i kobieta 
biznesu.  

• Ron Lee - cieszący się złą sławą dowódca polowy oddziałów windykacyjnych Unisec. 
Naszpikowany cybernetyką, jest zimnym i wyrachowanym skurczybykiem, niemal całkowicie 
pozbawionym ludzkich emocji.  

Plotki  

• Unisec źle zainwestował pieniądze spółki stając niemal w obliczu upadku. Jedynie oddział 
Rona Lee, wykonując najgorsze prace utrzymuje firmę na powierzchni.  

• Mówi się że Ron Lee był kiedyś członkiem elitarnego, walczącego na Cor, oddziału Złotych 

Orłów, ale wydalono go z niego z jakiegoś powodu. Kilka osób przekonało się że pytanie o 
sprawę samego Rona, jest całkiem niezłym sposobem załatwienia sobie długiej rehabilitacji w 
jednym z miejskich szpitali.  

Ochrona Portowa 
Ochrona Portowa to twór na który składa się sześć niezależnych firm ochroniarskich, strzegący 

porządku w Nowym Porcie i podlegający jurysdykcji swojemu bezpośredniemu pracodawcy, czyli 

radzie Nowego Portu. Ochrona ma za zadanie ochronę budynków publicznych, patrolowanie ulic 

dzielnicy i interweniowanie w przypadku przestępstw. W razie poważniejszych przestępstw wzywane 

są siły policyjne GEO-9, z którymi Ochrona Portowa niechętnie współpracuje.  
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Firmy  

Na Ochronę Portową składa się sześć firm: IronGrip, PSec, Brovaz, B.D.P, Sentinel oraz 
Oziris Security.  

IronGrip jest największą z firm ochroniarskich wchodzących w skład Ochrony Portowej. 
Kiedyś była firmą która działała na terenie kilku dzielnic, jednak gdy dostała intratną 
propozycję od rady, przeniosła swą siedzibę i przerzuciła wszystkich swoich ludzi do Nowego 
Portu, całkowicie skupiając się wyłącznie na tym terenie. Składający się z czwórki 
udziałowców zarząd IronGrip jest mocno związany z Klanem Platynowej Czapli i udostępnia 
klanowi na terenie NewPort kilka opuszczonych budynków, w których znajdują się 
laboratoria chemiczne w których produkowane są narkotyki. IronGrip boi się o to że inne, 
wchodzące w skład Ochrony Portowej firmy, mogą się dowiedzieć o ich nielegalnej 
działalności, prowadzi więc z pozostałą piątką wojnę o wpływy. De facto IronGrip próbuje od 
dłuższego czasu przekonać radę dzielnicy, że jest wstanie sama zapewnić bezpieczeństwo na 
tym terenie, a to prowadzi do coraz częstszych spięć pomiędzy pracownikami IronGrip i 
pozostałych firm – bójki stały się już normą, a kilka razy doszło nawet do strzelanin.  
Pozostałe firmy tworzące Ochronę Portową są niewielkimi agencjami, które powstały tylko 
dlatego że istniało zapotrzebowanie na ich usługi w NewPort. Ich pracownicy to bez wyjątku 
mieszkańcy dzielnicy. Przez pewien okres czasu te małe firmy trzymały się na dystans i 
dochodziło pomiędzy nimi do spięć, jednak od czasu gdy IronGrip zaczął próby wyparcia z 
interesu konkurencji, zjednoczyły się by przetrwać i stanąć razem naprzeciw wspólnemu 
wrogowi pod wspólnym sztandarem Synergy. IronGrip jest jednak stale wspierany przez 
Klan Platynowej Czapli i koalicja mniejszych firm zaczęła przegrywać, mając gorzej 
przeszkolonych i wyposażonych pracowników.  
Jednak teraz szanse zaczynają się wyrównywać, jako że w jednym z opuszczonych 
magazynów nabrzeża urządzono nową, nie połączoną z siecią piwnic w których znajduje się 
główny kompleks, arenę Podziemnej Ligi, która jest chroniona przez Synergy i o której 
IronGrip nie ma pojęcia. To właśnie dzięki tym nielegalnym zawodom, koalicjantom udało 
się pozyskać wsparcie kilku działających na terenie GEO-9 gangów. Teraz ochroniarze 
Synergy maja równie dobry ekwipunek co pracownicy IronGrip i podczas nielicznych na 
razie starć nie widać znaczącej przewagi którejś ze stron.  
Ochrona Portowa która miała zajmować się trzymaniem przestępczości w ryzach, sama stała 
się bramą dla Syndykatu i gangów które zaczęły przenikać na teren NewPort. Na razie żaden 
szary obywatel tego nie zauważa, jako że przypadki starć są sporadyczne i skrzętnie 
tuszowane, jednak w niedługim czasie Synergy i IronGrip mogą zrzucić maski, a wtedy 
spokojny Nowy Port może stać się jedną z najniebezpieczniejszych dzielnic miasta.  

Plotki i tajemnice  

• Powiązania firm składających się na Ochronę Portową i ich wzajemna niechęć są dla rady 
dzielnicy tajemnicą poliszynela. Rada zdaje sobie sprawę z sytuacji, jednak nie jest w stanie 
podjąć żadnych konkretnych działań, bojąc się że wszelkie próby opanowania sytuacji 
skończą się otwartą wojną, której polem bitwy będzie NewPort. Inna sprawa, że w radzie 
zasiada kilka osób którym obecna sytuacja jest na rękę i przynosi im zyski.  

• Pomimo utrzymywania pozorów i zatajania zajść, na ulicach Nowego Portu coraz częściej da 
się słyszeć głosy zaniepokojonych obywateli. W plotkach mowa jest o tajemniczych bójkach, 
strzelaninach i nocnych pościgach, o których następnego dnia lokalne media nie wspominają 
nawet słowem. Uważny obserwator potrafiący wyciągać wnioski i łączyć fakty, bez trudu 
dostrzeże że w dzielnicy dzieje się coś dziwnego.  
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Sekty	i	organizacje	GEO-9	

Kowboje 
Kowboje to trio łowców nagród pracujących głównie w obrębie planety Ash, choć czasem 

widywanych także na innych planetach Eclipse. Kowboje nie należą do najbardziej efektywnych 

łowców, jednak z racji częstego pojawiania się gdzie tylko mogą zdobyć nieco pieniędzy, zyskali sobie 

pewną sławę. Czasami angażują się także jako najemnicy czy ochrona dla każdego, kto jest w stanie 

zagwarantować im choć przeciętną zapłatę.  

Wśród pozostałych doświadczonych łowców nagród traktowani są raczej z dystansem, jako 
grupa nieszkodliwych amatorów. Często wykorzystywani są także jako punkt startowy w 
zawodzie - m.in. znany łowca nagród Kith Werner zaczynał dołączając jako czwarty członek 
do Kowbojów. Gdy jednak tylko dowiedział się wszystkiego czego mu było potrzeba (gdzie 
najlepiej szukać zleceń itp.), zostawił Kowbojów, narzekając na ich nieudacznictwo.  

W stały skład Kowbojów wchodzą: Unsho Yamadera, Melissa Lee, oraz Daran Blum. 
Grupa nie posiada określonego przywództwa i dzieli się obowiązkami według potrzeb i 
umiejętności. Brak zdefiniowanej hierarchii często prowadzi do wzajemnych prób 
wyrolowania się przy podziale łupów.  

Skład  

Unsho Yamadera  
Unsho w Kowbojach spełnia rolę głównego wojownika. Jest najlepszym z trójki zarówno w strzelaniu, 

jak i w starciach wręcz - Yamadera prawdopodobnie posiada czarny pas w którymś z odłamów 

dawnych wschodnich sztuk walki. Jego nierozważne podejście do zadań zwykle jednak niweczy akcje 

Kowbojów i wielu dziwi się, że narwaniec w ogóle jeszcze żyje.  

Melissa Lee  
Melissa pełni funkcję szpiega oraz detektywa. Gdy potrzebne jest zdobycie informacji w terenie, 
zwykle jest to jej zadanie. Lubuje się w spędzaniu czasu w kasynach takich jak Czerwony Król w GEO-
9, oraz na wszelkich większych imprezach na jakie uda jej się wcisnąć. Jej ładna twarz skrywa dość 
gorący temperament i choć Melissa lubi czasem poflirtować, wielu mężczyzn - wiedząc z kim mają do 
czynienia - wolałoby nie ryzykować.  
 
Daran Blum  
Daran Blum rzadko wychodzi z pozostałymi Kowbojami w teren. Jego główną rolą jest namierzanie 
zleceń oraz wynajdywanie informacji na temat celów łowców. Blum jest całkiem niezłym hakerem 
Cortexowym, jednak swoje zdolności wykorzystuje głównie dla korzyści tria.  

 

Plotki i tajemnice  

• Podobno Unsho powiązany był niegdyś z którąś z rodzin Syndykatu. Z niewiadomych jednak 
przyczyn odszedł i usilnie stara się, by ścieżki jego i mafii nigdy więcej się nie spotkały.  
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• Za złapanie Melissy Lee także oferowana jest nagroda pieniężna. Łowczyni prawdopodobnie 
popadła w hazardowe długi i teraz ścigana jest przez ludzi którym jest winna pieniądze.  

• Podobno Kowboje przylecieli na Ash wspólnym statkiem, który podczas przelotu uległ kilku 
uszkodzeniom. Obecnie trio łowców stara się zebrać fundusze by móc opuścić planetę, 
jednak zarabianych pieniędzy starcza im jedynie na to by przeżyć, oraz przegrać coś czasem w 
kasynie.  

• Ponoć stały skład Kowbojów był niegdyś kwartetem. Jeden z członków zginął jednak podczas 
którejś z akcji.  

Kościół Dnia Ostatniego 
Kościół Dnia Ostatniego to całkiem prężnie działająca w GEO-9 organizacja religijna.  

Historia  

Początków dziwnej aktywności Kościoła nikt nie jest w stanie dokładnie wskazać, jednak 
wtajemniczeni mówią, iż sekta powstała najprawdopodobniej wraz z pojawieniem się Hordy 
na Cor. Pierwsza transmisja z udziałem Wielebnego odbyła się w niespełna pół roku po tym, 
jak wiadomość o inwazji sił ciemności po raz pierwszy zagościła w kanałach informacyjnych. 
Wtedy też mieszkańcy Ash dowiedzieli się o tym, jak to szlachta, rząd, korporacje i 
organizacje przestępcze prowadzą nad ich głowami grę, której wynikiem jest pojawienie się 
potworów i zbliżający się koniec świata.  

Podstawowe dogmaty Kościoła  

• Kościół odnosi się do wielu dogmatów, zarówno religii katolickiej, jak Islamu, judaizmu czy 
buddyzmu, czyniąc z nich łatwo przyswajalną papkę.  

• Głównym przesłaniem jest teza, iż pojawienie się Hordy to kara za chciwość i zbrodnicze 
działania szlachty, rządów, korporacji i syndykatów.  

• Horda jest "apokaliptycznym żmijem", który pojawił się, by unicestwić ludzkość, która nie 
rokuje już żadnej nadziei na poprawę.  

• Głównym zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na nadejście końca poprzez 
uświadomienie ich w sytuacji i danie możliwości odkupienia swoich win.  

• Sekta nawołuje również do rozliczenia ze zdegenerowanymi rodami szlacheckimi, chciwymi 
korporacjami, przekupnymi władzami i zbrodniczymi syndykatami, które są odpowiedzialne 
za nieszczęścia ludzkości.  

Zakres i sposób działania  

Służby bezpieczeństwa zakładają, iż wiernych Kościoła można spotkać praktycznie wszędzie. 
Może nim być twój sąsiad, twoja babcia czy też szef. Kościół nie prowadzi żadnej formalnej 
rejestracji wiernych, jedyne, co robi, to stara się dotrzeć ze swoim przekazem do jak 
największej liczby osób. By temu sprostać, opracował sposób na przeprowadzanie transmisji 
w sieci, który całkowicie wyklucza możliwość namierzenia odbiorców. W tym celu wszystkie 
ważne komunikaty czy wręcz całe kazania i przesłania transmituje poprzez legalnie dostępne 
kanały Cortexowe, włamując się na nie i przejmując częstotliwość nadawania. Jak na razie, 
mimo rozlicznych prób, ani Infinity, ani władzom, ani Syndykatowi nie udało się odtworzyć 
sposobu, w jaki działa sekta. Również próby namierzenia miejsca ataków hackerskich 
zakończyły się fiaskiem. U.O.GEO-9 przypuszczają, iż ma to związek z częstą zmianą miejsc 
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nadawania lub też jednoczesnym nadawaniem z wielu punktów. Rody szlacheckie z Bariz jak 
na razie całkowicie ignorują działalność Kościoła.  

Ilu faktycznie wyznawców i sympatyków ma Kościół, trudno oszacować, jednak zdaniem 
ekspertów może ich być bardzo wielu. Jak na razie Wielebny jedynie katechizuje swoich 
wiernych za pośrednictwem Cortexu, pokazując im prawdziwy obraz świata. Jednak 
specjaliści od psychologii społecznej uważają, iż jest to dopiero początek, swoisty wstęp do 
bardziej radykalnych działań w prawdopodobnie niedalekiej przyszłości.  

Źródła finansowania Kościoła nie są znane. Organizacja nie prowadzi żadnych zbiórek, akcji, 
nie posiada placówek. Dotychczas jego przedstawiciele nigdy nie nawiązywali bezpośrednich 
kontaktów z wiernymi. Jedynym środkiem przekazu jest Cortex, a jedyną twarzą organizacji 
Wielebny Rufus.  

Ostatnio hakerom Kościoła udało się po raz pierwszy przejąć kontrolę nad jedną z dużych 
reklam umieszczonych w samym centrum Podbrzusza. Zrobili to na tyle skutecznie, iż 
Wielebny przez 20 minut katechizował wszystkich zgromadzonych w okolicy z wielkiego 
telebimu, zanim służbom porządkowym udało się go wyłączyć.  

Jak na razie działania Kościoła nie doprowadziły do żadnych niebezpiecznych wydarzeń, 
jednak wydaje się, iż bardzo niewiele brakuje do wybuchu długo skrywanej niechęci 
zwykłych obywateli do elit.  

Znane Osoby  

Wielebny Rufus to człowiek którego twarz, a raczej cortexową projekcję, zna praktycznie 
każdy mieszkaniec miasta, który ma dostęp do mediów. Postać obdarzona wielką charyzmą, 
potrafiąca swoimi płomiennymi kazaniami przykuć uwagę ludzi. Przez złośliwych uważany 
jest za króla Cortexu, choć sam nigdy tak by się nie określił. Kim jest naprawdę, nikt nie wie.  

Mimo licznych prób, nie udało się ustalić miejsca jego pobytu ani dotrzeć do jakiejkolwiek 
osoby, która spotkała go w realnym świecie.  

Plotki  

• Podobno Kościół stoi za CortexCrackers i to na jego zlecenie grupa wykonuje zamachy. 
Zdaniem władz to właśnie na bazie stosowanej przez sektę technologii przechwytywania 
kanałów Cortexu, 'Crackersi' dokonują aktów terroru.  

• Podobno władze GEO-9 po cichu wspierają Wielebnego w nadziei na złamanie monopolu 
korporacji na decyzje zapadające w mieście.  

• Podobno Kościół to jedynie zakamuflowana grupa wyznawców mrocznych bogów, próbująca 
wywołać niepokoje społeczne i zamieszki. 

Pięć Przekleństw 
Pięć Przekleństw to nieoficjalna nazwa znajdujących się w GEO-9 przybytków posiadanych 
przez Barabasa Greysona. Miejsca te wprawdzie różnią się od siebie zakresem oferowanych 
usług, lecz posiadają kilka wspólnych cech. Przede wszystkim, wszystkie pięć cieszy się 
bardzo złą reputacją miejsc niebezpiecznych i nieprzyzwoitych. Barabas z jakiejś przyczyny 
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postanowił także umieścić wszystkie swoje przybytki w filarach podtrzymujących Autostradę 
32. Do tej roli zaś wybrał filary rozstrzelone po całym mieście.  

Słupy od jakiegoś czasu stały opuszczone i Barabas nie musiał wydawać dużych pieniędzy na 
przejęcie ich dolnych pięter. Wkrótce rozkręcił swoje przybytki, spełniając zachcianki 
najbardziej zdeprawowanych mieszkańców miasta. O Greysonie można by spokojnie mówić 
jako o zręcznym biznesmenie, jednak wyższe sfery wolą nie zadawać się z tym człowiekiem - 
a w każdym razie nie publicznie.  

Mało kto orientuje się, że wszystkie pięć przybytków należy do jednego człowieka. O tym, że 
miejsca są w jakiś sposób połączone mówi się na ogół w plotkach, a i wtedy dotyczy to 
zwykle maksimum trzech z Przekleństw.  

Żądza  

Żądza mieści się niedaleko Geopitu i stanowi kilkupiętrowy dom publiczny. Filar, zarówno z 
zewnątrz jak i z wewnątrz, prezentuje się raczej obskurnie, jednak nie przeszkadza to 
przyciągać klientów nawet z dalszych dzielnic GEO-9. Swoją klientelę przybytek zawdzięcza 
świadczeniu wszelkich, nawet najbardziej perwersyjnych usług. Swoje zapędy mogą tu 
zaspokoić wszyscy, od drobnych zboczeńców i dewiantów, do prawdziwych zwyrodnialców.  

Plotki  

Podobno w przybytku można zaspokajać nawet te całkowicie nielegalne i perwersyjne 
zachcianki, które jednak udostępniane są tylko stałym klientom. Część z pracownic i 
pracowników burdelu jest ponoć trzymana w niewoli.  

Fantazja  

Fantazja to coś na kształt kawiarni położonej w Ash Hills. Przybytek zajmuje najniższe piętro 
filaru i stanowi schludne i czyste schronienie dla bogatych mieszkańców, poszukujących 
odrobiny alternatywy. Bar słynie także z możliwości wypożyczenia sheeshy do stolika.  

Tajemnice  

Większość bywalców Fantazji zdaje sobie sprawę, że kawiarnia jest tylko przykrywką dla 
handlu narkotykami. Dla sprawdzonych klientów udostępniane są także dwa wyższe piętra, 
gdzie zakupić można różnego rodzaju używki, lub też skorzystać z nich na miejscu przy 
wybranym stoliku. To na tych piętrach tętni prawdziwe życie Fantazji i zbiera się tam sporo 
bogatej, rozpieszczonej młodzieży.  

Hazard  

Nieco na zachód od terraformera G2, w filarze podtrzymującym Autostradę, znajduje się małe kasyno 

o nazwie Hazard. Jest tu kilka automatów, oraz parę stolików m.in. do gry w pokera, blackjacka, 

brydża. Większość bywalców to biedacy i żule, którzy pierwsze zdobyte pieniądze wydają na 

uzależniające maszyny.  
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Tajemnice  

Podobnie jak część innych przybytków Barabasa, Hazard jest przykrywką dla nielegalnego 
interesu. Na piętrze nad kasynem urządzane są walki. O ile jednak nawet w Podziemnej Lidze 
przestrzegane są jakieś podstawowe zasady, w Hazardzie odbywają się zwykłe sieczki. 
Podczas walki do użytku wejść może wszelkiego rodzaju broń, a walka często z góry ustalana 
jest jako walka na śmierć i życie. Często też dochodzi do starć między wieloma zawodnikami 
jednocześnie. Zwycięzca na ogół zabiera co chce z dobytku pokonanego. Publiczność zaś 
rozlicza między sobą zakłady.  

Wojna  

W filarze znajdującym się w Furnasie mieści się mały sklep z bronią. Posiadający 
odpowiednią legitymację mogą się tu wyposażyć w różny sprzęt, głównie broń palną.  

Tajemnice  

W rzeczywistości za odpowiednią sumę można tu kupić niemal wszystko, pod warunkiem że 
służy do zabijania. Wojna oferuje wyposażenie nie tylko niedostępne dla ludzi bez licencji, 
ale także - w ograniczonej ilości - egzemplarze uzbrojenia służb porządkowych lub wojska.  

Głód  

Głód to bar/restauracyjka znajdująca się w bliskiej terraformerowi G6 części Ogona. Słynie z 
dużych porcji jedzenia i niezłych cen Ogonówki. W środku zwykle panuje gwar i unosi się 
ciężki zapach smażonych potraw. Na ogół stołuje się tu biedniejsza część społeczeństwa, 
ponieważ sprzedawane posiłki choć tanie, często odbijają się na samopoczuciu konsumenta.  

Plotki  

Podobno właściciele przybytku często dosypują do podawanej wódki środków 
uzależniających, lub wywołujących halucynacje. Także podawane tu jedzenie stanowi częsty 
obiekt dyskusji - nie jest do końca pewne skąd w rzeczywistości pochodzą podawane 
składniki i mięso.  

Barabas Greyson  

Właściciel Pięciu Przekleństw jest brodatym mężczyzną w średnim wieku. Mimo fizjonomii 
obdartusa, ubiera się zwykle w dobrze skrojony garnitur, jego palce zaś zdobią sygnety i 
drogie pierścienie. Jest częstym kompanem co bardziej zdegenerowanych, zamożnych 
obywateli - rzadko jednak spotyka się osobiście z przeciętnymi klientami swoich przybytków. 
Na większość ludzi Barabas spogląda z wyższością, chętnie jednak pielęgnuje w nich ich 
najgorsze cechy, zawsze zachęcając ich do podążania za ich głosem. Zepsucie tego człowieka 
sięga jednak tak głęboko, że żadna szanująca się osoba woli nie przyznawać się do kontaktów 
z nim. Także "Lord" Henry Wire znany ze swych kontrowersyjnych wypowiedzi trzyma się z 
dala od Greysona. Ponadto Barabas cechuje się dużą bystrością oraz żyłką do interesów - 
prowadzone przez niego przybytki dostarczają mu niemałych pieniędzy (licząc przychód 
oficjalny, jak i nieoficjalny).  
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Tajemnica Pięciu Przekleństw  

Barabas Greyson jest nie tylko przedsiębiorczym biznesmenem, ale także przewodniczącym 
kultu służącego Mrocznym Bogom. Pięć Przekleństw jest zaś nie tylko nazwą, którą 
obeznani nadają pięciu lokalom w mieście, ale także mianem plugawego stowarzyszenia 
znanego jako Wyznawcy Pięciu Przekleństw.  

Sekta nie jest znana z wielkich posunięć, ale skupia się na pielęgnowaniu w ludziach ich 
najbardziej zwyrodniałych i niskich cech. Ich działania skierowane są na demoralizację 
społeczeństwa, która tylko powiększa i tak panujący w GEO-9 chaos. Sam Barabas wśród 
pozostałych wtajemniczonych w działania kultu nosi tytuł Plugawiciela.  

Ci, którzy domyślają się istnienia sekty, łączą fakt jej obecności oraz pogłoski o porwaniach 
dokonywanych przez grupy żyjące rzekomo na Autostradzie. Zdarza się także, że mówi się o 
ludziach, którzy zaginęli w którymś z Pięciu Przekleństw. Zaginieni jednak na ogół należą 
do najniższej z możliwych klas społecznych i nikt nie poświęca tym plotkom większej uwagi.  

Znawcy podejrzewają także, że sami stowarzyszeni, gdy nie prowadzą przybytków 
zgorszenia, zamieszkują górne części niektórych filarów, gdzie odprawiają plugawe rytuały z 
pomocą energii skumulowanej wyrządzonym złem. Niektórzy zauważają także 
nieprzypadkowy być może rozkład przybytków Barabasa, które naniesione na mapę miasta 
tworzą coś w rodzaju pięciokąta foremnego. Ludzie ci doszukują się w tym symboliki 
okultystycznej i większego planu związanego z mrocznymi rytuałami.  

Trupożercy 
Trupożercy to nazwa ugrupowania działającego w okolicach Podbrzusza, oraz w paru innych - 

głównie tych mniej bezpiecznych - dzielnicach GEO-9. W aktach U.O.GEO-9 Trupożercy figurują jako 

gang, choć z uwagi na mroczne czasy, wielu uważa Trupożerców za sektę. Ich przywódcą jest znany 

głównie dzięki danym posiadanym przez miejskie szpitale psychiatryczne - były ich pacjent - John 

"Kanibal" Fletcher.  

Znajdywanie ciał  

Wiadome  

Trupożercy posiadają układy z wieloma gangami GEO-9, a także prawdopodobnie z niektórymi 

rodzinami Syndykatu. Według wszelkiego prawdopodobieństwa utrzymują także kontakty z co 

bardziej zdegenerowanymi i skorumpowanymi członkami U.O.GEO-9. Współpracownicy 

Trupożerców, za rozsądną opłatą, powiadamiają gang o tym gdzie mogą odnaleźć świeże ciała.  

Niewiadome  

Co jakiś czas słyszy się o zniknięciach ludzi, które przypisuje się działaniom Trupożerców. 
Rzeczywiście Kanibalowi nie wystarczą zwłoki o których powiadamiają go jego kontakty. 
Sam z niechęcią nazywa je "padliną". Organizuje więc specjalne grupy zbieraczy, którzy za 
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zadanie mają pozyskiwanie świeższych ciał. Na ogół ofiarami padają ludzie, o których 
niewielu chciałoby się upomnieć, i których nikt nie ma potrzeby szukać.  

Handel  

Zdobyte, specjalnie chronione organy i narządy wewnętrzne, Trupożercy sprzedają za 
niemałe pieniądze. Podobno współpracują z niektórymi lekarzami. Często też słyszy się o 
zamożnych ludziach, którzy potrzebując operacji by żyć, zmuszeni byli odkupić brakujące w 
szpitalach narządy bezpośrednio od gangu. W U.O.GEO-9 często panują sprzeczne poglądy 
co do tego co zrobić z tym procederem. Jakby na to nie patrzeć, wielu ludziom może ratować 
to życie.  

Plotki i tajemnice  

• Nie wiadomo gdzie Trupożercy składują zdobyte ciała i organy. Niektórzy twierdzą, że gang 
jest w spółce z małą firmą Clone4You, która to miałaby udostępniać im część swojego tajnego 
magazynu, a może nawet współpracuje z nimi w jakiś makabryczny sposób.  

• Niektóre gangi otwarcie deklarują niechęć do działalności Trupożerców. Zdarzają się nawet 
przypadki ulicznych ataków na Trupożerców zbierających zgłoszone ciała.  

• Oczywistym jest do czego Trupożercom potrzebne są organy, na których zdobywają 
pieniądze. Nie wiadomo jednak co dzieje się z resztą ciał 'okradanych' nieszczęśników. Gang 
zabiera zawsze całe zwłoki, lecz do obrotu wracają tylko ich części. Fakty te mocno podsycają 
atmosferę tajemnicy wokół Trupożerców, oraz są bezpośrednio związane z nazywaniem ich 
sektą. Niektórzy twierdzą nawet, że Fletcher używa zgromadzonych ciał do plugawych 
rytuałów poświęconych mrocznym bogom.  

Wróżbici 
Wróżbici powszechnie uważani są za nieszkodliwą sektę pomyleńców. Nie wiadomo gdzie dokładniej 

znajduje się ich siedlisko, ponieważ w nocy znikają z powierzchni miasta. Prawdopodobnie do 

przemieszczania się wykorzystują kanalizację miejską. Najczęściej widuje się ich krążących w pobliżu 

Ściany, gdzie potrafią siedzieć przez parę godzin wgapiając się w martwe ekrany plazmowe.  

Członków tego zgrupowania łatwo poznać ze względu na pełne wyższości spojrzenia, jakimi 
obdarzają przechodniów, kontrastujące z nędznymi łachmanami które noszą. Nie sposób nie 
wspomnieć też o tendencji niektórych do zaczepiania pozostałych obywateli i opowiadania im 
o swych wizjach. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że nie wszystkich Wróżbitów 
łączy ten sam schemat zachowania. Tylko Ci o obłędzie w oczach wykazują tendencje do 
narzucania swego towarzystwa przechodniom. Wśród Wróżbitów są jednak i tacy, których 
nie interesuje obcowanie z innymi. Do tych z kolei - bywa jednak - że zwykli ludzie 
przychodzą sami.  

Ukryta prawda  

Wróżbici twierdzą, że przez ekrany Ściany czasami przepływa ukryta informacja. Twierdzą, 
że jako wybrani tylko oni potrafią ją odczytać i wysnuć z niej wnioski. Prawda o której 
mówią ma dotyczyć niemal wszystkiego - planów rządu, machinacji korporacji, ruchów 
Syndykatu, manipulacji medialnej, czy nawet historii Ash i wydarzeń rozgrywających się na 
całej planecie.  
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Niewielu przykłada wagę do tego co powie im Wróżbita, ale są i tacy, którzy zwracają się do 
nich po radę. Wróżbici nie mają problemów z dzieleniem się posiadaną informacją, jeśli sami 
są o nią proszeni. Większość jednak z przekazywanych przez nich wieści, jest zbyt 
niejednoznaczna by nieść ze sobą jakąkolwiek wartość - Wróżbici mają tendencję do 
wyrażania się w słabo zrozumiały, okraszony mistycyzmem, sposób. Fakt jest faktem, że 
znane są przypadki gdy prognozy Wróżbitów sprawdzały się doskonale. Przypadki te od 
zawsze budziły wiele kontrowersji i kierowały na tę grupę oczy wysoko postawionych 
postaci.  

Starszyzna  

U Wróżbitów zaobserwować można pewną hierarchię. Przede wszystkim ci spokojniejsi 
odcinają się od jakichkolwiek związków z najkrzykliwszymi, nazywając ich "Ślepcami".  

Znana jest także tzw. "Starszyzna". Nieliczni członkowie nazywani tym mianem rzadko 
pokazują się na powierzchni. Według tych przebywających przed Ścianą, Starszyzna słucha 
informacji z przyszłości, oraz informacji z przeszłości planety. Informacje te mają jakoby 
przepływać przez dwa stare ekrany mieszczące się w podziemnej części Ściany. Nie wiadomo 
gdzie dokładniej może znajdować się to miejsce, ale Wróżbici odnoszą się do niego z niemal 
nabożną czcią.  

Fenomen Wróżbitów i Plotki  

• Niektóre sukcesy Wróżbitów ściągnęły na nich oczy wpływowych ludzi. Podobno Infinity 
zleciło kiedyś dokładne przebadanie wszystkich połączeń elektronicznych, i innych możliwych 
źródeł przepływu informacji, działających w obrębie The Wall. Nie wiadomo jednak czy 
badania te przyniosły jakieś rezultaty. Mówi się jednak że korporacja w dalszym ciągu 
uważnie obserwuje Wróżbitów.  

• Mówi się, że parę lat temu, po ujawnieniu ważnej informacji dotyczącej jednej z rodzin 
Syndykatu, odpowiedzialny za to Wróżbita został porwany i torturowany przez mafię w celu 
wydobycia źródła swojej wiedzy. Nie wyjawił nic prócz tego, że po prostu "słuchał muru 
ekranów".  

• Podobno nieliczni spoza Wróżbitów zaprowadzani są do przebywającej pod ziemią 
Starszyzny. Jednak brak wiarygodnej osoby mogącej to potwierdzić.  

• Istnieje wiele innych plotek na temat tego ugrupowania, w tym i takie uznające Wróżbitów 
za psioników, szpiegów, mutantów, kultystów, czy też zwykłych szaleńców. Prawda jednak do 
tej pory nie jest nikomu znana.  

Złodzieje Snów 
Złodzieje Snów to jedna z sekt działających na terenie GEO-9. Jej członkowie wyznają Talic - Ogara 

Pragnień. W imieniu tego bóstwa grzebią w psychice niewinnych obywateli. Ugrupowanie 

odpowiedzialne jest za wiele porwań w mieście. Sekcie przewodzi mężczyzna znany jako 

Przebudzony.  

Przebudzony  

Przebudzony niegdyś był pracownikiem Infinity i dobrze zarabiającym biznesmanem. 
Wówczas jeszcze nosił imię Stephen Emilfork. Jego szczęśliwe życie skończyło się jednak, 
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gdy pewnego dnia podczas prac nad siecią Cortex doszło do nieszczęśliwego wypadku. W 
jego wyniku mózg Emilforka uległ poważnemu uszkodzeniu. Młody wówczas mężczyzna 
stracił możliwość śnienia, lub jakiejkolwiek rejestracji snu - dla niego jedno i drugie 
oznaczało to samo.  

Na snach jednak proces deformacji stanu umysłowego Stephena się nie zakończył. Biedak 
zaczął cierpieć na bezsenność, z czasem też zaczęły zanikać zwykłe emocje. Początkowo 
zastępowała je desperacja oraz wspomnienie dawnych uczuć. Wkrótce jednak okazało się, że 
Emilfork nie jest w stanie utrzymać przy sobie resztek dawnego ja. Gdy odeszła jego żona i 
stracił pracę, zniknął gdzieś na długie lata. Powrócił już jako Przebudzony.  

W którymś momencie swojego odosobnienia Stephen Emilfork dowiedział się o Ogarze 
Pragnień. Widząc w tej istocie swój odpowiednik, rozpoczął swój bluźnierczy kontakt z 
mrocznymi bogami. Mężczyzna nadał sobie miano Przebudzonego i zaczął tworzyć sektę w 
której sam miał pełnić rolę najwyższego kapłana. Oficjalnie Złodzieje Snów czczą właśnie 
Talic, jednak ze względu na jej ograniczone wpływy zwracają się także ku innym mrocznym 
bóstwom.  

By stworzyć swoją sektę Przebudzony musiał wykorzystać całą wiedzę jaką zdobył o ludzkim 
umyśle pracując dla Infinity. Wiedział jak okaleczyć psychicznie ludzi, a tym samym zbliżyć 
ich do samego siebie. Tak też znalazł swoich pierwszych popleczników.  

Złodzieje Snów  

Nie wiadomo gdzie znajduje się kryjówka sekty. Nieznana jest także tożsamość jej członków, 
choć łatwo się domyśleć że są to w głównej mierze ludzie o skrzywionej psychice. Nieliczni, 
którym udało się chociaż częściowo pozbierać swoją psychikę po spotkaniu z sektą, 
wspominają ciemne pomieszczenia i milczących ludzi w maskach, którzy potem unosili się 
wspólnymi jękami w narkotycznym transie przypominającym orgię.  

Sposób działania  

Przebudzony, wraz ze swymi pierwszymi sługami, skonstruował skomplikowaną aparaturę, 
która w połączeniu z mrocznymi rytuałami jest w stanie sięgnąć do głębi duszy każdej żywej 
istoty. Najwyższy kapłan, oraz jego słudzy w pewnym stopniu narkotyzują się emocjami i 
wspomnieniami wydobywanymi z porwanych ludzi. Nieszczęśnicy podłączani są do maszyn, 
a następnie Złodzieje Snów modlą się o łaskę mrocznych bóstw. Jest to jedyny sposób jaki 
Przebudzony posiada na ponowne czucie. Potrafi w ten sposób wtłoczyć w siebie emocje 
swoich ofiar - ich przerażenie, ból i bezradność. Przy niektórych zbiorowych transach, z 
uwięzionych udaje się także wydobyć część ich wspomnień i na tę ulotną chwilę przeżyć je 
samemu.  

Dla dawców emocji cały proces jest koszmarem. Ich psychika zostaje trwale wypaczona i 
okaleczona. Złodzieje Snów nie zabijają porwanych. Wypuszczają ich z powrotem do miasta. 
Większość z nich nie jest już w stanie wieść swoich dawnych żywotów. Część z nich zwraca 
się nawet do sekty, składającej się z podobnych im skrzywdzonych i zobojętniałych ludzi.  

Ofiary  

Przebudzony wiecznie poszukuje nowych doznań. Jego głód nie może zostać zaspokojony, a 
jego frustracji dopełnia fakt, że z ofiar udaje mu się pozyskać jedynie negatywne emocje. 
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Ponieważ jednak istotna jest także siła zyskiwanych przeżyć, ofiarami Złodziei Snów bardzo 
często padają dzieci oraz kobiety, które dostarczają większych dawek emocji.  

Plotki  

• Podobno Przebudzony szczególnym zainteresowaniem darzy mnemokurierów - ludzi, którzy 
dobrowolnie oddają cząstkę swoich własnych wspomnień. W jego obecnym stanie, 
mnemokurierzy objawiają się jako nielogiczna zagadka.  

• Członkowie Infinity znają prawdziwą tożsamość Przebudzonego, jednakże milczą, nie chcąc 
zdradzać jego powiązania z organizacją.  

• Podobno Szalony Jake, jeszcze za czasów swojej służby w U.O.GEO-9 prowadził dochodzenie 
w sprawie Złodziei Snów.  

 

Sport w GEO-9 

Astropiłka 
Low G Soccer (LGS), nazywany często przez fanów Astropiłka, najpopularniejszy sport na 
wielu rozwiniętych światach.  

Historia 

LGS wyewoluowała z różnych sportów zespołowych uprawianych na ziemi. Oględnie 
mówiąc jest to swoiste połączenie piłki ręcznej z rugby, w zmniejszonej grawitacji. 
Nieoficjalna nazwa "Astropiłka" wzięła się od Siergieja "Astro" Antonowa, który uważany 
jest za jej twórcę. Antonow, który przez wiele lat służył jako oficer na dużych 
transportowcach, wymyślił podstawy gry, która służyła załodze jako rozrywka i pretekst do 
utrzymywania się w dobrej kondycji. Przez lata LGS było uważane za rozrywkę i sport załóg 
okrętowych, które stworzyły pierwszą nieoficjalną ligę oraz Federację, której prezesem został 
Antonow. Po przejściu na emeryturę Siergiej bardzo dużo uczynił dla popularyzacji 
dyscypliny, która w ciągu jednej dekady stała się najbardziej rozpoznawalną grą zespołową w 
znanym wszechświecie.  

Kilka lat po śmierci Antonowa nazwano jego imieniem pierwszy nowoczesny stadion 
Astropiłki , otwarty na Ziemi. Po jej zniszczeniu zbudowano nowy stadion im. Siergieja 
Antonowa na planecie Issa.  

Zasady  

Boisko do Astropiłki  ma następujące wymiary: dł. 40m szer. 20m i wys. 10m. Bramki w 
postaci okrągłych dziur o średnicy 50 cm umieszczone są na wysokości 4,75m po 
przeciwnych stronach boiska. Zawodników jest 8 i wszyscy grają w polu (nie ma bramkarza). 
Obwód piłki to 60 cm, waga ok 0,5 kg (podobna do piłki używanej w szczypiorniaku).  
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Sport jest bardzo kontaktowy (tym przypomina rugby). Z piłką można biegać i można ją 
odbijać dowolną częścią ciała. Niedozwolone są uderzenia i kopnięcia przeciwników. Można 
stosować trzymania i wejścia ciałem. Piłkę można odbijać o wszystkie ściany i rzucać nią w 
zawodników. Po każdym faulu sędziowie przyznają rzut karny, który jest wykonywany z 
odległości 15m do pustej dziury, z możliwością odbicia z miejsca. Mecz trwa 4x20 minut, w 
przypadku remisu sędzia zarządza dogrywkę do tzw. "złotej bramki".  

Grawitacja w prostopadłościanie pozwala na wykonywanie długich skoków i efektownych 
akrobacji, dodatkowo boczne ściany boiska są delikatnie nieregularne i pozwalają na 
używanie ich w celu odbijania się.  

Zawodnicy ubrani są w stroje ochronne i kaski, dodatkowo każdy jest wyposażony w parę 
specjalnych butów, które pozawalają na przywieranie do podłoża i normalne poruszanie się w 
niskiej grawitacji. Odpowiednie użycie butów pozwala zawodnikom na bieganie po całej 
powierzchni boiska. Specjaliści uważają, iż umiejętne ich używanie czyni z gracza prawdziwą 
gwiazdę.  

Sędziów jest 4, w tym jeden główny. Swoje decyzje wspomagają podglądem video.  
Zakazane jest używanie cyborgizacji, inżynierii genetycznej, psioniki i dopingu. Każdy 
zawodnik jest przed meczem sprawdzany, czy nie stosuje zakazanych środków.  

Na setkach światów istnieją federacje LGS, gdzie miejscowe drużyny ścierają się ze sobą w 
sportowej rywalizacji, ku uciesze milionów entuzjastów tego sportu. Dobrym przykładem 
takiej federacji jest Prime LGS League będąca ligą miasta GEO-9 znajdującego się na 
zamarzniętej planecie Ash.  

 

Siergiej Antonow 
Kapitan gwiezdnej floty transportowej, bardziej znany jako twórca gry Low G Soccer, który przez 

większość fanów nazywany jest od jego ksywki "Astro" - Astropiłką.  

Antonow wymyślił Astropiłkę jako remedium na długotrwałe loty kosmiczne i związaną z 
nimi nudą oraz brakiem zachęty do aktywności fizycznej. Dość szybko LGS stało się 
popularne na innych statkach transportowych i zostało nazwane "piłką szyprów", gdyż 
każdy szanujący się kapitan miał na swoim statku drużynę. Widząc rosnącą popularność 
dyscypliny Antonow postanowił założyć Federację LGS i sformalizować zasady gry.  

Korporacje bardzo szybko poznały się na rosnącej popularności Astropiłki i w znacznym 
stopniu przyczyniły się do jej popularyzacji. Antonow do śmierci pozostał honorowym 
szefem Federacji LGS, która już za jego życia rozrosła się w potężna organizację.  

Po śmierci Antonowa nazwano jego imieniem pierwszy nowoczesny stadion Astropiłki, 
otwarty na Ziemi. Po jej zniszczeniu zbudowano nowy stadion im. Siergieja Antonowa 
na planecie Issa.  
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Prime LGS League 
Prime LGS League to oficjalna nazwa ligi miasta GEO-9, mieszczącego się na planecie Ash. Jest to 

najpopularniejszy sport w tej metropolii, który przyciąga dziesiątki tysięcy kibiców, niezależnie od 

statusu społecznego i ilości posiadanej gotówki.  

Popularność Astropiłki jest tak duża, że nawet w czasie kryzysu opłaca się korporacjom 
utrzymywać własne drużyny, a Infinity utrzymywać położony w GeoCity stadion. Nawet co 
bogatsze rody z Bariz utrzymują swoje drużyny, gdyż jest to przejaw bogactwa i wyróżnia ich 
z tłumu podobnych sobie. Pojawiają się również słuchy, iż za niektórymi z zespołów stoją 
pieniądze Syndykatu, który traktuje drużyny jako możliwość legalnego inwestowania 
brudnych pieniędzy.  

Bilety na mecze są dość drogie, a więc elita ściąga na nie tłumnie, uważając udział w 
widowisku za oznakę prestiżu. Jednak pod naciskiem rządu, który używa Astropiłki jako 
"opium dla mas" oraz widząc w tym spory zysk, Infinity zgodziła się na transmitowanie na 
żywo wszystkich meczy za pośrednictwem Cortexu. Dzięki temu zawody mogą oglądać 
wszyscy zainteresowani, a każda przerwa w grze jest idealnym momentem do puszczania 
licznych reklam.  

Przeprowadzane ostatnio badania dowiodły, iż transmisje meczy Astropiłki wpływają na 
ostudzenie nastrojów społecznych oraz na poprawienie wizerunku właścicieli drużyn w 
oczach kibiców.  

Stadion  

Stadion położony jest w centrum GeoCity, na granicy Infinity Yards i Upperside. Wybudowany został 

przez władze miasta, jeszcze za czasów świetności Ash. Korporacja Infinity wykupiła prawa do 

stadionu od miasta i zarządza nim do dziś. Stadion może pomieścić 80 tysięcy kibiców, którym oferuje 

bardzo wygodne miejsca i nowoczesną infrastrukturę. Po przejęciu przez korporację stadion został 

nazwany "Infinity Arena", jakkolwiek większość ludzi mówi po prostu "stadion".  

Drużyny  

Wiele jest znanych drużyn we wszechświecie, praktycznie każda w miarę duża i zamieszkana 
planeta ma swoją ligę LGS i swoje gwiazdy. Na Ash we wszystkich miastach toczą się 
rozgrywki ligowe. Pod koniec sezonu najlepsze drużyny z każdego miasta rywalizują o 
Superpuchar. W lidze rozgrywanej w GeoCity gra obecnie 12 drużyn, a aktualnym obrońcą 
pucharu jest drużyna Rozjemców Ulicznych Oficerów.  

Drużyny (oraz ich sponsorzy):  

1. Aquarius Stare Doki – Aquarius Mining Corp.  

2. Kupcy Nowy Port - Free Trade Coalition  

3. Nieśmiertelni Infinity - Infinity  

4. Podżegacze Hetzera – Zautomatyzowane Zakłady Hetzera  

5. Młoty z Upperside - Weyland-Yutani  

6. Green Seed Ash Hills – GreenSeed  

7. Wataha Podbrzusza – Gerard van Dyke (nieoficjalnie: Klan Szarego Wilka)  
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8. Łaziebnicy - Klan Platynowej Czapli  

9. Strażnicy Ogona - Klan Złotego Smoka  

10. Rozjemcy - Uliczni Oficerowie  

11. Aniołki MacCormicka - 428 Jednostka Rekrutacyjna  

12. Dworzanie Małe Bariz - Ród Whitehall  

Gwiazdy   

Popularność wielkich gwiazd LGS porównywalna jest z celebrytami znanymi z mediów.  

• Michael Banias - najbardziej znany zawodnik LGS w historii. Pomimo, że zakończył karierę 20 

lat temu nadal dzierży kilka rekordów rozgrywek. Między innymi rekord największej ilości 

punktów i największej ilości punków zdobytych w jednym meczu.  

• Daniel "Teutonic Hammer" Bauer - jeden z najlepszych obrońców w historii LGS. Na swoim 

koncie ma średnio 1.8 wyeliminowanego zawodnika na mecz i 12.9 bloku przy rzutach 

karnych. Nieoficjalna statystyka podaje, że Bauer, podczas swojej kariery trwale 

wyeliminował 12 zawodników powodując kontuzje uniemożliwiające im dalszą karierę 

sportową. Hammer wzbudza powszechny respekt a wielu napastników wręcz boi się stanąć z 

nim do konfrontacji.  

• Richard "The Duke" Wade - napastnik słynący z niewyparzonego języka i brutalnej gry, dzięki 

którym zyskał ironiczny przydomek "The Duke". Eksperci twierdzą, że gdyby "The Duke" nieco 

lepiej kontrolował swój wybuchowy temperament miałby szansę być najlepszym 

napastnikiem grającym obecnie w LGS. Wade jest często zawieszany za swoje niesportowe 

zachowanie na boisku. Powszechnie znana jest historia gdy podczas meczu wszedł na trybuny 

i wyrzucił przez okno hali kibica, który głośno dowcipkował na temat jego nadwagi (Wade ma 

zawsze nieznacznie przekroczoną optymalną wagę, co jednak nie przeszkadza mu w grze).  

Plotki i tajemnice  

• Nie jest tajemnicą, iż Astropiłka stwarza okazję do sporych zarobków na zakładach. Niektórzy 

z grubych ryb w środowisku graczy, uważają, iż część meczy jest ustawiana i pozwala na 

pranie dużych sum przez zaangażowane w rozgrywki klany Syndykatu.  

• Nieoficjalnie wiadomo, iż trzy drużyny są pośrednio kontrolowane przez Syndykat. Należą do 

nich Wataha Podbrzusza, Łaziebnicy i Strażnicy Ogona.  

Aniołki MacCormicka 
Drużyna Astropiłki utworzona przy znajdującej się w Podbrzuszu 428 Jednostce Rekrutacyjnej.  

Historia  

Aniołki MacCormicka  powstały niedługo po tym jak 428 Jednostka ulokowała się w GEO-
9. Jak sama nazwa wskazuje, drużyna została powołana przez dowódcę jednostki, pułkownika 
W.T. MacCormicka, który został jej trenerem i zarazem zawodnikiem. Drużyna składa się 
wyłącznie z żołnierzy służących w jednostce. Jako jedna z nielicznych posiada swoje własne 
boisko treningowe. W poprzednim sezonie Aniołki  zajęły 4 miejsce w lidze.  
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Styl gry  

Na boisku Aniołki  słyną z dwóch rzeczy. Pierwsza z nich do doskonała taktyka rozgrywki. 
Specjaliści i komentatorzy zgodnie przyznają, iż Pułkownik doskonale potrafił przenieść swój 
geniusz taktyczny z pola walki na boisko LGS. Druga z nich to duża brutalność gry 
zawodników MacCormicka. Nie ma praktycznie meczu, w którym jakiś zawodnik Aniołków  
nie zostałby wykluczony za serię niedozwolonych zagrań, które bardzo często kończą się dla 
przeciwnika wizytą w szpitalu. Specjaliści uważają, iż jest to celowe działanie ze strony 
Pułkownika, który w ten sposób próbuje złamać morale zawodników z przeciwnych drużyn.  

Gwiazdy  

 

 
Plotki  

• Podobno Aniołki stosują niedozwolone środki, które nie są wykrywane przez obecnie 

dostępne testy. Prekursorem badań nad nowym dopingiem ma być kapitan Ivan Guzovski, 

naczelny medyk 428.  

Rozjemcy 
Klub astropiłkarski grający w Prime LGS League – najwyższej klasie rozgrywkowej w GEO-9. Swoją 

siedzibę oraz bazę szkoleniową Rozjemcy posiadają na terenie Centralnego Posterunku U.O.G-9 . 

Założycielem zespołu jest legendarny gracz tego klubu - i zarazem oficer U.O. - Michael Hopkins . 

Pomimo tego, iż drużyna Rozjemców nie uczestniczyła w rozgrywkach ligi LGS od początku jej 

istnienia, klub ten zdołał wygrać 16 tytułów Mistrza GEO-9 oraz dojść 2 razy w swojej historii do 

półfinału turnieju o Superpuchar Ash .  

Historia 

Początki  

Powstanie drużyny Rozjemców nie zapowiadało ich wielkich sukcesów w przyszłości. Wręcz 

przeciwnie – był to amatorski zespół, którego założenie, wówczas młody oficer i wielki fan astropiłki 

Niekwestionowaną gwiazda Aniołków  jest 
pułkownik MacCormick. Jest on również obecnie 
jedynym grającym trenerem w lidze. MacCormick 
jest doskonałym strategiem, co znakomicie widać 
podczas meczy rozgrywanych przez Aniołki . 
Ponadto w poprzednim sezonie został królem 
strzelców ligi. Złośliwi śmieją się, że to przez to, iż 
drużyna dostała rozkaz grania pod swojego dowódcę. 
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Michael Hopkins, wyprosił u komendanta U.O., Franklina Orbittsa . Początkowo klub miał pełnić rolę 

kółka sportowego dla weteranów oraz oficerów, którzy lubili po pracy pograć sobie w LGS . 

Oczywiście amatorska drużyna nie miała co marzyć o starcie w rozgrywkach najwyższego szczebla – 

już wtedy Prime LGS League była w pełni profesjonalną ligą, a zespoły w niej grające prezentowały 

wysoki poziom umiejętności. Dlatego klub Ulicznych Oficerów grał w jednej z wielu lig okręgowych. 

Mimo sporych umiejętności i wielkich chęci Michaela Hopkinsa oraz kilku innych zdolnych 

zawodników, zespół Rozjemców składający się w większości z weteranów którym brakowało kondycji 

i techniki oraz pozbawionych motywacji młodych oficerów, dostawał regularnie baty od innych 

drużyn. Na szczęście dla Hopkinsa , zespół Rozjemców grą w okręgówce musiał męczyć się tylko przez 

trzy miesiące. Sytuacja klubu zmieniła się diametralnie po służbowym wyjeździe komendanta do 

Victorii - na zlot departamentów dbających o ład i porządek w największych metropoliach na Ash. 

Orbitts przeżył tam niemały szok, kiedy dowiedział się że na astropiłce można dużo zarobić i prawie 

wszystkie służby protekcji obywateli i ich mienia posiadają profesjonalne drużyny – grające z różnym 

skutkiem w najwyższych klasach rozgrywkowych swoich miast. Na wieść o tym że klub Protektorów z 

Victorii jest mistrzem swojej metropolii, komendant Orbitts aż poczerwieniał z zazdrości (od lat 

bowiem Franklin nie lubił się ze zwierzchnikiem Protektorów, Albertem Douchem - dowódcą 

victoriańskiego odpowiednika U.O. ). Gdy Orbitts wrócił ze zjazdu, kierowała nim tylko chęć utarcia 

nosa Albertowi oraz wizja jego drużyny pokonującej Protektorów w finale Superpucharu . 

Natychmiast nakazał Hopkinsowi by ten zmienił amatorską drużynę Rozjemców w profesjonalny klub 

astropiłkarski .  

Transformacja  

Proces transformacji rozpoczęto od pozbycia się wszystkich dotychczasowych członków zespołu, 

którzy nie prezentowali odpowiednio wysokiego poziomu. Z pierwszej drużyny wylecieli wszyscy 

podstarzali Uliczni Oficerowie (emeryci dostali własną sekcję, gdzie mogli grać w geriatryczną 

astropiłkę do woli) oraz funkcjonariusze wciąż pełniący czynną służbę, ale nieposiadający talentu na 

miarę mistrzów GEO-9 . Z wielkiej czystki ostał się Hopkins i troje innych astropiłkarzy: Matt 

Rymonds, James Walker i Hugo Edelstain. Komendant Orbitts zadbał o potrzebną infrastrukturę – w 

niecałe 4 miesiące obok komisariatu U.O. powstała Akademia Mistrzostwa Astropiłkarskiego, czyli 

miejsce gdzie zarówno pierwsza drużyna jak i zespoły rezerw oraz juniorów mogły komfortowo 

przeprowadzać treningi. Jeszcze przed zakończeniem budowy akademii Orbitts i Hopkins opracowali 

szczegółowy plan pozyskiwania zawodników do zespołu Rozjemców. Jednak na wytrenowanie 

utalentowanych wychowanków trzeba było czekać minimum kilkanaście lat, a ostatnią rzeczą jaką 

mieli Rozjemcy był czas – komendant domagał się dobrej gry i sukcesów w trybie natychmiastowym. 

Hopkins i reszta przekonali więc Orbittsa o konieczności przeprowadzenia kilkunastu transferów. 

Zaczął się okres poszukiwań, a ludzie związani z klubem obserwowali niezliczoną ilość meczy - od 

spotkań w okręgówkach przez rozgrywki Prime LGS League, po najlepsze klubu odległych od GEO-9 

metropolii. Im większa klasa astropiłkarza, tym więcej trzeba było za niego zapłacić, a Rozjemcy 

potrzebowali tylko najlepszych. Dziesiątki kandydatów, setki godzin na negocjacje – czasem 

nieudane, bowiem nie każdy chciał przejść do dopiero założonego, anonimowego klubu bez historii. 

Częściej nowi zawodnicy dawali się skusić dużym pieniądzom jakie oferował Orbitts, oraz 

perspektywie walki o tytuł championa GEO-9 . Wkrótce Rozjemcy dysponowali pełną kadrą gotową 

do gry o najwyższe cele oraz rozbudowaną infrastrukturę klubową, brakowało im jedynie sztabu 

trenerskiego. Komendant nasprowadzał całą kompanie różnorakich trenerów od przygotowania 

fizycznego, psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów i specjalistów od PR. Brakowało jedynie głównego 

szkoleniowca pierwszej drużyny. Na dniach okazało się, że Richard Fuller (trener ówczesnych 

Mistrzów GEO-9 , Piromanów z Pieca ) rozwiązał umowę ze swoimi pracodawcami i przyjął 

propozycję prowadzenia Rozjemców. Kapitanem zespołu został Michael Hopkins. Wystarczyło jeszcze 

załatwić tak prozaiczne sprawy jak zaprojektowanie klubowego logo i strojów dla zawodników. 

Niebawem drużyna Ulicznych Oficerów otrzymała licencje na grę w Prime LGS League.  
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Pierwsze występy w Prime LGS League  

Pierwszy sezon Rozjemców był sześćdziesiątym czwartym dla innych klubów, które miały 
szczęście grać w najwyższej lidze w GEO-9 od samego początku. Oczekiwania wobec 
drużyny były ogromne – głównie ze strony komendanta Orbittsa , Hopkins i spółka jako 
nieznana dotąd drużyna nie miała zbyt wielu fanów. Zmieniło się to już po pierwszych 
meczach sezonu, kiedy podopieczni Fullera prezentując bardzo dojrzały styl grania w 
astropiłkę wygrali wszystkie pięć meczów tracąc w nich 24 bramki, a strzelając 68 goli. 
Prawdziwe wyzwanie czekało na drużynę w szóstej kolejce, kiedy Rozjemcy musieli podjąć 
Piromanów – wtedy aktualnych mistrzów, którzy w tabeli ligi mieli tyle samo punktów, 
jednak ustępowali Rozjemcom bilansem bramek. Bilety na to spotkanie sprzedały się bardzo 
szybko, a Infinity Arena wypełniła się co do ostatniego miejsca. Spotkanie było niesłychanie 
wyrównane, obie drużyny zdobywały gol za golem, dużo było twardej, męskiej gry. 
Końcową, czwartą kwartę zespół Rozjemców zaczynał z przewagą trzech bramek i był 
zdeterminowany utrzymać korzystny rezultat. Niestety w ostatnich minutach piłkarze U.O. 
nie poradzili sobie ze stresem, a bardziej doświadczona i zgrana ekipa Piromanów zdołała 
odrobić stratę i zdobyć zwycięskiego gola na 37:36. Rozjemcy po tym meczu byli rozbici, ale 
trener Fuller wiedział, że nie może sobie pozwolić na ani jedną porażkę więcej. Praca 
szkoleniowca oraz psychologów pozwoliła zapomnieć zawodnikom o przegranym meczu. Już 
w następnej kolejce Uliczni Oficerowie pokazali, że w ich umysłach nie ma śladu po traumie i 
wygrali bardzo wysoko z Dokerami . Przebieg pozostałej części sezonu pokazał, że walka o 
mistrzostwo rozegra się między Rozjemcami, a Piromanami – obie drużyny wygrywały 
swoje mecze, aż do przedostatniej kolejki w której klub z Pieca jedynie zremisował z 
Nieśmiertelnymi Infinity. Do rozegrania zostało tylko jedno spotkanie i to między głównymi 
kandydatami do tytułu. Komendant Orbitts żądał zemsty za pierwszy, przegrany mecz – Jeśli 
zespół Fullera chciał zostać Mistrzem GEO-9 musiał wygrać z Piromanami , każdy inny 
wynik oddawał puchar w ręce rywala. Mając w pamięci porażkę, Rozjemcy od pierwszych 
minut ruszyli na bramkę Piekarzy i to oni dyktowali warunki. Pomimo tego Piromanom w 
trzeciej kwarcie udało się doprowadzić do remisu 35-35. Ostatnia kwarta miała wybrać 
nowego championa. Uliczni Oficerowie zaczęli j ą bardzo źle, dali wbić sobie cztery bramki 
na domiar złego stracili swoją gwiazdę – kontuzji doznał skrzydłowy Tommy White. 
Jednakże w ostatnich minutach meczu Michael Hopkins pokazał, dlaczego jest kapitanem 
zespołu zdobywając trzy gole z rzędu oraz podając piłkę do Jamesa Walkera by ten mógł 
strzelić zwycięską bramkę. Rozjemcy wygrali mecz 40:39 i w swoim pierwszym sezonie 
zdobyli mistrzostwo GEO-9 zapisując się złotymi zgłoskami w historii Prime LGS League.  

Barwy  

Od początku istnienia drużyny, kiedy to jeszcze zespół Rozjemcy uczestniczył w 
rozgrywkach okręgówki, komendant Orbitts i kapitan Hopkins zdecydowali się na wybór 
koloru niebieskiego jako oficjalnej barwy Rozjemców . Decyzja ta spowodowała, iż 
zawodnicy podczas spotkań ligi okręgowej przywdziewali błękitne stroje.  

Kiedy nastąpił etap profesjonalizacji zespołu i w klubie doszło do ogromnych zmian, 
modyfikacji uległy również klubowe barwy. Za kolor główny ponownie wybrano niebieski, 
ale dodano do niego kolor pomocniczy, którym była biel. Oznaczało to, że w większości 
meczów Prime LGS League, Rozjemcy występowali w błękicie, a na resztę spotkań 
wychodzili w białych koszulkach. W tamtym okresie powstał również pierwszy herb zespołu 
- teraz zamiast logo Ulicznych Oficerów , na piersiach astropiłkarzy umiejscowiono lwa.  

Już pierwszy sezon gry na najwyższym szczeblu rozgrywek astropiłki przyniósł Rozjemcom 
upragniony tytuł mistrzowski. Postanowiono, że z okazji wygrania Prime LGS League zespół 
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będzie grać w złotych strojach. Kolor ten nie zastąpił jednak żadnej z wcześniejszych barw. 
Rozjemcy rozgrywali swoje mecze w złocistych koszulach tylko w rozgrywkach 
Superpucharu Ash oraz w bardzo ważnych spotkaniach w lidze (maksymalnie cztery na 
sezon). Jak dotąd drużyna U.O. miała przyjemność grać w złotych barwach (z okazji zdobycia 
mistrzostwa) w szesnastu sezonach Prime LGS League .  

Mimo, iż Rozjemcy niemal zawsze przed startem ligi byli wyliczani w gronie faworytów do 
jej wygrania to nie zawsze udawało się wywalczyć tytuł. Wraz z pierwszym sezonem bez 
mistrzostwa przyszła pora dokonania kilku znacznych zmian - jedna z nich dotyczyła 
klubowych barw. Komendant Orbitts postanowił ukarać zawodników i odebrał im złote 
koszulki, które były symbolem zwycięstwa. W zamian za to astropiłkarze otrzymali stroje w 
kolorze czarnym. Rozjemcy tak jak dawniej rozgrywali mecze w błękicie i bieli, ale w 
spotkaniach z drużynami, które pokonały ich w poprzednim lub aktualnym sezonie, musieli 
zakładać czerń. Nowe stroje, które uosabiały porażkę nie były za bardzo lubiane przez 
piłkarzy, dlatego motywowały zawodników do wygrywania każdego spotkania.  

Rewolucja przeprowadzona za rządów Thomasa Faumstera dotknęła również barw 
klubowych. Nowy komendant uznał, że niebieski i biały nie są odpowiednimi kolorami dla 
poważnej organizacji jaką są Uliczni Oficerowie i wprowadził nowe barwy: główny czarny i 
pomocniczy czerwony. Zmieniono również maskotkę klubową - dotychczasowego lwa 
zastąpił wilk.  

Gdy nadszedł kres rządów Faumstera zaczęto unieważniać wszystkie jego decyzje i powracać 
do starych wzorców, również jeśli chodzi o kwestie barw klubowych. Na dzień dzisiejszy 
Rozjemcy większość swoich meczy rozgrywają w strojach niebieskich, a czasami 
przywdziewają złote uniformy. Na swoje zasłużone miejsce czyli klubowy herb wrócił 
królewski lew.  

Wataha Podbrzusza 
Wataha Podbrzusza będąca drużyną astropiłki wzięła swoją nazwę od dzielnicy w której 
powstała. Obecnie właścicielem drużyny jest Gerard van Dyke, finansista i właściciel kilku 
kanałów Cortexowych prezentujących głównie treści dla widzów dorosłych.  

Historia  

Wataha jest jedną z najstarszych drużyn w GEO-9. Van Dyke chwali się, że jego drużyna jest 
jedną z tych nielicznych, które grają w lidze od pierwszego sezonu. Pierwotnie zespół został 
stworzony przez radę mieszkańców Podbrzusza i utrzymywany był ze wspólnych pieniędzy 
społeczności. Jednak gdy przyszedł kryzys i Podbrzusze podupadło ekonomicznie, 
niedofinansowaną drużynę przejął van Dyke. Obecnie magnat nie jest już tak jak kiedyś 
zainteresowany swoimi zawodnikami, dlatego drużyna przeżywa kolejny kryzys. Jedyną 
szansą Watahy jest ciężka praca trenerów i zawodników oraz możliwość korzystania z sali 
treningowej na terenie 428 Posterunku, którą to płk MacCormick udostępnił drużynie z 
Podbrzusza. W ostatnim sezonie uplasowała się ona niestety na ostatnim miejscu w tabeli.  

Styl gry  

Wataha jest jedną z tych drużyn, które z powodów ostatnich problemów z pieniędzmi, 
powoli zaczyna ocierać się o amatorstwo. Jeden z komentujących ostatnie mecze Watahy 
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słusznie określił ich strategię mianem „róbmy cokolwiek, może się uda”. Prawda jest taka, iż 
trenerzy nie mają środków na pozyskiwanie nowych zawodników, więc bazują w znacznej 
mierze na własnych wychowankach, którym niestety jeszcze trochę brakuje do 
profesjonalnych graczy. Jasnym punktem w drużynie jest Jimmy D, uważany za jednego z 
najlepszych zawodników ligi LGS w GEO-9. Stara się on wraz ze sztabem trenerskim zrobić 
ze swoich kolegów z drużyny profesjonalnych graczy. Czy im się to uda pokaże czas.  

Gwiazdy  

Obecnie największa gwiazdą Watahy jest Jimmy D. Młody chłopak, który wychował się w 
Podbrzuszu i dzięki swojej ciężkiej pracy i niewątpliwemu talentowi stał się gwiazdą 
drużyny. Komentatorzy zgodnie przyznają, iż ma on spore szanse pójść w ślady sławnego 
Michaela Baniasa. Jimmy od samego początku swojej kariery gra w Watasze i mimo 
licznych propozycji nigdy nie zgodził się na transfer do innego zespołu. Specjaliści uważają, 
iż tylko dzięki niemu i jego popularności van Dyke nadal, choć już w ograniczonym zakresie, 
finansuje drużynę. Jimmy słynie ze swojego przygotowania fizycznego i doskonałej techniki 
gry. W poprzednim sezonie należał do najlepszych obrońców ligi. Zdobył również nagrodę 
Fair Play.  

Plotki  

• Podobno w ostatnim czasie drużyną zainteresował się Klan Szarego Wilka, który złożył van 

Dyke’owi ofertę nie do odrzucenia. W wyniku umowy magnat nadal jest właścicielem 

drużyny, jednak za jej finansowanie odpowiada Klan, który rozpoczął pranie brudnych 

pieniędzy, wykorzystując do tego ligowe mechanizmy finansowania działalności drużyn.  

Podziemna Liga 
Podziemna Liga to nazwa nadana nielegalnym walkom odbywającym się głównie w Nowym Porcie, w 

GEO-9. Głównym czynnikiem odróżniającym zawody od oficjalnych, jest ograniczenie zasad do 

minimum. W podziemnych walkach udział może wziąć każdy, niezależnie od ilości implantów, 

cyberwszczepów czy zażywanych narkotyków.  

W Podziemnej Lidze swoją karierę zaczynał obecny mistrz oficjalnych zawodów - Pietia 
Pawłow.  

Miejsce  

Podziemne walki odbywają się w zespole połączonych piwnic w południowej części Nowego 
Portu. Ze względu na stopień opustoszenia tej części miasta, nielegalnemu przedsięwzięciu 
niemalże w ogóle nie zagraża wykrycie. Trafiają tu na ogół jedynie sami zainteresowani - 
zawodnicy, publika, obstawiający itp. - znający dokładne położenie miejsca.  

Wejście do podziemi znajduje się w jednym z opuszczonych magazynów Nowego Portu. Za 
stertą metalowych skrzyń, ukryta jest klapa w podłodze która prowadzi do piwnic. Na dole, u 
samego zejścia, panuje ciemność, jednak już za pierwszym zakrętem betonowego korytarza 
mrok zaczyna ustępować rażącemu w oczy światłu lamp neonowych. Wtedy też do uszu 
zaczynają dobiegać wydobywające się z głębi kompleksu wrzaski.  
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Za ostatnimi drzwiami korytarza znajduje się sporej wielkości sala. Większość powierzchni 
obłożona jest różnego rodzaju blachami i pordzewiałymi wspornikami. Prawdopodobnie do 
stworzenia głównej sali połączono kilka pomieszczeń, w oryginale oddzielonych ścianami. 
Wsporniki zastępują ściany nośne w funkcji wspierania sufitu. Całość oświetlona jest 
lampami, których kable ciągną się pod sufitem w całym przybytku. Większą część sali 
zajmuje ring-klatka, zazwyczaj otoczona przez wrzeszczącą publikę. To tutaj odbywają się 
walki między ludźmi. Kawałek dalej znajduje się także mniejszy ring, w którym urządzane są 
walki zwierząt. Przybytek posiada także zapełniony - głównie piwem i znieczulaczami - 
barek.  

Walki  

Większość walk odbywa się za pieniądze, choć często powodem jest także zwada między 
przeciwnikami. Publiczność zawsze ma okazję wziąć udział w zakładach. Na ring wpuszczani 
są wszyscy chcący wziąć udział, pod warunkiem, że obie strony zgadzają się na walkę. 
Niedozwolone jest jedynie użycie broni. Większość konfrontacji odbywa się do momentu 
znokautowania przeciwnika, lub do czasu gdy jeden z walczących jest niezdolny do dalszej 
walki. Znane są także przypadki śmiertelnych ofiar podziemnych walk.  

Podziemna Liga, mimo nadanej jej nazwy, nie posiada rankingu zawodników. Wynika to z 
różnorodności osób biorących udział w pojedynkach. Oczywiście bywalcy przybytku 
doskonale orientują się w osiągnięciach uczestników i jeśli ewentualna konfrontacja dwóch 
zawodników wydaje się budzić zainteresowanie, po prostu się ją organizuje.  

Plotki  

• W piwnicach co jakiś czas zjawiają się Mike Abel i Pietia Pawłow. Dwójka bokserów podobno 

najchętniej skoczyłaby sobie do gardeł na ringu, ostatecznie rozwiązując sprawę swojej 

rywalizacji, jednak rodzina Szarego Wilka zabrania im jakichkolwiek starć między sobą.  

• Poczynania zawodników Ligi śledzi Syndykat i liczne gangi. Piwnice co jakiś czas służą jako 

punkt werbunkowy dla organizacji przestępczych, poszukujących niebezpiecznych 

współpracowników. 

Wyścigi uliczne w GEO-9 
Całkiem znaną, choć niezupełnie legalną, rozrywką w GEO-9 są odbywające się głównie nocą wyścigi 

uliczne.  

Historia  

Tzw. streetracing w GEO-9 korzenie ma w pomniejszych pojedynkach między młodymi 
właścicielami efektownych samochodów. Te w gruncie rzeczy szczeniackie rywalizacje 
zyskały sobie dość szybko otoczkę 'fajnego' zajęcia. Wieści o nocnych rajdach obiegły całe 
miasto i streetracingiem zaczęły się interesować coraz szersze kręgi ludzi.  

Niebawem wyścigi przestały przypominać tajemne spotkania grupek znajomych. Zmagania 
kierowców zaczęli oglądać nie tylko kumple i dziewczyny startujących, ale także zwykli, 
żądni wrażeń mieszkańcy GEO-9. Także organizacja zawodów uległa zmianie - zaczęto 
wytyczać dłuższe i trudniejsze trasy.  
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W miarę rozwoju sportu, podejście zawodników do wyścigów stało się coraz bardziej 
poważne. Pojawiły się pierwsze zakłady, nieraz o samochody lub spore ilości pieniędzy. 
Streetracingiem zainteresowały się także różnego rodzaju gangi i zgrupowania, takie jak np. 
Czarni Jeźdźcy.  

Wraz z zapotrzebowaniem na lepsze samochody, zaczęły rozwijać się zakłady takie jak Nora 
Auggie'go - chyba najlepiej znane miejsce wśród streetracerów chcących podrasować swoje 
ulubione maszyny.  

Obecnie streetracing działa prężnie zarówno poprzez organizowane turnieje, jak i jako 
indywidualne i często bardziej osobiste niż zawodowe, wyścigi odbywające się w całym 
mieście. Całość oczywiście nie jest legalna i choć powszechnie wie się o istnieniu nocnych 
wyścigów, ciężko jest ustalić gdzie i kiedy będą się akurat odbywać kolejne zawody. 
U.O.GEO-9 ma zresztą poważniejsze problemy na głowie niż streetracing, w którym zwykle 
jeśli ktoś odnosi obrażenia lub ginie, to jest nim któryś z rajdowców - a to akurat Oficerom 
nieszczególnie przeszkadza.  

Znane trasy:  

• Dockway - trasa prowadzi przez zamarznięte pustkowie jakim są Stare Doki. Zawodników 

czekają ciężkie manewry po oblodzonej powierzchni, między pustymi wrakami statków oraz 

opuszczonymi fabrykami i zwałami śmieci.  

• Petersówka - trasa obejmuje znaczną część zapuszczonej Autostrady 32. Jej nazwa wywodzi 

się od kierowcy, który jako pierwszy zaproponował wykorzystanie owej jezdni do 

streetracingu. Frank Peters był też jej pierwszą śmiertelną ofiarą. Niestety nie ostatnią.  

• Fabryczna - średniej trudności trasa prowadząca między fabrykami Pieca. Jej 

niekwestionowanym mistrzem był niegdyś przywódca Czarnych Jeźdźców - Seiji Takara.  

Znani zawodnicy:  

• David Mills - jeden z lepszych kierowców i najlepszy drifter w mieście. Członek gangu 

Czarnych Jeźdźców, także znanego z brania udziału w turniejach.  

• Cannonball - znakomity rajdowiec, obecnie poszukiwany przez Czarnych Jeźdźców z powodu 

śmierci poniesionej przez członka gangu w trakcie wyścigu z Cannonballem.  

 

 

 

 

 



146 

  

146 

 

Znani	sportowcy	

Jimmy D 
Jimmy jest idolem praktycznie każdego dzieciaka mieszkającego w blokach Podbrzusza. Jest jednym z 

czołowych zawodników niedofinansowanej reprezentacji Watahy Podbrzusza w Low-G Soccer. Wielu 

uważa, że bez Jimmy’ego drużyna nie była by w stanie utrzymać się w lidze, natomiast sam Jimmie 

odmawia jakichkolwiek prób transferu do innych drużyn.  

Jimmy D to na co dzień zwykły facet - pracuje 12h na dobę jako ratownik medyczny w 6 
szpitalu GEO-9 oraz kierowca aerokaretki. Po powrocie do domu zajmuje się rodziną, 
spotyka z kumplami w jednym z pubów Podbrzusza, lub trenuje do następnego meczu.  

Sukces w LGS zapewniają mu doskonała forma i umiejętność podejmowania szybkich 
decyzji, tak ważna w pracy ratownika.  

Plotki  

• Wielu uważa Jimmy’ego za kogoś w rodzaju świętego - złotego chłopaka, sól nieprzyjaznej 

ziemi Podbrzusza. Sam Jimmie z kolei nie uważa się za nikogo wyjątkowego. 

Mike Abel 
Jeszcze kilka lata temu Mike Abel był najbardziej obiecującą wschodzącą gwiazdą boksu. Oficjalnie 

zadebiutował trzy lata temu na mistrzostwach Ash w Grand Sand Arena. Wygrywając kolejne walki 

stał się pretendentem do tytułu mistrza – tym samym byłby pierwszym od lat zawodnikiem, który 

pokonał Pietię Pawłowa. Do walki jednak nigdy nie doszło – Mike został kontuzjowany podczas 

ulicznej bójki i nie mógł wziąć udziału w finale turnieju.  

Życie przed turniejem  

Abel nie pochodził z zamożnej rodziny, ale od małego pasjonował się boksem i poświęcił 
większość życia treningowi. Nim jednak boks stał się jego głównym źródłem dochodu Mike  
pracował jako magazynier w Goldmine, gdzie zarabiał na utrzymanie siebie i swojej 
kilkuletniej córki. Matka dziewczynki zginęła w wypadku samochodowym, gdy ta miała 2 
lata.  

Debiut na deskach Grand Sand Arena miał być punktem zwrotnym dla Abela i jego córki, 
jednak Mike  nie wziął pod uwagę udziału Syndykatu w oficjalnej lidze bokserskiej.  

Krótka kariera  

Turniej trzy lata temu był pierwszym i ostatnim w karierze bokserskiej Mike’a Abela. Bokser 
wygrywał wszystkie podjęte walki, co sprawiło że stał się nowym faworytem. Nie 
odpowiadało to mafii przygotowanej na kolejne zwycięstwo Pawłowa. Przed półfinałem do 
szatni Abela przyszedł wysłannik rodziny Szarego Wilka. Zaproponował Mike’owi  duże 



147 

  

147 

 

pieniądze za przegranie najbliższej walki. Bokser nie zgodził się na proponowany układ i 
walkę wygrał. Wkrótce przekonał się, że mafii nie należy odmawiać.  

Jeszcze przed finałem, na jednej z ulic GEO-9, Mike’a  dopadli gangsterzy Syndykatu. 
Samotny bokser nie stanowił wyzwania dla grupy wyszkolonych wykidajłów, którzy 
obezwładnili go i przetrącili mu nogę w kolanie.  

Mimo nowych technik lekarskich otrzymana kontuzja nie tylko zaprzepaściła szansę Abela na 
mistrzostwo, ale także przekreśliła jakąkolwiek karierę w turniejach bokserskich.  

Podziemna liga  

Po roku rehabilitacji, Mike  próbował wrócić do boksu jednak lekarstwa umożliwiające mu 
sprawne funkcjonowanie okazały się niedozwolone w oficjalnych walkach, bez nich zaś 
bokser nie był w stanie już walczyć.  

Nie chcąc jednak rezygnować ze swojej pasji Abel zdecydował się na wzięcie udziału w 
Podziemnych Walkach, gdzie wkrótce stał się jednym z lepszych zawodników. Wprawdzie 
pozbawiony dawnej chwały, bokser znów mógł porządnie zarabiać na dom. Wtedy też mafia 
przypomniała sobie o Ablu  i zdecydowała, że ten może im się jeszcze przydać.  

Praca dla Szarego Wilka  

Widząc jak dobrze Abel radzi sobie mimo swojej kontuzji, rodzina Szarego Wilka 
postanowiła zwerbować go jako jednego ze swoich zbirów. Dowiedziawszy się o jego małej 
córce zaproponowali mu drugi układ. W zamian za usługi dla mafii, roztoczą nad 
dziewczynką ‘opiekę’ – zapewniając jej dostęp do lepszego życia i gwarantując 
bezpieczeństwo (także z ich strony). Tym razem Mike  wiedział jak brzmi właściwa 
odpowiedź.  

Od tej pory Abel działa dla mafii w zakresie ochrony, egzekwowania należności oraz 
zastraszania. Swojego podopiecznego rodzina zaopatruje we wszelkie leki potrzebne do 
wykonywania nowego zawodu.  

Plotki  

• Niektórzy mówią, że Abel potajemnie powrócił do walk w kręgu podziemnym i w sekrecie 

zbiera na transport z Ash dla siebie i swojej córki.  

• Kilka osób twierdzi że Abel utrzymuje kontakty z którymś z gangów działających na terenie 

GEO-9. Ten gang ma mu niby pomagać w załatwieniu pewnych spraw których Abel nie 

mógłby załatwić w pojedynkę.  

Pipi Pawłow 
Pipi, a właściwie Pietia Pawłow, jest obecnym mistrzem walk bokserskich odbywających się w Grand 

Sand Arena. Tytuł ten utrzymuje już od wielu lat. Pawłow znany jest z brutalności na ringu i z 

miażdżącej przewagi nad wszystkimi pozostałymi zawodnikami. Nieoficjalnie wiadomo, że bokser jest 

faworytem rodziny Szarego Wilka, oraz że swoje ostre nawyki wyniósł z Podziemnej Ligi, w której to 

rozpoczynał karierę.  
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Historia  

Powszechnie wiadomo, że Pawłow wychowywał się na ulicy - jedno z wielu dzieci 
porzucanych przez rodziców w okolicach Slumportu. Pipi jednak wykazał się niespotykaną 
wytrwałością i nauczył się żyć na własną rękę. Wszystko, czego potrzebował, zdobywał 
poprzez kradzież lub pobicia i szantaże. Już od małego Pietia cierpiał na nagłe napady 
agresji, które często doprowadzały go do podejmowania ulicznych bójek. Gdy nieco podrósł 
postanowił lepiej ukierunkować swój gniew i przystąpił do bijatyk urządzanych przez 
Podziemną Ligę.  

Początki nie były łatwe i Pipi musiał się wiele nauczyć zanim przestał dostawać w kość. 
Wielokrotnie poważnie bity, młody jeszcze chłopak wracał jednak z powrotem do walk, które 
sprawiały mu niewysłowioną radość. Podziemna Liga nie tylko dostarczała bokserowi 
możliwości wyładowania się, ale na dodatek pozwalała mu w ten sposób zarobić pieniądze. 
Co więcej, Pawłow nie musiał w końcu uciekać po dokonywanych rękoczynach.  

W krótkim czasie Pietia stał się czołowym zawodnikiem Podziemnej Ligi , a w równej walce 
stawić mu czoła mogli tylko najbardziej naszprycowani i zmodyfikowani genetycznie 
bokserzy. Jego sytuacja uległa dramatycznej zmianie, kiedy podczas jednej z walk w szale 
zatłukł swojego rywala na śmierć. Nieszczęśnik był członkiem lokalnego gangu i Pipi swym 
czynem ściągnął na siebie gniew przestępców. Na jego szczęście zainterweniowała rodzina 
Szarego Wilka, której obserwatorzy od jakiegoś już czasu śledzili upór, wytrwałość i niemałe 
dokonania zawodnika. Mafiosi zaproponowali Pietii ochronę, oraz możliwość wystąpienia na 
deskach Grand Sand Arena w oficjalnej lidze. Pawłow ani przez chwilę się nie wahał i z 
wielką ochotą przyjął oferowane lepsze - w jego mniemaniu - życie.  

Wkrótce Pawłow wywalczył sobie drogę do tytułu mistrza. Mimo wzburzenia publiki, która z 
początku ciężko znosiła dzikość nowego zawodnika, był on zdecydowanym zwycięzcą każdej 
walki, w której brał udział. Dopiero trzy lata temu pojawiła się nadzieja na zdetronizowanie 
Pipiego. Niestety pretendent do mistrzowskiego pasa, Mike Abel, został kontuzjowany przed 
finałową walką z Pawłowem. Pojedynek odwołano i Pietia wciąż pozostaje niepokonanym 
mistrzem.  

Plotki  

• Podobno Pipi podczas walk korzysta z nielegalnych środków dopingujących. Jego siła i 

brutalność mają być być efektem używanych przez niego sterydów. Pozostaje pytanie, 

dlaczego nielegalne środki nie zostały nigdy wykryte przez badających go ekspertów. Należy 

jednak pamiętać że Pietia jest faworytem Syndykatu, a to oznacza że wpływy jego sponsorów 

są bardzo szerokie.  

• Pipi czasami powraca do Podziemnej Ligi by dać upust emocjom, które zmuszony jest 

hamować w świetle reflektorów.  

Wayne "Gridlock" Forman 
Wayne „Gridlock” Forman jest jednym z najlepszych zawodników drużyny LGS - Kupców z Nowego 

Portu. Urodził się w dzielnicy biedoty jaką są Stare Doki, ale dzięki swojemu talentowi i determinacji 

w końcu udało mu się uciec ze slumsów.  
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Historia  

Jak każdy młodzieniec zamieszkujący najgorsze dzielnice GEO-9, tak i Forman miał w 
swoim życiu epizod związany z przynależnością do gangu. W jego przypadku tym gangiem 
byli Patrioci. Zauroczony fasadą ideologii jaką gang stworzył sobie na potrzeby 
usprawiedliwiania swoich akcji, młody Forman brał udział w kilkunastu napadach i walkach 
pomiędzy gangami. Na oczy przejrzał dopiero, kiedy podczas jednego z napadów pozostali 
Patrioci zostawili na pastwę losu rannego członka gangu, którego Gridlock uważał za 
swojego przyjaciela. Forman nie uciekł z miejsca napadu, efektem czego został złapany 
przez Ulicznych Oficerów. Na brutalnym przesłuchaniu wsypał kilku swoich byłych 
towarzyszy, po czym został na dwa lata osadzony w miejskim więzieniu. Gang chciał się na 
nim zemścić, ale nie mając do niego dostępu, w zamian zabił dwójkę jego braci. Forman 
przeżył potężny szok, kiedy dowiedział się co się stało z jego rodzeństwem. Wiedział kto to 
zrobił i postanowił przekazać władzom wszystkie posiadane przez siebie informacje, lecz 
jedyne co usłyszał, kiedy na wyproszonej prywatnej wizycie poinformował naczelnika 
więzienia o swoim zamiarze, były następujące słowa: „Jesteś śmieciem Forman. Większość 
ludzi to śmiecie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to że ja coś znaczę, a osoby które coś znaczą nie 
słuchają rewelacji śmieci, które skamlą o tym że inne śmiecie zabiły kilku jeszcze innych 
śmieci. A że te zabite śmiecie to akurat twoje rodzeństwo, to co z tego? Skłamałbym gdybym 
powiedział że mi przykro Forman. Nie mam zamiaru przejmować się śmieciami takimi jak ty, 
twoja rodzina czy twoi dawni koledzy. A teraz wynoś się z mojego gabinetu.” Wtedy właśnie 
coś w Waynie pękło i zmieniło go na resztę życia.  

Obecnie  

Kiedy Wayne wyszedł z więzienia, był całkiem innym człowiekiem. Postanowił że zostanie 
kimś, kto coś znaczy. A że zawsze był niezły w LGS, zaczął intensywnie ćwiczyć i w 
niedługim czasie udało mu się zahaczyć w drużynie sponsorowanej przez Free Trade 
Coalition. Nie szukał zemsty na zabójcach swoich braci, ponieważ - jak się dowiedział - oni 
też już nie żyli od kilku miesięcy.  

Dziś Wayne jest jedną z najjaśniejszych gwiazd swojej drużyny. Niebywale spokojny i 
opanowany, na boisku odznacza się świetna techniką i wspaniałym przygotowaniem 
fizycznym. Jego zamiłowanie do gry fair zostało docenione przez działaczy ligi, którzy już 
trzykrotnie wręczali mu statuetkę „Fair-Play Award”. Poza ligą Forman jest tak samo 
spokojny i opanowany jak w trakcie meczów. Mieszka w Nowym Porcie, w budynku 
należącym do Free Trade Coalition, w którym mieszczą się także biura organizacji.  

Inne życie  

Ze względu na swoją reputację nikt nie uwierzyłby że ten spokojny facet, oprócz LGS, 
preferuje jeszcze jeden "sport siłowy". Czasem wieczorami, w tajemnicy, Forman wybiera 
się na przechadzki po mieście, szukając pechowców którzy go zaczepią. Dla Waynea nie ma 
znaczenia czy tym zaczepiającym będzie uzbrojony bandzior żądny łatwego łupu, oberwaniec 
pragnący wyżebrać kilka centów na alkohol, czy zapłakana nastolatka która zgubiła się w 
trzewiach miasta, szukająca kogoś kto pomoże jej wrócić do domu - żadna z tych osób nie 
przeżywa kontaktu z Gridlockiem .  

Choć Forman nie chce tego przyznać przed sobą samym, lub też nie do końca zdaje sobie z 
tego sprawę, to siłą która pcha go do popełniania zbrodni, jest przeżyty po śmierci braci szok, 
z którym Gridlock nie poradził sobie do dzisiaj. Z kolei słowa które usłyszał z ust 
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namiestnika więzienia dźwięczą w jego umyśle w każdej sekundzie jego życia, cichnąc tylko 
wtedy gdy Wayne jest na boisku, skupiając się na wygraniu meczu dla swojej drużyny. To 
właśnie one, te słowa, napędzają motor jego szaleństwa zmuszający go do coraz częstszego 
wychodzenia w miasto w poszukiwaniu ofiar. I to one pozwalają mu usprawiedliwiać 
popełniane zbrodnie – bo w końcu Forman jest kimś kto coś znaczy; kimś kto może robić co 
chce i nie powinien się przejmować życiem czy śmiercią nieważnych śmieci.  

Plotki i tajemnice  

• Od innych zawodników drużyny w której gra Forman, można usłyszeć wiele plotek i 

spekulacji dotyczących tego, skąd biorą się sińce i zadrapania, które co bardziej 

spostrzegawczy zauważają na ciele Waynea przed i po meczach, w szatni.  

• Przypisywane Scope'owi zabójstwo znanego polityka, Barry'ego Lusconiego, było w 

rzeczywistości robotą Formana. Znany z zamiłowania do towarzystwa prostytutek Lusconi 

poszukiwał towarzyszki na noc na terenie Slumportu, kiedy zauważył Formana i 

zidentyfikował go jako znanego zawodnika - zadane przez niego pytanie "Ej, ty nie jesteś ten 

Gridlock?", było ostatnim w jego życiu. Policja między bajki wkłada zeznania prostytutki która 

widziała całe zajście i twierdzi że Lusconiego zabił najspokojniejszy zawodnik ligi LGS.  

Płk W.T. MacCormick 
Dowódca 428 Jednostki Rekrutacyjnej. Płk MacCormick  jest weteranem licznych kampanii 
militarnych, ostatnio zasłużył się podczas walk o Cor.  

Wygląd i osobowość 

Pułkownik  jest osobą niezwykle otwartą na ludzi i otoczenie. Doskonale potrafi nawiązać 
kontakt praktycznie z każdym w dowolnej sytuacji, co czyni z niego doskonałego 
negocjatora. Podczas służby w armii dał się poznać jako doskonały tropiciel, dowódca i 
taktyk, co w połączeniu z wybitnymi umiejętnościami organizacyjnymi szybko zaprowadziło 
go na szczyty wojskowej hierarchii. Ponadto MacCormick  posiada wiele naturalnej 
charyzmy, przez co jest otaczany swoistym kultem przez podwładnych. Żołnierze pójdą za 
nim w najgorętszy ogień, po zwycięstwo lub na zatracenie. Wszyscy podwładni znają wiele 
historii o jego bohaterskich czynach podczas walk w dżunglach Cor.  

MacCormick  jest bardzo wymagającym przełożonym. Doskonale wie, iż tylko dobre 
wyszkolenie i zimna krew ratuje żołnierza w trudnych sytuacjach. Dlatego duży nacisk 
kładzie na edukację swoich ludzi, zarówno tę praktyczną, jak i teoretyczną. Jego marzeniem 
jest uczynienie z 428 wzorcowej jednostki wojskowej.  

Pułkownik  znany jest również ze swojego zamiłowania do Astropiłki. Jako jedyny z trenerów 
gra w swojej drużynie - na pozycji atakującego. Swoją ksywkę "Rzeźnik" zyskał nie tyle na 
polu walki, co na boisku LGS. W poprzednim sezonie był królem strzelców Ligi.  

Historia  

MacCormick urodził się w GEO-9 w jednej z rodzin mieszkających w Podbrzuszu. Syn 
Ulicznego Oficera i nauczycielki, od dzieciństwa poznawał trudy ciężkiego życia w biedzie. 
Nigdy nie potrafił zaakceptować otaczającej go rzeczywistości, więc gdy tylko uzyskał 
pełnoletniość, zaciągnął się do armii, by wyrwać się z bagna Slumportu. W swojej karierze 
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przeszedł przez wszystkie szczeble militarnego wtajemniczenia, aż do stopnia pułkownika. 
Przed awansem na Komendanta 428 Jednostki służył w elitarnej jednostce Duchów.  

Awans MacCormicka nikogo nie zaskoczył. W armii od dawna mówiło się, iż potrzebne jest 
utworzenie na Ash kilku posterunków rekrutacyjnych. Pułkownik  ze swoimi talentami i 
wiedzą nadawał się do tego znakomicie. Doskonale znał miasto GEO-9 i jego mieszkańców. 
To w znacznym stopniu ułatwiało mu zadanie. Nie jest więc dziwnym, iż pod jego 
komendanturą 428 Posterunek stał się jedną z najbardziej wydajnych placówek 
rekrutacyjnych.  

Plotki  

• Podobno MacCormick już raz umarł. Za zasługi w walce z Hordą stworzono dla niego 

specjalnego klona, do którego przetransferowano świadomość Pułkownika.  

• Podobno Pułkownik był szkolony przez wywiad wojskowy i przez kilka lat pracował jako 

agent.  

• Podobno "awans" na Komendanta 428 był skuteczną próbą zahamowania jego dalszej kariery 

przez nieprzychylnych mu w armii ludzi. Część żołnierzy twierdzi, że niebawem miał zostać 

generałem.  
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Kultura	i	media	w	GEO-9	

Festiwal Smoków 
Organizowany co roku na terenie Alei Tygrysów Smoczy Festiwal już dawno wpisał się w 
specyfikę tej dzielnicy GEO-9. Festiwal to jednodniowa impreza podczas której Aleje 
Tygrysów zapełniają się gapiami, chcącymi obejrzeć kolorowy korowód poprzebieranych 
postaci tańczących wśród lampionów przy akompaniamencie wpadającej w ucho muzyki.  

 

Historia  

Festiwal wywodzi się z tradycji jaką zapoczątkowała jedna z grup etnicznych 
zamieszkujących tutejsze alejki. Pierwotnie był to złożony z kilkudziesięciu osób kolorowy 
pochód, który zatrzymywał się na Nocnym targu, gdzie odgrywane zostawało przedstawienie 
dotyczące legend i tradycji. Co roku do imprezy dołączało coraz więcej chętnych osób, 
włączając do całości tradycje kultur z których się ci nowi uczestnicy wywodzili. W 
najlepszych czasach miasta, Festiwal Smoków był największa i najchętniej oglądana przez 
mieszkańców imprezą odbywającą się na ulicach GEO-9. Duża zasługa w propagowaniu tej 
imprezy należy do Klanu Złotego Smoka, który jako pierwszy wyłożył duże sumy dzięki 
którym Festiwal zyskał na rozmachu.  

Obecnie  

Dziś Festiwal Smoków - pomimo zubożenia społeczeństwa, recesji i piętrzących się 
problemów – jest nadal najbardziej kolorową imprezą organizowaną w mieście. Nie jest już 
tak spektakularny i nie ma takiego rozmachu, jednak wiele osób stawia sobie za punkt honoru 
by impreza straciła jak najmniej ze swojej świetności.  

Czas Festiwalu Smoków to także okres wzmożonej działalności służb porządkowych GEO-9, 
jako że od czasu rozłamu w Syndykacie, chaos związany z organizacją happeningu jest 
wykorzystywany przez skłócone ze sobą klany do przeprowadzania krwawych vendett. 
Praktycznie co roku znajduje się w którejś z bocznych uliczek zmasakrowane ciała żołnierzy 
klanów Syndykatu.  
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Plotki  

• Podobno Klan Złotego Smoka nadal finansuje imprezę i czerpie z tego jakieś korzyści. Wiele 

osób spekuluje na temat powodów Złotych Smoków, ale każda z tych teorii zawiera tak wiele 

białych plam, że ciężko w nie uwierzyć.  

• Od pewnego czasu mówi się o planowanej podobno od lat przez Klan Czarnego Smoka 

krwawej akcji, której celem mają być konkurencyjne klany. Akcja ta ma mieć miejsce podczas 

Festiwalu Smoków, jednak do dziś nie wydarzyło się nic co mogłoby sugerować że podczas 

kolejnej imprezy takie wydarzenie rzeczywiście może mieć miejsce.  

GEO Fashion Week 
GEO Fashion Week to największe wydarzenie w świecie mody nie tylko w GEO-9, ale także 
na całym Ash. Ponadto jest to bodajże jedyne wydarzenie które jest w stanie przyciągnąć na 
zamrożoną i umierająca planetę wiele znakomitości z całego układu, a nawet spoza niego.  

Historia  

GEO Fashion Week było początkowo imprezą organizowaną w Victorii, i nosiło nazwę 
fASHion Week. Impreza od początku ściągała największe sławy wśród modelek, projektantów 
i zamożnych elit Eclipse. fASHion Week został przeniesiony do GEO-9 na prośbę właścicieli 
wywodzącego się z tego miasta Domu Mody van Dries – Calvina i Victora van Dries. 
Oczywiście przenosinom pomogły również wpływy jakie bracia mieli w środowisku, oraz 
niemała kwota jaką wydali na zorganizowanie eventu w swoim mieście. Owe przenosiny 
miały być jednorazowe i kolejnego roku impreza znów miała odbyć się w Victorii, jednak 
wysoki poziom organizacji, wspaniała lokacja jaką jest wybieg Parade Parade oraz zachwyt 
mediów i zaproszonych gości, spowodował że fASHion Week już nigdy nie zostało 
zorganizowane w żadnym innym mieście. Po dwóch kolejnych - i równie udanych - edycjach 
mających miejsce w GEO-9, zmieniono nazwę imprezy na GEO Fashion Week.  

Obecnie  

Na dzień dzisiejszy GEO Fashion Week jest najlepiej zorganizowaną, najdroższą i najściślej 
chronioną imprezą odbywającą się na powierzchni Ash. Ze względu na obecność wielu 
możnych i sławnych osób, na czas imprezy mobilizowane są nie tylko służby porządkowe 
GEO-9, ale w celu ochrony VIP-ów do miasta ściągany jest z pobliskich aglomeracji 
kontyngent prawie pięciuset funkcjonariuszy. W Golden Terrace aż roi się od policjantów, 
wokół wybiegów roi się od reporterów, zaś w najlepszych hotelach roi się od sław i 
celebrytów. Miasto wydaje ogromne sumy na ów tygodniowy modowy event, jednak nikt dziś 
już nie wyobraża sobie życia kulturalnego miasta bez tej imprezy,  

Plotki 

• W kuluarach mówi się że zły pokaz podczas GEO Fashion Week z miejsca zamyka wszystkie 

ścieżki młodym projektantom. W przeszłości kilkakrotnie okazało się to prawdą, dlatego 
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każdy uważa by nie mieć w swojej ekipie sabotażysty pracującego dla konkurencji, która 

chętnie widziałaby oponenta pognębionego i pozbawionego szans na zaistnienie.  

• Ilość funkcjonariuszy potrzebna dla zabezpieczenia imprezy jest tak duża, że biedniejsze 

dzielnice zostają prawie pozbawione służb porządkowych. W tych gorszych dzielnicach GEO 

Fashion Week to czas zwiększonej swobody dla gangów i przestępców wszelkiego sortu. Z 

bałaganem jaki przez ten czas robi się w słabo chronionych dzielnicach, funkcjonariusze 

starają się potem uporać przez kilka pracowitych tygodni.  

Kanał 16 
Kanał 16 to najpopularniejsza w GEO-9 stacja nadająca audycje radiowe i Cortexowe. Jej biura oraz 

studia zajmują ostatnie piętro jednego z wieżowców mieszkalnych Upperside.  

Właścicielem Kanału 16 jest Eddie Elam znany słuchaczom jako Big El.  

Historia  

Stary nadajnik, rozlatujący się sprzęt nagraniowy, dwupokojowe mieszkanko na najwyższym 
piętrze wieżowca mieszkalnego w Upperside i przemęczony ale zdeterminowany odnieść 
sukces, początkujący radiowiec w postaci Elama – takie były początki Kanału 16. Elam to 
jednak inteligentny facet który miał plan i wiedział w która stronę się ustawić żeby złapać 
wiatr w żagle.  

Jako że nastroje społeczne w GEO-9 w czasie gdy Eddie zaczynał działalność były dosyć 
umiarkowane a korporacje trzymały się mocno, zaczął on prowadzić audycje pro 
korporacyjne, zyskując w ten sposób wiele kontaktów i nieco funduszy na rozkręcenie swojej 
stacji.  

Kiedy nastroje społeczne zaczęły - wskutek pogłębiającego się kryzysu - ulegać potężnym 
zmianom w kierunku niechęci do korporacji obwinianych za wszystkie nieszczęścia, Elamowi 
udało się zakupić lepszy sprzęt z silniejszym nadajnikiem i w trakcie jednej z audycji 
przyznał że został oszukany przez megakorporacje które grały na jego naiwności. Odciął się 
od wszystkiego co dotychczas wygłaszał na antenie, przyznał że został perfidnie 
wykorzystany a Infinity czy GreenSeed to najgorsze zło. Eddie zrobił z siebie ofiarę, słupki 
popularności jego Kanału 16 skoczyły gwałtownie w górę a Big El zyskał kilkanaście tysięcy 
wiernych słuchaczy. Elam zaczął prowadzić jadowicie antykorporacyjne audycje w których 
oddawał głos słuchaczom i w niedługim czasie, dzięki hojności tychże, zebrał dość pieniędzy 
by wykupić kilka sąsiednich mieszkań, dokonać zakupu najnowszego sprzętu i zatrudnić 
kilkoro pracowników prowadzących własne audycje (monitorowane pod względem treści 
przez Eddiego) oraz pomagających w zdobywaniu materiałów i informacji na potrzeby stacji.  

Trzeci zwrot polityka programowa Kanału 16 zaliczyła gdy Eddie mógł już sobie pozwolić 
na zakup drogiego, nowoczesnego sprzętu do audycji Cortexowych. Jego pierwszy występ 
Cortexowy to prawie półgodzinny monolog Dojrzewanie, który według wszelkich statystyk 
jest po dziś dzień najpopularniejszą audycją jaka została kiedykolwiek wyemitowana w sieci 
GEO-9. W owym monologu Elam mówił o dojrzewaniu jako radiowiec i jako człowiek 
świadomy otaczającej go rzeczywistości, przyznał że dotychczasowa polityka jego stacji była 
niewłaściwa albowiem nie można popadać w skrajności, a znaleźć trzeba złoty środek który 
pozwoli pogodzić interes społeczny z interesami firm. Cała audycja sprowadzała się do 
pogodzenia się Eddiego z korporacjami i jednoczesnym zapewnieniu słuchaczy że wszelkie 
machlojki i nieprawidłowości firm-gigantów nadal będą piętnowanie na antenie Kanału 16. 
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W ten sposób Eddie zapewnił sobie dalsze poparcie społeczeństwa i odnowił kontakty z 
wpływowymi ludźmi powiązanymi z korporacjami.  

Dzisiaj  

Obecnie Kanał 16 zajmuje całe piętro budynku w którym niegdyś mieściło się mieszkanie 
Elama i jest typową stacją komercyjną, na równi chwalącą i piętnującą działalność rządu i 
spółek. Większość treści skupia się na taniej sensacji na której można nieźle zarobić. Co jakiś 
czas Eddie generuje jakiś nieduży, łatwy do wyciszenia po jakimś czasie, skandal związany ze 
swoją rozgłośnią – pozwala to utrzymywać wskaźniki zainteresowania Kanałem 16 i jego 
audycjami na wysokich pozycjach. Big El nie jest głupi i czując narastający znów popyt na 
treści antykorporacyjne nawiązał współpracę z Farawayem, popularnym wśród młodzieży 
DJ’em który dotychczas prowadził nieregularnie programy w wielu pomniejszych stacjach 
działających na terenie GEO-9. Sam Faraway wie że Elam to bezwzględny przedsiębiorca 
nastawiony na zysk i zgodził się na współpracę tylko ze względu na popularność i zasięg 
oddziaływania jaki ma Kanał 16.  

Plotki  

• Elam jest podobno nieformalnym właścicielem kilku pomniejszych stacji prowadzących 

wyjątkowo zjadliwe audycje antykorporacyjne.  

• Kilku pracowników Kanału 16 to w rzeczywistości szpiedzy Infinity monitorujący od środka 

działalność stacji i jej właściciela.  

• Eddiemu udało się podobno dwukrotnie uniknąć śmierci z rąk zamachowców. Eddie 

zaprzecza jakoby jakiekolwiek zamachy na jego osobę miały kiedykolwiek miejsce.  

• Podobno Elam zwerbował do pracy w Kanale 16 najbardziej znanego freelancera 

dziennikarskiego GEO-9, Neda Dale. Dziennikarstwo Dale`a dotyka generalnie wszystkich klas 

społecznych (zwykle w dość bolesny sposób), jednak tajemnicą poliszynela jest, że Ned 

'Sparky' Dale prowadzi krucjatę dziennikarską przeciw korporacjom i rodom szlacheckim na 

Ash. Praca freelancera dla Kanału 16 może wskazywać na kolejną woltę Elama w jego 

stosunkach z korporacjami.  

Station Rebelation 
Station Rebelation to jedna z kilku działających na terenie GEO-9, nielegalnych rozgłośni radiowo-

cortexowych. Od innych nie zarejestrowanych rozgłośni różni ją to, że Rebelation ma sporą ilość 

wiernych słuchaczy w mieście. Według nieoficjalnych, niedostępnych publicznie statystyk, stacja 

znajduje się w pierwszej piątce najpopularniejszych i najchętniej słuchanych rozgłośni GEO-9. Dostęp 

do statystyk jest oczywiście blokowany przez konkurencyjne stacje i rząd, którzy boją się że 

Rebelation dostałoby wiatru w żagle gdyby dane wyszły na jaw.  

Stacja należy do działającego na terenie biedniejszych dzielnic, gangu Kaptowników. Gang 
ma spore poparcie biedniejszej części społeczeństwa, nie dziwi więc że audycje stacji trafiają 
na podatny grunt, a zasiane w ludzkich głowach idee prezentowane na antenie od lat kiełkują 
w formie pogłębiającej się niechęci względem władz i korporacji.  
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Pomieszczenia stacji, to dwa nieduże, dobrze ukryte pomieszczenia ulokowane w budynku 
Domu Miłosierdzia, znajdującego się w Starych Dokach. Kryjówka jest idealna ze względu 
na rozmiary Domu Miłosierdzia, ogromny ruch jaki w środku panuje, a także dlatego że ów 
przybytek stanowi zakamuflowaną kwaterę główną gangu Kaptowników.  

Wondah Y  

Dyrektorem programowym, głównym prezenterem, technikiem, researcherem, głównym 
DJ’em a także osobą odpowiedzialną za utrzymanie sprzętu radiostacji w jak najlepszym 
stanie jest jeden człowiek – zwalisty, czarnoskóry mężczyzna mianujący się przydomkiem 
Wondah Y. Wondah nie tylko nie narzeka na zbyt dużą ilość obowiązków, ale za żadne skarby 
nie scedowałby na nikogo ani jednej z pełnionych przez siebie funkcji. Rebelation to jego 
pasja, bez której radiowiec nie wiedziałby jak dalej żyć.  

Program stacji 

Rebelation nadaje nieregularne bloki programowe, których długość – ze względu na obawę 
przed wykryciem miejsca nadawania - nie przekracza nigdy czterech godzin. W trakcie 
audycji nadawane są programy różnego rodzaju: od reportaży, przez wywiady, sondy uliczne 
i audycje propagandowe, aż po programy muzyczne oraz lokalne wiadomości. Rozgłośnia 
posiada zaledwie trzy stałe programy, nieregularnie pojawiające się na falach stacji.  

Trzy stałe programy stacji, cieszące się niegasnąca i porównywalną, pomimo swej 
różnorodności popularnością, to kolejno:  

• 3dom Setz – godzinne sety muzyczne popularnego, należącego do gangu Kaptowników, DJ’a 

Faraway ’a. Faraway w swoich produkcjach miesza różne gatunki i konwencje, wrzucając do 

tego - komponujące się z całością – hasła i koncepcje związane z ideologią gangu.  

• Armaghetto – program przywódcy Kaptowników Blindeye’a, w którym porusza on tematy 

związane z trudami życia w slumsach, demaskuje machlojki korporacji i Syndykatu, piętnuje 

działania rządu i zaszczepia w słuchaczach idee jakie przyświecają jego organizacji.  

• RawNews – program informacyjny prowadzony przez Wondah Y’a, w którym podaje on, nie 

przepuszczone przez magiel korporacyjnej i rządowej machiny dezinformująco-

propagandowej, wyselekcjonowane pod kątem istotności dla sprawy Kaptowników, 

wiadomości o ostatnich wydarzeniach mających miejsce w GEO-9.  

Plotki  

• Najbardziej znany w GEO-9 piewca teorii spiskowych, doktor Herman Fernvholdt, uważa że 

audycje Station Rebelation pełne są sygnałów podprogowych, mających na celu wzbudzić u 

słuchaczy sympatię względem głoszonych na antenie idei. Oczywiście ani doktorowi, ani 

komukolwiek innemu nie udało się udowodnić tej hipotezy.  

• Wśród młodzieży słuchającej stacji, krąży popularna plotka jakoby część 3dom Setz nie była 

autorstwa Faraway ‘a. Plotka mówi też o tym, że to sety muzyczne Wondah Y'a który do 

perfekcji opanował naśladowanie stylu znanego DJ'a.  
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Pozostałe	postacie	

 "Lord" Henry Wire 
Mężczyzna przed trzydziestką. Stały bywalec knajp, kabaretów i klubów Ogona. Uzależniony 
od środków przeciwbólowych i RTB, samozwańczy filozof, znawca życia i cynik. Klasyczny 
przypadek młodego szlachcica który wpadł w pułapkę bohemy.  

Historia   

Henry pochodzi z bogatej rodziny szlacheckiej mieszkającej na Bariz. Rozpieszczany od 
najmłodszych lat, wyrósł na egocentrycznego lenia i utracjusza. Interesowały go jedynie 
wyścigi, poezja, szermierka, alkohol, kobiety i narkotyki. Z czasem zyskał wielu wrogów i 
postanowił opuścić rodzinne Bariz by zaznać prawdziwie dzikich przygód. Daleko nie dotarł, 
gdyż już pierwszego dnia trafił do Zielnego Dachu i tam pozostał do dziś.  

Obecnie  

Stały rezydent Zielnego Dachu. Uchodzący za błyskotliwego i elokwentnego, jest uwielbiany 
pośród bywalców lokalu. Słynny z niezwykle cynicznych i zarazem lapidarnych 
sformułowań, w których zawiera swoją pseudo-filozofię życia. Jego odważne i często 
obrazoburcze tezy dotyczące moralności, wojny czy życia szokują, bawią i nierzadko obrażają 
widownię. Sam Henry nie wierzy w swoje wydumane teorie, opowiada je jedynie pod 
zdegenerowaną publikę, karmiąc swoje ego ich uwielbieniem. Dodatkowej popularności 
zapewnia mu dość pokaźna kwota na jego koncie, oraz skłonność do hojności przy płaceniu 
rachunków.  

Plotki  

• Podobno na Henrym ciąży wyrok sądowy za przestępstwo którego dopuścił się na 
Bariz.  

• Plotka głosi że Henry nie pochodzi z Bariz, a posiadane pieniądze ukradł lub otrzymał 
w darze od Bogów Hordy w zamian za swoją duszę.  

• Podobno stracił oko podczas nieudanej próby samobójczej.  

Cannonball 
Cannonball jest jednym z lepszych streetracerów GEO-9. Jego działania jednak obejmują nie 
tylko wyścigi - kierowca w wolnych chwilach wykorzystuje swój podrasowany samochód by 
ścigać przestępców miasta.  

Joe Payton  

W rzeczywistości kierowca nazywa się Joe Payton. Cannonball jest tylko przydomkiem, 
utworzonym na potrzeby streetracingu oraz nocnych patroli po mieście. Nikt nie zna 
przeszłości streetracera. Jego bliscy znajomi, jeśli jakichkolwiek posiada, nie przyznają się do 
kontaktów z nim (po części by go chronić, a po części by samemu nie narazić się na atak).  
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To co wiadomo, to fakt że Payton z jakiegoś powodu narzucił sobie misję zwalczania 
przestępczości w GEO-9. Gdy kierowca nie zajmuje się akurat streetracingiem, skupia się na 
tropieniu poczynań gangów i różnorodnych przestępców, by namierzywszy ich, wtargnąć na 
miejsce swoim podrasowanym samochodem i zniweczyć ich plany.  

Kryjówka Cannonballa i jego samochód  

Tajna baza operacyjna Cannonballa znajduje się w warsztacie znanym jako Nora Auggie'go. 

Oczywiście pracownicy Nory wiedzą o poczynaniach Paytona. To dzięki nim zresztą samochód 

Cannonballa potrafi dokonać bardzo wiele. Pojazd jest bowiem dostosowywany w zależności od 

aktualnej potrzeby kierowcy - gdy Joe szykuje się do wyścigów, główny nacisk stawiany jest na 

szybkość. Gdy jednak Cannonball rusza by pokrzyżować plany przestępcom, wehikuł - za pomocą 

specjalnie przygotowanych złączy - kosztem prędkości modyfikowany jest w wersję bojową. Tak 

wyposażony, posiada dodatkowy pancerz a także automatyczną broń. Jeżdżąca maszyna do zabijania 

nie napotkała jak do tej pory na problem, któremu nie mogła by sprostać.  

Ciężko rzec jak bardzo w misję kierowcy angażują się pracownicy Nory. Muszą jednak co 
nieco robić, skoro pojazd Cannonballa wyposażony jest w gadżety wysokiej klasy. 
Oczywiście Auggie kryje kierowcę jak może, utrzymując że modyfikacje swojego samochodu 
Cannonball bierze z innego miejsca.  

Plotki i tajemnice  

• Córka Auggie'go - Priscilla - wspiera Paytona jak tylko potrafi. Dziewczyna pomaga kierowcy 

wyszukiwać przestępstwa, a także darzy Cannonballa uczuciem. Ich relacje nie są jednak w 

smak Auggie'mu i jego synom. Przywiązanie Priscilli do niebezpiecznych spraw Paytona 

powoduje, że między kierowcą a męską częścią pracowników warsztatu powoli narasta 

konflikt.  

• Podobno Cannonballem kieruje zemsta za dawno wyrządzone krzywdy. Jego akcje w 

rzeczywistości mają go zbliżyć do kogoś, kto niegdyś mocno mu zalazł za skórę. Rzecz może 

mieć coś wspólnego z Czarnymi Jeźdźcami, z których jeden zginął podczas wyścigu z 

Paytonem. Wielu wierzy, że nie był to przypadek.  

• Niektórzy twierdzą, że Cannonball nie zdradza swojej przeszłości, bo sam niewiele z niej 

pamięta. Podobno Uliczni Oficerowie posiadają sporo akt na jego temat, te jednak są ściśle 

zastrzeżone.  

• Ostatnimi czasy Joe musi się coraz częściej ukrywać. Wielu mówi, że dni streetracera są 

policzone.  

Gerard van Dyke 
Gerard van Dyke to znany w całym GEO-9 finansista i magnat medialny, słynący ze swoich produkcji 

dla widzów dorosłych. Przez swoich przeciwników bardzo często określany jest "Królem 

Cortexporno".  

Historia  

Van Dyke urodził się na Ash w biednej rodzinie. Na jego szczęście w młodości szybko 
zrozumiał, że tylko wiedza może go wyrwać z bagna w jakim przyszło mu żyć. Bardzo 
szybko przebrnął przez edukację podstawową i średnią. Udało mu się również zdobyć 
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stypendium dające mu przepustkę na studia. W wieku 26 lat był już znaną figurą pośród 
managerów na Ash. Po kilku latach kariery zdobył przydomek "Złote Dziecko", bowiem 
czego się nie dotknął bardzo szybko przynosiło duże zyski. Po kilku latach udało mu się 
zarobić tyle pieniędzy, że całkowicie uniezależnił się od swoich byłych mocodawców.  

Biznes  

Van Dyke szybko odkrył dwie główne prawdy biznesu - tylko to co jest nie do końca legalne 
przynosi naprawdę duże zyski oraz to, że trzeba inwestować w nowoczesne technologie. 
Podążając tą ścieżką, zarobione jako manager pieniądze zainwestował w Cortex i bardzo 
szybko wypełnił go dużą ilością treści tylko dla widzów dorosłych. Początkowo swoją karierę 
zaczynał od jednego siermiężnego studia, gdzie produkowano materiały głównie dla 
"koneserów" porno rozrywki. Dzięki wypełnieniu tej niszy i wielu trafnym inwestycjom na 
giełdzie, obecnie van Dyke jest właścicielem kilkudziesięciu kanałów Cortexowych, które 
emitują programy pod wspólnym szyldem "Kinky Productions" i są w stanie zadowolić nawet 
najwybredniejszych odbiorców. Biura firmy mieszczą się w reprezentacyjnym biurowcu, w 
jednej z dzielnic GeoCity - Upperside.  

Jako szanujący się biznesmen i gruba ryba w morzu finansjery, van Dyke sponsoruje jedną z 
drużyn Astropiłki grających w GEO-9 - Watahę Podbrzusza. Jednak mimo jego 
początkowego entuzjazmu i dużej ilości pieniędzy włożonych w rozwój drużyny, ostatnio 
zaniedbuje zespół. Znawcy uważają, iż niebawem może ona zmienić właściciela. Sam van 
Dyke dementuje te pogłoski.  

Związki z Klanem Szarego Wilka  

Uważni obserwatorzy rynków w GEO-9 uważają, iż van Dyke bardzo ściśle współpracuje z 
Klanem Szarego Wilka. Podobnie uważają władze miasta i służby porządkowe. Sam 
biznesmen nie zaprzecza tym informacjom, podkreślając iż współpracuje on tylko z legalnymi 
podmiotami gospodarczymi. Żadna kontrola czy śledztwo prowadzone przez władze nie 
wpadło na trop bezpośrednich powiązań van Dyke'a z przestępczą działalnością Klanu.  

Plotki  

• Podobno van Dyke cały swój sukces zawdzięcza Klanowi Szarego Wilka, który teraz odbiera 

dług i poprzez jego legalne biznesy pierze brudne pieniądze.  

• Podobno van Dyke jest ojcem Jimmy’ego D, jednak syn już dawno się go wyparł i nie 

utrzymują ze sobą żadnych kontaktów.  

Dr Andrew Webber 
Młody geniusz genetyki i bioinżynierii stosowanej. Zajmuje stanowisko kierownika laboratorium 

genetyki stosowanej w 3 Szpitalu GEO-9.  

Historia  

Andrew od początku swojej kariery medycznej miał zadatki na geniusza. Najlepsze oceny na 
roku, wyróżnienia w olimpiadach, specjalne stypendium Geomedica pokrywające studia na 
Akademii Technologii i Medycyny. Po zakończeniu edukacji, Webber zgodnie z literą 
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stypendium, rozpoczął pracę w jednej z placówek sponsora. Po roku awansowano go na 
starszego laboranta, natomiast po kolejnym został kierownikiem niezależnego zespołu 
badawczego.  

Sukces naukowy  

Zespół Webbera w trakcie pierwszych lat działania zreplikował część tajnych materiałów 
NuGen, usunął większość wad retrowirusa nG-SA-Tetta oraz dokonał wielu mniejszych 
przełomów w pozostałych projektach korporacji.  

Pierwsze problemy  

Pomimo swojego naukowego geniuszu, Webber nie był specjalnie zdolnym kierownikiem. 
Zainteresowany jedynie postępem prac, szybko zrażał do siebie innych naukowców i 
pracowników. Wielu starszych kolegów zazdrościło mu osiągnięć i względów jakimi darzył 
go zarząd korporacji. Szybko zyskał reputację tyrana i pracoholika, który nie posiadając 
własnego życia, zmusza innych do pracy ponad siły.  

Skandal  

Na Webbera złożono donos - nie pierwszy w jego historii. Jego kartoteka pękała wręcz od 
nieprzychylnych raportów pisanych przez kolegów z zespołu. Tym razem jednak sprawa była 
poważna, albowiem w liście oskarżano go o kradzież własności firmy i prowadzenie 
samodzielnych badań, daleko wykraczających poza granice moralności. Rzekomo Webber 
miał prowadzić badania nad kupowanymi na Nocnym Targu ludźmi. To właśnie te nielegalne 
eksperymenty miały tłumaczyć jego zadziwiające postępy w pracy.  

Nie wiadomo czy była to prawda, jednak wokół sprawy wybuchła wielka medialna afera. 
Śledztwo prowadzone przez władze spółki i zewnętrzną komisję sparaliżowały prace 
Webbera, doprowadzając go do skraju załamania nerwowego. Załamany doktor sam zaczął 
dostarczać dowodów komisji. Finalnie, na koniec audytu, pozbawiono go uprawnień do 
wykonywania zawodu lekarza.  

Kiedy dochodzenie ucichło, Webber miotał się jak oszalały przez kilka tygodni, by 
ostatecznie pogodzić się z wyrokiem i wrócić do pracy.  

Obecnie  

Webber spokojnie prowadzi badania, odpuścił swoim pracownikom i stopniowo traci pozycję 
lidera. Niektórzy mówią, że opuściły go dawny zapał i geniusz.  

Tajemnica  

Po wyroku pozbawiającym go pozycji i utrudniającym dalszą pracę, Webber postanowił 
kontynuować badania na własną rękę. Z laboratorium ukradł zreplikowane próbki nad 
którymi pracował przez ostatnie lata i opuścił system na transporterze załatwionym za 
pośrednictwem Gorana Dragovicia. Aby zmylić trop, siebie zastąpił klonem. Ciało klona 
zaprojektował tak, by w przeciągu kilku tygodni umarło z przyczyn naturalnych, całkowicie 
zamykając jego rozdział. Obecne miejsce pobytu Webbera jest nieznane.  
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Eddie Elam 
Eddie Elam, znany słuchaczom jako "Big El" jest bogatym i wpływowym właścicielem najsłynniejszej 

w mieście stacji radiowej i cortexowej - Kanału 16 posiadającej swą siedzibę w Upperside.  

Od zera do...  

Trudno nie podziwiać Eddiego za determinację, która przywiodła go tak wysoko. Zaczynał 
praktycznie z niczym, lecz dzięki intuicji i sprytowi wspiął się na samą górę. Jego głównym 
atutem od zawsze była elastyczność i szybkie dopasowywanie swoich audycji do aktualnych 
nastrojów społecznych, do których wyczuwania Eddie od początku miał żyłkę. W ciągu 
trwania swojej kariery nie raz wypowiadał wojny politykom lub korporacjom po to tylko by 
wkrótce dokonać dojrzałego pogodzenia się ze swym wrogiem, doskonale odzwierciedlając w 
ten sposób poglądy ogółu.  

Plotki i tajemnice - druga strona medalu  

Big El, dzięki swej popularności stał się osobą niemalże nietykalną, choć istnieją pogłoski o 
próbach zamachu na jego osobę. Szybka kariera Elama budzi jednak sporo kontrowersji. 
Niektórym ciężko uwierzyć, że biedny chłopak mógł samodzielnie wspiąć się tak wysoko. 
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że za znaczną częścią sukcesów Big Ela stoi mafia, 
której informatorzy pomogli wypromować Eddiego jako głos społeczeństwa. Nie jest jednak 
wiadome, która organizacja przestępcza lub rodzina Syndykatu miałaby za tym stać. Sam Big 
El oczywiście zaprzecza tym plotkom, i choć kreuje się na beztroskiego mężczyznę rzadko 
widuje się go bez jego rosłych ochroniarzy.  

Prawda jest taka, że u początku kariery Elam rzeczywiście potrzebował pomocy i zasięgał jej 
gdzie tylko wywęszył okazję. Będąc sprytnym człowiekiem wkrótce zyskał sobie sporo 
kontaktów. Rola Elama i jego stacji radiowej miała prawdopodobnie skupiać się na praniu 
mafijnych pieniędzy. Gangsterzy nie wzięli jednak pod uwagę ambicji chłopaka, który szybko 
znalazł samodzielne ścieżki i przy najbliższej okazji odciął się od swych dawnych 
współpracowników. Ci oczywiście nie zamierzają puścić mu tego płazem, lecz Elam stał się 
osobą wystarczająco rozpoznawalną i bogatą by zemsta nie była rzeczą łatwą.  

Ostatnimi czasy Elam ponoć częściej widywany jest przemęczony. Krążą nawet pogłoski że 
popadł w wyniszczające go nałogi. Big El jak zwykle wszystkiemu zaprzecza, ale ciężko 
przewidzieć jak długo uda mu się utrzymać tę formę.  

Plotki i tajemnice - współpraca z Farawayem i kontrola 
mediów  

Stosunkowo niedawno Kanał 16 nawiązał współpracę z popularnym wśród młodzieży DJ-em 
Farawayem. Człowiek ten idealnie trafia do buntowniczej grupy społeczeństwa w związku z 
czym zabieg ten dostarczył Elamowi wielkich zysków. Krążą jednak plotki, że Faraway jest 
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jedynie wymysłem samego Elama, który zaprojektował całą karierę DJ-a, aż do momentu 
dopisania się do Kanału 16.  

Nie raz słyszy się też plotki o nieoficjalnym posiadaniu przez Elama pomniejszych stacji 
antykorporacyjnych. W ciągu ostatnich lat na ścieżkę wojny z Eddiem wkraczały zarówno 
osoby prywatne jak i średnio ważne organizacje. Zawsze jednak to Kanał 16 wychodził z tych 
spraw zwycięsko, zjednując sobie kolejnych słuchaczy i pomnażając swe zyski.  

W rzeczywistości Big El nie gra do końca czysto. Wiele wydarzeń dotyczących jego osoby i 
firmy jest ukartowanych przez niego samego, ciężko jednak wykryć które. Niektórzy z 
przestrachem mówią, że Elam kontroluje całe media w mieście i dzięki swym manipulacjom 
zawsze ściągnie pieniądze z obydwu stron jakiegokolwiek konfliktu. Podobno wiele 
wydarzeń, takich jak chociażby pojawienie się w jego stacji Farawaya Elam potrafi planować 
na wiele lat w przód. Jeśli jest to prawda, wiele ze spraw rozgrywających się w GEO-9 może 
być częścią wielkiego planu Big Ela.  

Goran Dragović 
Jeden z szemranych pośredników i poręczycieli przestępczego światka GEO-9. Jeśli potrzebujesz 

ubezpieczenia pożyczki udzielanej przez Syndykat lub inną, nie do końca legalną organizację, idziesz 

do Gorana. Jego specjalnością są transakcje dotyczące portu orbitalnego w Vayas Point. Zajmuje się 

też pośrednictwem i werbunkiem. Często pierwszą i ostatnią osobą, jaką widzą spragnieni wrażeń lub 

poszukujący pożyczki członkowie załóg lądujących w porcie, jest Goran, który - jak sam mawia - 

„może załatwić wszystko i niech go wydymają jeśli jest inaczej”. Naiwni lub zdesperowani trafiają, 

dzięki „świetnym okazjom” Gorana, na najbardziej paskudne łajby transportujące odpady 

przemysłowe, radioaktywne, a czasem nawet giną bez wieści.  

Historia  

Brak dokładnych informacji o przeszłości Dragovicia. Plotka głosi, że pochodzi z bogatego 
rodu szlacheckiego z Bariz, który zainwestował potężne środki w rozwój GEO-9. Na skutek 
awarii terraformerów szlachta straciła cały majątek i została zmuszona do ogłoszenia 
bankructwa. Hańba bankructwa spowodowała wykluczenie byłego rodu Gorana ze stanu 
szlacheckiego. Nazwisko Dragović zostało przybrane, aby uciec przed wierzycielami 
upadłego rodu i odsunąć złą sławę bankruta. Jedno jest pewne - Goran od dzieciństwa 
mieszka w GEO-9 i w bardzo wczesnym wieku rozpoczął rozkręcanie swojego interesu na 
ulicach Alei Tygrysów. Być może cała opowieść o szlacheckim pochodzeniu jest jedynie 
bajką. Goran przez kilka lat pracował jako negocjator terenowy dla Syndykatu - to taka 
słabsza wersja silnorękiego; najpierw przychodzi negocjator i próbuje wytłumaczyć 
dłużnikowi żeby oddał po dobroci, a jak nie to przychodzi silnoręki i łamie gościowi nogę 
albo dwie.  

Wygląd i zachowanie 

Goran to niewysoki łysiejący brunet który wygląda na około 50 lat. Rozbudowana sylwetka 
sugeruje lata ćwiczeń lub wspomagania farmakologicznego. Podczas swojej pracy dla 
Syndykatu był znany ze swych umiejętności perswazji. Chwali się że nigdy podczas swej 
kariery nie musiał użyć przemocy - zawsze udawało mu się przekonać przeciwnika perswazją 
werbalną. Z pozoru bardzo przyjazny, z każdym łatwo znajduje wspólny język. W 
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rzeczywistości jest zimnokrwistym gadem pozbawionym wyższych uczuć. Jedyne co napędza 
Gorana, to chciwość.  

Obszar działania 

Dragović poręcza, w zamian za złodziejski procent, różne ryzykowne przedsięwzięcia. Choć 
głównie przesiaduje w swoim kantorze w Alejach Tygrysów, to jest znany w całym GEO-9. 
Jeśli ktoś szuka zabezpieczenia ryzykownego interesu, prędzej czy później trafi na niego. 
Dragović posiada dobre kontakty z Syndykatem i choć nie należy do żadnego z klanów, jest 
przydatny i jako taki objęty immunitetem. Oczywiście wszystko ma swoje granice i nie 
inaczej jest z immunitetem Gorana. Jest też najlepszym kontaktem jeśli chodzi o 
pośrednictwo w nielegalnych interesach  

Goran w swoich interesach często korzysta z pomocy rodziny (czy to domniemanej czy 
prawdziwej). Jednym z najczęściej angażowanych współpracowników i podwykonawców 
Dragovicia, jest jego kuzyn Leo Kovač - pilot i właściciel niezależnego transportowca 
Slobodna Dalmacija.  

Plotki 

• Podobno Dragović zgodził się, w zamian za 20% udziału w zyskach, ubezpieczyć pożyczkę pod 
zastaw transportera klasy Sectoral o dźwięcznej nazwie Hablador. Ubezpieczenie obejmuje 
wypłatę kwoty 2.000.000$ wierzycielom, którzy pożyczyli załodze Habladora pieniądze pod 
zastaw części statku. Ubezpieczenie zostało zawarte na wypadek gdyby transporter nie 
powrócił z misji. Pechowo dla Gorana właśnie nastąpił taki wypadek i aktualnie ma on 
tydzień na wypłacenie jednemu z klanów Syndykatu okrągłej sumki. Problem jest tym 
większy, że zwabiony pokusą łatwego zysku, Goran sporo zaryzykował udzielając poręczenia 
pożyczki załodze Habladora. Równocześnie kilka innych nieudanych inwestycji spowodowało, 
że ewentualna wypłata odszkodowania za transporter pochłonie niemal cały jego majątek. 
Aby ratować biznes przed ruiną Goran poszukuje śmiałków, którzy mogliby odnaleźć statek i 
sprowadzić go z powrotem.  

Herman Fernvholdt 
Doktor Herman Fernvholdt jest znanym w GEO-9 felietonistą i pisarzem, a także - jak czasem sam się 

określa - badaczem tajemnic. Większość prac Fernvholdta poświęcona jest teoriom spiskowym i 

obnażaniu drugiego dna popularnych wśród społeczeństwa kwestii i problemów.  

Doktor Herman  

Fernvholdt posiada tytuł doktora nadany mu na planecie Bariz. Jego stopień naukowy został 
niegdyś zakwestionowany publicznie, w związku z czym doktor pokazał zainteresowanym 
fragment kopii dokumentu. W toku procesu o zniesławienie pominięto jakoś fakt czego 
doktorem jest Fernvholdt, jednak on sam często odwołuje się do swojej znajomości w 
zakresie kryptologii, patomorfologii, lub nawet - z innej beczki - politologii.  

Doktor Fernvholdt lubi wypowiadać się dość kontrowersyjnie na temat wielu spraw, i choć 
zahacza czasem także o większe korporacje czy Syndykat, zostawiany jest zawsze w spokoju. 
Wielu uważa, że dzieje się tak ponieważ poważane firmy i osoby nic sobie nie robią z 
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wypowiedzi samozwańczego eksperta. On sam jednak mówi, że chroni go fakt, że jest osobą 
publiczną i jakikolwiek ruch w jego stronę tylko potwierdziłby jak wiele jest prawdy w jego 
słowach. Tym samym wszystkie negatywne opinie o swojej osobie określa jako próby 
zamknięcia mu ust poprzez odebranie mu słuchaczy.  

Działalność  

Fernvholdt jest człowiekiem dość popularnym, głównie za sprawą kontrowersyjnych 
poglądów, które głosi poprzez różne kanały medialne. Zwykle gdy w GEO-9 (czasem nawet i 
w innych miastach Ash) wydarzy się coś o czym jest głośno, można się spodziewać, że doktor 
wkrótce wygłosi swą własną, odmienną od wszystkich innych ekspertyzę.  

Cortex  

Za pomocą Cortexu doktor Fernvholdt dzieli się ze swymi czytelnikami regularnymi 
felietonami o drugim, mniej znanym, życiu miasta. To przez swój własny kanał Fernvholdt 
rozmawia też o swoich teoriach, oraz wypowiada się na temat problemów zgłaszanych przez 
swoich zwolenników. Szczególnie zaintrygowany czyimiś spostrzeżeniami, gotów jest 
napisać całą nową pracę o prawdziwym obliczu jakiejś organizacji, lub czyjejś działalności. 
Także poprzez swój kanał samozwańczy kryptolog zbiera dotacje od czytelników, które 
umożliwi ć mu mają zagłębienie się w kolejne, niedostępne opinii publicznej, sprawy.  

Książki  

Prócz felietonów, doktor Herman Fernvholdt poświęca niektórym sprawom całe grube 
tomy, opisując każdy szczegół. Pośród jego najgłośniejszych dzieł znajdują się:  

• "Kto chciał śmierci Johna Vrosa?" - opisujące zatajone wyniki śledztwa wokół śmierci 
pierwszego dyrektora GreenSeed, oraz nigdy wcześniej nie wspominane relacje i konflikty 
Vrosa z firmą Infinity.  

• "Wojna gangów, czyli tajna władza sekt" - o przeczących zwykle prezentowanym przez gangi 
poglądom działaniach ich członków, oraz o rzekomym tajnym kumoterstwie niektórych z nich 
i celowym osłabianiu miasta chaosem - oczywiście w imię Mrocznych Bogów.  

• "Naga prawda" - czyli zbiór najsłynniejszych felietonów, traktujących o korupcji w Astropiłce, 
zabójstwach na 48 Alei, czy o sygnałach podprogowych Station Rebelation.  

Ekspedycje  

Co jakiś czas doktor Fernvholdt postanawia osobiście zbadać coś głębiej. Jego zabawy w 
detektywa odbywają się raczej rzadko, głównie na potrzeby książek, i Fernvholdt zwykle 
wynajmuje w tym celu ochroniarzy (a czasem i łowców nagród), których obecność ułatwia 
mu dostęp do niektórych miejsc czy informacji. Zwykle ekspedycje te przynoszą niezwykle 
ciekawe i słabo rozpowszechnione informacje o wydarzeniach GEO-9.  

Plotki  

• Wielu uważa, że dokument pokazany niegdyś przez Fernvholdta jest fałszywką, lub też nawet 
jeśli prawdziwy, to kompletnie niezwiązany z nadawanymi sobie przez doktora 
specjalizacjami.  

• Podobno większość ekspedycji doktora kończy się w rzeczywistości fiaskiem i Fernvholdt 
płaci swoim najemnikom za potwierdzanie jego wersji wydarzeń.  
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• Niedawno ktoś zaczął śledzić doktora. Podobno Fernvholdt dzięki swojej wiedzy, odkrył raz w 
swoim posiłku truciznę. Głównym źródłem tych wieści jest sam doktor.  

Iria 
Iria jest jedną z najlepiej znanych i najbardziej utalentowanych dziewczyn z Salonu szczęścia madame 

Sofii. Większość czasu spędza na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, pełniąc rolę osoby 

towarzyszącej wysoko postawionych biznesmenów lub przedstawicieli różnorakich organizacji. Choć 

Iria widywana jest jako towarzyszka wielu ludzi, jej oficjalnym mecenasem jest jeden z szefów firmy 

kurierskiej Speedex.  

Historia  

Łatwo spostrzec że Iria  nie pochodzi z Ash. Zdradzają to jej nietypowo ukształtowane uszy 
(przez niektórych uważane za wyjątkowo egzotyczne i pociągające) - efekt drobnych 
genetycznych zmian mających przystosować jej przodków do zasiedlenia planety z której 
pochodzi. Nie wiadomo jednak skąd dokładniej przybyła Iria . Jej znajomość wielu innych 
planet pozwala sądzić, że zwiedziła sporą ich liczbę nim osiadła na Ash.  

Przed przybyciem do GEO-9 Iria  nazywała się Ami Tomoko. Mimo dorosłego już wieku, 
została przyjęta do Salonu Szczęścia gdzie przybrała nowe imię - Iria . Przychylność Madame 
Sofii zyskała sobie swoją szeroką wiedzą o innych kulturach, urodą, oraz wspaniałymi 
zdolnościami tanecznymi. Zauważalnym była także jej znajomość etykiety, zdradzająca 
wysokie urodzenie dziewczyny. Madame postanowiła dać jej szansę i poddała ją 
przyspieszonemu szkoleniu na pełnoprawną członkinię swojego Salonu. Debiut Irii  wśród 
mieszkańców GEO-9 wypadł jak najbardziej pomyślnie, i wkrótce dziewczyna zaczęła się 
obracać w znakomitym towarzystwie przedstawicieli rodzin Syndykatu oraz rozmaitych 
biznesmenów.  

Dzięki swojemu talentowi Iria  znalazła sobie mecenasa o wielkich wpływach, będącego 
jednym z zarządców firmy Speedex. Ten sam kontakt szerzej otworzył dziewczynie drzwi do 
środowiska powiązanego z Syndykatem. Obecnie Iria  jest osobą poważaną, której 
towarzystwo jest wysoko pożądane na większości wydarzeń kulturalnych. Ze względu na swe 
powiązania, jest także wysoce respektowana i dobrze traktowana.  

Tajemnica  

GEO-9 stanowi kryjówkę dla wielu uciekinierów. Tak samo stało się w przypadku Ami 
Tomoko. Dziewczyna przemierzyła kawałek kosmosu nie z własnej woli. Jej rodzinna planeta 
była miejscem spokojnym i pięknym, szczególnie jak na obecne, niespokojne czasy. Tomoko 
jednak podpadła niewłaściwej osobie. Nie wiadomo co dokładnie się stało, prawdopodobnie 
jednak dziewczyna nieświadomie lub w samoobronie doprowadziła do czyjejś śmierci. Tak 
czy inaczej, dotknęła kogoś wystarczająco by ten kosztem własnej duszy podpisał wyrok 
śmierci na dziewczynę i przywołał Zylica - Ogara Zniszczenia.  

Od tego czasu Tomoko uciekała z planety na planetę, próbując oddalić się od nieuchronnej 
zagłady. Jednak albo jej fundusze skończyły się wraz z przelotem na Ash, albo też zmęczyła 
ją wieczna ucieczka. Grunt że postanowiła zaszyć się w chaosie GEO-9. Salon Szczęścia 
pozwolił jej przy tym zmienić tożsamość i przeniknąć do towarzystwa najbardziej 
niebezpiecznych ludzi, jakich mogłaby sobie życzyć jako ochronę - Syndykatu.  
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Ciężko powiedzieć, czego spodziewa się Iria . Prawdopodobnie zdążyła się już przyzwyczaić 
do myśli o nadciągającej śmierci, jednak jak każdy człowiek trzyma się ostatnich strzępków 
nadziei. Nikt jeszcze nie uniknął zniszczenia z rąk Zylica, jednak może istnieje na to sposób? 
A może Ogar w końcu porzuci ofiarę, widząc że ta wymyka mu się już tak długo?  

W tym miejscu warto zauważyć, że nieco inne światło rzucają na Iri ę dane gromadzone na jej 
temat przez Speedex. Firma stara się gromadzić akta dotyczące najbliższych 
współpracowników - Iria  została podciągnięta do tego statusu. Według informacji zebranych 
przez firmę Iria  cierpi na urojenia prześladowcze. Ciężko powiedzieć czy informacja ta 
wynika ze zbyt małej wiedzy o przeszłości dziewczyny, czy też wręcz przeciwnie - z 
prawidłowego jej zinterpretowania.  

Plotki  

• Podobno Iria potajemnie spotyka się z rajdowcem i członkiem gangu Czarnych Jeźdźcy - 
Davidem Millsem. Para kochanków ukrywa to, ponieważ Iria jako dziewczyna z Salonu 
Szczęścia, nie ma prawa do utrzymywania stosunków z kimkolwiek innym niż jej mecenas.  

• Madame rzekomo darzy Irię szczególnymi względami. Być może jest to litość dla biednej 
dziewczyny, a być może tylko chęć wykorzystania jej talentu dla własnych celów. Ważne, że 
nawet mimo niewątpliwych zdolności Tomoko, niewytłumaczonym pozostaje dlaczego 
została przyjęta do Salonu w tak późnym wieku.  

John Fletcher 
John Fletcher, a właściwie dr John Fletcher, jest przywódcą Trupożerców, oraz byłym pracownikiem 

jednego z szpitali GEO-9. Obecnie lepiej znany jako "Kanibal", sam zasługuje na opiekę lekarzy - i to 

tych ze szpitali psychiatrycznych.  

Historia  

Fletcher, wtedy jeszcze dumnie noszący tytuł doktora, był pracownikiem 6 szpitala GEO-9. 
Specjalizował się zaś w transplantologii. Jego kariera zaczęła chylić się ku końcowi gdy 
Fletcher począł zdradzać oznaki schizofrenii, zaś ze szpitala w tajemniczych okolicznościach 
poczęły znikać narządy wewnętrzne zmarłych pacjentów. Niepokój lekarzy wzbudziło 
rosnące znerwicowanie doktora, oraz jego wzrastające zamiłowanie do krojenia ludzi - o 
którym zresztą chętnie i z chorą pasją opowiadał. Gdy Fletchera zastano nocą w szpitalnej 
kostnicy, w towarzystwie zwłok ze świeżo wyciętą wątrobą, zapadła ostateczna decyzja o 
wydaleniu go ze szpitala.  

Ponadto doktor został umiejscowiony w szpitalu psychiatrycznym, z którego po paru 
miesiącach zdołał jednak uciec. Wtedy też pojawiły się pierwsze ślady działalności 
Trupożerców - grupy założonej przez Johna. Nim gang zyskał ostateczną formę, Fletcher 
jeszcze dwukrotnie lądował w psychiatrykach. Za pierwszym razem jednak ponownie uciekł, 
za drugim zaś w tajemniczych okolicznościach został - po zastanawiająco krótkim czasie - 
wypuszczony na wolność. Rzecz tym bardziej tajemnicza, że w szpitalu przedtem specjalnie 
zaostrzono rygor by zapobiec kolejnemu wymknięciu się.  
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Obecnie  

W chwili obecnej Trupożercy działają już w sposób w pełni zorganizowany, dr Fletcher zaś 
przybrał miano "Kanibala", wpisując się w ten sposób w konwencję nazwy gangu. Jak do tej 
pory mężczyzna pozostaje nieuchwytny, choć jak wiadomo "Kanibal" musi mieć kontakty z 
ludźmi z miasta, ponieważ handel organami jest głównym źródłem przychodu gangu. Ponadto 
Trupożercy otrzymują nieraz cynk o nowych ciałach do ograbienia na mieście, czy to od 
gangów, czy to od skorumpowanych Ulicznych Oficerów.  

Sam Fletcher pozostaje postacią o której krąży wiele plotek. Nie wiadomo jak rozwinęła się 
jego choroba. Wiadomo jednak, że wielu oficjalnie brzydzi się działalnością "Kanibala" i 
najchętniej oczyściłaby ulice GEO-9 z obecności jego gangu, jak i niego samego.  

Plotki  

• Wielu łączy makabryczną psychikę "Kanibala" z kultami Mrocznych Bogów. Ciężko 
powiedzieć czy to prawda, jednak dane ze szpitali psychiatrycznych wskazują raczej na zwykłą 
chorobę psychiczną.  

• Podobno pseudonim przestępczy doktora jest nie tylko tytułem powiązanym z działalnością i 
nazewnictwem gangu. Wielu twierdzi, że "Kanibal" rzeczywiście gustuje w ciałach innych 
ludzi. Plotki te podsycane są przez fakt, że nie wiadomo co dzieje się z ograbionymi przez 
Trupożerców ciałami. Rzekomo też, gdy niegdyś dr Fletcher został przyłapany przy zwłokach z 
wyciętą wątrobą, organu nie udało się odnaleźć. Sam doktor był zaś cały pokryty krwią.  

• Podobno za ostatnie wyjście Fletchera z psychiatryka odpowiedzialny jest Barabas Greyson, 
który zapłacił odpowiednim osobom odpowiednią sumę za powrót "Kanibala" na wolność. 
Co bardziej skrajni zwolennicy tych teorii twierdzą, że dwaj mężczyźni mogą być w jakiś 
sposób powiązani, lub nawet spokrewnieni. Prawdopodobnie są to jednak tylko plotki - 
Barabas znany jest jako mecenas amoralności.  

John Vros 
John Vros był pierwszym dyrektorem GreenSeed na Ash. Został tutaj wysłany przez korporację, kiedy 

ta otrzymała zlecenie na budowę kilku obiektów na terenie miasta GEO-9. Korporacja GreenSeed 

widziała dla siebie przyszłość na planecie, wysłała więc Vrosa by objął stanowisko dyrektora filii na 

Ash, jako że był on jednym z najlepszych ludzi jakimi dysponowała GreenSeed.  

Kariera Vrosa, który zaczynał w GreenSeed jako head manager jednego z projektów, to 
pasmo mniejszych i większych sukcesów. Vros był na tyle inteligentny by podejmować trafne 
decyzje, jednocześnie podkopując reputację swoich przełożonych i po jakimś czasie 
przejmując ich stanowiska. W ten właśnie sposób doszedł w końcu do momentu, w którym 
korporacja postanowiła powierzyć mu bardzo ważną rolę dyrektora nowo otwartej filii z 
dużymi szansami na rozwój i zawojowanie lokalnego rynku.  

Vros energicznie przystąpił do pracy, czego efektem był szybki rozwój GreenSeed w GEO-9. 
Ukończono kilka projektów dla miasta, zaś wiele kolejnych nadchodziło od prywatnych 
inwestorów. Korporacja wzbogaciła się na tyle by wykupić w mieście dużą działkę i otworzyć 
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na jej terenie rozległy kompleks placówek naukowych i badawczych nazwanych GreenFields. 
Zasługi Vrosa były ogromne i wróżono mu stołek w zarządzie korporacji, jednak w kilka dni 
po globalnej awarii terraformerów na Ash znaleziono go martwego w jednej z alejek parku 
wybudowanego przez korporację. Ów park nosi dziś nazwę Ogrody Vros, by upamiętnić 
nazwisko człowieka który nadzorował jego budowę i który umarł na jego terenie.  

Teorie dotyczące śmierci  

Pomimo sekcji zwłok i szeregu przeprowadzonych analiz, nie udało się ustalić co było 
przyczyną zgonu dyrektora Vrosa. I mimo że większość woli myśleć że umarł on z przyczyn 
naturalnych, to pojawiło się kilka teorii na temat jego śmierci. Na szczególną uwagę zasługują 
dwie z nich.  

• Według wielu osób za śmiercią Vrosa stoi Ariel Weintraub, obecnie główny bioinżynier 
korporacji. Vros miał blokować moralnie dwuznaczne projekty Weintrauba, który wówczas 
był jednym z kilku kierowników laboratoriów i dopiero piął się po szczeblach kariery. 
Głównym dowodem na jaki wskazują zwolennicy tej teorii jest fakt, że po śmierci Vrosa 
kodeks etyczny korporacji mocno zliberalizowano, co pozwoliło na prowadzenie badań na 
które dotychczas nie pozwalano. A osobą która trzymała pieczę nad tymi projektami, i która 
dzięki osiągniętym rezultatom awansowała oraz stała się znana, był właśnie Ariel Weintraub.  

• Druga z teorii dotyczy kontaktów pomiędzy GreenSeed i Infinity. Podobno kilka miesięcy 
przed awarią terraformerów dyrektor Vros został zaproszony do Infinity Tower na rozmowę z 
zarządem korporacji Infinity, która pragnęła nawiązać współpracę z GreenSeed. Vros był 
bardzo pozytywnie nastawiony względem możliwej kooperacji, jednak jego entuzjazm zgasł 
po ostatniej, czwartej wizycie w budynku Infinity. Podobno podczas owej wizyty było mu 
dane spotkać się i porozmawiać ze Starcem. Osoby które współpracowały wówczas z Vrosem 
twierdzą że dyrektor stał się mocno przygaszony, a jego normalny entuzjazm zastąpiło 
wieczne rozkojarzenie. Vros, według ówczesnych współpracowników, zaczął się czegoś lękać. 
Spekuluje się, że podczas wizyty u Starca było mu dane zobaczyć lub usłyszeć coś, czego nie 
powinien być świadkiem. W każdym razie, niedługo potem nastąpiła awaria terraformerów, 
zaś kilka kolejnych dni później Infinity wycofało ofertę współpracy z GreenSeed a John Vros 
został znaleziony martwy. Zwolennicy tej teorii są pewni, że Vros został zabity z rozkazu 
Starca – obawiającego się wyjścia na jaw czegoś o czym dyrektor GreenSeed wiedział.  

Kazue Gendo 
Mistrz Gendo, otoczony złą sławą badacz ludzkiej natury i koneser alkoholu, sztuki oraz 

halucynogennych ziół.  

Badacz natury człowieka  

W oku błysk stali, 
niewypowiedziane słowa 
sekrety ożywają  

Badania istoty człowieczeństwa, jakie prowadzi Gendo, nie są jedynie teoretyczne. Pełniąc 
funkcję mistrza tortur klanu Czarnego Smoka, Gendo ma okazję do praktycznych badań. Po 
mieście krążą legendy o niewyobrażalnym okrucieństwie mistrza tortur. Podobno podczas 
przesłuchań, Gendo używa bólu by zajrzeć w duszę swojej ofiary i bezpośrednio z niej 
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wyrwać zeznania i odpowiedzi. Jak sam twierdzi, umiejętność tę zawdzięcza - ku wielkiemu 
wstydowi swojego nauczyciela - wypaczonym naukom starego mistrza - Shena Woo.  

Artystyczna dusza, lub raczej szaleństwo, nakazują Gendo upamiętniać każde ze swoich 
dokonań. Każdą z ofiar uwiecznia w krótkim haiku, najczęściej recytowanym na spotkaniach 
klubu poezji w Zielnym Dachu. Podczas owych recytacji cały klub zamiera ze strachu przed 
gniewem mistrza tortur, jaki ten może okazać, gdy stwierdzi że jego haiku nie zostało 
należycie docenione przez publikę.  

Fakty z życia 

Gendo jest osobą tajemniczą i bardzo niewiele wiadomo o jego przeszłości. Oto nieliczne 
znane fakty z jego życia:  

• Był jednym z dzieci ulicy żyjących na terenie Smoczego Ogona - aby przeżyć kradł i 
wykonywał proste prace. Nie wiadomo w jaki sposób znalazł się na ulicy.  

• Terminował przez dłuższy czas u Starego Żurawia. Poznał tam sztukę medycyny naturalnej, 
psychologii oraz wiele mistycznych metod starego farmaceuty. Porzucił dalsze praktyki po 
kłótni z mistrzem.  

• Klan Czarnego Smoka chętnie przygarnął wychowanka szanowanego Shena Woo. Gendo 

szybko zaczął awansować w hierarchii klanu.  
• Gendo wydaje się być pewny o swoje bezpieczeństwo. Zawsze towarzyszy mu około sześciu 

ochroniarzy, jednak to ponoć jego reputacja i ponadprzeciętne zdolności psioniczne mają mu 
zapewniać nietykalność.  

Kith Werner 
Kith Werner to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i zaciekłych łowców nagród w Eclipse. 

Zjawia się wszędzie, gdzie pojawia się możliwość dobrego zarobku, niezależnie od wyznaczonego 

zadania ani też od wyznaczającego zadanie. Znany z braku skrupułów oraz szybkiej reakcji, łowca 

porywa się tylko na naprawdę grube ryby. Od zawsze towarzyszyła mu też żyłka do przygody i Kith 

zwykł angażować się w każdą historię niezależnie od perspektyw na jej zakończenie. Jego szybki tryb 

życia jednak się zakończył, ponieważ Kith niedawno wyruszył za pogłoskami w głąb Labiryntu i jak 

dotąd nie powrócił.  

Przeszłość  

Kith  pracuje w zawodzie od bardzo dawna i na jego życiorys składa się sporo ciekawych 
rozdziałów. Nie wszystkie są powszechnie dostępne - wiele z nich znają tylko nieliczni, choć 
sporo informacji krąży także w postaci plotek. O Wernerze powstały już prawdziwe legendy 
i czasem ciężko uwierzyć w ich autentyczność. Jest jednak parę rozdziałów o których 
wspomina najwięcej osób.  

Wyjęty spod prawa  

Nie każdy o tym wie, ale pierwsze akcje jakie Kith  wykonywał z bronią w ręku były akcjami 
przestępczymi. Łowca nagród uwielbiał zastrzyk adrenaliny od młodych lat i nie raz 
potrzebował po niego sięgać w nielegalny sposób. Kithowi  nie chodziło nawet o samo 
zabijanie, ale świetnie się czuł gdy wokół działo się wiele rzeczy naraz. Rozróby i demolka 
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stale towarzyszyły jego burzliwemu życiu. Niestety na wszystko co dobre, przychodzi koniec 
- Kith  został złapany i za popełnione przestępstwa zasądzono dla niego 25 lat więzienia. Z 
wyznaczonej kary odbył jedynie półtora roku, po czym skorzystał z okazji (atak Hordy na 
Cor) i dał dyla, obezwładniając po drodze paru strażników.  

Żołnierz  

Przez jakiś czas Werner musiał wymykać się służbom porządkowym, jednak w obliczu ataku 
Hordy szybko o nim zapomniano. Z braku jakiejkolwiek gotówki zaciągnął się do wojska i 
przez kolejne kilka lat zajmował się zwalczaniem Hordy. Powtarzalność nowego zadania była 
jednak dla niego zbyt nieznośna i w końcu Kith  zdezerterował, przedostając się samodzielnie 
do najbliższego miasta, gdzie ukradł mały transportowiec i wydostał się z planety.  

Płatny zabójca i ponowne pojmanie  

Przez jakiś czas przyszły łowca przyjmował zlecenia na zabójstwa. W zawodzie tym 
przepracował parę lat i zaczął właśnie zyskiwać sobie niezłą reputację, kiedy znowu wpadł - 
prawdopodobnie wsypany przez jednego ze swych zleceniodawców. Tym razem Werner 
odbębnił rok odsiadki w więzieniu, nim zaproponowano mu pewien układ. Zabójca miał 
pozbyć się wpływowej figury, w której morderstwo siły rządowe nie mogły się oficjalnie 
angażować. Wernera wypuszczono, wyposażając w odpowiedni ekwipunek i obserwowano 
aż do wypełnienia zadania. Kith  nie kazał długo czekać na ten moment.  

Kowboje i solowa działalność  

Kithowi  spodobało się wykonywanie brudnej roboty zgodnie z prawem i zaczął wkręcać się 
w towarzystwo łowców nagród. Wkrótce został członkiem działającej głównie na Ash 
drużyny łowców tytułujących się Kowbojami. Ich wspólne wyprawy nie trwały jednak 
szczególnie długo. Świeżo upieczony łowca nagród wkrótce uznał, że o zawodzie dowiedział 
się wszystkiego czego mu było trzeba by działać samodzielnie, a swoich współpracowników 
uznał za bandę nieudaczników. Zostawił ich i przez kolejne lata budował reputację 
najlepszego łowcy nagród, krążąc po układzie.  

Życie prywatne i zniknięcie  

Niewielu o tym wie, ale stosunkowo niedawno Wernera naszła chęć na przystopowanie. 
Podobno nawet ożenił się i dorobił się dziecka. Wkrótce jednak zatęsknił do dawnych emocji 
i powrócił do zawodu, co jakiś tylko czas dowożąc do domu zarobione pieniądze. Ostatnio 
powrócił na Ash, by w GEO-9 zbadać pogłoski o chronionych przez mutantów tajemnicach 
Labiryntu. Od tej pory słuch o nim zaginął.  

Plotki  

• Podobno Kith nigdy nie zapomniał tego jak wsypano go niegdyś służbom porządkowym i od 
lat zatacza coraz węższe kręgi wokół winnego.  

• Nie jest do końca jasne, czy umowa Wernera w związku z którą wydostał się na wolność 
została całkowicie wypełniona. Niektórzy mówią, że łowca wciąż musi co jakiś czas 
wykonywać specjalne zadania by uniknąć powrotu za kratki.  

• Podobno Kith po przybyciu do GEO-9 nie udał się bezpośrednio do Labiryntu - kilka osób 
widziało go wchodzącego i wychodzącego z terenu Infinity Yards. Na tej podstawie snuje się 
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hipotezy o ukrytym prawdziwym celu wizyty Wernera na terenie kontrolowanym przez Dzieci 
Labiryntu.  

Klaudia Hall 
Klaudia Hall jeszcze parę lat temu była najsłynniejszą pięknością GEO-9, oraz twarzą Domu Mody van 

Dries. Jej wizerunek królował w reklamach najnowszych ubrań, zwano ją zresztą Królową Telebimów, 

a reporterzy w napięciu czekali aż pojawi się na wybiegu Parade Parade. Jej kariera zakończyła się 

dość gwałtownie, gdy blondwłosa modelka zastrzeliła jednego z braci van Dries - jak twierdzi w 

samoobronie. Wtedy też wylądowała na ulicy. 

Królowa Telebimów 

Klaudia  zaczęła karierę modelki w wieku 17 lat. Jej talent i powab szybko zostały 
dostrzeżone przez braci van Dries, którzy uczynili ją twarzą swojej marki oraz jedną z 
najsłynniejszych modelek na Ash. Jej wizerunek był znany niemal każdemu mieszkańcowi 
GEO-9, dzięki licznym plakatom, reklamom i telebimom na których modelka prezentowała 
najnowsze kolekcje ubrań. Zamożniejsi mogli ją również podziwiać na wybiegu Parade 
Parade w Golden Terrace. 

Klaudia  szybko wzbogaciła się wystarczająco, by zapomnieć o dawnych znajomościach i 
całkowicie wkręcić się w towarzystwo wielkiego świata. Kupiła drogi apartament w Ash Hills 
i żyła beztrosko w pozyskanym majątku. Tak się przynajmniej wszystkim wydawało. 

Koniec kariery 

Mniej więcej dwa lata temu młoda modelka została zatrzymana za dokonanie morderstwa na 

Victorze van Dries – jednym z braci bliźniaków zarządzających Domem Mody van Dries. Do zabójstwa 

miało dojść w apartamencie modelki – słynny projektant został zastrzelony damskim rewolwerem. 

Calvin van Dries nie wniósł żadnego oskarżenia i zadbał by Klaudię wypuszczono na ulicę, 

pozbawiając ją 'jedynie' jej majątku i jakiejkolwiek reputacji. Wkrótce w elitarnym towarzystwie 

świata mody o Hall mówiono już jako o prostytutce i wariatce – odwieczna zawiść innych modelek i 

projektantów wobec takiej gwiazdy także się do tego przyczyniła. 

Modelka wylądowała na ulicy, bez grosza przy duszy, z jej pięknem jako jedynym 
pozostałym bogactwem, a zarazem przekleństwem – w mrocznych zakątkach GEO-9. 

Tajemnice życia 

Zabójstwo Victora 

Głośne wydarzenie przez długi czas nie schodziło z ust mieszkańców GEO-9. Początkowo 
sprawą zainteresowały się media. Roztrzęsiona wówczas modelka miała tendencje 
wywrzaskiwać rozmaite obelgi w kierunku braci van Dries, a szczególnie wobec zmarłego. 
Według Hall  Victor zalecał się do niej już od jakiegoś czasu, molestował ją i dwukrotnie 
próbował zgwałcić – druga próba zakończyła się jego śmiercią. W ostatnich wywiadach 
modelka wspominała też o tym, że Victor nie zachowywał się jak zwykły człowiek, a jego 
relacje z bratem nie przypominały więzów rodzinnych. Wkrótce wszystko co mówiła była 
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modelka zostało jednak zgodnie uznane za smutny rozpad psychiki, a ona sama za wariatkę 
handlującą ciałem. 

Na ulicy 

Obecnie ciężko odnaleźć dokładne miejsce pobytu byłej modelki. Klaudia  wykorzystując 
swe wdzięki zadomowiła się wśród półświatka, zyskując reputację femme fatale. Nikt o tym 
nie wie, ale Klaudia  wypowiedziała tajną wojnę najgorszym męskim świniom w mieście i 
odkąd jej kariera się zakończyła wykorzystuje swoje wdzięki do owijania sobie wokół palca 
mężczyzn i zabijania tych, których uznaje za niegodnych życia – na ogół brutali i 
zboczeńców, wykorzystujących swoje wpływy i pozycję do nękania bezbronnych kobiet. W 
celu wymierzenia kary często posługuje się innymi mężczyznami, zbyt zauroczonymi by 
dostrzec jak bardzo są wykorzystywani. 

Plotki 

• Podobno detektywa Jeremy'ego Walkera parokrotnie widziano w towarzystwie Klaudii. 
Ciężko określić jakie stosunki mogą łączyć byłego Oficera z pięknością wywierającą zemstę na 
męskich szumowinach GEO-9. Niektórzy twierdzą, że są kochankami. Inni że Walker stara się 
znaleźć dowody zbrodni dokonywanych przez Hall. Jeszcze inni, że i jedno i drugie.  

Lataj ąca Jednostka Sanitarna 3-016 
Latające Jednostki Sanitarne są najszybszymi i najskuteczniejszymi oddziałami sanitarnymi jakimi 

dysponują służby medyczne w GEO-9. Każdy szpital ma przynajmniej jedną tego typu jednostkę, 

składającą się z aerokaretki, lekarza, sanitariusza i przeszkolonego w udzielaniu pomocy medycznej 

pilota. Największą liczbą LJT w GEO-9, bo aż sześcioma, dysponuje 3 szpital GEO-9.  

Jednostka 3-016  

Jednostka 3-016 jest najlepszą i posiadającą największą liczbę sukcesów. Jest też chlubą 3 
szpitala GEO-9, sławną od czasu serii programów o ratownictwie medycznym, jakie jakiś 
czas temu wypuścił w formie reportaży Cortexowych Kanał 16 i których głównymi 
bohaterami była załoga tej jednostki. Ekipa ratunkowa o oznaczeniu 3-016 to lekarka Violet, 
sanitariusz Kyle oraz kierowca Sphinx.  

Kyle Rybitzki jest młodym i dosyć rozrywkowym człowiekiem, który swój czas wolny spędza 
na imprezowaniu i szlajaniu się ze znajomymi od knajpy do knajpy. Jednak w trakcie służby 
jest kimś całkowicie innym i ciężko byłoby znaleźć drugiego sanitariusza, równie 
opanowanego, odpowiedzialnego i profesjonalnego jak Kyle.  
Violet Guerrera jest ponad trzydziestoletnią lekarką, która na początku swej kariery wybrała 
najtrudniejszą i najbardziej niewdzięczną funkcję lekarza aerokaretki. Violet jednak nie 
narzeka i ceni sobie fakt że to ona jest pierwszą osobą jaka znajduje się przy rannym i udziela 
mu pomocy, która może utrzymywać go przy życiu na tyle długo by dostarczono go na salę 
operacyjną w szpitalu.  
Sphinx (Juwan Spreewell) to potężny, śniadoskóry łysy facet o imponującej muskulaturze. 
Jego zimna krew za kierownicą i podczas udzielania pomocy poszkodowanym, wiele razy 
przyczyniła się do uratowania komuś życia. Jest uważany za najlepiej przeszkolonego 
medycznie kierowcę aerokaretek – de facto mógłby być sanitariuszem, gdyby nie jego miłość 
do prowadzenia pojazdów.  
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Tajemnice i plotki  

• Chłopak Violet należy do oddziału FCS gangu Kaptowników. W związku z tym Violet często, za 
jego namową, udziela w tajemnicy i nieodpłatnie pomocy biednym ludziom ze slumsów. 
Kilkakrotnie ukradła z aerokaretki farmaceutyki jakich wymagało udzielenie pomocy 
podopiecznym Kaptowników.  

• Aerokaretka ekipy 3-016 jest najszybszą jednostką tego typu w GEO-9 nie bez powodu. 
Sphinx to maniak motoryzacji ściśle związany ze środowiskiem streetracerów i często biorący, 
swoją prywatną maszyną, udział w nielegalnych wyścigach. W tajemnicy przed władzami 
szpitala, Sphinx wziął kiedyś aerokaretkę do Nory Auggie’go celem małego usprawnienia. 
Jednostka 3-016 udziela więc pomocy w mocno usprawnionej aerokaretce, pod której maską 
kryją się podrasowany silnik oraz nielegalna instalacja, pozwalająca uzyskiwać na krótkich 
dystansach ogromne prędkości.  

• Jedna z ciekawszych plotek jakie można usłyszeć w GEO-9 mówi o tym, że kilka osób widziało 
podczas jednego z nielegalnych nocnych rajdów biorącą udział w wyścigu aerokaretkę. Mało 
kto jednak wierzy w tę plotkę, jako że jest zbyt niewiarygodna by brać ją poważnie. Kto 
ścigałby się karetką? I jakie szanse może mieć zwykła aerokaretka z podrasowanymi 
maszynami streetracerów?  

Leo Kovač 
Leo Kovač to postać z półświatka GEO-9, właściciel i pilot niezależnego transportera klasy EAGLE o 

dumnej nazwie Slobodna Dalmacija. Biznesmen, niezależny przewoźnik, udziałowiec Free Trade 

Coalition. Jednocześnie przemytnik, skazany dwoma wyrokami sądu, wielokrotnie oskarżany o 

piractwo - nigdy nie zebrano wystarczających dowodów by skutecznie postawić mu zarzuty. 

Prześladowany przez totalitarny system korporacji, jak lubi się przedstawiać; albo przestępca i 

bezwzględny bandyta, jak widzą go nieliczni stróżowie prawa na Ash.  

Historia  

Leo urodził się, w podupadłej z powodu kryzysu terraformerów, rodzinie klasy średniej. Jego 
ojcem był Mirko Kovač - inżynier geolog specjalizujący się w zastosowaniach źródeł 
geotermalnych. Przed awarią terraformerów, ojciec Leo został ściągnięty na Ash przez 
Infinity, jako jeden z tysięcy pracowników zatrudnionych przy projekcie budowy Geo-
terraformerów.  

Po awarii i załamaniu koniunktury rodzina Leo utknęła w GEO-9, popadają powoli w coraz 
większe problemy finansowe. Wychowany w biedzie, nauczony od dziecka nienawiści do 
korporacji, które zdaniem ojca Leo doprowadziły celowo do awarii terraformerów, wyrastał 
na ulicach Nowego Portu. Od dziecka miał talent do techniki i różnorakich lewych interesów. 
Dość szybko zwrócił na siebie uwagę kuzyna ze strony matki - Gorana Dragovicia. 
Początkowo wykonywał dla starszego kuzyna drobne, niebezpieczne zlecenia. Po osiągnięciu 
pełnoletności, dzięki pomocy Gorana, w bliżej nieznanych okolicznościach wszedł w 
posiadanie starego transportera klasy EAGLE. Od tego czasu Leo utrzymuje się głównie z 
czarterów cargo w pobliżu systemu Eclipse. Nadal blisko współpracuje z Goranem 
Dragoviciem.  
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Wygląd i zachowanie  

Leo ma około 35 lat, jest średniego wzrostu i szczupłej budowy ciała. Znaki szczególne to 
kolorowe, mistrzowsko wykonane holotatuaże pokrywające całe przedramiona Kovacza.  

Obszar działania  

Oficjalnie Leo zajmuje się transportem na średnich dystansach. Podejmuje się niemal 
każdego zlecenia, o ile jest odpowiednio dobrze płatne. Jego przestarzały i mocno 
sfatygowany statek nie wytrzyma podróży dalekiego zasięgu, ale doskonale sprawdza się 
podczas skoków do najbliższych Eclipse systemów planetarnych.  

Nieoficjalnie Leo jest prawą ręką Gorana Dragovicia. Zajmuje się głównie przemytem, choć 
jak wieść niesie maczał palce w wielu nielegalnych interesach kuzyna. Leo i jego transporter 
stanowią dla Gorana główny kanał przerzutowy nielegalnych towarów i pasażerów poza Ash.  

Portem macierzystym Slobodnej Dalmaciji jest Vayas Point. Leo nie posiada własnego biura i 
wszelkie interesy załatwia za pośrednictwem swojego kuzyna Gorana i jego kantoru 
znajdującego się w Alejach Tygrysów.  

 

Miko Eguchi 
Miko Eguchi jest znaną na Ash piosenkarką, szczególnie lubianą w GEO-9 gdzie najczęściej daje 

koncerty. Popowa wokalistka jest ulubienicą mas poszukujących czystej rozrywki, nie każącej im 

zmieniać swojego nastawienia do życia. Eguchi odnosi olbrzymi komercyjny sukces także dzięki 

intensywnym kampaniom reklamowym, rozpowszechniającym jej wizerunek w mediach.  

Historia  

Biografia Miko  była wydawana przez wiele wydawnictw. Także sama piosenkarka napisała 
niegdyś autobiografię.  
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Zgodnie z wszelkimi źródłami, Miko  urodziła się w biednej rodzinie, wychowywała bez ojca 
z dwójką braci, z których jeden umarł na nieznaną chorobę gdy dziewczyna była jeszcze 
mała. Eguchi jednak nigdy nie poddała się swojemu otoczeniu. Od wczesnych lat żyła 
marzeniami i zawsze wierzyła, że jeśli dostatecznie się czegoś pragnie i o to walczy - można 
to zdobyć. Łatwo wyobrazić sobie dalszy ciąg jej życiorysu. Dziewczyna okazała się być 
niesamowitym talentem i stopniowo udowadniała jak wiele można zdziałać wierząc w 
marzenia i żyjąc w zgodzie z innymi.  

Wizerunek młodej, dobrze ułożonej dziewczyny, śpiewającej o życiowych problemach 
przyniósł jej sławę wśród młodszych słuchaczy. Wkrótce też ukazał się jej pierwszy film 
autobiograficzny, nawołujący do wiary w marzenia i idealistyczne wizje. Z czasem jednak 
Miko  zaczęła wyrastać ze swojego wizerunku i jej popularność zaczęła nieco spadać. Jej 
trzeci album "Dare 2 Dream" nie odniósł już takiego komercyjnego sukcesu jak poprzednie 
produkcje.  

Specjaliści od wizerunku gwiazdy wzięli się jednak solidnie do roboty. Po trzech latach przerwy Miko 

powróciła na scenę z nieco już innym wizerunkiem. Z małej uśmiechniętej dziewczynki przeistoczyła 

się w seksowną, ale nie przesadnie wyzywającą młodą kobietę. Także jej wizerunek utracił nieco na 

grzeczności, co podsycały krążące czasem o piosenkarce plotki - nigdy nie znajdujące jednak 

odzwierciedlenia w jej biografiach. Równocześnie z wydaniem jej kolejnego albumu, z którego 

pochodzi tytułowy (chyba największy w jej dorobku) przebój "Back and Ready to Love", wytwórnia 

ruszyła z intensywną kampanią rozpowszechniającą wizerunek artystki. Jej twarz pojawiła się w 

reklamach, w gazetach, na ekranach, a nawet na nielicznych wtedy hologramach, które dziś są już 

dobrze znane każdemu posiadającemu odpowiednią ilość pieniędzy obywatelowi GEO-9.  

Obecnie Miko  ma 27 lat i status idolki pokolenia. Jej głównymi słuchaczami jest elita 
społeczna miasta, co zrozumiałe, jako że słuchanie Miko  nie wiąże się z ideologią buntu ani 
koniecznością zmiany życia. Oczywiście piosenkarka miewa i bardziej porywające utwory, 
świetnie odzwierciadlające problemy młodzieży, jednak reprezentuje zupełnie inny styl niż 
sławy typu Faraway - nawołujący do walki z siłą korporacji itp. Eguchi nie angażuje się w 
sferę polityki i rządów. Zamiast tego śpiewa o miłości, rozstaniach, bólu.  

Hologramy  

W niektórych bogatszych miejscach GEO-9 - głównie w klubach pokroju Eclipse - znaleźć 
można hologramy artystki. Każdy fan, za odpowiednią opłatą, może porozmawiać z 
przyjacielskim wizerunkiem piosenkarki. Ta zaś zawsze chętnie wysłuchuje wszelkich 
zwierzeń i problemów, oraz stara się doradzić na podstawie własnych doświadczeń.  

Oczywiście rozmówcy porozumiewają się w rzeczywistości ze Sztuczną Inteligencją 
odzwierciedlającą poglądy, emocje i ogólną osobowość Miko Eguchi . Dodatkową funkcją 
posiadaną przez wszystkie tego typu urządzenia jest zapamiętywanie rozmów z fanami. Tym 
samym przerwaną konwersację można kontynuować w dowolnym innym punkcie 
hologramowym.  

Obszar działania  

Miko Eguchi  koncertuje najczęściej w GEO-9, choć występuje także w innych miastach Ash. 
Okazjonalnie także wylatuje na specjalne koncerty na inne planety. Jednym z ulubionych 
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miejsc koncertów piosenkarki w GEO-9 jest Grand Sand Arena, choć niezależnie od miejsca, 
po każdym koncercie Miko  chwali swoją publikę na swoim oficjalnym blogu Cortexowym.  

Plotki  

• Podobno Miko Eguchi we własnej osobie zupełnie nie przypomina jej hologramowych 
odzwierciedleń. Nieliczni twierdzą, że w rzeczywistości jest rozpieszczona i pyskata, oraz 
patrzy z góry na "pospólstwo". Głosicielom takich poglądów na ogół zarzuca się zazdrość i nie 
daje wiary w to że naprawdę spotkali gwiazdę.  

• Biografia artystki może przedstawiać się zupełnie inaczej. Niektórzy twierdzą, że jej oficjalny 
życiorys jest tylko dokładnie planowanym i preparowanym produktem wytwórni kreujących 
idealną gwiazdę.  

 

Mr. Spade 
Mr. Spade jest vice dyrektorem wykonawczym Incomp Venture, koncernu zajmującego się produkcją 

tworzyw sztucznych oraz środków czystości. Firma wykonuje zlecenia dla kilku korporacji, jednak 

głównymi odbiorcami pozostają Infinity, GreenSeed oraz Pexxon.  

Mr. Spade jest bezwzględnym graczem, nie uznającym kompromisu biznesmenem oraz 
błyskotliwym strategiem. Dzięki radykalnemu podejściu do prowadzenia biznesu, niemałej 
dozie okrucieństwa oraz niejasnym koneksjom ze światem przestępczym uratował firmę przez 
upadkiem podczas kryzysu gospodarczego.  

Posiada syntetyczne ciało zaprojektowane i wytworzone na zamówienie w laboratoriach 
Infinity. Dzięki niemu jest w stanie reprezentować interesy firmy od ponad kilkudziesięciu 
lat.  

Plotki głoszą, że by podpisać kontrakt lub wyeliminować konkurencję jest w stanie uciec się 
do szantażu, przemocy, oszustwa czy nawet zlecenia morderstwa. Dla własnej ochrony 
utrzymuje pokaźną armijkę zbirów i najemników z Black Forest Corporation. Zdecydowanie 
nie jest osobą w której ktokolwiek chciałby mieć wroga.  

Ned Dale 
Jeden z najbardziej znanych freelancerów dziennikarskich na Ash. Niekwestionowany król 
felietonów w GEO-9.  

Postać budząca wielkie kontrowersje. Z jednej strony prowokator i radykał polityczny, 
walczący przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Z drugiej strony dziennikarz 
fanatycznie oddany prawdzie, który nie posunie się do fałszowania rzeczywistości nawet dla 
udowodnienia najbardziej szczytnej idei.  

Podobno Jack Spade powiedział o nim kiedyś "Ned Dale to najlepsze i najgorsze co mogło 
przytrafić się mediom w GEO-9. Dla elit finansowych ten człowiek jest bardziej niebezpieczny 
niż ładunek termonuklearny w Małym Bariz".  
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Historia  

Jak niemal każdego niezależnego dziennikarza śledczego, Dale`a otacza tajemnicza i nieco 
romantyczna legenda. Historia Neda zawiera niezbędne elementy tragiczne, w stylu 'chłopak 
poznaje dziewczynę', 'chłopak traci dziewczynę na rzecz bogatszego. Pokrzywdzony przez los 
wypowiada wojnę systemowi. Bardzo romantyczne, niestety nie do końca zgodne z prawdą.  

W dużym skrócie: Ned uwiódł żonę swojego najlepszego przyjaciela - szlachcica z Bariz. 
Zdradzony małżonek mógł, na podstawie dwustronnej konwencji o rozstrzyganiu sporów 
pomiędzy obywatelami Ash i Bariz, żądać od Dale`a satysfakcji, z pojedynkiem do śmierci 
jednego z uczestników włącznie. Ned jako dziecko wychowane w robotniczej dzielnicy, 
nawet biorąc pod uwagę jego wyszkolenie związane z grą w LGS, byłby bez szans w starciu 
ze szkolonym od dzieciństwa, zaopatrzonym w najnowsze wspomagacze cybernetyczne 
oponentem. Szlachcic wybaczył jednak byłemu przyjacielowi, rezygnując z prawa zemsty. Ta 
decyzja wywołała spore kontrowersje w społeczności szlachty barijskiej na Ash. Po kilku 
tygodniach żona wróciła do małżonka, który ponownie wielkodusznie wybaczył jej, jednak 
znajomość z Nedem Dalem definitywnie się zakończyła.  

Od tego wydarzenia Ned, choć początkowo umiarkowany w poglądach politycznych, zaczął 
mocno radykalizować swoje wypowiedzi, krytykując korporacje i elity finansowe Ash. Plotka 
głosi, że poczuł się zdradzony przez kochankę, która wolała bogatego i bardziej wpływowego 
męża, od ubogiego intelektualisty. Urażony wyprowadził się z Victorii - największego miasta 
planety - oznajmiając, że "ma dość widoku chciwych kapitalistów i nierobów z klas 
uprzywilejowanych, którzy wiodą hedonistyczny żywot, podczas gdy większość populacji 
planety żyje w skrajnym ubóstwie." Na miejsce swego dobrowolnego wygnania Ned wybrał 
GEO-9, pierwotnie największe centrum przemysłowe planety, gdzie jego idee trafiają na 
podatny grunt wśród byłych robotników, obecnie pozostających bez zatrudnienia.  

Aktualnie dziennikarz dalej prowadzi swoją krucjatę przeciwko bogaczom, posługując się 
głównie słowem pisanym. Choć nieżyczliwi mówią, że ma powiązania z organizacjami 
oskarżanymi o terroryzm, od członków sekt ekologicznych po jednostki kultu wirtuali. 
Stosując zasadę "wróg mojego wroga jest moim przyjacielem", Ned sprzymierzy się z 
każdym, kto może dołożyć cegiełkę do dzieła zniszczenia systemu korporacyjnego.  

Obszar działania   

Obecnie, jak głosi plotka, Ned Dale pracuje dla Kanału 16. Sam dziennikarz lubi określać się 
mianem freelancera, rycerza prawdy, który pisze nie dla wydawców, ale dla czytelników, aby 
odsłonić fakty i przybliżyć im prawdę o rzeczywistości (i oczywiście o złu jakim są 
korporacje). Tak czy inaczej, teksty Dale`a wypływają co jakiś czas w tym czy innym 
miejscu sieci, niemal za każdym razem wywołując ogromne kontrowersje. Nawet zagorzali 
przeciwnicy dziennikarza przyznają, że poza ogromną ilością wad, posiada niezwykle lekkie 
pióro i niespotykany talent dziennikarski. W swoich tekstach potrafi przyciągnąć uwagę 
zarówno czytelnika wykształconego, jak i prostego robotnika. Ned Dale jest znany ze swego 
niewyparzonego języka, braku respektowania jakichkolwiek norm zachowania - jest głośny, 
bezczelny i złośliwy. Powszechnie znane są również liczne romanse i skandale obyczajowe z 
jego udziałem.  

W swej twórczości zajmuje się głównie tematyką społeczno - gospodarczą, jednak jeśli jego 
sytuacja finansowa jest trudna, potrafi popełnić każdy tekst. Choćby o sporcie, czy 
najnowszych trendach w muzyce.  
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Dale stara się przedstawiać wiernie fakty i choć czasem pozwala sobie na propagandowe 
popisy, jasno daje do zrozumienia co jest jego opinią, a co opisem stanu faktycznego.  
Dale nie ma stałej siedziby, można go złapać przez jeden z niezliczonych adresów 
mailowych, lub w którymś z barów Ogona, gdzie ma zwyczaj regularnie popijać wieczorami.  

Plotki  

• Podobno Ned popadł kilka miesięcy temu w ogromne długi hazardowe. Jedna z rodzin 
Syndykatu pomogła mu wydobyć się z dołka finansowego, lecz od tego czasu dziennikarz jest 
ich "własnością". Musi pisać to, co mu każą. Wielbiciele talentu Dale'a, znając jego 
fanatyczne oddanie prawdzie, nie wierzą w te pogłoski.  

• Dale ma niezwykle dobrze poinformowanych współpracowników. Dobry reporter nigdy nie 
ujawnia swoich źródeł. Plotka głosi że w przypadku Neda jest to tym ważniejsze, że wiele z 
jego informacji pochodzi od kultystów Nienazwanego. Podobno Ned zaprzedał duszę 
Obłędowi, a skutki tej transakcji widać z każdym dniem wyraźniej.  

• Dale ostatnio pracuje nad nową serią reportaży. Jak sam twierdzi to "bombowy materiał", 
podobno w związku z prowadzonym śledztwem dziennikarskim Ned stał się obiektem 
szczególnego zainteresowania różnych służb specjalnych korporacji, wojska a nawet 
Syndykatu.  

Nicola Hale 
Nicola Hale - słynny na cały Slumport i Smoczy Ogon prywatny przewoźnik, przemytnik i poszukiwacz. 

Jeżeli chcesz szybko przetransportować towar z jednej dzielnicy do drugiej bez wysłuchiwania 

zbędnych pytań, a masz czym zapłacić - Nicola to twój człowiek. Najczęściej pracuje na terenach 

Slumport i Smoczego Ogona. Znany jest z punktualności i dyskrecji podczas wykonywania zleceń.  

Historia  

Kiedyś pracował dla Infinity jako przewoźnik oraz zaopatrzeniowiec. Jednak po aferze 
przemytniczej utracił koncesję i pojazd, pozostając w GEO-9 bez środków do życia. 
Wrodzony instynkt i raczej wredny charakter pozwoliły mu przetrwać na ulicach Slumport i 
odnaleźć się w nowej roli.  

Plotki  

• Podobno Nicola ma poważny dług zaciągnięty u bossów Syndykatu.  
• Podobno pracuje dla rządu, węsząc po ulicach i składając władzom regularne raporty o 

sytuacji w półświatku.  
• Podobno jest blisko związany z gangiem Szczurów Podbrzusza, zaopatrując ich w broń i 

pomagając organizować rajdy.  
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Priscilla 
Priscilla jest córką Auggie'go - właściciela najlepiej prosperującego warsztatu samochodowego w 

GEO-9. Siostrą dwójki braci (starszego i młodszego), oraz oczkiem w głowie całej rodziny. Na pozór 

nieśmiała, dziewczyna wzdycha do kierowcy rajdowego - Cannonballa.  

Miejsce w warsztacie  

Priscilla nie pracuje bezpośrednio przy samochodach. Nieśmiała i cicha aczkolwiek urocza 
dziewczyna, jedynie przemyka czasem przez warsztat. Jej głównym zadaniem jest 
zajmowanie się finansami Auggie'go i jego rodziny. Dzięki wykształceniu jakie Priss jako 
jedyna w swej rodzinie odbiera w szkole wyższej, dziewczyna jest w stanie ogarnąć całość 
przychodów warsztatu, oraz ukryć w gąszczu zapisów te mniej legalne operacje finansowe.  

Swój gabinet Priscilla posiada na tyłach warsztatu. Tam też zajmuje się swoją pracą. Ostatnio 
jednak Priss coraz więcej czasu spędza za biurkiem. Rzecz jest tym bardziej niepokojąca, że 
zawala przez to zaliczenia na swojej uczelni. Auggie, sam pracując w pocie czoła, nie jest w 
stanie jej przypilnować. Wiadomo jednak że między córką a ojcem występują z tego powodu 
spięcia.  

Cannonball  

Nieoficjalnie Priscilla podkochuje się w streetracerze Cannonballu. Ten zaś posiada kryjówkę 
pod warsztatem Auggie'go. Dziewczyna pomaga mu tropić przestępców oraz analizować 
zdobyte przez niego dane. To ona jest jednym z powodów, dla których Auggie zgadza się 
ukrywać w swym warsztacie Cannonballa.  

Ciężko powiedzieć czy rajdowiec odwzajemnia uczucie dziewczyny. Między dwojgiem 
istnieje więź jaka wytwarza się przy wspólnej ekscytującej pracy. Swego rodzaju napięcie 
dopiero zaczyna wchodzić w ich stosunki.  

Relacje z rodziną  

Priscilla jest oczkiem w głowie całej swojej rodziny. Ta wszystkie swoje nerwy poświęca 
dziewczynie, którą byliby w stanie bronić bez wahania aż do śmierci. Priss jest też tą jedną, 
na którą Auggie i bracia bez wahania odkładają pieniądze. Cała trójka liczy, że Priscilla 
uniknie pracy fizycznej, zdobędzie wykształcenie i zajmie się poważną i dobrze płatną pracą. 
Sama Priss niby podąża za oczekiwaniami, ale ich ciężar sprawia że cicha dziewczyna 
skrycie marzy o jakimś buncie.  

Auggie  

Ojciec Priscilli  kocha ją najbardziej ze swoich dzieci. Choć chciałby mieć pewność że jest 
bezpieczna, sam nie jest w stanie ciągle mieć jej na oku. Po części pod wpływem dziewczyny 
Auggie zgodził się ukrywać u siebie Cannonballa i wspomagać go w jego sprawie. Mechanik 
boi się, że gdyby odmówił, naiwna dziewczyna zrobiłaby coś głupiego w stylu ucieczki z 
domu wraz z pociągającym rajdowcem. Zamiast tego liczy więc na swoich synów by mieli 
oko na Priss.  
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Robert  

Starszy brat Priscilli  darzy ją wielkim uczuciem, co niełatwo jest zauważyć jeśli się go nie 
zna. Robert szczerze nie znosi Cannonballa i napięcie między nim a rajdowcem powoli 
przybiera krytyczny poziom. Mechanik jest także oschły w rozmowach ze swoją siostrą, 
często doprowadzając ją tym do płaczu. Jego gniew wynika jednak jedynie z troski o Priss, 
którą chciałby uchronić przed jakimikolwiek problemami (za które uważa także 
Cannonballa).  

Adam  

To Adam przedstawił Priss Cannonballowi, za co pluje sobie dziś w brodę. Nie chodzi o to że 
nie lubi rajdowca - przeciwnie, świetnie im się rozmawia o wyścigach. Nie uważa jednak by 
była to dobra partia dla jego siostry. Adam jest narwańcem, ale w stosunkach z siostrą zawsze 
okazywał jej więcej ciepła niż Robert. Gdy Adam zaczynał zabawę z wyścigami, Priss 
początkowo bała się o niego. Wkrótce jednak odkryła, że środowisko streetracerów skrycie ją 
fascynuje i stanowi idealne ujście tłumionych marzeń o buncie.  

Plotki  

• Podobno ostatnio ktoś zaczął węszyć, domyślając się że Cannonball posiada pomocnika. 
Ciężko powiedzieć czy są to członkowie Syndykatu, czy któregoś z gangów - rajdowiec ma 
wielu wrogów. Jeśli jest to prawda, młoda Priss wkrótce może znaleźć się w niemałych 
tarapatach, a cała jej rodzina w rozpaczy.  

RONIN 
RONIN  to kryptonim jednego ze zdolniejszych hakerów Cortexowych działających w 
obrębie GEO-9. Jego prawdziwa tożsamość nie jest nikomu znana, wiadomo jednak że 
RONIN  nie rusza niczego co nie dotyczy wymienionego wyżej miasta. Jego działania nie 
opierają się na żadnym schemacie, co dodatkowo utrudnia jego namierzenie.  

Historia  

RONIN po raz pierwszy w wirtualnej przestrzeni pojawił się kilkanaście lat temu, z miejsca wchodząc 

na odcisk wielu wpływowym działaczom w GEO-9. Głównym celem ataków RONINa był Syndykat, 

kanały medialne, a także niektóre serwery Ulicznych Oficerów. Haker głównie wykradał lub 

podmieniał dane, często kryjąc swoją ingerencję tak skutecznie, że ofiary orientowały się gdy było już 

za późno na zmiany procedur. Nigdy nie zdołano się dowiedzieć dla kogo dokładnie pracował RONIN, 

jednak na pewno nie stał po stronie klanu Szarego Wilka, który swego czasu oferował pokaźną 

nagrodę za odnalezienie wirtualnego włamywacza.  

Koniec końców to U.O.GEO-9 zdołali namierzyć hakera według śladu, który zostawił w sieci 
Cortex włamując się do ich baz danych. Zdobyta informacja została odsprzedana 
Syndykatowi przez skorumpowanego gliniarza. Wkrótce wirtualną przestrzeń obiegło 
nagranie śmierci hakera - grupa zabójców klanu Szarego Wilka wdarła się do wskazanego 
domu i zastrzeliła młodego chłopaka, który przebywając w Cortexie nie zauważył nawet ich 
wejścia. Nagranie miało służyć jako przestroga dla każdego kto jeszcze spróbowałby swych 
sił z Syndykatem.  
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Około rok temu RONIN  ponownie pojawił się w sieci Cortex, ku ogólnemu zdziwieniu 
wszystkich stron. Jego ataki przybrały przy tym na sile i śmiałości. Podobnie jak kiedyś, 
ciężko stwierdzić co właściwie stanowi cel RONINa. Nagroda za jego głowę jednak została 
odnowiona przez rodzinę Czarnego Smoka. W świadomości obywateli GEO-9 tajemniczy 
haker funkcjonuje jako swego rodzaju wirtualny stróż prawa - znane są przypadki jego 
ingerencji wobec nadużyć dokonywanych poprzez Cortex.  

Tożsamość  

Pozostaje zagadką kim jest RONIN  i co łączy go z chłopakiem, którego śmierć obiegła 
niegdyś wirtualną przestrzeń. RONIN  jest nieuchwytny i nie pozostawia o sobie żadnej 
informacji. Istnieje jednak kilka popularnych teorii:  

• Przede wszystkim niektórzy uważają, że obecny RONIN po prostu przybrał pseudonim 
dawnego hakera by szybciej zyskać rozgłos. Innymi słowy, haker nie skrywa żadnej tajemnicy 
i nic nie łączy go z dawnymi wydarzeniami.  

• Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że ludzie Szarego Wilka umieścili nagranie śmierci 
niewinnej osoby, a prawdziwego RONINa porwali i przetrzymywali, powoli skłaniając do 
pracy dla nich.  

• Wróżbici mają tendencję do dziwnego określania RONINa. Po jego śmierci, kilkanaście lat 
temu, uparcie nazywali go "Błądzącym". Dopiero od niedawna pytani o hakera, z 
nieskrywaną ulgą stwierdzają, że "odnalazł się". Dodatkowo wiadomo, że Wróżbici nigdy nie 
przyjęli do wiadomości śmierci RONINa. Wciąż powtarzali tylko, że "zgubił drogę bo 
zamknięto mu drzwi".  

• Niektórzy twierdzą, że RONIN to kryptonim nadany Sztucznej Inteligencji podłączonej do sieci 
Cortex. Jej źródło często podaje się którąś z rodzin Syndykatu lub Rząd. Niektórzy nawet 
twierdzą, że RONIN zbuntował się przeciw swym stwórcom i duplikując się na jakimś ukrytym 
serwerze, zaczął działać samodzielnie.  

Istnieje o wiele więcej teorii - jak ta że RONIN  nigdy nie został odnaleziony, a jedynie lepiej 
się ukrył - jednakże żadna nie wybija się naprzód jako najbardziej wiarygodna.  

Plotki  

• Podobno RONIN toczy zmagania z grupą CortexCrackers i udaremnia niektóre ich ataki. Sam 
jednak nie jest w stanie zdziałać wiele.  

• Mówi się, że RONIN od początku działał dla rodziny Złotego Smoka, która już kilkanaście lat 
temu zaczęła zbierać informacje na temat swych przyszłych wrogów - klanu Szarego Wilka.  

Robert Brock 
Robert Brock jest głową kościoła Cyberpurytan na Ash. Przybył na planetę dopiero przed kilkoma 

miesiącami, właśnie po to by pełnić funkcję tutejszego najwyższego kapłana dla nielicznych wiernych 

sekty. To właśnie w GEO-9 Cyberpurytanie mają najwięcej wiernych, więc zrozumiałym jest że to w 

tym mieście znajduje się niewielka siedziba kościoła, do której dołączona jest kaplica w której 

pomieści się około tysiąca wiernych (co jest wielkością wystarczającą, jako że sekta posiada na Ash 

nieco ponad siedmiuset zwolenników, z czego tylko połowa zamieszkuje GEO-9 i regularnie 

uczestniczy w mszach).  
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Historia  

Robert Brock pochodzi z rodziny Cyberpurytan. Jego rodzice należeli do kościoła, więc od 
dziecka nauczali swojego syna o złym wpływie cybertechnologii. Robert nigdy więc nie miał 
nawet Sprzęgu. Ze względu na silne więzi rodzinne i ogromne przywiązanie do nauk sekty, 
już w wieku kilkunastu lat zaczął przysposabiać się do pełnienia w przyszłości funkcji 
kapłana. Kilka lat pobierania nauk pod okiem duchownych zaowocowało szybką prymicją, a 
następnie oddelegowaniem na Nową Ziemię (Generon), gdzie miał pełnić funkcje wikariusza.  

Łatwy dostęp do cybertechnologii, niskie ceny i powszechna niechęć społeczeństwa do 
Cyberpurytan z jakimi Robert zetknął się na Nowej Ziemi, doprowadziły u niego do kryzysu 
wiary. Kryzys ten trwał przez kilka lat i nie pozostał niezauważony przez jego przełożonych – 
a to przełożyło się na fakt, że dalsza droga Roberta w hierarchii kościelnej była stale 
blokowana przez baczących na niego duchownych. Brock odnalazł w końcu swoja wiarę po 
roku spędzonym w pustelni, gdzie został zamknięty na własną prośbę. Przez cały czas 
odosobnienia czytał i kontemplował nauki kościoła zawarte w „Księdze Czystego Ciała”. Te 
samotne dociekania i prywatne zreinterpretowanie dogmatów sprawiły że po opuszczeniu 
pustelni był całkiem nowym człowiekiem – pełnym entuzjazmu i zapału, którego wiara była 
tak niezachwiana że jej potęga zadziwiła jego przełożonych. Kazania Roberta podczas 
nabożeństwa były niezwykle płomienne, on sam zaś znajdował czas dla każdego wiernego 
który chciał porozmawiać z nim prywatnie. Ponadto zainicjował wiele nowych akcji i działań, 
które przyniosły wielki pożytek Cyberpurytanom z Nowej Ziemi.  

Nikt nie podejrzewał że Brock potajemnie przewodzi grupie zapatrzonych w niego wiernych, 
którym wykładał własną interpretację doktryny. Ta grupa fanatyków pod przewodnictwem 
Brocka nie tylko zniszczyła kilkanaście sklepów i klinik cybertechnicznych, podpaliła kilka 
zakładów i sabotowała wiele dostaw, ale dopuściła się również kilkunastu – często 
poprzedzanych torturami - brutalnych mordów na posiadaczach cyberwszczepów. Kiedy 
władze kościelne, zaniepokojone spekulacjami mediów, wysłały na Nową Ziemię agenta 
kościoła, który po przeprowadzonym śledztwie odkrył fanatyczną grupę, postanowiły 
zatuszować sprawę. Wszyscy członkowie grupy zostali przymusowo odesłani do innych 
układów, a Brockowi powierzono parafię w zagrożonym układzie Eclipse, a konkretnie na 
umierającej planecie Ash.  

Cyberpurytanie na Ash  

Religia Cyberpurytan jest na Ash stosunkowo mało znana. Kiedy kilkanaście lat temu grupka 
ludzi o podobnym światopoglądzie zebrała się i przyjęła doktrynę Cyberpurytan za własną, 
nikt nawet nie myślał o tym by prosić władze kościoła z innych planet o oddelegowanie na 
Ash duchownego który prowadziłby życie wspólnoty dla nowo nawróconych. Jednak 
aktywna działalność sekty na gruncie prób pozyskiwania nowych wiernych doprowadziła do 
tego, że obecnie na powierzchni planety żyje ponad siedmiuset oddanych Cyberpurytan.  

W związku z powiększającym się gronem wiernych, postanowiono poprosić władze kościoła 
o przysłanie na Ash duchownego, który objąłby na planecie rolę głowy kościoła i którego 
obecność umocniłaby w wierze nowych członków sekty.  

Najwyżsi hierarchowie postanowili spełnić prośbę i oddelegowali na Ash 
czterdziestokilkuletniego kapłana Roberta Brocka, który jeszcze do niedawna pełnił funkcję 
wikariusza na Nowej Ziemi (Generonie). Wierni kościoła z Ash nie wiedzą tego, ale władze 
sekty odesłały Brocka na zamarzającą planetę, mając nadzieję że tutejszy klimat oraz mała 
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liczba wiernych ostudzą jego nadmierny zapał do zbyt dosłownego interpretowania nauk 
zawartych w „Księdze Czystego Ciała”. Brock przewodził bowiem na Nowej Ziemi 
fanatycznej grupie, która dopuściła się kilkunastu morderstw w imię nauk Cyberpurytan. 
Władze kościelne odkryły udział Brocka i wiernych swojego kościoła w makabrycznych 
mordach, ale zamiast powiadomić władze planety postanowiły przenieść duchownego i 
pozostałych członków tej grupy do innych układów – prośba o przysłanie kapłana która 
nadeszła wówczas z Ash była hierarchom Cyberpurytan bardzo na rękę.  

Plotki  

• Brock podczas kazań przeprowadzanych dla młodzieży w Szkole generalnej nr. 214 nie potrafi 
się powstrzymać i częstokroć nawołuje do działań sprzecznych z prawem. W związku z tym, 
powiadomione anonimowo władze zaczęły obserwację sekty, nie przerywając ich działań i 
starając się zachować ostrożność tak, by członkowie sekty nie połapali się że są obserwowani.  

• Wśród dobrze poinformowanych Cyberpurytan z Ash krążą plotki o rzeczywistych powodach 
odesłania Brocka z Nowej Ziemi. Co inteligentniejsi zaczynają łączyć fakty i niebawem może 
dojść do niemałego skandalu.  
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Cyberpurytanie 
Cyberpurytanie są jednym z wielu ugrupowań religijnych, które wykształciły się 
bezpośrednio z sekt ekologicznych. O ile większość z sekt ekologicznych sprzeciwia się 
ogólnej tendencji rozwoju technologii wpływających negatywnie na środowisko planet i 
ingerujących w rozwój ludzkości i ewolucję, Cyberpurytanie sprzeciwiają się głównie 
cyborgizacji i cybertechnicznej ingerencji w ciało ludzkie. Znaczy to tyle, że sekta wyraża 
jedynie łagodny sprzeciw wobec terraformingu, podboju kosmosu, zagospodarowywania 
światów i rozwoju technologii, jednak całkowicie potępia jakiekolwiek, opierające się na 
cybernetyce i nanorobotyce ingerencje w ciało ludzkie (cyberwszczepy, kuracje 
nanoidowe, cyborgizacje, nawet sprzęg i inne środki łączności podłączane bezpośrednio 
do kory mózgowej). Co oczywiste, do Cyberpurytan  nie może należeć nikt posiadający 
jakikolwiek cyberwszczep lub aktywną kurację nanoidową. Szczególnie hołubieni przez 
władze kościelne są nawróceni, którzy przystąpili do Cyberpurytan  i pozbyli się 
kalających ich ciała elementów cybernetycznych. Ludzie którzy przetransferowali swe 
umysły do dusz cyborgów są z kolei postrzegani jako najgorsi bluźniercy i grzesznicy. 
Niejeden kaznodzieja sekty mówi o cyborgach jako Aniołach Zagłady, Demonach 
Zniszczenia czy Bluźnierczych Diabłach – ta nomenklatura została przez wiele parafii 
przyjęta jako oficjalna. Cyberpurytanie na ogół są pokojowo nastawioną sektą, 
ograniczającą się do słownego potępiania ludzi z cyber ulepszeniami, społecznego 
ostracyzmu wobec takich osób, pikiet pod klinikami specjalizującymi się w 
cybertechnologii czy blokad wejść do firm produkujących cyberwszczepy. Nominalnie, 
najbardziej szkodliwymi społecznie działaniami wyznawców kościoła są: wypisywanie 
farbą haseł propagandowych na klinikach i fabrykach związanych z cyberbiznesem, 
zagłuszanie audycji Cortexowych swoimi programami propagandowymi i organizowanie 
nielegalnych pikiet oraz marszów. Są to jednak działania tak nieznacznie naruszające 
obowiązujące prawa planet na których się odbywają, że interwencja władz zawsze kończy 
się tylko grzywnami i pouczeniami. Cyberpurytanie posiadają swoje parafie na 
kilkudziesięciu planetach rozsianych po całej galaktyce. Są to grupy liczące od kilkunastu 
osób na słabo rozwiniętych lub dopiero kolonizowanych światach, do składających się z 
kilku tysięcy wiernych parafii na gęsto zaludnionych i rozwiniętych planetach. Kościół 
jako całość ma szacunkowo około miliona wiernych. Ze względu na duże odległości 
pomiędzy planetami na których znajdują się parafie Cyberpurytan , każda z nich na 
własną rękę prowadzi działania antycybertechniczne i propagandowe, opierając się na 
zbiorze dogmatów stanowiących podstawę wiary sekty, zebranych w niezbyt obszernej 
„Księdze Czystego Ciała”. Pomimo niezbyt agresywnego podejścia kościoła do kwestii 
które potępia, w łonie Cyberpurytan  na kilku planetach wykształciły się grupy 
radykałów i ekstremistów, którym nie starczają działania podejmowane przez kościół. 
Takie grupy często działają w ukryciu, uczestnicząc w normalnym życiu kościoła, ale 
zbierając się tylko we własnym gronie, poza wiedzą wspólnoty. Najmniej agresywne z 
tych grup fanatyków zajmują się wandalizmem, podpaleniami i niszczeniem mienia firm 
związanych z cybertechniką. Te najbardziej agresywne nie wahają się nawet przed 
przeprowadzaniem akcji podczas których zabijają posiadaczy cyberwszczepów, lub 
okaleczają ich poprzez brutalne wyrywanie z ich ciał cyber ulepszeń (co tez nierzadko 
kończy się śmiercią ofiary). Jedyną taką grupa która została zdemaskowana i rozbita, jest 
ta która działała na nieistniejącej już Techne. 
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Ron Lee 
Ron Lee jest dowódcą głównego oddziału zbrojnego firmy windykacyjnej Unisec. Naszpikowany 

cybernetyką, surowy i wyrachowany żołnierz jest kimś, komu mało kto chciałby podpaść. 

Skutecznością nie ustępuje bowiem - a pewnie nawet przewyższa - zbirom Syndykatu i Korporacji.  

Osobowość  

Ron Lee jest specjalistą jakich mało w jego zawodzie. Zawsze opanowany, nie zdradzający 
żadnych emocji, potrafi świetnie ocenić każdą sytuację i obrać najlepszą taktykę. Wraz ze 
swym oddziałem egzekwuje te cięższe do odzyskania kontrakty i długi, zwykle zresztą po 
trupach (lub prawie trupach). Sam Ron jest chłodnym zabójcą i wśród jego podopiecznych 
utarło się mówić, że Ron "jest najlepszym w tym co robi, ale to co robi nie jest ładne".  

Specjalista od działań polowych jest tym bardziej niebezpieczny, że wielokrotnie poddawał 
swoje ciało cybernetycznym modyfikacjom. Dzięki temu Lee jest niezwykle silny, celny, ale 
także odporny na wiele rodzajów trucizn i chorób. Nie wiadomo kiedy Lee zaczął się bawić w 
cybernetykę - on sam nie chce o tym wspominać. Blizny na jego ciele świadczą jednak o tym, 
że Ron od bardzo dawna zajmuje się wojaczką.  

Tajemnicza przeszłość  

Ron służył niegdyś na Cor. Był członkiem elitarnego oddziału Złotych Orłów, z którym 
wykonywał wiele niebezpiecznych, a zwycięskich akcji. Jego życie zostało całkowicie 
obrócone do góry nogami, gdy w ramach niebezpiecznej misji miał poprowadzić specjalny 
oddział do wnętrza Czarnej Piramidy. Towarzyszący żołnierzom naukowiec miał tam 
zadanie, którego szczegółów nigdy nie poznali jego ochroniarze.  

Prócz Rona i naukowca, w wyprawie uczestniczyło jeszcze czterech doborowych żołnierzy - 
w tym jeden należący, tak jak Ron, do Złotych Orłów. Gdy dwa dni po odejściu drużyny do 
wnętrza budowli nie było od nich żadnych wieści o powrocie, wszyscy zwątpili czy ów 
kiedykolwiek nastąpi. Powrót po trzech dniach był całkowicie inny od oczekiwanego.  

Lee był jedynym, który przeżył ekspedycję, a i to z trudem. Jedno z jego ramion zostało 
prawie całkowicie odrąbane. Nosił też wiele ran na całej powierzchni ciała. Weterana 
natychmiast przeniesiono do szpitala. Wkrótce okazało się, że jego opłakany stan fizyczny nie 
jest jedynym problemem. Sam żołnierz krzyczał we śnie, dostawał nagłych ataków paniki, a 
także w konwulsjach drapał się po całym ciele. Aż do krwi.  

Gdy ciężko rannego zdołano wreszcie poskładać do kupy, instalując mu jego pierwsze 
cybernetyczne wszczepy, Lee nieco się uspokoił i zaczęto rozmawiać o tym co zaszło 
wewnątrz Piramidy. Sam Lee nie był w tej kwestii zbyt pomocny. O niczym nie chciał 
powiedzieć ani słowa. Jedynym świadectwem zajść pozostały jego rany, z których część 
wyraźnie pochodziła od broni używanej przez pozostałych członków oddziału.  

Znając zasługi Rona, postanowiono zaniechać wymierzenia kary pozbawienia wolności. 
Zamiast tego wydalono go z oddziału i wydano pieniądze na rehabilitację poza Cor. W końcu 
weteran odzyskał sprawność psychiczną, lecz pozostał chłodny i niemal całkowicie wyprany 
z emocji.  
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Plotki  

• Podobno Ron, odkąd tylko opuścił Cor, cierpi na niecodzienne natręctwa i nałogi. Co jakiś 
czas zarządza bez większej potrzeby transfuzję swojej krwi, jak gdyby wiecznie czuł się w jakiś 
sposób nieczysty. Wydaje się też być uzależniony od cybernetyki i z chęcią wymienia coraz 
więcej swoich organów na sztuczne.  

• Podobno ciężko o łatwiejszy sposób na zafundowanie sobie wizyty w szpitalu, niż zapytanie 
Rona Lee o jego przeszłość.  

Sarah Lethe 
Sarah Lethe jest pracowniczką wydziału mnemokurierów firmy Speedex. Kurierka nie pochodzi z Ash, 

jednak wraz ze swoją rodziną zamieszkuje GEO-9.  

Przeszłe życie  

Sarah przybyła wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem na Ash 9 lat temu. Pobyt miał 
być jedynie tymczasowy - rodzina wybrała się na planetę gdy ojciec Sary, naukowiec, dostał 
od Infinity dobrze płatne zlecenie do wykonania na Ash, a ściślej w GEO-9. Gdy po trzech 
latach otrzymał nagrodę za wykonanie zlecenia, sukces i zdobyte pieniądze zanadto uderzyły 
mu do głowy. W przypływie słabości postanowił wziąć udział w zakładach towarzyszących 
Międzyplanetarnemu Turniejowi Boksu, organizowanemu wówczas na Grand Sand Arena. 
Los jednak chciał, że jego faworyt przegrał i cała rodzina została dłużnikiem jednej z rodzin 
Syndykatu. Zobowiązania nie pokryła nawet zarobiona przez ojca Sary suma. Sarah miała 
wtedy 15 lat.  

Rodzina Sary i tak miała duże szczęście, ponieważ mafia postanowiła 'jedynie' zatrzymać ich 
w mieście tak długo, aż spłacą swój dług. Jako najstarsza z rodzeństwa, Sarah postanowiła 
wziąć na siebie znaczną część odpowiedzialności za najbliższych i gdy osiągnęła 
pełnoletniość udała się w poszukiwaniu jak najlepiej płatnej pracy. Wkrótce usłyszała plotki o 
nietypowym wydziale kurierów pracujących dla firmy Speedex. Decyzja nie była łatwa i 
Sarah nie od razu zgodziła się na wszczepienie implantu, kosztem utraty większości jej 
wspomnień z dzieciństwa. Dla niej była to utrata niemal połowy jej życia, na dodatek tej 
związanej z rodzinną planetą. Jednak płaca była naprawdę dobra, a Sarah słyszała pogłoski o 
operacji mogącej odwracać proces odrzucenia wspomnień.  

Sarah obecnie  

Sarah długo wybierała część swojego życia, której mogłaby się pozbyć. W pamięci jednak zachowała 

nieco wspomnień z dzieciństwa. Te głównie dotyczą jej domu i wszystkiego co utraciła przylatując na 

Ash - a więc lasów, ziemi, słońca.  

Stosunkowo niedawno Sarah otrzymała propozycję zlecenia na boku - bez pośrednictwa jej 
zwierzchnika, czyli firmy Speedex. Obiecana płaca mogłaby pokryć prawie całą resztę 
zaciągniętego przez jej rodzinę długu, więc Lethe nie wahała się długo. Zlecenie jednak było 
pułapką. Ciężko powiedzieć komu zależało na dokonaniu krzywdy mnemokurierce. Możliwe, 
że był to raczej atak na firmę Speedex, lub zwykły przypadek. Grunt, że już po dostarczeniu 
przesyłki i niespotykanie bolesnym zrzuceniu informacji okazało się, że do urządzenia 
zespolonego z mózgiem Sary wprowadzono wirusa. Sarah wprawdzie otrzymała obiecaną 



187 
  

187 
 

zapłatę, lecz jej zarażony implant zaczął wyżerać jej dalsze wspomnienia, powodując nie 
tylko zawroty głowy, ale stopniowo pozbawiając Sarę jej i tak już ukróconego dzieciństwa, 
oraz jakiejkolwiek pamięci.  

Obecnie Lethe stara się dotrzeć do tego kto ją tak urządził i odwrócić rozpoczęty proces. 
Sprawa jest trudna, a stan dziewczyny coraz bardziej się pogarsza. Ostatnio też, podczas 
ataków bólu i zawrotów głowy, w jej świadomości zaczęły się pojawiać dziwne, mgliste 
obrazy. Ciężko powiedzieć czy to tylko efekt uboczny wirusa, czy też celowa manipulacja jej 
pamięcią. Istnieje też możliwość że na powierzchnię wyszły dawno wykasowane lub wyparte 
wspomnienia Sary, jednak dopóki wizje nie przybiorą ostrzejszych kształtów nie można 
niczego jednoznacznie osądzić.  

Plotki  

Historia życia Sary nie jest powszechnie znana, jednak można poznać niektórej jej fragmenty 
z ulicznych plotek:  

• Podobno w mieście działa tajemnicza sekta - tzw. Złodzieje Snów. Ludzie Ci rzekomo 
powiązani są z mrocznymi bogami i wpływają na umysły swoich ofiar. Przypisuje się im 
niektóre zniknięcia w mieście, a nawet choroby psychiczne. Ostatnio mieliby zacząć 
wykorzystywać implanty mnemokurierów do swoich własnych, mrocznych celów.  

Sculptor 
Sculptor to jeden z najlepiej opłacanych zabójców na Ash. Bezwzględny okrutnik i ulubieniec tych, 

którzy dysponują dużą ilością gotówki i chcą pozbyć się kogoś w wyjątkowo brutalny sposób. Zabójca 

słynie z okaleczania i długiego bicia swoich ofiar nim wreszcie z nimi skończy.  

Sculptor jest niemłodym mężczyzną, wielokrotnie poddawanym modyfikacjom 
cybernetycznym. Ci którzy mieli z nim do czynienia zgodnie twierdzą, że Sculptor zasługuje 
na miano psychopaty. Zabójca czerpie perwersyjną radość z zadawania bólu. Jak do tej pory 
nieznany jest nikt, kto będąc celem mordercy, wyszedłby cało ze spotkania z nim. Z powodu 
swej reputacji, Sculptor najczęściej wynajmowany jest przez wysoko postawionych 
biznesmenów lub rodziny Syndykatu, chcące uczynić ze swej ofiary przykład dla wrogów.  

Historia  

Niewiele wiadomo o przeszłości Sculptora. Nieznane jest także jego prawdziwe nazwisko. 
Zabójca skutecznie zatarł jakikolwiek związek z dawnym życiem. Podejmowano wiele prób 
ustalenia jego tożsamości, jednakże każdy trop prędzej czy później urywał się na martwej 
osobie. Jedynym efektem tych działań było więc przybliżone ustalenie jak dawno zabójca 
zaczął mordować i połączenie kilku nierozwiązanych niegdyś śledztw z jego osobą.  

Istnieją dwa tropy, które pozostają jeszcze jakimiś wskazówkami co do jego kontaktów lub 
pochodzenia.  
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Pierwszym jest fakt, że Sculptor jest mistrzem kilku sztuk walki. Świetnie włada także 
nożami, które stanowią jego główne narzędzie do zabijania. Zwykle jednak gdy zabójca ma 
możliwość 'zabawy' z ofiarą, chowa broń i bije ją do nieprzytomności. Do tej pory nie udało 
się go powiązać z żadną znaną na Ash szkołą sztuk walki.  

Drugim tropem są cybernetyczne wszczepy Sculptora. Zabójca musi mieć znajomości wśród 
nielegalnie działających handlarzy i instalatorów wszczepów, ponieważ co jakiś czas poddaje 
się kolejnym zabiegom.  

Łowca i zwierzyna  

GEO-9 nie jest jedynym obszarem działania Sculptora, ale i tak tylko w tym mieście narobił 
sobie wielu wrogów. Powszechnie wiadomo, że zabójca poszukiwany jest przez Jacka Zahna 
z powodu zamordowania przez Sculptora oficerki, Kitty Vance. Próbuje go również 
namierzyć tak zwana Ambasador Mafii - Lauren Briggs.  

Ostatnio zabójca pojawił się ponownie w GEO-9. Póki co nie padła jeszcze żadna ofiara, więc 
podejrzewa się że Sculptor szuka kogoś konkretnego i póki co osoba ta mu się wymyka.  

Plotki  

• Podobno nielegalne cyberwszczepy posiadane przez Sculptora nie są zbyt czystą robotą. 
Według tych którzy mieli wątpliwą przyjemność obcowania z mordercą, ten znajduje się pod 
wpływem nieustającego bólu, który dodatkowo rozognia jego straszną naturę. Niektórzy 
twierdzą nawet, że cyberwszczepy zostały w ten sposób zainstalowane na własne życzenie 
zabójcy.  

• Sculptor jest poważnie uzależniony od różnego rodzaju narkotyków, m.in. metaamfetaminy i 
rozmaitych środków uśmierzających ból.  

• Podobno obecnym celem zabójcy jest samotny - i poszukiwany przez władze - 
niezrównoważony łowca przestępców z GEO-9 - Scope.  

• Bardziej 'bogobojni' ludzie, wiedzący co nieco o Sculptorze, podejrzewają że jest on ofiarą 
boga Gryta - Pana Wojny.  

The Scope 
Scope to przydomek noszony przez samotnego człowieka, przemierzającego nocą ulice GEO-9 i 

wymierzającego kary wszelkiej maści przestępcom. A w rozumieniu sprawiedliwości Scope’ a, jedyną 

karą za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa jest śmierć. Jego pseudonim został mu nadany przez 

członków gangów i mafii, którym udało się ujść z życiem z konfrontacji z nim, a dyktowany jest on 

niezależną od dystansu, nieprawdopodobną wręcz celnością jaką mściciel wykazuje podczas 

strzelanin. Scope zalazł za skórę Syndykatowi i gangom wystarczająco mocno by być osobą pilnie 

poszukiwaną przez te organizacje. Nie inaczej wygląda jego relacja z władzami – zabijając nawet 

drobnych kieszonkowców czy cudzołożników zyskał u Ulicznych Oficerów status niebezpiecznego 

świra, którego należy jak najszybciej odnaleźć i utemperować.  

Nikt nie wie jak Scope wygląda, jako że swój standardowy ubiór wojskowy w jakim się nosi, 
uzupełnia o czarną kominiarkę z której wyzierają jedynie jego oczy. Ci, którzy stanęli z nim 
twarzą w twarz, twierdzą że z jego oczu bije szaleństwo i nienawiść. Te same osoby mówią że 
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zamiast odpowiadać na ich pytania, Scope ciągle tylko bełkocze coś o „plugawym źle z 
bezdennych otchłani kosmosu, odbijającym się w twarzach złoczyńców”.  

Historia  

Simo Wesson – bo tak naprawdę nazywa się Scope – jest byłym komandosem, weteranem 
kilkudziesięciu walk z Hordą, jakie stoczył podczas służby na Cor. Kiedy po dziesięciu latach 
kariery wojskowej, armijni psycholodzy stwierdzili pogłębiającą się u niego chorobę 
psychiczną, dano mu wybór: transfer do wojsk stacjonujących wokół Czarnej Piramidy lub 
przeniesienie do cywila. Simo nie był głupi, słyszał to i owo o Piramidzie, wybrał więc drugą 
opcję. Scope nie miał żadnej rodziny a jedyną osobą z jaką utrzymywał kontakt był jego 
przyjaciel z lat szkolnych – pełniący wówczas funkcję Ulicznego Oficera w GEO-9, człowiek 
znany dziś jako Szalony Jake. Jake nie tylko nie miał nic przeciw przygarnięciu pod swój 
dach Sima, ale załatwił mu tez pracę strażnika w Zakładach Hetzera. Nie przeszkadzała mu 
lekka choroba psychiczna Wessona objawiająca się w postaci paranoi, i Jake często korzystał 
przy planowaniu akcji z rad świetnie wyszkolonego taktycznie Sima. Tylko raz poprosił 
swego przyjaciela o bardziej bezpośrednią pomoc w trakcie akcji. Ta jedna jedyna akcja, w 
której Jake i Simo mieli walczyć ramię w ramię, przyniosła zgubę dwójce przyjaciół – Jake 
oszalał, zamykając się we własnym świecie i staczając coraz niżej w hierarchii społecznej, zaś 
u Wessona wydarzenia których byli świadkami doprowadziły do ostatecznego pogłębienia się 
paranoi, każącej mu widzieć sługi Mrocznych Bogów w każdym złoczyńcy.  

Obecnie  

Kiedy Szalony Jake zamieszkał pośród ludzi z marginesu społecznego w Starych Dokach, 
Simo znalazł sobie kryjówkę w piwnicy opuszczonego bloku mieszkalnego w pobliżu 
Zakładów Hetzera. Dobrze zamaskował i zabezpieczył swoje nowe mieszkanie w którym 
spędza całe dnie, planując trasy nocnych wycieczek.  

Scope pożywienie zdobywa w legalny sposób – kupując je za pieniądze odbierane zabijanym 
przez siebie bandytom. Z kolei uzbrojenie, niezbędne w jego niekończącej się krucjacie, Simo 
bierze wprost z magazynów Zakładów Hetzera – potrafi dobrze wykorzystać wiedzę o 
słabych punktach systemu zabezpieczeń fabryki, nabytą w czasie gdy był tam strażnikiem.  

Ani Simo ani Jake nie powiedzą nikomu jaki charakter miała akcja w której postradali zmysły 
i co podczas jej wykonywania zobaczyli. Jednak ktoś uważny może wyciągnąć z ich bełkotu 
informację, że to co wyprowadziło ich poza skraj szaleństwa, znajduje się gdzieś w 
splątanych korytarzach Cmentarzyska.  

Ostatnimi czasy Simo miewa coraz częstsze zaniki pamięci, po których odzyskuje 
świadomość w różnych miejscach - nierzadko skąpany po łokcie we krwi, wśród upiornej 
scenerii brutalnie zmasakrowanych ciał przestępców.  

Plotki  

• Wiele osób twierdzi że The Scope to nie człowiek, ale demon służący Mrocznym Bogom, 
który zamieszkał w ludzkim ciele nieszczęśnika, którego ciało przejął.  

• Chodzą słuchy że w mieście niedawno pojawił się jeden z najlepszych płatnych morderców na 
Ash - człowiek nazywany Sculptorem. Są tacy którzy twierdzą że to Syndykat go wynajął, aby 
zlikwidował Scope ‘a który zbyt mocno dał im się ostatnio we znaki.  
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Wielebny Rufus 
Wielebny Rufus jest charyzmatycznym przywódcą Kościoła Dnia Ostatniego, działającego 
na terenie GEO-9.  

Historia 

Wielebny zaczął swoją karierę wraz z powołanym przez siebie Kościołem. Początkowo sporadycznie 

pojawiał się w przekazach Cortexowych, jednak z czasem coraz częściej głosił swoje płomienne 

kazania. Jego naturalna charyzma, połączona z dużymi umiejętnościami oratorskimi, spowodowała, iż 

wiele osób uważnie słucha, co ma im do powiedzenia. Nie jest znana dokładna liczba sympatyków 

Wielebnego, jednak władze uważają, że może to być kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców - głównie z 

okolic Podbrzusza. 

Rufus jest bardzo tajemniczą postacią i niewiele można o nim powiedzieć. Mimo iż bardzo 
często jest obecny dzięki Cortexowi w domach wielu osób, nie znaleziono jeszcze nikogo, kto 
spotkałby go osobiście. Władze i służby odpowiedzialne za spokój w mieście bardzo 
intensywnie poszukują śladów Wielebnego, jednak, jak na razie, bezskutecznie. Stworzony 
na potrzeby dochodzenia portret psychologiczny, określa go jako niebezpiecznego fanatyka, 
którego motywacją jest zmienić obowiązujący porządek społeczny. Wśród anonimowych 
zwolenników Kościoła Wielebny jest nazywany "głosem sumienia całej ludzkości".  

Obecnie działalność Wielebnego nie jest oficjalnie zabroniona, jednak powszechnie 
wiadomo, iż władze bardzo intensywnie go poszukują. Są tacy, którzy uważają, iż nie tylko 
władzom zależy na znalezieniu Rufusa.  

Plotki  

• Są tacy którzy uważają, iż Wielebny nie istnieje i jest tylko projekcją, która ma na celu dotrzeć 
do jak największej ilości ludzi i zbuntować ich przeciw władzy. Na to, kto za nim stoi, teorii 
jest wiele - jedni mówią, że korporacje, inni, że gangi, a jeszcze inni, że Pożeracz Światów.  

• Podobno kilka osób widziało personę przypominającą Wielebnego, kiedy wysiadała z drogiej 
limuzyny gdzieś w GeoCity.  

• Podobno Wielebny jest przywódcą grupy CortexCrackers i swoimi kazaniami próbuje 
odwrócić uwagę od zbrodniczej działalności cyfrowych terrorystów.  

Ray Jonesborow 
Szemrany uliczny prawnik, były adwokat usunięty dyscyplinarnie z palestry. Aktualnie 
zajmuje się udzielaniem porad prawnych za niewielką opłatą, poręczeniami majątkowymi, 
głownie związanymi ze zwolnieniem z aresztu drobnych przestępców.  

Ray zajmuje się również działalnością detektywistyczną tropiąc niewiernych małżonków i 
gromadząc materiał dowodowy do rozwodów. Jednocześnie Jonesborow regularnie 
współpracuje z lokalnymi mediami brukowymi GEO-9, sprzedając co pikantniejsze szczegóły 
prowadzonych spraw, co stoi w oczywistej sprzeczności z jakąkolwiek etyką zawodową.  



191 
  

191 
 

Hasło reklamowe Ray ‘a Jonesborow (gdyby jakieś miał) zapewne brzmiałoby - nie ma 
sprawy tak brudniej żebym się jej nie podjął - oczywiście za odpowiednim, umiarkowanym 
wynagrodzeniem.  

Powszechnie znane są kontakty Ray ‘a z Syndykatem, dyskusyjny jest jedynie ich charakter. 
Jedni twierdzą, że Ray opłaca się Syndykatowi w zamian za ochronę, inni że prawnik to szara 
eminencja Syndykatu w GEO-9.  

"Biuro" Raya znajduje się w Alejach Tygrysów, choć dawne znajomości prawnika wciąż 
zapewniają mu dostęp do lepszych dzielnic miasta. Adwokata najczęściej można spotkać w 
okolicy należącego do Ulicznych Oficerów, osławionego Posterunku 53.  

Plotki  

• Ray tylko udaje drobną płotkę, tak naprawdę jest mocno powiązany z Syndykatem i pełni 
funkcję jednego z rezydentów i rozjemców mafii w GEO-9 - czyni go to jednym z 
najważniejszych członków podziemia przestępczego w mieście. Istnieją spore szanse, że to 
sam Jonesborow rozsiewa takie plotki w celach marketingowych, oraz dla zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa.  

• Podobno podczas ostatniego śledztwa małżeńskiego Jonesborow zobaczył przypadkiem 
transakcję pomiędzy członkami jednego z gangów i kultystami mrocznych bogów. Po tym 
zdarzeniu zaginął słuch po Rayu. Jedni twierdzą, że ukrywa się, inni że dorwała go jedna ze 
stron podejrzanej transakcji.  

• Około dwóch miesięcy temu widziano Jonesborowa jak wchodził do Wieży nieskończoności - 
głównej siedziby Infinity na Ash. Co szczurzy exprawnik miałby robić w siedzibie Starca, tego 
nie wiadomo. Podobno na skutek wizyty Jonesborowa około 6 tygodni temu do GEO-9 
przysłano kilkuset najemników Lance Security Inc. Najemnicy, działający jakoby w imieniu 
Infinity, przeszukują najuboższe rejony Slumportu. Nie wiadomo czego szukają.  

• Wieść głosi, że Jonesborow został wydalony z palestry nie za pijaństwo, jak się powszechnie 
uważa, ale z powodu niepopularnych lewicowych poglądów politycznych i sprzeciwianiu się 
powszechnej korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Adwokat został wrobiony przez kolegów, 
Uliczni Oficerowie znaleźli go po anonimowym telefonie w pokoju jednego z tanich hoteli 
Smoczej Łaźni, wraz z martwą prostytutką. Sprawę zatuszował Syndykat, ale Ray stracił 
dożywotnio uprawnienia zawodowe.  
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Scenariusz 

Hablador de los Muertos  

Wprowadzenie  

Przygoda rozpoczyna się w mieście GEO-9 na planecie Ash, w układzie gwiezdnym Eclipse. 
Jeden z szemranych ubezpieczycieli statków handlowych – Goran Dragović - zwróci się do 
BG z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu losu zaginionego transportowca, który ubezpieczył. 
Gracze mogą dowiedzieć się o zleceniu w najbliższej knajpie, z tablicy ogłoszeń kapitanatu 
portu, dostać cynk od znajomych – szczególnie, jeśli są związani z półświatkiem, wreszcie 
mogą zostać zaczepieni przez samego Gorana Dragovicia jeśli posiadają odpowiednią 
reputację na danym terenie. Problem Gorana przedstawia się następująco – zgodził się, w 
zamian za 20% udziału w zyskach, ubezpieczyć pożyczkę pod zastaw transportera klasy 
Sectoral o dźwięcznej nazwie Hablador. Ubezpieczenie obejmuje wypłatę kwoty 500.000$ 
(tego oczywiście BG nie muszą wiedzieć) wierzycielom, którzy pożyczyli załodze 
Habladora pieniądze pod zastaw części statku. Ubezpieczenie zostało zawarte na wypadek 
gdyby transporter nie powrócił z misji. Pechowo dla Gorana, właśnie nastąpił taki wypadek i 
aktualnie ma on tydzień na wypłacenie jednemu z klanów Syndykatu okrągłej sumki. Problem 
jest tym większy, że zwabiony pokusą łatwego zysku, Goran sporo zaryzykował udzielając 
poręczenia pożyczki załodze Habladora. Równocześnie kilka innych nieudanych inwestycji 
spowodowało, że ewentualna wypłata odszkodowania za transporter pochłonie niemal cały 
jego majątek. Aby ratować biznes przed ruiną Goran poszukuje śmiałków, którzy mogliby 
odnaleźć statek i sprowadzić do portu w całości lub w części, aby odzyskać choćby część 
zainwestowanej kasy. Cały plan opiera się na zabezpieczeniu jakie zamontował Dragović na 
ubezpieczonym statku – chodzi o nadajnik podprzestrzenny, umożliwiający lokalizację 
Habladora. Ot tak, na wypadek gdyby np. załoga zamierzała zwiać nie płacąc mu. Zlecenie 
dla BG jest proste - mają odnaleźć i przyprowadzić do portu transporter niezależnie od 
przeciwności i stanu statku. Wynagrodzenie jest kwestią negocjacji, na początek Goran 
proponuje 20 000$ za zadanie, a w najlepszym razie BG uda się wynegocjować udział w 
kwocie uzyskanej ze sprzedaży statku (negocjacje są trudne albowiem Goran, jak mawia - 
„miękkim robiony nie jest”).  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dragovicia - Hablador to jednostka zmodyfikowana 
do prac związanych z odzyskiwaniem wraków z przestrzeni - ma zwiększoną rozdzielczość 
pasm sensorów. Podwieszony kontener został przerobiony na ładownię – zaopatrzono go w 
śluzę prowadzącą do statku, oraz wrota załadunkowe umożliwiającymi przenoszenie wraków 
bezpośrednio z próżni do ładowni Habladora, za pomocą zewnętrznych manipulatorów. 
Statek posiada fabryczne uzbrojenie. Zgodnie z ostatnimi wiadomościami, jakie Goran 
otrzymał dwa dni temu od kapitana Habladora – Jamesa Mboy, udało im się trafić „na żyłę 
złota”. Ostatni przekaz był utrzymany w euforycznym tonie, a kapitan informował, że już 
wkrótce wszyscy będą bardzo bogaci. Niestety nie chciał wyjawić żadnych dalszych 
szczegółów. Nadajnik podprzestrzenny Gorana pozwala na ustalenie koordynatorów skoku do 
Habladora, chociaż trudno orzec gdzie konkretnie znajduje się transporter, albo jak długo 
będzie trwał skok.  
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Skok w nieznane  

Goran oferuje (propozycja nie do odrzucenia) pomoc swego kuzyna Leo Kovacsa, który ma 
własny statek (bardzo dobry, co wielokrotnie podkreśli Goran) i może przerzucić BG do 
Habladora, a także podholować jednostkę do portu, jeśli będzie zbyt uszkodzona aby wrócić 
o własnych siłach – oczywiście nie za darmo, ale jako że Leo jest kuzynem Gorana, da BG 
specjalną zniżkę: całość transportu będzie ich kosztować jedynie 20% nagrody ustalonej z 
Goranem. Leo jest tylko przewoźnikiem, nie pomoże BG w badaniu Habladora, na dodatek 
ucieknie przy cieniu niebezpieczeństwa dla siebie lub statku. Statek znajduje się w porcie 
orbitalnym Vayas Point. BG mogą dostać się do portu z GEO-9 za pomocą kolei. Pomimo 
kwiecistych opisów Gorana BG zastaną we wskazanym doku nieco zdezelowany, a z 
pewnością wiekowy, statek transportowy klasy EAGLE. Na nieco przepalonym pancerzu 
można odcyfrować nazwę dumną nazwę - Slobodna Dalmacija. Przy wejściu do śluzy 
transportera oczekuje na BG jego równie dumny właściciel i kapitan Leo Kovač – niski 
szczupły mężczyzna, lat około 35. Dumna mina jasno wskazuje, że Leo jest przekonany o 
własnej wyższości nad takimi najmitami jak bohaterowie. Podczas rozmowy podkreśla jak 
wspaniałym okrętem (sic!) jest Slobodna - chociaż już gołym okiem widać, że czasy 
świetności statek ma dawno za sobą. Leo jest niezwykle drażliwy, a szczególnie uczulony na 
wszelkie uwagi a ‘propos swojego statku.. tfu, okrętu!  

Aleph- 8   

Podróż w podprzestrzeni trwa około 8 godzin. Po wyjściu z podprzestrzeni BG zostaną 
zawiadomieni przez kapitana Leo, iż poszukiwany transporter dryfuje na tle zielonkawej 
tarczy gazowego giganta. Po przeanalizowaniu widma pobliskich gwiazd, oraz 
przeskanowaniu pobliskiej przestrzeni okazuje się, że Hablador wisi w pobliżu gazowego 
giganta peryferyjnego systemu Aleph-8. System, w którym kończy skok statek Leo, składa się 
z niebiesko-białej gwiazdy typu F promieniującej niezwykle silnie w paśmie gamma. 
Pozostałe światy układu to niewielka skalista planeta orbitująca w odległości ok. 0.8 j.a. od 
gwiazdy, oraz duży glob o masie 1.8 masy Ziemi, znajdujący się w odległości ok. 1.5 j.a., 
posiadający trująca atmosferę i silną aktywność tektoniczną. Dalej jest już tylko gazowy 
gigant w odległości 5 j.a. od słońca układu, przy którym orbitują BG. Mniej więcej w połowie 
drogi pomiędzy orbitą wulkanicznej planety a gazowym gigantem, znajduje się gęste pole 
asteroidów - prawdopodobnie szczątki dwóch planet, które zderzyły się podczas formowania 
układu. Skan systemu wykazuje, że na jednym z księżyców gazowego giganta nazwanego 
Aleph-8.3, znajduje się niewielka kolonia górnicza (oficjalna nazwa księżyca to Aleph-8.3.9, a 
nieoficjalnie Barth Hole lub po prostu Hole). Barth Hole to księżyc wielkości 0.8 Ziemi, jego 
masa nieznacznie przewyższa masę naszej rodzimej planety, w związku z tym grawitacja na 
powierzchni wynosi około 1.3g. Hablador znajduje się w odległości 8 godzin lotu 
konwencjonalnego od Barth Hole. Pozostała część systemu Aleph-8 jest niezamieszkana. 
Transporter unosi się prawie nieruchomo w przestrzeni. Wszelkie próby komunikacji z 
jednostką spełzną na niczym. Dokładniejszy skan pozwoli stwierdzić że reaktor i jednostka 
napędowa Habladora są wygaszone. Niestety Dalmacija nie dysponuje systemami 
umożliwiającymi stwierdzenie, czy na pokładzie Habladora znajdują się istoty żywe. Po 
połączeniu kołnierzem cumowniczym statku Leo ze śluzą transportera, łączność bezpośrednia 
pozwoli potwierdzić, że system podtrzymywania życia transportowca działa bez usterek, a 
wnętrze statku wypełnia atmosfera nadająca się do oddychania.  
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Śluza  

Po otworzeniu zewnętrznych wrót śluzy BG zauważą leżące na podłodze ciało ciemnoskórego 
mężczyzny w kombinezonie roboczym. Wokół jego roztrzaskanej głowy rozlała się kałuża 
ciemnej zaschniętej krwi. W prawej ręce mężczyzna trzyma pistolet impulsowy. Na 
wewnętrznych drzwiach śluzy widać wydrapane w metalu litery – niestety BG nie są w stanie 
rozpoznać języka wiadomości. Wygląda jakby mężczyzna wydrapał te napisy a następnie 
zastrzelił się. Otwarcie wewnętrznych drzwi śluzy spowoduje atak kilku przerażających 
postaci na BG (po jednej na gracza plus przywódca). Napastnicy z pozoru przypominają 
istoty ludzkie, o dziwnie powykrzywianych kończynach i przekrwionych oczach. Z ich 
pokrytych pianą ust wyrywa się chrapliwe warczenie. Atakujący odziani są w kombinezony 
robocze, identyczne jak te które mają na sobie zwłoki w śluzie. Do ataku prowadzi je półnagi 
mężczyzna z głową, ramionami i torsem całkowicie pokrytymi grubą warstwą zielonkawej 
pulsującej masy - jakby zbitym kożuchem pleśni. Napastnicy są uzbrojeni w improwizowaną 
broń – kawałki rur, narzędzia w tym młoty itp., obrośnięty pleśnią przywódca dzierży w dłoni 
coś na kształt płonącego miecza (spawarka plazmowa). Wrota prowadzące do śluzy 
umożliwiają walkę wręcz tylko dwóch osób na raz. BG z tylnych szeregów nie będą mogą 
użyć broni dystansowej bez ryzyka trafienia osoby walczącej w pierwszym szeregu.  
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Po wygranej walce BG mogą dokonać bliższych oględzin pokonanych wrogów. Ciała nawet 
po zabiciu nadal poruszają się, sprawiając makabryczne wrażenie. Mięśniami trupów targają 
przypadkowe skurcze, jakby rażone prądem. Na plecach pokonanych można zauważyć, pod 
ubraniem, pulsujące zgrubienie wzdłuż kręgosłupa. Jeśli BG zdecydują się przeciąć ubranie, 
zauważą na plecach każdego z trupów pulsującą masę zielonkawej masy pseudopleśni 
wrastającej w plecy – ten widok wymaga testu Ducha – nieudany oznacza, że postać odczuwa 
nieopanowany strach i chce natychmiast uciekać z transportera (opanowanie strachu 
pochłania część jej uwagi, ma więc karę -2 do testów do momentu pozbycia się ciał, 

Zombie  

Cechy: Zręczność k6, Spryt k4, Duch k6, Siła k8, Wigor k8 
Umiejętności: Walka k6, Zastraszanie k6, Spostrzegawczość k4, Strzelanie k6, Rzucanie 
k6 
Tempo: 4 Obrona: 5 Wytrzymałość: 8  

Cechy specjalne:  

• Nieulękły: są odporne na Strach i Zastraszanie 

• Nieumarli: +2 do Wytrzymałości, +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje 

dodatkowych obrażeń 

• Słabość(plecy) – jeśli postaci uda się zajść potwora od tyłu i zadać mu cios w plecy, 

otrzymuje +3 do zadanych obrażeń 

Sprzęt: improwizowana broń k6  

Zombie przywódca  

 

Cechy: Zręczność k8, Spryt k4, Duch k6, Siła k8, Wigor k8 
Umiejętności: Walka k8, Zastraszanie k6, Spostrzegawczość k4, Strzelanie k6, Rzucanie 
k6 
Tempo: 4 Obrona: 6 Wytrzymałość: 8 

Cechy specjalne:  

• Nieulękły: odporny na Strach i Zastraszanie 

• Nieumarły: +2 do Wytrzymałości, +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie zadaje 

dodatkowych obrażeń, 

• Słabość(plecy) – jeśli postaci uda się zajść potwora od tyłu i zadać mu cios w plecy 

otrzymuje +3 do zadanych obrażeń 

• Pancerz +1 (porastająca ciało grzybnia amortyzuje częściowo ciosy) 

Sprzęt: spawarka plazmowa – płomień długości około 80 cm, obrażenia k8, pomija 
pancerz.  
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ewentualnie opuszczenia Habladora). Za śluzą znajduje się krótki korytarz w kształcie litery 
T - po lewej są drzwi na mostek, po prawej do klatki schodowej i dalej ładowni, oraz kwater 
załogi. Oświetlenie główne statku jest wyłączone, palą się tylko czerwone lampki oświetlenia 
awaryjnego, panuje półmrok, wypełniony czerwoną poświatą i cisza. Powietrze jest nieco 
stęchłe, zawiera ślad nierozpoznawalnego zapachu – przypominającego nieco woń rozkładu.  

Mostek  

Właz prowadzący z przedsionka na mostek jest zamknięty - prosty test Włamywania lub 
Wiedzy o komputerach pozwoli otworzyć elektroniczny zamek (na wypadek forsowania 
przez graczy rozwiązań siłowych – drzwi prowadzące na mostek są bardzo solidne ponieważ 
jest to ostatnie pomieszczenie, w którym może bronić się kapitan jednostki w przypadku 
buntu załogi). Po otworzeniu drzwi okazuje się, że na mostku jest cicho i pusto. Konsole 
sterowania są ciemne, jedynie kontrolki czuwania w stanie hibernacji mrugają zielono. 
Wszystkie systemy statku, poza podtrzymywaniem życia zostały wyłączone i zablokowane - 
są obecnie w stanie czuwania, aby je uruchomić należy znać hasło – które na marginesie jest 
banalne - jest nim imię żony kapitana Mboy`a - Maria (można je odnaleźć w jego kapsule, 
podpis pod jednym ze zdjęć lub wpis w dzienniku – patrz sekcja Kwatery załogi). Można 
oczywiście próbować włamać się do komputera, ale wymaga to trudnego (+2) testu Wiedzy o 
komputerach (BG mają 3 próby - nieudane oznaczają zablokowanie systemu). W porcie 
można wynająć hakera, który złamie zabezpieczenia za opłatą (ok. 200-300$) – potrzebne są 
tylko odpowiednie znajomości. Jeśli bohaterom uda się uruchomić systemy mostka mogą 
uzyskać następujące informacje:  

• 1.1 Diagnostyka zasilania transportera wykaże znaczne przeciążenie reaktora – ktoś 

najwyraźniej przekroczył dopuszczalne obciążenie głównego źródła zasilania – aktualnie 

reaktor znajduje się w stanie automatycznego odłączenia, ze względu na przegrzanie 

chłodziwa – obecny poziom temperatury chłodziwa przekracza o 30% dopuszczalną 

temperaturę rozruchu; zgodnie z prognozą systemów pokładowych chłodzenie w 

dotychczasowym tempie zajmie jeszcze około 8-10 godzin.  

• 1.2 Bliższe badanie napędu wykaże 100% sprawność systemów napędu konwencjonalnego, 

oraz poważne uszkodzenie napędu FTL, spowodowane przegrzaniem kondensatorów 

stabilizujących, oraz przepaleniem większości zabezpieczeń napędu podprzestrzennego - 

napęd najwyraźniej został poważnie przeciążony podczas skoku FTL na odległość 

przekraczającą maksymalny zasięg transportera.  

• 1.3. Nawigacja – logi z komputera nawigacyjnego wyglądają na uszkodzone i częściowo nie 

dają się odczytać - w warunkach polowych nie ma możliwości zdiagnozowania usterki i 

ewentualnego odzyskania uszkodzonych danych. Dostępne zapisy wskazują na skok 

Habladora z portu z którego przybyli BG do nieznanej lokacji, a następnie serię skoków do 

nieustalonych lokacji zakończoną w systemie Aleph-8. Wszystkie pozostałe zapisy zostały 

usunięte.  

• 2.1. Dziennik pokładowy – zawiera kompletnie nieczytelne dane, ciężko powiedzieć czy są 

uszkodzone czy zaszyfrowane – po odszyfrowaniu danych w porcie (lub bardzo trudny test 

Wiedzy o komputerach), można przejrzeć zapis z kamer pokładowych – ukazują całą historię 

przyjęcie na pokład kapsuły ratunkowej 46 godzin temu do ładowni, prace przy demontażu 

kapsuły w ładowni, wybuch pleśni z kabiny kapsuły, zarażenie jednego z członków załogi, 

próby ratowania zakażonego w ambulatorium, zakażenie pozostałych członków załogi 

Habladora z wyjątkiem kapitana, który przebywał na mostku i nie miał kontaktu z pierwszym 

zakażonym, atak zakażonych na kapitana, który ostatecznie zdołał schronić się w śluzie, 

powolne wyskrobywanie napisów na drzwiach śluzy przez kapitana, strzał w głowę, niemal 

nieruchome oczekiwanie zarażonych przed śluzą na otwarcie wewnętrznych wrót, następnie 
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zapis urywa się. Brak wcześniejszych zapisów – prawdopodobnie uszkodzenie nośnika 

podczas przeciążenia reaktora.  

• 3.1. Komunikacja i sensory – podobnie jak w dzienniku pokładowym kompletny chaos, jedyna 

dostępna informacja to fragment wiadomości otrzymanej transmisji podprzestrzennej – "… 

jestem uwięziona na statku EUSS New…potrzebuję pomocy... rezerwy systemu 

podtrzymywania życia na wyczerpaniu... liczne uszkodzenia statku spowodowane przez... 

brak środków dla opanowania sytuacji. Dotychczasowe próby zawiodły... Mayday, mayday 

tu... ze EUS... potrzebuję natychmiastowej pomocy. Do wszelkich jednostek mogących 

odebrać ten sygnał... podaję aktualną pozycję i podprzestrzenny wektor podejścia [tu 

następuje zakodowana seria danych wskazujących pozycję nadawcy]". Zgodnie z danymi w 

komputerze, wiadomość została otrzymana 53 godziny temu.  

Klatka schodowa  

Krótki wąski kanał zaopatrzony w drabinkę prowadzącą na niższy pokład. Na dolnym końcu 
dwa włazy - do kwater załogi, oraz pomieszczenia technicznego połączonego śluzą z 
ładownią. U dołu klatki schodowej, w ścianie widać terminal automatycznej kuchni.  

Kwatery załogi  

Za włazem prowadzącym do kwater znajduje się krótki korytarzyk z kapsułami mieszkalnymi 
załogi – widać 8 kapsuł sypialnych dla członków załogi. Kapsuły sypialne są standardowe – 
plastmetalowe trumny o długości 2.7 metra i przekroju 1x1 m. Na suficie każdej kapsuły 
znajduje się standardowy uniwersalny wyświetlacz, podłączony do jednostki centralnej statku, 
oraz niewielki projektor holograficzny służący do wyświetlania hologramu klawiatury lub 
niewielkich animacji (w sześcianie o boku 0.6 m). Tylko część kapsuł zawiera osobiste rzeczy 
załogi – wydaje się, że tylko one były zamieszkane. Wśród porozrzucanych w kapsułach 
gratów można naleźć - moduły pamięci z filmami, muzyką etc., holoramki na ścianie 
przedstawiające rodziny, dziewczynę etc., zdjęcia rozebranych pań, kolekcja niewielkich 
próbek skał zamkniętych w polimerowych sześcianach, porozrzucane fragmenty garderoby 
itp.  

W jednej z kapsuł na ścianach widać kilka holoramek przedstawiających mężczyznę, którego 
zwłoki BG znaleźli w śluzie, w towarzystwie atrakcyjnej blondynki. Po pobieżnym 
przeszukaniu kapsuły można odnaleźć schowek (łatwy do zauważenia, drzwiczki nie są 
zablokowane), a w nim dwa magazynki do pistoletu impulsowego, zakodowany terminal 
osobisty oraz moduł płatniczy z niewiadomą ilością kredytów - ta kapsuła mieszkalna 
najwyraźniej należała do kapitana. Znaleziony terminal zawiera pamiętnik kapitana – wciąż 
wspomina o nim o swojej żonie Marii – może to pomóc odgadnąć hasło do komputera na 
mostku. Ilość kredytów znajdujących się w module pozostawiam do oceny MG – mogą być 
pomocne w częściowym spłaceniu Gorana po zakończeniu misji i przejęciu statku. W 
pozostałych kapsułach, poza niewiele wartymi gratami, nie ma nic wartościowego (chociaż 
pozostawiam to do oceny MG – mogą tam się znajdować przedmioty stanowiące zahaczki do 
innych przygód). Jedna z kapsuł mieszkalnych jest przerobiona na ambulatorium pokładowe – 
zawiera zestaw autodoktora, oraz moduł stazy umożliwiający zamianę kapsuły w hibernator – 
gdyby przypadek medyczny był zbyt skomplikowany dla automeda, pacjenta można zamrozić 
i w stanie głębokiej hibernacji przewieźć do placówki medycznej. Jest to wysoce ryzykowna 
operacja (10% hibernacji nie udaje się u zdrowych ludzi, w przypadku rannych poziom 
ryzyka rośnie odpowiednio do stopnia uszkodzeń organizmu), ale w pewnych wypadkach to 
jedyna opcja. Wewnątrz kapsuły ambulatoryjnej znajdują się pokrwawione szmaty – są to 
fragmenty kombinezonu roboczego używanego na pokładzie, automed jest uszkodzony – ktoś 
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z ogromną siłą powyginał jego ramię, w całej kapsule widać wgniecenie w ścianach 
wskazujące na silne uderzenia. Ściany są również w kilku miejscach zbryzgane krwią. Na 
końcu korytarzyka w kwaterach znajduje się „mikroskopijna” łazienka zaopatrzona w toaletę i 
prysznic.  

Pomieszczenie techniczne i śluza do ładowni  

Pomieszczenie techniczne jest ciasne (jak niemal wszystkie na tym statku), zaprojektowane 
maksymalnie funkcjonalnie. Na ścianach znajdują się stojaki z czterema używanymi 
kombinezonami próżniowymi, oraz szafki z różnorakim sprzętem (przeznaczonym głównie 
do cięcia próżniowego). Kombinezony są ciężkimi modelami roboczymi – wyposażonymi w 
liczne złącza dla narzędzi, wewnętrzne zasilanie, oraz serwomotory wzmacniające siłę 
użytkownika – noszący je ma +2 do Pancerza oraz o jedną kostkę Siły więcej niż wynika z 
jego wrodzonej cechy, niestety sprzęg siłowników jest dla osoby nieprzyzwyczajonej trudny 
do opanowania – każdy z graczy ma o jedną kostkę słabszą Zręczność przy wszelkich 
czynnościach, a przy czynnościach wymagających szczególnej precyzji (jak np. naciśnięcie 
przycisku przystosowanego dla ludzkich dłoni) otrzymują dodatkowo modyfikator -1 do testu. 
Kombinezony posiadają system podtrzymywania życia wystarczający na około 10 godzin, 
oraz zapas energii na 30h zasilania siłowników, użycie narzędzi zasilanych przez kombinezon 
takich jak precyzyjne przecinaki plazmowe czy hydrauliczne rozwieraki wyczerpuje energię 
dużo szybciej. Na podłodze pomieszczenia leży rozpruty kombinezon – jest precyzyjnie 
porozcinany (załoga wydobyła z niego swojego kolegę w trybie ekspresowym w celu 
udzielenia mu pomocy medycznej), obok na podłodze wala się hełm próżniowy który ma 
całkowicie zniszczony wizjer – wygląda na oblany i stopiony kwasem, co jest dziwne, biorąc 
pod uwagę wytrzymałość materiału z którego wykonano kombinezony robocze. Kontrolki 
kombinezonów na stojakach wskazują, iż poziom naładowania baterii jest na wyczerpaniu i 
wynosi od około 3 do 5 procent mocy maksymalnej – przypominam, że na statku panuje 
półmrok i działa tylko oświetlenie awaryjne z powodu automatycznego odłączenia reaktora.  

UWAGA:  Jeśli BG weszli do Habladora przez ładownię, to w tym pomieszczeniu zaatakują 
ich zombie. Pomieszczenie jest na tyle szerokie, że mogą tu jednocześnie walczyć cztery 
osoby.  

Ładownia  

Wskaźniki umieszczone w ścianie śluzy prowadzącej do ładownik wskazują, iż wewnątrz jest 
atmosfera nadająca się do oddychania. Już po otwarciu wewnętrznych drzwi śluzy BG 
odczują silne wstrząsy powodowane przez coś wewnątrz ładowni. Wygląda tak jakby coś 
bardzo ciężkiego co jakiś czas uderzało, lub ocierało się, o właz śluzy od strony 
pomieszczenia.  

Po otwarciu wewnętrznego włazu, wewnątrz ładowni widać uszkodzoną i częściowo 
rozmontowaną kapsułę ratunkową (dość dziwnej konstrukcji). BG nie będą mieli czasu na 
przyglądanie się szczegółowo pojazdowi, albowiem zza niego wynurzy się ogromna masa 
pulsującego obrzydlistwa wysokości około 3 metrów. Zbita pulpa oślizgłej pulsującej pleśni. 
Zatęchły nierozpoznawalny zapach wyczuwalny na całym statku tutaj jest wręcz 
obezwładniający. Z masy błyskawicznie wykształcą się macki i popełzną w kierunku BG. 
MG ma pełną swobodę przy kreowaniu opisu tego monstrum – jest to wielka bryła plazmy 
obrośnięty pleśnią; bezkształtna masa zdolna morfować swoje ciało w dowolny kształt – 
macki, wypustki itp. Taka pokryta pleśnią pulsująca ameba. Należy podkreślać, że BG 
odczuwają silny strach i obrzydzenia na widok tego przeciwnika – należy wykonać test 
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Ducha, przy czym nieudany oznacza modyfikator -1 do wszystkich testów, do momentu 
pokonania pleśnioplazmoida. Jeśli któryś z gracz już wcześniej oblał test Ducha przy walce z 
zombie, ma modyfikator -1 do testu Ducha w tym teście, zaś oblanie go oznacza że należy 
rzucić kością k6 (wynik 1-3 - postać wpada w Berserk i atakuje na oślep [patrz: Przewagi w 
podręczniku SWEPL]; 4-6 - postać wpada w chwilowy obłęd wywołany paniką – kontrolę 
nad BG przejmuje MG [po walce – jeśli przeżyje - może za pomocą udanego testu Ducha 
odzyskać panowanie nad sobą, będzie jednak roztrzęsiony, co oznacza modyfikator -1 do 
wszystkich testów Ducha przez kilka dni]).  

 

 

 

Pleśnioplazmoid 

 

Cechy: Duch 12k, Siła 12k+2, Spryt k4(Z), Wigor k12, Zręczność k4 
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Walka k8 
Tempo: 4 Obrona: 56 Wytrzymałość: 10  

Cechy specjalne:  

• Galaretowaty - modyfikator +2 do wyjścia z Szoku, ignoruje modyfikatory za Rany, 

odporny na choroby i trucizny;  

• Morficzne macki - Pleśnioplazmoid wytwarza po jednej wypustce na każdego bohatera - 

może atakować wszystkich bez kar do testów walki  

• Przerażający - Ktokolwiek zobaczy tę istotę musi wykonać test Odwagi (patrz: Strach, str. 

82 SWEPl);  

• Nosiciel - nieudany test Wigoru po zadaniu rany oznacza, że postać jest zainfekowana 

zarodnikami Pleśnioplazmoida - co 6 godzin musi wykonywać test Wigoru (nieudany 

oznacza że otrzymuje poziom wyczerpania a kolejne testy odbywają się z odpowiednimi 

modyfikatorami za poziom wyczerpania i inne okoliczności), jeśli postać zostanie 

wyeliminowana przez wyczerpanie - umiera, a po kilku godzinach powstaje jako zombie 

(marionetka sterowana przez pasożytniczego grzyba rosnącego na jej ciele). Udany test 

Wigoru zatrzymuje infekcję - następny rzut za 12 a nie 6 godzin, przebicie w teście 

oznacza, że organizm zwalczył zarodniki; pomoc medyczna i odpowiednie środki 

(lekarstwa, naświetlanie itp.) medyczne pozwalają na wykonanie kolejnego testu bez 

oczekiwania i dodają modyfikatory do rzutu - odpowiednio do skuteczności środka - do 

oceny MG (polanie rany spirytem +1, podanie silnego środka grzybobójczego +3, leki 

nanotechnologiczne +5 itd.).  

• Słabość (ogień) - obrażenia od ognia zadają Pleśnioplazmoidowi 2x większe obrażenia i 

ignorują pancerz.  

Po śmierci Pleśnioplazmoid błyskawicznie rozkłada się nie pozostawiając żadnych 
śladów.  
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BG mają kilka opcji postępowania z Pleśnioplazmoidem - kilka przykładowych opcji poniżej:  

• Mogą próbować wyrzucić przeciwnika w przestrzeń przez wrota załadunkowe przy użyciu 

potężnych manipulatorów hydraulicznych znajdujących się na zewnątrz statku – w tym celu 

muszą odwróć uwagę istoty na czas potrzeby dla otwarcia wrót i przejąć kontrolę nad 

manipulatorami, zmusić/wywabić przeciwnika w pobliże wrót, a następnie schwycić 

mechanicznymi ramionami. Schwycenie i wyrzucenie będzie wymagało przeciwstawnego 

testu Siły istoty przeciwko Zręczności postaci obsługującej konsolę - pozostali BG mogą 

pomagać rąbiąc pseudomacki przeciwnika, którymi ten będzie trzymał się pokładu.  

• Mogą próbować podpalić potwora – w tym celu można użyć paliwa do przecinarek i 

spawarek plazmowych znajdujących się w pomieszczeniu technicznym – problemem jest 

jednak niebezpieczeństwo pożaru.  

• Mogą odrzucić cały moduł ładowni – wymaga to testu umiejętności Wiedza (komputery) 

wykonanym na terminalu w śluzie ładowni – ładownia to nic innego jak podwieszony do 

statku standardowy kontener transportowy. Stracą w takim wypadku całą zawartość ładowni 

– pytanie co na to Goran i jego obecny na miejscu akcji kuzyn Leo.  

• Mogą próbować użyć jakoś siły kombinezonów roboczych do wyrzucenia potwora – 

przypominam tylko że zapasy ich energii są na wyczerpaniu.  

• Mogą użyć broni plazmowej lub zapalającej – o ile taką posiadają – z zastrzeżeniem o 

niebezpieczeństwie wzniecenia pożaru w ładowni.  

• Mogą wreszcie nic nie robić, zablokować śluzę do ładowni, przywieźć istotę ze sobą do 

Gorana i próbować sprzedać go wojsku lub innej tajnej organizacji, czy korporacji – primo: 

muszą mieć znajomości (to może udostępnić im za opłatą Goran), secundo: co dalej stanie się 

z Pleśnioplazmoidem (może wydostanie się na zamieszkanej stacji? Może BG zostaną 

poproszeni o pomoc w opanowaniu sytuacji, w sposób mniej lub bardziej grzeczny). Pamiętać 

należy, co z pozostałą zawartością ładowni? W przypadku sprzedania istoty z kontenerem, BG 

nie będą mieli dostępu do poniższych przedmiotów.  

Archaiczna kapsuła ratunkowa  

Po pokonaniu Pleśnioplazmoida (w ten czy inny sposób) można dokładnie rozejrzeć się po 
ładowni. Centralne miejsce zajmuje rozbebeszona kapsuła ratunkowa - test Wiedzy ogólnej 
pozwoli stwierdzić, że jest ona nietypowej konstrukcji (podczas gdy kapsuły ratunkowe, ze 
względów bezpieczeństwa i łatwości obsługi są niemal zawsze standaryzowane). Test 
bardziej szczegółowej Wiedzy (Budowa statków kosmicznych lub Historia) pozwoli 
stwierdzić, na podstawie materiałów użytych do budowy i pewnych rozwiązań 
konstrukcyjnych, iż jest to niezwykle wiekowa konstrukcja, najprawdopodobniej wręcz 
starożytna. Oznaczenia na kapsule wskazują, iż pochodzi ona ze statku EUSS New Hope. 
Wewnątrz kapsuły spoczywa ciało mężczyzny w stanie całkowitej mumifikacji. Systemy 
kapsuły są nieaktywne, a dokładne badanie wykaże brak zasilania – jest to kawał złomu o 
niewątpliwej wartości historycznej, cenny dla kolekcjonerów. Mężczyzna z kapsuły jest 
ubrany w kombinezon z metalicznego materiału – wygląda na kombinezon pilota, choć jest 
zupełnie odmienny od współczesnych. Kombinezon zawiera liczne zawory i wtyki 
niewiadomego przeznaczenia – niepodłączone do urządzeń kapsuły. Na piersi mężczyzny 
spoczywa hełm z szerokim wizjerem oraz niewielka tabliczka z plastmetalu z wyrytą 
inskrypcją. Ktoś obdarzony wiedzą medyczną może stwierdzić, np. po układzie zwłok w 
kabinie kapsuły ratunkowej, iż pasażer prawdopodobnie nie wszedł do niej sam lecz został do 
niej włożony - nieprzytomny lub martwy.  

• Inskrypcja jest zapisana w dziwnym języku – dopiero studia w dobrze zaopatrzonej bibliotece 

ośrodka uniwersyteckiego (test Wyszukiwania) pozwolą stwierdzić, iż jest to jeden ze 

starożytnych, wymarłych już, języków używany na kolebce ludzkości - Ziemi.  
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Zakończenie  

Po pokonaniu Pleśnioplazmoida BG przejmę kontrolę nad Habladorem. Mają co najmniej 
kilka opcji. Jeśli uda im się odblokować komputer na mostku, mogą zerwać umowę z 
Goranem, przejąć statek i spróbować umknąć Leo (patrz: zasady pościgu w SWEPl). 
Następnie próbować uzyskać pomoc w naprawie napędu FTL i usunięcia lokalizatora 
podprzestrzennego w pobliskiej kolonii górniczej na Barth Hole (czy im się powiedzie, to już 
temat na osobną opowieść). Mogą, zgodnie z umową, wrócić dzięki pomocy Leo do Gorana i 
zaproponować mu wykupienie statku (Goran będzie żywo zainteresowany, jako że 
prawdopodobnie nie uzyskałby 500k$ od ręki za statek – ale cena wykupu to 450k$ [po 
negocjacjach można to rozłożyć na raty - ile i jakie to już zależy od MG]; proponuję aby 
kwota potrzebna na wpłatę rat za pierwsze 3 miesiące, była na znalezionym w kabinie 
kapitana Habladora module płatniczym – w ten sposób BG zyskają na początek trochę czasu 
niezbędnego do zgromadzenia kasy na pozostałe spłaty). Wreszcie, BG mogą wziąć 
wynegocjowaną nagrodę od Gorana i pójść swoją drogą.  

 

 
 

 

 

 


