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Wszystkie drogi prowadzą
do Detroit
Do Detroit prowadzi kilka mniej lub bar-

dziej uczęszczanych tras.

Od strony zachodniej, z Grand Ra-

pids przez Bricktown, wiedzie między-

stanowa 96. Droga prowadzi przez stre-

fę Sand Runnersów, potem granicą z

Camino Real aż do Downtown.

Druga droga od zachodu jest mniej

uczęszczana i mniej bezpieczna. To 14-

tka z Ann Arbor, biegnąca przez strefę

Parkerów i przy granicy Camino łączą-

ca się z 96.

Możesz też spróbować szczęścia na

międzystanówce 94, wiodącej z Chica-

go przez Ann Arbor, do Detroit prowa-

dzącej przez tereny niczyje, ale nie ra-

dziłbym, bo to epicentrum wybuchu

bomby atomowej. Nawet jeśli droga nie

jest zniszczona, wrócisz z niej jako zu-

pełnie inny człowiek, he, he.  Droga ta

wychodzi po drugiej stronie Detroit i

prowadzi na północ - do New Baltimore,

a wybierzesz się nią, jeśli chcesz do-

trzeć do Nowego Jorku.

Z północnego zachodu wiedzie 75-ta

międzystanowa, najbardziej niebez-

pieczny wjazd do Detroit, bo biegnący

przez strefę Gas Drinkers. Tylko dla

prawdziwych desperado. Normalni lu-

dzie korzystają z wjazdu północno-

wschodniego. Zresztą, czego ktoś nor-

malny może szukać na północny zachód

od Detroit?

Najbardziej uczęszczana ze wszyst-

kich dróg do Detroit to chyba ta z połu-

dnia, z Toledo. Nosi numer 75 i biegnie

przez strefę Huronów, brzegiem Detro-

it River i prowadzi wprost do centrum.

Aha, pamiętasz tą poprzednią, 75-tą z

północy? To ta sama, prowadzi dalej na

południe i już za miastem dobija wła-

śnie do 272.

Nie przejmuj się tymi wszystkimi

numerkami i nazwami gangów, których

jeszcze nie znasz. Pobędziesz trochę w

mieście i od razu pojmiesz kto jest kto

i dlaczego jedni są bardziej niebezpiecz-

ni niż inni. Wielu na początku nie kuma

nic, a po niedługim czasie może opro-

wadzać wycieczki i pokazywać - na lewo

Magiczna Szóstka, na prawo Ted Schultz

wcina ciacho; przed nami... cholera,

wczoraj jeszcze nie było tych trupów.

Spokojnie - nim wtarabanisz się do

miasta i natkniesz się na Gas Drinkers

albo Parkerów, musisz przejechać przez

hektary zadupia. Czy jedziesz z połu-

dnia, czy z zachodu - w zasadzie nie ma

wielkiej różnicy. Będziesz mijał wiochy,

większe i mniejsze osady; pastwiska i

ruiny, mniej lub bardziej zorganizowa-

ne bandy, grupy handlarzy, karawany...

Im bliżej miasta, tym gęściej. Więcej

ludzi, więcej hałasu, więcej bryk na

drodze. W końcu pewnie miniesz kon-

wój z dużą ósemką - to karawana Ósmej

Mili, największej organizacji handlowej

Detroit. Znak, że jesteś blisko miasta.

A jak zaczną cię zaczepiać ludzie przed-

stawiający się jako policja Schultza, to

znaczy, że za rogiem już Downtown.

Sęk w tym, że czekają cię kilometry

jazdy przez ruiny i widok enklawy jest

zaskoczeniem. Ale wróćmy jeszcze na

moment do hektarów zadupia.

Na teranie miasta kilka głównych

dróg i trzypasmowych międzystanówek

jest przejezdna. Wszelkie drogi podrzęd-

ne lub drugiej kategorii, poza dojazda-

mi do ważniejszych obiektów, osiedli lub

dzielnic pozostawiono zagruzowane.

Skrzyżowania i ulice są częściowo za-

grodzone gruzem lub zwałami spalo-

nych w wybuchu samochodów, lecz w

przypadku dróg stanowych i między-

stanowych to rzadkość.

Jadąc ulicami Detroit widzisz zmie-

niające się krajobrazy, jednakże podob-

ne do siebie. Wypalone kwartały, stra-

szące dziurawymi ścianami i szkieleta-

mi wieżowców. Zrównane podmuchem

budynki, teraz kilkupiętrowe hałdy

okiem przybysza
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Przykładowe knajpy i noclegi przed Detroit:

Dom Neila
Przy południowej drodze, dwa dni od Detroit. Przybytek prowadzi niejaki Neil Żelazna Ręka. Gość mieszka
w niewielkim, zrujnowanym przez czas miasteczku na trakcie (stara autostrada biegnie oczywiście przez
środek ruin). Liczne tabliczki już kilometry wcześniej zapraszają do Domu Neila. To typowy dzisiejszy
motelik - jest tu sklep od siedmiu boleści i nocleg, także w miarę jadalne żarcie. Można też kupić trochę
paliwa, a woda ze studni jest za darmo. Oprócz Neila w domu mieszkają jeszcze trzy rodzinki i kilku ludzi
do pomocy. Stacjonują tu często strażnicy, zatrzymują się oczywiście karawany i wędrowcy. Neil ma dwa
samochody, którymi jeździ do Detroit po zapasy. W razie czego walczy Neil, jego trzej synowie i piątka
spośród miejscowych.

Nocleg kosztuje 10 gambli, tyle samo posiłek. We wspólnej sali - piątak. Za garażowanie samochodu
dodatkowy piątak. Samochodów ustawionych przed domem stale pilnuje dwóch ludzi. Aha, Neil ma drew-
nianą rękę, to taki hermetyczny żart.

Motel McDonalda
Trakt od południa, dzień drogi od Detroit. Motel jest prowadzony przez podejrzanego typka, Grega McDo-
nalda. To głowa niewielkiej społeczności - małej osady, złożonej z kilku domów i starej stacji benzynowej.
Motel ma wiele budynków, ale tylko jeden jest w miarę odremontowany. Mieści się w nim czternaście
pokoi, w tym kilka jako tako urządzonych. W pokojach można znaleźć masę pamiątek po starych cza-
sach, ale w większości to bezwartościowe śmieci - zdjęcia, zniszczone zabawki, maty i reprodukcje obrazów.
McDonald ma samochód i trochę broni. Gość dogaduje się w imieniu miejscowych z gangami z Detroit oraz
pertraktuje z wędrowcami, reszta farmerów tylko uprawia pola i hoduje bydło. Miejscowi robią też dosyć
podły alkohol z ziemniaków. McDonalnd płaci Kompanii Ósmej Mili i Schultzom za opiekę, więc strażnicy
i ludzie z ósemką na piersi zaglądają tutaj często. Jest tu też mały sklep, w którym można kupić sporo
ciekawych śmieci (pospolitych w Detroit). Coś jeszcze? Hmm... McDonald prowadzi też mini dom rozpusty,
wybór niewielki - jedna, niemłoda panna Sisi.

Nocleg kosztuje 7 gambli, ale w zimne dni w pokojach można zamarznąć. Żywność można kupić w
sklepiku, po cenach z autostrady i przyrządzić samemu. Godzinka zabawy z Sisi kosztuje 8 gambli, a cała
noc 15 gambli.

Hotel Schultza
Trakt od południa, dzień drogi od Detroit. Niewielki i schludny budynek, dobrze strzeżony i wyposażony
w nie lada wygody - bieżącą wodę na każdym z trzech pięter i kanalizację. Dla mnie tak właśnie wygląda
niebo. W środku jest czysto, ale ściany są gołe. Jedyny mebel to wypchany sianem siennik z twardym
wałkiem pod głowę i kocem z szorstkiej wełny. W całym budynku pachnie wapnem i środkami dezynfeku-
jącymi.

Interes prowadzi Kain. Gość hoduje zmutowane psy, które w razie czego pogonią największych twar-
dzieli. Pomaga mu trzech chłopaków i cztery dziewczyny. Ośmiu ludzi Schultza na straży budynku dyspo-
nuje bronią automatyczną i granatami.

Nocleg kosztuje, tylko się nie przestrasz, 50 gambli, czyli tyle co przeciętna spluwa. Rano dostaniesz
fasolę z mięsem i grzanki. Tak naprawdę za tą cenę kupujesz bezpieczeństwo. No i zapamiętasz sobie
Schultza jako faceta, który dba o porządek i komfort.

Dom Ósmej Mili
Trakt od zachodu, dzień drogi od Detroit. Sklep, nocleg, jedzenie, paliwo. Dom Ligi powstał obok uruchomio-
nej jakiś czas temu kopalni Macalpine, czyli biedaszybów, z których wykopuje się węgiel. Przesiadują tu
górnicy, strażnicy, na parkingu nieustannie stoją ciężarówki, przy których kręcą się kierowcy i robotni-
cy. Dużo tu też pieszych wędrowców. W Domu Ósmej Mili z reguły wszystkie pokoje są zarezerwowane dla
członków organizacji i ich współpracowników, jednak możesz tu załatwić wszystkie inne potrzeby, a
przede wszystkim dogadać się z szefem jakiejś karawany i wraz z nią ruszyć w dalszą drogę.

Obiad złożony z gotowanej kukurydzy i kaszy z gulaszem kosztuje tylko 4 gamble. Litr paliwa 8
gambli. W sklepie możesz kupić gotowe racje podróżne z suszonego i wędzonego mięsa oraz warzyw, jak
również części zamienne do samochodu. Ciekawostką są usługi miejscowego kowala, który może podkuć
konia za 40 gambli. To rozbój w biały dzień, ale gość jest monopolistą.

okiem przybysza
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Piętnaście lat temu na scenie Detro-

it pojawił się Ted Schultz - niespo-

tykana bystrość umysłu, umiejętność

wybiegania wyobraźnią o wiele dalej

niż inni, nieograniczona ambicja, żela-

zny charakter, bezlitosne zasady rzą-

dzenia, brak sumienia, charyzma... Fa-

cet szybko stał się numerem jeden w

mieście. Pomniejsze grupy gangów zwy-

czajnie wyrżnął, a najgłośniejszych, po-

jedynczych krzykaczy ubrał w betono-

we buty i wysłał na spływ do rzeki.

Potem skupił wokół siebie ważnych i

szanowanych ludzi i organizacje - nie

dając im zresztą zbyt dużego wyboru -

i zaczął rządzić.

Oparli mu się jedynie żołnierze z

Sand Runners, szaleni i nieobliczalni

Huroni, zorganizowani przestępcy z

przedwojenną tradycją Camino Real,

oraz Kompania 8 Mili, która była z po-

wyższymi mocno związana. Nie udało

mu się także przejąć na własność żad-

nej z dwóch Rafinerii.

Część jego ludzi nosi dziś gwiazdy „Po-

licja Miasta Detroit”, część to oddziały

straży pożarnej. Schultz ma najważniej-

szy głos w Lidze i Rafinerii. Rządzi

Detroit już 15 lat.

Schultz to eleganckie ubrania i sa-

mochody. Klasa i powaga. Surowość i od-

powiedzialność. To on zorganizował Ligę

i ustanowił nowe prawo Detroit i Radę.

Nie próbuj mu się stawiać. Jest poza

twoim zasięgiem.

Historia
Oficjalnie gang powstał w czerwcu 2036.

Ted dogadał się z pozostałościami poli-

cji: T. R. Douglasem, Mc Vincem i pozo-

stałą grupką zdeterminowanych i za-

wziętych sędziów,  a następnie wraz z

nimi rozpieprzył w drobny mak czte-

ry konkurencyjne gangi: Industries,

Lords of Detroit, Secunda Vida oraz the

Bust!. Można się dziwić, dlaczego gliny

zgodziły się współpracować z bandzio-

rem, jakim wtedy był Ted Schultz. Ja-

koś zdołał ich do siebie przekonać. Gdy

dziś idzie się przez Downtown widać,

że gliniarze się nie pomylili i postawili

na właściwego konia. Schultz to skur-

wiel, ale porządek umiał zaprowadzić.

Gliniarze nie mogą narzekać. Nikt nie

posprzątał by tu lepiej niż on.

Pozostałości z gangu Bustów! wciąż

działają w branży i pracują w różnych

grupach w ramach Ligi, a ci, którzy

przeżyli spośród Meksykańców z Secun-

da Vita zasilili umacniający się w mie-

ście Camino Real. Stąd wśród koloro-

wych taka nienawiść do Schultzów.

Mają prwatne porachunki z dawnych

czasów. Dwa pozostałe gangi zostały wy-

rżnięte do nogi, nie przeżył nikt z In-

Gangi rozbite przez Schultza w czerwcu 2036
Industries - okupowali pozostałości po zakładach przemysłowych na obrzeżach Detroit.
Lords of Detroit - grupa debili, której zabawą było rozwalanie wszelkich prób odbudowania władzy w
mieście. To była silna, duża banda popieprzonych anarchistów.
Secunda Vida - silna grupa Meksykańców, którzy zleźli się do miasta w ostatnich latach.
The Bust! - wesoła i duża grupa ekip rajdowych, dla której pracowali najlepsi mechanicy w mieście.
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schultzowie

Wstąp do policji!
Co musisz zrobić, żeby dostać się do zaszczytnej służby w Policji Miasta Detroit, dostać gwiazdę wpisaną
w otok z literami „PMD”, mieć wstęp do komisariatu w wieży Regana i pracować dla Schultza?

Po pierwsze, musisz pogadać z kapitanem Bauerem. Chętnych jest wielu, a miejsca wolne rzadko, więc
musisz się czymś mocno wyróżnić. Umiejętnością strzelania się nie przechwalaj, bo na to Bauer leje.
Świrów też nie trawi. Potrzebni mu są twardzi goście, którzy umieją przywalić, ale i wytrzymają codzien-
ną nudę. Czyli rozumiesz, umieją bić, ale nie lubią bić. Jeśli Bauer stwierdzi, że jesteś człowiekiem, jakiego
szukał, albo jeśli tydzień wcześniej jakiś furiat lub Moloch wytłukł mu ludzi - jesteś przyjęty. Bauer
pamięta czasy sprzed wojny, a czego nie pamięta, to sobie doczytał, więc czeka cię jeszcze złożenie
przysięgi służenia miastu i ochrony obywateli w obecności innych gliniarzy, a wcześniej jeszcze test
umiejętności walki - w razie, gdybyś wcześniej próbował wcisnąć kit.
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Sklep z bronią
„Parabellum”
To wizytówka Schultza i mekka dla

wszelkiej maści zabijaków. Niektórzy

ciągną do Detroit kawał drogi, by od-

wiedzić ów „raj” i wymienić uciułane

gamble na nowe, lepsze narzędzie pra-

cy. Sklep stworzono pod samym nosem

Schultza, na parterze wieżowca naprze-

ciw Ambasadora. Magazyny zajmują

niższe piętra i piwnice.

Na ścianach wystawiono prawdziwą

galerię giwer (oczywiście, nie załadowa-

ne). Możesz się tu zaopatrzyć w amuni-

cję, choć jest droga, pomarzyć o przy-

kręconych solidnymi śrubami do ścia-

ny snajperkach czy erkaemach, lub

oddać swoją broń do renowacji. Z wła-

ścicielem - starym, wąsatym Harrym

Cohenem możesz godzinami paplać o

polowaniach na mutki, o krwawych

przygodach w dzikim terenie, o dziw-

nych rodzajach broni. Im lepiej go po-

znasz, tym więcej serca włoży, by zała-

twić ci coś nawet z arsenału Schultza.

Cohen i jego pomagierzy są żołnierza-

mi Schultza, i nie raz brali już udział

w wyprawach.

Możesz tu także kupić rzeczy, wyra-

biane przez fachowców z Detroit: dobry

łuk, włócznię, amatorskie jednostrza-

łówki czy kiepskie naboje do niektórych

broni.

Aha, jeszcze jeno. Tu naprawdę nie

da się niczego ukraść.

Szklarz
Nie dam rady opowiedzieć o wszystkich

ludziach, którzy mieszkają w centrum,

to niemożliwe, wyremontowanych do-

mów i budynków jest całkiem sporo i

żyje tu masa ludzi, i to żyje na pozio-

mie! Wspomnę jeszcze o Szklarzu, bo to

fajny gość jest - skupuje szyby od lu-

dzi. Zawodowiec. Potem wprawia w bu-

dynkach - tak, jak każe pan MacNeil.

Jeśli masz stos potłuczonych odłamków,

Szklarz zrobi ci z tego witraże, hehe. A

jak nie masz na piwo - przejdź się po

ruinach, znajdź całą szybę i zanieś do

Szklarza (możesz dostać nawet 10 gam-

bli!). Ma zakład zaraz przy parku, po-

znasz po dużym szyldzie. Gość ma kosz-

marne poczucie humoru, wiecznie krą-

żące wokół przeciętych tętnic, wiec le-

piej uważaj, bo możesz dostać szoku,

jak usłyszysz jeden z jego dowcipów.

Fryzjer Tony
O kim tu jeszcze...? Psia krew, centrum

to śmietanka ludzi pracujących dla

Schultza, wypada wspomnieć o każdym!

Polecam odwiedzić Tonego, fryzjera sze-

fa, człowieka tak zaufanego, że jeździ

brzytwą po gardle Schultza. Gdy wyj-

dziesz z jego zakładu, nikt cię nie po-

zna, a Negocjacje na kilka dni podsko-

czą o punkcik w górę.

EXlusive Lombard
Kilka przecznic na południe od Eastern

Market znajduje się EXlusive Lombard,

najsłynniejszy lombard w Downtown.

Właścicielem jest jeden z najbogatszych

ludzi w Detroit, Paul Lidley, anglik. W
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Dzień powszedni na terenie Schultzów
1. Przejeżdża karawana czarnych wozów, coś się dzieje. Sam Schultz gdzieś jedzie, albo jego VIP.
2. Przez miasto wlecze się jedna z wielkich karawan z NY, Appalachów lub Teksasu.
3. Ktoś wprowadza się do budynku. Ruch, budowlańcy, gamble w postaci mebli, ciekawscy sąsiedzi.
4. Crash test. Ktoś za szybko jechał, czy może jakieś dupki z prowincji zapatrzyły się na miniówkę...?
5. Znana persona Detroit na ulicy. Jedna z gwiazd Ligi, VIP Schultza?
6. Ważny transport Schultzów, trasa zablokowana, ludzie z ciężką bronią blokują dzielnicę.
7. Bójka, młokosy gonią się przez miasto, po chwili interwencja policji.
8. Pożar lub niebezpieczna awaria gdzieś w dzielnicy. Brak prądu.
9. Mecz ulicznego kosza lub footskulla, tłum ludzi, emocje i krew.
10. Odszczurzacze uciekają z kanałów, ranni, walą za sobą w głąb kanałów miotaczami ognia.

schultzowie

Assasyni Schultza
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Gildia
Archeologów
W północnej części Downtown, przy

krzyżówce dróg M94 i 10 stoi kompleks

dawnego Uniwersytetu Stanowego Way-

ne. W jego pobliżu leżą istne skarbnice

wiedzy, zabezpieczane przez Archeolo-

gów i Schultzów. Muzeum Historyczne

Detroit, Międzynarodowy Instytut Miej-

ski, Biblioteka Publiczna, Nowe Centrum

Naukowe i Muzeum Historii Afroame-

rykańskiej Charlesa H. Wrighta. Nudy?

Może i nudy, ale stąd, z odzyskanych

twardych dysków, płyt i książek bie-

rze się wiedza pomocna w odbudowie

miasta. Jeżeli nie jesteś wielbicielem

lektur, to nie miejsce dla ciebie.

OK., będę się streszczał.

Budynki Uniwersytetu są siedzibą

Gildii Archeologów. Tak, żebyś wiedział

- cały Uniwersytet jest w gestii jajo-

głowych. Gildia Archeologów jest cał-

kiem liczna: jajogłowych jest coś koło

trzydziestu osób, a do tego dochodzą

jeszcze różni pasjonaci w stylu India-

ny Jonesa i Tomb Raidera. Tacy, co po

prostu lubią łazić po piwnicach z latar-

ką i wyciągać skarby. Nie wspominam

o najemnych zbirach, którzy odwalają

dla Archeologów brudną robotę - a to

trzeba kogoś odsunąć na bok, bo bloku-

je dostęp do terenów badań, a to znów

w kanałach zalęgło się jakieś paskudz-

two, a po co tracić na to Archeologów?

Archeolodzy z Detroit to najlepiej

zorganizowana obok Ligi Złomiarzy (z

Miami) grupa zawodowa w byłych Sta-

nach. Zajmują się szukaniem skarbów

sprzed wojny i interesujących gambli.

Niekoniecznie w ziemi: w niektórych

miejscach Detroit jest od groma wra-

ków, leżących całymi pokładami, jeden

na drugim - wymiecionych przez po-

dmuch nuklearnych wybuchów albo

poustawianych przez roboty z fabryk,

które nie miały już miejsca na składo-

wanie gotowych pojazdów na parkin-

gach. Nie wspominając już o zawalonych

supermakertach, domach handlowych

lub biurowcach, w których tunelach

kryją się prawdziwe bogactwa. To źró-

dło wszelakich dóbr - elektroniki, silni-

ków, części samochodowych, ubrań,

szkła oraz metalu, ogromnej ilości me-

talu. No i lekarstw, oczywiście.

Co prawda na początku,  jakieś dwa-

dzieścia i więcej lat temu każdy w De-

troit szabrował co się dało na własną

rękę, ale ekipa Montany wpadła na

pomysł wyręczania gangów w tej nie-

wdzięcznej robocie. Na początku nie

każdemu podobała się konkurencja ze

strony jakiejś tam Gildii, ale po jakimś

czasie - przeplatanym wymianą cięż-

kich, dziurawiących i wybuchających

argumentów - Gildię pozostawiono we

względnym spokoju, co więcej, więk-

szość gangów zabiega o jej usługi.

Archeolodzy to głównie ludzie spoza

gangów. Archeologów przedwojennych

jako takich tam nie ma, może oprócz

ich szefa, Montany Johna. Montana to

gość, który przed wojną miał za zawód

grzebanie w ziemi za starymi gnatami

i skorupami, a rządzenie Gildią idzie

mu całkiem nieźle, jak widać. Szkoli

ludzi, którzy nigdy nie byli archeolo-
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Tereny Ligi
Mechstone
W 2012 roku General Motors za olbrzy-

mią kasę wybudowało w centrum mia-

sta potężną fabrykę. Był to wałek stu-

lecia, olbrzymia kasa i popis potęgi

korporacji, która walczyła o pozycję na

rynku. Ta fabryka miała być pokazem

możliwości firmy. W pełni zautomaty-

zowana, nieszkodliwa dla środowiska,

postawiona w samym centrum miasta

- po to, by każdy mógł wiecznie naty-

kać się na potężne logo GM.

Kupa kasy w reklamę. Cóż, kontro-

wersyjny pomysł, ale faktycznie, sprze-

daż im skoczyła. Jak już postawili tą

fabrykę w środku miasta, ludzie jakoś

przyzwyczaili się do marki. W końcu

ją nawet polubili.

No a potem, wszystko się zesrało.

Teraz pozostałości potężnej hali za-

mieniono w Mechstone. Miejsce, gdzie

żyją Ligowe ekipy. Są tu knajpy, prysz-

nice, prąd, ogrzewanie, wszystko czego

potrzeba, by w spokoju żyć. Możesz spo-

tkać Jay, Patti, Franka i setkę innych

sław Ligi. Ludzi, którzy są symbolami

Detroit.

Tak bracie, obaj wiemy, że to miesz-

kańcy Mechstone rozsławili nasze mia-

sto, a nie Schultz i jego sprzątaczki...

Hala
Mechstone to najniezwyklejsze miejsce

świata. No, może jest jeszcze kilka bar-

dziej porąbanych miejsc, w końcu świat

po wojnie trochę się porąbał. W każ-

dym bądź razie Hala Mechstone należy

do czołówki - na przestrzeni ładnych

paruset metrów kwadratowych znajdu-

je się skomplikowana konstrukcja z

klatek. Każda klatka to garaż - a tych

garaży jest tu sporo ponad sto, a po-

nieważ ludzie w Mechstone muszą ja-

koś żyć - żyją nad swoimi garażami.

Klatki są piętrowe. Wielopiętrowe, moż-

na rzec - jedna na drugiej. Klatka na

parterze to garaż, klatka na górze to

magazyn narzędzi i części, klatka wy-

żej jest miejscem do chlania piwa, klat-

ka jeszcze wyżej sypialnią... Wiesz, każ-

dy urządza się jak chce, ale schemat

raczej jest stały.

Klatki są poobijane blachą (kolejny

dodatek do NS, gdzie występuje Blacha.

Co za gość!) z różnych bryk, więc całość

wygląda kolorowo i różnorodnie. Tu ścia-

na klatki ma dospawany bagażnik z

Forda, tam dach z jakiegoś Tira, gdzieś

jeszcze dach to skomplikowana konstru-
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- Flaszka pusta...
- Ja pierniczę, już się skończyła?!
- Mała jakaś była. Wkurzają mnie takie małe butelki. Jeden obieg i już pusta! Nie no, serio się

wkurzyłem.
- Ciekawe kto wymyśla takie małe flaszki. Mam ochotę mu przywalić.
- To pewnie Schultz i te jego mądrale! Ale mnie ten facet wkurza! W zeszłym tygodniu czarne auto

prawie potrąciło moją siostrę. Idziemy bić Schultzów!
- Spoko. Skoczę po łomy i zwołam jeszcze chłopaków.
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Greektown
Na koniec opowiem ci o najważniejszym

miejscu w strefie - bazarze Greektown.

Oryginalne Greektown znajduje się na

terenach Schultza. To przedwojenne

centrum handlowe. W dawnych czasach,

kiedy w Detroit walki trwały bez prze-

rwy i sytuacja nie była tak stabilna

jak obecnie, Ted wyrzucił stamtąd Hu-

ronów, posyłając za nimi trochę kulek,

żeby wskazywały drogę do nowego miej-

sca. Wyparty z centrum gang zabrał ze

sobą nazwę bazaru i przeniósł interes

na nowe tereny. Obecnie Greektown jest

największym obok Giełdy Ligi bazarem

w Detroit. Handluje się tutaj wszyst-

kim - wiele sklepów prowadzą członko-

wie Ligi Złomiarzy i Łowcy. Żywność,

elektronika, części zamienne, przedmio-

ty sprzed wojny, ubrania, broń, pance-

rze. Oprócz tego usługi - dziwki, ślusa-

rze, tragarze. Na każdym kroku domo-

rośli kucharze próbują wcisnąć człowie-

kowi smakołyki - pieczone szczury, gu-

lasz z psa z grzybami, ziemniaki z ogni-

ska. Każdy, kto ma coś do opchnięcia

albo posiada przydatną umiejętność

może zaoferować swój towar na tere-

nie Greektow.

Kiedy przyszedłem tam po raz pierw-

szy, zobaczyłem strzeżoną bramę i ko-

tłujące się za nią tłumy ludzi. Gwar

słychać było już z daleka. Pierwszą oso-

bą, na jaką wpadłem tuż przy wejściu

był smutny facet w połatanej marynar-

ce i powypychanych w kolanach

spodniach. „Co oferujesz, stary?” - za-

pytałem. „Potrafię czytać i pisać” - z

dumą odpowiedział smutny facet. Na

obrzeżach bazaru włóczą się ludzie bez

własnych stoisk i straganów. Sprzeda-

ją taniochę. Wewnętrzny krąg tworzą

sprzedawcy z towarami wystawianymi

wprost na ulicy. Leżą tam stosy szmat

i skóry, żelazne i kamienne noże, groty

do strzał. Jeden koleś sprzedaje różne

trutki na chwasty i szkodniki. Bliżej

huroni

środka napotkasz przyzwoity towar i

handlarzy z prawdziwego zdarzenia. Ci

mają swoje stałe, zarezerwowane miej-

sca i jeśli ktoś je zajmie, skrzykną

kumpli i startują z pięściami. Byłem

świadkiem takiej bójki - miejscowi zła-

mali szczękę jakiemuś wędrownemu

handlarzowi bojlerów, ponieważ usta-

wił się w miejscu należącym od dawna

do miejscowego.

Wewnątrz Greektown, tam gdzie sto-

ją budy, wózki i samochody z otwarty-

mi bagażnikami, da się z grubsza wy-

różnić tereny charakterystyczne dla

poszczególnych rodzajów towaru. W

osobnym miejscu przesiadują ruszni-

karze, także ci z gangów i prezentują

swoje wyroby albo zbierają zamówie-

nia. We wschodniej części znajduje się

Zwierzyniec, czyli targ żywnością. Mają

tam żywe świniaki, kury i kozy, oprócz

tego półtusze i wędzony boczek. Smród

i harmider. Obok, na targu rybnym

śmierdzi jeszcze bardziej. Podobnych

targowisk w bazarze jest więcej.

Wszystkie otaczają budynek Greek-

town, czyli piętrową halę targową.

Właśnie w hali targowej dostać moż-

na towary najlepszej jakości i te naj-

rzadsze. Na przykład całe jedno piętro

to różne lekarstwa i odżywki witami-

nowe. Pomyśl o dowolnej rzeczy - oni

na pewno to mają, a jeśli nie, to spro-

wadzą w jak najkrótszym czasie, za od-

powiednią cenę oczywiście. Pomyślałeś

o gumowej kaczuszce? Sorry, kupiłem

jedyną znajdującą się na stanie i po-

wiesiłem nad kierownicą w aucie. Ale

nie płacz. Będą jeszcze inne.

Sawmill i okolice
Sawmill to duża wiocha na obrzeżach

Detroit. Lata temu jej mieszkańcy za-

warli z Huronami pakt, że w zamian

za bezpieczeństwo będą oddawali część

wyprodukowanej przez siebie żywno-

ści. Raz czy dwa Huroni musieli przy-
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- Idziemy się przejść?

- A co, włącza ci się opcja?

- Taaaa... „Poszukiwanie Spuszczenia Wpierdolu Pierwszemu Obcemu w Zasięgu Wzroku”
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- Słuchaj ty żałosny i aspołeczny wyrzutku społeczeństwa. Na muszce mojego karabinu siedzi duch
i mówi, że nazywa się Banawahalino. Czasami go widzę, a czasami nie. Teraz pokazał się i mówi, że nie
powinienem zabijać cię od razu. Banawahalino chce posmakować strachu. Widzę teraz, jak się cieszy
na samą myśl o przestrzeleniu kolana. Czy też go widzisz? Czy słyszysz zew Banawahalino?

- Przestań chrzanić, stary. Gość napaskudził w majty. Jak go zabierzemy do Savage’a? Ty i twoje
poczucie humoru...
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kieracie, więc Khadis zatrudnia przede

wszystkim ludzi spoza miasta.

Strzelnica
Sand Runners nie słyną z solidności.

Nikt nie uwierzyłby, że są w stanie

postawić budynek tak solidny jak

strzelnica. I to nie byle jaka strzelnica.

Rozległe tereny magazynów spółki han-

dlowej Norman & Gray przebudowane

zostały na kompleks do ćwiczeń z bro-

nią strzelecką. Jego zawartość to ma-

rzenie komandosa. Prawdziwy tor prze-

szkód, z ruchomymi tarczami strzelni-

czymi, równoważniami, po których trze-

ba przebiec w akompaniamencie wybu-

chów, workami z piaskiem, które pusz-

czone w wahadłowy ruch strącają do

dołów z wodą. Są tam zasieki, druty

kolczaste, płonąca szopa i Bóg wie co

jeszcze. Sand Runners są najemnika-

mi i muszą dbać o formę, jednak dzień

spędzony w strzelnicy jest dla nich

dniem zabawy. Chłopaki nie traktują

ćwiczeń poważnie - nonszalancko prze-

chadzają się po torze przeszkód, ze skrę-

tem przyczepionym do wargi i od nie-

chcenia strzelają do tarcz lub rucho-

mych celów.

Strzelnicą zarządza Kenneth Bullock,

który stracił rękę w potyczce z Cami-

no Real. Pomaga mu żona Francesca,

córka kubańskich imigrantów, która

uciekła od latynosów. Ken stracił rękę

broniąc jej przed własną rodziną i do

dzisiaj jest strasznie cięty na koloro-

wych. Połowa mord na tarczach strzel-

niczych to twarze Murzynów, Portory-

kańców i Żółtych. Facet nie jest rasi-

stą, ma w końcu kolorową żonę, nie jego

wina, że Camino Real nie rodzą się bia-

li. Przychodząc na strzelnicę musisz

przynieść własną broń, ale nie wpusz-

czą cię z niczym ciężkim, żebyś nie roz-

walił budynku. Jeśli zdecydujesz się na

pojedynek z ekipą Panter przyjdź do

Kennetha, a ten skrzyknie chłopaków

w ciągu jednego dnia. Do sparingu do-

staniesz pistolet na podczerwień i ta-

kie same będą mieli przeciwnicy. Do tej

dziwnej broni zakłada się specjalną

uprząż, która reaguje na trafienie z

pistoletu i obezwładnia ciało. Nieprzy-

jemne uczucie, ale dzięki niej nikt nie

oszuka i „martwi” nie wstaną.

Strzelnica jest miejscem budzącym

klaustrofobię. Mają tam takie dziwne

oświetlenie - w niektórych miejscach

światło jest jaskrawe jak na pustyni,

gdzie indziej panuje półmrok lub zupeł-

ne ciemności. Są pomieszczenia ze stro-

boskopami - tam najczęściej zabija się

ludzi z własnej drużyny. Mario z Paler-

mo skombinował komputer z progra-

mem, który zapala te wszystkie świa-

tła losowo, więc nawet Sand Runnersi

nie do końca wiedzą, co ich czeka w

poszczególnych pomieszczeniach.

Na temat strzelnicy krążą dziwne

plotki. W mieście mówi się, że jeśli Sand

Runnersi chcą się pozbyć kogoś, zapra-

szają go na „przyjacielski sparring”,

podczas którego zdarza się „nieszczę-

śliwy wypadek”. Plotkom można wie-

rzyć albo nie. Ja nie wierzę. Wystarczy

popatrzeć na Kena i Fran - to nie są

zabójcy, lecz żołnierze.
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- Czy tańczyłeś kiedyś z diabłem w świetle księżyca?
- ...?
- Zawsze pytam o to moje ofiary.
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- Jedzenie biegnie, uh, uh! Gdzie cegła? Gdzie cegła?
- Zamknij się, przygłupie i bądź cicho. Śmierdziel tam czeka, na drugim końcu ulicy. Zastawi-

liśmy pułapkę.
- Śmierdziel ma moją cegłę? Uh, uh, moją cegłę ma?
- Tak, baranie.
- Śmieeeerdzieeel! Spalonym końcem trzeeeba biiić!!!
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gas i dołączyć do gangu, albo zginąć jako

ofiara dla Hegemona.

Kanały pod strefą
Drinkersi nie wytwarzają niczego i nikt

nie chce z nimi handlować. Organizują

zatem rajdy na miasto i na tereny poza

Detroit. Czasami napadają na karawa-

ny i konwoje daleko za granicami. Gang

opanował miejskie kanały. Nikt lepiej

od nich nie zna podziemnych tuneli i

zapomnianych przejść. Ludzie strzela-

ją do nich, gdy tylko ich zobaczą, więc

Gas Drinkersi wolą się ukrywać. Nie-

duże grupki przemieszczają się pod zie-

mią i wychodzą w miejscach, gdzie nikt

nie spodziewa się zagrożenia. Rabują

co im wpadnie w łapy, zabijają każde-

go kto stanie im na drodze i kanałami

wracają na swoje terytorium. Po po-

wierzchni wędrują w dużych grupach.

Kilkudziesięciu Gas Drinkersów może

wpaść na teren Ligi albo Sand Runners

i narobić sporo zamieszania. Jeśli za-

stanawiałeś się, dlaczego w północnych

granicach stref tych gangów zbudowa-

no tyle murów ze złomu i umocnień,

teraz już wiesz - to zapory chroniące

przed Benzynożłopami.

W ogóle, z tymi kanałami to dosyć

przerażająca sprawa. Po wojnie nikt się

nimi nie interesował i cholera wie, co

się tam rozwinęło. Mówią, że epidemia

rozwijała się głównie przez system

kanałów. Świństwo od Molocha, cokol-

wiek to jest, swobodnie porusza się pod

ziemią i może wydostać się na górę w

dowolnym miejscu. Gas Drinkersom

zdaje się to nie przeszkadzać. Złego dia-

bli nie wezmą, jak mówi przysłowie.

Drinkersi wchodzą do Zamkniętej Stre-

fy bez żadnego strachu i żadnych kon-

sekwencji.

Tereny Gas Drinkers
Nigdy nie odwiedzałem ich terenów,

zresztą ty też lepiej tego nie rób, jeżeli

masz dobrze w głowie. Granice swoich

ziem oznaczają totemami z ludzkich

czaszek barykady polewają krwią.

Gdzieniegdzie znajdziesz świeższe ofia-

ry, w sadystyczny sposób ponabijane

na różne detale konstrukcyjne daw-

nych budynków. Ich tereny to północ-

ne Troy, Rochester Hills i Pontiac. Nie

znajdziesz tam nic poza ruinami - Drin-

kersom nie zależy na odbudowaniu stre-

fy i produkowaniu dóbr. Ich główna baza

- Świątynia Hegemona - to rafineria

otoczona murem z metalowych płyt, rur

i słupów. To piekielne miejsce, oświe-

tlane całą dobę ogniami. Sukinkoty za-

jęły zbiorniki dawnej rafinerii Chevro-

na i gdyby Drinkersów było mniej, to

gangi z innych części miasta rzuciłyby

się im do gardeł. To dosyć zabawna sy-

tuacja - Drinkersi potrzebują wszyst-

kiego i mają do dyspozycji coś, czego

potrzebują wszyscy inni, czyli możli-

wość produkowania paliwa. Ale gangi

nie chcą z nimi rozmawiać. Śmieją się

z nadętego Hegemona i boją się wycho-

dzących z kanałów barbarzyńców. Swo-

jego czasu Schultz pożarł się z Raider-

sami i postanowił zaryzykować. Uga-

dał się z Hegemonem - nie wiem jak - i

wysłał mu cysterny paliwa do przero-

bienia na benzynę. Kilka dni później w

Detroit usłyszano jakieś wybuchy. He-
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Pierwszy dzień w mieście
To, czy będziesz wędrował ulicami De-

troit, nie zwracając niczyjej uwagi, czy

przyczepią się do ciebie ladacznice i

kupcy, zachwalający swój towar, czy też

ściągniesz na siebie uwagę miejscowych

stróżów porządku lub niechęć miejsco-

wych gangerów, zależy od bardzo wielu

czynników.

Po pierwsze - od tego, czy widać po

tobie, skąd pochodzisz. Detroit jest spo-

rym, jak na dzisiejszy świat, skupi-

skiem ludzi i nikogo szczególnie nie

zainteresuje grupa Nowojorczyków, czy

kupców z Federacji - regularnie bowiem

z tych krain przybywają karawany i

kupcy, zabierając po drodze wędrowców

z bliższych miejsc. Trochę zdziwi ich

gość z Teksasu. Zaintryguje przybysz

z Miami czy z Hegemonii - może nawet

dostanie darmowy kubek szczynów w

jakiejś knajpie, za kilka historyjek o

tych odległych, owianych sławą miej-

scach.

Po drugie - od twojej klasy. Jeśli wy-

glądasz jak byle łachmaniarz, miejsco-

wi mogą cię nawet przepędzić, i będziesz

zmuszony do wędrowania na przełaj,

przez ruiny, omijając główne drogi,

przejezdne dla samochodów. Jeśli zaś

obwieszony jesteś szpanerskimi gam-

blami, możesz zwrócić niepotrzebnie

uwagę miejscowych chciwców, więc

wtedy odwrotnie - lepiej nie zapuszczać

się w boczne uliczki i trzymać się głów-

nych dróg, gdzie jest więcej ludzi, gdzie

zawsze w odległości wzroku widać ja-

kiegoś strażnika, choćby z miejscowe-

go gangu. Gangerzy tak z miejsca nie

rabują przyjezdnych, a odwrotnie -

raczej dbają o to, by goście z klasą bez-

piecznie przeszli przez ich teren, a naj-

lepiej się u nich zatrzymali, choćby na

chwilę w knajpie. I bogacz, i łachma-

niarz mogą zwrócić na siebie uwagę.

Jeśli chcesz być niewidzialny, nie prze-

sadzaj w żadną stronę.

Po trzecie - od profesji. Mundur i na-

ręcze broni to, jak wiadomo, wojownik.

Z miejsca ktoś komuś szepcze: nowy wo-

jownik (czytaj - kłopoty) w naszej en-

klawie. Jeśli jesteś mechanikiem, leka-

rzem itp. - spodziewaj się prawdziwego

zainteresowania. Z pewnością wielu

będzie chciało od razu sprawdzić ile je-

steś wart. Konkurencja - na ile zagro-

zisz ich pozycji, a reszta - czy trafił się

może prawdziwy spec. Gdy wyglądasz

jak chodzące źródło kłopotów, typowy

człowiek znikąd, awanturnik i najem-

nik, to prędzej czy później ktoś się do

ciebie przypieprzy - a to jakiś hardy

ganger, a to nadgorliwy strażnik, któ-

ry nie omieszka cię pouczyć o miejsco-

wych prawach i karach.

Zamknięty czy otwarty?
Zdarzają się dziś jeszcze zamykane samochody, jak przed wojną - kolo wychodził ze swojego odpicowanego
autka, zamykał na kluczyk i był pewien, że jak wróci, bryka będzie stała na swoim miejscu. Frajerstwo,
ale ludzie w to wierzyli i podobno nawet to jakoś działało, nie wiem, chyba mieli pancerne szyby i
tytanowe drzwi.

Dziś kluczyk służy raczej jako breloczek, drzwi wstawia się jako ochronę przed zbłąkanymi kulami,
czasem przednią szybę (choć jest ich coraz mniej i frustrujące są ciągłe jej wymiany) - żeby nie wiało w
gębę. Odpala się bryki najczęściej na druty, ale ludzie kombinują też własne rozruszniki - guziki, wajchy,
pokrętła, co kto umie, a mają ludzie pomysły, nie powiem. Ano, są i tacy, co odpalają na kluczyk, np.
Schultzowie.

Jest dziś za to wiele innego rodzaju zabezpieczeń, zmyślnych mechanizmów, które unieruchomią sil-
nik, rozładują akumulator  itp., jeśli tylko ktoś buchnie wóz i sobie pojedzie, a nie wie co i gdzie trzeba
było przekręcić, połączyć lub rozłączyć. Gdy kradnie się komuś brykę, trzeba się nawet liczyć z tym, że
jest po prostu zaminowana i wypieprzy na pierwszym zakręcie, choć takich skąpych świrów na szczęście
nie jest zbyt wielu.
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Dobra, zanim powiesz, co przygna-

ło cię do tego miasta, uważaj na

siebie. Detroit to nie miejsce dla mię-

czaków. Szczerze, jest to miasto świrów.

Nie znajdziesz nigdzie w Stanach więk-

szej ilości kolesi i panienek o mózgach

równie zlasowanych na punkcie samo-

chodów, co tutaj. Oczywiście, nie mów

im wprost że mają zlasowane mózgi,

bo urządzą sobie zawody w przeciąga-

niu frajera. Nie wiesz co to? Bierze się

dwa samochody, cztery kawały liny i

frajera. Nóżki wiąże się do zderzaka z

tyłu jednej bryki, rączki do zderzaka

drugiej. Zależnie z której strony się co

wyrwie najpierw, ten, z którego stro-

ny chlusnęło mięsko, wygrywa specja-

ły w Husslin’ Judy..

No dobra, żartowałem, widzę, żeś

kawał twardej sztuki. Tyle że w Detro-

it trzeba jeszcze używać głowy, łapiesz?

Paranoja, to najbardziej powalona dziu-

ra w Stanach i trzeba używać rozsąd-

ku, nie? A jak inaczej przeżyjesz, nie

wycwaniwszy się odpowiednio w tutej-

szym prawie, a raczej jego braku?

Oprócz sprawnego rozumu potrzebu-

jesz tutaj odpowiedniej dawki szaleń-

stwa, bo w Detroit kolesiom imponuje

tylko co większy świr, większa spluwa,

wypaśniejsza bryka i cudniejsza lala.

Albo facet, zależy od płci, w końcu, kur-

de, mamy dwudziesty pierwszy wiek i

jest równouprawnienie, he, he. Taka

jest mniej więcej zasada.

Chcesz wiedzieć coś o Detroit? Zain-

teresowała cię moja gadka starego pier-

dziela? No, to siadaj z nami, karawa-

niarzami. Masz gorzałki, krzepkiej ku-

kurydzianki z Teksasu. Dobra, nie?

Teraz nadstaw uszu, bo to będzie długa

opowieść. Dorzucę drew do ogniska, a

ty nakryj się porządnie łachami. Jak

zwykle, tu wieje od jezior...

Historia sprzed uderzenia
Pytasz, skąd wiem tyle o Detroit? Ano,

co prawda nie urodziłem się tutaj, ale

dorastałem z tym miejscem, z Detroit

po wojnie. Miałem tak z piętnaście lat,

gdy z rodzicami przyjechałem tutaj i

osiedliliśmy się w Pontiac, 20 kilome-

trów na północ dawną drogą stanową

numer 1. Długo sobie nie pomieszkałem,

bo nadeszła wojna.

Musisz wiedzieć, że przed rozpiździa-

jem Detroit było światową potęgą mo-

toryzacyjną. Robiło się tu setki tysię-

cy samochodów, różnych typów i ma-

rek. Stało tu mnóstwo fabryk, w któ-

rych pracowało wiele robotów i mało

ludzi. Nie, wtedy nie było jeszcze Molo-

cha, zresztą, widzisz tu jakiś złom Be-

stii? No więc, roboty robiły samochody,

które ludzie wymyślali, i którymi jeź-

dzili. Było tu też kupę zbiorników pali-

wa i rafinerii, bo tam, gdzie robi się

bryki, trzeba paliwa, rozumiesz. Wszy-

scy żyli tu sobie w miarę dobrze, jak

na standardy dawnych Stanów. I teraz

pomyśl. Tyle samochodów, tyle paliwa,

tyle chemii. Trzeba było tego pilnować,

by się ludzie nie skazili, no ale wtedy

to wszystko było cacy i nie do pomy-

ślenia było, żeby chemia skaziła Detro-

it (które, nawiasem mówiąc, samo led-

wo zipiało od smogu i fabrycznych dy-

mów). Wtedy na smród zaradzały Ko-

lektory - takie gigantyczne filtry po-

wietrza, porozmieszczane w całej okoli-

cy. Wszyscy mieszkali na wielkiej che-

micznej bombie, cali ‘happy’. Niesamo-

wite, nie? To prawda.

No cóż, byli nieco beztroscy.

I wtedy, pamiętnego 5 września 2020

roku, wszystko się wychachmęciło.

Wszystko. A że jak już wspomniałem o

chemii, to domyślasz się, co się stało.

Najpierw w Detroit wybuchła epide-

mia jakiegoś choróbska, chyba ospy

wietrznej. Ludzie zaczęli padać jak

muchy. Pytasz mnie o szczepionki? Nie

detroit hard core


