Wstępniak
To jedyny poważny tekst i ostrzeżenie przed mentalną apokalipsą jaka czeka na Was na następnych
stronach. Jeśli nie masz poczucia humoru i dużego dystansu do świata wokół, wtedy mnóstwo
rzeczy może Cię obrazić, zaszokować i zniesmaczyć. W takim przypadku zalecamy inną lekturę.
W tym roku Brotherhood of Beer obchodzi 15 lecie istnienia. Z tej okazji wydajemy część tego co
razem przeżyliśmy w formie spisanej, ku pamięci i dobrej zabawie. 15 lat to mnóstwo czasu, większość z nas zna się jeszcze z czasów liceum czy studiów, obecnie niektórzy z nas dobijają 40tki.
Mimo to dalej często czujemy się jak byśmy dopiero co po raz pierwszy zagrali w pierwszego Fallout’a czy dostali pierwszy zabawkowy pistolet na kulki :) Wbrew temu, że czas nieubłagalnie
wtłacza codzienną prozę w życie każdego z nas, staramy się pielęgnować ten pierwotny entuzjazm.
BoB to coś więcej niż logo i lansiarskie stroje. To najtrwalsze i najprawdziwsze przyjaźnie na wastelandzie. Poczucie braterstwa i pewność swojego miejsca w świecie. I zamierzamy utrzymać ten stan
do końca życia :)
Na kolejnych stronach znajdziecie przede wszystkim relacje z różnych wypraw i imprez spisane na
przestrzeni kilku lat. Nie są to oczywiście wszystkie wydarzenia jakie miały miejsce, musielibyśmy
wydać wtedy całą książkę :) To samo tyczy się opisów osób – relacje są przeplatane przedstawieniem
kilku z nas, jednak projekt opisania każdej z ponad 50 osób jakie przewinęły się przez Brotherhood
of Beer jest jeszcze daleki od zakończenia.
Ps. I pamiętajcie – wszystko co przeczytacie dalej traktujcie z wielkim przymrużeniem oka. Nie
wszystko wydarzyło się naprawdę :)

spis treści
- relacja
- strona opisy postaci
- relacja
- reklama – fallout party (po relacji fallout party)
- relacja
/ rozkładówka w środku wiadomo ustali się gdzie /
- relacja
- opisy postaci
- relacja
- reklama – olt town (po wspomnieniach z oldtown)
- relacja
- strona poświęcona rekrutacji, z plakatami okolicznościowymi i opisem
– dopiero powstanie. Może będzie miała 2 albo 3 strony – będzie tam
wrzucony quiz i teskty z tyłka
- reklama – warsztat w którym powstał Groszek i Frota
- strona poświęcona naszemu poleceniu się do grania w filmach itp.
- ostatnia strona wewnętrzna okładki tylnej – linki z kodami qr do
neta
- okładka tył – reklama piwa – szukam sponsora J

„O dupie Maryni” wywiad z ret cmd Rhotaxem
Na wywiad z legendą polskiego półświatka
post apo umówiłem się w restauracji sopockiego hotelu Sheraton. Przybył punktualnie,
ubrany w elegancki płaszcz i półbuty. Mimo
zaawansowanego wieku w jego oczach wciąż
widać blask*
– Panie Michale, czy możemy sobie mówić
po imieniu?
– (Westchnął) W drodze wyjątku wyrażam
zgodę
– Dobrze Rotax. 27 lipca 2000 roku coś się
stało. Opowiedz proszę w kilku prostych zdaniach co się wtedy wydarzyło.
– Otóż dzień jak co dzień. Upiłem się z kolegami, poszliśmy w teren pić dalej, wraz z kolegą – Łukaszem „Mijagim” Młotkowskim,
oraz towarzyszącym nam Nesforem – no
i Dżbrikoursem oczywiście! (Pies Rhotaxa –
przyp. red.) A że byliśmy bardzo zafascynowani tematem Fallout-a poszliśmy się napić
w plenerze na miejscówce wyglądającej jak
JunkTown z F1 i wpadliśmy na światły pomysł,
żeby założyć organizację paramilitarną
(śmiech) Tak jak Brotherhood of Steel, tak
my dotknięci kosmicznym impulsem założyliśmy Brotherhood of Beer.
– Powiedz czytelnikom co to był za kosmiczny impuls? Czy jest on możliwy do zmierzenia
jakąś jednostką układu SI?
– Można go przeliczyć dokładnie na 24 JI
(Jednostki Imprezowe – red) pobrane w sklepie Edeka Discount. Nazywało się „Jasne
Pełne”, a my nazywaliśmy je „Jasne Studenckie” z racji tego, że na takie było nas stać.
– Pamiętasz ile kosztowała wtedy jedna jednostka?
– Około 1,49PLN
– Czyli tani, mocny środek, który pozwolił wam...
– ...rozwijać wyobraźnię (śmiech)
– Jaka idea przyświecała wam podczas zakładania bractwa? Prócz tego, że miało być organizacją paramilitarną, bractwem falloutowym
no i jak sama nazwa wskazuje – piwnym? Czy
była jakaś zaplanowana wizja? Skąd czerpaliście inspiracje i na czym się wzorowaliście?
– F: BoB samo z siebie nie miało być stricte
falloutowym bractwem, chodziło ogólnie
o realia post-apokalipsy. Fallout był z racji
piękna tej gry czymś, co przyświecało nam
estetycznie. Tak naprawdę dla mnie – nie
wiem jak dla Miagiego – chodziło o to, że...
hm... (dłuższy namysł) Chodziło o potrzebę
rozwiązywania tajemnicy, potrzebę odkrywania czegoś nowego. A że na obecnym glo-

busie nie ma już bezludnych wysp, nie ma
nic nowego do odkrycia, nie ma tajemnic czy
granic do przebycia i bycia odkrywcą czegoś
fajnego. A świat po wojnie nuklearnej takie
atrakcje nam oferował. Ten człowiek zawsze
znajdował gdzieś w piachu jakieś resztki robota, jakiś wrak, bunkier, który miał w sobie
jakąś tajemnicę, której nie można było odszukać w Internecie. Można było zaspokoić
w sobie ten mały instynkt odkrywcy.

Z drugiej strony czysta estetyka – uwielbialiśmy
przesiadywać w różnych opuszczonych lokacjach, bardzo często w opuszczonych jednostkach wojskowych, bunkrach i podobnych
(oczywiście szukając bursztynowej komnaty)
(śmiech). To myślę był drugi czynnik powodujący dlaczego nie było to bractwo fantasy i strzelania z łuku do smoka, tylko chodzenia po
bunkrach i szukania czegoś fajnego.
– Czyli możesz potwierdzić to, że zaspokojenie potrzeby odkrywania nieznanego było
realizowane poprzez eksplorację różnych
opuszczonych lokalizacji.
– Tak, tak, rzeczywiście, W tamtych czasach
jeszcze naprawdę myśleliśmy, że pod Bornym** (Borne Sulinowo – red) można odkryć
np. ruskie metro czy niemieckie czy inne –
obecnie wydającymi mi się jedynie bzdurnymi pomysłami – różne tajemnicze miejsca.
Wszyscy byliśmy zafascynowani takimi miejscami jak kompleks Riese, MRU...
-Ale to były już czasy, gdy w telewizji emitowane były programy Wołoszańskiego, więc
można było już posłuchać o tych różnych
tajemnicach, więc pomysły o ruskim metrze
pod Gdańskiem były na pewno głupie.
– Pod Bornym.
– Pod Bornym. Wracając do genezy – w wywiadzie bractwa dla Duck And Cover z 2002***
pytano was: dlaczego akurat Fallout i postapo?
Padła tam z waszych ust – sympatyczna jak
dla mnie odpowiedź – brzmiąca jakoś w stylu „w europie środkowej wychylasz się za okno

i widzisz wasteland. Taki profil wyniknął więc
naturalnie”. W dzisiejszych czasach Polska
mocno ruszyła do przodu i ten <wasteland>
nie jest już taki powszechny, a jednak mimo
wszystko ludzie w dalszym ciągu bawią się
w tej konwencji. Czy wiesz bądź przypuszczasz
skąd takie zamiłowanie bierze się w młodych
ludziach – ten pociąg do opuszczonych miejsc
czy do postapokalipsy?
– Wydaje mi się, że w tej kulturze post apokaliptycznej mieliśmy długą przerwę, Na fali
nowego Fallouta – mam na myśli Fallout 3,
Fallout:NV oraz Metro:2033 i fantastyki rosyjskiej ten trend odżył. Za naszych czasów to nie
do końca była fantastyka. To myśmy w tym
najstarszym bractwowym pokoleniu wychowywali się de facto w czasach w których wojna nuklearna była realnym zagrożeniem. Gdy
wracałeś ze szkoły i słyszałeś syreny wyjące
gdzieś na mieście to nie wiedziałeś czy jest to
prawdziwy alarm bombowy czy są to po prostu kolejne szkolenia. To były wczesne lata 80.
Czemu obecnie młodzież do tego wraca? Prawdę mówiąc – nie wiem. Wydawało mi się, że
ludzie będą skupiać się na, nie wiem, nurcie
cyberpunk, wampirach albo innych gównach.
– Pójdźmy dalej z historią. Co możesz powiedzieć o czasach późniejszych – jak dołączały
kolejny osoby, w jakich sytuacjach i jak to
wszystko działało wtedy – przed, powiedzmy
2005 rokiem.
– Większość składu z początku bractwa, jeśli
nie w ogóle wszyscy, to byli moi znajomi. To
byli ludzie z dawnego kanału IRCowego #starwars-pl , fani fantastyki ogólnie, starwars-ów
szczególnie (śmiech) Wielu z nich zafascynowało się Fallout-em, więc byli osobami, które się nadawały. Część ludzi – jak wszyscy
chłopcy – zafascynowani militariami. Duża
część tych osób, praktycznie cały początkowy
skład, to byli ludzie, którzy wywodzili się z dawnego irlandzkiego bractwa najemnego ‘Fianna’ – tak mieliśmy możliwość spotkania się
na żywo po raz pierwszy. To byli głównie ludzie
z grona moich znajomych. Później ktoś zaczął
sprowadzać swoich znajomych, natomiast
pierwsze około 20 osób to byli moi znajomkowie, ludzie którzy byli zainteresowani tym
tematem, widzieli na początku małą grupkę
czterch, pięciu, siedmiu osób, reszta ludzi to
zobaczyła i dołączali sporymi partiami, gdzieś
do liczby około dwudziestukilku. Ten stan
utrzymał się przed długi, długi czas bez jakiejś
specjalnej zewnętrznej rekrutacji – to co było
nam wystarczało, mimo że próbowaliśmy,
choć raczej ze średnim skutkiem.

3

– Jesteś w stanie powiedzieć jakie były tego
przyczyny?
– Nie wiem. Może nasze słabe zdolności socjalne? Ciężko było wtedy z reklamą, z wyjazdami. To był czas, kiedy bardzo mocno się
nam przejadły wizyty na konwentach tzw
‘szkolnych’ i nie było zbytnio miejsc, gdzie
można było spotkać nowych ludzi zainteresowanych tym tematem, więc przez długi czas
kisiliśmy się trochę we własnym gronie. Trwało to w zasadzie do momentu, w którym ludzie
związani z forum internetowego SHAMO****
poświęconemu fantastyce postapo zorganizowali zlotu pt „Zlot Fanów Fallouta 2005
Kluczewo”***** (rok później już znanym pod
nazwą OldTown -red). I od tego czasu wpadła
nam masa materiału reklamowego – bo i zdjęcia z imprez, którymi można się pochwalić
przed znajomymi, dużo ludzi zobaczyło nas
z zewnątrz, więc też wykazywali zainteresowanie tematem. No i zaczęła się wtedy taka
rekrutacja stabilna, ale cały czas postępująca.
– To powiedz czytelnikom następującą rzecz.
W chwili obecnej Brotherhood of Beer jednak
mimo wszystko trochę się wyróżnia na tle
innych ekip, które jak ja to określam, powstały na fali OldTown...
– Fuckin’ ey!
– Jak najbardziej. Co twoim zdaniem wyróżnia
BoB i co takiego ma, czego nie mają inne ekipy?

– Pieniądze (śmiech) Część z nas to są starzy
ludzie i w momencie, gdy BoB przyjeżdżało
na OldTown duża część z nas już pracowała
– i akurat nie chodzi o mnie bo ja zawsze
byłem bez pieniędzy (śmiech przez łzy). Początkowo mieliśmy składkę – niską, ale w skali czasu pozwoliła ona np. na zakupienie
bractowego samochodu co wtedy było już
ogromnym wyróżnikiem. Kolega z firmy mógł
wziąć samochód transportowy, więc mogliśmy
przywieść sobie na OldTown ogromną bazę,
kupić namioty wojskowe – co wtedy robiło
spore wrażenie na tle całej reszty obozowisk.
To było główną różnicą. No i jeszcze jedna
rzecz, która myślę, że wynika z mojego początkowego widzi-misię: lans mundurowy.
– Chodzi o militaryzm?
– Raczej uniformizm. Jak się widzi 20 osób
ubranych tak samo to się patrzy na nich trochę
inaczej, widzi się, że ta ekipa stanowi całość.
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Im nikt nie podskoczy, bo jak walniesz jednego, to tak jakbyś uderzył w dwudziestu – i od
takiej liczby zbierzesz kontrę. To też robiło
swoje. Poza tym, hm, nie wiem, profil psychologiczny? Jeśli mogę to tak nazwać w – cudzysłowie oczywiście. Tam nie było ludzi głupich,
po prostu. Tam nie było przypałowców, ludzi,
którzy mogli zrobić jakąś trzodę przez co mieliśmy wtedy dużą taryfę ulgową w strzelankach
WMASGowych na samym początku.
– Pozdrówmy w tym miejscu Royal Blood
Berets.
– (śmiech) Oczywiście, pozdrawiam chłopaków z RBB. No i z Politbiura, założycieli ASG
w Gdańsku i okolic.
– Do brzegu...
– Myślę, że byliśmy zgraną, sympatyczną mimo
swojego rodzaju bucostwa i „groźnego” wyglądu jak to się niektórym wydawało, zawsze
bardzo gościnną, dobrze zorganizowaną. I rzeczywiście wyglądającą dla młodego człowieka – w wieku 18 czy 19 lat, przyjeżdżającego
na konwent postapo czy jakiś zlot – imponującą. To nam dało pewnego rodzaju kickstart.
Myśmy wystartowali i nabrali pozycję, teraz
jesteśmy doganiani albo już dogonieni przez
parę innych ekip – w międzyczasie pojawiła
się Kawaleria Berg, wcześniej pojawił się Zakon
Świętego Płomienia, obecnie bardzo mocno
lansiarska ekipa jak się patrzy na ich zdjęcia
– naprawdę perfekcyjne. Myślę, że tak naprawdę nasza przewaga wieku w tym momencie wobec reszty fanów Fallouta na tych
pierwszych konwentach, na których żeśmy
się tak wybili, większość z nich była dużo młodsza. To byli fani Fallouta, którzy weszli do
środowiska przez grę Fallout:Tactics – z klanów
tacticsowych i z tego typu rzeczy. Ot tyle.
– To może brzmieć trochę przerażająco dla
ludzi trochę młodszych, nie pamiętających
tamtych czasów, którzy czytając słowa typu
„bo nas stać, bo od dawna pracujemy, bo
mamy składki, jesteśmy starzy etc” . Jak byś
przekonał takiego młodego człowieka, który
jest biednym studentem i któremu wydaje
się, że różnica wieku jest zbyt duża do wstąpienia do bractwa?
– Przede wszystkim zapał, a nie pieniądze.
Dużo tego lansu, który żeśmy mieli – mówię
tu o strojach, pancerzach, duperelach, wiesz,
rzeczach które wizualnie nakręcają ludzi – to
jeżeli masz zapał to jesteś w stanie samemu
scraftować większość rzeczy. Teraz jest masa
tutoriali, wideoporadników w Internecie żeby
wyglądać dobrze. Bo myślę żę strona wizualna
– niestety – jest podstawową rzeczą na tego
typu konwentach. Tak się wstępnie ocenia
ludzi – cała reszta przyjdzie dopiero później.
– Jak byś określił cechy ludzi, którzy wstępowali na początku – czy były jakieś wyznaczniki, preferowane cechy charakteru?
– To jest dosyć osobiste pytanie, bo jak wspomniałem wcześniej większość ludzi na samym

początku to byli moi bliscy znajomi, więc
pytasz o preferencje wedle których dobieram
przyjaciół a nie o to czym może charakteryzować się osoba, która chce do bractwa wstąpić. To nie jest odpowiedź na teraz (śmiech)
– (śmiech) Dobra, a teraz pytanie które najbardziej zaciekawi czytelników – ile miałeś
w obrębie OldTownu i w bractwie partnerek
seksualnych.
– Chodzi o kobiety które były w bractwie i na
OldTownie?
– Niech będzie.
– Czyli ile poruchałem w bractwie i na OldTownie? Łącznie?
– Liczmy łącznie.
– Powiem szczerze wbrew wszelkim podejrzeniom. Wiesz co?
– No słucham ciebie.
– Wiesz co... nie no dobra. Na Oldtownie czy
w bractwie? Nie chce robić przykrości bractwu
(śmiech)
– Piwo się pomału kończy, więc ostatnie pytanie: co chciałbyś przekazać osobom zastanawiającym się nad wstąpieniem w szeregi
bractwa?
– Jeżeli szukacie przygody i nie boicie się wyzwań; jeżeli chcecie być częścią historii i poznać
kumpli na całe życie – to droga jest wolna.
Zakręćcie się wokoło, zbadajcie ekipę i złóżcie
podanie. I weźcie sobie piwo na drogę!

*
z emerytowanym dowódcą i założycielem
Brotherhood of Beer ret. cmd Rhotax – rozmawiał cpl Jabot
*Tak naprawdę to przyszedł pijany i ubrany jak
zawsze, a podczas wywiadu łoiliśmy browary
na peronie stacji Gdańsk Oliwa
** Na początku 1945 żołnierze niemieccy opuścili miejscowość, po czym zajęła je Armia Czerwona, utrzymując jej militarny charakter.
Utworzono tu doskonale strzeżoną bazę Północnej Grupy Wojsk. Mimo, iż obszar ten został
w 1945 formalnie włączony do Polski, a w ewidencji gruntów figurował pod nazwą “tereny
leśne” to faktycznie był on oderwany od struktury terytorialnej kraju.
Nieopodal Bornego Sulinowa na zamkniętym
terenie w Brzeźnicy znajdował się jeden z magazynów radzieckiej broni nuklearnej przechowywanej na terenie Polski, przeznaczonej do
użycia (według planów operacyjnych) w czasie
wojny z Zachodem – również przez Wojsko
Polskie. W okolicznych lasach do dziś pozostały
schrony po przewoźnych wyrzutniach SS-20.
*** http://fbob.pl/fbob/wywiaddac.html
**** SHAMO – jedno z pierwszych (po Tytanie)
polskich communities Fallout’a (http://shamo.
gry-online.pl/)
***** http://www.oldtown.info.pl/

DATAFILE #008
CODE NAME: Chewie
D.O.B: Estimated

1975-1978
RACE: Half-mutant
SEX: M
STATUS: Active
RANK: Major
PROFILE: Trooper

WEIGHT: Unable

to estimate
HEIGHT: Estimated ~188cm
ADDITIONAL INFO:

-beer addict
-musical instruments expert
-melee combat expert
PERKs:

-Drill Sergeant

„Dwad
zieścia
tylko sz pompek,
ybko!!!
”
Major Chewie to obecny głównodowodzący Brotherhood of Beer. Zdecydowanie jest najtwardszym typem na
Wastelandzie i nikt, ale to nikt nie da rady mu podskoczyć.
Dzięki swojej wrodzonej charyzmie i czystej zajebistości
Major Chewie zdołał zostać dowódcą B.o.B. i zmotywować swoich braci do absolutnego posłuszeństwa. Jako
dowódca jest absoultnie nieomylny i stanowi dla bractwa
skarbnicę mądrości oraz wiedzy. Doskonale radzi sobie
na swoim stanowisku świecąc przykładem dla reszty
bractwa.
Chewie to, jak na dowódcę B.o.B. przystało, wielki miłośnik piwa. Zna niemalże wszystkie jego odmiany i zawsze
chętnie napije się jeszcze jednego. Znany jest też z uwielbienia wszelkiego rodzaju maszyn zniszczenia. Od noży
poprzez pistolety aż po gwiezdne niszczyciele.

„Trzydzieści i nie marudź!”
Zna się też na muzyce i sam jest wyjątkowo umuzykalniony. Uwielbia też wsłuchiwać się w wystrzały broni
maszynowej i eksplozje ładunków wybuchowych.
W swej niesamowitej przeszłości Major Chewie parał
się rycerstwem. Do dziś jest jednym z najlepszych mistrzów miecza i tarczy. Tak więc zanim spotkasz go na
polu walki lepiej wykop sobie grób lub wezwij karetkę.
Na polu bitwy Chewie najchętniej posługuje się szablą
i M249 SAW. Żeby chronić się od ran ubiera własnoręcznie zmodyfikowany pancerz wspomagany bractwa.
Plotka głosi, ze podczas pory przybyszów Major lubi
przebrać się w zwykłe ciuchy i wtopić się w tłum mieszkańców Wastelandu. Jednakże to tylko plotka, a gdybyśmy wierzyli w plotki to Elvis ciągle gdzieś żyje...

... góra osiem.”

„Piwko? No dobra, to dwa poproszę

Był styczeń, złota
polska jesień.

Tytułem wstępu. Jak to na jesień przystało,
pizgało nieprawdopokurwadobnie. Prawda,
że piękny długi wyraz? Jest on na pewno znany wszystkim, którzy innej styczniowej nocy
spali w Pstrąży i woda im zamarzała w śpiworach a mleko do płatków kroiło się nożem. No
więc, zważywszy na te sprzyjające okoliczności przyrody, w tym roku, zatoka pucka postanowiła zamarznąć, jak tania wódka którą Jabot
przyniósł „z promocji od kolegi „czyli – na kość
bądź na amen, w zależności kto co wyznaje,
wykazaliśmy się więc niegłupim pomysłem
(głupi ten co głupio robi) aby przeprowadzić
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mały recon po nowopowstałej lodowej pustyni, wypić parę browarów, zobaczyć wschód
słońca i zobaczyć jak Pumax ślizga się dupą po
lodzie. I potem wypić jeszcze parę browarów.

22 stycznia,
godzina 3 kurwa
rano. Ja pierdole
wróć.
22 stycznia, godzina 3 kurwa w nocy. Kto
normalny wstaje o tej godzinie? Co sprytniejsi nie położyli się po prostu spać. Kapitan
Mrok zarządził zbiórkę pod sklepem nocnym
w Gdańsku celem przygotowania zapasów.
Zostały zakupione browary i mogliśmy wyruszać w kierunku Pucka - legendarnej stolicy
kaszub, ambasady śledzi i flądr, ostoi łodzi
rybackich i innego nadmorskiego blichtru.
Podróż Fronterą przez zasypane bezdroża
trwała dość długo, przez co połowa alkoholu
skończyła się już w samochodzie.
Około godziny 5 kurwa w nocy zaparkowaliśmy w Pucku. Wyszliśmy z samochodu a się
okazuje że temperatura wynosi -10 stopni,

wiatr napierdala tak że wgniata karoserie
a rybami jebie dookoła. Zapowiada się fantastyczny poranek. Nasz plan nie był dokładnie sprecyzowany. „Bierzemy browary, flagę
i odbijamy z buta od brzegu”. Już po kilku
krokach zauważyliśmy, że Puck o tej porze
roku nie przypomina pełnego turystów nadmorskiego eldorado. Zniknęły stoiska z bursztynami, perkalem i paciorkami, nie ma już
maszyn do łapania maskotek, nigdzie nie
widać dziewczyn w bikini popijających reddsa przez słomkę, pirat grający na katarynce
z papugą na ramieniu pewnie śpi w domu,
a jedyny kebab w okolicy to ten z nami. Bardziej przypomina to miasto z dowcipów o łoteszach, poważnie, wieje stąd chujem na
kilometr.
Ponieważ wszystkie sklepy z pamiątkami były
zamknięte (Mrok chciał kupić zegar z bursztynową kukułką do magazynu w rebelu)
udaliśmy się prosto na plażę. Jeszcze przed
wschodem słońca (a wydawało się jakby noc
miała się już nigdy nie skończyć) zaatakowaliśmy lód. Zatoka wyglądała na nielicho zamarzniętą, więc posuwaliśmy się naprzód
bez obaw o kąpiel. Kilometr w głąb morza

poczuliśmy się jak na prawdziwej lodowej
pustyni, nie było tu niczego, to niby tak jak
w Pucku. ALE TU BYŁO WIĘCEJ NICZEGO! Było
tylko piwo, nicość i my.
Kwadrans potem zaczęło wychodzić słońce,
tak zajebistego wschodu słońca dawno nie
było. BoB w glorii i chwale robi fotograficzną
sesję propagandową. To nic, że pizga, to nic
ze Pumę przewiało już na wylot ;D (zasada
zachowania wiatrów - co wleci jedną dziurą
musi wylecieć drugą), to nic że kończy się
alkohol. Jest epicko. Gdyby Mad Maxa kręcili zimą to tak właśnie by wyglądał.

Bawimy się w najlepsze, ale ktoś przytomnie
stwierdza, że chyba 10 minut temu tych pęknięć w lodzie to nie było. Albo nie było ich
widać. „HUMBAK!!!!” wykrzyknął Nes. Zabrzmiało to jak wyrok. Zamknąłem odruchowo oczy. Usłyszałem pękający z hukiem lód
i zobaczyłem wielkie cielsko wieloryba wykonującego tzw. „śrubę”. Wraz z Mrokiem
i Kebabem zdążyliśmy uciec kawałek. Nes
i Pumax nie mieli tyle szczęścia, wpadli do
wody. Lód był pokruszony na wielkim obszarze. Szare zimne wody zatoki puckiej pokryte oceanem mniejszych i większych kawałków
kry lodowej. Wśród nich na jednej z nim leży
półprzytomna Pumax, z gwizdkiem w ustach.
W lodowatej wodzie obok, trzymając się kry,
Nes patrzy jej głęboko w oczy. W tle słychać
Celine Dion.
Pumax: Kocham Cię Nes.
Nes: Nie rób tego, nie żegnaj się. Jeszcze nie
teraz. Rozumiesz mnie?
Pumax: Tak mi zimno.
Nes: Słuchaj, Puma. Wydostaniesz się stąd,
Pójdziesz i będziesz miała dużo dzieci i figurek ze star treka, będziesz patrzyła jak dorastają. Umrzesz jako stara kobieta, w ciepłym

łóżku, nie tutaj, nie tej nocy. Nie tak. Rozumiesz mnie?
Pumax: Nie czuję swojego ciała...
Nes: Przystąpienie do BoB, Puma, Było najlepszą rzeczą która mnie spotkała... Zaprowadziło mnie to do Ciebie. I jestem za to
wdzięczny, Puma. Jestem wdzięczny. Musisz
coś dla mnie zrobić. Obiecaj mi, ze przeży-

jesz. Obiecaj, że się nie poddasz, nie zważając na to co sie stanie, ani na brak nadziei.
Obiecaj to teraz, Puma, I nigdy nie zapomnij
tej obietnicy.
Pumax: Obiecuję...
Nes: Nigdy nie zapomnij.
Pumax: Nigdy nie zapomnę, Nes. Nigdy.
Nes bezwładnymi dłońmi puszcza się kry i zanurza się pod taflę wody, opadając na dno
zatoki 3 metry niżej... Pumax ostatkiem sił
zaczyna dmuchać w gwizdek ratunkowy...
Otwieram oczy, z zamyślenia wyrywa mnie
jakby dźwięk gwizdka. Zauważam pęknięcia
na lodzie. «HUMBAK! HUMBAK!!!» wykrzykuje
Nes i rzuca się biegiem w stronę brzegu. Pobiegł. Reszta zaczyna panikować, rozsuwamy
się i powolnym krokiem bez tupania, rozważ-

nie ruszamy w stronę brzegu. Krok po kroku,
oddech po oddechu, doszliśmy bliżej brzegu
gdzie lód był już pewny i gruby, woda płytka
i bezpieczna. Dogoniliśmy Nesa. Odetchnęliśmy z ulgą. Tutaj też dużo czasu poświeciliśmy już na spokojne gry i zabawy, poślizgi
w ochraniaczach po lodzie, ludzki curling i kręgle a także picie piwa.
Po dobrych paru godzinach zmęczeni ale
zadowoleni wracamy do Pucka na pizze i piwo,
lub jak w przypadku Nesa, na wędzoną flądrę
której okazał się być koneserem. Przy piwku
dzielę sie z Pumą moja wizją jakiej doznałem
w obliczu śmierci na środku zatoki. Nes wy-

łapuje od niej liścia za to, że jest nieromantyczny i że nie chciał jej pocałować na wieży
Eiffla a co dopiero oddać za nią życie na krze,
my zaś pakujemy się do Froty i wyruszamy
w kierunku cywilizacji.

the end.
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DATAFILE #004
CODE NAME: Trefl
D.O.B: CLASSIFIED
RACE: Human
SEX: M
STATUS: Active
RANK: Captain
PROFILE: Trooper

WEIGHT: CLASSIFIED

HEIGHT: CLASSIFIED
ADDITIONAL INFO:

-beer addict
PERKs:

-Boombox Bearer
-Groszek Master

ot-er!!!”
o
c
S
r
e
ts
a
F
r
-e
„Hard

Trefl, Treflu, Trefel... Jakkolwiek nie przekręcisz ksywy
i tak zrozumie, że o niego chodzi. Uważaj jednak, mimo
spokoju godnego tybetańskiego mnicha Treflu dalej
pozostaje Kapitanem BoB i nie da sobię w kaszę dmuchać.
Poza tym ma czarny pas w Mortal Kombat i releks godny zawodowego gracza Counter- Strike.
Odpowiedzialny za transport i logistykę, Trefl wozi BoBowy sprzęt za pomocą Groszka - ostatniego znanego
honkera na polskim wastelandzie. Treflu wielokrotnie
wykazał się też swoimi umiejętnościami jako kierowca
bojowy, dowożąc oddziały BoB prosto na pole walki.
Wiele mutantów i tępych rajdersów skończyło rozsmarowanych na masce Groszka, bo w porę nie uskoczyli
przed brawurową szarża Trefla.
Treflu to znany koneser muzyki popularnej, a szczególnie
interesuje się muzyką elektroniczną. Zawsze nosi przy
sobie przynajmniej jedno głośnogrające urządzenie mu-

zyczne, a jego ulubionym jest tzw. Trąba Szatana- polowa
przenośna kolumna nagłośnieniowa o sile 900 W. (Wszelkie prośby o ściszenie puszczanej muzyki można zgłaszać
na ręce dowolnego oficera BoB w trzech kopiach ze
zdjęciem. Podania zostaną rozpatrzone w ciągu siedmiu
dni roboczych, a decyzja odesłana pocztą.) Dawno temu
Treflu zajmował się komponowaniem i produkcją muzyki disco-polo, za co zyskał uznanie międzynarodowej
społeczności fanów tego gatunku muzycznego.
Treflu jest oczywiście wielkim miłośnikiem Piwa. Jako
koneser tego wspaniałego trunku wielokrotnie uczestniczył w długotrwałych sesjach degustacyjnych i dorobił
się opinii prawdziwego znawcy.
Czasem może zdarzyć się, że spotkasz Trefla w roli barmana. Nie przepychaj się, nie zastanawiaj się i miej
kapsle równo odliczone- im mniej czasu mu zajmiesz
tym większa szansa, że nie obije Ci michy za karę.

DATAFILE #035

„Pan Major ma

zawsze rację!”

CODE NAME: Zocik
D.O.B: (born

in) the year of The Terminator

premiere
RACE: cybernetic organism. Living tissue
over a metal endosceleton.
SEX: M
STATUS: Active
RANK: Captain
PROFILE: Scribe

WEIGHT: 0.1

Tons
HEIGHT: 186 cm
ADDITIONAL INFO:

-

Beer addict
Self made wine addict
Metal & Punk & Hard Core addict
Dragon Ball addict

PERKs:

*
*
*
*

Tight Nuts
Targeting Computer
EMP Shielding
Beta Software

ba!”

„Najpierw masa, potem rzeź
„Bo widzisz... m
ięso... mięso
jest dla Ciebie d
obre!”

Kapitana Zocika na początku słychać... z daleka. Następnie da się zauważyć jego ogromną sylwetkę i rozróżnić
poszczególne słowa wydostające się z jego ust, które
najczęściej układają się w tekst losowej piosenki The
Analogs. Postronny obserwator ma szansę zinterpretować taki widok jako skrzyżowanie Wielkiej Stopy, Rambo
i Mariusza Pudzianowskiego. Tak właśnie wygląda na
pierwszy rzut oka, jednakże pod aparycją supermutanta
kryje się cudowny człowiek, a raczej cybernetyczny organizm. Pokryty żywą tkanką metalowy endoszkielet.
Zdolny spożywać hurtowe ilości piwa i miażdżyć ludzkie
czaszki jedną ręką.
Jeśli Zocik podejdzie do Ciebie i zacznie z Tobą rozmawiać
to grzecznie stój w miejscu i słuchaj. Nie nawiązuj kon-

taktu wzrokowego- to może być odebrane jako wyzwanie i wzbudzić Jego agresję. Gdyby przypadkiem objął
Cię swoją łapą, nie bój się- Zocik wcale nie chce skręcić
Ci karku, to absolutnie przyjacielski gest.
Jeśli Zocik zaproponuje Ci Piwo to grzecznie napij się
tego cudownego trunku. Może zdarzyć się też, że poczęstuje Cię mięsem- koniecznie weź gryza i powiedz, że
smakowało. (Nie jesz mięsa? Właśnie zaczynasz z powrotem) Pamiętaj aby oddać poczęstunek z powrotem
inaczej możesz nie wrócić do domu cały i zdrowy.
Jeśli Zocik rozkaże Ci robić pompki to zaczynaj bez chwili zastanowienia- nie chcesz chyba rozzłościć swojego
Kapitana, rekrucie.
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Kurwa to był
najlepszy wyjazd
na MRU ever, Jagi
niech żałuje że
ani razu nie
wyszedł z obozu
a także Ci co
nie byli.
Ponieważ przyjeżdżałem dopiero w piątek to
zaczęło się od tego że Mroku chciał żebym
kupił im kalosze, no to niewiele myśląc niczym
prawdziwy łowca promocji wypatrzyłem kalosze w mega-promocji w kerfurze za 29,99,
wziąłem 2 pary i wyjeżdżam, zajechałem
również do castoramy kupić brzeszczoty do
metalu, bo słyszałem, ze stało się tam na dole
coś niedobrego.
Adam po mnie wyszedł, spiliśmy browara
no i trzeba wchodzić. wejście spoko-lokojako-tako, najpierw wszedł Adam potem
plecaki, potem ja, idziemy do obozu, Adam
opowiada mi wiele ciekawych opowieści i pokazuje ciekawe rzeczy np. rzygi Jagiego po
drodze.
Gdy dotarłem do obozu zostałem powitany
piwem i zdjęciami Jezusa przy gorejących
ogniach piekielnych (to będzie na zdjęciach).
Rzecz jasna nie obyło się bez braci figo-fagot
i wesołych tańców, piwa, gier i zabaw. Wszyscy zadowoleni poza Jagim, który wymieszał
whisky, wódkę, cole, sok pomidorowy i co
najgorsze, wodę, z obozu więc atakował okoliczne korytarze wydając dźwięki których nie
powstydziłby się Alien. Atakował również
okolice kwasem, jak Alien, paszczą.
Gry i zabawy trwały do 21, kiedy okazało się,
ze pora zapierdalać z obozu na pętlę boryszyńską. Zapakowawszy więc kieszenie browarem wyruszyliśmy. Po kilku kilometrach
i piwach dowiedziałem się, po co były pilniki.
Jakieś psie chuje zamknęły nam drogę na

kłódkę. To jakby napluć nam w twarz. Przystąpiliśmy więc do dzieła. Kłódka była gerdy
i była po innej stronie kraty niż my, więc było
ciężko. Mijały godziny i browary, odłamywane były ciągle kolejne kawałki wolframowego
brzeszczota, walka trwała. Po 1,5 godziny
kłódka została przepiłowana na pół. Okazało
się ze na Gerdę to jednak za mało i i tak się
nie chce otworzyć, więc trzeba piłować
wzdłuż. Mijały kolejne godziny, szło coraz
wolniej, aż w końcu byliśmy blisko i udało się
ją rozjebać. Okazało się, że mimo piłowana
ułamał się i tak nieruszany bolec, no życie.
Cala gerda zajęła ponad 3 godziny. Gdy kłódka spadła, zaatakował nas adrenaline rush,
wzięliśmy kawałki gerdy jako artefakt i zaatakowaliśmy dalej południe. Po kilkuset metrach
ku naszemu zaskoczeniu zobaczyliśmy kolejną kratę z kolejną kłódką. Jednak teraz był to
noname. Krzychu z tytaniczną mocą i wkurwem wziął się z werwą do piłowania kłódki.
Dzięki adrenaline rushowi kłódka została

zniszczona w 3!!!!!!! minuty! Ruszyliśmy dalej.
Ręce mi opadły gdy zobaczyłem kolejną kratę.
Oglądaliśmy ją chwile zastanawiając jak jest
zamknięta gdyż kłódki nie było widać. Na szczęście, zgodnie z teorią brzytwy Ockhama najprostsze rozwiązania są najlepsze, więc
zajebałem butem w kratę no i się otwarła.
Zaczęło się zwiedzanie pętli boryszynskiej.
Pętla jak pętla niewiele się zmieniło poza tym,
że założyli kamery i zrobili muzeum. Po szybkiej
ekspertyzie uznaliśmy ze kamery to atrapy,
więc zaczęliśmy zwiedzać. Zostały zrobione
zdjęcia przy BoBowych napisach a także obejrzeliśmy w jednej z komór zdjęcia czołgów etc.
wraz z plandekami ze zdjęciami (albo rysunkami nie pamiętam) czołgów w skali 1:1.
Potem piwo zwiedzanie etc i but do domu,
doszliśmy o 5 rano więc przez 8 godzin robiąc
około 30 km.

Piwo faja i spać.
Rano pobudka jakieś żarcie filmy, piwo etc.,
mamy ruszać na północ ale najpierw na pętlę
nietoperską. Okazało się w tym czasie że
kalosze które kupiłem Mrokowi i Marcie są
lewe. Tzn. wszystkie 4 buty czyli 2 pary są
butami na lewą nogę. Ogólnie śmiesznie :)

Na pętli nietoperskiej chodzenie etc., ale
skończyła się woda i do picia był tylko alkohol,
a że wszystkich suszyło, więc sytuacja kryzysowa. Wyszliśmy na powierzchnie, bo Adam
musiał zadzwonić, zaś Jagi namierzył na powierzchni samochód przewodników z Pniewa
wraz z nimi. Bezpardonowo podjął z nimi
walkę, i silą argumentów zdobył od nich dla

na i wiele innych. Powróciliśmy ze zmoczonymi nogami z paroma przerwami na
browara i rozmowach o tym, dlaczego kobieta krwawi 7 dni i nie umiera. W obozie piwko
na sen i kima

Rano pakowanko
i powrót.
Oczywiście było wiele fajnych motywów i sytuacji nie opisanych bo trudno to wszystko
opisać.
PS. Tak pijanego Adama jak na tym wyjeździe
to w życiu nie widziałem, dobrze ze po bokach
ścian nie ma dziur :)

nas 2 litrową cole za darmo. Trochę posiedzieliśmy na górze, gry i zabawy w zrzucanie
się z kopułek, no i postanowiliśmy pójść górą
do innego werka żeby wejść inaczej. Po drodze obejrzeliśmy jeszcze jeden a na miejscu
okazało się ze przez szczelinę do wchodzenia
moje jędrne pośladki się nie mieszczą, więc
wróciliśmy i weszliśmy normalnie. Powrót
na obóz, jedzenie i atak na północ, mokro
etc., doszliśmy prawie do końca, buty się
pomoczyły ogólnie zarządzenie powrotu.
Z Krzychem odłączyliśmy się jeszcze od ekipy
idącej do bazy, aby zwiedzić odnogę idącą za
dworzec nordpol aż do werka gdzie moja
dupa do wejścia się nie zmieściła. I był to
dobry wybór gdyż było tam wiele zajebistych
rzeczy do obejrzenia, typu elementy instalacji wodnej (w sensie, że niewywiezione rurki
etc) i drewniana klatka schodowa - rozjeba-

11

FMA
Sms 23:14pm:
„Jest przypał na FMA. 4 osoby. Spierdalamy
przed wojskiem ochroną i policją przez punkt
3bs. Nie dzwońcie. Nie piszcie. Wyłączam
telefony. Odezwę się.”
Sms 04:29am:
„Wracamy do chaty. Wszystko ok. Jutro można dostarczyć kanapki żołnierzom którzy
pilnują wejścia do bunkra i marzną”

kry - powiedział , ze jakieś są właśnie za płotem ale jak wejdziemy to on od razu dzwoni
po policje. Potem zaczął opowiadać o swojej
służbie w wojsku, o tym że jest z Gdańska
i kazali mu tam kiblować w aucie pół dnia.
22.35 zarządzamy odwrót i idziemy na cmentarz koło kościoła bo tam podobno miało

Po drodze spotykamy wystraszonego Kazika,
który słysząc hałas nie wiedział co sie dzieje.
Spierdalamy już we czwórkę w stronę wyjścia,
ale widzimy przez otwory w płocie, że „jacyś”
ludzie z latarkami zachodzą nas od drugiej
strony i będą przy wyjściu przed nami. Zarządzamy więc skitranie się w mało widocznym
miejscu. Leżymy 40 minut, popijamy Whiskey
i Morgana na zmianę. Słyszymy różne dźwięki
i chuj wie czy to ktoś po nas idzie czy to chora
psycha generuje jakieś dziwne sygnały. Morgan
zszedł do połowy. Widzimy jak po drodze prowadzącej w stronę cmentarza jedzie patrol
policji. Po kilku minutach słyszymy dźwięk
rozsuwanych drzwi samochodu.

Relacja:
...a więc sprawa na FMA wyglądała tak. Akcja
totalnie spontaniczna. 4 osoby (bunkrowcy
z Kazikiem włącznie) 22.00 spotykamy się na
dworcu pkp w Gdyni 22.30 podchodzimy do
płotu broniącego dostępu do FMA. Po drodze
zauważam dziwnie zaparkowany w krzakach
samochód osobowy . Przechodzimy obok
niego zwracając uwagę na to jak w środku
z przedniego siedzenia podrywa się 2 gości.
Zatrzymujemy się , oni wysiadają z auta. 2
typów ubranych w wojskowe mundury. Pytają dokąd idziemy bo „tu nie wolno”. Ja im
na to, że do lasu na piwo. Gość odpowiada,
że tu nie wolno wchodzić bo do obiektu wojskowego było włamanie i on musi pilnować,
żeby nikt nie wchodził. Wypytaliśmy go o bun-
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być drugie wejście. Znaleźliśmy je ale płot
miało tak samo wysoki jak wszędzie. Wlazłem
na zwiady, poszedłem do włazu wejściowego. Był oczywiście otwarty. W drodze powrotnej zauważyłem 2 łby stojące przy
płocie. Dokończyłem jarać szluga w chaszczach i sobie poszli. To pewnie byli Ci z auta.
Droga od momentu przejścia przez płot do
obiektu jest z tamtego miejsca cholernie
długa więc stwierdziliśmy, że chyba odpuścimy ale... 22.46 Dzwonię do Mroka i pytam
o którym wejściu mówił złomiarz jak ostatnio stamtąd wracaliśmy. Mrok przekazał
szczegółowe namiary. Poszliśmy tam - wejście bez żadnych tablic ostrzegawczych ani
płotu za ostatnim budynkiem mieszkalnym.
23.00 Wbijamy się w stronę obiektu. Idziemy po cichu metr po metrze. Mija chyba pół
godziny, Kazik stwierdza że dalej nie idzie
i wraca więc lecimy sami we trójkę. Otwieramy właz bunkra i włazimy do środka. Nie
zamknęliśmy włazu bo stwierdziłem że najpierw dam cynk Kazikowi, że dotarliśmy.
Dzwonię do niego, zdaję relacje ... i widzę
2 wchuj mocne światła reflektorów tuż przy
płocie podążające w naszą stronę. Po ciemku trudno było ocenić z której strony płotu
byli. Zarządzamy ucieczkę w postaci szybkiego spierdalania z bunkra.
Światła podążają wciąż za nami. Po drodze
usiłuję zadzwonić do Kazika i poinformować
żeby się szybko zwijał, ale nie odbiera. Spierdalamy więc po ciemku dalej w stronę wyjścia.
2 silne światła reflektorów są wciąż tuż za nami.

Walimy dalej Whiskey i Morgana na zmianę.
Mija dalsze 30 minut - stwierdzamy, że wychodzimy i ruszamy w stronę patrolu policji,
potem przez cmentarz na dół klifem i z powrotem przez osadę rybacką. Doszliśmy do
bramy cmentarza po czym Kapitan Morgan
mówi - „skitrajcie się lepiej na 28Basie”. Idziemy więc na BAS. Gość z Gdańska miał kurwa
skitrane w plecaku 5 browarów. Pijemy więc
dalej Morgana, Whiskey i popijamy browarami. 4.00 Podpierdalamy z cmentarza znicz
i udajemy się na przystanek autobusowy.
Wracamy do chaty.

i tak to było

DATAFILE #013
CODE NAME: Mrok
D.O.B: 1978
RACE: Human

(origin) /
Unknown (present)
SEX: M
STATUS: Active
RANK: Captain
PROFILE: Trooper

Odznaczenie za budowę fortu CAMP
Odznaczenie za udział w operacji

RHOKITKI
RHOGUE SPEAR

KARMA TITLE: Wanderer
WEIGHT: 81.6-84.9

kg (depends on beer
level in system)
HEIGHT: 6.01 f
ADDITIONAL INFO:

-beer addict
-drugs, sex, violence addict
PERKs:

-Forfiter Hunter
Mrok to naczelny logistyk i architekt, budowniczy bractwa. Jego myśl techniczna stoi za zajebistymi konstrukcjami jakie bractwo BoB tworzy na polskim Wastelandzie.
Forty, gorzelnie, posterunki, browary, szpitale, szkoły,
winnice, domy publiczne, sklepy monopolowe i inne
krytycznie istotne dla ludzkiego przetrwania budynki
powstają pod czujnym okiem Mroka każdego dnia.
W gruncie rzeczy jego zasługi dla dobra ludzkości podsumowuje się poniższym stwierdzeniem: „Zastał Wasteland rozjebany, a zostawił murowany”.
Oczywiście Mroku nie traktuje swojej działalności w sposób charytatywny. Wdzięczni za otrzymaną pomoc ludzie
bardzo często znajdują zatrudnienie w jego prywatnych
fabrykach i manufakturach. Zastanawiasz się może czego producentem jest Mrok? Otóż dzięki jego geniuszowi
udało się przywrócić przedwojenne zakłady produkują-

ce trzy najważniejsze materiały konstrukcyjno- naprawcze w całej postapokaliptycznej Europie. Są to nomen
omen Zipy, WD-40 i Powertape. Więc kiedy znowu przyjdzie Ci naprawić coś za pomocą tych cudów techniki,
wspomnij kto zadbał o sprowadzenie ich z powrotem na
Wasteland.
Mrok zajął się też hodowlą Brahminów. Zajęcie to było
idealną terapią, a jednocześnie kolejnym życiowym
sukcesem. Mrok doprowadził do perfekcji metodę krzyżowania Brahminów, tak aby oczyścić ten gatunek z wielu genetycznych wad. Podobno stworzył nawet
legendarnego jednogłowego Brahmina, ale plotka głosi
że to biedne zwierzę umarło z głodu- jeden łeb nie był
w stanie wystarczająco odżywić całego ciała. Powrót do
prostego życia farmera pozwolił mu odnaleźć nowy życiowy cel- BoB Space Project

„Tu się zrobi zastrzał, tam dorzuci kilka zipów
i będzie się trzymać.”

Nasi odkrywcy wybrali się na konwent Tetcon
szarpać kocie uszka i nie tylko. Oto ich spowiedź.
#tetcon #kocieuszka #specjal
#larpylarpylarpy #szymon

Krótki raport
z operacji
OXFORD 5: rapid
deployment
Obudziłem się o godzinie 8:00AM. Nie spałem
zbyt dobrze - latające we śnie szalone zmienne, klasy, funkcje i pętle skutecznie mąciły
mój umysł przez całą noc. W salonie siedział
już widocznie zmęczony cpl gambit, który
noc wcześniej przeprowadzał misję obserwacyjną pod przykrywką w stoczni. Szybka
porcja białka, tłuszczu, szczepionka i ruszyliśmy mokrymi ulicami zniszczonego poprzednim wieczorem Gdańska. Po drodze na
pip-boy’u dostałem komunikat od PFC Patho,
że znajduje się on już na wyznaczonym miejscu zbiórki - zrujnowanym dworcu Danzig
Główny. Po formalnym przywitaniu zakupione zostały bilety Polskich Koleji Postapokaliptycznych, po czym udaliśmy się na
platformę startową. Opóźniony transport
oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne
spowodowały, że korzystając z okazji udaliśmy
się na skraj platformy startowej zrobić szybkiego „Stimpaka”. Obserwujący nas przechodzący ksiądz udzielił nam błogosławieństwa,
chwilę później nadjechał EZT, szybki świński
trucht i jesteśmy w środku. Pociąg rusza.
Już od pierwszych chwil zaczęliśmy odczuwać
efekty choroby lokomocyjnej, jednak dzięki
niesamowitej odwadze i na przekór przeciwnościom zaczęliśmy dodawać sobie kolejne
punkty S.P.E.C.J.A.L. Wyraźnie zwiększyła się
wszystkim Charisma, dzięki czemu w mgnieniu oka znaleźliśmy się przez stacją docelową
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- Tczew. Ustawiliśmy się luku desantowym
i wtedy okazało się, że cpl gambit nie umie
podpiąć uprzęży spadochronu, ponieważ
atakował dotychczas tylko z barek desantowych. Było jednak za późno, zapaliło się zielone światło. Pierwszy skoczył PFC Patho, za
nim cpl Gambit, ja skoczyłem na samym
końcu. 121, 122, 123, czasza... Jest czasza.
Spadam na platformę i widzę, że akcja dzieje się bardzo szybko - gambit tuż po wylądowaniu podnosi wartościowe itemy
(porzucona butelka Amareny), przedzieramy
się przez lądowisko i przed budynkiem dworca dostrzegamy uruchomiony transporter, za
którego kierownicą siedzi wezwany już podczas lotu do Tczewa Rec Griven. Wehikuł
ruszył pod baze zaopatrzeniową, gdzie zostały zakupione Meat Jerky-Kabanosy oraz więcej stimpaków i rad-away’ów - wszak teren
nie był przez nas znany. Z przyczyn nam niewiadomych postanowiliśmy także upewnić
się, że nikt nie będzie robił problemów z naszymi zapasami i przeglądał inwentarza zdalnie udało się nam zdobyć takie
zapewnienie. Po zaparkowaniu transportera
w okolicach starego warsztatu „WARPGATE”
rozpoczęliśmy terenowe naprawy pancerzy
i poprawkie krawieckie, połączone ze zwiększaniem punktów S.P.E.C.J.A.L. Zdecydowaliśmy się, mimo pochmurnej pogody, na
umieszczenie w slot-ach okularów przeciwsłonecznych, aby podbić CH + 1, która i tak
po poprzednich GAINach była już dosyć wysoka. W drodze na miejsce - budynek TETCON
- aplikujemy dodatkowe punkty S.P.E.C.J.A.L.
Docieramy na miejsce. Kontrola przy wejściu
tak jak nas zapewniono - znikoma, dzięki
czemu uniknęliśmy przeszukania inwentarza.
Szybki rekonesans w odległości około 30m
od wejścia pozwolił nam na ulokowanie bagaży z prowiantem na stanowisku ze sztandarem kompanii handlowej REBEL.PL.
Pierwsze wrażenie - ilość młodych anime-mutantów i mango-stworów skutecznie uniemożliwił jakiekolwiek poruszanie się wewnątrz
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w jakimkolwiek celu - poziom radiacji był zbyt
wysoki. Na szczęście dostrzegliśmy na placu
nieopodal budynku RET. Cmdr Rhotaxa, który spożywał tam Rad-Away’e. Po kurtuazyjnym
przywitaniu przyłączyliśmy się do procesu
i stwierdziliśmy, że okoliczne trybuny przy
placu będą doskonałym miejscem na dłuższy
przystanek. Po około kilkudziesięciu minutach
Rhotax stwierdził, że musi w trybie pilnym
wyruszyć w bliżej nieokreślonym celu, ale
zapewnił, że wróci po godzinie lub dwóch.
Nie marnując czasu udaliśmy się do okolicznego sklepu, którego wystrój do złudzenia
przypominał sklep wielobranżowy z Modoc.
Za sklepem wykonaliśmy eliksir Rotgut-amarena-cola i tak wyposażeni wróciliśmy na
wcześniejszy punkt obserwacyjny. Gdy poziom
PErcepcji spadł, a odporności na promieniowanie został zwiększony zdecydowaliśmy się
na wejście. Już od pierwszych chwil B.o.B.
palił, gwałcił i siał terror. Postanowiliśmy się
rozdzielić aby siać niewymuszony lans i brać
udział w ‚atrakcjach’, jednocześnie ustalając
cykliczne spotkania na zewnątrz w celu uzupełnienia płynów i zwiększania punktów
S.P.E.C.J.A.L. O godzinie 14:00 dowiedzieliśmy
się, że jednym z punktów programu miał być
prowadzona przez niejakiego Szymona U.,
ps. „Szyn(k)a” prelekcja o OldTown, którego
nie było na miejscu, a której to prelekcji prowadzenia podjęliśmy się wszyscy - jego efektem są kolejni podróżnicy, którzy owe miejsce
będą omijać.
W trakcie trwania konwentu przed samym
wejściem prowadziliśmy tzw ‚chit-chat’ z mutantami, jeden z losowych dialogów następujących podczas wręczania przez mutanta
płci żeńskiej jakiegoś wegańskiego eliksiru
gambitowi:
– „Masz napij się”
– *sip* *gulp* „ZABIERZ TO CO TO JEST”
– „to jest przecier z mango i papaja”

– „Nie ma takiego owocu jak mango, mango
to są chińskie bajki”
– „No ale jak to, przecież to jest mango i papaja!”
– „ehe jasne przecież wiem że papaja to bajka o marynarzu, co ty pier@$#^”
Dodatkowo zasłonięci przeciwsłonecznymi
okularami opowiadaliśmy różne zmyślone
historie i opowieści napadalsko-podróżnicze,
mutanty robiły sobie z nami zdjęcia oraz
miały miejsce inne mniejsze random-encountery.
Około godziny 16:00 podczas spaceru korytarzami zostałem wciągnięty do jednego z pomieszczeń, gdzie zostałem zmuszony do
odtwarzania roli w grze teatralno-LAPRowej.
Mimo wysokiego poziomu CHaryzmy obawiałem się, że stan INTeligencji oraz PErcep-

cji może być jakimś problemem, na szczęście
okazało się odwrotnie, a gambit skutecznie
podtrzymywał poziom Rad-Away’ów w mojej
krwi donosząc co je co jakiś czas do pomieszczenia, w którym przyszło mi spędzić przeszło
3h. Po zakończeniu LAPR i wyjściu przed budynek zobaczyłem doskonale bawiących się
Patho, Gambita i Grivena, co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że operacja OXFORD
5: Rapid Deployment okazała się pełnym
sukcesem. Postanowiłem podsumować na
miejscu założenia i realizację celów oraz rozpuścić oddział. Dalsze sukcesy tego wieczoru
to m.in. pobicie lokalnych punków-raidersów,
spożywanie trunków i radosna destrukcja
okolicy - wszystko oczywiście pod sztandarem
B.o.B.

*
Operację
oceniam dobrze,
zachowanie
zespołu jako
bardzo dobre,
stan zasiania
lansu i promocję
PRową jako
dobre
Dzięki wszystkim za wspólną trzodę
cpl. Jabot
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DATAFILE #041
CODE NAME: Zbik
D.O.B: 08.10.1988
RACE: Human
SEX: M
STATUS: Active
RANK: Private

First Class
PROFILE: Trooper
WEIGHT: 65

kg
HEIGHT: 180 cm
ADDITIONAL INFO:

- beer addict
- Knight Fighter
- Warhammer Fantasy Battle Player
PERKs:

-Forfiter Hunter
Głęboko pośród gąszczu pradawnej kaszubskiej dżungli
znajduje się miejsce znane tylko w legendach i pilnie
strzeżone przed oczami obcych. Mowa tu o kolebce
wszelkiego kaszubskiego życia - Sadzawce Czarnego
Podniebienia. Wedle ludowych podań jest to łza pradawnej istoty, uroniona nad miejscowym ludem aby dać
im moc potrzebną aby przetrwać atomową apokalipsę.
Jedni twierdzą, iż było to błogosławieństwo, a inni że
klątwa. Jaka by nie była prawda potoczna wiedza mieszkańców okolicznego wastelandu twierdzi, że w istocie
jest to urodzisko kaszubołaków.
Gdy na świecie szalały jeszcze ognie atomowej apokalipsy, a promieniowanie było tak silne, że wykręcało
jajca na odwrót, Brotherhood of Beer wysłało w te
okolice agenta 13. Dzielny śmiałek przedostał się przez
pełną niebezpieczeństw okolicę tylko po to aby pozyskać
próbki pochodzące z Sadzawki Czarnego Podniebienia.
Do dziś pozostaje on jedynym obcym, któremu dane
było ujrzeć to miejsce i przeżyć.

Zdobyta próbka została dokładnie zbadana przez Skrybów
bractwa i poddana wielu eksperymentom. Analizy fizykochemiczne wykazały, iż płyn ten dzieli wiele wspólnych
cech z plazmą kwarkowo- gluonową, tak więc ilość zastosowań przekraczała horyzonty ludzkiej wyobraźni.
W procesie decyzyjnym odrzucone zostały takie pomysły
jak stworzenie nowego wszechświata, anihilacja obecnego czy otwarcie portalu do piekła. High Command
bractwa zadecydowało aby nowo utworzony zespół
genetyków zajął się kolejnym projektem z dziedziny „Der
Übermensch”. Kombinacja genów Felis silvestris, kropli
kaszubskiej protoplazmy i zahibernowane ciało żołnierza
V Wiecznej Reszy, dało początek nowej erze. Erze Żbika...
Kim jest naprawdę? Czy jest Mesjaszem Przychodzącym
Wsród Blasku Promieniowania? A może tylko jednym
z trzynastu Apostołów Zagłady? Uśpionym agentem
V(wiecznej!) Rzeszy?
Kimkolwiek nie jest, dalej pozostaje szturmowcem bractwa BoB. Być może kiedyś pokaże swoje prawdziwe
oblicze, ale to może nie stać się za naszego życia.

Ciekawostki
-Wybitny strateg i taktyk. Przy dźwiękach Manowar’a udowodnił swoje zdolności na wielu polach bitew. Ma zwyczaj aby ciała pokonanych
wrogów gruntownie bezcześcić poprzez masaż moszna- czoło.
-Wielki fan death metalu i Krzysztofa Krawczyka
-Specjalista od nawigowania rozpędzonymi metalowymi przedmiotami prosto w czoło kretyna, który odważył się stanąć mu na drodze.
-Wybitny DPS, nieważne kim gra nawet Fury Warrior’em robi więcej damagu niż Hunter.

DATAFILE #012
CODE NAME: Harq
D.O.B: data

n/a
RACE: data n/a
SEX: M
STATUS: Active
RANK: Private First Class
PROFILE: Private First Class (PFC)
KARMA TITLE: Wanderer
WEIGHT: CLASSIFIED

HEIGHT: CLASSIFIED
ADDITIONAL INFO:

- we wczesnym dziecinstwie niczym Obelix
wpadl do kadzi z browarem, przez co jest na permanentnej
bani - nawet gdy nie spozywa napojów wyskokowych
PERKs:

-Forfiter Hunter
Wszystko co wiemy o tym człowieku jest tajne. Nikt nie
wie gdzie mieszka, co robi, jak wygląda i kim naprawdę
jest. Plotki głoszą, że jest to szef ███████ ███████ ███.
Wiek, waga, wzrost, numer buta i rozmiar kołnierzykawszelkie próby pomiarów nie przyniosły koherentnych
wyników. Dopiero po zastosowaniu metod zaawansowanego rachunku prawdopodobieństwa okazuje się, iż
człowiek ten jest jedynym obiektem w makroskali, który wydaje się funkcjonować wedle zasad mechaniki
kwantowej i stosuje się wobec niego np. zasada nieoznaczoności Heisenberga- czyli nie ważne ile razy zmierzysz
jego obwód w pasie nigdy nie wyjdzie Ci właściwa war-

tość, ponieważ instrument pomiarowy wpływa na badany obiekt. Idąc dalej tym tropem skrybowie bractwa
BoB ustalili, że Harq istnieje w wielu miejscach w tym
samym czasie oraz zdarza mu się zarazem istnieć oraz
nie istnieć w tym samym miejscu w czasie i przestrzeni.
Nieobserwowany od razu przybiera postać korpuskularno-falową i niczym nie ograniczony propaguje poprzez
otaczająca go przestrzeń z V=99,99(9)c.
Jaki z tego wniosek? Jeden prosty - Harq jest i zarazem
nie jest na OldTown każdego roku.

Ciekawostki
-we wczesnym dzieciństwie niczym Obelix wpadł do kadzi z browarem, przez co jest na permanentnej bani- nawet gdy nie spożywa napojów
wyskokowych.
-wielki koneser wódki, założyciel tajnej frakcji BoB (Brotherhood of Booze).
-obieżyświat i znawca tematu.
-wybitny specjalista w dziedzinie biologii.

FALLOUT
party
Wtorek godzina
15.55 road to
nowhere
Za 5 minut kończę prace, samochód juz zapakowany, za 5 minut ruszam do Barlinka po
Gambita. A tu nagle kurwa jak nie jebło telefonem od klienta ze voip im nie działa. Sprawdzam czy mają neta, no kurwa mają:< Wiec
sie naprawdę coś zjebało. 2 minuty do końca
pracy wiec trzeba coś wymyślić. No to dzwonię do nich i mowię rozmijając się nieco
z prawdą że to wina dialogu ble ble. I tak jak
sprawdzą, że w chuja poleciałem to mnie już
nie będzie i ktoś inny będzie musiał naprawiać.
Więc szybko spierdolongo z firmy i już jadę.
Pojechałem na stacje no i nakurwiam do
Gambita. Dogadałem się, że jak będę gdzieś
w Gorzowie to mam do niego dzwonić. No
spoko. Niby to jakiś plan. Więc sobie jadę
jadę, do Barlinka jakieś 150 km a do Gorzowa
120. Już w Połowie drogi stworzyłem moje
pierwsze płasko zwierzę. No ale nie o tym.
Podróż mija sielankowo, aż dojeżdżam do
Gorzowa. Gambit oczywiście nie odbiera (bo
jakże inaczej) to trzeba samemu wykombinować jak przez Gorzów przejechać żeby
stalowcy na widok falubaza klamek nie wyrwali i cegłą nie rzucali. Miałem plan jak wjechać do Barlinka, tzn. znałem nr drogi, ale to
nie takie proste. Oczywiście się zgubiłem
w tym zapomnianym przez boga miejscu.
Pierwszy mój kontakt z autochtonami skończył
się na „wypierdalaj stad chuju bo jak ci zajebie to..” No to spoko. Pokręciłem się w kółko
i w końcu Gambit zadzwonił i powiedział ze
żeby dojechać do Barlinka to się nie jedzie
na Barlinek tylko na Recz. Spoko loko, jako
tako. Dogadałem się ze będzie czekać na
wjazdowej drodze do Barlinka. Jakoś pół godziny później tam dojechałem, wjeżdżam do
Barlinka i jebitna tablica wita mnie w „Euro-
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pejskiej stolicy nordic-walking”. Myślę sobie,
że pewnie dobrze trafiłem. No i oczywiście
się nie pomyliłem, stoi Gambit na stacji. Kupiliśmy szlugi i energy-drinki na drogę (bez
piwa:<) Gambit stwierdził, że się będzie ze
mną solidaryzował, i najebiemy sie dopiero
na miejscu.
No to nakruwiamy, jeszcze 400 km i sie najebiemy. Nasza droga z Barlinka prowadziła
przez Wałcz i chuj wie co tam jeszcze. Ogólnie
po około godzinie zrobiło się ciemno i jebło
mgłą ale droga była zajebiście pusta i można
było zapierdalać. Tak wiec zapierdalaliśmy
250km aż się skończył gaz. Na szczęście widać
stacje. Podjeżdżamy bliżej a tu kurwa się
świeci, ale dystrybutorów nie ma, bo stacja
w remoncie. To chuje. Jedziemy dalej. Następna stacja ale co widzę? Stacja marki RomGaz. Nie no kurwa u Rumuna to ja tankować
nie będę wiec dalej w drogę. W końcu coś
się znalazło zatankowaliśmy, gambit kupił
chipsy ja dokupiłem fajki. Podstawówka-Par-

ty w samochodzie trwa w najlepsze. Pierwsze
oznaki, że się zbliżamy do Tczewa okazały się
wkrótce. Najpierw na jakiejś zabitej dechami
dziurze na ograniczeniu 40km/h jadać z 100
jebło w oczy fotoradarem. Chciałbym to zdjęcie załączyć do relacji, ale nie chce mi się
czekać aż przyjdzie. A potem się zaczęły dziwne nazwy wiosek typu kamienna karczma,
Kalna huta i inne takie chujowe. Tczew musi
być blisko. A tu nagle…
- Ja pierdole widziałeś to?
- No, dajesz po hantlach i na wstecznym!
No to cofamy się. Gambit wysiada i robi zdjęcie:
Harq byłby zachwycony. Brzmi jak nazwa
horroru klasy D. Swoją drogą pierwsza cześć
złego mięsa już wyszła:

Ogólnie beka z nazw wiosek a tu Tczew się
zaczyna. Tajming nawet niezły 500km w 6.5h
z przerwą na tankowanie i Gambita.

Wtorek godzina
22.48 spotkanie
emerytów.
Wjeżdżamy do Tczewa kierując się do vaulta
Rhotaxa. Po drodze znajdujemy otwartą stację
gdzie kupujemy 8 specków i faje. Wjeżdżamy
w jakąś chujową uliczkę i od razu poznaje
chatę w której Rhotax na pewno mieszka.
Oczywiście się nie pomyliłem. Parkujemy bierzemy browary. Gambit oświadcza ze widzi,
ze Michał siedzi w salonie. Wjebujemy się,
i zastajemy Rhotaxa rzeczywiście w „salonie”
z dzbankiem herbaty (?!) i słuchającego I programu polskiego radia (??!!) I niby cos dłubiącego przy zwierzakach. Powitania sraty-taty.
Robimy obchód po chacie. Okazało się że w piwnicy mieszkają żaby etc. Pora na piwko w kuchni, poczęstowaliśmy się też salami z lodówki
Rhotaxa, ale o efektach później.
Ponieważ Rhotax do picia dla siebie miał tylko dzbanek herbaty to podzieliliśmy sie z nim
piwkami i tak jakoś zeszło na rozmowach
o dupie Maryny i piwku. W ogóle wiecie, ze
w I programie polskiego radia o północy grają hymn Polski? Aż odruchowo wstaliśmy. Gdy
po północy piwka się skończyły, Rhotax stwierdził, że jebie tą robotę i idziemy na Orlen po
piwka. Idziemy idziemy, policja kogoś zatrzymała przy stacji, ale chuj w to, wtoczyliśmy
się. Gambit z miejsca pyta czy mają gorące
parówy bo hot doga chce. Otrzymał odpowiedź niestety negatywną. Rhotax pierwszy
kupił czteropak. Podczas jego zakupów Gambit wkłada głowę przez okienko i oświadcza,
ze on chce parówe. Potem Gambit kupuje
czteropak, no ale, żeby impreza była udana,
a że jest już po 12 to dżentelmeni pić mogą

to bierze jeszcze pól litra bunkowej, pyta również o hotdoga. Potem ja biorę 4pak, Gambit
każe mi się zapytać czy mają parówy. Pytam
oczywiście, ale sytuacja dalej się nie zmieniła.
Wracamy na chatę a tu patrzymy tą samą
policje laweta odwozi. No ok. Po pijaku to
było śmieszniejsze. Nie mogliśmy oczywiście
tak po prostu pójść i dojść na chatę. Naszą
uwagę przyciągnęło jeziorko do którego postanowiliśmy się odlać i wypić po piwku na
chodniku i porozmawiać o tym kto komu daje
dupy na oldtown. Potem jakoś doszliśmy na
budowę i tak jakoś do 5 rano czas nam zleciał
na opróżnianiu zapasów, oglądaniu starych
fotek, rozmowach o cyckach wraz z pokazami
na komputerze a także pierwszych koncepcjach
VIP Room Fucking Club. Ale o V.R.F.C będzie
później. Jakoś o godzinie 5.30 Rhotax poszedł
spać na podłogę a ja się przytuliłem do Gambita na tapczanie i blackout.

Potem wpadł Balon i Gambit i strasznie mnie
wkurwiali pijąc piwo. Znowu rozmowy o dupie Maryny i o dziwo o falloucie. Wtedy mi
się przypomniało że Trefl dzwonił a ja nie
pamiętałem co mówił, więc do niego zadzwoniłem i się umówiliśmy że go bierzemy z Gambitem samochodem z pracy i mamy czekać
w zakręcie drugim na prawo za galerią bałtycką. No spoko. Mamy tam być na 16 to
wyjeżdżamy o 15. I co wam powiem, to niby
droga szeroka a korek długi jak kutas magne-

Środa rano kac morderca.
Godzina chuj wie jakoś 11.00. Dzwoni telefon.
Jedyne co z tej rozmowy pamiętam, że to
dzwonił Trefl. Nawet nie pamiętam o czym
do niego rozmawiałem. W każdym razie wyłączyłem się, pora na poranną fajkę. Próbuję
ruszyć głową a tu mega kac. Przecież to niemożliwe żeby po 8 piwach w 6 godzin tak lub
napierdalał. Gambit sie podnosi i wygląda
nie lepiej. I wtedy olśnienie, ze obaj jedliśmy

to. Droga była nudna, bo staliśmy ciągle
w korku. Na wysokości Gertrudy Gambit
stwierdził że chce mu się lać i idzie się na
Gertrude odlać bo i tak daleko nie zdążę
odjechać to zdąży wrócić. Istotnie, jak skończył po 10 minutach byłem może ze 100 metrów dalej. W końcu się dotoczyliśmy za
galerię i gdzie tu kurwa zaparkować? Wszędzie
chcą kapsli. No ale chuj, wjechałem na jakiś
parking płatny a że były tam też jakieś firmy
dla których parking był darmowy, to udając
że obchodzą mnie szyldy firm, zerkając na
ciecia oddaliliśmy się żeby nie płacić. Ponieważ chwycił nas głód poszliśmy za zapachem
jedzenia i trafiliśmy do jakiegoś chinczyka,
ale niestety nie mieli kebaba więc powiedzieliśmy pass. W końcu z oddali dojrzeliśmy
atletyczną sylwetkę kapitana Sowy. Nastąpiło jakieś tam przywitanie, więc szybko spierdalamy z płatnego parkingu nie
płacąc. W aucie rozmowy o chujach w dupach
etc., dojeżdżamy do Gdyni zostawiamy auto
na miejscu groszka, bety na górę, przywitanie
z Ważką (Nie wiem czy wiecie, ale Ważka
chyba sobie cycki powiększyła).

Środa popołudnie wycieczka
krajoznawcza.

salami Rhotaxa. Dziś już wiedzieliśmy, dlaczego wydawało się podejrzanie miękkie.
Sraka przycisnęła wszystkich. Gambit zaczął
się nawet zastanawiać czy iść srać przed Rhotaxem i siedzieć na zimnej desce, czy iść po
nim i siedzieć na cieplej desce ale w smrodzie.
Wybrał oczywiście to drugie.

Wyruszyliśmy z vaultu Trefla i Ważki w już w 4
osoby. Droga powiodła nas do reala podziwiając po drodze zabytki architektury kaszubskiej. W sklepie była promocja na specjala.
Kupiliśmy jakieś bułki do żarcia i piwo i wyruszyliśmy na jakąś wieżę widokową w lesie za
Realem. Poczułem się oszukamy w chuj. Niby
przyjeżdżam nad morze a tu kurwa góry :<.
No jakoś się dotoczyliśmy, znajdując po drodze
ekstra komiks z jakiegoś porno pisma który

uprzyjemnił nam drogę, a Gambit recytując
na głos kwestie wyrwał prawie 2 mohery.
Wieża wyglądała nie tak jak sobie wyobrażałem, bo nie miała desek na schodach, ale i tak
było zajebiście. Piwko na dole na odwagę.
Pogadaliśmy trochę na BoBowe sprawy no
to wpierdalamy się na górę. Okazało się że
Gambit ma lęk wysokości, a mnie brak podłogi też nie zachwycał mając nogę w stabilizatorze. Ale ogólnie 2/10 wjebaliśmy się na
górę. Widok zajebisty etc. Musiałem przyznać
że to morze to jednak w tych górach jest.
Ojebaliśmy tam jeszcze kilka piwek. Było zajebiście fajnie, dobrze się gadało, dobrze piło,
i wtem gdy Gambit chciał nakurwiać puszkami na dół moim oczom ukazał się sam Justin
Bieber na dole pod wieżą wraz z jakimiś dwoma (z daleka) fajnymi dupami. No spoko,
poczekaliśmy aż przejdą (jak się potem okazało weszli na wieżę ale niżej) poleciały puszki, zabawa 2/10 etc. Zaczyna się ciemno robić
więc plan żeby zejść póki jeszcze coś widać
wydawał się być sensowny. Trefl, Ważka
i Gambit zeszli szybko, ja się wlokąc powoli
z tą nogą przechodząc koło lasek z Justinem
usłyszałem głos naczelnego jebaki oldtown:
E Jezus, te dupy to jednak brzydkie są. Nie
zapomnę wzroku tych dziewczyn patrzących
na mnie. Myślałem, że mnie zepchną.
Ok. będąc na dole po jeszcze jednym piwku
i ruszamy w dalsza drogę. Oczywiście nie
mogliśmy od razu pójść dobrze bo by było za
pięknie więc się musieliśmy wracać gdy się
okazało, że scieżka którą idziemy to jakaś
Road to nowhere. Bla bla bla, dochodzimy
do cywilizacji, straszymy jakąś laskę w podziemnym tunelu i dochodzimy do degustatorni. Fajna knajpa, dobre piwko, wypiliśmy

po jednym, zajebaliśmy kufle, pogadaliśmy
o jakimś seksie grupowym na łóżku na łańcuchach, było spoko. Potem gdy wyszliśmy
w naszej krzepkiej drużynie nastąpił rozłam.
Ważka chciała iść na hot doga, ja na plażę
a Gambit z Treflem na chatę na wódę. Jednak
udało się to wszystko pogodzić, więc ja jako,
że nie raz nad morzem byłem to wiedziałem
że przy plaży są rzecz jasna stoiska z pierdołami i budki z kebabem, więc obiecałem Ważce, że dostanie tam hot doga. Idąc
w kierunku plaży Gambit, rodowity mieszkaniec europejskiej stolicy nordic walkingu dał
darmowy instruktaż nordic walkingu jakiejś
dziewczynie („wyżej ramiona kurwa, po to są
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te kijki”) , a ona zamiast podziekować przeszła
na drugą stronę ulicy :<
Doszliśmy jakoś do morza, każdy oddał mocz
do bałtyku, ruszyliśmy w stronę chaty plażą.
Na plaży jeszcze siad płaski i po piwku. Poszliśmy sobie koło klifów fajnie fajnie, a tu
nagle z plaży trzeba wjeżdżać w las i pod

górkę. Tam jakiś wkręt o Blairwitch Project
etc., doszliśmy do cywilizacji, i wtedy nastąpiła jakaś abstrakcyjna rozmowa o terenówce za kilka milionów plnów której już nie
ogarniałem.
Pod chatą Trefla i Ważki zakupiona została
jeszcze flacha wódy. Muszę przypomnieć że
samochodem przyjechałem który jutro musiał
się jakoś pojawić na Sobieszewie. Ale jak to
zrobić, nie pijąc kolejnego dnia aby móc prowadzić? (a nie mogłem nie pić od rana) Człowiek
w potrzebie alkoholowej wpada na genialne
pomysły! Dajmy Treflowi samochód rano niech
nie idzie do pracy z buta/SKM, a niech podjedzie jak król samochodem! (Dobrze, że się
najebany rano nie zabił ale o tym potem). Po
dotarciu do mieszkania, dla odmiany uraczyliśmy sie alkoholem wraz z ogórkami chili. Oprócz
wódy, piwa i fajek były też rozmowy, youtube
party z filmikiem kebaba, Chuck testa i innymi
bzdurami. Wóda się skończyła, koło drugiej
gospodarze poszli spać, ja zasnąłem niedługo
później w pozycji siedzącej, a Gambit jakieś
pornuchy jeszcze na TV oglądał, a potem się
przykrył pufą i zasnął na podłodze.

co i zostawiając Ważkę z książką do ekonomii
poszliśmy na skmke do Wrzeszcza. Podróż
ogólnie bez historii. Dotarliśmy do rebela,
zostawiliśmy rzeczy przywitaliśmy się z Czylim
i postanowiliśmy udać się po coś do picia bo
kac męczy. Wychodząc do sklepu tyłem rebela znaleźliśmy knajpę gdzie leją specjala
za 4 zeta i tam już zostaliśmy do 16 (naprzeciwko Alabakarachujamuja kebab) po pewnym
czasie zadzwonił do nas Jabot, wytłumaczyliśmy mu gdzie ma iść. Chwilę potem dzwoni
Mati to mu tłumaczymy że ma wyjść tyłem
rebela, tam zobaczy na skrzyżowaniu Jabota
i ma tam iść, piliśmy więc już w 4 osoby.
Leniwie czas spłynął do 16.20, a ponieważ
o 16.00 mieliśmy być w rebelu więc się ruszyliśmy. Okazało się że dobrze że się spóźniliśmy bo Mroku już prawie sam zapakował
wszystkie rzeczy z magazynu. Pomogliśmy
dopakować resztę, w międzyczasie pojawiła
się Ważka, przyjechał Trefl, ciesząc się że żyje.
Ogólnie Mrokowóz wyjechał w kierunku Sobieszewa, moje auto pilotowane przez Trefla
ze mną i Ważką na pokładzie również, zaś
Jabot, Gambit i Mati wybrali się autobusem.
My mieliśmy jeszcze zajechać do makro po
zapasy. Po drodze gdzieś się zatrzymaliśmy,
bo Ważka musiała dostarczyć firmowe dokumenty, bardzo ważne. Wykorzystałem ten
czas na zakup fajek. Moje nogi skierowały się
do najbliższego monopolowego o swojsko
brzmiącej nazwie „U prezesa”. Wchodzę i mowie ze chce 3 paczki LM light. Zostałem zmierzony wzrokiem, a widać swojsko wyglądałem,
bo usłyszałem pytanie ekspedientki: „Normalne czy ‘tańsze’” no to wziąłem tańsze o 2
zł, skąd one były do dziś nie wiem.
Ważka wróciła pojechaliśmy do makro, kupiliśmy każdemu tonę piwa no i kratę Kumpla
na olimpiadę. Niedługo potem byliśmy na

Czwartek - sążny
dzień
Zaczęło się bladym świtem gdy się obudziłem
w środku nocy i zobaczyłem jak Trefl i Ważka
karmią mewy parówkami. Zasnąłem jeszcze
trochę, potem Trefl mnie zbudził żeby dać
mu kluczyki, wyglądał strasznie mizernie,
dobrze, że w pracy spędził dzień na fotelu do
masażu. Wrócił się jeszcze po maglighta którego okazało się że ma na plecach przyczepionego do plecaka. Umówiliśmy się że
widzimy się o 16 pod rebelem. Ogólnie wstaliśmy jakoś o 11 jakaś wyprawa do sklepu po
śniadanie. Kasia zażyczyła sobie jakieś zdrowe jedzenie typu jogurt bułka i brzoskwinia.
Ja wziąłem jakieś bułki a Magneto zaszalał
i zostawił w Almie 25 zł na zapiekankę po
meksykańsku cyce z kury. Posililiśmy się nie-
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Sobieszewie. Ważka postanowiła pójść na
wioskę nawiązać znajomości w pobliskim
spożywczym celem zdobycia świeżych bagietek. Obiecaliśmy, że zaczniemy w tym czasie
z Treflem rozkładać wszystko (bo Mrok wyrzucił wszystko i musiał spadać) więc jak
obiecaliśmy tak zrobiliśmy: otworzyliśmy piwo
i kabanosy. Jakiś czas później pojawiła się
ekipa autobusowa, przywożąc ze sobą Nurka
i Ważkę. Zaczęło padać, więc wnieśliśmy
wszystko do bunkra, rozłożyliśmy światło i zaczęła się najebka. Nie ma co tu dużo pisać,

piwa, wyjebka i muzyka. Mara zaczęła się
wywijać, a każdy jej płacił w nagrodę walutą
atomiconową, którą chętnie przygarniała za
występy, gdyż ją wcześniej upewniłem, że
będzie można nią płacić u nas na larpie. Z tego
dnia niewiele więcej pamiętam poza scooterem i rozbijaniem butelek o ścianę.

Piątek - Fallout
Party i Karton
Wiśniowy Mocny.
Przyznam się bez bicia, niewiele z tego dnia
pamiętam. Ogólnie cale FP na Sobieszewie
zlało mi się w całość. Pewnikiem jest że wstałem zmęczony po czwartkowym butelka-sciana party. Właściwie to bym pospał dłużej, ale
nie wiem czy bardziej mi się chciało lać czy
pić, a to potrafi wypierdolić człowieka ze
śpiwora bardziej niż groźba piwa bezalkoholowego. Szybkie piwko na śniadanie, bo jedzenie jakoś nie wchodzi i pierwsza
obserwacja: o kurwa drzewo wyrosło w nocy.
Ale spoko. Okazało się, że trochę ludzi na FP
jednak przyjechało więc szybkie miziu etc.
Jednak przede wszystkim moją uwagę przykuła dziura na szerokość piłki i głębokość
łopaty. Ale zajebista dziura! Fajnie jakby ktoś
się w nią wjebał myślę sobie. Zwolenników
tego pomysłu okazało się być więcej, więc
już szybko powstała pułapka zrobiona z owej
dziury i koca Jabota do spania w domu. Kocyk
był zajebiście wytrzepany równiutki zajebisty
i płaski jak cycki 7latki. A mimo to nikt nie
chciał usiąść na środku mimo gorących zachęceń zebranego towarzystwa.

Aż przyjechała
Tandi z Evinem.
Po krótkiej naradzie przy kocu ustaliliśmy, że
jak Tandi w końcu się rozpakuje i Evin wniesie
ich zapasy żywności na wypadek wojny to
Tandi na pewno będzie chciała usiąść na
kocyku, a nie na glebie. Oczywiście gorąco ją
zachęcaliśmy. I w końcu się udało, choć efekt
nie był zadowalający. Gremium uznało, że
dziurę trzeba powiększyć i poczekać na Kawalerie Berg. Oczywiście jak przyjechali podstęp czuli, jednak w dziurę wjebali się jeszcze
X i Mały, niestety nic sobie nie połamali.
Potem miałem mały blackout alkoholowy,
ale na szczęście obudziłem się na hotdogi. To
były najlepsze hotdogi jakie jadłem na wastelandzie, prawdopodobnie dlatego, że byliśmy w lesie, więc łatwiej znaleźć coś co
świeżo zdechło. W każdym razie opłacało się
taszczyć Ważkowy słój z ogórkami bo dostaliśmy z mega-bonusem.
Tak sobie radośnie obrabiam parówę gdy
podchodzi do mnie Mati. Spoziera swym
wzrokiem spod czapeczki i tak do mnie rzecze:
„Ej, karton wiśniowy sam się nie wypije” No
to myślę sobie „No kurwa’. Ale gdzie wypić
tego kartona, no chyba na plaży. Amatorow

taniego wina na plażę wybrało się z 10 osób.
Musieliśmy zapijać ten karton piwem bo choć
smakował jak tymbark to jednak był wstrętny.
Gdy wróciliśmy z plaży impreza dogorywała,
ojebaliśmy kogoś na jedzenie i piwo, coś tam

się działo przy ognisku, ale nic spektakularnego czy jak to sie tam kurwa pisze.
Piątek mimo wszystko był dniem szczególnym.
Był to dzień gdzie oficjalnie został otwarty
przeze mnie i Matiego pierwszy klub swingerski na wastelandzie, elitarny dodam VIP
ROOM FUCKING CLUB (w skrocie VRFC).
Lista członków (i wagin) jest tajna, zainteresowani wiedzą, że są już zrzeszeni, a muszę
dodać, ze to sama śmietanka post-apo menów
i laseczek, nie ma opierdalania się. Zapisy są
otwarte, jednak chętni muszą przejść weryfikację wysyłając swoje niebanalne zdjęcia
zadowalające 2 pierwszych VaginaDwellerow.
I pamiętajcie. VRFC to nie tylko szansa na
niezłe dymanko, ale też na znalezienie swojej drugiej polówki (albo 0,7).

Olimpiadę opisze w skrócie, bo przecież nikogo larpy nie interesują. W pierwszej konkurencji bez konkurencji okazało się być jasne
pełne (chyba). W strzelaniu sam nie wiem kto
wygrał, ale na pewno ten który zestrzelił samolot z prezydentem na pokładzie. Ale to
chyba był synek, bo jako jedyny wypił piwo,
jebnął serię a potem jebło go na glebę po
kumplu. Prawdziwe sportowe poświecenie.
Albo Mały, chuj wie, to w końcu nieistotne.
Przeciąganie liny to znowu punkt dla jasnego
pełnego. System 3 drużyn na linach sprawdził
się i było to fajne. Na nawoływaczu nie byłem
bo gdzieś pewnie łoiłem browar. Tak czy inaczej
olimpiada 2/10. Nagrodę fair-play wygrał Havoc
za jedyną udaną próbę przekupstwa sędziego.
Sobota również była dniem szczególnym
zwłaszcza ze względu na to co działo się wieczorem, czyli przyjęcia Adama w nasze szeregi. Plan tego questa powstawał już
u Kapitana Sowy na wódeczce w środę. Mianowicie Adam po znalezieniu dziewicy na
ołtarzu musi wyłowić skarb z morza, brzmi
co prawda strasznie chujowo, ale ogólnie
pomysł zajebisty. Więc aby nie przedłużać,
bo już mi się zajebiście nie chce pisać powiem
tylko tyle, ze dziewica zasnęła na ołtarzu
i Adam musiał ją budzić, a na plaży (gdzie
w końcu dotarli) Adam gdy dowiedział się,
że ma się nurzać w zatoce uciekł od nas odgrażając się cyt. „Tak kurwa? Mam to wyciągnąć? Dobra, wyciągnę kurwa, ale
spierdalajcie stąd, sam to wyciągnę, idźcie
sobie. Po czym poszedł na wydmę i nie było

Sobota Paraolimpiada
lub tak
zwane Menalia
Atletyczne.
Poranek sobotni to nie tylko kac i piwa rozruchowe, ale też pieczołowite przygotowania
do igrzysk. Zapisy drużyn, przygotowywanie
konkurencji oraz wulkanu olimpijskiego, w sumie wiele nudnej pracy, którą trzeba zrobić,
aby darmozjady się dobrze bawiły. Gdy już
wszystko było gotowe, wprowadzony został
światowej klasy zawodnik w skoku pod sklep,
Mati z Czeskiej. Wniósł on całą paletę kumpla,
który był tegorocznym trunkiem olimpijskim.
Następnie pozostało już rozpalić wulkan olimpijski, i olimpiada się zaczęła.

go z 20 minut. Gdy już uznaliśmy ze wrócił
do bunkra to z otchłani ciemności na plaży
pojawił się sam tryton w gaciach i począł
wyciągać z morza browara. Uczynił to i znowu zniknął na wydmach zamiast przyjść do
ognia i się ogrzać, Hardcore i JP 200%. Zresztą i tak czekaliśmy wciąż na Trefla z Chewiem
którzy się gdzieś zgubili, a także na Rhotaxa
z Chilim. Pierwsi pojawili się Rhotax z Chilim,
którego to musieli wyciągać z bagna w ptasim
raju. Chili obraził się, powiedział, że nas pierdoli, ominął ognisko i poszedł dalej plaża
w stronę ciemności. Po chwili usłyszeliśmy
głuchy odgłos, a światło latarki ukazało, ze
Karol upadł pyszczkiem w plażę 10 metrów
dalej i śpi.
Potem pojawił się Adam. Okazało się, że zdążył się ubrać i ojebac piwo które wyłowił a któ-

re miało być na przyjęcie. Pojawiła się zaraz
reszta High Commandu, jakieś piwo się znalazło i Adam po browarku i pytaniach został
naszym nowym bratem. Posiedzieliśmy jeszcze chwile przy ognisku i spierdoliliśmy do
bunkra bo ponoć impreza umiera. Wróciliśmy
i faktycznie, jakieś zamulanie przy ognisku,
ale bunkrowcy dawali specjale za śpiewanie
piosenek, a że i tak darłem ryja to przynajmniej się najebałem za darmo. Około 3 w nocy
ktoś mnie obudził przy ognisku i kazał iść spać
do bunkra. Dziękuje Ci osobo której nie pamiętam (choć to mogła być Tandi, pewnie
ktoś inny miałby wyjebane gdzie śpię, a Marta musi mieć porządek).

Niedziela powrót do domu.
Chujowo. Ani najeżać się nie można ani posiedzieć długo bo w chuja kilometrów do
domu, Gambit wieczorem do pracy etc. Więc
pakowanie pożegnanie i spierdalanie. Zatrzymaliśmy się jeszcze w Tczewie, gdzie to Gambit wziął swoje rzeczy a Iskra się obraziła na
Rhotaxa, ponieważ przez 10 minut się śmia-

liśmy z opowiedzianej przez nią prawdziwej
historii o tym jak ktoś na Pyrkonie się spuścił
komuś śpiącemu na twarz, która wg niej wcale śmieszna nie była.
Spierdoliliśmy z Tczewa koło 15, wizyta na
stacji paliw po drodze pogorszyła tylko powrót
bo zaowocowała gównem na bucie, przez co
całą drogę w samochodzie jebało jak w murzyńskiej wiosce.

The End
VRFC Forever! ~ PFC Jezus
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DATAFILE #052
CODE NAME: Mucha
D.O.B: CLASSIFIED
RACE: CLASSIFIED
SEX: M
STATUS: Active
RANK: CLASSIFIED
PROFILE: CLASSIFIED

WEIGHT: CLASSIFIED

HEIGHT: CLASSIFIED
ADDITIONAL INFO:

- beer addict

Tragicznym dniem dla bractwa BoB był dzień, kiedy
Mucha awansował na stopień szeregowego. Tego dnia
odszedł najlepszy rekrut bractwa. Moc przerobowa
Muchy przekraczała wszelakie oczekiwania, chodzą
plotki że tak naprawdę jest mutantem i posiada w swoim DNA domieszkę genów mrówki (nie, nie tej Mrówki).
Plotki na temat tej plotki twierdzą z kolei, że Mucha

Ciekawostki
Nie lubi piwa typu Indian Pale Ale (IPA). Lamus.

został wyposażony w geny mrówki w jednym z tajnych
laboratoriów █████ ██. Jakakolwiek nie byłaby prawda,
Mucha nie przestaje zadziwiać swoimi supermocami.
Do najciekawszych należy chociażby zdolność noszenia
dwadzieścia razy więcej niż waży oraz perfekcja przy
hodowli mszyc.

CODE NAME: Groszek
Pre-war make and model: Tarpan Landcruiser/Toyota Honker
Assembly year: 1990
Engine: 1HD-T 4.2 L straight-6 SOHC
Horsepower: 162
V max: est. 150 km/h
Primary driver: Trefl
Status: On duty
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Brotherhood of
Beer na OldTown:
Wspomnienia.
O OldTown można powiedzieć: “Widziałeś
jedno to jakbyś widział wszystkie”. Byłem na
niemal wszystkich edycjach i w pojawiałem
się w niemal każdej możliwej roli - od organizatora, poprzez uczestnika aż do lokalnej
atrakcji i mebla (OT 2014). Ciężko jest mi
pisać relację uwzględniając jedną, konkretną
edycję - choćby z tego względu na to, że chcąc, nie chcąc - obserwuje się fabułę OT
od samego początku i w niej uczestniczy. A to
powoduje, że te kilka dni z roku na rok wręcz
“sklejają się” w pamięci w jedną, spójną historię. Z tego powodu, jak i postępującej
amnezji, skupię się na wspomnieniach związanych z moją obecnością na OT w szeregach
Brotherhood of Beer - od czasów bycia rekrutem aż do chwili obecnej. Niemożliwością
jest przytoczyć nawet połowy spektakularnych, zabawnych, tragicznych i legendarnych
wyczynów, jakich byłem świadkiem, niemniej
postaram się opisać choć ułamek z nich.

Przygotowania
do wyjazdu
Zawsze po powrocie z OT jest tak, że jeszcze
zanim człowiek ochłonie to już myśli co by
można było zrobić za rok - więcej, lepiej,
skuteczniej. Po jakimś czasie wraca do codzienności i dopiero w momencie rozliczenia
deklaracji podatkowej za ubiegły rok orientuje się, że trzeba jakoś zaplanować urlop
w tym roku.

Na cyklicznych spotkaniach bractwowych
w ciągu roku jest tak, że podczas części oficjalnej obgadujemy wszystkie najbliższe
przedsięwzięcia, potem oddajemy się piciu
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piwa i nieformalnej części spotkania (radosna
destrukcja najbliższej okolicy, prywata i swoiste Agape, które w rzeczywistości jest zwykłą
bardachą). Wraz ze zbliżającym się terminem
OldTown na spotkaniach coraz częściej pada
temat wyjazdu. Wszyscy starają się odłożyć
myśl jego organizacji, w końcu trzeba się z nim
zmierzyć. A wierzcie mi, zaplanować wyjazd
20-30 ludzi na - jak by nie patrzeć - największą imprezę w klimacie postapo w kraju.
Dodatkowo presja środowiska sprawia, że
nie możemy przyjechać z byle czym i byle jak.

Któregoś razu sprawdzając część organizacyjną forum przed wyjazdem dostałem listę
zamówień, w której widniały takie pozycje,
jak:
-Rusztowanie warszawskie
-Kuchenka gazowa „EWA WROZAMET”
-Wielki garnek

Urban monkey
warfare
Trochę dawniej, gdy jeszcze byłem rekrutem
B.o.B., mieszkałem w Stargardzie Szczecińskim - smutnym mieście, gdzie OldTown jest
organizowane. Z racji położenia mojego
Vaulta tak blisko OldTown starałem się zabezpieczyć na miejscu rzeczy, których transport z magazynu bractwowego (trasa ok.
350km) była by trudna lub zbyt kosztowna.
Przez przez rok, ku niezadowoleniu rodziny,
znosiłem do domu i do garażu najróżniejsze
śmieci - złom, drewno, butelki, materiały
budowlane, materiały palne, substancje ropopochodne i inne rzadkie, a przez to cenne
na pustkowiu oraz w warunkach oldtownowych rzeczy. W którymś momencie doszło
do sytuacji, że auto garażowałem przed garażem, bo samochodu tak szybko nie zwiną,
natomiast żeliwne wanny zawsze szybko
znajdą jakiegoś amatora.
Jasne, ktoś zaraz powie - co za kretyn, przecież
można podjechać na skup złomu i za niewielką cenę kupić co się człowiekowi żywnie
podoba. Jasne, że można. Jednak chcąc wcielać w codzienne życie klimaty falloutowe,
targałem te wanny na plecach z rozmaitych
placów rozbiórek budynków, wcześniej suplementując się piwkiem i wyobrażając sobie,
że budynek został zniszczony w wyniku atomowej wojny. Bo przygotowania do OldTown
same w sobie moim zdaniem także powinny
stanowić część zabawy, a nie przykry (i kosztowny) obowiązek.

Kuchenkę przebarterowałem od lokalnego
żula za butelkę wódki. Garnek też udało się
załatwić. Co do rusztowania to panowie z lokalnej budowy - wnosząc po pomyślnym
zakończeniu renowacji lokalnego zabytku –
jakoś sobie poradzili.
Ci z was, którzy byli już na Oldtown zauważyli tendencję przyjeżdżania wcześniej, aby
budować ‘obozy’ - to jedna z rzeczy, które
bardzo mocno wpływają na to, jak się bawimy podczas LARPa - wszak sama lokalizacja
(zarówno stara, jak i nowa) nie sprawi, że
przez te kilka dni będziemy się czuli jak postapokaliptycznej wiosce. Jak działa obóz
Brotherhood of Beer i jak jest zbudowany?
Przede wszystkim niemal zawsze posterunek
B.o.B. podczas Pory Przybyszów jest niemal-

Uklęknąłem przez leżącym kapitanem, otworzyłem butelkę i wlałem nieco do uchylonej
paszczy. W przeciągu sekund stał już o własnych siłach dzierżąc butelkę, którą podczas
szybkiego wstawania wyrwał mi z rąk.
-Łokurwa, uratowałeś mi życie - powiedział.

Invaders must
die
Któregoś razu, w ramach budowy obozu pojechaliśmy wraz z cpt Mrokiem po różnego
rodzaju fanty do opanowanego przez mutoli Stargardu. Wiadomo - im piękniesze rzeczy,
tym rzadsze. A postapo to nie Biskupin - z samego drewna obozu nie zbudujesz.

*
że samowystarczalnym obozem - coś jak
Watykan, tylko że w Watykanie nie ma tylu
pojebów co u nas. Już samo życie w jego
wnętrzu potrafi być na tyle zajmujące i radosne, że wychodzenie na poza jego bramy
może być zbędne. Co nie znaczy, że za nie nie
wychodzimy.

*
Godzina 0611. Jeszcze przed poranną trąbką
postanawiam wstać i zrobić mały rekonesans
w miasteczku. Jestem w całkiem dobrej formie - z racji udziału we wczorajszej pomyślnej
operacji odbicia z rąk raidersów satelity, która spadła nieopodal miasteczka, otrzymałem
solidny przydział piwa oraz zwolnienie z pełnienia warty nocnej. Samą noc pamiętam
dosyć słabo, albowiem High Command postarał się o to, abym się świetnie bawił – kolejek w barze nie było końca. Wstające
słońce zapowiada kolejny ciekawy dzień na
pustkowiu. Z czym przyjdzie się zmierzyć
w dniu dzisiejszym? Zamyślony potykam się
o coś i omal nie upadam. Kapitan Trefl! Przez
mgłę wspomnień wczorajszej nocy przypominam sobie wspólne oblewanie naszego
triumfu.
– „Panie kapitanie, wszystko w porządku?”
– ...

Przytknąłem ucho do ust odpoczywającego
w ten osobliwy sposób Trefla. Smród na wpół
przetrawionego alkoholu omal mnie nie zwalił z nóg. Z jego na wpół otwartych ust wydobywały się cicho słowa:
-faster... harder... scooter...
Myślę sobie - za niecałe trzy kwadranse poranny apel i odprawa. Coś z tym trzeba zrobić.
Idę do baru. Bar teoretycznie zamknięty.
Teoretycznie, bo jak zamknąć coś, co nawet
nie ma drzwi. Wchodzę do środka. Na jednej
z kanap leży nie kto inny, jak Siekier. Z tego
co pamiętam, to ładnie się wczoraj bawiliśmy.
Na innych stolikach i siedziskach w bardzo
dziwnych, nieanatomicznych wręcz pozycjach
zalegają bezwładnie ciała kobiet i mężczyzn,
które jeszcze kilka godzin pełne wigoru tańczyły w sali obok na dyskotece, jaką zorganizował Zakon Świętego Płomienia.
Podchodzę do kontuaru.
– Barman, kopsnij dwa, a nie, cztery piwerka.
Zimne.
Choć z barmanami zwykle jestem „na Ty”, to
tym razem nie wiedziałem kto obsługuje, bar,
ponieważ jego ‘pracownik’ był przewieszony
przez kontuar w taki sposób, że jego twarz
była nie dość, że do góry nogami, to jeszcze
zwrócona w jego podstawę od strony klienta,
uniemożliwiając identyfikację.
-Yyy - odpowiedział.
-W takim razie - obrona granic nie płaci za
nic - pomyślałem, wziąłem zza baru cztery
piwa, przedwojenną konserwę i paczkę papierosów. Zrobiło mi się trochę głupio, więc
uniosłem korpus barmana, wsunąłem należne za towary kapsle i delikatnie odłożyłem
go na miejsce. Jedno piwo położyłem pod
Siekierem, w końcu to też człowiek. W tej
chwili miałem jeszcze trzy piwa, papierosy,
konserwę i Kapitana Trefla, który o godzinie
0700 musi dawać przykład i być świadomym
ogniwem w łańcuchu dowodzenia.

-Jabot, mamy w bazie płot pod napięciem,
a nie mamy tabliczek ostrzegawczych. Musimy mieć tabliczki ostrzegawcze przez wysokim
napięciem. Przecież ktoś jeszcze przez nieuwagę zginie. Jedziemy!
Jako lokaly pilotuję. Na mój gust trochę
fanaberia, ale co poradzić – jako rekrut niewiele miałem do gadania.Wciąż na „cenzurowanym”.
-W Stargardzie była kiedyś elektrownia. Czy
coś w tym stylu. Na pewno będą mieli takie
tabliczki. Ruszamy!
Nie byłem tego do końca pewien, ale co zrobić. Jedziemy. Na miejscu w pobliżu lokacji,
którą wskazałem, dojrzeliśmy stacje transformatorowe czy jakieś inne elektryczne coś
za ogrodzeniem.

-Daj mi chwilę. Zawróć, otwórz drzwi i czekaj
na mnie. Zaraz będę. - powiedziałem pewny
siebie. Prosta robota. No niezupełnie.
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Zarzuciłem gumową wycieraczkę na drut
kolczasty zamocowany nad płotem i przedarłem się na drugą stronę. Z oddali widać przed-

mioty, na których nam zależy. Wziąłem ze
sobą kilka poręcznych narzędzi w zależności
od tego, czym były one przytwierdzone do
ściany, płotu i całej okolicy. Było ich pełno,
niczym papierówek w sadzie sąsiada. Tnąc
radośnie cienkie druciki, którymi tabliczki
były przytwierdzone do siatki słyszę gwizd.
Odwracam się i co widzę? Kapitan Mrok macha rękoma do mnie. Pewnie cieszy się na
widok tych wszystkich tabliczek, które ładuje jedna po drugiej do torby. Wezmę jeszcze
jedną i wracam z powrotem. Odwracam się
w stronę tabliczki, którą właśnie prywatyzuję i co widzę? Całkiem spory, zmutowany pies.
Liczę szybko w głowie, że taki pies to ma
pewnie z 12 Action Points’ów, gdzie ja ledwie
7. Kolejny problem to zirytowany strażnik
tego terenu biegnący za psem.
-Głupia sprawa - pomyślałem. Zginę podczas
prywatyzacji ozdobnych fragmentów blachy
lokalnej elektrowni czy co to za przybytek.
Ostatnie cięcie, zdejmuję tabliczkę, wykonu-

ję obrót o 180 stopni i biegnę. Mimo, że trwa
to sekundy, zdążyłem podczas biegu przemyśleć spory fragment swojego życia. Rozglądam
się - nie wiem gdzie jestem. Za mną słychać
biegnącego psa i okrzyki ciecia.
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-Gdzie jest ta wycieraczka - zacząłem trochę
panikować, straciłem orientację. Nie pokonam
gęstego drutu kolczastego tak po prostu.
Chyba, że bym potrafił podskoczyć tak na 2,5
metra. Ale nie potrafię. Zauważam kątem
oka niewielki budynek oddalony kilkadziesiąt
metrów ode mnie. Wysokość na oko taka
sama jak płot. Ale budynek nie ma kolców.
Odruchowo zrywam się i zaczynam biec
w jego kierunku. Serce wali jak oszalałe, za
mną biegnie pies, za psem wartownik a to
wszystko w imię kilku tabliczek ostrzegających
przed wysokim napięciem.
Podbiegłem sprintem pod budynek, wyskakując metr przed nim wystawiając nogę.
Stopa uzbrojona w wojskowe buty elegancko
wbiła się w styrodurowe ocieplenie. Noga
zakroczna siłą pędu wbiła się powyżej pierwszej, rękoma zdołałem się chwycić piorunochronu. Nie tak to sobie wyobrażałem.
Zasadniczo nawet gdyby nie było tam tego
piorunochronu, to wgryzłbym się zębami
w elewacje budynku, byle zawisnąć na wysokości uniemożliwiającej goniącemu mnie
psu odgryzienie mi dupy.
Złapałem za aluminiowo-cynkową krawędź
dachu, która oczywiście tradycyjnym, polskim
zwyczajem nasmarowana była jakimś obrzy-

dliwie śmierdzącym towotem bądź innym
smarem. Zaparłem się łokciami i wciągnąłem
resztę mojej doczesności na pokryty papą
daszek. Przez chwilę nawet mi ulżyło, a wyobrażenie psa odgryzającego mi udo oddaliła się. W tej chwili stróż stanowił już
marginalne zmartwienie, bowiem dostrzegłem sporej wielkości kawałki cegieł leżące
na daszku. Nawet, gdyby zadzwonił na numer
alarmowy enklawy (997), to zanim by się
zjawili zdążyłbym którymś z fragmentów cegłówki ogłuszyć.
Leżąc na plecach wziąłem głęboki oddech.
Uniosłem głowę, dociskając brodą klatki piersiowej - w tym momencie to był jedyny ruch,
jaki mogłem wykonać. Próbowałem wypatrzeć
drogi ucieczki. Nawet metalowe tabliczki,
które cały czas miałem przy sobie, a na których tak bardzo zależało Kapitanowi, przestały mnie interesować.
Z bocznej kieszeni spodni wyciągnąłem pomiętego papierosa i wsadziłem go do ust.
W sytuacjach stresowych palenie pomaga mi

się skupić i odprężyć. Z kieszeni mieszczącej
się na piersi skórzanej kurtki wyciągnąłem
zapalniczkę i mimo horyzontalnej pozycji,

w jakiej się znajdowałem, odpaliłem papierosa. Zaciągając się drugorzędnym tytoniem
z papierosa i keratyną z przypalonego w tej
pozycji paznokcia zacząłem analizować położenie, w jakim się znalazłem. Było późne
popołudnie lipca. Niebo szare i zachmurzone,
z okoliczności przyrody jedynie wiatr z koron
okolicznych drzew niósł za sobą szum napromieniowanych liści.
-Wdech. Jeden, dwa, trzy, cztery. Wydech.
Jeden, dwa, trzy cztery. Wdech. - próbowałem
się uspokoić i zebrać myśli. Ujadanie psa było
coraz głośniejsze. Słyszalne zaczęły być także
krzyki wartownika.
-TY KURWA GNOJU! ZARAZ PRZYJEDZIE MILICJA! - krzyczał w kierunku dachu budynku,
na którym leżałem. Zacząłem analizować
możliwe scenariusze. Może się poddam i będę
próbował negocjować z typem? A co, jeżeli
wsparcie jest w drodze? O ile ze starym chujem można by było próbować się dogadać,
o tyle z doświadczenia wiem, że funkcjonariusze Enklawy a.k.a. Policja nie będą się ze
mną patyczkować. Brać cegłówki i ciskać nimi
z dachu? W przypadku psa rasy pareras szczekającego na dole nie było by problemu rzucić
kamieniem, o tyle potencjalnie wezwana na
miejsce Enklawa zastając mnie z leżącym
ciałem lokalnego strażnika z cegłą w głowie
nie zadawały by zbędnych pytań i od razu
otworzyła ogień.
-Co robić? - pytałem siebie, Boga, Opatrzność
i wszystko, czemu do tej pory zawdzięczam
życie. I nagle... JEB! Ciężko przelać na papier
dźwięk, który wtedy usłyszałem, najbliżej jest
mu do onomatopei <JEB!> z animacji “Przygody Psa Reksia” stworzonego przez Studio
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Pomyślałem: ha, w okolicy spadło jakieś drzewo,
niszcząc płot i tworząc niejako ‘pomost życia’
umożliwiający ucieczkę z niebezpiecznego
obszaru do lepszego świata, tak samo jak
dziura w Murze mieszkańcom Berlina wschodniego. Rumor dobiegł od strony ulicy, na
którą dopiero zwróciłem uwagę, a która była
najbliższym punktem możliwej ewakuacji.
Przeturlałem się na brzuch, oparłem się na
kolanach i łokciach a następnie podczołgałem
się do krawędzi dachu od strony ulicy. Wysu-

nąłem głowę poza krawędź i spostrzegłem...
kapitana Mroka patrzącego przez otwarty
szyber-dach za kierownicą „Froty”, którą na
wstecznym biegu staranował przylegający do
budynku płot, wbitą tyłem kawałek w budynek.
-Dawaj, skacz! - krzyknął. Jeżeli zsunięcie się
resztkami sił na dach pojazdu można nazwać
skokiem to tak - skoczyłem, a moje ciało upadło na dach, wydając przyjemny dźwięk ciała upadającego na karoserię - takie głuche
<bum!>
-Trzymaj się mocno! - nie mógł przekazać
werbalnie o wiele więcej ze względu na hałas
spowodowany obrotami silnika. Leżac na
plecach - na ile to możliwe - wygodnie na
bagażniku dachowym obserwowałem przesuwające się szare, zachmurzone niebo.
-Wdech. Jeden, dwa, trzy, cztery. Wydech.
Jeden dwa trzy cztery. Wdech.

Po kilku minutach pojazd zatrzymał się na
poboczu.
-Jabot, złaź!
Zupełnie wyprany z jakichkolwiek już odczuć
i chęci zsunąłem się z dachu pojazdu. Kapitan
Mrok stał przy wozie z typowym dla niego
delikatnym, naiwnym uśmieszkiem. Można
powiedzieć, że jego twarz nie zdradzała jakichkolwiek ponadstandardowych uczuć.
-Dobra robota! - powiedział. -Teraz potrzebujemy jeszcze parę znaków drogowych.
Wsiadaj do przodu, będziesz nawigować!

*
O ile we „współczesnych” edycjach Oldtown
można bez problemu zamówić sobie, za niewielką opłatą, materiały budowlane u organizatorów, o tyle podczas wcześniejszych
edycji trzeba było albo radzić sobie samemu,
albo korzystać z tego, co było w okolicy. Pozyskiwanie podstawowych materiałów często
było zabawniejsze niż późniejsze ich wykorzystanie.

Serce jak dzwon
W bractwie są ludzie wielu specjalności. Historycy, lekarze, psycholodzy, murarze, logopedzi, inżynierowie, marynarze - i jakoś tak
się wtedy złożyło, że zabrakło architekta. Albo
chociaż inżyniera budownictwa. Projekt prze-

kroczył zasoby i trzeba było pozyskać długie
żerdzie. Albo stalowe słupy.
-Kapralu Zocik, weź sobie jedną osobę do
pomocy i naruchajcie potrzebne materiały.
Ogłaszam przerwę do powrotu ekipy zaopatrzeniowej! Czas - jedna godzina!
Powietrze wypełnił dźwięk otwieranych puszek i butelek z piwem. Newowo zacząłem
się rozglądać za piwkiem - wszak godzina
przerwy z piwkiem to nie w kij dmuchał.
- Jabot! Dawajże! - Z piętnastoosobowej brygady budowlanej wybrał akurat mnie. Nie
wiem do dziś, czy to ze względu na to, że nie
miałem pod ręką piwka i przez ułamek sekundy wyglądałem jak ktoś, kto nie ma zajęcia czy co.
-Szeregowy Jabot, do mnie! - padł rozkaz. Cóż
robić. Podbiegam i melduję:
-Panie kapralu, szeregowy Jabot mel... - Zocik
przerwał i złapał mnie „przyjaźnie” za kark.
-Weź skocz do mnie do fury, w bagażniku jest
piwko. Weź czteropak, zamknij bagażnik,
następnie spotkamy się pod ścianą brzozowego młodnika przy drodze, tego dalszego
- rozumiesz?
Wiedziałem o który zagajnik chodzi. Schlebiło mi wtedy nawet to, że nie dał mi kluczy do
auta, ponieważ wiedział, że nie są mi potrzebne Wiedział, że wyzwaniem dla mnie nie
będzie otwarcie auta, a jego zamknięcie. Po
kilku minutach zmierzałem już z czteropakiem
piwka w kierunku wyznaczonego miejsca.
Z oddali dojrzałem kaprala Zocika stąpającego z nogi na nogę w lekkim zniecierpliwieniu.
-Wybacz że tak długo - oznajmiłem. -Musiałem uzbroić ponownie auto-alarm i immobilaizer - usprawiedliwiałem się.
-Przecież ja nie mam immobilizera - powiedział. -No to już masz -oświadczyłem. Kapral
Zocik zareagował rzęsistym śmiechem. Pęd
powietrza z jego płuc i przepony brutalnie
odrywał fragmęty spożytego niedawno mięsa spomiędzy zębów, które wylądowały na
mojej twarzy.
-Hehe - zaśmiałem się sztucznie, lekko przerażony.
-Dawaj idziemy robąć drewa. Drewna nam
potrzeba! - Sięgnął po puszkę piwka z trzymanego przeze mnie czeteropaka. Wyłamał
kluczyk zębami i przechylił puszkę do ust,

drugą ręką zarzucił spalinową Husqarnę na
ramię i ruszył gorącą, asfaltową ścieżką. Ruszyłem za nim.
-Jabot - odezwał się po kilku łykach - a ty
wiesz dlaczego wziąłem Ciebie do wycinki?
-Nie mam za grosz pojęcia. Zapytałem, ponieważ na prawdę nie miałem pojęcia dlaczego.
-Słyszałem że ty jesteś myśliwy. No a jak sam
wiesz, ja to jestem leśnik.
-A skąd wiesz? - zapytałem dociekliwie
-Mówiłeś mi wczoraj wieczorem w barze przy
piwku. - No tak. Trochę przymglone wspomnienie wczorajszego wieczoru stało się
wyraźne i stało się akceptowalnym argumentem.
-Hehe, to prawda - próbowałem zażartować.
-A bo wiesz Jabot, powiem ci jak człowiek
lasu. Na pewno zrozumiesz. Takie wyznanie
nie zabrzmiało jakoś szczególnie ciekawie
w środku lasku z ust gościa trzymającego na
ramieniu spalinową pilarkę o pojemności
silnikia porównywalnej do miejskich skuterów
czy juniorskich motocykli crossowych.
-No mówisz - twardo odparłem. Zasadniczo
nic złego nie miało prawa mi się stać, niemniej
warto jest mieć się na baczności. Może to
jakiś test? - pomyślałem.
-Leślnik, myśliwy - to dwaj kamraci. - powiedział odkłądając pilarkę na ziemię. -Gdy leśnik
pije - myśliwy płaci! - i sięgnął za pazuchę
swojej ramoneski, wyciągając butelkę bardzo
zacnego trunku - {ŻOŁĄDKOWEJ GORZKIEJ zwanej także we wtajemniczonych kręgach
jako BUNKROWA GORZKA. Teraz zrozumiałem,
dlaczego do operacji pozyskania drewna wybrał akurat mnie.
-Bo widzisz Zocik -zagadnąłem. -Leśnik nie
sieje, leśnik nie orze. Strzeliste sosny to jego
zboże!’ - odparłem zadowolony z siebie. Chwyciłem pilarkę, odpaliłem ‘od kopa’ za drugim
razem i na jałowym biegtu bezpiecznie przekazałem Zocikowi.
-Leśnikiem chciałbym być! Leśniczkę chciałbym
mieć! Leśniczka powiedziała mi - że kocha
mnieeee!!!’. - wrzucił bieg w pilarce i docisnął
manetkę w dłoniach. Silnik zawył, a Zocik
docisnął kręcący się łańcuch piły do drzewa.
-GOŃ STARE BABY! GOŃ STARE BABY! OD
LASA! - krzyknąłem wers refrenu.
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-GOŃ MŁODE BABY! GOŃ MŁODE BABY!
GOŃ MŁODE BABY W LAS! - dokończyliśmy
wspólnie.
Po niespełna godzinie wróciliśmy z potrzebnym drewnem. Pilarka spaliła pół litra wódki
i cztery piwa.

Don’t worry
B.H.P.
Rekultywacja przyrody w świecie bez przyrody jest bardzo istotna. Któregoś razu, podczas patrolu, zupełnie przypadkiem,
wpadliśmy na genialny pomysł.

Skończył lać i dalej drąc mordę oraz wskazując palcem na dół woła: „CHODŹCIE WSZYSCY
MAMY PRZEŁOM”. Podchodzimy do krawędzi
i co widzimy? Wszystkie zrzucone brzozy, ku
naszemu zdumieniu, wbiły się idealnie pionowo w betonowy grunt – zielonym do góry.
Rzuciliśmy karabiny i zbiegliśmy na dół przyjrzeć się odkryciu z bliska.
- Musimy wykluczyć przypadek – orzekł Chewie – weźcie wszystkie z powrotem na górę.
Zrzucimy je ponownie.
Zabraliśmy drzewka z powrotem na dach.
Zrzucaliśmy je kolejno, każdą pod innym kontem, z inną siłą. I znowu, wszystkie wbiły się

*
Siedzieliśmy na dachu zrujnowanego, kilkupiętrowego budynku obserwując okolicję
w poszukiwaniu ruchów wrogich oddziałów.
Z nieba lał się okropny skwar, piwa było mało.
Brakowało także cienia. Na zasypanym gruzem
dachu rosło, w dosyć dziwny sposób, sporo
młodych brzózek.

tak, jak poprzednio. Zdumieni faktem postanowiliśmy obudzić śpiącego na szczycie budynku Zocika – specjalistę w dziedzinie drzew
– i pokazać mu jak się mają sprawy. Niechętnie spojrzał na zjawisko z góry, zszedł następnie na dół, uważnie przypatrzył się i stwierdził
fachowo:
- Agresywna bryła korzeniowa. Zabezpieczcie
kilka sadzonek. W przyszłości takie drzewka
będziemy sadzić z satelity.

*
Kuchenne
rekonwulsje
-Paczta, powyrywam te drzewka i zbuduje
z nich parasol, pod którym schowam się w cieniu! - przebłyskiem geniuszu popisał się Gambit, którego pomysł wszyscy olali, kontynuując
dyskusję o tym, jak potencjalnie smakowałaby kiełbasa z jednorożca.
Chodził po całym dachu, zrywał te brzózki
i próbował coś zbudować – ni to szałas, ni to
daszek.
- Chujowe – podsumował wynik swojej konstrukcji i zaczął kolejno ciskać drzewkami
w kierunku krańca dachu. Położył się pod
resztką zburzonego komina i otworzył piwerko. Czas mijał.
Wnet usłyszeliśmy Gambitowy okrzyk: „EJ
CHODŹCIE SZYBKO”. Gambit stał na skraju
dachu i oddawał mocz, więc spodziewając
się, że chce nam pokazać stary żart z długim
strumieniem zupełnie to zlekceważyliśmy.
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Wyżywienie dużej grupy ludzi to nie lada
wyzwanie. W szególności, gdy na pustkowiu
nie zawsze jesteś w stanie pozyskać wszystkiego co sobie wymarzysz. Zazwyczaj improwizujesz. Mistrzem improwizacji kulinarnej
zawsze był Chilli – trochę osłchy w obyciu,
czasem nieuprzejmy, ale na gotowaniu z byle
czego nie ma sobie równych. Dodatkowo na
OldTown można poszerzyć swoje kulinarne
horyzonty, a jeżeli jesteś jebanym niejadkiem
– przywrócić się do porządku i zachwycić
mamę czy babcię swoim apetytem po powrocie.
Wracałem sobie spokojnie wieczorem z baru
do obozu. Godzina, w zależności jak rozpatrywać – albo bardzo wczesna, albo bardzo
późna. Buda z OT Kebab zamknięta, więc
trzeba będzie poszukać resztek w obozowej
kuchni. Przekraczam bramę i już od wejścia
czuję niesamowity zapach – bardzo ciężko
było określić co to było, ponieważ tego sa-

mego dnia zmysł powonienia uległ czasowemu stępieniu (tak łącznie to łącznie spadło
kilka punktów PE), zapewne od konsumpcji
wybornych wynalazków Alkochemika Paszka.
W tamtej chwili istotne było tylko to, że coś
jest ciepłego na gazie a ja jestem okropnie
głodny i pijany. Pijany zasnę bez problemu,
natomiast spać głodnym to dodatkowe czterdzieści minut myślenia o jedzeniu przed snem,
rozwiązanie jest więc oczywiste. Zbliżam się
i rzeczywiście – coś się gotuje na małym ogniu
w olbrzymim garze, kucharza nie ma w pobliżu, wartownik daleko – no to myk! Łapię
za stalowy chełm, ściągam pokrywkę – a tam
zupa się gotuje, a ze sześdziesiąt litrów, pewnie na jutro. Pobieram około trzech czwartych
hełmu zupy, kawał razowca i spiżdżam w poszukiwaniu jakiejś kryjówki w której oddam
się skrytożerstwu.
Kurwa jakie to jest dobre! Zaraz mi pitok odfrunie! - żarłem jakby jutra miało nie być. Zupa
była trochę wodnista, za to sporo było w niej
mięsa, warzyw nie było, bo pewnie kucharz
doda je z rana, za to smak – poezja. Umyłem
opróżniony hełm, głośno beknąłem i zadowolony poszedłem się zdrzemnąć do rana.
Wstałem jakiś kwadrans przed apelem. Od
samego przebudzenia zacząłem odczuwać
dolegliwości spowodowane spożywaniem
skażonego alkoholu dnia wczorajszego. Wyszedłem z namiotu, zapaliłem papierosa.

- „Pójdę do kucharza i pogratuluję mu zupy,
może przepisem się podzieli?” - pomyślałem
sobie i ruszyłem w kierunku obozowej kuchni.
- „No witka Czilas, jak dzionek?” - zagadałem.
Chilli siedział na krześle w pobliżu palników,
pił kawę i czytał jakieś przedwojenne czasopismo.

masy towarów i kapsli zmieniający właścicieli. Na końcu przybysze, którzy wychodzą zdezelowani ze swoich namiotów z miną
sugerującą, że wczoraj trochę przegięli. Miło

- „Trochę zupy ci w nocy zawinąłem, wiesz
jak jest, głodny byłem. Bardzo smaczna, co
to w ogóle jest?”
- „Jakiej zupy?” - zapytał zdziwiony. - „A co
to jest na palniku w dużym kotle?” - też zapytałem, także zdziwiony.
- „A tutaj koleżka znalazł parę na wpół rozłożonych jenotów, chciał obgotować kości bo
mu do czegoś tam były potrzebne”. Nagle
pojął całość, spojrzał na mnie i uśmiechnął
w sposób, w jak tylko on potrafi.
Poszedłem się wyrzygać, ale to tylko dlatego,
że w żołądku zalegało jeszcze mnóstwo wódki,
a dzień zapowiadał się na długi i wyczerpujący.

Na ratunek
Czasami z pozoru zwykłe sytuacje potrafią
rozwinąć się w sposób nie możliwy do przewidzenia. Tak też było i tamtego, z pozoru
zwyczajnego dnia na OT.

*
Na apelu osiem osób, w tym ja, wyznaczonych
zostało do pomocy utrzymania spokoju w mieście. Zebraliśmy się na odprawie z ówczesnym
szeryfem i strażą porządkową którzy przybliżyli nasze uprawnienia, zasady pomocy oraz
zapewnili, że dzisiejszy dzień nie zapowiada
się jakoś nadzwyczajnie i powinien być spokój.
Poza tym kto w taki upał chciałby robić grandę na mieście. Podzieliliśmy się na pół – cztery osoby idą patrolować z lokalnymi
strażnikami miasto, cztery odpoczywają i po
godzince zmiana – patrolujący schodzą, odpoczywający zmieniają. Dostałem grupę
z pierwszym obchodem.
Lubię poranki podczas pory przybyszów –
lokalni mieszkańcy wstający wcześniej, idący
ze sprzętem na swoje stragany, sprzątacze
uwijający się ze śmietnikiem, jaki zostawiają
przyjezdni. Z drugiej strony karawaniarze
podpisujący jakieś kwity, coraz większy tłok,

się to ogląda. Patrolowałem okolicę z lokalnym
rangerem, lokalny weteran – pogadaliśmy
sobie, popilnowaliśmy porządku, raz nawet
teoretycznie powinien wlepić karawaniarzom
mandat za złe parkowanie, ale tylko pouczył,
bo jak sam powiedział - „jakbym chciał pisać
mandaty to bym został pisarzem”.
Godzinka minęła, więc udałem się do baru,
w którym to „odpoczywali” zmiennicy. Usiedliśmy w czwórkę – ja, Zocik, Gambit, Filu.
Z poza służby, na odboju, wpadło jeszcze
kilka osób na poranne piwko. Temperatura
sięgała około 33st C w cieniu, a było kilka
godzin przed południem. Zamówiliśmy po
szklance piwa i poprosiliśmy barmana, żeby
zadzwonił wewnętrzną linią z baru do naszego obozu, żeby kapral Jagi włączył nadajnik
radiowy i rozwinął maszt antenowy przez
które będzie emitował te sympatyczne, stare przedwojenne szlagiery. Po chwili leci
sobie muzyczka, pijemy piwko – ogólnie sympatyczna atmosfera. I nagle jakieś trzaski
w radio, coś audycję przerywa burząc harmonijny wypoczynek. Ktoś tam się już wkurwił
i chciał uderzyć pięścią w odbiornik gdy nagle
trzaski zaczęły przeradzać się w jakieś sensowne dźwięki – niewyraźną, pełną trzasków
i zakłóceń transmisję.

-cośtamcośtam spadamy do jeziora, bombowiec trafiony, spadamy! Skaczemy na spadochronach, pomocy!
W tle było słychać jakieś strzały i harmider,
czyli sprawa dosyć powazna. Tak się składa,
że w okolicy jest tylko jedno jezioro, więc nie
zwlekając wszyscy zerwali się z miejsca. Ktoś
wziął zapas browarów z baru, wszyscy dopili swoje i wyszliśmy przed bar. W obozie także musieli słyszeć komunikat, bowiem przed
barem stały już pojazdy gotowe do drogi.
Jeździliśmy po okolicy w poszukiwaniu ocalałych z katastrofy jednak jedyne co znaleźliśmy
kilku raidersów których nie omieszkaliśmy
odstraszyć kilkoma seriami z broni pokładowej.
Po kilkudziesięciu kilometrach krążenia po
okolicznym wastelandzie zaczęło kończyć się
piwo, więc nieco zrezygnowani stwierdziliśmy,
że pewnie wpadli do jeziora i nikt nie przeżył,
trudno – przynajmniej próbowaliśmy. W drodze powrotnej przy drodze dostrzegliśmy
jakiś wianek dziwnie ubranych ludzi. - Pewno
raidersi – stwierdził działonowy i odbezpieczył
karabin. -Poczekaj, może jednak nie - wstrzy-

mał zapędy kolegi Chewie – widzieliśmy ich
wcześniej. Podjedziemy niepostrzeżenie i wtedy – JEB! – rozjedziemy ich na pełnej kurwie!
Plan został przyjęty z aprobatą, skradamy się
więc samochodem. Z odległości około stu
metrów wehikuł rozpędza się w kilka sekund,
broń odbezpieczona, przeciwnicy już prawie
w zasięgu i...
...i okazuje się, że to ta załoga z bombowca,
z którego nadali komunikat. Tak się przestraszyli, że nie chcieli wyjść z rowu, do którego
wskoczyli. Trochę było nam głupio, żeśmy ich
tak przestraszyli. Po krótkiej rozmowie okazało się, że myśmy ich szukali, a oni uciekali
przed nami. Głupia sprawa. |
Nazywali się R.A.D. Czy jakoś tak.
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DATAFILE #042
CODE NAME: Gambit
D.O.B: enaf

tu fak jur mader
RACE: homo sapiens superior
SEX: M
STATUS: Active
RANK: Corporal (cpl)
PROFILE: Trooper
WEIGHT: still growing
HEIGHT: 185 cm
ADDITIONAL INFO:

-

beer addict
MILFs addict
gambler
Magnetic Personality
rozpierdol maker
Best Beer Drinker 2110

PERKs:

- Magnetic Personality (neodymium version)
- Crowd Control
- Kamasutra
Ehh... Gambit to jest taki typ, którego albo nie znasz albo
nie lubisz. Co tu dużo gadać. Nawet jeśli nie znasz Gambita, On już pił Twoje Piwo i palił Twoje fajki. Zapewne
spał też w Twoim namiocie i srał w Twoim kiblu. Chcesz
tego czy nie, tak właśnie było. Jakkolwiek nie próbowałbyś zapobiec tej tragedii, Gambit na pewno zdołał już
splugawić wszystkie Twoje świętości. Plotka głosi, że
Gambit jest jednoosobowym oddziałem specjalnym do
działań dywersyjnych, a wszystko co robi to doskonale
zaplanowane i skoordynowane sabotaże. Co więcej jest
on prawdopodobnie członkiem ███████ ███████ ███.
Zdolności Gambita w tematyce kontaktów z samicami
rasy ludzkiej uchodzą za legendarne. Nawet sam Ron
Fapullus potajemnie zazdrości mu jego nadludzkich
umiejętności. W praktyce lepiej nie zostawiać samotnych
kobiet w pobliżu Gambita gdyż grozi im niechybne porwanie. Zdolności te są najprawdopodobniej efektem
tajnego projektu BoB Casanova.

Ciekawostki
Nie lubi piwa typu Indian Pale Ale (IPA). Lamus.

Gambit jest prawdopodobnie niezniszczalny, albo po
prostu jego organizm nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż
może umrzeć. Wielokrotne testy z użyciem najróżniejszych urządzeń zniszczenia sugerują, że aby zabić Gambita potrzebne jest skumulowane uderzenie jedną
megatoną w tył głowy.
W kwestii picia Piwa naukowcy BoB próbowali zmierzyć
przepustowość spożywczą Gambita i doszli do wniosku,
że wszelkie urządzenia pomiarowe przestają działać
w jego obecności. Wysnuto wiec hipotezę, iż w żołądku
Gambita znajduje się miniaturowa czarna dziura, którą
prawdopodobnie połknął za młodu. To tłumaczyłoby
jego umiejętność spożywania standardowej puszki piwa
w mniej niż 2,34 sekundy.
W trzech słowach Gambit to filozof, kochanek i wojownik. Miłość w czystej postaci.

Pstrąże
„Jezus, wydajemy gazetkę” - powiedział pan
kapitan. „ Właściwie to nie gazetkę. To będzie
CZASOPISMO!” Nie byłem przekonany. No
ale panie kapitanie, co my tam damy? - powiedziałem. „No jak to co?!” - odpowiedział
kapitan Mrok, biorąc łyka piwa. „Damy same
epickie fotografie, napiszemy co robimy, damy
relacje z naszych wypraw, wkleimy jakieś
dupeczki z internetu i będzie epicko!” No,
wciąż nie byłem pewien co do tego pomysłu.
Niby zdjęcia jakieś mamy, ale przecież nie
mamy żadnych relacji - odpowiedziałem.
Może lepiej jakiś kolaż pierdolniemy panie
kapitanie? „NIE! bo NIE!” Głos Mroka był
twardy i stanowczy. „Ma być czasopismo!
W kolażu nie mogę jebnąć reklamy Oldtown
a Prezes już zapłacił.”

W tym momencie wiedziałem już, że sprawa
jest przegrana. „Wymyśl coś, trochę nakłam,
relacja z Pstrąży będzie ok”. No ok to lecimy
z koksem, ale kłamstw nie będzie. Jakbym
miał pisać opowiadania to przynajmniej
chciałbym z tego hajs. Niech będzie Pstrąże.
Geneza wyprawy jakoś szczególnie ambitna
nie była. Tym razem nie jedziemy szukać
bursztynowej komnaty ani złota III rzeszy. Dla
odmiany postanowiliśmy pojechać na jakieś
opuszczone miejscówki, poszlajać się i wypić
trochę piwa. Pstrąże, nazywane kiedyś Strachowem, to miasto w województwie dolnośląskim, które do 1992 roku należało do armii
radzieckiej, a zaledwie 20 lat temu zostało
przydzielone Polskiej administracji. Miasto
jak każde inne. Bloki, wieżowce, domy z cegły
jak i z komunistycznej płyty, kino, szpital,
ulice. No kurwa, chyba każdy wie jak miasto
wygląda (chyba, że mieszkasz w Pucku - ale
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o tym w relacji z innej wyprawy). No zajebiście pomyślicie sobie - „Ja też mogę wyjść się
najebać na miasto!”. Pstrąże to jednak miasto
szczególne. Z kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców mieszka tam teraz zero osób. Miasto
widmo, miasto duchów, jebane Silent Hill
koło Leszna. Tyle tytułem wstępu.
Na termin wyprawy wybraliśmy marzec 2010.
Bo marzec to spoko miesiąc, a lepiej śpi się
w opuszczonych miejscach jak jest ciepło
prawda? Idąc tym tropem, 5 marca popołudniu z trójmiasta dwoma busami pod logiem
BoB wyruszyła ekspedycja. Trasa 600km,
planowany czas przybycia do Pstrąży około
godziny 24.00 z piątku na sobotę. Jednak
nasza historia zaczyna się w innym miejscu,
w Zielonej Górze, gdyż tu mieszkam, a znajduje się ona na trasie przejazdu naszego
konwoju. Umówiłem się z ekipą nadmorską,
że odbiorą mnie i Gambita z obwodnicy Zielonej Góry około 23. A właśnie, Gambit, co
to jest za typ. Był on u mnie już przed 18stą,
więc mieliśmy jeszcze sporo czasu. Postanowiliśmy więc poświętować moją obronę
magisterki i się napić piwa. Jak już wspomniałem był marzec, nasza polska wiosna.
O godzinie 18stej było -11 stopni więc aby
zachować balans między oszczędnościami
a komfortem piliśmy na zmianę po jednym
piwie za dworcem przy torach, a potem po
jednym w knajpie, żeby się ogrzać. W końcu
około 22 ruszyliśmy w stronę obwodnicy,
zatrzymaliśmy się jeszcze przy oczku wodnym
na jednym z osiedli na wylotówce z ZG. Ja
miałem konserwy rybne, gambit miał petardy, oboje mieliśmy alkohol. Świętowanie
było huczne, a warto nadmienić że w tamtym
czasie w Zielonej Górze grasował seryjny
gwałciciel, którego rysopis pasował do Gambita jota w jotę. No to tak sobie świętujemy
a tu nagle lampy samochodu atakują nas po
oczach.
Gambit: Kurwa. Albo jadą pały albo jedzie
wpierdol.
Ja: Uh-Huh
Pojawia się radiowóz. Dobra wiadomość jest
taka, że wpierdolu raczej nie będzie. Zła, że
złamaliśmy trochę zakazów i norm społecznych. Auto się zatrzymuje, pojawiają się osoby dramatu w postaci dwójki policjantów
- facet i kobieta.
On: Co tutaj robicie?
Gambit: Kolega obronił magisterkę i świętowaliśmy trochę ale już sobie idziemy.
On: Wiecie, że w okolicy grasuje gwałciciel?
Poproszę dokumenty. Pan - wskazując na
Gambita - pasuje do rysopisu.

Gambit: Panie ja nawet w tym mieście nie
mieszkam. A poza tym jestem porządny i ja
nie gwałcę.
On: Wie pan. Ja też jestem porządny.
Ona: I też nie gwałci, ech...
Gambita z dokumentami trzepią przy radiowozie, w tym czasie ja stojąc z browarem i konserwą czekam na rozwój wypadków.
On: No ok, wynika na to, że nie jest pan naszym poszukiwanym.
Ja: To co, to my już możemy spadać nie?
On: Jeszcze chwileczkę.
Ja: A co jeszcze?
Ona: No... Picie alkoholu w miejscu publicznym, po 100 zł. Zakłócanie ciszy nocnej 500
zł, odpalanie petard w miejscu publicznym
500 zł, zaśmiecanie 50 zł.
Gambit: To my bierzemy ten za zaśmiecanie.
I możecie wierzyć lub nie, ale tylko ten dostaliśmy. Tak Gambit działa na kobiety. W głębi ducha pewnie jeszcze żałowała, że nie
okazał się tym gwałcicielem.
Resztę browarów wypiliśmy już w lesie przy
obwodnicy aby nie kusić losu. Po 23 było już
tak kurwa zimno, że Gambitowi zamarzło piwo
na brodzie i wyglądał jak Bear Grylls w Jukonie. W końcu nadjechały transportery BoB
z lekką 2 godzinną obsuwą. Zapakowaliśmy
się do środka. Nareszcie ogrzewanie, dmuchawa na maksa, taki trójmiejski high-life.
W samochodzie czas i piwo poleciały bardzo
szybko. Dowiedzieliśmy się nawet że w Pstrąży
czeka na nas nasz ulubiony kolega Havok, który wsławił się potem jedyną udaną próba przekupstwa sędziego na Olimpiadzie Post-Apo.
Około pierwszej w nocy byliśmy na miejscu.
Poinformowała nas o tym minięta tabliczka
z napisem „Wstęp wzbroniony. Teren wojskowy. Przebywanie grozi śmiercią lub kalectwem”.

Po minięciu owej, po chwili ukazały się pierwsze bloki w których jak się okazało mieliśmy
spędzić dwie kolejne noce. Po ewakuacji
z transporterów i schowaniu ich pod siatkami
maskującymi (co było świetnym pomysłem
zważywszy, że transportery były białe, wokół
leżał śnieg, a siatka była zielona), zauważyliśmy,
że w bloku na 4 piętrze pali sie ognisko - to
nasz kolega Havok ogrzewa pomieszczenie na
noc, co jak się potem okazuje chuja daje gdy
jest -17 a w bloku nie ma szyb w oknach. Po
długiej podróży każdy juz chciał się po prostu
położyć. Zakryliśmy co prawda okna plandekami by było „cieplej”, ale okazało się, ze wtedy dym z ogniska jest nieco uciążliwy. Co
zrobić. Wyszło na to, że co wytrwalsi jeszcze
trochę poimprezowali „przy kominku”, co
zapobiegliwsi schowali sobie do śpiwora wodę
do picia aby nie zamarzła, a reszta (a niedługo
potem wszyscy) zaszyli się w śpiworach. Przykryliśmy się ponadto plandeką, żeby zatrzymać
ciepło i poszliśmy spać. Powiem tyle, nie wyspałem się. Budziłem sie regularnie, żeby
stwierdzić, że pierdole to i zamarznę jak Nes
w zatoce puckiej. A było blisko.
Nikt zresztą nie pospał za długo. Wszystkich
obudziła szybko syberyjska marcowa aura.

danie składające sie z płatków i mleka. A że
kapitan Trefl się w tańcu nie pierdoli, i gardzi
przeszkodami, więc zaczął przepiłowywać
zamarznięte mleko nożem. Wtedy okazało
się, że Ważka nie pierdoli się nawet bardziej.
Zastanawialiście się dlaczego nasz brahmina
na Oldtown nazywał się Kasia i Basia? No
właśnie... I gdy Trefl ukroił właśnie pół kostki
mleka to naszym oczom ukazuje się Kasia (tak,
Ważka ma imię) i... wiem kurwa, że nie uwierzycie, ale prowadzi krowę na łańcuchu. Nikt
nic nie powiedział, słów zabrakło. Kasia postanowiła przerwać krępującą ciszę „To Basia.”
- powiedziała wskazując na zawieszkę na
krowiej szyi. Pożyczyłam ją z pola tam o (wskazanie ręką kierunku). Faktycznie gdzieś tam,
za drzewami na polu widać stojące krowy.
„No bo mleko na śniadanie zamarzło” - dodała elokwentnie. No głupia sprawa, jeszcze
ktoś zobaczy, że BoB porywa bydło i wprowadza na teren wojskowy. Ponieważ mleko z kartonika w tym czasie się już rozpuściło, to
zrobiliśmy fotę z krową i odesłaliśmy Kasię
i Basię z powrotem na pastwisko. Przypału
już wystarczyło w Zielonej Górze.
Po śniadaniu zaczęliśmy zwiedzanie miasta.
Robi wrażenie! Nasze kroki skierowały się ku
zdaje się opuszczonej szkole. Po drodze znajdywaliśmy masę super fantów, m.in. znak
„uwaga czołgi”, granat ćwiczebny, trochę
łusek, dzidę laserową i kask robotniczy z napisem BHP. Kask ten okazał sie kluczowy już
w szkole, gdzie na pierwszym piętrze znajdowała się bliska odpadnięciu antresola. Posiadając już więc nabyte obowiązki BHP,
postanowiliśmy dokonać rozbiórki antresoli
dla bezpieczeństwa przyszłych zwiedzających
i dla swojej przyjemności. Nasi inżynierowie
po zbadaniu stanu technicznego uznali, że
najlepsza będzie zasada dźwigni. Ale to straszliwie pierdolnęło! Słyszeliście kiedyś jak spada z pierwszego piętra kilkutonowa
żelbetonowa płyta? My wcześniej też nie.
Zajebiste 2/10!.
Z godnych odnotowań atrakcji tej miejscowości należy odnotować też piękne ceglane
dworki dla wyższych oficerów, kominy, ulu-

biony element kapitana Mroka które je lubieżnie bierze (tzn. wspina się) a także
opuszczone kino gdzie znaleźliśmy nawet
stare radzieckie filmy propagandowe. Z dachu
kina ciągnął się wspaniały widok na całe miasto, gdzie korzystając ze spektakularnych
widoków zostaliśmy na parę browarów. Naprawdę trudno opisać jaki był tam klimat!
Zwiedzaliśmy Pstrąże do późnych godzin wieczornych kiedy to wróciliśmy na naszą dzielnie,
pod klatkę, gdzie już odbyła się bardziej tradycyjna część imprezy przy ognisku, grach i zabawach. Gdy już wyczerpani padliśmy, część
uznała, że nie ma różnicy czy będziemy spać
w budynku czy na dworze bo i tak będziemy
mieć zapalenie płuc i się położyli spać na śniegu przy ognisku. I z perspektywy czasu muszę
powiedzieć, że wyszli na tym lepiej niż Ci którzy poszli nocować do budynku.
Rankiem powtórka z rozrywki, tylko Ważka
dała już spokój krowie. Po śniadaniu spakowaliśmy się i niechętnie wyruszyliśmy z Pstrąży do naszych smutnych jak pizda miast.
Będziemy tęsknić za Pstrążem i Basią. Za
Havokiem mniej.

Roger out!

I kac. Kac morderca. A woda leżąca pod ścianą
zamarzła w butelkach. No kurwa! Wtem Mangus, widać, że wyraźnie zadowolony z siebie
rzuca: „Haha, a ja schowałem wodę w nogi
śpiwora!”. Niestety ku jego rozczarowaniu okazało się, ze woda w śpiworze również zamarzła. No nic. Trzeba rozpalić ognisko, ogrzać się,
rozmrozić wodę, zjeść coś i udać się na eksplorację. Ognisko zapłonęło szybko bo każdy miał
motywację. Wszyscy, poza Ważką, która po
prostu gdzieś zniknęła przed wszystkimi.
Woda sie rozmroziła, każdy się ogrzał, powstawały najlepsze potrawy rodem z przewodnika Michelina. A warto dodać, że to był akurat
czas kiedy Trefl i Ważka odżywiali się bardzo
zdrowo. Nieodzownym elementem było śnia-
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Co tu dużo mówić, byliśmy nakurwieni i nakurwialiśmy. Zaczęło się w środę, na miejsce
przyjechałem o 22, okazało się, że na konwencie jeszcze jestem sam. Nakurwiało gradobicie i deszcz, więc poczyniłem sobie
ognisko w bunkrze, włączyłem muzyczkę
i zacząłem pracować nad browarami. Pierwszy random encounter nastąpił o godzinie
23.15 czasu Poznańskiego, kiedy to na miejsce ze spiną przyjechały 3 dresy w rozjebanym
bmw i awanturą. Jednak deszcz tak nakurwiał, że mogłem im nawrzucać co chciałem a i
tak nie wyszli i pojechali (wrócili następnego
dnia rano, ale chyba się wtedy przestraszyli
większej ilości osób). W Czwartek przyjechali Taksiarze i większość z reszty konwentowiczów m.in Chili i później Kharim ale o tym
później. Ponieważ dzień zaczął się leniwie,
od rana szły browary, śmieszne papierosy
i rozmowy przy aluminiowym ognisku bo
nikomu się zwykłego nie chciało robić. Ogólnie niewiele pamiętam z pory przedobiedniej,

bo słońce tak nakurwiało, że szybko zapomniałem o bożym świecie przez picie ciepłego piwa, pamiętam jeszcze, że uznałem że to
najwyższa pora poczynić przygotowania na
larpa więc ukradłem gdzieś kulki. A potem
film się urwał. W piątek znowu nakurwiało
deszczem i słońcem naprzemiennie. Pomimo
wahań pogody piwo było ciągle ciepłe, na

szczęście wtem z lasu wyszedł Karimata targając lodówkę na kółkach w której jak się
szybko okazało są zajebiście zimne browary.
Save the day! Ogólnie piliśmy piwo patrząc
na ciężką pracę orgów, wieczorem koncert
kapeli o wdzięcznej nazwie „Zgon” ogólnie
spoko, po koncercie był alkohol i śmieszne
papierosy i zgon, ale już nie muzyczny. Dzień
ten był charakterystyczny ponieważ zaczęły
się jakieś punkty programu, jednak żadnego
nie mogę sobie przypomnieć, ponadto war-

to dodać że przy wieczornym ognisku zdobyłem 2 miejsce w konkursie na badanie
alkomatem osiągając wynik bardziej zbliżony
do dawki śmiertelnej niż do zera. Sobota to
był dzień nakurwiania. Zaczęło się od tego ze
Havok zajebał mi 10 bieżników co z moich
początkowych 30 było stratą dużą. Po paru
piwach w mojej głowie zrodził się pomysł
upodlenia za to Havoca i jemu podobnych.
Szybki wypad w zone z Karimatą na jakieś
questy i scavenging aby móc rozkręcić maszy-

nę zagłady. Trochę poquestowalismy trochę
posprzedawaliśmy, pokradliśmy etc. i osiągnęliśmy 100 bieżników. Jednak zamiast wystawiać samochód do wyścigu postanowiliśmy
płacić ludziom za zabijanie Havoca. Układ
z Armageddon Death Squad mieliśmy dobry
gdyż przy 5 morderstwach Havoca 6te mieliśmy gratis. Oczywiście umowa była taka aby
ginął zaraz po respie. Wszyscy się dobrze
bawili, no może poza Havociem który stwierdził że ma już wyjebane i idzie robić zdjęcia.
Gdy się powiedziało A to trzeba i powiedzieć
B. Podczas larpa znalazłem uszkodzoną wieżę radiową nadającą na dawną Wielkopolskę
sygnał radiowy i telewizyjny. Szybki konszach
ze Shperaczami pozwolił nam wspólnymi
siłami zrealizować plan który uknułem gdy
wieżę tylko zobaczyłem. Za pomocą techników
Shperaczy naprawiliśmy wieżę nadajnikową
i zaczęliśmy nadawać na wszystkich częstotliwościach zapętloną frazę „Jebać Zakon”.
Na nieszczęście ZŚP wieży nie odnaleźli, więc

wg. bezlitosnej fabuły przez dłuższy czas
w okolicach Poznania będzie można posłuchać
tylko jednej rzeczy. Przez resztę larpa czułem
się spełniony fabularnie więc postanowiłem
knuć w barze. Z Karimatą ze 100 bieżników
ukręcliśmy trochę więcej handlem przekrętami i nielegalnymi interesami. Powiem jedynie, ze bieżniki przechodzą na następny
rok, zaś chcemy z Karimatą w ręce B.o.B
przekazać ilość ok 2,800 bieżników W tym
roku przelicznik wyglądał tak: fajki - 10 b
browar - 5 b wystawienie samochodu do
wielkiego wyścigu - 100 b zabicie Havoca - 4
b Jednym słowem, za rok na starcie wypalamy wszystkie szlugi z baru, wypijamy całe
piwo, wykupujemy cały wyścig, a jeszcze
zostanie kasa na wędliny, lasery i wpychanie
dziwkom za majtki. Oprócz tego w międzyczasie wygrałem turniej pokera i konkurs
w neuroshimę, zgarnąłem jakieś fanty i puchary etc. Oprócz tego na larpie był drugi
koncert innego zespołu którego wielkim hitem
wśród konwentowiczów był kawałek demo
z ich nadchodzącej płyty o enigmatycznej
nazwie „Jebać Zakon” Którego refren jak i zwrotki, choć to może niewyszukane, brzmią tak
samo jak tytuł. Jebanie zakonu było tak popularne że ostatniego dnia Taksiarze cofając
swoją brykę jebnęli w escorta entropa robiąc
w nim dziurę, lol.

Podsumowując:
+ Koks
+ Dziwki
+ Wędlina
+ Piwo
+ Kasa
+ Impreza 2/10
+ Jebać Zakon!
- Niedobory piwa, fajek i dziwek w barze.
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DATAFILE #044
CODE NAME: Jabot
D.O.B: 10th

Feb 1989
RACE: Homo Sapiens Meliuses
SEX: M
STATUS: Active
RANK: Corporal (cpl)
PROFILE: Trooper
WEIGHT: 165

lbs
HEIGHT: 5'9"
ADDITIONAL INFO:

-

beer addict
przypał&poruta maker
menel’s instinct
any enviroment resistance

PERKs:

-Menel BoB
Kosmiczny podróżnik, który przybył do nas spoza czasu
i najprawdopodobniej z innego wymiaru. Jest istotą
o bardzo niepewnym stanie kwantowym i istnieją podejrzenia, że tak naprawdę jest drgającą międzywmiarową superstruną. Przybrał formę zwykłego śmiertelnika
tak aby jego kosmiczna zajebistość i nieopisana, niewysłowiona, bluźniercza forma przypadkiem nie usmażyła
wam mózgów żywcem. Posiada całą gamę supermocy,
ale rzadko je wykorzystuje. Wiadomo tylko, że jest absolutnie odporny na niekorzystne warunki atmosferycz-

„Beuelehe...yrrghhh...eerghhh...”
ne i potrafi zlokalizować dowolne środki odurzające
z odległości około dwóch kilometrów. Jabot żywi się
energią kosmosu, jednak podczas pobytu na ziemi odkrył
niesłychanie potężny katalizator, który pozwala mu wielokrotnie zwiększyć wydajność energetyczną. Jest nim
Piwo, które Jabot jest w stanie spożywać w nieskończoność, bo sam jest nieskończonością.
W Brotherhood of Beer, Jabot pełni bliżej nieokreślone
funkcje. Wiadomo tylko, że jest bilsko związany z ███████
█████ ██.

Ciekawostki
- Trzydzieści lat przepracował na kolei.
- Podrózował z Kapitanem Shogunem na gwiezdnym krążowniku.
- Zajebał Uwemu jego kolażówę.
- W formie ludzkiej jego pęcherz moczowy ma pojemność 3,7 litra.
- Osobiście doradzał J.R.Oppenheimer’owi podczas pracy nad Projektem Manhattan.
- Wielki miłośnik 8 bitowych komputerów i modemu telefonicznego.
- Wraz z Gambitem po spożyciu odpowiednich dysocjantów i podczas właściwej konfiguracjj gwiazd tworzą starosumeryjskiego dewa (demona) Jambita zwanego też Gambotem. Pana Zniszczenia i Lorda Sedukcji prywatnie aktora Teatru Żydowskiego w Sosnowcu.

„WITAM WSZYSTKIE POLSKIE KURWY!!!”

DATAFILE #CLASSIFIED
CODE NAME: Kharim
D.O.B: 4.07.1988
RACE: probably

human

SEX: lubi

Kharim

STATUS: Active
RANK: Private
PROFILE: Trooper
WEIGHT: 70kg
HEIGHT: 180cm
ADDITIONAL INFO:

- beer addict

„Mołdawia? A szto eta? Nie budiet mnie wkurw

iać!”

Kharim (AKA Karimata, Karim, Brat Juzef) - znany warszawski bandyta, syn byłego zastępcy urzędnika państwowego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), jeden
z niewielu znanych socjologom przypadków uzależnionego od stymulatnów, bardzo agresywnego Rastafarianina.
Niezwykle skromny, sympatyczny i bogaty młodzieniec,
który wyrzekł się stanowiska radnego miasta stołeczne-

go, ponieważ stwierdził, że wygrał lokalne wybory dzięki
koneksjom. Jeden z nowszych nabytków Brotherhood of
Beer, który wkroczył w szeregi bractwa zachowując stary,
dobry styl, z powodzeniem przechodząc niezwykle trudny, porównywalny z testem rekrutacyjnym do służb specjalnych, test kondycyjno-psychologiczny zorganizowany
przez Jabota i Gambita

Ciekawostki
- Siostrzeniec znanego niegdyś gangstera ps „Bohun”, syn urzędnika Państwowego. Żyje z najmu licznych, odziedziczonych nieruchomości.
- Wielki fan rosyjskiego duetu Tatu oraz zespołu/tercetu ВИА Гра.
- Poliglota. Zna m.in. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski oraz wiele dialektów: Gambot-Jambit, Gabit-Jambot, kaszubski, śląski, suahili/
kiswahili. Dorabia jako tłumacz symultaniczny.
- Kharim nigdy nie rozstaje się ze swoim plecaczkiem. Złośliwi mówią, że ma w nim lodówkę na piwo (które towarzyszy mu od zawsze),
bardziej złośliwi twierdzą, że to pompa insulinowa. Według oficjalnych informacji jest to pompa insulinowa z odtwarzaczem MP3.
- Jeden z niewielu istniejących w postnuklearnym świecie gentelmanów.
- Pełni zaszczytną funkcję ambasadora w Spartan Commando .
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Jak to ująć? Po co jedziemy? Trudne pytanie.
Większość ekip śmiga do tarnogórskich sztolni po perły jaskiniowe, które w Polsce występują zaledwie w kilku jaskiniach Jury
Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach.
Wycieczki do tego obiektu organizują tez
eksploratorzy i miłośnicy ekstremalnych wypraw. Po co? Chyba po to, żeby się sprawdzić,
po to żeby przetrwać w trudnych warunkach
jak najdłużej.
Cel wypraw, które jak dotąd organizowaliśmy
był podobny – uwalić się błotem , zamoczyć
po szyje w lodowatej wodzie a potem pochwalić się innym ekipom , że dotarliśmy
najdalej. Niestety po ostatnich trzech akcjach
nie za bardzo miałem się czym chwalić więc
postanowiłem spróbować zaszaleć z ekipą
falloutową – z moimi braćmi. Spodziewałem
się, że będzie to zupełnie inna wyprawa niż
nasze ale trudno nie powiedzieć, że przeszła
moje najśmielsze oczekiwania. Do labiryntu
perłowego dotarliśmy niegdyś razem kilka
razy. Błądziliśmy wiele godzin w niskich chodnikach a ich rozległość powodowała, że godzinami szukaliśmy potem drogi powrotnej.
Każda kolejna wyprawa polegała na odnalezieniu jednej i tej samej drogi , której nikt nie
pamiętał. Nigdy nie odważyliśmy się wejść
od drugiej strony czyli sztolni odwadniającej
cały system wyrobisk. Czytając Wasze posty

na forum zaczynałem chwilami wątpić czy
dotarcie tamtędy jest w ogóle możliwe …
a tym bardziej z ekipą moich „pijaków” jak
to ich nazywacie. Postanowiłem jednak spróbować i po długich przemyśleniach i analizach
trasy jaka była do przebycia zdecydowałem
się wrzucić temat na forum bractwa pod
nazwą „Mission Impossible”. Opisałem kilka
szczegółów a w tym co zabrać i ogólnie jak
się przygotować. Nie byłem tak do końca
pewny tego czy damy rade ale wiedziałem,
ze cokolwiek się nie wydarzy to będziemy się
dobrze bawili. No i pojechaliśmy.
Początek zabawy wydawał się zajebiście lajtowy. Weszliśmy zapadliskiem koło Bramy
Gwarków. Nadmuchaliśmy pontony , popiliśmy trochę mocniejszych trunków jak zwykle.
Do przebycia był odcinek do trasy turystycznej, którą trza było pokonać w nocy w celu

uniknięcia wpadki. Płynęliśmy pod prąd,
więc przemieszczaliśmy się bardzo wolno.
Ręce napierdalały mocno bo płynięcie pontonami polegało na odpychaniu się od ścian
sztolni. W szerszych odcinkach pomagaliśmy
sobie wiosłami ale było to jeszcze mniej wygodne. Dotarcie do pierwszego szybu zajęło
około 2 godzin. Na dzień dobry przywitała
nas kłódka na kracie. Oczywiście nie stanowiło to tak poważnego problemu jak prze-
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noszenie pontonów i sprzętu przed podesty
sztolni i metalowe łódki, którymi pływają
turyści. Przeprawa przez odcinek pomiędzy
szybami Ewa i Sylwester zajął kolejne 2 godziny z przerwami na chlanie. Dalej czekał
nas wchuj długi i monotonny odcinek kopalni w którym nie było miejsc, żeby wysiąść
z pontonu i rozprostować nogi. Płynęliśmy
godzinę , potem drugą , szóstą … potem każdy przestał już liczyć czas a końca ekspedycji
nie było widać. W końcu zaczęły padać pytania kierowane w moja stronę . Wszyscy
byliśmy zmęczeni ale ekipa chciała wiedzieć
jak daleko jeszcze a ja za chuja nie potrafiłem
określić odległości ani w czasie ani w kilometrach. Wiedziałem gdzie jesteśmy bo
punktami odniesienia były kamienne tablice
wmurowane w ściany sztolni. Liczyłem każdą
w myślach starałem się porównywać to z mapami ale dystansu nie potrafiłem określić.
Była to tez wina moich dziwnych przyzwy-

czajeń ponieważ na typowych akcjach eksploracyjnych nigdy nikt o takie rzeczy nie
pyta. Po prostu łoi się do przodu ile wlezie .
Minęła noc i chyba połowa kolejnego dnia
a my wciąż brnęliśmy do przodu. Dziewczyny
zaczynały odczuwać zmęczenie. Padały kolejne pytania o dystans do celu. Przy ósmym
Lichtochu przypomniałem sobie, że po 2-3
kilometrach powinniśmy dotrzeć do rozwi-

dlenia chodników od którego zaczyna się
piesza część wyprawy . Minęliśmy kolejna
kamienną tablicę z oznaczeniem $365 co
oznaczało, że do końca kanału odwadniającej
mamy 3,6 km. Był to dystans do szybu Staszic
a nie do miejsca w którym mieliśmy odbić
w prawo ale natłok myśli powodował, że nie
byłem w stanie określić miejsca w którym

będzie w końcu można wysiąść z pontonów.
Płynęliśmy dalej. Była wiśniówka , gorzka
żołądkowa w ilościach sporych ale nikt nie
był najebany. Ekipa trzymała się zajebiście
mimo poważnego przemęczenia. W końcu
na końcu chodnika zobaczyliśmy poziome
belki będące pozostałościami po podeście
i konstrukcji podszybia. Belki były usytuowane około metra na lustrem wody więc przytarganie tamtędy betów zajęło kolejne dwie
godziny. W końcu znaleźliśmy się pod 4 tym
Lichtlochem . Przed nami była droga do Staszica i szybu Żmija. W prawo chodnik prowadzący w stronę kamieniołomu Blachówka
i Labiryntu Perłowego będący celem naszej
wyprawy. Owszem – byliśmy zmęczeni fizycznie i psychicznie ale nie sprawdziły się Wasze
teorie, że bracia stwierdzą nagle że wolą
wracać do domu. Ruszyliśmy w prawo . Znowu padały pytania jak daleko jeszcze. Atmos-

fera robiła się chwilami napięta i coraz
trudniej było rozładowywać negatywne emocje. Minęły kolejne 2 godziny – znaleźliśmy
wyjście ze sztolni Fryderyk. Tu zaczynał się
labirynt. Drogi jak zwykle nie pamiętałem ale
chuj z tym . Wiedziałem, ze i tak trafimy a jeśli uda się przekimać choć kilka godzin to
z nowymi siłami dotrzemy do celu w mgnieniu oka. Dotarliśmy w końcu na „przedpola”
Labiryntu Perłowego. Byliśmy jakieś 500m
od właściwego miejsca do którego chciałem
dotrzeć ale poważne wyczerpanie fizyczne
i psychiczne spowodowało, że bez sensu było
namawiać ekipę do brnięcia dalej na kolanach
. Zmontowaliśmy bazę w pobliżu skrzyżowania chodnika 254 i 258 na niewielkiej półce
skalnej. Postanowiliśmy przespać się i ruszyć
dalej. Dystans był naprawdę nieduży. Napiliśmy się , zjedliśmy cos tam… porozmawiałem

o swoich problemach … i poszliśmy spać.
Wcześniej jeszcze zaliczyliśmy krótki rekonesans chodnikiem 365 w którym ściany osypywały się tak mocno, ze spękaliśmy.
Miejscówka biwakowa była wchuj niewygodna. Półka skalna była bardzo niska , nie można było nią niej usiąść swobodnie ani tym
bardziej wstać bo można było walnąć łbem
o skały. Plan był taki, żeby się zdrzemnąć

„chwilę”. Nikt już nie zwracał uwagi na to ile
dni minęło odkąd weszliśmy do sztolni , nikt
nie patrzał na zegarek bo i po co. Poszliśmy
spać ale…. Przespaliśmy prawie 16 godzin.
Pobudka była zajebista i to w bractwie podoba mi się najbardziej. Wstajemy i pijemy

piwko albo inne mocniejsze trunki ;-) Byliśmy
jakieś 300m od właściwej części Labiryntu
Perłowego. Chcąc pójść dalej czekało nas
przemierzanie na kolanach około 4 skrzyżowań chodników co w przypadku pomylenia
któregokolwiek wydłużałoby trasę o kilkaset
metrów. Stwierdziliśmy wspólnie, że odpuszczamy ze względu na kończący się czas. Nie
byłem zawiedziony ani nikt z nich również
nie był (przynajmniej bracia (i siostry) nie
mówili tego otwarcie). Powrót był łatwiejszy
bo z nurtem wody.
Przebyliśmy odcinek, którego nam nigdy nie
udało się przejść w tak krótkim czasie. Dotarliśmy do miejsca do którego dotarcie jest
podobno niemożliwe tą trasą. Chlaliśmy całą
drogę i zajebiście się bawiliśmy – można ? MOŻNA. Wystarczy mniej się spinać ! Trzeba
być eksploratorem z nastoletnim dorobkiem
? Kurwa wcale nie trzeba !!! Na koniec dodam
jeszcze , że nikomu NIC się nie stało , nie
utopiliśmy żadnego sprzętu ani tym bardziej
pontonu. Nikt nie wypadł , nikt w ogóle się
nie skapał. Nigdzie się NIE SPIESZYLIŚMY (!!!!)
i dla tego akcje uważam za udaną.

41

Operacja

Waterworld
2014
Tak więc płyniemy znowu. To jedna z moich
ulubionych wypraw. Cel taki sam ale każda
akcja jest inna. Zbieranie gratów ze śmietników , zbudowanie z tego „czegoś” na czym
da się płynąć – to zajebista sprawa. Jak opowiadam swoim znajomym to nie wierzą, że
można zrobić coś takiego.

Spotykamy się na dworcu PKS w Gdańsku.
Trefl i Guga Guha jak zwykle spóźnieni , no
ale chuj – i tak zdążymy na autobus. Jedziemy na jakąś wiochę kitrając browary między
nogami. Na miejscu extra klimat ,zadupie
nad Wisłą zabite dechami. Sprzęt do budowy

obiektu pływającego został wcześniej dostarczony na miejsce. Mrok jak zwykle zadbał
o wszystko i chwała mu za to ! Pogoda zajebista ! Słoneczko świeci , browary mamy.
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Jest też traktor z przyczepą którym transportujemy poszczególne sekcje okrętu z magazynu do stoczni. Tym razem miało być ładnie
, pięknie i zajebiście – miał być silnik ! Silnik
to taka fajna sprawa , która umożliwia imprezowanie załogi bez konieczności ciągłego
wiosłowania. Niestety nie zadziałał. Nie chciał
jebany odpalić ale chuj. I tak będzie fajnie.
Montujemy poszczególne sekcje „kadłuba”
tratwy. Robota idzie sprawnie ale obsuwa
i tak musi być. Tratwa nie może być zbudowana z bele czego więc do montażu wykorzystujemy specjalistyczne materiały
zamawiane na lokalnych trójmiejskich śmietnikach. Najistotniejsza jest część nośna
z beczek łączonych stretchem , pokład z europalet i chujowychpalet ale wszystko się
jakoś trzyma. Wypływamy 3 godz. później
niż było planowane. Silnik nie działa, nie
wszystko zostało zamontowane wg. pierwotnych planów ale co tam – ważne że okręt
utrzymuje się na wodzie i znosi ciężar naszego alkoholu. Dowódca nakazuje wiosłować więc napierdalamy, żeby nie wbić się
na mieliznę. Jesteśmy kawał drogi za Grudziądzem a mamy przez weekend dotrzeć
w okolice Gdańska. Damy radę.
Podróż przebiega wyjątkowo klimatycznie .
Extra ekipa , extra muza no i dobry alkohol.
Koło Grudziądza jakiś kajakarz organizuje nam
narzędzia do naprawy silnika ale gość jest za
słaby, żeby nam pomóc. Najwyższej klasy

urządzenia napędowe wymagają bardziej
specjalistycznego sprzętu niż tylko zwykłego
jebanego młotka.

Po drodze deszcz ale jesteśmy przygotowani
na wszystko. Rozkładany dach chroni nas
i nasze otwarte browary przez przedostaniem
się trujących substancji z atmosfery. Wieczór
wydaje się być zajebisty. Płyniemy prawie
po omacku. Chuja widać przed tratwą. Możemy się wbić w pierwsza lepsza mieliznę
a płynąć z prądem zatrzymanie się w krótkim
czasie nie jest możliwe ze względu na duża
masę tratwy. Chwilami zerkam ukradkiem
na GPS-a – tak jak w pracy L Szukamy miejsca w którym można przybić do brzegu ale
jest generalnie słabo. Płyniemy prawa stroną blisko brzegu. Płyniemy za szybko, żeby
móc się zatrzymać. Kurde , płyniemy za szybko i zaraz się rozjebiemy gdzieś na kamieniach

lądujemy w połowie niecki w której jest wystarczająca ilość miejsca na zacumowanie.
Kurde, udało się. Nie wiadomo gdzie jesteśmy
ale ważne, że obyło się bez niespodziewanek.
Połowa ekipy idzie spać w namiotach na
polu. Trefl , Guga , Nurek i ja zostajemy na
tratwie pełniąc jednocześnie wachtę. Spałem
jak zabity. Rano budzę się z lekkim bólem
głowy nie wiedząc gdzie właściwie jestem.
Tratwa nakryta jest w całości plandeką czy! Staram się nie odzywać. Mamy 2 kotwice,
które są w stanie wyhamować tratwę na
tyle, żeby umożliwiło to wykonywanie jakichś
konkretnych manewrów ale kapitan nie wydaje żadnych poleceń. Wg mojej oceny wyhamowanie tratwy zajmie około 30-50m
więc czasu na podejmowanie decyzji jest
bardzo mało. Planujemy przybić do brzegu
a prędkość wg GPSa wciąż wynosi około

20km/h . Walę następnego browara i czekam
co będzie dalej. Mijamy kilka niecek przy
brzegu ale w momencie kiedy je dostrzegamy jest już za późno na manewrowanie.
W końcu się udaje !!! Rzucamy kotwicę. Tratwa zwalnia ociężale. Nikt, łącznie z kapitanem nie wie czy manewr się uda a cofanie
się pod prąd rzeki jest bardzo uciążliwe ale

niąc z niej śmiesznie wyglądający „namiot”.
Wewnątrz panuje jednak zajebisty klimat.
Trefel śpi na kanapie, Nurek z dziwnym wyrazem twarzy snuje się po pokładzie zajmując co chwile miejsce na fotelu. Bajzel
totalny , wszędzie walają się czyjeś bety
zmieszane z butelkami i puszkami po piwie.
Delikatna mżawka sugeruje, że plandeka
została rozwinięta słusznie. Piję browara ,
jaram szluga i jem śniadanie. Ekipa namiotowa budzi się powoli do życia. Trzaskamy
fotki i odpływamy. W dzień słońce napierdala niemiłosiernie ale nie tak mocno jak
poprzednim roku. Żyjemy ale wiatr co chwilę spycha nas do brzegu. Rozkazy kapitana
traktujące o wiosłowaniu prostopadle do
linii brzegowej są dla mnie niezrozumiałe ale
po krótkiej wymianie zdań staram się nie
odzywać. W pracy w takich sytuacjach okrętem manewruje się zupełnie inaczej ale biorę poprawkę na to że zawsze mam do
dyspozycji 2 potężne silniki. Staram się nie
odzywać. Nadrabiamy łącznie kilka kilometrów ale i tak jest zajebiście. Mijają kolejne
godziny. Przed nami gigantycznych rozmiarów
mielizna którą planujemy zdobyć. Cumujemy
dokładnie przed nią i ruszamy na podbój
nowego lądu. Kręci mi się w głowie ale Trefl częstuje rumem, którego nie wypada
odmówić. Wciągam kilka dużych łyków i le-

cimy na podbój BOBlandu, którego udaje się
dokonać bez większych problemów. Są race
dymne, ogień, piwo … i zajebista ekipa piratów rzecznych ;-)
Przed Tczewem dosiadają się goście z Poznania – Chris i Kasia. Słabo wiosłują więc nie
było warto ich zabierać mimo że to rasowi
bunkrowcy . Kolejny postój w Tczewie. Przy
nabrzeżu wita nas Magdalenka. Manewry
cumowania odbywają się bez poważniejszych
komplikacji. Stamtąd już blisko do Gdańska.
Niestety nie udaje się. Lądujemy kilkanaście
km przed kanałem prowadzącym do Gdańska.
Deszcz leje , wiatr napierdala. Łapiemy stop
-a na Wiśle. Zatrzymuje się jakaś dziwna
łódka, której kapitan wygląda jak by chlał 10
raz więcej od naszego dowódcy. Czy to możliwe ??? Dostają wahę i holują nas w pobliże
ostatniego mostu. Pijemy piwko a nie musimy wiosłować – to na prawdę zajebista sprawa. Koło Gdańska rozbieramy tratwę
i wracamy samochodami do miasta. Akcja
zajebista choć jak dla mnie stanowczo za
krótka. Przez kolejne 3 dni jestem wciąż myślami tam na rzece myśląc o kolejnej przeprawie w przyszłym roku.
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Wigilia
„Bańka pękła,
przelała się
czara goryczy...”
Ogólnie wyszła tragedia, nawet w domach
dziecka bywały lepsze wigilie. O kołchozach
i łagrach nawet nie wspominam.
Prezenty mocno przepłacone (niektóre aż
przesadnie - vide Chili i Trefl), swoją drogą to
za 3PLN nic nie można kupić - chciałem kupić
na prezent takie przyklejane wieszaki na ręczniki (tzw ‚Wiechy’) - ale nawet takie drobiazgi
kosztują więcej niż 3PLN (mimo posiadania
karty stałego klienta w Art Deco i znajomych
w pracowniach designerskich), więc trzeba
organizator W OGÓLE nie przemyślał całego
projektu, wychodząc z założenia, że „będzie
dobrze, tak jak zawsze” - ZUPEŁNIE nie bacząc
na zmieniające się trendy. Na duży minus
także biegająca i wariująca młodzież, upaleni „hipisi” (gdzie byli selekcjonerzy?), rozpraszające i przeszkadzające w wydarzeniu. O BHP
w ogóle nie wspomnę - komuś mogło się coś
stać, było blisko od tragedii. Takie zachowa-

nie jest niedopuszczalne(!), następnym razem
odmówię udziału w tego rodzaju spotkaniu.
O dzisiejszym incydencie można mówić jako
o wielkim szczęściu - jednak widząc oburzenie na twarzach uczestników sądzę, że ta
nonszalancja przy zabezpieczeniu imprezy
może zakończyć się na drodze sporów cywilnoprawnych.
Potrawy - poniżej przeciętnej, najlepiej wypadły chyba czipsy z zasmażką. Budy na dworcu
głównym w Poznaniu to w porównaniu z ban-

plus diorama w postaci pasterki (trzej królowie: Smog, Smok i Smoq, osioł-centaurek,
Duch Św. „as himself”, św. Juzef - Gambit
i kilka innych gwiazdeczek, w tym wschodzący król filmów „akcji” - Andrzej). Dodatkowo
trzeba przyznać, że organizator zatrudnił
bardzo ładne hostessy (niestety, nie stroniące od tak bardzo popularnej w kręgach bunkrowców i kierowców rajdowych kokainy),
które jak tylko mogły próbowały poprawić
noty. Niestety, nie wystarczyło to, aby przyznać notę wyższą niż...
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kietowym cateringiem aleja z przewodnika
Michelina. No ale o gustach się nie dyskutuje.
Ja osobiście wyszedłem z imprezy głodny.
Rozczarował mnie także prezent, który otrzymałem - zawierał zbyt dużo elementów i powodował dekoncentrację podczas zabawy.
Przemówienie od naszego kolegi odczytane
‚na odwal się’, bez należytej powagi. Zabrakło
także m.in. kolęd (oraz zapowiadanego pokazu muzyki elektronicznej znanego producenta i DJa, popularnego szczególnie
w Warszawie), i tak prozaicznych rzeczy jak
chusteczek/serwetek do wytarcia rąk oraz
niegazowanej wody między posiłkami. Na

Szkoda, bo tegoroczna impreza miała potencjał. Wystarczyło się odrobinę przyłożyć,
zaprosić znane postacie i dobrych muzyków
- tymczasem zaserwowano mi odgrzewany
kotlet, który swój smak kreuje przez pryzmat
tego, że jest to jedna z najdłużej organizowanych imprez cyklicznych. Uważam, że Kawaleria Berg w tym roku będzie zdecydowanym
liderem, jeżeli chodzi o organizację imprez
towarzyskich na scenie post-apo.
Pozdrawiam
Tomasz Raczek
PS. Nie obyło się bez incydentów, o których
nie chcę nawet pisać (a tym bardziej pamiętać) - dodam tylko jedno słowo do organiza-

torów: Jeżeli nie wiecie co znaczy słowo T O L E
R A N C J A to chyba czas wrócić do podstawówki - nawet dzieci w przedszkolu mają
więcej kultury i wiedzą co to jest GENDER,
oraz to, że prymitywne, wręcz prostackie
‚żarty’ z osób o innej orientacji seksualnej to
prosta droga do Faszyzmu spod flagi Marszu
11 listopada.
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kowal musi
to poprawić
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