500 słów, by przedstawić tutaj kraj, którego arszynem nie zmierzysz i rozumem nie pojmiesz.
500 słów, by opisać grę, która stara się ująć coś, co prędzej jest stanem umysłu niż miejscem.
Oraz 50 k znaków ze spacjami, aby to wszystko ogarnąć. Cóż, Carze, jakoś to jednak będzie...

B

ezksiężycowa noc z 25. na 26. grudnia była dla Borzysława, sowieckiego mużyka śniącego
na jawie o swoim Szmaragdowym Grodzie, czasem wielkich mrozów i nie mniejszej grozy.
Zszedłszy ze ścieżki prowadzącej do rodzimej wsi, leżącej gdzieś w dorzeczu Jeniseju, zagubił
się w gęstej jak mleko Mgle. Czy jednak mogło być inaczej? Owszem, mogłoby.
W chwili jego trwogi, przekonują nas o tym Duchy minionych lat chwały, porzucone wśród
zawirowań dziejów sylwetki postaci, które straciły z oczu swój Szmaragdowy Gród. Przybyły
one z innych pieśni, aby nieść przestrogę wszystkim, którzy także pragną odnaleźć swój dom
na ziemiach trzęsawisk, zarośli i psów. Czy jednak mogło być inaczej? Owszem, mogłoby.
Gdyby nie ciemnota, żądza tudzież wszyscy pozostali słudzy Cara Kościeja Nieśmiertelnego,
władcy Rusi pragnącego pomsty na Duchach, pośród których jeden za życia miał czelność go
okpić. Krwawa rozgrywka, pełna zdrad, intryg, niesprawiedliwości oraz wojennej pożogi właśnie się rozpoczyna.

Ważnym jest, by niczemu się nie dziwić, przyjmować wszystko ze spokojem. W końcu, pisać
będziemy o rzeczach przykrych i sowieckich.
Wybaczcie me nietaktowne grubiaństwo, nie
przedstawiłem się. Siostry, Bracia - jam jest
Car, Sługa Wasz i pokorny przyjaciel. Będący, przy okazji, jak Wy to mówicie? „Głównym złym" omawianej dziś gry. Jakby słyszał
to Susanin, który kiedyś...

Carze, czy mógłbyś...? Mamy zbyt mało
miejsca na Twoje Skazki.

Młodzi! Ponoć to my jesteśmy surowi, niegrzeczni. Dobrze! Moi drodzy, przedstawiam:
Red Dream, grę fa-bu-lar-ną (... co to w ogóle
za słowo?) nurtu in-de-pen-dent (niedźwiedziu,
miej litość!). W której tworzy się Opowieści.
O sowietach i dla sowietów. Ukontentowany?

Nie całkiem. To nie jest gra dla sowietów.

Nie? Jak to „nie"? Mamy ten, jak mu tam, Związek
Radziecki (niech będzie przeklęty!). Mamy jego
chory, umierający świat, śniący właśnie najgorszy koszmar w historii swojego istnienia.
To ostatnie mnie akurat nie martwi, ale nie wmówisz mi, że to nie jest dla sowietów.

Nie, Carze, nie jest. Spróbuj jeszcze raz.

Jestem dziś wyjątkowo łaskawy, śmiertelniku. Dobrze. Red Dream: gra, w której Gracze (czemu mam pisać to z dużych liter, też
są władcami jakiś krain?) tworzą wspólnie
Opowieść. W sowieckim świecie, pełnym Krzyży,
Śmierci, Sądów, Czerwi... lepiej? Kontynuować?

O wiele. Ale... może powiesz coś o swoich oddanych Sługach, obecnie będących
Duchami*?
Mołodiec, ty uważaj z kim tańcujesz! Jakie tam „oddane sługi"! Psy i obłudnicy! Jeden z nich własnego ojca
na stryczek posłał! A inny cep całymi dniami lud prosty boskim słowem rugał, samemu koniokradem będąc. W dodatku, któryś z nich za życia ukradł coś, co należy do mnie.
Domyślasz się, że nie jestem z tego powodu specjalnie
uradowany. Zresztą, po coś tu tkwię, prawda? By dowiedzieć się, który Duch zasługuje na wieczną katorgę.
*nie wspomniałem. Duchy = Postacie Graczy. „Nieżycie bywa niesprawiedliwe", nie?

Nie wiesz który?
Nie, głupcze! Za życia każdy z nich dokonywał wiekopomnych czynów. Nie sposób orzec, które z nich miały swe źródło
w mocy mych artefaktów. Jestem cierpliwy.
Ma zemsta dosięgnie tych, którzy mnie zawiedli. Nawet po ich śmierci. Stąd nasz kochany Borzysław.

Borzysław? Myślałem, że to już
sobie ustaliliśmy: zostaw Duszę
tego biedaka w spokoju.
Wyraźnie nie pojmujesz mego geniuszu. Borzysław jest kluczem. Jego Dusza powie mi
całą prawdę o tych zdradzieckich trutniach.
Mogą sobie tworzyć Przeciwności, mogą uciekać do Mgły, mogą używać Przedmiotów oraz
zwalać winę z jednego na drugiego, ale...
na mą moc! Klnę się, że dowiem się wszystkiego.
Prędzej czy później.

Znaczy się... któryś
z nich przegra?

Tak. Ktoś
zawsze
przegrywa.

Ale przecież
to niesprawiedliwe!

Nieżycie bywa
niesprawiedliwe.

Zaczynam sądzić, że zaprzęgnięcie Cię do kampanii reklamowej gry Red Dream nie było
jednak najwłaściwszym pomysłem.

Zaraz, chwila! Przecież miałem jeszcze prawić
im tu o jakiś ikonach, układzie oraz o tym,
o czym jest gra i co...

O tym pogadamy sobie w następnym odcinku.
Już i tak kończy nam się limit słów na ten.

Ah... w takim razie,
do wstrieczi!

... & mir, z mej strony ;)
Michał „Skryba" Ziętek.

