Byly to staré a zajímavé časy. To jsme si ještě mohli dělávat spoustu věcí. Praní špinavých peněz
bylo na denním pořádku, zbraně se daly sehnat jako rohlíky a prohibice nikoho netížila. Hezky jsme se v
našich stokách zachumlali a nebýt občasných potyček s ostatními klany, nevěděli bychom o nich. Každý
měl kus svého žvance, nikdo nikomu nelezl do zelí a stoky nesmrděly starými ponožkami.
Jedni z prvních tu byli Prasopsi, jsou vážení a jejich slovo je skoro zákon, nebo alespoň ten náš. Stoky
jim patřívaly celé ale dali se uplatit a tak vytvořili prostor i pro jiné. Přeci jen to jejich královstvíčko bylo
moc velké, zato si ale nechali jedny z nejlepších parcel, podniků a vůbec pořád to byla „naše šlechta“.
Švábomyši a Krysoholubi tedy využili prostor a obsadili si své podniky, které jim dodnes perou peníze a
dělají zisk z úniku na daních a dalších nekalých věcech. Nejsou nijak agresivní, spíše čekají, jestli se
něco nesemele, z čeho by mohli kus žvance utrhnout, nebo obsadit lepší místa.
Červokoči se objevili později, ale svoji pozici mají pevnou a nikdo nezpochybňuje jejich autoritu. Sice
nikdy neměli daleko sáhnout po zbrani, ale na nikoho se skrz prsty nekoukají a vždy jednali na rovinu, nic
neschovávali.
Hrochupy jsou ovšem obávány i mezi touto cháskou. Jejich praktiky jsou i mezi ostatními probírány,
avšak nikdy není jasné, jak svého výsledku dosáhly. To jsou tedy místní frakce, hezky nám to tady
šlapalo.
Nyní se však rovnováha mezi frakcemi začíná narušovat a nikdo neví, čím je to způsobené. Nějaké
zprávy hovoří o novém klanu či něčem takovém. Je to označováno jako oliheň, někdy také Poslední
Oliheň, nikdo si však není ničím jistý. Je však docela pravděpodobné, že by to mohl být trik nějaké
frakce, aby mohla převzít vládu nad ostatními. Nebo se taky může jednat o všeobecné ohrožení, které
snad zasáhne i civilisty.
-vzpomínky starého mafiána-

Všichni z podsvětí ovšem znají toho, jemuž se přezdívá Věštec. Je to prosté, má tolik informací, že je až
k podivu, co vám dokáže říct, dokonce i pravdivého, takže si uznání opravdu zaslouží. Jeho zdroje jsou
posety a rozsety a není snad záležitosti o které by nezaslechl alespoň zmínku.
Proto byste se za ním měli vydat. I když on nikdy nic zadarmo nedá a také musíte občas prokázat, že o té
věci něco víte. Inu, je trošičku podivný, jinak by přeci nežil ve věži. Kdo ví, možná mu tam i straší.
Takže než se s ním shledáte, budete muset mít s sebou sedm indícií. Vždy trvá na podivných číslech
jako jsou tři, sedm, sto třicet tři a čtyřicet dva. Ve věži je pak možné ho zastihnout, až co hodiny odbijí
čtvrtku po nebo před hodinou. Nikdy však před sedmou domů nedorazí.
Krysoholubi,
vy máte silné postavení mezi ostatními klany. Nikomu jste většinou nepřekáželi, když už tak ne moc, a
nikdo většinou nepřekážel vám. Když se však do města ráčili dostavit Červokoči, tak se vše změnilo.
Hned tuhle vypálili podnik, tam zase někoho obrali o dodávky zboží, prostě hanební zločinci. Vždy ničili
vaše plány. Zradit by pro ně nebylo vůbec těžké, na rozdíl od ostatních.
Taky jste přišli do styku s ostatními, ale jen Švábomyši vám přišli takoví nepřijatelní. Dosti smrdí, jen co
říci a vůbec se na ně nedá spolehnout.

Organizační informace
• Na stanovištích si vždy vemte "obálku" s nejvyšším číslem.
• Jste-li na stanovišti poslední, vemte vše, co tam je. :-)
• Své role prezentujte věrohodně, jejich náplň nezveřejňujte ani v rámci týmu.
• Přemýšlejte, nevzdávejte se, podporujte se.
• V případě nepřízně počasí hleďte na své zdraví a na stanovištích hledejte případnou obsluhu nedaleko.
• V případě nouze kontaktujte prostřednictvím velitele ORGy a to na primárním čísle 774185869, jinak
na záložním čísle 728484319

