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CZUJKA 

 

OPIS OGÓLNY 

Ci starannie dobrani ludzie należą do jednostek zwiadowczych mających na celu wypatrywanie 

wszelkich zagrożeń dla ochranianego miejsca, mienia czy domu VIP-a. Od każdej Czujki wymaga się 

wysokiej sprawności fizycznej, umysłowej oraz ponadprzeciętnej zdolności obserwacji. Do tego 

rodzaju jednostek nie przyjmuje się ludzi uzależnionych od używek czy chorych psychiczne. Ci ludzie 

muszą być zawsze spokojni i opanowani. To od szybkości ich reakcji zależy czy obrona danego celu 

zdąży się uformować przed atakiem, czy nie. 

 

REKRUTACJA 

Rekrutacją do tych jednostek zajmują się przeważnie dowódcy obrony danego miejsca. Są to 

przeważnie weterani Wojny Korporacyjnej lub byli żołnierze służący w jednostkach militarnych 

odpierających pierwsze ataki Kohorty czy Rdzawej Ręki. Jednak samo szkolenie należy odbyć u ludzi, 

którzy przeszli szkolenia w dawnych jednostkach specjalnych, czy to państwowych czy prywatnych. 

 

REGUŁY/KODEKS 

- Zawsze czujny. 

- Zawsze gotowy do przekazania informacji o wrogu, za wszelką cenę.  

- Najpierw informacja potem czynny opór. 

- Oddany zadaniu. 

- Czym mniej mówisz, tym bezpieczniejszy jest Twój ochraniany cel. 

- Lepsza śmierć niż niewola. 

- Nie oddasz nic co mogłoby zdradzić ochraniany cel . 
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SŁUŻBA 

Miejsca i sposoby pełnienia służby przez Czujki mogą być różne. Podstawowym rodzaje służby jest 

pełnienie nadzoru nad fragmentem terenu oddalonym od celu o kilka kilometrów. Jest to 

podstawowy rodzaj działania tej profesji. Czujka wystawiona jest w strategicznym punkcie 

obserwacyjnym, aby z wyprzedzeniem poinformować cel o zbliżającym się zagrożeniu. Do dyspozycji 

przeważnie ma system komunikacji radiowej lub innej z ochranianym celem, notatki z zakodowanymi 

krótkimi formami meldunków oraz pigułkę z trucizną, która po zażyciu powoduje natychmiastową 

śmierć Czujki. Trucizna ta ma zostać użyta jedynie w momencie, gdy Czujka wie, że dostanie się do 

niewoli i może zostać poddana torturą w celu wyciągnięcia wrażliwych informacji o celu. 

Kolejnym rodzajem służby jest służba wewnętrzna, czyli ochrona ważniejszych miejsc, osób na 

konkretnym terenie. Dla przykładu można tutaj przedstawić służbę przy wejściu do miejsca 

dowodzenia ochrony większego podziemnego miasteczka lub domu VIP-a. W tym przypadku czujka 

ma za zadanie obserwować wchodzących i wychodzących osób i dokonywać ewentualnych kontroli 

osobistych. Często też są rozstawieni na dachach lub miejscach o szerokim polu widzenia  w celu 

ochraniania największych skupisk ludzkich. 

Ostatnim rodzajem służby jest zwiad. Jednak tego rodzaju zadania rzadko są przypisywane czujką, bo 

Ci są zbyt wartościowi, aby tak ryzykować ich życiem. Jednak zdarzają się sporadycznie przypadki 

wykorzystania czujek do tej roboty. Głownie dlatego, że mają o wiele większe szanse powodzenia 

misji i przeżycia niż byle regularny żołnierz czy członek P.O.B lub P.O.C.  

 

 


