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GORYL 
 

OPIS OGÓLNY 

Gdy świat zmienił się nie do poznania przez najazd kohorty, wiele profesji i zawodów przestało 

istnieć. Mimo to fucha profesjonalnego ochroniarza to nadal coś, do czego wielu byłych żołnierzy czy 

najemników aspiruje bez wytchnienia. Ci ludzie postanowili oddać swoje umiejętności i wiedzę 

komuś, kto jest w stanie za nie zapłacić gigantyczne pieniądze. To nie Czujka czy Weteran, który 

wykonuje rozkazy. To osoba, której jedyne zadanie to ochronienie swojego klienta przed śmiercią, 

kalectwem, porwaniem lub czasem nawet przed samym sobą. Goryl to ściana, którą odgradza się od 

niebezpiecznego świata, każdy zamożny VIP dbający o swoje życie lub życie bliskich mu osób. Goryl to 

często i powiernik tajemnic, spowiednik i nierzadko też najlepszy i jedyny przyjaciel.  

 

REKRUTACJA 

Żeby opisać dokładnie sposób rekrutacji Goryli i w jaki sposób można stać się jednym z tych, którzy 

zarabiają naprawdę duże bajty, służąc naprawdę potężnym ludziom, trzeba wyjaśnić pewną kwestię. 

Większość VIP-ów, jeżeli już przekona się do swojego Goryla, to już nigdy się z nim nie rozstaje. Ci 

ludzie przeważnie podpisują wręcz dożywotnie kontrakty, a wszystko dlatego, że Goryl widzi i słyszy 

dużo rzeczy i staje się wręcz częścią rodziny ochranianego. Dlatego ciężko jest znaleźć młodym 

ochroniarzom robotę za wielkie pieniądze, bo przeważnie wszystko jest już zajęte przez starych 

wyjadaczy tej profesji.  No, ale do rzeczy!  

Aby zostać prawdziwym Gorylem należy dostać się do jednej z trzech firm ochroniarskich. Oczywiście 

mówimy tutaj o zarobkach z najwyższej półki. Bo znaleźć nauczyciela tego zawodu, gdzieś w 

zapyziałym podziemnym mieście nie trudno. Jednak gorzej z wiedzą, jaką on rzekomo może 

przekazać swemu uczniowi. Dlatego najważniejszymi firmami zajmującymi się szkoleniem i 

załatwianiem pracy dla swoich absolwentów są: 

RUS-GUARD – Potężna rosyjska firma ochroniarska, która sama rekrutuje, szkoli i sprzedaje swoich 

absolwentów największym korporacyjnym szychom na terenie byłej Rosji i nie tylko. Ich absolwenci 

szczycą się wysoką wytrzymałością fizyczną, nadzwyczajnymi umiejętnościami w walce wręcz oraz 

bronią białą. 

AMERICAN SHILD – Wybitna amerykańska firma ochroniarska, założona na potrzeby syndykatu 

Demokratów Lincolna. Jej program szkoleń dla absolwentów zakłada doskonałą znajomość broni 

krótkiej oraz wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych. Rekruci tej szkoły mają być nie tylko 

ochroniarzem VIP-a, ale i jego wizytówką.  
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HITOKAGE (tłum. cień osoby) – Tajemnicza japońska firma lub rodzinny interes jednej z grup 

trzymających władze. Nie są znane żadne szczegóły dotyczącej tej firmy. Wiadomo jedynie tyle, że ich 

absolwenci szczycą się niesamowitą klasą, szybkością oraz dyskrecją w rozwiązywaniu problemów. 

Wielu ludzi porównuje tę firmę do klanów Ninja, które istniały w średniowiecznej Japonii. Jednak jest 

to tylko porównanie, a bez znajomości większej ilości szczegółów dotyczącej tej firmy, pozostaje 

jedynie domysłem. 

 

REGUŁY/KODEKS 

STOPNIOWANIE: NAJWAŻNIEJSZE OD GÓRY  

- Kontrakt jest podstawą moich działań. 

- Kontrakt wyznacza granice moich czynów. 

- Nie oczekuje nagród ani sławy, mój kontrakt to wszystko, czego chce. 

- Nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie pamiętam. 

- Nie ważnie jak, ale ważne, aby był bezpieczny. 

- Jestem cieniem VIP-a bo On jest najważniejszy. 

- Najważniejsze jest Jego bezpieczeństwo, a nie moje życie. 

- Czasem trzeba komuś połamać ręce, żeby On mógł spać spokojnie. 

 

SŁUŻBA 

Goryle nie traktują swojej profesji jako służbę, lecz jako prace w ramach podpisanego kontraktu. 

Więc nie można powiedzieć, że pełnią służbę dla swojego pracodawcy. Oni po prostu wykonują swoją 

pracę w ramach podpisanego kontraktu dla człowieka/rodziny, która im za tą pracę płaci. Oczywiście, 

czasami zdarzają się tgz. kontrakty na gębę, czyli bez świstka papieru, ale tak robią tylko głupcy, 

którzy chcą dać się orżnąć przez mądrzejszych od siebie cwaniaków, których to mają ochraniać. 

Oczywiście, jeżeli nie stoi za młodym gorylem jakaś większa firma ochroniarska, której jest 

absolwentem to znalezienie wysoko płatnej pracy i uczciwego zleceniodawcy graniczy z cudem. 

Dlatego początki w tej profesji mogą być bardzo trudne. 
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ZAAWANSOWANE PROFESJE: GORYL 

GORYL – ZABIJAKA 

GORYL – NEGOCJATOR 

 

ZNANI GORYLE 

Igor Iwanow, w RUS-GUARD znany jako „ŚCIANA”. Jest to jeden z kilku instruktorów kadetów, mający 

lekko ponad dwa metry wzrostu. Jego całkowita postura zbliżona jest do wielkości niedźwiedzia, a 

głos tak tubalny i donośny, że samym krzykiem mógłby rozbroić co niektórych niedoszłych 

zamachowców. Jednak najbardziej znany jest ze swojej niewiarygodnej wytrzymałości fizycznej. 

Trzeba tutaj dodać, że Igor nie posiada żadnych modyfikacji ciała. Wszystko, co posiada, dała mu 

natura i ciężki trening.  

Mike Penelty, w AMERICAN SHILD znany jako „SZERYF”. Aktualnie zajmuje się szkoleniem kadetów 

do ochrony ważnych osób w syndykacie Lincolna. Jego niewiarygodne umiejętności to mistrzowskie 

opanowanie i obsługa wszelkiego rodzaju broni krótkiej. Jednak najbardziej upodobał sobie 

sześciostrzałowe rewolwery. Jeszcze nikt nie widział go, aby używał czegokolwiek innego w walce czy 

na treningu strzeleckim. 

 


