
KÉK BOLYGÓ: ÚJ TÖRVÉNYEK52

felszereléssel, például járművekkel és fegyverekkel 
rendelkeznek. A speciális eszközöket – például a 
nagy bűnügyi helyszínek hordozható helyszínelő la-
boratóriumán – gyakran több kerület osztozik.

A képzés azonban csúcsminőségű és elérhető a bű-
nüldözés minden területén, akár az Igazságügyi 
Bizottság Képzési Központján keresztül, akár a 
KommMag levelező kurzusán. Sok újonc járőrtiszt 
választ speciális területeket, hogy támogató pozíci-
ókat szerezzenek a speciális csapatokban, vagy ké-
sőbb nyomozóként.

A Bell-Aarp Magisztrátus szektorában lévő járőrtisz-
tek kis körzeti irodák koncepcióját tesztelik, amelyek 
nagy földrajzi területeket ölelnek fel. A csapatkezelé-
si megközelítésben egy őrmester és hadnagy felügye-
lete alatt álló csoportot jelölnek ki járőrözésre és bűn-
ügyek kivizsgálására a körzeten belül. Az őrmester 
és a hadnagy nagy mérlegelési jogkörrel rendelkezik 
a körzet és a tisztek irányításában. Ahelyett, hogy 
nyomozót jelölnének ki egy tiszti jelentés nyomán, 
a helyszínre kiküldött járőr a bűncselekményt annak 
kezdetétől a befejezéséig dolgozza fel.

A fő meridiáni Southport településén a Járőr bebizo-
nyította, mennyire ígéretes ez a rendszer. Lewis Cje-
ka és Charlie Schwann tisztek öt hónapon keresztül 
teljes munkaidőben dolgoztak, és átfogó hírszerzést 
gyűjtöttek a Lucky Strike Bányákig szállító légpár-
nás vonatok és szállítóeszközök halálos rablásairól. 
Kilenc embert végeztek ki e rablások során. Cjeka 
és Schwann elegendő bizonyítékot gyűjtött össze a 
műveletben részt vevő 17 ember sikeres letartóztatá-
sához és elítéléséhez.

A jó járőrjelöltben megvannak bizonyos tulajdonsá-
gok. Éber, motivált, lefizethetetlen, érzelem nélküli, 
hatékony, nehezen provokálható, toleráns, stabil, el-
kötelezett a törvények betartása mellett, megingatha-
tatlan és jó intuícióval rendelkezik.

Minden járőrtiszt 16 hetes oktatáson vesz részt az 
Igazságügyi Bizottság Képzési Központjában, és 
megtanulja a rendőri munka jogi, etikai, szervezeti 
és működési aspektusait. Poszeidónon Havenben van 
egy Képzési Központ. A Járőr tantervét a Marsall 
Akadémia programjának megfelelően alakították 
ki, csak kevésbé intenzív. 700 órás oktatás folyik 5 
témában: lexikális tudás, lőfegyverek, nyomozás, fi-
zikai képességek és védekezési taktikák. Az oktatás 
jogi kérdésekkel, kommunikációval, rendőrségi eti-
kával, különböző típusú bűncselekményekkel, bizo-
nyítékokkal és közönségkapcsolatokkal foglalkozik. 

LŐTT SEBEK

Az átlagpolgár, miután látta egy lövöldözés ál-
dozatát, sok téves feltételezést tesz a lövöldözés 
természetére vonatkozóan. Például egy nagy kali-
berű lövedék, amely tisztán áthatolhat egy testen, 
nem feltétlenül halálosabb, mint egy kis kaliberű 
lövedék, amely valószínűleg bent marad.

Ha lőnek egy fegyverrel, égő gáz, korom, el nem 
égett hajtóanyag és lövedék távozik a csőből. Ezek 
mindegyike segíthet a nyomozónak meghatározni 
a távolságot a fegyver és a lövöldöző áldozata kö-
zött. A lőtt sebeket közvetlen, közeli, közepes és 
távoli lőtávolság szerint osztályozzák.

Az égő gáz kevesebb, mint 100 cm-re ér el, és 
jellegzetes égési sérülést okoz. Közvetlen seb 
keletkezik, amikor a fegyvercsövet közvetlenül 
a bőrhöz tartják. A gázt a nyílásba kényszerítik, 
felpúposítva a bőr, amely felreped, és egy csillag 
alakú bemeneti sebet képez. A fegyver visszarú-
gásából származó csőtorkolat-lenyomat is látható 
lehet.

Ha a fegyvert közel tartották, de nem volt köz-
vetlen kapcsolatban, akkor az égés a csillag seb 
nélkül is nyilvánvaló lehet. A korom vagy elégett 
hajtógázmaradék egy kicsit tovább halad – a leg-
több maroklőfegyvernél 150-175 cm-re –, és letö-
rölhető nyomot vagy foltot hoz létre.

Az el nem égett hajtóanyag legfeljebb egy méterig 
visz, és jellegzetes nyomot hagy. A „porégés” egy 
régies kifejezés, amely már akkor is pontatlan volt, 
amikor a puskapor volt a leggyakoribb hajtóanyag 
a lőfegyverekben, mert ez nem égés, hanem a 
lőpor szemcséi kerülnek a bőrbe. Ugyanezek 
a hatások nyilvánvalóak a modern bináris hajtó-
anyagú lőfegyvereknél is. Ha nincs korom, a lövés 
valószínűleg közepes távolságról történt. A szúrás 
területe a torkolattól való távolságtól függ; minél 
szórtabb, annál nagyobb a távolság az áldozat és 
a fegyver között.

A távoli lőtávú sebek körül nincs ilyen égésnyom, 
és jellemzően egy lyukat ütnek, ami nagyjából a 
kilőtt lövedék kaliberével megegyező.

Amikor egy golyó behatol a testbe, megkarcolja a 
bemenetet körülvevő bőrt, és kopásgyűrűt ered-
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Az újoncok felkészültek az összes rendőri helyzet 
kezelésére.

Mielőtt a járőrtiszt levizsgázna, bizonyítania kell a 
jártasságát fegyvereivel, megfelelően reagálnia a 
megrendezett vészhelyzetek sorozatára, meghall-
gatni egy tanút, kihallgatni egy gyanúsítottat, meg-
felelően gyűjteni a bizonyítékokat, és egyenletes 
temperamentummal és helyénvaló megítéléssel kell 
rendelkeznie.

A képzés nem ér véget a tanfolyam befejeztével. A 
terepi képzési program 10 hétre egy idősebb járőr-
tiszt mellé osztja be az újoncot. A programot azért 
fejlesztették ki, hogy munkahelyi képzést nyújtson, 
és ösztönözze a tisztek közötti bizalmat és jó kap-
csolatokat.

A járőrök úgy fogják találni, hogy az olyan biomo-
dok, mint az idegcsatlakozó, fejlesztett véroxigén 
és szimbióta rendkívül hasznosak, de a GEO nem 
engedheti meg magának, hogy minden járőrt felsze-
reljen velük. Költségmegosztó programok elérhetők, 
így a rendőrség jelentősen olcsóbban szerezheti be 
azokat. Bizonyos biomodokat, például multimirigye-
ket, érzékfelvevőket vagy éjjellátót az Igazságügyi 
Bizottság hagy jóvá és finanszíroz a speciális terüle-
tek vezető tisztjei számára.

A Képzési Központ új diplomásából rendes járőrtiszt 
lesz. Néhányan inkább az utcán maradnak, ahol a leg-
hatékonyabbnak érzik magukat; mások a ranglétrán 
akarnak felemelkedni. Két év próbaidő letelte után a 
járőrtisztek letehetik az őrmester vizsgát, amely ki-
terjed a rendőrség irányítására, a járőrműveletekre, 
a nyomozás koordinálására és egy alapszintű jogra. 
Évente egyszer van vizsgaalkalom, és promóciókat 
kínálnak, amikor üresedés van.

Az őrmesterek keresés és lefoglalás, interjúk és ki-
hallgatás, fegyverek és taktikák, kriminálpszicholó-
gia, drogügyek, utcakultúra, informátorok fejlesztése 
és balesetek, betörések, rablások, szexuális bűncse-
lekmények, szervezett bűnözés vagy gyilkosságok 
terén vehetnek órákat. A tiszt céljától függően ezek 
a tanfolyamok képesítik arra, hogy oldalirányban a 
Műveleti Részlegbe, Járőrszolgálatba vagy Járőrtá-
mogatásba mozduljon.

A Műveleti Részlegben minden őrmesternek ismer-
nie kell az informátorok megszerzésének módjait, 
valamint a gyanúsítottak hatékony kihallgatását és 
kihallgatását. A forgalmi nyomozóknak képesek-
nek kell lenniük defenzív és offenzív vezetésre, va-

ményez. Ez a gyűrű nem látható a kimeneti seb-
nél.

Az üveghez hasonlóan a koponya vagy más vas-
tag csont egy kúp mentén törik meg, a kimenet 
felé szélesedve. Az átlőtt koponya vizsgálata egy 
kúpot mutat a bemenet és a kimenet között, a kúp 
szélesebb vége a kimenet felé szélesebb.

A bemeneti seb megszakadása akkor következik 
be, amikor egy tárgyat – például egy ajtót – erő-
sen a bőrhöz nyomnak, és a lövés előbb áthalad 
a tárgyon. A hasított sebek átmérője nagyobb, és 
nagyobb kopásnak vannak kitéve a sebbe vitt ext-
ra anyag miatt.

Amint egy golyó áthalad egy testen, az energiá-
ja sugárirányban oszlik el. A golyót megelőző és 
körülvevő forró gázok egy ideiglenes üreget hoz-
nak létre, amelynek átmérője sokszorosa a golyó-
énak. Csak 0,005–0,01 másodperc kell az üreg 
összeomlásához, de ez elég hosszú ahhoz, hogy 
jelentős szövetkárosodást okozzon.

A golyók hajlamosak lassulni és elfordulni, mi-
közben áthaladnak egy testen, és néhányukat úgy 
tervezték, hogy táguljanak. Ez azt jelenti, hogy a 
kimeneti sebek általában nagyobbak, mint a be-
meneti sebek. Csillagmintázatban szakadhatnak 
ki a bőrből, amikor a lövedék elhagyja a testet.

A kimeneti sebek nem feltétlenül közvetlenül a 
bemeneti sebekkel szemben jelentkezhetnek. A 
lövedék széttörhet, másodlagos lövedékeket hoz-
hat létre, amelyek egy vagy több kimeneti sebeket 
okozhatnak. A csont vagy más szilárd szövet el 
tudja terelni a lövedéket az útjáról, és ezáltal a 
test belsejében pattog, mielőtt kilép. Néhány kis 
kaliberű lövedéknek nincs elegendő energiája, 
hogy kilépjen a testből.

Egy jó baleseti sebész képes megállapítani, hogy 
a golyókat milyen sorrendben lőtték a fejbe. Min-
den becsapódás törésvonalat okoz a koponyában. 
Az ezt követő törésvonalak nem keresztezik a 
már meglévőket. Egy figyelmes személy követheti 
a törésvonalakat, hogy meghatározza az okozás 
sorrendjét.
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lamint a látott járművek azonosítására. A Súlyos 
Bűncselekmények nyomozóinak meg kell tanulni-

uk a gyújtogatás és a halálozás vizsgálatát. A Rab-
lás / Betörés nyomozójelöltjeinek jónak kell lenniük 
a megfigyelésben és a lopások kivizsgálásában. A 
Különleges Nyomozások őrmestereinek képzettség-
gel kell rendelkezniük a médiakapcsolatok, a terro-
ristaelhárítás, a szervezett bűnözés, a fehérgalléros 
bűnözés és a szexuális bűncselekmények terén. A 
káros szenvedélyek nyomozóknak ismerniük kell a 
szervezett bűnözéssel, valamint a szerencsejátékkal 
és a kábítószerekkel kapcsolatos nyomozást is.

Az őrmestereknek, akik a törvényszéki laboratóri-
umban, a börtönben vagy a Járőrszolgálat azonosító 
egységében szeretnének dolgozni, kötelesek bemu-
tatni a kommunikáció, a laboratóriumi műveletek, a 
fogva tartási módszerek és a törvényszéki azonosítá-
si technikák ismeretét. Jogosultak a körzeti őrjáratok 
felügyeletére is.

A Súlyos Bűncselekmények, valamint a SWAT több 
jelentkezőt vonz, mint a rendészet összes többi terü-
lete együttvéve. A SWAT tagjainak szigorú fizikai 
vizsgát kell teljesíteniük, négy fegyverrel kell bizo-
nyítaniuk a jártasságot, és ismerniük kell a taktikai 
helyzeteket. A Vagyonvédelmi Osztag tagjai általá-
ban kevésbé motivált őrmesterek, akik jobban ked-
velik a munka kiszámíthatóságát. A Bombaszakérők 
egy hadnagyból és legalább öt őrmesterből, valamint 
2-6 rendes járőrtisztből áll. Az őrmestereknek rob-
banóanyagok, kémia, bombagyártás, razziák és épü-
letszerkezeti felmérés témákból kell vizsgázniuk.

Négy őrmester rangú vagy annál magasabb rangú 
járőrtisztet osztanak be a marsall Krízistárgyalási 
Csoportjába. Ez a beosztás széleskörű pszichológiai, 
válságkezelési és kommunikációs képzést igényel. 
Ez ügyeleti beosztás, és annak a legalkalmasabb, aki 
irodában dolgozik, nem pedig terepen, hogy szükség 
esetén elérhető legyen. Két tiszt válaszol a hívásra, 
és jelentést tesz egy marsallhelyettesnek.

Őrmesterek három év azonos pozícióban végzett 
munka után jelentkezhetnek a hadnagy vizsgára. 
Amikor üresedés van, az újonnan előléptetett hadna-
gyok jobb lakóhelyiségeket kapnak, átfogó vezetői 

képzést és szolgálati járművet kapnak.

Három évvel a hadnagyi munka után a tiszt lete-
heti a kapitányi vizsgát. Ez egy nagyon bonyolult 
vizsga, amely kiterjed a körzet összes műveleté-
re, valamint konkrét forgatókönyvekre és a meg-

felelő válaszokra. A kapitány pozíciók ritkán nyílnak 
meg, és ádáz verseny zajlik értük.

A főnökké váláshoz hét év szükséges kapitányként, 
az igazgatás és a parancsnokság területén, valamint a 
felelős marsall jelölése is szükséges. A főnököket egy 
Magisztrátus nevezi ki, a marsall ajánlásai alapján. 
A képzett pályázónak tiszta személyes aktája van, 
kevés panasz érkezik rá, vagy semmi, kivételes éves 
személyzeti felülvizsgálata és jó feljebbvalói ajánlá-
sa van. A felettesekkel és munkatársakkal készített 
interjúkat használják a legjobb jelölt meghatározásá-
hoz.

A rendes járőrtiszteknek egy kis házat vagy lakást 
biztosítanak a körzet irodája közelében. Az utcai 
járőrök néha jobb lakásokba költöznek, és a csökken-
tett vagy ingyenes bérleti díj fejében helyszíni biz-
tonságként kínálják jelenlétüket.

A magánrendőrök egy lépéssel tovább viszik ezt az 
ötletet. Egyes körzetekben a felsőbb osztályú város-
részek polgárai szolgálaton kívüli tiszteket alkalmaz-
nak utcai járőrözésre, ami látható rendőri jelenlétet 
eredményez. Ezek a tisztek jelentést tesznek egy biz-
tonsági koordinátornak – egy helyi polgári egyesület 
által kiválasztott lakástulajdonosnak, hogy kapcsola-
tot tartson a Járőrhivatallal. A magánrendőrök meg-
lehetősen jó pénzt keresnek a könnyű munka fejében.

A nyugdíjas járőrök gyakran válnak magánnyomo-
zókká. A munkahelyen létrehozott kapcsolatok és 
erőforrások felhasználásával a magánnyomozók át 
tudnak lépni a rendészet szürke területére, ahová a 
GEO-törvények által kötött rendőrök nem merész-
kedhetnek.

Az állampolgárok a GEO járőrtisztekre támaszkod-
nak, hogy megvédjék őket a bűnözéssel szemben, 
szükség esetén segítséget nyújtsanak nekik, elkü-
lönítsék a bűnözőket a lakosságtól és fenntartsák a 
békét. A legtöbb rendőrség csodálatosan végzi ezt a 
munkát, és az általuk kiszolgált közösségek látják a 
hasznát. Előfordul azonban, hogy egy tiszt rossz hír-
nevet szerez. Más rendőrök ezt kabátnak hívják, mert 
a hírnév az egyén számára mindenki számára látha-
tó. A tisztességtelenség, a többi tiszt vonakodva segí-
tése, az ártatlan állampolgárok iránti tiszteletlenség, 
vagy a lustaság hatására a rendőr gyorsan megkapja 
a kabátot, amelyet szinte lehetetlen letenni.
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BENNSZÜLÖTT JÁRŐR

Az Igazságügyi Főbiztos a Kapcsolat-újrafelvétel 
óta Poszeidón rendfenntartó személyzetének súlyos 
hiányával szembesül. Néhány bennszülött elfogadta 
a GEO Járőr jelenlétét közösségükben, míg mások 
dühösen nem voltak hajlandók elismerni fennható-
ságukat.

Bell-Aarp Magisztrátus, akit 2192-ben neveztek ki 
az El Mar Del Sur régióba, a Westcape és a Déli Re-
mény szigetlánc őslakosainak széleskörű tapasztala-
tával érkezett. Kinevezése előtt Bell-Aarp az említett 
területekről büntetőeljárás alá vont személyeket kép-
viselt a Legfelsőbb Bíróságon. A bennszülött kultúra 
ismerete és a helyzetük iránti együttérzése lenyűgöz-
te Cope főbiztost. Bell-Aarp eredményei még jobban 
lenyűgözték, amióta elfogadta a Magisztrátusi posz-
tot.

Pontosan egy évvel kinevezése után Bell-Aarp java-
solta és kezdeményezte a Bennszülött Járőr megala-
kítását. Webb Főbiztos Helyettessel szorosan együtt-
működve stratégiát dolgoztak ki a bennszülöttek 
finanszírozására és felszerelésére, hogy betöltsék a 
rendészeti pozíciókat azokon a településeken, ahol a 
GEO-t nem látják szívesen. Az Igazságügyi Bizott-
ság, látva a GEO jelenlétének fenntartásának módját 
a bennszülöttek ellenségességének növelése nélkül, 
jóváhagyta a tervet. Emellett a viszonylag alacsony 
bűnözés és a bennszülött települések kicsi népessége 
miatt – két tucattól pár ezer emberig – a hivatalok 
személyi és működési költségei jóval alacsonyabbak, 
mint a szokásos Járőr esetében.

További és előre nem látható előny volt a cetfélék ér-
deklődése a Járőrhöz való csatlakozás iránt. A Benn-
szülött Járőrben jelenleg 63 delfin és orka szeli Po-
szeidón vizeit.

Egy tipikus Bennszülött Járőr tiszt a falu vagy a te-
lepülés határain belül egy kis parancsnoki épületből 
dolgozik. A központ általában egy adminisztratív 
irodából és egy cellából áll, ahol a foglyokat bezár-
ják, amíg a marsall vagy a GEO Járőr el nem tudja 
szállítani őket a legközelebbi börtönbe. Van még itt 
egy bizonyítékot tároló helyiség és a kapitány ma-
gánlakása is itt kapott helyet.

A kapitány együttműködhet egy kisegítő személy-
zettel az adminisztrációs és karbantartási kérdések 
kezelésében, de sok esetben egyetlen tiszt a teljes 

személyzet. A Bennszülött Járőr szervezete sokkal 
lazább, mint a szokásos Járőr, de a struktúra állító-
lag nagyjából ugyanaz, ahol egy kapitány felügyeli a 
személyzet adminisztrációját, egy hadnagy felügyeli 
az őrmestereket, és az őrmesterek irányítják a Járőr 
tisztjeit.

Az előléptetéseket némileg másképp kezelik, mint a 
szokásos Járőrben, ahol minimum nyolc évbe telik, 
amíg újoncból kapitány lesz. Az órákra és a vizs-
gákra továbbra is szükség van minden előmeneteli 
szinthez, de a GEO Járőr pozícióiért folyó verseny 
a Bennszülött Járőrnél gyakorlatilag nem létezik – a 
vezetőhiány miatt rövidebb szolgálati időszakot ír-
nak elő a vizsgák között. Az Igazságügyi Bizottság 
Képzési Központjából kikerült bennszülött járőr-
tisztből négy éven belül kapitány lehet, ha elvégzi a 
szükséges tanfolyamot.

Az alapszabály szerint minden Járőrhivatalt legalább 
kapitányi szintű személynek kell vezetnie. Az első 
Bennszülött Járőrhivatalokat 2193-ban frissen vég-
zett kapitányjelöltekkel töltötték fel, miközben olyan 
vizsga-sorozatokra tanultak, amelyek hivatalossá te-
szik tisztségüket.
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A delfin Igazság volt az első cetféle, aki a Benn-
szülött Járőrbe jelentkezett. Úgy vélték, hogy a 

munka lehetőséget kínál a bennszülöttek és cetfé-
lék jelenlétének érzékeltetésére a GEO-n belül, és 
Igazság kitűnő példának bizonyult a többi cetféle 
számára. Jelenleg Nyugat-Remény, Remény Kikötő 
központ parancsnoka és három másik Bennszülött 
Járőr tisztnek parancsol. A csapat keményen dolgo-
zik a naptáncos orvvadászok felszámolásán, és a mai 
napig kilenc szabálysértőt tartóztattak le. Igazság 
sikere inspirálta a többi cetfélét, hogy mérlegeljék a 
Bennszülött Járőr karriert.

A Bennszülött Járőr tisztjei elsősorban bennszülöt-
tek, másodsorban pedig a GEO rendvédelmi erői. 
Hevesen elkötelezettek közösségeik iránt, és gyakran 
kerülnek személyes konfliktusba a kormánynak tett 
ígéretük és az általuk szolgált falvak iránti hűségük 
között. Ezt az esetet jól szemlélteti Nomad helyzete.

Nomad állandó népességének jelentős százalékát 
képviselik a bennszülöttek. A várost azonban már 
régóta elárasztották a csempészek, kalózok, feketepi-
aci terjesztők, szervezett bűnözéssel foglalkozó szin-
dikátusok és más bűnözők. 2197-ben hat GEO Járőr 
tisztet vettek fel az utcák megtisztítására. A járőrök 
először a város ökoterroristáinak felszámolására ösz-
szpontosították figyelmüket. Nomad bennszülöttei 
közül sokan kapcsolódnak ökoterrorista sejtekhez, 
és többeket letartóztattak részvételük miatt. Ez óriási 
felháborodást váltott ki a diszkriminatív bánásmód 
miatt az őshonos közösségektől egészen Új-Hawai-
iig, ezért Skalford Magisztrátus a béke megőrzése 
érdekében a Járőr négy tisztjét lecserélte a Bennszü-
lött Járőr négy tisztjére. Ezeket a tiszteket kevésbé 
érdekelte a bűnözés felszámolása az egész városban, 
mint az, hogy egyszerűen megóvják a bennszülött 
polgárokat mindenki mástól, és Skalford, felismerve 
Nomad kis erővel történő rendőri munkájának hiá-
bavalóságát, bezárta a Járőr parancsnokságot, és úgy 
tervezte, hogy a jövőben újra megnyitja azt nagyobb 
költségvetéssel és mindkét járőrügynökség személy-
zetével.

A Bennszülött Járőr tisztjei ugyanolyan kiképzést 
kapnak, mint a GEO járőrök. Felhatalmazást kapnak 
arra, hogy segítséget kérjenek a GEO Marsalloktól 

vagy a Járőr más tisztjeitől. Elvileg státusukban 
megegyeznek a GEO Járőrrel. A valóságban 
azonban az erőforrások, a kiegészítő személyzet 
és a finanszírozás korlátozott a sok bennszülött 
település távoli helyzete miatt.

A biomodok hasznosak a Bennszülött Járőr tiszt-
jeinek, de nem annyira fontosak a munkában való 
siker szempontjából, mint a GEO Járőr tisztjeinél. 
Ugyanazok a költségmegosztási és finanszírozási 
programok állnak rendelkezésre az összes járőrtiszt 
számára. Az idegcsatlakozók és az érzékjavítások a 
legnépszerűbbek a Bennszülött Járőr emberi tisztjei 
körében. A szónikus tródok a cetféle rendőrök ked-
vencei.

Minden hivatalos vészhívás és rendőrségi kérelem 
a GEO Igazságügy / Vészhelyzet webhelyén keresz-
tül érkezik a KommMagon. Sajnos az időjárás és a 
távolság gyakran zavarja az Igazságügyi Bizottság 
Kommunikációs és Forgalmi Koordinációs Osztá-
lyának diszpécsereihez érkező adásokat. A Bennszü-
lött Járőrhöz sok zavaros üzenet érkezik – és sokat 
abszolút meg sem kapnak.

A tisztek gyakran csak hallomásból értesülnek egy 
problémáról: a települések kicsik és a szóbeszéd 
gyorsan terjed. Sok tisztet ébresztettek álmukból ab-
ban a pillanatban, amikor a baj kitört, így gyorsab-
ban reagálva, mint a legtöbb rendes járőrtiszt. Mi-
vel a tiszt bennszülött, a legtöbb polgár bízik benne. 
Részletes információval szolgálnak számára, ahol a 
rendes Járőr csak falakba és hallgatásba ütközne. A 
Bennszülött Járőr gyakornokok jót szórakoznak az 
informátorszerzésről szóló órákon.

A Bennszülött Járőr betart egy olyan kódexet, amely 
magában foglalja a GEO és az eredeti telepesek nor-
máit: tiszteletben tarják minden élőlény jogait, fe-
lelősségteljesen és feddhetetlenül cselekednek, és 
hevesen védik azokat, akik nem tudják megvédeni 
magukat.

A Bennszülött Járőr tisztjei kivizsgálják a területü-
kön előforduló összes bűncselekményt. Csakúgy, 
mint a szokásos járőrök, Poszeidónon is mindenhol 
hivatalos joghatósággal rendelkeznek, kivéve a cég-
városokat és azok tulajdonait. Az olyan súlyos ügye-
ket, mint a gyilkosság vagy a terrorcselekmények, 
gyakran egy marsallhoz irányítják, aki több erőfor-
ráshoz fér hozzá. Néha azonban a marsall nem tud 
gyorsan reagálni, és a tiszt magára marad a bűncse-
lekmény megoldásában.

A rendelkezésre álló források felhasználásával egy 
Bennszülött Járőr tiszt elvégezheti a rendes járőrtisz-
tek által végzett feladatok nagy részét. Egy kis kreati-
vitás nagyban hozzájárul a nyomozáshoz, és ezt sen-
ki sem tudja jobban, mint egy elszigetelt rendőr. Egy 
bomba hatástalanításához az Igazságügyi Bizottság-
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tól letöltött információk felhasználása szükséges a 
bombaszakértők egyszerű felhívása helyett, és olyan 
laboratóriumi eljárásokat, mint a DNS-profilalko-
tás, el kell küldeni a legközelebbi GEO Igazságügyi 
Bizottság Törvényszéki Laboratóriumához, de egy 
találékony járőr tiszt eltökéltsége szinte mindig ered-
ményt hoz.

ENSZ TELEPES 
RANGEREK

Míg a Marsall Szolgálat és a Járőr gondoskodik a 
GEO törvényekről, létezik egy kicsi, de jelentős 
ENSZ rendvédelmi egység is. Az újonnan létrehozott 
ENSZ Telepes Rangerek (UNCR – United Nations 
Colonial Rangers) elsődleges küldetése az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatának betartatása és an-
nak személyek vagy kormányok általi esetleges meg-
sértésének kivizsgálása. Biztosítják a nemzetközi 
jog nem politikai végrehajtását, megvédik az emberi 
jogokat, és megvédik Poszeidón ártatlan telepeseit az 
egyre növekvő erőszaktól. A kisebb bűncselekmé-
nyeket, a céges ellentéteket és a környezeti jogsér-
téseket a helyi bűnüldöző szervekre bízva az UNCR 
alapokmánya kifejezetten a települések védelmét 
szolgálja a céges halálosztagok, terroristák, erősza-
kos bűnözők, ragadozók és egyéb veszélyek ellen.

Az amerikai kormány támogatásával a rangerek ál-
talában amerikaiak. Ez olyan pletykákat váltott ki, 
miszerint az Egyesült Államok a saját rendőri erőit 
helyezte Poszeidónra, de a tagok alapos vizsgálása 
elég nagy etnikai sokszínűséget tár fel. A tagok több 
független nemzetből, köztük Indiából és Kínából 
származnak.

Havenben található az UNCR fő központja, amely az 
ENSZ épületében található. Ez a hivatal csak admi-
nisztratív központként szolgál, mivel Haven a GEO 
fellegvára, és sok lehetőség van a joghatósági csaták-
ra.

Regionális központok találhatók Atlantiszban és 
Kingstonban, míg a szigetcsoporton belül szétszórt 
független településeken több kicsi Ranger-állomás 
található. Az egyes állomások személyzete egy ka-
pitányból és a támogató Ranger csapatból áll, sora-
ikban közlegény, tizedes, őrmester és hadnagy. A 
finanszírozás csekély, az adminisztrációt, a karban-


