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Urban Strike. Так називалась стара iграшка для телеприставки – їх була цiла серiя,
Desert Strike, Jungle Strike, Nuclear Strike. Тактичний симулятор гелiкоптера – чи радше
пiлота гелiкоптера. Американського пiлота. Американського гелiкоптера. Пiдiрви
нафтопроводи диктатора середньоазiйської країни, зруйнуй його нафтовi платформи,
врятуй туристiв з пiдбитого круїзного лайнера, врятуй американських пiлотiв, розстрiляй
палац диктатора, розстрiляй лiтак диктатора, не дай втекти диктатору, розстрiляй
самого диктатора, отримай нагороду вiд президента, розстрiляй бази сина диктатора,
розстрiляй бази латиноамериканського наркобарона, захисти лiмузин президента,
захисти мiсто президента, пiдiрви радянськi танки, пiдiрви латиноамериканськi бойовi
машини, не дай латиноамериканцям пiдiрвати атомну бомбу, врятуй американських
пiлотiв, зруйнуй терористичнi бази в Мексицi, врятуй мирних жителiв, захисти гелiкоптер
президента, захисти президента, убий терористiв у мiстi президента, убий сина
диктатора, убий латиноамериканського наркобарона, отримай нагороду вiд президента,
знайди воскреслого наркобарона, врятуй американських пiлотiв, захисти мiст Голден
Гейт, захисти американськi нафтопроводи, захисти Ворлд Трейд Центр i Лас Вегас, убий
терористiв, захисти мирних жителiв, захисти радянський пiдводний човен, убий
терористiв, убий прихильникiв воскреслого наркобарона, убий наркобарона, отримай
нагороду вiд президента, хай Господь благословить тебе, ти потрiбен твоїй країнi, будь
героєм!

I при всьому тому ти не маєш права схибити, не маєш права вiдмовитись вiд завдання, не
повинен потрапити пiд обстрiл азiйців, повинен убивати латиноамериканцiв чи
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радянських, повинен обов'язково врятувати усiх мирних жителiв, полонених солдатiв i
пасажирiв круїзних лайнерiв, боронь Боже переплутати їх iз терористами, боронь Боже
переплутати терористiв i президента, БОРОНЬ БОЖЕ ВБИТИ ПРЕЗИДЕНТА!!! I все це
пiд iстеричний пошук боєкомплектiв та пального, щоб ти мав чим стрiляти в терористiв,
арабiв, латиносiв i радянських, пiдривати їхнi танки й нафтопроводи, аби ти мiг лiтати i
не впав просто на голови цим паскудам i не потрапив їм до рук. Боронь Боже схибити,
пiдiрвати недостатньо танкiв чи – ще гiрше – переплутати наших i їхнiх, тому що тодi ти
потрапиш до рук трибуналу. Ти нiколи бiльше не лiтатимеш.

Тому, якщо ти схибив, тобi залишається одне – не повертайся на базу, розстрiляй свої
танки, розстрiляй своїх придуркiв-пiхотинцiв, розстрiляй своїх полонених пiлотiв,
розстрiляй цих уродiв – фахiвцiв з атомної зброї та пластичних хiрургiв, розстрiляй
жирних туристiв з круїзного лайнера, розстрiляй цього довбаного президента разом iз
лiмузином та гелiкоптером, розстрiляй полiцейських, пiдiрви мiст Голден Гейт i Ворлд
Трейд Центр, розстрiляй усi прапори, якi знайдеш, розстрiляй автостоянки, розстрiляй
все, що зможеш у Лас Вегасi i Вашингтонi – почни з бiблiотеки Конгресу, розстрiлюй усе,
що ти давно ненавидiв, забий на всi накази, лiтай, поки стане боєкомплектiв, ремнаборiв i
пального, а потiм розбий вертушку об найбiльшу будiвлю, не дайся до рук нiкому. Я вiрю,
ти зможеш!
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