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Takie chińskie GTA! 

 

 Sandboxy, w których gracz przejmuje kontrolę nad początkującym gangsterem 

i powoli wspina się po szczeblach przestępczej kariery, stanowią już chyba osobny 

gatunek, posiadający określone cechy, w dużej mierze utrwalone przez serię Grand Theft 

Auto. Nic więc dziwnego w tym, że każda kolejna produkcja tego typu jest natychmiast 

porównywana z najsłynniejszą serią studia Rockstar i nie inaczej było w przypadku 

Sleeping Dogs. Sięgając po ten tytuł, zastanawiałem się na ile będzie on podobny 

chociażby do, swoją drogą bardzo dobrego, GTA: Chinatown Wars, ukazującego bohatera 

wywodzącego się z Triad, czyli osławionych chińskich gangów. Tytuł, za który 

odpowiada United Front Games, przenosi gracza do współczesnego Hong Kongu, aby 

wcielił się w Weia Shena, agenta próbującego wniknąć w struktury gangu Sun On Yee w 

celu przeprowadzenia śledztwa i, jak nietrudno się domyślić, odkrycia kto stoi na czele 

owej przestępczej organizacji. Bohater, a wraz z nim grający, ma do odegrania podwójną 

rolę – z jednej strony musi wpasować się w nowe otoczenie, stać się prawdziwym 

gangsterem, z drugiej zaś jako stróż prawa ma za zadanie chronić niewinnych i walczyć 

ze złem. Po pewnym czasie Wei przestaje dostrzegać cienką granicę pomiędzy pracą 

detektywa pod przykrywką, a życiem członka bezwzględnego gangu. 

Rozgrywka toczy się według doskonale znanego schematu podobnych produkcji 

– mamy do dyspozycji ogromne wirtualne miasto z zatłoczonymi ulicami, a na jego 

terenie możliwość podejmowania kolejnych zleceń. Z racji swojej sytuacji Shen 

otrzymuje zadania zarówno od bossów chińskiej mafii, jak i lokalnych policjantów, co 

dość urozmaica samą narrację, ale znacznie komplikuje działania gracza. Mianowicie 

podczas poszczególnych misji można zdobyć pewną ilość doświadczenia z dwóch 

kategorii – policyjnej oraz Triad. W chwili, gdy zależy nam na szybkim doskonaleniu 
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bohatera trzeba postępować bardzo ostrożnie, a łamanie prawa ograniczyć do 

niezbędnego minimum. Trzeba zapomnieć o beztroskich pościgach i strzelaninach 

rodem z GTA, gdyż za każdy błąd tracimy określoną liczbę punktów – zniszczone 

latarnie, potrąceni lub postrzeleni cywile oraz  kolizje drogowe powodują, że końcowy 

wynik danego fragmentu rozgrywki nie będzie wystarczająco satysfakcjonujący. 

Nadmierna brawura jest w stanie wręcz uniemożliwić odblokowanie pewnych 

umiejętności, dlatego koniecznym jest zachowanie równowagi pomiędzy złą i dobrą 

reputacją, co nie zawsze przychodzi łatwo. 

 

 
 
 

Na tym różnice między Sleeping Dogs a GTA się nie kończą, a najbardziej 

widoczną z nich jest sposób prowadzenia narracji oraz reprezentacji świata 

przedstawionego. Daleko tutaj do przerysowanej parodii kina gangsterskiego, 

stanowiącej satyrę na otaczające nas zepsucie, United Front Games oddali w ręce graczy 

poważną, choć niezbyt oryginalną fabułę, jedynie potęgującą wrażenie kontaktu z grą o 

zupełnie innej wymowie. Oczywiście nie brakuje tutaj zabawnych sytuacji czy postaci 

skonstruowanych tak, aby wzbudzać uśmiech, ale stanowią one raczej dodatek do 

mocno utrzymanej w konwencji realizmu opowieści. Muszę przyznać, że spodziewałem 

się czegoś zupełnie innego – słabego klona GTA przeniesionego jedynie w realia wojen 

chińskich gangów, więc przeżyłem miłe rozczarowanie, gdy po przeszło trzydziestu 

godzinach zabawy ciągle miałem ochotę poruszać się po wirtualnym Hong Kongu i 
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podejmować kolejne zadania poboczne. A trzeba przyznać, że miłośnikom tego typu 

aktywności nie powinna doskwierać nuda. 

Oprócz klasycznych już nielegalnych samochodowych i motorowych wyścigów, 

miałem okazję doświadczyć hackowania ulicznych kamer, śpiewania w klubie karaoke, 

udziału w turniejach sztuk walki, pościgów z wykorzystaniem umiejętności parkour czy 

umawiania się na randki z atrakcyjnymi młodymi kobietami. Te różnorodne minigry 

mają znaczenie dla reszty interakcji w Sleeping Dogs, pozwalają na budowanie reputacji, 

odkrywanie sekretów, zdobywanie nowych umiejętności czy przedmiotów. 

Przykładowo, warto wyruszyć na poszukiwania skradzionych statuetek 

reprezentujących dwanaście zwierząt z chińskiego zodiaku. Za oddanie każdej z nich 

prawowitemu właścicielowi Shen otrzymuje wynagrodzenie w formie nauki nowego 

ciosu lub chwytu kung-fu. Wypada w tym momencie dodać, że walki wręcz są bardzo 

istotną częścią mechaniki rozgrywki i właściwie znaczną większość starć z 

przeciwnikami rozwiązać musiałem właśnie w taki sposób. Broń palna znajduje 

zastosowanie zdecydowanie rzadziej i raczej w końcowych etapach gry. 

 

 

 

Dzięki United Front Games miałem okazję wkroczyć do brutalnego i 

bezwzględnego świata zarządzanego przez chińskie gangi oraz poznać historię 

mężczyzny rozdartego pomiędzy lojalnością wobec prawa a przywiązaniem do nowych 

przyjaciół. Sleeping Dogs to przykład produkcji, która potrafi wprowadzić nieco 
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świeżości do typu gier, sprawiającego wrażenie jedynie kopiującego sprawdzone już 

rozwiązania. To wzór dla tytułów, które z jednej strony chcą zachwycać swoim 

rozmachem i spektakularnością, ale z drugiej też oczarować swojego odbiorcę dbałością 

o detale wirtualnego środowiska. Muszę przyznać, że wiele czasu poświęciłem na samo 

zwiedzanie miasta, przyglądanie się jego mieszkańcom, obserwowanie ruchu ulicznego, 

szukanie interesujących miejsc, ukrytych na pierwszy rzut oka zakamarków, 

skrywających dla mnie jakąś nagrodę, jeśli tylko okażę się wystarczająco 

zdeterminowany, by ją odnaleźć. Nie można odmówić Hong Kongowi z gry pewnego 

uroku, nastroju niezbyt często spotykanego w podobnych produkcjach.  

Być może to orientalna otoczka wywołała we mnie takie wrażenie – sprzedawcy 

wesoło zachęcający przechodniów do zakupu pierożków, wielobarwne neony 

reklamujące napoje, równie kolorowe plakaty wiszące na ścianach budynków, 

możliwość sprawdzenia opanowania sztuk walki niemal na każdym kroku; jaskrawe 

kluby, w których wieczór zaczyna się od popisów przy automacie do karaoke. Sleeping 

Dogs pozwolił mi się zapomnieć, porzucić skomplikowane śledztwo i wyścig z czasem, 

zrezygnować choć na chwilę z podążania za głównym wątkiem fabularnym, wsiąść na 

niewielki skuter i przemierzać ciasne uliczki w poszukiwaniu niespodziewanych 

atrakcji. Staruszki wylewającej wodę z wiadra przez okno, mężczyzny dłubiącego w 

nosie, chłopaka zaspokajającego potrzebę fizjologiczną gdzieś za kontenerem na śmieci, 

ślicznej dziewczyny otwierającej parasolkę przy pierwszych kroplach deszczu. 

 

Źródło fotografii: materiały własne. 

 


