
Pomoc 
                  Pewnego dnia w Hrabstwie Hope , które leży w stanie Montana, zawitał Joseph Seed. 

Charyzmatyczny przywódca sekty, która ma w planach przejęcie całego hrabstwa. Sekta nosi nazwę 

Bramy Edenu. Sekta ta szybko zajmuje cale hrabstwo i przymusowo nakazuje wstąpić w swoje szeregi 

wszystkim mieszkańcom Hope Country. Joseph ogłasza się posłańcem Boga, który rozmawia z nim  

i tylko on może go zrozumieć. Hrabstwo zostaje podzielone na cztery regiony: 

- niziny, którymi rządzi brat Josepha John 

- wyżyny, którymi rządzi przyrodnia siostra-Faith 

- góry są one pod rządami Jacoba brata Josepha 

- i wyspa, gdzie znajduje się główna baza sekty włada nią przywódca Bram Edenu. 

                   Po pewnym czasie od zajęcia Hope Country zaczyna się sprawą miejscowy szeryf, któremu 

udaje się zawiadomić szeryfa stanowego i opowiedzieć mu o całej sytuacji. 

Szeryf stanowy, który nazywa się Cameron Bruck od razu nakazuje aresztować przywódcę sekty  

i postawić go przed sądem. Ogłoszona zostaje akcja aresztowania Josepha. Bruck przyjeżdża do 

hrabstwa jako jeden z ostatnich, drogi do innych hrabstw są pozawalane i strzeżone przez sekciarzy. 

Akcja jest już zaplanowana i lada chwila ma się rozpocząć. Na wyspę postanowiono się udać 

helikopterem. W akcji bierze udział 5 osób: 

- szeryf hrabstwa- R. Whitehorse 

- szeryf stanowy- Cameron Bruck 

- policjantka Hudson 

- zastępca szeryfa  

- pilot 

Akcja nie przebiega zgodnie z planem, helikopter został strącony i się rozbił. Wszyscy przeżyli jednak 

udało się uciec szeryfowi Whitehorsowi  ,Bruckowi i zastępcy szeryfa. W czasie ucieczki Cameron  

i zastępca trafiają na siebie w przyczepie kampingowej. Zdobywają auto i próbują uciec z Hrabstwa. 

Niestety się nie udaje samochód zostaje trafiony i wpada do rzeki, tam edeniarze (są to członkowie 

sekty nazywają ich tak mieszkańcy hrabstwa) zatrzymują i tylko zastępcy udaje się uciec. Trafia on do 

jednego z przywódców ruchu oporu, który daje mu za zadania odnalezienie i odbicie przyjaciół co ma 

przynieść w skutkach wyzwolenie hrabstwa. Zastępca postanawia na początku odnaleźć Hudson, która 

jest przetrzymywana przez Johna. W drodze do celu napotyka no jednak na wiele trudności. Po kolei 

wyzwala części regionu przejmując posterunki sekty. Ostatecznym krokiem do wyzwolenia regionu 

jest odbicie miasta Fall’s End. Udaje się. Krótko po tym odnajduje Hudson i uwalnia ją przy okazji 

zabijając Johna. Region wyzwolony udało się. Przy następnych regionach jest łatwiej. Poznaje on coraz 

więcej osób, którzy pomagają mu w wyzwoleniu następnych regionów. Jest on znany i lubiany, gdyż 

swoją ciężką pracą dużo zdziałał.  

                   Jest to opowieść o człowieku, który napędzony chęcią zemsty, pomocą w wyzwoleniu Hope 

Country, czyli pomocy ludziom, i wspierany przez innych może zrobić wszystko. Zrobił on rzecz 

praktycznie niemożliwą, która wydawała się przez wielu za nie godną próby. Ta opowieść ma 



odzwierciedlenie w prawdziwym życiu. Człowiek, który ma cel i jest zdeterminowanego osiągnąć, 

osiąga go.  
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