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Tekst pierwotnie ukazał się w czasopiśmie Magia i Miecz

Witajcie w kolejnej części „Przewodnika po Ameryce Północnej”.
W pierwszej poznaliście już Zachód, jakże specyficzny, a także
Labirynt, Ponure Miasto, a nawet Meksyk. Reporterzy Epitaph
zabrali też was na wyprawę na Wschód, zarówno USA jak i CSA.
Ja zabiorę was na specyficzną podróż – łodziami po wodach Ameryki Północnej. Nazywam się Peter Ramelsen i byłem przez
kilka lat drugim oficerem na „Shannon” – parowcu kursującym po
rzece Saint Johns na Florydzie. Pisywałem również dla znanego
wszystkim Lacy`ego O`Malleya „raporty” z Florydy, a po zatopieniu „Shannon” przez okręty Komodora Duponta, który doszedł do
wniosku, że na pewno przewozimy żołnierzy, przeniosłem się do
Nowego Orleanu, gdzie służę w kapitanacie portu rzecznego oraz
dalej pisuję do różnych przewodników – sądzę, że właśnie dlatego
Lacy poprosił mnie napisanie tego tekstu. No, dobra – już mnie
znacie, więc do rzeczy.

Niebezpieczeństwa nie zniechęcały jednak ani klientów, ani kompanii transportowych, więc miejsce zniszczonej łodzi bardzo szybko
pojawiała się następna – szczególnie po roku 1870, kiedy to do
budowy zaczęto używać nowego wynalazku, stali upiorytowej.
Wykorzystywanie tego niezwykle lekkiego, ale wytrzymałego stopu pozwoliło konstruować statki o mniejszym zanurzeniu, które
mogły pływać po większej liczbie rzek, a także bezpieczniej przemierzać Labirynt, gdzie podwodne skały są wyjątkowo groźne.
Dla przykładu – parowiec „Bertrand” miał 18-calowe zanurzenie
i mógł przepłynąć z Missisipi nad Wielkie Jeziora, wykorzystując
Drogę Świętego Wawrzyńca.

RZEKI DZIWNEGO ZACHODU
I TE WSPANIAŁE STATKI, KTÓRE PO NICH PŁYWAJĄ

PAROWCE

Zajmę się teraz troszkę dokładniej tymi okrętami, specjalnie dla
czytelników, którzy pochodzą z suchych jak pieprz części Północnej Ameryki.

Po rzekach Ameryki Północnej pływa kilka typów parowców, różniących się zadaniami. Opiszę pokrótce każdy z nich.

czyli dlaczego mam wejść na tę łajbę, zamiast wybrać pociag.
System rzeczny był szeroko wykorzystywany od samego początku
kolonizacji nowego kontynentu – osadnicy zaadoptowali Indiańskie łodzie i podróżowali drogami wodnymi, które były szybsze
i bezpieczniejsze od lądu, gdzie w każdym miejscu mogli czaić się
rdzenni mieszkańcy Ameryki. Z biegiem lat łodzie te były coraz
większe i szybsze – można było więcej przewozić, oszczędzając przy
tym czas, dzięki czemu osiedla nad rzekami takimi jak Missisipi
czy Hudson rozwijały się prężniej niż leżące w głębi lądu.
Prawdziwa rewolucja rozpoczęła się wraz z budową przez Roberta
Fultona łodzi parowej „New Orleans”. Kursowała ona rzekami
Ohio i Missisipi do jej miasta – imiennika, wzbudzając niemały
podziw i zainteresowanie przez całą podróż. Zastosowanie pary
jako napędu zmieniło oblicze transportu rzecznego. Parostatki
zapewniały wygodny, szybki i stosunkowo tani sposób transportu,
otwierając dla osadników coraz to większe połacie kontynentu.

Wiadomo, czym są parowce przeznaczone do obsługi rzek
w Ameryce. To właściwie zwieńczone pokładami spacerowymi
kilkupiętrowe domy, nad którymi wznoszą się kominy i maszty.
Na dużych rzekach – takich jak Missisipi czy Hudson – takie statki
przewoziły całe miasteczka. Rzeki mniejsze (jak np. Saint Johns)
były obsługiwane przez mniejsze jednostki – coś na kształt pływających hoteli, typu „Kentucky” czy „Dean Richmond”. Parowce takie
można znaleźć na właściwie każdej rzece o odpowiedniej żeglowności, choć najbardziej kojarzą się z Missisipi i Nowym Orleanem.
W okolicach tego miasta znajdują się nawet firmy, których siedziby
znajdują się na parowcach – jak np. Thayer Shipping, mieszcząca
się na parostatku o nazwie „New Dynasty”.

Podróże po Missisipi czy Missouri trwają zazwyczaj kilka dni
(Missisipi w spławnej części ma 3000 mil), a z powodu lepszych
warunków są droższe niż podróże koleją na takich samych odcinkach. Niestety, podczas wojny rząd Stanów Zjednoczonych
Ameryki prowadził na Missisipi wojnę stosując tak zwaną „Taktyką
Najpoważniejszym problemem parowców było zwiększenie ry- Anakondy” – jednostki rzeczne floty USA piracko atakowały miasta
zyka podróży. Pierwsze łodzie parowe były narażone na pożary Konfederacji oraz okręty pływające pod jej banderą, a także statki
pokładu, eksplozje kotła czy zatonięcie spowodowane uderzeniami prywatne – w tym np. na rejsowe parowce pasażerskie, szczególnie
o dno rzek, które na Zachodzie są wyjątkowo płytkie. Poza tym, w dolnym biegu Missisipi. Na rzekach w głębi Ameryki, szczególnie
łodzie były szczególnie wrażliwe na np. powodzie, przypływy czy na Zachodzie, nie ma takiego zagrożenia, więc podróżni naprawdę
niekorzystne warunki pogodowe, w tym na szalejące często na często korzystają z usług kompanii rzecznych. Po roku 1870, kiedy
Zachodzie tornada.
wyprodukowano pierwszy upiorytowy kocioł parowy, parowce
z roku na rok stawały się szybsze i wyporniejsze, dzięki czemu można było przewozić więcej ludzi i towarów, zapewniając kompaniom
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Mniejsze parowce przewożą od 50 pasażerów na
krótkich trasach. Bardziej luksusowe i większe
jednostki przemierzające Missisipi mieszczą około
400 ludzi i prawie czterdziestoosobową załogę
wraz z obsługą. Podróżni mają do dyspozycji
kabiny w czterech kategoriach – od luksusowych
apartamentów do koi w salach wspólnych (do 10
ludzi w kabinie). Na pokładach znajdują się kasyna (w związku z prawem, zakazującym hazardu na amerykańskiej ziemi), restauracje, tarasy
widokowe oraz sale balowe. Cena biletu wahała
się od 5 do 500 $
Oto opis przykładowego „pływającego hotelu”,
kursującego po Missisipi, Rio Grande czy innych
większych rzekach Ameryki: „Główna sala jest
oświetlona przez wielkie iluminatory oraz szklany
dach, a w nocy przez kilkanaście lamp gazowych.
W korytarzach z każdej strony są drzwi do kabin
pasażerskich. Same kabiny są zaprojektowane
na styl arabski, z łukowymi sklepieniami, które
wraz ze ścianami są przyozdobione w złocone
i białe ornamenty (arabeski), co powoduje wrażenie niesamowitego przepychu. W każdym z rogów

większe zyski. Poza
tym, wykorzystanie stali upiorytowej zwiększało
wydajność statku
oraz zmniejszało
ryzyko wybuchu
kotła praktycznie
do zera.

że transport rzeczny stanowi alternatywę dla podróży kolejowych.
Rejs po Missisipi jest i szybszy, i bezpieczniejszy niż pociągiem, no
i nie trzeba się tak często przesiadać. Tereny nad Missisipi są gęsto
zaludnione, gdyż na początku kolonizacji Ameryki to właśnie wielka rzeka była głową drogą w głąb kontynentu. Niestety – w nurcie
Miss żyją raczej nie najmilsze stworzonka, niektóre tak wielkie, że
na śniadanie potrafią zeżreć mały domek na prerii.
Rio Grande – wielka Rio Grande to z kolei granica między CSA
a Meksykiem (dobra, Meksykańce woleliby starą granicę – rzekę
Nueces – i nie są za bardzo zadowoleni z obecnej). Przez większość
biegu Potężna Rio Grande jest raczej płytka i powolna, co bardzo
utrudnia jakąkolwiek żeglugę – ludzie nie potrzebują łodzi albo
promu, jeśli mogą przejść z jednego brzegu na drugi, prawda? Im
bliżej morza, tym Rio bardziej zasługuje na przydomek Potężna.
Nurt robi się szybszy, się pogłębia – no i jeśli nie jesteś Jezusem, nie
próbuj raczej przechodzić na drugi brzeg. Na tym odcinku można
spotkać statki, takie jak na Missisipi.

Oprócz przewozu
pasażerów statki
rzeczne przeważnie zajmują się
również transportem towarów
– czasem, w związku z koniecznością
ograniczania ciężaru statku, holują
za sobą barki.

Tak jak nad Miss, przy Rio Grande znajduje się dość dużo osiedli
ludzkich – woda użyźnia ziemię, zapewnia zdrową hodowlę bydła
no i syci spragnionych pastuchów. Bardzo wielu pastuchów. Nie
Niektóre statki jest aż tak niebezpieczna, jak Rzeka Krwi, jednak nad jej brzegiem
pasażerskie są też nie jest słodko – co roku wielu ludzi zostaje porwanych przez
dostosowane do zdradliwy nurt, poza tym przychodzą się tu napić nie tylko krowy
kajuty znajduje się mała lampka, a na środku
przewożenia po- – często zamiast ukoić pragnienie człowiek zaspokaja głód jakiegoś
sufitu wielki, kryształowy żyrandol. Meble są zrojazdów i bydła jaguara czy kuguara.
bione z drewna różanego, z pluszową tapicerką
przez lub wzdłuż
i metalowymi, złoconymi ozdobami; podłogi porzek. Takie parowkryte są dywanami, które również są stylizowane
ce to promy i prona arabskie. Mówi się, nawet statki Kleopatry
my wycieczkowe.
nie mogły się równać z większością z liniowych
Promy z Zachodu
parostatków amerykańskich.”
są troszkę inne czyli te mniej miłe aspekty podróży wodnych
niż te, które możecie spotkać na Wschodzie: ze względu na bystry prąd na rzekach Część tylko dla oczu Szeryfa, więc jeśli jesteś zwykłym pastuchem, albo
w głębi kraju są masywniejsze, a załadunek odbywa się od burt, a nie najwyżej pistoliero – spadaj!
rufy – inaczej rzeka mogłaby łatwo porwać statek. Promy wycieczkowe są szybsze i wygodniejsze niż zwykłe, co odbywa się kosztem Dobra, pastuchy, teraz troszkę o tym, co może was spotkać na wodach
ładowności. Wielu bogatych baronów kolejowych czy potentatów na Ameryki – od Missisipi, przez Rio Grande aż do Labiryntu. Najpierw
rynkach bydła wynajmuje takie statki na różne przyjęcia czy imprezy, opowiem o tym, co czyha na was niezależnie od tego gdzie pływacie,
więc kompanie rzeczne rzadko na nich tracą i większość posiada a potem opowiem o „specjalnościach lokalnych”.
przynajmniej jedną luksusową jednostkę tego rodzaju.

WROGIE WODY

Wojna ledwie się skończyła...

Rzeki pochłonęły równie dużo krwi, tak cała reszta naszych krajów,
a wiele bitew rzecznych było bardziej krwawych i brutalnych, niż
toczone na lądzie. Od 1861 Marynarka Wojenna USA stosowała dość
specyficzną metodę walki – Taktykę Anakondy, o której już wcześniej
napomknąłem. Po dziś dzień na wodach Labiryntu i Rio Grande
grasują korsarze, posiadający listy kaperskie obu krajów (czasami
obu jednocześnie), oraz pospolici piraci, dodatek do jednostek Unii,
Konfederacji i Cesarstwa Meksyku.

RZEKI
Dobra, szczury lądowe. Wiecie już czym są statki, pływające po
(nie)spokojnych rzekach USA i CSA. Teraz powiem wam o dwóch
najważniejszych rzekach.
Missisipi – królowa rzek w Ameryce. Jest największą rzeką po tej
stronie Atlantyku, podobno ustępuje tylko staremu Nilowi, ale ja
sądzę, że to plotki. Wielka Miss oddziela cywilizowany Wschód od
Dziwnego Zachodu. Nie jest to granica spokojna, o nie. Ciągłe walki
między armiami obu krajów, a także dziwne rzeczy, jakie dzieją się
nad Missisipi, sprawiły, że w potocznie nazywa się ją Rzeką Krwi.
Dobra, ale to już pewnie wiecie – więc pora zna troszkę konkretów. Miss zaczyna się w jeziorze Little Elk w Minnesocie i ciągnie
przez ponad 2000 mil, wpadając do Zatoki Meksykańskiej. Stanowi
ważny szlak żeglugowy, gdyż przez większość biegu jest spławna, a
sieć kanałów łączy ją z Wielkimi Jeziorami na północy, co sprawia,

MISSISIPI I JEJ DOPŁYWY.
Tą rzekę upodobał sobie wyjątkowo wredny kawał sukinsyna, jaki
żyje na naszym pięknym świecie. Dobra, może nawet dwa wyjątkowe
sukinsyny, każdy inny. Pierwszy, opisany parę lat temu w Tombstone
Epitaph to rzeczny Lewiatan.
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Lewiatan to taka ośmiorniczka, nad którą popracowali Mściciele. Nie Cechy: Duch k4, Siła k10, Spryt k6, Wigor k6, Zręczność k12
zmienili jej za bardzo, tylko troszkę powiększyli. Tak do wielkości Umiejętności: Pływanie k12, Spostrzegawczość k8, Walka k10, Zadomu. Całkiem dużego domu, muszę powiedzieć. Wynaturzenie straszanie k6
większość czasu spędza na dnie Miss, wystawiając macki tuż nad Tempo: 6; Obrona: 7; Wytrzymałość: 5
powierzchnie wody. Przypominają one pływające kłody, jakich pełno Zdolności specjalne:
na rzece, tylko że te akurat wyłapują ludzi z pokładu przepływające• Wodny: Tempo 12.
go statku. Strata kilku macek nie boli potwora za bardzo, bo może
• Ugryzienie: k6, PP 2. Jeżeli trafi z przebiciem, gęba przysysa
je regenerować bardzo szybko – po tygodniu wygląda jak dawniej.
się i zaczyna ssać krew. W każdej rundzie ofiara musi przetestować Wigor (-2) by uniknąć poziomu Wyczerpania. Postać,
która zostanie w ten sposób Wyeliminowana i otrzyma jeszcze
jeden poziom Wyczerpania, umiera. Wyczerpanie odzyskuje
się w tempie 1 poziomu dziennie, o ile odpoczywać w łóżku.
• Dusiciel: Macki wynaturzenia mogą równie dobrze ssać krew,
jak Chwytać ofiarę, jeżeli stwór chce kogoś przytrzymać albo
Rio różni się od Missisipi tym, że jest spokojniejsza. Zauważcie –
zmiażdżyć.
spokojniejsza, a nie łagodniejsza. Bo nie jest wcale bezpieczną rzeką.
• Przerażający: Serpiente sangrienta jest potwornym i nienatuChociaż zbyt płytka dla Lewiatanów, nie myślcie sobie, że Diabeł
ralnym dziwadłem. Nic dziwnego, że ja jej widok testuje się Jaja.
odpuściłby tak długi odcinek wody bez jakiegoś urozmaicenia. Nad
• Masa macek: Potwór ma 2k6 macek. W każdej rundzie może
brzegami Wielkiej Rzeki grasuje potworek, będący krzyżówką boa
atakować wszystkimi bez kary za wiele akcji. Wszystkie sięgają
dusiciela, minoga oraz Hydry rodem z greckiej mitologii. Meksyna Odległość 1.
kańscy Indianie nazywają go Serpiente Sangrienta. Żywi się krwią
wypasanego nad brzegami bydła, ale nie pogardza też krwią ludzi
i potrafi porwać człowieka z pokładu barki czy promu. I jeszcze
jedno – kiedy już wypije krew, zostawia ciało na pożarcie dzikim
drapieżnikom, co pozwala mu zachować anonimowość

RIO GRANDE.

Serpiente Sangrienta

W wodach Rio Grande (I na jej brzegach) grasuje drapieżca, którego
większość ludzi nie potrafi nawet opisać: skrzyżowanie boa, minoga
i Hydry Lernejskiej. Budzący grozę stwór ma od dwóch do 12 „macek”, każdą długą na sześć stóp i grubą jak męskie ramię. Wszystkie
kończą się gębą, jak u minoga – potrafi ona przyssać się do ciała,
przegryźć miękkie mięsko i wyssać krew. Macki łączą się z lepkim,
pulsującym krwią ciałem trochę przypominającym węża. Ma przynajmniej trzy stopy długości i mieści serce oraz mózg bestii.
Serpiente sangrienta woli większe zdobycze – ludzi, bydło, konie
i inne duże zwierzęta – bo jego ciało potrzebuje mnóstwa krwi, by
żyć. Poluje o zmierzchu i o świcie, kiedy do wodopoju przychodzą
zwierzęta. Po wysączeniu krwi, wynaturzenie porzuca ciało na brzegu, na pożarcie sępom i innym ścierwojadom, skąd jej ofiary często
uznaje się za zabite przez drapieżniki. Jeżeli ktoś bada zwłoki, musi
przetestować Leczenie, by zrozumieć, co się stało.
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