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SCENAIUSZE

SAVAGE WORLDS



Rotmistrz
WEIRD WAR II 

Aleksander ”drachu” Ryłko



Witaj Mistrzu Gry
Przed Tobą scenariusz osadzony w zabarwionych mistyką realiach
kampanii wrześniowej. Najlepiej byłoby poprowadzić go korzystając
z zasad przedstawionych w podręczniku Weird War II (skorzysta-
libyśmy wtedy głównie z bajeranckich przewag żołnierzy II Wojny
Światowej), jednakowoż damy sobie radę i na gołym SWEX.

Weird War II
Głównym założeniem tej gry jest powiązanie działań wojennych 
z walką z nadprzyrodzonym złem. Wojna wiąże się z cierpieniem
milionów, a ich ból i strach powołują do życia przeróżne monstra.
Odpowiednie służby państw Osi starają się paktować z bestiami, ale zwykle
im się to nie udaje, więc zazwyczaj potwory działają na własną rękę.
Szczęśliwie jednak wynaturzeń jest na tyle mało, że większość
walczących nie wierzy w ich istnienie, jedynie nieliczni mają tego
pecha, że stają twarzą w twarz z tym, co nadprzyrodzone.
Oczywiście, pechowcami są nasi bohaterowie, bo w końcu to o nich
ta historia.

Weird War II jest trochę głębsze, ale wiedza przedstawiona
w po-wyższym akapicie to wszystko, czego potrzeba do
poprowadzenie Rotmistrza. Sugeruję jednak, żeby z góry
powiedzieć graczom, że nie jest to gra historyczna i mogą
spodziewać się potworów – pozwoli to uniknąć
nieporozumień i rozczarowań później.

O czym jest ta historia?
O grupie ułanów, którzy w pierwszych dniach pamiętnego
września stawiają czoła niemieckiemu atakowi. Jednak,
jakby mało było wrogich czołgów, podczas działań
wojennych dowódca naszych bohaterów zostanie opętany
przez siedemnastowiecznego upiora. Celem bohaterów
będzie rozwiązanie trzystuletniej tajemnicy potępieńca i odesłanie
go do diabła (dosłownie i w przenośni), a to wszystko pod ostrzałem
sił nieprzyjaciela.

Czas akcji
Wydarzenia przedstawione w scenariuszu rozpoczynają się
około południa 3 września 1939 roku, a kończą się w nocy
z 4 na 5 września. Mniej niż 48 godzin.

Miejsce akcji
Drogi Mistrzu Gry – II Wojna Światowa to niepiękny rozdział w dzie-
jach człowieka, dlatego też nie wiązałem scenariusza z żadnym
konkretnym miejscem, wydarzeniami, ani jednostkami
wojskowymi. Cały teren akcji jest fikcyjny, wymyślony, 
z palca wręcz wyssany.

Większość wydarzeń dziać się będzie wokół miejscowości
Opatowo (nie, nie Opatów, a Opatowo właśnie). To całkiem
spora wieś gdzieś na trasie natarcia niemieckich sił. 



Miejsce to ma niebagatelne znaczenie strategiczne,
albowiem wiodą przez nie tory kolejowe oraz utwardzona
droga prowadząca w głąb kraju. Opatowo swą historią
sięga szesnastego wieku, a pamiątką tych czasów jest
stojący w centrum wsi renesansowy kościół z cmentarzem.
Ponadto znajduje się tu szkoła podstawowa, urząd
pocztowy oraz siedziba władz gminy (te dwa ostatnie
zajmują wspólny budynek).

Nad Opatowem dominuje niezbyt wysokie wzgórze (około
50m wysokości względnej), zwane Krzeszowicą – nazwa
pochodzi od znajdującego się na szczycie dworu rodziny
Krzeszowskich. Na wschód od Opatowa ciągną się lasy oraz
pola należące do wspomnianych wcześniej Krzeszowskich,
tereny uprawne sięgają aż do brzegów rzeki Wydrzycy (to
całkiem szeroka i głęboka rzeka) natomiast tereny położone
na zachód to porośnięte lasem, niezbyt wysokie pagórki.

Bohaterowie
Nasi gracze powinni wcielić się w żołnierzy (fikcyjnej)
Świętokrzyskiej Brygady Kawalerii, a konkretnie (równie
fikcyjnego) 28 pułku ułanów. W jednostce kawalerii ogromny
procent personelu nie bierze udziału w bezpośredniej walce, a zaj-
muje się końmi, transportem, łącznością, sprzętem i wszystkimi
innymi rzeczami niezbędnymi do prawidłowego
funkcjonowania jednostki. Jednak nasi bohaterowie wcielą
się w żołnierzy szwadronu liniowego – czyli w strzelców
konnych. W tej sytuacji podlegają pewnym ograniczeniom
przy tworzeniu postaci – żadna z cech głównych nie może
być niższa niż k6 (inaczej nie przeszliby komisji). Podobnie
jest zresztą z umiejętnościami: jeździectwo, strzelanie,
walka oraz rzucanie – i one nie mogą spaść poniżej k6 (hej,
nie bez powodu kawaleria uważa się za elitę armii). Jakby
tego było mało – każdy z naszych bohaterów rozpoczyna
grę mając na koncie 15 punktów doświadczenia.

Jak sam zobaczysz – poza umiejętnościami bojowymi istotne okażą
się: skradanie i spostrzegawczość (te przydają się zawsze). Naprawa,
leczenie, tropienie i przekonywanie też będą miały swoje pięć
minut. I jeszcze jedno – chociaż mogłoby się wydawać, że kawaleria
roku 1939 walczy raczej na dystans, to wszelkie przewagi dotyczące
walki wręcz okażą się przydatne – bo końcowego paskudnika trzeba
będzie odesłać w zaświaty ręcznie.

Nie bądźmy seksistami – nie mam nic przeciwko obecności kobiet-
żołnierzy w jednostkach liniowych kawalerii. Jeśli uważasz, że to
niehistoryczne, przypominam, że upiorów też raczej nie ma.

Bohaterowie – raz jeszcze, ale dokładniej
Nasi bohaterowie wchodzą w skład jednego szwadronu, ba
wręcz jednego plutonu, warto zatem pogadać o jego
(plutonu) strukturze i roli poszczególnych postaci. Podczas
walki w pełnym spieszeniu (czyli po zejściu z koni) pluton

dzieli się na trzy sekcje po pięciu żołnierzy i trzyosobową
sekcję rkm. Ponadto w skład plutonu wchodzi oficer
w randze porucznika, jego zastępca (wachmistrz),
sanitariusz i dwóch gońców.

Większość żołnierzy uzbrojona jest w karabinki wz. 29 (40 naboi 
i bagnet). Najlepszy strzelec (strzelec wyborowy) w plutonie zamiast
karabinka otrzymuje karabin przeciwpancerny UR wz. 35 i 40
pocisków oraz pistolet Vis i 20 naboi. Strzelec sekcji rkm uzbrojony
jest w ręczny karabin maszynowy Browning wz. 28 (i 3 magazynki),
a amunicyjny sekcji rkm kolejne 7 magazynków – ponadto
otrzymuje też pistolet Vis i 20 naboi.

Dodatkowo między strzelców uzbrojonych w karabinki
rozdzielone są granaty (teoretycznie 8 na pluton, ale
przyjmijmy, że po jednym na osobę). Ułani mają też szable,
ale podczas spieszenia pozostają one przy koniach.

Porucznik jest Bohaterem Niezależnym, zaś gońcy są zbyt
zabiegani by móc skupić się na rozwiązywaniu zagadek. 
A, zatem role do obsadzenia to: wachmistrz, sanitariusz,
zwykli strzelcy,  strzelec wyborowy, strzelec rkm oraz
amunicyjny. Bohaterowie, którzy wybrali role zwykłych
strzelców lub strzelca wyborowego wchodzą w skład jednej
sekcji.

Ponadto żołnierz otrzymuje standardowe wyposażenie
żołnierskie – umundurowanie, hełm, plecak, koc, saperkę,
maskę przeciwgazową, manierkę, menażkę itd.

To, co już się wydarzyło – życie, śmierć i dalsze życie
Stanisława Krzeszowskiego - czyli wstęp długawy, acz
konieczny.
Nasza historia swymi korzeniami sięga pierwszej połowy
XVII wieku. Wtedy właśnie po ziemi stąpał niesławny Stanisław
Krzeszowski – człowiek porywczy, okrutny i mściwy, a przy tym
szaleńczo odważny i diabelnie niebezpieczny. Często określany
jako „pierwszy rębajło województwa”, z pewnością robił
wiele, by na to miano zasłużyć – nigdy nie odmawiał
pojedynku i zawsze przy pasie nosił „czarną szablę” -
symbol najlepszych szermierzy, którym to ostrzem chełpił
się przy każdej okazji. Krzeszowski otaczał się bandą
krwiożerczych wykolejeńców i przez dobre dziesięć lat



terroryzował całą okolicę. Nikt nie mógł zagrozić jego
pozycji – gdyż starosta siedział mu w kieszeni, a sąsiadów
zastraszył lub pozabijał. Wielu mówiło nań charakternik –
a co bardziej zabobonni uważali, że podpisał cyrograf z diabłem.
I mieli rację.

To prawda – Stanisław Krzeszowski zaprzedał swą duszę
siłom piekielnym. Tradycją takiego paktu jest to, że
śmiertelnik stawia diabłu jakieś szczwane warunki, a rogaty
i tak ostatecznie je obchodzi (bo ta karczma Rzym się
nazywa). Krzeszowski też postawił taki warunek. Rzekł on:
„Jedyną bronią godną posłać mnie do piekła jest ta szabla,
którą noszę przy pasie”. Charakternik myślał, że w ten
sposób zapewni sobie nieśmiertelność, jednak diabeł
potraktował te słowa bardzo dosłownie. Krzeszowski
otrzymał od sił piekielnych ogromną siłę i żywotność, ale
nie nieśmiertelność – celny cios mógł go zranić, a nawet
zabić. Jednakże jeśli śmiertelny cios nie byłby zadany
ukochaną czarną szablą Krzeszowskiego, wtedy dusza
charakternika zostałaby uwiązana na ziemi jako upiór – nie
mogła iść do raju, bo charakternik za życia był potworem
w ludzkiej skórze, nie mogła iść do piekła, bo broniły tego
postanowienia paktu. Diabeł wychodził z założenia, że gdy
skończy się świat, to dusza i tak będzie jego, a oglądanie
katuszy Krzeszowskiego na ziemi to ubaw po diabelskie
pachy.

Nasz charakternik nie wiedział o tym i ufny w swą nieśmiertelność
śmiał się w twarz niebezpieczeństwu. Aż w końcu powinęła mu się
noga – w rodzinnym Opatowie zagroził miejscowemu szlachetce,
sprowokował pojedynek, a przed walką krzyknął do przeciwnika
„Głupcze, wiedz że tylko jedna broń jest dość dobra, by posłać mnie
do diabła! Moja własna!”. W tym momencie rozległ się strzał – to
sługa szlachetki, widząc jaki los czeka jego pana, powalił Krzeszowskiego
celnym strzałem w plecy.Choć był to czyn wybitnie niehonorowy, to
miejscowa ludność odetchnęła z ulgą. Najbliższej nocy miejscowy
proboszcz i grabarz wspólnie pochowali charakternika. Nie chcieli
kłaść go do święconej ziemi, więc w tajemnicy przed wszystkimi
zakopali ciało w im tylko znanym miejscu. Wraz ze zwłokami do
grobu trafiła też czarna szabla Krzeszowskiego.

Jak jednak wiemy, zastrzelenie charakternika nie odesłało
jego duszy w niebyt. Taki był pakt. Dlatego też Krzeszowski
pozostał na ziemi w formie bezcielesnej. A że należał do
silnych charakterów, udało mu się opętać ciało Michała
Koryckiego – tegoż właśnie szlachetki, który pamiętnego
dnia stanął z nim do pojedynku. W swym nowym ciele
Krzeszowski zasiekł zarówno proboszcza, jak i grabarza –
jedynych ludzi znających miejsce spoczynku czarnej szabli
i siejąc spustoszenie szedł przez Opatowo, aż znów ktoś
celnym strzałem położył go trupem. W trumnie proboszcza
umieszczono, zgodnie z ostatnią wolą, jego pamiętnik. Grób
księdza jest jedynym miejscem, który zawuea informację 
o lokalizacji mogiły Krzeszowskiego.

Potępieniec nie wiedział o jednym – że czasami jego
obecność przedzierała się do świadomości co wrażliwszych
ludzi.Dlatego kilka osób we śnie widziało, jak widmo
wchodzi do domu szlachetki i opanowuje jego ciało, stąd
też natychmiast posłano po inkwizytorów, którzy zjawili się
w Opatowie kilka dni później. Do tego czasu Krzeszowski
opanował kolejną ofiarę, a wydarzenie to, podobnie jak 
w poprzednim przypadku, znalazło swe odbicie w snach
miejscowej ludności, dzięki czemu do czasu przybycia
inkwizytorów odważni mieszkańcy Opatowa zdążyli
namierzyć, obezwładnić i pojmać kolejnego „nosiciela”
Krzeszowskiego.

Ku zaskoczeniu przybyłych żadne egzorcyzmy nie były w stanie
odesłać potępionej duszy w niebyt. Egzekucja też nie
wchodziła w grę, bo doprowadziłaby jedynie do uwolnienia
jaźni charakternika, który wkrótce opętałby nową ofiarę.
W tej sytuacji inkwizytorzy postanowili zamknąć opętanego
żywcem w specjalnie przygotowanym, poświęconym
sarkofagu, który potem skuto święconymi łańcuchami i za-
mknięto błogosławionymi pieczęciami. Skoro nie dało się
potępieńca odesłać, trzeba było go chociaż uwięzić.
Wydarzenie to zostało szczegółowo opisane w raporcie,
który główny inkwizytor skierował do swojego prowincjała.

Jednak nie koniec na tym. Od tego czasu, gdy w okolicy dojdzie do
jakiegoś większego nieszczęścia duch budzi się i niektórzy
mieszkańcy Opatowa śnią koszmar, jak w ciemności
szamoczą się w ciemnym pudle. 

Wtedy przyjeżdża egzorcysta, odnawia święcenia,
odprawiona zostaje nocna msza i znów Krzeszowski śpi
grzecznie przez kilka, a w spokojniejszych czasach nawet
kilkanaście lat. Mieszkańcy nie pamiętają o starym
charakterniku, jedynie kilku ludzi jest wtajemniczonych w
sekret parafii, to oni znają znaczenie snów, a w razie
potrzeby wzywają egzorcystę. Nie trzeba chyba dodawać,
że wojna jest w stanie przebudzić nawet trzystuletnie
upiory, nieprawdaż?



Wprowadzenie
3 września 1939, południe.

Dzień jest ciepły, po niebie przepływają pojedyncze obłoki, wieje
lekki wietrzyk. Szwadron naszych bohaterów obozuje na zielonej
trawce w brzozowym zagajniku. Gdzieś w oddali słychać odgłosy
kanonady, niekiedy też słychać warkot samolotów, jednak wojna
jak dotąd omijała naszych bohaterów, gdyż Świętokrzyska Brygada
Kawalerii pozostawała w odwodzie dowódcy armii. Pomiędzy
żołnierzami przechadza się dowódca szwadronu – rotmistrz Adam
Dębołęcki. Do wszystkich żołnierzy zwraca się po nazwisku, ale 
w liczbie mnogiej (np. słuchajcie Kowalski). Zagaduje, dodaje
otuchy, zadaje pytania świadczące o tym, że zna doskonale każdego
ze swoich żołnierzy (np. dzieciatych pyta o dzieci, zaręczonemu
sugeruje, że może z Berlina przywiezie swojej kobiecie ślubny
drobiazg i tak dalej). Ważne, żeby bohaterowie zapamiętali
dowódcę (w końcu będzie finalnym przeciwnikiem) i zwrócili
uwagę na jego sposób zwracania się do ludzi i na doskonałą
znajomość żołnierzy.

Sielankę przerywa pojawienie się gońca z rozkazami ze sztabu
pułku, dowódca po przeczytaniu zarządza zbiórkę szwadronu,
następnie informuje żołnierzy o zaistniałej sytuacji. W skrócie:

- Wróg, na razie niewielkimi siłami, przebił się przez
pozycje 31. Dywizji Piechoty i zmierza w kierunku mostu
na Wydrzycy.
- Jeśli mu się uda, to na zachodnim brzegu rzeki zostaną
odcięte dwie dywizje piechoty oraz nasza brygada
kawalerii.
- Nasz pułk ma za zadanie „załatać” przerwaną linię
frontu.
- Nasz szwadron ma za zadanie opanować wzgórze 371
(zwane Krzeszowicą) oraz miejscowość Opatowo i nie
puścić Niemców ani kroku dalej.
- Część sił brygady (dwa pozostałe pułki) mają za zadanie rozbić
szybkie jednostki przeciwnika zmierzające w stronę mostu, 
a następnie wzmocnić nasze pozycje.

Następnie rotmistrz wydaje rozkazy marszowe i szwadron
naszych bohaterów rusza kłusem w stronę Krzeszowicy.

Krzeszowica i zwiad w Opatowie
3 września 1939, godzina 16-17

Około godziny szesnastej bohaterowie docierają do dworku
w Krzeszowicy. Na miejscu zastać można jedynie Panią
Krzeszowską oraz nieliczną służbę – synowie są w wojsku,
część pracowników majątku uciekła, a stary Pan
Krzeszowski opuścił już ten łez padół. Czego można się tu
dowiedzieć, jeśli dobrze popytać lub się rozejrzeć?

- Około godziny 7 rano Niemcy zaatakowali Opatowo.
- Obrońcy dzielnie stawiali opór, ale zostali wyparci
- W ataku brały udział pojazdy
- Po walce, około godziny 11 kolumna wroga ruszyła drogą 
w stronę mostu na Wydrzycy
- Ze szczytu wzgórza dobrze widać Opatowo, ale nawet
przez lornetkę nie da się dostrzec śladów obecności
Niemców.
- Opatowo to tak naprawdę dwie większe grupy
zabudowań – Historyczna część wsi z kościołem, cmentarzem,
szkołą i pocztą oraz oddzielone zagajnikiem dworzec kolejowy
i otaczające go zabudowania.

W tej sytuacji rotmistrz Dębołęcki zarządza
przeprowadzenie rozpoznania przez dwie grupy
zwiadowców - pierwsza ma za zadanie sprawdzić okolice
dworca, druga zaś kościół wraz z przyległościami. Do
udziału w drugiej grupie wyznacza naszych bohaterów.

W Opatowie znajdują się stosunkowo nieliczne siły
nieprzyjaciela. Nieliczne nie znaczy jednak niegroźne. Jeśli
bohaterowie chcą tylko w bezpiecznej odległości okrążyć
zabudowania, powinni wykonać test skradania o PT 4, jeśli
zaś chcą zbliżyć się do budynków PT testu wzrasta do 6.



Oczywiście – przesuwanie się od osłony do osłony i ogólne
kombinowanie owocują dodatnim modyfikatorem do
wyniku rzutu.

Konsekwencją porażki jest otwarcie ognia przez strzelca na
dzwonnicy i atak Niemców.

Czego można się dowiedzieć?
- We wsi nie ma dużych sił nieprzyjaciela
- Pod kościołem stoi niemiecka ciężarówka wojskowa,
poza tym brak innych pojazdów
- Niektóre budynki noszą ślady walki, ostrzału broni
lekkiej – nie używano dział kalibru 75mm lub większym,
wsi też nie bombardowano.

Jeśli bohaterowie podejdą do budynków dowiedzą się
następujących rzeczy:

- W kościele jest do 10 Niemców w czarnych mundurach
SS, rozstawili rkm przed wejściem, ale co robią
w kościele, tego nie wiadomo.

- Poza tym we wsi są trzy czujki Wehrmachtu – grupy
po 3-4 ludzi, ale bez broni automatycznej. Zajmują
wyższe piętra szkoły i urzędu gminy, a jedna grupa
obserwuje drogę w stronę mostu na Wydrzycy.

Atak na Opatów
3 września 1939, godzina 18.

Rotmistrz postanawia urządzić swój punkt dowodzenia w dworku
w Krzeszowicach, tutaj też decyduje się umieścić punkt
opatrunkowy, gdzie w miarę możliwości ewakuować należy
rannych. Pierwszy pluton szwadronu ma za zadanie okopać
się na zboczu Krzeszowicy. Drugi pluton ma za zadanie
zdobyć dworzec kolejowy w Opatowie, a pluton trzeci (ten
z naszymi bohaterami) ma uderzyć na centrum wsi.
Rotmistrz przed wymarszem zamienia jeszcze kilka słów
z żołnierzami, widać że ma do nich dużo zaufania.

Porucznik Klaman rozdziela rozkazy: sekcje mają zadanie
zająć wyznaczone pozycje i na ustalony sygnał wspólnie
zaatakować. Naszych bohaterów czeka najcięższe zadanie
– ich sekcja ma przejść przez cmentarz i opanować kościół.
Porucznik wie, że to najlepiej broniony budynek w Opa-
towie, dlatego też sekcja rkm wspierać będzie właśnie
naszych gierojów.

Drogi MG – sama walka o kościół nie jest tak groźna, jak
mogłoby się to wydawać – tylko piątka SS-manów będzie
bronić wejścia do świątyni, nie ma wśród nich dzikich kart,
a granitowe nagrobki zapewniają dobrą ochronę i umo-
żliwiają podejście na odpowiedni dystans. 



Szczęśliwie się składa, że cel pobytu SS-manów w kościele
nie ma wiele wspólnego z działaniami wojennymi i stra-
żnicy mają za zadanie raczej nie dopuszczać zwykłych
żołnierzy Wehrmachtu do swych spraw niż odpierać
dzielnych ułanów – stąd też nie posiadają granatów.

Głównym zagrożeniem dla życia naszych herosów jest, rzecz
jasna, ręczny karabin maszynowy. Drogi MG – zrób z tego
dramatyczną walkę, pełną skakania od osłony do osłony,
pocisków prujących nad głowami naszych bohaterów, kryjących
się za osłonami Niemców, wybuchów i rozłupywanych się
nagrobnych posążków, ale pamiętaj, że nie jest to jakieś wielkie
wyzwanie. To dopiero rozgrzewka. Taki krótki trening uczący
jak istotna jest osłona oraz współpraca w walce strzeleckiej.

Co istotne – kilka chwil po rozpoczęciu walki, również i we
wnętrzu kościoła rozlegną się strzały, a potem też i wrzaski
w języku niemieckim. Nasi bohaterowie jeszcze nie wiedzą
co oznacza ta kanonada, ale gdy tylko otworzą drzwi do
świątyni, prawda wyjdzie na jaw.

W kościele

Świątynia skąpana jest w czerwonej poświacie
zachodzącego słońca, którego promienie wpadają do
środka przez wysokie witraże. Wewnątrz panuje straszliwy
nieporządek: część ław odsunięta jest na bok, duże płyty
podłogi zostały podniesione, by wyciągnąć to, co
znajdowało się pod nimi. Tuż przed ołtarzem na ziemi leży
otwarty sarkofag otoczony przez kilka rozszarpanych ciał

SS-manów (sami szeregowi, oficer skrył się między ławami
tak, że nie sposób go dostrzec).  Pod tabernakulum kuli się
przerażony ksiądz, nad którym pochyla się owinięta w po-
darte resztki szat postać ludzkiej postury. Na dźwięk
otwieranych drzwi istota ta z gniewnym sykiem obraca się
w stronę bohaterów, ukazując swe zmumifikowane,
martwe oblicze (test strachu, na -2), by już po chwili pędem
rzucić się w stronę naszych gierojów. Nie można mieć
wątpliwości, co do morderczych zamiarów ożywieńca!

Mumia charakternika to groźny przeciwnik – szybki i silny,
jednak od naszych bohaterów oddziela go cała długość
kościoła – będzie musiał zatem biec. Uzbrojeni w broń
palną bohaterowie nie powinni mieć wielkich problemów
ze zwycięstwem, jeśli jednak zawalili test strachu, mogą się
znaleźć w niezłych opałach.

Gdy tylko bohaterowie powalą mumię, ta rozsypie się na
proch, natomiast z gardła przerażonego księdza
wydobędzie się histeryczny szloch - „To Krzeszowski!”. 
W tym momencie skryty między ławami oficer SS
wyprostuje się i nienaganną (choć nieco zarchaizowaną)
polszczyzną odpowie – „Jam jest, klecho” i ruszy w stronę
proboszcza, w dłoni ściskając podniesiony z ziemi karabin
– intencje opętanego SS-mana są jasne – chce przebić
proboszcza bagnetem i nie reaguje na żadne okrzyki każące
mu się zatrzymać. Jeżeli nie zabiją go bohaterowie, to
przybyły w ostatniej chwili porucznik jednym celnym
strzałem w plecy odeśle SS-mana na tamten świat.



Czego można się tu dowiedzieć?

Nasi bohaterowie stali się świadkami uwolnienia mumii
Krzeszowskiego z sarkofagu, w którym zamknęli ją mądrzy
inkwizytorzy blisko trzysta lat temu. Potem zaś mogli obserwować
opętanie oficera SS przez tegoż samego Krzeszowskiego.
Najprawdopodobniej będą chcieli dowiedzieć się więcej o wy-
darzeniach, których stali się widzami. Co można tu uzyskać?

- Żołnierze broniący kościoła faktycznie wchodzili w skład
oddziału SS. Łącznie było ich dziesięciu. Pięciu pokonali nasi
bohaterowie przed wejściem, pozostała piątka została
rozszarpana w świątyni. Chociaż mumia rozsypała się już w proch,
to nie trzeba być asem intelektu, by domyślić się, kto za tym stał.
- Dowodził nimi oficer w randze Obersturmführera.
- Przerażony, rozdygotany ksiądz to miejscowy proboszcz. 
W obecnej chwili znajduje się w stanie szoku i potrzeba udanego
testu perswazji, by doń dotrzeć. Jeśli się uda, będzie można 
z kapłanem porozmawiać.
- Niemcy doskonale wiedzieli, po co tu przybyli – skierowali
się od razu do kościoła, wiedzieli gdzie pochowany jest
Krzeszowski. Ich dowódca miał z sobą jakieś papiery, na
które cały czas zerkał (informacji tej może udzielić jeden 
z Niemców – o ile ktoś został wzięty żywcem, może też ją
przekazać proboszcz).
- Niemcy nie mieli zamiaru otwierać sarkofagu, ale podczas
próby przeniesienia, przypadkiem upuścili go na podłogę.
Pękł wtedy łańcuch, którym sarkofag był owinięty i ze
środka wydostał się potwór, masakrujący SS-manów
(informacja od księdza).
- W sarkofagu spoczywał niejaki Stanisław Krzeszowski.
Proboszcz niewiele o nim wie. Kiedy obejmował parafię
jakieś 4 lata temu, skontaktował się z nim egzorcysta
diecezji – i nakazał, by w przypadku jakichkolwiek
niewyjaśnionych okoliczności natychmiast powiadomić
diecezję (informacja przekazana przez proboszcza – nie  jest
całkiem prawdziwa, bo przecież to nie ciało Krzeszowskiego
znajdowało się w sarkofagu).
- Jak do tej pory ksiądz nie dawał wielkiej wiary legendzie 
o Krzeszowskim, ale właśnie zmienia świat opinię w tej
kwestii.
- Prawdopodobnie stare księgi parafialne zawierają więcej
informacji na ten temat, ale proboszcz ich nie czytał –
chociaż może udostępnić.
- Obersturmführer korzystał z instrukcji zapisanych w języku
niemieckim (więcej o nich w dziale śledztwo), miał też przy
sobie dokumenty spisane po łacinie (kopię raportu
wysłanego przez inkwizytorów jakieś 300 lat temu).
Niestety, proboszcz zna łacinę tylko trochę, i nie poradzi
sobie z tłumaczeniem.
- We wsi jest jedna osoba mogąca poradzić sobie zarówno
z tłumaczeniem z niemieckiego (no, chyba że bohaterowie
znają język najeźdżcy), jak i łaciny – to nauczycielka z miejscowej
szkoły. Przy okazji wie trochę o historii okolicy, więc może

wyjaśnić dokładniej, kim Krzeszowski był (informację tę
może również przekazać ksiądz i  każdy inny mieszkaniec
wsi)
- Pozabijani SS-mani pozostawili po sobie trochę sprzętu –
1 rkm MG 34 w wersji zasilanej magazynkami po 75 naboi
(i 3 magazynki), 1 pistolet maszynowy MP 28 (i 2
magazynki), 8 karabinów Mauser k98 (po 20 nabojów na
sztukę) oraz skrzynkę granatów na pace samochodu
ciężarowego (12 granatów).
- Pluton w ataku stracił czterech ludzi: jeden zabity i trzech
rannych plus ewentualne straty poniesione przez sekcję
naszych bohaterów.

Tego dnia wieczorem bohaterowie nie mają już wielu okazji
do zgłębiania tajemnicy Stanisława Krzeszowskiego, trzeba
przygotować stanowiska obrony przed ewentualnym
atakiem. Wręcz graczom plan okolicy i niech zdecydują,
gdzie poszczególni żołnierze plutonu zajmą stanowiska,
gdzie rozstawią rusznicę ppanc, co zrobią z granatami itd.

Trochę po godzinie 20 na wzgórzach na zachód od miasta
(wzgórza 372 i 376) widać jakieś poruszenie,
najprawdopodobniej to siły nieprzyjaciela zajmują pozycje.

Śledztwo

Dowodzący plutonem porucznik nie do końca daje wiarę słowom
naszych herosów zapewniających o mumii, ale widok pięciu
rozszarpanych Niemców każe mu przypuszczać, że cokolwiek jest
grane, warto to wyjaśnić. Ma jednak zdrowe, wojskowe podejście
do sprawy: jeśli bohaterowie chcą węszyć, to ich sprawa, ale
obowiązki żołnierskie nie mogą na tym ucierpieć – najpierw
Niemcy, a dopiero potem straszne upiory.

Co to oznacza? Tutaj przedstawię możliwe źródła informacji
i sposoby ich wykorzystania, ale należy pamiętać, że
działaniom detektywistycznym nasi herosi mogą oddawać
się tylko wtedy, kiedy nie biorą udziału w innych,
obligatoryjnych wydarzeniach działań wojennych.  



Nie możemy przewidzieć, czy pójdą np. odwiedzić nauczycielkę 3
września wieczorem, 4 września rano (a może i w ogóle nie pójdą),
dlatego podaję po prostu listę informacji, jakie można tu czy tam
uzyskać. Śledztwo w nadmiernych dawkach może być nużące,
dlatego gdy czujesz, ze bohaterowie się zaczynają męczyć przejdź
do kolejnego wydarzenia związanego z wojną – tam też będą
musieli się napocić, ale w inny sposób.

Na razie nasi bohaterowie mają zeznania proboszcza (jeśli
udało im się go uspokoić) oraz tajemniczy list po łacinie.

Co wie proboszcz?
- Tak naprawdę proboszcz wie niewiele i większość tego
przedstawiłem już wcześniej – żywy trup, który
zaatakował naszych bohaterów to ponoć Stanisław
Krzeszowski.
- Ksiądz uważa, że ducha Krzeszowskiego nie da się tak
łatwo przegonić i teraz prawdopodobnie opanuje inna
ofiarę.
- Duchowny najchętniej posłałby po egzorcystę, ale jest
wojna, telegraf nie działa, drogi niebezpieczne i wie, że
bohaterowie muszą radzić sobie sami.
- W razie potrzeby proboszcz chętnie udostępni księgi
parafialne.
- Nauczycielka może podjąć się tłumaczenia zarówno 
z niemieckiego, jak i łaciny.

Co wiedzą starzy mieszkańcy Opatowa?
- Proboszcz jest tu zaledwie od kilku lat. Jego poprzednik
spokojnie zmarł i został pochowany w katakumbach
kościoła – gdzie od zawsze chowało się miejscowych
kapłanów.
- Raz na jakiś czas (mniej-więcej raz na dekadę)
przyjeżdża tu jakiś ksiądz od biskupa i odprawiane jest
nocne czuwanie w intencji spokoju ducha jakiegoś
człowieka (jeśli bohaterowie przytoczą nazwisko
Krzeszowskiego, rozmówca przyzna, że prawdo-
podobnie właśnie jego).
- Kim jest ten Stanisław, to nikt nie wie, ale Krzeszowscy
to stary ród ich majątek znajduje się nieopodal, na
Krzeszowicy.
- Czasami zdarza się, że kilku mieszkańcom śni się taki
sam sen –  są zamknięci w trumnie i w zupełnej
ciemności starają się wydostać (jeśli bohaterowie
zapytają o sen z nocy z 3 na 4 września, to faktycznie,
kilku mieszkańców śniło go również).
- Najlepiej wykształconą osobą we wsi jest nauczycielka,
z pewnością mówi po niemiecku i być może po łacinie.
Ksiądz łaciny dobrze nie zna – tyle by odklepać
modlitwy i to wszystko. W języku niemieckim dobrze
porozumiewał się też jeden z gryzipiórków pracujących
u wójta, ale chłopak jest w wojsku.

Co wie nauczycielka?
- Stanisław Krzeszowski był zimnokrwistym mordercą i „czarną
szablą”.
- Czarna szabla była oznaką najlepszych rębajłów,
niestety, zaginęła po śmierci Stanisława. Szabla była
ponoć darem od jakiegoś wielkiego magnata.
- Prawdziwe miejsce pochówku Krzeszowskiego nie jest
znane. Awanturnik nie został pochowany w rodowym
mauzoleum.
- Była plotka, że Krzeszowskiego pochowanow sar-
kofagu w kościele, ale to nieprawda – gdyż wedle ksiąg
parafialnych leży tam kto inny.
- Krzeszowskiego podejrzewano, że zaprzedał duszę
diabłu, prawdopodobnie nie został pochowany zatem
w święconej ziemi.
- Co ciekawe,  towarzysze charakternika, chociaż
również słynęli z okrucieństwa, po jego odejściu
poukładali sobie jakoś życia. Wiadomo o dwóch, którzy
wybrali stan kapłański, kolejny został potem cenionym
obrońcą prawa. Wpływ Stanisława Krzeszowskiego na
otoczenie musiał być ogromny, skoro pociągnął za sobą
porządnych w gruncie rzeczy ludzi.
- Nauczycielka chętnie przetłumaczy zarówno
niemieckie rozkazy, jak i spisany po łacinie dokument
znaleziony przy oficerze SS.

Co zawierają niemieckie rozkazy?
- Obersturmführer Max Schreck wraz z drużyną
żołnierzy ma udać się do miejscowości Opatowo.
- W kościele w Opatowie ma odnaleźć, znajdujący się
pod podłogą nawy głównej, sarkofag opisany „Gedeon
Horbaczewski. 1598-1639”.
- Wydobyć sarkofag i przewieźć do wyznaczonego
miejsca.
- Pod żadnym pozorem nie dopuścić do otwarcia
sarkofagu, ani też zerwania zamykających go pieczęci.
- Utrzymywać zwykłych żołnierzy z dala od sarkofagu.

Co zawiera list pisany łaciną?
- To kopia raportu wysłanego przez nieznanego z imienia
jezuitę. Raport datowany jest na rok 1639.
- Raport dość dokładnie opisuje działalność Stanisława
Krzeszowskiego, koncentrując się na jego niecnych
czynach i oskarżeniach o konszachty z diabłem.  
- Raport dość dokładnie opisuje ostatni pojedynek
charakternika – przytacza też jego słowa „Głupcze,
wiedz że tylko jedna broń jest dość dobra, by posłać
mnie do diabła! Moja własna!”.
- Raport opisuje też dwa kolejne przypadki opętań –
miejscowego szlachetki Michała Koryckiego oraz
Gedeona Horbaczewskiego. Nie ma wątpliwości, że
sprawcą obu opętań był duch Krzeszowskiego.
- Zabicie opętanego powoduje jedynie uwolnienie



ducha, który szuka kolejnej ofiary. Jednakże, jeśli duch
nawiedzi ciało, jest z nim związany aż do jego śmierci.
- Odprawienie egzorcyzmów nad ciałem charakternika
nie było możliwe, tylko dwie osoby znały miejsce
pochówku – to ówczesny proboszcz i grabarz. Obu
zamordował szlachetka opętany przez Krzeszowskiego.
Inkwizytor w tym momencie sugeruje, że nie byli
przypadkowymi ofiarami szału, że potępieńcowi  być
może zależało  nad ukryciem własnego ciała.
- Jeśli upiór chce kogoś opanować, to emanacja
magiczna jest na tyle mocna, że poczynania ducha
znajdują swe odbicie w snach co wrażliwszych
mieszkańców.
- Z braku możliwości przeprowadzenia skutecznych
egzorcyzmów, postanowiono umieścić nieszczęsnego
Gedeona Horbaczewskiego w sarkofagu i obłożyć
pieczęciami, co nie odeśle upiora, ale przynajmniej go
uwięzi.

Co wie kościelny?
- O kościelnym jako źródle informacji bohaterowie
dowiedzą się najprawdopodobniej rankiem 4 września
od umierającego proboszcza.
- Kościelny pełni swoją funkcję od około 50 lat.
- Od tego czasu czterokrotnie był uczestnikiem nocnej
mszy za spokój duszy Stanisława Krzeszowskiego.
- Kościelny wie, że upiór jest przebudzony cały czas,
jednak tylko gdy w okolicy zdarzy się większa tragedia
ma dość sił, by odpryski jego świadomości przebijały się
do snów mieszkańców Opatowa. Duch najwyraźniej
karmi się nieszczęściem.
- Egzorcyści niezbyt ufają kolejnym proboszczom, bo to
niekoniecznie stanowisko dożywotnie, dlatego też stary
kościelny ma przykaz informować diecezję, gdy tylko
znów rozpoczną się sny.
- Jeden z egzorcystów zdradził kiedyś kościelnemu, że
prawdopodobnie Krzeszowski podpisał cyrograf z sza-
tanem, a takie pakty zwykle zastrzegały specjalny
sposób zejścia z tego świata –  aktualny „nosiciel” musi
zostać zabity w takich okolicznościach jak przewiduje
cyrograf, w przeciwnym razie dusza pozostanie na ziemi
i opęta kolejnego nieszczęśnika.
- Jeśli ksiądz tego nie zrobił, to kościelny może
udostępnić księgi parafialne.

Księgi parafialne
- Same księgi to tak naprawdę rejestr chrzcin i pogrzebów,
jednak w tym wypadku równolegle prowadzona jest kronika
parafialna – choć prowadzona jest nierówno (jednym
proboszczom bardziej się chce, innym mniej).
- W księgach parafialnych odnotowano datę pochówku
Krzeszowskiego, jednak na marginesie widnieje dopisek –
“pochowany poza terenem cmentarza”.

- Zamordowany przez potępieńca proboszcz pochowany
został w katakumbach pod kościołem. Pogrzeb
przeprowadził wikariusz sąsiedniej parafii.
- W sarkofagu w nawie głównej pochowany został
Gedeon Horbaczewski.
- W kronikach parafialnych tamtego okresu jest jeden
wpis z roku 1639 – dokonany ręką księdza sąsiedniej
parafii. Wpis mówi o pochówku zamordowanego proboszcza
– dla naszej historii ważne jest to, że wraz z proboszczem
pochowano jego pamiętniki – zgodnie z ostatnią wolą
zmarłego.

Krypty i pamiętnik zmarłego proboszcza.
Wycieczka do krypt jest nieprzyjemna – ciasno, ciemno,
duszno i strasznie. Znalezienie właściwej trumny jest
czasochłonne, a na dodatek nie da się jej wynieść, bo się
rozsypie po drodze. Co więcej, w momencie w którym
bohaterowie pochwycą pamiętniki, podłoga zacznie się
trząść, a ze sklepienia posypią się strużki pyłu, jakby krypta
miała zacząć się walić (test strachu, a co tam). Szczęśliwie,
to nie ingerencja sił piekielnych, a niemieccy artylerzyści,
którzy  wstrzeliwują się w dzwonnicę.

- Zapiski księdza rewelacyjnie przetrwały 300 lat
zamknięcia w trumnie, albowiem RPG nie opowiada
(raczej) o konserwatorach zabytków.
- Pamiętniki dokładnie opisują życie Stanisława
Krzeszowskiego, włącznie z jego ostatnimi słowami, oraz
podejrzeniami o konszachty piekielne. Nasz szlachcic był
postrachem okolicy, dlatego też pamiętniki poświęcają
mu wiele miejsca.
- Ciało Krzeszowskiego zostało pochowane na rozstaju
dróg, pod stojącym tam krzyżem (krzyż ten przetrwał
do dziś, więc łatwo będzie odnaleźć grób).

Wyprawa do grobu charakternika
Większość mieszkańców wsi wie o który krzyż chodzi, więc
trafienie doń nie jest problemem. To jakiś kilometr za
Opatowem, tam gdzie odbija boczna droga prowadząca na
Krzeszowicę. Jednak cierpliwość porucznika Klamana też
ma swoje granice i z pewnością nie pozwoli bohaterom
zwiedzać okolicy, gdy spodziewać się należy ataku wroga.
Być może da się go przekonać (umiejętność przekonywania), albo
trzeba będzie się wymknąć. W najgorszym wypadku bohaterowie
będą mieli możliwość udać się tam podczas odwrotu z Opatowa.

Niezależnie od okoliczności – po kilku minutach roboty
saperkami i oczom naszych bohaterów ukaże się zbutwiały
całun zawierający doczesne szczątki Krzeszowskiego.
Chociaż z ciała nie zostało wiele, to wśród grud ziemi, kości
i resztek tkanin spoczywa czarna husarska szabla (zadająca
Siła+k6+ 2 obrażeń). Ostrze jest umorusane gliną, ale poza
tym wydaje się nienaruszone. 



Na głowni widnieje inskrypcja „Na pamiątkę pięknej
przyjaźni. Rogaliński herbu Rogala”.

To tyle na temat śledztwa, wróćmy do wojny.

Nocny zwiad
Noc z 3 na 4 września 1939

Około godziny 22 porucznik Klaman wysyła dwie grupy
żołnierzy na nocny zwiad, celem zbadania ewentualnej
obecności nieprzyjaciela na wzgórzach 372 i 376. Jak łatwo
się domyślić, jedną z grup (wysłaną na wzgórze 372)
stanowić będą nasi bohaterowie. Treść rozkazu:

- W godzinach nocnych przeprowadzić piesze
rozpoznanie pozycji nieprzyjaciela na wzgórzu 372.
- Zbadać należy również las porastający południowy
stok wzgórza.
- Za wszelką cenę unikać otwierania ognia oraz
ujawniania swych pozycji.
- W przybliżeniu określić liczebność i formację sił
nieprzyjaciela. Należy również zbadać, czy wróg
dysponuje sprzętem ciężkim.
- W przypadku sprzyjających okoliczności należy podjąć
próbę pojmania „języka” (jeńca), jednak można to
zrobić tylko jeśli nie zaistnieje ryzyko wykrycia
zwiadowców.

Wzgórze 372
Podejście blisko pozycji nieprzyjaciela na wzgórzu 372 nie
jest trudne, jednak uważać należy na ukrytych strażników
oraz patrole wroga.

Naprzeciw naszych bohaterów stoi prawdopodobnie
niepełna kompania piechoty Wehrmachtu (około setki
ludzi). Na zboczu wzgórza Niemcy rozstawili i zamaskowali
kilka dział piechoty. Łatwo sprawdzić, że w ich polu
widzenia znajdą się skrajne zabudowania Opatowa oraz
wieża kościoła i wyższe piętra wszystkich budynków
stojących w głębi wsi (a więc przebywanie 
w nich podczas wrogiego ataku nie jest najlepszym
pomysłem). Nie widać ani nie słychać żadnych pojazdów
pancernych.

Język
Być może bohaterom faktycznie uda się pochwycić jednego
z żołnierzy nieprzyjaciela. W tej sytuacji zostanie wstępnie
przesłuchany (być może w obecności nauczycielki, jeśli nikt
nie mówi po niemiecku), a potem zostanie odwieziony do
punktu dowodzenia szwadronu na Krzeszowicy. Jeniec
powie niewiele – kompania ma rozkaz zająć pozycje na
zboczu wzgórza i przygotować się do ataku na wioskę w do-
linie (czyli na Opatowo). Kompania czeka na kilka pojazdów
pancernych, które jeszcze nie dotarły, a które mają

wspierać atak. Kompania ma na wyposażeniu parę dział
piechoty i moździerzy, ale z amunicją do tych ostatnich jest
ciężko i jednostka potrzebuje zaopatrzenia.

Las
Bohaterowie przeprowadzający zwiad w lesie powinni
wykonać test spostrzegawczości – udany pozwoli im wykryć
grupę szepczących osób zbliżających się z zachodu. Porażka
w teście zaowocuje tym, że nasi gieroje dadzą się zaskoczyć
i z błogiej nieświadomości wytrąci ich dopiero stanowcze
„Stać! Ręce do góry!”.

Bohaterowie spotykają na swej drodze grupę żołnierzy
rozbitej tu dzień wcześniej polskiej dywizji piechoty.
Wprawdzie początkowo sytuacja może być napięta (bo
prawdopodobnie ktoś kogoś na muszce trzymał będzie),
ale porozumienie się nie jest trudne. Co płynie z tego
spotkania?

- Jest tu dziesięciu żołnierzy piechoty.
- Są oni w złym stanie psychicznym i fizycznym – są głodni, od
24 godzin błąkają się po lesie przebijając na wschód.
- Część z nich straciła broń, większość również ducha walki. Na
dziesięciu żołnierzy przypadają tylko dwa karabinki wz. 29 oraz
jeden karabin przeciwpancerny Ur wz. 35. Niestety, zostało
imtylko kilka pocisków.
- Namówienie ich do wzmocnienia obrony Opatowa wymagać
będzie zdanego testu perswazji lub zastraszania. Nawet jeśli
piechurów da się zaciągnąć do wsi (choćby i pod groźbą bronią),
to w przypadku zawalenia testu żołnierze w nocy zdezerterują.
Jeśli test będzie zdany, to ucieknie tylko połowa, a test zdany 
z przebiciem oznacza, że cała dziesiątka postanowi bronić wsi
do ostatniego naboju. Krytyczna porażka oznacza jednak, że
piechurzy uciekając ukradną pozostawioną przez SS-manów
ciężarówkę.
- Jakieś pół godziny temu piechurzy na jednej z leśnych ścieżek
spotkali unieruchomioną w lesie polską tankietkę TKS, jednak
nie wiedzą gdzie dokładnie to było.
- Znalezienie tankietki w lesie nie jest trudne, jednak przez
wzgląd na panujące ciemności wymagać to będzie zdania testu
tropienia o PT 4.  
- Tankietka jest uszkodzona, dwóch czołgistów grzebie przy
świetle latarki w silniku, ale nie mogą wiele wskórać (no cóż,
czołgi i lasy to nie najlepsze połączenie). Odpalenie TKSa
wymagać będzie zdania testu naprawy o PT 4. Względnie, jeśli
bohaterowie cofną się po konie, możliwe będzie doholowanie
pojazdu do Opatowa - TKS jest wielkości małego fiata, dwa
konie dadzą mu radę. Tam, za dnia czołgiści będą w stanie
samodzielnie naprawić pojazd.  
- Niemcy na wzgórzu 372 najprawdopodobniej usłyszą odgłosy
pracy silnika albo parskania koni holujących tankietkę, ale poza
kilkoma seriami pocisków oddanymi na ślepo w stronę
odgłosów nie podejmą żadnej akcji.



Po powrocie ze zwiadu (prawdopodobnie około 2-3 w nocy)
porucznik Klaman nakaże bohaterom wypocząć przed następnym
dniem i nie przydzieli im już wart tej nocy. Jakieś pół godziny później
wróci druga grupa, której udało się pochwycić jeńca.

Wszyscy bohaterowie (oraz kilku żołnierzy i mieszkańców wsi)
będzie śnić tej nocy dziwny sen o jeźdźcu wjeżdżającym nocą na
Krzeszowicę. Jeździec ten dotrze aż do dworku, następnie zeskoczy
z konia, minie strażników, mocnym pchnięciem otworzy drzwi,
zarechocze do siebie z dziwną satysfakcją, po czym swoje pierwsze
kroki skieruje do jadalni dworku. Tam ujrzy kilku oficerów
pochylających się nad mapą rozłożoną na stole i natychmiast ruszy
w ich kierunku. W tym momencie śniący przebudzi się z poczuciem
dziwnego niepokoju.

Poranna inspekcja
4 września 1939, godzina 8 rano

Pomijając niepokojące sny męczące naszych ułanów, noc upływa
spokojnie. Chłodny  poranek szybko cuci bohaterów, a spowijająca
pozycje nieprzyjaciela mgła skutecznie ukrywa jego wszelkie
zamiary (mgła rozwieje się około godziny 10, gdy słońce mocniej
przygrzeje). Okazuje się, że nad ranem dostarczono amunicję,
uzupełniając wszystkie ewentualne braki – również dla żołnierzy
piechoty. To dobry moment by dokonać ewentualnych zmian 
w rozlokowaniu pozycji obronnych – bohaterowie wiedzą już, że
skrajne budynki wsi znajdą się pod ostrzałem, a wieża kościoła
szybko stanie się śmiertelną pułapką.

Tuż po godzinie ósmej Rotmistrz wraz z pocztem przybywa na
inspekcję. Oficer zachowuje się poprawnie, choć inaczej niż zwykle
– do swoich podwładnych zwraca się nieregu-laminowo (np. “Ej
ty”, względnie “Żołnierzu”). Zachowanie to jest zupełnie różne
choćby od wczorajszego, ale to jeszcze przecież nie powód, by
cokolwiek podejrzewać. Większość żołnierzy dostrzeże zmiany, ale
skwituje to słowami „Stary uznał, że na froncie nie potrzeba
ceremoniału”.

Przeprowadziwszy inspekcję, rotmistrz zbiera ludzi w dwu-szeregu
przed kościołem, następnie sam wkracza do świątyni, by po chwili
powrócić do zebranych żołnierzy ściskając zakrwawioną szablę w
dłoni i zakomunikować:

- Żołnierze! Pochwyceni przez Was poprzedniej nocy wrogowie
ujawnili, że byli cały czas informowani o obecności naszych 
w tej wsi. Informacje ponoć przekazywał klecha z tego kościoła.
Jego długi jęzor kosztował życie naszych poprzedników, ale nie
pozwolę na to, by taki sam los spotkać miał was. Problem
zdrajcy został rozwiązany.
Przez zgromadzony dwuszereg przechodzi cichy pomruk, ale
raczej oburzenia zdradą księdza, a nie samosądem. Oficer
kontynuuje
- Ty, ty i ty (wskazuje naszych bohaterów), nazwiska!
Pochowajcie ciało, niech tam nie leży.

Następnie rotmistrz zbiera swoich ludzi i wraca na Krzeszowicę.



Opętanie?
A jakże. Stanisław Krzeszowski nie jest głupcem. W kościele
pozwolił, by kierowała nim wściekłość i szybko przekonał
się, że nie tędy droga. Teraz podszywa się pod rotmistrza
i zorientował się w sytuacji na tyle, żeby jakoś pełnić jego
rolę – obowiązki wojskowe zepchnął na swojego zastępcę.
Choć wie, że na dłuższą metę nie utrzyma pozorów, na razie
chce się pozbyć ludzi, którzy mogą mu zaszkodzić – księdza
i naszych bohaterów.

Pogrzeb kapłana
Faktycznie, w zakrystii odnaleźć można rannego proboszcza
Obrażenia są śmiertelne, księdzu zostało ledwie klika chwil
życia. Zbielałymi od upływu krwi ustami kapłan szepcze:

- To był Krzeszowski (choć nasi bohaterowie wiedzą już
to pewnie sami z siebie), odnajdźcie kościelnego
Michalika, on wie co robić.

Po tych słowach traci przytomność, a rychło także i życie. Wszelkie
próby ratunku skazane są na niepowodzenie.

Atak niemiecki
4 września 1939, godzina 16:30

Od godziny 15 słychać od strony wzgórza 372 warkot
czołgowych silników. To nadeszło pancerne wsparcie sił
wroga. Niemcy wiedzą, że Opatowo bronione jest jedynie
przez słabe siły polskie, dlatego nie uderzają wszystkimi

jednostkami – to jedynie rozpoznanie bojem. Na sektor
broniony przez pluton naszych bohaterów uderzą w sile 4
drużyn piechoty oraz 4 czołgów Panzer 38(t). Atak wspierać
będą 4 działa piechoty (2 działa 75mm i 2 działa 150mm)
rozmieszczone na przeciwległym zboczu wzgórza 372.

Drużyna piechoty liczy 10 żołnierzy – dziewięciu z nich
uzbrojonych jest w karabin Mauser k98 i granat, dziesiąty
niesie rkm MG 34 (tak, wiem wedle etatów na 1939 rok
powinno być 13 żołnierzy, z czego czwórka zajmuje się
rkmem, ale przyjmijmy, że mają niepełne etaty na skutek
wcześniejszych walk).

Taktyka wroga jest bardzo niebezpieczna: działa piechoty
obłożą ogniem skrajne budynki oraz wieżę kościelną,
miejmy zatem nadzieję, że bohaterowie wycofali już
stamtąd ułanów. Po kilku turach ostrzału naprzód ruszą
czołgi, tuż za nimi podażą piechurzy, korzystając z osłony
jaką daje im nacierający pojazd pancerny. 

Gdy dotrą do linii zabudowań strzelcy rkmów zajmą pozycje
w zniszczonych budynkach przygniatając ogniem
zaporowym każdy wykryty punkt oporu, co jakiś czas będą
przemieszczać się, by móc wspierać resztę drużyny. Czołgi
również będą ostrzeliwać każdego wykrytego obrońcę,
natomiast piechurzy w rozsypce będą skakać od osłony do
osłony i atakować głównie przy użyciu granatów.



Jeśli Polacy stawią zacięty opór i napastnicy poniosą zbyt
duże straty (połowa szturmujących piechurów lub trzy
czołgi), wróg rozpocznie odwrót osłaniany przez działa
piechoty, które potem położą zasłonę dymną osłaniającą
wycofujących się Niemców.

W tym samym czasie nieco słabsze siły wroga przypuszczą
atak na okolicę stacji kolejowej, bronioną przez trzeci
pluton ułanów, ale zostaną tam odparci, chociaż nie bez
strat.

Jak prowadzić duże starcie?
Przyjmij, że każdy czołg ma swoją przydzieloną drużynę
piechoty, którą osłania i z którą działa wspólnie na jednej
karcie. Jeśli będziesz mógł tego uniknąć, nie mieszaj
zanadto wrogich drużyn piechoty, bo potem pogubisz się
kto, na której karcie działa.

Jednostki polskie podziel równo między graczy tak, by
każdy dostał kilku strzelców i przynajmniej jedną jednostkę
„specjalną” (rusznica ppanc., sekcja rkm., tankietka), ktoś
powinien dostać też pod kontrolę porucznika Klamana
(wraz z jego Przewagami Przywódczymi).

Nie panikuj, Niemców jest wielu, ale to same blotki, więc
raczej nie powinieneś się gubić. Jeśli jednak nie czujesz się
na siłach, skorzystaj z mechaniki dużych bitew. Zmniejsz
wtedy siły niemieckie do dwóch czołgów i 30 piechurów 

i przyjmij, że mają 10 znaczników (pluton naszych
bohaterów to trzy znaczniki, TKS to 1 znacznik, a piechurzy
spotkani w lesie to znacznik kolejny).

Po walce
Gdy skończy się kanonada, upiorna cisza spowije pole
bitwy. Dopiero po chwili do uszu bohaterów dotrą jęki
rannych i syk płomieni. Wielu cywilów zostało rannych,
wielu jest uwięzionych w ruinach. Rannych należy wydobyć
i odtransportować na Krzeszowicę do punktu
opatrunkowego.

Równolegle rozpoczyna się eksodus mieszkańców wsi –
ludzie pakują swoje rzeczy na powozy i zaczynają opuszczać
Opatowo.

Daj teraz graczom odrobinę oddechu na ewentualne
dokończenie śledztwa.

Odwrót z Opatowa
4 września 1939, godzina 20

W czasie, gdy nasi bohaterowie zmierzali (miejmy nadzieję) do
rozwiązania zagadki wróg nie próżnował. Dotarła w końcu amunicja
do moździerzy, kompanii przydzielono też wsparcie baterii haubic.

Około godziny 19 na Opatowo zaczynają spadać
pojedyncze pociski – to wróg wstrzeliwuje się w wieś. 



Nie traktuj tych pojedynczych salw jako zagrożenia (choć
tak naprawdę nim są, ale bohaterowie nie powinni ginąć z
po-wodu przypadkowo wystrzelonego pocisku). Od strony
wzgórza 372 dochodzi też warkot silników, to kolejne
pojazdy pancerne szykują się do ataku, tym razem z całą
niszczycielską siłą.

Około godziny 20 z Krzeszowicy przybywa goniec z roz-
kazami od rotmistrza. W związku z przerwaniem linii
obrony brygady i ryzykiem okrążenia szwadron ma wycofać
się z Opatowa, przekroczyć Wydrzycę i zająć pozycje
obronne na lewym brzegu rzeki. Rozkaz nakazuje naszym
bohaterom (wymienionym z nazwiska) pozostanie w straży
tylnej szwadronu, utworzenie pozycji obronnej na
skrzyżowaniu drogi głównej i drogi prowadzącej na
Krzeszowicę (w tej okolicy, gdzie jednocześnie pochowany
jest Stanisław Krzeszowski) i utrzymanie jej co najmniej do
godziny 23. Po tym czasie bohaterowie mają rozkaz
zameldować się w punkcie dowodzenia szwadronu na
Krzeszowicy, by pomóc w ewakuacji sztabu.

Szwadron szybko przygotowuje się do wymarszu i o 20:30
żołnierze w nienagannym porządku opuszczają Opatowo.
O 21 pociski artyleryjskie zaczynają z dużą częstotliwością
spadać na wieś, równając ją stopniowo z ziemią i wznie-
cając pożary, których łuna jest widoczna z wielu
kilometrów. Około 22 wróg wkracza do wsi, nie
napotykając oporu. Ze względu na panującą ciemność
Niemcy rezygnują ze ścigania wycofujących się ułanów
(zresztą ciężko piechurom ścigać kawalerię).

Jeśli bohaterowie czekają pod krzyżem rozczarują się –
nieprzyjaciel najwyraźniej nie ma zamiaru atakować.

Ostateczna konfrontacja
5 września 1939, godzina 1

Nasi ułani wspinają się na stok wzgórza. Noc jest zimna, 
a cisza i unosząca się z ziemi mgła zdają się nadawać
miejscu nieziemskiej atmosfery. Dworek powoli wyłania się
spośród drzew, w oknach widać słaby blask świec, stojący
na straży żołnierz kiwa głową naszym bohaterom i otwiera
im drzwi ze słowami

- Dobrze, ze jesteście, rotmistrz już czeka.

Zagadywany udziela wymijających odpowiedzi, wydaje się
dziwnie rozkojarzony.

Drogi Mistrzu Gry – parokrotnie sugerowaliśmy graczom,
że upiór jest tym mocniejszy, im więcej ludzkiego
nieszczęścia go otacza. Teraz, na własnym boisku, po
tsunami zniszczenia które przeszło przez Opatowo, jest
mocny jak nigdy przedtem. Wszyscy ludzie znajdujący się
w dworku znajdują się pod jego kontrolą (to ośmiu
doświadczonych ułanów – Pani Krzeszowska i służący już
uciekli) i nie mają zamiaru puścić naszych herosów
żywcem. Czaić się będą za winklami i przy wejściach.
Pozwolą bohaterom wejść do jadalni, po czym zaatakują ze
wszystkich stron. Walka będzie rozgrywała się w pomie-
szczeniu – może i dość przestronnym, ale przez wzgląd na
ilość walczących z broni palnej niewielki będzie pożytek.
Kolby, bagnety i szable – oto oręż ostatniego starcia.

Ułani opętani przez Krzeszowskiego walczą szablami,
podobnież sam charakternik. Potępieniec nie rozumie
jeszcze dobrze działania współczesnej broni palnej, więc 
i kontrolowani przez niego żołnierze nie będą jej używać.
Największym zagrożeniem jest oczywiście sam charakternik
– za życia był mistrzem szermierki, a śmierć nie obniżyła
jego zdolności.



Pamiętaj – by odesłać duszę charakternika w piekielną
czeluść, końcowy cios musi być zadany jego czarną szablą,
nic jednak nie stoi na przeszkodzie by inni bohaterowie
wspierali władającą diabelskim ostrzem postać – np.
zadając niegroźne obrażenia charakternikowi, czy flankując
go. Oczywiście, Krzeszowski włączy się do walki na swoich
warunkach – skryje się za plecami kontrolowanych ułanów,
by uderzyć kiedy będzie to dlań najdogodniejsze.

Jeśli Krzeszowski zostanie pokonany, natychmiast uwolni
wszystkich kontrolowanych ułanów. Pamiętać będą całą
sytuację, jednak nigdy nie zrozumieją czemu walczyli 
z bohaterami.

Epilog

Tak naprawdę najbardziej prawdopodobne są trzy
rozwiązania:

- Bohaterowie zginęli gdzieś po drodze, Krzeszowski
ostatecznie dogaduje się z szukającymi go SS-manami i po
dokładnym przeszkoleniu staje się jednym 
z najskuteczniejszych agentów Trzeciej Rzeszy, siejąc
spustoszenia aż do końca wojny.

- Bohaterowie zabijają Krzeszowskiego, ale robią to za
pomocą zwykłej broni. W tej sytuacji po powrocie do
oddziału czeka na nich oskarżenie o zamordowanie oficera.
Krzeszowski opęta dowódcę pułku, znów przejmie kontrolę
nad świadkami, by mówili co im każe i wyda na bohaterów
wyrok skazujący, który zostanie szybko wykonany.

- Bohaterowie zabijają Krzeszowskiego używając do tego
czarnej szabli. Dusza charakternika trafia do piekła, gdzie
czeka już na nią gorliwa obsługa. Bohaterowie muszą
wymyślić jakąś przekonującą historię tłumaczącą zniknięcie
rotmistrza, ale ocalali żołnierze sztabu, wyrwani już spod
kontroli potępieńca potwierdzą wszystko. W warunkach
klęski wrześniowej, padających kolejnych rubieży obrony,
ciągłego naporu sił nieprzyjaciela, rwącego się łańcucha
dowodzenia itd., nikt nie będzie miał czasu zajmować się
kwestią zaginionego oficera. Tajemnica bohaterów nigdy
nie wyjdzie na jaw.

Dodatki:

Bohaterowie niezależni:

Rotmistrz Adam Dębołęcki 
Rotmistrz ucieleśnia ideały sanacyjnego oficera –
przystojny, wysportowany, elokwentny, ma nienaganne
maniery i jest szarmancki w stosunku do kobiet. Nie brak
mu też odwagi, fantazji i poczucia humoru. Adam
Dębołęcki doskonale zna swoich żołnierzy, chociaż nie
pozwala na spoufalanie się. Zawsze zdaje się wierzyć w po-
wodzenie wszelkich przedsięwzięć i chociaż sam nieraz
trapiony jest wątpliwościami, to nigdy nie daje ich po sobie
poznać.
Statystyki rotmistrza raczej nie będą Ci potrzebne, jeśli
jednak zajdzie taka konieczność posłuż się statystykami
oficera z podręcznika SWEX – dodaj tylko przewagę
Charyzmatyczny i zawadę Kodeks Honorowy.

Porucznik Mirosław Klaman
Dobiegający czterdziestki zawodowy żołnierz, w wojsku
spędził całe swoje dorosłe życie zaczynając karierę od
zwykłego szeregowca. Spokojny, opanowany, pewnie
dowodzi powierzonym mu plutonem. Mirosław Klaman nie
trzyma żołnierzy na dystans, jak zwykł czynić to rotmistrz
Dębołęcki, do podwładnych często zwraca się w sposób
nieregulaminowy, oni zaś często mówią doń Panie Szefie.

Cechy: Zręczność: k6, Siła: k6, Spryt: k8, Duch k8,
Wigor k8
Umiejętności: Jeździectwo: k8, Przekonywanie: k8,
Rzucanie: k6, Strzelanie: k6, Spostrzegawczość: k8,
Walka: k6, Zastraszanie: k8, Wiedza(taktyka): k6
Tempo: 6, Obrona: 5, Wytrzymałość: 6
Przewagi: Baczność!, Nie przejdą, Autorytet

Proboszcz Leon Łukasz Kuźmich
Ksiądz proboszcz ma 50 lat, kościołem pod wezwaniem św.
Michała Archanioła zajmuje się od roku 1935. Parafia jest
nieliczna, zatem posługę kapłańską pełni zupełnie
samodzielnie. Gdy proboszcz obejmował to stanowisko
sądził, że złapał Pana Boga za nogi i dobrego nastroju nie
zmąciła mu nawet rozmowa z egzorcystą. Jednak widok
mumii charakternika powstającej z grobu doprowadził go
na skraj załamania nerwowego.
Ksiądz proboszcz zainteresowany jest głównie spokojem
(własnym) i bezpieczeństwem (własnym). Jego statystyki
nie powinny być Ci potrzebne.

Nauczycielka Joanna Bławat
Stara panna, pełniąca rolę tutejszej nauczycielki od dobrych
dwudziestu lat. To inteligentna, wykształcona kobieta, która
może okazać się cenną pomocą dla bohaterów starających



się rozwiązać tajemnicę Stanisława Krzeszowskiego. Joanna
Bławat czuje się związana z okolicą Opatowa i o lokalnej
historii wie całkiem sporo.

Kościelny Abraham Michalik (blotka)
Abraham Michalik pełni rolę kościelnego od ponad 50 lat,
wcześniej świątynią opiekował się jego ojciec, a jeszcze
wcześniej jego dziad. Kościelny to pokorny, zasuszony i
bojaźliwy (zwłaszcza jeśli idzie o sprawki piekielne)
staruszek, jednak ma dość rozsądku, by to właśnie na nim
polegali egzorcyści. Pan Abraham nie pozwala, by poważny
wiek przeszkodził mu w wykonywaniu zadań opiekuna
kościoła i dla naszych bohaterów okazać się niezastąpionym
źródłem wiedzy.

Zwykli żołnierze (piechota polska, piechota niemiecka,
czołgiści) 

Zręczność: k6. Siła k6, Spryt k6, Duch k6, Wigor k6
Umiejętności: Strzelanie: k6, Walka: k6, Rzucanie:
k6, Spostrzegawczość: k6, Skradanie: k6
Tempo: 6, Obrona: 5, Wigor: 5
Ekwipunek – różnie.

Elitarni żołnierze (ułani, SS-mani) 
Zręczność k6, Siła k6, Spryt k6, Duch k8, Wigor k6
Umiejętności: Jeździectwo: k6 (ułani), Prowadzenie:
k6 (pancerniacy) Rzucanie: k6, Spostrzegawczość:
k6, Skradanie: k6, Strzelanie: k6, Walka: k6,
Zastraszanie: k6 (SS-mani)
Tempo: 6, Obrona: 5, Wigor: 5
Ekwipunek – różnie.

Mumia Krzeszowskiego
Mumia charakternika wygląda jak wysuszone, trzystuletnie
zwłoki  napędzane przez mściwego upiora – i tym właśnie
jest!

Siła k10, Zręczność k6, Spryt k8, Duch k10, Wigor k12
Umiejętności: Rzucanie: k8, Spostrzegawczość: k10,
Walka: k12
Tempo: 6, Obrona: 8, Wytrzymałość: 10(2)
Grad ciosów – Mumia w każdej turze walki może
wykonać dwa ataki wręcz i nie cierpi z tego tytułu
żadnych kar.
Nieumarły
Straszny (-2)
Szpony: Siła + k4 obrażeń
Wysuszony – wyschnięte ciało mumii jest odporne
na ciosy, odpowiadając  tym samym 2 punktom
pancerza.

Opętany Max Schreck
Siła k6, Zręczność k6, Spryt k8, Duch k10, Wigor k6
Umiejętności: Rzucanie: k8, Spostrzegawczość: k10,

Walka: k12
Tempo: 6, Obrona: 8, Wytrzymałość: 5
Ekwipunek: Mundur oficera SS, karabin z bagnetem,
podejrzane papiery

Opętany Rotmistrz Adam Dębołecki
Siła k8, Zręczność k8, Spryt k8, Duch k10, Wigor k8
Umiejętności: Jeździectwo: k10, Rzucanie: k8,
Spostrzegawczość: k10, Strzelanie: k6, Walka: k12,
Zastraszanie: k10
Tempo: 6, Obrona: 10, Wytrzymałość: 7
Uzbrojenie – szabla ułańska (S+k6) obrażeń.
Przewagi: Krzepki, Nawałnica ciosów, Zaprawiony w
walce, Wyjątkowo opanowany, Szybki cios,
Podwójna garda, Imperialny Kontratak
Kontrola: Po zdaniu przeciwstawnego testu ducha
rotmistrz może przejąć kontrolę nad blotką
znajdującą się w promieniu 20 metrów od niego.
Maksymalnie może w ten sposób kontrolować 10
blotek.

Zasady Specjalne:

Z bliska boli bardziej
Spójrzmy prawdzie w oczy: możliwości penetracyjne
pocisku zależą w dużej mierze od jego prędkości. Pocisk
traci prędkość na skutek oporu powietrza. Dlatego też, im
większy dystans, tym mniejsze możliwości przebijania
pancerzy. Co za tym idzie, na średnim zasięgu wartość PP
danej broni zmniejsza się o 2, a na dystansie dalekim o 4.
Pozornie nie zmienia to aż tak wiele, ale reguła najlepiej
funkcjonuje z drugą zasadą opcjonalną.

Głową muru nie przebijesz
No właśnie. Czasami dana pukawka po prostu nie ma szans
zaszkodzić nadjeżdżającemu czołgowi. Są skurczybyki zbyt
twarde, by polować na nie rusznicą ppanc. Dlatego też
zakładamy, że jeśli zmodyfikowana wartość PP pocisku jest
mniejsza niż połowa wartości pancerza celu, to trafienie nie
odnosi efektu. Pocisk po prostu się odbija.

Wykrywanie w czołgu
Możliwości percepcji otoczenia przez członków załogi
czołgu zwykle są znacząco utrudnione. Ciężko dostrzec
zakamuflowane działo, gdy jest się zamkniętym we
wnętrzu stalowego, ciasnego, być może zadymionego
pudła, poruszającego się z dużą prędkością po wertepach,
za jedyny sposób obserwacji mając kilka wizjerów i
peryskop. Nic dziwnego, że pozbawione wsparcia piechoty
czołgi ponosiły zwykle ciężkie straty, szczególnie podczas
walk w mieście. Dostrzeżenie ukrytego celu wymaga testu
Spostrzegawczości, wykonywanego przez dowódcę



maszyny. Obserwacje prowadzone z wnętrza pojazdu
obarczone są modyfikatorem -2, dowódca może wychylić
się przez właz, by uniknąć kary. Naraża się przy tym jednak
na postrzał. Jeśli pojazd porusza się z tempem większym
niż 6, test ten wykonuje się z dodatkowym modyfikatorem
-2. MG powinien pamiętać o innych modyfikatorach
sytuacyjnych: niewielki rozmiar czy kamuflaż celu z
pewnością utrudniają jego wykrycie. Z drugiej strony,
radiowa informacja o pozycji wroga czy sygnały
przekazywane przez pobliskie sojusznicze jednostki z
pewnością ułatwiają wykrycie przeciwnika. Łatwiej też
dostrzec cel, który otworzył ogień.

Walka kolbą
Choć regulamin polowy przewiduje zamontowanie
bagnetu w celu użycia karabinu w walce wręcz, jednak
niekiedy nie ma na to po prostu czasu. Walkę kolbą
karabinu należy rozstrzygać wedle zasad korzystania ze
średniej broni improwizowanej.

Sprzęt

B – Na broni można zamontować bagnet (1 akcja)
BA – Broń Automatyczna
BC – Broń Ciężka
BN – Broń Nieruchoma
D - Dublet
Dw – Broń posiada dwójnóg
SZB – Strzał z biodra (Nieporęczny)

Granaty
Niemcy posługują się granatami tłuczkowymi (których
statystyki znajdują się w podręczniku głównym SWEX).
Polacy używają granatów wz. 33 (statystyki identyczne jak
w przypadku granatów Mk. 67 z podstawki SWEX)

Broń Strzelecka

Zasięg Obr. SzZ WG Strzały S.min. Uwagi

Pistolet VIS 12/24/48 2k6 1 4 8 - PP1, D

Karabinek wz
29.

24/48/96 2k8 1 9 5 - PP2

Karabin
ppanc. wz. 35

50/100/200 2k10 1 22 4 -
PP3, BC, BN,

Dw
Browning wz.

28
24/48/96 2k8 3 20 20 k6

PP2, BA, Dw,
SZB

MP 28II 12/24/48 2k6 3 9 32 - PP1, BA

MG-34 30/60/120 2k8 3 26 75/250 k8
PP2, BA, Dw,

SZB

Działa

Broń Zasięg Obrażenia Przeł. Wzornik Wybuchu Uwagi

Armata 37mm L47
(AP)

75/150/300 2k10+2 - - BC, PP 4

Armata 37mm L47
(HE)

75/150/300 3k6-2 - mały BC, PP 1

Armata 75mm L10
(AP)

75/150/300 3k10 1 - BC, PP 4

Armata 75mm L10
(HE)

75/150/300 3k8 1 średni BC, PP 1

Armata 150mm sIG
(AP)

100/200/400 5k10 2 - BC, PP 8

Armata 150mm sIG
(HE)

100/200/400 4k10 2 duży BC, PP 5



Czołgi
Panzer 38(t)
Przyspieszenie/Maksymalna Prędkość: 5/13;
Wytrzymałość:16/15/14 (4/3/2)
Załoga: 4
Uwagi: Gąsienicowy, Ciężko opancerzony
Uzbrojenie: 1x 37L47 (40AP, 30HE), 2xMg37(t) (traktować
jak Mg34)

TKS
Przyspieszenie/Maksymalna Prędkość: 5/13;
Wytrzymałość:12/12/11 (2/2/1)
Załoga: 2
Uwagi: Gąsienicowy, Wbudowana Broń, Ciężko
opancerzony
Uzbrojenie: Karabin maszynowy wz. 25 Hotchkiss
(statystyki jak Browning M1919 z podstawki SWEX)

Działa
Mimo mnogości typów i rozmiarów, wszystkie wymienione
poniżej działa wykorzystują analogiczne reguły. Wszystkie
działa mają przypisaną liczbę członków załogi. Każdy
brakujący załogant zwiększa bazowy czas przeładowania

o jedną akcję. Większość dział posiada płytę pancerną,
której zadaniem jest ochrona obsługi przed ostrzałem
wroga. Traktuje się ją jako ciężki pancerz i w związku z tym
samo działo zniszczyć można jedynie bronią cieżką. Jeśli
celem ataku  jest załoga, należy pamiętać że płytę pancerną
należy traktować jak całkowitą osłonę przed atakami z
przodu. Jeśli celem ataku będzie działo, to należy przyjąć,
że ma tyle Wytrzymałości, ilu bazowych członków załogi +1
(to duże uproszczenie, ale sprawdza się w grze). Ponadto,
płyta pancerna to pancerz o wartości 3.

7,5 cm leichtes Infanteriegeschütz 18
Uzbrojenie: 75L10
Załoga: 6
Płyta Pancerna: tak
Mobilny: tak

15 cm schweres Infanteriegeschütz 33
Uzbrojenie:  150mm sIG
Załoga: 6
Płyta Pancerna: tak
Mobilny: tak









pan tumski 
SAVage worlds of

solomon Kane
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Nie taki Solomon straszny, jak go malują
Niniejszy scenariusz przeznaczony jest do gry "Savage
World of Solomon Kane", jednego z settingów stworzonych
na popularnej mechanice Savage Worlds, który wciąż nie
doczekał się polskiej wersji językowej. Oparte o prozę
Howarda uniwersum Solomona Kane'a, to znany z naszej
historii siedemnastowieczny świat, okraszony czarną magią
i nadnaturalnymi istotami czyhającymi na ludzkie życia i dusze.
Postaci graczy wcielają się w pochodzących z różnych zakątków
świata wędrowców, których życiowym celem - z różnych przyczyn
- jest walka z siłami zła.

Akcja "Pana Tumskiego" rozgrywa się wczesną jesienią
1608 roku w Polsce, w okolicach Łęczycy. Rzeczypospolita
Obojga Narodów u progu XVII stulecia jest jednym z naj-
większych mocarstw Europy, targanym konfliktami wewnęrznymi
i wojnami z sąsiadami i konfliktami wewnętrznymi. Z jednej
strony to kraj tolerancji religijnej i swobód politycznych, a z drugiej
zabobonów i ksenofobii. Uprzywilejowana część społeczeństwa,
może niemal wszystko, dysponuje własnymi siłami zbrojnymi,
niekiedy wprost armiami, a nawet wybiera swoich monarchów.
Powszechnie mawia się, że szlachcic na zagrodzie równy
wojewodzie. Jeśli zaś do tego wszystkiego dodamy
powszechną wiarę w wiedźmy, upiory, topielice, czarty z
piekła rodem oraz małe, ukryte w leśnej głuszy osady, do
których nigdy nie dotarł znak krzyża, otrzymamy obraz
krainy, którą przemierza właśnie Twoja drużyna.

Jeśli nie dysponujesz settingiem  "Savage World of Solomon
Kane", a lubisz sarmackie klimaty, choćby jako odskocznię
od innych dzikich światów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
poniższą przygodę rozegrać na zasadach z podręcznika
Savage Worlds Edycja Polska.

Tańcowały dwa Michały
Michałów Zarębskiego i Skórczyńskiego łączyło wiele,
począwszy od wspólnego imienia, poprzez zamiłowanie do
koni, wypitki i bitki, a na miłości do panny Rosińskiej
skończywszy. Obydwaj uparci, honorowi, niezbyt zamożni
i porywczy, byli sobie niczym bracia. W pogoni za
bogactwem i wojenną sławą zapędzili się z armią kanclerza
Zamoyskiego do odległej Mołdawii, gdzie po zwycięskiej
bitwie pod Cecorą zdecydowali się czas jakiś pozostać 
w polskim regimencie. Tak zaczęły się ich nieszczęścia.

Po jednym z podjazdów na tereny wroga, obydwaj dostali się do
tureckiej niewoli. Początkowo nie byli traktowani źle, ale gdy
okazało się, żę nikt nie kwapił się z ich wykupieniem, ich
codziennością stały się łańcuchy i bicz rwący koszulę wraz z ciałem.
Każdy z nich starał się radzić sobie na swój sposób. Zarębski
modlił się żarliwie do Boga o wybawienie z opresji,
zdesperowany Skórczyński zwrócił się o pomoc do diabła,
a ów, jak to się czasami zdarza, odpowiedział.

Trzeba przyznać, iż Michał Skórczyński tanio duszy nie
sprzedał, zażądał nie tylko wolności, ale także bogatych
łupów, powodzenia w interesach, zdrowia i kobiety o której
marzył. Cena była jednak adekwatna, gdyż po równo
dziesięciu latach szlachcic miał trafić do piekła nie tylko
duszą, ale i ciałem, a w dodatku musiał to zrobić po
dobroci.

Szlachcic rychło wyswobodził się z niewoli, a po niespełna
miesiącu przybył po swego kompana. Nim wrócili w ro-
dzinne strony, Zarębski dorobił się kilku ran i wojennej
sławy, a Skórczyński koneksji i niemałej fortuny. Każda
inwestycja Skórczyńskiego zwracała się z nawiązką 
w mgnieniu oka. Nim minęły dwa lata szlachcic został
właścicielem wsi Niwki, która szybko stała się przysłowiową
kurą znoszącą złote jaja. Pan Michał ożenił się i został ojcem
dwójki dzieci, z roku na rok był coraz bogatszy. Choć 
z pozoru nie miał zmartwień, szybko przybywało mu siwych
włosów, stał się nerwowy i mruliwy.

Gdy panna Maria Rosińska została panią Skórczyńską, Zarębski,
który nigdy nie przestał jej kochać, ruszył za sławą i łupami tam,
gdzie była wojna, najpierw na Ukrainę, a potem do Inflant. Gdy
wrócił nie był już tym samym człowiekiem, nie stronił od mocnych
trunków, a jego szabla stała się postrachem całej okolicy.

Pewnego razu, gdy panowie szlachta wspominając dawne
dzieje wypili więcej wina niż powinni, Zarębski zaczął żalić
się swoją niedolę, a wówczas pod przysięgą milczenia
Skórczyński wyznał mu sekret, który leżał mu na sercu.
Zarębski nigdy nikomu o tym nie powiedział, ale nigdy też
nie wybaczył Skórczyńskiemu losu jaki zgotował kobiecie,
którą obydwaj kochali.

Im więcej czasu mijało, tym bardziej desperacko Michał
szukał sposobu na ocalenie, jednak dziesięć lat minęło jak
z bicza strzelił. Skórczyński ani myślał dobrowolnie oddać
się do dyspozycji diabła, ale w piekle rachunki muszą się
zgadzać, czart zawsze znajdzie sposób na odzyskanie
długów, a odsetki będą spore. Nie inaczej było tym razem.

Do Łęczycy przybył piekielny wysłannik, rzec by można
czarci windykator. Gdy Michał Skórczyński odmówił
wypełnienia postanowień cyrografu, diabeł postanowił mu
zgotować piekło na ziemi, odebrać wszystkie bliskie mu
osoby i rzeczy. Pierwszy na jego liście znalazł się Michał
Zarębski.

Nakłonienie szlachcica do urządzenia zajazdu dawnemu
przyjacielowi nie wymagało wiele wysiłku, obyło się nawet
bez magicznych sztuczek. Ot wystarczyło kilka umiejętnie
podszepniętych słów, które nawet nie do końca były
kłamstwami. 



Zarębski z kilkoma kozakami złożył niezapowiedzianą
wieczorną wizytę w Niwkach, od ostrych słów do
pierwszego wystrzału minęło ledwie kilka minut. Choć
powiada się, że "człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi", z pewnością
nie dotyczyło to tej, która dosięgła serca Zarębskiego.

Siedem chudych lat
Podczas pobytu w Łęczycy, do uszu bohaterów dotrą
niepokojące opowieści, wskazujące na działanie sił
nadnaturalnych. W ciągu ostatniego półrocza znajdującą się
nieopodal wieś Niwki dotknęło więcej nieszczęść niż Egipt biblijnych
plag. Gradobicia, pożar, plaga gryzoni, a nade wszystko nieszczęśliwe
wypadki. Jakby tego było mało, powódź zalała tylko wieś Niwki, a
jednej nocy ze wsi uciekły wszystkie zwierzęta, a te którym się nie
udało, pozabijały się. Doszło do tego, że ludzie uznali wieś za
przeklętą mówiąc o niej, na wszelki wypadek wolą się przeżegnać.

Dla walczących ze złem wędrowców wydarzenia te
powinny być wystarczającą zachętą do podjęcia działań.
Jeśli jednak Twojej drużynie trudno zdecydować się na działanie ze
szlachetnych pobudek, dorzuć na zachętę pękatą sakiewkę
dukatów, którą wojewoda łęczycki wyznaczył jako nagrodę za
zlikwidowanie problemu. W ostateczności po drużynę mógł posłać
nieżyjący już brat Jerzy (patrz niżej), który był krewnym, albo
przyjacielem jednego z bohaterów.

Łęczyca to spore miasteczko, w którym prężnie rozwijają
się rzemiosło i handel. Pierwszych informacji zasięgnąć
można w karczmach, na bazarze, czy u miejskich
pachołków. Zdany test Wypytywania o PT (poziomie trudności)
4, lub zaangażowanie graczy w rozmowy z mieszkańcami pozwoli
dowiedzieć się następujących rzeczy:

- Wieś Niwki dotknęło w ostatnim czasie wiele
nieszczęść. Na wiosnę rzeka Liswarta wylała przynosząc
wielkie straty, latem susza zniszczyła plony, a całości
dopełniła plaga szczurów w tamtejszych spichlerzach.
Dwukrotnie doszło do pożarów, za pierwszym razem
piorun uderzył w stodołę, a za drugim w jednej z chałup
zaprószył ogień. Było gradobicie, wściekły pies pogryzł
na śmierć dziecko, a miesiąc temu jednej nocy padła
przeszło połowa zwierząt we wsi.
- Niektóre z tych zdarzeń miały podłoże
nadnaturalne. W czasie powodzi zalaniu uległy tylko
tereny wokół Niwek, gdyż tylko tam deszcz lał bez
przerwy przez przeszło dwa tygodnie, okoliczne wsie
ucierpiały minimalnie. Jednej nocy ze wsi uciekła do
lasu większość zwierząt, a te którym się to nie udało
zabiły się, tłukąc łbami w ściany, albo dusząc się na
postronkach jeśli były przywiązane. Jedynie część
zwierząt, które uciekły udało się odnaleźć, bowiem
reszta padła łupem wilków, albo zdechła 
z wycieńczenia.

- Właścicielem wsi i jej okolic jest Michał Skórczyński,
weteran wojen z Turkami, jego los też nie oszczędza.
Wiosną w czasie powodzi utopiła się jego córka, żona
postradała rozum i niewiele później odebrała sobie
życie. Syna szlachcica kopnął koń i nie wiadomo, czy
chłopak będzie kiedykolwiek chodził.
- Dominikanie z łęczyckiego klasztoru byli w Niwkach
zbadać sprawę, nie dość jednak, że niczego nie znaleźli,
to w drodze powrotnej jeden z nich zadławił się na
śmierć podczas wieczerzy w karczmie w Ługach.
- Michałowi Skórczyńskiemu ktoś spokojnego życia
pozazdrościł  i urok nań rzucił. Sam szlachcic wiary temu
nie daje, ale ani chybi jakaś wiedźma raz po raz
nieszczęścia sprowadza.
- Wojewoda łęczycki wyznaczył nagrodę za rozwikłanie
problemu w Niwkach. Suma jest nie do pogardzenia,
szkopuł w tym, że nie do końca wiadomo co należałoby
zrobić.

Kolejnych informacji zasięgnąć można u urzędników i miejscowej
szlachty. PT testu Wypytywania wynosi tym razem 6, ale można go
obniżyć do 4 odpowiednio wręczając urzędnikowi łapówke, albo
rozmawiając ze szlachcicem po wspólnym wypiciu dzbana wina:

- Skórczyński pochodzi z niezbyt zamożnej rodziny, ale
obłowił się na wyprawach wojennych przeciwko Turkom
i na Ukrainie. Człek to prawy, honorowy, choć od ludzi
nieco stroni.
- Szlachcic swoje w życiu już wycierpiał, był w niewoli
tureckiej. Nim wyruszył na Turków, był skory do gorzałki,
zwady i krotochwili. Gdy wrócił z wojny stał się posępny
i mrukliwy, choć w zycou mu się wiodło jak nigdy dotąd.
- Skórczyński miał przyjaciela, Michała Zarębskiego,
charakternika i pijanicę, który niejednemu
miejscowemu szablą w oczy zaświecił. Razem się
wychowali, razem wojowali, razem byli w niewoli 
i razem z niej wrócili. Jeden za drugiego nie raz i nie dwa
karku nastawiał. Ale jakiś rok temu doszło między nimi
do zwady, której powodu nikomu żaden z nich wyznać
nie chciał. Zaś pół roku temu Zarębski ze swoimi
kozakami najechał Niwki i oberwał kulę prosto w serce.
Sługę, który strzelał Skórczyński obił nahajem i z dworu
wyrzucił. Biedaczysko miał pecha, bo wpadł w ręce
kozaków Zarębskiego...
- Zarębski niejednemu zaszedł za skórę, ale co by o nim
nie mówić zbójem nie był, a swoich łotrów krótko
trzymał. Po śmierci szlachcica kozacy nie poszli w roz-
sypkę, trzymają się razem i sieją popłoch w okolicy.
Pewnie niebawem przyjdzie na nich kryska, bo Adam
Sędziwój Czarnkowski, wojewoda łęczycki już wyznaczył
nagrodę za ich łby, nie na tyle wysoką, aby się za nimi
szlachta po bezdrożach uganiała, ale jak się komu
nawiną, to z życiem ani chybi nie ujdą.



- Za młodu Zarębski i Skórczyński do jednej panny
cholewy smalili. Dostała się temu drugiemu, ale
białogłowa skutecznie targnęła się na własne życie.
- Pan Skórczyński do kościoła zbyt często nie chadzał, 
w Boga wierzył, ale do klechów miał obrazę jakąś. Nic
tedy dziwnego, że jak tylko problemy się w Niwkach
zaczęły, to dominikanie z Łęczycy ochoczo mu wizytę
złożyli. Niczego podejrzanego jednak nie znaleźli, a jeden z nich
przekręcił się jak do klasztoru wracali.

Drużyna może złożyć wizytę w łęczyckim klasztorze, gdzie
przebywa jeden z dwóch mnichów, którzy odwiedzili
Michała Skórczyńskiego. Niewielki datek na miejscowy
przybytek pozwoli spotkać się z bratem Wojciechem, który
dość skwapliwie opowie o wydarzeniach sprzed trzech
miesięcy:

- Niwki to jedna z najbogatszych wsi w okolicy Łęczycy,
toteż pogłoski o nieszczęściach, które spadły na
mieszkańców, dość szybko dotarły do zakonników. Jako
że licho nie śpi, przeor zdecydował się wysłać dwóch
braci – Wojciecha i Jerzego – aby sprawdzili czy w oko-
licy nie ma śladów wiedźmy albo innych diabelskich
sługusów. Nagroda wyznaczona przez wojewodę
łęczyckiego zbiegała się w czasie z decyzją przeora
zupełnie przypadkowo.
- Zakonnicy dotarli na miejsce bez żadnych problemów.
Kilku bojaźliwych parafian ostrzegało, że pan
Skórczyński jest niezbyt pobożny, ale szlachcic przyjął
mnichów z otwartymi rękoma, ugościł, oprowadził po
domostwie i sam nalegał aby poświęcić każde
pomieszczenie, a nawet obejście.
- W Niwkach wiele osób zostało okaleczonych lub
zmarło nagłą śmiercią. Choroby, nieszczęśliwe wypadki,
zwady. Mimo to dominikanie nie znaleźli na miejscu
żadnych śladów magii, ani pogańskich obrzędów, nikt
też nie przejawiał znaków opętania, czy choćby lęku
przed krzyżem świętym.
- Pan daje i odbiera, może skoro Michał Skórczyński miał
siedem lat tłustych, to teraz czeka go siedem lat
chudych. Siedem lat biedy i cierpienia, siedem lat próby.
- W drodze powrotnej bracia zatrzymali się w karczmie
w Ługach. Przy wieczerzy raz jeszcze omawiali całą
sprawę, wówczas brat Jerzy zakrztusił się kością z kur-
czaka i mimo natychmiastowej pomocy udusił się przy
stole.

Jeśli postaci graczy zachowywały się życzliwie i jak na
pobożnych ludzi przystało albo nastraszyło mnicha (test
Zastraszania PT 6), brat Wojciech doda coś jeszcze. Tuż
przed śmiercią brata Jerzego ogień w palenisku w karczmie
gwałtownie podskoczył, a potem przygasł. Zdawało mu się,
że Jerzy coś zauważył, chciał mu coś powiedzieć, ale nie

zdążył. Już po pogrzebie Wojciech spędził wiele czasu,
szukając jakiegokolwiek opisu podobnych wydarzeń
i znalazł w podaniach ludowych, na które powołać się nie
może, bo są pogańskie. Ten ogień to był znak, że w pobliżu
jest diabeł.

Micha Mnicha
Od trzech miesięcy taką właśnie nazwę nosi znajdująca się
w Ługach karczma, w której ducha wyzionął brat Jerzy. 
Z zewnątrz przybytek ów nie prezentuje się najlepiej: błoto,
kurze łajno, smród z wychodka i upity do nieprzytomności
jegomość nie są najlepszą wizytówką. Tak się jednak składa,
że Ługi znajdują się dzień drogi od Łęczycy w stronę Niwki,
a „Micha Mnicha” to najokazalsze spośród wszystkich
zabudowań we wsi.

Wnętrze karczmy może okazać się miłą niespodzianką:
solidne dębowe ławy, kominek dający sporo ciepła,
przyjemny zapach dobiegający zza szynkwasu, a całości
dopełnia staruszek grający na cytrze. Izba jest całkiem duża
i schludna. Są też inni goście, wokół których krząta się
ochoczo karczmarz, grupa kilkunastu szlachciców
bawiących się w najlepsze – sądząc po ich stanie – od kilku
dni. Większość z nich ledwie trzyma się na nogach, krzyczą,
śpiewają, czasami ktoś zamacha gniewnie szablą lub
wystrzeli z pistoletu. Od razu widać, który z nich ma
największy posłuch i... najzasobniejszą sakiewkę. Wysoki,
postawny szlachcic z długim czarnym wąsem, w bogato
zdobionym kołpaku i karmazynowym kontuszu i złotym
żupanie jest w centrum uwagi i każdy z biesiadników stara
mu się przypodobać.

Dołączenie się do wspólnej biesiady – o ile gracze mają na
to ochotę – będzie możliwe. Jeśli postaci graczy  pochodzą
z innych krajów, szlachta polska nie omieszka drwić z ich
strojów, języka, zwyczajów, czy kuchni. Jednocześnie
panowie bracia są dość czuli na swoim punkcie, zwrócenie
im uwagi, że zachowują się zbyt głośno, czy są zbyt pijani,
jest najprostszym sposobem na zwadę. Każdy z Polaków
chętnie stanie do pojedynku czy bójki. O ile zranienie go
nie stanowi żadnego problemu, o tyle zabicie przeciwnika
może ściągnąć  na drużynę nie lada kłopoty.

Oto czego można dowiedzieć się w karczmie:

- Do Niwek jest raptem kilka godzin drogi, jeśli wyruszy
się o świcie, po południu będzie się na miejscu.
- Biesiadujący o Skórczyńskim wypowiadają się różnie,
wszyscy go znają, część uważa go za ponuraka, inni za
bohatera. Większym mirem cieszył się wśród nich
świętej pamięci Zarębski. Skórczyński nikomu nie wadzi,
ale kilku spośród biesiadników pewnie chętnie
położyłoby rękę na jego włościach.



- Panowie bracia biesiadują tu już przeszło tydzień,
specjalnej okazji nie ma, ale towarzystwo zacne, a i
mecenas tej zabawy, jegomość Tumski, nie jest tutaj bez
znaczenia.
- Sam Tumski bawi się wybornie, sakiewkę ma
wypchaną złotem, dworuje sobie z współbiesiadników,
ciekawie podpytuje wędrowców o wieści ze świata, o
sobie mówi nie za wiele. Ot, ma w Łęczycy interes do
załatwienia i wygląda na to, iż jeszcze trochę mu zejdzie,
choć rodzina pewnie się niecierpliwi.
- Karczmarz zapytany o pana Tumskiego nie jest zbyt
rozmowny, ale nieco przyciśnięty (udany test
Zastraszania PT 4) lub przekupiony wyzna, iż od końca
zimy szlachcic jest tu częstym gościem.

Jeśli bohaterowie głośno zaczną dopytywać się karczmarza 
o wieczór, kiedy brat Jerzy zadławił się na śmierć, ów przerazi się
nie na żarty, a potem chwilę później ogień w palenisku gwałtownie
wystrzeli w górę i przygaśnie (Spostrzegawczość PT 4). Zapytany na
osobności opisze wydarzenie, dodając, że w karczmie bawiła
wówczas ta sama grupa szlachciców co teraz.

Wsi przeklęta, wsi wesoła
Następnego dnia bohaterowie bez przeszkód powinni
dotrzeć do wsi. No, prawie do wsi. Niespełna  kilometr
przed Niwkami, gdy zza lasu wyłonią się chłopskie chałupy,
a za nimi wodać już będzie dworek szlachecki, postacie
graczy dostrzegą sylwetki trzech kozaków, którzy właśnie
zakończyli łowy. Ich „łupem” padła młoda dziewczyna ze
wsi, którą ciągną w stronę pobliskiego stogu siana. Zanim
rozegra się ta scena, musisz Mistrzu Gry wiedzieć
o Niwkach jedną dość istotną rzecz.

Przeklęta jest nie tyle miejscowość, co jej właściciel Michał
Skórczyński, który jest niczym Jonasz. O ile tylko istnieje
szansa na to, że może się stać coś złego, bez wątpienia tak
właśnie będzie. Ponadto we wsi i jej okolicy działa nieco
zmodyfikowana zasada Niewinni przechodnie (str. 65
podręcznik Savage Worlds Edycja Polska). Jeśli wynik testu
strzelania, lub rzucania jest negatywny, a na kości figury
wypadła jedynka lub dwójka, trafiony zostaje przypadkowy
przechodzeń, choćby nie znajdował się na linii strzału. Kule
rykoszetują  nawet od małych przedmiotów, noże odbijają się 
w miejscach gdzie logika i prawa fizyki są temu przeciwne. Słowem
człowiek strzela, diabeł kule nosi – i to dosłownie. Im ktoś
bliższy Skórczyńskiemu, tym prędzej oberwie, ale samego
szlachcica zasada ta nie dotyczy.

Wracajmy jednak do nieszczęsnego dziewczęcia i jego dręczycieli.
Kozacy: Semko, Iwan i Mychajo odziani są w nie pierwszej nowości
czerwone szarawary i zielone żupany, a przy pasach mają szable.
Ich poznaczone bliznami oblicza przyozdabiają długie, cienkie wąsy,
a na wygolonych głowach mają zostawione jedynie kosmyki

włosów zwane osełedcami. Dwóch niesie dziewczynę, a trzeci
kilkulitrową beczułkę gorzałki, której niewiele już zostało. Wykonaj
przeciwstawny rzut Spostrzegawczości za kozaków, a jeden z graczy
za drużynę  (od swojego wyniku odejmij dwa, wszak dziewczę
głośno krzyczy). Sukces pozwoli bohaterom zbliżyć się na kilka
metrów, przy przebiciu kozacy będą całkowicie zaskoczeni.

Kozacy są na tyle nietrzeźwi, że drużyna wydaje im się niegroźna,
jednak jeśli dwóch z nich zostanie pokonanych, trzeci padnie na
ziemię i modląc się głośno będzie błagał o darowanie życia.
Oszczędzenie przynajmniej jednego kozaka będzie miało dwa
następstwa:

- Może on podzielić się informacjami dotyczącymi tego co dzieje
się w Niwkach, o ile gracze nie zasięgnęli  języka w Łęczycy.
Oczywiście pominie fakt, ze w okolicy grasuje banda kozackich
zbójów. Jest to jeden z ludzi Michała Zarębskiego, który brał
udział w pechowym zajeździe. Wyzna, że oprócz kozaków 
i Zarębskiego był tam jeszcze jeden szlachcic, który jednakże
nawet nie wyjął broni. Zarębski poznał go w karczmie w Ługach,
a jego rysopis pasuje jak ulał do pana Tumskiego.
- Jeśli choćby jeden kozak zostanie puszczony,
natychmiast wyruszy po swych kamratów, których jest
jeszcze pięciu, aby wziąć odwet za doznane krzywdy 
i upokorzenia. Drużyna spotka się z nimi dopiero
następnego dnia.

Gracze mogą też zadecydować, że kłopoty dziewczyny to nie ich
problem. Wówczas nieszczęsna zginie niezamierzenie uderzona
zbyt mocno przez jednego z kozaków w skroń. Informacja o całym
zajściu dotrze do Niwek po godzinie, a nastawienie mieszkańców
w stosunku do obcych zmieni się z Neutralnego na Nieprzychylne,
lub nawet Wrogie, gdy ktokolwiek zorientuje się, że bohaterowie
mogli zapobiec nieszczęściu. Jeśli dziewczyna zostanie uratowana,
nastawienie mieszkańców będzie Przychylne.

Wieś liczy około trzydziestu chałup i tyleż chłopskich rodzin. Przy
gospodarskich obejściach kręcą się psy, kury i gęsi. W dwóch miejscach
widnieją zgliszcza, pamiątki po niedawnych pożarach,  o których drużyna
słyszała zapewne jeszcze w Łęczycy. Najważniejsze punkty we wsi
to dworek rodziny Skórczyńskich i mały kościółek z plebanią. Czego
bohaterowie mogą dowiedzieć się w Niwkach?

Chłopi
Udany test Wypytywania pozwoli potwierdzić zasłyszane wcześniej
informacje, które - jak się okazuje -  były w stu procentach
prawdziwe. Wszystkie możliwe nieszczęścia spadają na
mieszkańców wsi od pół roku, to samo dotyczy ich pana, do którego
Niwki należą od przeszło dziesięciu lat. Chłopi są pobożni i bojaźliwi,
nie wiedzą dlaczego los się od nich odwrócił. Przebicie w teście
Wypytywania, lub udany test Zastraszania (PT 4) pozwoli
potwierdzić zajazd Zarębskiego, który wcześniej był przyjacielem
Skórczyńskiego oraz fakt, iż pan tych ziem choć łaskawy dla
poddanych, to jednak w kościele często nie bywa.



Ksiądz Stanisław
Pięćdziesięcioletni, korpulentny duszpasterz Niwek zna
Michała Skórczyńskiego od blisko dziesięciu lat, czyli od
czasu, gdy szlachcic zamieszkał we wsi. W przeciwieństwie
do żony nigdy nie był on zbyt pobożny, w ciągu wszystkich
tych lat w kościele zjawił się tyle razy, że można by policzyć
na palcach u rąk, przy czym zdecydowanie częściej bywał
zaraz po ślubie. Małżonka pana Skórczyńskiego była bardzo
pobożna i tak wychowywała swoje dzieci. Pan Michał zjawił
się na plebani po śmierci imć Zarębskiego zamówić mszę
za duszę zmarłego. Wyglądał na zrozpaczonego i nieco
przestraszonego. Miesiąc później prosił księdza o po-
święcenie domostwa, ale po śmierci żony ponownie odwrócił się
od Boga i do kościoła nie chadza. O pana Skórzyńskiego pytali kilka
miesięcy temu dominikanie z Łęczycy, ponoć jednemu z braci
zmarło się, gdy wracali z Niwek.

Dwór Skórczyńskiego
Posesja szlachcica prezentuje się dość okazale. Usytuowany
przy zakolu rzeki Liswarty piętrowy budynek z dwoma
narożnymi wieżyczkami strzelniczymi okolony jest
dwumetrowym murem. Nad bramą wjazdową, która od
rana do wieczora jest otwarta, dzień i noc czuwa
wartownik. Pomieszczenia gospodarcze są schludne, a mie-
szkalne bogato zdobione arrasami, skórami zwierzęcymi 
i bronią. W oczy rzucają się też krzyże i obrazy ze świętymi,
które są w każdym pomieszczeniu. We dworze oprócz
szlachcica jest sześciu hajduków i czworo służących.

Michał Skórczyński ma nieznacznie ponad trzydzieści lat,
jest wysoki, nieco przygarbiony, jakby niósł na barkach
wielki ciężar. Podgolone po szlachecku włosy są niemal
zupełnie siwe, kontrastują z nimi gęste czarne wąsy.
Nastawienie szlachcica do drużyny jest takie jak
pozostałych mieszkańców wsi – Neutralne, ale zmienić
może je epizod z dziewczyną i kozakami. Jeśli bohaterowie
przedstawią siebie jako osoby pobożne, walczące ze złem,
szlachcic zacznie ich postrzegać jako ostatnią deskę
ratunku. Z kolei powołanie się na znajomość z panem
Tumskim spowoduje wrogość szlachcica i wypędzenie
niechcianych gości.

To, jak drużyna zostanie potraktowana, w dużej mierze zależy zatem
od tego jak się zaprezentuje. Służba nie będzie zbyt rozmowna w
kontakcie z postaciami graczy. Skórczyński opowie o tym, co gracze
już wiedzą, a na szczegółowe pytania reaguje nieco nerwowo (test
Spostrzegawczości z przebiciem). Jeśli postaci zdobędą zaufanie
szlachcica, wyprosi służbę i ściszonym głosem opowie im historię,
która nieco odbiega od prawdy. 

Niespełna rok temu żona szlachcica zapadła na śmiertelną
chorobę, nie pomagali medycy ani modlitwy, gasła z dnia
na dzień. Gdy nie było już nadziei, pewnego dnia pojawił

się tajemniczy szlachcic obiecujący wyleczenie małżonki.
Skórczyński zgodził się oddać w zamian cokolwiek, a ów
zażądał duszy - i jak się okazało - nie żartował. Zdesperowa-
ny szlachcic zgodził się, ale gdy kilka miesięcy później żona
popełniła samobójstwo po śmierci córki, poczuł się
oszukany i oznajmił, iż zrywa umowę. Wówczas diabeł, czyli
nie kto inny jak pan Tumski, zaczął się mścić.

Być może gracze zauważą, że opowieść szlachcica nie
trzyma się kupy, bo po pierwsze nieszczęścia w okolicy
zaczęły się przed śmiercią pani Skórczyńskiej, a po drugie
nikt nigdy nie wspominał o jej chorobie. Szlachcic
zaproponuje, iż wynajmie drużynę, o ile ta faktycznie
walczy ze złem, a nie tylko się tym przechwala.

Cyrograf
Bohaterowie, w zależności od relacji ze Skórczyńskim, mogą
zdecydować się wstąpić do niego na służbę albo opuścić
wieś. Spotkanie z panem Tumskim zdaje się nieuchronne, bo albo
zastaną go w drodze powrotnej w karczmie “Micha Mnicha”, albo
doczekają zajazdu na dworek, który za kilka dni diabeł poprowadzi
osobiście. Wcześniej jednak upomną się o nich kozacy.

Jeśli choć jeden z kozaków został puszczony wolno, będzie z kamratami
szukał drużyny. Jeśli zginęła cała trójka, pozostali winą za śmierć
kompanów obarczą mieszkańców wsi, ale i wówczas przerażeni
chłopi szybko powiedzą kto za tym stoi. Zależnie od tego jaką
decyzję wcześniej podjęła drużyna, atak kozaków nastąpi
w Niwkach, albo nieopodal karczmy Micha Mnicha. Kozacy
są butni, pewni siebie i tylko nieco mniej pijani niż
poprzednio. Jest ich od pięciu do ośmiu – zależnie od tego
ilu z nich bohaterowie oszczędzili wcześniej. Ale nawet jeśli
drużyna będzie miała duże problemy, po kilku rundach 
z odsieczą nadciągną hajducy Skórczyńskiego albo…
kompania Tumskiego.

Boruta Tumski chętnie spotka się ponownie z drużyną 
w karczmie albo w czasie zajazdu dworu w Niwkach,
towarzyszyć mu będzie czterech najwierniejszych
kompanów, jego Diablęta: Babiński, Lisiecki, Rudzki,
Stęszewski. Diabeł nie przyzna się publicznie do tego kim
jest, a diabelskie obelgi będzie zbywał śmiechem i drwiną,
ale jeśli bohaterowie na osobności powiedzą mu, że wiedzą
kim jest, zagra w otwarte karty.

Boruta przedstawi swoją wersję wydarzeń, na którą łatwo
znaleźć świadków i która ma sens. Diabeł zapewni, ze jest
honorowy i chodzi mu tylko o Skórczyńskiego, dręczenie
niewinnych nie sprawia mu frajdy, ale w zasadzie nie widzi
innego wyjścia, chyba, że… drużyna przekona Skórczyńskiego, aby
przestał sprawiać kłopoty i dobrowolnie zgodził się na
wypełnienie tego co przysiągł. W zamian diabeł przysięga,
że syn Skórczynskiego wyleczy się po wypadku i cały



majątek ojca dostanie się jemu. Diabeł kategorycznie
zabrania zabicia samego szlachcica, którego życie należy do
niego.

Jeśli negocjacje zawiodą, Boruta zajedzie ze swoją
kompanią Skórczyńskiego i nie daruje życia nikomu z wy-
jątkiem szlachcica. Pierwszy pod nóż pójdzie ksiądz
Stanisław,  który  schwytany przez sługi diabła, zostanie
stracony pod murami dworku. Drugiego dnia rozpocznie
się polowanie na chłopów z Niwek, którzy całymi rodzinami
zostaną spędzeni do kościoła i spaleni żywcem. Boruta w ten
sposób chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu: zmusić
Skórczyńskiego do posłuszeństwa i pozyskać kolejne Diablęta.
Szlachta towarzysząca diabłu i spełniająca jego nawet
najokrutniejsze rozkazy, jest na prostej drodze do piekła. Czy
bohaterowie podejmą próbę odwiedzenia szlachty od rzezi
mieszkańców, bądź zamordowania księdza?

To czy drużyna będzie obserwować powyższe zajścia ze
szlacheckiego dworu, czy dawno już opuści przeklętą
okolicę, zależy tylko od niej. Dopóki bohaterowie nie
podniosą ręki na Borutę i jego Diablęta, ów nie widzi w nich
wrogów.

Kończ, waść…
Historia ta, zależnie od decyzji graczy może zakończyć się
na kilka sposobów, poniżej kilka prawdopodobnych
rozwiązań, choć Twoi gracze z pewnością znajdą własną
drogę do zakończenia:

- Gracze opuszczają okolicę uznając, że to nie ich
sprawa. Kilka tygodni później dowiadują się o masakrze
w Niwkach, ciała szlachcica nie odnaleziono – uległ w
końcu diabłu i wypełnił przysięgę ratując syna przed
śmiercią.
- Gracze przekonują Skórczyńskiego do wypełnienia warunków
cyrografu. Boruta zabiera szlachcica i odchodzi, młody
Skórczyński szybko zdrowieje, a Niwki staja się miejscowością
jakich wiele.
- Gracze zabijają Skórczyńskiego. Boruta oznajmia
bohaterowi, który zadał śmiertelny cios, że zabrał coś,
co Borucie się należało i teraz sam musi spłacić dług.
Dodaje z uśmiechem, że bohater nie ma dziesięciu lat 
i postaci musi wystarczyć rok dobrobytu, który właśnie
się rozpoczął…
- Gracze wspierani przez Skórczyńskiego i jego hajduków
pokonują Borutę i jego kompanię. Na miesiąc w Niwkach 
i okolicy robi się normalnie, potem przybywa następca
Boruty, a po dłuższym czasie uszu bohaterów dojdą
słuchy o masakrze w Niwkach…
- Klątwa dotyczy Michała Skórczynskiego, a nie jego
włości. Być może gracze podpowiedzą mu, aby opuścił
swoją posiadłość i stał się podobnie jak oni wędrowcem

przemierzającym świat, który za cel postawił sobie
walkę ze złem tak długo, jak sił starczy. Takie rozwiązanie
skazuje szlachcica na samotność, ale daje szansę jego
bliskim na normalne.

Udział wzięli:

Kozacy, hajducy, szlachta polska
Hajducy są jednakowo ubrani i zdyscyplinowani, kozacy
pijani, hałaśliwi i brudni, a szlachta polska pod rozkazami
Boruty niewiele różni się od tych drugich. I choć hajducy
chętniej skorzystają z broni palnej, szlachta będzie rwała
się do pojedynku na szable, a kozacy atakują gromadą, 
z przyczyn praktycznych przyjąłem, że parametry tych
postaci nie różnią się niczym z wyjątkiem zawad i przewag.

Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k4, Wigor k6,
Zręczność k8
Umiejętności: Jeździectwo k8, Odwaga k4,
Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, Walka k8,
Wyśmiewanie k6, Zastraszanie k6
Charyzma: -2, Tempo: 6, Obrona: 6, 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Analfabeta (kozacy), Chojrak (kozacy,
szlachta), Honorowy (szlachta), Lojalny (hajducy),
Odszczepieniec (kozacy), 
Przewagi: Dla kurażu (kozacy, szlachta)
Sprzęt: szabla (Si+k6), kindżał (Si+k4), pistolet
skałkowy (2k6+1) – tylko w czasie drugiego
spotkania

Michał Skórczyński, szlachcic polski
Wysoki, przygarbiony, niebieskooki trzydziestolatek o siwych
włosach i czarnych wąsach. Ubrany w dobrej jakości żupan i żupan
w przypadku zajazdu ubiera kolczugę i misiurkę. Mrukliwy, ponury
i powściągliwy, dobry dla służby, jego czułym punktem jest syn.

Cechy: Duch k8, Siła k8, Spryt k6, Wigor k8,
Zręczność k6
Umiejętności: Jeździectwo k8, Odwaga k8,
Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, Walka k10,
Wyśmiewanie k6, Zastraszanie k6
Charyzma: +2, Tempo: 6, Obrona: 8, 
Wytrzymałość: 6(8)

Zawady: Jonasz, Uparciuch, Zobowiązanie
Przewagi: Baczność!, Garda, Nerwy ze stali,
Szlachcic, Urodzony przywódca
Sprzęt: pistolet skałkowy (2k6+1), szabla (Si+k6)



Boruta Tumski, diabeł polski
Na co dzień jowialny, pogodny szlachcic o czarnej
podgolonej czuprynie i długich wąsach jest sługą piekieł.
Kołpak na jego głowie skrywa rogi, a żupan diabelski ogon.
Boruta nie jest złośliwy, lubi ludzi i bardzo ceni sobie ich
towarzystwo i… dusze. Jego kompanię stanowi  dziesięciu
szlachciców (możesz skorzystać ze statystyk kozaków),
utracjuszy którzy są na prostej drodze do piekła oraz cztery
Diablęta wierni służący, którzy życie na ziemskim padole
mają już za sobą, a bywają tu jedynie gościnnie ze swym
panem.

Cechy: Duch k10, Siła k10, Spryt k10, Wigor k10,
Zręczność k8
Umiejętności: Hazard k10, Jeździectwo k6, Magia
k10, Odwaga k10, Przekonywanie k10, Skradanie k6,
Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, Walka k12,
Wiedza (okultyzm) k12+2, Wiedza (zwyczaje polskie)
k10, Wyśmiewanie k10, Zastraszanie k12
Charyzma: +6, Tempo: 8, Obrona: 10, 
Wytrzymałość: 8
Sprzęt: szabla husarska (Si+k6+1)
Zawady: Honorowy, Mściwy, Uparciuch,
Przewagi: Charakterny, Charyzmatyczny, Garda,
Krzepki, Nerwy ze stali, Niezwykle zamaszyste cięcie,
Opanowany, Podwójna garda, Szlachcic, Zamaszyste
cięcie, Zdolność nadnaturalna (Magia),

Zdolności specjalne:
Cyrograf –diabeł ma wszelkie piekielne
pełnomocnictwa do zawarcia umowy w ramach
której w zamian za duszę może spełnić niemal każde
życzenie.
Diabeł polski – Boruta zachowuje się jak typowy
szlachcic polski, ceni sobie odwagę, brawurę i dobrą
zabawę. Diabeł ponosi wszelkie konsekwencje
egzorcyzmów tylko jeśli przeprowadzane są przez
katolików.
Diablęta – raz w ciągu każdej pełni księżyca może
przywołać jednego ze ślepo mu posłusznych
piekielnych upiorów zwanych Diablętami. Mogą oni
zostać na ziemi, aż do zniszczenia ich ciał, albo do
odesłania ich przez Borutę do piekła.
Nieśmiertelny - po zabiciu jego cielesnej powłoki
odradza się ponownie w piekle.
Przerażający - każdy kto zobaczy rogi, ogon i żarzące
się oczy diabła musi wykonać test Odwagi.
Sługa piekieł – Boruta choć dysponuje pewną
swobodą swych poczynań, musi być posłuszny swym
mocodawcom.
Moce: Bariera, Odbicie, Pocisk, Rozproszenie, Strach,
Władca marionetek, Zaciemnienie

Diablęta: Babiński, Lisiecki, Rudzki, Stęszewski
Rękodajni Boruty, którzy nie porzucą służby nawet „po
śmierci” diabła. Mają srogie, bezlitosne oblicza i takież są
ich czyny. Ślepo posłuszni diabłu. Mają blade oblicza i pod-
krążone, nieco szkliste oczy, na pierwszy rzut oka sprawiają
wrażenie jakby byli chorzy, albo na kacu. Mogą jednak
ukazać swoje prawdziwe oblicze, wówczas w ich oczach
odbija się piekielny ogień, a skóra staje się szara jak 
u trupów.

Cechy: Duch k8, Siła k8, Spryt k6, Wigor k8,
Zręczność k8
Umiejętności: Hazard k6, Jeździectwo k8, Odwaga
k12, Przetrwanie k8, Spostrzegawczość k8, Strzelanie
k8, Tropienie k8, Walka k10, Wypytywanie k4,
Zastraszanie k8
Charyzma: Tempo: 6, Obrona: 7, 
Wytrzymałość: 8

Zawady: Brzydal, Krwiożerczy, Lojalny, Mściwy,
Przewagi: Bez przebaczenia, Błyskawiczny refleks,
Charakterny, Dobywanie, (Grad ciosów), Nawałnica
ciosów

Cechy Specjalne:
Nieśmiertelny – po zniszczeniu ciała Diablęta zostają
odesłane do piekła, gdzie odradzają się ponownie
Nieumarły - +2 do Wytrzymałości, +2 do wyjścia z
Szoku, 
Sługa piekieł – Diablęta choć dysponują pewną
swobodą swych poczynań, są całkowicie posłuszne
Borucie.
Sprzęt: pistolet skałkowy (2k6+1), szabla (Si+k6)
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Gambit w Geo-9

- Co wiecie o Geo-9? – gładka twarz korporacyjnego
urzędasa wydawała się wykuta z kamienia.
- Eclipse, Ash, jedna z głównych metropolii.
Rozpieprzone geoterraformery, regres klimatyczny i
spadająca liczba ludności. Przestępczy raj zdominowany
przez Syndykat, ponadsystemowy kartel z dużymi
wpływami we władzach układowych i korporacyjnych.
– Greg, sieciarz i analityk grupy wyrzucił z siebie bez
zastanowienia.

- Widzę, że ma pan rozeznanie w temacie. – Ważniak
skinął głową z uznaniem.
Pułkownik Harzer, szef grupy parsknął:
- Mam. Eksperckie łącze instant z nakładką
optymalizującą na lokalne sieci w promieniu stu
parseków. Do rzeczy panie Ważny, komu mamy
przemówić do rozumu?
- Powoli. Gdybym chciał rozróby, wziąłbym Kocury.

Dzikie Koty. Najemnicy skrzywili się:

- To w czym problem? – warknął Harzer. – Bierz
Sierściuchów, dobrze wyglądają w tri-dee. Pozerka przed
kamerami w czarnych beretach i zaraz wam skoczy kurs
na giełdzie. Trzeba było mówić, że szukacie speców od
PR. 
- Panie pułkowniku, nie potrzebuję zwykłych cyngli czy,
jak to pan mówi, facetów od pi-aru. Jednych i drugich
mam po dużo niższych kosztach. Sporo bierzecie, ale
macie renomę. Szereg ekstrakcji dla Pear Inc. w Cygni
76, oczyszczenie frachtowca „Galmadrin” z cthuloidów
Pożeracza. Dodam, bez strat wśród załogantów.
Wreszcie, śledztwo dotyczące sabotażu w amariańskiej
sferze Dysona..- zleceniodawca na chwię zamilkł. -. W
Geo-9 zaginął nasz człowiek. Odnajdźcie go, o ile nadal
żyje. W szczegóły wprowadzi was nasz rezydent na Ash. 

Zadaniem postaci graczy będzie odnalezienie i ekstrakcja
korporacyjnego pracownika, który zaginął w jednym z miast Ash.
Najemnicy będą musieli wykazać się zarówno umiejętnościami
bojowymi jak i talentami śledczymi. Kiedy z hukiem wejdą między
Syndykat a Infinity, zrozumieją, iż zostali wydymani przez swoich
pracodawców. Dylemat czy pozostać lojalnym, nabierze zupełnie
innego znaczenia, kiedy powietrze zacznie się gotować od wiązek
plazmy.

Zleceniodawca niechętnie powie, dla kogo BG będą pracować,
jednak naciskany poinformuje, iż reprezentuje korporację
Geomedica (link). Próba rozpoznania, czy urzędnik kłamie (a
faktycznie kłamie), wymaga testu Spostrzegawczości (mod. -2,
bowiem korp. jest prawdziwie zimnokrwistym typem). 

Transfer

- Greg, pomóż chłopakom przy sprzęcie. Wszystko
rozpierdolone po hangarze, a za godzinę lecimy. Co
jeszcze robisz? – Harzer, zapakowany w ładunkowy
egzoszkielet, zawisł nad analitykiem. Masywne rury
tworzące klatkę kabiny niemal dotknęły Grega.
- Sekunda szefie, aktualizuję dane o Geo-9.
- Pierdol oficjalne serwisy, nie jedziemy zwiedzać.
- Oficjalne olewam z zasady, to jakaś wikipedia
lokalnych oszołomów. Mapy, plany, gangi, planetarne
korporacje, legendy miejskie… Sporo tego.

Eclipse nie należy może do najbardziej restrykcyjnych
układów - tocząca się wojna sprzyja rozwojowi przemytu, 
a policja systemowa jest skorumpowana - mimo to
najemnicy mogą mieć problem z przewiezieniem broni. Bez
względu na to, czy jest ona legalna, czy też nie, jeśli zostanie
odkryta, będzie zarekwirowana. W tym drugim przypadku
na stałe, a grupa obdarowana pięciocyfrową karą.

Od bohaterów zależy, czy zaryzykują przemyt, w czym może
pomóc odpowiednio wyposażony statek czy chociażby
przewaga Przemytnik. W innym razie na powierzchni Ash
będą musieli zaopatrzyć się w giwery, co nie powinno im
sprawić zbyt wiele problemów, o ile tylko zadowolą się
bronią prochową.

Rezydent – Malcolm Blakeness
Port Vayas Pointpołożony ok. 50 km od Geo-9 może na raz przyjąć
niewiele ponad setkę statków międzyukładowych. Potężny
kompleks hangarów, lądowisk, instalacji przeładunkowych i zauto-
matyzowanych warsztatów zajmuje obszar dużej dzielnicy. Co 
z tego, skoro w chwili obecnej dokuje tutaj ledwie kilkanaście
frachtowców, w większości zresztą pojazdów układowych.
Kosmodrom powoli popada w ruinę, hangary i instalacje pokrywa
rdza, szwankują oświetlenie lądowisk, radiolatarnie i systemy
wspomagające nawigację.

Zapowiedziany przez Harzera rezydent będzie czekał na bohaterów
w hali kosmodromu. Przedstawi się jako Malcolm Blakeness, choć
podobnie jak Harzer nie poinformuje, kogo reprezentuje. Blakeness
to niski, korpulentny człowiek z wiecznie uśmiechniętą nalaną
twarzą. Z wyglądu bardziej przypomina mechanika portowego po
pracy, ale rzecz jasna pozory mylą. Blakenessowi towarzyszy
ochroniarz a kilku innych speców od mokrej roboty zabezpiecza
spotkanie. Malcolm błyskawicznie przejdzie do rzeczy:

- Franz Goriarthy to nasz człowiek, który zaginął kilka, kilkanaście
dni temu. Tak, wiem, nie jestem zbyt precyzyjny, ale Goriarthy
był naszym… Cóż, pracował nieoficjalnie w Geo-9, mniejsza
z tym nad czym i z kim. Kontaktował się sporadycznie i przez
pośredników. Wykonywana przez niego praca wymusiła

http://nemezis.wikia.com/wiki/Vayas_Point
http://nemezis.wikia.com/wiki/Nemezis_Wiki
http://nemezis.wikia.com/wiki/Nemezis_Wiki
http://nemezis.wikia.com/wiki/Geomedica


maksymalne utajnienie i zastosowanie najwyższych procedur
bezpieczeństwa. Ostatni raz kontaktował się z nami 12 dni
temu, a potem kamień w wodę. Mam dla was kilka adresów,
pod którymi bywał Goriarthy i namiar na jego kochankę. Może
to coś pomoże? W kopercie znajduje się karta magnetyczną do
mieszkania Franza i jego hologram.

Adresy przekazane BG to:
- 656/275 Traffic Ave., Upperside – apartament Goriarthy’ego
położony w wielopiętrowej wieży mieszkalnej.
- 4218 Northrop St., Ash Hills – mieszkanie flamy
Goriarthy’ego, Reevy Falavas.
- “Megatona Drink”, klub/knajpa w Podbrzuszu (Slumport)
– Goriarthy był jej stałym bywalcem.

Blakeness zadeklaruje pełną współpracę z BG, ale niewiele
z tego wyniknie. Albo nic więcej nie wie, albo nie chce
przekazać informacji. Nie ma mowy, by BG dowiedzieli się
czegoś więcej o planach pana rezydenta czy jego firmy. W sumie
to nic dziwnego biorąc pod uwagę, że BG zostaną celowo
wystawieni na odstrzał (o czym poniżej).

Intryga Syndykatu
Za wynajęciem bohaterów stoi największa, przestępcza organizacja
w systemie Eclipse – Syndykat, a raczej jego niewielka część, 
Kabuki. Pod tą nazwą kryje się nie tyle klan, co porozumienie tych
z członków Organizacji, którzy zdają sobie sprawę z ogromnych
wpływów Infinity w Syndykacie. Celem Kabuki jest uniezależnienie
się od Starca i choć wydaje się to w obecnej chwili mało możliwe,
to członkowie Syndykatu zdecydowali się działać, chcąc wpierw
poważnie uderzyć w Infinity na Ash. Zdając sobie sprawę, że idąc
na wojnę z wszechwładną korporacją muszą być skuteczni i
bezwzględni, przygotowali zaiste diabelski plan, którego kluczowym
elementem jest właśnie Franz Goriarthy.

Goriarthy był agentem operacyjnym, któremu zlecono
zorganizowanie grup uderzeniowych, mających atakować biura i
instalacje należące do Infinity. Chodziło nie tyle o zaszkodzenie
Infinity, co zwrócenie uwagi korporacji na Franza. Jednocześnie
członkowie Kabuki zainfekowali Goriarthy’ego nanitami, czyniąc z
niego żywą bombę. Dalsze działania miały na celu przekonać
Infinity, że Franz jest wysoko postawionym członkiem Syndykatu,
który posiada cenne dla korporacji informacje. Wszystko po to, by
przekonać Starca do przechwycenia Goriarthy’ego. Kiedy już to się
stanie, nanity zostaną aktywowane, co doprowadzi do rzezi wśród
personelu Infinity.

Plan w założeniu wydawał się stosunkowo prosty i skuteczny,
jednak Goriarthy jest nie w ciemię bity. Kiedy komandosi Infinity
uderzyli na jego siedzibę, zdołał uciec i zaszyć się gdzieś w Geo-9.
Połączył poszlaki i zrozumiał, że z jakiegoś powodu został sprzedany
przez Syndykat, nie jest jednak świadomy, iż w jego ciele znajdują
się miliony nanitów tylko czekających na aktywację. 

Syndykat, wynajmując bohaterów, liczy na to, że niezależni
specjaliści namierzą Goriarthy’ego, a co za tym idzie naprowadzą
na uciekiniera Infinity. Jednocześnie nie zawahają się wysłać swoich
ludzi przeciw wynajętym bohaterom jak i samemu Franzowi, licząc
na to, że spanikowany Goriarthy uzna, że został zdradzony przez
swoich i sam zaproponuje współpracę Infinity. Jeśli wszystko
przebiegnie po ich myśli, przygoda zakończy się nanotechnolo-
giczną katastrofą, której świadkami, a może i ofiarami będą
bohaterowie.

Śledztwo
Tropy, zarówno otrzymane od rezydenta, jak i kolejne, na które
natrafią z czasem bohaterowie prowadzą bohaterów wprost do
Goriarthy’ego. Nie ma co ukrywać - przygoda jest liniowa. Choć
gracze mogą wybierać kolejność zwiedzanych miejsc, w ogólnym
rozrachunku nie zmieni to przebiegu wydarzeń.

656/275 Traffic Ave
Najemnicy z trudem przeciskali się wynajętym samochodem
przez zatłoczone ulice Ash Hills. Śnieżyca i niska temperatura
jakoś nie przeszkadzały miejscowym tłoczyć się na ulicach
niczym termity w kopcu. Przez przydymione okna wynajętego
samochodu można było dostrzec monstrualne wieże Traffic Ave.,
wielkie apartamentowce zamieszkane przez śmietankę Geo-9. 

Meta Goriarthy’ego mieści się w jednym z kilkudzie-
sięciopiętrowych apartamentowców na Upperside. Wieża
mieszkalna Traffic 6 wznosi się przy rozległej Traffic Ave., która
przecina na pół tonące w ferii świateł Upperside. Biznesowa
dzielnica wydaje się być najbezpieczniejszym miejscem w Geo-9. 
I jednym z najdroższych. Utrzymanie apartamentu musiało
kosztować Franza sporo kasy.

Kilkupokojowe mieszkanie znajduje się na dwudziestym piątym
piętrze Traffic 6. Wieża jest monitorowana, posiada własną
ochronę, w tym grupę interwencyjną w pancerzach taktycznych, 
z bronią wojskową. Niemal wszystko jest tutaj zautomatyzowane,
nowoczesne. Na każdym piętrze znajduje się kilka apartamentów,
w większości należących lub wynajmowanych przez lepiej
sytuowanych mieszkańców Geo-9.

Lokal Goriarthy’ego jest wyposażony po spartańsku. Niewiele
nowoczesnych mebli o futurystycznych kształtach, zimne
oświetlenie, a w jednym z pokoi wielki ekran wtopiony w ścianę 
i kilka holowizyjnych rzutników najnowszej generacji. Pełna
automatyka w kuchni i łazience. Słowem – bezpłciowy luksus. 
W mieszkaniu panuje nawet nie tyle porządek, co trudno
stwierdzić, czy ktokolwiek tu mieszka. W jednej z szaf bohaterowie
znajdą starą skórzaną kurtkę, a w niej elektroniczny klucz oznaczony
„MAR 117”. W sypialni, po odsunięciu kilku paneli na suficie można
znaleźć skrytkę, a w niej równowartość 5000 $ (w platynowych
monetach) oraz ciężki pistolet plazmowy Derreyn (2k10+2 obr.).
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W sypialni ukryta jest też większa niespodzianka – ładunek
plazmowy z zapalnikiem radiowym. To pułapka zostawiona przez
szukających Goriarthy’ego agentów (Infinity lub Kabuki, w tej chwili
nie ma to znaczenia). Budynek obserwuje (z naziemnego pojazdu,
lub innego apartamentu w sąsiedniej wieży) agent korporacji, który
odpali ukrytą bombę. Badający apartament bohaterowie mają
prawo do testu Spostrzegawczości. Udany pozwoli im wyczuć
niebezpieczeństwo (intuicja, a może któryś z wszczepów wykryje
fale radiowe emitowane przez nadajnik agenta, przechwyci
komunikację radiową z szefostwem lub po prostu pozwoli dostrzec
przez ścianę ukrytą bombę), każde przebicie pozwoli sprecyzować
zdobyte informacje (kolejno: typ niebezpieczeństwa, dokładna
lokalizacja, położenie agenta Infinity).

Jeśli nie wydarzy się cud, zawodowiec odpali ładunek. Bohaterowie
jednak będą mieli szansę wydostać się z piekła, w które zamieni się
całe piętro. Eksplozja wyrzuci falę plazmy rozgrzanej do
temperatury wnętrza słońca, która przetnie ściany apartamentu
i całej wieży niczym papier. Rozżarzona struga materii zabije

każdego na piętrze i poważnie uszkodzi strukturę wieży Traffic 6. 
Z głośnym jękiem apartamentowiec złamie się w pół i runie w dół
wraz z kilkoma setkami mieszkańców. Dla bohaterów ucieczka
będzie traumatycznym przeżyciem (testy Zręczności czy Wspinaczki
gwarantowane): bieg przez płomienie, przedzieranie się przez
spustoszone wnętrza wieży, a być może ucieczka z zapadającego
się budynku.

Uwaga! Po tak spektakularnym zamachu (tak przedstawią eksplozję
media) z pewnością oddziały Ulicznych Oficerówczy korporacyjne
służby porządkowe zostaną postawione w stan gotowości, patrole
wzmocnione, a w powietrzu zaroi się od pojazdów policyjnych i być
może wojskowych, co może mieć wpływ na dalsze działania
bohaterów.

4218 Northrop St.

Harzer przeprowadził podstawowy test diagnostyczny swego
SPP, sprawdził kontrolkę stanu amunicji i schował toporną,
paskudną broń do podręcznej torby z balistycznego nylonu.
Pozostali najemnicy również nie próżnowali. Greg, zalogowany
do Corteksu, monitorował otoczenie, przejmując kolejne sondy
policyjne. Malenkov przeglądał pospiesznie stan podręcznego
arsenału: granaty z mononićmi, BSP-97, pakiety energetyczne,
monoostrza. Ktoś wyraźnie ich nie lubił.

Ash Hills to dzielnica mieszkalna położona na północy Geo City.
Krajobraz zdominowały niewielkie posiadłości, nadając całemu
kwartałowi charakter starożytnych, ziemskich przedmieść. 
W jednym z niewielkich, lecz całkiem ładnych budynków mieszka
Reeva Falavas – kochanka Goriarthy’ego. Dom to typowa kopuła
Fullera, wewnątrz podzielona na kilka pomieszczeń,
zautomatyzowana, może niewielka, ale optymalnie
zaprojektowana.

Bohaterów powita Reeva – atrakcyjna trzydziestolatka o skandyna-
wskim typie urody prawdopodobnie zaprojektowanym w którejś
z klinik na Bariz. Kobieta po raz ostatni widziała Goriarthy’ego 10
dni wcześniej. Choć zauważyła zdenerwowanie kochanka, to nie
pytała go, co się stało. Nie miało to większego sensu, skoro Franz
nigdy nie zwierzał się jej z tego, co robi, a wszelkie próby rozmowy
na ten temat ucinał w zarodku. Kobieta wie, że Goriarthy zajmował
się czymś nie do końca legalnym. W innym razie dlaczego większość
czasu spędzałby w Slumport – jednym z najbardziej parszywych
obszarów Geo-9?

Od Reevy bohaterowie niewiele się dowiedzą, jednak jej
mieszkanie również jest obserwowane przez agenta (ponownie
którejś ze stron), który powiadomi swoich mocodawców o tym, że
ktoś węszy za Goriarthym. W ciągu kwadransa kilkuosobowa grupa
najemników (opłaconych przez pośredników, dzięki czemu trudno
będzie wytropić, że z akcją ma coś wspólnego Infinity czy Syndykat)
spróbuje sprzątnąć bohaterów. Pozostawiam tutaj wolną rękę
prowadzącemu, choć najlepiej sprawdzi się kilkuosobowy zespół
szturmowy (3-5 operatorów) wspartych przez snajpera (agenta
Infinity lub Syndykatu, lepiej wyszkolonego od swoich ludzi).
Wyposażenie rozmaite, w większości zaawansowana broń palna,
z rzadka plazmowa. Proponuję wyposażyć najemników w pasku-
dne, „brudne” warianty ogólnie znanych broni: strzelby flechette,
karabiny igłowe na wybuchowe lotki, lekkie granatniki na
programowalną amunicję etc. Co prawda starcie na bliskim
dystansie stanie się mordercze, a dom Reevy zmieni się w dymiącą
stertę syntetycznego gruzu, ale przecież ma być głośno i wystrzałowo.

Karabin igłowy Aerrana NG-5 („iglak”) – wredna,
zakazana na wielu planetach broń używana
głównie przez zorganizowaną przestępczość (m.in.
Syndykat). 
Ciężki karabin, pozbawiony jakiegokolwiek
celownika. Każde naciśnięcie spustu
wystrzeliwuje kilkanaście kilkunasto-
milimetrowych pocisków, które metr dalej
rozpryskują się na setkę stalowych igieł
penetrujących najbliższe przeszkody i eksplo-
dujące za nimi. Przerażająca giwera do
oczyszczania korytarzy. Kopie jak muł, ciężka
i niewygodna, ale niezwykle skuteczna
przeciw nieopancerzonym celom. 

Zasięg: 5/10/20, Obrażenia: 6k6, SzS: 5, Cena: 600,
Waga: 8, Strzały: 25, Min. Siła: k8, Uwagi: Automat,
mały wzornik wybuchu, nieporęczna, pancerz
celux1,5.
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Megatona Drink

Stary, odrapany magazyn portowy zdobił wielki neon
przedstawiający uśmiechniętego rekina okolonego kolorowymi
literami, wesoło pobłyskującymi przez śnieżycę szalejącą po
opustoszałych ulicach Slumport. Kilka z nich co rusz gasło 
i zapalało się. Przez ciężkie, stalowe drzwi dochodziło basowe
dudnienie ciężkiej, transowej muzyki. Pułkownik dopalił
papierosa (stary, oldschoolowy nawyk) i kiwnął głową na
swoich ludzi. Pod kurtkami i płaszczami trzasnęły bezpieczniki
ręcznej broni.

„Megatona” to jedna wielka, kiepsko oświetlona hala. Na parkiecie
tłoczą się ludzie tańczący w rytm powtarzalnej, hipnotycznej
muzyki. Barów jest kilka, w tym jeden główny, na samym środku
knajpy. Kilka metrów ponad tańczącymi biegną galeryjki, na których
także roi się od ludzi. Panuje zaduch, by nie powiedzieć smród.

Nawet krótkie rozpytanie (najlepiej wśród personelu, testy
Wypytywania i Zastraszania) pozwoli ustalić, że Goriarthy niemal
codziennie odwiedzał „Megatonę”, lecz od tygodniai go tu nie
widziano. Udany test Wypytywania z mod. -2 lub solidna łapówka
pozwoli bohaterom dowiedzieć się, że Franz prawie zawsze był
widziany z Dannym Forthem - eks-żołnierzem, kaleką wojennym
bez oka i jednej z dłoni.

Forth na pewno pojawi się w knajpie, nie ma większego znaczenia,
czy będzie to miało kwadrans czy trzy godziny po pojawieniu się
bohaterów. Jeśli BG umiejętnie go podejdą (testy Skradania), da się
zaskoczyć i obezwładnić bez większego problemu. W przeciwnym
razie dostrzeże bohaterów w tłumie bywalców i rzuci się do
ucieczki, wtedy też wypatrzą go wysłani na poszukiwanie
Goriarthy’ego ludzie Infinity, łącznie trzech agentów (statystyki
najlepiej wziąć z suplementu Nemezis: Eclipse – dwu zwykłych
agentów i przewodzący im The Blue). Przeciwnicy posiadają topowe
wyposażenie, lekką broń plazmową, stosowne do warunków
pancerze, być może nawet osobiste tarcze energetyczne.

Specom z korporacji również zależy na schwytaniu Fortha żywcem,
toteż skupią się na odstrzeleniu bohaterów. Jako że warunki nie są
zbyt dobre (tłum, półmrok, migoczące światła laserów itp.) wszelkie
testy Spostrzegawczości, Strzelania, Rzucania etc. obarczone są karą
-2. Można też uznać, że każdy nietrafiony strzał, to trafienie w którąś
z postronnych osób.

Co wie Forth? Pochwycony przez BG i odpowiednio potraktowany
wyjawi, że wraz z Franzem (Forth nie wie, dla kogo Goriarthy
pracował, podejrzewa którąś z rywalizujących korporacji)
wynajmował fachowców od mokrej roboty: strzelców,
sabotażystów, fajterów. W ciągu ostatnich dwu miesięcy
przeprowadził z nimi kilka ataków na instalacje Infinity. Od kilku
tygodni współpracował z gangiem Rycerzy ze Starych Doków
w Slumport. Po tym jak Goriarthy zaginął, Rycerze zabarykadowali

się w swojej bazie (stary drobnicowiec), bowiem i na nich ktoś zaczął
dybać. Wszystko wskazywało na to, że Infinity przejęło inicjatywę.

Rycerze ze Starych Doków

Kilka skulonych sylwetek przebiegało, wzajemnie się
ubezpieczając, od budynku do budynku. Najemnicy zostawili za
sobą kilkanaście trupów, „Megatonę” i płonącą pancerkę
Ulicznych Oficerów, których patrol przybył wezwany do
strzelaniny. Czas naglił, wydarzenia ostatniej doby postawiły na
nogi wszystkie służby ścigania w Geo-9, a Goriarthy wciąż
pozostawał nieuchwytny. Harzer zastanawiał się, kto tak
zawzięcie na nich polował. Infinity? A może pracodawca
próbował ich wyruchać? Sprawa była dużo bardziej
zagmatwana niż to się wydawało na początku.

„Peer Gynt” był dawniej jednym z większych drobnicowców na
Ash. Kilkusetmetrowy kadłub napędzany silnikiem fuzyjnym
przemierzał ocean Ash, przewożąc wydobywane na planecie
minerały. Od czasu, kiedy zaczęły padać terraformery, a klimat zrobił
fikołka i rozłożył się jak długi, morza skuł lód, a transport oceaniczny
stracił rację bytu. „Peer Gynt” podobnie jak pozostałe statki utknął
na zawsze w Starych Dokach – zamarzniętym porcie Geo-9. Od kilku
lat był siedzibą miejscowego gangu Rycerzy, typowej bandy
przestępców uważającej się za grupę najemników. Na tle innych
gangów Rycerze prezentują się całkiem dobrze, są w miarę dobrze
wyposażeni (głównie broń palna, kilka sztuk karabinów
plazmowych) i nienajgorzej wyszkoleni. Oczywiście starcie z zawo-
dowcami (żołnierzami Syndykatu czy Infinity) skończyłoby się
masakrą gangerów, ale do uderzeń na niespodziewające się ataku
instalacje Infinity Rycerze nadawali się doskonale. Stąd też Goriarthy
i Forth od dłuższego czasu z nimi współpracowali. Biedne sukinsyny
nie zdawały sobie sprawy, że siłą rzeczy stali się ofiarami intrygi
wymyślonej przez szefów Kabuki.

Po ucieczce Goriarthy’ego i kilku atakach ze strony
(prawdopodobnie) Infinity gangerzy stali się wyjątkowo
paranoiczni. Ich szef, Steelcase – niegdysiejszy cyborg armii Cor,
mający najlepsze lata już za sobą, najchętniej rozwaliłby każdego
obcego, który wszejdzie na ich teren. Jeśli bohaterowie popełnią
jakąś gafę, bardzo łatwo może dojść do strzelaniny. Wówczas
najlepiej by było, aby dorwali przynajmniej jednego gangera
żywcem. Przymuszony powie im, gdzie ukrywa się Goriarthy.

Natomiast umiejętne negocjacje (np. odwołanie się do pomocy
Goriarthy’emu lub chęci dorwania tych, którzy polują na Rycerzy)
pozwoli nawiązać zupełnie poprawne relacje ze Steelcase’em i jego
ludźmi.

Czego bohaterowie dowiedzą się od Rycerzy?:
- W ciągu ostatnich dwu miesięcy Goriarthy wraz z nimi
uderzył na pięć instalacji i biur Infinity na Ash.
- Infinity odczuło boleśnie działanie Franza, toteż
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sprowadziło na planetę dodatkowy kontyngent
najemników.
- Kilka tygodni temu Franz poważnie zachorował, był
osłabiony, poważnie gorączkował, ale w ciągu kilku dni
wydobrzał (do MG: po kolejnym spotkaniu ze swoim
łącznikiem z Syndykatu został zainfekowany
nanowirusem, stając się żywą, nanotechnologiczną
bombą).
- Dokładnie siedem dni wcześniej siedzibę Rycerzy
zaatakowali komandosi Infinity. Steelcase stracił
kilkunastu swoich chłopaków. Franz zdołał uciec,
skontaktował się później ze Steelcase’em. Wedle
cyborga Goriarthy był pewien, że ktoś go sprzedał,
przypuszczał, że jego pracodawca.
- Obecnie Franz ukrywa się na terenie Geo-terraformera
nr 6 (G6) w Slumport.

Hotel Marco Polo
Tajemniczy, elektroniczny klucz znaleziony w mieszkaniu
Goriarthy’ego otwiera apartament 117 w hotelu Marco Polo
(Golden Terrace). BG mogą namierzyć hotel chociażby kierując się
znakami zapisanymi na kluczu (MAR 117) ewentualnie dowiedzieć
się od Reevy, że kilkukrotnie spędziła noc z Goriarthym w Golden
Terrace, gdzie bawili się w kasynach lub „odpoczywali” w Marco
Polo właśnie.

W apartamencie Franz ukrył (koperta przyklejona pod szufladą
biurka, test Przeszukiwania, mod. -2) 7000 $ (w postaci złotych
blaszek) oraz nośnik danych (zakodowany, test Włamywania,
Wyszukiwania lub Wiedzy: Komputery, mod. -4), na którym
znajduje się dokładny plan operacji Goriarthy’ego: lista celów
Infinity, finanse, terminarz, ale także podejrzenia Franza co do
lojalności jego pracodawcy. Goriarthy opisał swą niedawną chorobę
(odpowiedni test Wiedzy lub Leczenia pozwoli ustalić, że objawy
przypominają syndrom odrzucenia instalacji nanotechnologicznej).

Geo-terraformer nr 6

Potężny blok terraformera nr 6 otoczony tuzinem
kominów i wymienników ciepła wznosił się niemal 
w samym centrum Slumport. Niegdyś jego huk zagłuszał
inne odgłosy na terenie dzielnicy, dziś wydaje się
wymarły. Zaledwie z dwu kominów sączy się w niebo
wąska struga pary. G6 umiera, stygnie. Harzer i jego
ludzie bez przeszkód dotarli w jego pobliże i zanurzyli się
w mroczną czeluść industrialnego grobowca.

Jeśli potrzebujesz inspiracji, by przedstawić wnętrze terraformera
przypomnij sobie korytarze „Nostromo” czy zrujnowane fabryki 
w „Stalkerze” (grze lub filmie). Tutaj, pośród ciemności ukrywa się
Goriarthy. Jeśli Steelcase zaufał bohaterom, teraz pomoże im
w skontaktowaniu się z Franzem. W innym razie BG trudno będzie
zdobyć zaufanie przerażonego agenta Syndykatu.

Jeśli wszystko potoczy się po myśli bohaterów, będą mogli
spokojnie porozmawiać z Goriarthym, a potem
zdecydować, co dalej robić. Jeżeli poinformują
zleceniodawcę (zapewne Blakenessa) o odnalezieniu
Franza, ten swoimi kanałami da cynk Infinity o lokalizacji
Goriarthy’ego. BG czeka starcie z komandosami Infinity, 
z góry skazanae na porażkę, bowiem do ataku na
terraformer korporacja przeznaczy kilkanaście pojazdów
latających i naziemnych oraz kilkudziesięciu doskonale
wyszkolonych operatorów. Na tym etapie przygody Kabuki
uda się przekonać Infinity, że Franz jest w posiadaniu
niezwykle cennych informacji, toteż jest dość
prawdopodobne, że Franz trafi w łapy korporacji.

Natomiast jeżeli BG z jakiegoś powodu nie zdecydują się
dokończyć zlecenia (może uda im się dojść, za sprawą
informacji z Marco Polo oraz zasłyszanych od Steelcase’a
wieści, że Franz został zarażony nanowirusem)  i tak jest
prawdopodobne, że agenci Kabuki (i ich najemnicy)
zaatakują BG i odbiją Goriarthy’ego. Starcie w tym wypadku
nie będzie mieć miejsca na terenie terraformera.

Istnieje też możliwość, że Franz nie zaufa bohaterom, 
przestraszony i pewny, że Syndykat go zdradził, sam odda

się w ręce Infinity. 

W każdym bądź razie, o ile tylko korporacja dorwie
Goriarthy’ego Kabuki wyśle sygnał inicjujący i nanowirus
się uaktywni. Sadystyczni MG mogą zechcieć uczynić to
jeszcze przy bohaterach.

Równie dobrze Goriarthy może zginąć podczas ataku
Kabuki lub Infinity ewentualnie z rąk bohaterów
świadomych siły nanowirusa.

Nanowirus
Sygnał uaktywni nanity, które w błyskawicznym tempie
zaczną przekształcać komórki ciała Goriarthy’ego na swoje
podobieństwo, a następnie przekształcą Franza w nanorój.
Z zewnątrz będzie to wyglądało, jakby Goriarthy się
rozpadał w pył. Nanorój zaatakuje każdego w promieniu
kilkudziesięciu metrów, przekształcając kolejne ofiary 
w podobny sposób co Franza. Po kwadransie uruchomi się
protokół samozniszczenia, który wyłączy wszystkie nanity
(mechanizm zabezpieczający).

http://nemezis.wikia.com/wiki/Golden_Terrace


Na rubieży cywilizacji
BEAST & barbarians
marek “mrufon” chrobot 



Wstęp
Scenariusz przeznaczony jest do settingu Beast &
Barbarians, a jego akcja rozgrywa się na Bezkresnym
Oceanie w okolicach Wysp Kanibali. Dobrze by w przygo-
dzie uczestniczyło 3-4 graczy, jeśli jest ich mniej wykorzystaj
okoliczności w jakich zaczyna się pyzgoda, aby wesprzeć ich
siłę bojową bohaterami niezależnymi. Scenariusz jest
prosty i nie wymaga intensywnego myślenia, za to walki
będzie dużo.

No to zaczynamy!
Drużyna znajduje się na karace handlowej, płynącej z wybrzeży
Caldei do Syrantii. Statek należy do kompanii „Minus i Livio”, która
zbija majątek prowadząc interesy z plemionami z Sawanny Kości
Słoniowej. Kompania zawsze zatrudnia liczną grupę zbrojnych, bo
szlaki morskie są niebezpieczne – nietrudno natknąć się na
kariańskich korsarzy, czy piratów z Paluchów. Statek wraca 
z ładownią wypełnioną towarami, a najemnicy i marynarze
zacierają ręce w oczekiwaniu na sowite wynagrodzenie. 

Okręt nazywa się Albatros, jego załoga liczy 60 osób, z czego aż 20
to zbrojni najemnicy z różnych stron świata. Kapitanem jest Bragias,
pierwszy i drugi oficer to Slintus i Velian, bosman nazywa się Arcus,

reszta to szeregowi marynarze. Najemnicy pochodzą z różnych stron
świata, oprócz drużyny są tu Kyrosyjczycy, Cesarscy, Ludzie północy,
Karianie, a nawet dwóch czarnoskórych z plemion Sawanny.

Na statku bohaterowie o ile nie są marynarzami mogą spędzać czas
np. grając w kości, lub siłując się na ręce. Jeśli podczas gier
hazardowych ktoś zostanie złapany na oszukiwaniu może dojść do
bójki. Oszukiwał będzie jeden z Kyrosyjczyków, w razie zwady staną
za nim jego ziomkowie, w tym i marynarze, którzy bez wyjątku
pochodzą z Kyros.

Sztorm!
Któregoś dnia niebo przysłonią ołowiane chmury. Zrobi się momentalnie
chłodno, zerwie się silny wiatr, zacznie zacinać deszcz. Pogoda
pogorszy się w ciągu kilku chwil. Pojawią się sztormowe, krótkie,
ostre uderzenia wiatru i potężne fale. Bohaterowie znajdą się w
samym środku szkwału, jaki zdarza sięr aż na kilka lat. Opisz graczom
istny armagedon: główny maszt pęka wpół, statek w dryfie,
zrefowane żagle, krzyki bosmana, wszyscy mokrzy, zziębnięci.
Skorupka podskakuje na falach. Najpierw dzieje się bardzo dużo 
i bardzo szybko, a potem rozpoczyna się mozolna walka o przetrwanie.
Nie wiadomo dokąd sztorm gna okręt, dzień miesza się z nocą, 
a piekło nie ma końca.



Tak potężnego sztormu nie pamiętają nawet wilki morskie,
a co dopiero drużyna. Bohaterowie może i powinni
pomagać marynarzom, tak przygotowując statek do
sztormu (wiązanie sprzętu na pokładzie, refowanie żagli)
jak i później podczas walki z żywiołem, jednak czy poradzą
sobie w takich warunkach? Niech każdy z graczy wykona
test Wigoru poziom trudności 6 (4 jeśli ktoś posiada
Żeglowanie). Wynik testu ma obrazować w jakim stopniu
drużyna była w stanie pomóc załodze: każdy sukces to +1,
porażka -1, przebicie (niezależnie od ich ilości) to +2, a oczy
węża -2. Zsumuj wyniki i zapamiętaj rezultat.

Wreszcie po wielu godzinach zmagań z rozwścieczonym
oceanem, majtek przywiązany linką do bukszprytu
wrzaśnie przekrzykując nawet burzę, że płyną prosto na
wystającą z wody skałę. Zrobi się zamieszanie, rwetes,
wrzask i gonitwa po pokładzie. W końcu z ogromnym
hukiem Albatros wbije się w skałę. Statkiem targnie
potężny wstrząs, część osób wyleci za burtę, część straci
przytomność po uderzeniu w pokład, maszt, kokpit itd. 
W tym i nasza drużyna.

Przebudzenie
Bohaterowie budzą się na plaży, najwyraźniej na jakiejś tropikalnej
wyspie. Delikatny piaseczek gości  ciała rozbitków, w większości
jeszcze śpiących marynarzy. 20 metrów dalej zaczyna się gęsty
drzewostan. Dżungla pełna lian, podmokła, wilgotna i gęsta, trudna
do przebycia. W oddali widać szczyt górski.

Mistrzu gry czas ustalić liczbę rozbitków. Bazowa ilość ocalałych
wliczając drużynę, to dwanaście osób. Pamiętasz test Wigoru? Dodaj
jego wynik i otrzymasz liczbę pozostałych przy życiu – za każdego
gracza, który deklarował, że nie zamierza pomagać załodze, tylko
chronić własne życie, odejmij dodatkowo 1. Cóż, jeśli bohaterowie
pomagali innym, to mieli oni więcej siły aby walczyć o własne życie.

Pora na kolejny test, wszak drużyna zmagała się z żywiołem. Niech
każdy wykona test Pływania, a jeśli nie ma tej umiejętności, to
Zręczność -2. Sukces oznacza, że bohater zdołał ocalić cały swój
ekwipunek, porażka, iż stracił wszystko z wyjątkiem jednej broni.
Każde przebicie w teście pozwala graczowi dodać jeden przedmiot
do ekwipunku – niezbyt to honorowe, ale z pewnością pomoże
przetrwać. Jeśli na gracza „spojrzą” oczy węża, jego postać straciła
cały ekwipunek i otrzymuje jeden poziom wyczerpania.

Stronnictwa i podziały w grupie
Czyli słów kilka o pozostałych rozbitkach. Mistrzu gry, wiesz już ilu
członków załogi ocalało, poniżej znajdziesz charakterystyki części z
nich. Jeśli rozbitków jest mniej niż siedmiu, przedstaw graczom po
prostu tylko tylu ilu przeżyło, pomijając resztę. Jeśli jest ich więcej,
pozostali są marynarzami z Kyros. Czy takiej zbieraninie uda się
osiagnąć porozumienie, czy też może skoczą sobie do gardeł?

Lintaro (Krzemień) 
Około 40 lat, surowy, dumny, milczący. Nie chce mówić o swych
losach, prawdopodobnie został wygnany z kraju Kaledów. Od tego
czasu jako najemnik przemierza Imperium Morza Strachu. Świetny
pływak, mistrz w walce nożami. Trzyma się na uboczu i ostrzy swoje
noże, nie reaguje nawet na zaczepki. Nie wchodzi w żadne
stronnictwa i układy. Jest niespokojny, jakieś złe przeczucie czyni go
spiętym i nerwowym.

Veranus
Młody, dwudziestoparoletni blondyn, mocno zbudowany, świetny
szermierz. Szlachcic ze zubożałego rodu z Faberterry. Ród podupadł
choć kiedyś wywodzili się z niego baronowie, a Veranus nie może
o tym zapomnieć. Usiłuje dowodzić rozbitkami, w tym drużyną,
wydaje polecenia odnośnie wart, czy kierunku marszu.  

Adamon 
Wysoki, łysy, muskularny. Odziany w lekką tunikę i skórzany, gruby
napierśnik żłobiony jak klatka piersiowa. Dawniej arystokrata z
Kyros, stracił status podejrzewany o zdradę. Musiał uciekać nim
siepacze przyszli do jego domu. Od tego czasu pędził żywot
najemnika. Dobrze walczy i rewelacyjnie powozi rydwanami,
stanowi więc cenny nabytek każdej zbrojnej kompanii. Kyrosyjczyk
jest dumny choć nie w tak pyszałkowaty sposób jak Veranus.
Zachowuje rezerwę, nie podnosi głosu.

Lobengula syn Mzilikaziego z plemienia Matabele
Wysoki, muskularny, choć i nieco już w pasie okrągły. Odziany w
krótką skórznię, z małą tarczą i ciężką, szeroką szablą. W nosie złote
kółko. Wesoły osobnik i dobry kompan. Mówi tubalnym głosem
kalecząc  język Imperium.

Tileo 
Drugi Kyrosyjczyk, niewysoki, krępy brodacz. Oczka szybko latają w ruchliwej
głowie. Z wyglądu nie budzi zaufania. Niewiele mówi zostawiając to
swojemu bardziej wygadanemu krajanowi. Dzierży krótki miecz i tarczę. 

Cortaro
Chudy Faberterryjczyk, ogorzały od słońca, odziany w elegancką,
bufiastą koszulę koloru indygo, na niej ma skórzany napierśnik.
Włosy ma spięte tasiemką o kolorze koszuli. Żołnierz okrętowy,
najemnik wojujący na morzu. Nie przepada za Kyrosyjczykami, to
wiekowa niechęć dziedziczona przez przedstawicieli obu nacji.
Marynarze na statku powiadali, że kiedyś pływał z piratami z
Paluchów, choć on sam oczywiście temu przeczy. 

Hegron
Kyrosyjczyk o krótkiej ale gęstej czarnej brodzie i takiż włosach. Niski,
krępy, mówią nań „byk” i gdy się zdenerwuje to faktycznie sapie i
świszczy przez nos jak buchaj. Nie uznaje autorytetów – podśmiewa
się z Veranusa. Szydzi z wszystkich z wyjątkiem, nie wiedzieć czemu,
milczącego Kaleda. Odziany w lekkie płócienne spodnie, czarną
skórznię z ćwiekami. Uzbrojony w miecz i łuk.



Mimo różnic w opisie bohaterów niezależnych, ze względu
na grywalność i szybkość rozgrywki w przypadku
ewentualnej zwady, przyjmij, iż wszyscy członkowie załogi
mają takie same parametry:

Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k4, Wigor k6, Zręczność k6

Umiejętności: Pływanie k4, Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6,
Walka k8, Wyśmiewanie k6, Zastraszanie k4

Charyzma: , Tempo: 6, Obrona: 6, Wytrzymałość: 5 

Ekwipunek: różny, broń zgodna z opisem, marynarze tylko 
z nożami

Dość szybko w grupie dochodzi do niesnasek i dzieli się ona
na dwa stronnictwa: Cesarskich pod wodzą Veranusa i Ky-
rosyjczyków, którym przewodzi Adamon. Do pierwszego
należą obaj Faberterryjczycy i czarnoskóry Lobengula, do
drugiego wszyscy pochodzący z Kyros, w tym ewentualnie
ocaleli marynarze. Kaled nie trzyma z żadną grupą, choć
wyraźnie stroni od Varanusa.

Kłótnie wybuchają coraz częściej: o kierunek ewentualnego
marszu, kolejność wart, dzielenie się prowiantem. Drużyna
przyłączając się do któregoś ze stronnictw przechyli
wyraźnie szalę na jego stronę, ale przecież równie dobrze
może sama starać się przejąć kontrolę. Czas na testy
Przekonywania, a kto wie, może i próbę sił. Zależnie od
postępowania postaci graczy, rozbitkowie mogą podzielić
się na grupy, stoczyć ze sobą walkę, albo działać wspólnie
w obawie o własne bezpieczeństwo.

Wyspa
Rozbitkowie prędzej czy później muszą zacząć się rozglądać za
żywnością i miejscem na obozowisko. Przemierzając wyspę w
poszu-kiwaniu jakichkolwiek śladów ludzkiej obecności, znajdą
żółte, przypominające kabaczki, kwaskowate owoce, które nadają
się do jedzenia. Lobengula nazwie je „gwambe” – nie zna nazwy
owocu w językach północy. W ramach aprowizowania się w mięso,
udane polowanie przyniesie trofeum w postaci dużej, dzikiej świni.
Sprawdzając efekty polowania najpierw wykonaj test Skradania, 
a następnie Strzelania/Rzucania. Sukces w teście Skradania pozwoli
zbliżyć się na średni zasięg strzału (PT 6), przebicie na bliski (4).
Porażka oznacza, że zwierzyna ucieka i poziom trudności strzału
wzrasta do 8, a oczy węża, że ofiara zniknęła z pola widzenia postaci.

Bohaterowie dostaną szkołę życia, otacza ich mokra, gęsta dżungla
pełna kałuż, robali i pijawek. Przy eksploracji wyspy trzeba to
podkreślić, pamiętaj o zasadach wyczerpania dotyczących gorąca
(Savage Worlds - podręcznik główny, str. 85). Jedynie Lobengula
będzie oddychał pełną piersią i naśmiewał się z reszty.

Brak zachowania ostrożności, może zakończyć się tragi-
cznie. W nocy jeden z rozbitków oddali się za potrzebą
nieco dalej między drzewa. Po chwili wszystkich obudzi
okropny wrzask, gulgotanie i odgłos łamanych kości, a po-
tem nagle wszystko ucichnie. Nie zawadzą testy odwagi. Na
miejscu bohaterowie znajdą zmiażdżone ciało Kyrosyjczyja
Tileo  z wyrwaną ręką leżącą nieopodal. Udany test Tropienia
bohaterów (lub Kaleda) pozwoli stwierdzić, że ziemia jest w tym
miejscu spulchniona, jakby ją przekopano motyką. 

O ile bohaterowie nie przekonają reszty rozbitków do całkowitego
zakazu samodzielnego oddalania się po zmroku z obozowiska,
drugiej nocy sytuacja powtórzy się i zginie druga osoba – np. jeden
z ocalałych marynarzy. Udany test Spostrzegawczości (PT 6, wszak
jest ciemno) wartownika pozwoli zauważyć duży, nieforemny cień,
który szybko zniknie, jakby zapadł się pod ziemię.

Uaaaaaaaa!

Trzeciego dnia okaże się, że rozbitkowie nie są jedynymi
ludźmi na wyspie - zostaną zaatakowani przez tubylców.
Napadną na nich dwa tuziny dzikusów: czarnych, odzianych
w pióra, przepaski, z kolorowymi tarczami, dzidami, łukami.
Tubylcy spróbują zaatakować w obozo-wisku, podczas
toalety, posiłku, itp. Ilu rozbitków towarzyszy drużynie? Ilu
przetrwało sztorm, czy kłótnie  podzieliły ocalałych na
mniejsze grupy? Jeśli rozbitków jest czterech, czy pięciu
opór nie ma szans, ale jeśli przeżyło ich do tej pory
dziesięciu i trzymają się razem, można pokusić się o despe-
racką obronę.

Jeśli połowa tubylców padnie pod ciosami rozbitków i siły
się wyrównają, reszta ucieknie w popłochu do dżungli. Jeśli
rozbitkowie się poddadzą lub przegrają potyczkę, zostaną
skrępowani, a dzicy zaprowadzą ich do swej wioski. Po kilku
godzinach marszu znajdą się na miejscu. Tubylcy mówią
w zupełnie niezrozumiałym języku, wrzeszczą i skrzeczą,

rozumie ich jedynie Lobengula (o ile nadal żyje).

Wioska
Wioska to dwadzieścia parę chat ustawionych wokół
dość sporego centralnego placu, na którym widać duże
palenisko, a wokół niego wbite w ziemię cztery
osmalone słupy. Herosi zostaną do nich przytroczeni.
Mieszkańcy są czarni, skąpo odziani w słomiane
spódniczki, kawałki materii zakrywające ledwie
symbolicznie narządy płciowe. Noszą kółka w uszach
i mają pomalowane, wykrzywione twarze. Dziko
wrzeszczą potrząsając bronią. Dzieciaki rzucają
grudkami ziemi i zgniłymi warzywami. W takiej scenerii
spętani bohaterowie będą stać do wieczora bez
szczególnego zainteresowania ze strony dzikusów.
Wtedy się zacznie.



Wieczorem wokół słupów utworzy się krąg. Z jednej strony
wojownicy z tarczami, w słomianych spódniczkach, pomalowani,
uzbrojeni w dzidy. Z drugiej kobiety, starcy i dzieci. W jednym
miejscu między wojownikami soi drewniany wysoki tron, na
którym siedzi stary, pomarszczony kacyk. Obok niego kilku
tubylców, wyglądających na ważnych, o czym świadczą ogromne
ilości ozdób i kolorowych piór. 

Na środku skacze szaman, wrzeszczy jak zarzynany
wieprzek, skrzeczy i śpiewa, zawodzi i inkantuje. Zaczynają
grać bębny, ludzie miarowo mruczą i buczą, unoszą i opu-
szczają ręce i zawodzą w rytm tańca czarownika. Rośnie
tempo, bębny, krzyki starca, szum ludzi.

Lobengula od czasu do czasu rzuci jakiś komentarz
odnośnie tego co się dzieje: „a teraz wrzeszczy, że nas
złożyć ofiara Ibetu Mzungi. To chyba jakiś ich demon”,
„Będą pić naszą krew by znowu wstało słońce? Lobengula
nie rozumieć”. 

Widać, że oprócz opętanych rytmem mieszkańców jest
spora grupa niechętnych, krzywo patrzących na czarownika
i jego działania. W środku grupy jest bogato odziany
młodzieniec, stojący obok tronu, to Natu, syn wodza. Gdy
czarownik wyciągnie nóż i zacznie krążyć wokół ofiar – Natu
gwałtownie zacznie coś mówić do ojca, gestykulując rękami
i krzycząc. W końcu wódz machnie ręką zniecierpliwiony
i rozwali się na tronie pijąc sorgo z tykwy. Wtedy Natu

wyskoczy na środek w asyście wojowników i wrzaśnie.
Zapadnie cisza. Po chwili jednak rozgorzeje gwałtowna
kłótnia.

Tubylcy sprzeczają się o los bohaterów. Szaman chce
ocalałych złożyć z ofierze,  a syn wodza uważa, że obcy
mogą pokonać Luango Mwele - „Tego, który mieszka w ziemi”
- potwora nękającego wioskę. W końcu szaman odpuści,
ale odchodząc będzie się odgrażał. Zaś nasz drużyna
otrzyma jednorazową szansę na urwanie się z wieczornego
menu.

Natu jest jednym z nielicznych tubylców, znających
szczątkowo język Imperium. Przedstawi on drużynie ofertę
nie do odrzucenia.  Luango Mwele pojawia się nagle,
zazwyczaj nieopodal prastarej budowli, znajdującej się na
wyspie. To najlepszy teren łowiecki, z którego plemię nie
chce rezygnować, ale robi się coraz niebezpieczniej.
Drużyna ma zgładzić potwora, jeśli ataki nie będą się
powtarzały zostaną uwolnieni. Gdyby jednak spróbowali
uciec, wojownicy rozpoczną na nich polowanie, wyspa nie
jest w końcu tak wielka, a nad paleniskiem jest dość
miejsca na „białe mięso”. Natu wspomni też coś
enigmatycznie o tym, że wie jak wydostać się z wyspy, ale
nie będzie chciał rozwinąć tematu. 

Potem zgodnie z plemienną tradycją tubylcy przyprowadzą
młode dziewczyny i przyniosą sagany z fermentowanym
sokiem sorgo. Wszak do walki wojownik musi się
odpowiednio przygotować! Rano drużyna dostanie
przewodnika, który zaprowadzi ich do tajemniczej budowli
w dżungli. Jeśli oprócz naszych bohaterów żyją nadal inni
rozbitkowie, zostają oni zatrzymani w wiosce jako
zakładnicy – chyba, że chcesz wzmocnić drużynę.

Pogromcy dzikusów
Jeśli gracze stanęli do walki z tubylcami i udało im się
zwyciężyć, następnego dnia pojawi się poselstwo z wioski,
które prowadził będzie Natu. Tym razem dzicy pokażą się 
z dużej odległości, podniosą do góry ręce pokazując, ze są
nieuzbrojeni. Miejscowi doszli do wniosku, że tylko tak
znamienici wojownicy mogą pomóc im w walce z nęka-
jącym ich złem. Co oferują? Na początek dużo owoców,
sorgo i mięsa. Potem kobiety. Na zakończenie zaś, Natu
powie, że zna sposób na wydostanie się z wyspy i powrót
do domu, jednak wcześniej, dzielni wojownicy muszą
pomóc jego plemieniu.

Jeśli rozbitkowie odrzucą ofertę współpracy, na tajemniczą
kryptę mogą natknąć się sami, podczas eksploracji wyspy.

Krypta
Krótko opisz ciężką przeprawę przez dżunglę, chaszcze,
zwartą ścianę lian, ostrych, kaleczących krzaków, kałuż, 
w które zapadają się po kolana, a do tego robaki, węże
i pijawki. W końcu przewodnik odsłoni szczególnie gęstą

ścianę lian i wskaże drużynie znajdujący się kilkadziesiąt
metrów dalej kamienny obiekt. W tej okolicy najczęściej
atakuje Luango Mwele. Przewodnik powie, że wróci za dwa
dni i ucieknie jakby go goniła horda demonów.

Wśród roślinności widać dwie szerokie kamienne płyty.
Pierwsza spoczywa na ziemi, ma szerokość około 7 metrów,
druga, leżąca na niej – około 5 metrów. 

Na płytach stoi nieduża, kamienna budowla, na której
szczycie znajduje się mała kopułka zwieńczona skulą i
szpicem. Wszystko jest zarośnięte bluszczem, lianami,
omszałe i popękane. 

Na potwora nie trzeba będzie długo czekać. W trakcie
oglądania starej krypty ziemia wokół drużyny zacznie drżeć.
Liście posypią się z drzewa obok, po czym grunt uniesie  się
nagle do góry jakby wypychany z dołu jakąś potężną siłą. 

Z hałdy ziemi uformuje się sylwetka dwuipółmetrowego
humanoidalnego monstrum, które rzuci się na bohaterów. 





Żywiołak ziemi
Cechy: Duch k6, Siła k12+3, Spryt k4, Wigor k10,
Zręczność k6
Umiejętności: Walka k8
Charyzma: -, Tempo: 4, Obrona: 6, Wytrzymałość: 11
Zdolności specjalne:
Pancerz – kamienna skóra +4,
Podziemny 10” – może wtapiać się w ziemię i poja-
wiać w innym miejscu,
Uderzenie Si+k6,
Żywiołak – nie otrzymuje dodatkowych obrażeń od
strzałów mierzonych, nieulękły, odporny na trucizny
i choroby.

Po walce bohaterowie zauważą, że drzwi zamykające
wejście do krypty są pęknięte wpół. Wyryte są na nich
symbole ułożone w trzy linijki, test Wiedzy (Magia) pozwoli
stwierdzić, że to runy, które więziły żywiołaczego strażnika
wewnątrz grobowca. Pęknięcie wygląda jak od ciężkiego
narzędzia, widać też obtłuczenia jakby w drzwi walono
bardzo długo. Wnętrze budowli jest ciasne i na pierwszy
rzut oka nie ma tu niczego. Uważniejsze przyjrzenie się
ujawni, iż jedna z kamiennych płyt na podłodze da się
wyjąć, a wówczas odsłoni się zejście na dół.

Strome schodki prowadzą trzy metry niżej. Od ich
podstawy ciągnie się w głąb krypty ciasny korytarz z niskim
stropem – około 1,7 metra wysokości. Korytarz jest wąski,
więc trzeba iść gęsiego i lekko przygarbionym . Można się
wyminąć ale trwa to dość długo i wiąże się z mocnym
szuraniem plecami po ścianach. Jeśli drużyna nie ma źródła
światła, jest zupełnie ciemno (pamiętaj o zasadach
dotyczących całkowitego mroku).

Po kilkudziesięciu metrach kolejne  schodki w dół, lecz tym razem
korytarz poszerza się stopniowo do trzech metrów na dole i dalej
ciągnie się 25 metrów, a wzdłuż jego ścian rozstawionych jest
dziesięć kamiennych sarkofagów. Wewnątrz znajdują się
zmumifikowane, zabalsamowane zwłoki w zetlałych bandażach.
Obok zardzewiała broń – szable, kopesze, miecze. W ściany w
korytarzu wbite są haki z łożem na pochodnie, tkwiące w nich
smolne drzazgi można wciąż podpalić. Na końcu szerokiego
korytarza – komnaty jest stalowa opuszczona krata. Obok w ścianie
panel w kształcie mini-szachownicy z 9-ma białymi i czarnymi
kostkami. Kostki można wciskać.

Uwaga! Wciśnięcie dowolnego klocka powoduje ożywienie
mumii. Herosi usłyszą cichy zgrzyt przesuwanych płyt w
sarkofagach. Siadają w nich mumie, słychać cichy syk i nie-
umarłe bestie ruszają do ataku. Bohaterowie mają dwie
rundy aby przygotować się do walki, tyle zajmie pierwszej
mumii aby do nich dotrzeć, a potem co rundę będzie
dochodzić kolejna.

Mumie strażnicze
Cechy: Duch k10, Siła k12+2, Spryt k6, Wigor k12,
Zręczność k4
Umiejętności: Odwaga k10, Walka k8, Zastraszanie
k8
Charyzma: -, Tempo: 4, Obrona: 6, Wytrzymałość: 10
Zdolności specjalne:
Nieumarły +2 do Wytrzymałości i +2 do wyjścia z
szoku, strzał mierzony nie zadaje dodatkowych
obrażeń,
Odporny na moc +2 do Pancerza przeciwko magii i
+2 do rzutów na odparcie efektów magicznych,
Powolny – mumie powłóczą nogami dlatego rzucają
k4 podczas biegu,
Przerażający – każdy kto zobaczy mumię musi zdać
test Odwagi,
Słabość (Ogień) – preparaty używane do mumifikacji
są łatwopalne. Z tego powodu mumie otrzymują
dodatkowe +4 obrażenia od ognia.
Uderzenie pięściami – Siła,
Zgnilizna faraonów – każda osoba, która po ataku
mumii odniosła ranę, musi zdać test Wigoru. Porażka
oznacza, że ofiara zaraziła się zgnilizną faraonów
rana jest gnijąca  i nie da się jej wyleczyć przy
pomocy zwykłego zdrowienia.

Walczyć jednocześnie mogą najwyżej dwie osoby obok
siebie. Kratę otwiera wciśnięcie odpowiedniej kombinacji
klocków.W jednej rundzie można wcisnąć nie więcej niż
dwa pola szachownicy,"czyli te z kombinacji otwierającej
kratę nie odskakują, pozostają wciśnięte, co zdecydowania
skraca czas potrzebny na uzyskanie sukcesu. Wciśnięcie i
odsko-czenie klocków zajmuje rundę, po wciśnięciu sześciu
właściwych krata powoli podnosi się. Po wejściu do sali –
zaraz za kratą na ścianie po lewej stronie jest wajcha,
pociągnięcie jej w dół zamyka kratę, odgradzając mumie
od drużyny.

Drużyna znajduje się w owalnej komnacie o średnicy kilku
metrów. Na środku na wysokim kamiennym tronie siedzi
potężny szkielet w koronie, pancerzu i z ciężkim, szerokim
mieczem u boku. W ścianach znajdują się nisze, a w każdej
z nich szkielet z mieczem. Dotknięcie szkieletu władcy
krypty, jego broni czy tronu „ożywia” szczątki i jego i
pozostałych szkieletów.



Władca krypty
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k4, Wigor k8,
Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6,
Walka k8, Zastraszanie k8
Charyzma: -, Tempo: 7, Obrona: 7, Wytrzymałość: 8
Zdolności specjalne: Kościane szpony: Si+k4,
Nieulękły – szkielety są odporne na Strach i Zastraszanie, 
Nieumarły - +2 do Wytrzymałości, +2 do wyjścia 
z Szoku, strzał mierzony nie zadaje dodatkowych
obrażeń. 
Sprzęt: miecz i tarcza

Szkielety
Cechy: Duch k4, Siła k6, Spryt k4, Wigor k6,
Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k4, Strzelanie k6,
Walka k6, Zastraszanie k6
Charyzma: -, Tempo: 7, Obrona: 5, Wytrzymałość: 7
Zdolności specjalne:
Kościane szpony - Si+k4, 
Nieulękły – szkielety są odporne na Strach i Zastraszanie,
Nieumarły - +2 do Wytrzymałości, +2 do wyjścia 
z Szoku, strzał mierzony nie zadaje dodatkowych
obrażeń. 
Sprzęt: miecz 

Przesunięcie oparcia tronu (test Spostrzegawczości PT 6,
lub Wykrywania PT 4) powoduje jego obrócenie się wokół
własnej osi. Odsłania się mały loszek – a w nim ukryte
kosztowności pochowanego tu władcy: zausznice, perły,
kolie, wisiory, kolczyki, brosze, złote guziki, diademy,
medaliony i masa złotych i srebrnych monet.

Po dwóch dniach, zgodnie z ustaleniami, po drużynę wróci
przewodnik. W tym momencie możesz zakończyć pierwszą
sesję i przyznać graczom punkty doświadczenia – z pewno-
ścią się będą potrzebne.

Wyprawa po krew
Po pokonaniu żywiołaka i splądrowaniu krypty nieznanego
starożytnego władcy, drużyna powraca do wioski. Szykuje
się całonocna biesiada na cześć naszych bohaterów tykwy
będą pełne sorgo,  a dziewczęta spragnione uścisków. Nie
szczędź opisów hulanki, niech bohaterowie poczują, że
zasłużyli na uznanie tubylców.

Rano w szałasie drużyny pojawi się syn wodza Natu.
Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami przedstawi sposób
na powrót do domu. Nie jest to jednak takie proste, będzie
potrzebna pomoc Natu, a ów za darmo nie zwykł nic
dawać:

Natu wiedzieć gdzie być łódź, nie nasza, ona mieć sakwa
na wiatr, nią przypłynąć ludzie z północy. Natu móc
pokazać gdzie łódź, ludzie Natu umieć pomóc naprawić.
Dobra łódź zabrać was do dom. Ale Luangbo - plemię
Natu mieć kłopot, wy pomóc plemię, Natu pomóc wam.
Wy dobre wojownik, mnóstwo szacunek. Wy pomóc
nam w walka z szczeciniaste świnie i łajno kapibary -
Nzambe. My pokazać łódź i pomóc w naprawa.

Układ jest prosty, jedna walka z Nzambe i gracze zostaną
posiadaczami łodzi, którą ludzie Natu pomogą naprawić.
Bez pomocy w walce nie ma mowy o wskazaniu miejsca,
w którym znajduje się łódź. Jeśli drużyna marudzi, tubylcy
są gotowi zapłacić złotem, które niegdyś odebrali innym
białym ludziom. Niewiele tego, ale zawsze coś: kolczyki,
naszyjniki, srebrna broń, pucharek do picia wina.

Nzambe mieszkają na sąsiedniej wyspie, oddalonej o dzień
drogi łodziami. Bohaterowie muszą tam popłynąć małymi
łodziami tubylców. Czarni mają dziesięć piróg – każda
zabierze 4 wojowników, czyli łącznie w ataku może wziąć
udział 40 zbrojnych. Nzambe są nieco liczniejsi od Luangbo,
ale skuteczne zaskoczenie może dać atakującym sporą
przewagę. Luangbo przykładają ogromną wagę do udziału
drużyny w łupieżczym najeździe na sąsiadów, wszak to
bohaterowie, którzy pokonali terroryzującego wyspę
żywiołaka.

Tubylcy zabiorą ze sobą zapasy żywności – każdy na dwa
dni – czyli tyle ile potrzeba by dotrzeć do wsi Nzambe. Nie
przejmują się tym, co będzie potem - wóz albo przewóz –
zwycięstwo musi być ich! Jedzenie, kobiety i inne łupy
czekają w osadzie przeciwnika.

Podczas wieczornej narady poprzedzającej wyprawę, czarni
zaproponują dwa warianty ataku – albo płynąć prosto na północne
brzegi sąsiedniej wyspy i stamtąd do wioski ruszyć pieszo przez
dżunglę, albo nadłożyć drogi morzem, przybić od południa i dotrzeć
do wrogiej osady przez Przełęcz Kojota. Pierwszy wariant jest
znacznie szybszy i łatwiejszy, jednak w momencie lądowania mogą
być zauważeni przez czujki wroga na wybrzeżu. Drugi wariant jest
dłuższy, ale powinien być bezpieczniejszy. Jednak decyzję o tym, 
z której strony atakować podejmą wielcy wojownicy – czyli nasza
drużyna.

Trzeba też zdecydować, czy wypłynąć o świcie, wówczas dopłynie
się o zmierzchu następnego dnia, czy też wypływać po zachodzie
słońca, wówczas dopłynie się o brzasku. 

W drogę!
Zapakowane pirogi odbiją od brzegu i skierują się na
południe w kierunku wyspy plemienia Nzambe. Wszystko
odbywa się w ciszy mimo, że odbijają dopiero od



macierzystego brzegu. Jeśli gracze nie wymyślą sposobu,
by pirogi nie zgubiły się nocą podczas płynięcia , w nocy
trzy łodzie odłączą się od reszty, co spowoduje  osłabienie
sił Luangbo, albo wydłuży okres oczekiwania i szukania
brakującego tuzina wojowników.

Na północnym wybrzeżu wyspy Nzambe jest dwóch
strażników, którzy siedzą na niewielkim wzniesieniu ukryci
w gąszczu wysokich traw. Jeśli Luangbo nadpłyną za dnia
to wartownicy wykonują standardowy test
Spostrzegawczości, udany spowoduje alarm we wsi i kło-
poty drużyny i jej sojuszników. Ciche lądowanie w nocy
wymaga od wartowników przebicia w teście
Spostrzegawczości.

Wybrzeże południowe nie jest strzeżone, jednak na
Przełęczy Kojota będzie przypadkowy myśliwy Nzambe.
Konieczny będzie przeciwstawny test Spostrzegawczości:
jeśli żadna ze stron nie osiągnie w nim przebicia oznacza
to, że myśliwy i najeźdźcy ujrzeli się jednocześnie. W takiej
sytuacji wojownik Nzambe bierze natychmiast nogi za pas.
Wiele zależy od reakcji graczy, jeśli nie ruszą natychmiast
w pościg – to zaalarmowana zostanie osada, jeśli rozpoczną
pościg – rozegraj go zgodnie z zasadami mechaniki
pościgów SW.

Wioska
Wioska jest otwarta, nieokolona żadnym ostrokołem. Od
razu widać, że jest tu więcej chat niż we wsi Luangbo. Na
jak dokładny zwiad zdecydują się gracze przed atakiem?
Skradając się wokół wsi, kosztem godziny czasu straty
można uzyskać następujące informacje (udany test
Spostrzegawczości PT 4): 

- We wsi jest 35 chat, 
- Wioskę obchodzą dwie warty po dwóch wojowników,
- Kilka osób we wsi nie śpi, nawet jeśli jest środek nocy.
Nawet jeśli uda się wyeliminować straże, po wejściu do
wsi co rundę trzeba będzie wykonać test Skradania PT
4 (jeden dla całej grupy).
- Przebicie w teście Spostrzegawczości pozwoli
dostrzec… jeszcze jeden zwiad. Odległość jest zbyt
daleka aby ocenić kto to, ale można było dostrzec zarys
postaci w cieniu, czy krótki błysk stali. Do wsi Nzambe
zbliża się duża grupa piratów łowców niewolników,
którzy puścili przodem swoje czujki.
- „Oczy węża” w teście Spostrzegawczości oznaczają, że
zwiad został dostrzeżony przez wartowników.

Dalsza historia wsi Nzambe będzie zapewnie pisana stalą 
i krwią. Skorzystaj z zasady rozgrywania bitew z podręcz-
nika Savage Worlds. Nzambe są liczniejsi otrzymują więc
10 sztonów, Luangbo tylko 7. Jeśli udało się zlikwidować
wartownikow i zaskoczyć Nzambe, dodaj drużynie i jej

sojusznikom 2 dodatkowe sztony. Warto dobrze
odmalować panikę starców, dzieci i kobiet uciekających na
lewo i prawo, w dżunglę. Nie bój się nagradzać graczy za
dodatkowe pomysły, o wyniku bitwy niech zadecyduje
strategia, odwaga, determinacja i… kości. Niech zagra stal!

Czarnoskórzy wojownicy (Nzambe i Luangbo)
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k4, Wigor k8,
Zręczność k6
Umiejętności: Przetrwanie k8, Rzucanie k6,
Skradanie k6, Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6,
Tropienie k8, Walka k6, Wspinaczka k6, Zastraszanie k6 
Charyzma: 0, Tempo: 6, Obrona: 6/5, Wytrzymałość: 6
Sprzęt: Włócznia (Si+k6, Obrona +1, dwuręczna,
odległość 1), Łuk (12/34/48, obr. 2k6). 

Piraci
Nim ucichnie bitewny zgiełk, do uszu walczących stron
dobiegną głośne wrzaski. Spomiędzy drzew widać kobiety
z dzieciakami uciekające w panice z dżungli w kierunku
walczących. Sytuacja ta zupełnie zaskoczy walczących
czarnoskórych wojowników po obydwóch stronach. Co się
dzieje? Po chwili pojawią się pierwsze sylwetki pstrokato
odzianych białych ludzi – z przepaskami na czołach,
szablami, sztyletami i krótkimi mieczami. Kolorowa banda
jest bardzo liczna, goni czarnoskórych siekąc na lewo i
prawo.

Piraci przypłynęli w poszukiwaniu niewolników.
Przypadkowo ich wizyta zbiegła się z inwazją Luangbo i na-
szej drużyny. Widok walczących ze sobą czarnoskórych
wywoła na pirackich obliczach śmiech i drwiny, a gdy
dostrzegą drużynę nieco się zdziwią, ale za białego
niewolnika cena jest równie wysoka. Piratów jest
sześćdziesięciu, ale są dość dobrze zorganizowani.
Czarnoskórzy wciąż walczą między sobą, w dodatku dwie
serie strzałów z łuku wywołają wśród nich panikę. Piraci
starają się złapać jak największą liczbę tubylców żywcem,
wszak to żywy pieniądz. Czarnoskórzy dość szybko
odpuszczają, albo salwują się ucieczką. Morscy rozbójnicy
wiążą ocalałych (około 15 mężczyzn i 20 kobiet i dzieci) i za-
bierają do dżungli w kierunku nabrzeża.

Co z naszymi bohaterami? Jest kilka możliwych wariantów,
sporo zależy od szczęścia, zaangażowania w walkę oraz od
ich decyzji:

- Jeśli bohaterowie zauważyli wcześniej czujkę piratów,
mogą poczekać na ich atak i ruszyć do boju na niczego
niespodziewających się morskich rozbójników. Mogą
ruszyć czym prędzej w stronę ich statku i starać się go
przejąć – zostało tam tylko pięciu ludzi!
- W czasie walki drużyna może zdradzić swoich
sprzymierzeńców i stanąć po stronie piratów. Handlarze



niewolników nie wejdą w żaden sojusz z dzikimi, ale jeśli
drużyna wykaże się odpowiednim zaangażowaniem
(brawurą i okrucieństwem), piraci przyjmą ich w swoje
szeregi.
- Bohaterowie mogą salwować się ucieczką do dżungli.
Plemię Luangbo zostało rozbite, jego nieliczni ocaleli
członkowie próbują czym prędzej wrócić na swoją
wyspę – czy zaufają ponownie białym, wszak ich
pobratymcy zdziesiątkowali ich współplemieńców? Jeśli
graczom uda się dotrzeć na wyspę Luangbo, niebawem
także oni staną się obiektem ataku piratów.
- Bohaterowie mogą się poddać, lub walczyć do końca.
Zależnie od decyzji kończą pod pokładem pirackiego
statku, albo jako pokarm dla padlinożerców.

Morski Jastrząb
Morski Jastrząb to śmigły holk liczący 65 osób załogi. To
osławiona jednostka piracka dowodzona przez
bezwzględnego kapitana Arbanusa, z pochodzenia
Kyrosyjczyka. Załogę stanowi konglomerat nacji Imperium
Morza Strachu – Karianie, Syranthyjczyczy, Fabertarrianie,
Kyrosyjczycy, a nawet dwóch Kurhanów. Niegdyś
najemnicy, oprychy i rzezimieszki, a dziś piraci żyjący z łu-
pów zdobytych na morzu. Atakują statki handlowe niemal
wszystkich bander, główny dochód czerpią jednak z handlu
niewolnikami.

Bohaterowie mogą znaleźć się na pokładzie jako część
załogi, albo wraz z garstką czarnych zostaną zamknięci 
w sporym magazynie pod pokładem. W ścianach
zamontowane są okowy, a podłoga wyścielona jest grubą
warstwą słomy. Śmierdzi tu stęchłym potem i odchodami.
Dwa razy dziennie marynarze wnoszą duże michy z
jedzeniem, które jest podłe w smaku i zawsze jest go mało.
Okręt zmierza ku celowi przeznaczenia, targ niewolników
jest coraz bliżej…

O ile drużyna jest w niewoli, któregoś dnia marynarze
zabiorą po kolei wszystkich białych z drużyny i zaprowadzą
ich do kiosku rufowego, do kajuty kapitana. Ten surowo
wypyta ich o imiona, pochodzenie, przede wszystkim –
dlaczego walczyli ramię w ramię z czarnymi? A potem
kapitan złoży postaciom graczy propozycję: 

Właściwie powinienem was rzucić rekinom, ale po
walce z okrętem Kyrosyjczyków mam przerzedzoną
załogę. Straciłem dwudziestu dobrych marynarzy –
wstąpicie do załogi albo staniecie obok tych małp na
targu niewolników. 

Wybierajcie!

Czy gracze będą lojalni wobec czarnoskórych, czy wybiorą
pełny brzuch i nową kompanię. Wolą towarzystwo
rozbójnikow morskich, czy chcą skończyć na targu
niewolników? Decyzja należy do nich

Pod pokładem nie jest łatwo, ale majtkowie w pirackiej
braci tez lekko nie mają: szorowanie pokładu, noszenie lin,
czyszczenie mesy po obiedzie. Wieczorem mogą się położyć
spać na zwojach lin na pokładzie, tylko wtedy mogą
spokojnie porozmawiać. 

Ostatnia bitwa
Miną dwa dni od propozycji kapitana i majtek z bocianiego
gniazda zauważy na horyzoncie zbliżający się od wschodu
statek, który idzie kursem prosto na nich. Widać tylko, że
jest duży i chyży. Po godzinie będzie można dostrzec
kyrosyjskie bandery. Chwilę później niemal identyczny
okręt widać będzie na północnym wschodzie. Piratów
oskrzydlają dwie kyrosyjskie karaki wojenne, spychając ku
własnemu wybrzeżu. Po południu widać już, że rozbójnicy
nie zbiegną, nie unikną walki. Rozpocznie się gorączkowa
krzątanina z polewaniem pokładu wodą, sypaniem piasku
z worków, a potem nadejdzie starcie - dwie pełne załogi
karaki (czyli razem około 200 osób pod bronią) kontra
sześćdziesięciu kilku piratów. Wynik bitwy jest nietrudny
do przewidzenia.

Po zwycięstwie Kyrosyjczyków role się odwrócą, jeśli
bohaterowie byli pod pokładem, zostaną uwolnieni, jeśli
przystali do piratów trafią w pęta, albo wprost w morską
otchłań. To już koniec opowieści, jednak pozwól bohaterom
na stoczenie ostatniej epickiej bitwy. Niech spróbują
poderwać niewolników do buntu, albo zagrzeją pirackie
serca do ostatniego szturmu. Niech zabrzęczą ostrza, a
pokład spłynie krwią przeciwnika.



wydanie pierwsze
deadlands

gniewomir “triki” Trocki



Wydanie pierwsze...
...to mini-kampania, której akcja rozgrywa się na Dziwnym
Zachodzie. Została ona spisana w formie szeregu
jednostrzałów, przedstawiających wiele wątków i pozosta-
wiających Szeryfowi sporą dowolność. Tematami
przewodnim historii są:

Maszyna Gutenberga - niezwykły artefakt stworzony
przez Johannesa Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg,
ponad czterysta lat przed wydarzeniami mającymi
miejsce w scenariuszu.

Przebudzenie Woźnicy - powrót pradawnej istoty,
legendarnego Żniwiarza, uśpionego przed Wielką
Wojną Duchów. To między innymi jego brak
spowodował, że nieumarli i wygrzebańcy stąpają po
Dziwnym Zachodzie.

Założenia
- Hombre znają się dobrze i podróżują razem jako
oddział najemny, specjalizujący się w trudnych i nie-
zwykłych sprawach.
- W posse nie może być wygrzebańca (znacznie
skomplikowałoby to rozgrywkę we wszystkich wątkach
związanych z Woźnicą), kanciarza (tu zaś pojawiają się
problemy przy możliwości odtworzenia "biblii Hoyle'a")
ani wyznawcy voodoo.
- Zadaniem bohaterów będzie dopilnowanie, aby
Maszyna Gutenberga nie trafiła w niepowołane ręce -
zatem profil naszej posse  powinno się określać jako
„walczącej ze złem”.

Historia w pigułce
W 1041 roku Bi Sheng wynalazł ruchomą czcionkę.
Pierwsza maszyna służyła do kopiowania lokalnych legend
i podań, jednak ze względu na poziom skomplikowania
znaków chińskich, nie odniosła oczekiwanego sukcesu w
Państwie Środka.

Ambitny konstruktor szukał rozwiązań, które pomogłyby
mu na szersze zastosowanie urządzenia, jednakże żadne
mechaniczne usprawnienie nie dało oczekiwanych efektów.
Zdesperowany Bi Sheng zaczął w końcu szukać rozwiązań
w czarnej magii. W roku 1044 odprawił rytuał, w takcie
którego złożył w ofierze dwóch swoich synów. Dopiero
wówczas maszyna stała się kompletna, choć jej możliwości
przeraziły konstruktora, który natychmiast rozłożył
ruchome czcionki. Po latach nieudanych prób zniszczenia
części maszyny, doszedł do wniosku, że najbezpieczniej
będzie trzymać je z dala od siebie. Rozdał swoim
pozostałym przy życiu trzem synom po jednym elemencie
i nakazał im wyruszyć w różne krańce Chin. Kategorycznie
zabronił kiedykolwiek ponownie składać  machinę.

Ponad dwieście lat później Marco Polo odnalazł trzy fragmenty
maszyny Shenga i przetransportował je do Europy. Części trafiły do
zamku Wilhelma II (dzisiejsza Haga), gdzie na kolejne sto lat
zamknięto je w piwnicach.

Tuż przed rokiem 1390 niejaki Faustus rozpoczął badania dotyczące
wypraw Marco Polo. Interesowały go szczególnie przedmioty
przywiezione z egzotycznych krain. Dwa lata później, desperacko
starał się o dostęp do części maszyny Shenga, a gdy w końcu udało
mu się je otrzymać, okazało się że nie potrafi przywołać maszyny
do życia. Poprosił więc o pomoc znakomitego inżyniera Laurensa
Janszoona Costera.

Laurens okazał się oszustem, zamiast złożyć dzieło Shenga,
skopiował jego rozwiązania i stworzył własną prasę z rucho-mą
czcionką. Rozłoszczony Faustus wykradł części artefaktu i udał się
do Moguncji, gdzie odnalazł zdolnego alchemika, złotnika
Johannesa Gutenberga, który podjął się rekonstrukcji chińskiej
maszyny.

Fortuna nie sprzyjała Faustusowi - kilka dni później został
zamordowany. Johannes łasy pieniędzy i splendoru, który miał mu
przynieść chiński wynalazek, nie czuł się zobligowany do dzielenia
się zaszczytami.

Gutenberg podobnie jak Laurens skopiował dzieło Shenga, które
służyło od 1448 roku w miejscowej drukarni. Johannes odbudował
machinę Bi Shenga, zaczął ją studiować i ulepszać. W 1455 roku
piekielna prasa Gutenberga była gotowa. Kilka miesięcy później w
Europie ponownie pojawiły się zakazane księgi.

Wynalazkiem zainteresowała się Inkwizycja, która ponoć
starała się nawet odtworzyć pierwsze wydanie Biblii. Na
kolejne kilkaset lat jakikolwiek ślad po maszynie zaginął. 
W drugiej połowie XIX wieku bogaty inwestor, szalony
naukowiec z Teksasu sprowadził ją do Houston, jednakże
poznawszy jej moc, uznał że należy ją zakopać głęboko pod
ziemią.

Działanie ruchomej czcionki Shenga: pochlapanie
konstrukcji krwią sprawia, że spisuje ona historię
dawcy oraz fragment (siedem dni) jego
przyszłości. Historia ta zawsze kończy się śmiercią,
a dawca zgodnie z wydrukowanym zapisem umiera
tydzień później.

Ulepszenia Gutenberga sprawiły, że maszyna jest
w stanie tworzyć "pierwsze wydania" spisanych do
tej pory ksiąg. Do tego należy złożyć w ofierze
(przetoczyć żywcem przez prasę drukarni) autora
lub jego najbliższego żyjącego potomka. Na
podstawie wytłoczonej krwi, maszyna odtwarza
żądane dzieło i powstała księga natychmiast
nabiera statusu "wydania pierwszego".



Założenia:
Dziwny Zachód to zlepek wielu kultur, nic nie stoi na
przeszkodzie, by fragmenty powyższej historii gracze
mieli możliwość usłyszeć podczas popijawy w saloonie,
czy zabawach w orientalnym domu uciech. Szaleni
naukowcy doskonale wiedzą czym jest Prasa
Gutenberga, mogli też słyszeć plotki o jej diabolicznych
właściwościach.

Zaczynamy
Pierwsze dwie sceny, to wstęp do scenariusza. Szeryfie,
możesz je rozegrać jako jednostrzały, albo przedstawić w
formie opowieści – wybór należy do Ciebie.

Scena pierwsza: Fort 51 (Deadlands str. 153)
Poziom Strachu: 0

Pogoda: umiarkowanie ciepło, niewielka mżawka

Linią Denver Pacific dotarliście od Fortu 51. Jesteście tu
na zaproszenie samego Eddingtona - zarządcy unijnej
placówki badawczej. Kantyna Latających Bizonów może
nie jest idealnym miejscem na randkę z piękną
dziewczyną z południa, ale bez problemu znajdzie się tu
butelka młodego burbona i stek z bizona.

Eddington nie jest zbyt wylewny i wygląda wam na
dziwaka. Zaproponował jednak sowite wynagrodzenie
za zlokalizowanie tajemniczego nadajnika eterycznego,
który raz na dwa tygodnie wysyła dziwny sygnał.
Naukowiec przez ostatnie miesiące skupiony był na
budowie maszyny, która potrafi przechwycić ten sygnał
i ustalił miejsce transmisji z dokładnością stu
kilometrów. Czeka was wyprawa do Doliny Śmierci.

Wraz z wami wyrusza oddział kawalerzystów składający
się z czterdziestu Latających Bizonów oraz wozu z zapasami
i działkiem Gatlinga.

Scena druga: Dolina Śmierci (Deadlands str. 153)
Poziom Strachu: 5
Pogoda: żar i susza

Po wyczerpującej podróży i poszukiwaniach dotarliście do celu,
miejsca które szeregowy Jones nazwał Placówką. Zapasy wody
są na wykończeniu, wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie
wykończy was Dolina Śmierci, to zrobią to obrońcy Placówki.

Placówka to zespół budynków na niewielkim wzgórzu,
na pierwszy rzut oka dobrze przygotowany do odparcia
ataku. Za barykadami z klamotów i murem mieszczą się stare
budowle, stajnia, studnia oraz górujący nad wszystkim bunkier,
przypominający kształtem kościół,z którego wznosi się wysoka
na piętnaście metrów wieża.

Henry Mathiews - sierżant Latających Bizonów -
próbował negocjować poddanie Placówki, jednak
jedyną odpowiedzią był strzał z wieży. Jankesów z Fortu
51 spadł z konia z dziurą w szyi i stało się jasne, że
piękne słowa nic tu nie wskórają.

Kapral Haghins przygotowuje atak, mający rozpocząć
się wraz z nadejściem zmroku. Pole do szarży oczyszcza
długa seria z działka Gatlinga, następnie do boju ruszają
Latające Bizony. Kilku żołnierzy pada trupem już na
połowie wzniesienia, ci mniej ostrożni wpadają na
wybuchowe pułapki, ich wnętrzności przyozdabiają
zasieki i barykady.

Po przegrupowaniu atak staje się wolniejszy, ale
bezpieczniejszy, mimo to nie obywa się bez strat w
oddziale. Obrońcy Placówki są na tyle zdesperowani, że
poświęcają dobry burbon, by częstować was „ognistymi
drinkami”.

Po jakimś czasie milknie Gatling - skończyły się naboje.
Ranny kapral Haghins poważnie rozważa (z jednym z
graczy) możliwość odwrotu. Sytuacja wydaje się
patowa, bo odgłosy strzałów z Placówki, też nie są już
tak częste jak jeszcze chwilę temu.

Niezależnie od decyzji kaprala, po chwili z Placówki
dobiega przeciągły pisk, niczym wycie setek demonów,
a wraz z nim fala energii. Pierwsze uderzenie niszczy
dużą część barykad, stojący przy wieży żołnierze
dosłownie tracą głowy, które pękają niczym balony.

Po kilku sekundach dźwięk ustaje, ale tylko na pół
minuty. Ci którzy nadal stoją na nogach, rzucają się do
ponownego ataku, ale wszystko okazuje się o wiele
trudniejsze: bieganie - niczym z kulą u nogi, celowanie -
jak przez mgłę i wiatr, komunikacja - jak przekrzykiwanie
dzwonów. Po chwili fala uderza raz jeszcze, nie
oszczędzając nikogo w najbliższym otoczeniu wieży...
Walczący łapią się za uszy, bezskutecznie szukając
schronienia w budynkach. Na ścianach pojawiają się
pęknięcia, gdy dźwięk ustaje, na polu bitwy zostaje
garstka ludzi... Kilka sekund później, na pustyni wokół
Placówki pojawiają się setki zombie i wygrzebańców.
Przybywa ich z każdym uderzeniem serca i kilogramem
odrzuconego piasku.

Nawet jeśli przedstawiasz tę scenę w formie opowieści, poproś
graczy o wykonanie testu Jaj, porażka oznacza, że w tym
momencie tracą przytomność. Jeśli ani jeden gracz nie zda
testu, w tym momencie zakończ opowieść i przejdź do sceny
trzeciej.





Tuż przed kolejnym dźwiękiem, całe wzgórze zaczyna
drżeć... Panika sięga zenitu, nie ma dokąd uciekać, nie
wiadomo też z kim walczyć... Dookoła krzyki, płacz,
błaganie o skrócenie męki i modlitwy do wszystkich
znanych bóstw. Znowu pisk i kolejna fala uderzeniowa.
Ze wschodniej części wzgórza wyjeżdża piekielny powóz,
prowadzony przez sześć wielkich Los Diablos (Deadlands
str. 205) i gna wprost na największą hordę nieumarłych.
Wóz zatrzymuje się na polu, tuż przed ożywieńcami,
wychodzi z niego przerażająca postać (Woźnica) i
uderzeniem laski o ziemię powala kolejne rzędy “żywych
trupów”.

Woźnica w odsyła kolejnych nieumarłych z powrotem 
w zaświaty. Huk pękającej ściany budynku, czujecie
ciepło fragmentów mózgu na twarzy, po samobójczym
wystrzale z Colta, tuż obok was. Powieki przesłania
ciemność, tracicie przytomność…

Scena trzecia: Placówka, Dolina Śmierci 
(Deadlands str. 153)
Poziom Strachu: 5  

(6 o ile ktokolwiek widział prawdziwe oblicze Woźnicy)
Pogoda: paskudny gorąc i susza.

Huk i pisk fali uderzeniowej.
- Wyłączcie to cholerstwo raz na zawsze!
- Ci tuta, jeszcze dychają, medyka jeno piorunem!

Pobudka powita naszych hombre ogromnym pragnieniem,
spękanymi ustami, smrodem setek ciał smażących się w piekielnym
słońcu Kalifornii i krzątającą się ekipą badawczą z Fortu 51. Ktoś
wyłączy piec, który zasilał maszynerię odpowiadającą za
dziwny sygnał. Teren obstawiają dwa oddziały Latających
Bizonów, a któryś z żołnierzy wezwie Eddingtona, który
postara się dokładnie wypytać bohaterów co się wydarzyło.

Wszyscy przebudzeni podczas nocnego ataku nieumarli,
leżą niczym porzucone kukły. Wokół placówki, w tumanach
kurzu i dymu z niewielkich pożarów, latają strzępy
papierów. Posse zostają przeniesioni do namiotu, który
służy jako szpital polowy. Bohaterowie otrzymają tam
pierwszą pomoc, zostaną napojeni i nakarmieni. W tym
czasie, będą świadkami jak Eddington wchodzi do bunkra,
stawiając przed wejściem straże i stanowczo nakazuje nie

przeszkadzać i nikogo nie wpuszczać. Część żołnierzy zajęta
jest kopaniem ogromnego dołu, w którym mają zostać
pochowane wszystkie ciała.

Przeszukując stajnie i budynki do których bohaterowie
mają dostęp można znaleźć:

- Zdany test Spostrzegawczości: ciuchy (Deadlands str.
52),  kilka butelek alkoholu (burbon), tytoń, kilka pasów
z amunicją, Colt Thunderer (Deadlands str. 62), obrzyn,
lasso, bicz i kilka noży (większość uzbrojenia
skonfiskowali jankesi z Fortu 51), oraz kilka mało
istotnych zapisków, z których wynika, że miejsce to
nazwane zostało przed założyciela jako Jerycho i swego
czasu odbyła się tu wielka bitwa, a dokładniej masakra
Indian.
- Przebicie w teście Spostrzegawczości: list polecający
od Barona LaCroix, indiańskie podania o Woźnicy,
Bullard Express (Deadlands str. 62) z grawerunkiem J.S.
(James Sawyer) na kolbie.

List polecający Barona LaCroix:
Nowy Orlean, Bayou Vermilon

Nakazuje się udzielić pomocy Jamesowi Sawyerowi 
i Hankowi Locke w dotarciu z Houston do Railhead oraz
w miarę możliwości ułatwić szybki powrót do Houston.

Simone LaCroix

Indiańskie podanie o pradawnym Woźnicy, zawarte jest we
fragmencie dziennika Locke’a, w którym opisuje on swój
pobyt na Pustyni Sonora. Z zapisków wynika, że Hank szukał
miejsca zwanego Jerycho, które znał tylko z opisu, czy
szkicu. Pewien indiański szaman rozpoznał to miejsce pod
nazwą „Grobowca mężczyzny z piekielnym wozem”.
Według dziadka pochowana tam istota odpowiedzialna
była za przewożenie ludzi w zaświaty, ale przede wszystkim
był to strażnik równowagi. 

Według wierzeń Indian, jeżeli ktoś uniknął śmierci
niezwykłym przypadkiem, lub próbował ją oszukać, skupiał
na sobie uwagę Woźnicy, który tylko sobie znanymi
sposobami, starał się odprowadzić jego duszę w zaświaty.
Podczas Wielkiej Wojny Duchów, pradawny został oszukany
i zmuszony do snu. Zdaniem szamana brak tej pradawnej
istotny pozwala powracać wybrzebańcom zza grobu.

Informacja napisana jest po macoszemu i wyraźnie widać,
że autor - Hank Locke - nie traktował tych rewelacji jako
istotnych, czy nawet prawdziwych.

Ponowny test Jaj - każdy kto go nie zda wpada w panikę, ucieka
chowając się gdzieś w podpiwniczeniu budynku. Kolejna fala,
zwala strop, wszyscy znajdujący się w budynku tracą
przytomność.

Test Jaj -2: Pradawna istota zwana Woźnicą pokazuje
swoje prawdziwe oblicze.



Scena czwarta: Bunkier Jerycho, Dolina Śmierci
(Deadlands str. 153)
Poziom Strachu: 5 

(6 o ile ktokolwiek widział prawdziwe oblicze Woźnicy)
Pogoda: chłodny pustynny wieczór, susza.

Pod wieczór Eddington zaprosi graczy do bunkra. Nie pozwoli im
na przeszukanie pomieszczeń, tym zajęli się jego ludzie z wydziału
naukowego Fortu 51. Placówka wygląda na dawno opuszczoną,
choć widać, że nie szczędzono dolarów na urządzenie i wyposażenie
laboratoriów.

Historię Woźnicy nie interesuje zbytnio  Eddingtona. Jako człowiek
nauki wysłucha bohaterów, ale delikatnie choć nie wprost da im
odczuć, że po pierwsze nie dowierza w indiańskie podanie o
żniwiarzu, a po drugie jest pilniejsza sprawa do rozgryzienia.

Cały teren jest własnością nijakiego Stevena Blacka z Houston i po-
czątkowo było to laboratorium, służące do pracy nad jego szalonymi
konstrukcjami. Później z niewiadomych przyczyn Placówka stała się
centrum badań, które za cel miały co dwa tygodnie wysyłać sygnał.
Całość konstrukcji bunkra jest dość skomplikowana i jedyne co jest
pewne to fakt, że tutejsze machiny napędzane są upiorytem,
którego zapas starczyłby na swobodne działanie przez dwa lata.

Niedawno ktoś nadał określony sygnał, który jest dość zagadkowy.
Z obliczeń szefa oddziału naukowego Frotu 51 wynika, że miał on
na celu sprowadzić coś do Houston, najprawdopodobniej drogą
morską. Cokolwiek to jest nie bez powodu zostało ukryte w wodach
Zatoki Meksykańskiej, bo wewnętrzna procedura bazy Jerycho
wyraźnie ostrzega o zakazie wyławianiu tego. Pozostałości zapisków
Blacka wyraźnie sugerują, że ukryte tam rzeczy są bardzo
niebezpieczne.

Eddington zaproponuje posse pracę: mają zlokalizować przesyłkę i
dostarczyć ją do Fortu 51.  Zasugeruje również, że udane zadanie,
otworzy przed bohaterami niektóre drzwi , a jeżeli zależy im na
ziemi w pięknym stanie Nevada, to jest jedna z działek, którą mogą
otrzymać w ramach wynagrodzenia. BG dostaną 200$ na pokrycie
kosztów misji oraz eskortę 5 kawalerzystów, którzy doprowadzą ich
do wschodniej granicy Doliny Śmierci, do miejscowości Perdition.
Stamtąd ruszą na wschód do Railhead i dalej koleją do Huston.

Motywacja posse: Eddington to bardzo wpływowy
człowiek w Nevadzie, z ogromnym posłuchem w Forcie 51.
Jest wysoko postawionym agentem, zasiada w stanowej
radzie nadającej ziemię, jest też pewnym kandydatem na
stanowisko gubernatora. Jeżeli gracze będą się targować
co do ceny za wykonanie zadania, można ich nagradzać
uwzględniając możliwości naukowca z fortu Latających
Bizonów.

Informacja dla Szeryfa

Jerycho to placówka badawcza założona przez
filantropa, milionera, szalonego naukowca 
z Huston - Stevena Blacka. Początkowo było to
jedno z jego laboratoriów, później gdy
sprowadził Maszynę Gutenberga, miejsce to
stało się dlań kluczowe. Black stworzył łódź
podwodą, do której wsadził maszynę, a na-
stępnie wysłał ją w głębiny Zatoki
Meksykańskiej. Nie chciał, by piekielny
wynalazek z Moguncji trafił w niepowołane
ręce, a sam w międzyczasie pracował nad
możliwością przerobienia go lub wykorzystania
niektórych rozwiązań przy budowie innych
urządzeń. 

Black założył, że jeżeli coś mu się stanie,
prędzej czy później w Placówce skończy się
upory i stacja przestanie nadawać, a jeżeli łódź
nie otrzyma sygnału, miała obrać kurs w kie-
runku południowym, wprost na Antarktydę.

James Sawyer to potentat z Houston,
właściciel szybów naftowych w Teksasie, a wol-
nych chwilach jeden z najzdolniejszych kancia-
rzy na południu Stanów. James dowiedział się
o Maszynie Gutenberga i poświęcił niemałą
fortunę, żeby ją zdobyć. Chce stworzyć pier-
wsze wydanie Księgi Gier Hoyle'a (Deadlands
str.  87), w tym celu sprowadza potomka
Hoyle'a z Wielkiej Brytanii. Przy pomocy
barona LaCroix, któremu obiecał Wielką Xięgę
Maboo (święta księga voodoo), wysłał Hanka
Locke by ten sprowadził Maszynę Gutenberga
do Houston.

Hank Locke został zaskoczony przez oddział 
z Fortu 51 i nie zdążył dobrze skalibrować
sygnału, który nie tylko przywołał łódź do
Houston, ale w pierwszej kolejności obudził
nieumarłych, a później spoczywającego pod
fundamentami Jerycha Woźnicę.



Scena piąta: Cmentarzysko w Railhead, Dolina Śmierci
(Deadlands str. 153)
Poziom Strachu: 5

Pogoda: skwar i prawie zerowa wilgotność

Railhead to obóz kompanii Bayou Vermillion, to tutaj
ugrzęzła budowa linii kolejowej barona LaCroix. Posse
dotrze tu wieczorem, kilka dni po wizycie Woźnicy. Tory
kończą się przed sporym płaskowyżem, wygląda na to, że
robotnicy mieli wykopać w nim tunel.

Tuż przed rozpoczętym wykopem leży około pół tysiąca
trupów, w różnym stadium rozkładu (Woźnica niedawno
odesłał nieumarłych robotników w zaświaty). Sam obóz
wydaje się niezwykle mały jak na taką liczbę budowniczych
kolei (baron do budowy używał nieumarłych, którzy nie
potrzebują wody, jedzenia czy snu). Wyraźnie widać, że
LaCroix uznał, iż dynamit jest za drogi i nakazał by darmowa
siła robocza wykuła kilofami przejazd dla linii kolejowej.

Obóz nie jest jednak zupełnie pusty, wśród sępów
żywiących się padliną, dostrzec można kilka osób przy
lokomotywie. Zdany test Spostrzegawczości pozwoli
zauważyć też więźnia przykutego do jednego z wagonów
(Horacy - statystyki Deadland str. 241, strażnik kolei) oraz
kilku szwędających się pistolero. Uzyskanie przebicia
pozwoli określić, że grupie sześciu amigo (statystyki
Deadlands str. 239, bandyta) rozkazuje jegomość w
sombrero (Piękny Juan - statystyki Deadlands str. 241,
doświadczony rewolwerowiec) oraz, że do obozu skrada się
od południowego wschodu wataha wygłodniałych kojotów
(Deadlands str. 251, kojot).

Meksykanie znaleźli się tu przypadkowo, są grupą rabusi,
którzy szukają w okolicy jakichkolwiek wartościowych
rzeczy. Znaleźli wystraszonego strażnika kolei - Horacego
i przykuli go do jednej ze skał. Zaaferowani
przeszukiwaniem obozu nie dostrzegają zbliżających się
dzikich psów. Kojoty nie będą nawet próbowały zabić
wszystkich. Jeżeli bohaterowie zareagują na atak zwierząt,
będą mieli szansę uratować więźnia, który zostanie obrany
za najłatwiejszy cel.

Bandyci
Nikt w grupie Juana nie potrafi czytać i pisać, więc
wszystkie znajdujące się w obozie dokumenty są
nietknięte. Wśród pism znajdują się głównie zapiski

kwatermistrzowskie Horacego: zamówienie na dynamit, na
które LaCroix w odpowiedzi przysłał kolejną partię - zombie
i kilofy. Zdanie testu Wyszukiwania pozwoli na odnalezienie
weksli na koszty bieżące kolei, wystawionych przez LaCroix.

Grupa pięknego Juana do zwykli, niezbyt rozgarnięci
bandyci. Jeżeli gracze pomogą w walce z kojotami, zaproszą
ich do obozu, zaproponują nocleg, jednak zabronią
rozmowy z więźniem, który jest zakneblowany. Na
wszystkie pytania posse odpowiadał będzie Juan, który ma
najwięcej oleju w głowie, choć i tak mocno poniżej średniej
Dziwnego Zachodu.

Bandyci udają pracowników LaCroix, jednak sami nie
wiedzą do końca co chcą ugrać. W obozie nie ma
kosztowności, ani nawet dynamitu, nie wiedzą jak
uruchomić pociąg, a wożenie kilofów przez pustynię, to
delikatnie mówiąc niezbyt opłacalny interes.

Mimo wszystko będą nieudolnie robić dobrą minę do złej
gry. Nazwanie Juana kłamcą lub wyraźne zasugerowanie
tego faktu spowoduje wyzwanie oskarżyciela na pojedynek
rewolwerowców (patrz zasady pojedynków Deadlands str.
69). W przypadku śmierci lub przegranej Juana, pozostali
pistolero odpuszczą zwadę, mogą nawet za odpowiednią
opłatą przyłączyć się do posse.

Atak o północy.
Wysłany przez Hocke’a sygnał spowodował liczne anomalie
na Dziwnym Zachodzie. W Railhead doprowadził do
skumulowania się bólu i żalu martwych robotników.
Jakkolwiek nie postąpią bohaterowie, około północy
pojawią się dwie Żałobnice (Deadlands str. 235). Ich atak
można poprzedzić kilkoma scenami opisów,
przedstawiającymi okrutne rytuały LaCroixa w Masce
Widm z laską Coco Macaque, tworzącego tanią siłę
roboczą.

Horacy
Więzień to strażnik kolei hrabiego LaCroix, do tej pory
nadzorujący nieumarłych robotników. Jest mocno
wystraszony, gdyż widział kilka nocy wcześniej prawdziwe
oblicze Woźnicy i odesłanie marionetek barona z Nowego
Orleanu.

Horacy nie jest zbyt rozmowny, ze względu na mocne
oddanie duchom voodoo nie boi się również śmierci,
ponieważ ma nadzieje, że nawet zabity powróci dzięki
swojemu panu na Dziwny Zachód. Wie jak uruchomić
lokomotywę i o ile przeżyje atak kojotów, za zabicie grupy
Juana (Horacy nienawidzi bandytów napadających na
pociągi - zawada), zaproponuje posse podróż do Nowego
Orleanu, jako eskorta linii Bayou Vermillion.

Założenia sceny:
To gracze mają zadecydować czy ruszą na ratunek Horacemu
i bandytom. Kojoty są wygłodniałe, przez co niebezpieczne,
aczkolwiek wycofają się w momencie gdy zdobędą duży kawał
mięsa.





Pociąg
Pociąg ma zaledwie pięć wagonów. Tania siła robocza
dowożona była tutaj w bestialskich warunkach, tak więc
oprócz dwóch wagonów na bydło, jest jeden pełniący
funkcję magazynu, jeden biura Horacego i ostatni
pasażerski. Zakładając, że podróż przebiega bez zakłóceń,
pociąg pokonuje około 250 mil dziennie. Ten fakt i odle-
głość dzieląca do Houston, powinna być wystarczającą
zachętą do zmiany środka lokomocji w drodze na wschód.
Uruchomienie pociągu wymaga zdanego testu Wiedzy
(Kolej, Technika).

Pasażer na gapę
Tuż przed wyruszeniem pociągu pojawi się samotny
kowboj, Jonah Carter. To Woźnica ukrywający swoje
prawdziwe oblicze. Poruszanie się na wschód piekielnym
wozem z Los Diablos, jest zbyt spektakularne, więc
pradawny stara się wykorzystać nowinki techniki, by równie
szybko dostać się do Houston.

Woźnica może być asem w rękawie dla MG, gdyby okazało się, że
drużyna nie radzi sobie z Żałobnicami. Przypadkowy podróżnik,
który uciekł bandytom na szlaku upiorytów, może być
rewolwerowcem ratującym życie naszych hombre.

Scena piąta: Yuma 3:10, Arizona (Deadlands str. 177)
Poziom strachu: 2

Pogoda: skwar i duchota

Yuma, ze względu na panujące tu temperatury nazywana
jest przedsionkiem piekła. To miejsce, gdzie można
uzupełnić zapasy węgla i wody dla pociągu, a także
rozprostować kości. Centralnym punktem osady jest świeżo
zbudowana stacja kolejowa, obok której powinien stać
budynek lokalnego zarządcy Bayou Vermilion.

Gdy tylko bohaterowie wjadą do Yumy, udany test
Spostrzegawczości pozwoli im zauważyć, jak szeryf (Jeff
Briges) wzywa swojego zastępcę (Yang Bez Gardła) i wysyła
go gdzieś na północ od osady. Przebicie w teście pozwoli
zauważyć, że Jeff jest mocno zaskoczy widokiem
lokomotywy oraz i dość wystraszony i zdenerwowany.

Spalone biuro
Biuro Bayou Vermilion w Yumie spłonęło dwie noce
wcześniej. Nikt w miasteczku nie wie jak do tego doszło, a
burmistrz Ślepy Bill Trzy Palce, sądząc że rozmawia z
przedstawicielami linii barona LaCroix, jest mocno
zaniepokojony tym niefortunnym zdarzeniem. Bardzo mu
zależy na obecności kolei w Yumie i daleki jest do
jakichkolwiek ruchów, które mogłyby pogorszyć stosunki z
budowniczymi szlaku kolejowego. Proponuje posse wszelką
pomoc dotyczącą sprawy pożaru.

Magazyn z węglem i zbiornik na wodę na szczęście zostały
nietknięte. Jeżeli z graczami jest Horacy, będzie mocno
nalegał, żeby znaleźć winnych i osądzić ich bardzo
sprawiedliwie.

Kolejowa konkurencja
Biuro podpalili pracownicy Dixie Rails, którzy urządzili sobie
bazę wypadową w jaskiniach, kilka mil na północ od
miasta. Przybyli tu jakiś czas temu i zaproponowali
szeryfowi i jego zastępcy łapówkę w zamian za układ.
Kilkadziesiąt dolarów i obietnica stanowiska szeryfa w
Phenoix, wystarczyła aby Jeff Briges przymykał oczy na
akcje sabotażowe.

Jeżeli bohaterowie podejmą się wyjaśnienia sprawy,
możliwości jej rozwiązania jest wiele:

- W biurze szeryfa leży dokument, który za przychylność
Dixie Rails w Yumie oferuje Jeffowi Brigisowi posadę
szeryfa w Phoenix, podpisane nazwiskiem Lee
(właściciel Dixie Rails).
- Posse może udać się za Yangiem na północ i po
udanym teście tropienia znaleźć kryjówkę sabotażystów
w jaskiniach płaskowyżu Yunikon, gdzie będzie czekać
na nich pułapka (pięciu bandytów Deadlands str. 244,
żołnierz oraz Yang - figura, Mistrz sztuki  walki -
Deadlands str 237).
Byli żołnierze z Dixie Rails, nie będą stawiać dużego
oporu. W momencie gdy zobaczą, że nie mają
większych szans, na zwycięstwo, czy ucieczkę, złożą
broń, licząc na przychylność i przekupstwo szeryfa.

Po przeszukaniu jaskiń sukces w teście Spostrzegawczości
pozwoli znaleźć skrytkę, a w niej dwie skrzynki z dyna-
mitem. Przebicie pozwoli na odkrycie planów
sabotażystów, którzy na najbliższą noc zaplanowali
wysadzenie magazynu z węglem, a na kolejne dni
wysadzenie mostu między Yumą a Eden.

Świątobliwy z Utah
Jean Dark (świątobliwy - Deadlands, str. 245) to mormoński
kaznodzieja ze stanu Utah, który jakiś czas temu usłyszał
dziwny głos z gór (nadajnik uruchomiony prze Locke),
nakazujący mu iść na południowy wschód. Ma tam
odnaleźć diabła, którego ma odesłać z powrotem do piekła.
Wraz z nim podróżuje trzódka dwudziestu  wiernych. Jean
Dark w oczach posse po winien zachowywać się jak wariat
i fanatyk. Nie ma pieniędzy, ani kosztowności i prosi graczy
o możliwość podróży z nimi na wschód, tam gdzie ma się
wypełnić jego przeznaczenie.

Nocne zniknięcie
Przegląd lokomotywy, uzupełnienie zapasów węgla i wody
zajmie trochę czasu. Wiele wskazuje na to, że gracze będą



chcieli skorzystać z bogactw tutejszego saloonu i nacieszyć
się tequilą. "Chlejnia" oferuje również orientalne piękności
(jedna z panienek może mieć stary manuskrypt z opisem
maszyny Shanga). Jeżeli gracze zostaną na noc w Yumie,
rano okaże się, że kilka osób już się nie obudziło (wszyscy
wygrzebańcy z miasta, zostali odesłani przez Woźnicę), 
z czego miejscowy grabarz wydaje się bardzo zadowolony.

Chlejnia
Jeżeli bohaterowie będą otwarcie wypytywać mieszkańców
Yumy o pożar biura LaCroix, szeryf postanowi po cichu
uciszyć posse. Namówi kilku lokalnych bandziorów by
podpuścili naszych hombre i zmusili ich do wyciągnięcia
broni w salonie, co miejscowe prawo określa jako zbrodnię
karaną dwoma tygodniami więzienia. Tak więc ciekawscy
bohaterowie, zastaną w „Chlejni” niemiłą atmosferę, co
chwilę ktoś będzie na nich coś wylewał, czy traktował
obelżywym pozdrowieniem.

Scena szósta: Nie można Zabić diabła? Eden, Arizona
Poziom strachu: 3

Pogoda: Zimny wiatr z zachodu, przelotne opady

Eden to ważny punkt na szlaku upiorytu, położony zaledwie 30 mil
od Tombstone. Kiedyś był to teren kontrolowany przez Apaczów,
ptem przybyli tu poszukiwacze srebrna, a jeszcze później za sprawą
kolei Eden stało się mekką kupców, zrzeszonych w gildii. Od
niedawna jednak miastem niepodzielnie rządzi Lilith, piękność 
z południa. Od tego czasu miasto żyje w wiecznym strachu, a jed-
nym z pierwszych dekretów pani burmistrz było spalenie lokalnego
kościoła i wprowadzenie zakazu jakichkolwiek zgromadzeń
religijnych.

O ile bohaterowie zabrali ze sobą Jeana Dark, zaraz po
wyjściu z wagonu padnie on na ziemię i zacznie głośno
lamentować. W końcu wpadnie w panikę i zacznie krzyczeć
o ziemi władanej przez szatana.

Aleja wisielców
Miasteczko oddalone jest od stacji o milę. Do Eden prowadzi aleja
leśna, okraszona wisielcami. W samej osadzie posse bez problemu
dowie się, że są to ciała nieszczęśników, którzy podnieśli rękę na
panią burmistrz. Zresztą wielu z tych, którzy teraz wiszą w alei, udało
się zabić, poćwiartować, a nawet spalić pannę Lilth, jednak
kolejnego ranka zawsze wychodziła z miejskiego ratusza i naka-
zywała swoim zbirom, natychmiastowy odwet na zamachowcy.

Udany test Wypytywania, pozwoli dowiedzieć się, że Lilith
darowała życie tylko jednemu zamachowcy - jest nim
ranger Jim Walker, który po trzeciej, wydawać by się mogło,
udanej próbie zamachu, zwariował. Obecnie spotkać go
można w okolicznych lasach.

Ranger
Jim Walker to chory psychicznie były stróż prawa. Znaleźć go można
po udanym teście Tropienia lub opierając się na plotkach, czy
przekupując zastraszonych mieszkańców Eden. Ranger zachowuje
się jak w półśnie, bez problemu opowie o swoich trzech próbach
zgładzenia Lilith. Co kilka zdań, jak mantrę będzie powtarzał: „diabła
nie można zabić”. Walker - co dziwne - zna też historię prób
wcześniejszych i późniejszych zamachów na panią burmistrz.

Uczciwy handel
Miasto pogrążone jest w strachu. Nikt nie sprzeciwia
się pani burmistrz i jej najbliższemu otoczeniu. Jeden
z osta-tnich dekretów Lilith to nałożenie cła na
upioryt, które jest na tyle wysokie, że w praktyce nie
opłaca się wywozić minerału dalej. Jedyne co
zaskoczeni właściciele karawan mogą zrobić to
sprzedać towar w Eden, po cenach ledwo
wystarczających na opłacenie własnych kosztów.

Pierwszą rzecz, którą gracze zobaczą w Eden to
kłótnia właściciela większej karawany ze
zbrojnymi Lilith. Pedro Cranchaya, rosły
Meksykanin, właściciel dwudziestu mułów
obładowanych upiorytem, wraz ze sporą
obstawą, głośno będzie się wykłócał ze
zbrojnymi z Eden i w momencie gdy zauważy
posse, zwróci się do nich o pomoc. Obrońcy
prawa z Eden, dadzą bohaterom jasno do
zrozumienia, by ci się nie wtrącali. Harmider
wzmogą krzyki Jeana Dark, który będzie
zawodzić o miejscu opuszczonym przez Boga.

Jeżeli bohaterowie pomogą Pedro - rozegra się
regularna bitwa (zbrojnych z Eden jest około
30) i w przypadku zwycięstwa trzeba będzie
szybko opuścić Eden. Jeśli nasi hombre nie
będą się wtrącali, Pedro zostanie ograbiony 
z upiorytu i wraz z kompanami aresztowany.

Talizman Umarlaka
To indiański naszyjnik, który pozwala na zadanie trzech
pytań zmarłemu. Dzięki zaklętej w nim mocy, na
chwilę przywołuje on duszę do ciała i ożywieniec
zmuszony jest do odpowiedzi na trzy pytania. Talizman
nie działa w pobliżu Woźnicy. Niezwykły artefakt jest
w posiadaniu obłąkanego Jima Walkera, który dzięki
jego mocy rozmawiał z zamachowcami z Alei Wisiel-
ców. Eliminując sposoby zabicia Lilith, które nie działały
do tej pory, ranger próbuje znaleźć skuteczny środek

na zabicie diablicy.



Nie można zabić diabła
Jean Dark, kiedy już się uspokoi będzie błagał posse o pomoc: „w
mieście sypia diabeł, trzeba temu jakoś zaradzić”. Mało tego - należy
odbudować kościół i przywrócić świętość tej ziemi. Gdy
bohaterowie dotrą do Eden, postać z najwyższym Wigorem
zostanie zaproszona do ratusza na rozmowę z panią burmistrz.
Należy opisać Lilith jako wręcz niespotykaną piękność, która będzie
wypytywać będzie  bohatera o cel przybycia. Bardzo szybko okaże
się jednak, że nie jest to jedyny cel pani burmistrz. Ślicznotka bez
ogródek wskaże naszemu hombre jedną z sypialni i nie siląc się na
dwuznaczności będzie usiłowała uwieść bohatera. Szczęściarz,
który stanie na wysokości zadania, będzie miał możliwość
zauważenia dziwnego znamienia w okolicy łopatki pani burmistrz.
Identyczny znak nieco później rzuci mu się w oczy u bawiącej się
na ulicy małej Sary.

Informacja dla Szeryfa
Lilith nie można zabić, można ją co prawda pokonać, jednak
powróci kolejnego dnia, jakby nigdy nic się nie stało. Będzie się tak
działo tak długo, dopóki żyje choćby jedno z jej dzieci. Problem
polega na tym, że diablicy bardzo ciężko jest zajść w ciążę, a jeszcze
trudniej utrzymać jej potomstwo przy życiu. W chwili obecnej żyje
tylko jedna jej córka - Sara, która mieszka w Eden wraz z lokalnym
kowalem.

Sara
Mała, niewinna jeszcze dziewczynka, to klucz do wypędzenia
diablicy. Jej ojciec, John Chlebowe Dłonie, stara się ukryć fakt, że
matką dziewczynki jest pani burmistrz. Mimo to jest mocno
zazdrosny o lokalną piękność i jeżeli dowie się o schadzce jednego
z hombre, będzie starał się go wyzwać na walkę na pięści. Pokonany
wyjawi sekret, kim jest matka Sary.

John Chlebowe Dłonie
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k4, Wigor k12+2,
Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6,
Walka k8, Wyśmiewanie k4, Zastraszanie k8
Charyzma: , Tempo: 6, Obrona: 6, Wytrzymałość: 10
Zawady: Honorowy, Fobia (panicznie boi się szczurów)
Przewagi: Krzepki
Ekwipunek: dwa dolary, nóż, butelka whiskey

Apacze
Okoliczni Indianie nie są zadowoleni z rządów Lilith. Ich szaman,
dowiedział się od duchów, że kluczem do odegnania demonicznej
istoty jest mała Sara. Najbliżej nocy niewielki oddział Indian, będzie
starał się wykraść dziewczynkę i dostarczyć ją szamanowi, który
poprzez rytuał krwi, będzie starał się poznać tajemnicę diabła z Eden.
Podczas ataku, o ile bohaterowie będą przebywali w mieście,
miejscowi poproszą ich o pomoc w walce z czerwonoskórymi.

Poranek
O ile gracze nie wyperswadują tego pomysłu Jaenowi Dark,
kaznodzieja kolejnego dnia o świcie przeprowadzi wraz ze
swoją dwudziestoosobową trzódką atak na Lilith. Biorąc
pod uwagę kondycję jego gromady i doświadczenie zbirów
diablicy, Jean jest bez szans. W dodatku o ile Sara żyje, Lilith
kolejnego dnia i tak powróci, a o ile posse nie pomoże
kaznodziei, najdalej nazajutrz zawiśnie on w alei.

Lilith czuje się bardzo bezpieczna. Jedyne czego pragnie, to
zajść w kolejną ciążę i trzymać dość blisko siebie Sarę.
Mocno strzeże tajemnicy swojej nieśmiertelności.

Lilith, Diablica z Eden
Cechy: Duch k10, Siła k8, Spryt k10, Wigor k8, Zręczność k10
Umiejętności: Hazard k8, Jaja k10, Przekonywanie k10,
Spostrzegawczość k10, Strzelanie k8, Walka k6, Wiedza
(okultyzm) k12, Wyśmiewanie k10, Zastraszanie k10, Zdolności
nadprzyrodzone (Magia) k10
Charyzma: 4, Tempo: 6, Obrona: 5, Wytrzymałość: 6
Zawady: Arogancki, Krwiożerczy, Mściwy,
Przewagi: Baczność, Ładny/Śliczny, Opanowany, Nerwy ze stali,
Postrach, Unik/Błyskawiczny unik,
Ekwipunek: dwa dolary, nóż, butelka whiskey
Zasady specjalne:
Słabość – odradza się tak długo jak długo żyje choćby jedno z
jej dzieci.

Scena siódma: El Paso - Little Oak, Teksas 
(Deadlands str. 177)

Poziom strachu: 2
Pogoda: Bardzo mocny wiatr, zachmurzenie, 

dość chłodno.

Miasteczko Little Oak oddalone jest od torów o dobrą milę. Jest to
niewielka osada, zamieszkiwana głównie przez hodowców bydła
i koni. Mimo odległości w mieście widać poruszenie. Przebicie 
w teście Spostrzegawczości da posse jasny komunikat graczom - 
w mieście palona jest czarownica.

O ile gracze zainteresują się sytuacją w Little Oak, na miejscu okaże
się, że na stosie nie czeka na śmierć czarownica, a miejscowy
kaznodzieja, katolicki ksiądz, który błagalnie zwróci się do posse 
o pomoc. Część mieszkańców grabi kościół, a jedna ze stajni
najwyraźniej zamieniana jest na świątynię voodoo.

Informacje dla Szeryfa
James Sawyer zaniepokojony brakiem wiadomości od Locke'a -
umówieni byli na wysłanie telegramu - podzielił się swoimi
obawami z baronem LaCroix. Wielki czarownik voodoo nie
zwlekając wysłał na zachód swój elitarny zespół Tonton Macoute,
zwany Zjadaczami dzieci, lub Milicją voodoo. To niezwykle oddani
żołnierze, przy tym bardzo bezwzględni i brutalni.



Elita LaCroix przyjechała do Little Oak koleją i wypytywała
miejscowych o przejeżdżające pociągi, Locke'a i cieka-
wskich podróżnych dopytujących się o Sawyera, Blacka, czy
dziwny sygnał. Nie uzyskawszy żadnych przydatnych
informacji, żołnierze Tonton Macoute wpadli w złość i wy-
mordowali wszystkie dzieci w miasteczku. Był to jednak
początek diabolicznego planu, gdyż aby zwiększyć
cierpienia rodziców, zostawili oni zaklęcia voodoo,
pozwalające na przywrócenie do życia utraconych pociech
jako zombie.

Miejscowy kaznodzieja kategorycznie zakazał korzystania z zaklęć,
jednak żal matek i ojców oraz ich tęsknota za dziećmi był większy.
Tonton Macoute wyraźnie zaznaczyli, że jeżeli chcą oni, aby zaklęcie
zadziałało, wszyscy muszą porzucić dotychczasową religię. Tak
powstała mała rebelia, która szybko uciszyła przeciwników rytuału
„przywrócenia”, a tutejszego klechę umieściła na stosie.

Tonton Macoute nie bez kozery są nazywani Zjadaczami
dzieci. Mordowanie niewinnych istot daje im niezwykłe
możliwości. Dzięki rytualnemu mordowi w Little Oak,
dowódca elitarnej grupy barona LaCroix wysłał na moment
swojego ducha do orła, który pozwolił mu zobaczyć
nadjeżdżający pociąg Bayou Vermillion, z obcymi
pasażerami na pokładzie.

Sytuacja w Little Oak jest mocno zaogniona. Praktycznie
wszyscy przeciwnicy „przywrócenia do życia” dzieci są
zastraszeni przez zdesperowanych rodziców. O ile gracze
wybiorą drogę perswazji, czeka ich nie lada przeprawa.
Zdanie testów Przekonywania wymagać będzie modyfikatora -
4, gdyż sprawa nie dotyczy logiki, a emocji i to w grupie, która czuje
się pewna siebie. Świeżo upieczeni wyznawcy voodoo mają
przewagę liczebną i szalony błysk w oczach. Czy nasza posse odważy
się z nimi zadrzeć , aby uratować obcych sobie ludzi? 

Pozostaje również pytanie, co w przypadku zwycięstwa
zrobić z ciałami dzieci. Pochowanie ich nie daje pewności,
że po opuszczeniu Little Oak, nie zostaną one ponownie
odgrzebane, przez pozostałych przy życiu szalonych z roz-
paczy rodziców.

Scena ósma: Gdzieś na trasie Little Oak - San Antonio -
Houston, Teksas (Deadlands str. 177)

Poziom strachu: 2
Pogoda: słonecznie i wilgotno

Bycza Przełęcz i pułapka Tonton Macoute
Tuż przed San Antonio kolej LaCroix ma na niektórych
odcinkach nawet i po trzy równoległe tory. Miejscem
idealnym na pułapkę wydaje się Bycza Przełęcz , po pierwsze ze
względu na usytuowanie na wyludnionych terenach, po drugie zaś
przez ilość załomów  skalnych i zakamarków.

Około dwudziestu żołnierzy z Tonton Macoute uzbrojonych
w maczety, będzie próbowało zaskoczyć posse, wskakując
z pobliskich skał na pociąg naszych bohaterów (wykorzystaj
statystyki Kultystów – Deadlands str. 239). Jeśli plan
zawiedzie, postawiona na bocznicy lokomotywa z dwoma
wagonami i kolejną dwudziestką wyznawców voodoo,
ruszy w pościg (Kultyści i jeden Kapłan voodoo – Deadlands
str. 239). Tym razem odezwą się sześciostrzałowce.

O ile posse podróżuje z Horacym, może ją czekać poważna
batalia – choć tym razem słowna - z pracownikiem Bayou
Vermillion, który będzie chciał zatrzymać pociąg i poro-
zmawiać z - bądź co bądź swoimi ziomkami.

Ta krótka, dynamiczna i pełna akcji scena, pełna prób
abordażu i szalonego pościgu, powinna zakończyć się próbą
nerwów, gdy bohaterowie dostrzegą, iż dwa równoległe
tory po których pędzą pociągi, łączą się tuż przed długim
mostem nad urwiskiem. Czy posse wytrzyma grę w tchórza,
z szalonymi wyznawcami voodoo, którzy nie maja nic do
stracenia? Czy dojdzie do zderzenia pociągów? Kultyści z
Tonton Macoute mają nad posse jedna przewagę i nie jest
obłęd. Wiedzą oni, że w Houston czekają ich pobratymcy,
dlatego w ostatniej chwili pociągną za hamulec, ustępując
pierwszeństwa przejazdu.

Scena dziewiąta: Houston, Teksas (Deadlands str. 177)
Poziom strachu: 2

Pogoda: przelotne opady.

Oskarżeni o kradzież
Jeżeli bohaterowie wjadą pociągiem na stację w Houston,
zastaną niemiłą niespodziankę - orszak powitalny w postaci
stróżów prawa i strażników kolei linii Bayou Vermilion.
Posse zostanie zatrzymana, a wszelkie próby oporu skazana
są na porażkę. Stacja jest otoczona, a przewaga liczebna po
stronie Teksańczyków i pracowników LaCroix miażdżąca.

Bohaterom zostanie odczytany akt oskarżenia - kradzież własności
barona LaCroix. Stróże prawa odbiorą posse cały dobytek i przetran-
sportuje naszych posse do więzienia, gdzie maja zostać przesłuchani.
Ewentualni pasażerowie, w tym Horacy i Jean Dark również
zostaną zatrzymani. W zależności od sposobu traktowania
ich przez bohaterów podczas podróży, będą zeznawać na
korzyść, albo niekorzyść posse. To doskonały moment na
przedstawienie kilku krótkich scen retrospekcji,
poprzedzających to wydarzenie (kłótnie, uratowanie życia
któremuś ze świadków, próby zastraszanie, czy
wyśmiewania  itp.).

Jonah Carter, czyli Woźnica, korzystając ze swoich
nadprzyrodzonych zdolności (Zimny Manipulant), będzie
starał się wywinąć z aresztu. Teraz znaczenie ma, jaką



decyzję gracze podjęli np. w Little Oak. O ile bohaterowie
wykazali się dużą inicjatywą i determinacją w odsyłaniu
ożywieńców w zaświaty, mogą liczyć później na pomoc
Woźnicy w wydostaniu się na wolność.

Aresztowanie, to sposób barona LaCroix i Jamesa Sawyera
na opóźnienie działań naszych hombre i kupienie czasu
pozwalającego zapewnić pomyślność przy odprawieniu
rytuałów Pierwszego Wydania.

Więzienie
Budynek więzienia jeszcze do niedawna był szpitalem
wojennym. Po wojnie secesyjnej ówczesny mer miasta
zamienił go na więzienie i w zamian za przeprowadzenie
przez Houston linii kolejowych, pozwolił na prowadzenie w
nim eksperymentów na aresztowanych. Szef placówki
penitencjarnej Jabba Hogh to zaufany człowiek barona,
czciciel voodoo, czarownik i szaleniec.

Skowyt, który jakiś czas temu przeszedł przez miasto
(sygnał wzywający łódź), obudził w tym miejscu dziwne i
potężne siły. Gracze wchodząc do więzienia tylko przez kilka
pierwszych pomieszczeń przechodzić będą z eskortą
strażników. Za potężnymi metalowymi drzwiami, zostaną
pozostawieni sami sobie. W środku panuje anarchia,
jednak mimo pozornej wolności, wszyscy więźniowie żyją
w ciągłym przerażeniu. Bardzo szybko okazuje się, że
wysłany z pustyni sygnał obudził duchy torturowanych i
mordowanych tutaj osób. Zjawy są rządne zemsty na
swoich oprawcach, jednak dziwna siła pozwala im poruszać
się jedynie w promieniu 24 metrów od miejsca ich śmierci.
Korytarze, po których nie można poruszać się bezpiecznie,
znaczą szczątki ofiar zjaw i duchów.

O ile Woźnica czy inni świadkowie nie wstawią się za
naszymi bohaterami, możliwości ucieczki z więzienia jest
kilka: 

- Posse może rozpocząć bunt, co biorąc pod uwagę
stopień przerażenia bliskich szaleństwa więźniów wcale
nie będzie takie trudne.
- Bohaterowie mogą spróbować paktować ze zjawami,
które w zamian za doprowadzenia do nich morderców,
ofiarują pomoc w ucieczce.
- Zawsze pozostają też tradycyjne próby ucieczki
polegające na otwieraniu zamków, czy obezwładnieniu
strażnika.

Port
W porcie w Houston szczególną uwagę przyciąga niezwykły
konstrukt - łódź podwodna CSS Pionier. To na niej Steven
Black umieścił Maszynę Gutenberga, dzięki czemu udało
mu się ukryć piekielny wynalazek na dnie oceanu.

Łódź przypłynęła kilka dni temu, wszyscy pracownicy portu
jednogłośnie uznali to za zły omen. Jak do tej pory rada
miasta nie zajęła żadnego stanowiska co zrobić z tym
dziwnym ustrojstwem, a jedyna osoba która mogłaby
pomóc w tej kwestii - inżynier Steven Black - zaginęła.

Wypytując pracowników portowych można dowiedzie się,
że wraz z wpłynięciem CSS Pionier, przez Houston
przetoczyła się fala plag i klątw. W więzieniu obudziły się
duchy zmarłych, potem była szarańcza, seria pożarów,
niewyjaśnionych morderstw i zaginięć. Dzieci rodzą się bez
kończyn albo z dwoma głowami. Na szczęście z pomocą
przybył miejscowy bogacz, James Sawyer, który wyciągnął
z maszyny piekielne moce i wywiózł je za miasto w celu
zniszczenia.

Pracownicy portowi zaznaczą również, że przez tą dziwną
konstrukcję z dna morza, pan Sawyer musiał przełożyć
swoje oficjalne zaręczyny ze szlachcianką z Anglii - Mirabel
Johanson, która przypłynęła jakiś czas temu do Houston.

Informacje dla Szeryfa
Szereg plag to plotki umiejętnie podsycane przez ludzi Sawyera,
albo co gorsza ich robota. Jeżeli posse rozpocznie śledztwo w tej
sprawie, okaże się że część podpaleń, zaginięć czy lokalnych
wybuchów latryn, plag szczurów, szarańczy, gnicie jedzenia to
sprawka ludzi wynajętych przez kanciarza. Największy pożar
wybuchł w momencie gdy pan James Sawyer wypakowywał
Maszynę Gutenberga z łodzi, a jego celem było odwrócenie uwagi
mieszkańców od portu.

Pani Mirabel Johanson to najbliższy żyjący potomek
legendarnego Hoyle'a , została ona ściągnięta do Teksasu
podstępem. James Sawyer dał młodej angielce nadzieję na
fortunę, przedstawiając sfabrykowane dowody, iż jest ona
najbliższą rodziną pana Blacka. Matka dziewczyny,
powiedziała Mirabel, że jej ojciec wyjechał za ocean, nie
wiedząc o jej poczęciu, więc  historyjka kanciarza stała się
całkiem wiarygodna i panna Johanson przyjęła zaproszenie
do Houston. Dzięki krwi Mrabel, Sawyer chce odtworzyć
Pierwsze Wydanie Księgi Gier Hoyle'a, które dla każdego
kanciarza jest bezcenne.



Dom Stevena Blacka
Lokalna gazeta prawie codziennie rozpisuje się o zniknięciu
naukowca i pojawieniu się jego tajemniczej spadko-
bierczyni z Anglii.  Graczom powinno dać to dwie
wskazówki: 

- Spadkobierca pojawia się zaskakująco szybko, jak na
odległość dzielącą Houston od Anglii i czas od zaginięcia
Blacka. Cała sprawa wygląda na mocno naciąganą, lub
wręcz ustawioną.
- Rezydencja Blacka nie jest w tej chwili pilnie strzeżona
i o ile posse nie narobi wielkiego rabanu, powinna mieć
chwilę na przeszukanie willi bogacza, znajdującej się na
przedmieściach Houston.

O ile bohaterowie pofatygują się do domu Blacka, okaże
się, że wszelkie bogactwa zostały zdeponowane w banku,
ale na miejscu zostało sporo notatek. Zdany test
Spostrzegawczości pozwoli posse odnaleźć:

- Plany łodzi podwodnej.
- Pamiętnik Blacka, w którym opisuje Jerycho i funkcję
jaką ma pełnić.
- Z dalszych stronach dziennika bohaterowie dowiedzą
się o zacieśniającej się współpracy między Jamesem

Sawyerem a baronem LaCroix. Black podejrzewa, że
tworzą oni wspólnie niecny projekt w Castle de Eol,
posiadłości znajdującej się pod Nowym Orleanem.
- Za atrapą pieca węglowego znajduje się prywatny sejf
bogacza.

Uzyskanie przebicia w teście Spostrzegawczości da posse
następujące znaleziska:

- W jednej z książek o kanciarzach na Dziwnym Zachodzie, Black
na marginesach zrobił kilka notatek, które winny upewnić
graczy, że Sawyer to bardzo zdolny Kanciarz.
Udany test Otwierania zamków pozwoli dostać się do sejfu, 
w którym znajdują się informacje o:
- Sprowadzeniu i ukryciu przez Blacka Maszyny Gutenberga.
- Możliwościach i zasadzie działania przeklętej prasy drukarskiej.

Rezydencja Jamesa Sawyera
James Sawyer, po zdobyciu Maszyny Gutenberga wyruszył
do Luizjany, do siedziby barona LaCroix. W zamian za
pomoc w odzyskaniu legendarnej prasy, zobowiązał się
stworzyć dla kapłana voodoo Xsięgę Maboo, a dla siebie
zamierza stworzyć pierwsze wydanie Księgi Gier Hoyle'a.
O ile „materiał” na Xsięgę Maboo dostarczy baron, James
musiał zdrowo napocić się szukając potomka Hoyle'a. 



W końcu jednak udało się i Sawyer podstępem ściągnął
z Anglii do Houston pannę Mirabel Johanson (która w linii
prostej pochodzi Hoyle'a, takie było też nazwisko jej ojca).

Rezydencja pana Sawyera pilnowana jest przez czterech
najemników. To przepiękna willa w zatłoczonej części miasta, więc
dotarcie do środka powinno być dla posse nie lada wyzwaniem. W
środku widać, że właściciel opuszczał miasto w pośpiechu: na stole
stoi filiżanka do połowy wypitej kawy, leży papierośnica z egipskim
tytoniem i bibułkami. Miejsce wygląda wręcz jakby gospodarz
wyskoczył na chwilę po gazetę.

Jeden z pokoi jest dość dziwaczny, jakby ktoś korzystając ze ścian
próbował rozwiązać łamigłówkę. Znajdują się tu setki zdjęć,
wycinków prasowych 
z różnych części świata, odręcznych notatek i tele-gramów, czy
szlaczki liter pisanych wprost na ścianie, a wszystko to połączone
jest siecią nitek w różnych kolorach. Dokładne przeanalizowanie
całości (test Wyszukiwania) pozwoli ustalić, że na ścianie znajdują
się efekty poszukiwań potomków Hoyle’a.

W piwnicy posse może znaleźć mnóstwo notatek na temat
Stevana Blacka i historii druku. Udany test Spostrzega-
wczości pozwoli na znalezienie następujących rzeczy:

- James szukał jakieś konkretnej osoby, a poszukiwania
obejmowały prawie cały glob.
- Jedno nazwisko jest zaznaczone i wygląda jak rozwiązanie
zagadki - Mirabel Johanson.
- 1500 dolarów.
- Szafa z ciuchami bardzo dobrej jakości stoi otworem przed
bohaterami.

Przebicie w teście Spostrzegawczości:
- Mirabel Johanson to potomek samego Hoyle'a.
- Sawyer ściągnął ją tu pod pretekstem dziedziczenia
majątku Blacka.
- Zainteresowanie Sawyera drukiem, prasami drukarskimi i
samym Blackiem związane jest z Pierwszym Wydaniem Księgi
Gier Hoyle'a.
- James Sawyer jest kanciarzem.

Bandyci LaCroix
W momencie gdy graczom w ten lub inny sposób uda się
opuścić więzienie, lub przybyli do Houston innym środkiem
lokomocji, w mieście znajdowali się pod stałą obserwacją
bandytów barona LaCroix. Na początku zbiry będą chcieli
zastraszyć posse, a w momencie gdy nadarzy się sprzyjająca
okazja, po prostu wyeliminować.

Woźnica
Motorem napędowym działań pradawnego i priorytetem
jest odnalezienie Maszyny Gutenberga.  Po pierwsze
stworzone przez diabelską prasę tomy mogą go ponownie

zniewolić, po drugie zaś powstanie pierwszego wydania
takich woluminów jak Biblia Hoyle'a, czy Xsięga Maboo,
może sprowadzić wiele kłopotów w jego polu działania.

Jeśli gracze utkną w Houston w martwym punkcie, a sto-
sunki z pradawnym do tej pory były poprawne,  możesz
Szeryfie pchnąć akcje do przodu, wysyłając Woźnicę do
posse z prośbą o pomoc w Luizjanie
.
Nie zmienia to faktu, że w międzyczasie po nocach
pradawny będzie odsyłał wygrzebańców w Houston.

Jeśli gracze wybiorą inne drogi śledztwa, nie rzucaj im
Szeryfie kłód pod nogi, Steven Blacke i James Sawyer to
powszechnie znane persony w Houston. Ważne jest by
bohaterowie ruszyli w pościg za maszyną Gutenberga na
wschód, do pięknego stanu Luizjana.

Scena dziesiąta: Nowy Orlean, Luizjana  
Poziom strachu: 2

Pogoda: Wilgotno i duszno jak diabli.

Nowy Orlean to nie tylko stolica dobrej muzyki, znakomitej
kawy, kiepskiej whiskey, much, komarów i krokodyli, to
także jeden z największych ośrodków wyznawców voodoo
oraz siedziba Bayou Vermilion i jej właściciela, barona
LaCroix. Miasta pilnują Zjadacze dzieci - Tonton Macoute -
i od razu widać, że realną władzę sprawuje tutaj właśnie
baron.

W mieście posse dowie się, że:
- Baron ma gościa, z którym przebywa poza miastem.
- Ostatnimi czasy w mieście aresztowano niemal
wszystkich znanych kapłanów i kapłanki voodoo.
- Nieznani bandyci napadli na pociąg barona i kolej
stanęła tuż przed zachodnim wybrzeżem.

Sukces w teście Wypytywania, lub Zastraszania pozwoli
ustalić:

- Miejsce spotkania LaCroix i Sawyera to Castle de Eol,
letnia posiadłość barona, która znajduje się kilkanaście
mil na południe od Nowego Orleanu.
- Za aresztowania kapłanów voodoo odpowiedzialni są
najwierniejsi żołnierze i jednocześnie straż barona
LaCroix - Tonton Macoute.
- Baron potrzebuje nowej armii niewolników do
budowy kolei.
- W kolejną pełnię księżyca, LaCroix ogłosi się
prezydentem stanu Luizjana.

Przebice w teście da drużynę wiedzę o:
- artefatach LaCriox (maska i laska - opis poniżej)
- bezpiecznej, rzecznej drodze do posiadłości Castle de Eol





Bagna Luizjany - Castle de Eol
Posiadłości wśród bagien strzegą Strachy voodoo, są to
ożywione strachy na wróble, które wyglądają podobnie do
lalek voodoo (Deadlands, Strach na wróble str. 223). 

W Castle de Eol jest kilku najemników Sawyera i kilku
milicjantów LaCroix. Szeryfie, dostosuj ilość przeciwników
do finałowej potyczki z posse tak, aby otwarty atak był
bardzo ryzykowny.

Rytuał Wydania Pierwszego
Gdy bohaterowie dotrą do posiadłości barona, będą
świadkami finału rytuału Pierwszego Wydania, w wyniku
którego ma powstać Xsięga Maboo. Wszyscy kapłani i ka-
płanki voodoo zostali pochłonięci przez maszynę
Gutenberga, która teraz drukuje przeklęty tom voodoo,
wydanie pierwsze, Luizjana 1887 rok. Widok jest paskudny
- to dobry moment Szeryfie na test Jaj (-2). 

Do kolumny przywiązana jest panna Mirabel Johanson, 
a w pobliskich klatkach przebywa około dwustu zombie.

Finałowa bitwa
Bitwy, do której dojdzie w Castle de Eol ma być z założenia
epicka. Od momentu oddania pierwszego strzału, Sawyer
będzie chciał jak najszybciej korzystając z osłony
uwolnionych zombie, wrzucić do Maszyny Gutenberga
potomka Hoyle'a.

O ile Woźnica nie przybył z posse, może pojawić się w naj-
czarniejszej godzinie, a jego pomoc, biorąc pod uwagę ilość
nieumarłych, będzie prawdziwym zbawieniem.

Maszyna Gutenberga 
O ile prasa drukarska do tej pory jest owiana mgłą
tajemnicy, to po wygranym starciu drogi Szeryfie, czas
wyłożyć karty na stół.

Czy propozycja Edigtona nadal jest tak atrakcyjna?
Możliwości maszyny, są niemal nieograniczone, no i jak by
tu ewentualnie odesłać Woźnicę?

A może, nasi posse ruszą z powrotem na zachód?
Transport nieporęcznego i niebezpiecznego ładunku do
Nevady, to doskonały początek kolejnej przygody.

Pomoce dla szeryfa

Jonah Carter, Woźnica
Cel działania pradawnego nie musi być zrozumiały dla
graczy. Woźnicy nie interesuje dobro czy zło, po prostu nie
chce być ponownie zniewolony, a takie niebezpieczeństwo
stwarza Pierwsze Wydanie Księgi Gier Hoyle'a. Jego
głównym wrogiem są ożywieńcy i ci którzy próbują oszukać
śmierć. Jest bezinteresownym żniwiarzem. Przebywając
z posse, będzie robił wszystko żeby ukryć swoją prawdziwą
tożsamość.

Prawdziwe oblicze Woźnicy: Szeryfie, pokazując swoją
prawdziwą twarz Woźnica podwyższa poziom strachu
danego miejsca o 1. O ile posse będą mili okazję zobaczyć
pradawnego, tak jak go stworzyli prapradawni, opis ma być
straszny, a wręcz obrzydliwie przerażający. 

Uwaga: Do wszystkich Cech i Umiejętności Woźnicy należy
dodać Poziom Strachu miejsca, w którym aktualnie
przebywa. 

Cechy: Duch k12+PS, Siła k6+PS, Spryt K12+PS,
Wigor 12+PS, Zręczność k8+PS

Umiejętności: Hazard k6+PS, Jaja k12+PS,
Jeździectwo k10+PS, Prowadzenie k12++PS,
Przekonywanie k8+PS, Przetrwanie k10+PS,
Reperowanie k4+PS, Rzucanie k8+PS, Skradanie

Zabawki barona LaCroix
Udany test Wiedzy (voodoo, okultyzm) pozwoli
dowiedzieć się bohaterom co nieco o dwóch
przedmiotach, z których korzysta baron.

Maska Widm - baron ma na sobie maskę, która
pozwala mu kontrolować k10 zombie zombie za
każdą zadaną sobie ranę.

Kolejnym artefaktem LaCroix jest kostur Coco
Macaque, dzięki któremu może wydawać
rozkazy Strachom voodoo, choć nie może ich
tworzyć.

Artefakty są niezwykle cenne dla barona, 
a wśród wyznawców voodoo uznawane są
kategoriach relikiwii. 

Szeryfie - uświadom posse, że zabierając
zabawki LaCroix, ściągają na siebie uwagę wielu
fanatyków religijnych, co z drugiej strony może
być doskonałym materiałem na dalsze przygody
dla naszych dzielnych zdobywców Dzikiego
Zachodu.



k10+PS, Spostrzegawczość k12++PS, Strzelanie
k8+PS, Tropienie k12+PS,Walka k12+PS, Wiedza
(okultyzm) k12, Wypytywanie k6+PS, Zastraszanie
k12+PS, 

Charyzma: 4; Hart: 7; Tempo: 8; Obrona: 12
Wytrzymałość: 12

Zasady specjalne:
Krucjata: oddanie sprawie Woźnicy jest wręcz legendarne.
Gdy Szeryf wyznaczy żniwiarzowi cel - nie może go zmienić
aż do wykonania zadania - a Woźnica jest w trakcie
wykonywania go, to w testach Przekonywania i Ducha
przeciwko blotkom uzyskuje automatyczny sukces.

Odesłanie w zaświaty: jeżeli Poziom Strachu wynosi 2 lub
więcej, Woźnica  poświęcając jedną rundę odsyła 
w zaświaty wybranych nieumarłych i wygrzebańców (tylko
blotki) w promieniu 12 metrów. Poświęcając kolejną rundę
(max 3) zwiększa zasięg o kolejne 12 metrów.

Nerwy z tytanu: Woźnica ignoruje dwa punkty kar z Rany.

Piekielna charyzma: gdy Woźnica ukrywa swoje prawdziwe
oblicze otrzymuje bonus +6 do Charyzmy.

Prawdziwe oblicze: Woźnica ukazując swoje prawdziwe
oblicze żniwiarza, podnosi na stałe Poziom Strachu miejsca
o 1. Gdy Woźnica ukrywa swoje prawdziwe oblicze, figura
może testować Spostrzegawczość (PT -4), by zauważyć
nadnaturalność Woźnicy.

Przywołanie wozu Los Diablos (Deadlands str. 205.) - w
razie potrzeby, pradawny może przywołać swój wóz.
Piekielna machina dociera do niego w k6 rund.

Nieulękły: Woźnica jest odporny na Strach i Zastraszanie.

Pistolety Żniwiarza: Si+k6. Przebicie w teście Walki,
pozwala na dodatkowy strzał w akcji darmowej

Przerażający -2: tylko w momencie przybrania
prawdziwego oblicza

Zimny Zabójca: gdy Woźnica przybierze prawdziwe oblicze
używa w walce k10 jako Kości Figury

Zimny Manipulant: gdy Woźnica nie ukazuje swojego
prawdziwego oblicza, w testach socjalnych używa K12 jako
Kości Figury

I inni:

Piękny Juan
Bardzo słabo rozgarnięty bandyta, inteligentny jak koń
generała Lee. Bardzo nie lubi gdy imputuje mu się
kłamstwo, momentalnie wyzywa wówczas na pojedynek
rewolwerowców.

Horacy 
Oddany wyznawca voodoo i jeszcze większy wróg tych,
którzy źle życzą linii kolejowej barona. Jeżeli przeżyje, jego
misją będzie jak najszybsze pobranie kolejnej grupy
robotników i powrót do Railhead.

Jean Dark 
Obłąkany fanatyk religijny, idący za głosem skowytu 
z pustyni. Jeżeli dotrze do Eden zrobi wszystko by
odbudować tam kościół i ponownie zaszczepić wiarę w
ludzi.

Lilith
Piękna diablica - dosłownie. Szuka jurnego dawcy, co by
zabezpieczyć swój żywot, więc amigo z najwyższym
Wigorem może liczyć na jej względy. Na codzień - beztroska
i równie bezwzględna.



Ghostrock Express
deadlands

Krzysztof “Szczur” Hryniów
Paweł “Gerard Heime” Jasiński



Zarys Przygody
Na niewielkiej stacji kolejowej Temptation Creek, pośród
gór stoi pociąg z transportem upiorytu. Na wskutek
działalności upiora górnika, który rości sobie prawa do
ładunku, tunel przez który jechał pociąg zawalił się grzebiąc
część eskorty i odcinając resztę po drugiej stronie. Na
domiar złego lokalni  Indianie oskarżają o zło wywołane
przez upiora blade twarze i otoczyli załogę pociągu. Tuż
przed tym wysłana została jednak wiadomość o transporcie
i potrzebie eskorty, która w taki czy inny sposób trafia w
ręcę naszego posse. To od nich zależy czy żołnierze przetrwają,
duch znajdzie wieczny spoczynek i co najważniejsze - czy wart
fortunę ładunek znajdzie się w ich rękach.

Jak dopasować przygodę do posse
Niniejszą przygodę pomyśleliśmy tak, żeby z niewielkimi
tylko zmianami łatwo dało się ją umiejscowić w dowolnej
części Dziwnego Zachodu. Zakładamy, że pociąg przewozi
ładunek upiorytu dla rządu Unii przez górzysty teren. Nic
nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby zamienić Jankesów na
Konfederatów czy nawet strażników którejś linii kolejowej,
a pociąg na kilka wozów stojących w koło, czy barkę na
Missisipi. Stacja załadunkowa równie dobrze może być
niewielkim fortem kawalerii, albo rzeczną przystanią, zaś
góry z tunelem można zastąpić pustkowia z zerwanym
mostem. Podobnie zamiast upiorytu możesz skorzystać z innego
cennego surowca, np. złota lub srebra - to tylko fabularny
MacGuffin, rekwizyt napędzający akcję tej przygody. 

Scenariusz pisany był z myślą o Doświadczonych
bohaterach, jednak posse Strażników Teksasu nie jest
równe posse gogusiów ze Wschodu, jeśli chodzi o przeżycie
na Dzikim Zachodzie. Dopasuj na bieżąco trudność walk do
swojej ekipy, najprościej zrobić to zamieniając część Indian
z doświadczonych wojowników na zwykłych (lub vice
versa), albo zmieniając długość i częstotliwość
poszczególnych starć (ataków na fort, faz pościgu za
pociągiem, itd).

Wprowadzenie - wiadomość
Cel MG: szybko wciągnąć graczy w opowieść,
zarysować konflikt (żołnierze kontra Indianie),
zasugerować o co toczy się walka (upioryt).
Cel graczy: Wybrnąć zwycięsko z nagłych tarapatów,
zastanowić się co zrobić z telegramem.

Przygoda zaczyna się podczas podróży, najlepiej na
odludziu, kawałek od najbliższego miasteczka. Posse trafia
na ślady pojedynczego jeźdźca - test Tropienia pozwoli
ustalić, że ślady są sprzed niecałej godziny, przebicie - że
jeździec jest ciężko ranny lub nieprzytomny. Ślady
prowadzą do strumyka, przy którym pije wodę koń, a obok
leży nieprzytomny kurier ze sterczącą z pleców strzałą.

Niedługo później pojawią się spragnieni skalpów Indianie.
Od ostrożności jaką zachowali bohaterowie zależy, kto kogo
zaskoczy. Najpewniej spotkanie z czerwonoskórymi
zakończy się walką, chociaż pomysłowi bohaterowie mogą
próbować rozwiązać sytuację inaczej, np. rozmową.
Powinno to być odpowiednio trudniejsze, ale nie
niemożliwe (np. obarczone minusami, od -2 do -4 do
testów, zależnie od postawy i pomysłów posse - z
pewnością też nie skończy się na jednym teście). Jeśli
dojdzie do walki, potraktuj ją jako rozgrzewkę i okazję do
szybkiego zaangażowania graczy w historię. Wojowników
indiańskich (str. 243 Deadlands) powinno być tylu, ilu
bohaterów, plus jeden doświadczony wojownik jako ich
przywódca. W trakcie walki warto zasugerować, że
Indianom zależy przede wszystkim na głowie kuriera i jego
sakwie z telegramem, chociaż nie pogardzą skalpami
innych bladych twarzy.

Telegram ma następującą treść:
Transport upiorytu zaatakowany STOP otoczeni przez Indian 
w Temptation Creek STOP przyślijcie posiłki STOP straciliśmy eskortę
STOP

Szybkie sprawdzenie na mapie (bądź zdany test Przetrwania)
ujawni, że Temptation Creek to mała stacja załadunkowa  kolei
położona na odludziu. Bohaterowie są w stanie dojechać tam w
ciągu dnia bądź dwóch, powinni sobie jednak zdawać sprawę z
tego, iż odwrót z Temptation Creek nie będzie szybki ani łatwy. Jeśli
kurier zostanie postawiony na nogi (jest blotką traktowaną jak
Wyeliminowana, wymaga testu Leczenia) jest w stanie
doprowadzić  posse na stację.

A co, jeśli twoje posse znajduje się w zupełnie innym
miejscu, albo wolisz inaczej rozpocząć scenariusz? Możesz
wybrać jeden z poniższych wariantów:

- Posse znajduje oddział kawalerzystów (10 jankesów)
wybity przez Indian w zasadzce. Posiadają przy sobie
rozkazy dotarcia do Temptation (przypominające treścią
telegram). Rannym da się jeszcze pomóc, ale Indianie
są wciąż blisko...
- Posse planuje napad na dyliżans pocztowy, jednak
zamiast upragnionego urzędasa z wypłatami dla
górników w powozie znajduje się kurier z telegramem
z Temptation. Ewentualne negocjacje z kurierem pod
tytułem “gdzie jest do cholery kasa?!” przerywają
Indianie.
- Posse trafia wreszcie na kryjówkę bandytów, których tropi od
jakiegoś czasu. Po zaskakującej strzelaninie (bandyci przebrani
są w jankeskie mundury) okazuje się, że rabusie szykowali
przekręt - chcieli wyruszyć do Temptation Creek jako “odsiecz”
i przejąć upioryt. Potwierdza to zakrwawiony telegram 
w kieszeni szefa szajki.



Scena I: Podróż do Temptation Creek
Cel MG: uświadomić graczom jak oddalone i odizo-
lowane jest miejsce do którego zmierzają. Pokazać bądź
zasugerować lokacje, które być może odwiedzą w tra-
kcie odwrotu. Doprowadzić do tego, by bohaterowie
przybyli na miejsce w nocy.
Cel graczy: Dostać się jak najszybciej do Temptation
Creek, jednocześnie formułując plan działania.

Ta scena w całości należy do Ciebie. Może to być zarówno krótka,
zamknięta narracja (opis w stylu migawek z podróży), jak i rozbu-
dowany epizod z wyzwaniami dla twojego posse. Warto, by
bohaterowie zobaczyli miejsca, w których być może znajdą się 
w trakcie odwrotu. Informacje na temat tego, jakie niespodzianki
czyhają po drodze mogą dać potem przewagę taktyczną
bohaterom. W grę wchodzą nie tylko wspomniany w dalszej części
przygody tunel czy wąwóz przez które prowadzi trasa kolejowa, ale
też opuszczona kopalnia Golden Falls, do której prowadzi
zapomniana odnoga kolei. Wiedza o tym miejscu może być
przydatna, jeśli posse planuje gwizdnąć transport Unii (jako
kryjówka dla wagonu z upiorytem), lub targować się z duchem (jako
fałszywa karta przetargowa). W czasach w których duch był jeszcze
człowiekiem z krwi i kości, Golden Falls było doskonale prosperującą
kopalnią złota w rękach prywatnych właścicieli; dziś te opuszczone
i pozbawione kruszcu szyby należą do rządu Unii.

Jeśli chcesz urozmaicić podróż posse, warto nasłać na nich kolejną
bandę Indian (jeden z patroli pilnujących by posiłki nie dotarły do
Temptation Creek) lub całkiem naturalne zagrożenia - watahę
wilków, starego grizzly czy grzechotnika schowanego w posłaniu
pechowego hombre. Jeśli bohaterowie wyruszyli na złamanie karku
bez niezbędnych zapasów, testy Przetrwania mogą być niezbędne,
by zdobyć furaż.

Scena II: Przybycie na miejsce
Cel MG: Przedstawić bohaterom sylwetki żołnierz,
zarysować nerwową atmosferę (obecny Poziom
Strachu).
Cel graczy: Wykorzystać czas pozostały do świtu by
zorientować się w sytuacji i podjąć decyzję co dalej,
uwiarygodnić się przed Jankesami, przygotować na atak
Indian.

Temptation Creek to niewielki peron załadunkowy w górach,
umieszczony niedaleko wylotu - obecnie zawalonego -
tunelu, służący kiedyś za stację załadunkową dla złota
wydobywanego w okolicy. Obecnie wykorzystywany jest
jako stacja telegraficzna i niewielki posterunek. Całość
składa się z budynku dworca z drewnianych bali,
przyległego do niego niewielkiego peronu oraz niewysokiej
palisady. Przy peronie stoi pociąg, złożony z wysłużonej
lokomotywy, tendra oraz czterech wagonów.

Obecnie całą załogę Temptation Creek stanowi niewielki
oddział żołnierzy Unii z podoficerem, młody oficer
dowodzący transportem  oraz maszynista. Jeżeli chcesz,
możesz śmiało powiększyć  grono osób stacjonujących 
w Temptation - choćby o telegrafistę, czy miejscowego zwiadowcę.

Dookoła Temptation Creek obozują oblegający stację
Indianie, jednak w nocy, kiedy przybywa posse, można ich
spokojnie ominąć. Obie strony boją się w nocy odchodzić
od światła i siedzą z bronią przy ogniskach, co jest efektem
ostatnich wydarzeń oraz panującego Poziomu Strachu (PS
3; zajrzyj jeszcze do ramki Aura Chciwości). Największym
zagrożeniem podczas przybycia będzie więc przypadkowa
kulka od przestraszonego żołnierza stojącego na warcie.

Gdy posse dotrze na miejsce, będzie miała chwilę na złapanie
oddechu, poznanie się z żołnierzami i zorientowanie w sytuacji. Na
dłuższy odpoczynek czy interakcje hombre nie będą mieli czasu -
niewielka grupa odważniejszych wojowników podkradnie się do
obozu pod osłoną ciemności i zaatakuje tuż przed świtem, licząc na
zaskoczenie. Jeśli któryś z bohaterów będzie na warcie, ma prawo
do testu Spostrzegawczości (z karami za ciemności), jeśli mu się uda
Indianie zostaną zauważeni w odległości 15 metrów (plus 10 za
każde uzyskane w teście podbicie). Jeśli test się nie uda, lub na
warcie są tylko blotki, walka z Indianami zacznie się już na palisadzie.

Jeżeli żołnierze są cały czas nieufni wobec bohaterów oddaj im pod
kontrolę tylko szeregowców i wetuj wszystkie zbyt niebezpieczne
działania. W innym przypadku gracze przejmują kontrolę nad
wszystkimi obrońcami. Indian jest tuzin (wykorzystaj statystyki
Doświadczonych Wojowników ze strony 244 Deadlands) i uciekną
gdy co najmniej połowa z nich zostanie wyeliminowana. Jeśli jednak
uda im się zająć walką obrońców przez co najmniej pięć rund, to ci
znajdą się w nielichych kłopotach - pozostali wojownicy plemienia
wykorzystają okazję i przypuszczą większy atak na Temptation
Creek. Zajrzyj do części Atak Indian po szczegóły.

Poniżej znajdziesz krótki opis bohaterów niezależnych z Temptation
Creek, zostali oni przedstawieni bardzo skrótowo - szarża, imię wraz
z nazwiskiem oraz kilka charakterystycznych cech. Ten zabieg jest
celowy - postacie tła muszą być wyraziste i jednowymiarowe, by
gracze mieli szanse wszystkich zapamiętać. Ponadto, ten opis ma
stanowić szkielet dla Ciebie, Mistrzu Gry, byś mógł bardziej
szczegółowo opisać daną postać - jeśli będziesz miał taką potrzebę
albo ochotę.

Dla porucznika użyj statystyk oficera (strona 245 DL),
sierżant i kapral to doświadczeni żołnierze (strona 244 DL;
sierżant jest Figurą i ma dodatkowo Zastraszanie k8 oraz
przewagę Baczność!), maszynistę potraktuj jako strażnika
kolei (strona 241 DL; z tym, że jest Figurą i posiada
dodatkowo umiejętności Prowadzenie i Naprawa na k8
oraz Wiedza (Kolej, Wielkie Wojny Kolejowe) na k12),



pozostali mają statystyki zwykłych żołnierzy (strona 244 DL)
- możesz dodać im indywidualnie jakieś umiejętności,
przewagi lub zawady. Przykładowo, kapral Crow może być
Czujny, a szeregowy Johnson - Krzepki.

Porucznik Joshua Connor - elegancki, młody oficer z dobrej
rodziny, umieszczony z dala od frontu. Nie radzi sobie z do-
wodzeniem, opierając się na podoficerach, ale od kiedy
został odcięty od reszty żołnierzy i pojawili się Indianie, cała
sytuacja go zdecydowanie przerosła. Jest arogancki, ale
bardzo szybko zgodzi się na każde rozwiązanie, które
pozwoli mu uciec z Temptation Creek zachowując
jednocześnie twarz.

Sierżant Buck Douglas - Starszawy, łysy weteran, o twarzy
poznaczonej bliznami, który służy w armii od lat. Wojna
odcisnęła na nim głębokie piętno, obecnie nienawidzi
praktycznie wszystkich - Indian, którzy zabili mu ludzi,
nieudolnego porucznika oraz przede wszystkim - mordercy.
Posse też mają spore szanse znaleźć się wśród ofiar jego
nienawiści, zwłaszcza jeśli jakoś odstają od normy. Co
gorsza, jest bardzo skory do samosądów a jego ludzie
słuchają się go bezdyskusyjnie.

Maszynista Jones Baker - jowialny, siwowłosy staruszek,
który chętnie opowiada anegdotki związane z pociągami,
a nawet (jeśli kogoś polubi) ukradkiem poczęstuje
bimbrem. Jones jednak jest znacznie bardziej
niebezpieczny, niż na to wygląda. Po pierwsze, spędził pół
życia walcząc w Wielkich Wojnach Kolejowych (a jako że
lojalność nie jest jego mocną stroną, to pracował dla każdej
ze stron), przez co dowiedział się zbyt wiele rzeczy, by było
to dla niego zdrowe. Po drugie, wszystko co zarobił
przegrywał szybko w karty, więc cały czas podkrada coś 
z transportu - jest świetnym celem dla ducha i bez
większych oporów morduje potencjalnych świadków, jeśli
jest pewien, że nikt go z tym nie da rady powiązać.

Kapral James Crow – czarnowłosy, szczupły zwiadowca,
weteran o złowrogim spojrzeniu. Małomówny i złowie-
szczy, choć w głębi duszy to dobry człowiek - po prostu
trudno przejrzeć jego maskę. Jeśli posse pokaże się z dobrej
strony i wyciągnie do niego dłoń, z pewnością jej nie odtrąci, chociaż
do końca pozostanie burkliwy i mało wylewny.

Starszy szeregowy Jeremy Hills – przeciętnie wyglądający,
nudny, ale sympatyczny chłopak. Bardzo religijny, modli się
by odgonić strach. Opowiada o swojej narzeczonej i o tym,
jak zamierzają razem kupić ziemię i uprawiać kukurydzę.
Jeśli BG mu pozwolą wciągnie ich w rozmowę na
interesujące go tematy (np. Biblia) i zagada na śmierć.
Uczciwy, ale pokusa urwania się z armii i kupienia ziemi
może być dla niego zbyt wielka.

Starszy szeregowy Tom Miller - ponurak bez poczucia humoru,
karnie wykonujący rozkazy i wymagający od innych takiej samej
dyscypliny. Blondyn o twardo ciosanych, wyraźnie niemieckich
rysach. W czasie wolnym czyści broń lub ostrzy nóż. Pierwszy
doniesie dowódcy na BG, jeśli dostrzeże coś podejrzanego - chyba,
że zostanie otumaniony autorytetem posse, wówczas wykona
każdy ich rozkaz.

Szeregowy Carl Johnson - pokaźnych rozmiarów Murzyn
ledwo mieszczący się w przydziałowy mundur, wyzwoleniec
z czasów Wojny Secesyjnej. Nerwowo przyjmuje uwagi co
do swojej rasy i widać, że pracuje dwa razy ciężej od innych
by pokazać, że nie jest gorszy. Nie grzeszy bystrym umysłem
lecz jest lojalny wobec tych, którzy go dobrze traktują.

Szeregowy John Kowalsky - cwaniak i krętacz o wzroku
łasicy, sprzedałby swoją własną matkę, gdyby jeszcze żyła.
Polak z pochodzenia, choć imię i nazwisko najpewniej
fałszywe. Posiada przy sobie zaskakująco dużo kontrabandy
(whiskey, tytoń) , gdy jest podenerwowany, przylizuje na
rzedkie włosy. W kontaktach z BG nigdy nie jest
bezinteresowny. Zbyt tchórzliwy, by zrobić coś poważnego
na własną rękę.

Szeregowy Pete O’Sullivan - ryży, rosły Irlandczyk z pocho-
dzenia i temperamentu. Nie boi się Indian. Blizny na twarzy
i złamany nos zdradzają, że Pete uciekł w mundur przed
karą, która mogła go spotkać za przewiny popełnione na
Zielonej Wyspie. Rubaszny i pewny siebie, może rzucić
wyzwanie równie hardemu BG.

Rekrut Billy Spencer - chłystek mający jeszcze mleko pod
nosem, pryszczaty i wystraszony. Nie jest nawet
szeregowym - jechał wraz z resztą wojaków by zaciągnąć
się do armii. Naiwny idealista, jeden z BG może stać się dla
niego wzorem, jeśli tylko zainteresuje się dzieciakiem i
stanie na wysokości zadania.

Rzutem oka: Temptation Creek
Gdy już posse poradzą sobie z czerwonoskórymi, będą
mieli trochę więcej czasu, żeby zorientować się dokładniej
w sytuacji i podjąć decyzję co robić. W tym momencie dużo
zależy od Ciebie Szeryfie oraz twoich graczy - my
dostarczymy informacji jak wygląda Temptation Creek,
czego bohaterowie mogą się dowiedzieć o wcześniejszych
i aktualnych wydarzeniach oraz pomysły na to, co mogą
zrobić w tej sytuacji i co może się wydarzyć. 

Jeśli chodzi o pociąg, to składa się on z lokomotywy (dość wysłużony
4-4-0 typu American z wzmocnionym kotłem, żeby dało się palić
upiorytem) wraz z tendrem, zamkniętego wagonu dla koni 
(w którym obecnie są tylko dwa - porucznika oraz zwiadowcy),
zamkniętego wagonu dla eskorty, platformy z zamontowanym



karabinem maszynowym na trójnogu (karabin Gatlinga .45
Deadlands str. 62) oraz przykrytego brezentem wagonu z toną
upiorytu. Wszystkie dalsze wagony (z eskortą, dodatkowymi
karabinami maszynowymi) zostały albo zmiażdżone w tunelu albo
po drugiej stronie zawaliska. Co ważniejsze - również po drugiej
stronie tunelu został wagon hamowniczy, więc jeśli posse czegoś
nie wykombinują to pociąg będzie otrzymywał karę -2 przy
wszystkich manewrach wymagających ostrego hamowania 
(a w górach o takie nietrudno).

Temptation Creek to prosty drewniany peron załadunkowy 
z rampą, wysokości półtora metra i długości piętnastu. Znajduje się
on z obu stron torów, po jednej przy końcu peronu znajduje się
parterowy budynek z solidnych bali (Wytrzymałość 12), wysoki na
trzy metry, szeroki na pięć i długi na osiem. Posiada on okienka
strzelnicze w każdej ze ścian oraz solidne drzwi (Wytrzymałość 10).
Na dachu znajduje się zbiornik z wodą dla lokomotyw, prowadzi
tam drabina z solidną klapą. Całość peronu z obu stron otoczona
jest niewielką, wysoką na 2,5 metra (metr ponad poziom peronu)
palisadą (Wytrzymałość 12), która łączy się z budynkiem stacji.

Jeśli posse skupią się na umocnieniu stacji, to przy sporym wysiłku
da się przenieść karabin maszynowy z platformy na dach, gdzie
będzie miał znacznie lepsze pole ostrzału, jak również zbudować
dla strzelca jakąś osłonę. Najsłabszymi punktami palisady są
przerwy w miejscach gdzie znajdują się tory oraz rampy. Tam
Indianom najłatwiej będzie się wedrzeć na peron, w przypadku
ramp mogą to zrobić nawet konno.  Żeby się przed tym
zabezpieczyć można albo odpowiednio ustawić wagony albo
przygotować fortyfikacje na rampach. Możliwe jest również
wykorzystanie wagonów jako umocnień, zwłaszcza jeśli się je
rozłączy. W tendrze, oprócz węgla, znajdują się również zapasowe
tory, bale i narzędzia do naprawy torów, które można z
powodzeniem wykorzystać do przygotowania improwizowanych
fortyfikacji. Oprócz tego jest tam tuzin lasek dynamitu, są jednak
schowane pod węglem (wymagany jest udany test Spostrze-
gawczości podczas przeszukiwania tendra lub zaprzyjaźnienie się
z maszynistą).

Rzutem oka: Indianie
Powiedzmy to wprost: Indian jest zbyt wielu, by posse wraz z żoł-
nierzami mogli zaatakować ich obozowisko i wygrać. Niemniej
bohaterowie mogą chcieć dostać się do obozu, by pertraktować 
z Indianami lub zorientować się w sytuacji i w miarę możliwości
zaszkodzić oblegającym. Celowo nie podajemy do jakiego
plemienia należą - zerknij na mapę i określ, którzy Indianie mają
największe szanse znajdować się w okolicy, w której rozgrywa się
przygoda. Zakładamy, że Indianie podążają Dawnymi Ścieżkami, ale
jeśli chcesz możesz to zmienić - zastąp wtedy u niektórych Indian
łuki sztucerami, rewolwerami i karabinami, które zdobyli lub kupili.
Jeśli Twoje posse składa się z prawdziwych twardzieli, możesz
spróbować ich zaskoczyć jedną czy dwoma laskami dynamitu
będącymi w posiadaniu Indian.

Czerwonoskórymi dowodzi młody, ambitny przywódca - Wyjący
Wilk. Jest żądny sławy i skalpów, chce zostać zapamiętany jako
wielki wojownik i pogromca bladych twarzy. Ta wyprawa wojenna
to dla niego spora szansa, by się wykazać. Jeśli bohaterowie chcą 
z nim pertraktować, muszą przekonać go (skorzystaj z zasad Debaty,
str. 32 Patcha 2.0 do SWEPl), że są zbyt twardym orzechem do
zgryzienia - Wyjący Wilk ryzykuje w tym rajdzie całą swoją
reputację. Z drugiej strony, powinni mu zaoferować coś w zamian
- wódz musi wszak zadowolić swych wojowników, nie mniej
krewkich jak on sam, i wrócić do plemienia z łupami. Jeśli tylko
dowie się o upiorycie, będzie domagał się całego transportu jako
daniny - udany test Przekonywania i każde dodatkowe Przebicie
pozwolą zachować 1/10 transportu. Wyjący Wilk to Figura,
doświadczony jeździec indiański (patrz niżej), z Przekonywaniem
i Wiedzą (Strategia) na k8, przewagami Baczność!, Odwagi!  oraz
Do szturmu!

Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem bohaterów może stać się
szamanka, Mała Burza. Ta drobna, lecz temperamentna
dziewczyna stoi właściwie za całą wyprawą. W swych wizjach
ujrzała wielkie zło, pędzące przez góry i postanowiła je
powstrzymać. Przyczyną jej wizji jest oczywiście Duch Chciwego
Górnika, ale Indianka nie zdaje sobie z tego sprawy. Wyczuwa
jednak aurę nikczemności bijącą od pociągu i zdecydowanie chce
coś z tym zrobić. Jest bardziej pojednawcza i roztropna od Wyjącego
Wilka. Jeśli bohaterom uda się z nią porozmawiać i wyjaśnić całą
sytuację, szamanka może się podjąć odprawienia na transporcie
rytuału oczyszczającego, mającego przegnać zjawę. Będzie to
jednak wymagało przekonania również załogi pociągu - a to może
nie być wcale proste. Jeśli negocjacje się powiodą i duch zostanie
odegnany, Mała Burza zadba o to, by cena wykupu nie była
wygórowana, i by upioryt został w rękach posse (wódz weźmie
konie, zapasy, większość broni i amunicji - by wojownicy mogli z du-
mą wrócić do swego plemienia), a Wyjący Wilk honorował swoją
część umowy. Mała Burza jest Figurą i ma statystyki Szamanki, oraz
dodatkowe Moce: Dar Języków, Egzorcyzm, Przerażenie.

Dwaj istotni Indianie spośród całej zgrai wojowników to
Tańczący Kieł, jeden ze zwiadowców i Syn Niedźwiedzia,
wielki, rosły wojownik. To oni w trakcie pierwszego napadu
zdobyli na Jankesach bryłki upiorytu i (na skutek opętań)
odpowiadają za morderstwa swoich pobratymców.
Tańczący Kieł zabija po cichu z pomocą swojego pupila - co
dało początek plotkom o wilkołaku bądź innym potworze.
Syn Niedźwiedzia miażdży ofiary potężnymi ciosami bądź
dusi gołymi dłońmi. Obaj zabierają ofiarom wszystkie
cenne przedmioty i skalpy, po czym chowają łupy z dala od
swego posłania, by nie wzbudzać podejrzeń. Posse może
po tych poszlakach wpaść na trop zabójców po stronie
indiańskiej, a nawet próbować zdemaskować ich przed
Wyjącym Wilkiem (np. na zasadach Debaty, lub łapiąc na
gorącym uczynku).



Dookoła obozu krążą patrole Indian, mające przechwycić
każdego, kto może chcieć się prześlizgnąć bądź podkraść
do obozu - zwłaszcza w nocy. Patrole zwykle składają się
grupki pięciu młodych wojowników indiańskich
kierowanych przez doświadczonego zwiadowcę.
Czerwonoskórzy są dość mocno wystraszeni ostatnimi
wydarzeniami, trzymają się blisko siebie i strzelają bez
ostrzeżenia. Posse nie powinno mieć z nimi problemu -
większym kłopotem jest to, że Indianie okrzykami
wojennymi szybko ściągają swoich pobratymców. Następny
patrol przybędzie na miejsce walki w przeciągu 2k4 tur od
pierwszego ostrzeżenia.

W przygodzie posługujemy się statystykami wojownika
indiańskiego (w tekście nazywanego czasem “młodym” dla
rozróżnienia) i doświadczonego wojownika indiańskiego.
W oparciu o te drugie statystyki stworzyliśmy kilku Indian
wyróżniających się swoimi zdolnościami:

Doświadczony strzelec - Strzelanie k10, przewaga Sokole
Oko, Ulubiona broń (łuk)
Doświadczony zwiadowca - Wspinaczka, Przetrwanie i
Pływanie k8, przewagi Czujny, Tropiciel
Doświadczony jeździec - Wyśmiewanie k8, przewaga
Pewna ręka, dodatkowo posiada Konia pod siodło i Lasso
Syn Niedźwiedzia - k10 Siły, k6 Przekonywania, k10
Zastraszania, przewaga Krzepki, Berserk, Zamaszyste Cięcie,
uzbrojony w dwuręczny kamienny Kafar
Tańczący Kieł - k10 Skradania, k8 Wspinaczki,
Przekonywania, Wyśmiewania, Przetrwania i Pływania,
przewaga Władca zwierząt, towarzyszy mu Wilk (str. 152
SWEPl)

Scena III: Atak Indian 
Cel MG: wywrzeć nacisk na graczy, zmusić posse do
działania. Dostarczyć graczom emocjonujących wrażeń
w trakcie walki
Cel graczy: poradzić sobie z zagrożeniem do przybycia
odsieczy lub do momentu, gdy zapadnie decyzja 
o odjeździe/ucieczce.

Jeśli bohaterowie nie podjęli szybko decyzji o dalszym
planie działania, albo zadecydowali o tym, że zamierzają
bronić się do samego końca, Indianie dadzą o sobie znać.
Poniższy opis ataku Indian to wariant pełnoskalowy -
opisano wiele fal napastników wraz z kilkoma różnymi
wybiegami i taktykami, których może próbować Wyjący
Wilk, by zdobyć posterunek. To jednak Ty decydujesz jaką
presję wywrzeć na obrońców. Możesz na przykład podzielić
poniższy plan natarcia na mniejsze rajdy, odbywające się w
większych odstępach czasu, dając tym samym posse czas
na połatanie dziurawej obrony i zastanowienie się, co dalej.

Pamiętaj też, że do walki o fort wcale nie musi dojść -
bohaterowie mogą próbować praktycznie od razu ruszyć
lokomotywą lub wyruszyć do obozu Indian by negocjować
wypuszczenie pociągu.

Pierwszy atak jest pozorowany - to grupka siedmiu
doświadczonych jeźdźców z Wyjącym Wilkiem na czele.
Wznosząc straszliwe okrzyki wojenne, ubrani w kolorowe
pióropusze jadą oni wprost na tylny wjazd na stację - ani
chybi będą próbować przedrzeć się do środka i wjechać po
rampie.

Jeśli gracze nie zorientują się, co jest grane, udany test
Wiedzy (Strategia) pozwoli przejrzeć plany napastników: to
tylko odwrócenie uwagi od właściwej fali atakujących.
Jeźdźcy rozpierzchną się przed palisadą, krążąc,
ostrzeliwując obrońców z łuków i od czasu do czasu
podejmując Próby Woli oparte na Wyśmiewaniu. W tym
samym czasie dziesięciu młodych wojowników
prowadzonych przez Tańczącego Kła próbuje podejść jak
najbliżej przedniego wjazdu na stację, wykorzystując
zamieszanie (test Skradania kontra najwyższa
Spostrzegawczość spośród obrońców z tej strony stacji).
Nie mają łuków, a jedynie tomahawki, więc będą próbowali
podejść jak najbliżej by rzucić się do boju. Tańczący Kieł
zaatakuje wraz ze swoim pupilem przywódcę obrońców
tego odcinka.

Gdy jedna z grup się wycofa lub zostanie wyrżnięta do nogi, Wyjący
Wilk wezwie okrzykiem swych sześciu doświadczonych strzelców.
Ci wejdą na drzewa i będą starali się wypatrzeć i wystrzelać
najgroźniejszych przeciwników - zaczynając od posse, oficera i pod-
oficerów. Bezpiecznie osłonięci (średnia osłona, -2) będą celować
przed każdym strzałem i wybierać tych, którzy są najbardziej
narażeni (bez osłony, w trakcie ładowania broni, itd).

Gdy strzelcy przycisną żołnierzy ogniem i zmuszą do
chowania się, nastąpi atak z dwóch stron - grupa sześciu
doświadczonych zwiadowców stara się wdrapać na
palisadę od strony budynku z bali (zakładając, że zdobycie
budynku szybko złamie obrońców), a po drugiej stronie Syn
Niedźwiedzia zacznie tłuc kafarem w palisadę, chcąc ją
zniszczyć - osłania go pięciu młodych wojowników 
z włóczniami. Jedno zadane obrażenie wystarczy, by wybić
w palisadzie wyrwę na tyle dużą, by raz na turę przecisnął
się przez nią wojownik.

Jeśli konni wojownicy Wyjącego Wilka nie uciekli jeszcze,
w ostatniej fazie walki, po wystrzelaniu wszystkich swoich
strzał, sięgną po lassa i spróbują obezwładnić obrońców na
palisadzie oraz ściągnąć ich na ziemię (przy przebiciu).



Po stracie ¼ napastników w każdej grupie, przetestuj Jaja (jeden
rzut na najwyższą wartość współczynnika wystarczy za cały oddział).
Porażka oznacza, że oddział postanowił wycofać się na z góry
upatrzone pozycje. Test powtórz za każdym razem, gdy grupa straci
kolejnego wojownika. Pamiętaj o przewadze Odwagi! którą posiada
wódz.

W ostatniej fazie bitwy o fort nie ma pardonu - Wyjący Wilk ściąga
wszystkich, którzy uciekli we wcześniejszych etapach starcia i próbu-
je po raz ostatni szaleńczą szarżą wedrzeć się na palisadę, rzucając
wszystkich wojowników w miejsce, które wydaje mu się najsłabiej
bronione (na tym etapie możesz założyć, że wszyscy łucznicy nie
mają już strzał). Do walki dołącza nawet szamanka Mała Burza
(która używa Podkręcenia i Pancerza by wzmocnić Wyjącego Wilka
i Przerażenia, by wywolać panikę załogi fortu). Jeśli bohaterowie
przetrwają te natarcie, mogą uznać się za zwycięskich...
przynajmniej na ten dzień.

Bohaterowie mają czas wylizać rany, zreorganizować obronę i zapo-
znać się ze stratami - skorzystaj z zasad Rozstrzygnięcia, str. 75
SWEPl. Być może też nie wszyscy Indianie zostali wybici do nogi -
jeńcy po udanym teście Zastraszania udzielą informacji o wizjach
szamanki, które mogą okazać się kluczowe dla rozwiązania zagadki
ducha.

Scena IV: I co dalej?
Cel MG:pomóc graczom podjąć ostateczną decyzję (jeśli jeszcze
tego nie zrobili), elastycznie reagować na ich posunięcia i dosta-
rczyć im emocji oraz wyzwań przy realizacji planu.
Cel graczy: wcielić wybrany plan w życie i zwalczyć wszystkie
przeciwności. Przeżyć i jeszcze coś na tym zyskać!

Jeśli chodzi o możliwości posse w kwestii dalszego działania, to
zasadniczo można pogrupować je następująco: 

Przebicie się - bohaterowie biorą sprawy w swoje ręce, pakują się
wraz z żołnierzami do pociągu i próbują się przebić przez oblężenie
Indian. Zanim będą bezpieczni, czeka ich poradzenie sobie z uszko-
dzonymi torami, zasadzką Indian i oczywiście konnym pościgiem
za pociągiem. Jest to domyślne rozwiązanie sytuacji, które
opisaliśmy w dalszej części przygody. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, by posse obrało inną ścieżkę.

Oczekiwanie na posiłki - jest pewne, że kawaleria w postaci
żołnierzy po drugiej stronie tunelu wcześniej czy później dotrze 
i uratuje sytuację. Problem stanowi jedynie jak pozostać żywym do
tego momentu. Bohaterowie muszą przetrwać w forcie przez kilka
dni (zależy od Twojego uznania i tego jak sobie radzą, my polecamy
od czterech do tygodnia), odpierając ataki Indian oraz radząc sobie 
z działaniami ducha. Zorganizowanie obrony i umocnienie fortu
spadnie na ich barki, a rozwiązanie sprawy ducha wydatnie
zwiększy ich szanse na przeżycie.

Ucieczka lub wyruszenie po posiłki - obie opcje są tożsame, bo
gdy tylko posse opuszczą Temptation Creek, czerwonoskórzy
wykończą obrońców i spalą ładunek upiorytu (zasugeruj graczom,
jaki los spotka transport, jeśli samotnie opuszczą fort, zanim jeszcze
podejmą decyzję o ucieczce). Co nie znaczy, że bohaterom będzie
łatwo - Indianie uczynią wiele, żeby nie pozwolić żadnej bladej
twarzy ujść z życiem. Posse czeka więc przekradanie lub przebicie
się przez patrole Indian, a potem wymkniecie się pogoni.

Negocjacje z Indianami - posse mogą spróbować dogadać się 
z Indianami, dowiedzieć się czemu tamci napadli na transport 
i dybią na ich życie oraz zdobyć ich zaufanie, a po drażliwych
negocjacjach dobić targu, który zadowoli obie strony. Pomoc
szamanki pozwoli na odprawienie egzorcyzmu i pozbycie się ducha
(choć to też nie będzie łatwe), problemem może być jednak
przekonanie obu stron do zawieszenia broni oraz ocalenie cennego
ładunku.

Przekręt - zasadniczo dowolna z powyższych możliwości lub ich
kombinacja. Z tym, że celem posse jest nie tylko uratowanie swoich
skór oraz cennego ładunku, ale położenie na nim rąk - i to najlepiej
tak, żeby nie musieli oglądać później swoich podobizn z podpisami
‘Żywy lub martwy’. Możliwości jest wiele - od wymordowania
żołnierzy i umknięcia z ładunkiem w noc, poprzez przekonanie ich
do dezercji lub oddania ładunku, kradzież części upiorytu,
sfingowanie zniszczenia ładunku (wybuchający pociąg może być
w tym całkiem pomocny, zaś stara kopalnia Golden Falls jest

dobrym miejscem, żeby się z nim na chwilę ukryć) czy też nawet
jakiś dziwny układ z duchem.

Niezależnie od wyboru posse czeka jeszcze jeden problem do
rozwiązania, jakim jest Duch Chciwego Górnika. Żeby to jednak
rozwiązać, będą musieli się zorientować z czym naprawdę mają do
czynienia. Jest to możliwe na dwa sposoby - poprzez dowiedzenie
się co się działo do tej pory oraz obserwację i udział w niena-
turalnych wydarzeniach, które ich czekają w najbliższej przyszłości. 

Jeśli chodzi o dotychczasowe wydarzenia, to wyglądały one
następująco: Pod wpływem ducha, podczas przejazdu przez tunel,
jeden z chciwych żołnierzy rzucił wiązkę dynamitu, która odcięła
transport od głównej części eskorty. Później palacz sabotował
pociąg, zmuszając skład do zatrzymania się w Temptation Creek.
Duch liczył, że odizolowanie pozwoli mu wymordować
wystarczająco wiele osób i ukryć ładunek upiorytu.

Pojawienie się Indian pokrzyżowało jednak jego plany,
pierwszej nocy prawie udało im się z zaskoczenia wybić
Jankesów, zanim zostali odparci, ogarnięci chciwością
zdołali obrabować trupy - w ten sposób dwójka
doświadczonych wojowników razem ze skalpami zabrała
skradzione bryłki upiorytu. Dzięki temu każdej nocy nie
tylko żołnierze, ale również Indianie, drżą ze strachu przed
niewyjaśnionymi morderstwami oraz szaleństwem. 



Duch stara się każdej nocy zabić odosobnione osoby w obu
obozach, licząc że w końcu zostanie sam ze swoim skarbem.

Bohaterowie oczywiście dowiedzą się zupełnie innej wersji niż ta
opisana powyżej, przynajmniej dopóki nie ukończą własnego
śledztwa. Od żołnierzy dowiedzieć się mogą o zepsuciu się pociągu,
zawaleniu się tunelu, ofiarach po ich stronie (zamordowany palacz
oraz trzech wartowników), o które oskarżani są Indianie oraz o sza-
lonym szeregowcu, który próbował zamordować porucznika.
Przebicie w dowolnym z testów zdobywania informacji pozwoli
posse trafić na trop, że zarówno palacz jak i szaleniec mieli przy
sobie kradziony upioryt. Dalsze drążenie tematu pozwoli odkryć,
że nie byli odosobnionymi przypadkami, choć tutaj z uwagi na Aurę
Chciwości rozmowy mogą szybko prowadzić do poważnych
kłopotów.

Dodatkowe informacje bohaterowie mogą uzyskać od konkretnych
osób, jeśli zdobędą ich przychylność, oczywiście nie wszystkie będą
prawdziwe:

- Sierżant Douglas podzieli się podejrzeniami o konfederackim
sabotażyście, który stoi za wszystkimi problemami,.
- Maszynista Jones może im zdradzić, że brakuje części dynamitu
(i wskazać, gdzie jest reszta) oraz oskarżyć palacza o sabotaż
pociągu.
-  Kapral Crow wspomni o brutalnie zamordowanych i oskalpo-
wanych Indianach, których okrył podczas patrolu.
- Szeregowy Hills obawia się gniewu bożego,  O’Sullivan
wilkołaka, zaś Johnson klątwy.

Jeśli bohaterowie skontaktują się z Indianami dowiedzą się również
o morderstwach, które ich gnębią, a zaczęły się w noc po ataku na
Temptation Creek oraz o wizji szamanki.

Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, to z żywych na razie tylko
Tańczący Kieł, Syn Niedźwiedzia, Kowalsky i Jones posiadają przy
sobie skradziony upioryt - ale to zawsze może się zmienić, gdy
okazja uczyni złodzieja z któregoś z pilnujących transportu żołnierzy.
Kim będą kolejne ofiary ducha zależy w dużej mierze od tego, co
uczyni posse. Pamiętaj że duch preferuje skryte mordowanie
samotnych osób rękami jednego ze swoich pionków, do jawnego
ataku posuwa się tylko w ostateczności. 

Ważne jest, żeby posse mieli możliwość odkryć, co łączy wszystkie
dziwne morderstwa (kradziony upioryt, chciwość, podszepty lub
chwilowa utrata kontroli).

Warto zaznaczyć, że początkowy Poziom strachu na skutek
aktywności ducha wynosi 3, lecz jeśli dojdzie do kolejnych, coraz
bardziej dziwacznych morderstw wzrośnie w krótkim czasie do 4
(np. już w jadącym pociągu). Warto wspomnieć że jakiekolwiek
widoczne użycie magii (z wyjątkiem cudów Świątobliwego) ze
strony posse wystarczy, żeby Poziom Strachu podskoczył i bez
dalszej aktywności ducha.

Duch Chciwego Górnika
Ten duch za życia był bardzo zdolnym, ale przy tym cholernie
chciwym górnikiem upiorytu, którego własna chciwość przywiodła
do śmierci dziesięć lat temu i utrzymuje do tej pory na tym świecie.
Pilnuje on swojej własności, którą dołączono do transportu z innych
kopalni i przewieziono pociągiem. Zabije każdego kto może go
okraść, ale nie jest głupi - wie, że może oddziaływać tylko przez
chciwców, którzy go okradli - o ile to możliwe zostawi więc ich na
koniec. Pierwszym celem jego gniewu będą zawsze osoby, które
podejrzewa że chcą zniszczyć upioryt - tutaj duch wpada w szał,
robiąc wszystko co w jego mocy, żeby je zabić. Obejmuje to osoby,
które starają się dostarczyć go na Wschód, a efektem tego szału jest
obecna sytuacja. 

Cechy: Duch k12, Siła k6, Spryt k8, Wigor k8, Zręczność k6
Umiejętności: Jaja k10, Skradanie k8, Spostrzegawczość k10,
Walka k8, Zastraszanie k10, Hazard k10, Wiedza (górnictwo)
k10
Tempo: 8; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6
Zdolności specjalne:
Bezcielesny, 
Niewidzialny, 
Przerażający Wygląd (modyfikator testu strachu wynosi 0),
Kotwica - wszystkie zdolności jak u Ducha (strona 197 DL).
Kotwica dotyczy całego ładunku upiorytu, każdej jego uncji.
Słabość (kotwica) - ducha da się pozbyć na stałe tylko poprzez
odcięcie go od jego kotwicy. Można to osiągnąć na trzy sposoby
- egzorcyzmując kotwicę, niszcząc ją lub skłaniając ducha do
zrzeknięcia się go (np. wygrywając go w karty lub wymieniając
za coś - trudno jednak będzie go do tego skłonić nie mając
czegoś o podobnej, zdaniem ducha, wartości; być może posse
jest w stanie mu sprzedać opuszczoną kopalnię Golden Falls,
która za życia ducha świetnie prosperowała). W innym
przypadku zniszczony duch powraca o zachodzie słońca.
Opętanie - duch jest w stanie spróbować opętać kogoś, kto
ukradł lub posiada przy sobie jego własność (to jest upioryt).
Działa to jak moc władca marionetek, z tym, że działa k6 rund i
duch może jej użyć tylko raz na dobę wobec tej samej osoby.
Aura chciwości - ta specjalna zdolność ducha opisana jest w
ramce poniżej.

Aura Chciwości
Duch roztacza w promieniu 10 mil od siebie specyficzną
aurę, która bardzo skutecznie wyciąga u wszystkich ludzi
chciwość na wierzch. Wszyscy w jej zasięgu powinni być
traktowani jakby posiadali drobną zawadę Chciwy (u osób
które już ją posiadają staje się ona poważna, zaś w przy-
padku osób z poważną, chciwość osiąga legendarne
proporcje). W efekcie ludzie stają się nieskorzy do
bezinteresownego pożyczenia czegokolwiek komu-
kolwiek, nie mówiąc już o podarunkach. Dodatkowo
mnożą się kradzieże i oszustwa, zaś rozmowy o pienią-
dzach i hazard łatwo zamieniają się w bójki. 



Dotyczy to jak najbardziej również posse - jeśli chodzi 
o jakieś drobne ustępstwa na rzecz chciwości zdany test
Ducha byłby zdecydowanie na miejscu, w przypadku
poważnych nie obędzie się bez wydania dodatkowo sztona.

Postaraj się pokazać na bohaterach niezależnych jak aura
na nich wpływa - pokaż Indian kłócących się o skalpy,
grabione zarówno przez Indian jak i Jankesów zwłoki,
mnożące się drobne kradzieże oraz bójki.

Przykładowy wariant Sceny IV - ucieczka pociągiem
Cel MG: Zapewnić graczom kilka emocjonujących scen
walki i pościgu.
Cel graczy: Przebić się pociągiem z ładunkiem upiorytu
przez blokadę Indian. 

Na wszelki wypadek przygotowaliśmy przykładowy wariant
zakończenia przygody w postaci ucieczki pociągiem z Temp-
tation Creek. Jest on dość prosty i składa się zasadniczo 
z trzech scen pełnych walki, w których jest dużo miejsca na
dobre pomysły i wykorzystanie otoczenia.

Mostek nad potokiem
Pierwsza scena ucieczki to zasadzka przy starym mostku -
Indianie podważyli przęsło i pokrzywili tory,
uniemożliwiając dalszą jazdę. Żeby pociąg mógł pojechać
dalej trzeba naprawić torowisko i odeprzeć zasadzkę, którą
przygotowali Indianie. Oczywiście nie będzie łatwo - trzeba
to zrobić szybko, zanim przybędzie reszta wojowników,
odpierając przez cały czas atak Indian.

Postacie przebywające w lokomotywie mają szansę
zorientować się, że tory są uszkodzone (test
Spostrzegawczości), a następnie wyhamować na czas
(Prowadzenie z karą -2). Konsekwencje nieudanego
hamowania są paskudne - nie dość, że lokomotywa
najechała na uszkodzony odcinek i naprawienie torów staje
się trudniejsze (trzeba zdobyć trzy sukcesy więcej) to każda
postać w pociągu która nie była przygotowana na ten
manewr musi zdać test Zręczności by ustać na nogach.
Porażka oznacza, że jest przewrócona i w Szoku, a jeśli stała
w drzwiach lub na dachu, to wypada (na potrzeby
obliczenia obrażeń od upadku przyjmij, że hamujący pociąg
ma prędkość 10”).

Naprawa torów wymaga uzyskania dziesięciu sukcesów 
w testach Naprawy (każdy udany test Naprawy i każde
przebicie daje 1 sukces, krytyczna porażka kasuje uzbierane
sukcesy). Jeśli bohaterowie nie mają ze sobą narzędzi i ma-
teriałów do naprawy torów (np. zużyli wszystko do budowy
umocnień) otrzymują do testów karę -2 za prowizorkę.

W czasie naprawy atakują Indianie. Jedna grupa czterech
doświadczonych strzelców schowana za drzewami
ostrzeliwuje naprawiających z łuków, podczas gdy reszta
Indian atakuje każdy z wagonów - po dwóch
doświadczonych wojowników na każdy z czterech
wagonów. Jest ich niewielu, ale posse zdecydowanie będzie
musiało podzielić swoje siły, by sobie poradzić. Celem
Indian nie jest zdobycie ładunku, lecz sianie zamieszania -
rozczepiają wagony (wymagany udany test Siły), próbują
wypuścić konie. Jeśli bohaterom nie uda się naprawić
torów w ciągu 6 tur, Indianie otrzymają posiłki - co tura
pojawia się k6 doświadczonych jeźdźców. Najwyższy czas
brać nogi za pas!

Gdy bohaterowie uporają się z torami (osiągną dziesięć
sukcesów) pozostaje tylko wskoczyć do rozpędzającego się
pociągu, który wjedzie w góry.

Niestety, kolej idzie okrężną trasą - tam gdzie dało się
położyć tory, więc Indianie będą w stanie dogonić pociąg
jeszcze dwa razy. Plus tego jest taki, że jeśli któryś z boha-
terów wypadnie z pociągu, to jest w stanie dogonić
pozostałych konno (po udanym teście Jeździectwa, inaczej
będzie musiał sobie poradzić z kilkoma Indianami po
drodze). Nie ma wierzchowca? Cóż, Indian na koniach jest
w okolicy aż nadto...

Urwisko
Po jakiejś godzinie podróży, w połowie drogi do tunelu, który
wyprowadzi pociąg z gór, posse czeka druga niespodzianka. Indianie
są na górskiej ścieżce powyżej pociągu i spróbują go uszkodzić
spychając kamienie z urwi-ska. To jak szybko pociąg przebędzie
niebezpieczną strefę zależy od testów Prowadzenia - potrzebne jest
uzyskanie sześciu sukcesów (każdy zdany test i przebicie dają jeden
sukces).

W tym czasie co rundę sześciu doświadczonych strzelców
będzie zza osłony ostrzeliwało widocznych bohaterów z łu-
ków, zaś dwóch doświadczonych wojowników będzie
próbowało zrzucić głaz na losowo wybrany wagon co im się
uda, jeśli obaj nie zostaną co najmniej wprowadzeni 
w Szok. W takim wypadku jedynym ratunkiem pozostaje
gwałtowne hamowanie (pasażerowie testują Zręczność, jak
w przypadku poprzedniej zasadzki!) i uzyskanie przebicia
na teście Prowadzenia, inaczej głaz trafi w pociąg.

Trafienie wagonu z karabinem maszynowym uniemożliwia jego
użycie (można go jednak przenieść i umieścić gdzie indziej po
udanym teście Naprawy z modyfikatorem -2), wagonu z upiorytem
utratę 10% ładunku, lokomotywy kumulatywną karę -2 do
wszystkich testów Prowadzenia, zaś w przypadku wszystkich
wagonów osoby, które się w nich znajdują muszą zdać test
Zręczności lub otrzymają Ranę. 



Alternatywą dla szybkiego przejechania przez zagrożony
odcinek jest wysoka skuteczność ostrzału - jeśli bohaterom
uda się wyeliminować co najmniej tuzin Indian, pozostali
przerwą atak i uciekną.

Tunel
Po przetrwaniu zasadzki bohaterowie będą mieli około pół
godziny spokoju, zanim pociąg dotrze w okolice tunelu -
wtedy zacznie go ścigać duża grupa konnych wojowników
- to już ostatnia próba Indian. Jeżeli teraz bohaterowie
sobie poradzą z napastnikami, przejadą przez tunel i będą
bezpieczni - czy to konie Indian będą zbyt zmęczone, żeby
kontynuować pościg, czy też posse zawalą za sobą tunel
dynamitem.

W tym ataku uczestniczyć będzie dwudziestu
doświadczonych jeźdźców pod dowództwem wodza
Wyjącego Wilka i szamanki Małej Burzy. Jeśli posse zadała
poważne straty Indianom do tej pory lub ciągną resztkami
sił, możesz zastąpić część doświadczonych jeźdźców
zwykłymi wojownikami na koniach. Z kolei jeśli odparli
dotychczasowe ataki i prawie ich nie odczuli, nie krępuj się
przed rzuceniem na nich połowy plemienia.

Indianie będą jechali wzdłuż pociągu, strzelali z łuków 
i próbowali się dostać na pociąg, żeby zaangażować
obrońców walką wręcz, rozłączyć wagony czy zabić
maszynistę. Mogą też użyć lass, by ściągać obrońców z pociągu,
zwłaszcza z odkrytych platform. Posse wraz z pozostałymi przy życiu
żołnierzami muszą powstrzymać ich atak przez 5 rund, później o ile
nie wydarzy się żadna katastrofa pociąg wjedzie do tunelu i będą
już bezpieczni.

To już prawie koniec, teraz pozostaje tylko albo oddać
rządowi jego ładunek upiorytu i otrzymać zasłużoną
nagrodę, albo zdecydować się na kradzież transportu i wy-
myślić jak uniknąć problemów z prawem w przyszłości.

Epilog
Cel MG: podsumować opowieść, dać graczom
satysfakcjonujące zakończenie.
Cel graczy: zyskać jak najwięcej za swe trudy (zdobyć
nagrodę, ukraść transport, zyskać sławę, osłabić Poziom
Strachu, itp).

Jak dokładnie zakończy się przygoda zależy tylko od Ciebie
Szeryfie i od tego, co uczynią Twoi gracze. Tutaj chcieliśmy
podrzucić kilka wskazówek, co warto umieścić w finale.

Tak więc, jeśli posse postanowili być uczciwymi
obywatelami i pomogli Jankesom uratować transport
upiorytu, za ich odwagę czeka ich nagroda - w zależności
od tego jak byli bohaterscy od 500 do 1000 dolarów na

głowę. Oprócz tego, jeśli któryś z nich nosi błękitny mundur
to otrzyma dodatkowe +2 do testu Awansu, zaś ci którzy
postanowią przywdziać mundur niezwłocznie dostaną od
razu stopień starszego szeregowego (jeśli spełniają
wymagania przewagi Szeregowy) lub starszego kaprala
(jeśli spełniają wymogi przewagi Podoficer).

W przypadku jeżeli bohaterowie położyli łapy na ładunku
są bajecznie bogaci - nienaruszony transport to jakieś 1500-
2000 funtów upiorytu. Pozostają oczywiście trzy całkiem
poważne problemy - Duch Chciwego Górnika (jeżeli sobie
z nim nie poradzili do tej pory), rząd Stanów Zjednoczonych
(jeżeli ich przekręt nie był przekonujący) oraz spieniężenie
takiej ilości upiorytu bez zwrócenia na siebie uwagi. Ale to
materiał na następną przygodę.

Na koniec pozostaje jeszcze jedna sprawa - Poziom Strachu.
Na początku przygody wynosi on 3, w trakcie mógł
wzrosnąć do 4. Jeżeli posse pokonali Chciwego Górnika 
i opowiedzą o tym (zgodnie z zasadami Obniżenia Poziomu
Strachu, strona 136 DL) to mogą liczyć na premię do testu
Przekonywania w zależności od tego ile osób jest im
życzliwych - bonusowe +1 należy się za życzliwość Indian,
żołnierzy, ewentualnie uratowanych rannych z wprowa-
dzenia oraz oddanie rządowi upiorytu. Posse może więc
łącznie uzyskać premię +4 do swej gawędy.

Z drugiej strony, jeśli w Temptation Creek doszło do
masakry i kawaleria znajdzie na miejscu tylko martwych
kolegów w błękitnych mundurach, a duch nie został
pokonany, posse usłyszą za jakiś czas przerażające historie
o jego wyczynach, jak również o ekspedycji karnej i wymo-
rdowaniu Indian. Poziom Strachu wokół Temptation Creek
wzrośnie o punkt i okolica stanie się bardzo nieprzyjemna.
Pamiętaj o tym, gdy następnym razem, za kilka czy

kilkanaście sesji, zabierzesz posse w te okolice.


