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Samuel Braha nie wyróżniał się wyglądem, nie
był też utalentowany. Przez kolejne lata szkolne
przechodził, licząc raczej na uśmiech losu, jak
ciężką pracę. Życie z dnia na dzień, dorywcze zajęcia, brak silnych więzi (chyba, że kolejne konsole
nazwać „przyjaciółmi”) i przygnębiająca codzienność Dragon City – miasta rozdartego między
rywalizujące syndykaty – sprawiły, że kolejne
lata wprawiały go w coraz większą melancholię.
Nadszedł wreszcie dzień, w którym Braha
obstawił – mimo wcześniejszych sukcesów – złego
zapaśnika. Stracił całą gotówkę, zaciągnął też dług
u tajemniczego mężczyzny, poznanego w sieci. Ten
zaproponował, by w ramach spłaty odpowiedział
na ofertę z prasy: „Poszukiwani pracownicy do
Wydziału Fizyki Dragon City – ankiety i badania
medyczne”.
Jak się okazało, miał nie przeżyć badań.
Opłacani przez jeden z syndykatów fizycy próbowali zbadać, czy można przenieść żywą istotę do
jednego z alternatywnych wymiarów, by mogła
tam funkcjonować nie popadając w obłęd. Jak jednak się okazało, technologia używana w wypadku
zwierząt i obiektów nieożywionych kompletnie
zawiodła w przypadku człowieka. Zamiast pojawić się w innym wymiarze, Samuel skumulował

alternatywne wcielenia samego siebie. Jest obecnie
tylko nieznacznie powiązany z „naszym” wymiarem, i stał się nośnikiem nieskończonej liczby istniejących „kopii”.
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Samuel zorientował się, że skupiając wolę
potrafi częściowo przenieść się do alternatywnego
wymiaru, w dodatku łatwo wyodrębnia z siebie
kopie. Wiedząc, że potrafi wejść w stan, w którym
żadna broń go nie skrzywdzi, postanowił szukać
zemsty na syndykatach Dragon City. Za dnia śpi
i zdobywa środki do życia, zbierając śmieci i kradnąc. Po zapadnięciu zmroku wkłada czarny „strój
ninja” (19,99$ w sklepie internetowym) i rusza,
by chronić ludzi przed agentami syndykatów.
Zdecydował, że jeżeli nie zależy od tego czyjeś
życie, nie będzie zabijał przestępców – za to nie
zawaha się uciszyć na zawsze prezesów znienawidzonych organizacji. Jego życiowym celem jest
odnaleźć niemożliwe do obalenia dowody, obciążające szefów mafii i posłać ich za kratki. Lub –
jeżeli uzna, że wymiar sprawiedliwości jest zbyt
skorumpowany – dokonać obywatelskiej egzekucji.
Chciał zasłynąć jako „Sacrificer”, jednak prasa
przezwała go „Suiciderem”. Nocami demateria-
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lizuje się i przemierza miasto w poszukiwaniu
przestępców. Wtedy posyła do walki swoje wcielenia, często wykorzystując je jako kozły ofiarne
– materializuje wewnątrz ciał wrogów (by rozerwać ofiary na strzępy) lub niebezpiecznych przedmiotów (bomb, tajemniczych broni – wcielenia
umierają, jednocześnie niszcząc całkowicie obiekt).
Prasa niechętnie opisuje miejsca jego akcji – obryzgane krwią zaułki pełne rozszarpanych zwłok
i śmiertelnie przerażonych światków. Ogranicza
się do zdawkowych informacji: „Suicider po raz
kolejny powstrzymał grupę złodziejaszków przed
kradzieżą”. Zdecydowanie nie jest ulubieńcem
mas, jednak wie, że miasto wiele mu zawdzięcza.
A rodzina, znajomi? Samuel umarł. Nawet
miał pogrzeb. Wszyscy to wiedzą. Nawet sam brał
w nim udział, zasłaniając twarz szalem.

Samuel „Suicider” Braha

Ranga: Nowicjusz, 22 lata
Cechy: Duch k8, Siła k4, Spryt k6, Wigor k4,
Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Tropienie k6,
Walka k10, Wypytywanie k8
Tempo: 6; Obrona: 7; Wytrzymałość: 4;
Sprzęt: Brak.
Zawady: Koszmary (nękają go wizje makabrycznych śmierci duplikatów, znajduje się na granicy obłędu), Lojalny (wiedząc, na ile sposobów
mogło potoczyć się jego życie, bardzo ceni swoich towarzyszy), Odszczepieniec (fatalna reputacja związana z metodami działania i opinią
w prasie)
Przewagi: Cholerny szczęściarz, Szósty zmysł
Supermoce:
• Duplikaty (wyodrębnia swe alternatywne wcielenia)
• Niematerialny (przenosi się do alternatywnego
wymiaru)
Przyszłe supermoce:
• Dodatkowe akcje – Uzdolniony – Superlingwista
(korzysta ze wspomnień i świadomości duplikatów),
• Malenie – Niewidzialność – Rośnięcie (przejmuje cechy innego wymiaru),
• Rozkład (nakłada na obiekty i istoty brzemię
lat przeżytych w alternatywnych wymiarach)
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Przykładowe użycie supermocy: Niematerialny
Suicider widzi postać, czającą się z dziwaczną
bronią – zapewne energetyczną, zdolną zranić
nawet niego. Nie chce jednak krzywdzić samego
przestępcy. Przywołuje więc swój duplikat, który
wnika w ziemię. Wyłania się z niej tuż przed
przeciwnikiem, by włożyć rękę w broń (jedna
akcja) po czym się zmaterializować (druga
akcja). Ze względu na dwie akcje, próba materializacji wymaga testu Ducha z karą -2. Jeżeli
się powiedzie, broń zostanie rozerwana na
kawałki – podobnie jak ręka duplikatu, który
przez chwile jeszcze wrzeszczy, trzymając się
za kikut, poczym upada na kolana i powoli się
wykrwawia. Superbohater nie martwi się tym
i rusza, by obezwładnić bezbronnego przestępcę.

