


Witaj na Dziwnym Zachodzie!
Przypnij rewolwery i włóż kapelusz, amigo. Pora podziurawić kogoś rozgrzanym ołowiem!

Tombstone Epitaph zawsze opisywał wyczyny nieustraszonych desperados i honorowych stróżów 

prawa. Ostatnio jednak najbardziej poważany szmatławiec Zachodu zaczął upierać się, że na preriach 

spotkać można nie tylko kowbojów i Indian. Że zalęgły się tam potwory.

Na szczęście gdy pojawiają się monstra, przychodzą też bohaterowie. Są wśród nich szybcy jak 

błyskawica rewolwerowcy, tajemniczy kanciarze parający się magią, dzielni wojownicy indiańscy 

i nieugięci kaznodzieje. Wszyscy twardzi jak skała i gotowi walczyć, dopóki nie wywleką z ciemnej 

jamy tajemniczych sprawców zła.

Na Wielkich Równinach trwa prawdziwe piekło. Wskakuj na siodło wiernego rumaka i nie zapomnij 

naoliwić sześciostrzałowca. Bo tylko ty możesz je powstrzymać.

Deadlands: Reloaded to nowa wersja podręcznika wielokrotnie nagradzanej gry fabularnej Deadlands: 

Martwe Ziemie. W niniejszej książce znajdziesz zestaw przewag, zawad i nowych mocy, katalog 

najdziwniejszych wynaturzeń, reguły pojedynków w samo południe, gry w pokera i wieszania 

na suchej gałęzi oraz generaror dziwnych, przerażających miasteczek. A przede wszystkim opis 

niezwykłego i inspirującego świata Dziwnego Zachodu.

Podręcznik nie jest samodzielną grą. Do zabawy potrzebujesz też kopii Savage Worlds Edycja Polska.

Dystrybutor: www.kuzniagier.pl, www.gramel.pl
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Drodzy czytelnicy,

w ciągu ostatnich kilku lat otrzymaliśmy od 
was wiele listów, wyrażających zaniepokojenie 
zniknięciem z łam Epitaph waszego ulubionego 
reportera Lacy O’Malleya. Niektóre zawierały 
przypuszczenie, iż zwolniłem pana O’Malleya 
z powodu jego konfabulacji, inne troskały się, iż 
nieustraszony dziennikarz padł ofiarą jednego 
ze straszliwych niebezpieczeństw, które niestru-
dzenie opisywał.

Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim, 
którzy pozostali wierni naszej gazecie pomimo 
przedłużającej się absencji pana O’Malleya.

Zapewniam też, zacni czytelnicy, że nasz repor-
ter ma się znakomicie. Wierność prawdzie skła-
nia go wprawdzie do wypraw na tereny bardzo 
odległe od Tombstone, zawsze jednak powraca, 
przywożąc fascynujące historie. Nie inaczej jest 
i tym razem.

Co rzekłszy, resztę niniejszego wydania spe-
cjalnego Tombstone Epitaph przekazuję w ręce 
naszego wspaniałego reportera. Powódź listów 
dobitnie wskazuje, czemu wolę powierzyć kolej-
ne strony panu O’Malleyowi miast zadręczać was, 
drodzy czytelnicy, moją suchą pisaniną.

Z szacunkiem,
John Clum

Redaktor naczelny Tombstone Epitaph

Witajcie!

Pewien jestem, że wielu z was z zapartym tchem 
czeka na przerażającą opowieść o straszliwych 
monstrach, które na tak długi czas pozbawiły 
mnie władzy w dłoni dzierżącej pióro. Inni ślinią 
się na samą myśl o relacji z mojego uprowadze-
nia przez Agencję lub jej południowy odpowied-
nik, Strażników Teksasu. Obie organizacje robią 
przecież wszystko, by uciszyć wolną i niezależną 
prasę.

Choć obydwie relacje nie minęłyby się zgoła 
z prawdą, wyznać muszę, że bardziej zajmują 
mnie dziś doniosłe wydarzenia, widoczne na 
horyzoncie. Drodzy czytelnicy, gdy piszę te sło-
wa, zbliża się nowa epoka!

NASTAJE POKÓJ

Jak wie doskonale każdy, kto wyrósł z pieluch, 
długa i krwawa Wojna Domowa, która przez tyle 
lat rozdzielała Amerykę, zakończyła się przed 
dziewięcioma miesiącami. Prasa po obydwu 
stronach granicy nazywa pokój, którym się od 
niedawna cieszymy, „zawieszeniem broni”. Cała 
redakcja Epitaph żywi jednak serdeczną nadzieję, 
że drzewo wolności zaspokoiło pragnienie i nie 
potrzebuje więcej krwi patriotów.

Zeszyt 1. Tombstone, Arizona niedziela 29 czerwca 1879, Nr 24

THE TOMBSTONE EPITAPH
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Wierni czytelnicy pamiętają, że nasza redakcja 
zajmuje się od jakiegoś czasu innym zgoła kon-
fliktem toczącym się na amerykańskiej ziemi: 
wyścigiem kompanii kolejowych zmierzających 
do Zachodniego Wybrzeża. Choć nie raz wyra-
żałem zaniepokojenie metodami stosowanymi 
przez bezlitosnych kolejowych baronów, dziś 
na myśl o kolei ogarnia mnie niezdrowa wręcz 
ekscytacja. Po raz pierwszy w historii podróżni 
mogą cieszyć oko cudami Ameryki, nie naraża-
jąc swoich osób i portfeli na zakusy bandytów 
rabujących dyliżanse, a siedzeń na zbyt długi 
kontakt z końskim grzbietem.

Wprawdzie kompanie wciąż dopuszczają się bru-
talnych napaści na konkurencję, możemy jednak 
mieć nadzieję, że wraz z rychłym zakończeniem 
tak zwanych Wielkich Wojen Kolejowych prze-
moc wkrótce ustanie. Oto prawdziwy wyraz 
amerykańskiego ducha: pomimo wszelkich prze-
ciwności, kłopotów i konkurentów, nękających 
linie kolejowe w ostatnim czasie, monumental-
ne – ba, herkulesowe wręcz – przedsięwzięcie 
niedługo zostanie ukończone: nieomal połączo-
no Atlantyk z Pacyfikiem.

Honor nakazuje mi jednak ostrzec wszystkich, 
którzy już zaczęli pakować walizki. Zachód pozo-
staje nieujarzmiony i jeżeli mimo mojej przestro-
gi zdecydujecie się wyruszyć, trzymajcie się linii 
kolejowych oraz uczęszczanych szlaków. Choć 
wspaniała przyszłość czeka tuż za rogiem, wiele 

jest na Zachodzie odludnych zakątków, dokąd 
nie dotarło jeszcze światło prawdy oraz nauki. 
Tam, drodzy przyjaciele, zalega prawdziwy mrok.

A w nim kryje się groza.

Wasz wierny kronikarz,
Lacy O’Malley
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Jest rok 1879, ale historia potoczyła się inaczej…

Po prawie dwóch dekadach zaciekłych walk ame
rykańska wojna secesyjna utknęła w martwym 
punkcie. Skonfederowane Stany pozostają niepod
ległe. Kalifornia runęła do Pacyfiku. Kolejowi 
potentaci prowadzą brutalną rywalizację o pierw
sze połączenie transkontynentalne. Superpaliwo, 
zwane upiorytem, doprowadziło do niezwykłego 
i czasem bardzo niebezpiecznego postępu techniki. 
Siuksowie odbili Dakotę, a Indianie z Konfede
racji Kojota tańczą Taniec Ducha na Wielkich 
Równinach. Niektórzy twierdzą, że martwi po
wracają, by nękać żywych.

Wiemy, że jest tego sporo, amigo. Zacznijmy od 
początku.

NIEDAWNE NIEPRZYJEMNOŚCI

Wojna secesyjna zaczęła się tak samo jak w na-
szej historii. Trwający przez ponad dekadę za-
ciekły spór o prawo stanów do samostanowienia 
osiągnął punkt kulminacyjny z chwilą elekcji 
Abrahama Lincolna na urząd prezydenta. Siedem 
południowych stanów zareagowało opuszcze-
niem Unii i powołaniem własnych Skonfede-
rowanych Stanów Ameryki. Następnie ogłosiło 
przejęcie dotychczasowej własności federalnej 
w swoich granicach.

Prezydent elekt stanął przed poważnym proble-
mem. Wprawdzie większość mienia przejętego 

przez rząd Konfederacji nie miała dużej wartości, 
ale edykt objął również forty obsadzone przez 
armię Unii. Ta kwestia domagała się rozwiązania 
i Lincoln postanowił wzmocnić dwie jednostki 
najbardziej zagrożone przejęciem przez Kon-
federatów: Fort Sumter w pobliżu Charleston 
oraz Fort Pickens w porcie Pensacola. Pierwszy 
z nich stał się punktem zapalnym wieloletniego 
krwawego konfliktu.

Na wieść o posiłkach załoga Fortu Sumter odmó-
wiła kapitulacji w wyznaczonym terminie. Miała 
nadzieję utrzymać się do przybycia uzupełnień. 
12 kwietnia 1861 wojska Konfederacji ostrzelały 
umocnienia. Nowe państwo ochrzczono ogniem.

Dom rozdzielony
Bitwa o Fort Sumter sprowokowała do secesji 
dalsze cztery stany – a ściśle rzecz biorąc, trzy 
i pół. Wirginia, podobnie jak Unia, podzieliła 
się. Mieszkańcy zachodnich hrabstw sprzeci-
wili się secesji i utworzyli nowy stan, Wirginię 
Zachodnią. Pozostali Wirgińczycy poszli jednak 
w ślady południowych sąsiadów. Konfederację 
utworzyły zatem: Alabama, Arkansas, Floryda, 
Georgia, Luizjana, Mississippi, Północna i Połu-
dniowa Karolina, Tennessee, Teksas i Wirginia. 
Po dołączeniu tej ostatniej stolicę państwa prze-
niesiono do Richmond. Tak zarysował się front 
i rozpoczęła wojna.

Przez następne dwa lata losy Północy i Południa 
spoczywały w rękach generałów oraz żołnierzy. 
Stawka była ogromna, a koszt jeszcze większy. 

DZIWNY ZACHÓD
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W bitwie pod Antietam jednego dnia życie odda-
ło ponad 20 000 żołnierzy w niebieskich i szarych 
mundurach.

A potem coś się zmieniło, i to na gorsze. Wojsko 
Unii pod komendą generała George’a Meade’a 
starło się pod Gettysburgiem z dowodzoną przez 
generała Roberta E. Lee Armią Północnej Wirgi-
nii i zwyciężyło. Choć Meade zatriumfował, nie 
zdołał podjąć pościgu za cofającymi się rebelian-
tami. Wielu ludzi opowiada o wydarzeniach tego 
dnia niestworzone historie. Niektórzy twierdzą, 
że mundur Meade’a okazał się tchórzem podszy-
ty. Inni, mniej solidnie stojący na ziemi, upierają 
się, że zabici żołnierze powstali i zaczęli strzelać 
do żywych towarzyszy.

Wojna bez końca
Niezależnie od przyczyny, siły Lee wycofały 
się, przegrupowały i wróciły do walki. I to jak! 
Spotsylvania, Cold Harbor, Appomattox – bitwa 
za bitwą, bez chwili wytchnienia. Północ miała 
przewagę liczebną i  technologiczną (to zna-
czy więcej ludzi i lepsze 
spluwy, amigo), Południe 
natomiast bardziej bitnych 
żołnierzy oraz naprawdę łebskich 
generałów. Ziemia po obu stronach 
frontu przechodziła z rąk do rąk, 
nasiąkając krwią, ale – całkiem 
jak pod Gettysburgiem – 
ostateczne zwycięstwo wciąż 
wymykało się obu stronom.

Wojna trwała i trwała, bez końca. 
Na zachodzie, gdzie stacjono-
wały nieliczne jednostki, do-
szło do raptem kilku starć. 
Ale we wschodniej części 
kontynentu krew lała się 
strumieniami, gdy wal-
czące strony wyrywały 
sobie liche spłachetki 
ziemi. Przechodziły one 

z rąk do rąk tak często, że generałowie i histo-
rycy przestali nazywać bitwy od najbliższego 
miasta. Zamiast tego numerowali je zależnie 
od tego, który raz Północ i Południe starły się 
w tym samym miejscu. Po Antietam przyszła 
kolej na Antietam II, Antietam III i tak dalej. 
Pewnie, czasem bitwę toczono na dziewiczym 
obszarze, ale nawet wtedy generałowie od razu 
zakładali, że zobaczą go jeszcze nie raz.

ODKRYCIE, KTÓRE ZMIENIŁO ŚWIAT

Rok 1868 przyniósł bardziej znaczącą zmianę. 
Trzęsienie ziemi, jakiego historia jeszcze nie oglą-
dała, strzaskało zachodnie wybrzeże od Mexicali 
po Oregon, zmieniając je w plątaninę postrzępio-
nych ostańców, wyrastających nad zalane wodą, 
ciągnące się kilometrami szczeliny. Obszar ten 
szybko przezwano Labiryntem. I równie prędko 
odkryto w nim nieznane wcześniej cuda natu-
ry. W wodach Labiryntu wiły się 
ogromne kalifornijskie węże 
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morskie, a na skalnych ścianach widniały żyły 
minerału, który początkowo wzięto za zwykły 
węgiel. Okazał się jednak zgoła czymś innym. 

Tajemniczy kamień palił się sto razy dłużej niż 
węgiel, dając pięć razy więcej ciepła. A że wy-
dzielał przy tym biały jak duch zmarłego dym 
i wył niczym sam diabeł, odkrywcy przezwali 
go upiorytem. Nazwa się przyjęła.

To właśnie upioryt miał odmienić oblicze wojny – 
i Zachodu – choć nie stało się to z dnia na dzień.

Potęga upiorytu
Ledwie wieść o odkryciu nowego paliwa się ro-
zeszła, Labirynt zaroił się od uszczęśliwionych 
wynalazców. Wkrótce ujarzmili potęgę upiory-
tu i w świat popłynęły doniesienia o powozach 
bezkonnych, upiorytowych parostatkach oraz 

broni wypluwającej straszliwe płomienie lub całe 
chmury pocisków.

Nie minęło wiele czasu, a cudowny minerał 
znalazł kolejne zastosowania w inżynierii oraz 
chemii. Gdy zastąpił węgiel podczas produkcji 
stali, ta stała się lżejsza, wytrzymalsza i odpor-
niejsza na wysokie temperatury. Nazwano ją, 
rzecz jasna, stalą upiorytową. Okazało się też, że 
oczyszczony i sproszkowany upioryt może być 
zarówno reagentem, jak i katalizatorem reakcji 
chemicznych. W efekcie powstał szereg toników, 
soli i maści, których kluczowym składnikiem 
był minerał. I choć część tych preparatów wciąż 
cieszy się popularnością, praktyka dowiodła, 
że przyjmowanie większych dawek upioryto-
wych specyfików może skutkować zejściem 
śmiertelnym.
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Ruszyła maszyna...
…do boju! Zgadłeś, kolego. Generałowie i inne 
grube ryby ze wschodu prawie od razu zauwa-
żyły potencjał gadżetów produkowanych w Labi-
ryncie. Najszybciej połapał się prezydent Konfe-
deracji Jeff Davis – i, niewiele myśląc, rozpoczął 
rządowy program „Nowej Nauki”, oczywiście 
o zastosowaniu militarnym. Konfederaccy in-
żynierowie, pracujący w tajnej bazie w Roswell 
(Nowy Meksyk), przygotowali cały szereg pie-
kielnych machin, które ciupasem przesłano na 
Wschód.

W lutym 1871 Armia Północnej Wirginii za-
atakowała linie Unii w pobliżu Waszyngtonu. 
Tym razem generał Lee dysponował dziesiątka-
mi tajnych broni Davisa. Rebelianci siali śmierć 
z pomocą miotaczy płomieni, parowych czołgów 
i innych, jeszcze dziwniejszych, wynalazków. 
Atak był druzgocący i tak skuteczny, że Lee na 
jakiś czas zajął stolicę Unii!

Unia podbija stawkę
Choć wkrótce większość konfederackich ma-
szyn uległa awarii albo wyczerpał im się zapas 
paliwa, wszyscy zrozumieli komunikat. Od tej 
pory koła wojennej maszyny napędzać miała 
upiorytowa para.

Po Wielkim Wstrząsie z 1868 złoża upiorytu od-
kryto na całym kontynencie – nigdzie jednak 
nie były tak bogate, jak w Labiryncie. Wydoby-
cie minerału z ziemi było tylko połową kłopo-
tu, trzeba było jeszcze przewieźć go przez cały 
kraj do fabryk na wschodzie. Ledwie prezydent 
Grant wyrzucił Konfederatów z Białego Domu, 
natychmiast ogłosił, że kompania kolejowa, któ-
ra pierwsza uruchomi linię transkontynentalną, 
otrzyma wyłączny kontrakt na rządowe dostawy 
upiorytu. Prezydent Davis zrobił to samo na-
stępnego dnia.

W cieniu coraz krwawszej wojny secesyjnej wy-
buchły Wielkie Wojny Kolejowe.

ROZDARTA AMERYKA
Nawet największy jełop powie ci, że Ameryka 
podzieliła się na dwie części. I minie się z prawdą 
o milę lądową, bo w rzeczywistości terytorium 
dawnych Stanów Zjednoczonych zajmują dziś 
nie dwa, ale sześć niepodległych krajów! Oczy-
wiście, gdyby nie wojna domowa, nie byłoby ani 
Kraju Siuksów, ani Konfederacji Kojota, ani Re-
publiki Deseret, a już na pewno nie Wspólnoty 
Kalifornii.

Choć umierający prezydent Jefferson Davis 
w ostatnich słowach błagał o pokój w Ameryce, 
a jego następca Eric Michele wziął to sobie do 
serca i zarządził zawieszenie broni – co prezy-
dent Unii szybko potwierdził – mleko się rozlało. 
Nie wydaje się, żeby nad dawnymi Stanami Zjed-
noczonymi miała znów powiewać jedna flaga.

Stany Zjednoczone

Prezydent Ulisses S. Grant mieszka w Białym 
Domu od 1872. Podczas wyborów w 1876 głośno 
wieszczono mu porażkę, twierdząc, że jego miej-
sce jest na polu bitwy, a nie w fotelu prezydenta. 
Potem jednak nastąpiły „Ofensywy Listopado-
we” – operacje wojskowe Unii oraz Konfede-
racji, przeprowadzone w przededniu wyborów 
w obydwu krajach, by zwiększyć poparcie dla 
urzędującej administracji. Do tego Brytyjczycy 
zaatakowali Detroit. Nic dziwnego, że wyborcy 
uznali, że „Ustępstwom Stop” Grant to właściwy 
człowiek za sterami kraju.

Do niedawna rząd Granta rościł sobie pretensje 
do całego kraju i nie uznawał żadnego z nowych 
państw. W praktyce jednak Waszyngton nie 
ma żadnej władzy na niepodległych terenach, 
a ostatnio podjął rokowania pokojowe, uznając 
tym samym legalność władz w Richmond.

Prezydent siedzi zatem w Białym Domu i obser-
wuje, jak jego ukochany naród staje się coraz bar-
dziej podzielony. Co gorsza, idzie rok wyborczy, 
a Grant martwi się, że jego następca nie będzie 
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tak twardy w negocjacjach z Konfederacją. Słyszy 
się też często, że stary generał po prostu gra na 
zwłokę i już niedługo przegrupowane wojska 
Unii znów uderzą na Rebeliantów.

Agencja

Jednym z najważniejszych narzędzi prezyden-
ta Granta jest tajemnicza Agencja, utworzona 
w  1877 r. Dawniej danych wywiadowczych 
dostarczała Unii Agencja Detektywistyczna 
Pinkertona. Z czasem stało się jednak jasne, że 
prywatna firma nie radzi sobie ze wszystkimi 
wymaganiami rządu prowadzącego wojnę.

Pracownicy Agencji zajmują się inwigilacją, sa-
botażem i eliminacją osób oraz instytucji uzna-
nych za wrogów państwa. Krążą plotki, że jej 
drugim, nieoficjalnym zadaniem jest badanie 
coraz częstszych doniesień o wydarzeniach nad-
naturalnych. Oczywiście Agencja tłumi takie po-
głoski z pomocą łapówek, szantażu i zastraszania.

Stany Skonfederowane
Po dwudziestu latach walki ten młody i porywczy 
kraj wreszcie może odłożyć broń. Choć podczas 
ciągnącej się przez dwie dekady wojny secesyjnej 
działania wojenne wielokrotnie zamierały, do nie-
dawna CSA nie zaznała ani dnia pokoju. Niedawny 
rozejm może się jednak okazać bardzo kruchy – 
ledwie umilkły echa wystrzałów na linii Mason – 
Dixon, a już krewcy politycy z obydwu stron podże-
gają do nowego konfliktu. Co gorsza, jeżeli Meksyk 
przejmie kontrolę nad Labiryntem, Santa Anna 
od razu spróbuje odegrać się na Teksańczykach.

Zmiana warty
Nie tylko pokój jest w Konfederacji nowością. 
Od chwili powstania kraj trwał w żelaznym uści-
sku swego pierwszego prezydenta Jeffersona Da-
visa. Tuż przed upływem sześcioletniej kadencji, 
w 1867, Davis ogłosił stan wojenny i zawiesił 
wybory prezydenckie. Poparł go zresztą zarówno 

kongres, jak i armia, w przekonaniu, że nie na-
leży zmieniać przywódców państwa, które toczy 
desperacką walkę o przetrwanie. Wolne wybory 
przeprowadzono dopiero dziesięć lat później, 
w 1876. W tym czasie kongres uchwalił popraw-
kę do konstytucji, żeby umożliwić Davisowi 
powtórny start – pierwotnie ustawa zasadnicza 
zakazywała reelekcji. Kontrkandydatem Davisa 
był reprezentujący partię Wigów ukochany przez 
Konfederatów Robert E. Lee. Który zresztą wy-
grał wybory we właściwej Konfederacji i dopiero 
wielce podejrzane głosy z zachodnich terytoriów 
przeważyły szalę na korzyść byłego prezydenta.

Pomimo zaangażowania w kampanię wyborczą 
Davis osiągnął w 1876 swój największy sukces 
dyplomatyczny – prawdopodobnie to dzięki 
niemu udało się skłonić Wielką Brytanię, by 
czynnie zaangażowała się w wojnę. Do tej pory 
najważniejszy sojusznik Konfederacji ograni-
czył się do zlikwidowania blokady portów CSA 
w 1864. Teraz poparł sprawę Rebeliantów na 
lądzie: kolumna wojsk brytyjskich wmaszero-
wała do Detroit i zajęła miasto w ciągu jednego 
dnia. I choć wojna teoretycznie się skończyła, 
brytyjskie siły okupacyjne ani myślą wracać do 
Kanady, pomimo apeli Konfederacji i żądań Unii.

Dyplomatyczny triumf nie uciszył jednak prze-
ciwników brutalnych rządów Davisa. Więcej, 
skłonił ich do sięgnięcia po przemoc: w 1878 Da-
vis został zamordowany, a obowiązki prezydenta 
przejął wybrany przez aklamację sekretarz wojny 
Eric Michele. Ponieważ generał Lee zginął kilka 
tygodni wcześniej w katastrofie kolejowej, pod-
czas przyspieszonych wyborów w 1879 Michele 
nie miał żadnego kontrkandydata. Po zaprzysię-
żeniu nowy prezydent poświęcił całą energię, by 
zawrzeć kruchutki pokój z północnym sąsiadem.

Strażnicy Teksasu

Oddziały Texas Rangers powstały podczas 
wojny o niepodległość Teksasu z lat 1835-1836, 
jako jednostki wywiadu i rozpoznania. Pełniły 
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funkcję szpiegów i zwiadowców również w cza-
sie wojny z Meksykiem w latach 1846-1848. Gdy 
Teksas ostatecznie oddzielił się od południowego 
sąsiada, głównym zadaniem Strażników stała się 
ochrona stanu przed meksykańską inwazją oraz 
egzekucja prawa na tym dzikim obszarze.

Na początku wojny secesyjnej na wschód wy-
słano kilka oddziałów teksańskiej kawalerii – 
Strażnicy walczyli w wielu ważnych bitwach, 
w tym pod Gettysburgiem. Tam właśnie, jak 
głosi plotka, otrzymali nowe zadanie: polowa-
nie na potwory.

Podobnie jak Agencja na terenie Unii, tak i Te-
xas Rangers podobno zaj-
mują się badaniem rze-
czy nadprzyrodzonych, 
eliminacją stwarzanego 
przez nie zagrożenia i wy-
ciszaniem szalonych opowieści opisujących takie 
incydenty.

TERYTORIA SPORNE
Przynależność Terytoriów Spornych, czyli Kan-
sas, Kolorado i tej części Oklahomy, której nie 
zajęła Konfederacja Kojota, to najtrudniejsza 
kwestia w negocjowanym właśnie pokoju między 
Północą i Południem. Obydwa kraje twierdzą, że 
posiadają nad nimi zwierzchność – i nie są to 
czcze przechwałki. Ziemie te rozdziera konflikt 
wewnętrzny, a mieszkańcy toczą spór, czy przy-
łączyć się do Unii, czy Konfederacji. 

Podobnie jak w przypadku niedawno zakoń-
czonej wojny, im dalej na wschód, tym konflikt 
zyskuje na intensywności. Większość obywa-
teli Kolorado ma w nosie przepychanki Pół-
nocy i Południa, a zaangażowani politycznie 
ograniczają się zwykle do organizacji „wieców 
wierności” (jeżeli sprzyjają Unii) lub „marszów 
wolności” (gdy popierają Konfederację). Dla od-
miany na wschodzie, w Kansas, przynajmniej 
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raz na tydzień zdarza się, że zagorzały Rebeliant 
kropnie Jankesa albo odwrotnie.

Jednym z warunków rozejmu między Północą 
i Południem było wycofanie wszystkich wojsk 
z Terytoriów Spornych do czasu ustalenia ich 
przynależności.

Krwawe Kansas

W  Kansas od 25 lat trwa wojna partyzanc-
ka – i pewnie szybko się nie skończy. Zgodnie 
z Ustawą o Kansas i Nebrasce z 1854, na mocy 
której rozpoczęto kolonizację tych terytoriów, 
mieszkańcy przyszłych stanów mieli głosować, 
czy przyłączą się do Unii jako stan wolny czy 
niewolniczy. Nietrudno zgadnąć, jaki konflikt 
to wywołało.

Zanim jeszcze Szarzy i Niebiescy na dobre się 
poróżnili, w Kansas wybuchła lokalna wersja 

wojny domowej. „Łotry z Pogranicza”, partyzanci 
z Missouri, przekraczali granicę terytorium, by 
poprzeć prawo do posiadania niewolników. Szy-
ki krzyżowali im uzbrojeni abolicjoniści zwani 
Jayhawkerami. Obydwie grupy nie stroniły od 
przemocy i równie brutalnie zastraszały neutral-
nych obywateli. Ostatecznie Kansas dołączyło 
do Unii jako stan, w którym niewolnictwo jest 
zakazane – a po kilku miesiącach wybuchła woj-
na secesyjna. 

Chociaż na terenie Kansas nie przeprowadzono 
żadnej poważnej kampanii, stan na dobre pogrą-
żył się w wojnie partyzanckiej. Większość miast 
zamieszkują albo zatwardziali Rebelianci, albo 
zdeklarowani miłośnicy Unii. Fakt, że z terenu 
Kansas wycofano właściwie wszystkie regularne 
oddziały wojska, wcale nie poprawia sytuacji: 
stan wrze, a czasem wybuchają w nim „wojny 
terytorialne”, w których za broń chwytają miesz-
kańcy miast sprzyjających różnym państwom. 
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Wprawdzie ogień wojny secesyjnej wydaje się 
dogasać – ale Kansas to wciąż beczka prochu, 
której lont dalej się żarzy.

Dodge City

Mieszkańcy Dodge City, podobnie jak obywa-
tele całego Kansas, rozdarci są między Północą 
i Południem, a wrogość jest tu tak głęboka, jak 
daleko na Wschodzie. W przeciwieństwie do 
większości miast stanu, zwykle w całości Szarych 
lub Niebieskich, Dodge zamieszkują sympatycy 
obu stron. Akt założycielski miasta stanowi bo-
wiem, że w jego obrębie mile widziani są przed-
stawiciele wszystkich opcji politycznych i nawet 
łoży się tu na większe siły policyjne, by strzegły 
porządku.

Prawda jest brutalna: większość ludzi potrafi 
odłożyć różnice ideologiczne, gdy w grę wcho-
dzi wszechmocny dolar. Najlepszym interesem 
w Kansas jest polowanie na bizony, a Dodge to 
stolica łowców. Kiedy zaraza zdziesiątkowała 
bydło w całym kraju, mięso bizonów zyskało 
na wartości i myśliwy potrafi zarobić na jednej 
sztuce nawet 30$, w każdej walucie, której na-
zwę kiedyś słyszał. Mięso kupują lokalne rzeźnie, 
które organizują następnie transport na Wschód.

Pozostałe tutejsze interesy – wyjąwszy obsługę 
pasażerów pociągów spędzających jedną noc 
w lokalnych hotelach i domach uciech – kręcą 
się wokół łowców bizonów. W mieście roi się 
wręcz od saloonów, tancbud oraz sklepów z za-
opatrzeniem i trudno zrobić dwa kroki, by nie 
potknąć się o sprzedawcę eliksirów czy innego 
naciągacza.

Niemal wszyscy mają tutaj broń, a wóda leje się 
strumieniami. Jeżeli dodać do tego najwyraźniej 
nieuleczalną skłonność mieszkańców Kansas do 
konfliktów politycznych, nie ma się co dziwić, że 
najpopularniejszą przyczyną śmierci było w Do-
dge gwałtowne zatrucie ołowiem. Przed kilku 
laty ojcowie miasta stwierdzili jednak, że mają 

tego powyżej uszu, i uchwalili prawo, w myśl któ-
rego każda osoba przybywająca do miasta musi 
oddać broń na przechowanie w biurze szeryfa 
Larry’ego Degera.

Co gwałtowniejsi członkowie lokalnej spo-
łeczności podnieśli larum, ale główny inicjator 
uchwały, zastępca szeryfa Wyatt Earp, nie jest 
człowiekiem, z którym można pogrywać. Kil-
ku upartych łowców, którzy „zapomnieli” zdać 
strzelb, zaliczyło „earpa”, czyli solidny cios w cze-
rep bokiem sześciostrzałowca, i trafiło za kratki.

Zaraz po dniu wprowadzenia zakazu rodzi się 
noc czarnego rynku. W tym przypadku kwit-
nie nielegalny handel pokwitowaniami na broń. 
W dodatku przez Dodge City prowadzą aż dwie 
linie kolejowe, Black River i Union Blue, i jest to 
najdalej na wschód wysunięte miasto, w którym 
nie praktykuje się w zasadzie kontroli granicznej. 
Nic więc dziwnego, że to ulubiona baza wypa-
dowa szpiegów Unii oraz Konfederacji, których 
działalność dodaje pikanterii nocnemu życiu 
tego niespokojnego miasta.

Oklahoma
Oklahoma jest zdecydowanie konfederacka, 
przynajmniej gdy pytać jej mieszkańców. Prze-
cież zawsze robią to, co postanowiono w Teksasie. 
Niestety, tylko niewielka część dawnej Oklahomy 
może aspirować do miana terytorium – które-
gokolwiek z państw. Większość terenu kontro-
luje bowiem Konfederacja Kojota, a spłachetek, 
który wciąż się przed tym broni, jest regularnie 
i brutalnie atakowany przez Indian.

W niektórych miejscach co gorliwsi członko-
wie nowego indiańskiego państwa zamykają 
białych osadników w oblężeniu na coraz mniej-
szych skrawkach terenu. Zwykle wolno im żyć 
po swojemu w samowystarczalnych, odciętych 
od świata miasteczkach, choć bardziej brutalne 
plemiona wymuszają na białych podporządko-
wanie się zasadom Dawnych Ścieżek. Takie osady 
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zwykle szybko znikają, gdyż ich mieszkańcy nie 
potrafią przystosować się do trudów życia pod 
gołym niebem. Ale nawet w tych miejscach, 
gdzie nakazy nie są tak surowe, blade twarze 
nie mają lekko.

Nie wolno im podróżować bez indiańskiej eskor-
ty, a próby zdobycia takowej są mniej więcej tak 
przyjemne jak wyrywanie zęba. Ponadto plemio-
na dawno odcięły linie telegraficzne i kolejowe 
prowadzące do Oklahomy, dzięki czemu mają 
całkowitą kontrolę nad tym, kto i kiedy prze-
kracza ich granice.

Chociaż Unia wyraża ubolewanie nad losem 
osadników z Oklahomy, nie ma zamiaru po-
zwolić Rebeliantom na złamanie warunków ro-
zejmu i wysłanie żołnierzy na pomoc. Nie zgadza 
się też na przyłączenie terytorium do CSA, nie 
otrzymawszy w zamian Kansas albo Kolorado. 
A że większość tutejszej ziemi przypadła na 
mocy traktatu Indianom, Richmond ani myśli 
oddawać większego i cenniejszego Terytorium 
Spornego Jankesom w zamian za parę skrawków 
Oklahomy.

Gdy dyplomaci grzęzną w debatach, sytuacja 
osadników stale się pogarsza.

Syndrom oblężonej twierdzy

Nie ma się co dziwić, że działania wspomnianych 
radykalnych plemion Kojota skutkują podejrz-
liwością i nienawiścią osadników wobec całego 
indiańskiego państwa. Większość zakłada, że 
wszyscy Indianie marzą tylko, by podporząd-
kować sobie białych, więc chwyta za broń w sa-
moobronie, chcąc wyprzedzić nieunikniony 
atak. W związku z tym pokojowo nastawione 
plemiona widzą w osadnikach krwiożerczych 
szaleńców, atakujących każdego Indianina w za-
sięgu wzroku. Co znowu skłania brutalniejszych 
członków Konfederacji do zaostrzenia represji.

Większość teoretycznie podporządkowanych 
Indianom miast jest w gruncie rzeczy uzbro-
jona po zęby i gotowa w każdej chwili ode-
przeć atak czerwonoskórych. Ich mieszkańcy 
potrafią w mgnieniu oka postawić barykady 
i otwierają drzwi jedynie uchodźcom z osad 
zniszczonych przez Kojota. Desperacko wyglą-
dają przy tym odsieczy, ponieważ mają coraz 
mniej żywności i amunicji – niektóre osady 
bronią się tak już od dwóch lat. Niestety, nego-
cjacje pokojowe między Północą i Południem 
sprawiły, że osadnicy mogą uzyskać od armii 
CSA co najwyżej pomoc w organizacji włas-
nych pogrzebów.

Kolorado
Zarówno Unia, jak i Konfederacja roszczą sobie 
pretensje do Kolorado i żadna ze stron nie zamie-
rza w tym względzie ustąpić. Ani pytać miesz-
kańców terytorium, co oni o tym sądzą. Prawdę 
mówiąc, większości ludzi, którzy wyjechali tak 
daleko na zachód, w ogóle nie obchodzi, której 
fladze salutują – choć oczywiście i tu zdarzają 
się czarne owce: fanatycy, nazywający samych 
siebie patriotami.

W  przeciwieństwie do Kansas i  Oklahomy 
o atrakcyjności Kolorado nie przesądza żyzna 
gleba pod uprawę, choć jest tu trochę ogromnych 
hodowli bydła. Obydwa kraje łypią pożądliwie 
na to terytorium, gdyż w jego żyłach płynie złoto 
i srebro.

Wprawdzie w Kolorado nie prowadzono właści-
wie żadnych działań podczas wojny domowej, ale 
to nie znaczy, że terytorium obca jest przemoc. 
Pod koniec 1876 odbyła się tu Bitwa w Kotle, 
największe jak dotychczas starcie Wielkich Wo-
jen Kolejowych. Posłusznie wzięli w nim udział 
przedstawiciele wszystkich sześciu linii – nie-
którzy baronowie faktycznie mieli w tym miej-
scu interesy, inni założyli, że konkurencja coś 
knuje. Oczywiście nie była to regularna bitwa 
w rozumieniu generałów dowodzących armiami 
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Północy i Południa, a raczej seria krwawych po-
tyczek uzbrojonych band, ciągnąca się przez po-
nad miesiąc, póki nie przerwała ich ostra zima.

Można by w zasadzie uznać, że Bitwę w Kotle 
zwyciężyły Union Blue i Denver-Pacific. Ale cała 
heca kosztowała życie ponad 300 osób, a prawie 
dziesięć razy tyle zostało okaleczonych. Znisz-
czono też tabor o wartości przekraczającej w su-
mie pół miliona dolarów. Po dziś dzień zresztą 
każdej wiosny na nowo wybuchają w Kolorado 
starcia, które ciągną się przez całe długie lato 
i jesienią grzęzną, nierozstrzygnięte.

Królowa Równin

Jest takie powiedzenie: „każdy pociąg na zachód 
zawiezie cię do Denver”. Miasto zwane Królową 
Równin leży w dolinie, u podnóża Front Ran-
ge, pasma Gór Skalistych. Mówi się, że to naj-
większe ludzkie osiedle pomiędzy Dodge City 
i Miastem Zatraconych Aniołów oraz między 
Seattle a Teksasem – a więc doskonałe miejsce, 
by doprowadzić do niego kolej.

Co też uczyniła kompania Denver-Pacific. Po-
nieważ zachowuje ona neutralność w Wielkich 
Wojnach Kolejowych i wprost deklaruje brak 
zainteresowania rządowym kontraktem na do-
stawy upiorytu, zdołała połączyć swoje tory z aż 
trzema dużymi liniami. Co oznacza, że możesz 
spakować walizkę w swoim domu na Wschodzie, 
wskoczyć w pociąg na Terytoria Sporne i tam 
przesiąść się na skład D-P do samiuśkiego Den-
ver. Linia ciągnie się wprawdzie dalej na zachód, 
ale kursy są sporadyczne.

Jeżeli więc ktoś nie ma ochoty tłuc się do Tomb-
stone, by stamtąd ruszyć do Labiryntu Szlakiem 
Upiorów, powinien pojechać do Denver. Ryzyko 
jest takie, że zimą droga na Zachód jest właści-
wie zamknięta, a na wysokich przełęczach Gór 
Skalistych śnieg zdarza się nawet w środku lata. 
Jeżeli więc próbujesz dotrzeć do Kalifornii na 
Boże Narodzenie, w liście do Mikołaja poproś 

o gwiazdkowy cud, bo inaczej odmrożą cię do-
piero na Wielkanoc.

Najbardziej znanym mieszkańcem Denver jest 
burmistrz Caleb Hornsby. Wybrany w powszech-
nym głosowaniu mieszkańców odmawia podpo-
rządkowania się tymczasowym gubernatorom 
Kolorado, mianowanym przez Północ i Południe. 
Hornsby (dla tutejszych Stary Caleb) jest nie-
zmiernie popularny i większość jego inicjatyw, 
nawet zakaz noszenia broni w granicach miasta, 
przyjmowana jest entuzjastycznie.

KRAJ SIUKSÓW
Jeżeli ktoś naprawdę skorzystał na wojnie sece-
syjnej, to Siuksowie. Uwaga Unii skierowana była 
na front, a armia nie miała dość sił i środków, 
by jednocześnie patrolować Terytorium Dako-
ty i trzymać w szachu jego czerwonoskórych 
mieszkańców. Nawet dziś, gdy Wojna Domowa 
się skończyła, większość rządu i generalicji USA 
zdaje sobie sprawę, że wojna ze Siuksami o kon-
trolę nad Dakotą – choć jest ona bogata w upio-
ryt – to militarny odpowiednik samobójstwa.

Siedzący Byk i Custer
Przywódcą, czyli hunkpapa wicasa Siuksów jest 
Siedzący Byk, wódz stary i szczwany, w dodatku 
człowiek znacznie bardziej wojowniczy niż pozo-
stali wicasa (członkowie rady złożonej z wodzów, 
szamanów i szanowanych wojowników). To wła-
śnie on pokonał generała George’a Armstronga 
Custera pod Little Bighorn. Sam Custer ocalał 
z rzezi, ale stanął potem przed sądem wojennym. 
A Unia zaczęła traktować Siuksów z nieco więk-
szym szacunkiem.

Niestety, uparty Custer nie wybaczył Indianom 
upokarzającej porażki oraz degradacji, która 
była jej skutkiem. Zebrał ochotniczą armię zło-
żoną ze złodziei działek, rewolwerowców oraz 
wszelkiej maści hołoty i grozi, że najedzie Dakotę. 
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Oczywiście działa na własną rękę, bez pozwo-
lenia Waszyngtonu, ale to nie ma dla Siuksów 
znaczenia. Ponieważ wciąż nosi na kołnierzu 
dystynkcje US Army, Indianie traktują go jako 
przedstawiciela sił zbrojnych Unii.

Deadwood
Gdy w świętych dla Siuksów Górach Czarnych 
odkryto upioryt, granicę Kraju Siuksów przekro-
czyła cała masa białych poszukiwaczy cennego 
minerału. Indianie chwycili za broń w obronie 
swoich ziem i często dochodziło do krwawych 
utarczek. Powodowało to tyle kłopotów, że wi
casa zezwolili wreszcie białym na prace górnicze, 
pod warunkiem że będą się trzymać wyznaczo-
nych obszarów, płacić Indianom podatek i miesz-
kać w jednym miejscu: mieście Deadwood.

Każdy, kto przekroczy granicę, uznawany jest 
za intruza i  podlega prawu Siuksów. Jeżeli 

wykroczenie jest małe, na przykład górnik zabłą-
ka się kilkaset metrów od „rezerwatu”, Indianie 
dokładnie krępują winnego i odstawiają go do 
miasta. Poważniejsze naruszenia terytorium oraz 
recydywa kończą się powolną i bolesną śmiercią. 
Ciało zostaje porzucone w widocznym miejscu 
jako przestroga dla innych poszukiwaczy.

Niestety, żądny zemsty Custer i chciwi górni-
cy z Deadwood bezustannie naruszają traktat. 
Wkrótce nastąpi chwila, gdy kolejne incydenty 
sprowokują Siuksów do wykopania topora wo-
jennego przeciw każdemu białemu, który ośmieli 
się postawić stopę na Terytorium Dakoty.

Dawne Ścieżki
Choć biali są na Terytorium Dakoty nieliczni i od-
izolowani, mają jedną wielką przewagę nad India-
nami – a przynajmniej tak im się wydaje. Wicasa 
twierdzą, że jakieś piętnaście lat temu świat uległ 
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zmianie i przybyły do niego złe duchy, by ukarać 
Indian za „przyjęcie plugawej drogi nikczemnych 
białych”, czyli używanie broni palnej oraz wody 
ognistej. Ten pogląd spowodował, że Siuksowie 
porzucili całkowicie technologię – wodzowie 
wprowadzili ich w ten sposób na Dawne Ścieżki.

Wielu młodych wojowników uważa, że Dawne 
Ścieżki to głupota. I to śmiertelna, gdy trzeba 
stawać przeciw karabinom Gatlinga oraz artylerii 
z pomocą strzał i tomahawków. Wicasa zakazują 
takiego gadania, słyszy się jednak o sekretnym 
bractwie buntowników, zwanym Związkiem 
Kruka. Podobno Dzieci Kruka potajemnie uży-
wają narzędzi białego człowieka, by go pokonać, 
choć ryzykują tym samym gniew starszyzny.

Wicasa uważają, że takie postępowanie plugawi 
Siuksów w oczach bogów. Dlatego karzą śmier-
cią każdego młodego wojownika posiadającego 
ukryty tatuaż Związku Kruka.

KONFEDERACJA KOJOTA
Na Południu istniało tak zwane „Terytorium 
Indiańskie”, dokąd przesiedlono plemiona Czi-
rokezów, Komanczów, Krików, Seminoli, Kiowa, 
Czikasawów, Czoktawów i południowych Cze-
jenów. Na wieść o sukcesie Siuksów zawiązały 
one koalicję, by wywalczyć sobie podobną nie-
zależność. W ten sposób powstało nowe, dumne 
państwo: Konfederacja Kojota, na czele której 
stoi tajemniczy wódz imieniem Kojot.

Kojot zakrywa twarz i okrywa głowę kapturem 
nawet wśród swoich, nie jest zatem wykluczo-
ne, że podszywa się pod niego wódz któregoś 
plemienia. Prawdopodobnymi kandydatami są 
Quanah Parker oraz Satanta, choć pod kapturem 
może też kryć się któryś z ich zaufanych szama-
nów, a nawet więcej niż jedna osoba. Zdarzało się 
bowiem, że Kojot pojawiał się w miejscu odleg-
łym od kilkaset mil od okolicy, gdzie widziano 
go raptem przed godziną!

Kimkolwiek jest, Kojot wydaje się rozsądniejszy 
niż większość porywczych wodzów Siuksów, ale 
nie uczestniczy w codziennym życiu Konfedera-
cji. Pozwala za to, by każde plemię rządziło się 
po swojemu. Taki brak silnej, centralnej władzy 
ośmiela młodych wojowników, by kultywować 
odwieczną tradycję najeżdżania osad nieprzyja-
ciół, zwykle białych. Co z kolei powoduje częste 
konflikty z osadnikami z Terytoriów Spornych.

Braterstwo broni
Wojownicy Kojota rzadziej najeżdżają ziemie 
Rebeliantów oraz sympatyzujące z Południem 
miasteczka z Terytoriów Spornych. Tajemnicą 
poliszynela jest, że obydwie Konfederacje osiąg-
nęły jakiegoś rodzaju porozumienie, chociaż od 
czasu śmierci Davisa i objęcia przez Michele 
urzędu prezydenta najazdy Indian wyraźnie się 
nasiliły. Przedmiotem porozumienia na pewno 
nie były tereny Oklahomy, gdyż jej obszar, po-
zostający poza granicami Konfederacji Kojota, 
był regularnie atakowany także przed zakończe-
niem wojny secesyjnej. Teraz, gdy CSA wycofało 
wszystkie siły z Oklahomy, powszechnie uważa 
się, że Indianie opanują resztę terytorium.

REPUBLIKA DESERET
Mormoni od samego początku odstawali od swo-
ich chrześcijańskich sąsiadów, którym nieko-
niecznie podobała się mormońska wersja wiary. 
W końcu stosunki zaogniły się tak bardzo, że 
samozwańczy Święci Dnia Ostatniego spakowali 
manatki i ruszyli na Zachód. Tam osiedlili się na 
bezludnym skrawku ziemi zwanym Utah, gdzie 
ich przywódca, prorok Brigham Young, założył 
w 1847 r. Salt Lake City.

Prezydent Brigham Young
Young to łebski facet i dość szybko zorganizował 
formalne uznanie Utah za terytorium. Mormoni 
żyli sobie osobno, z daleka od wszystkich, według 
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własnych praw – aż do gorączki złota w 1849 r. 
Spowodowała ona rozkwit Salt Lake City, które 
stało się ważnym przystankiem dla tysięcy ciąg-
nących do Kalifornii górników, ale i trudności, 
gdyż tłumy gojów ani myślały podporządkować 
się zasadom Świętych. Mormoni znów musieli 
podjąć walkę o zachowanie stylu życia, w tym 
o wielożeństwo, praktykę nie do zaakceptowania 
przez resztę kraju.

Mormoni żyli po swojemu, wojna secesyjna ciąg-
nęła się w nieskończoność, a liczba niefortun-
nych incydentów z udziałem gojów rosła. Wresz-
cie, w roku 1866, Brigham Young zadeklarował, 
że od tej pory Święci Dnia Ostatniego rządzić 
się będą sami, przynajmniej do czasu, gdy rząd 
w Waszyngtonie będzie miał siłę i możliwości, 
by zmierzyć się z problemami społeczności mor-
mońskiej. W ten sposób powstał kraj o nazwie 
Deseret, obejmujący całość terytorium zwanego 
przez gojów Utah.

Ponure Miasto
Salt Lake City często nazywa się Ponurym Mia-
stem, co nie jest zgoła dowcipnym przytykiem 
do mormońskiego stylu życia, ale do działalności 
ogromnej liczby fabryk. Produkują one bez wy-
tchnienia stalowe machiny napędzane upioryto-
wą parą. Dym z płonącego minerału unosi się 
z nieprzeliczonej liczby kominów i tworzy gęstą 
zawiesinę nad fabrycznymi regionami miasta, 
nadając im nader przygnębiający charakter.

Ale jeszcze gorsze jest Złomowisko: plątani-
na zaułków, wiszących rur, suwnic i dźwigów 
otaczająca liczne zakłady Dariusa Hellstrom-
me. Wznoszący się nad nimi splątany labirynt 
metalowych konstrukcji, zwany Stalowym Nie-
bem, przesłania słońce nawet w pogodne dni. 
Złomowisko, wciśnięte na siłę między właści-
we Salt Lake City i pobliskie góry Wasatch, nie 
jest miejscem, dokąd zapuszczają się porządni 
Mormoni. Zostawiają je gojom – oraz krwio-
żerczym gangom, zdesperowanym wyrzutkom 

i mrocznym istotom, pospołu rządzącym tym 
stalowym labiryntem.

MIASTO ZATRACONYCH ANIOŁÓW

Nasza podróż kończy się tam, gdzie wszystko się 
zaczęło: w Labiryncie.

Po Wielkim Wstrząsie w 1868 część ocalałych 
skupiła się wokół pastora Ezekiaha Grimme-
’a. Zapewnił on swojej licznej trzódce wodę 
i pożywienie podczas żmudnej ucieczki na sta-
ły ląd – a że była to niezła zbieranina, zaczął 
nazywać swoich zwolenników Zatraconymi 
Aniołami. Gdy grupa dotarła na brzeg, założyła 
miasto, a Grimme nazwał je na pamiątkę swoich 
wiernych Lost Angels, Miastem Zatraconych 
Aniołów.

Wielebny Grimme
Z czasem wielebny Grimme stał się bardziej 
surowy. Zmusił współzałożycieli miasta do wy-
tyczenia ulic jako koncentrycznych okręgów, 
w centrum których znajduje się katedra Kościoła 
Zatraconych Aniołów. Twierdził, że do budowy 

„Niebiańskiego Miasta” natchnął go proroczy sen.

Wkrótce miasto stało się też centrum handlu 
upiorytem pomiędzy rozrzuconymi po Labiryn-
cie górniczymi osadami a szerokim światem – co 
nie umknęło ani pastorowi, ani kolejowym baro-
nom. Choć do Lost Angels napłynęło mnóstwo 
typów spod ciemnej gwiazdy, Grimme zacho-
wał władzę z prostego powodu: w Labiryncie 
naprawdę trudno o żarcie. Jałowe pustkowia 
odcinające miasto od lądu w ogóle nie nadają 
się pod uprawy, a nieliczne stada bydła, które 
próbowano na nich hodować, wyzdychały od 
chorób. W Labiryncie śmierć głodowa nie jest 
niczym dziwnym, a przynajmniej nie byłaby, 
gdyby nie wielebny Grimme.
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Każdej niedzieli po nabożeństwie wszyscy, którzy 
w nim uczestniczyli, mogą wziąć udział w uczcie 
wiernych. Każdy może za darmo najeść się tam 
owoców, warzyw, a przede wszystkim – mięsa. 
W tygodniu trudno wprawdzie w Lost Angels 
o płody roli, a mięsa nie widuje się prawie wcale, 
ale na ucztach pastora nigdy ich nie brakuje.

W każdym innym mieście takie bankiety przy-
sporzyłyby wielebnemu niebagatelnej popular-
ności. A w Labiryncie, gdzie bochenek chleba 
potrafi kosztować tygodniowe zarobki, Grimme 
cieszy się pozycją tylko o oczko niższą niż sam 
Wszechmogący.

Edykt z 1877
Wielebny Grimme uważa, że kolej transkon-
tynentalna przyniesie wyłącznie zło i zepsucie. 
Poza miastem spekuluje się oczywiście, że pastor 
boi się napływu sprowadzanej pociągami żyw-
ności, w Lost Angels natomiast wszyscy słucha-
ją Grimme’a, który co niedziela wygłasza swój 
pogląd z ambony.

Pastor opluwał kolej przez lata, aż wreszcie że-
lazne konie zaczęły prychać za blisko jego stajni. 
W 1877 oficjalnie przejął władzę w mieście, któ-
rym de facto zarządzał od dawna, i ogłosił Lost 
Angels niepodległym państwem. Najwyraźniej 
uznał, że skoro ta sztuczka udała się w Watykanie, 
warto jej spróbować.

Sławny dziś Edykt z 1877 stanowi, że w obrębie 
miasta Lost Angels mogą na stałe osiedlać się 
wyłącznie wierni Kościoła Zatraconych Aniołów 
(tysiące kandydatów do nawrócenia koczują za 
granicą, w miasteczku namiotowym). Każdy, kto 
nie uzna władzy Kościoła, zostanie nie tylko wy-
dalony, ale ogłoszony wrogiem państwa.

W efekcie właściwie wszyscy obywatele Lost 
Angels deklarują przynależność do kongregacji 
Grimme’a. Przyjezdnych, niechętnie wpuszcza-
nych w granice, obowiązują ścisłe zasady: muszą 

podporządkować się prawu, nie praktykować 
własnej religii oraz wstrzymać się od krytyki 
Kościoła i największego dobroczyńcy miasta. 

Prawo Grimme’a egzekwują Anioły Stróże – gor-
liwi i świetnie wyszkoleni członkowie Kościoła, 
uzbrojeni w słowo wielebnego, by nawracać zbłą-
kanych, i sześciostrzałowce na zatwardziałych 
grzeszników.

Krucjata Grimme’a
Nie trzeba chyba dodawać, że nikomu oprócz 
mieszkańców Lost Angels nie podoba się po-
mysł, by jeden fanatyk kontrolował znakomitą 
część światowych złóż upiorytu. Rządy USA, 
CSA, Republiki Deseret i masy innych krajów 
niezwłocznie potępiły działania Grimme’a, na-
zywając go despotą. Od tamtej pory towarzystwo 
krajów, gotowych wyrwać miasto spod władzy 
wielebnego, jeszcze się rozrosło.

Pomimo swojego fanatyzmu Grimme zdaje sobie 
sprawę, że nie wygra z całym światem. Dlatego 
zaczął rozsyłać po Zachodzie misjonarzy, by zy-
skiwać nowych wiernych i rozgłosić, że Kościół 
Zatraconych Aniołów działa w najlepszym inte-
resie wszystkich zainteresowanych.

Oczywiście linie kolejowe nie zamierzają pobła-
żać ludziom usiłującym zagrodzić im drogę do 
zwycięstwa w Wielkich Wojnach Kolejowych, 
więc ich gangi aktywnie zwalczają Zatracone 
Anioły. Misjonarze też nie dają sobie w kaszę 
dmuchać, bo przecież lepiej uzbroić się w Słowo 
Boże i solidną strzelbę niż tylko w Słowo Boże.

Kiedy któryś z baronów doprowadzi wreszcie 
linię do Miasta Zatraconych Aniołów, może wy-
buchnąć konflikt jeszcze zaciętszy i krwawszy niż 
Wielkie Wojny Kolejowe.
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Wspólnota Kalifornii
W praktyce Lost Angels pełni również funkcję 
stolicy Wspólnoty Kalifornii, państwa powo-
łanego, gdy mieszkańcy Labiryntu w referen-
dum zdecydowali zachować niezależność i nie 
przyłączać się ani do Unii, ani do Konfederacji. 
Co zadeklarowawszy, nie podjęli żadnych prób 
stworzenia choćby namiastki administracji, więc 
terytorium wciąż pogrążone jest w chaosie. Duże 
miasta – Lost Angels i Shan Fan – wytrwale igno-
rują wzajemnie swoje istnienie, a mieszkańcy 
osad górniczych, rozrzuconych wśród klifów 
i fiordów, zaopatrują się w jednym bądź drugim.

Wspólnota Kalifornii pozostanie państwem, 
które urodziło się martwe, póki któraś ze stron 
walczących o zwierzchność – Grimme, jedna 
z Ameryk, Meksykanie Santa Anny, baron ko-
lejowy albo ktoś zupełnie inny – zyska siłę nie-
zbędną, by podporządkować sobie dziesiątki 
tutejszych osiedli.

NA ZACHÓD, MŁODZIEŃCZE!
Skoro już wiesz, jak się ostatnio sprawy mają, 
pora na kilka uwag praktycznych. Nowe pogra-
nicze jest dziwaczne i niebezpieczne, szczególnie 
dla żółtodziobów. Zanim zapuścisz się na jego 
dziewicze obszary, musisz wiedzieć, jak najsku-
teczniej podróżować po Zachodzie oraz czym 
płacić za transport.

Jeżeli zapomnisz o tym ostatnim, przyda ci się 
praktyczny kurs unikania stróżów prawa. A jeśli 
i tu pokpisz sprawę, musisz wiedzieć, jak zade-
peszować po pomoc do mamusi.

Dojazd i podróżowanie

Jeżeli zdecydowałeś się jechać na Zachód, musisz 
wybrać środek lokomocji.

Pamiętaj, że cywilizacja kończy się na wschod-
nim brzegu Missisipi. Gdy ją przekroczysz, 
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trafisz na Terytoria Sporne, do Kraju Siuksów 
albo Konfederacji Kojota. Lub, niech cię Bóg za-
chowa, do Teksasu. Zachowaj czujność i trzymaj 
pod ręką rewolwer, na wypadek gdyby lokalne 
stosunki w miejscu, przez które przejeżdżasz, 
osiągnęły punkt wrzenia. Bo poleje się krew.

Przestraszony? Więc masz w głowie więcej oleju 
niż większość. Ale jeżeli to nie zniechęciło cię do 
podróży, musisz wybrać, czy pojedziesz konno 
czy koleją. Nawet nie myśl o wędrowaniu pie-
szo – odległości są na to za duże.

Z kopyta

Niezależnie, czy wskakujesz na własne siodło, by 
ruszyć ze swoimi compadres, czy wsiadasz do 
nowiutkiego dyliżansu Concord, podróżowa-
nie po Zachodzie konno sprawdza się tylko na 
najkrótszych dystansach. Taka podróż jest długa, 
męcząca i niewygodna – w dodatku pogonią cię 
wściekli Indianie, bandyci albo największe i naj-
paskudniejsze paskudy, jakie święta ziemia nosi.

Jeżeli odległość jest większa, warto rozważyć 
dyliżans. Woźnice trzymają się ustalonych tras 
(więc bandyci urządzają tam zasadzki) i co około 
15 mil zmieniają konie, by utrzymać stałe tempo. 
Pojazdy najlepszych linii robią dziennie jakieś 
100 mil – a jeżeli firma jest mniejsza i gorzej zna-
na, możesz spokojnie założyć, że przejedziesz 70.

Ponadto dyliżans jest znacznie wygodniejszy od 
siodła. Pudło wisi na skórzanych resorach, dzięki 
czemu mniej trzęsie – chociaż po kilku dniach 
w środku twoim największym marzeniem i tak 
będzie przesiedzenie tygodnia na puchowej po-
dusi. Najpopularniejszy model, Concord, mieści 
dziewięć osób w środku pojazdu i tyle na dachu, 
ile się zmieści. Na dłuższych trasach ciągnie go 
szóstka koni, na krótszych – czwórka.

Oczywiście jeżeli należysz do kolesi, którzy wo-
łają na swojego konia „Płotka”, pewnie nie masz 
zamiaru porzucić wiernego rumaka i odjechać 

w siną dal dyliżansem. Przygotuj się na dłu-
gą jazdę – i pamiętaj, że nawet doświadczony 
westman nabawi się otarć, jeżeli przesadzi. Więc 
choćby nie wiem co, przeciętnie pokonasz ze 40 
mil dziennie.

Otarcia od siodła
Naprawdę, amigo: nie żartujemy, twierdząc, że podróżowanie 
w siodle to mordęga. Wyświadcz swojej zadniej stronie przy-
sługę i kup bilet. A jeżeli naprawdę musisz ruszyć konno 
w stronę zachodzącego słońca, po każdym tygodniu testuj 
Jeździectwo -2. Porażka oznacza bolesne otarcia i bąble od 
siodła – powodują one poziom Wyczerpania. By się ich całko-
wicie pozbyć, musisz odpoczywać 1k4 dni, najlepiej w łaźni, 
by solidnie wymoczyć obolałe siedzenie.

Wsiąść do pociągu

Podróżowanie na Zachód koleją jest znacznie 
bezpieczniejsze i szybsze od opcji czworonożnej, 
ale i tu czają się liczne zagrożenia.

Przede wszystkim na pociągi często napadają 
bandyci. Większość to pospolite draby, z któ-
rymi ochrona kolei rozprawi się bez problemu, 
ale trafiają się i poważniejsi zawodnicy. Wiedź-
my z Wichita, złożony wyłącznie z kobiet gang 
na usługach linii Black River, potrafi wysadzić 
wiadukt i posłać na łono Abrahama cały pociąg 
uczciwych podatników, byle zalać sadła za skórę 
innym baronom.

Wszystkie duże linie zatrudniają uzbrojoną straż, 
która radzi sobie z takimi problemami. Jeżeli 
pociągiem transportuje się pieniądze lub złoto, 
towarzyszy mu zazwyczaj oddział wojska lub 
najętych rewolwerowców. W wagonach pasa-
żerskich umieszcza się natomiast ochroniarzy 
przebranych za zwyczajnych podróżnych.

Ale jeżeli jedziesz pociągiem na Zachód, bandyci 
wcale nie są twoim największym problemem. 
Nie na dłuższą metę, compadre! Ten tytuł należy 
się bowiem samym kolejom. Nie ma znaczenia, 
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którą firmę wybierzesz: wsiadając do wagonu, 
pakujesz swoje szanowne cztery litery w sam 
środek krwawej zawieruchy o nazwie Wielkie 
Wojny Kolejowe. Linie grają o najwyższą staw-
kę i żaden z baronów nie zamierza wstawać od 
stolika!

By wykręcić się z całej zabawy, możesz łapać 
pociągi kolejnych mniejszych firm. Ale nawet 
one narażone są na ataki konkurencji. Mało tego, 
jazda z wieloma przesiadkami staje się znacznie 
droższa, a na niektórych obszarach (na przykład 
w Kraju Siuksów) pasażerów obsługują tylko 
główne linie.

Zakładając, że podróż przebiega bez zakłóceń, 
pociąg pokonuje około 250 mil dziennie – ale 
nie pojedzie dalej, niż położono tory. By dotrzeć 
do wielu odleglejszych części Zachodu, musisz 
wysiąść na jednej z większych stacji i tam złapać 
dyliżans albo pojechać dalej konno.

Miary i wagi
Wielu przybyszów ze Starego Kontynentu gubi się w naszym 
wspaniałym systemie miar i wag. Przygotowaliśmy dla nich 
przeliczniki, zaokrąglając je, by niepotrzebne komplikacje 
nie wprawiły nikogo w pomieszanie.

Miary długości

1 mila 1,6 km (1760 jardów)

1 jard 90 cm (3 stopy)

1 stopa 30 cm (12 cali)

1 cal 2,5 cm

Miary wagi

1 funt 450 g (16 uncji)

1 uncja 28 g

Miary pojemności

1 galon 3,8 l (4 kwarty)

1 kwarta 0,94 l (2 pinty)

1 pinta 0, 47 l

Dinero
Tylko głupiec albo wariat wyrusza na Dziwny 
Zachód bez niezbędnego sprzętu. Najczęściej 

„niezbędny sprzęt” to jakaś spluwa oraz trochę 
klamotów przydatnych w podróży. A skoro masz 
kupić wszystkie niezbędne rzeczy, musisz czymś 
za nie zapłacić.

Większość kupców na Zachodzie nie przyjmuje 
pieniędzy papierowych, ponieważ gotowa jest 
obsługiwać klientów z obu stron linii Mason-

-Dixon. A  jeżeli gdzieś akceptują banknoty, 
najczęściej cena wzrasta o 10-20% „podatku od 
wymiany”.

A więc zawsze warto postawić na monety. Unia 
i Konfederacja biją je z metali szlachetnych 
(o różnych nominałach, zestawionych w tabelce), 
który ma taką samą wartość po obu stronach gra-
nicy. Więc nawet jeżeli jakiś szczególnie lojalny 
przedsiębiorca nie uznaje banknotów „tej dru-
giej Ameryki”, nie pogardzi brzęczącą monetą 
ze względu na kruszec, z którego jest wykonana.

Inne waluty

Po Dziwnym Zachodzie krąży jeszcze kilka ty-
pów pieniądza. 

Większość Indian preferuje wymianę towarów, 
część przyjmuje jednak monety i banknoty po 
mniej więcej jednej czwartej ich nominalnej 
wartości. Plemiona Kojota uznają zwykle do-
lary Konfederacji za połowę wypisanej na nich 
wartości.

Republika Deseret drukuje własne pieniądze, 
tak zwane noty bankowe. Początkowo mor-
mońska mamona sprawiała nieco problemów 
i niejeden koleś stracił przez nią ostatnią koszu-
lę (oraz spodnie i buty). Od czasu proklamo-
wania republiki noty bankowe uzyskały jednak 
stabilność.
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Choć Biblia przestrzega, że miłość do pienię-
dzy jest korzeniem wszelkiego zła, po wydaniu 
Edyktu z 1877 Grimme stworzył własną walutę 
i zadekretował, że w granicach Miasta Zatra-
conych Aniołów uznawane są tylko „bilety ko-
ścielne”. Tyle że Grimme jest kaznodzieją, a nie 
drukarzem, więc jego bilety są marnie wykonane, 
a farba potrafi się rozpuścić. Więc jeżeli będziesz 
nosić je w gaciach zbyt długo, czerwony atra-
ment spłynie ci z przepoconego papieru prosto 
na rękę, zostawiając bardzo podejrzane plamy na 
skórze. Dlatego pieniądze Wielebnego przezywa 
cię często „krwawą forsą” i w zasadzie nie uznaje 
się ich poza granicami Lost Angels.

Surowy kruszec

Choć sklepikarze z Labiryntu przyjmują pie-
niądze jak wszyscy inni kupcy świata poza Lost 
Angels, często za walutę służy surowy upioryt. 

Ludzie płacą za towary i usługi precyzyjnie od-
ważonymi odłamkami tej cennej substancji.

Podobne zastosowanie ma złoto i srebro, przy-
najmniej w  tych okolicach, gdzie roi się od 
poszukiwaczy. W miasteczkach na pograniczu 
często płaci się grudkami metali szlachetnych, 
choć w większości osad górniczych funkcjonują 
biura probiercze, gdzie górnik może wymienić 
swoje znaleziska na oficjalną walutę – oczywiście 
nie za darmo.

Pieniądze
Moneta Wartość

Złoty orzeł $10

Pół orła $5

Ćwierć orła $2.50

Srebrny dolar $1

Półdolarówka 50¢
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Moneta Wartość

Dziesiątak 10¢

Piątka 5¢

Miedziany cent 1¢

Komunikacja

Był czas, gdy wieści przemieszczały się w tempie 
najszybszego konia. Świat zmienia się jednak 
w zawrotnym tempie. Ludzie podróżują szyb-
ciej, co ułatwia komunikację – a nowe wynalazki 
i niezwykłe technologie jeszcze przyspieszają 
przepływ informacji.

Kilka lat temu gość nazwiskiem Bell wynalazł 
maszynę przenoszącą głos z pomocą elektrycz-
ności, dzięki czemu ludzie mogą rozmawiać na 
odległość – i to tak normalnie, paszczą. Jak więk-
szość nowomodnych gadżetów, które projektują 
zdziwaczali uczeni, maszyna nie przyjęła się po-
wszechnie nawet na Wschodzie – a na Zachodzie 
właściwie o niej nie słyszano.

Jeżeli nie liczyć dziwacznych wynalazków, na 
Dziwnym Zachodzie można przesyłać wiado-
mości na trzy podstawowe sposoby: telegrafem, 
pocztą i Pony Expressem. Omówmy je po kolei.

Telegraf

Stacja telegrafu to podstawa każdej osady na 
Zachodzie. Śpiewający drut pozwala ludziom 
przesyłać wiadomości na długie dystanse w roz-
sądnym czasie. Współczesny dziennikarz może 
napisać w Denver artykuł, który tego samego 
dnia ukaże się w gazecie na Wschodzie! Nieste-
ty, cała zabawa nie jest tania: kosztuje około 5 
centów za słowo.

Telegraf nie jest też niezawodny. Prawo zaka-
zuje stacjom z Północy i Południa przesyłania 
komunikatów przez granicę – z wyjątkiem kil-
ku punktów obsługiwanych przez wojsko. Któ-
re, co do jednego, mieszczą się na Wschodzie. 
Oczywiście, można zadepeszować do kogoś na 

Terytoriach Spornych, żeby przesłał wiadomość 
dalej, ale zwiększa to cenę telegramu trzykrotnie 
albo i więcej.

Nawet kiedy depesza dojdzie, często jest przekrę-
cona, niezrozumiała albo po prostu błędna. Ten 
fenomen posiada kilka nader ekscentrycznych 
wyjaśnień, choć najczęściej tłumaczy się go sa-
botażem linii albo celowym lub przypadkowym 
błędem operatora.

Poczta państwowa

Stany Zjednoczone oraz Skonfederowane posia-
dają państwowe poczty – żadna oczywiście nie 
doręcza po drugiej stronie linii Mason-Dixon. 
Ponieważ jednak obydwa państwa roszczą sobie 
prawo do zwierzchności nad Terytoriami Spor-
nymi, w zasadzie możesz wysłać list w dowolne 
miejsce na Zachodzie. Spodziewaj się jednak 
podwójnej opłaty i na wszelki wypadek nie pisz 
o sprawach intymnych. Chociaż zawarto rozejm, 
obydwie armie otwierają i czytają listy, które do-
tarły na miejsce dzięki służbie pocztowej wroga.

Jeżeli wysyłasz gotówkę, pamiętaj, że ni deszcz, 
ni śnieg, ni nocny mrok nie powstrzymają listo-
nosza od doręczenia przesyłki. Zrobią to nato-
miast bandyci, a ściślej: kule z ich broni. Napa-
dy na pocztę to na Zachodzie chleb powszedni. 
I pewnie, może wysyłasz akurat pozdrowienia 
dla cioci Kloci z Denver, ale przecież rabusie 
nie doręczą zawartości torby listonosza, gdy już 
opróżnią ją z całej kasy.

Opłaty pocztowe zależą od wagi przesyłki – jed-
nostronicowy list to zwykle 2–3 centy.

Pony Express

Pony Express jest znacznie pewniejszy niż poczta 
Unii i Konfederacji. Jego jeźdźcy, same siero-
ty i osoby samotne, zarabiają lepiej i potrafią 
znacznie skuteczniej radzić sobie w razie kło-
potów oraz uciekać przed bandytami i innymi 
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niespodziankami. Doręczenie kosztuje wpraw-
dzie znacznie więcej niż przesyłka pocztowa, 
ale jest o niebo pewniejsze – jeżeli wysyłasz coś 
ważnego, to tylko Pony Expressem!

Cena wynosi 1 dolar za pół uncji (to minimalna 
opłata, pobierana również za lżejsze przesyłki). 

PÓŁNOC I POŁUDNIE
Przyjrzyjmy się oddziałom regularnej armii, na 
które nadziać się może samotny kowboj. Na tym 
brzegu Missisipi stacjonuje niemal wyłącznie 
kawaleria, choć w kilku kluczowych punktach 
Terytoriów Spornych rozmieszczone były regi-
menty piechoty. Armie Północy i Południa po-
siadają identyczną organizację i strukturę (patrz 
Oficerskie przywileje na stronie 44). Wojsko Unii 
i Konfederacji różni się głównie tym, że pierwsi 
ubierają się na niebiesko, a drudzy na szaro.

Najniższą rangą jest szeregowy: najpospolitszy 
piechociarz. Dziewięćdziesięciu pięciu takich 
kolesi, plus podoficerowie i oficerowie, składa się 
na kompanię, dowodzoną przez kapitana – choć 
w obecnych czasach trudno o kompanię, która 
posiadałaby pełny skład.

Dziesięć kompanii, oznaczonych zwykle A–J, 
składa się na pułk dowodzony przez podpuł-
kownika. Po obydwu stronach oznacza się je nu-
merem oraz miejscem pochodzenia, na przykład 
18. Pułk Piechoty Wirginii. 

Trzy lub cztery pułki składają się na brygadę, pod 
komendą generała brygady. Brygady Unii noszą 
kolejne numery w obrębie dywizji (1, 2), brygady 
Konfederacji nazywa się od nazwiska dowódcy 
(na przykład Brygada Garnetta).

Trzy lub cztery brygady formują dywizję, którą 
dowodzi generał dywizji. Dywizje Unii noszą 

kolejne numery w obrębie korpusu (1, 2), kon-
federackie nazywają się od nazwiska dowódcy 
(na przykład Dywizja Picketta).

I tak, zgadłeś, amigo. Trzy lub cztery dywizje dają 
w sumie korpus, którego dowódcą jest generał 
broni. Jak zwykle Jankesi swoje korpusy numerują, 
Konfederaci nadają nazwy od nazwisk generałów.

Wreszcie, trzy do czterech korpusów to w sumie 
armia, prawie zawsze pod dowództwem generała 
armii. Armie Unii nazywają się od najważniejszej 
rzeki w regionie, w którym operują (jak Armia 
Potomaku), Konfederacji natomiast – od stanu, 
w którym znajduje się ich sztab (Armia Północnej 
Wirginii).
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PRAWO
Żółtodziobom, którym mało jest armii chronią-
cej ich przed wielkimi, złymi banditos, polecamy 
zawrzeć bliższą znajomość ze stróżami prawa. 
Na Zachodzie mają oni trzy poziomy: szeryfów 
miejskich, okręgowych oraz federalnych (w Unii) 
lub Strażników Teksasu (w Konfederacji). Poza tą 
ostatnią różnicą sprawy po obu stronach granicy 
mają się właściwie tak samo – przecież wszędzie 
jest Zachód. Różnicę między szeryfem federal-
nym a Strażnikiem Teksasu opiszemy niżej.

Szeryf miejski
Najniższy poziom stróża porządku to szeryf 
miejski. Kogoś takiego zatrudnia każde większe 
miasto oraz mniejsza mieścina z manią wielkości 
albo mnóstwem kłopotów. Zwykle wybierają 
go mieszkańcy, choć gdzieniegdzie otrzymuje 
stanowisko od rady miejskiej.

Jurysdykcja szeryfa miejskiego i jego zastępców 
ogranicza się do obszaru miasta, choć większość 
sądów okręgowych nie potępi ich, jeżeli będą ścigać 
przestępców poza jego granicami, byle nie za daleko. 
Do diabła, są i tacy sędziowie, których nie obcho-
dzą granice władzy szeryfa, jeżeli dzięki niemu ktoś 
może zatańczyć konopne fandango. Choć większość 
jest bardziej wyrozumiała, nawet na Zachodzie.

Podstawowy problem jest taki, że większość ban-
dziorów świetnie wie, jak niewiele może szeryf 
miejski poza swoim maleńkim skrawkiem po-
granicza. Sprytny przestępca robi swoje, a potem 
gna na złamanie karku w stronę najbliższych 
wzgórz, gdzie szeryf może mu co najwyżej na-
gwizdać. Oczywiście co gwałtowniejsi stróże 
prawa nie dostrzegają granicy miasta, gdy pro-
wadzą pościg. Potem o legalności aresztowania 
decyduje sąd.

Szeryf okręgowy
Ponad funkcjonariuszem miejskim stoi sze-
ryf okręgowy oraz zaprzysiężeni przez niego 

zastępcy. To oni stanowią prawo na obszarze 
całego hrabstwa.

Tacy ludzie są zwykle twardzi i niezależni, ze 
skłonnością do oślego uporu, który potrafi napsuć 
wszystkim krwi, gdy szeryf okręgowy wtarg nie na 
obszar jurysdykcji swojego miejskiego kolegi. Na-
wet wówczas funkcjonariusz okręgowy ma w ręku 
wszystkie atuty, co nie znaczy, że szeryf miejski 
nie potrafi czasem pogonić mu kota.

Szeryfów okręgowych wybiera się zawsze w wy-
borach powszechnych. Często stanowisko trafia 
się w efekcie sławnym rewolwerowcom – do-
brym lub złym – którzy cieszą się reputacją 
twardzieli. Niekiedy traktują oni posadę jako 
wygodną wymówkę, by bezkarnie strzelać do 
ludzi. Ale nawet stróż prawa musi udowodnić, 
że zastrzelił kogoś w samoobronie. Szeryfów, 
którzy nadużywają stanowiska, może zwolnić 
gubernator – chyba że dostanie od nich stosow-
nie grubą kopertę.

Szeryf federalny i Strażnik Teksasu
W stanach na terytoriach Unii najwyższą władzę 
posiadają szeryfowie federalni. Wolno im naj-
mować zastępców, formować grupy pościgowe, 
przekraczać granice stanów, a jeśli potrzeba – 
podporządkować sobie lokalnych stróżów prawa.

Większość stacjonuje w największym mieście 
stanu lub terytorium, choć niektórzy prowadzą 
biura w innych, szczególnie newralgicznych 
miejscach. Biuro opuszczają, gdy zostają wezwa-
ni do mniejszej miejscowości lub gdy prowadzą 
pościg za szczególnie niebezpiecznym desperado.

Choć dysponują sporymi środkami, większość 
woli pracować samodzielnie, ponieważ ich pra-
ca wymaga dyskrecji i unikania uwagi tłumu. 
Nieopierzony zastępca, który nadmiernie kłapie 
dziobem, może tylko napytać szeryfowi biedy, 
i to takiej, której finałem bywa nieoznaczona 
parcela na Wzgórzu Cmentarnym.
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Konfederacja pozostawia wymierzanie sprawie-
dliwości na Zachodzie w rękach armii. Pułki woj-
ska, rozmieszczone na rebelianckich terytoriach, 
zawsze mają zwierzchność nad szeryfami miej-
skimi i okręgowymi. 

Elitą Południa są Strażnicy Teksasu, twardzi go-
ście, którzy na początku wojny tworzyli regular-
ne oddziały, ale potem przekształcili się w konną 
policję. Dziś pełnią tę właśnie służbę, choć plotki 
głoszą, że mają również sekretne obowiązki.

„Czwarty poziom”
Miłośnicy teorii spiskowych oraz autorzy nie-
stworzonych historii twierdzą, że na terenie Unii 
i Konfederacji działa czwarty poziom stróżów 
prawa – odpowiednio, Agencja oraz Strażnicy 
Teksasu. Obydwie organizacje uznają wyłącznie 
własną zwierzchność, mają własne cele i zadania.

Rozhisteryzowani paranoicy upierają się, że 
Agencja i Texas Rangers mają gdzieś prawa 
zwykłych ludzi i robią, co im się podoba, zasła-
niając się dobrem swoich krajów oraz „bezpie-
czeństwem narodowym”. Twierdzą, że zdarza im 
się przetrzymywać niewinnych, szantażować ich 
i, podobno, nawet mordować.

Orły Temidy
Każde hrabstwo ma swojego sędziego, a stan po-
siada zwykle jakiś rodzaj sądu wyższej instancji, 
który wysłuchuje apelacji i zajmuje się sprawami 
większej wagi.

Na terytoriach funkcjonuje natomiast instytu-
cja sędziów objazdowych, którzy nie sprawują 
sądu w jednym miejscu, ale przemieszczają się 
od miasta do miasta. W związku z tym areszto-
wany w jakiejś dziurze może naprawdę długo 
posiedzieć za kratkami, zanim jego sprawa trafi 
na przejeżdżającą właśnie wokandę.

Na Zachodzie zwyczajnie nie ma tylu prawników, 
by otwierać prawdziwe sądy. Schwytany despera-
do czeka zwykle od dwóch do dziesięciu tygodni 
na swój sprawiedliwy i szybki proces. A jeżeli 
Wysoki Sąd po drodze zarobi kulkę, wszystko 
jeszcze się przeciągnie – do czasu powołania 
następcy przez władze terytorium.

Zbrodnia i kara
Poniżej znajdziesz najpowszechniejsze na Zachodzie prze-
stępstwa oraz kary, jakie przewiduje prawo. Pamiętaj jednak: 
tutejsi sędziowie naprawdę lubią wieszać…

Przestępstwo Wyrok

Kradzież konia Szubienica

Kradzież bydła Szubienica

Morderstwo Szubienica

Gwałt Szubienica

Usiłowanie morderstwa Przynajmniej 
20 lat

Napad na bank Przynajmniej 
20 lat

Napad na pociąg Przynajmniej 
20 lat

Kradzież od wdowy Przynajmniej 
20 lat

Kradzież od urzędnika państwowego Przynajmniej 
5 lat

Poważny rabunek (kradzież dóbr o war-
tości powyżej 300$, z wyłączeniem koni 

i bydła)

Przynajmniej 
5 lat

Kradzież mniej niż 300 $ Od 1 tygodnia do 
1 roku

Publiczne pijaństwo Noc w areszcie 
i grzywna 10$

Zakłócanie porządku Grzywna 10$

Noszenie broni pomimo zakazu Konfiskata 
i grzywna 10$


