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Położenie: Kalifornia
Populacja: 192
Powiada się, że nawet Wielki Wstrząs nie 

zdołał zniszczyć Kośćca Diabła, ale czas 
może dokończyć dzieła, które rozpoczęło 
to olbrzymie trzęsienie ziemi. W 1868 
miasteczko – według opowieści miejscowych 
– nazywało się Grayson Flats. Było typową 
kalifornijską osadą z dala od wybrzeża, 
bez ciekawej historii. Jednak kiedy wtórne 
uderzenie katastrofy przetoczyło się przez 
Grayson Flats, kształtując krajobraz w sposób 
tyleż widowiskowy, co spektakularny, miasto 
zyskało całą historię, której potrzebowało.

Miasto leżało dokładnie w epicentrum 
niesamowitego zderzenia się podziemnych sił 
natury – dlatego też jego znaczna część, wraz 
ze skalnym podłożem, została wyrzucona 
ponad tysiąc stóp w górę, tworząc mesę, 
na szczycie której miasto istnieje po dziś 

dzień. Na mesę prowadzi tylko jedna długa, 
kamienista ścieżka „pokrętna jak kręgosłup 
Diabła”, zgodnie ze słowami miejscowych, 
co wyjaśnia pochodzenie nowej nazwy tego 
miejsca.

Poza tym, nie opowiadają oni obcym zbyt 
wiele, jako że nad miastem zapadła mgła 
tajemnicy – ale wyłącznie światło Epitaph 
zdołało ją rozproszyć!

Niespotykane bogactwa
W sierpniu 1868 miejscowi pozbierali się 

do kupy, strzepnęli pył z portek i spódnic 
i zaczęli sprawdzać, co w ogóle się stało. 
Miasto było mniej więcej nienaruszone, tyle 
że z każdej strony było teraz urwisko. Tylko 
kilka budynków na krawędziach nowej mesy 
zostało całkowicie zniszczonych. Nieliczne 
zostały elegancko przecięte na pół, a kilka 
zwisało jeszcze przez jakiś czas z urwisk.

W jakiś czas potem przedsiębiorczy 
obywatele odkryli fakt, którego nikt by nie 
poznał, gdyby Grayson Flats nie zostało 
wyrzucone pod niebiosa. Nowe wzgórze 
pod ich stopami skrywało labirynt krętych 
jaskiń i tuneli, pełen olbrzymich żył upiorytu. 
Zamiast pewnego zniszczenia, na miasto 
czekały bogactwa! Według wszelkich 
szacunków pod Grayson Flats leżało dość 
upiorytu, by każdy z mieszkańców miasteczka 
stał się milionerem.

Gdy jeden ze zwiadowców odkrył, że 
na szczyt mesy nadal prowadzi ścieżka, 
miasteczko uczciło jasną przyszłość na ulicach. 
Górnicy strzelali w powietrze, whiskey lała 
się strumieniami, a chór ocalonych, choć 
zmęczonych mieszkańców śpiewał z radości. 
Nie wiedzieli jeszcze, jakie kłopoty skrywa 
przyszłość.

Kościec Diabła
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Pokrętny Szlak
Gdy początkowa euforia minęła, ludzie 

zorientowali się, że przyszłość nie była tak 
różowa, jak mogłoby się zrazu wydawać. 
Pokrętny, niebezpieczny szlak zapewniający 
tak zwany „dostęp” do miasteczka – teraz już 
nazywanego Kośćcem Diabła – był, w opinii 
Waszego reportera, podróżą, której podjąłby 
się tylko wyszkolony alpinista.

Pokrętny Szlak jest wąski, kruchy 
i przerażający. W każdej chwili jeden krok 
mógłby doprowadzić do śmiertelnego upadku 
z setek stóp. Z pewnością niemal żaden zwykły 
mieszkaniec Kośćca nie odważyłby się nawet 
na próbę – a nielicznych paru ryzykantów 
nigdy nie widziano już w mieście.

Autor żałuje, że nie może opisać w pełni 
wrażenia wspinaczki po Pokrętnym Szlaku, 

a to z powodu dziwnych i niezwykle silnych 
zawrotów głowy, które całkiem zawładnęły 
moimi zmysłami podczas tej wspinaczki. 
Zapewne moi przewodnicy postarali 
się, by zapewnić mi bezpieczeństwo. Od 
pozostałych mieszkańców miasteczka 
dowiedziałem się już na miejscu, że miałem 
szczęście, że przeżyłem. Według miejscowych 
legend, szlak nawiedzają pająki wielkie 
niczym kojoty – bez wątpienia spokrewnione 
ze straszliwymi terrantulami Południowego 
Zachodu, o których pisaliśmy już wcześniej 
w Epitaph.

Szlak prowadzący do Kośćca Diabła 
(leżącego 913 stóp nad poziomem morza, 
czyli 280 metrów dla naszych zagranicznych 
czytelników) usiany jest wręcz okruchami 
upiorytu. Tak, może brzmieć to jak jedna 
z niesamowitych historii z czasów Gorączki 
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Choć miasto założono pod nazwą 
Grayson Flats, to jednak nowa nazwa 
zastąpiła już starą. Wyrzucone pod niebo 
przez Wielki Wstrząs miasteczko, Kościec 
Diabła, leży teraz na odizolowanym 
płaskowyżu. Jedyną drogą z i do miasteczka 
jest długi, wąski, kręty szlak – „pokrętny 
jak kręgosłup samego Diabła”, jak mówią 
miejscowi; no chyba, że chcesz wspinać 
się po zdradzieckich klifach. Zważywszy, 
że miasto leży około 1000 stóp (300 m) nad 
poziomem gruntu, nie jest to łatwe.

Grayson Flats nie mieściło się w zasięgu 
wstrząsu, który zniszczył Kalifornię, 
ale i tak oberwało. Potężna fala wtórna 
wyrzuciła miasteczko znacznie wyżej 
niż otaczający je obszar. Choć sporą część 
miasta kataklizm uszkodził lub całkowicie 
zniszczył, to jednak centrum miasta zostało 
nienaruszone. Cudem lub przekleństwem, 
większość mieszkańców przeżyło wstrząs.

Gdy tylko mieszczanie odzyskali 
równowagę psychiczną (i fi zyczną trochę 
też), pod stopami odkryli wielkie rezerwy 
upiorytu. Wielu postanowiło zostać, sądząc, 
że wzbogaci się na górnictwie i eksporcie 
tego minerału. Inni jednak postanowili 
odejść, spakowali rodziny i majątek 
i rozpoczęli mały exodus. Czekał ich jednak 
ciężki los na szlaku. Gdy byli ścigani przez 
ohydne, olbrzymie pająki, paru spadło 
z krawędzi, ku śmierci. Jeden czy dwóch 
odczuło nagłe, paraliżujące zawroty 
głowy wywołane paskudną wysokością 
i paraliżującym Strachem.

Gdy dzielni ocaleni dotarli do końca 
Pokrętnego Szlaku, pozdrowił ich niesławny 
bandyta Emmet „Czarne Serce” Hartley (jak 
wspomniano w Tombst one Epitaph na stronie 
XX) za swą improwizowaną palisadą. Dziś 
jednak ktoś go fi nansuje i na wieżyczkach 

strażniczych bandzior mógł zainstalować 
karabiny Gatlinga wraz z załogą desperados.

Plotki dotyczące wsparcia fi nansowego 
również są prawdziwe: Hartleya wspiera 
Stowarzyszenie Górników Upiorytu 
z Labiryntu, popularnie zwanych 
Upiornymi Kopaczami. Zaopatrują go 
w pieniądze i zapasy, chcąc na wyłączność 
przejąć bogactwa Kośćca Diabła. Za to 
Hartley obiecał temu kartelowi, że ani 
okruch upiorytu nie opuści mesy tak długo, 
jak on i jego ludzie otrzymywać będą 
jedzenie, whiskey i kobiety. Jak dotąd obie 
strony przestrzegały umowy.

MIASTO TU I TERAZ
Położenie: Kalifornia
Poziom Strachu: 4
Kościec Diabła jest domem około dwóch 

setek przerażonych ludzi i zajmuje obszar 
mniej więcej owalu o średnicy kilkuset 
stóp. Ze wszystkich stron miasteczko 
otaczają ostre klify. Przeważająca większość 
mieszkańców pozostała w miasteczku, bo 
chce się po prostu nachapać upiorytu albo 
w inny sposób zarobić na złożach. Ale wiele 
innych rodzin jest po prostu w potrzasku 
– nie chcą zajmować się fedrunkiem, a nie 
potrafi ą przejść niebezpiecznego szlaku ani 
uniknąć fortu bandytów. Poza miejscem 
zamieszkania, jedynym, co ich łączy, jest 
strach.

Większość z budynków nieopodal 
krawędzi miasta to niebezpieczne, 
rozsypujące się rudery rozerwane na 
pół, gdy miasto wystrzeliło w górę. Co 
jakiś czas spadające fragmenty tych 
ruin doprowadzają do kalectwa – lub 
dosłownie zejścia – górnika pracującego na 
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zawieszonym krześle. Niektóre z bardziej 
niebezpiecznych miejsc zabezpieczono 
prymitywnymi barykadami, ale z czasem je 
rozebrano na potrzeby budowy. Większość 
budynków rozpruto w poszukiwaniu 
materiałów przydatnych w próbach 
opuszczenia miasta, co sprawiło, że 
nienaruszonych jest najwyżej kilkadziesiąt 
domów.

Budowy czego? Dobrze, że pytasz, 
Amigo. Połowa mieszkańców pracuje 
przy olbrzymim projekcie – drewnianych 
schodach prowadzących z miasta na 
pustynię. Ten projekt może sprawić, że 
Kościec Diabła stanie się miastem duchów 
– w ten czy inny sposób. Optymiści wierzą, 
że stworzy to drogę ucieczki. Krytycy 
planu zaznaczają jednak, że bandyci 
prawdopodobnie odkryją stopnie na 
długo przedtem, nim te dotrą do gruntu, 
i odpowiednio się przygotują – jeśli w ogóle 
niestabilna konstrukcja nie rozpadnie się, 
skazując wszystkich pracujących przy niej 
na straszliwą śmierć.

Obecnie stopnie schodzą około 400 stóp 
(120 m), gdzie konstrukcja się zatrzymała 
z powodu braku drewna. Gdy księżyc 
oświetla krajobraz skażony Strachem, tak 
zwane „Schody Donikąd” przypominają 
ramię szkieletu o odciętej dłoni, wyciągające 
się w otchłań ciemności.

Z drugiej strony w miasteczku czasem 
jednak pojawia się trochę żywności i innych 
zapasów. Dzięki nim, typowemu „gulaszowi 
z gryzoni” i rozważnie wydzielanym 
warzywom z burmistrzowskiego ogródka 
miasteczko może z trudem przeżyć – choć 
trudno tu o coś więcej.

Trudna i pokrętna ścieżka
Dostać się do i z Kośćca Diabła nie jest 

łatwo, ale ludzie robią to częściej niż sugeruje 
Lacy O’Malley. Szlak w rzeczywistości jest 
łatwiejszy i nawet mniej doświadczony 
podróżnik mógłby go przekroczyć, ale 
ludzie wierzą w co innego, a to ze względu 
na liczne wypadki wśród podróżników. 
Napady zawrotów głowy – wywołanych 
przez połączenie zawrotnej wysokości, 
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stresu i manitou gromadzących się wokół 
olbrzymich ilości upiorytu – są powszechne 
wśród wspinaczy.

Zawsze, gdy bohater przemierza ten szlak, 
musi wykonać test Ducha. Sukces oznacza, 
że wędrówka nie sprawia mu najmniejszych 
trudności. Porażka oznacza jednak, że 
bohaterowi robi się ciemno przed oczami 
i odczuwa tak zwane kręćki.

To stan podobny do Szoku, bo nasz biedak 
może wykonywać tylko darmowe akcje. Ale 
w ramach swych działań musi przejść swoje 
Tempo w losowo wybranym kierunku. By 
wylosować kierunek, niech gracz rzuci k12 
i porówna wynik z tarczą zegara. Na szczęście, 
tak długo, jak ktoś prowadzi bohatera za rękę, 
jest on względnie bezpieczny.

Na węższych partiach szlaku (zaledwie 
2-4” na mapie) zawroty głowy mogą jednak 
okazać się śmiertelną chorobą. Bohater, który 
spadnie z krawędzi, po chwili wyląduje na 
skalistej pustyni (upadek niemal na całej 
długości szlaku zada maksymalną ilość 
obrażeń – 10k6!; zob. Upadki, SWEPl, str. 88). 
Uwaga na stromizny!

W każdej rundzie (przed przejściem 
swego Tempa), każdy podróżnik cierpiący 
na zawroty głowy może wykonać test 
Ducha (-2). Sukces oznacza, że polepszyło 
mu się i w czasie tej podróży może działać 
normalnie. Może wydać w każdej chwili 
szton losu, by zignorować kręćki na czas 
trwania tej wędrówki.

Jednak, gdy w dowolnym teście Ducha 
wykonanym, by uniknąć lub otrząsnąć się 
z zawrotów głowy, wypadną dwie jedynki, 
kowboj dostanie permanentną drobną 
zawadę Fobia (Wysokość).

Fort Bandito
U stóp Pokrętnego Szlaku, niczym 

spętana bestia, leży prymitywna palisada. 
Ofi cjalnie to miejsce nie ma nazwy, ale 
przechodnie nazwali je „Fort Bandito” ze 
względu na czar i wdzięk jego dowódcy, 
wrednego skurkowańca zwanego „Czarne 
Serce” Hartley.

Jego bandyci patrolują palisadę i krążą 
wokół podstawy mesy Kośćca Diabła, 

Ciekawe miejsca
Oto kilka najsłynniejszych, największych 

i najpopularniejszych miejsc w Kośćcu 
Diabła, jak pokazano na załączonej mapie.

Początek Pokrętnego Szlaku: Tu 
właśnie Pokrętny Szlak łączy się 
z Kośćcem Diabła. Nawet stąd widać 
kuszące, lśniące nuggety upiorytu 
rozrzucone wzdłuż całego szlaku.

Warsztat Fehlera: John Fehler pracuje 
bez wytchnienia, by odkryć sposób na 
ucieczkę z mesy. Z wnętrza ciągle słuchać 
brzęki i łoskoty, a z komina kuźni unosi 
się dym.

Saloon „Szczyt Wszystkiego”:  Saloon 
to jeden z najwyższych budynków 
w mieście. Właścicielką i szefową jest 
szeryf Jane Carol, która wykorzystuje 
saloon też jako swoje biuro.

Towary Różne u Owena: Półki 
w sklepie Owena Halpina są z pozoru 
puste, ale w zamkniętym magazynie 
przetrzymuje on pełno żywności 
i zapasów.

Dom burmistrza Hennessee: Burmistrz 
przeznaczył połowę swego domu na 
projekt budowy schodów, a to, co z niego 
zostało, nie jest w najlepszym stanie.

Ruiny: Gruzy budynków rozebranych, 
by zbudować schody. Teraz stanowią 
schronienie dla piesków preriowych, 
a czasem gorszych rzeczy, jak roje 
terrantul (zob. Podręcznik DL:R).

Schody Donikąd: Niesławna, 
niedokończona konstrukcja Johna Fehlera. 
By bezpiecznie przejść po schodach, 
kowboj musi zdać test Zręczności. 
Porażka oznacza, że potyka się i spada, 
jeśli nie zdał kolejnego testu Zr (-2), by 
czegoś się złapać. Ale krytyczna porażka 
oznacza, że cała konstrukcja się rozpada, 
rozbijając się o pustynny grunt setki stóp 
poniżej. Skierowalibyśmy cię do zasad 
dotyczących upadków w SWEPl, Szeryfi e, 
ale, powiedzmy sobie szczerze, mądrzy 
gracze nie będą tam wchodzić.
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czyhając na przechodniów. Większość musi 
zapłacić myto – w wysokości całego swego 
dobytku, naturalnie – zanim może ruszyć 
w dalszą drogę. Jeśli ktoś się odszczekuje 
i sprawia kłopoty, częstuje się go ołowiem 
i chowa w płytkim grobie.

Chłopaki Hartleya jeżdżą też po obu 
stronach szlaku, ciesząc się względnym 
bezpieczeństwem, jakie daje im pustynia, 
szukają szczątków ludzi, którzy mieli 
zawroty głowy lub nie patrzyli, gdzie 
chodzą. Choć mają do dyspozycji fort 
i karabiny Gatlinga, to wolą, jak sępy, 
okradać zmarłych niż walczyć.
• Chłopaki Hartleya (20): Użyj 

statystyk Bandyty ze strony 230, DL:R. 
(Dokładniejsze dane na temat ich szefa, 
Emmeta „Czarne Serce” Hartleya, 
znajdziesz na stronie 125 niniejszego 
podręcznika). Uzbrojeni są w przeróżne 
gnaty, ale dwóch obsługuje zamontowane 
na palisadzie karabiny Gatlinga (Zasięg: 
24/48/96, Obrażenia: 2k8, SzS 3, Strzały 
100, PP 2).

Głodne stworki
Przestępcy nie są jedyną przeszkodą na 

drodze do Kośćca Diabła. Na pustyni 
i wzdłuż szlaku czyhają bezwzględne 
stwory szukające łatwych 
posiłków. W okolicy czai się 
też jedna istota z pustyni 
lubiąca od czasu do czasu 
zeżreć sobie bandytę 
wraz z wierzchowcem. 
W okolicy można 
też spotkać dziwne 
pajęczaki, wielkie 
niczym kojoty.

Normalnie pociągnij 
karty przy losowaniu 
spotkań (zob. Podręcznik 
Szeryfa). Spotkania na 
pustyni oznaczają 
głodną istotę 
z pustyni, zaś na 
szlaku – terrantule.
• Istota z pustyni (1): 

zob. str. 201, DL:R.

• Terrantule (1 na bohatera): Duża 
Terrantula, zob. str. 227, DL:R.

MIEJSCOWI
Gdy kowboj zdoła dotrzeć do Kośćca 

Diabła, przede wszystkim zależeć mu będzie 
na mocnym trunku, kąpieli i może pokoju 
do wynajęcia. Jednak w miasteczku czai się 
niejedna intryga i nie potrzeba geniuszu, by 
odkryć, że jest coś nienaturalnego w całej 
sytuacji.

Mieszkańcy Kośćca Diabła z czasem stali 
się niezwykle rozgoryczeni. Ostatecznie, 
nawet jeśli większość spośród tych, którzy 
pozostali, mogłaby wydobyć upioryt, ich 
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izolacja od reszty świata sprawi, że nigdy 
nie będą mogli go sprzedać. Co gorsza, 
długie okresy braku żywności i zapasów 
wycisnęły na miasteczku swe piętno, 
znacznie przerzedzając liczbę mieszkańców 
i osłabiając ich tak na ciele, jak na umyśle.

Na politycznym froncie, jeśli chodzi 
o sposób działania, mieszczanie rozdarci 
są między optymistą Johnem Fehlerem 
a pragmatycznym Owenem Halpinem. 
Choć Halpin sprzedaje zapasy, których 
miasteczko potrzebuje, to jednak może 
dowolnie zawyżać ceny, a ludziom to 
się nie podoba. Z drugiej strony krytycy 
Fehlera mają rację, gdy wspominają o wielu 
spektakularnych porażkach wynalazcy, 
które nie zdołały rozproszyć jego obłąkanego 
optymizmu.

Miejscowi skupią się desperacko wokół 
każdego przybysza, ciekawi wiadomości 
z zewnętrznego świata. Najbardziej zależy 
im na wieściach z „Fortu Bandito”; czy 
znienawidzeni bandyci nadal okopują 
się pod miastem. Nie ma tu zbyt wielu 
bohaterów; poprzedni szeryf zginął 
stosunkowo niedawno, a jego następczyni 
nie ma tak naprawdę wiele do roboty. 
Ostatecznie trudno jest kogoś zamknąć, 
skoro i tak wszyscy schwytani są na 
szczycie mesy. Jeśli ktoś zacznie wyrażać 
swoje opinie, szybko odkryje, że zbiorą się 
wokół niego poplecznicy.

Niektórzy spośród ważniejszych ludzi 
w miasteczku i jego okolicach to:

Emmet „Czarne Serce” Hartley
Przed Wielkim Wstrząsem Emmet 

Hartley był leniwym złodziejaszkiem. 
Teraz jest jednym z budzących największą 
grozę bandytów w okolicy Kośćca Diabła. 
Jego tłuste, czarne włosy to istna szopa: 
spadają po bokach twarzy do wysokości 
jego sumiastych wąsów. Mimo niewielkiej 
postury i szczupłej sylwetki, żelazną pięścią 
rządzi gromadą bandytów, . Większość idzie 
za nim ze strachu, inni ze względu na to, 
że wie on, jak uniknąć dziwnych stworów 
i innych niebezpieczeństw.

Razem korzystają z każdej możliwości, 
by mordować, rabować i w inny sposób 

nękać wszystkich, którzy ulegli efektom 
upiorytu leżącego na szlaku do miasta – 
w postaci „myta”. Rzadko kiedy do miasta 
dociera listonosz, a już na pewno Hartley 
nie pozwoli mu opuścić osady. „Czarne 
Serce” jest na jak najlepszej drodze do 
przekształcenia się w wasala Mścicieli, jako 
że jego wysiłki sprawiają, że miasto odcięte 
jest od zewnętrznego świata i zdominowane 
przez strach.

Hartley nigdy nie wyjeżdża z miasta sam; 
zawsze towarzyszy mu kilku bandziorów. 
Choć nikt z nich nie jest tak doświadczony 
jak Hartley (zabija tych, którzy stają się zbyt 
dobrzy), mogą dać sobie radę w walce. Ma 
też innych sojuszników – Upiorni Kopacze 
zapewniają mu ludzi i zapasy w zamian 
za utrzymywanie Kośćca Diabła w izolacji. 
Ich ostatecznym celem jest wziąć miasto 
głodem.
• Emmet “Czarne Serce” Hartley: zob. str. 

125.

Hubert Lavigne
Hubert Lavigne jest nowym przybyszem 

w mieście. To elegant w zadbanym (choć 
widać już, jak zaczyna się pruć) garniturze, 
o krótko ostrzyżonych, ciemnych włosach 
i gładko ogolonej w twarzy. Pilnie obserwuje 
szlak w milczeniu tak, jakby na coś lub 
na kogoś czekał. Gdy go zaczepić, zbywa 
natręta, a włącza się do dyskusji właściwie 
tylko, gdy wygląda na to, że Owen Halpin 
zaraz przegada Johna Fehlera.

Lavigne to w rzeczywistości agent, 
którego wysłano wraz z partnerem 
o nazwisku Hedley Kramer, by razem 
zaaresztowali Hartleya i udowodnili, 
że Stowarzyszenie Górników Upiorytu 
z Labiryntu współpracuje z tym niesławnym 
bandytą. Zmuszeni zostali przez chłopaków 
Hartleya do wspinaczki po szlaku, ale tylko 
Lavigne dotarł do miasteczka. Co gorsza, 
zawroty głowy sprawiły, że upuścił swój 
mnemomizer i... zapomniał o śmiertelnym 
upadku swojego partnera! Dlatego właśnie 
czeka na przybycie Kramera.

Lavigne chętnie powróciłby na dół i zajął 
się swym zadaniem. Mogłaby bardzo pomóc 
posse, która podziela jego zasady moralne 
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i nie jest za bardzo antyjankeska. Wie on 
dobrze, że tak Hartley, jak i Owen Halpin 
(patrz niżej), współpracują z Upiornymi 
Kopaczami, ale nie ma na to dowodu. Jeśli 
Kopaczy odpędzi się od miasta, bogactwa 
Kośćca Diabła może zagarnąć Unia.
• Hubert Lavigne: Użyj statystyk Agenta, 

DL:R, str. 237.

Jane Carol
Jane Carol jest właścicielką Saloonu 

„Szczyt Wszystkiego”, jednak obecna 
sytuacja zmusiła ją do występowania 
w roli miejscowego stróża prawa. Szeryf 
Jane odkrywa, że nie najgorzej sobie z tym 
radzi, ale to raczej dlatego, że była jedyną 
chętną, jako że poprzedni szeryf zaliczył 
bezpośredni kontakt z matką ziemią, 
spadając ze szlaku około pół roku temu.

Cieszy się szacunkiem współmieszkańców 
głównie dlatego, że jest świetną 
kucharką potrafi ącą z prostych 
składników przygotować sycące 
zupy i potrawy. Tak jak w Lost 
Angels, nie chcesz wkurzyć 
osoby, która daje ci jeść.

Szeryf Jane (jak się ją nazywa 
w miasteczku) jest względnie 
ładna, ale Kościec Diabła 
sprawił, że nieco się postarzała. 
Krótko strzyże swe 
siwiejące, ciemne włosy 
– ostatecznie mydło 
jest teraz towarem 
l u k s u s o w y m . 
Z natury Jane 
jest łagodna 
i delikatna, potrafi  
też ułagodzić wiele 
konfl iktów samymi 
tylko słowami. 
Często służy jako 
mediatorka między 
Fehlerem i Halpinem 
– i pewnie też między 
posse, która trafi  do miasta.
• Jane Carol: Użyj 

statystyk Mieszkańca 
miasteczka, DL:R, 
str. 240.

John Fehler
Ten niemiecki inżynier był niegdyś jednym 

z najzamożniejszych mieszkańców Grayson 
Flats. Dziś jest najbardziej zapracowanym 
człowiekiem w Kośćcu Diabła. Zazwyczaj 
można zobaczyć jego krępą sylwetkę 
zwieńczoną grzywą blond włosów, jak 
uwija się dniem i nocą w centrum miasta, 
próbując coś poskładać lub rozłożyć na 
czynniki pierwsze.

Pomimo porażek jest całkowicie oddany 
myśli dotarcia na dół. Budowa windy? 
Brak sznura. Wagon bez torów? Nikt nie 
chciał nim sterować. Teraz projekt budowy 
schodów stanął: choć rozebrali prawie 
wszystkie ruiny wokół miasta – i sporo 
miasta jako takiego – skończyło im się 
drewno, a zostało jeszcze 500 stóp do 
pokonania.

Pomimo porażek Fehler zachowuje 
optymizm, pragnąc rozwiązać 

problem bez względu na koszty. 
Jego szalone poszukiwania 

remedium dają nadzieję wielu 
mieszczanom pomagającym 

mu, kiedy tylko mogą. Co noc 
modli się o inspirację i każdej 

nocy ją otrzymuje, jako że 
podstępny manitou podszeptuje 

mu do ucha niezwykłe 
pomysły. Ostatecznie, im 

bardziej podzielone jest 
miasteczko, tym więcej 

gniewu i konfl iktu 
otrzymują Mściciele.

• John Fehler: Użyj 
statystyk Szalonego 
naukowca ze str. 
243, DL:R , ale 
dodaj też przewagę 
Charakterny.

Burmistrz 
Hennessee

Jedediah Hennesse nie 
zawsze był burmistrzem. 
Z początku był jedynie 
prostym kucharzem 
w jedynym saloonie 
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• Burmistrz Hennessee: Użyj statystyk 
Świątobliwego ze str. 243, DL:R, jednak 
nie ma on przewagi Wybraniec, w zamian 
jednak zyskuje Dar: Urodzony w Boże 
Narodzenie.

Owen Halpin
W przeciwieństwie do wielu mieszczan 

Owen z początku nawet był zadowolony 
z nowego stanu rzeczy. Gdy wygląd 
mieszczan zaczął odzwierciedlać braki 
w żywności, Owen nadal jest obrazem 
zdrowia. To cwaniak najwyższego rzędu – 
gdy Kościec Diabła stał się odcięty od świata, 
Owen stał się handlarzem potajemnie 
współpracującym z Upiornymi Kopaczami! 
Dzięki temu może dostarczać od czasu 
do czasu żywność do miasta pomimo 
obecności Fortu Bandito, co z kolei pozwala 
na dalsze wydobycie upiorytu (a Upiorni 
Kopacze uważają, że wychodzi to taniej niż 
zatrudnienie własnych górników!).

Owen jest charyzmatycznym mówcą 
i zebrał wokół siebie grupę stronników, 
pragnąc zachować status quo. Coraz częściej 
jednak kłóci się z Johnem Fehlerem, jako że 
Niemiec uważa, że towary z domu Owena 
mogłyby pomóc w opuszczeniu Kośćca 
Diabła znacznie bardziej, niż gdyby miały 
stanowić zapasy dla pozostałych.

Owen jest też właścicielem nieruchomości 
– w tym wielu domów, w których mieszkają 
jego zwolennicy. Z czasem, zamiast czynszu, 
zaczął pobierać opłatę w ich dobytku 
i obecnie posiada sporo najróżniejszych 
przedmiotów. Uważa, że nie powinien 
rezygnować z czegokolwiek, jeśli nie 
dostanie nic w zamian. Potrzebuje sporej 
zachęty, by Fehler mógł dobrać się do jego 
kosztowności w poszukiwaniu zapasów.
• Owen Halpin: Wykorzystaj statystyki 

Mieszkańca, str. 240, DL:R, dodaj 
jednak Przekonywanie k8, przewagi: 
Charyzmatyczny i Sprzedawca eliksirów, 
oraz poważną zawadę Chciwy.

Bezkonny
wagon Fehlera

Przysp/Maks. Prędkość: 10/20; 
Wytrzymałość: 8 (2); Załoga: 2+4; Uwagi: 
Prowadzenie (-2) w trudnych warunkach, 
za funt upiorytu może raz przemierzyć 
szlak tam i z powrotem.

Awaria: 1 na kości Prowadzenia, 
niezależnie od kości Figury, sprawia, że 
upiorytowy kocioł eksploduje, zadając 
3k10 obrażeń wszystkim pod Dużym 
Wzornikiem Wybuchu, w tym pasażerom 
i samemu pojazdowi.

Ponadto, z uwagi na ogólny brak 
porządnych materiałów w miasteczku, 
kiedy tylko wyciągniesz kartę trefl a, coś 
psuje się w silniku, obluzowuje się zawór, 
wycieka para albo jakakolwiek inna 
drobna awaria sprawia, że pojazd staje. 
Oznacza to, że ktoś musi opuścić wagon, 
by go naprawić, co zajmie 2k6 rund. I tak 
wchodzi na szlak, czyli musi uniknąć 
zawrotów głowy i... terrantul!

w mieście i nie miał za wielkich perspektyw 
– a otyłość i przedwczesne łysienie nie 
pomagały. Jednak Hennessee jest głęboko 
i szczerze wierzący, a dzięki wierze 
i moralności z czasem stał się przywódcą. 
Ci, którzy pozostali w miasteczku, zbierają 
się wokół niego jak owce wokół pasterza.

Brak mu pewności siebie, by czynić 
znaczniejsze cuda, ale sprawia, że miasto 
ma dostęp do wody, leczy choroby i odgania 
żywe trupy, co sprawiło, że w końcu stał się 
burmistrzem. Jednak pewność siebie tego 
łagodnego człowieka znacznie zmniejszyła 
się w ostatnich dniach. W głębi duszy 
czuje, że cierpliwość Pana wyczerpuje się 
po tych wszystkich prośbach. Choć nadal 
hoduje ogródek, z którego wcześniej brał 
najpotrzebniejsze składniki, obawia się 
coraz to bliższej chwili, w której wyrwie 
ostatnie warzywo.
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OPOWIEŚCI Z MIASTA
W Kośćcu Diabła skrywają się liczne 

okazje dla pokręconych opowieści. Oto 
kilka przygód na początek.

Zwiewamy
Miejsce akcji: Kościec Diabła (Poziom 

Strachu 4)
Nieistotne, w jakie kłopoty posse wplącze 

się w Kośćcu Diabła, prędzej czy później 
będzie musiała opuścić miasteczko. 
Poprowadź niniejszą Brawurową Opowieść, 
gdy rozpocznie się ucieczka.

Możesz dowolnie skomplikować lub 
uprościć plany opuszczenia miasta tak, by 
dopasować je do swego stylu rozgrywki. By 
zapewnić posse poczucie frustracji, którego 
nieraz doświadczyli mieszkańcy Kośćca 
Diabła, możesz rozegrać kilka nieudanych 
scenariuszy, zanim gracze nie wpadną 
na skuteczny pomysł. Pamiętaj jednak, by 
nagrodzić kreatywność drużyny, Szeryfi e.

Wiódł ślepy ślepego
Jeśli bohaterowie rozważą dokładnie 

sytuację, mogą dojść do wniosku, że 
odpowiednio duża grupa może po prostu 
wyjść z miasteczka. Jeśli większość 
tutejszych potrafi łaby przezwyciężyć 
zawroty głowy i poprowadzić innych 
bezpieczną ścieżką, plan mógłby zadziałać. 
Z drugiej strony jednak udane zejście 
szlakiem oznacza tylko tyle, że będą musieli 
wszyscy stawić czoła Hartleyowi i jego 
bandzie.

Większość mieszczan zdecydowanie 
odrzuca takie podejście. Tak zwolennicy 
Fehlera, jak Halpina, uważają, że sprowadza 
się to do samobójstwa. Widzieli, jak wielu 
ludzi próbuje, i zawsze albo spadali ze 
ścieżki i ginęli, albo kończyli w mieście 
pozbawieni wszelkiego dobytku, albo po 
prostu znikali – najprawdopodobniej zabici 
przez Hartleya.

Alternatywnie sama obecność bohaterów 
graczy może doprowadzić do konfl iktu. 
Grupka obcych chcąca opuścić miasto 

może wystarczyć do wnerwienia ludzi, 
którzy zmęczyli się już szalonymi planami. 
W takim wypadku może zjawić się Halpin 
i jego zwolennicy – w imieniu Upiornych 
Kopaczy – by wyrzucić posse z miasta, 
nakazując jej powrót szlakiem, którym się 
tu zjawiła.

Za kółkiem
Projekty Fehlera są genialne, ale 

brakuje mu zasobów, by je porządnie 
opracować. Jeśli w drużynie jest szalony 
naukowiec, mógłby przejrzeć i zaadaptować 
niektóre z wynalazków Johna, zwłaszcza 
samobieżny wagon kolejowy. Bez większych 
kłopotów drużynowy jajogłowy mógłby 
wraz z Fehlerem zbudować pojazd dla 
sześciu osób, a w okolicy jest bez wątpienia 
dość upiorytu, by go napędzać. Naprawa 
wagonu Fehlera wymaga 2k6 dni pracy 
i udanego testu Niesamowitej nauki z karą 
-2 (asystenci w teście wspomaganym mogą 
używać zamiast tego Reperowania).

Wagon Fehlera nie jest pomyślany 
jako pojazd ofensywny; nie jest 
dostatecznie opancerzony, by wytrzymać 
długotrwały atak. Wystarczy kilka rund, 
by zdeterminowana grupa rozwaliła go 
lub wysadziła. Poza tym, zważywszy, że 
jedynymi ludźmi potrafi ącymi pilotować 
taki pojazd byliby bohaterowie oraz 
Fehler, potrzeba byłoby kilku podróży, by 
przewieźć wszystkich zwolenników Fehlera 
na dół.

Wywiezienie pasażerów z miasta to 
Wyścig z czasem (zob. Patch 2.0). W każdej 
z pięciu akcji prowadzący pojazd ciągnie 
kartę akcji i wykonuje test Prowadzenia 
(-2). Tylko drugi pilot może pomagać mu 
w testach wspomaganych. Rzuć też okiem 
na ramkę Bezkonny wagon Fehlera, by 
dowiedzieć się też więcej o dodatkowych 
komplikacjach.

Bramy palisady
Niezależnie od tego, jak posse zbiegnie 

z miasta, pod nim nadal czai się 
niebezpieczeństwo, czyli Fort Bandito. 
Widząc, jak posse opuści miasteczko, 
Hartley dojdzie do wniosku, że ma ona 
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zapewne jeszcze trochę kosztowności 
i wypadałoby naprawić ten niefortunny 
stan rzeczy. Nie jest jednak głupi i zbierze 
swych ludzi, kiedy tylko dostrzeże, że posse 
jest w połowie Pokrętnego Szlaku.

Hartley niedawno przechwycił skrzynię 
pełną schwytanych larw grzechotników 
(jak i zresztą wszystko inne, co znalazł 
w wagonie), przygotowaną do wysyłki 
na Wschód w celach naukowych. Wie, co 
w niej jest, i umieści ją rozpieczętowaną 
u podstawy szlaku, gdy tylko posse będzie 
się do niego zbliżała. Gdy tylko BG dotrą 
do skrzyni, zaatakuje ich wygłodzone stado 
robali. Kiedy bohaterowie zaczną walczyć 
z larwami, ludzie Hartleya na palisadzie 
otworzą ogień.

Hartley będzie obserwować walkę 
z wnętrza fortu, jeśli bohaterowie zaczną 
naprawdę przegrywać, może wyjechać 
konno zza wrót, ale zwieje, kiedy tylko 
będzie w prawdziwym niebezpieczeństwie.
• Larwy grzechotników (1 na BG): zob. str. 

201, DL:R.
• Chłopaki Hartleya (2 na BG): Użyj 

statystyk Bandyty, str. 239, DL:R.
• Emmet „Czarne Serce” Hartley: zob. str. 

125.

Rozstrzygnięcie
Jeśli drużynie towarzyszył Agent Lavigne, 

sam widok Hartleya przebudzi na powrót 
jego wspomnienia i Lavigne rozpocznie 
pościg za bandziorem. Hartley nie chce 
zostać schwytany, ale gdy przyjdzie co do 
czego, woli być wzięty żywcem. W sejfie, 
w forcie są dokumenty stanowiące 
dowód współpracy Hartleya z Upiornymi 
Kopaczami oraz mała fortuna – $5.223.

Za pomoc w schwytaniu Hartleya 
i udowodnieniu czarnych interesów 
Upiornych Kopaczy, Lavigne zaoferuje posse 
udział w nagrodzie ($1.000 dla wszystkich 
BG) i wspomni o nich swym przełożonym 
z Agencji.

Pakt stabilizacyjny
Miejsce: Kościec Diabła (Poziom Strachu 

4)

Przemierzając miasto, posse staje 
się mimowolnym świadkiem jednej 
z częstych kłótni Fehlera i Halpina, którą 
stara się ułagodzić burmistrz Hennessee. 
Przywódców frakcji otacza tłumek, który 
staje się coraz bardziej podniecony.

Fehler krzyczy (z lekkim niemieckim 
akcentem):

- Już przez to przechodziliśmy, panie 
Halpin! W pańskim magazynie spoczywają 
liczne przedmioty, dzięki którym moje 
projekty mogłyby mieć większą szansę 
powodzenia – młotki, gwoździe, inne 
narzędzia! Ale celowo chce pan utrudnić 
życie tym ludziom!
Sfrustrowany Fehler zwraca się do posse, 

mówiąc:
- Jesteście tu od niedawna i nie zmęczyliście 

się jego bełkotem! Wy spróbujcie go 
przekonać!

Wielka debata
Użyj zasad Debaty z Savage Worlds Patch 

2.0, jeśli wygadani BG zechcą spróbować 
przekonać tłumy. Argumentacja Halpina jest 
następująca: w pierwszej rundzie twierdzić 
będzie, że jako biznesmen ma prawo ustalać 
własne ceny. W drugiej, że on również chce 
zachować mieszczan przy życiu, rozważnie 
„racjonując” zasoby. W trzeciej rundzie zaś 
przypomni, że wiele z „planów ucieczki” 
Fehlera było w rzeczywistości szalonymi, 
nieprzemyślanymi projektami.

Halpin nie jest głupi i nie da się go łatwo 
przekonać – chyba, że w grę wchodzi coś 
naprawdę cennego. Poza tym obawia się 
stracić twarz przed własnymi zwolennikami, 
więc dąży do jak najkorzystniejszych 
warunków.

Jeśli Halpin wygra debatę (albo zremisuje), 
odejdzie ze wzgardliwym uśmieszkiem – 
i sporą częścią mieszczan. Jeśli bohaterowie 
będą nadal chcieli pomóc Fehlerowi, będą 
musieli wymyślić inny sposób na odebranie 
narzędzi skąpcowi.

Jeśli jednak bohaterowie zbiorą 5 lub 
więcej sukcesów w teście Przekonywania, 
Halpin podda się i, by ocalić twarz, zaoferuje 
Fehlerowi wszystko, czego ten potrzebuje. 
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Jeśli margines zwycięstwa to trzy lub 
cztery sukcesy, Halpin niechętnie zgodzi 
się na pomoc, ale zażąda odpowiedniej 
ilości kosztowności, by „pokryć straty” 
– przedmiotów wartych $100. Jeśli BG 
zwyciężą, mając tylko jeden lub 2 sukcesy, 
Halpin zaoferuje tylko niezbędne minimum 
i zażąda co najmniej $250 w towarach.
• Owen Halpin: Wykorzystaj statystyki 

Mieszkańca, str. 240, DL:R, dodaj 
jednak Przekonywanie k8, przewagi: 
Charyzmatyczny i Sprzedawca eliksirów, 
oraz poważną zawadę Chciwy.

Zapasy Owena
Jeśli BG uda się przekonać handlarza, 

Halpin zabierze Fehlera i posse do centrum 
miasta. Otworzy dla nich swój sklep, 
prowadząc grupę do magazynu, gdzie 
trzyma „dobre rzeczy”. W magazynie 
Halpina posse i Fehler znajdą praktycznie 
wszystko, czego potrzebują (w granicach 
rozsądku, Szeryfie – nie ma tu olbrzymich 
ilości drewna, nabojów czy broni palnej, 
maszyn piekielnych i tak dalej).

Fehler aż trzęsie się z wściekłości. 
Wrzeszczy: - A więc miałeś pan zapasy 
przez cały ten czas? - Chwytając za młotki 

i wiadra gwoździ, natychmiast rusza do 
pracy.
W tym samym czasie Halpin próbuje 

zawrzeć jakiś układ z kowbojami, mając 
nadzieję, że uda mu się od nich wyłudzić 
coś cennego, co mógłby wymienić na 
upioryt. Halpin zdobył mnemomizer 
Kramera i metodą prób i błędów odkrył, 
jak obsługiwać maszynkę. Potrzebuje teraz 
sporo upiorytu, bo dzięki mnemomizerowi 
mógłby po prostu „przekonywać” ludzi, by 
dali mu swój majątek, zamiast targować się.

Obyci bohaterowie – lub ci, którzy mają 
już jakieś doświadczenie z Agencją – 
zasługują na możliwość wykonania testu 
Spostrzegawczości w celu dostrzeżenia 
urządzenia ukrytego wraz z innymi 
osobistymi przedmiotami „o wartości 
sentymentalnej” na półce oznakowanej jako 
„Nie na sprzedaż”,.

Nieposkromiona chciwość Halpina 
oznacza, że jeśli zdobędzie upioryt, bez 
wahania zacznie używać mnemomizera na 
mieszczanach i na samej posse. Po krótkim 
czasie posse będzie musiała rozprawić 
się z chciwym potworem, którego sama 
stworzyła – a który może już mieć całą ich 
broń ukrytą z powrotem w magazynie…
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Zawady: Ciekawski, Chciwy, Wredny, 
Zobowiązanie (Stworzyć własne 
dziedzictwo).
Psychozy: Demencja, Dziwactwo, Paranoja.
Przewagi: Charakterny, Charyzmatyczny, 
McGyver, Nowa moc (x3), Obrzydliwie 
bogaty, Opanowany, Pomysłowy 
Dobromir, Punkty mocy (x2), Szczęściarz, 
Uczony (Biologia, Fizyka), Zdolności 
nadprzyrodzone (Niesamowita nauka), 
Złota rączka.
Moce: Pancerz (Niesamowity Usprawniony 
Człowiek), pocisk (Elektryczne Działo), 
przyspieszenie (Autonomiczna Maszyna 
Krocząca), wir mocy (Pogodowa Maszyna); 
punkty mocy: 30
Sprzęt: Monokl, zestaw narzędzi.

Emmet „Czarne serce” 
Hartley

Hartley od jakiegoś czasu przebywa 
w okolicach Kośćca Diabła. Choć ma już 
niemal czterdziestkę na karku, nadal 
jest wrednym hombre. Pośredni kontakt 
z upiorytem nieco go osłabił, ale nadal 
jest niezłym strzelcem. Utrzymuje swych 
bandytów w ryzach groźbami i od czasu do 
czasu kulami.
Cechy: Duch k10, Siła k8, Spryt k10, Wigor 
k10, Zręczność k8
Umiejętności: Jeździectwo k8, 
Przekonywanie k6, Spostrzegawczość k10, 
Strzelanie k10, Walka k8, Wiedza (Kościec 
Diabła) k6, Wiedza (Strategia) k12
Charyzma: 0; Hart: 5; Tempo: 6; Obrona: 6; 
Wytrzymałość: 7
Zawady: Krwiożerczy, Ostrożny, Wróg 
(drobna: Hubert Lavigne), Chciwy, Wredny, 
Poszukiwany (poważna).
Przewagi: Deszcz ołowiu, Do szturmu!, 
Dobywanie, Pewna ręka, Reputacja (zła), 
Sokole oko, Szybkie ładowanie, Twardziel, 
Unik, Zaprawiony w walce
Sprzęt: Colt Frontier (Zasięg: 12/24/48, Obr.: 
2k6, SzS: 1, Strzały: 6, PP: 1), nóż (Si+k4).

Ezra „Sokole oko” Fessler
Ezra nie został skażony w wyniku 

zaprzedania się swej szwagierki Mścicielom 
– ale to dlatego, że już zanim go poznała 
był wrednym sukinsynem. To tylko 
kwestia czasu, zanim z ambiwalentnego 
pomagiera przemieni się w przeklętego 
wspólnika. Osiągnął swoje umiejętności 
w klasyczny sposób – dzięki ciężkiej pracy, 
doświadczeniu i ciągłemu sięganiu poza 
swe możliwości.
Cechy: Duch k10, Siła k6, Spryt k8, Wigor k8, 
Zręczność k10
Umiejętności: Hazard k8, Jaja k10, 
Jeździectwo k10, Przekonywanie k10, 
Skradanie k10, Spostrzegawczość k8, 
Strzelanie k10, Tropienie k8, Walka k8, 
Wiedza (Prawo) k6, Zastraszanie k12.
Charyzma: 0; Hart: 5; Tempo: 6; Obrona: 6; 
Wytrzymałość: 6
Zawady: Arogancki, Chojrak, Wredny, 
Mściwy (drobna).
Przewagi: Baczność, Błyskawiczny unik, 
Charakterny, Dobywanie, Szczęściarz, 
Szybkie ładowanie, Twardziel, Ukochana 
broń (Rewolwery Colt Navy), Ulewa ołowiu, 
W samo południe, Wyjątkowo opanowany,
Sprzęt: Dwa zmodyfi kowane rewolwery 
Colt Navy (Zasięg: 12/24/48, Obr.: 2k6+1, 
SzS: 1, Strzały: 6, PP: 1), nóż Bowie (Si+k4, 
PP 1).

Jory Helgramme
Rosła postać tego Duńczyka w połączeniu 

z krótkimi blond włosami tworzy wrażenie, 
że niegdyś był żołnierzem. Choć ogranicza 
to jego możliwości, to jednak kulejący krok 
tylko sprawia, że wygląda na groźniejszego, 
gdy kuśtyka opierając się ciężko o laskę. Jego 
twarz naznaczają drobne blizny i plamy, 
brakuje mu też części lewego ucha.

Helgramme niegdyś był sławnym 
łowcą potworów. Zetknął się jednak 
z nieprzyjaznymi – i nienaturalnymi – 
stworami w katakumbach pod Istambułem. 
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