MIASTO DUCHÓW
Przygoda do Deadlands: Reloaded, autorstwa Piotra Korysia

Słońce chyli się właśnie nad horyzontem, a posse zbliżająca się
właśnie do ponurego, wymarłego miasteczka, które – jak na ironię
– nazywa się Prosperity. Nagle martwą ciszę zakłóca mrożący krew
w żyłach krzyk agonii.

i spoczął w płytkim grobie, a o całej sprawie przestało się mówić.
Minęły jednak dwa miesiące i jednego z morderców znaleziono
martwym – umarł ze strachu, a po jego ciele pełzały mrówki. Kiedy
kolejni dranie zaczęli umierać, mieszkańcy Prosperity uznali, że
miasto jest przeklęte i wynieśli się gdzie pieprz rośnie, pozostawiając miejsce mrówkom.

PASKUDNA HISTORIA
MIASTECZKO

Na Dziwnym Zachodzie życie jest tanie. Ludzie strzelają do siebie,
gdy poróżni ich kolejność porannego korzystania z łazienki albo
jeśli nie potrafią rozstrzygnąć, czy buty należy smarować sadłem. Prosperity jest miastem duchów nie tylko z nazwy – nawiedzają
A kiedy piękna córka sklepikarza, Jessica Heathridge, zakochała je upiory Kita Hardinga, jego ukochanej i wszystkich zabitych
się w wędrowcu nazwiskiem Kit Harding, wielu zawiedzionych uczestników linczu. Kit potrafi przemieszczać się po całym obszamężczyzn poczuło się bardzo dotkniętych. A nie byli osobami, rze miasta, a pozostali uwięzieni są w obrębie poszczególnych
z którymi można pogrywać.
budynków. Podczas badania miasteczka posse może zatem odkryć,
co następuje:
Gdy przyszli go powiesić, Harding postanowił drogo sprzedać
skórę. Bronił się i trzech napastników wyciągnęło kopyta na miej- Sklep: To miejsce nawiedza Jessica Heathridge, która wie doskoscu, a stary Heathridge został śmiertelnie ranny. Pozostali rozbroili nale, że jedynym sposobem na odesłanie duchów w niebyt jest
jednak Kita, ciężko pobili i zakopali żywcem w mrowisku.
odnalezienie szczątków Kita Hardinga i pochowanie ich w poświęconej ziemi. To właśnie jej wrzask posse słyszy, wjeżdżając do
Biedak umierał wiele dni, a jego krzyki nie pozwalały Prosperity miasta. Dziewczyna próbuje zwrócić uwagę bohaterów krzycząc,
zasnąć. Ale nikt nie przyszedł go ocalić, bo pilnujący go kaci rzą- błyskając światłem i robiąc zamieszanie. Jest też jedynym widmem,
dzili miasteczkiem żelazną ręką. Jessica Heathridge z rozpaczy które nie zaatakuje posse – zamiast tego próbuje zwrócić jej uwagę
wpakowała kulę w swoją śliczną główkę. W końcu, Kit umarł na luźną deskę w podłodze (ciskając na nią różne rzeczy), pod którą
ukryty jest dziennik Jessiki. Jego
ostatnie strony opisują dokładnie koleje nieszczęśliwej miłości,
a ostatni wpis obwieszcza, że
dziewczyna postanowiła skończyć
ze sobą.
Kościół: Choć nie ma tu nic
naprawdę strasznego, miejsce
wygląda dość upiornie. Wiele
grobów wydaje się niedawno rozkopanych i opróżnionych.
Mrowisko: W centrum miasta,
zaraz obok studni, znajduje się
ogromne mrowisko, obok którego
pojawia się upiór Kita Hardinga,
gotów zaatakować każdego, kto
się zbliży.
Biuro telegrafu, biuro szeryfa,
saloon, stajnia: W każdym
z tych miejsc pokutuje jedna
ofiara Hardinga. Za ż ycia
wszyscy byli źli i niebezpieczni,
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a po śmierci wcale im się nie poprawiło. Każdy zrobi, co w jego
mocy, by zabić intruzów.

Upiór Kita Hardinga

Stare drzewo: Stary, sękaty i powykręcany dąb pochyla się nad
nieoznaczonym grobem Kita Hardinga. Czas zatarł wszelkie
ślady mogiły, a korzenie drzewa oplotły kości nieszczęśnika – by
uwolnić ciało, trzeba je wyciąć (mają Wytrzymałość 8). Upiór
zrobi wszystko, by nie dopuścić do pogrzebania swych doczesnych szczątków na cmentarzu, ale gdy już do tego dojdzie,
każda mrówka w miasteczku zginie, wybuchnąwszy nieziemskim płomieniem.

Upiór nawiedza mrowisko, w którym poniósł tak okrutną śmierć. Potrafi
zmusić mrówki, by utworzyły dla niego mniej więcej humanoidalne
ciało, w którym poluje na osoby przypadkowo goszczące w miasteczku.
Próbuje zabić każdego, kto postawi stopę w Prosperity, zwiększając
w ten sposób lokalną populację duchów. Może przemieszczać się po
całym obszarze miasta, ale nie wchodzi zwykle do nawiedzanych budynków, ponieważ widma natychmiast go atakując, porzucając inne ofiary.

Cechy: Duch k10, Siła k6, Spryt k6, Wigor k6, Zręczność k6
Umiejętności: Skradanie k12, Spostrzegawczość k10, Walka k6,
Zastraszanie k12
Tempo: 6”; Obrona: 7; Wytrzymałość: 7
Zdolności specjalne:
Kiedy posse dopełni pochówku, wszystkie widma w miasteczku
• Błyskawiczny refleks: Potwór wymienia kartę akcji mniejprzepadną – i stanie się po prostu kolejnym opuszczonym,
szą i równą 5.
wymarłym zbiorowiskiem rozsypujących się budynków, jakich
• Nietykalny: Jeżeli Kit zostanie zniszczony, w 3 rundy późwiele na bezkresnych pustkowiach Dziwnego Zachodu.
niej mrówki uformują w gnieździe nowe ciało. Jedynym
sposobem zniszczenia upiora jest pogrzebanie jego szczątków w poświęconej ziemi.
• Nieumarły: +2 do Wytrzymałości i testów wychodzenia z
Szoku; strzały mierzone nie zadają dodatkowych obrażeń;
strzały, kule i broń kłujące zadaje połowę obrażeń; ignoruje
kary od Ran; odporny na choroby i trucizny.
• Podział: Kit potrafi oddzielić część swojego „ciała”, która
staje się niezależnym rojem (wielkości Małego Wzornika
Wybuchu). Wytrzymałość takiego roju wynosi 5 – użyj
współczynników roju. Każdy wydzielony w ten sposób rój
zmniejsza Wytrzymałość Kita o 1.
• Setki mrówek: Mrówcze ciało upiora rozdziela się w miejscu trafienia, przepuszczając broń: +2 do Obrony.
• Strach -2: Upiór wygląda naprawdę makabrycznie.
• Zamaszyste cięcie: Kit atakuje wszystkich pobliskich wrogów z karą -2.
• Żądlące pięści: Atakując dotkniętem Kit zadaje 2k4
obrażeń.

PO WSZYSTKIM

Duchy
Uwięzione w budynkach miasteczka duchy ofiar Hardinga pałają żądzą
zemsty. Za życia byli paskudni, a okropna śmierć nie poprawiła im charakterów, więc gdy posse wpadnie im w bezcielesne ręce, bez wahania
rozładują frustrację.

Cechy: Duch k10, Siła k6, Spryt k6, Wigor k6, Zręczność k6
Umiejętności: Rzucanie k8, Skradanie k12, Spostrzegawczość
k10, Walka k6, Zastraszanie k10.
Tempo: 8”; Obrona: 5; Wytrzymałość: 5
Zdolności specjalne:
• Bezcielesny: Duchy nie mają ciała i można je zranić wyłącznie magią.
• Grobowy chłód: Duch, który dotknie ofiary, zadaje jej 2k6
niegroźnych obrażeń, przed którymi chroni tylko magiczny
pancerz.
• Nietykalny: Nawet jeżeli jakiś cudem pokona się ducha,
powróci następnej nocy. Nie zniszczy ich nic, prócz pochowania szczątków Kita Hardinga w poświęconej ziemi.
• Strach -1: Gdy jakiś duch już się ukaże, świadkowie nawiedzenia testują Jaja -1.
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