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Jednostrzałówka Savage Worlds autorstwa Umberto Pignatelliego

Marzenie filantropa
zacji i automatyzacji pracy. Jednak Faktory-27
nie jest gotowa na taką zmianę. W odpowiedzi
na niespotykane innowacje Cyberksięcia, powstała podstępna sekta luddystów - niszczycieli nowoczesnej technologii. Twierdzą, że walczą
o prawa Proletariuszy, jednak w rzeczywistości
wielbią boga po stokroć gorszego od wszelkiej
techniki.

Faktory-27 to dawno skolonizowany świat przemysłowy: olbrzymia fabryka oparta o sztywne
społeczeństwo kastowe, którego głową jest Cyberksiążę, właściciel planety. Olon, obecny Cyberksiążę, jest bardzo dobrze wykształconym i
postępowym młodzieńcem. Postanowił poprawić los Proletariuszy, członków najniższej kasty, za pomocą prostego rozwiązania: mechani-

Prośba o pomoc
miejscu planety. Trzy dni temu nie wrócił do
swojej sypialni. Deckard jest bardzo zmartwiony. Nie chce zlecić śledztwa Książęcej Straży, w
obawie o życie Olona. Zamiast tego prosi bohaterów, by zinfiltrowali fabrykę przebrani za Proletariuszy, dołączyli do grupy roboczej Olona i
by odkryli, co przytrafiło się księciu.

Jeden z bohaterów był przyjacielem Cyberksięcia, jeszcze zanim ten objął tron. To właśnie z
nim skontaktuje się Deckard, osobisty służący
władcy. Jego Wysokość, niezadowolony z niewielkich sukcesów swych reform, zdecydował
się samemu spróbować nowego życia Proletariuszy: w przebraniu zwykłego robotnika dołączył
do grupy roboczej w Wielkiej Hucie, najgorszym

Przed pracą
terowie włamią się do pokoju Olona, automatycznie dostrzegą ich Luddyści.
Biblioteka Proletariuszy. To jedna z innowacji Olona. Wewnątrz mieszczą się proste
terminale wyposażone w programy edukacyjne. Oprócz Su, bibliotekarki, pokój jest pusty,
ponieważ żaden Proletariusz nie interesuje się
zbiorami. Su powie bohaterom, że jeszcze parę
tygodni temu było inaczej. Jeśli BG wykonają udany test Przekonywania, mogą wycisnąć
z bibliotekarki dodatkowe informacje - ktoś
rozpowiada, że reformy Cyberksięcia są bluźnierstwem i zniszczą styl życia prostych ludzi.
Tożsamość agitatorów jest nieznana, ale jest ich

Ubrani w zwykłe kombinezony Proletariuszy
bohaterowie dotrą do Wielkiej Huty na godzinę przed rozpoczęciem zmiany. Będą mogli obejrzeć własne sypialnie, stołówkę, oraz bibliotekę.
Sypialnia Olona. To mały pokój, chroniony zamkiem. Można go z łatwością otworzyć
(+2 do testu). Wewnątrz mieści się łóżko, toaleta i mały stół; nic ciekawego. Ale, jeśli BG wykonają test Spostrzegawczości -2, dostrzegą, że
ktoś wyskrobał na drzwiach symbol: pęknięte
koło zębate. By zrozumieć jego znaczenie należy wykonać test Wiedzy (Historii) z karą -4, lub
sprawdzić w bibliotece (patrz niżej). Gdy boha-
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wmieszają się w tłum (udany test Przekonywania), dowiedzą się, że od czasu wprowadzenia
„reform” księcia przydarzyło się wiele wypadków, i że właśnie jego się o nie obwinia. Rozpytywanie o „zaginionego nowego”, czyli Olona,
nie jest dobrym pomysłem – bohaterowie nie
zyskają nowej wiedzy, a zauważą ich Luddyści
(patrz niżej).

wielu. Jeśli BG skorzystają z biblioteki, by rozszyfrować znaczenie tajemniczego symbolu z
sypialni Olona, i powiedzie im się test Wyszukiwania, dowiedzą się, że to symbol Luddystów starożytnej sekty, oddającej się niszczeniu technologii.
Stołówka. W tym pomieszczeniu Proletariusze mogą posilić się przed pracą. Jeśli BG

Do roboty, chłopy
wykonać test Zręczności. Luddyści będą próbowali zwabić bohaterów do jamy.
Ponieważ wszędzie pełno jest hałaśliwej
maszynerii, nikt nie zwróci uwagi na walkę.
Kultyści Luddystów (1/BG +1)
Niech pochłonie was ogień! Gdy BG
rozprawią się już z kultystami, pojawi się
prawdziwe niebezpieczeństwo. Bohaterowie dostrzegą zakapturzonego mężczyznę,
wychodzącego zza drzwi ukrytych obok panelu kontrolującego kadzie z roztopionym
metalem. Przybysz operuje komputerem,
urządzenie zaczyna trzeszczeć, sypać iskrami
i psuć się: wielkie, zautomatyzowane kadzie
zamiast wylać zawartość w odpowiednim
miejscu, rozlewają płynny metal w obszarze
pracy! Hutę zalewają tysiące litrów płynnej
stali!
Bohaterowie muszą natychmiast uciekać, by uniknąć strasznej śmierci. Wykorzystaj zasady Pościgu. Każda miara długości to
5 cali na stole. Drużyna jest w średniej odległości (3 miary) od czoła fali metalu. BG
uciekają, używając Zręczności - efektywna
Zręczność metalu wynosi k6. Każdy, kogo
doścignie ogień, otrzyma 2k8 obrażeń. Przeszkody w tej scenie nie zadają obrażeń, ale
powodują karę -2 do testu Zręczności.

Syrena wezwie Proletariuszy (w tym bohaterów) do pracy. Praca w Hucie jest bardzo
ciężka, a powietrze rozgrzane. Każdy BG
musi wykonać test Wigoru +2 albo otrzyma
poziom Wyczerpania, który będzie mógł odzyskać dopiero po opuszczeniu Huty.
Dzięki mechanizacji, podstawowym zadaniem Proletariusza jest po prostu sprawdzanie, czy zautomatyzowane systemy poprawnie funkcjonują.
Atak Luddystów! Jeśli bohaterowie zostali
zauważeni, Luddyści zastawią na nich pułapkę. Pobliski pracownik zaczyna wrzeszczeć,
jakby ręka wkręciła mu się w tryby. Gdy BG
podbiegną, by mu pomóc, wyciągnie ukryty
palnik gazowy (Odległość 2, Obrażenia 2k8)
i zaatakuje drużynę. W międzyczasie, inni
Luddyści wybiegną z kryjówek i dołączą do
walki. BG są zaskoczeni.
Obszar walki to korytarz między maszynami, 12’’ na 4’’. BG znajdują się w samym środku, w zwarciu z Luddystą uzbrojonym w palnik.
Inne zbiry wybiegną z obu końców korytarza.
Na północnym końcu znajduje się dźwignia –
gdy za nią pociągnąć, w 6’’ dalej otworzy się
jama zsypu o wymiarach 4’’ na 4’’. Wszystkie
postaci na tym obszarze muszą zdać test Zręczności, albo wpadną wewnątrz, odnosząc 2k6
obrażeń. By wydostać się z jamy należy również
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Kult Luddystów
Opony wewnątrz zaczną płonąć, a bohaterowie
usłyszą przerażony krzyk. Dopiero teraz BG mogą
dostrzec, że do piersi figury przywiązano nagiego
mężczyznę. To Cyberksiążę Olon!
BG muszą uratować księcia przed straszną
śmiercią. Gdy jednak ruszą do ataku, kapłan wezwie Gorejącego. Wówczas posąg ożyje i, otoczony płomieniami, zaatakuje bohaterów!
Na końcu każdej rundy po trzeciej, posąg
otrzyma automatycznie 1 Ranę. W rundzie piątej
zostanie całkiem zniszczony – jeśli Olon nie odzyska do tego czasu wolności, spłonie żywcem.
Uwolnienie Cyberksięcia wymaga udanego trafienia (-4) w krępujące go łańcuchy (Wytrzymałość 7).
Luddyści (1/BG)
Posąg Gorejącego (F)
Kapłan Luddystów (F)

BG w końcu wespną się na bezpieczną platformę.
Poniżej szaleją płomienie, a ludzie uciekają w panice. Właśnie wtedy drużyna zauważy, że zakapturzony, który rozpętał cały ten bajzel, wraca, korzystając z tego samego sekretnego przejścia, co
poprzednio. Otwarcie tajemnych drzwi wymaga
testu Włamywania lub Sprytu -2. Śledzenie terrorysty nie jest trudne – przejście jest zakurzone i
wyraźnie widać w nim ślady. Bohaterowie schodzą na niższe, starsze poziomy fabryki.
Podróż kończy się w wielkiej sali. Wielu zakapturzonych kultystów modli się do metalowego
bożka, ogromnego posągu ze złomowanych serwomechanizmów i starych opon. Kapłan, długobrody szaleniec wrzeszczy wniebogłosy:
„Nadchodzą czasy wypełnienia! Nasz władca, Gorejący, wyzwoli Proletariuszy od niewolnictwa maszyn! Panie nasz, przyjmij ofiarę!”
Następnie rzuci pochodnię pod nogi bożka.

Po walce
pokonany, a jego wyznawcy czają się na niższych
poziomach Faktory-27...albo nawet na innych
planetach galaktyki?

Kultyści to fanatycy; będą walczyć do śmierci. Jeśli bohaterowie uratują Olona, będzie bardzo
wdzięczny i okaże się cennym oraz hojnym sprzymierzeńcem. A może kult nie został ostatecznie

Luddyści
Proletariusze. Ich umysły spaczył demoniczny
dotyk Gorejącego.
Cechy: Zręczność k6, Spryt k4, Duch k6, Siła
k6, Wigor d6
Umiejętności: Spostrzegawczość k4, Skradanie
k6, Walka k8
Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6 (1);
Sprzęt: Ciężki kombinezon (+1), sztylet
(Si+k4), łom (Si+k6).
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Posąg Gorejącego
Wydaje się prymitywną statuą zbudowaną
z mechanicznych części i wypełnioną gumą,
jednak w rzeczywistości drzemie w nim demoniczna esencja boga Luddystów.
Cechy: Zręczność k4, Spryt k6 (Z), Duch k6,
Siła k12+3, Wigor k10
Umiejętności: Walka k8
Tempo: 5; Obrona: 5; Wytrzymałość: 12;
Cechy specjalne
Konstrukt: +2 Wytrzymałości, +2 do wyjścia

z Szoku. Odporny na trucizny i strzały mierzone.
Brak modyfikatorów za Rany.
Uderzenie: Si+k4
Rozmiar +3: Potwór mierzy ponad 3 metry.
Aura ognia: Od rundy trzeciej, każda postać w
zasięgu 3 cali od posągu odnosi 1k10 obrażeń, gdy
Gorejący kończy swoją turę działać.

Baku, Kapłan Luddystów
Kultysta mrocznych bogów.
Cechy: Zręczność k8, Spryt k8, Duch k8, Siła
k18, Wigor k8
Umiejętności: Walka k8, Spostrzegawczość k6,
Skradanie k6, Rzucanie k6, Wiara k8.
Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6(1);
Przewagi: Zdolności Nadprzyrodzone: Wiara,
Baczność! Do szturmu!.
Moce [15 pm]: Pancerz (ognista aura), pocisk
(masa metalowych części), odbicie (tarcza ochronna).
Sprzęt: Kombinezon roboczy (+1), przeklęty
sztylet (Si+d6).
Cechy specjalne:
Dar Luddystów: Użycie każdego
urządzenia technicznego w zasięgu 5” od kapłana
(w tym broni energetycznej i plazmowej) skutkuje
krytyczną porażką przy wyniku 1-2 na kości
umiejętności.
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