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TIXA 

Scenariusz do Neuroshimy  
 

Wstęp  
Opisywany scenariusz przeznaczony jest dla 3-5 graczy. Akcja przygody dzieje się w świecie gry 

Neuroshima, a przeznaczona jest do prowadzenia w kolorze chromu z dodatkiem rtęci. Chrom to 

codzienna walka o władzę oraz gamble  - bez myślenia o świecie sprzed wojny. Rtęć to strach i 

zgroza.  
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Streszczenie 
Postacie graczy po doprowadzeniu więźnia politycznego z NY dostają od naczelnika więzienia Tixa 

zlecenie. Jest to zadanie infiltracji środowiska więźniów w celu odkrycia źródła wycieku informacji na 

zewnątrz. Otrzymują też konkurencyjną ofertę od zastępcy - źródło należy zabić, nie informując 

naczelnika. Po trafieniu na blok BG na różne sposoby - poprzez hazard, przysługi, groźby - starają się 

dostać do kuriera. Gdy im się to udaje, dowiadują się, że w działanie na bloku zamieszany jest 

Moloch. W finale w zakładzie wybucha bunt połączony z zamachem stanu. Od działań graczy zależy, 

czy innym więźniom uda się uciec i zniszczyć Tixę. 

  

1.Tło 
 

Postacie 
Gdy przygoda jest wstępem do kampanii albo pojedynczym scenariuszem, warto stworzyć postacie 

pasujące zdolnościami do scenariusza np. gladiatora, cwaniaczka z Vegas, zaangażowanego w 

politykę mieszkańca NY, łowcę maszyn. Gdy sesja jest częścią dłuższej kampanii, zachęć graczy do 

minimalnego inwestowania w umiejętności walki wręcz oraz zdolności społeczne lub obserwuj, jak 

ich potężni wojownicy po zabraniu pancerzy, karabinów i granatów stają się bezbronni.  

 

Inspiracje 
O życiu więziennym powstało dużo filmów, w tym dokumentalnych (np. seria Najcięższe Więzienie w 

Stanach dostępna w serwisie youtube.com) oraz fabularnych (np. świetny Głód). Walki  MMA można 

obejrzeć na serwisie youtube.com. Gale UFC czy KSW są świetną inspiracją oraz przeglądem 

możliwych zagrań.  

  

Tixa 
Wydawałoby się, że z upadkiem cywilizacji znikną całkowicie klasyczne duże więzienia - łatwiej jest 

kogoś powiesić, niż utrzymywać w celi, a poza tym sprawa kary jest zwykle problemem lokalnego 

szeryfa, który sam musi sobie radzić. Teraz budynki zakładów penitencjarnych to raczej fortece – 

takie jak chociażby słynny Bastion. W przypadku Prywatnego Zakładu Penitencjarnego Intelsecure 

sytuacja była podobna: po ucieczce więźniów pozostali przy życiu strażnicy zgromadzili się tutaj wraz 

z rodzinami i zarządem Intelsecure. Utworzona wówczas niewielka społeczność po ogołoceniu 

okolicy i kilku epidemiach stanęła przed widmem zagłady. Wtedy też do władzy doszedł J. T Snyder: 

zorganizował niewielką firmę zajmującą się ochroną w NY, składającą się z byłych strażników,  

następnie usamodzielnił zakład i przywrócił mu jego dawne zastosowanie.  



Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś utrzymywanie takiej instytucji było kosztowne. Teraz nie ma takiego 

problemu: Tixa opłaca się sama, ba! - jest świetnym interesem, a jej szef znaczy tyle samo, co wódz 

dużego plemienia czerwonych czy dyktator miasteczka. Jak to działa?   

 

Zwykli więźniowie 

W kilku miejscach wciąż wierzy się w wartości starego USA - podobno chroni to przed zdziczeniem. 

Jeśli mieszkańcy takiej wioski nie chcą mieć złodzieja albo mordercy na swoim utrzymaniu, płacą 

niewielką sumę lokalnym przedstawicielom pana J.T  Snydera i pozbywają  się problemu na 10-15 lat. 

Skazany trafia do kopalni lub na pole i przez okres kary Tixa dysponuje niewolnikiem. Za dodatkową 

niewielką opłatą po cichu można zwiększyć karę do dożywocia (nie chcesz, aby człowiek, którego 

pomówiłeś o kradzież krowy, wrócił do wioski). Kluczem do uniknięcia zamieszek oraz stworzenia 

rentownego systemu jest doskonały system analizy psychologicznej i społecznej. James Kapitzky - 

doskonały psycholog wsparty wciąż ulepszanymi urządzeniami analizującymi (zakładasz taki hełm z 

elektrodami i po kilku minutach wiesz, że cichy i spokojny chłopak z pewnością będzie okładał pałą 

buntujących się więźniów, jeśli tylko dasz mu mundur i pozwolisz się czuć ważnym) - potrafi 

przydzielać funkcje tak, aby to działało. Jeśli skazany coś potrafi (np. naprawiać bojlery lub leczyć), to 

nie będzie miał takiego strasznego życia. Także jeśli zostanie zakwalifikowany jako strażnik, jego 

codzienność nie będzie odbiegać od standardów ludzi wolnych. Niemniej na pospolitych przestępcach 

dobrze się nie zarabia.  

 

Więźniowie typu VIP 

Łatwo zabijać konkurentów w dużej rozgrywce politycznej – tyle że jako męczennicy mogą 

przysłużyć się wyznawanej idei lepiej niż za życia. Zwykle też niebezpiecznie jest przetrzymywać ich 

niedaleko zwolenników, ryzyko odbicia jest zbyt duże. Ważnym osobom (i ich więźniom) z pomocą 

przychodzi placówka J.T. Snydera. Kluczem do sukcesu jest reputacja: nie można go przekupić 

stwierdzeniem Zapłacę podwójnie, a Tixa to prawdziwa twierdza - nie do zdobycia bez armii. Z tej 

przyczyny w więzieniu znaleźli się baronowie z FA, popularny pułkownik Posterunku, polityk z NY 

oraz gangster z Vegas.  Przeciwnicy płacą za utrzymanie więźniów, natomiast sami osadzeni płacą 

dodatkowo za możliwość przebywania z nimi ochroniarzy i sług. Dlatego też ważni więźniowie mają 

do odsiadki specjalny blok D.  

 

Budowa i funkcjonowanie 

Tixa z daleka wygląda jak parodia średniowiecznej twierdzy. Otaczają ją pola kukurydzy oraz rzadkie 

zabudowania: lokalni farmerzy korzystający z ochrony oraz punkt handlowy. Sam kompleks otoczony 

jest polem minowym oraz betonowym murem.  



Wnętrze Tixy podzielone jest na cztery rozgraniczone zasiekami strefy.  

Blok A: największa ze stref, obejmuje dziedziniec oraz budynki gospodarcze, które stanowią strefę 

pracy. Na dziedzińcu wykopany jest tunel prowadzący do prostej kopalni silnie zanieczyszczonego 

węgla. Tutaj gromadzony złom jest przetapiany w prymitywnym piecu. Oprócz tego stoi tu kilka 

warsztatów, w tym słynny zakład produkujący "Snydery": prymitywne pistolety maszynowe 

przypominające konstrukcją radzieckie pepesze (oczywiście amunicję do nich produkuje się poza 

zakładem w NY). Tutaj znajdują się też magazyny i kuchnia.   

Blok B: dom dla zwykłych więźniów, przypomina blok z wielkiej płyty. W środku znajduje się 10 

kilkunastoosobowych cel - obecnie wyroki odsiaduje około 160 osób. Tutaj "plebsy" spędzają wolny 

czas. Więźniowie podzieleni są na brygady dowodzone przez "kapo" - jedne zajmują się obsługą 

pieca, inne warsztatami. Oprócz strażników porządku strzeże tutaj kilka kamer. W razie potrzeby cele 

mogą zostać automatycznie zamknięte i wypełnione gazem łzawiącym.    

Blok C: budynki skupione wokół bramy, zajęte są przez personel i ich rodziny. Blok C ma również 

połączenie z murami i wieżami strażniczymi. Tutaj też przyjmowani są więźniowie - na terenie bloku 

C znajduje się kilka izolatek: niewielkich wygłuszonych "trumien" przeznaczonych  do kwarantanny 

albo karania nieposłusznych. Zakład pilnowany jest przez 20 strażników, dodatkowo dysponuje 

lekarzem i kilkoma technikami.  

 

Blok D 
Blok składa się z pojedynczego jednopiętrowego budynku. Na parterze znajdują się hol, teren wspólny 

oraz łaźnia. Na zewnątrz jest niewielki dziedziniec, na którym znajduje się kilka stolików oraz 

niewielkie boisko do kosza w razie potrzeby zamieniane na ring. Łaźnia to specyficzne terytorium, 

przez większość czasu zajęte na wyłączność przez którąś z grup. Na piętrze znajdują się cele - każda z 

grup zajmuje jedną, wyjątkiem są nowojorczycy, którzy dysponują dwiema celami. Z budynku jest 

jedno wyjście chronione podwójnym systemem krat. Podobnie jak w bloku B budynek jest 

nadzorowany kamerami i w razie potrzeby może być zagazowany.  

 

Życie codzienne w bloku D 
Odsiadka w bloku specjalnym znacznie odbiega od tej w zwyczajnym więzieniu. Oczywiście jest 

poranny apel, zakaz posiadania broni (no, za kilka gambli strażnik nie zauważy tego brzeszczota) i 

grypsowania. Nie trzeba jednak pracować, jedzenie donoszą więźniowie z bloku C.  

 

Rozrywka i przemoc 
Tixa to prawdziwy kocioł kulturowy - na niewielkiej przestrzeni muszą egzystować ze sobą różne 

grupy. Do najpopularniejszych rozrywek zaliczane są koszykówka oraz turnieje walki. Do tego 

hazard: obstawianie meczów, poker. Pomimo dosyć dużej swobody zamknięcie sprzyja spięciom i 



rywalizacji. Od dostępu do łaźni, przez handel informacjami i wpływami, po zwykłe, "przypadkowe" 

ataki agresji. Zwykle szefowie grup kończą je ugodą lub pojedynkiem swoich "czempionów" na pięści 

albo improwizowaną broń białą.   

 

Informacje 
Wszyscy wiedzą, że grypsowania nie można zatrzymać, rozsądny naczelnik stara się po prostu mieć to 

zjawisko pod kontrolą. Najważniejsi osadzeni pomimo zamknięcia wciąż sterują swoimi podwładnymi 

- za opłatą można skontaktować się ze światem zewnętrznym poprzez osadzonego handlarza. A ci, 

którzy go tam wsadzili, z chęcią dostaną kopię korespondencji, choćby zaszyfrowaną (gamble znów 

lecą do kieszeni kierownika). Oczywiście osadzeni chętnie zdobyliby własny kanał informacyjny. Stąd 

ciągła gra ''osadzeni kontra strażnicy''.          

 

Tajemnica bloku D 

Więzienie jest infiltrowane przez Molocha. Jest to wciąż zwiad - kilka maszyn głęboko schowanych w 

kanalizacji oraz wentylacji podsłuchuje i nagrywa więźniów oraz strażników. Wszystko to robią 

jednak bardzo dyskretnie; jedynie kilku więźniów widziało "coś", lecz ich relacje zostały 

zignorowane. Szczególnie interesujące dla elektronicznego mózgu są informacje wychodzące z bloku 

D. Dzięki przełamaniu szyfru używanego przez handlarza informacją był w stanie wyłapywać sygnały 

nadawane krótkofalówką do łącznika poza murami. Od kilku miesięcy urządzenie nazwane przez 

posterunek Igłą prowadzi badania nad metodami przejęcia kontroli. To urządzenie wielkości kota 

zawiera w sobie małą fabrykę farmaceutyczną oraz zestaw igieł i okularów do stymulacji wzrokowej 

sparaliżowanych ofiar. Dotychczasowe próby wypadły co najwyżej średnio: poddani terapiom ludzie 

popadali w szaleństwo, stawali się agresywni, paranoiczni, lecz niezdolni do wykonywania 

skomplikowanych rozkazów. Większość "wypranych" skończyła zabita przez więźniów lub personel. 

Najwyżej postawionym agentem (jeśli można to tak nazwać) jest zastępca naczelnika Rick Boniasky.  

Fakt infiltracji więzienia został wykryty przypadkowo - jedna z maszyn kurierów zepsuła się i nie 

wykasowała znajdujących się na niej danych. Dlatego też Posterunek umieścił tu pod przykrywką 

zespół mający działać dezinformacyjnie oraz śledzić rozwój wypadków. 

 

2.  Wprowadzenie 
 

2.1 Witamy w Tiksie 
Tym razem gracze pracowali jako przedstawiciele wymarłego, wydawałoby się, zawodu - konwojenta.  

Robota była prosta, przyjechali tutaj razem z większą karawaną wprost z centrum NY. W dużej 



opancerzonej furgonetce oprócz nich oraz kierowcy siedział milczący, ubrany w prosty drelich starszy 

człowiek - Tom Peters, podobno właśnie zdegradowany szef kolei. Karawana rozdziela się w punkcie 

handlowym. Ich pojazd jedzie do Tixy.   

Wprowadź graczy w pogodny nastrój. Przejazd nie był trudny, zapłacono im za trzy dni z perspektywą 

przedłużenia. Teraz tylko spokojnie zjeść, przespać się - i szybki powrót do NY. Już mogą planować, 

na co wydadzą gamble.  

 

Po przejechaniu przez bramę wjeżdżają do garażu, gdzie stoją dwa podobnie wyglądające wozy. 

Strażnicy dają im do pokwitowania papiery odbioru! Ba, są nawet ubrani w mundury i rękawiczki! 

Potem sprawnie nakładają więźniowi worek na głowę i wyprowadzają. Do graczy podchodzi jeden ze 

strażników i prosi na spotkanie z naczelnikiem więzienia. Oczywiście wcześniej muszą oddać broń; co 

najlepsze, na wszystko dostają pokwitowanie na specjalnym formularzu. Zostają też spryskani 

bezbarwnym i bezzapachowym sprayem oraz muszą chuchnąć do analizatora zagrożeń biologicznych 

obsługiwanego przez człowieka w fartuchu. Opisz to tak, aby zrobić na graczach (bo na ich postaciach 

robi na pewno) wrażenie profesjonalizmu oraz sprawnej organizacji – tak, aby na spotkaniu z 

naczelnikiem nie myśleli o zakładzie jak o osadzie łowców niewolników, ale o korporacji. W 

mijanych oknach niech widzą skoordynowaną pracę przy odbudowie.  

 

Alternatywne rozpoczęcie 

Gracze po słusznym lub niesłusznym skazaniu za kilka przewinień w jakiejś mieścinie trafiają do Tixy 

- oczywiście na blok dla zwykłych więźniów. Stamtąd wyciąga ich naczelnik z propozycją 

poprawienia swojego losu.  

 

2.2 Propozycja, którą trzeba rozważyć 
Naczelnik wita ich w swoim biurze. Tak, ma biurko, a na nim papiery. Jedyne, co różni go od 

poprzedników sprzed kilkudziesięciu lat, to kabura z ingramem i brak zamiłowania do small talków. 

Przechodzi więc od razu do rzeczy: 

Jestem John Snyder - naczelnik Tixy. Moi ludzie znają waszą reputację i dlatego was polecili. Mam 

dla was dosyć delikatne zadanie. Tam stoi blok D - oddział dla.... hmm... bogatych więźniów. Do tej 

pory wszelkie grypsy szły przez jednego związanego ze mną człowieka. Przesyłanie informacji to dosyć 

ważny składnik naszego budżetu. Jednak ktoś szmugluje informacje. Zależy mi na tym, by się 

dowiedzieć, kto to jest. 

 



John T. Snyder – naczelnik 
To doświadczony strażnik oraz dobrze sobie radzący zarządca, przez większość personelu nazywany 

za plecami "Starym". Pomimo sześciu krzyżyków na karku pozostaje energiczny i rzeczowy. Zwykle 

całe dnie spędza w biurze, wieczorami ćwiczy strzelanie. Słowem - właściwy człowiek na właściwym 

miejscu. Oczywiście gdyby zaszła potrzeba, poświęciłby graczy bez mrugnięcia okiem. Jednak prawie 

zawsze dotrzymuje umów. Jego statystyki podane są w dodatku. 

 

Plan Snydera 

Wprowadzić graczy jako świtę Toma Petersa. Jego samego mają trzymać przez kilka dni w izolatce. 

W tym czasie gracze powinni rozejrzeć się po bloku i wkupić w czyjeś łaski: ze względu na napiętą 

sytuację mogą stać się cennymi sojusznikami. Jeśli dyskretnie dowiedzą się, kto szmugluje 

informacje, mają powiadomić Snydera.  

Cena: Za samą próbę proponuje im 100 gambli od głowy w lekach, broni oraz paliwie; jeśli wykonają 

zadanie - dodatkowe 100. Oczywiście gracze mogą się targować.  

Ekwipunek: Gracze dostaną na czas pobytu "rzeczy szefa": narkotyki (w tym tornado) - 20 działek, 

kilka sztuk "improwizowanej broni ręcznej", mały laptop, ubrania, papierosy. Łącznie w walucie 

więziennej około 300 gambli (a ceny wewnątrz są 3-4 razy wyższe).  

Kontakt: Postacie graczy oczywiście nie mogą podejść do strażnika i zażądać widzenia z 

naczelnikiem podczas misji. Sygnałem do kontaktu ma być udawanie choroby: drgawki, piana z ust. 

Gdy zostaną wyprowadzeni do jednej z izolatek w bloku C, skontaktuje się z nimi naczelnik.  

 

Jeśli gracze będą mocno stawać okoniem (co w zasadzie mogą robić tylko gracze chcący udowodnić 

MG, że są w stanie zepsuć sesję), Snyder może po prostu ich zmusić. Perspektywa 10 lat w bieda-

szybie powinna im przemówić do rozsądku. Całe to wprowadzenie z gładkimi kafelkami i biurkiem 

mają uśpić graczy. Niech misja wygląda na skomplikowaną, może trochę niebezpieczną. Ale cały czas 

niech mają poczucie, że współpracując z tą sprawną instytucją, są w jakiś sposób chronieni. Im 

mocniej poczują, że nawet w obliczu klęski będą mogli po prostu dać znać klawiszowi i najwyżej 

przepadnie im premia, tym lepszy efekt osiągniemy za chwilę. 

 

Gdy już się zgodzą, odprowadza ich adiutant. Chętnie odpowie na ich pytania dotyczące bloku D i 

jego mieszkańców, wypytany poda kilka informacji o ich "szefie". Doprowadzi ich w końcu do sali 

przyjęć. Również ta rozmowa niech będzie w zasadzie rzeczowa i w jakiś sposób przyjacielska. 

Gracze dadzą się nabrać - Oho, MG wstawił go tutaj po to, aby przekazać maksymalnie dużo 

informacji – niech pogłówkują, niech głośno się zastanawiają, do kogo zagadają itd. Strażnik 

wpuszcza ich do sali i odchodzi. Będzie tam na nich czekał Rick Boniasky, zwalisty facet w czarnym 



mundurze o twarzy zawodowego boksera z pałką teleskopową w ręku. Musimy was, no, zaaresztować, 

tak na serio, nie? 

 

2.3 Propozycja nie do odrzucenia 
Tak, teraz pora, by zgasić zadowolone miny graczy. Aby zrobić to w spektakularny sposób, warto 

obejrzeć kilka scen (np. "strzyżenia") z filmu Głód.   

 

Bonisky wychodzi na chwilę, dając znać ręką graczom, aby zostali. Po chwili wraca ze strażnikami - 

oni już nie wyglądają jak ogoleni oficerowie w galowych mundurach. To draby w pancerzach z 

pałkami i podkutymi buciorami. Oprawcy. Słychać jeszcze końcówkę dialogu: Stary namówił tych 

kretynów, by cwelowali Tomowi na kontrakcie. Pokażmy debilom, że to nie ku... majówka!". I zaczyna 

się: "Rozbierać się! Szybciej! Pod ścianę! Nogi szeroko! Nie odwracaj się, śmieciu! Coś chcesz 

powiedzieć? Ręce do tyłu! 

 

Rick Boniasky – zastępca  

Metr dziewięćdziesiąt mięśni zapakowanych w czarny mundur, buciory i kamizelkę taktyczną. Całe 

życie pracował jako klawisz, to urodzony przywódca sfory, który nie stroni od czarnej roboty. W 

parze z testosteronem idzie u niego ambicja - większość posunięć Snydera uważa za bierne i zbyt 

ostrożne. Zdołał skupić wokół siebie kilku strażników z bloku D.  W wyniku farmaceutycznego 

faszerowania go nocami przez maszynę Molocha-Igłę  pogrąża się w okrucieństwie oraz coraz 

bardziej szalonych planach przejęcia władzy. Dziwne zachowanie zauważyło kilku strażników, lecz 

zrzucają to na karb ciężkich warunków. 

 

Strażnicy spinają im ręce, potem gnają gołych na golenie, lodowaty prysznic, dezynfekcję. Później 

znów do jakiejś celi na zmiękczenie - drżąc z zimna, stoją kilka godzin twarzą do ściany. Jeśli się 

poruszą, do celi wpada strażnik i pałuje ich: razy nie są na niby. Opis tych wszystkich czynności musi 

chwilę trwać. Musisz zalać graczy potokiem szybkich opisów, sprowadzić do parteru. Niech łowca - 

postrach mutantów - zrozumie, że bez pancerza, bez karabinu i planu taktycznego jest zerem. Że już 

nie są partnerem w negocjacji, że nie są kolesiami z reputacją. Teraz są ogolonymi, związanymi 

kolesiami. I nawet nie mogą mieć pretensji: przecież nie można było udawać, bo ich posiniaczone 

gęby to ich alibi. Gracze muszą poczuć, że chyba się pomylili: że na wołanie o rozmowę z 

naczelnikiem, dopóki nie wykonają misji, mogą otrzymać w najlepszym razie kopniaka; że wykonanie 

tej misji jest ich jedyną szansą na powrót. Po takiej obróbce wejdzie do nich Boniasky. Sam. I jego 

słowa wcale nie będą pocieszające:  

Stary może rządzić kloszem, ale na D rządzę JA. Dowiecie się, kto szmugluje grypsy, no nie? Macie go 

załatwić. Rozwalić jego głupi łeb. Macie trzy dni! A Staremu nie mówić nic. Będziecie chcieli mnie 



wykiwać albo nie znajdziecie go, to będzie po was, no nie? Wiecie, nawet nie będę się sam fatygował. 

Szepnę słówko chłopakom, żeście mendy i już was sami rozniosą. Wiecie, że już miesiąc temu wysłał 

podobnych. Wiecie, jak skończyli, no nie? Pilnujcie się! 

 

Potem dostają drelichy i dwie duże torby - rzeczy ich szefa. Następnie wprowadzani są do holu bloku 

D - mają spać w sali nr 5. Witajcie pod kloszem 

.  

3. Rozwinięcie 

 

3.1 Na bloku D 
Osadzeni są razem z Krottem – więziennym handlarzem - oraz jego czarnoskórymi pomocnikami 

Darnell i Jamalem (ochroniarze, którzy cały czas patrzą, czy coś nie ginie). Na podłodze i pryczach 

znajduje się kilkanaście pudeł wypełnionych fantami. Gdy znikną strażnicy, Krott przedstawi się i 

spróbuje trochę zagadać graczy. Za kilka fajek (wziętych raczej z zasady niż realnej potrzeby) on i 

jego ochroniarze mogą powiedzieć kilka rzeczy o aktualnym rozłożeniu sił w bloku.  

 

Stronnictwa: 

 

Handlarz informacją: Krott  

Czarnoskóry młodzieniec o pogodnym zwykle wyrazie twarzy. Dla niego wszystko to biznes. Wraz z 

swoimi dwoma pomocnikami organizuje handel oraz hazard na oddziale. Spory dług "wdzięczności" 

mają praktycznie wszyscy.  

 

NY: Ira Smythe  

Pani Smythe była ważną szychą w NY, podobno nawet współpracownicą Collinsa. Niestety rozegrała 

o jedną intrygę za dużo. Pomimo zesłania jest właścicielką kilkunastu zakładów w zgniłym jabłku i 

wciąż dysponuje sporymi znajomościami. Miłośniczka rywalizacji i układów: nawet w Tiksie szuka 

sojuszników i partnerów do handlowania np. narkotykami sprowadzanymi z Vegas. Taka 

postapokaliptyczna Sarah Palin. Ma największą świtę: dziesięciu ochroniarzy (z czego dwóch 

poważnie kontuzjowanych po turniejach)  i dziesięciu pomocników: doradców, sekretarzy a nawet 

fryzjera Luigiego (ulubieniec żeńskiej części personelu i osadzonych - ma osobną cele przystosowaną 

na zakład, do którego trzeba się zapisywać). 

 



Posterunek: Pułkownik Kevin Cameron  

Podobno Cameron został tu zesłany za odmowę wykonania rozkazu. Podobno postawił się kilku 

ważnym oficerom i nie posłał swoich ludzi na pewną śmierć. Towarzyszy mu czterech żołnierzy. Ich 

styl odcina się od reszty: regularnie ćwiczą i szkolą się, nawet prowadzą sobie wykłady. Większość 

szeregowców (wśród nich jest nawet dziewczyna, podobno kochanka Krotta) jest w dobrych 

kontaktach z innym, lecz jako grupa dystansują się od blokowej polityki.  

 

Vegas: Viktor Guzow  

Największa frakcja na oddziale. Viktor był przesadnie ambitny i któryś z jego szefów chciał mu 

przyciąć skrzydła, nie pozbywając się jego wiedzy. W dalszym ciągu zarządza grupą handlarzy i 

przemytników narkotyków. Sam Viktor nie sprawia imponującego wrażenia: łysiejący drobny 

mężczyzna w prostym dresie. Jest jednak bezwzględny i przebiegły. Jego słabością są kobiety - 

towarzyszą mu trzy dziwki: Dorothy, Tania i Kasumi - oraz wódka. Oprócz panienek otacza go 

sześciu ochroniarzy (najbardziej imponujący to Maddog) oraz dwóch sekretarzy stale prowadzących 

jakieś zaszyfrowane rachunki. Jeden z nich to Breeham 'Shank' Druz, radiowiec i matematyk. Z jego 

usług wyprowadzania grypsów korzystają teraz wszystkie frakcje, choć wciąż jednocześnie odbierają i 

wysyłają dezinformacje przez Krotta. Shank zwykle nie wychodzi z celi bez ochroniarza, również 

sprzęt do nadawania jest dobrze ukryty. 

 

FA: Baron Thomas Maynard i jego rodzina 

Jak sam mówi, siedzi tu za honor, ale nikt nie wie, co to oznacza. Najbardziej groteskowa grupa: 

rodzina oraz kilku służących próbujących udawać, że wciąż są bardzo ważni. Baron to otyły, sprośny 

staruch, uzależniony od hazardu oraz tornado. Ma coraz większy dług u wszystkich i lada chwila może 

mu się zdarzyć nieszczęśliwy wypadek z naostrzoną łyżeczką. Towarzyszą mu żona oraz pięciu 

"kuzynów" mających go chronić.   

 

To najbardziej improwizowana część scenariusza. Gracze muszą poczuć, że pałeczka jest po ich 

stronie. Najbardziej oczywistym pomysłem jest próba dowiedzenia się, kto szmugluje informacje, 

poprzez zdobycie zaufania najważniejszych osadzonych. Gracze również mogą próbować zupełnie 

innej opcji - ucieczki, szantażu Ricka. Jeśli wymyślą jakiś sensowny plan, daj im szansę go 

zrealizować. Nawet jeśli gracze podążą za sugestiami naczelnika, sposobów na zdobycie takiej 

informacji jest kilka. Daj im chwilę: niech pogadają, ustalą plan, poszukają informacji. 

Gdyby gracze byli zagubieni, podpowie im Krott: 

Jesteście nowi. Zapewne wasz szef, jak wypuszczą go z izolatki - nieraz siedzi się tam i miesiąc - 

będzie chciał mieć wszystko poukładane. Wiecie: "Z kim jest sztama, a z kim kosy". Trafiliście w dobry 



moment: atmosfera jest napięta, wielu starszych potrzebuje przysług. Pogadajcie z NY albo Vegas, 

może będą mieli dla was jakąś robotę.   

 

Krott przewiduje, że w najbliższym czasie w Tiksie mogą się dziać różne rzeczy... Być może graczom 

uda się dostać zlecenia od współwięźniów:  

 

Dziwki Viktora: Dorothy, kiedyś ulubiona dziwka Viktora, obecnie jest kompletnie uzależniona od 

tornado. Wie, że gracze mają ze sobą kilka działek i będzie starała się ich naciągnąć, oferując własne 

ciało albo ukradzione Viktorowi przedmioty oraz informacje. Nie zna tożsamości nowego szmuglera 

informacją, ale wie, kto go zna - Tania, najmłodsza panienka ze świty Viktora. Jeśli gracze podkablują 

ją u Viktora lub jego ludzi, ci zgotują jej straszny koniec.  

Dotarcie do Tani nie będzie proste: rzadko opuszcza celę Viktora. Ten sprzedaje ją czasem na noc 

innym VIP-om, zwłaszcza gdy po pijaku się pokłócą, jednak bezpośrednią propozycję jej "wynajęcia" 

odrzuci – co innego za przysługę albo wygranie w karty. Zdobycie możliwości pogadania w cztery 

oczy to jeszcze nie wszystko. Sama Tania to sprytna dziewczyna: jeśli wyczuje, że postaciom graczy 

zależy na informacji, będzie się domagać czegoś w zamian. Jeśli się zgodzi, zażąda kradzieży jakiegoś 

trudnego do zdobycia przedmiotu np. Biblii Iry Smith.   

  

Potrzebny zawodnik:  Zgłoszenie się bezpośrednio do NY wydaje się najprostszym rozwiązaniem: 

wszak sami mają plecy w tej samozwańczej stolicy. Ira straciła w ostatnim turnieju swojego 

zawodnika, ktoś musi zająć jego miejsce. Oczywiście nie wystawi nikogo w ciemno. Jej potencjalny 

gladiator najpierw musi coś pokazać - pobić Jamala. Musi tak to zrobić, aby wyglądało na to, że to 

czarny zaczął. Gdy się sprawdzi, może w jej imieniu startować w turnieju. W przypadku, gdy gracze 

dobrze wypadną (co najmniej finał) i sprytnie poprowadzą rozmowę – np. przekonując, że ich szef 

musi wysłać kilka informacji do NY, może im dać namiar na Shankiego 

 

Osłabienie: Drugiego dnia wszyscy w celi 5 budzą się przemęczeni oraz ze śladami igieł. Krott 

podejrzewa, że to któraś z grup próbuje ich zastraszyć. Bardzo dokładne przeszukanie (trudny test 

Percepcji) pozwoli zauważyć niewielkie ślady na kratce i w przewodzie wentylacyjnym. Jest to skutek 

działania maszyny Molocha. Ten motyw ma na celu zasianie niepewności wśród graczy. Warty 

niewiele dają: jeden ze strażników zasypia (problematyczny test Budowy wywołany gazem 

usypiającym). Gdy sesja będzie się toczyć przez wiele dni, niech gracze stają się coraz bardziej 

paranoiczni i agresywni – powodem ataku na innego więźnia może być trzymana przez niego 

strzykawka, gracze zaczną obwiniać się o zaśnięcie na warcie.   

 

Hazard: Aby uprzyjemnić sobie nudę zamknięcia, osadzeni na bloku oddają się ciągłemu hazardowi. 

Warto uwypuklić ten element. To okazja do zdobycia przysług, wkupienia się w towarzystwo, 



zdobycia dodatkowych gambli. Najlepszą metodą jest naprawdę odgrywanie. Weź na sesję karty - 

partia gry w oczko zajmuje kilkanaście sekund, a zadziała lepiej niż rzucanie kostkami, symulując grę. 

Gracie w szachy? Szybki blitz pomiędzy NPC-em (rosyjskim czempionem) a graczami o zdobycie 

kluczowej informacji będzie jak najlepsza scena akcji (oczywiście jeśli ktoś z was gra zdecydowanie 

lepiej, to nie ma sensu). Obstawiane też są walki w turnieju. Do najbardziej uzależnionych od hazardu 

zalicza się baron Maynard. Jeśli gracze zdobędą możliwość zagrania z nim (przekupienie obstawy, 

zdobycie respektu) i będą mieli szczęście (mogą też np. przyłapać go na oszustwie), może on dać im 

namiar na nowe gardło.  

 

Załatwienie klawisza:  To najbardziej ryzykowny sposób zyskania przysługi. Otrzymają ją od ludzi z 

Vegas - na początku rozmawiać z nimi będzie Maddog, dając do zrozumienia, żeby dali sobie spokój, i 

prowokując bójkę. Wtedy z wnętrza celi zachrypłym głosem woła ich Viktor. W środku, w oparach 

wódy i fajek, właśnie kończą libację.  Viktor zaprasza ich na kielicha i mówi: Chcecie się sprawdzić? 

Jest taki strażnik - Carlos, strasznie nam się wpie... A tak nie można.  Skopcie mu dupę. Porządnie, ale 

bez przesady. Wtedy będziecie zuchy, chyba nie pękacie, co? To co, na drugą nóżkę? Carlos jest 

szeregowym strażnikiem - na szczęście dla bohaterów pełni zmianę wieczorem - zwykle patrzy z 

górnych pięter. Co jakiś czas przechadza się po holu oraz wszystkich celach wraz z drugim 

strażnikiem. Są dobrze wyposażeni oraz uzbrojeni, ale także doświadczeni i czujni: nie tak łatwo 

będzie ich zaskoczyć, a tym bardziej pobić. Atak na funkcjonariusza skończy się dotkliwym pobiciem 

(choć Rick będzie uważał, aby ich nie poturbowali zanadto) oraz, co ważniejsze, konfiskatą wszelkich 

dóbr. Po udanej akcji Viktor zaproponuje im robienie u siebie albo przysługę - taką jak noc z Tanią 

albo zgoda na wystąpienie w turnieju.  

 

Trochę rtęci? 

Jeśli preferujesz grę w cięższym klimacie, możesz łatwo zaserwować go w Tiksie. Najlepiej 

zastosować wtedy alternatywne wprowadzenie graczy do sesji i zaostrzyć reguły oraz rywalizację 

więźniów. Wtedy zacznie się walka o przetrwanie, zacznie się strach. Nocą kilku pijanych strażników 

przechadza się po bloku - za graczami nikt się nie wstawi, a w walce z nimi nie mają szans. Połamana 

noga nie zrośnie się bez lekarza, a temu trzeba zapłacić, co bez pożyczki na straszny procent jest 

niemożliwe. Niech co rano budzą się otępiali i ze śladami igieł. Niech czują, jak słabną każdego dnia. 

Nawet jeśli uda się im wyjść, już nigdy nie będą tacy sami: snajper z trzęsącymi się dłońmi, 

cwaniaczek z oszpeconą twarzą.  

 

3.2 Chrzest bojowy 
Zapewne gracze będą uczestniczyć w turnieju comiesięcznym. Odbywa się on w holu i ogląda go 

właściwie cały blok D i kilku strażników.  



Same walki można przeprowadzić na dwa sposoby: mechanicznie - czyli jak zwyczajną walkę za 

pomocą reguł Neuroshimy - albo opisowo, z minimalnym wykorzystaniem kostek jako wyznacznika 

losowego. Od MG i upodobań graczy zależy, co wybiorą. 

Do turnieju dopuszczonych jest ośmiu zawodników (w tym jeden-dwóch graczy). Składa się on z 

trzech tur w systemie play off.  Walki - 2 x 5 minut - odbywają się bez broni, na liberalnych zasadach 

MMA (nie można jedynie wyrywać oczu, bić po genitaliach itd.). Więcej na temat walk w dodatku 

Gladiator.  

Sędzią jest pułkownik Cameron. Zakłady zbiera Krott. W pierwszej rundzie bohaterowie oraz 

najważniejsi zawodnicy walczą z szeregowymi ochroniarzami (wszystkie statystyki opisane są w 

dodatku). Najważniejsi gladiatorzy: 

Maddog (Vegas): Wysoki, żylasty bokser, ma szybki i twardy styl opierający się na szybkich ciosach, 

unikach i zwodach. Niezbyt dobrze radzi sobie w parterze.  

Boniasky (Tixa): Świetne warunki fizyczne oraz bardzo dobra technika zapaśnicza stawia go w 

czołówce. Zwykle stara się rzucić przeciwnika na glebę, a następnie wykończyć gradem ciosów.  

Sierż. Carl 'It' Goodman  (Posterunek): Dobrze zbudowany, uniwersalny wojownik. Potrafi zarówno 

chwytać, jak i uderzać lecz brakuje mu talentu pozostałych zawodników.  

 

W pierwszej rundzie wszyscy faworyci (w tym gracz) wygrywają. Półfinały są losowane (oponent dla 

gracza K6: 1,2 - Maddog, 3,4 - 'It' 5,6 - Boniasky). Wynik walki BN-ów jest ustalany przez MG lub 

wylosowany.  

Jeśli Boniasky przegra którąś z walk, odejdzie, klnąc siarczyście (co - jak powiedzą widzowie - nigdy 

się nie zdarzało). Jeśli któryś z graczy dobrze się sprawił, zostaje zaproszony na kończącą wieczór 

popijawę z szychami. Wszyscy tracą czujność i podejrzliwość - niech gracze wykorzystają to mądrze.  

 

3.3 Druga warstwa  
Gdy już gracze dowiedzą się, kto jest nowym "gardłem", ale zanim zdążą się zastanowić, co dalej, 

porozmawia z nimi pułkownik. Rozmowa ta musi nastąpić, gdy już gracze poukładają sobie w głowie 

wizję Tixy. Jeśli chcesz, możesz dać im dyskretne poszlaki już wcześniej, np. znajdą podłożone wśród 

swoich rzeczy radyjko, którego wcześniej nie było, gdy udadzą się w nocy za potrzebą, usłyszą 

dziwne, metaliczne dźwięki, a w łaźni znajdą nieprzytomnego więźnia z śladami igieł na karku. 

Podczas imprezy pułkownik zaprosi ich na prywatną rozmowę.  

 

Panowie, wbrew pozorom nie jestem tutaj osadzonym, lecz przeprowadzam operacje specjalną. 

Obecnie niemal pewne jest, że Tixa została zinfiltrowana przez siły Molocha. Oprócz wniknięcia do 

wnętrza kilku maszyn typu badawczo-szpiegowskiego istnieje podejrzenie ingerencji w umysły 

personelu... 



 

Na poparcie swoich słów ma kilka sprytnie zamaskowanych elementów podsłuchowych i 

nagrywających zebranych w bloku. Postać, która zdała Problematyczny test Percepcji i ma jakieś 

pojęcie o Molochu lub elektronice, potwierdzi pochodzenie elementów. Na tezę o ingerencji w umysł 

personelu żadnych mocnych dowodów nie ma: jeden z jego żołnierzy został znaleziony przy szybie z 

wieloma śladami po ukłuciach. Potem zachowywał się podejrzanie: wypytywał o informacje, które 

powinien znać, miał napady szału (jeden z nich widzieli prawie wszyscy) - musieli go zlikwidować.  

Według pułkownika maszyny interesują informacje dotyczące NY wychodzące oraz wchodzące do 

więzienia. Odkąd zmieniono sposób kodowania oraz szyfry, Moloch nie może dłużej z nich korzystać. 

Dzięki kontaktom w szeregowym personelu pułkownik dowiedział się o misji postaci graczy. To dla 

niego kolejny dowód, że Moloch próbuje bezpośrednio sterować więzieniem - być może bezpośrednio 

za pomocą kierownika. Jeśli gracze podpowiedzą mu o "ofercie" zastępcy, ten będzie niemal pewny, 

że to on jest wtyką.  

Gracze przed tragicznymi finałowymi wydarzeniami mają kilka godzin. Wystarczająco dużo, aby 

zorganizować innych więźniów, opracować jakiś plan. Oczywiście mogą też po prostu nie uwierzyć 

pułkownikowi lub liczyć, że uda się przyczaić, aż do możliwości kontaktu z naczelnikiem.  

 

 A może kampania?... 

Jeśli gracze entuzjastycznie podchodzą do penitencjarnych klimatów, nie ma konieczności dawania im 

rozwiązania szybko. Powalczyli w turnieju, wykonali zadanie i jeszcze próbują wykręcić numer 

podczas gry w oczko - to świetnie, ale gdy spróbują poznać źródło grypsów, usłyszą: Myślisz, że 

pokręcisz się dwa dni i dostaniesz cynk? Na szacunek się pracuje. Od Snydera dostaną dłuższy termin. 

Na następną sesję można przygotować bardziej epickie wydarzenia, np. likwidację barona przez resztę 

bloku, polowanie na maszynę Molocha.  

 

4. Finał 
 

Tej samej nocy pogrążający się we śnie blok budzi wycie syreny. Wielu, pomimo potężnego kaca, 

dopada do zakratowanych okien. Wszystko jasne: bunt w blokach plebsu. Po chwili z dziedzińca 

buchają gigantyczne kłęby dymu rozświetlane ogniem, słychać też strzały. Szeregowi więźniowie 

głośno kibicują walczącym ze strażnikami, lecz wszyscy zdają sobie sprawę, że są bez szans.  

W tym samym czasie po cichu do holu wchodzi ranny strażnik – adiutant, ten sam, który odprowadzał 

postacie graczy z pokoju naczelnika. Bohaterowie, gotowi do działania, będą  - przypadkiem lub z 



premedytacją - w pobliżu. Do strażnika podbiega pułkownik z kilkoma towarzyszami. Ten słabnąc, 

mówi:  

Rick sprowokował bunt, próbuje przejąć władze. Idzie pewnie teraz po Starego. Macie klucze i broń. 

Powstrzymajcie go. W tym czasie pozostali więźniowie z zaciekawieniem patrzą na rannego strażnika. 

Teraz już nie ma czasu na planowanie czy ustalanie - gracze muszą deklarować, co robią. Liczą się 

sekundy. Pułkownik wyjmuje z kabury strażnika broń, a jeden z jego pomocników klucze. Strażnik 

mdleje. Kilku więźniów powoli zaczyna iść w ich kierunku, cześć dalej patrzy, inni biegną obudzić 

resztę. Są jak zwierzę przygotowujące się do ataku. Co zrobią gracze? Możliwości mają właściwie 

dwie: uciec z Tixy na czele reszty więźniów lub próbować załatwić Ricka, zanim ten zabije naczelnika 

i przejmie władzę.  

 

4.1a Bunt 
Przez blok przetacza się krzyk dziesiątków gardeł. Brzmi jak głos zwierzęcia wydobywającego się z 

potrzasku na wolność. Gracze pomagają otworzyć drzwi. Ranny strażnik bardzo szybko znika pod 

butami oprawców, a pułkownikowi zaraz zostaje odebrana broń. Fala ludzi wylewa się z budynku w 

kierunku bloku C. I tutaj pojawia się pierwsza przeszkoda: pojedynczy strażnik na dachu ściąga 

seriami karabinu szturmowego widocznych w świetle latarni więźniów. Wtedy do akcji wkraczają 

"mózgi" (albo gracze, albo szefowie) i zadymiają plac albo budują żółwia z metalowych elementów 

wyposażenia. Po włamaniu się do bloku C następuje całkowity chaos. Większość próbuje uciec z 

rodzinami, część skupiona przy Ricku skupia się na szalonym mordowaniu: próbują podpalić to, co 

zostało z Tixy. Gracze w tym czasie zapewne skupiają się na znalezieniu sprzętu i ucieczce. Wokół 

panuje nieopisany chaos. Gdyby podczas sesji zaleźli komuś za skórę, mógłby to być dobry moment 

na wyrównanie rachunków.  

 

4.1b Polowanie 
Jeden z żołnierzy nerwowo próbuje znaleźć klucz z pęczka (co kilka sekund rzucaj K20 - jeśli 

wypadnie mniej niż 8, udało mu się). W tym czasie pułkownik odwraca się plecami do drzwi i mierząc 

do najbliższych więźniów, krzyczy Cofnąć się! Ale to zatrzymuje ich tylko na chwilę. Padają strzały, 

słychać zgrzyt zamka. Tłum biegnie. Czy zdążą je zamknąć, zanim reszta  dopadnie do drzwi?  

Pułkownik strzelając, krzyczy: Uciekajcie, ja ich spowolnię! Po chwili magazynek jest pusty, a drzwi 

zamykają się w ostatnim momencie. Na bloku słychać okrzyk szału, więźniowie uderzają w drzwi, ale 

nie ma czasu na słuchanie tego. Szybko na dół! Przez plac biegnijcie do bloku C. W środku słychać 

strzelaninę. Szukać więcej broni czy kierować się w jej stronę? Opisuj wszystko krótko i szybko: 

Korytarz, czysto, rozgałęzienie na lewo i prawo. W obu czysto. Po prawej drzwi do pokoju - pali się 

tam światło.  



Wraz z trzema innymi strażnikami Rick atakuje gabinet naczelnika, ten już ostatkiem amunicji 

odstrzeliwuje się. Wszystko to w otoczeniu zdewastowanych mebli - poprzestrzelane ścianki, 

rozwalone biurka. Jeśli gracze mają więcej broni i postarają się "taktycznie" rozplanować, mają szansę 

zaskoczyć wroga i załatwić go na miejscu. Jeśli im się nie uda, Rick wycofa się. Snyder jest ranny w 

nogę, ale nie ma obawy o jego zdrowie. Gdy gracze do niego podejdą, powie:  

Zapłacę wam, powstrzymajcie go! Idzie do piwnicy, aby wysadzić paliwo. Idźcie już! 

Walka z Rickiem musi być ciężka, zwłaszcza jeśli nie mają wystarczająco broni. Boniasky jest w 

kompletnym amoku: ignoruje efekty ran, nie zależy mu na własnym przeżyciu, więc jest naprawdę 

groźny.  

 

Na zakończenie  

Gracze powinni dostać na zakończenie 200-400 PD, zapewne też sporo gambli (broń, leki, może 

nawet pojazd). Nawiązali też sojusze lub narobili sobie wrogów – osadzeni oraz naczelnik to, trzeba 

przyznać, dosyć wpływowe osoby.  

 

Scenariusz Tixa zajął pierwsze miejsce w konkursie Kryształowy Smok zorganizowanym w ramach 

Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon.  
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Dodatek I: statystyki Bohaterów Niezależnych 
 

John T. Snyder 

Spryt: 14 

Charakter: 14 

Percepcja: 11 

Budowa: 10 

Zręczność: 11 

Sztuczki: Szybkie strzelanie, Jest zajebiście, Właściwa Twarz; 

Umiejętności: Kondycja 3, Bijatyka 3, Karabiny 2, Niezłomność 2 

Odporność na ból 2, Morale 3, Czujność 1, Pistolety 3, Negocjacje (wszystkie typy) 4; 

Wyposażenie: rewolwer SW 38, pilot do włączania alarmu.   

 

 

Rick Boniasky  

Spryt: 12 

Charakter: 13 

Percepcja: 10 

Budowa: 14 

Zręczność: 13 

Sztuczki: Origami, Obezwładnienie, Dobry i zły glina; 

Umiejętności: Kondycja 2, Bijatyka 5, Broń ręczna 6, Odporność na ból 4, Sztuki walki 6 

Niezłomność 3, Morale 3, Czujność 3, Morale 2, Zastraszanie 5; 

Wyposażenie: pałka teleskopowa, gaz łzawiący, lekki pancerz, MP9 z blokadą odcisków 

palców (poza Rickiem nikt z niego nie wystrzeli).   

 

Strażnicy  

Spryt: 10 

Charakter: 12 

Percepcja: 13 

Budowa: 12 

Zręczność: 12 

Umiejętności: Kondycja 2, Bijatyka 2, Broń ręczna 3, Odporność na ból 2, Niezłomność 3, 

Morale 3, Czujność 3, Morale 2, Przetrwanie (wszystkie typy) 2, Pierwsza Pomoc 1, 

Mechanika 2, Pistolety 3; 

Wyposażenie: pałka, paralizator, lekki pancerz, krótkofalówka, klucze, w razie buntu: 50 % 

Pompka lub 50% M4, dwa magazynki.  

 

Zwykli więźniowie 

Spryt: 10 

Charakter: 9 

Percepcja: 10 

Budowa: 11 

Zręczność: 11 

Sztuczka: 25 % na kradzież w tłumie, lub 25 % odwrócenie uwagi, 25 % sztuczki karciane; 

Umiejętności: Kondycja 2, Bijatyka 2, Broń ręczna 2, Odporność na ból 1, Morale 2, 

Czujność 1; 

Wyposażenie: 20 % szans na broń improwizowaną.  



 

Ochroniarze 

Spryt: 8 

Charakter: 12 

Percepcja: 13 

Budowa: 12 

Zręczność: 12 

Umiejętności: Kondycja 3, Bijatyka 2, Pistolety 2, Odporność na ból 3, Morale 3, Czujność 3, 

Broń ręczna 3, Perswazja 3, Pierwsza Pomoc 1; 

Cecha: Zanim On 

Wyposażenie: Improwizowana broń. 

 

Carl 'It' Goodman  

Spryt: 11 

Charakter: 11 

Percepcja: 10 

Budowa: 16 

Zręczność: 13 

Sztuczki: Origami, Kop z obrotu; 

Umiejętności: Kondycja 4, Bijatyka 5, Broń ręczna 2, Odporność na ból 3, Sztuki walki 4 

Niezłomność 3, Morale 3, Czujność 3, Morale 2, Broń strzelecka (wszystkie rodzaje) 3; 

Wyposażenie: Nóż 

 

Maddog 

Spryt: 12 

Charakter: 12 

Percepcja: 12 

Budowa: 10 

Zręczność: 15 

Sztuczki: Wyczekanie, Zasłona, Wiatrak; 

Umiejętności: Kondycja 4, Bijatyka 6, Broń ręczna 2, Odporność na ból 3, Sztuki walki 5, 

Niezłomność 3, Morale 3, Czujność 3, Morale 2, Broń strzelecka (wszystkie rodzaje) 2; 

Wyposażenie: Kastet 

 

Ira Smith / Krott / Viktor 

Spryt: 12 

Charakter: 14 

Percepcja: 12 

Budowa: 10 

Zręczność: 12 

Sztuczki: Inspiracja, Właściwa Twarz; 

Umiejętności: Kondycja 1, Bijatyka 2, Niezłomność 2, Odporność na ból 2, Morale 3, 

Czujność 1, Pistolety 2, Negocjacje (wszystkie typy) 4. 
 



Dodatek II: mapy Tixy 

 



 


