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Imię: ………………………………… 
Koncepcja: Buźka 

 
Ranga: Nowicjusz (1)     Tempo: 6 
Hart: 1       Obrona: 5 
Punkty Doświadczenia: 0    Wytrzymałość: 5 

Charyzma: 2 
 
Duch: K8      Spryt: K6 
Przekonywanie: K8     Hazard: K6 
Jaja: K4      Spostrzegawczość: K4 
       Wyszukiwanie: K4 
Siła: K4      Wypytywanie: K6 
       Wiedza: psychologia: K4 
Zręczność: K6     Wiedza: ekonomia: K4 
Prowadzenie: K4 
Skradanie: K4      Wigor: K6 
Strzelanie: K4 
Walka: K6 
 
Opis: 
Niektórych kręcą pistolety, innych rumaki, jeszcze innych polowania. Ciebie interesują 
kobiety. To dla nich przemierzasz Zachód jak długi i szeroki, to dla nich handlujesz czym się 
da, byle tylko zarobić na kwiaty, biżuterię czy bilety do teatru, to ich serca zdobywasz raz za 
razem. Niestety, z powodu ich mężów, braci i ojców nie masz szans zatrzymać się nigdzie 
na dłużej. Co począć, skoro kochasz wszystkie kobiety i nie możesz ograniczyć się do tej 
jednej. 
 
Przewagi:  
Ładny: Jesteś naprawdę przystojnym człowiekiem, otrzymujesz bonus do charyzmy 
(uwzględnione) 
Sprzedawca eliksirów: Sprzedałbyś Indianom bawole skóry. Otrzymujesz bonus +2 do 
testów Przekonywania poza walką, możesz zainicjować Próbę Woli na Przekonywanie 
kontra Spryt. 
 
Zawady:  
Dziwactwo: dżentelman: Kobiety trzeba traktować z odpowiednią atencją. Wybiegając z 
płonącego domu zatrzymasz się w drzwiach, by sprawdzić, czy nie ma damy, którą 
powinieneś puścić przodem. 
Bohaterski: Dama w potrzebie? Nie odmówisz żadnej niewieście. 
Ciekawski: Hmnn…czemu ta piękna pani ma takie smutne oczy? Za tym musi kryć się jakaś 
tajemnica, a Ty musisz ją odkryć! 
 
Ekwipunek:  
Koń pociągowy, wóz z towarem, sprzęt obozowy (podstawowy), ubrania podróżne, ubrania 
eleganckie, osobiste gadżety, drobiazg nadający się na prezent dla kobiety. 
 
Broń:  
Colt Peacemaker: 2K6+1, 12/24/48 
Nóż: Si+K4 
Siekiera: Si+K6 
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Imię: ………………………………………………… 
Koncepcja: Cowboy - Pastuch 

 
Ranga: Nowicjusz (1)     Tempo: 6 
Hart: 1       Obrona: 4 
Punkty Doświadczenia: 5    Wytrzymałość: 7 

Charyzma: 0 
 
Duch: K6      Wigor: K10 
Jaja: K4 
       Zręczność: K6 
Siła: K4      Jeździectwo: K6 
       Pływanie: K4 
Spryt: K6      Prowadzenie: K4 
Hazard: K4      Rzucanie: K4 
Leczenie: K4      Skradanie: K4 
Przetrwania: K4     Strzelanie: K4 
Spostrzegawczość: K4     Walka: K4 
Tropienie: K4 
Wyśmiewanie: K4 
 
Opis: Życie poganiacza krów sprawiło, że poznałeś wiele umiejętności. Dzięki temu możesz 
podjąć się każdego zadanie i nic nie jest niemożliwe. Przede wszystkim jednak jesteś 
twardym skurczybykiem. Na koncie masz takie wypadki jak zrzucenie z siodła przez 
oszalałego konia, pokąsanie przez kojoty czy poturbowanie przez bizona. Ze swojego ciała 
wyciągałeś strzały, kule i noże. I nic do tej pory nie było wstanie Ciebie zabić. Do tej pory. 
 
Przewagi:  
Nerwy ze stali: Ignorujesz 1 punkt modyfikatora z Ran 
Nerwy z tytanu: Ignorujesz 2 punkty modyfikatora z Ran. Tak, jesteś naprawdę twardym 
gościem. 
 
Zawady:  
Niezdara: Obcowanie z naturą sprawiło, że zupełnie nie orientujesz się w tym, jak działają 
urządzenia, otrzymujesz karę -2 do testów Reperowania 
Tępak: Ta szlaku nie szkół, bydła nie sprzedaje się na uniwersyteckich placach. Otrzymujesz 
karę -2 do testów Wiedzy ogólnej.  
Świr: To dziwne jak ludzie reagują gdy widzą, że rozmawiasz z końmi. A to właśnie z nimi 
potrafisz najlepiej się dogadywać. 
 
Ekwipunek:  
Koń, sprzęt obozowy (kompletnie wszystko, czego potrzeba na szlaku), ubranie podróżne / 
obozowe, harmonijka ustna, drobne przedmioty osobiste. 
 
Broń:  
Colt Peacemaker x2: 2K6+1, 12/24/48 
Nóż: Si+K4 
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Imię: ……………………………………………………. 
Koncepcja: Rewolwerowiec 

 
Ranga: Nowicjusz (1)     Tempo: 6 
Hart: 1       Obrona: 5 
Punkty Doświadczenia: 0    Wytrzymałość: 5 

Charyzma: -2 (-6) 
 
Duch: K6     Wigor: K6 
Zastraszanie: K4 
Jaja: K6     Zręczność: K12 
      Jeździectwo: K4 
Siła: K4     Skradanie: K4 
      Strzelanie: K12 
Spryt: K6     Walka: K6 
Hazard: K4 
Spostrzegawczość: K6 
Tropienie: K4 
Wyśmiewanie: K4 
 
Opis:  
Świat jest podły, więc nie ma powodu, żebyś Ty był miły. Ci wszyscy ludzie, którzy są tacy 
słodcy, są zwykłymi kłamcami i dobrze o tym wiesz. Przemierzasz Zachód by udowodnić, że 
jesteś najlepszym pistolero na kontynencie, a jeśli przypadkiem komuś pomożesz w jego 
problemie, to każesz mu o tym dobrze pamiętać. I najlepiej dobrze Ci zapłacić. Jeśli nie, to 
jesteś gotów przysporzyć mu nowy, jeszcze większy problem. 
 
Przewagi: brak 
 
Zawady:  
Krwiożerczy: Nigdy nie bierzesz jeńców, bo później stanowią niepotrzebny problem. Jeśli 
tylko masz wrażenie, że ujdzie Ci to bezkarnie, zabijasz wrogów bez cienia litości. Jeśli inni 
wiedzą o Twoich skłonnościach, to otrzymujesz modyfikator do Charyzmy -4. 
Poszukiwany: Żaden sąd za nic Cię nie skazał, ale kilku Szeryfów ma poważne podejrzenia 
dotyczące Twojej osoby i bardzo chce z Tobą osobiście porozmawiać.  
Wredny: Zawsze marudzisz gdy musisz komuś pomóc, robisz to z wielką łaską i nawet 
nagród nie potrafisz przyjmować z godnością. Otrzymujesz karę -2 do Charyzmy. 
 
Ekwipunek:  
Koń, sprzęt obozowy (podstawowy), ubrania podróżne, ubrania miejskie, drobne przedmioty 
osobiste. 
 
Broń:  
Colt Peacemaker x2: 2K6+1, 12/24/48 
Nóż: Si+K4 
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Imię: …………………………………………… 
Koncepcja: Łowca demonów 

 
Ranga: Doświadczony (2)    Tempo: 6 
Hart: 3       Obrona: 5 
Punkty Doświadczenia: 20    Wytrzymałość: 5 

Charyzma: 0 
 
Duch K8      Wigor K6 
Jaja K8 
       Zręczność K6 
Siła K6       Jeździectwo K4 
Wspinaczka K4     Rzucanie K4 
       Skradanie K6 
Spryt K6      Strzelanie K6 
Przetrwanie K4     Walka K6 
Spostrzegawczość K6 
Tropienie K4 
Wyszukiwanie K6 
 
Opis: 
Urodziłeś się bękartem i to wpłynęło na całe Twoje życie. I nie chodzi wcale o to, że ojca 
znasz tylko z opowieści, a sąsiedzi nie byli dla Ciebie łaskawi. Chodzi o Twój wzrok. Masz 
lekko zamglone oczy, czasem pewne rzeczy widzisz rozmyte, ale potrafisz spojrzeć na świat 
swoim wiedźmim wzrokiem, dzięki czemu widzisz to, co ukrywa się za iluzją. Widzisz te 
wszystkie potwory chowające się w ludzkich powłokach, a jest ich dużo. Za dużo. Nie ma 
przed nimi ucieczki, więc musisz z nimi walczyć. 
 
Przewagi:  
Odporny na moc: Zdolności nadprzyrodzone mają na Ciebie mniejszy wpływ niż na innych, 
otrzymujesz premię +2 pancerza przeciw magii (również przyjaznej). 
Bękart: Gdy wydasz szton losu, widzisz wszystko takim, jakie jest naprawdę. 
Prawdziwe męstwo: Widziałeś tyle, że trudniej Ciebie wystraszyć. Twój hart jest o 1 większy 
niż wynika to z Twojej rangi. 
 
Zawady: 
Koszmary: To co widziałeś czasem nawiedza Cię w nocy, codziennie rano musisz wykonać 
test Ducha. Jeśli oblejesz, przez cały dzień jesteś Zmęczony, a jeśli wyrzuciłeś 1 - 
Wyczerpany. 
Lojalny: Jesteś gotów poświęcić wszystko, by uratować człowieka, z którym ramię w ramię 
walczysz z siłami ciemności. 
Ostrożny: Zanim podejmiesz działanie musisz wszystko dokładnie przemyśleć. Doskonale 
wiesz, że każdy błąd może być potwornie kosztowny. 
 
Ekwipunek: 
Koń, sprzęt obozowy (podstawowy), ubrania podróżne, dobrej jakości ubrania na zmianę, 
drobne przedmioty osobiste. 
 
Broń: 
Sztucer Spencer 56: 2K8, 20/40/80 
Colt Army: 2K6+1, 12/24/48 
Szabla: Si+K6 
Nóż: Si+K4 
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Imię: …………………………………………… 
Koncepcja: Młody lekarz 

 
Ranga: Nowicjusz (1)      Tempo: 6 
Hart: 1        Obrona: 4 
Punkty Doświadczenia: 0     Wytrzymałość: 4 
        Charyzma: 0 
 
Duch: K8       Spryt: K10 
Przekonywanie: K4      Leczenie: K8 
Jaja: K4       Wyszukiwanie: K4 
        Wypytywanie: K4 
Siła: K4       Wiedza: medycyna: K8 
        Wiedza: antropologia: K8 
Zręczność: K4       
Strzelanie: K4       Wigor: K4 
Walka: K4 
 
Opis:  
Od zawsze wiedziałeś, że będziesz lekarzem i dopiąłeś swego. Ukończyłeś Uniwersytet w 
Bostonie, gdzie Twoim drugim fakultetem była antropologia. Niestety, zaciągnąłeś spore 
długi by ukończyć studia i teraz musisz ruszyć na Zachód, by tam zdobyć środki na spłatę 
lub ukryć się przed wierzycielami. A ludzie, od których pożyczyłeś pieniądze nie należą do 
łagodnych baranków. Masz wrażenie, że różne podejrzane typy kręcą się wokół Ciebie 
właśnie po to, by odzyskać Twoje pieniądze. Całe szczęście zdają sobie sprawę, że martwy 
nic nikomu nie oddasz. 
 
Przewagi:  
Uzdrowiciel: Rany same goją się pod wpływem Twoich rąk, otrzymujesz premię +2 do 
Leczenia 
Uczony: Byłeś pilnym studentem i z wyróżnieniem ukończyłeś oba fakultety. Otrzymujesz 
premię +2 gdy testujesz swoją wiedzę, zarówno medycynę jak i antropologię. 
 
Zawady:  
Rytuał: Zawsze, gdy rozpoczyna się walka, próbujesz słowem powstrzymać walczących - 
tracisz na to pierwszą rundę każdej walki. 
Zobowiązanie: Kończąc studia złożyłeś przysięgę Hipokratesa i bardzo poważnie do niej 
podchodzisz.  
Poszukiwany: Poszukują Cię Twoi wierzyciele i dopóki będą to robić dopóki ich nie spłacisz. 
 
Ekwipunek:  
Sprzęt medyczny (wszystko, co da się nosić w torbach i walizach), ubranie mieszczańskie, 
elegancki garnitur, drobne przedmioty osobiste. 
 
Broń:  
Colt Derringer: 2K6, 5/10/20 
Nóż: Si+K4 
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Imię: ……………………………………………… 
Koncepcja: Pokerzysta 

 
Ranga: Nowicjusz (1)     Tempo: 6 
Hart: 1       Obrona: 5 
Punkty Doświadczenia: 5    Wytrzymałość: 5 

Charyzma: 0 
 
Duch: K6      Wigor: K6 
Zastraszanie: K4 
Jaja: K6      Zręczność: K8 
       Jeździectwo: K4 
Siła: K4      Strzelanie: K8 
       Walka: K6 
Spryt: K10 
Hazard: K10 
Reperowanie: K4 
 
Opis:  
Jeździsz od miasteczka do miasteczka Dziwnego Zachodu głównie po to, żeby grać w 
pokera. Niestety zbyt dobry jesteś, żeby osiąść w jednym miejscu. W końcu każdy właściciel 
saloonu poprosi Ciebie, byś już więcej u niego czekał. Choć w zasadzie słowo “poprosi” nie 
oddaje wachlarzu metod stosowanych przez tych parszywców. To właśnie dlatego jesteś w 
ciągłym ruchu. 
 
Przewagi:  
Szuler: Znasz wszystkie możliwe sztuczki karciane, dzięki czemu zostajesz przyłapany na 
oszustwie tylko wtedy, gdy na kościach wypadną Oczy Węża (dwie jedynki) 
 
Zawady:  
Przygłuchy: Kiedyś pewien przegrany karciarz wypalił tuż przy Twoim uchu i od tego czasu 
masz problemy ze słuchem. Otrzymujesz karę -2 do testów nasłuchiwania. Tamten karciarz 
ma jeszcze większe problemy - nic już nie słyszy. 
Ciekawski: Lubisz wiedzieć, co dzieje się dookoła, a skoro ktoś coś ukrywa, to znaczy, że 
warto poznać prawdę.  
Jonasz: Nie wiesz jak to się dzieje, ale jeśli coś złego może się przytrafić, to zawsze tak się 
dzieje. I to zawsze przytrafia się Tobie. 
 
Ekwipunek:  
Koń, ubiór mieszczanina, wierzchnie okrycie podróżne, sprzęt obozowy (tylko podstawowy), 
kilka zestawów kart i kości do gry, drobne przedmioty osobiste. 
 
Broń:  
Colt Peacemaker x2: 2K6+1, 12/24/48 
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Imię: ……………………………………………… 
Koncepcja: Rewolwerowiec bohater 

 
Ranga: Doświadczony (2)    Duch: K6 
Hart: 2       Zastraszanie: K4 
Punkty Doświadczenia: 20    Jaja: K6 
 
Tempo: 6      Siła: K6 
Obrona: 6 
Wytrzymałość: 5     Spryt: K6 
Charyzma: 0      Spostrzegawczość: K6 
       Wyśmiewanie: K6 
 

Wigor: K6 
 

Zręczność: K10 
Jeździectwo: K4 
Strzelanie: K12 
Walka: K8 

 
Opis: 
Dziwny Zachód pełen jest złych istot, wśród których prym wiodą źli ludzie. Przemierzasz więc 
amerykańskie pogranicze i starasz się choć trochę naprawić to, co popsują inni. Wiele razy 
otrzymywałeś propozycję objęcia funkcji Szeryfa, ale wiesz dobrze, że jesteś potrzebny w 
tylu miejscach. Niestety nie możesz zostać w tym jednym miejscu, choć czasem masz na to 
dużą ochotę. 
 
Przewagi:  
W samo południe: Nie raz i nie dwa stałeś naprzeciwko innego pistolero na Main Street. Za 
każdy punkt hartu otrzymujesz dodatkową kartę w pojedynku. 
Szybkie ładowanie: Czasem o życiu i śmierci decyduje szybkość, nauczyłeś się więc 
ładować swoją broń zanim inni spostrzegą, że się rozładowała. Ładujesz broń w ramach 
akcji darmowej ignorując karę -2 do Strzelania w tej samej rundzie. Jeżeli broń ładuję się 
rundę lub dłużej, skracasz ten czas o 1 rundę. 
 
Zawady:  
Lojalny: Nigdy nie zdradzisz nikogo, kogo uważasz za członka swojej grupy. W końcu walka 
ze Złymi to gra drużynowa. 
Bohaterski: Każdy kto potrzebuje pomocy może na nią liczyć, jeśli tylko pojawiasz się na 
horyzoncie. 
Mściwy: Ktoś skrzywdził biednych i niewinnych? Zrobisz wszytko, żeby spotkała go 
zasłużona kara. 
 
Ekwipunek:  
Koń, sprzęt obozowy (tylko podstawowe rzeczy), ubrania podróżne, przyzwoite ubrania 
miejskie, osobiste gadżety. 
 
Broń:  
Colt Peacemaker x2: 2K6+1, 12/24/48 
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Imię: …………………………………………….. 
Koncepcja: Traper 

 
Ranga: Nowicjusz (1)     Tempo: 6 
Hart: 1       Obrona: 4 
Punkty Doświadczenia: 0    Wytrzymałość: 6 
       Charyzma: 0 
 
Duch: K4      Siła: K6 
Jaja: K4      Wspinaczka: K4 
 
Spryt: K8      Zręczność: K6 
Leczenie: K4      Jeździectwo: K4 
Przetrwanie: K6     Pływanie: K4 
Reperowanie: K4     Rzucanie: K4 
Spostrzegawczość: K8    Skradanie: K4 
Tropienie: K6      Strzelanie: K4 
       Walka: K4 
Wigor: K8 
 
Opis:  
Ludzie mówią, że musiałeś urodzić się na szlaku, a Ty zaprzeczasz, bo nie wiesz gdzie się 
urodziłeś. Prawdą jest za to, że na szlaku spędzasz większość swego życia. Polujesz, 
obrabiasz zdobycz i sprzedajesz - to jest naturalny cykl. Na szlaku spotykasz różnych ludzi. I 
choć niektórzy z nich są parszywcami, to zdajesz sobie sprawę, że w dziczy są znacznie 
większe zagrożenia, a mięczaki z miast nie miałyby z nimi żadnych szans. 
 
Przewagi:  
Traper: Najlepiej czujesz się w głuchej dziczy. Otrzymujesz premię +2 do testów Przetrwania 
i Tropienia oraz do testów Wigoru gdy opierasz się efektom zimna i gorąca 
 
Zawady:  
Bohaterski: Jesteś prostym człowiem z prostymi zasadami moralnymi. Jeśli ktoś potrzebuje 
pomocy, to pomagasz. Bo tak trzeba. 
Jaszczurze oczy: Kłamstwo jest dla Ciebie słowem abstrakcyjnym. Otrzymujesz karę -2 do 
Przekonywania i Zastraszania (jeśli mijasz się z prawdą) oraz do testów Hazardu. 
Nietolerancja: Nie lubisz miękkich i aroganckich typków ze Wschodu. W zasadzie to nie 
lubisz żadnych ludzi ze Wschodu, bo wszyscy są wymoczkami. I cały czas na nich 
narzekasz. 
 
Ekwipunek:  
Koń + koń juczny, sprzęt obozowy (wszystko, czego potrzeba na szlaku), kompletne ubrania 
podróżne, sprzęt do polowań (wnyki, sidła itp.), drobne przedmioty osobiste. 
 
Broń:  
Colt Peacemaker: 2K6+1, 12/24/48 
Sztucer Spancer 56.: 2K8, 20,40,80 
Nóż: Si+K4 
Siekiera: Si+K6 
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Imię: ……………………………………………… 
Koncepcja: Weteran wojenny 

 
Ranga: Weteran (3)     Tempo: 6 

Hart: 3       Obrona: 5 

Punkty doświadczenia: 40    Wytrzymałość: 6 

Charyzma: 0 

Duch: K8 

Przekonywanie: K8     Spryt: K8 

Zastraszanie: K8     Spostrzegawczość: K6 

Jaja: K8      Wypytywanie: K6 

       Wiedza: strategia: K6 

Zręczność: K6     Wiedza: okultyzm: K6 

Jeździectwo: K4 

Strzelanie: K6      Siła: K6 

Walka: K6 

       Wigor: K8 

 

Opis: 
Wojna secesyjna nie obeszła się z Tobą łaskawie. Założyłeś mundur i przelewałeś krew na wszystkich 
możliwych frontach. Poznałeś rozkoszny smak zwycięstwa i gorycz porażki. Całe miesiące cierpiałeś 
w obozie jenieckim, by później znowu strzelać do wrogów. Odniosłeś liczne rany, na ciele i umyśle. 
Twoja ostatnia tajna misja zakończyła się wielkim sukcesem, nie zostawiliście żadnych świadków. A 
jednak dowództwo określiło to rzezią niewinnych osób. Z powodu takiej bzdury musiałeś opuścić 
armię, podobnie jak cały Twój oddział. Ze względu na wcześniejsze zasługi nie straciłeś szarży, a 
także emerytury. Niestety, nie wszyscy z Twojego oddziału mieli takie szczęście. 
 

Przewagi: 
Baczność: Całe życie wydawałeś rozkazy, więc wiesz jak to robić. Twoi podkomendni mają +1 do 
testów Ducha na otrząśnięcie się z Szoku. 
Taktyk: Na początku walki wykonujesz test Wiedzy (Strategia). Sukces i każde przebicie dają Ci 
kartę, którą w trakcie walki możesz podmienić z kartą inicjatywy któregoś z Twoich podkomendnych. 
Poliglota: Zawsze miałeś talent do języków. Poza rodzimym angielskim potrafisz porozumieć się 
także we: francuskim, niemieckim, hiszpańskim, chińskim oraz w trzech narzeczach indiańskich. 
Znasz także łacinę. 
Prawdziwe męstwo: Czy na tym świecie jest coś, czego mógłbyś się bać? Przecież to Ty jesteś 
postrachem. Otrzymujesz +1 do Hartu (uwzględnione). 
 

Zawady: 
Lojalny: Jeśli tylko spotkasz żołnierza z Twojego rozwiązanego oddziału, musisz mu pomóc. Wiesz, 
że oni też Tobie pomogą. 
Mściwy: Zdarzyło się kiedyś, że pewien szeryf na jakimś zadupiu powiesił byłego członka Twojego 
oddziału, który coś tam przeskrobał. Następnego dnia ten pokurcz sam dyndał, a swoją gwiazdę miał 
wbitą głęboko w czoło. 
Przeklęty: Dziwnym trafem od Twojej ostatniej misji nie działają na Ciebie żadne dobroczynne cuda. 
Czyżby Brodaczowi też nie spodobał się twój profesjonalizm? 
 

Ekwipunek:  
Koń, sprzęt obozowy (podstawowy), ubrania podróżne, stary mundur, różne gadżety osobiste.  
 

Broń:  
Sztucer Spencer 56: 2K8, 20/40/80 

Rewolwer Peacemaker: 2K6+1, 12/24/48 

Nóż: Si+K4 

Szabla: Si+K6 

 


