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“Cienka linia”
Świat, który widać wokół nas to nie wszystko. Jak byłem młodszy
babcia straszyła mnie, że jak nie będę cicho to przyjdzie i zje mnie
baba jaga, która stoi za drzwiami. W sumie nie było tam wiedźmy,
ale coś znacznie gorszego.
Otóż, synku, przeczytałem jakieś dziesięć lat temu dzieło pewnego
naukowca. Nazywał się Henry Slinger. Podróżowałem w stronę
Waszyngtonu. Wiozłem paczkę. Nie wiem co było w środku –
tajemnica kurierska. W każdym razie byłem jakieś 40 mil od celu,
kiedy zapadł zmierzch. Podróżowanie nocą po terenach Apache to
niezbyt udany pomysł. Zatrzymałem się w samotnym opuszczonym
domu. Wyglądał, jakby życie tutaj dalej trwało. Nakryty do obiadu
stół, porozrzucane książki na stoliku w biblioteczce. Otworzyłem
jedną z nich. Odpisałem sobie fragment tego, co przeczytałem.
Wyniki moich badań stają się coraz bardziej niepokojące. Udało mi
się zsyntetyzować małą dawkę esencji drugiego wymiaru. Przybrała
w probówce jasnoniebieski, przezroczysty odcień. W mgnieniu oka
naczynie pokryło się kropelkami wody. Już minutę później woda na
probówce zamarzła, podczas gdy esencja pozostawała ciekła
(...)
Muszę porzucić badania. To wszystko zaszło zbyt daleko. Nie czuję
się już w domu bezpiecznie. Upiory nachodzą mnie nocą i dniem.
Psy wyją wraz ze wzejściem księżyca. Milkną dopiero nad ranem
uderzone jakby słonecznym letargiem. Naczynia same podnoszą się
ze stołu i lewitują krótko kilkanaście centymetrów nad nim, aby
wreszcie z ogromnym impetem zaatakować któreś z nas.
(...)
Doznałem oświecenia. Moja żona i trzy z czterech córek zmarły.
Czwarta pogrąża się coraz głębiej w obłędzie. Biega nago po prerii i
je surowe mięso. Jakaś nieznana mi siła sprowokowała mnie do
wydestylowania jeszcze jednej dawki esencji.
(...)
Przyjechał kurier. Zaprosiłem go do środka, aby odpoczął po
podróży. Nie mogłem się powstrzymać. Moja ręka sama dolała mu
do kawy kilka kropel esencji. Kiedy obiekt spożył napój po niespełna
minucie zapadł w sen a nad jego ciałem zaczęły unosić się
nieuporządkowane wzory świetlistych sznurów. Powoli zdawały się
zmierzać do jakiegoś obrazu. W końcu ujrzałem twarz mojej zmarłej
żony – Elizabeth. Wypowiedziała słowa, które wyryły mi się w
pamięci - „Cienka linia”.
Był to ostatni wpis w dzienniku naukowym doktora Henry'ego
Slingera. Wkrótce przekonałem się o co tak naprawdę chodziło
doktorowi. Otóż żyjemy, synku, w błogiej nieświadomości.
Myślimy, że jesteśmy ważni bo umiemy wystrzelać plemię Indian w
niecałą godzinę. Jednak oni mają przeciw nam swoją tajną broń –
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równoległy wymiar. Obok naszej Gai istnieje, położona jakby obok,
Theoria. W Theorii zamieszkują, obok zmarłych z naszego wymiaru,
nieprzewidywalne i groźne istoty. Ich dążeniem jest przejście do
naszej rzeczywistości. Skąd to wiem?
Odnalazłem w domu doktora małą dawkę esencji. Nie świeciła tak,
jak opisał to doktor, była też jedynie chłodna (zamiast lodowata jak
opisał w dzienniku doktor). Postanowiłem wypić trochę. Przecież to
niemożliwe, że jakieś duchy mają wpływ na nasz świat. Myliłem się.
Przeniosłem się do Theorii. Wszystko malowane było żółcią, rdzawą
czerwienią i mrokiem. Dostrzegałem przelatujące wokół mnie
zjawy, powłóczyste cienie ludzi i demonów ścigające się w
tornadzie wiatrów i mgieł. Bez celu i dążenia. Zrobiło się ciemno.
Obudziłem się za sprawą wschodu słońca w naszym świecie...
Zagłębiłem się dokładniej w lekturze dziennika doktora. Dokładnie
opisywał on przejawy wpływu drugiego wymiaru na nasz świat.
Podobno widział cienie istot z drugiej strony. Sugerował, że
wymiary zmierzają powoli do połączenia. Podobno jedna z istot
Theorii imieniem Baarhat oferowała doktorowi podpisanie umowy,
według której miał on odprawić pewien opisany na dostarczonym do
niego pergaminie rytuał, w zamian za niewyobrażalne siły i
ostateczne oświecenie. Doktor odmówił przerażony kontaktem z
bestią. Obudził się tego dnia w koszuli nocnej kilka mil od domu,...
o krok od przepaści.
Sam również doświadczyłem spotkania z demonem. Nawiedził mnie
we śnie. Przedstawił się jako Talizman i uwiódł wizjami mojej
zmarłej żony. Pokazał jak nadjeżdża konno, zeskakuje z siodła.
Podbiega do mnie, rzuca mi się do szyi - urwanie. Stół. Wokół
ciemność. Okrąg światła. Na blacie sięgające sporej wysokości góry
banknotów i monet – cięcie. Czworo rozwrzeszczanych, wesołych
dzieciaków. Biegają wokół stołu w czystych, śnieżnobiałych
ubrankach. Cieszą się. Cięcie.
I udało mu się. Skusił mnie. Dobiłem z nim targu. Teraz muszę mu
służyć, a ilekroć skorzystam z mocy, którą mi podarował, czuję
palący ból na lewym ramieniu. Oto cyrograf, który podpisałem,
dopełnia się. Kiedy postawiona zostanie ostatnia kropka – odejdę na
wieczne potępienie. Jedynym ratunkiem, sposobem wymazywania
znaków, jest usługiwanie Talizmanowi.
Ty też popełniłeś ten błąd. Zwiodły cię pokusy bogactwa, miłości,
szczęścia. A co z tego masz? Zasrane życie na usługach bestii.
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Od autora:
Gra niewątpliwie nie jest wyłącznie moim pomysłem. Oparłem ją
częściowo na pewnej wizji
ja-prozaca. Oparłem ją również na wielu filmach, książkach,
komiksach, których wymienić teraz nie potrafię. Jednocześnie z
pewnością pojawić się tam powinny „Deadlands”, pewien western,
którego tytułu nie pamiętam. Po prostu kształtowały one moje wizje
i poglądy przez cały czas swojego na mnie oddziaływania. Dlatego
teraz trudno mi przytoczyć i wskazać naleciałości z nich. Jedno jest
pewne: system jest niezbyt rozbudowany, jednak wydaje mi się mieć
potencjał. Jest to niewątpliwie horror. Jest to niewątpliwie western.
Jednak cóż oznacza to „personal-horror” w tytule?
Bohaterowie wcielają się w postaci kolesi z dzikiego zachodu,
którzy popełnili o jeden błąd za wiele. Podpisali pakt z demonem
(takim czy innym, nieistotne). Jednak nie przeczytali dokładnie
wszystkich punktów umowy. Oddali swoje życie na posługi diabłu,
swoją duszę na potępienie, a w zamian co dostali? Narzędzia do
wykonywania poleceń. Jeżeli natomiast wykorzystają je do celów
innych niż te powierzone im przez demona, na ich ramieniu (bądź
innej części ciała) pojawia się kolejny znak cyrografu. Zakodowany
w języku drugiej strony. Kiedy dostawiona zostanie ostatnia kropka
– odejdą do piekieł aby tam smażyć się w najgorętszych ogniach we
wszechświecie przez wieczność.
Jak w to grać – zapytacie. Prosto. Nad Bohaterami Graczy ciąży
rodzaj klątwy. Muszą poczuć jej istnienie. Muszą czuć się z nią źle.
Nie jest to lekki w grze i prowadzeniu jednocześnie system. Jednak
wydaje mi się mieć potencjał rozrywkowy. RPG ma to do siebie, że
niektórzy gracze lubią wyjść z sesji z moralnym kacem, a podczas
gry czuć się co najmniej nienajlepiej. To dla takich graczy
stworzona jest „Cienka linia”.

Świat i duchy
W rzeczywistości jest prawie dokładnie tak, jak opisał to doktor
Slinger. Ziemia jaką znamy nie jest jedyną. Równolegle z nią
istnieje Theoria. Jest to kraina, która wydaje się odbiciem Gai jaką
znamy. Idą tam dusze po śmierci, jednak żyją tam również okrutne
demony czerpiące energię z duchów ludzi. Ich najważniejszym
dążeniem jest przeniknięcie do naszego wymiaru aby wyssać energię
życiową całej populacji ludzkiej. Wówczas taki demon mógłby
osiągnąć niewyobrażalną moc i objąłby władzę nad jego rasą.
Jak mogą tego dokonać? Mają tutaj pewien problem. Nie mogą w
materialnej postaci znaleźć się w naszym świecie. Chociaż
jakiekolwiek informacje na ich temat w szczątkowych ilościach
porozrzucane są po notatnikach licznych naukowców uważanych za
wariatów po całym świecie, kilku z nich udało się wywnioskować,
że potrafią wpływać jedynie na odbieranie zmysłów ludzi. Nie mogą
fizycznie ich krzywdzić, chyba że posiadają pakt, który im to
umożliwia. Dlatego też najpierw atakują zmysły. Pokazują nam
nasze marzenia, a kiedy się w nie zapatrzymy podsuwają nam
umowę. Większość daje się nabrać i podpisuje tragiczny dokument.
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Wówczas na ich ciele pojawia się pierwszy znak cyrografu. Kiedy
zdanie dopisze się do końca – przechodzimy pod pełną kontrolę
demona. Wówczas jesteśmy jak jego zabawki. Można zmazywać
litery będąc posłusznym demonowi. Jednak to bywa niekiedy gorsze
od wtrącenia do piekieł na wieki.

Esencja
Do czego w zasadzie służy esencja? I czym ona właściwie jest?
Wnioskować to możemy jedynie z notatek naukowca – James'a
Harv'a – który korespondował z panem Slingerem. Oto co zapisał:
Substancja, której recepturę przesłał mi doktor Slinger, zdaje się
nieodkrytym dotychczas izotopem węgla. Otrzymuje się go dzięki
reakcji drzewnego węgla i roztworu kryształu piaskowego (rzadki
minerał występujący na pustyni, uważany przez niektóre plemiona
Indiańskie za świętą skałę). Miesza się składniki w wysokiej
temperaturze i zbiera gaz znad buzującej substancji. Następnie
należy probówkę z nim zmrozić do ujemnej temperatury. Efektem
końcowym jest półprzezroczysta substancja o lekko błękitnym
zabarwieniu. Zdaje się wydzielać delikatne światło i ma tendencję do
utrzymywania niskiej temperatury.
(...)
Ostatni list od doktora Slingera przeraził mnie. Mój przyjaciel
jeszcze ze studiów zdaje się powoli tonąć w szaleństwie.
(...)
A jednak on miał rację. Theoria istnieje. Esencja jest zaś jakby
mostem dzielącym nasz świat od niej. Przedarłem się tam na ułamek
sekundy wdechnąwszy opary substancji, którą wyodrębniłem. Mój
umysł poszybował między gwiazdami aby na chwilę odpocząć po
tamtej stronie.
Pan Harv się nie mylił. Faktycznie – esencja pozwala na krótki czas
przenosić się na drugą stronę. Sam kryształ pustynny rozdrobniony i
zapalony działa odurzająco (faktycznie, przenosi w wymiarach,
jednak jest na tyle niestabilny, że trudno to dostrzec). Dlatego też
Indianie zamieszkujący tereny położone niedaleko pustyni uważają
go za magiczną skałę. Podróżowanie między wymiarami nie jest
jednak bezpieczne. Z każdą kroplą zażytej esencji wzmacnia się
nasze widmo po tamtej stronie. Wówczas bardzo łatwo ściągnąć na
siebie uwagę demonów. Lub co gorsza trafić w odmęty piekieł na
zawsze.

Ta strona
Pozostała część uniwersum „Cienkiej Linii” to Stany Zjednoczone i
okolice w końcówce XIX wieku (historia jest dla mnie tylko
podstawą, poniższe opisy stworzyłem sam, nie skupiałem się
szczególnie na historii USA; nie trzeba bowiem wydarzeń
historycznych szczegółowo przestrzegać, bowiem gra służy
rozrywce). Powstają interkontynentalne linie kolejowe, ekskluzywne
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parowce suną po Missisipi. Nie będę tutaj rozwodził się nad sytuacją
polityczną, geografią i wszystkim innym. Wystarczy wam wiedzieć,
że walutą jest amerykański dolar, który wówczas miał znacznie
większą wartość. Konia kupić można za $20, rewolwer za $15,
paczkę amunicji na dwadzieścia pięć strzałów za $5. Przeżyjesz
dzień z jedzeniem i noclegiem w saloonie za $1. Ceny alkoholu
wahają się w zależności od położenia. W Meksyku za flaszkę tequili
zapłacisz jakieś $2. Kapelusz i całe ubranie kupisz za $3.
W miasteczkach rządzi burmistrz. Jeśli go nie ma – szeryf. Drugą
najważniejszą osobą w mieście jest przeważnie pastor. W każdej
mieścince powinien znajdować się saloon (knajpa i jakby motel),
cyrulik (leczy i strzyże w jednym), biuro szeryfa z dwoma co
najmniej celami i kapliczka (bądź kościół). W tych większych
znajdziesz niekiedy bank, rozmaite sklepy, gorzelnie,
rzemieślników, pocztę (kurierską, odjeżdża co ok. tydzień) czy biuro
telegrafisty.
Za zabicie człowieka grozi powieszenie. Za bójkę – od doby do
tygodnia w celi. Zależy od kaprysu szeryfa. Za kradzież – od
tygodnia w celi, przez odcięcie dłoni, po banicję. W razie
kontrowersji decyduje vox populi (proste głosowanie na zasadzie
„kto głośniej krzyknie”). Szubienice ustawia się na specjalne
okoliczności na placu miejskim. Egzekucje odbywają się na widoku
publicznym.
Głównym środkiem transportu są konie i dyliżansy. Na większe
odległości kursują pociągi parowe. Można nimi dotrzeć do niemal
każdego większego miasta w kraju. Bilety są tanie - $1 za 50 mil.
Pociągi przejeżdżają w ciągu jednego dnia około 300 mil (1 mila =
1,6 km).
Indianie panoszą się wszędzie, gdzie biali nie założyli swoich osad.
Czyli ponad 80% kontynentu jest pod ich kontrolą. Jednak
prymitywna cywilizacja uniemożliwia im przegnanie bladych twarzy
z ich ziem. Prowadzą wojnę podjazdową, jednak bez większych
sukcesów. Pojedyncze plemiona nie współpracują we wspólnym
celu, lecz działają na własną rękę. Zdanie wodza plemienia jest
niepodważalne i traktowane jak rozkaz duchów – trzeba je
niezwłocznie i bez sprzeciwu wykonać.

Łowcy czarownic
Istnieją ludzie, którzy pomimo posiadania wiedzy o drugiej stronie
nie dali się skusić demonom ją zamieszkującym. Tacy ludzie mogą
podążyć kilkoma ścieżkami. Niektórzy z nich decydują się polować
na sługi demonów. Jednak skoro amigos po podpisaniu paktu są
nieśmiertelni, to jak ich się pozbywać? Ostatnio modną metodą jest
rozczłonkowywanie ich ciał i topienie ich w okuwanych skrzyniach
na w oceanie, bądź palenie na popiół. Wówczas biedaczkowie nie
mają się jak zregenerować.
Łowcy w pojedynkę mają nikłe szanse w walce ze sługą. W końcu
posiada on moce zesłane przez demona, które są niedoścignione dla
zwykłego śmiertelnika. Dlatego organizują się oni w większe grupy
(ok 4-5 osób) i polują razem. Wykorzystują podstęp i atakują
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znienacka. Wówczas ich szanse drastycznie rosną. Dla zwykłych
śmiertelników Łowcy to często wariaci, błędni rycerze poszukujący
zła, którego oni nie dostrzegają.

Abecadło Gracza
Drogi i Szanowny Graczu.
Wybraliście „Cienką Linię”. Cieszył się będę, jeśli ktokolwiek
zdecyduje się w to zagrać. Lub chociaż przeczyta.
Wcielasz się w postać bohatera Dzikiego Zachodu, który podpisał
pakt z demonem. Niewątpliwie był to błąd. Niemniej nie można
cofnąć czasu (przynajmniej będąc człowiekiem).
Twoja umowa brzmi w skrócie mówiąc tak:
„Zobowiązuję się pełnić służbę memu panu [imię demona] we
wszystkim co mi powierzy. W zamian otrzymuję moc nadludzką,
jednak używszy jej w celu niewyznaczonym przez pana mego
dostawiam znak cyrografu. Kiedy ostatni znak zapisany zostanie na
mym ciele – oddam duszę moją panu memu”.
Cyrograf ten przejawia się jako litery dziwnego alfabetu wypalające
się na jednej części ciała (ramię, plecy, udo). Kiedy wykorzystujesz
moc poza wyznaczonym przez demona zadaniem czujesz piekący
ból powalający cię na ziemię. Oto bowiem w płomieniach i krwi
dopisuje się kolejny znak. Kiedy będzie ich 10 przestajesz być sobą,
duszę zaprzedajesz demonowi.
Dokładny opis działania demonicznej mocy w rozdziale
dotyczącym mechaniki. To w niej bowiem odzwierciedla się jej
działanie. Generalnie sprowadza się ona do możliwości lepszego
wykonania każdej czynności. Nie generuje ognistych kul czy
błyskawic, ale wspomaga wszelkie czynności. Umożliwia strzelanie
celnie do ptaków 200 metrów nad ziemią z rewolweru, uniesienie
zbiornika wodnego nad głowę, zburzenie kamiennego muru
pięściami bez odniesienia jakiejkolwiek rany.
Byłbym zapomniał. Jesteś nieśmiertelny. Tak. Podpisanie paktu z
demonem czyni cię nieśmiertelnym. Czujesz ból. Krwawisz,
możesz utracić kończyny. Jednak cały czas będziesz żył. Rany goją
ci się normalnie, ale nie umierasz kiedy serce stanie, lub mózg
obumrze. Zregenerują się prędzej czy później. Tak samo kończyny.
Odrastają. Chociaż przeważnie po dość długim czasie. Ale nie ma
się co cieszyć. I tak w końcu wpadniesz w sidła demona i oddasz
mu swą duszę.
Demon kontaktuje się przeważnie w postaci snu, mary nocnej.
Przekazuje polecenia i odchodzi. Niekiedy również przybiera postać
człowieka-zjawy niedostrzegalnej przez nikogo innego. Ty zaś, aby
rozmawiać z demonami, możesz zażyć esencję. O niej informacje
znajdziesz we wcześniejszej części podręcznika. Jednak
podpisawszy pakt jesteś niewrażliwy na wszelkie ataki po tamtej
stronie. Nie można cię tam skrzywdzić. Jesteś nietykalny. To za
sprawą protekcji twojego pana.
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Tworzenie postaci
Tutaj zaczyna się cyrk. Każdy gracz ma swoje odbicie w świecie
gry. Nazywamy je bohaterem. Opisują go cechy, oraz umiejętności.
Cechy to wartości liczbowe od 1 do 5 określające poziom
rozwinięcia danej cechy fizycznej lub intelektualnej. Im wyższa
cecha tym lepiej bohater radzi sobie z czynnościami jej właśnie
wymagającymi.
Umiejętności to również cechy liczbowe, lecz wyrażane wartościami
0,1, lub 2. Określają sprawność bohatera w wykonywaniu
konkretnych akcji. Przykładowo w strzelaniu z rewolweru, jeździe
konnej, podrywaniu panienek w saloonie.
Oto cechy do dyspozycji Graczy:









Krzepa – przydatna przy testach odporności na ból,
podnoszenia ciężarów, długotrwałego przebywania na
pustyni, etc.
Zwinność – przydatna przy walce na pięści, z bronią białą,
unikaniu, jeździe konnej, etc.
Postrzeganie – potrzebne żeby wypatrzeć ukrytych Indian,
zauważyć pułapkę przed jej zwolnieniem, do strzelania z
broni palnej lub łuku.
Intelekt – ogólna wiedza, umiejętność przyswajania nowych
informacji, zapamiętywania, dyskutowania naukowego, czy
poszukiwania informacji w literaturze, etc.
Charyzma – cecha obrazująca sprawność w porozumiewaniu
się, przemawianiu, perswazji i wszelkich czynnościach
społecznych bohatera.

Na początku dostajesz do rozdysponowania między nie 21 punktów
(oczko). Aby podnieść na pierwszy poziom wydajesz 1 punkt. Na
drugi 2, ale musisz najpierw mieć pierwszy tejże cechy. Przykład:
Podnoszę Krzepę na 1 poziom (1 punkt), a potem na drugi i trzeci (2
i 3 punkty). Razem wydaję na Krzepę 6 punktów.
Dalej następują umiejętności. Wykupujemy je z oddzielnej puli,
jeden punkt za umiejętność. Jeśli nie wykupisz danej umiejętności
zapisz przy niej wartość „0” lub „-” w przypadku umiejętności
opartych na Intelekcie. Wówczas nie możesz w ogóle wykonywać
danej czynności. Oto lista, z której możesz wybierać. W nawiasach
podane są cechy używane przy danych testach.
Akrobacje (Z)
Hazard (kantowanie) (Z)
Jeździectwo (Z)
Łuk (Z)
Powożenie (Z)
Skradanie się (Z)
Walka bronią rzucaną (Z)
Walka wręcz (K)
Wytrwałość i odporność (K)
Blef (C)
Groźby (C)
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Perswazja (C)
Chemia (I)
Fizyka (I)
Medycyna (I)
Poszukiwanie informacji (I)
Urządzenia parowe (I)
Długa palna (P)
Czujność (P)
Podsłuchiwanie (P)
Wykrywanie blefu (P)
Wykrywanie ukrytego (P)
W ekwipunku bazowo posiadasz $40. Możesz je wydać na zakupy
według orientacyjnych cen zawartych w poprzednim rozdziale. Inny
asortyment możesz zakupić po konsultacji z MG po podanych przez
niego cenach.
Ponadto, Drogi Graczu, dobrze by było, gdybyś napisał w formie
opowiadania, notatnika, pamiętnika, dziennika czy jakiejkolwiek
innej formy literackiej historię swojej postaci. Zawrzyj tam miejsce
urodzenia, wiek, wygląd, jakieś ciekawe wątki z życia. Jeśli MG nie
zdecydował poprowadzić wam podpisania paktu jako oddzielnej
sesji (prologu) to opisz również jak do tego doszło.

Mechanika
Złota zasada: raz wykorzystane w teście karty wtasowujemy
spowrotem do talii!
Mechanika w „Cienkiej Linii” oparta jest o karty do gry. Zwykłe
karty do gry w zestawie od 7 do asów. Bez jokerów. Każdy gracz
powinien posiadać jedną taką talię. MG również. Ciekawym
sposobem ilustrowania liter, które pozostały do cyrografu (na
początku dziesięć), są sztony pokerowe, ale to już nie jest konieczne.
Każdy gracz ma przed sobą talię i kartę postaci (wzór karty jest
załączony do podręcznika). Kiedy przychodzi do sytuacji w której
należy wykonać test, czyli losowo zadecydować czy dana czynność
powiodła się, a jeśli tak to w jakim stopniu, postępujcie według
następującej procedury:
1. Na podstawie sytuacji i wszelkich okoliczności określcie
trudność testu. Zaczynając od siódemki do asa. Im wyżej –
tym trudniej
2. Określcie umiejętność i cechę, którymi bohater może się
posłużyć przy tym teście.
3. Gracz ciągnie z talii ilość kart równą podanej cesze.
4. Jeśli Gracz posiada stosowną umiejętność może wymienić
jedną kartę na inną, losowo dobraną z talii*.
5. Jeżeli conajmniej dwie spośród kart na ręku mają figury
równe lub wyższe od trudności – test jest zdany. Jeśli jest
inaczej – oblany.
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*- W tym momencie Gracz może uruchomić swoją moc. Jeśli to
zrobi dobiera kolejne dwie karty i wraca do punktu 4 powyższej
procedury.
W ten sposób użycie mocy nie daje stuprocentowego powodzenia w
teście, ale jednocześnie pozwala dokonać niemożliwego. Aha,
jeszcze specjalna zasada: As pik gwarantuje od razu sukces!
Nawet jeden jedyny powyżej trudności!

Przykładowe trudności
7 – test automatycznie zdany, nie da się mieć mniej niż 7.
8 – banalna sprawa. Wskoczenie na siodło, wejście po
starej drabinie.
9 – wskoczenie na bar z bronią w rękach
10 – spacer po dachu pociągu
Walet (W) – przejście z konia na lokomotywę
Dama (D) – zarzucenie lasso na szyję dzikiego mustanga
Król (K) – trafienie z rewolweru w butelkę stojącą
50 metrów od strzelca
As (A) – jak wyżej + na ślepo i z konia

Tak sporządzony system umożliwia dość pechowe sytuacje.
Niestety, tak wygląda świat w „Cienkiej Linii”. Jest brutalny, nie
wybacza błędów i utrudnia życie. Nie ma tu bohaterów. Każdy jest
szarą zabawką. Zdarza się, że dzielnem rewolwerowcowi, który
wygrał 40 pojedynków, za 41. razem zaklinuje się broń w kaburze i
zginie z ręki chłystka.

Testy przeciwstawne
Niekiedy przychodzi sytuacja, kiedy trzeba porównać umiejętności
dwóch postaci. Wówczas postępujemy wobec obu postaci jak w
teście zwykłym do punktu 4 (możliwe użycie mocy) lecz następnie
porównujemy najwyższe uzyskane przez nich karty. Ten, kto ma
wyższą, wygrywa test.
Przykład:
Tommy skrada się, żeby otworzyć celę swojemu kompanowi. Szeryf
może go usłyszeć. Tommy ma Skradanie na 1, oraz Zręczność na 2.
Szeryf ma 2 Postrzegania i 0 na czujność. Ciągną karty. Tommy: W,
W. Szeryf: D, 10. Tommy wymienia jednego waleta na... Króla!
Tommy ma K, Szeryf ma D. Tommy odnosi sukces!

Walka
Walkę w „Cienkiej Linii” należy podzielić na: strzelecką, wręcz i
bronią.
W walce bronią strzelecką obaj bohaterowie przemiennie wykonują
testy danej broni palnej lub łuku i odpowiedniego współczynnika.
Każdy zdany test o trudności bazowej 10 to trafienie i pociąga za
sobą obrażenia. Zaczyna bohater z wyższą inicjatywą (inicjatywa =
(zwinność + percepcja)/2 + rewolwery). Można stosować
modyfikatory do testu (podnosić trudność z 10 w górę lub dół) w
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wypadku zmian warunków, czyli zapadania zmroku, długiego/
krótkiego dystansu, etc.
Pojedynek rewolwerowy to zwykły test przeciwstawny broni palnej i
percepcji, zakończony pojedynczym trafieniem (bądź nie). Jeśli
żaden wynik nie przekroczy 10 (+/- modyfikatory z pogody itd) nikt
nie trafia i można strzelać dalej według zasad walki bronią
strzelecką.
W walce wręcz i bronią białą bohaterowie wykonują testy na tej
samej zasadzie co powyżej, lecz używają cechy Krzepa i
umiejętności Walka wręcz. Znowu losowana jest karta obrażeń,
jednak odczytujemy wartość obrażeń z innej kolumny tabeli.

Obrażenia
Trafienie pociąga za sobą obrażenia. Ciągnięta jest karta z puli MG.
Jej efekt odczytujemy z poniższej tabeli:

L- lekka;
P - poważna
Ś - śmiertelna
M - masakra

ŚL – lekka; P – poważna; Ś – śmiertelna; M – masakra

Rana lekka – oznacza się ją na karcie postaci literą L. Jeśli bohater
ma lekką ranę następnym razem kiedy losowane będą dla niego
obrażenia niech dobierze dwie karty. Wyższa z wylosowanych
określi efekt obrażeń. (goi się dobę-dwie)
Rana poważna – coś więcej. Oznacza ujemny modyfikator do
wszystkich cech o 1. Maksymalnie do poziomu 1. Kumuluje się z
raną lekką. (goi się co najmniej dwa tygodnie)
Rana śmiertelna – śmiertelna dla zwykłego człowieka. Natomiast
bohatera gracza wyłącza z gry na jakiś czas. Jeśli udzieli się mu
pomocy medycznej wstanie za jakiś miesiąc. Inaczej poleży sobie w
ten sposób jakieś półtora-dwa miesiące i będzie się powoli
regenerował. Po tym czasie przejdzie do stanu rany poważnej.
Masakra – rozczłonkowane ciało, mózg w stu kawałkach.
Wyłączony z akcji dopóki ktoś go nie poskłada w jedną szarą masę.
Wówczas przejdzie do stanu rany śmiertelnej.
Cienka Linia Roleplay - - - 11 - - - western personal-horror

Posłowie
Tak. To tyle. System jest zwięzły, ale dzięki temu nie trzeba czytać
grubego tomiszcza aby zdecydować, czy w ogóle chcemy w to grać.
W razie jakichkolwiek uwag proszę o kontakt
e-mailem: jaroslawkop@gazeta.pl .
Życzę miłej zabawy z „Cienką Linią” i RPG w ogóle!
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