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01 sierpnia 2315 

Znalazłam te listy w zamkniętej na kłódkę, metalowej skrzyni, w jednym ze 

zrujnowanych budynków nieistniejącej już osady – Klamath. 38 lat temu, znajdował się 

w tym miejscu sklep o nazwie Dom Bucknerów.  

Wiem, że tak jak ja, ogromnie lubisz znaleziska z przeszłości, dlatego 

niezwłocznie Ci te listy przesyłam. Trochę uporządkowałam je chronologicznie, ale nie 

do końca jestem pewna czy dobrze. Wydaje się, że niektóre listy przychodziły po sobie 

dosyć szybko (nawet tego samego dnia ??!?), inne wędrowały przez Pustkowia przez 

kilka dni.  

Przesyłam Ci również skromną charakterystykę osób, które wymieniały się tymi 

listami, a którą napisał Tomas Buckner. Znalazłam ją na jednej z luźnych kartek, ale 

była ona bardzo zniszczona, dlatego treść przepisałam i delikatnie zredagowałam. 

Niestety, nie mam przy sobie starych map, na które naniosłabym opisywane 

w korespondencji miejsca. Na pewno Ty  zrobisz to doskonale. 

Wracam do domu za miesiąc. 

Alicja.  

 

Tomas Buckner, 30 lat. Wraz z matką i siostrą mieszkał w Klamath.  Wspólnie 

prowadzili sklep i hotel o nazwie „Dom Bucknerów”. Tomas handlował wszystkim 

czym się dało i dużo podróżował, czasami wraz z karawanami. Interesował się 

szczególnie zbieraniem przedwojennego sprzętu  elektronicznego, ale marzył by 

uruchomić własne auto. 

Poczta: starywujek000@gmail.com 

 

Alexander McAllister (lat 30, przystojny, siwe włosy) urodził się na platformie 

wiertniczej, gdzie zdobył wykształcenie inżynieryjne. Tam wpadł w oko Secret Service, 

które zainteresowało się jego zdolnościami oraz psychopatycznym uosobieniem. 

Trenował go sam Frank Horrigan zanim zmienił się w mutanta (umiejętności to broń 

energetyczna, nauka i charyzma). Po zdobyciu wiedzy o realiach pustkowia został 

w końcu wysłany na misję do Kryptopolis. Udając niezamożnego podróżnika z kilkoma 

kapslami i skromnymi racjami wszedł właśnie do miasta oczekując rozkazów na swoim 

Pip-Boy'u jedynej wartościowej rzeczy jaką ma teraz przy sobie. Alex choć jest 



3 
 

bezkompromisowy to jednak działa z myślą o dobru świata i jeszcze pozostaje 

przekonany co do słuszności działań swojej organizacji. Obecnie mieszka 

w Kryptopolis. 

 

Apoc, 29 lat, urodzony w Redding, gdzie ma swój własny mały kąt. Apoc jest kurierem, 

swoim rowerem przemierza bezdroża by dowieźć listy i paczki na czas. W wolnych 

chwilach próbuje ożywić stare konsole do gier.  

Poczta: wolski.sebastian@wp.pl 

 

Ares, 17 lat. Urodzony w niewoli Legionu Cezara, matka zmarła przy porodzie. Opieką 

nad nim zajęła się społeczność niewolników, widzących w nim nadzieję i przebłysk 

normalności. W wieku 14 lat jako jedyny uciekł od Legionu, podczas małego powstania 

niewolników, resztę zabito. Przygarnięty przez Uczniów Apokalipsy szybko nauczył się 

czytać i przybrał nowe imię Aresa - boga krwawej, nieuzasadnionej wojny, 

odpowiedzialny za zło wojenne. Niedawno biblioteka okupowana przez Uczniów 

została zaatakowana przez Legion, podczas gdy on poszukiwał wiedzy na pustkowiach. 

Cała jego nowa rodzina została zamordowana, a biblioteka spalona. Teraz włóczy się 

po pustkowiach Kalifornii szukając zemsty. Walczy z każdą narzuconą przez 

kogokolwiek władzą. Nie używa broni palnej. 

 

Vaz, lat ok 30. Dzikus wychowany w jednym z wielu plemion na zachodnim wybrzeżu, 

od młodego wieku przejawiał intelekt i spryt większy niż jego rówieśnicy z plemienia 

Czarnych Dłoni. Obecnie szuka wszelkich informacji na temat swojego pochodzenia, 

na tą chwilę dowiedział się jedynie, że jego dziadek coś tam przebąkiwał 

o przedmieściach Los Angeles, z którego rzekomo pochodziła jego rodzina i swojsko 

brzmiące nazwisko Kovalsky. Szuka wszelkich informacji na temat swojego 

pochodzenia. Mieszka w RNK gdzie handluje ręcznie robiona bronią białą. Co nie 

typowe Vaz biegle czyta i pisze, rozumie też dość dobrze matematykę. 

 

 

 



4 
 

 T.Buckner  
Ares 
s. 5 

T.Buckner 
McAllister 

s. 26 

T.Buckner 
Apoc 
s. 42 

T.Buckner 
Vaz 
s. 54 

Ares 
Vaz 
s. 64 

McAllister 
Ares 
s. 70 

13.12.2276 T.Buckner 
s. 6 
Ares 
s. 8 

T.Buckner 
s. 27 

T.Buckner 
s. 43 

T.Buckner 
s. 55 
Vaz 
s. 57 

  

15.12.2276  McAllister 
s. 29 

    

18.12.2276 T.Buckner 
s. 10 
Ares 
s. 12 

McAllister 
s. 31 

T.Buckner 
s. 32 

McAllister 
s. 34 

 T.Buckner 
s. 58 

 

Ares 
s. 65 

McAllister 
s. 71 

19.12.2276     Vaz 
s. 66 

Ares 
s. 72 

20.12.2276   Apoc 
s. 45 

 Ares 
s. 67 

McAllister 
s. 73 

22.12.2276 T.Buckner 
s. 16 

T.Buckner 
s. 35 

McAllister 
s. 36 

T.Buckner 
s. 46 

Vaz 
s. 60 

  

27.12.2276 T.Buckner 
s. 18 

T.Buckner 
s. 37 

 T.Buckner 
s. 61 

  

05.01.2277   Apoc 
s. 47 

   

06.01.2277 T.Buckner 
s. 21 

T.Buckner 
s. 39 

 

T.Buckner 
s. 48 
Apoc 
s. 51 

   

09.01.2277 Ares 
s. 22 

     

10.01.2277     Vaz 
s. 69 

 

11.01.2277   T.Buckner 
s. 53 

   

12.01.2277 T.Buckner 
s. 24 

T.Buckner 
s. 40 

    

ZAKOŃCZENIE s. 74 



5 
 

 

 

 

Korespondencja 

Tomas Buckner - Ares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Klamath 13.12.2276 

  

Dzień Dobry. 

Pan wybaczy, że zakłócam spokój tym listem, a jednocześnie mam nadzieję, że on 

dotrze, ale usłyszałem o panu kilka dobrych słów od człowieka, którego spotkałem 

kilka tygodni temu.    

Nazywam się Tomas Buckner. Wraz z matką i siostrą mieszkam w Klamath, gdzie 

wspólnie prowadzimy niewielki sklep. Ja organizuję towar oraz uczestniczę 

w wyprawach karawan kupieckich pomiędzy różnymi miejscami, a mama z siostrą 

zajmują się sprzedażą. Człowiek, o którym wspomniałem, niestety jego imię wypadło 

mi teraz z głowy, wydawał się być doświadczonym wędrowcem i wówczas kiedy go 

spotkałem, podróżował z tajemniczą teczką z miejsca o nazwie Krypta Trzynaście, 

gdzieś na zachód, w swoje rodzinne strony. To on polecił mi zwrócenie się do pana 

z moją prośbą.    

I dlatego ośmielam się napisać. Czy nie jest pan w posiadaniu informacji o wrakach 

starych aut, rdzewiejących po Pustkowiach? Przede wszystkim interesują mnie 

sprawne silniki, które mógłbym wykorzystać. Moim marzeniem jest uruchomić 

przedwojenny samochód – prawdziwego krążownika szos. Osobiście kilka razy 

natknąłem się na porzucone wraki, ale nie znalazłem w nich nic, co mógłbym 

wykorzystać. 

Słyszałem również, a prosiłbym o potwierdzenie tych informacji, o ile jest pan w ich 

posiadaniu, że przed tygodniem, niedaleko Broken Hills, karawana kupiecka, która 

wytyczała nową trasę pomiędzy Kryptopolis, a dawnymi Cienistymi Piaskami, natknęła 

się na tajemnicze miejsce. Podobno jest to obóz wojskowy nieznanych dotąd w tych 

rejonach sił, ale tutaj zeznania trzech obdartusów, którzy uczestniczyli w tej 

karawanie, a wczoraj siedzieli w naszym barze i sączyli trunki w czasie odpoczynku 

przed dalszą drogą do swoich domów,  bardzo się od siebie różnią. Jeden mówił, że to 

żołnierze z pióropuszami na głowie i w siwo czerwonych pancerzach, którzy nosili 

również… sukienki? Dwóch innych utrzymuje, że była to armia ghouli, ale dosyć 
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dziwna, jakby samodzielnie nie myśleli, a kierowali się jakimś stadnym instynktem. Te 

dwie relacje były zbieżne tylko w jednym aspekcie – to miejsce okrutnie śmierdziało. 

Jakby nie patrzeć, dziwne to sprawa. 

Jeżeli byłby Pan tak miły i dał mi odpowiedź na powyższe pytania, a przede wszystkim 

na pierwsze, byłbym ogromnie wdzięczny. Bez względu na odpowiedź, pozostaję do 

pana dyspozycji i polecam się na przyszłość. Proszę pisać do mnie w każdej sprawie 

i zapraszam do „Dom Bucknerów” na drinka, gdy będzie pan w okolicy. 

P.S. W liście załączam szczątkową mapę, z zaznaczonym miejscem dziwnego obozu. 

Mocno Pozdrawiam 

Tomas Buckner 
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13.12.2276 

 

Witaj 

Dziwne rzeczy dzieją się na tym świecie. Jeśli dobrze wywnioskowałem po opisie 

człowieka, który miał Panu mnie polecić. Patrząc na naszą dotychczasową relację, 

raczej powinien Pana przede mną ostrzec. 

Spotkałem go przemierzając pustkowia, i nasza krótka znajomość zaczynająca się od 

całonocnej rozmowy po środku pustkowi, zakończyła się ... Ekhem ... krwawą 

sprzeczką.  

Poróżniła nas sprawa władzy zwierzchniej. Człowiek ten dąży do odbudowania dawnej 

cywilizacji. Wyobraża Pan to sobie? Tej cywilizacji która doprowadziła nas do tego 

stanu, w którym teraz żyjemy. 

Cóż, nie będę przenosił relacji z ów Państwowym Gnojem na naszą korespondencję, 

lecz muszę przyznać że polecenie mnie przez niego, jest bardzo dziwnym 

precedensem. 

Co jednak tyczy się Pańskiej prośby... W istocie wiem o kilku takich miejscach. Miałem 

kiedyś nieograniczony dostęp do biblioteki, i prócz eposów antycznych najczęściej 

sięgałem właśnie po poradniki, i spisy części krążowników szos. 

Razu pewnego, udało mi się nawet uruchomić silnik na ropę naftową. Bo widzi pan, 

naprawa silników na ogniwa jest praktycznie niewykonalna. Chyba że jest Pan jakimś 

"wybrańcem" ratującym świat.  

Inaczej, dostęp do działającego silnika, lub co gorsza jego naprawa jest prawie 

całkowicie niemożliwa. Przed erą ogniw natomiast, istniały silniki napędzane ropą. 

Proste maszyny mogące rozpędzać koła do ogromnych prędkości. 

Z odpowiednimi lekturami, i choć małą ilością części, można samemu stworzyć 

praktycznie cały mechanizm. Widzi pan, samochody na ropę są praktycznie prościej 

zbudowane niż karabiny jakie wykonuje wielu pustynnych rusznikarzy. 
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Pozostaje delikatna kwestia ropy... Cóż, jeśli jest pan zainteresowany zdobyciem 

samochodu którego miniona cywilizacja zwała "Diesel", proszę o odpowiedź. 

Z napędzanymi elektrycznością niestety nie pomogę. 

Poniżej przesyłam szczątkowy rysopis pojazdów przewożących ropę przed wojną. Były 

to wówczas jedyne pojazdy napędzane tą niezwykłą substancją. Proszę pytać o nie 

podróżnych, jego części są bezcenne jeśli chodzi o zbudowanie nowego "Diesla". 

 

Co do obozu. Ujmę to tak, jeśli przypuszczenia świadków mówiące o "żołnierzach 

z pióropuszami na głowie w czerwonych sukienkach" są prawdziwe [...] To następny 

list albo już do mnie nie dotrze. Albo pana doniesienia o obozie zmienią się 

w opowieści przerażonych podróżnych o polu pełnym zwęglonych zwłok ułożonych 

w wielkie "A". 

Teraz niestety muszę już kończyć. Mam do załatwienia pewną sprawę. 

Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze bardziej za mapę. 

Pozdrawiam, 

Ares 
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Klamath 18.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Proszę wybaczyć mi, że dopiero teraz odpisuję na pański list. Tego samego dnia, kiedy 

przekazałem kurierowi korespondencję do Pana, udałem się z karawaną kupiecką do 

Modoc, gdzie sprawy zatrzymały mnie 3 dni. Po powrocie do domu, natychmiast 

przeczytałem wiadomość od Pana, jednak ogromne zmęczenie i późna godzina, nie 

pozwoliły mi na szybkie nakreślenie kilku słów odpowiedzi. 

Na wstępie bardzo dziękuję, że nie zignorował mnie pan i odpisał. Pański list czytałem 

z wielkim przejęciem. Pierwszy raz natknąłem się na pozytywne informacje, które 

dotyczą realizacji mojego marzenia. To fantastyczne, że uruchomił Pan ten silnik! Nie 

zdawałem sobie sprawy, że to wszystko leży w zasięgu mojej ręki. Obawiam się, że nie 

jestem „wybrańcem”, samotnie ratującym świat, ale będąc człowiekiem, mam nadzieję, 

trzeźwo myślącym, nie zignoruję informacji o silnikach na ropę. Chociaż martwi mnie 

jednak, brak dostatecznej wiedzy technicznej z tego zakresu. Gdyby mógłby pan 

wymienić cenę za przesłanie odpowiednich schematów czy książek, byłbym dozgonnie 

wdzięczny. Ilustracje pojemnych cystern uświadamiają, że trudno będzie prostemu 

człowiekowi znaleźć kilka litrów ropy, ale wierzę, że kiedyś się mi się uda. Jeszcze raz 

ogromnie dziękuję za te dane. 

Co do drugiej sprawy. W czasie ostatniej karawany, a przede wszystkim z informacji, 

które przekazał mi pan Alexander McAllister z Kryptopolis (adres: azgarod@o2.pl), 

poszerzyłem widzę na temat dziwnego obozu, o którym wcześniej wspomniałem. 

Okazuje się, że być może ta dziwna banda to „Legion Cezara”. Prawdopodobnie to 

świetnie zorganizowane państwo łupieżców. Bardzo nieprzyjemni ludzie, z którymi 

osobiście nie chce mieć nic do czynienia. Nie będę podejmować ryzyka i pozostanę 

przy starej trasie na południe, mając nadzieję, że będzie ona bezpieczna jak dotąd, 

chociaż uciążliwa. Ale z tego co Pan pisze wnioskuję, że chce się z nimi spotkać? Nie 

tyle spotkać, co ich zaatakować? Dla mnie to nie do pomyślenia. Jedynie w dziecinnych 

mailto:azgarod@o2.pl
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fantazjach wyobrażałem siebie jako wojownika. Proszę uważać na siebie. Tak jak już 

wspomniałem, podobno to niebezpieczni ludzie. 

O człowieku, który przekazał mi informacje na pański temat, mam niewiele do 

powiedzenia. Proszę wybaczyć, również nie chciałbym być wścibskim i mieszać się do 

spraw, które mnie nie dotyczą. Człowiek ten wyrażał się o panu z szacunkiem 

i w żaden sposób nie wywnioskowałem, że pozostaje z Panem w konflikcie. 

Jeszcze raz bardzo dziękuję za list i czekam na dalsze informacje w sprawie 

uruchomienia auta. 

Pojutrze, ponownie wyruszam na kilkudniową podróż, tym razem do małych, 

nabrzeżnych osad. Gdyby pański list do mnie dotarł, a długo nie otrzymywałby Pan 

odpowiedzi, proszę się nie martwić. Na pewno odpiszę w pierwszej, wolnej chwili. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 

  

P. S. Mam jeszcze jedną sprawę… Napisał Pan, że miał dostęp do bibliotek. Czy nie 

rzuciła się Panu w oczy informacja o kimś o nazwisku Kovalsky? Znam człowieka, 

nazywa się Vaz Kovalsky (adres: szoszaq@gmail.com) , który poszukuje informacji na 

temat rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szoszaq@gmail.com
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18.12.2276 

 

Proszę nie przejmować się czasem proszę Pana. Nasze wiadomości nie dochodzą 

przecież w ciągu cybernetycznej chwili, a są dostarczane przez kurierów. To także 

ludzie, ludzie trudniący się uczciwą i niebezpieczną pracą. Nie utrudniajmy im więc tej 

pracy nadmiernym pośpiechem. 

Ogromnie cieszy mnie pańskie nastawienie do silników spalinowych. Widzi Pan, nie 

jestem zwolennikiem handlu w którym ustala się cenę. Choć rozumiem że z racji 

pańskiej profesji jest Pan zmuszony do obrotu tak zwanymi "kapslami" czy dolarami 

RNK. Ja osobiście preferuję handel wymienny, przysługa za przysługę. Pomoc za 

pomoc.  

Jak sam Pan zauważył, ruszyłem na spotkanie z Legionem Cezara. Zbudował on w tym 

miejscu pewnego rodzaju bazę wypadową mającą pozwolić tym totalitarnym ścierwom 

atakować wolnych mieszkańców pustkowi. Wiem o tym chorym państwie więcej niż 

jakikolwiek mieszkaniec pustkowi, znam je od środka. Wiem także że zmiana trasy 

pańskiej karawany na nie wiele się zda. Te ścierwo rozprzestrzeni się szybciej niż 

ktokolwiek zdąży się zorientować. Choć w swej naiwności podsycanej przez nienawiść, 

myślałem o odpłacaniu im ich własną bronią. Mordując ich w najbardziej brutalny 

sposób. To niestety sam temu nie podołam. Wspominałem Panu o pomocy za pomoc? 

Widzi Pan, walka bezpośrednia z legionistami to samobójstwo. Są najlepiej 

przeszkoloną armią jaką pan widział. Żołnierze nie mają rodzin i bliskich. Całe ich 

życie podporządkowane jest wojnie. Także ze mną skontaktował się pan McAllister, 

jednak nie ufam mu jak na razie, musi objaśnić mi swoje intencję. Ludzie z Kryptopolis 

nie zasługują na zaufanie. 

Potrzebuję pomocy. Wiem że nie jest Pan najlepszym wojownikiem, i nie oczekuję od 

pana zbrojnego ramienia w tej chwili. To czego potrzebuję to narzędzie, narzędzie 

i broń. 

Najważniejszą dla mnie sprawą jest SkradoBoy 3001 - osobiste urządzenie maskujące 

produkcji firmy RobCo. Wytwarza pole modulujące, które zakrzywia promienie światła 
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wokół osoby użytkownika." Te małe urządzenie pozwoli mi na całkowite ukrycie 

w mroku. Zdaję sobie sprawę jego cenny i dostępności. Lecz proszę poczekać na moją 

propozycję. 

 

 

Bronią która jest dla mnie bardzo ważna jest koktajl Mołotowa. Butelka z benzyną 

wewnątrz i kawałkiem szmatki wetkniętej w szyjkę. Potrzebował bym całą torbę tego 

cudownego napoju. Około 13 sztuk. Większość handlarzy orężem ma go na swym 

stanie. 

 

 

Jeśli dostanę te przedmioty, mogę Panu zagwarantować że Pańska obecna trasa będzie 

bezpieczna znacznie dłużej. Da Pan też czas wielu istnieniom na przygotowanie przed 

nadejściem legionu. Znacznie utrudnię życie tym ścierwom. 

Pomoc za Pomoc. Oprócz dłuższego bezpieczeństwa także dostarczę Panu materiały.  

Książkę serwisową auta spalinowego "Ford". 
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Narzędzia podstawowe 

 

 

4 sztuki książki „Mały elektryk” 

 

Schematy i szkice wraków jakie będą Panu potrzebne. Znajdzie Pan je na pustkowiach 

i ruinach. 
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Oraz działający silnik diesel. Nie tyle udało mi się go uruchomić, ale i jest jedyną 

pamiątką wygrzebaną ze zgliszczy mojego poprzedniego życia. Myślę że nawet jeśli 

porzuci Pan marzenie o krążowniku. To sprzedaż tej części choć w połowie pokryję 

koszty SkradoBoya. 

 

 

Muszę stosować zasadę umiarkowanego zaufania. Nie mogę przesłać tych 

przedmiotów już teraz, jednak jeśli zamówi Pan specjalną przesyłkę u kurierów, to 

zagwarantują Panu że nie otrzymam przedmiotów jeśli sam nie przekażę moich 

kurierowi. To uczciwa metoda. 

Żeby już teraz odwdzięczyć się Panu za informację o legionie. Oraz przekonać że moje 

intencję są szczere. Rozwiąże Pana problem z ropą.  

Oto przepis na "domowy olej napędowy". Liczę że utrzyma go Pan w sekrecie. 

Trzeba podgrzać olej do temperatury 53 C. Proporcjonalnie dodać 12 procent 

metanolu i 1 procent wodorotlenku potasu. Olej może pan zdobyć u większości 

rolników na pustkowiach, metanol i potas są wykorzystywane do produkcji 

narkotyków w Nowym Reno. Tam też łatwo Pan je dostanie. Najgorszą wiadomością 

jest potrzebny panu sprzęt: prasa do tłoczenia oleju oraz estryfikator. Bez nich się nie 

obejdzie. Jednak są technicy na pustkowiach którzy zbudują te urządzenia. Ze 100 

litrów tej mieszanki, po destylacji uzyska pan około 40 litrów. Wystarczająco by 

przebyć odległość 200 mil. 

Pozdrawiam. 

Ares 

 

PS: Mam pewne informacje o Panie Kowalskim, skontaktuje się z nim osobiście. 
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Klamath 22.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Pański list dotarł do mnie zaledwie na kilka godzin przed moim wyruszeniem 

z karawaną do nabrzeżnych wiosek. Właśnie jestem w trakcie ostatnich przygotowań 

i sytuacja w takich chwilach bywa dosyć napięta. Jednak teraz nie czuję stresu, 

a ogromną radość spowodowaną treścią pańskiego listu, chociaż czytając jego 

początek, wielce się przestraszyłem.  Podziwiam Pana odwagę i zaangażowanie 

w realizacji postanowionego celu, zlikwidowania obozu Legionu Cezara. Wiem, że 

będzie to ciężka misja, ale postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, uruchomić 

wszystkie kontakty, które pozwolą mi na zorganizowanie przydatnych Panu rzeczy. 

Proszę mi wybaczyć mój język i sposób myślenia. Od dziecka jestem kupcem i bardzo 

często patrzę na świat przez pryzmat handlu. Jednak nie jest mi też obca forma - 

przysługa za przysługę, o której Pan wspomniał. I będę się starał tego dowieść. 

Kilka miesięcy temu, pomogłem pewnemu człowiekowi dostarczyć do jego bazy 

wojskowej, pewne, dosyć nielegalne przedmioty. Od tamtej pory jest moim 

dłużnikiem, co często podkreśla w czasie spotkań i w prowadzonej korespondencji. 

Mam zamiar teraz pozwolić mu spłacić dług. Proszę poczekać trzy – cztery dni, a będę 

w posiadaniu SkradoBoya 3001 oraz kilku butelek z benzyną. Gdy tylko skończę pisać 

ten list, zacznę drugi, właśnie do tego człowieka. 

Dziękuję Panu za chęć spełnienia moich marzeń. Cieszę się z obecnej sytuacji, jednak 

cały czas niepokoją mnie pańskiej smutne doświadczenia z tymi nowymi ludźmi na 

naszych terenach. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko załatwić i będę modlić się 

o pozytywne dokończenie przez pana biznesu z Legionem Cezara. 

Co do Pana McAllistera. To wczoraj dostałem od niego list, w którym napisał, że 

przedstawiciele Kryptopolis są zaniepokojeni pojawieniem się Legionu Cezara. Ale nie 

napisał co zamierzają zrobić. Poprosiłem o te informacje w liście, który wysłałem do 

niego wczoraj. 
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Proszę czekać na mój list. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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Klamath 27.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Podróż na zachód do nabrzeżnych osad, przeciągnęła się z planowanych trzech dni do 

pięciu. W drodze na miejsce zaskoczyła nas wielka, ulewna i niespotykana burza. 

Musieliśmy się ukryć w jaskiniach i przeczekać, gdyż nie dało się jechać dalej w takich 

warunkach. Kiedy przestało padać, koła grzęzły w błocie, uruchamiając nas na kilka 

kolejnych godzin, które postanowiliśmy przeczekać i ostatecznie zostaliśmy w miejscu 

na noc, marnując praktycznie cały dzień. Następnego nie było lepiej. Maszerowaliśmy 

bardzo powoli, ale w końcu dotarliśmy na miejsce i muszę przyznać, sprzedaliśmy cały 

towar, z czego jestem ogromnie zadowolony. 

Ale pewnie to Pana nie interesuje. Mam natomiast wspaniałe wieści.  Po powrocie do 

domu, matka przekazała, że czekają na mnie dwie metalowe skrzynie. Okazało się, że 

mój znajomy, już były dłużnik, zorganizował wszystko co potrzeba. I tak, oprócz 

SkradoBoya 3001 i trzynastu butelek z benzyną, dołączył dwa granaty odłamkowe 

i tyleż samo stimpaków. To wszystko czeka na list od Pana, w którym dostarczy mi 

instrukcję co do wysyłki tak dużego ładunku. Chyba, że zmienił Pan zdanie co do 

swoich planów? 

Mam jeszcze do Pana pytanie. Kiedy byłem w wiosce, oglądałem przedziwną sytuację, 

która zaskoczyła nie tylko mnie, ale również jej mieszkańców. I tutaj nasuwa mi się 

pytanie, czy Legion Cezara nie przybył do tej wioski od strony morza? Kiedy przeczyta 

Pan tę relację, proszę w następnym liście o odpowiedź. 

Popołudniu, w pierwszym dniu po przybyciu na miejsce, naszym oczom, od strony 

morza, ukazał się zaskakujący widok. Otóż w naszą stronę płynęły statki, czarne galery 

– jak je nazwałem. Obrazek podobnych obiektów widziałem w starej zniszczonej 

książce. Nie podpłynęły do brzegów, lecz zarzuciły kotwice, a na mniejszej łodzi 

dotarło do nas czterech ludzi, którzy jak się później okazało byli kupcami. W tym 

momencie poczuliśmy w powietrzu obrzydliwy zapach, który skojarzył mi się 

natychmiast z relacjami o Legionie. 
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Były to przysadziste postacie ubrane w turbany o budzących grozę, szerokoustnych 

twarzach. Ich usta były o wiele za szerokie! Uśmiechali się w sposób, który jeszcze 

można było nazwać uśmiechem i wówczas można było zobaczyć, jak szerokie były ich 

wykrzywione złośliwie usta. Co mógłby normalny człowiek pochłaniać ustami o takiej 

nienormalnej szerokości? I jeszcze w tym momencie, opis mógłby nawet pasować do 

tych przebrzydłych legionistów, gdyby nie fakt, że nie mieli pióropuszy na głowach, 

a turbany dziwnego kształtu. Miały one fałdy w dwóch miejscach nad czołem, co 

wydawało się wyjątkowo niegustowne. Czy to legioniści czy jakieś mutanty? Kiedy 

zapytaliśmy się skąd przybywają, odpowiedzieli, że z Leng. Ale za cholerę nie wiem 

gdzie to jest. 

Handlarze w mieście narzekali na wyraźne skąpstwo tych osobliwych marynarzy, bo za 

wszystko co kupowali, płacili dużymi i małymi rubinami. I ja wymieniłem się na takie 

coś i tak oto stałem się w posiadaniu tego rubinu, żeby zrobić jego zdjęcie i przesłać je 

Panu, na potwierdzenie mych słów. 

W przyszłym tygodniu wybieramy się ponownie w te rejony, ale kilka kilometrów na 

północ. Czekam z niecierpliwością na dalsze instrukcje od Pana. 

  

P.S. Dostałem również od nich również malutką książeczkę. Niestety nic z tego nie 

rozumiem. Są w nim nazwy, które mi nic nie mówią. Napisane jest między innymi: 

"Oświecenie przyjdzie kiedy w pierwszej kolejności poznasz opowiadania Samotnika: 

„Zew Cthulhu”, „Widmo nad Innsmouth”, „Szepczący w Ciemności”, „Duch 

Szaleństwa”, „Koszmar w Dunwich”, „Kolor z Przestworzy”.   

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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Klamath 06.01.2277 

 

Dzień Dobry. 

Mam nadzieję, że mój ostatni list do Pana dotarł? 

Dzisiaj odebrałem list od Pana Apoca z Redding, który wykonuje zawód kuriera. 

Przekazał w nim nieciekawe informacje, które zapewne dotyczą Legionu Cezara 

i z którymi, wydaje mi się, powinien się Pan zapoznać. 

Pan Apoc informuje, że 10 mil na południe od Broken Hills znajdowała się niewielka 

osada. Miejscowi nazwali ją Tryaotherhole ze względu na hodowlę piesków 

preriowych. Regularnie Pan Apoc odbierał od nich pakiet skór dla lokalnych 

wytwórców. Niestety. Tym razem zbliżając się do osady zaniepokoił go gęsty, czarny 

dym. Podchodząc od północnego zachodu, wąską ukrytą ścieżką dotarł na półkę 

skalną. Z wioski pozostały zgliszcza. Wśród ruin poruszały się grupki odzianych 

w barwione na czerwono kurtki. Część z nich była wygolona na łyso, ci którzy sprawiali 

wrażenie bardziej ogarniętych, nosili starannie przycięte irokezy. 

Czy potwierdza Pan te doniesienia? Gdyby tak się stało, szlaki handlowe w tych 

okolicach stały się na tę chwilę dosyć niebezpieczne. 

Mam nadzieję, że jest Pan w dobrym zdrowiu i odpowie mi na moje pytania z tego 

i poprzedniego listu. Liczę również na to, że dobijemy naszej transakcji. Wszystkie 

przedmioty, o których pisałem we wcześniejszym liście, czekają na Pana bezpieczne 

w moim domu. 

Przez ostatnie 10 dni, kiedy wróciłem z ostatniej karawany bardzo zaniemogłem. 

Dręczyła mnie wysoka gorączka i dziwne, senne koszmary. O ile już gorączka zeszłego 

dnia odpuściła, nie mogę tego samego powiedzieć o nocnych wizjach. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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09.01.2277 

 

Witam 

Cóż, wyprawy handlowe nie są moim konikiem, jednak fakt iż wyprawa zwieńczyła się 

sukcesem napawa mnie radością. 

Choć dużo bardziej ucieszyła mnie wiadomość o tym że zdobył Pan przedmioty o które 

prosiłem. Zwłaszcza dodatkowe stimpaki. Znacząco zwiększają szanse na to, że nasza 

korespondencja nie wygaśnie. 

Paczkę wysyłam wraz z tą przesyłką. Wszystkie przedmioty o których wspominałem 

zapakowane do dwóch grubych torb. Czytając o Pańskich perypetiach w handlu, 

i szczerze powiedziawszy z wdzięczności za pomoc, przesyłam także specyficzny 

rewolwer, który zostawił po sobie pewien kapitalistyczny burżuj spotkany kiedyś na 

mojej drodze. Sam nie korzystam z broni palnej. Jednak myślę że może on przydać się 

Panu na wędrówkach. Pan ratuje moje życie, ja postaram się zapewnić coś co może 

uratować Pańskie.  

Co do drugiej poruszanej przez Pana Sprawy.. Cóż, to niezwykle niepokojące odkrycie. 

Legion istotnie potrafił by posłużyć się 'statkami', podróżować po morzach. Jednak cała 

reszta opisu, cóż. Na szczęście w nieszczęściu nie mamy do czynienia z Legionem. 

Proszę na wszelki wypadek trzymać się od tych osobników z daleka. Kimkolwiek są, 

ich sposób ubioru świadczy o totalitaryzmie. Wszyscy są tacy sami. To nie jest dobry 

znak. 

Widzi Pan, byłem bardzo zajęty zwiadem i zbieraniem informacji. Szczerze mówiąc, 

ukrywałem się przez pewien czas przed legionem, nie mogłem więc nadać listu nie 

narażając się na wykrycie. Bardzo tego żałuję. Może gdybyśmy szybciej dokonali 

wymiany… Miasteczko i niewinni ludzie wciąż by żyli. Nie chcę o tym nawet teraz 

myśleć, zwłaszcza że ostatnimi czasy moje sny stały się bardzo niespokojne, co sprawia 

mi już wystarczającą ilość zmartwień.  
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Gdy tylko wymiana dojdzie skutku, a ja otrzymam odpowiednie środki, zatrzymam 

choć na chwilę pochód Legionu.  

Jeśli nie dostarczę Panu następnego listu, proszę przygotowywać się do wyprawy na 

północ. Legion nie zawędruje w stronę śniegu, a jeśli moje zadanie się nie powiedzie. 

Nie zostanie Panu wiele czasu na ucieczkę przed niewolą i tyranią. Proszę nie szczędzić 

słów podczas Pana wypraw handlowych, mówić komu się da o zagrożeniu jakie może 

na nas spaść, ludzie muszą być przygotowaniu. Słabsi muszą uciekać. Jeśli nie 

zatrzymamy Legionu, nigdy nie przejedzie pan Pustkowi. Nigdy za pewne nie zobaczy 

pan też kapsli. Są nie legalne w terenach Cezara, tak jak wolny handel. 

Nadaję więc przesyłkę ekspresową, za ostatnie zaoszczędzone kapsle, niech Pan zrobi 

to i dla mnie. 

 

 

Byłbym zapomniał, ufam Panu, nie zwiódł mnie Pan do tej pory a nadto wyniósł się 

ponad moje oczekiwania. Z tego powodu podzielę się z Panem pewnym sekretem. 

Widzi Pan, kiedy dostałem od Pana pierwszy z dwóch listów na które teraz odpisuję, 

u dołu małym druczkiem dostrzegłem napis o nic nie mówiących mi tytułach. "„Zew 

Cthulhu”, tylko tego z nich pamiętam. Kiedy dziś sięgam po ten list, niczego tam nie 

ma. Pusta, lekko zbrudzona kurzem pustkowi kartka. Od czasu przeczytania tych 

dziwnych tytułów, prześladują mnie wizję, i dziwne nic nie znaczące zdania w których 

powtarza się "Cthulhu". To przez wyczerpanie nieprzespanymi nocami, niemalże 

dałem złapać się legionowi podczas zwiadów. Dopiero 2 dni temu, dziwne wizję 

odeszły. Choć mnie wciąż prześladuje dziwny niepokój, jakby coś, lub ktoś znajdował 

się pode mną. Głęboko wewnątrz ziemi. 
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Klamath 12.01.2277 

 

Dzień Dobry Panie Ares. 

Ogromnie ucieszył mnie list od Pana. Na wstępie informuję, że wszystko co mam dla 

Pana, właśnie powierzam mojemu dobremu koledze, z którym łączy mnie nie tylko 

praca, ale również i zainteresowania i chęć uruchomienia auta. Wraz z towarem 

wyruszy on jutro o świcie. Ufam mu jak sobie i wiem, że ładunek odbierze Pan bez 

przeszkód. 

Pan Apoc przesłał mi kolejną relację z miasteczka Tryaotherhole. Większość kobiet 

i dzieci uratowało się, czego nie można powiedzieć o mężczyznach, którzy dzielnie 

walcząc w ich obronie, zostali zabici lub wzięci w niewolę. 

Pan Apoc przesłał mi również dosyć dziwną relację, z której niewiele zrozumiałem. 

Może ona nie ma wiele wspólnego ze sprawą Legionu, a czuję, że powinienem Pana 

o tym poinformować. Pisał, że w czasie jego ostatniej wyprawy do Kryptopolis, natknął 

się na samotny budynek. Był to wielopiętrowiec, którego jakaś niesamowita siła ścięła 

na wysokości około 15 metrów. Pierwsze trzy kondygnacje zostały doszczętnie 

ogołocone ze wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, natomiast 

w podziemiach odnalazł potężny, stalowy właz w podłodze. Przeczucie Pana Apoca 

i dwa zasuszone ciała zawieszone na łomie wciśniętym pod właz, pozwoliły mu 

uniknąć straszliwej śmierci. Otóż kiedy obserwował właz z pewnej odległości, 

zauważył, jak spory świnioszczur został od niego odrzucony silnym wyładowaniem 

elektrycznym. Miejsce to zaznaczył na mapce, którą mi wysłał, a ja przekazują ją Panu. 

Nie wiem co o tym sądzić. Cóż tam może się znajdować? Czyżby jakiś skarb lub 

przedwojenna technologia? – bo to przychodzi mi na myśl w pierwszej kolejności. 

Widocznie zabezpieczone jest to jakąś pułapką. Zapytałem się go czy wybiera się w to 

miejsce ponownie. 

Ogromnie dziękuję za rewolwer. Dobrze leży mi w dłoni i będę go zabierać w każdą 

podróż. Za kilka dni wybieram się kolejny raz w rejony nabrzeża. Ostatnio zrobiłem 
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tam dobry interes i intrygują mnie Ci żeglarze. Ale zrobię wszystko co w mojej mocy, 

żeby nie narażać się na żadne niebezpieczeństwo. 

Co do dziwnego słowa „Cthulhu”, to chyba nie ode mnie pochodziła ta informacja. 

Pierwszy raz go widzę i nie wiem co mogłoby ono oznaczać. Być może pomylił pan 

korespondentów? Chociaż zastanawiające jest co Pan pisze. Odkąd wróciłem 

z ostatniej karawany również mam dziwne senne wizje. Bardzo często wędruję w nich 

po dnie oceanu, ale kiedy tylko dochodzę do… Nie wiem jak to ująć. Na całe szczęście 

w tym momencie zawsze się budzę.   

Trzymam kciuki i modlę się o powodzenia Pańskiej misji. Oby Gwiazdy były dla Pana 

w Porządku… Chociaż nie wiem skąd znam tę formułkę, to czuję, że taka ochrona się 

przyda w czasie realizacji pańskiego zadania… Chyba, że wcześniej zamierza Pan 

zbadać te dziwne ruiny? 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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Korespondencja 

Tomas Buckner – Alexander McAllister 
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Klamath 13.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Pan wybaczy, że zakłócam spokój tym listem, a jednocześnie mam nadzieję, że on 

dotrze, ale usłyszałem o panu kilka dobrych słów od człowieka, którego spotkałem 

kilka tygodni temu.    

Nazywam się Tomas Buckner. Wraz z matką i siostrą mieszka w Klamath, gdzie 

wspólnie prowadzimy niewielki sklep. Ja organizuję towar oraz uczestniczę 

w wyprawach karawan kupieckich pomiędzy różnymi miejscami, a mama z siostrą 

zajmują się sprzedażą. Człowiek, o którym wspomniałem, niestety jego imię wypadło 

mi teraz z głowy, wydawał się być doświadczonym wędrowcem i wówczas kiedy go 

spotkałem, podróżował z tajemniczą teczką z miejsca o nazwie Trzynasty Schron, 

gdzieś na zachód, w swoje rodzinne strony. To on polecił mi zwrócenie się do pana 

z moją prośbą.    

I dlatego ośmielam się napisać. Czy nie jest pan w posiadaniu informacji o wrakach 

starych aut, rdzewiejących po Pustkowiach? Przede wszystkim interesują mnie 

sprawne silniki, które mógłbym wykorzystać. Moim marzeniem jest uruchomić 

przedwojenny samochód – prawdziwego krążownika szos. Osobiście kilka razy 

natknąłem się na porzucone wraki, ale nie znalazłem w nich nic, co mógłbym 

wykorzystać. 

Słyszałem również, a prosiłbym o potwierdzenie tych informacji, o ile jest pan w ich 

posiadaniu, że przed tygodniem, niedaleko Broken Hills, karawana kupiecka, która 

wytyczała nową trasę pomiędzy Kryptopolis, a dawnymi Cienistymi Piaskami, natknęła 

się na tajemnicze miejsce. Podobno jest to obóz wojskowy nieznanych dotąd w tych 

rejonach sił, ale tutaj zeznania trzech obdartusów, którzy uczestniczyli w tej 

karawanie, a wczoraj siedzieli w naszym barze i sączyli trunki w czasie odpoczynku 

przed dalszą drogą do swoich domów,  bardzo się od siebie różnią. Jeden mówił, że to 

żołnierze z pióropuszami na głowie i w siwo czerwonych pancerzach, którzy nosili 

również… sukienki? Dwóch innych utrzymuje, że była to armia ghouli, ale dosyć 
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dziwna, jakby samodzielnie nie myśleli, a kierowali się jakimś stadnym instynktem. Te 

dwie relacje były zbieżne tylko w jednym aspekcie – to miejsce okrutnie śmierdziało. 

Jakby nie patrzeć, dziwne to sprawa. 

Jeżeli byłby Pan tak miły i dał mi odpowiedź na powyższe pytania, a przede wszystkim 

na pierwsze, byłbym ogromnie wdzięczny. Bez względu na odpowiedź, pozostaję do 

pana dyspozycji i polecam się na przyszłość. Proszę pisać do mnie w każdej sprawie 

i zapraszam do „Dom Bucknerów” na drinka, gdy będzie pan w okolicy. 

P.S. W liście załączam szczątkową mapę, z zaznaczonym miejscem dziwnego obozu. 

 

Mocno Pozdrawiam 

Tomas Buckner  
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15.12.2276 

<<Pipboy coder QNX>> 

Raport nr. 147, kod: PHONIX 

Przesyłka dostarczona w wyznaczonym miejscu, bez komplikacji, kod zweryfikowany.  

Przy wejściu do miasta spotkałem kuriera, który wręczył mi list z zleceniem od 

niejakiego Tomasa Bucknera, kupca z Klamath. Przekazałem mu też zwyczajowy list 

zwrotny. Nie znam osoby, ale widać mam już reputację w regionie. Pytał się o wraki 

aut szukając przede wszystkim sprawnego silnika (informacje na ten temat były by 

przydatne).  

Ale z istnych spraw, napisał on również o pogłoskach o tajemniczym obozie na 

południowy wschód od Broken Hills. Jeśli to coś związanego z naszymi operacjami to 

należy to zweryfikować. Z pogłosek jednak można domniemywać że byli to albo 

mutanci albo barbarzyńcy z tzw. Legionu Cezara, o którym pogłoski krążą od jakiegoś 

czasu. Choć równie dobrze może być to cokolwiek, źródło raczej mało wiarygodne. 

Cel pana Bucknera nie jasny. Pewnie jakieś zlecenie dla złomiarzy. Załączam pozyskane 

koordynaty i oczekuję na dalsze rozkazy. 

 

<<List zwrotny do Tomasa Bucknera>> 

Panie Buckner. Dziękuję za informację i zlecenie. 

Informacje tego typu jak wiadomo są cenne więc przekażę je osobiście bądź też 

poprzez sprawdzonego kuriera. 

Chciałem się jednak dodatkowo upewnić co do pana intencji wobec wspomnianego 

obozu. Chodzi panu o pobieżne Informacje czy też oczekuje pan jego odszukania? 

W tym drugim przypadku było by trzeba zorganizować grupę najemników. Karawana 

to jedno ale zapuszczanie się w rejon potencjalnego zagrożenia to drugie. Zapewne 

rozumie pan że pustkowia są niebezpieczne, a ja jestem mechanikiem nie zaś 

wojownikiem szos. Co nie oznacza oczywiście że za odpowiednią opłatą 
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i z odpowiednim zespołem nie da się tego załatwić. O ile będę miał oczywiście czas 

w wyznaczonym terminie. 

Uszanowanie. Alexander McAllister. 
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18.12.2276 

 

Witam panie Buckner. 

Piszę ponownie z powodu podejrzenia że kuriera napadli Łupieżcy, bowiem nie 

dostałem żadnej informacji na temat ostatniego zlecenia. 

Mimo wszystko zdecydowałem się podjąć pewne działania w tej sprawie, 

jednak z oczywistych względów nie mogę nic w wskórać jeśli nie mam 

konkretów. Z tego co od pana usłyszałem myślę że opis prawdopodobnie odnosi się do 

niejakiego Legionu Cezara. Na razie nie wiele o nich w tym regionie wiadomo, poza 

faktem że niektóre karawany miały z nimi do czynienia. Ale zgodnie z tym co mówią 

pogłoski to niezwykle niebezpieczna, nie tyle banda a wręcz państwo Łupieżców. 

Nieprzyjemne typy od których radziłbym się trzymać z daleka. Oczywiście w grę morze 

wchodzić cokolwiek. 

Jeśli chodzi o wraki to samo zbieractwo nie jest moją specjalnością, ale popytam się po 

ludziach. Mówił pan że chodzi panu o silnik? Raczej nie znajdę nic takiego w zapasach 

Kryptopolis, a sam region z motoryzacji nie słynie. Niemniej porozglądam się za 

silnikiem. A nuż coś się trafi. 

Z uszanowaniem, Alexander McAllister. 
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Klamath 18.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Proszę wybaczyć mi, że dopiero teraz odpisuję na pańskie listy. Tego samego dnia, 

kiedy przekazałem kurierowi korespondencję do Pana, udałem się z karawaną 

kupiecką do Modoc, gdzie sprawy zatrzymały mnie 3 dni. Po powrocie do domu, 

natychmiast przeczytałem wiadomość od Pana, jednak ogromne zmęczenie i późna 

godzina, nie pozwoliły mi na szybkie nakreślenie kilku słów odpowiedzi. 

Na wstępie bardzo dziękuję, że nie zignorował mnie pan i odpisał. Moje intencje co do 

obozu, o którym wspomniałem nie są żadną tajemnicą. Jak już wspomniałem, dużo 

podróżuję i chciałem zaczerpnąć informacji o potencjalnym zagrożeniu dla moich 

interesów. Z początkowych relacji, jak i tych, które usłyszałem podczas ostatniej 

wyprawy, a przede wszystkim z informacji od pana, myślę raczej o niepodejmowaniu 

ryzyka i pozostaniu przy starej trasie na południe. 

Mam również nadzieję, chociaż jestem urodzonym pesymistą, że ten Legion Cezara, 

bez względu na to kim są, nie będą utrudniać życia normalnym, uczciwym ludziom. 

Wolę skupić się na swoich zainteresowaniach i próbie odnalezienia silnika. 

Bardzo panu dziękuję za zainteresowanie. Gdyby coś niepokojącego działo 

się z „naszymi nowymi, tajemniczymi gośćmi” i odnalazłby pan silnik lub informacje, 

gdzie mógłbym taki znaleźć, proszę o informację.    

Pojutrze, ponownie wyruszam na kilkudniową podróż, tym razem do małych, 

nabrzeżnych osad. Gdyby pański list do mnie dotarł, a długo nie otrzymywałby Pan 

odpowiedzi, proszę się nie martwić. Na pewno odpiszę w pierwszej, wolnej chwili. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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P.S. Kilka godzin temu otrzymałem list od człowieka, który określa siebie mianem Ares 

(adres: rodrrik@trzynasty-schron.net). Bardzo zaniepokoiła mnie pewna wzmianka w tym 

liście. Być może moje interpretacje są błędne, ale pała on wielka żądzą spotkania 

się z przedstawicielami Legionu Cezara. Chociaż „spotkać” jest złym słowem. 

Prawdopodobnie chce on ich napaść… Być może ta informacja jest nic nie warta, ale nie 

mogę przestać o tym myśleć.  
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18.12.2276 

 

Dziękuję za informacje kontaktowe. Przedstawiciele Kryptopolis, z którymi 

rozmawiałem wydają się być zaniepokojeni faktem istnienia armii Łupieżców i Łowców 

niewolników, nie podzielają więc optymizmu co do losu maluczkich jeśli takowa 

zechce się wlać w region Kalifornii. Fakt faktem, Republika powinna sobie 

poradzić z zagrożeniem, jak i same Kryptopolis nie powinno mieć problemów, 

niemniej faktem jest zagrożenie szlaków pomiędzy oboma regionami. W sumie 

zaczynam się zastanawiać że nie była by to okazja na niezły interes gdyby 

zainwestować za w czasu w handel na szlakach zachodnich. Myślę że może być to dla 

nas niezłą okazja. 

PS: Jak na razie informacji o silniku brak, ale w zamian mogę zaoferować komponenty 

elektroniczne.  

 

Z uszanowaniem Alexander McAllister. 
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Klamath 22.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Pański list dotarł do mnie zaledwie na kilka godzin przed moim 

wyruszeniem z karawaną do nabrzeżnych wiosek i bardzo za niego dziękuję. 

Muszę Panu przyznać, że cały czas zastanawia mnie obóz Legionu Cezara oraz jakie są 

plany Republiki w tej sprawie? Czy możemy zostawić tak tę sytuację i czekać na ich 

kolejny krok? Dochodzą mnie słuchy, o których i Pan już mi pisał, że to są to ludzie 

bezwzględni, przeszkolona armia. Żołnierze nie mający rodzin i bliskich. Całe ich życie 

podporządkowane jest ponoć wojnie. Pod naszym nosem zorganizowali bazę 

wypadową, żeby nas nękać i brać w niewolę. Obawiam się, że jeżeli te informacje nie są 

przesadzone, a wszystko wskazuje, że nie, to zachodnie szlaki handlowe, wkrótce 

również przestaną być bezpieczne i mało dochodowe. 

Z tego co o Panu usłyszałem kilka tygodni temu od wędrowca, który zatrzymał się 

w mojej miejscowości, to wiem, że Pan oraz pańska organizacja są w stanie zaradzić 

temu problemowi. Nie chcę się w żaden sposób narzucać, ale powoli zaczynam się bać 

o dalsze losy naszych ziem. 

Co do silnika i innych niezbędnych przedmiotów, które pozwolą mi na uruchomienie 

auta, to wydaje mi się, że jestem na ich tropie. Ale gdyby rzuciło się coś Panu w oczy, 

to proszę o mnie nadal pamiętać. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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22.12.2276 

 

Dziękuję za zrozumienie znaczenia problemu. 

Co do silnika to na razie czekam na kontakt z potencjalnymi źródłami, choć na razie 

nie mam powodzenia. Niemniej pojawiła się też możliwość nabycia takowego od 

Kryptopolis. Z tym że w tym przypadku nie dadzą takiego za tanio. Co więcej w grę 

może wchodzić przysługa. 

Tu zwracam się z zapytanie o to co pan preferuje? Mam dalej szukać silnika, czy też 

mam skorzystać z kontakt z przedstawicielami tamtejszych władz? W drugim 

przypadku sam zadbam o dostawę. 

Z poważaniem Alexander McAllister. 
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Klamath 27.12.2276 

 

Dzień Dobry 

Proszę na tę chwilę nie przejmować się silnikiem. Tak jak wcześniej pisałem, jestem na 

jego tropie. Piszę natomiast z inna sprawą i proszę opinię. Właśnie 

wróciłem z karawaną do domu. Podróż na zachód do nabrzeżnych osad, przeciągnęła 

się z zaplanowanych trzech dni do pięciu. W drodze na miejsce zaskoczyła nas wielka, 

ulewna i niespotykana burza. Musieliśmy się ukryć w jaskiniach i przeczekać, gdyż nie 

dało się jechać dalej w takich warunkach. Kiedy przestało padać, koła grzęzły w błocie, 

uruchamiając nas na kilka kolejnych godzin, które postanowiliśmy przeczekać 

i ostatecznie zostaliśmy w miejscu na noc, marnując praktycznie cały dzień. 

Następnego nie było lepiej. Maszerowaliśmy bardzo powoli, ale w końcu dotarliśmy na 

miejsce i muszę przyznać, sprzedaliśmy cały towar, z czego jestem ogromnie 

zadowolony. 

Mam do Pana pytanie. Kiedy byłem w wiosce, oglądałem przedziwną sytuację, która 

zaskoczyła nie tylko mnie, ale również jej mieszkańców. I tutaj nasuwa mi się pytanie, 

czy Legion Cezara nie przybył do tej wioski od strony morza? Kiedy przeczyta Pan tę 

relację, proszę w następnym liście o odpowiedź. 

Popołudniu, w pierwszym dniu po przybyciu na miejsce, naszym oczom, od strony 

morza ukazał się zaskakujący widok. Otóż w naszą stronę płynęły statki, czarne galery 

– jak je nazwałem. Obrazek podobnych obiektów widziałem w starej zniszczonej 

książce. Nie podpłynęły do brzegów, lecz zarzuciły kotwice, a na mniejszej łodzi 

dotarło do nas czterech ludzi, którzy jak się później okazało byli kupcami. W tym 

momencie poczuliśmy w powietrzu obrzydliwy zapach, który skojarzył mi się 

natychmiast z relacjami o Legionie. 

Były to przysadziste postacie ubrane w turbany o budzących grozę, szerokoustnych 

twarzach. Ich usta były o wiele za szerokie! Uśmiechali się w sposób, który jeszcze 

można było nazwać uśmiechem i wówczas można było zobaczyć, jak szerokie były ich 

wykrzywione złośliwie usta. Co mógłby normalny człowiek pochłaniać ustami o takiej 
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nienormalnej szerokości? I jeszcze w tym momencie, opis mógłby nawet pasować do 

tych przebrzydłych legionistów, gdyby nie fakt, że nie mieli pióropuszy na głowach, 

a turbany dziwnego kształtu. Miały one fałdy w dwóch miejscach nad czołem, co 

wydawało się wyjątkowo niegustowne. Czy to legioniści czy jakieś mutanty? Kiedy 

zapytaliśmy się skąd przybywają, odpowiedzieli, że z Leng. Ale za cholerę nie wiem gdzie to 

jest. 

Handlarze w mieście narzekali na wyraźne skąpstwo tych osobliwych  marynarzy, bo za 

wszystko co kupowali, płacili dużymi i małymi rubinami. I ja wymieniłem się na takie coś 

i tak oto stałem się w posiadaniu tego rubinu, żeby zrobić jego zdjęcie i przesłać je Panu, na 

potwierdzenie mych słów. 

W przyszłym tygodniu wybieramy się ponownie w te rejony, ale kilka kilometrów na północ. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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Klamath 06.01.2277 

 

Dzień Dobry. 

Panie McAllister, mam nadzieję, że mój ostatni list do Pana dotarł? 

Dzisiaj odebrałem list od Pana Apoca z Redding, który wykonuje zawód kuriera. 

Przekazał w nim nieciekawe informacje, które zapewne dotyczą Legionu Cezara 

i z którymi, wydaje mi się, powinien się Pan zapoznać. 

Pan Apoc informuje, że 10 mil na południe od Broken Hills znajdowała się niewielka 

osada. Miejscowi nazwali ją Tryaotherhole ze względu na hodowlę piesków 

preriowych. Regularnie Pan Apoc odbierał od nich pakiet skór dla lokalnych 

wytwórców. Niestety. Tym razem zbliżając się do osady zaniepokoił go gęsty, czarny 

dym. Podchodząc od północnego zachodu, wąską ukrytą ścieżką dotarł na półkę 

skalną. Z wioski pozostały zgliszcza. Wśród ruin poruszały się grupki odzianych 

w barwione na czerwono kurtki. Część z nich była wygolona na łyso, ci którzy sprawiali 

wrażenie bardziej ogarniętych nosili starannie przycięte irokezy. 

Czy potwierdza Pan te doniesienia? Gdyby tak się stało, szlaki handlowe w tych 

okolicach stały się na tę chwilę dosyć niebezpieczne. 

Mam nadzieję, że jest Pan w dobrym zdrowiu i odpowie mi na moje pytania z tego 

i poprzedniego listu. 

Przez ostatnie 10 dni, kiedy wróciłem z ostatniej karawany bardzo zaniemogłem. 

Dręczyła mnie wysoka gorączka i dziwne, senne koszmary. O ile już gorączka zeszłego 

dnia odpuściła, nie mogę tego samego powiedzieć o nocnych wizjach. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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Klamath 12.01.2277 

 

Dzień Dobry. 

Mam nadzieję, że u Pana wszystko w porządku, a moje listy w niczym Panu nie 

przeszkadzają.  

Pan Apoc przesłał mi kolejną relację z miasteczka Tryaotherhole. Większość kobiet 

i dzieci uratowało się, czego nie można powiedzieć o mężczyznach, którzy dzielnie 

walcząc w ich obronie, zostali zabici lub wzięci w niewolę. 

Pan Apoc przesłał mi również dosyć dziwną relację, z której niewiele zrozumiałem. 

Może ona nie ma wiele wspólnego ze sprawą Legionu, a czuję, że powinienem Pana 

o tym poinformować. Pisał, że w czasie jego ostatniej wyprawy do Kryptopolis, natknął 

się na samotny budynek. Był to wielopiętrowiec, którego jakaś niesamowita siła ścięła 

na wysokości około 15 metrów. Pierwsze trzy kondygnacje zostały doszczętnie 

ogołocone ze wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, natomiast 

w podziemiach odnalazł potężny, stalowy właz w podłodze. Przeczucie Pana Apoca 

i dwa zasuszone ciała zawieszone na łomie wciśniętym pod właz pozwoliły mu uniknąć 

straszliwej śmierci. Otóż kiedy obserwował właz z pewnej odległości, zauważył, jak 

spory świnioszczur został od niego odrzucony silnym wyładowaniem elektrycznym. 

Miejsce to zaznaczył na mapce, którą mi wysłał, a ja przekazują ją Panu. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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Korespondencja 

Tomas Buckner – Apoc 
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Klamath 13.12. 2276 

  

Dzień Dobry. 

Pan wybaczy, że zakłócam spokój tym listem, a jednocześnie mam nadzieję, że on 

dotrze, ale usłyszałem o panu kilka dobrych słów od człowieka, którego spotkałem 

kilka tygodni temu.    

Nazywam się Tomas Buckner. Wraz z matką i siostrą mieszka w Klamath, gdzie 

wspólnie prowadzimy niewielki sklep. Ja organizuję towar oraz uczestniczę 

w wyprawach karawan kupieckich pomiędzy różnymi miejscami, a mama z siostrą 

zajmują się sprzedażą. Człowiek, o którym wspomniałem, niestety jego imię wypadło 

mi teraz z głowy, wydawał się być doświadczonym wędrowcem i wówczas, kiedy go 

spotkałem, podróżował z tajemniczą teczką z miejsca o nazwie Trzynasty Schron, 

gdzieś na zachód, w swoje rodzinne strony. To on polecił mi zwrócenie się do pana 

z moją prośbą.    

I dlatego ośmielam się napisać. Czy nie jest pan w posiadaniu informacji o wrakach 

starych aut, rdzewiejących po Pustkowiach? Przede wszystkim interesują mnie 

sprawne silniki, które mógłbym wykorzystać. Moim marzeniem jest uruchomić 

przedwojenny samochód – prawdziwego krążownika szos. Osobiście kilka razy 

natknąłem się na porzucone wraki, ale nie znalazłem w nich nic, co mógłbym 

wykorzystać. 

Słyszałem również, a prosiłbym o potwierdzenie tych informacji, o ile jest pan w ich 

posiadaniu, że przed tygodniem, niedaleko Broken Hills, karawana kupiecka, która 

wytyczała nową trasę pomiędzy Kryptopolis, a dawnymi Cienistymi Piaskami, natknęła 

się na tajemnicze miejsce. Podobno jest to obóz wojskowy nieznanych dotąd w tych 

rejonach sił, ale tutaj zeznania trzech obdartusów, którzy uczestniczyli w tej 

karawanie, a wczoraj siedzieli w naszym barze i sączyli trunki w czasie odpoczynku 

przed dalszą drogą do swoich domów, bardzo się od siebie różnią. Jeden mówił, że to 

żołnierze z pióropuszami na głowie i w siwo czerwonych pancerzach, którzy nosili 

również… sukienki? Dwóch innych utrzymuje, że była to armia ghouli, ale dosyć 
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dziwna, jakby samodzielnie nie myśleli, a kierowali się jakimś stadnym instynktem. Te 

dwie relacje były zbieżne tylko w jednym aspekcie – to miejsce okrutnie śmierdziało. 

Jakby nie patrzeć, dziwne to sprawa. 

Jeżeli byłby Pan tak miły i dał mi odpowiedź na powyższe pytania, a przede wszystkim 

na pierwsze, byłbym ogromnie wdzięczny. Bez względu na odpowiedź, pozostaję do 

pana dyspozycji i polecam się na przyszłość. Proszę pisać do mnie w każdej sprawie 

i zapraszam do „Dom Bucknerów” na drinka, gdy będzie pan w okolicy. 

P.S. W liście załączam szczątkową mapę, z zaznaczonym miejscem dziwnego obozu. 

Mocno Pozdrawiam 

Tomas Buckner  
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20.12.2276 

 

Witam i Pozdrawiam! 

 

Drogi Panie Buckner, 

Zaskoczył mnie Pan swym listem i w pierwszej chwili uznałem go za żart, za co 

serdecznie i z miejsca przepraszam. Jednak jako człowiek z natury nieufny zasięgnąłem 

języka u naszego wspólnego znajomego i wyrażał się on o Tobie (możemy przejść na 

Ty?) w samych superlatywach. Niejednokrotnie na mojej drodze spotykałem wraki 

samochodów. Tu rodzi się moje pytanie. Jakiego konkretnie silnika poszukujesz? Auta 

nie są sobie równe, więc może zdradzisz mi nieco więcej konkretów? 

Co do drugiej kwestii, pogłoski o zarówno czynnych jaki porzuconych bazach 

wojskowych słyszałem niejednokrotnie i bardzo, ale to bardzo często okazywały się 

tylko pogłoskami. Raz czy dwa natrafiłem na porzuconą stróżówkę czy stację 

przeładunkową, jednak doszczętnie już ograbioną. Jednak, jeśli bardzo Ci na tym 

zależy, popytam wśród lokalsów, czy nie znają takich miejsc. Akurat pod koniec 

tygodnia mam kurs na południe od Broken Hills, mogę nieco nałożyć drogi. 

 

Pozdrawiam  

Apoc. 
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Klamath 22.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Dziękuję, że nie zignorowałeś mojego listu i odpisałeś. Ja również o Tobie słyszałem 

wiele dobrych słów. A któż to jest naszym wspólnym znajomym? Proszę go pozdrowić, 

gdybyś się z nim widział. 

Przez te kilka dni dowiedziałem się wiele o dziwnym obozie, o którym pisałem Ci 

w pierwszym liście. Sprawa nie wygląda dobrze. Za kilka godzin wyruszam z karawaną 

do nabrzeżnych wiosek, ale  nakreślę Ci pokrótce o co chodzi. 

Otóż jest to świetnie zorganizowane państwo łupieżców i łowców niewolników. Są 

to ludzie bezwzględni, przeszkolona armia. Żołnierze Ci nie mający rodzin i bliskich. 

Całe ich życie podporządkowane jest ponoć wojnie. Pod naszym nosem zorganizowali 

bazę wypadową, żeby nas nękać i brać w niewolę. Nazywają ją Legionem Cezara. Zatem 

odradzam Ci wyruszanie do Broken Hills, a jak już koniecznie musisz, a wiem, że tak, 

to proszę żebyś zachował wszystkie środki ostrożności, a w razie spotkania z tą bandą, 

nie zastanawiał się, tylko uciekał. Przekaż tę informację każdemu kogo spotkasz. Być 

może grozi nam niebezpieczeństwo. Wiem też, że Republika, Kryptopolis są 

niezaspokojeni pojawieniem się tych ludzi na naszych terenach, ale nie znam ich 

dokładnych planów. 

Co do silnika i innych niezbędnych przedmiotów, które pozwolą mi na uruchomienie 

auta, to wydaje mi się, że jestem na ich tropie. Ale gdyby rzuciło się coś Panu w oczy, 

to proszę o mnie nadal pamiętać. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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05.01.2277 

 

Witam i Pozdrawiam! 

Drogi Panie Buckner, 

Zaczynając od tych nieco przyjemniejszych spraw. W czasie ostatniej wyprawy wpadł 

mi w ręce kompletny karburator od pięciolitrowego v8. Aż dziw, że jeszcze 

w olejowany papier zawinięty pozostał. Istne cudo! Jeśli Cię on interesuje, to zawsze 

możemy się w ten czy inny sposób wymienić. 

Teraz ten mniej przyjemny temat. Jakieś 10 mil na południe od Broken Hills 

znajdowała się niewielka osada. Miejscowi nazwali ją Tryaotherhole ze względu na 

hodowlę piesków preriowych. Regularnie odbierałem od nich pakiet skór dla lokalnych 

wytwórców. Niestety. Tym razem zbliżając się do osady zaniepokoił mnie gęsty, czarny 

dym. Podchodząc od północnego zachodu, wąską ukrytą ścieżką dotarłem na półkę 

skalną. Z wioski pozostały zgliszcza. Wśród ruin poruszały się grupki odzianych 

w barwione na czerwono kurtki. Część z nich była wygolona na łyso, ci którzy sprawiali 

wrażenie bardziej ogarniętych nosili starannie przycięte irokezy. Podejrzewam, że to 

o nich wspominałeś w swoim liście. Obawiam się, że w krótkim czasie staną się oni 

poważnym problemem.  

Pozdrawiam i liczę na kolejne listy  

Apoc. 
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Klamath 06.01.2277 

 

Dzień Dobry. 

Bardzo ucieszyła mnie wiadomość o znalezionej przez Ciebie części do samochodu. 

We wcześniejszym liście pisałem, że jestem na tropie silnika, jednak do tej pory nic nie 

udało mi się zdobyć. Proszę powiedzieć cenę lub złożyć jakąś inną ofertę wymiany, 

a postaram się zrobić wszystko, żeby transakcja dobiegła do końca. 

Zaraza! Obawiam się, że wszystko wskazuje na to, że zachodnie szlaki handlowe, już 

przestają być bezpieczne. Dziękuję za informację o miejscowości Tryaotherhole. 

Natychmiast przekażę tę nieciekawą nowinę moim znajomym - karawaniarzom. Czy 

miejscowi zginęli, czy ich los jest znany? 

Przez ostatnie 10 dni, kiedy wróciłem z ostatniej karawany bardzo zaniemogłem. 

Dręczyła mnie wysoka gorączka i dziwne, senne koszmary. O ile już gorączka zeszłego 

dnia odpuściła, nie mogę tego samego powiedzieć o nocnych wizjach.  Proszę 

posłuchać, bo sprawa jest dla mnie równie tajemnicza co pojawienie się Legionu 

Cezara. 

Podróż na zachód do nabrzeżnych osad, przeciągnęła się z planowanych trzech dni do 

pięciu. W drodze na miejsce zaskoczyła nas wielka, ulewna i niespotykana burza. 

Musieliśmy się ukryć w jaskiniach i przeczekać, gdyż nie dało się jechać dalej w takich 

warunkach. Kiedy przestało padać, koła grzęzły w błocie, uruchamiając nas na kilka 

kolejnych godzin, które postanowiliśmy przeczekać i ostatecznie zostaliśmy w miejscu 

na noc, marnując praktycznie cały dzień. Następnego nie było lepiej. Maszerowaliśmy 

bardzo powoli, ale w końcu dotarliśmy na miejsce i muszę przyznać, sprzedaliśmy cały 

towar, z czego jestem ogromnie zadowolony. 

Kiedy byłem w wiosce, oglądałem przedziwną sytuację, która zaskoczyła nie tylko 

mnie, ale również jej mieszkańców. I tutaj nasuwa mi się pytanie, czy Legion Cezara 

nie przybył do tej wioski od strony morza? Kiedy przeczyta Pan tę relację, proszę 

w następnym liście o odpowiedź. 
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Popołudniu, w pierwszym dniu po przybyciu na miejsce, naszym oczom, od strony 

morza ukazał się zaskakujący widok. Otóż w naszą stronę płynęły statki, czarne galery 

– jak je nazwałem. Obrazek podobnych obiektów widziałem w starej zniszczonej 

książce. Nie podpłynęły do brzegów, lecz zarzuciły kotwice, a na mniejszej łodzi 

dotarło do nas czterech ludzi, którzy jak się później okazało byli kupcami. W tym 

momencie poczuliśmy w powietrzu obrzydliwy zapach, który skojarzył mi się 

natychmiast z relacjami o Legionie. 

Były to przysadziste postacie ubrane w turbany o budzących grozę, szerokoustnych 

twarzach. Ich usta były o wiele za szerokie! Uśmiechali się w sposób, który jeszcze 

można było nazwać uśmiechem i wówczas można było zobaczyć, jak szerokie były ich 

wykrzywione złośliwie usta. Co mógłby normalny człowiek pochłaniać ustami o takiej 

nienormalnej szerokości? I jeszcze w tym momencie, opis mógłby nawet pasować do 

tych przebrzydłych legionistów, gdyby nie fakt, że nie mieli pióropuszy na głowach, 

a turbany dziwnego kształtu. Miały one fałdy w dwóch miejscach nad czołem, co 

wydawało się wyjątkowo niegustowne. Czy to legioniści czy jakieś mutanty? Kiedy 

zapytaliśmy się skąd przybywają, odpowiedzieli, że z Leng. Ale za cholerę nie wiem 

gdzie to jest. 

Handlarze w mieście narzekali na wyraźne skąpstwo tych osobliwych  marynarzy, bo 

za wszystko co kupowali, płacili dużymi i małymi rubinami. I ja wymieniłem się na 

takie coś i tak oto stałem się w posiadaniu tego rubinu, żeby zrobić jego zdjęcie 

i przesłać je Panu, na potwierdzenie mych słów. 

Mam nadzieję, że nie jest to kolejny problem… Proszę o informację odnośnie naszego 

interesu z częścią samochodową.   

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 
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06.01.2277 

 

Witam i pozdrawiam! 

Drogi panie Buckner, 

Całe szczęście część mieszkańców Tryaotherhole zdołała zbiec, lecz w większości to 

kobiety i dzieci. Mężczyźni zdolni do stawiania czynnego oporu zostali bezlitośnie 

zabici, niektórzy nawet po śmierci byli katowani, jakby oprawcy byli w amoku bądź 

transie. Podejrzewam, że przed swymi działaniami mogą poddawać się jakimś 

dziwnym rytuałom, które następnie zabijają w legionistach wszystko co czyni ich 

ludźmi - na jakiś czas. 

Opisywani przez Ciebie handlarze całkowicie odbiegają swym opisem od osobników 

obserwowanych przeze mnie. Może to tylko odcięta od innych ludzi grupa wyspiarzy? 

Z opisów, za przeproszeniem, przypominają kretoludzi ze starych komiksów... Nie 

mniej jednak odnoszę wrażenie, że nasza rzeczywistość aż tak mocno ich nie dotknęła, 

skoro na wyprawę kupiecką zabierają tylko kamienie. 

Co do gaźnika, przesyłam jego zdjęcie. Zanim omówimy kwestię transakcji upewnijmy 

się, czy to będzie właściwa część.  

 



52 
 

A i ostatnia kwestia. W czasie mojej ostatniej wyprawy - szybkiej wycieczki do 

Kryptopolis (znajomy robi bimber naprawdę wysokiej próby) natknąłem się na 

samotny budynek. Był to wielopiętrowiec, niestety jakaś niesamowita siła ścięła go na 

wysokości jakiś 15 metrów. Pierwsze trzy kondygnacje zostały doszczętnie ogołocone 

ze wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, natomiast w podziemiach 

odnalazłem potężny, stalowy właz w podłodze. Tylko wrodzona inteligencja, 

przeczucie i dwa zasuszone ciała zawieszone na łomie wciśniętym pod właz pozwoliły 

mi uniknąć straszliwej śmierci. Otóż obserwując właz z pewnej odległości widziałem, 

jak spory świnioszczur został od niego odrzucony silnym wyładowaniem elektrycznym. 

Miejsce owo zaznaczyłem na załączonej mapce. 

 

Liczę na dalszą korespondencję i pozdrawiam 

Apoc. 
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Klamath 11.01.2277 

  

Dzień Dobry! 

Bardzo przepraszam, że odpisuję dopiero po kilku dniach. Ale list od Ciebie zapodział 

się pomiędzy fakturami i korespondencją mojej mamy i siostry. Właśnie wróciły do 

domu i odkryły go dopiero teraz. Bardzo przepraszam.   

Twoja relacja z Tryaotherhole jest bardzo niepokojąca. Informację o tym wydarzeniu 

przekazuję każdemu człowiekowi, którego spotkam. Rozesłałem też kilka listów do 

moich przyjaciół kupców i innych, którzy mogliby temu najazdowi zaradzić w jakiś 

sposób. Chociaż w tym względzie, moje kontakty są dosyć ograniczone. Czy w jakiś 

sposób można pomóc kobietom i dzieciom, którym udało się uciec? 

Jeżeli chodzi o część samochodową, to bardzo mi się przyda. Proszę podać cenę lub 

zaproponować inną formę wymiany. Zrobię wszystko, żeby transakcja doszła do 

skutku. Bardzo dziękuję za zainteresowanie. 

Tak. Ci dziwni żeglarze wyglądają jak kretoludzie. To trafne określenie. Ponownie 

wyruszam w rejony nabrzeża za kilka dni. Może będę widział coś więcej. 

Co do dziwnego wydarzenia z Kryptopolis. Nie wiem co o nim sądzić. Czy wybierasz 

się tam ponownie? Cóż tam może się znajdować? Czyżby jakiś skarb lub przedwojenna 

technologia? – bo to przychodzi mi na myśl w pierwszej kolejności. Widocznie 

zabezpieczone jest to jakąś pułapką. Proszę Cię, uważaj na to. 

Hmm… Znam człowieka, wojskowego, z którym koresponduję o Legionie Cezara. Jeżeli 

pozwolisz, przekaże mu tę informację. A najlepiej będzie, gdy również do niego 

napiszesz. Nazywa się on Alexander McAllister (azgarod@o2.pl) 

Proszę o dalsze informację. Pozostaję w domu jeszcze kilka dni. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 

mailto:azgarod@o2.pl
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Korespondencja 

Tomas Buckner – Vaz 
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Klamath 13.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Pan wybaczy, że zakłócam spokój tym listem, a jednocześnie mam nadzieję, że on 

dotrze, ale usłyszałem o panu kilka dobrych słów od człowieka, którego spotkałem 

kilka tygodni temu.    

Nazywam się Tomas Buckner. Wraz z matką i siostrą mieszka w Klamath, gdzie 

wspólnie prowadzimy niewielki sklep. Ja organizuję towar oraz uczestniczę 

w wyprawach karawan kupieckich pomiędzy różnymi miejscami, a mama z siostrą 

zajmują się sprzedażą. Człowiek, o którym wspomniałem, niestety jego imię wypadło 

mi teraz z głowy, wydawał się być doświadczonym wędrowcem i wówczas kiedy go 

spotkałem, podróżował z tajemniczą teczką z miejsca o nazwie Trzynasty Schron, 

gdzieś na zachód, w swoje rodzinne strony. To on polecił mi zwrócenie się do pana 

z moją prośbą.    

I dlatego ośmielam się napisać. Czy nie jest pan w posiadaniu informacji o wrakach 

starych aut, rdzewiejących po Pustkowiach? Przede wszystkim interesują mnie 

sprawne silniki, które mógłbym wykorzystać. Moim marzeniem jest uruchomić 

przedwojenny samochód – prawdziwego krążownika szos. Osobiście kilka razy 

natknąłem się na porzucone wraki, ale nie znalazłem w nich nic, co mógłbym 

wykorzystać. 

Słyszałem również, a prosiłbym o potwierdzenie tych informacji, o ile jest pan w ich 

posiadaniu, że przed tygodniem, niedaleko Broken Hills, karawana kupiecka, która 

wytyczała nową trasę pomiędzy Kryptopolis, a dawnymi Cienistymi Piaskami, natknęła 

się na tajemnicze miejsce. Podobno jest to obóz wojskowy nieznanych dotąd w tych 

rejonach sił, ale tutaj zeznania trzech obdartusów, którzy uczestniczyli w tej 

karawanie, a wczoraj siedzieli w naszym barze i sączyli trunki w czasie odpoczynku 

przed dalszą drogą do swoich domów,  bardzo się od siebie różnią. Jeden mówił, że to 

żołnierze z pióropuszami na głowie i w siwo czerwonych pancerzach, którzy nosili 

również… sukienki? Dwóch innych utrzymuje, że była to armia ghouli, ale dosyć 
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dziwna, jakby samodzielnie nie myśleli, a kierowali się jakimś stadnym instynktem. Te 

dwie relacje były zbieżne tylko w jednym aspekcie – to miejsce okrutnie śmierdziało. 

Jakby nie patrzeć, dziwne to sprawa. 

Jeżeli byłby Pan tak miły i dał mi odpowiedź na powyższe pytania, a przede wszystkim 

na pierwsze, byłbym ogromnie wdzięczny. Bez względu na odpowiedź, pozostaję do 

pana dyspozycji i polecam się na przyszłość. Proszę pisać do mnie w każdej sprawie 

i zapraszam do „Dom Bucknerów” na drinka, gdy będzie pan w okolicy. 

P.S. W liście załączam szczątkową mapę, z zaznaczonym miejscem dziwnego obozu. 

Mocno Pozdrawiam 

Tomas Buckner 
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13.12.2276 

 

Witaj 

Zaskoczył mnie Pański list, ciekaw jestem jak dawno temu Pan pisał, kurierzy miewają 

częste problemy na pustkowiach. Widzę, że nas oboje łączy zamiłowanie do historii 

przedwojennych czasów. Moja wioska wyrosła wśród wraków starych maszyn. Jednego 

z nich nawet czcili niczym totem. Nazywali go "Stalowy Brahmin" i składali ofiary 

z tego co znaleźliśmy na pustkowiach. Nie ciekawiły mnie nigdy wnętrza tych bestii, 

ale skoro dla Pana są takie ważne mogę się im bliżej przyjrzeć. Za kilka dni wraz 

innymi kupcami wyruszam na pustkowia handlować z innymi plemionami. Może 

czegoś się dowiem albo znajdę przydatne Panu informacje, jednakże chciałbym Pana 

ostrzec. Duchy mówią, że ta sama moc, która dawała siłę bestiom zniszczyła nasz 

świat. Nasz szaman ostrzegał nas by nie igrać z taką siłą, widziałem kiedyś stare zwoje 

zwane gazetami, tam były obrazy dawnego świata. Wielkie domy pod samo niebo, 

teraz mamy tylko piach i śmierć. Podobno moja rodzina, moi przodkowie mieszkali 

w cieniu tych wielkich domów. Szukam ich śladów, ale gdziekolwiek mogę zdobyć 

jakieś informację zostaję oddalony wraz z jakimiś przykrymi epitetami. Może Pan jako 

człowiek obeznany z miastami mógłby kiedyś za mnie poręczyć by dopuszczono mnie 

do archiwum ukrytego gdzieś w pradawnych sarkofagach ze stali. Z chęcią skorzystam 

z zaproszenia gdyż poznawanie historii innych jest nie zwykle fascynujące. Również 

polecam się w razie odwiedzin w terenach RNK z chęcią pokażę panu moje ręcznie 

wytwarzane przedmioty by lepiej mógł się Pan strzec przed bestiami.  

 

Pozdrawiam i niech Stalowy Brahmin Pana strzeże. 

Vaz 
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Klamath 18.12.2276 

 

Dzień Dobry. 

Proszę wybaczyć mi, że dopiero teraz odpisuję na pański list. Tego samego dnia, kiedy 

przekazałem kurierowi korespondencję do Pana, udałem się z karawaną kupiecką do 

Modoc, gdzie sprawy zatrzymały mnie 3 dni. Po powrocie do domu, natychmiast 

przeczytałem wiadomość od Pana, jednak ogromne zmęczenie i późna godzina, nie 

pozwoliły mi na szybkie nakreślenie kilku słów odpowiedzi. 

Na wstępie bardzo dziękuję, że nie zignorował mnie Pan i odpisał. Pański list czytałem 

z wielkim przejęciem, gdyż informacje o dużej liczbie wraków, zrobiły na mnie 

piorunujące wrażenie.  Proszę wybaczyć również moją ignorancję, że nigdy nie 

słyszałem o „Stalowym Brahminie”. Dziękuję również za ostrzeżenie, nie jestem 

człowiekiem, który uważa wskazówki za błahe. Zwłaszcza za wskazówki przekazane 

przez mądrych i doświadczonych ludzi, jak i Duchy Przodków, chociaż z tymi 

ostatnimi nigdy się jeszcze dotąd nie spotkałem. 

Osobiście nie trzymałem w rękach gazety informacyjnej, chociaż zdaję sobie sprawę co 

to jest. Słyszałem na ich temat i o tym, co w nich napisane, wiele opowieści. Życie 

przed wojną musiało być… interesujące, spokojne, z mnóstwem możliwości…  Co do 

poszukiwania pańskiej rodziny, to na tę chwilę nie mogę nic powiedzieć, ale za chwile 

włożę pański list do mojego notatnika i obiecuję, że będąc w każdym miejscu, wypytam 

się o nią. 

Pisze pan o tym, że wyrusza handlować z plemionami. Pragnę Pana ostrzec. W czasie 

ostatniej karawany, a przede wszystkim z informacji, które przekazał mi pan Alexander 

McAllister z Kryptopolis (adres: azgarod@o2.pl), poszerzyłem widzę na temat 

dziwnego obozu, o którym wcześniej wspomniałem. Okazuje się, że być może ta 

dziwna banda to „Legion Cezara”. Prawdopodobnie to świetnie zorganizowane 

państwo Łupieżców. Bardzo nieprzyjemni ludzie, z którymi osobiście nie chce mieć nic 

do czynienia. Nie będę podejmować ryzyka i pozostanę przy starej trasie na południe, 

mając nadzieję, że będzie ona bezpieczna jak dotąd, chociaż uciążliwa. 

mailto:azgarod@o2.pl
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Zainteresowała mnie pańska wzmianka o ręcznie wytwarzanych przez Pana 

przedmiotach. Czy mógłby pan napisać coś więcej? 

Gdyby miał Pan jakiekolwiek informacje o silniku, gdzie jest lub kto może mi pomóc, 

będę wdzięczny. Proszę uważać na ludzi z obozu. Takim typkom lepiej nie wchodzić 

w drogę. 

Pojutrze, ponownie wyruszam na kilkudniową podróż, tym razem do małych, 

nabrzeżnych osad. Gdyby pański list do mnie dotarł, a długo nie otrzymywałby Pan 

odpowiedzi, proszę się nie martwić. Na pewno odpiszę w pierwszej, wolnej chwili. 

Pozdrawiam Pięknie 

Tomas Buckner 

 

P.S. Wczoraj dostałem list od Pana, który nazywa siebie Ares 

(adres: rodrrik@trzynasty-schron.net).  Wspominał On w swoim liście, że miał kiedyś 

dostęp do bibliotek. Proszę nie gniewać się na moją śmiałość, ale napisałem do Niego 

w pańskiej sprawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodrrik@trzynasty-schron.net
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22.12.2276 

 

Witaj 

Wybacz także i mi tą zwłokę dobry Panie. Pochłonęły mnie interesy z naszym 

wspólnym znajomym panem Aresem. Bardzo ciekawy człowiek swoją drogą nawet 

pomógł mi uzyskać pewne informacje związane z moją sprawą, to także Pańska zasługa 

dlatego mam dla Pana dobre informacje mam nadzieje, że Pana ucieszą. Znalazłem 

w swojej starej wiosce podziemny składzik, taką ładną i murowaną skrytkę. Moja 

wyobraźnia każe mi podpowiadać, że mógł to być fragment przybudówki dawnego 

budynku jeszcze z przed wojny. Rozkopałem to miejsce i sprawdziłem. Moje wizje były 

prawdziwe, to było miejsce gdzie przed wojenni ludzie dawali odpocząć swoim 

stalowym bestiom. Ta bestia różniła się od tych, których szkielety były częścią naszej 

wioski. Była w dość dobrym stanie, nie śmiałem jej otwierać jednak opowieści 

starszyzny szczerze mnie przeraziły swojego czasu. Ale myślę, że Pan jako znawca 

tematu mógłby sobie z tym poradzić. Ukryłem to miejsce i nastraszyłem młodzików 

z wioski więc nie powinni tam grzebać jeśli będzie Pan w okolicy chętnie się udam 

z Panem w to miejsce i wskażę je Panu. Dziękuję też za ostrzeżenia o tym Legionie. 

Przekazałem je ostrzeżenia swoim pobratymcom i obiecali mieć się na baczności. 

Zapowiedzieli też, że jeśli zjawi się Pan kiedyś w wiosce plemienia Czarnych Dłoni 

ugoszczą Pana jak jednego ze swoich. Proszę tylko powołać się na mnie. Życzę Panu 

udanych podróży 

 

Niech Stalowy Brahmin nad Panem czuwa 

Vaz 
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Klamath 27.12.2276 

 

Dzień Dobry! 

Bardzo dziękuję za list. Jestem również ogromnie wdzięczny za informacje dotyczące 

auta. Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby w ciągu miesiąca lub dwóch udać się do 

Pana. Muszę zorganizować kilka braminów i jakąś naczepę, żeby przetransportować to 

znalezisko do mojego domu. Niech mi Pan tylko powie, czego dowiedział się o tym 

samochodzie od starszyzny? Czyżby… wiązała się z nim jakąś klątwa? Lub może jest 

silnie napromieniowany? 

W poprzednim liście wspominałem Panu , że wybieram się do przybrzeżnych wiosek. 

Proszę posłuchać do się wydarzyło kiedy wróciłem.  Przez 10 dni leżałem w łóżku, 

ogromnie zaniemogłem. Dręczyła mnie wysoka gorączka i dziwne, senne koszmary. 

O ile już gorączka odpuściła, nie mogę tego samego powiedzieć o nocnych 

wizjach. Proszę posłuchać, bo sprawa jest dla mnie równie tajemnicza co pojawienie się 

Legionu Cezara. 

Podróż na zachód do nabrzeżnych osad, przeciągnęła się z planowanych trzech dni do 

pięciu. W drodze na miejsce zaskoczyła nas wielka, ulewna i niespotykana burza. 

Musieliśmy się ukryć w jaskiniach i przeczekać, gdyż nie dało się jechać dalej w takich 

warunkach. Kiedy przestało padać, koła grzęzły w błocie, uruchamiając nas na kilka 

kolejnych godzin, które postanowiliśmy przeczekać i ostatecznie zostaliśmy w miejscu 

na noc, marnując praktycznie cały dzień. Następnego nie było lepiej. Maszerowaliśmy 

bardzo powoli, ale w końcu dotarliśmy na miejsce i muszę przyznać, sprzedaliśmy cały 

towar, z czego jestem ogromnie zadowolony. 

Kiedy byłem w wiosce, oglądałem przedziwną sytuację, która zaskoczyła nie tylko 

mnie, ale również jej mieszkańców. I tutaj nasuwa mi się pytanie, czy Legion Cezara 

nie przybył do tej wioski od strony morza? 

Popołudniu, w pierwszym dniu po przybyciu na miejsce, naszym oczom, od strony 

morza ukazał się zaskakujący widok. Otóż w naszą stronę płynęły statki, czarne galery 

– jak je nazwałem. Obrazek podobnych obiektów widziałem w starej zniszczonej 
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książce. Nie podpłynęły do brzegów, lecz zarzuciły kotwice, a na mniejszej łodzi 

dotarło do nas czterech ludzi, którzy jak się później okazało byli kupcami. W tym 

momencie poczuliśmy w powietrzu obrzydliwy zapach, który skojarzył mi się 

natychmiast z relacjami o Legionie. 

Były to przysadziste postacie ubrane w turbany o budzących grozę, szerokoustnych 

twarzach. Ich usta były o wiele za szerokie! Uśmiechali się w sposób, który jeszcze 

można było nazwać uśmiechem i wówczas można było zobaczyć, jak szerokie były ich 

wykrzywione złośliwie usta. Co mógłby normalny człowiek pochłaniać ustami o takiej 

nienormalnej szerokości? I jeszcze w tym momencie, opis mógłby nawet pasować do 

tych przebrzydłych legionistów, gdyby nie fakt, że nie mieli pióropuszy na głowach, 

a turbany dziwnego kształtu. Miały one fałdy w dwóch miejscach nad czołem, co 

wydawało się wyjątkowo niegustowne. Czy to legioniści czy jakieś mutanty? Kiedy 

zapytaliśmy się skąd przybywają, odpowiedzieli, że z Leng. Ale za cholerę nie wiem 

gdzie to jest. 

Handlarze w mieście narzekali na wyraźne skąpstwo tych osobliwych  marynarzy, bo 

za wszystko co kupowali, płacili dużymi i małymi rubinami. I ja wymieniłem się na 

takie coś i tak oto stałem się w posiadaniu tego rubinu, żeby zrobić jego zdjęcie 

i przesłać je Panu, na potwierdzenie mych słów. 

Mam nadzieję, że nie jest to kolejny problem… Może starszyzna z pańskiego plemienia 

umiałaby odpowiedzieć na pytanie, kim są Ci tajemniczy żeglarze?  

Pozdrawiam Pięknie. 

Tomas Buckner 
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Korespondencja 

Ares – Vaz 
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18.12.2276 

 

Witam! 

Niejaki Thomas Bucker (adres starywujek000@gmail.com ) napisał mi, że poszukuję 

Pan informacji o swoim pochodzeniu. Cóż, nie wiem o jak daleko posunięte 

pochodzenie Panu chodzi. Jednak jestem w posiadaniu informacji o nazwisku 

"Kowalski". Czytałem kiedyś księgę nazwisk. Przedwojenne wydawnictwo z serii 

"ciekawostek". Podzielę się z Panem informacjami jakie tam znalazłem, jednak 

wszystko ma swoją cenę. Jestem zwolennikiem handlu wymiennego. Przysługa za 

przysługę. Poszukuję białej broni, wydłużonego noża bojowego. Oto jego podobizna.  

 

Najważniejsze jednak dla mnie jest aby ktoś wprowadził w nim drobną modyfikację. 

Specjalnie wydrążone w ostrzu wgłębienie na truciznę. Jeśli zna Pan kogoś kto mógłby 

to wykonać, lub sam ma Pan takie umiejętności. To podzielę się każdą informacją jaką 

posiadam o pańskiej godności oraz podchodzeniu.  

Pozdrawiam, Ares 
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19.12.2276 

 

Witam 

Wielce uradował mnie list od Pana. Co do moich poszukiwań, nasz plemienny szaman 

zlecił mi bym odszukał swoje korzenie, gdyż widział moje rozterki nie spokojną naturę. 

Stało się to po pewnym czasie moją obsesją. Z pustkowi trafiłem na wybrzeże gdzie 

przygarnięto mnie i nauczono czytać i pisać. Zacząłem szukać, miałem tylko mgliste 

informacje przekazane od dziadka, podał mi nazwisko i miejsce gdzie mieszkali. Oraz, 

że gdzieś pod ziemią budowano kiedyś stalowe sarkofagi gdzie była cała wiedza 

dawnych ludów. Zatem do rzeczy, pragnę dowiedzieć się kim byli w starym świecie.  

Natomiast nie jestem w stanie wyrazić jak wielkim szczęściem obdarzył mnie Stalowy 

Brahmin stawiając Pana na mojej drodze. Tak się składa, że zajmuje się wytwarzaniem 

i kuciem broni białej. Noży, maczet, włóczni dysponuje odpowiednimi narzędziami by 

wykonać dla Pana ten przedmiot. Zatem jeśli będzie Pan kiedyś w okolicy RNK moja 

pracownia znajduje się nie daleko targowiska, zdążę dla Pana zrobić tą broń 

najszybciej za 3 dni. Z przyjemnością podaruje Panu tę broń w zamian za możliwość 

przeczytania pradawnych ksiąg.  

Niech Stalowy Brahmin czuwa nad Panem  

Vaz 
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20.12.2276 

 

Witam, 

Rozumiem twoją sytuację. Sam posiadłem umiejętność czytania dopiero w wieku 

młodzieńczym. Cenię też i szanuję drogę jaką idziesz. Cytując przedwojennych "cóż 

warte życie, gdy honor stracony". Pochodzenie jest jednym z fundamentów honoru.  

Z własnej wiedzy mogę potwierdzić Panu istnienie starożytnych sarkofagów. 

Przedwojenni mówili o nich "Krypty". Obiekty te były niezwykłe inteligentne. W ich 

wnętrzu znajdują się spisy wszystkich mieszkańców. Dokładne informację. Wydaję mi 

się że jeśli dowiedział byś chodź podstawowych informacji jak kraj pochodzenia, czy 

data urodzenia twoich przodków. Przeglądając starożytne artefakty zwane 

"komputerami" znajdujące się we wnętrzu krypty. Jeśli tylko zamieszkiwali jakąś 

z nich, na pewno ich Pan znajdziesz. Musi Pan jedynie pamiętać że samo znalezienie 

krypt granicy z cudem. Nie popadajmy w optymizm, zwiększa prawdopodobieństwo 

śmierci.  

Cóż, wydaje mi się Pan osobą którą można obdarzyć zaufaniem. Wyruszam za 

niedługo w podróż, kurierzy nie zostaną mnie w domu, więc na odpowiedź będzie Pan 

musiał poczekać. Nie chcę jednak aby musiał Pan czekać na tak ważne dla Pana 

informację. Cała księga o jakiej wspominałem spłonęła wraz z biblioteką. Udałem się 

jednak do jej zgliszczy w poszukiwaniu szczątków. I niech wychwala Pan za to 

Stalowego Brahima, chodź według mnie to tylko znak że Pana poszukiwania są 

słuszne, a intencję szczere. Strona z nazwiskiem "Kovalski" przetrwała, nadpalona 

i brudna, ale z odpowiednim zapałem odczyta Pan z niej informację.  

Przesyłam ją z tym listem. Ufam Panu. Liczę że wywiąże się Pan z umowy i wyśle mi 

zamówimy nóż. Jednak proszę się nie spieszyć, liczy się dla mnie jakość. 
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10.01.2277 

 

Witam 

Proszę wybaczyć mi tą wielotygodniową zwłokę, ale chciałem po pierwsze Panu 

podziękować za podesłanie mi tego fragmentu księgi. Zacząłem rozpytywać szamanów 

i mędrców o plemię Polskie i szukać ocalałych członków. Niestety na razie moje 

poszukiwania są bez owocne dlatego postanowiłem odszukać ludzi, którzy posiadają 

dostęp do pradawnych sarkofagów. Tamtejsze machiny ponoć przechowują wiedzę 

odrobinę dłużej niż papierowe księgi. Druga sprawa to pańskie zamówienie ze względu 

na nie pewność naszej poczty (Tu widnieje dopisany innym atramentem jakieś 

przekleństwa pod adresem nadawcy) pozwolę sobie Pana zaprosić do siebie osobiście 

by Pan sprawdził i przetestował narzędzie, przygotowałem kilka jego wariantów by 

sprostało pańskiemu wymaganiu. Kiedy tylko będzie Pan w pobliżu zapraszam do 

mojego warsztatu, proszę pytać o Vaza albo o dzikusa z czarnymi łapami wskażą Panu 

drogę. Powodzenia na pustkowiu  

Vaz 
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Korespondencja 

Ares – Alexander McAllister 
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18.12.2276 

 

Pozdrawiam panie Ares. 

Doszły mnie wieści że może pan posiadać wiedzę o niejakim Legionie Cezara. Doszły 

mnie słuchy o ich obozie na południowy wschód od Broken Hills. Na razie to nic 

konkretnego, więc interesuje mnie tylko to czy w ogóle posiada pan jakąś wiedzę na 

ten temat i czy życzy sobie się nią podzielić, bowiem jak na razie sam fakt istnienia 

tegoż jest tylko pogłoską. Oby nie rozpowiadaną przez pana. W moim interesie nie 

przepadamy za oszustami.  

Będę wdzięczny za szybą odpowiedź.  

Alexander McAllister obecnie rezydent Vault City. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

19.12.2276 

 

Cóż, nie darzę specjalnie ciepłymi uczuciem Vault City, oraz ludzi posądzających mnie 

o rozpowiadanie oszustw. Jednak z racji powagi tematu, będę zmuszony odpowiedzieć 

na ten list.  

Informację są cenne.  

Legion Cezara istotnie nawiedza te ziemie, morduje ludzi i pali ich szczątki. Tyle mogę 

panu powiedzieć. Patrząc na miejsce pana przebywania, i cóż ... Nazwisko. Poszukuję 

każdego sojusznika w wyrżnięciu tych totalitarnych morderców. Jednak nadmierna 

ufność w sprawach tej wagi na pewno mi w tym nie pomoże. Podzielę się z Panem 

informacjami jakie mam na temat ich działalności na tym terenie. Prześlę nawet głowy 

ich centurionów. Jednak dopiero kiedy będę znał pana intencję. Nie satysfakcjonuje 

mnie zastąpienie jednych tyranów drugimi. Nawet jeśli skrywają się za fasadą 

demokracji. Proszę przekonać mnie iż te informację nie obrócą się przeciwko mnie 

i wolnym mieszkańcom pustkowi. Wtedy powiem wszystko.  

Ares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

20.12.2276 

 

Dziękuję za niezwłoczną odpowiedź, ale widzę, że muszę na starcie sprostować. Nie 

jestem przedstawicielem Kryptopolis ani jakiegokolwiek innego miasta. Obecnie 

pracuję dla konsorcjum handlowego prowadzącego działalność w całym regionie 

i otrzymałem zadanie weryfikacji pogłosek o zagrożeniach na trasie planowanych 

karawan, co potencjalnie mogło by zaszkodzić naszym interesom. Na razie jednak nie 

prowadzimy większej działalności w regionie Broken Hills, niemniej moi pracodawcy 

są zainteresowanie dalszą analizą zagrożenia ze strony Legionu.  

Do tej pory sam fakt istnienia Legionu (co by nie było cudacznej bandy) nie był szerzej 

znany w obszarze Kalifornii, dlatego jak pan rozumie były o obawy, że to kolejne 

pogłoski o pustynnych wielorybach. Jednak z otrzymanych informacji wynika że 

istnienie Legionu jest faktem. Na chwilę obecną jesteśmy zainteresowani głównie 

informacjami w zamian za które możemy oferować wsparcie techniczne. Sam jestem 

mechanikiem i elektronikiem gdyby potrzebował pan tego typu specjalisty.  

Z uszanowaniem  

Alexander McAllister. 
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Zakończenie 

Siedemdziesiąt stron za Wami, prawda? No… chyba, że nie! Ale jeżeli już tutaj 

jesteście, to powiem Wam skąd pomysł na pisanie listów w świecie Fallouta. Napisałem 

30.11.2017 na Blogu Trzynastego Schronu: 

„Z okazji 18 Urodzin Trzynastego Schronu, Emanacja sprowadziła na mnie 
Wizję! 
 
"Miłośnicy Cthulhu nazywają tę grę „De Profundis" - rzekła. „Weź zrób coś podobnego…„ 
 
Gracze w „De Profundis” tworzą niesamowite opowieści rodem z opowiadań 
Lovecrafta. Czynią to – w przeciwieństwie do klasycznego RPG – nie na sesjach, lecz za 
pomocą listów, preparowanych materiałów. Czyli za pomocą korespondencji. 
 
A co gdybyśmy my, Fani Fallouta zagrali w coś podobnego, ale w swoich klimatach? 
Zastanawiam się, co by było, gdyby mieszkaniec (gracz) San Francisco napisał kilka 
słów do innego gracza, np. z Nowego Reno i zadał mu pytanie lub podzielił się jakimiś 
spostrzeżeniami? Jaką wiadomość zwrotną by dostał? 
 
 
I już oczami wyobraźni widzę wielu graczy, przeróżnych profesji i doświadczeń – 
mieszkańców Pustkowi. Wymiana listów odbywałaby się drogą elektroniczną... 
 
Kiedy na innej mojej stronie FB, poświęconej Mitologii Cthulhu, zaczynałem rozkręcać 
pisanie listów w oryginalnego, cthulhowego „De Profundis”, jeden z Czytelników – 
Krzysztof, stworzył listę zasad, które po paru zmianach wykorzystałem. O to one: 
 
- Realia, w których przyszłoby nam pisać listy można by podzielić, na dwa - do wyboru 
kanony czasu/miejsca/historii: 
 - Fallout / Fallout 2 / Fallout New - dowolnie wybrany moment z lat 2161 - 2281  
dziejący się na obszarze Kalifornii/Nevady 
 - Fallout 3 / Fallout 4 - dowolnie wybrany moment z lat 2277 - 2287 - Stołeczne 
Pustkowia/wschodnie wybrzeże 
 
Przydatne linki: 
http://fallout.wikia.com/wiki/Fallout_world 
http://fallout.wikia.com/wiki/Timeline 
 
- Piszemy jedynie w języku polskim. 
- Tematyka: zastanówcie się, każdy/każda z Was, jaki temat sobie obierzecie. Czy 
jesteście w posiadaniu jakiejś przedwojennej technologii, przedmiotu? Może 
poszukujecie czegoś lub kogoś - członka rodziny, przyjaciela bądź wroga? Nie 
potraficie sami naprawić przedmiotu/usterki lub poszukujecie pewnej części 
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zamiennej? Czy człowiek, do którego piszecie Wam uwierzy lub potrafi pomóc? 
A może pokieruje Was do kogoś innego? Motywów jest wiele... (W konwencji horroru 
byłoby to: Czy w Waszym domu straszy? Czy widzicie kogoś wieczorami?) 
 
- Jeśli chodzi o znajomość, nawiązanie kontaktu, również to przemyślcie. Albo znacie 
się wcześniej, albo poznaliście się w czasie wędrówki przez Pustkowia, być może 
służyliście razem w jakiejś organizacji? Skąd macie adres człowieka, z którym chcecie 
korespondować? 
 
 
Tak jak pisałem wcześniej, proponuję e-maile lub czasem listy lub paczki na nasze 
adresy domowe, chociaż najpierw możemy się powymieniać e-mailami. 
 
Już teraz zaczęlibyśmy  zbierać adresy e-mail z dopisanym krótkim opisem postaci 
według wzoru. 
 
Moja postać: (czas Fallout / Fallout 2 / Fallout New) 
Tomas Buckner, 30 lat. Wraz z matką i siostrą mieszka w Klamath.  Wspólnie 
prowadzą sklep i hotel o nazwie „Dom Bucknerów”. Tomas handluje wszystkim 
co się da i dużo podróżuje, czasami wraz z karawanami. Interesuje się 
szczególnie zbieraniem przedwojennego sprzętu  elektronicznego, ale marzy by 
uruchomić własne auto. 
Poczta: starywujek000@gmail.com 
 
Zatem… Niech każdy z Was na spokojnie pomyśli nad swoją postacią i wyśle jej opis w 
komentarzu. Później ja to wszystko zbiorę i opublikuję w jednym miejscu i zaczniemy. 
Adresy przydadzą się również osobom, które być może dołączą do nas w innym 
terminie. 
 
Postanowienia końcowe i zakazy: 
- Zakazane jest robienie sobie jaj i granie absurdem oraz zmienianie świata.  
 
- Postaci w listach mogą się wypowiadać na tematy wrażliwe politycznie i społecznie. 
Jednak jeśli już to robicie, to z wyczuciem stylu, humoru i pamiętajcie, że nie tego 
dotyczy gra. 
- Rozwijajcie temat powoli. Pozwólcie na opisanie waszego problemu komuś innemu. 
Powodzenia! 
 
No to co o tym myślicie? To może się udać? ;> „ 
 
Jak widać, udało się. Przeogromnie dziękuję ludziom, którzy zechcieli ze mną pisać 

i wcielili się w swoje role. Jeżeli się rozczarowaliście, przepraszam, ale też pozdrawiam 

Was po stokroć. 

Wasz Stary Wujek  
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Karta zgłoszeniowa: 
 

 

 


