O S TAT N I A O P OW I E Ś Ć

OS TATNI A OPOW IE ŚĆ

ZBIÓR SCENARIUSZY DO WFRP
1

O S TAT N I A O P OW I E Ś Ć

OSTATNIA OPOWIEŚĆ
Zbiór scenariuszy do WFRP

Michałowi „Furiathowi” Markowskiemu
1978-2022

Autorzy:
Daniel „karp” Karpiński, Tomasz „Smartfox” Smejlis, Krystian „Krishakh” Pruchnicki,
Tomasz „kaduceusz” Pudło, Pan Roman
Redakcja i korekta:
Pan Wiking, Daniel „karp” Karpiński, Tomasz „Smartfox” Smejlis
Projekt okładki:
Jakub Redys
Ilustracje:
Jakub Redys, Roch Hercka, Szymon OFF Łopatka, Rafał Szlapa
DTP:
Andrzej Karlicki
Koordynacja projektu:
Barbara Karlicka, Daniel „karp” Karpiński

2

O S TAT N I A O P OW I E Ś Ć

Spis treści:
Wstępniak

4

Siedem stóp i siedem cali

5

Kłopoty w Eisengruben

18

Pożegnanie bajarza

35

Jagdschloss

64

Frutti di menagerie

78

Daniel „karp” Karpiński
Ilustracja: Rafał Szlapa

Daniel „karp” Karpiński
Ilustracje: Jakub Redys

Tomasz „Smartfox” Smejlis
Ilustracje: Szymon OFF Łopatka

Krystian „Krishakh” Pruchnicki
Ilustracje: Roch Hercka

Tomasz „Kaduceusz” Pudło
Ilustracje: Szymon OFF Łopatka

Pan Roman, Daniel „karp” Karpiński
Ilustracje: Szymon OFF Łopatka

Niniejszy dodatek jest całkowicie nieoficjalny i w żaden sposób nie jest zatwierdzony przez Games Workshop Limited. Warhammer,
Warhammer Fantasy Roleplay oraz wszystkie powiązane znaki, nazwy, rasy, symbole, ras, postaci, pojazdy, miejsca, jednostki, ilustracje
i wizerunki ze świata Warhammera są ®, ™ lub © należącymi do Games Workshop. Prawa autorskie należą do Games Workshop Ltd
2000-2022, są różnie zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie i innych państwach świata. Użyto bez pozwolenia bez zamiaru naruszenia praw autorskich. Wszystkie prawa właścicieli zastrzeżone.
Warhammer Fantasy Roleplay 4th Edition © Copyright Games Workshop Limited 2022. The supplement is unofficial and in no way
endorsed by Games Workshop Limited therefore it cannot be used for commercial purposes, and we do not make any profit out of it.
Warhammer Fantasy Roleplay 4th Edition, the Warhammer Fantasy Roleplay 4th Edition logo, GW, Games Workshop, Warhammer, The Game of Fantasy Battles, the twin-tailed comet logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races,
vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either ® or TM, and/or © Games Workshop Limited,
variably registered around the world, and used under licence. Cubicle 7 Entertainment and the Cubicle 7 Entertainment logo are
trademarks of Cubicle 7 Entertainment Limited. All rights reserved.
Warhammer Fantasy Roleplay 4th Edition © Copyright Games Workshop Limited 2022

3

O S TAT N I A O P OW I E Ś Ć

WSTĘPNIAK
„Lubię traktować RPGa jak popularny film akcji
lub grę komputerową: ma być dramatycznie, bo
inaczej zasnę; mechanika powinna być stosowana, gdyż na niej bazują możliwości mojej postaci
(pełna narracja zasysa tutaj w praktyce), pożądam
również scen nastrojowych i odgrywania.”
Liczy się zabawa. Ma być filmowo, emocjonująco, fabuła ma być ciekawa, ma się dziać
dużo, a gracze muszą mieć wpływ na wydarzenia wokół nich. Spór ma być rozstrzygnięty
kośćmi, a konsekwencje rzutu znane przed
jego wykonaniem. Stawka musi być wysoka,
bez ryzyka nie ma funu. Graj sceną, tnij ją, jak
robi się nudno, i wrzucaj kolejną, okraszoną
charakterystycznymi postaciami, przedmiotami, lokacjami. To tylko dekoracje, ale gracze je
zapamiętają, bo to one działają na wyobraźnię.
Te i dziesiątki innych zasad - raczej subiektywnych odczuć niż prawd objawionych - znajdziecie w blogowych wpisach Furiatha. Przemyśleń
popartych setkami sesji, dyskusjami z innymi
graczami, lekturą erpegowych podręczników.
Czytajcie, warto. Kto wie może skorzystacie
z nich, rozgrywając zamieszczone poniżej
scenariusze?

„Ostatnia opowieść” to zbiór przygód zrobiony przez fanów dla fanów, przy okazji Dnia
Darmowych RPG, który w tym roku „wypadł”
nam odrobinę później. To także taki nasz hołd
dla kolegi, świetnego gracza i Mistrza Gry,
który dzisiaj – 28 lipca – kończyłby 44 lata. Nie
wiem, czy umielibyśmy lepiej wyrazić szacunek
dla Michała, niż przyczynić się do tego, że
ludzie będą grali.
Pierwszy tekst Furiatha, jaki pamiętam to
Pajęczyca, scenariusz do WFRP opublikowany
w Portalu. Przez dwa lata był na Polterze szefem działu Warhammera, a następnie ogólnego
RPG. Potem publikował na swoim blogu, aż
wreszcie przyszedł czas na własne dziecko –
Klanarchię. Gry fabularne były jego pasją, niewiele znam osób, które tyle życia poświęcają na
to hobby. Michał prowadził po dwie, trzy sesje
tygodniowo, nawet gdy przegrywał kolejne
bitwy ze swoją Nemezis.
Dobra, „bez biadolenia”. Grajcie, a jeśli to nie
kłopot, „zaproście” czasami na swoją sesję bezwzględnego wodza orków, jowialnego soldata,
śmiałego łotra, skorumpowanego sierżanta,
szurniętego skavena czy fanatycznego łowcę
nagród – wyrazistego BNa imieniem Furiath.
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SIEDEM STÓP I SIEDEM CALI
Daniel „karp” Karpiński
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SIEDEM STÓP I SIEDEM CALI
Daniel „karp” Karpiński
Ilustracje Jakub Redys
Nie trzeba było całej epoki - wystarczyło ledwie pięć lat,
aby Gildia zrozumiała przynajmniej część jego geniuszu oraz
swój poważny błąd. Projektami „Furiata” zainteresowała się
bowiem armia, dla której wykonawca zlecenia jest obojętny,
a kontrakty opiewają na zawrotne kwoty. Ten, kto pozyska
inżyniera i jego prace, już na starcie wyścigu będzie dwa kroki
przed konkurencją.

Wstęp – Znajdźcie mi geniusza!
Gabinet Dietera Schwindel ulokowany był na drugim piętrze
głównego gmachu Gildii Inżynierów w Nuln. Pragmatyzm
przeplatał się tu z przepychem, a próżność z podenerwowaniem
gospodarza. Stojąca na środku masywnego, dębowego biurka
szklana kula - z metalowym prętem w środku - rozświetlała
pomieszczenie, przygasając raz po raz. W pozłacanej klatce, połączonej z kulą drutami, hałasowała łasica - z werwą jakby ją osy
goniły - w miniaturce cyrkowej karuzeli. Znak nowych czasów…

Gildia oferuje pieniądze, ponowne przyjęcie w swoje szeregi, awans, wolną rękę w doborze projektów, a nawet…
przeprosiny. Zadaniem postaci graczy jest odzyskanie planów:
kartaczownicy, teleskopu lustrzanego, wyrzutni moździerzowej, silnika parowego, świdrów do metalu i… czego tylko się
da. Co istotne, kluczową kwestią jest pozyskanie wyraźnej
zgody na kontynuację prac nad rozpoczętymi projektami wraz
z cesją praw do ich późniejszego wykorzystania. Michael Haferkorn jest kapryśny, co gorsza zna swoją wartość, zapewne
więc trzeba będzie „posypać głowę popiołem”.

- Powiadam wam – perorował gospodarz z miną głoszącego
kazanie kapłana - pozjadał wszystkie rozumy! Chciał nowego
laboratorium, większych funduszy na swoje badania, przestronniejszego gabinetu, ba, z widokiem na rzekę, może jeszcze własny
miałem mu oddać!? Był nieznośnie przemądrzały, poprawiał
wszystkich, nie odpuszczał choćby na krok. Kapryśny, zarozumiały, wybuchowy, istny furiat, tak go zresztą nazywaliśmy – Furiat!
Rozstaliśmy się bez żalu, ale… Trzeba oddać, że Michael Haferkorn był też geniuszem, dlatego musicie go znaleźć i sprowadzić do
Nuln. Jego albo przynajmniej jego projekty...

I. Gościńcem jechał powóz
Droga do Sonnefurt jest długa i nudna, nawet Browar Bugman tylko na krótką chwilę rozchmurzył oblicza bohaterów.
Na szczęście podróż ma się szczęśliwie ku końcowi, jeszcze
tylko ostatni nocleg w przydrożnym zajeździe, aby jutro około
południa osiągnąć cel wyprawy – kraniec Imperium i cywilizowanego świata – Sonnefurt.

„Siedem stóp i siedem cali” to scenariusz przeznaczony do 4
ed. Warhammera, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby po kosmetycznych zmianach rozegrać go w dowolnej innej. Przygoda
przeznaczona jest dla trzech lub czterech graczy, których postaci kończą pierwszą profesję. Zleceniodawcą naszej drużyny jest
Gildia Inżynierów z Nuln, zatem wskazane byłoby, aby przynajmniej jeden z bohaterów wykonywał już dla niej wcześniej
zlecenia albo miał odpowiednią profesję (inżynier lub doradca).

Po południu do uszu bohaterów dobiegnie hałas – dość szybko
ich oczom ukaże się wędrująca przed nimi grupa siedmiu krasnoludów transportujących coś dużego na wozie zaprzężonym
w masywne konie. Wędrowcy śpiewają dziarsko w khazalidzie,
raźnie maszerując i pogwizdując wesoło. Sześciu z nich to ani
chybi najemnicy, ale na pierwszy rzut oka widać, że przewodzi im
siódmy: odziany w skórznię, w goglach zawadiacko podniesionych
na czoło, z długą, prostą fajką w zębach. Na końcach warkoczy
zdobiących jego brodę błyszczą wypolerowane nakrętki śrub.

Zadaniem drużyny jest dotrzeć do Sonnefurt, rodzinnego
miasta Michaela Haferkorna i odzyskać plany jego projektów
wraz z prawami do ich wykorzystania. Michael przez lata
był inżynierem, którego pomysłów nie doceniali przełożeni
w Gildii Inżynierów, dla której pracował. Wynalazca uznał, że
własnym geniuszem przerósł swoją epokę, która nie jest gotowa na jego prace, i powrócił do rodzinnej miejscowości.
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Ładunek ma około dwóch i pół metra wysokości i tyleż
szerokości, przykryty jest brezentem.

każdego BG i krasnoluda) - rzuci się do ataku, wyjąc wściekle.
Sukces w Wymagającym teście Percepcji zwróci uwagę BG na
zbiegającą ze stromego urwiska resztę zielonoskórych, którzy
za moment dołączą do kamratów przy strumieniu!

Mimo pomocy krasnoludów konie nie mają lekko, poruszają
się mozolnie, zwłaszcza, gdy trakt wiedzie pod górę. Krasnoludy wędrują z Karak Hirn, zagadnięte niechętnie mówią
o ładunku i celu podróży: „Biznes to biznes, jesteśmy niemal na
miejscu”. Kompanię tworzą inżynier Molnar „Śruba” Griffson,
oraz najemnicy Nalin, Kirgen, Kogan, Ivo, Terek i Jesień. Ten
ostatni jest wyraźnie poirytowany i, jeżeli bohaterowie będą
drążyć temat, bez namysłu zdzieli któregoś z liścia.

Po dwóch rundach walki do stojących na dole goblinów
dołączy równy tuzin kamratów, a kolejne dwie rundy później na grzbiecie skarpy pojawi się sześciu następnych. Ci
ostatni wszakże - nie będąc w pełni sił – zaczną obrzucać
drużynę kamieniami albo spróbują stoczyć na dół kilka
większych głazów.

Krasnoludy drwią tak z drużyny, jak i z siebie nawzajem, nie
przebierając przy tym w słowach. Żarty mają proste i sprośne,
a obśmiać potrafią każdego. Może się też zdarzyć, że uniosą się honorem. Bohaterowie, o ile przypadnie im do gustu
przaśna kompania, mogą wędrować dalej razem z nimi, choć
wóz jest koszmarnie powolny i zapewne nie dotrze do zajazdu
przed zachodem słońca. Drużyna może też wyprzedzić krasnoludzką brać.

Czy bohaterowie staną sami do boju i wytrzymają w zwarciu do nadciągnięcia odsieczy? Brodacze nie popuszczą zielonoskórym. Jeśli bohaterowie wędrowali sami, po upływie
pięciu rund do starcia dołączą krasnoludy. W gobliny uderzy
salwa z muszkietów, a potem w ruch pójdą topory. Być może
jednak bohaterowie wędrowali z Molnarem i jego świtą, i staną do walki ramię w ramię z krasnoludami? A może trzymali
dystans za powolnym wozem i dogonią brodaczy dopiero
podczas walki?

Po upływie około godziny od spotkania na trakcie, za jedną ze
skały, jakich tutaj wiele, gościniec zakręci gwałtownie w lewo
i w dół w stronę niewielkiego strumienia, a drużyna wyjdzie
wprost na grupę goblinów.

II. Stara Strażnica
Niegdyś był to najdalej wysunięty punkt Imperium w tym regionie, garnizon wojskowy, a potem siedziba strażników dróg.
Jednak już dawno temu przybytek ten zamienił się w karczmę.
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to kamienne umocnienia, do
których właściciel przykłada wielką wagę – wszak do Księstw
Granicznych niedaleko, tamtejsi bandyci nie próżnują, a na
domiar złego ziemie te są regularnie nękane przez zielonoskórych. Nieopodal karczmy szlak rozwidla się: południowa
odnoga wiedzie prosto do Sonnefurt, a południowo-zachodnia – przez bród na rzece Sonne – do sigmaryckiego klasztoru
Ognista Kometa.

Zielonoskórzy zatrzymali się przy niewielkim mostku nad
potokiem. Test Percepcji zdecyduje czy to bohaterowie zobaczą zielonoskórych pierwsi czy stanie się odwrotnie. Jeśli
drużyna wędruje z krasnoludami, test będzie Trudny. Z kolei
udany test Wiedzy ujawni, że napotkane gobliny należą do
wojowniczego klanu Krzywych Nosów, który już od dłuższego
czasu nie nastręczał zbyt wielu problemów.
Zielonoskórzy smarują swoje ciała – a dokładnie rany – jakąś mazią, pozostając wszakże w gotowości bojowej. Trzech
z nich toczy ze sobą spór, a wiele wskazuje na to, że cała gromada dostała właśnie od kogoś solidny łomot. Sukces w teście
Intuicji wyjawi kilka dających do myślenia detali: gobliny są
poobijane i ranne, z czaszki jednego z nich sterczy shuriken,
drugi ma u pasa przytroczone ociekające krwią trofeum, wyglądające jak ogon dużej nutrii.

Choć szyld nad wejściem głosi nazwę „Stara Strażnica”,
okoliczni mieszkańcy i osoby uczęszczające traktem zwą ów
przybytek „Straż Kiełbasiana”. Właścicielem karczmy jest
Strasmund Riftenstahl, a w prowadzeniu interesu pomaga mu
żona Irene, synowie Karl i Frantz oraz córki Birgit i Gizela.
Bohaterowie znajdą tu ciepłą strawę (a jakże, pyszne, pieczone
kiełbaski), przyzwoite piwo, chętnych nowin słuchaczy i garść
plotek.

Tereny plemienia Krzywych Nosów zostały najechane przez
skavenów z klanu Skryre. Gobliny nie miały szans ze znacznie
liczniejszym i lepiej uzbrojonym przeciwnikiem. Skaveny są
w okolicy od dwóch miesięcy, ale właśnie teraz potrzebowały
dobrego schronienia znacznie bliżej Sonnefurt, na które idealnie
nadawał się zajmowany przez zielonoskórych kompleks jaskiń,
położonych nieopodal sigmaryckiego klasztoru. Do skavenów jeszcze w tym scenariuszu wrócimy.

O ile BG nie stchórzyli w potyczce z zielonoskórymi, nie
zabraknie im kompanów do wesołego spędzenia wieczora.
Prócz gospodarzy i krasnoludów w karczmie przebywa obecnie patrol strażników dróg, a ich dowódca Kurt Liebman,
usłyszawszy o starcu z zielonoskórymi, zapłaci za pierwszą
kolejkę gości, którzy „wyręczyli go w żmudnej pracy”.

Jeśli BG - być może z krasnoludami - nie zaatakują od razu,
zrobią to zielonoskórzy! Gromada goblinów - dwóch na każdego BG +2 (jeśli wędrują razem z krasnoludami to jeden na

Udany test Plotkowania pozwoli dowiedzieć się o następujących sprawach:
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Katarin von Heisenberg upiekła dwie pieczenie przy jednym ogniu: zapobiegła regularnemu osiedlaniu się w ruinach
wszelkiej maści bandytów z księstw granicznych i jednocześnie znacznie poprawiła swoje relacje z kościołem Sigmara.

- mnisi z pobliskiego klasztoru Ognista Kometa zbierają środki na renowację przybytku. Ponoć uciułano już pokaźną kwotę, ale opat Malcolm zawziął się, aby wynająć krasnoludzkich
specjalistów, a to kosztuje. Niektórzy mawiają, że nie chodzi
o to, aby uzbierać, tylko o to, aby zbierać… Ludzie Malcolma
są wyczuleni na takie żarty.
- w miasteczku Sonnefurt skrywa się nekromanta. Od miesiąca ktoś rozkopuje groby, a żywe trupy zabiły już dwóch
mieszkańców. W ubiegłym tygodniu do miasta przybył nawet
specjalista od zwalczania nekromantów.
- syn Ulfa Tiemana ze Stiglitz został znaleziony martwy
w lesie. Strażnicy dróg, którzy często odwiedzają karczmę, byli
zaniepokojeni odnalezionymi tam śladami.
- (tylko krytyczny sukces) - inżynier, architekt, wynalazca, wielki Michael Haferkorn zmarł ze trzy miesiące temu,
w mieście mieszka jego rodzina - żona Eva, córka Fiona oraz
zięć Bruno. Syn Michaela – Michael junior – jest oficerem
w Nuln, był obecny na pogrzebie, ale wrócił już do swoich
obowiązków.

Główne lokacje w Sonnefurt to siedziba baronowej Heisenberg (zamek o tej samej nazwie), targowisko miejskie
i urząd celny znajdujące się przy przeprawie promowej, oraz
cztery karczmy. Dwie z nich były tu od pokoleń – to „Zdrój
Lacotei” oraz „Zacisze Zangersa”. Obydwie nazwy odnoszą się
do lokalnych, mało znanych w innych rejonach bogów rzeki
i płodności. Dwie kolejne powstały raptem kilkanaście lat
temu – „Gospoda pod Rogatym Smokiem” oraz „Knajpa pod
Roześmianym Psem”. To zapewne w jednym z tych miejsc
przyjdzie zatrzymać się naszym bohaterom.
Karczma „Zdrój Lacotei” – prowadzona przez rodzinę
Renner – ulokowana jest nieopodal przeprawy promowej.
Przybytek słynie z dwóch rodzajów warzonego na miejscu
piwa - złotego pilznera „Przyjemność Oermatha” i ciemnej,
gorzkiej „Pokusy Taala” - każdy w okolicy zna też tutejszy
strudel jabłkowy. Ceny są umiarkowane, a klientelę stanowią
flisacy, drobni kupcy, celnicy, ale też przemytnicy, hochsztaplerzy i kanciarze.

Mistrzu gry, pozwól się postaciom graczy odprężyć, nacieszyć zwycięstwem, odpocząć. Nawiązanie przyjaznych relacji
z mieszkańcami karczmy może być istotne w dalszej części
scenariusza. Krasnoludy nie ruszają dalej – ich misja dobiegła
końca, to tutaj mieli dostarczyć towar i poczekać na kontrahenta. Do Sonnefurt zostało cztery godziny mozolnej drogi
pod górę. W południe następnego dnia drużyna dotrze do
celu podróży.

Zajazd „Zacisze Zangersa” znajduje się przy drodze prowadzącej do Schamberku. Przybytek prowadzony jest przez
Ludolfa i Petrę Braun, słynie z wytwarzanych przez gospodynię destylatów jabłkowych i brzoskwiniowych, a większość
klienteli stanowią lokalni farmerzy i pasterze przybywający na
targowisko.

III. Sonnefurt

„Knajpa pod Roześmianym Psem” została otwarta raptem
kilkanaście lat temu, ale zaskarbiła sobie serca tutejszych rzemieślników, straży miejskiej, strażników dróg i podróżnych.
Prowadząca lokal rodzina niziołków Zottigerkopf oferuje
piwo pszeniczne, bimber o szumnej nazwie „Łza Esmeraldy”
oraz słynny „Talerz Ogra”, na który składają się pieczone
ziemniaki i kiełbaski, golonko, żeberka i kapusta duszona ze
słoniną.

W ciągu kilkunastu ostatnich lat miasto znacznie się rozrosło,
zwiększając populację do blisko pół tysiąca mieszkańców. Wokół zamku i starych, solidnych, kamiennych murów powstało
sporych rozmiarów miasteczko kupieckie. Duża w tym zasługa władającej tymi ziemiami baronowej Katariny von Heisenberg, która dzięki uzyskaniu prawa składu i rozwojowi handlu
(między innymi z krasnoludami z pobliskiego Karak Hirn)
przyczyniła się do rozwoju miasta.

Florian Bacher sprowadził się do Sonnefurt ledwie dziesięć lat temu, nie do końca wiadomo skąd, ale złota miał pod
dostatkiem, a inwestował z rozmachem. Dzisiaj to w jego
„Gospodzie pod Rogatym Smokiem” spotkać można najbogatszych mieszkańców miasteczka i okolic, oficjeli (w tym
członków rady miejskiej), kapitana straży, skrybę i lekarza.
Tanio nie jest, ale jeśli stać cię na piwo Bugman, wina prosto
z Tillei, wódki ziołowe z Talabeklandu, a zamiast typowych
w Imperium dań chcesz posmakować specjałów tilleańskiej
kuchni takich jak: królik gotowany z olejem, warzywami, ziołami i winem; smażone węgorze rzeczne marynowane w winie
i oliwie z oliwek z cebulą; małże rzeczne podawane z jajkiem,
czosnkiem i pietruszką z bogatym sosem; pieczoną kozę
z warzywami i przyprawami; czy mieszankę mięs z sosem
jajeczno-ziołowym – to trafiłeś najlepiej w okolicy.

W Sonnefurt mieszka się całkiem wygodnie i dostatnio.
Góry Czarne nie należą do najspokojniejszych terenów Imperium, ale rozbudowa murów, straż miejska – dbająca w głównej mierze o skrupulatne ściąganie podatków od przyjezdnych
kupców – oraz wybudowany klika lat temu nieopodal Sonnefurt klasztor sigmarytów stwarzają poczucie bezpieczeństwa.
Pod nieobecność baronowej, która większość czasu spędza
w Nuln, w mieście władzę sprawuje powołana przez nią rada.
Klasztor oddziela od miasta rzeka Sonne oraz dwa kilometry wyboistej drogi. Niegdyś był to zamek rodu konkurującego
z von Heisenbergami, jednak pradziad baronowej wygrał lokalny konflikt, przyłączył ziemie do swej domeny i… zostawił
zniszczoną budowlę na pastwę losu. Ściągając sigmarytów
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Za dnia, jak i wieczorami w mieście aż kipi. Miejscowi mieszają się z przyjezdnymi kupcami, farmerami i strażnikami
dróg. Kilka piw i sukces w teście Plotkowania pozwolą dowiedzieć się następujących rzeczy:

- Klątwa jakaś miasto dotknęła, umarli się budzą i na żywych pomstę chcą wywrzeć. Wiedźma, co przybyła na zaproszenie rady miasta, mówi ponoć, że to nie nekromancja, a jeśli
ma rację, to cóż zostaje? Klątwa! (test Przeciętny +20)
- Biednego Uwe Boltera umarlaki dopadły tuż koło cmentarza, szyję i bebechy mu poszarpały. (test Wymagający)

O inżynierze:

- Timo Olstera nieumarłe bestie w grobie chciały zagrzebać,
ale tuż przed świtem było. Jak słońce wzeszło, jedna z nich
zastygła w jego martwych objęciach. (test Wymagający)
- Florianowi Bacherowi z „Rogatego Smoka” biznes szwankuje od dwóch miesięcy, jakoś tak dziwnie się to w czasie zbiegło
z zamknięciem cmentarza. Zawsze mówiłem, że pijaczyna
Bolter miał z nimi jakieś układy, ha, no to się skończyły. (test
Problematyczny -10)

- Michael Haferkorn nie żyje już ze trzy miesiące, jego żona
oraz córka z mężem mieszkają na Metzgerstrasse naprzeciwko
apteki, a starszy syn jest oficerem artylerii w Nuln. Stary piernik był nie do zniesienia, jego zięć grywa w karty, kości, chętnie się zakłada. Szczęście ma w miłości, ale nie w hazardzie.
Często bywa „Pod Roześmianym Psem”. (test Przeciętny +20)
- Mądraliński Michael koncertowo spartolił projekt dzwonnicy świątynnej, pomyłka niby o jeden cal, ale dość kosztowna.
Miał tedy na pieńku z mnichami z pobliskiego klasztoru.
Ponoć jego śmierć mogła mieć coś wspólnego z tą kosztowną
pomyłką… (test Łatwy +40)

- W karczmie „Pod Rogatym Smokiem” zamieszkała
wiedźma, co ją rada miejska do miasta ściągnęła. (test Problematyczny -10)
Pijackie bajdurzenia i zabobony:

- Jedni powiadają, że Michael Haferkorn był strasznym
bufonem, nos miał wyżej niż Mannslieb w pełni. Inni
z kolei, że był to prawdziwy człek oświecenia, duma miasta,
człowiek wykształcony i o bardzo otwartym umyśle, inżynier, wynalazca, architekt, niesłychanie zdolny. Jedni i drudzy wiedzą jednak, że faktycznie zaliczył on drobną wpadkę. Otóż zaprojektował strzelistą wieżę dla pobliskiego
klasztoru Ognista Kometa – piękną, istny cud architektury.
No i mimo początkowej niechęci zaprojektował również
i dzwon, aby zwieńczyć swoje dzieło. Tyle, że dzwonnica
na dole miała siedem stóp i siedem cali, a dzwon siedem
stóp i osiem cali i nijak nie dało się go do środka wtłoczyć,
mimo specjalnie przygotowanego krużganka. Opat Malcolm do dzisiaj afront czuje, choć na pogrzebie był – święty,
a zachował się jak zwykły człowiek. (test Bardzo łatwy +60)

- Dzwony, gongi i dudnienie we wszelaki metal odpiera siły
Chaosu. To właśnie dlatego mocuje się je na wieżach świątyń
w dużych miastach. No i trochę po to, aby zagłuszyć pijackie
burdy. (test Bardzo łatwy +40)
- Mięsożerne sarny znowu polują na okolicznych chłopów,
nie dalej jak cztery dni temu strażnicy dróg odnaleźli pokąsane zwłoki dzieciaka ze Steglitz. (test Bardzo łatwy +60 – choć
opowiadający farmer jest pewien swej wersji, chłopca zamordowały skaveny)
- Elf ogolony dokładnie ze wszystkich włosów umrze natychmiast. Na zawsze. Ze wszystkich! (test Bardzo łatwy +60,
o ksenofobów wszędzie łatwo)
- Może chcielibyście dorobić? Potrzebujemy silnego chłopaka do przeniesienia kilku… mebli. Szybko i dyskretnie.
(test Problematyczny -10, tylko u przemytników w „Zdroju
Lacotei”)

O nekromancie i okropieństwach na cmentarzu:
- Na cmentarzu dzieje się coś dziwnego, ponoć to nie nekromanta, ale jak nie on, to kto? Czyżby jakie zwyrodnialce?
(test Bardzo łatwy +60)

IV. Szaleństwo Konrada
Perus

- Coś złego dzieje się na cmentarzu i ćwoki ze straży miejskiej tego nie ogarną? Na co idą nasze podatki, baronowa powinna z tym zrobić porządek (test Bardzo łatwy +60).
- Nekromanta zalęgł się w mieście, groby porozkopywane,
były dwie ofiary śmiertelne, jedną znaleziono w objęciach trupa, straż zamiast spać po nocach albo chędożyć musi cmentarza pilnować, takie czasy… (test Bardzo łatwy +60)

Powyższe plotki mogą wprowadzić mały mętlik, nadeszła więc
pora, aby przybliżyć Mistrzowi Gry, co sie tutaj właściwie
dzieje. Dwa lata temu zaginął jedyny syn Konrada Perusa,
wpływowego kupca z Nuln. Konrad poruszył niebo i ziemię,
aby odnaleźć syna, a na koniec wlazł i pod ziemię, a dokładnie
do nulneńskich kanałów, gdzie w końcu natrafił na jego ślady.

- Cmentarz jest cały czas obserwowany, włazić tam nie można. Strasznie to interes psuje, znaczy ten… sprzedaż tych, no…
świec. Tylko wiedźma tam chadza, co ją rada miasta ściągnęła,
a co to jej ból jest większy niż mój, czy jak? (test Łatwy +40)

Droga do odzyskania dziecka nie była jednak prosta. Młodzieńca porwały skaveny, o których Konrad zrazu nie miał po-
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jęcia, ale z każdym dniem dowiadywał się o nich coraz więcej.
Udało mu się w końcu doprowadzić do spotkania z porywaczami, do którego jako świetny negocjator dobrze się przygotował.
Obiecał szczuroludziom broń zdolną zdobywać ludzkie miasta
– nie mógł lepiej przyciągnąć ich uwagi. W ten oto sposób –
mamiony obietnicą zwrócenia dziecka – nieszczęsny kupiec
zaczął pracować, a raczej stał się sługą skavenów. Lata kontaktów ze szczuroludźmi sprawiły, że biedaczysko popadł w obłęd,
a jego myśli płynnie prześlizgują się pomiędzy opłakiwaniem
syna, nadzieją na jego odzyskanie i wielbieniem Rogatego
Szczura.

świadków zostało wyeliminowanych. Wokół cmentarza pojawiły się jednak patrole, a niezauważone przeniknięcie na
jego teren stało się znacznie trudniejsze. Szczuroludzie nie
porzucają jednak swoich planów. Oddział wykopał tunel pod
cmentarz i sprawdza groby od dołu. To właśnie cmentarna
aktywność skavenów jest brana przez mieszkańców miasta
za działania nekromanty…

V. Duma i uprzedzenie
Miejscem, do którego drużyna niewątpliwie powinna skierować swoje kroki, jest znajdujący się przy Metzgerstrasse 3
dom zmarłego inżyniera. Obecnie gospodynią jest tu pani Eva
Haferkorn, wdowa po Michaelu, choć dom należy do Michaela Juniora Haferkorna - syna i spadkobiercy inżyniera, oficera
artylerii przebywającego w Nuln. W domu przy Metzgerstrasse 3 mieszka także Fiona Wiesser - z domu Haferkorn - córka
inżyniera oraz Bruno Wiesser, jej mąż.

Konrad przed laty był jednym z nielicznych przyjaciół
Michaela Haferkorna, gdy ów mieszkał jeszcze w Nuln. Inżynier po kilku lampkach wina chętnie przechwalał się swoimi
projektami, w tym militarnymi, a jednym z nich była wielka
wyrzutnia moździerzowa.
Haferkorn zaprojektował wieżę, która w razie wojny mogła być wykorzystywana jako gigantyczne działo. Prototyp
powstał nieopodal jego rodzinnego Sonnefurt, w sigmaryckim klasztorze. Przeor chciał jednak korzystać z wieży jako
dzwonnicy, czemu przeciwny był inżynier, który po pierwsze
nie wprowadził kapłanów w tajniki swojego pomysłu, po
drugie uważał, że pracujący wewnątrz dzwon osłabi z czasem
konstrukcję i sprawi, że budowla straci wartość bojową. Genialny inżynier nigdy nie mylił się w obliczeniach, ot zamawiając dzwon, dopuścił się małego sabotażu.

Wdowa zgodzi się na spotkanie z drużyną, ale jeśli BG powiedzą, że przysyła ich Gildia Inżynierów z Nuln, będzie ona
– delikatnie mówiąc - nieprzychylnie nastawiona. Jeśli bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą, uzyskają informację, że Michael
Haferkorn nie żyje. Zgodnie z jego ostatnią wolą, niedocenione przez epokę - którą on prześcignął – dzieła, a właściwie ich
projekty, zostały zabezpieczone dla potomnych, którzy może
choć w części pojmą geniusz wielkiego umysłu.

Jednak czymże jest choćby najlepszy wynalazek, jeśli nie
można się nim pochwalić? W ten sposób Konrad Perus, po
jednej z suto zakrapianych kolacji z przyjacielem, dowiedział się
o planach wieży i wyrzutni moździerzowej. Wówczas nie miało
to dla niego żadnego znaczenia, ale obecnie myśl o wykorzystaniu superbroni i odzyskaniu syna trzyma szaleńca przy życiu.
W realizacji planu wspierają go pokryci futrem nowi przyjaciele
i współwyznawcy. Do zrealizowania szalonego przedsięwzięcia
potrzeba mu jeszcze tylko dwóch rzeczy: planów inżyniera
określających maksymalny ciężar ładunku, ilość prochu niezbędną do jego odpalenia oraz odpowiedniej, bardzo precyzyjnie wykonanej amunicji.

Gildia Inżynierów z Nuln sczeźnie szybciej niźli pamięć po
Michaelu Haferkornie, gdyż jeden geniusz wart jest więcej niż
tysiące bezmózgich gryzipiórków, przepisujących od wieków te
same księgi. Dla Evy Haferkorn pieniądze nie są ważne, liczy
się tylko dzieło życia jej męża, zatem jeśli Gildia doprowadzi do
nadania Akademii imienia Michaela Haferkorna, kto wie…

Konrad dowiedział się o śmierci przyjaciela i o tym, że jego
plany spoczęły wraz z ciałem na cmentarzu w Sonnefurt. Do
ich odnalezienia wyznaczony został specjalny oddział szczuroludzi, a astrologowie klanu Skryre poganiają ich, gdyż gwiazdy
i sam Rogaty Szczur zdają się mówić jednym głosem – nadchodzi moment chwały!

Bruno Wiesser jest uzależniony od hazardu, ma kilka
długów u wpływowych obywateli Sonnefurtu. Wiecznie potrzebuje gotówki, więc początkowo jego żądania finansowe
będą wygórowane, ale po blefie o braku zainteresowania bądź
twardych negocjacjach, suma zmaleje do rozsądnej kwoty.
Oczywiście Wiesser nie odmówi partyjki kości czy kart, ale za
darmo sekretu nie odpuści.

Natomiast pieniądze są bardzo istotne dla Bruno Wiessera, który wie, gdzie znajduje się komplet planów i chętnie
podzieli się tą informacją. Zięć zmarłego opuści dom chwilę
przed BG, dogoni ich uliczkę dalej i zaproponuje wieczorem
spotkanie w karczmie „Zdrój Lacotei”.

Tyle tylko, że skavenom trudno jest zrozumieć ludzi – jak
można zagrzebywać mięso w ziemi i przykrywać ciężkim
kamieniem? Cóż to za marnotrawstwo? Z drugiej strony
wszystkie groby wyglądają bardzo podobnie, może zatem
ludzie chcieli w ten sposób ukryć przed dziećmi Rogatego
Szczura plany zdobywania miast? Pierwszy tydzień poszukiwań zakończył się fiaskiem, a dwóch przypadkowych

Michael Haferkorn zdecydował się zachować plany swoich projektów jak najbliżej siebie. Znajdują się one w dobrze
zabezpieczonej, zalakowanej tubie w rodzinnym grobowcu,
a dokładnie w trumnie zmarłego. Wiesser widział, jak plany
były składane do grobowca, jednakże odmawia wybrania się
na zamknięty cmentarz w nocy, gdyż jest to zbyt niebezpiecz-
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ne. Może wszak wskazać konkretny grobowiec – jeśli żaden
z BG nie potrafi czytać i pisać, co więcej może pożyczyć BG
klucz do żelaznej furty strzegącej wejścia do krypty.

zawodowych obowiązków także kostur, zdobiony ciernistymi
różami i czaszkami. Adela jest ametystową czarodziejką i nie
ma pojęcia, z czym właściwie ma do czynienia. Jedno czego
jest pewna to fakt, że na cmentarzu w Sonnefurt nie ma nekromanty, jeśli chodzi o wiatry magii jest w tej materii nieomylna. Adela zamieszkała „Pod Rogatym Smokiem”, ale od
zmierzchu do świtu spędza czas, obserwując nekropolię. Nie
interesują jej strażnicy miejscy ani przemytnicy, ale drużyna
i jej motywacja – owszem.

VI. Cmentarny berek
Rozporządzeniem władz miasta cmentarz jest zamknięty,
ale oczywiście – za symboliczną opłatą na kapliczkę Morra
– można wejść i pomodlić się za zmarłych. Po rozbudowie
miasta nekropolia znajduje się wewnątrz nowych murów miejskich, ledwie sto metrów od przystani. Za dnia na cmentarzu
można spotkać akolitę Morra i grabarza.

Bottiglia i Pajda to przemytnicy, którzy za dnia pracują dla
Floriana Bachera jako kucharz i kelner, a w nocy z różnym
powodzeniem starają się wydostać z cmentarza kontrabandę z ostatniego transportu, głównie brandy i wino, ukryte
w starym, zniszczonym grobowcu nieopodal rzeki. Niegdyś
robotą tą zajmował się Uwe Bolter, ale po śmierci nieszczęśnika dostała się im, z czego nie są zadowoleni. W dodatku już
dwukrotnie widzieli znikające nagrobki, w co absolutnie nie
wierzy ich pryncypał.

August Gruber to akolita Morra sprawujący obrządki
pogrzebowe. Nieszczęśnik jest bliski obłędu, jego misternie
prowadzone zapiski nadają się obecnie jedynie do wyrzucenia.
Groby są rozkopywane, niszczone, a czasami nawet przestawiane. Pierwszą ofiarą był stary Uwe Bolter, który wracał do
domu z piwiarni. Niegdyś przemytnik, a jeszcze do niedawna
pijaczyna, został znaleziony poszarpany, jakby przez dzikie
zwierzęta. Niecały tydzień później straż miejska znalazła
młodego Timo Olstera, syna rymarza, „w objęciach” Rudolfa
Steigera, który zmarł pół roku wcześniej. Wezwano specjalistę
z Nuln, a przysłali wiedźmę, co się nie zna na rzeczy.

Prowadząc rekonesans na cmentarzu. BG dostrzegą nagrobek, który dosłownie zapadnie się pod ziemię, a po dłuższej
chwili pojawi z powrotem, tyle że odwrócony do góry nogami.
Udany Przeciętny test Percepcji sprawi, że usłyszą dobiegające spod ziemi szuranie, albo zobaczą kolejny „znikający”
nagrobek. W przypadku braku ostrożności (czyli pechowych
wynikach testów na Skradanie), rzuć k6: 1-2 - oznacza, że
zauważyła ich czarodziejka, 3-4 - strażnicy, 5 – przemytnicy,
a w przypadku wyniku 6 – rzuć dwa razy i odczytaj wynik.

Mieszkający przy cmentarzu grabarz Boris Hippler radzi
sobie z sytuacją nieco lepiej, może z powodu uzależnienia od
alkoholu. Słyszy czasami jakieś głosy jakby spod ziemi, szurania i inne takie, ale do okien mu nikt nie puka, więc w sumie
czym się przejmować? Nekromantę raz widział, jak po nocy
przebiegał zgarbiony między grobami. W łachmanach, z gębą
miesiąc niegoloną, w środku nocy. Ani chybi nekromanta, bo
jak nie on, to niby kto?

Skaveni szukają dokładnie tego, czego bohaterowie. Do ich
spotkania powinno dojść w krypcie rodziny Haferkorn. Czy
bohaterowie zostaną zaskoczeni przez skavenów, czy stanie się
wręcz odwrotnie? Bohaterowie wchodzą do krypty dokładnie
w chwili, gdy skaveny w końcu otworzyły właściwą trumnę.
Niech kości pójdą w ruch!

W nocy na cmentarzu jest znacznie tłoczniej. Wokół
parkanu kręcą się wystraszeni strażnicy miejscy, z pobliskiego opuszczonego domu cmentarz obserwuje czarodziejka,
a ludzie Floriana Bachera starają się odzyskać kontrabandę.
Oczywiście nie brakuje też skavenów, którzy szukają tego, co
im polecono dostarczyć.

Może dojdzie do szarpaniny, w której tubę z dokumentami
z jednej strony trzymał będzie skaven a z drugiej BG. Pozwól, aby lak na tubie pękł, a plany rozsypały się po podłodze
krypty. W tubie znajduje się dziesięć projektów, w tym wieża
klasztorna i wyrzutnia moździerzowa, które wyglądają bliźniaczo podobnie (test Percepcji).

Rudi i Rudy są przekonani, że regularnie dostają nocną
wartę przy cmentarzu, bo sierżant się na nich uwziął. Bezczeszczenie zwłok jest im wstrętne, chętnie dorwaliby zwyrodnialca, który niszczy groby ich dziadów, ale żeby tak musieć to robić po nocy? Tylko we dwóch? Są wystraszeni, więc
dodają sobie animuszu jabłkowym sznapsem od Frau Braun.
To młodzi, zabobonni, ale uczciwi strażnicy. Łatwiej ich wystraszyć rzeczami nadnaturalnymi niż przekupić, a w razie
problemów można liczyć na ich wsparcie.

Dwa szturmoszczury chronią młodego skaveńskiego inżyniera, który ma tylko jedno zadanie - odnaleźć i dostarczyć
plany sekretnej broni. W przypadku problemów inżynier rzuci
się do ucieczki – zwłaszcza, jeżeli zdobędzie już to, po co
przyszedł. Wykopany przez szczuroludzi tunel, którego wylot
znajduje się w grobowcu, jest dla nich w pełni wystarczający,
ale zbyt wąski i niewygodny dla ludzi. Dwie rundy po wskoczeniu do tunelu będzie zbyt późno, aby dogonić inżyniera.

Adela Grabstein to szczupła, bladolica i ciemnowłosa
niewiasta o trudnym do określenia wieku. Nosi dobre jakościowo szaty w kolorze fioletowym, a podczas pełnienia

Scena na cmentarzu może być groteskowa, ale jest przełomowa dla przygody, gdyż drużyna po raz pierwszy stanie oko
w oko ze swoimi prawdziwymi adwersarzami.
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VII. Powrót do Starej
Strażnicy

włosach. W dodatku mówiący jak szaleniec, wpadający w skrajne emocje, na zmianę rzucający groźby i bełkoczący niezrozumiale. Molnar podjął decyzję, że nie wyda „przesyłki”, mimo że
była opłacona, a wówczas obłąkaniec wpadł w szał. Wykrzyczał
o kilka słów za dużo, a Jesień - jak to ma w zwyczaju - sprzedał
mu liścia i nieborak padł nieprzytomny.

Po nocnych ekscesach na cmentarzu akcja nabierze tempa.
Nie ma czasu zastanawiać się, co tak właściwie się stało, następnego dnia bohaterów budzi dudnienie dzwonów przy
głównej bramie miasta. Strażnicy dostrzegli dym unoszący
się – prawdopodobnie – nad karczmą „Stara Strażnica”. Nie
wiadomo, czy to atak zielonoskórych czy bandytów. Mieszkańcy miasta trwożnie przygotowują się do obrony, a gdzieś
w ratuszu rada miejska dyskutuje, czy wysłać większą odsiecz
czy też zabezpieczać miasto. W karczmie są gospodarze oraz
prawdopodobnie krasnoludy Molnara Griffsona, być może
także inni podróżni. Jeśli mimo takiej obsady karczma płonie,
to musi to być coś większego niż kilku bandytów.

Szczuroludzie zaatakowali tuż przed świtem. Gdyby napierali całymi siłami, karczma dawno poszłaby z dymem, ale
po dostaniu się do wozowni i zaszlachtowaniu przerażonych,
stających dęba koni, połowa z nich ruszyła z wozem drogą
w stronę sigmaryckiego klasztoru. Molnar namawia BG do
odzyskania swojego ładunku albo choćby sprawdzenia, dlaczego był tak ważny i potrzebny tym bestiom.
Co było na wozie? Dzieło krasnoludziej inżynierii, wykonane na zlecenie i opłacone przez niejakiego Konrada
Perusa – tak też przedstawia się szaleniec, który skrępowany
nadal jest w karczmie. Piękny, idealnie okrągły i wygładzony,
szczelny, mierzący dokładnie siedem stóp i siedem cali średnicy batyskaf. Wielka, precyzyjnie wykonana kula, z dwoma
uchwytami na łańcuch. Molnar nie ma pojęcia, po co komu
urządzenie do badań dna morskiego w karczmie w górach,
ale – jak to się mówi – za pieniądze kapłan się modli… Gildia krasnoludzka miała jednak niejasne podejrzenia i dlatego
znalazł się tu Molnar, który w razie jakichkolwiek wątpliwości
miał prawo zerwać kontrakt i z tego prawa skorzystał.

Na odsiecz, nie tracąc czasu, rusza Kurt Liebman i trzech
innych strażników dróg. Każda pomoc jest mile widziana,
ale ich nawoływania do pachołków miejskich i mieszczan,
spotykają się z ciszą i wzrokiem wbitym w uliczny bruk. Mają
więcej koni, ale większość ich oddziału jest w tej chwili w terenie. Na ochotnika zgłosi się jedna osoba, czarodziejka Adela
Grabstein, której misja w Sonnefurt dobiegła końca.
Czy bohaterowie zdecydują się ruszyć z nimi? Przypomnij
im gościnnych, poczciwych gospodarzy, pyszne kiełbaski
i dziarskich brodaczy. Gracze tego nie wiedzą, ale jeśli ich
postaci zostaną w mieście, ominie ich kawał przygody i niemal
cała intryga. Daj jasno do zrozumienia, że przygoda czeka,
zasiej ziarno ciekawości. Jeśli BG postanowią jednak nie
opuszczać miasta, nic na siłę, przejdź do rozdziału „Niespokojna noc w Sonnefurt”. Jeżeli jednak drużyna to bohaterowie
z krwi i kości, to droga do „Starej Strażnicy” zajmie niespełna
dwie godziny. Oddział BG i strażników dróg pędzi, nie szczędząc koni, a szlak prowadzi cały czas w dół.

Mieszkańcy karczmy i strażnicy dróg ani myślą o pościgu,
a Molnarowi zostało trzech krasnoludów zdolnych do walki.
Czy BG dołączą do nich, aby odzyskać skradziony batyskaf
lub choćby sprawdzić co się tutaj dzieje? Do rekonesansu
zgłosi się Kurt Liebman, któremu cała sprawa śmierdzi na
odległość, ale swoich ludzi odeśle z rannymi do Sonnefurtu.
Konrad Perus jest w fatalnym stanie psychicznym. Skulony
w pozycji embrionalnej łka w kącie głównej izby, na zmianę powarkując, krzycząc i modląc się do Rogatego Szczura.
Z urwanych, pozbawionych sensu słów można usłyszeć, że:
„moment chwały nadchodzi”, „wszystko na nic, mój syn jest
zgubiony”, „rogaty pan kocha tylko swoje dzieci, choć nie
wszystkie”, „przecie zapłaciłem i to sowicie, a cholerne krasnoludy nie oddały towaru”, „świat ludzi upadnie, a ta noc
będzie początkiem końca” i tak w kółko.

Po dotarciu na miejsce oczom bohaterów ukaże się następująca scena – dziedziniec karczmy jest usłany trupami
skavenów, nieopodal wozowni leżą zaszlachtowane konie
pociągowe krasnoludów, a budynek „Starej Strażnicy” jest
oblegany przez dwa tuziny skaveńskich klanbraci, którymi
dowodzą dwa szturmoszczury. Atak na tyły przeciwników
wzbudzi w ich szeregach spory zamęt, tym bardziej, że krasnoludy pokuszą się o kontratak. Skaveny ani myślą walczyć
do ostatniej kropli krwi, po śmierci szturmoszczurów reszta
ucieka w popłochu.

Przesłuchiwany Konrad nie kłamie, jest mu już wszystko
jedno, ale jego słowa nie mają sensu, nawet jeśli są prawdziwe.
Jeśli któryś z bohaterów poświęci mu więcej czasu, sukces
w Problematycznym teście Przekonywania sprawi, że szaleniec na chwilę się uspokoi, a w jego bezładnym słowotoku
pojawi się kilka składniejszych zdań. Dzieci Rogatego Szczura
zaatakują jeszcze tej nocy klasztor, a potem miasto. Dzięki
Konradowi mają śmiercionośną broń, która poprowadzi ich
do szaleńczego zwycięstwa. Konrad zrobił to dla ratowania
syna… Tu rozsypie się ponownie i nie uda się już z niego wyciągnąć żadnych sensownych informacji.

Obydwaj synowie karczmarza są ciężko ranni, podobnie jak
krasnoludy Kogan, Ivo i Terek. Amunicja niemal im się skończyła, więc odsiecz przybyła w ostatniej chwili. Korzystając
z chwili wytchnienia, Molnar Griffson opowie, jak to po ich
cenny towar zgłosił się podejrzanie wyglądający jegomość. Niby
bogaty, z pierścieniami na palcach, ale dłońmi brudnymi jakby
kopał nimi ziemię, w poszarpanym ubraniu i o zmierzwionych
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ca już za moment, pocisk musi zostać niezwłocznie załadowany i odpalony!

Pościg czy też rekonesans krasnoludów i drużyny, pozwoli
po około dwóch godzinach dogonić ciężki wóz ciągnięty
przez dwa zaprzężone szczurogry i eskortowany przez tuzin
klanbraci pod dowództwem uzbrojonego w spaczeniowy
muszkiet inżyniera. Atak drużyny wydaje się szaleństwem, ale
gdyby do niego doszło, skaveńscy klanbracia ruszą z kontratakiem jako pierwsi, po dwóch rundach dołączy do nich uwolniony z uprzęży szczurogr, a po czterech drugi. Po uwolnieniu
bestii, inżynier będzie starał się razić przeciwników spaczeniowymi pociskami z muszkietu, trzymając się blisko wozu.

Jeśli wieża zostanie zniszczona, skaveny nie zaatakują
w ogóle. Być może powrócą kiedyś do swojego planu, ale
w Sonnefurcie już za kilka tygodni nikt nie będzie poważnie
traktował całej tej historii, wszak szczuroludzie nie istnieją…
Sabotaż polegający na uszkodzeniu wieży w sposób niewidoczny dla skavenów może doprowadzić do zniszczenia sporej
części klasztoru oraz wybuchu ładunku i śmierci wielu skavenów, w tym kierujących wojenną wyprawą inżynierów.

Ciężki, poruszający się mozolnie pod górę wóz można niezauważenie wyminąć między skałami. Wówczas, po niespełna pół
godzinie drogi, gracze staną u wylotu doliny, wypełniającej się
powoli armią skavenów. Z okolicznych jarów, jaskiń i pieczar wychodzą kolejne oddziały szczuroludzi, których jest już kilka setek.

Jeśli jednak batyskaf zostanie wystrzelony, bohaterowie prawie
na pewno nie zdążą dotrzeć przed nim do miasta. Zniszczenie
przeprawy promowej tylko spowolni wrogą armię, świetnie wspinające się skaveny bez problemu pokonają mury i otworzą bramę.
Czy drużyna będzie salwowała się ucieczką? A może zdecyduje
się postąpić heroicznie i bohatersko? Historię piszą zwycięzcy,
czy ktoś usłyszy pieśń o obrońcach Sonnefurtu?

Liebman zna to miejsce, do klasztoru sigmarytów zostało
kilka kilometrów, około godziny drogi. Strażnik dróg wie, jak
obejść dolinę i niezauważenie dotrzeć do Ognistej Komety.
Jeśli Liebman nie jest obecny z drużyną, test Przetrwania ułatwi bohaterom orientację w terenie.

IX. Niespokojna noc
w Sonnefurt

VIII. Ognista Kometa

Jeśli drużyna nie ruszyła z odsieczą do „Starej Strażnicy”, po
kilku godzinach względnego spokoju do miasta dotrze dwóch
rannych krasnoludów – Nalin i Kirgen. Opowieści o zdyscyplinowanej armii zwierzoludzi i batyskafie zostaną przez
miejscowych zbagatelizowane. Rada miasta wyśle jednak posłańców – być może naszą drużynę – do klasztoru, z ostrzeżeniem, że mnisi mogą spodziewać się ataku zwierzoludzi.

Plan szczuroludzi powinien już ułożyć się w „logiczną” całość.
W przeciwieństwie do ludzi, skaveny doceniły geniusz Michaela Haferkorna i zamierzają wykorzystać wieżę klasztorną
jako gigantyczne działo. Drużyna może co prawda zbagatelizować ten plan, bo cóż można zrobić jednym, choćby wielkim
pociskiem? Cóż, skaveni zamierzają wystrzelić sterowany
przez inżyniera – a jakże, od środka – batyskaf, naładowany
silnie trującymi gazami, które błyskawicznie rozprzestrzenią
się po mieście. Zdobycie Sonnefurt – osłabionego i pozbawionego obrońców – będzie jeno formalnością!

Nawet jeśli drużyna „połączyła kropki”, negocjacje z przeorem Malcolmem będą tak samo trudne jak przedstawiono to
w rozdziale Ognista Kometa, a obrona klasztoru przed skavenami równie krótka i beznadziejna. Szczuroludzie zawsze
potrzebują jeńców, więc tym którzy złożą broń, darują życie.

Oczywiście wyrzutnia moździeżowa nie wystrzeli, jeśli
klasztorna wieża zostanie zniszczona. Tylko jak przekonać
mnichów, że po pierwsze istnieje rasa inteligentnych zwierzoludzi, którzy przy pomocy wielkich dział zamierzają zdobywać
ludzkie miasta? Po drugie, jak to zniszczyć przybytek Sigmara,
zamiast bronić go dumnie do ostatniej kropli krwi? Po trzecie,
gdzież ten super pocisk, gdzież te, jak im tam, skaveny?

A co jeśli godzinę przed północą drużyna nadal będzie
w Sonnefurcie? Gdy Morrslieb stanie w pełni, pod zdobytym
klasztorem, pośród modłów do Rogatego Szczura, pisków
i powarkiwań, jeden z inżynierów zostanie – niemal dobrowolnie – zapakowany do wyładowanego pojemnikami z trującym
gazem batyskafu, który zostanie przetoczony na parter wieży
i po chwili – z wielkim hukiem – wystrzelony. Ogromny pocisk
wymierzony wprost w miasto, sterowany – za pomocą systemu
dźwigni, przekładni i przepustnic – przez oszalałego z przerażenia skavena, tuż przed uderzeniem w cel zrzuci kilkanaście
pojemników z gazem, które uderzając w grunt rozbiją się, uwalniając swą trującą zawartość.

Ano u bram. Jeśli drużynie nie powiedzie się w negocjacjach (Bardzo trudny test Przekonywania, ale pamiętaj
o plusach za inwencję graczy), klasztor będzie zgubiony!
Tuzin mnichów Zakonu Kowadła, którzy są świetnymi…
prawnikami, teologami i skrybami, nie ma szans utrzymania klasztoru obleganego przez kilka setek skavenów.
Przewaga szczuroludzi jest miażdżąca, obrona wytrzyma
kwadrans, może pół godziny. Jeśli jednak mnisi zabarykadują się w drugim skrzydle klasztoru, szczuroludzie nie
będą tracili czasu na niepotrzebne potyczki. Pełnia księży-

Jeśli drużyna nie uniemożliwi wystrzelenia pocisku w miasto, czy to odbijając batyskaf, czy też doprowadzając do zniszczenia wieży, szanse skavenów przedstawiają się następująco:
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- Podstawowy poziom Testu Inżynierii, wykonywanego
przez skaveny celem odpalenia pocisku z wyrzutni moździeżowej, wynosi 55%;
- Jeśli szczuroludzie zdobędą ukryte w grobowcu Haferkorna
plany wyrzutni oraz klasztornej wieży, ich szansa wzrośnie
o +20;

Konsekwencje testu:

- Z kolei brak dokumentacji technicznej (planów) sprawi
wiele problemów przy realizacji zadania, w takim przypadku
test będzie trudniejszy o -10;
- Jeśli żyje choćby jeden z młodszych skaveńskich inżynierów
– pierwszego drużyna spotkała w grobowcu Haferkorna, a drugiego na wozie z batyskafem – będzie on wiedział jak sterować
pociskiem, co da +20 do wyniku;

Sukces – Sigmar na tobą czuwa! Otrzymujesz -10 do wszystkich atrybutów, efekt utrzymuje się przez k10 godzin, każdy
poziom sukcesu redukuje czas trwania o godzinę;

Krytyczny sukces – Ranald ci sprzyja! Jasne, że trujący gaz to
nic przyjemnego, trochę podrapało w gardle, odrobinę łzawiły
oczy, ale to by było na tyle.

Porażka – niech miłościwa Shalyia ma cię w swej opiece.
Otrzymujesz -20 do wszystkich atrybutów, efekt utrzymuje
się przez k10 godzin, a każdy poziom porażki wydłuża czas
trwania o dodatkową godzinę. Jeśli poziomów porażki było
więcej niż 6, patrz Krytyczna porażka;

- Wyeliminowanie obydwóch młodszych inżynierów sprawi,
że do batyskafu zostanie zapakowany świeżo awansowany klanbrat, co oznacza -10 do testu;

Krytyczna porażka – Morr wzywa! Hej, masz chyba Punkty
Przeznaczenia, nie? A chociaż pomysł na nową postać?

- Choćby częściowe uszkodzenie wieży zmniejsza szansę
skutecznego użycia jej jako broni o kolejne -10;

Godzinę po rozpyleniu w Sonnefurt trującego gazu, pod
murami pojawią się pierwsze skaveny. Taktykę mają prostą,
szturmoszczury mają wspiąć się na mury, jak najszybciej dostać do bramy i otworzyć ją. Przez otwarte wrota do miasta
wleje się fala futrzastych najeźdźców.

Jeśli drużyna do wieczora tkwi w mieście, już po zachodzie
słońca dotrze do niej informacja, że zaatakowano znajdujący
się pół godziny od miasta klasztor. Sonnefurt i klasztor Ognista Kometa znajdują się na wzniesieniach po dwóch stronach
doliny, którą płynie rzeka Sonne. Z murów miejskich widać
i słychać rozbłyski broni palnej w obleganym klasztorze. O ile
drużyna tego nie zainicjuje, nikt inny nie pomyśli o odsieczy,
natomiast mieszkańcy zostaną zmobilizowani do zajęcia pozycji obronnych na murach, przygotowania zapasów wody,
smoły i gorącej oliwy. Niemal wszyscy mieszkańcy wylegną na
ulice.

Gdzie będą wówczas bohaterowie? Staną do walki o życie
skazanego na porażkę miasta, czy oddalą się na z góry upatrzone pozycje? Czy uda im się zorganizować obronę? A może są
już wiele mil stąd, a opowieść o straszliwym losie jaki dosięgnął
Sonnefurt usłyszą pewnego dnia w karczmie lub przy ognisku,
na jednym z wielu traktów Starego Świata.

X. Postaci

Odgłosy wystrzałów i odległej wrzawy umilkną po około
dwóch kwadransach. Godzinę przed północą ciemność rozświetli zielonkawy błysk, a chwilę później z głośnym świstem
– ciągnąc za sobą jaskrawozielony warkocz dymu – nadleci
kometa śmierci. Niech każdy z graczy rzuci k100 – wynik
oznacza odległość w jakiej rozbił się pojemnik ze sprężonym,
trującym gazem, który błyskawicznie rozprzestrzenia się, otulając Sonnefurt zieloną mgiełką. Po jej opadnięciu, na ulicach
miasta pozostaną stosy zwłok oraz ciężko zatrutych mieszkańców, walczących o każdy oddech.

Molnar „Śruba” Griffson
Za młodu w niejednej kuźni rozpalał palenisko, trochę tułał się po
świecie, aż w końcu powrócił do
Karak Hirn. Jest szanowanym inżynierem, ale wie, jak sobie radzić
na trakcie. Odziany w skórznię,
za pasem ma nóż, nie pogardzi
toporem, ale pewniej czuje się
z pistoletem. Na głowie ma skórzaną czapkę „pilotkę” z uniesionymi
na czoło goglami, a z gęstej brody
„ozdobionej” nakrętkami na końcach warkoczyków, sterczy długa,
prosta fajka.

Poziom trudności testu Wytrzymałości w zależności od
odległości od źródła gazu:
•
•
•
•
•
•
•

01-10 – Bardzo trudny -30;
11-25 – Trudny -20;
26-40 – Przeciętny -10;
41-50 – Brak modyfikatora;
51-70 – Problematyczny +20;
71-90 – Łatwy +40;
91-100 – Bardzo łatwy +60;
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Umiejętności: Badania Naukowe 45, Broń zasięgowa (Eksperymentalna) 50, Broń zasięgowa (Prochowa) 55, Język (Cechu)
50, Język (Khazalid) 80, Mocna Głowa 60, Odporność 60, Opanowanie 60, Percepcja 45, Plotkowanie 40, Powożenie 60, Rzemiosło (Kowalstwo) 60, Unik 30, Wiedza (Inżynier) 50, Wiedza
(Lokalna) 45, Wycena 50

Leczenie 50, Odporność 40, Opanowanie 50, Percepcja 45, Plotkowanie 50, Skradanie (Miasto) 45, Splatanie Magii (Shyish) 60,
Targowanie 40, Unik 50, Wiedza (Magia) 60,

Talenty: Czytanie/Pisanie, Gadanina, Magia Prosta, Magia Tajemna
(Śmierci), Mól Książkowy, Rozpoznanie Artefaktu, Zmysł Magii
Cechy: Broń (Kostur) +8

Talenty: Artylerzysta, Czytanie/Pisanie, Etykieta (Członkowie
Gildii), Odporność na Magię, Strzelec wyborowy, Widzenie
w Ciemności, Złota Rączka, Wytwórca (Inżynier),
Cechy: Broń (Muszkiet) +7, Broń (Topór) +5, Pancerz (1, Skórzany kaftan)

Zaklęcia: Dotyk śmierci, Kosa żniwiarza, Ostatnie słowa, Pieszczota
Laniph, Purpurowy całun, Wyssanie życia

Przeor Malcolm

Kurt Liebman

Utalentowany prawnik, sprawnie zarządzający klasztorem, do
którego został zesłany przez obawiającego się konkurencji przełożonego. Malcolm – zdawać by się
mogło – odnalazł swoje miejsce
i pokornie oddał się wypełnianiu obowiązków, ale gdzieś tkwi
w nim niewidoczna na pierwszy
rzut oka zadra. Przeor ma przeszło pięćdziesiąt lat, jest szczupły,
gładko ogolony, a jego oblicze szpeci blizna po oparzeniu –
pamiątka z czasów, gdy walczył z Chaosem nie tylko słowem.

Sierżant strażników dróg, doświadczony w walkach z zielonoskórymi i bandytami. Kilka lat
temu jego oddział został zdziesiątkowany przez Krzywe Nosy,
których serdecznie nienawidzi.
Trzydziestoletni szatyn o brązowych oczach i krótko przyciętej
brodzie. Na służbie swych ludzi
trzyma krótko, ale po pracy lubi
się zabawić.
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Umiejętności: Atletyka 50, Broń Biała (Podstawowa) 60, Charyzma
65, Intuicja 45, Leczenie 50, Modlitwa 65, Odporność 50, Opanowanie 65, Percepcja 50, Targowanie 50, Unik 50, Wiedza (Heraldyka) 50, Wiedza (Prawo) 60, Wiedza (Teologia) 60, Występy
(Przemawianie) 65

Umiejętności: Broń Biała (Podstawowa) 65, Broń Zasięgowa
(Prochowa) 70, Dowodzenie 53, Intuicja 58, Jeździectwo (Konie)
53, Mocna Głowa 47, Opieka nad Zwierzętami 40, Percepcja 48,
Plotkowanie 56, Sztuka Przetrwania 45, Zastraszanie 47
Talenty: Nos do Kłopotów, Obieżyświat, Strzelec Wyborowy,

Talenty: Błogosławieństwo (Sigmar), Charyzmatyczny, Czytanie/
Pisanie, Gadanina, Inwokacja (Sigmar), Mól Książkowy, Święte
Wizje, Cuda: Aura odwagi, Młot na czarownice, Pogrom

Cechy: Broń (Miecz i tarcza) +7, Pancerz (3, Skórzana kurta
i Kaftan kolczy), Strzelanie (Pistolet) +8

Adela Grabstein

Konrad Perus
Ametystowa czarodziejka wezwana do Sonnefurt przez radę miasta, w celu rozwiązania „problemu
nekromanty”. Szczupła, blada,
ciemnowłosa niewiasta o trudnym do określenia wieku. Ubiera
się w dobrej jakości szaty w różnych odcieniach fioletu, nie rozstaje się z kosturem zdobionym
czaszkami i ciernistymi różami.

Sz WW US

4

S

Wt

Zw Zr Int SW Ogd Żw

I

Ma niespełna czterdzieści lat,
a wygląda na sześćdziesiąt. Jest
wychudzony, niedomyty, paznokcie ma połamane i brudne jakby
rył nimi w ziemi – co w sumie
jest prawdą. Całości dopełnia
rzadka, zmierzwiona broda
i przedwcześnie posiwiałe włosy.
Niegdyś bogate odzienie to obecnie poszarpane łachmany. Konrad
zachowuje się i mówi jak szaleniec, gdyż jest szaleńcem.

Zw Zr Int SW Ogd Żw

45 30 32 32 38 42 40 46 48 38 12

Sz WW US

Umiejętności: Broń Biała (Podstawowa) 50, Broń Biała (Drzewcowa) 50, Charyzma 50, Intuicja 50, Język (Magiczny) 60,

4
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Zw Zr Int SW Ogd Żw

29 28 28 30 42 42 38 55 23 21 12
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Umiejętności: Charyzma 33, Intuicja 48, Język (Gildii) 52, Język
(Bretoński) 52, Język (Queekish) 45, Percepcja 58, Plotkowanie
55, Przekupstwo 55, Targowanie 60, Wycena 65 Talenty: Błyskotliwość, Charyzmatyczny, Czytanie/Pisanie, Defraudant, Gadanina, Łapówkarz, Żyłka Handlowa

Sz WW US

4

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

30 32 30 28 41 43 43 24 32 28 10

Cechy specjalne: Chwiejne morale (str. 185), Straszny niepokój (str.
185), Konrad wytworzył też Więź (str. 191) ze skavenami, w dodatku każda próba sprzeciwienia się ich woli, wymaga on niego
Wymagającego testu Opanowania

Umiejętności: Atletyka 47, Broń Biała (Podstawowa) 40, Hazard 38,
Intuicja 38,
Mocna Głowa 45, Odporność 45, Opanowanie 35, Percepcja 45,
Skradanie (Miasto) 49, Unik 45, Wiedza (Lokalna) 32, Wycena
30

Rudi i Rudy – strażnicy miejscy

Cechy: Broń (Łom) +5, Pancerz (1, Skórzany kaftan)

Talenty: Chodu!, Przestępca, Ulicznik

Skaveński inżynier
Sz WW US

5

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

35 40 35 35 40 40 40 55 45 25 10
Cechy: Broń (Spaczeniowy muszkiet)
+7, Choroba (Szczurza gorączka),
Pancerz (1), Przebiegły, Przywódca,
Sprytny, Widzenie w ciemności

Sz WW US

4

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

40 33 35 30 40 35 30 30 35 32 10

Umiejętności: Atletyka 40, Broń Biała (Podstawowa) 45, Mocna
Głowa 35, Odporność 40, Percepcja 45, Unik 40, Wiedza
(Lokalna) 40, Zastraszanie 40
Talenty: Ogłuszenie, Musztra, Twardziel, Wytrwały

Gobliny – Warhammer RPG str. 326

Cechy: Broń (Pałka) +5, Pancerz (1, Skórzana kurtka)

Bottiglia i Pajda - złodzieje

Klanbrat - Warhammer RPG str. 337
Szturmoszczur - Warhammer RPG str. 337
Szczurogr - Warhammer RPG str. 337
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KŁOPOTY W EISENGRUBEN
Tomasz „Smartfox” Smejlis
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KŁOPOTY W EISENGRUBEN
Tomasz „Smartfox” Smejlis
Ilustracje Szymon OFF Łopatka
Komfortowo by było, gdyby BG już wcześniej zdobyli jakąś
reputację, bowiem trudno sobie wyobrazić, że władze prowincji wynajmują bezimiennych awanturników.

Wprowadzenie
Poniższa przygoda rozgrywa się w centrum Middenlandu, co
jednak wcale nie oznacza cywilizowanych terenów. Pomiędzy
Mglistymi Wzgórzami a bagnami Schadensumpf znajduje się
osada Eisengruben, w której wydobywa się i wytapia żelazo.
Teraz stanie ona przed zagrożeniem, którego zapomniana
wioska w Imperium nie jest w stanie pokonać.

I. Mgliste Wzgórza
Tak nazywają je ludzie, którzy region kolonizują pod chwalebną opieką middenlandzkiego księcia Leopolda I Bildhofena.
Na mocy paktu z formalnie podległym Imperium, ale de facto
niezależnym elfim państwem Laurelorn ludzie mogą osiedlać się na obrzeżach starożytnej puszczy zamieszkałej przez
Eonirów. Elfy wciąż nazywają ów rejon Okręgiem Deszczu,
utrzymując tutaj głównie placówki wojskowe i sieć patroli,
strzegących granic elfiego władztwa. Wielu tubylców jest zdania, że wpuszczanie na teren Laurelorn ludzkich osadników
jest błędem, za który Eonirowie zapłacą za kilka pokoleń.
Rzecz jasna ludzkich pokoleń. Demografia, a w zasadzie ludzki przyrost naturalny, zrobi swoje.

Pora roku ma wpływ na przebieg przygody, ale nie jest jednoznacznie ustalona. Od MG zależy, kiedy toczy się akcja, ale
oczywiście powinien on wziąć pod uwagę konsekwencje wynikające z wyboru ram czasowych. Scenariusz można poprowadzić
jako jednostrzał, można też wpleść go we własną kampanię.
Niewielkim wysiłkiem można włączyć go chociażby w fabułę
„Wewnętrznego Wroga”. W takiej sytuacji najlepiej poprowadzić
„Kłopoty w Eisengruben” między „Szarą Eminencją” a „Rogatym
Szczurem”.

I pewnie tak by było gdzieś pośród imponujących dębów
i klonów centralnego Laurelorn, gdzie żyje się dostatnio i bezpiecznie. Jednakże Mgliste Wzgórza takie nie są. Na południe
od nich rozciągają się bagniska Schadensumpf – uroczysko,
na którym nierzadko schronienie znajdują banici ścigani
przez middenlandzkie służby. Największym zagrożeniem nie
są wszakże grasanci, a plemiona zwierzoludzi, które ze stałą
częstotliwością wyrajają się stąd i podchodzą pod cywilizowane osady. Zazwyczaj są to zwykłe bandy, niezdyscyplinowane i dzikie. Ogarnięte szałem bestie są zagrożeniem dla
miejscowych, ale nijak nie mogą wytrwać w otwartym starciu
z zaprawioną w bojach middenlandzką piechotą. Ten sam scenariusz powtarza się co kilka lat. Kolejne plemię zwierzoludzi
pleni się na cuchnących bagniskach, po czym wyrusza pod
wodzą następnego silnego, lecz tępego bestigora. Przerywa
granicę, pali kilka gospodarstw wraz z rodzinami, a następnie
zostaje rozniesione w pył przez Middenlandczyków lub elfów.

Rola BG
BG mogą oczywiście przypadkowo zawitać do Eisengruben, choć pojawia się pytanie, jaki pech sprowadził ich w te
zapomniane przez bogów rejony. Mogą też zostać wynajęci
przez władze Middenlandu lub Middenheim (może niezbyt
zgodnie ze strukturą Imperium, ale ta druga opcja może ułatwić wplecenie przygody w kampanię „Wewnętrzy Wróg”), by
sprawdzili sytuację w Eisengruben. Powód jest dość prozaiczny. Osady na tym obszarze nie posiadają własnej Straży Dróg,
a co jakiś czas ktoś musi przecież podkreślić władzę Imperium
na terenie osadniczym pozostającym oficjalnie pod opieką
elfów z Laurelorn. I taka też będzie rola bohaterów. Dojechać
do Eisengruben, porozmawiać z miejscowymi władzami,
dowiedzieć się, co tam się dzieje i wrócić z raportem. W przypadku kłopotów starać się rozwiązać problem.
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na mocy porozumień zapewnić bezpieczeństwo Eisengruben
i innych mieszkańców pasa osadniczego między wzgórzami
a bagnami Schadensumpf. Dostarczają także część żywności
(głównie zboża, warzywa i owoce), w zamian otrzymując żelazo z dymarek Eisengruben.

Niekiedy jednak wódz watahy wyrasta ponad zwykły szał
i dzikość, jednocząc plemiona. Czerwone Rogi, Pęknięte Nozdrza i Splątana Sierść zgromadzone pod jednym buńczukiem
są już dużo większym zagrożeniem. Nowo założone osady
znikają w ciągu jednej nocy, miasteczka są oblegane, a miejscowi uciekają w popłochu.

Wioska położona jest na niewysokim wzniesieniu. Zewnętrzny i jedyny pierścień umocnień tworzy ostrokół łączący
trzy duże stodoły, które są jednymi z nielicznych budynków
zbudowanych z dębowych dyli. Sama osada składa się w większości z prostych domów wybudowanych z gliny i wikliny.
Jedynie nieliczne są drewniane, a to ze względu na fakt, iż
w okolicy brakuje dobrego drewna. Miejscowe zagajniki są
dość rzadkie, a drzewa je tworzące karłowate i rachityczne.
Mimo to kilka miejsc się wyróżnia:

Mimo to jakoś tu się żyje. Miejscowi to twardzi ludzie,
głównie rudnicy i dymarze, którzy zajmują się wydobyciem
rudy darniowej i przetwarzaniem jej w glinianych dymarkach
na gąbczaste żelazo, przekuwane później na żelazne kęsy
wymieniane na elficką żywność i produkty rzemieślnicze.
Mieszkańcy, choć raczej nieufni, utrzymują poprawne kontakty z Eonirami, których patrole niejednokrotnie przejeżdżają
przez ludzkie osady.

- karczma Holthusena – największy budynek w Eisengruben i zarazem o największych właściwościach obronnych, jako
jeden z nielicznych wybudowany na solidnym fundamencie,
wzniesiony z grubych, dębowych bali, kryty gontem. Pierwotnie była to faktoria, wokół której osiedlała się napływowa
ludność. Do teraz karczma otoczona jest wysokim parkanem,
posiada własną stodołę i niewielką stajnię (choć w chwili
obecnej Holthusen trzyma w niej jedynie kilka wołów).

Same wzgórza, choć niezbyt wysokie, są wyjałowionymi gołoborzami, z rzadka tylko porośniętymi ciernistą roślinnością
i niewielkimi zagajnikami karłowatych drzew. Wiosną i jesienią
padają tu ulewne deszcze, latem siąpi, a zimą prowizoryczne
szlaki stają się nieprzejezdne za sprawą obfitych opadów śniegu.

II. Eisengruben
Jedyna większa osada ludzka położona u podnóża Mglistych
Wzgórz, ledwie 3 kilometry od granic bagniska Schadensumpf. Ze względu na trudny teren i liczne zagrożenia – by
wymienić tylko watahy zwierzoludzi czy plemiona zielonoskórych, którym zdarza się zawędrować na Mgliste Wzgórza
– większość osadników, którzy trafili w ten rejon, osiedla się
w samej wiosce lub w niewielkiej odległości od niej. Z tego
też powodu w ufortyfikowanej osadzie zamieszkuje półtorej
setki ludzi, a po doliczeniu okolicznych gospodarstw i przysiółków ta liczba zwiększa się niemal dwukrotnie.

- kapliczka Ulryka – to nie tyle osobny budynek, co prosta,
choć na swój sposób piękna rzeźba Ulryka, ukryta pod drewnianym zadaszeniem.

Eisengruben oficjalnie przynależy do marchii Mglistych
Wzgórz ze stolicą w Bokel. Jednak z niewielkim miasteczkiem nie łączy go żaden trakt. Jedyna, wąska i kiepsko utrzymana droga wychodzi z Eisengruben na wschód i biegnie
początkowo po grobli, a potem przez trawiaste niziny do
Kammendun i Pritzstock. Ponadto istnieje nieformalny szlak
wiodący na północ przez wzgórza aż po granicę puszczy
Laurelorn. Wykorzystywany jest jednak dość rzadko, głównie
przez kurierów czy patrole (zarówno ludzkie jak i elfie). Dla
zwykłego mieszkańca Eisenborn Eonirowie wciąż pozostają
ludem niezrozumiałym, a rozmaite nieporozumienia
sprawiają, że trudno tu mówić o trwałym sojuszu. Prości
rudnicy z Eisengruben uważają elfy za niegodne zaufania
i niewiele lepsze od zielonoskórych. W ciągu ostatnich kilku
lat Middenlandczycy z Eisengruben dwukrotnie zwarli się
z elfimi patrolami, co skończyło się trupami po obu stronach.
W utrzymanie niepewnego rozejmu musieli zaangażować się
wysłannicy księcia von Bildhofena i królowej Laurelorn. Na
chwilę obecną elfy patrolują tereny Mglistych Wzgórz, mając

III. Mieszkańcy Eisengruben

- dom Mikaela Soldata – tutaj mieszka weteran północnych
kampanii, dawny dziesiętnik z nordlandzkiego pułku toporników. Dom nieduży, drewniany, choć kryty darnią. Mikael sam
go postawił, choć w sumie nie wiadomo skąd wziął drewno.
Miejscowi mawiają, że to pewnie przez konszachty weterana
z elfami.

Holthusen – na imię ma Hatto, ale w sumie wszyscy zwracają
się do niego nazwiskiem. Postawny i tęgi mężczyzna, który
przybył do Eisengruben dwadzieścia lat temu i wykupił
podupadłą faktorię, którą następnie zmienił w karczmę. Holthusen ma już swoje lata, ale wciąż jest krzepki, a przy tym
zdecydowany i rozsądny. To urodzony racjonalista, w którym
BG mogą znaleźć sojusznika, o ile ten uwierzy, że bohaterowie chcą pomóc osadzie. Jeden z nieformalnych liderów
Eisengruben.
Mikael Soldat – to Kislevita o niewymawialnym dla mieszkańców Imperium nazwisku, a że przybył tu jako ochroniarz
jednej z karawan, w pełnej zbroi, uzbrojony jak na żołnierza
przystało, to już przyklejono mu taki, a nie inny przydomek.
Mikael zapewne jest najlepszym wojownikiem w Eisengruben, niejeden raz przysłużył się wiosce, chroniąc jej mieszkań-
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ców przed atakami zwierzoludzi, bandytów i goblinów. Nie
skończył jeszcze trzydziestu lat, ale imponuje tak doświadczeniem, jak i spokojem. Wypić potrafi, bawić się umie, ale
zarazem jest zamknięty w sobie, w konflikty się nie miesza,
a miejscowi niewiele o nim wiedzą. Z tego też powodu część
z nich nie ufa Mikaelowi, a część podejrzewa go o konszachty
z elfami. Jest w tym ziarno prawdy, bowiem Kislevita niejednokrotnie współpracował z elfimi zwiadowcami podczas licznych wypraw na Schadensumpf czy Mgliste Wzgórza.

(ma niespełna 30 lat). Mówi z twardym, mocnym akcentem,
czym odróżnia się od pozostałych mieszkańców. Raczej lubiany przez miejscowych, umie się pobawić, czasem nawet jakaś
dziewka zawróci mu w głowie (choć stara się bronić przed
pokusami). Odsłużył swoje w armii Middenheim, ale to nie
znaczy, że zapomniał, jak się walczy. Czasem trenuje poza
świątynią z mieczem i tarczą.
Hartmut Berger – stary i twardy rudnik, który uważany jest
za największego wygę w tym zawodzie. Bywa zbyt surowy, ale
jednocześnie sprawiedliwy. Co ciekawe, przyjaźni się z Runhild Kreisel, a ponoć kiedyś łączyło ich coś więcej. Posturą
nie imponuje, jest dość niski, ale łapy ma silne, a charakter
żelazny.

Wigmar Kautz – starszy wioski, który jeszcze niedawno
był prawdziwą ostoją Eisengruben. Za młodu myśliwy, potem
dymarz, który dorobił się na żelazie. To on nawiązał kontakty
handlowe z elfami, za czym poszli inni mieszkańcy osady.
Kilka lat temu choroba zabrała jego ukochaną żonę, a że byli
bezdzietni, to został sam. Dziś niewiele przetrwało z dawnego, rzutkiego przywódcy lokalnej społeczności. Miejscowi
wciąż go szanują, chyba głównie w imię dawnych zasług, jednak dzisiejszy Wigmar to stary i schorowany samotnik, który
z rzadka opuszcza swoje domostwo. Mieszkańcy nie bardzo
już na niego liczą, a i on nie bardzo próbuje to zmienić.
Wygląda na to, że czeka, aż zabierze go Morr. Wieczorami
przesiaduje przed domem, spoglądając tęsknie w stronę Schadensumpf, jakby marząc, że kiedyś przyjdzie stamtąd po niego
jego umiłowana Alrun i zabierze go w zaświaty. Nadchodzące
wydarzenia mogą przywrócić mu sens życia. Wigmar znów
może stać się ostoją dla mieszkańców Eisengruben, służąc im
radą, pewnością siebie i wrodzoną charyzmą. Równie dobrze
mogą go złamać do końca.

IV. Przybycie BG
Paradoksem Eisengruben jest to, że choć położona jest w samym centrum Middenlandu, to zarazem stanowi prowincję,
odległą i dziką dla chociażby mieszkańców Middenheim.
Do osady wiedzie tylko jedna droga, a samo jej położenie
w pobliżu dzikich i zasiedlonych przez wrogie istoty bagien
sprawia, że nie ma tu zbyt wielu podróżników. Sporadycznie
trafiają tutaj kupcy, choć daleko im do brzuchaczy z Reiklandu. Tutejsi handlarze nierzadko są zarazem całkiem sprawnymi wojownikami, a ich wozy strzeżone są przez ponurych
i uzbrojonych po zęby weteranów. Wszak starcia z bandytami
czy zwierzoludźmi są na porządku dziennym.

Runhild Kreisel – dymarka, chyba jedyna kobieta w tym
zawodzie w Eisengruben. Wydobywa rudę darniową wraz ze
swoimi dorosłymi synami: Konradem, Hubertem i Ebbem.
Mąż jej kilka lat temu zginął w wypadku, kiedy wykop pod
rudę zawalił mu się na głowę. Runhild jest twarda jak krzemień i mocna jak rzemień. Do zabawy pierwsza, pracowita,
głośna i zdeterminowana. Synów trzyma twardą ręką, a oni
słuchają jej jakby nie matką, a hersztem bandy była. Dla niej
Eisengruben to wszystko, co kocha. Mokradła Schadensumpf
czy nagie wzgórza na północy, szare wrzosowiska, wieczny
deszcz jesienią, wiosenne ulewy czy letnie upały, nie ma znaczenia – to jej miejsce i jej czas.

Bohaterowie najprawdopodobniej przybędą tutaj od strony
Kammendum i Pritzstock, być może swoją podróż rozpoczną
w samym Middenheim. Kilka dni marszu może obfitować
w garść wydarzeń, które urozmaicą podróż przez monotonny
krajobraz gołoborzy, wrzosowisk i mokradeł.

Spotkania losowe (rzut 1k6)
1 – dwóch kozonogich zwierzoludzi z dystansu obserwuje
przemarsz BG. To ungory, zwiadowcy Czerwonych Rogów.
Nie kryją się zbytnio, licząc, że znajomość terenu i szybkość
pozwoli im uciec przed ewentualnym atakiem.

Otto Rucker – najlepszy kowal w Eisengruben, rosły mężczyzna w średnim wieku, który stara się odziewać dostatniej
od reszty, co dla bywałych w świecie bohaterów może wyglądać dość śmiesznie. Jest głośny, pewny siebie i absolutnie
przeświadczony o swojej racji. Pech chce, że ma zwykle odmienne zdanie od Holthusena czy wcześniej Wigmara. Nienawidzi Mikaela i podejrzewa go o konszachty z elfami lub
zwierzoludźmi. Arogancki mąciciel i upierdliwy despota.

2 – Arnulf Kroemer, kupiec z Pritzstock, wraca z Eisengruben. Jedzie w dwa wozy i czterech ludzi, z czego dwóch to
twardzi weterani. Nie ma dobrych wieści. Po pierwsze – nie
udało mu się kupić żelaza w osadzie (patrz „Skradziony ładunek żelaza”), po drugie – w Eisengruben za jego pobytu
wybuchła jakaś straszliwa kłótnia, która skończyła się bijatyką
w lokalnej karczmie (patrz „Krwawa bójka u Holthusena”).
3 – podczas nocnego postoju BG usłyszą zew zwierzoludzi,
chaotyczne ryki niosące się ponad mokradłami. Czerwone
Rogi ruszyły na polowanie. Może pochwyciły kogoś z Eisengruben (patrz „Zaginieni rudnicy”), może wdały się w walkę

Walter Mackhausen zwany „Ojcem” – kapłan Ulryka, którego przydomek nijak nie pasuje do wieku, bowiem Walter
jeszcze kilka lat temu był zwykłym akolitą w Middenheim
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- Miejscowi są twardzi i bywało, że brali się za łby. Ot, czasem
ktoś komuś pięścią zęby policzył, czasem sztacheta złamała się
na żebrach (lub żebra pod sztachetą), jednak na tym się zwykle
kończyło. Nie tym razem. Ledwie kilka dni temu w karczmie
Holthusena w bójce zginęło dwóch mieszkańców Eisengruben – rudnicy Gostwin i Anselm. Prało się kilkanaście osób, ale
o zadanie morderczych ciosów nożem podejrzany jest młody
dymarz Kuno Kaulen. W osadzie nie ma żadnej oficjalnej straży
i aresztu, toteż przetrzymuje go Holthusen w swojej piwnicy.

z ludźmi lub elfami, a może ich zwiadowcy donieśli o BG
podróżujących traktem i teraz planują atak na obozowisko?
4 – Elfi zwiadowcy obserwują BG, może nawet zainicjują
z nimi rozmowę. Z pewnością zainteresuje ich cel podróży
bohaterów.
5 – grupa podróżnych w potrzebie, mogli stać się ofiara
ataku bandytów lub zwierzoludzi, a może po prostu złamała
się oś w ich wozie?

- miejscowi martwią się o rudników od Hartmuta Bergera.
Hartmut wyruszył 8 dni temu na Schadensumpf, w znany
sobie rejon, gdzie wydobywał rudę darniową. Zabrał, jak zawsze, czterech swoich ludzi. Zwykle po 4-5 dniach wracał,
tyle zajmuje wydobycie rudy wystarczającej by załadować oba
wozy, które ma Hartmut. Tymczasem wciąż go nie ma. Mikael
miał ruszyć go szukać, ale sam od kilku dni nie był widziany
w osadzie (patrz „Konszachty Mikaela Soldata”). Miejscowi
do końca nie wiedzą gdzie znajdowało się pole rudy Hartmuta
(bo i takich rzeczy się innym nie mówi), ale musiało leżeć
mniej więcej gdzieś na południowy zachód od Eisengruben.

6 – wielki łoś zaczyna towarzyszyć bohaterom, rzecz jasna
na bezpiecznym dystansie. To strażnik bagien, a może zwykłe
zwierzę?
W Eisengruben bohaterów przywita warta na bramie, być
może któryś z mieszkańców dołączy do rozmowy. Na pytanie
o to, kto rządzi wioską, usłyszą zapewne, że Wigmar, ale co
z tego, skoro stary od dawna nie angażuje się w życie osady.
Już prędzej Holthusen jest osobą, z która powinni rozmawiać.
Jednocześnie co bardziej uważni i znający się na ludziach bohaterowie mogą dostrzec, iż atmosfera w wiosce jest napięta. Ludzie
starają się żyć po swojemu, nie wchodzić innym w paradę, a jednocześnie są dość podejrzliwi, a niektórzy wręcz zaniepokojeni. Obcym nie opowiedzą od razu o swoich kłopotach, ale jak to zawsze
bywa, przy kielichu u Holthusena BG mogą dowiedzieć się sporo
o problemach trapiących osadę dymarzy na krańcu świata..

- raz na miesiąc lub dwa do Eisengruben przybywają kupcy,
by nabyć wytopione w dymarkach gąbczaste żelazo lub wykute w miejscowych kuźniach kęsy tegoż. I tak pewnie by było
w tym miesiącu, ale żelazo (kilka skrzyń) zostało skradzione.
Miejscowi podejrzewają elfy z Laurelorn i mają ku temu
podstawy. Eisengruben nieraz sprzedawało ostrouchym metal, gdyż tego im zawsze brakuje. Ostatnio jednak większość
urobku odbierali kupcy z Middenlandu i Middenheim. Poza
tym następnego dnia po kradzieży powracający ze wzgórz
myśliwi widzieli kilkunastoosobową grupę elfów, którzy wiedli
sześć solidnie załadowanych kuców.

V. Kłopoty w osadzie
dymarzy

Żyjąc w Eisengruben nigdy do końca nie można czuć się
bezpiecznie. Na pewno nie tak, jak w którymś z dużych
miast Imperium. Samotna osada w centrum prowincji, lecz
otoczona przez dzikie tereny, mająca za sąsiadów tajemnicze elfy, dzikich zwierzoludzi czy wrogie gobliny z pewnością nie jest najlepszym miejscem na dotrwanie późnej
starości. Zarazem przyroda, ciężka praca i codzienne niebezpieczeństwa ukształtowały mieszkańców Eisengruben.
To twardy lud, żyjący dniem codziennym, dbający o swoich,
a zawzięty wobec wrogów. Jak kocha, to na zabój, jak nienawidzi, to po grób. I jeśli mamy bohaterów mówiły im za
dziecięcia, że ważne jest pierwsze wrażenie, jakie się wywiera na ludziach, to właśnie w Eisengruben przyjdzie czas
na wyciągnięcie wniosków z tych nauk. Jeśli bohaterowie
okażą miejscowym szacunek, dowodząc przy tym, że sami
nie wypadli sroce spod ogona, a na swoim fachu się znają,
dość szybko nawiążą nić porozumienia z miejscowymi. Jeśli
dodatkowo mają prerogatywy otrzymane od centralnych
władz, by wyjaśnić, co się dzieje w osadzie, ale też pomóc
mieszkańcom, dość szybko poznają, jaka jest obecna sytuacja w Eisengruben. A lekko nie jest.

- jakby tego było mało zaginęło także stado owiec z Eisengruben. W osadzie niemal każdy ma kilka tych zwierząt, bogatsi nawet kilkanaście. Wypasane są na wspólnym pastwisku kilka
kilometrów na wschód od wioski. Nierzadko pasterze zostają
z nimi na noc, jeśli pogoda jest odpowiednia, a trawy dużo,
oczywiście dotyczy to miesięcy wiosennych i letnich. Tak było
i tym razem, stary Kuni Chwost (nie pytajcie skąd przydomek)
wraz z dwoma młodszymi pasterzami – Brunem i Kleberem –
spędzali noc w pasterskim szałasie. Psy nocą miały strzec stada
i to one wszczęły alarm. Kuni wypadł na zewnątrz gdy usłyszał
skamlenie jednego z nich i bek przerażonych owiec. A potem
zobaczył, że coś wielkiego, rogatego, jednym ciosem rozprawia
się z Sumsem – mieszańcem owczarka z wilkiem, ulubionym
psem Kuniego. Cała trójka pasterzy rzuciła się do ucieczki.
Pół nocy ukrywali się, a nad ranem dotarli do osady. Wysłani
w dzień ludzie nie znaleźli już owiec, jedynie ślady krwi. Ktoś
lub coś zabrało nie tylko stado, ale i psie trupy.
- Mikael jest najlepszym wojownikiem w osadzie. W Eisengruben mieszka od kilku lat i , choć zawsze służy miejscowym
pomocą, to ze względu na to, że jest samotnikiem, a w dodatku
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w domu. Mieszka z matką (Ute) i młodszą siostrą (Inga).
(Holthusen, mieszkańcy Eisengruben)

pochodzi spoza Imperium, nie do końca wtopił się w lokalną
społeczność. Niejeden już raz jego umiejętności przydały się osadzie – uratował kupców z łap goblinów, dowodził mieszkańcami
Eisengruben podczas jednego z rajdów zwierzoludzi, sam podczas samotnych patroli ubił niejednego ungora. Część mieszkańców szanuje go takim, jaki jest, z pewnością zalicza się do nich
Holthusen. Część jednak nie ufa mu, zwłaszcza ostatnio. Oto
ostatnimi czasy Mikael częściej niż zwykle opuszcza osadę, nie
rusza wszak w stronę Schadensumpf, ale na Mgliste Wzgórza.
Raz czy dwa widziano go z elfami, a to wzbudziło nowe podejrzenia, zwłaszcza teraz, kiedy to elfy są oskarżane o kradzież żelaza. Zresztą z elfami zawsze relacje było co najwyżej poprawne.
Ludzie uważają, że elfy nie dbają o Eisengruben (mimo że nominalnie Mgliste Wzgórza, które nazywają Okręgiem Deszczu,
należą do Laurelorn), traktując mieszkańców przedmiotowo, jako
swoisty bufor ochraniający władztwo elfów przed zwierzoludźmi.
Tak czy inaczej coraz częściej w Eisengruben mówi się, że Mikael zdradził swoją rasę. Tacy jak Holthusen, szanujący młodego
wojownika, chcieliby się wpierw upewnić, czy to prawda. Inni już
dawno wydali na niego wyrok.

- Kuno wrócił do domu, niewiele mówił, ot, że rudę zaczął
w dymarkach przepalać. Miał następnego dnia wrócić do
Jaru. Był jednak jakoś dziwnie przygaszony, a w nocy nie spał,
gdzieś nad ranem wyszedł z domu. Do rana chyba siedział
w stodole, może nie chciał nas budzić? (matka, siostra)
- Gostwin zaczął się naśmiewać z Kuna, że ma jeszcze mleko pod nosem, że inni dymarze nie chcą z nim pracować. Nic
wielkiego. Anselm coś dorzucić o wdziękach jego siostry. Młody
zazwyczaj odpyskowywał, czasem się wkurzył, ale tym razem
naprawdę wszetecznie zwyzywał Anselma, ten uderzył Kuna
i wybuchła bijatyka. W pewnej chwili młody dźgnął kilka razy
nożem Anselma, a potem rzucił się na Gostwina. Zanim go odciągnięto, wbił nóż w jego gardło. (Holthusen, bywalcy karczmy)
- Młody naprawdę się starał, utrzymywał matkę, ciężko pracował. No i wszyscy wiedzieli, że odwagi mu nie brakuje. Mikael
uczył go bitki. Raz czy dwa zabrał go ze sobą na bagna, na, jak to
Kislevita mówił, patrol. Jak zwierzoludy podchodziły pod osadę,
to młody brał siekierę i szedł ze starszymi, jednego na pewno
ubił. Tak przynajmniej mówi Mikael. (mieszkańcy Eisengruben)

VI. Krwawa bójka
u Holthusena

- Kuno to z gruntu dobry chłopak. Jakby nie ta jatka, to myślę, że kiedyś sam by dymarzom przewodził, a może pojechałby
do Middenheim? Mikael się nim zajmował. Może gdyby był
w osadzie to nie doszłoby do tego? Kuno słuchał we wszystkim
Mikaela, a ten na swój sposób się nim opiekował, uczył go nawet walki mieczem czy strzelania z kuszy. (Holthusen)

Przekonanie Holthusena (wioska uważa go za nieformalnego przywódcę i w jego piwnicy przetrzymywany jest Kuno
Kaulen), by dopuścił BG do podejrzanego o morderstwo nie
będzie szczególnie trudne, a jeśli BG zostali wysłani z Middenheim przez władze - będzie tylko formalnością. Holthusenowi zależy na rozwiązaniu problemu, a w przeciwieństwie do
większości mieszkańców dostrzega coś niepokojącego w samym wydarzeniu. Owszem, niejedną bójkę widział u siebie
w karczmie, ale żadna nie skończyła się śmiercią. Tymczasem
wedle Holthusena Kuno w czasie bijatyki dobył noża i zadźgał dwóch rudników, Gostwina i Anselma. BG mogą nie tylko przepytać Kaulena, ale również przeprowadzić niewielkie
śledztwo. Poniżej znajdują się informacje, które mogą zebrać
po udanych testach Plotkowania (informacje bardziej ogólne,
nie zawsze wiarygodne) czy umiejętności społecznych takich
jak Charyzma, Zastraszanie (informacje bardziej szczegółowe,
choć należy pamiętać, iż rozmówcy mają własny punkt widzenia lub mogli coś źle zapamiętać). W nawiasie przy każdej
informacji podane jest potencjalne jej źródło.

- Kuno byłby świetnym wojownikiem. Odważny, silny
i odpowiedzialny, ale niestety młody i stało się to, co się stało.
Żałuję, że mnie tu nie było. Dziwi mnie tylko, że rzucił się
z nożem na swoich ziomków. On naprawdę kocha Eisengruben i ludzi tu mieszkających. (Mikael)
- Chłopak zabił i musi być za to ukarany. Sami go tu nie
powiesimy, ale przyjedzie ktoś z Kammendum i tam go osądzą. Nie ma tu dla niego miejsca. To morderca. (Otto Rucker,
mieszkańcy Eisengruben)
- Poniosło mnie, oni śmiali się z Ingi, Anselm powiedział,
że gładka jest i takiej by z łoża nie wyrzucił, choć wcześniej
trza by ją wykąpać. Prasnąłem go w pysk, a potem… nie wiem,
jak to się stało, ale zezłościłem się strasznie. Niewiele pamiętam, potem stary Holthusen i jeszcze dwóch innych mnie
trzymało, a tamci… leżeli we krwi. (Kuno Kaulen)

- W zasadzie to najpierw wszyscy siedzieli razem i pili –
Kuno, Gostwin, Anselm, w końcu tu wszyscy się znają. Kuno
był najmłodszy z nich, toteż czasami z niego drwiono. Zazwyczaj puszczał to mimo uszu, niekiedy potrafił się zawstydzić
lub zdenerwować, ale sporadycznie tylko kończyło się na mordobiciu. (Holthusen, bywalcy karczmy)

Jeśli BG dowiedzą się o dziwnym zachowaniu Kuna w rodzinnym domu, a także usłyszą od niego samego, że w zasadzie nie
panował nad sobą podczas bijatyki w karczmie, być może przycisną go nieco mocniej. Umiejętne przekonywanie (Charyzma) lub
presja (Zastraszanie) sprawią, że chłopak w końcu pęknie i opowie, co go spotkało podczas samotnej pracy nad wytopem żelaza.

- Kuno dzień wcześniej wrócił do domu, był na samotnym
wypalaniu rudy, w pobliżu Starego Jaru (miejsce, gdzie niegdyś wydobywano rudę, z 3 kilometry od osady), noc spędził
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Cały dzień przygotowywał dymarki starym sposobem, oklejając gliną zgromadzoną rudę. Zgromadził zapas węgla drzewnego i wreszcie rozpalił. Przez jakiś czas siedział przy nich,
wreszcie zdecydował się pójść spać w swoim szałasie, planując,
że rano wróci do domu. Już prawie zasypiał, gdy wybudziły
go hałasy dobiegające z bagien – ludzkie wrzaski, ale i ryki
zwierzoludzi. Kaulen zabrał ze sobą ciężki kord (otrzymany
od Mikaela), topór i ruszył w kierunku hałasu, mniej więcej
na południe. Kiedy dotarł na miejsce, było już po wszystkim.
Banda zwierzoludzi dopadła Hartmuta Bergera i jego rudników (Helmera, Rolfa, Fertiga i Aldę). Helmer leżał martwy na
ziemi, Rolf był ciężko ranny, a ungory właśnie wiązały pozostałą trójkę i po chwili ruszyły z nimi w głąb bagien. W tym
momencie Kuno po raz pierwszy poczuł strach. Pomiędzy
pomniejszymi potworami dostrzegł potężnego bestigora, który jednym ciosem topora dobił Rolfa. Od bestii biła zwierzęca
siła, ale i złowroga inteligencja. Młodzieniec czuł, że nie jest
to zwykły zwierzoczłek.

Kruzhakha, który spustoszył Okręg Deszczu, paląc święte gaje
i niszcząc osady Starszego Ludu. To za jego sprawą elfy opuściły te ziemie, które dziś znane są ludziom jako jałowe Mgliste Wzgórza. Wreszcie to Kruzhakh ruszył ze zgromadzoną
armią na Middenheim. Nigdy nie dotarł jednak do Miasta
Białego Wilka. Zjednoczone siły Nordlandczyków, Middenlandczyków i Middenheimczyków w dwudniowej bitwie
zmiotły jego hordę z powierzchni ziemi. Niedobitki powróciły
na bagna Schadensumpf, unosząc ze sobą straszliwie porąbane
ciało swego wodza.
Kruzhakh trzy wieki temu zginął podczas walk z ludźmi,
a jego współplemieńcy pochowali go w kurhanie na moczarach. Jak na zwierzoludzi było to dziwne zachowanie,
ale i Kruzhakh był wyjątkowy. Kto wie, może to był plan
Khorne’a, a może przemyślność szamanów Czerwonych Rogów? Usypany kopiec skrywał w swym wnętrzu prymitywną
komorę grzebalną, a na marach złożono truchło Kruzhakha.
Nikt nie śmiał zdjąć z jego piersi złotego medalionu, który,
wedle opowieści krążących w hordzie, miał być darem od samego Boga Krwi.

Kuno odczekał, aż zwierzoludzie się oddalą i wreszcie
podszedł od martwych. Może liczył, że jakimś cudem któryś
z nich przeżył? Na próżno, Helmer i Rolf odeszli do królestwa Morra. W dłoni tego drugiego Kuno dostrzegł coś
połyskliwego. Prawdopodobnie podczas walki Rolf zerwał
z szyi zwierzoczłeka złoty, prymitywny medalion, zdobiony
nieoszlifowanymi, szkarłatnymi klejnotami. Kuno zabrał tę
błyskotkę, nie zdając sobie sprawy, jaki wpływ ona na niego
wywrze. Następnego dnia wrócił do Eisengruben i ukrył
medalion w stodole, na belce ponad wejściem. Wisior wciąż
tam jest.

Lata mijały, a usypany kopiec zaczął wtapiać się w ponury
krajobraz Schadensumpf. Zbocza kurhanu osypały się, szczyt
wybrzuszył, całość porosła splątana, mięsista trawa. Wreszcie
kurhan Kruzhakha niczym nie różnił się od wielu pagórków,
jakich nie brakowało w tym rejonie.
Duch Kruzhakha, silny za życia, taki też pozostał po śmierci. Wielki wódz Czerwonych Rogów wciąż cieszył się łaską
Khorne’a. Obdarzony darami za życia, otrzymał je również po
śmierci. Jego dusza nie odeszła, ale zaczęła z wolna wypełniać
złoty medalion. Ciało pod nim schło, kurczyło się i mumifikowało, ale w medalionie Kruzhakh czekał na swoja szansę
powrotu. I wreszcie po wielu latach grupa zwierzoludzi,
wracająca z rajdu na ludzkie domostwa, rozłożyła się na noc
obozowiskiem przy zapomnianym kurhanie. Dowodzący nimi
bezimienny bestigor usłyszał we śnie zew Kruzhakha, który
kazał mu kopać. Rankiem, wraz z podległymi mu ungorami,
zaczął pazurami rozkopywać kurhan. Po kilku godzinach rycia
w rozmiękłej ziemi bestie dostały się do komory i odkryły
wysuszone zwłoki Kruzhakha. Bestigor, wiedziony impulsem,
sięgnął po złoty medalion, który wciąż pysznił się na wyschłej,
zapadłej piersi wodza zwierzoludzi. Uniósł go i zawiesił na
grubym karku. W jednej chwili jestestwo Kruzhakha zawładnęło jego ciałem. Legendarny przywódca Czerwonych Rogów
odrodził się.

W ten sposób BG mogą wejść w posiadanie medalionu,
a jeśli w ich drużynie jest ktoś biegły w magii, przebadać
go. Poza tym od Kuna dowiedzieli się też o losie zaginionych rudników. Kuno może im wskazać lub opisać miejsce,
w którym zwierzoludzie zaatakowali Hartmuta i jego ludzi.
W drugim przypadku może być konieczne wykonanie testu
Nawigacji przez BG, by nie zabłądzić i odnaleźć właściwy
obszar bagien.

VII. Złoty medalion
Kruzhakha
Kuno miał wyjątkowego pecha. Złota błyskotka pierwotnie
należała do Kruzhakha, potężnego wodza i szamana zwierzoludzi. Kruzhakh, naznaczony przez Khorne’a, zjednoczył
plemiona zwierzoludzi i przez lata terroryzował okoliczne
ziemie. Nieraz powiódł swą hordę przeciw ludziom, wiele
osad spalił, w tym miasteczko Grautzen, którego już nigdy
nie odbudowano. Pojmani ludzie i elfy umierali na ołtarzu
Krwawego Boga, a ten odwdzięczał się Czerwonym Rogom bluźnierczymi darami. Nie było silniejszego plemienia
niż Czerwone Rogi, nie było straszliwszej hordy niż horda

Ten sam medalion Kruzhakh utracił, kiedy podczas chaotycznej, nocnej walki zerwał mu go z piersi Rolf. Nie miało
to już zresztą większego znaczenia. Kruzhakh odniósł swe
pierwsze zwycięstwo i wiedział, że gdzieś na bagnach czeka
jego plemię. Miał przy tym trzech jeńców, których zamierzał
poświęcić Khorne’owi. Zaraz po tym, jak przejmie władzę nad
Krwawymi Rogami.
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BG mogą rozwiązać sprawę zaginionych rudników, zajmując
się najpierw Kuno Kaulenem. W innym wypadku zapewne
zaczną od rozpytywania w wiosce. Tutaj jednak same umiejętności społeczne nie wystarczą. Miejscowi nie wiedzą dokładnie,
gdzie wydobywał rudę Hartmut. Oczywiście mają pewne rozeznanie, ale Schadensumpf to nie jest płaska równina, lecz swoisty labirynt podmokłych łąk, krzewów, zagajników skarlałych
drzew, strumieni, stawów, pagórków, jarów i… długo by można
wymieniać. Nawet jeśli BG dowiedzą się mniej więcej gdzie
bywali zaginieni, to do odnalezienia miejsca konieczne okażą
się umiejętności Tropienia, Nawigacji i Percepcji.

Nie oznaczało to jednak, że medalion utracił całą swą moc.
Choć w niczym nie mógł się już przydać Kruzhakhowi, jego
bluźniercze pochodzenie sprawiło, że dla ludzi takich jak
Kuno Kaulen był przyczyną upadku. Dość przyjąć, że pod
względem mechaniki należy traktować tę błyskotkę jako
umiarkowane źródło Zepsucia. Przepełniony dziką mocą
wiatru Dhar medalion błyskawicznie zaczął wpływać na Kuna
i ostatecznie popchnął go do zbrodni w karczmie Holthusena.
Należy pamiętać, że medalion wciąż jest w Eisengruben,
ukryty w stodole Kaulenów. Jeśli BG nie od razu zajmą się
sprawą Kuna lub zbagatelizują kwestię medalionu, w wiosce kolejne osoby staną się ofiarami Zepsucia. Z pewnością
pierwsze będą Ute i Inga Kaulen. Potem kolejni mieszkańcy – sąsiedzi, przypadkowe osoby przebywające nieopodal
stodoły Kaulenów, może któryś z chłopów, który będzie
pomagać Ucie? Przez pierwsze trzy dni będą to drobne wydarzenia: czyiś wybuch gniewu, bolesna drwina, bezduszność.
A potem z każdym kolejnym dniem niech sytuacja eskaluje
– mieszkańcy zaczną się kłócić, społeczność coraz bardziej
dzielić i wreszcie ktoś zginie, zabity przez ogarniętego
pierwotnym szałem nieszczęśnika, który stał się ofiarą Dhar.

Poniżej znajdują się informacje na temat grupy Hartmuta,
które BG mogą zebrać w wiosce.
- Hartmut to twardy mężczyzna, a i jego ludzie nie są jakimiś mięczakami. Bywa, że znikają na kilka dni, ale zawsze
wracają z wozami pełnymi rudy. (mieszkańcy Eisengruben)
- wyciągnąć od Hartmuta, gdzie kopie rudawiec to jak dowiedzieć się od spowiednika księcia Bildhofena, ile ten ma kochanek.
Zazdrośnie strzeże swoich wyrobisk, a jego ludzie są absolutnie
lojalni. Wiadomo tylko, że potrafi i na 10 kilometrów w głąb
bagien wejść. Chwalił się kiedyś, że kopał niedaleko obozu zwierzoludzi, ale to pewnie przechwałki były. (Holthusen)

VIII. Zaginieni rudnicy

- Hartmut rywalizował z Runhild, ale lubili się i znali jak łyse
konie. Przez jakiś czas mawiano, że się spikną i zamieszkają razem, ale coś tam się popsuło, a potem Hartmut sobie tę młodą
Henshel przywiózł z Kammendum. (mieszkańcy Eisengruben)

Hartmut Berger i jego czterech pracowników (Helmer, Rolf,
Fertig i Alda) często opuszczali Eisengruben, by zająć się wydobyciem rudy darniowej, czy jak kto woli rudawca. Powstaje
ona przez wytrącenie się żelaza za sprawą wody płynącej pod
darnią. To czarnobrunatne bryły, a czasem wręcz żyły rudawego pyłu lub zbitej gleby. Wydobywa się je poprzez odsłonięcie darni i przekopywanie ziemi w obniżeniach terenu. Na
mokradłach Schadensumpf jest owej rudy szczególnie dużo.
Doświadczeni rudnicy, a do takich zaliczała się kompania
Hartmuta, zwykle mają kilka miejsc, które obfitują w rudę.
Z reguły wydobywa się ją kilka dni, a następnie nakrywa
wszystko darnią, bo rudawiec odtwarza się, choć jest to drugotrwały proces. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że rudnicy
ukrywają w tajemnicy miejsca wydobycia.

- stary Hartmut, ten to potrafi wywęszyć pole rudy. Sam
mówi, że czuje żelazo w powietrzu i, do cholery, wierzę mu!
On jeden lepiej zna się na tym fachu ode mnie, ale szanujemy
się. Niejedna flaszka pękła wspólnie u Holthusena. Nie wiem,
gdzie dokładnie kopie, ale znam te cholerne nazwy, jakie
nadaje wyrobiskom: Trefne Doły, Cycki Rhyi, Placek, Palce
Trupa, Rów Vereny. Nie pytaj, mogę się tylko domyślać, że to
od cech szczególnych terenu. (Runhild Kreisel)
- Jak wyjeżdżał, to jeszcze wyściskał swoją młodą żonę.
Oj, smakowita jest jak kołacz nordlandzki. Pomruczał coś, że
cycki na cycki zamienia i pojechał ze swoimi obwiesiami na
południe. Dwa wozy wzięli. (mieszkańcy Eisengruben)

Hartmut ruszył kilka dni wcześniej do miejsca, które
nazywał Cyckami Rhyi. Są to trzy pagórki, które swoim
kształtem przypominają jędrne, młode piersi. Położone 15
kilometrów na południe od wioski, już na bagnach Schadensumpf. Sam Hartmut żartował, że skoro trzy a nie dwa cycki,
to pewnie Rhyi nie Shallyi, bo ta pierwsza jest boginią obfitości. Tak czy inaczej grupa Hartmuta rozłożyła obóz z pół
kilometra od wzniesień i zabrała się do pracy. Pech chciał,
że środkowy z pagórków jest (czy raczej był) kurhanem
Kruzhakha. Kiedy grupa zwierzoludzi odsłoniła wnętrze
kurhanu, wódz Czerwonych Rogów przejął ciało bestigora,
wywęszył ludzi i poprowadził bandę prosto na Hartmuta
i jego podwładnych.

- Wigmar ma mapy okolicy, chyba tylko on. Działki odmierzał, kiedy jeszcze był starszym nie tylko z nazwy. Idźcie
z nim pogadać, o ile wam drzwi otworzy. (Holthusen, Runhild
Kreisel, Otto Rucker)
- gdyby Hartmut nie był rudnikiem, to mieczem by machał.
Tak myślę, bo widzisz, krzepę ma, ale krzepa to nie wszystko.
On potrafi ludziom przewodzić, podejmuje szybko decyzje,
niegłupie decyzje. Jest trochę za ostry wobec swoich, ale ludzie
go szanują i słuchają się go. (Mikael Soldat).
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- (zapytanie o cycki Rhyi) Hartmut zawsze był świetnie
przygotowany i zorganizowany, ale raz jeden bodaj Fertig
czegoś zapomniał. To nie dziwota, Fertig nigdy nie był fertig.
Ten jeden raz Hartmut kazał mu o czymś pamiętać, miał chyba wziąć deski do szalunku, a może żerdzie? Tak czy inaczej
ten głupek, Fertig znaczy się, zapomniał. Hartmut kazał mu
wracać. Cała wioska miała z tego ubaw. Czemu teraz to sobie
przypomniałam? Bo Fertig wygadał się, że pół dnia z Cycków
szedł. Stawiam, że to z 10-15 kilometrów na południe od
Eisengruben. (Runhild Kreisel)

plemię niż za czasów poprzednich rządów Kruzhakha, ale
wciąż istnieje spore ryzyko, że bohaterowie wtarabanią się
prosto w którąś z grup gorów lub ungorów. Im bliżej będą
miejsca, gdzie zostali zabrani pochwyceni rudnicy, tym większa szansa, że zostaną dostrzeżeni i z podchodów zabawa zamieni się w krwawą walkę o życie.
Przyjąć można, że dla drużyny, która zdecyduje się uratować
rudników, kluczowe będą umiejętności Tropienia, Percepcji,
Nawigacji i Skradania się. Tropić muszą zwierzoludzi wiodących jeńców. Nawigacja może być niezbędna, by się nie
zgubić, natomiast Percepcja, by uniknąć niespodziewanych
spotkań lub dzięki szybkiej reakcji mieć przewagę inicjatywy.
Skradanie się będzie zapewne niezbędne w ostatnim etapie
– przeniknięciu do obozu Czerwonych Rogów i uwolnieniu
Hartmuta i jego kompanów.

Powyższe informacje powinny wystarczyć, by odnaleźć Cycki Rhyi (o ile wcześniej BG nie poznali ich lokacji, zajmując
się wątkiem Kuna). Mimo to, aby dotrzeć do celu niezbędne
będą testy Nawigacji i Tropienia. Te pierwsze po to, by nie
zgubić się na bagnach, co zdecydowanie przedłuży podróż
bohaterów, a i być może sprawi, że napatoczą się na zwierzoludzi. Te drugie pozwolą odkryć co jakiś czas ślady wozów
Hartmuta i ostatecznie odnaleźć zarówno trzy pagórki, jak
i pozostałości obozowiska rudników.

Poniżej znajduje się kilka spotkań losowych (rzut 1k6). Jeśli
BG znajdą się ok. 5 km od obozu do rzutu na spotkanie należy dodać 1. Natomiast kiedy podejdą bezpośrednio pod obóz
– należy dodać 2.

Powyżej było już opisane, co BG zastaną na miejscu. Spustoszone obozowisko, zniszczone dwa namioty, wozy, trochę
narzędzi i desek, wreszcie odsłoniętą darń (wyrobisko) i kilka
worków rudawca. A poza tym dwa rozkładające się trupy
Rolfa i Helmera. Wokół jest sporo śladów walki, stara krew,
a także ślady ludzi i istot, które tu przybyły. Testy Percepcji
i Tropienia pozwolą zdobyć nowe informacje:

1 – dawne obozowisko zwierzoludzi, ślady pożywiania się,
być może kości ofiar.
2 – kilkuosobowy patrol zwierzoludzi urządził sobie popas.
3 – ulewny deszcz i burza utrudniają marsz, ale jednocześnie ułatwiają ukrycie się przed wrogami.

- (Percepcja) obozowisko zostało zaatakowane przez blisko
tuzin zwierzoludzi. Walka była krótka, choć zacięta.

4 – zwierzoludzie celowo kluczą pośród paskudnego bagniska, co nie tylko utrudnia ich tropienie, ale może być niebezpieczne dla BG (przypominam, że chodzenie po bagnach
wciąga!) bądź sprowokować jakieś potwory żyjące tutaj do
ataku na intruzów (np. ośmiornica bagienna, bagienna bestia,
troll).

- (Tropienie) trzech rudników przeżyło, zwierzoludzie zabrali ich ze sobą i ruszyli na południowy zachód.
- (Tropienie) napastnicy podeszli od południa, prosto od
strony trzech pagórków.

5 – Kruzhakh rozstawił kilku ungorów w ukryciu, by w ten
sposób strzegli obozu i wypatrywali niebezpieczeństw. Duże
ryzyko zasadzki.

- (Tropienie, mod. -10) ktoś tu przybył po walce, czaił
się w pobliżu, a potem sprawdził pobojowisko (tak, to ślady
Kaulena)

6 – BG trafiają prosto w rejon, przez który maszeruje kilka
oddziałów zwierzoludzi. Wszystkie podążają do obozowiska
Kruzhakha, który wezwał inne plemiona na wiec. Są tu Skóry
na Kiju, Pęknięte Nozdrza, Stalowe Kopyta i Bycze Karki.
Ewidentnie widać, że gromadzi się horda.

Poszerzając pole obserwacji, bohaterowie mogą odkryć, że
zwierzoludzie przybyli od strony trzech pagórków. Jeśli sprawdzą ten kierunek, znajdą w środkowym wzniesieniu świeżo
wygrzebany krótki tunel wiodący do prymitywnej komory.
W niej znajdą zmumifikowane zwłoki wielkiego zwierzoczłeka, ludzkie i elfie szkielety (ofiary, które miały służyć Kruzhakhowi w zaświatach) oraz sporo różnych darów – głównie
zardzewiałą broń i pancerze, nieco narzędzi, trochę starych
monet z Middenlandu i Middenheim (wartych w kruszcu
jakieś 10 ZK) i kościaną biżuterię.

7 – obława! Któryś z pomniejszych wodzów z kilkoma lojalnymi wojownikami sprzeciwili się władzy Kruzhakha i teraz
są tropieni bez litości przez swoich dawnych kompanów. Dla
BG to może wyglądać tak, jakby to ich szukano.
8 – przemarsz hordy zwierzoludzi (kilkadziesiąt sztuk ungorów i gorów, kilka bestigorów) – być może to atak na gospodarstwa i przysiółki rozsiane na krawędzi bagien. Póki co
z dala od Eisengruben.

BG mogą podjąć trop i ruszyć za zwierzoludźmi. Będzie to
o tyle trudniejsze, że zagłębią się na teren pozostający pod ich
kontrolą. Co prawda Czerwone Rogi to dziś dużo mniejsze
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IX. Obozowisko
Czerwonych Rogów

Więźniów zazwyczaj strzeże trójka ungorów (po jednym
na klatkę), nie są może mistrzami warty, ale z pewnością boją
się Kruzakha i bez szemrania wykonują jego rozkazy. W tym
wypadku sterczą krok przed klatkami i nawet swoich karmatów nie dopuszczają bez pozwolenia wodza.

W centrum Schadensumpf od pokoleń znajduje się obozowisko Czerwonych Rogów. Mieszkańcy Eisengruben wiedzą
o nim, ale rzadko się tu zapuszczają. Wyjątkiem jest Mikael
Soldat, który niejeden raz samotnie śledził poczynania zwierzoludzi, dzięki czemu w Eisengruben nieźle się orientowano
w poczynaniach rogacizny.

Przebywając w obozie Rogów czy jego okolicy BG mogą
zebrać sporo informacji o tym, co się dzieje. Część rzeczy
zaobserwują, o części mogą powiedzieć im Hartmut i jego
ludzie:
- zaraz jak nas tu przywlekli, ten wielki bestigor, nazywają
go chyba Kruzakiem czy jakoś tak, zaczął swoje porządki.
W ciągu dnia pozabijał wszystkich opornych, a reszta złożyła
mu hołd. To nie jest zwykły zwierzoczłek! Czuję, że mamy
problemy. (Hartmut, Fertig, Alda)

Miejsce obozowiska na pierwszy rzut oka przypomina rozległy, dwustumetrowy kurhan o ściętym wierzchołku. To pozostałość po obwarowaniach ziemnych, jakimi otaczały swoją
siedzibę Czerwone Rogi jeszcze za Kruzhakha. Z biegiem lat
utraciły swój kształt i teraz z trudem można się w nich dopatrzyć umocnień, to raczej z zewnątrz kilkumetrowe zbocze,
głębokie na zaledwie dwa metry. Znajduje się tam kilkanaście
długich, drewnianych ziemianek krytych darnią. Wszystko
jest zapuszczone i porośnięte mchem. Część budynków jest
opuszczona, dachy pozawalały się, ale widać, że są sprzątane i czyszczone, jakby znów ktoś miał w nich zamieszkać.
W końcu powrócił wielki wódz i rozesłał wici po okolicznych
plemionach. Kiedy te przybędą na wezwanie Kruzhakha, zacznie się tworzyć nowa horda, która ruszy na ludzkie osady.

- dzień po naszym uwięzieniu obóz opuściły te małe gnojki
z rogami i już następnego dnia zaczęły schodzić się kolejne
bandy, z różnymi znakami i bronią. Ten wielki gromadzi plemiona, a to zawsze kończy się tym samym. Atakiem na Eisengruben i inne wioski. (Hartmut, Fertig, Alda)
- choć w osadzie są różne plemiona (domy znaczone innymi
buńczukami, znaki na ciałach i pancerzach zwierzoludzi), to
o dziwo rzadko dochodzi do sporów. Kruzakh zaprowadził
rządy twardej ręki. (obserwacja)

Na środku obozu Rogów znajduje się plac, gdzie odbywają
się narady i wiece zwierzoludzi. Od ludzkich różnią się o tyle,
że są dużo bardziej krwawe, a wszelkie spory rozsądzane są
szybko i skutecznie, choć zawsze ze szkodą dla liczebności
plemienia. Strukturę plemienną zwierzoludzi cechuje barbarzyństwo i dzikość, a nad wszystkim unosi się kult czystej,
brutalnej siły.

- podczas jednego z wieców Kruzakh przemawia do bestii,
zapowiadając, że Czerwone Rogi zapanują nad światem, wyrżną ludzi i elfy. A na początek oczyszczą bagna, wzgórza i lasy
z tego tałatajstwa. Przemowa wzbudza ogromny entuzjazm
w rogaciźnie. (obserwacja, konieczna znajomość Mrocznej
Mowy lub użycia odpowiedniego czaru do zrozumienia jej)

Do wnętrza obozu wiedzie jedna brama, a raczej przepust w obwarowaniach, z samej bramy nie zostało już nawet
próchno. Całość nie wydaje się mieć szczególnych właściwości obronnych, ale w sumie nie ma to większego znaczenia,
bowiem nikt w obecnej chwili nie zapuści się w sam środek
Schadensumpf i nie zagrozi Czerwonym Rogom. Jednak dla
BG ma to o tyle znaczenie, że może być im łatwiej dostać się
do środka i namierzyć jeńców. Oczywiście to wciąż będzie
niezwykle ryzykowna eskapada. Choćby dlatego, że bohaterowie nie są w stanie wmieszać się w tłum. Poza tym zwierzoludzie mają świetny węch i nawet jeśli nie dostrzegą intruzów,
mogą ich poczuć i wszcząć alarm.

- BG mają dobę od momentu przybycia do obozu Czerwonych Rogów, po tym czasie trójka ludzi zostanie krwawo
zarżnięta na placu przez samego Kruzhakha na ofiarę dla Khorne’a. Już kilkanaście godzin wcześniej na placu zostanie ustawiony prymitywny ołtarz, udekorowany czaszkami ludzi i elfów,
przygotowane będą misy na krew, ofiarny nóż, etc. (obserwacja)

Hartmut, Fertig i Alda są więzieni w klatkach ustawionych
wzdłuż domu, który jest siedzibą Kruzakha. Nie wyróżnia się
on niczym spośród pozostałych ziemianek, poza tym właśnie,
że kilkanaście klatek ze związanych ze sobą solidnych żerdzi
zostało ustawionych jedna obok drugiej wzdłuż długiego
frontu budynku. Poza trójką rudników nie ma tu innych więźniów, większość klatek stoi pusta.

Na tę chwilę dla BG powinno stać się jasne, że Kruzhakh
wyruszy ze swoją hordą na Eisengruben i zrobi to już wkrótce.
Przedsiębiorczy BG mogą słusznie ocenić, że bez wielkiego
wodza konfederacja plemion rozpadnie się, zanim zdąży się
połączyć. Problem w tym, że Kruzhakhowi zawsze towarzyszą
najlepsi wojownicy. W tym wypadku jest to od kilku do kilkunastu bestigorów i dwa minotaury. Jeśli mimo to bohaterom
uda się ubić wodza, to nie ma problemu – właśnie uratowali

- w jednej z rozpadających się ziemianek zwierzoludzie trzymają stado owiec należące jeszcze niedawno do mieszkańców
Eisengruben. BG mogą być świadkami, jak bestie szlachtują
owce, oprawiają je, a mięso porcjują, przygotowując żywność dla
swojej hordy na czas wyprawy wojennej. (obserwacja)
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jeszcze w obozie Czerwonych Rogów, takie mgliste ostrzeżenie niewiele im powie, ale powinno wzbudzić niepokój.
Niestety, ani Idradat, ani Senmariel (mimo wszystko lepiej
nastawiona do ludzi) nie wyjawią, co dokładnie grozi osadzie.

osadę i nie dojdzie do wydarzeń opisanych w rozdziałach,
począwszy od „Czerwone Rogi ruszają na łów”.
Ostatecznie, jeśli BG uda się uwolnić jeńców, zaskarbią sobie
wdzięczność osady, ale też uzyskają niezwykle ważne dla Eisengruben informacje. Należy też pamiętać, że powrót przez bagna
będzie trwać minimum 2 dni, a różne wydarzenia (choćby pościg
zwierzoludzi czy obława) mogą ten czas odpowiednio wydłużyć.

XI. Porwane stado owiec
Rozpytanie Kuniego o zaginione owce i wydarzenia feralnej
nocy zaowocuje zdobyciem podstawowych informacji. Wedle pasterzy, zwierzoludzie napadli na stado i zabili Sumsa.
Następnego dnia grupa uzbrojonych mieszkańców ruszyła
na pastwisko, ale nikogo już tam nie było – ani agresorów,
ani owiec, ani nawet ciał zabitych psów (w tym ulubionego
psa Kuniego – Sumsa). Natomiast ślady wskazywały jasno na
zwierzoludzi.

X. Skradziony ładunek żelaza
BG mogą ruszyć za śladami pozostawionymi przez elfy, kierując się opowieściami myśliwych, którzy zauważyli grupę ostrouchych wiodących sześć załadowanych kuców. Tropy (test
Tropienia) wiodą na Mgliste Wzgórza, dokładnie w rejony,
o których wiadomo, że są patrolowane przez elfich zwiadowców i żołnierzy.

Te same ślady, choć już nieco rozmyte przez deszcze, znajdą
BG. Trop pozostawiony przez wielkie stado owiec jest nadal
dość widoczny, toteż tropienie nie powinno tu być szczególnie
skomplikowane. Grupa rajdowa gorów uprowadziła stado
prosto do obozu Czerwonych Rogów. Idąc przez dwa dni tym
tropem stada, dotrą tam też bohaterowie. Oczywiście wędrówka przez bagna jest niebezpieczna, dlatego należy wykorzystać
spotkania losowe z rozdziału „Zaginieni rudnicy”.

Szansa, że uda im się podejść najlepszych zwiadowców
Starego Świata na ich terenie jest raczej minimalna. Prędzej
to elfy dość szybko zaczną obserwować BG wędrujących po
Mglistych Wzgórzach. Nie uda im się dopaść podejrzanych,
ale jeśli będą odpowiednio zdecydowani, wymuszą reakcję
elfów. Dwóch z nich spotka się z bohaterami, ale wybierze
odpowiedni teren, który w razie czego umożliwi ich zabezpieczeniu (kilku łuczników) ukrycie się i obserwację ludzi.
Powinno być jasne, że na tym terenie to elfy mają przewagę
i ewentualna walka byłaby bolesna dla bohaterów.

Owiec raczej nie uda się odzyskać, zwłaszcza, że już wkrótce zwierzoludzie je zaszlachtują, szykując się do wyprawy
wojennej. .

XII. Konszachty Mikaela
Soldata

Oddziałowi elfów przewodzi Senmariel (o ile jest to racjonalne z punktu widzenia fabuły i wątku Mikaela, decyzję pozostawiam MG) lub Idriadat. Ten drugi to smagłolicy, ciemnowłosy
wojownik, niezwykle szczupły, a przy tym zwinny i ruchliwy.
Wbrew swojemu wyglądowi służy na Mglistych Wzgórzach od
wielu, wielu lat (patrząc z ludzkiej perspektywy), jest sprytnym
dowódcą i doświadczonym wojownikiem. Nakaże bohaterom
opuszczenie Mglistych Wzgórz, w zawoalowany sposób grożąc,
że w razie odmowy zostaną zlikwidowani. Jeśli BG zarzucą elfom kradzież żelaza z Eisengruben, Idriadat (lub Senmariel) nie
potwierdzi tego, choć również nie zaprzeczy. Mało tego – przypomni, że to mieszkańcy osady złamali umowę. Żelazo mieli
sprzedać elfom, ale lepsza oferta ze strony middenladzkich kupców sprawiła, że ludzie zerwali porozumienie, w dodatku nie
informując o tym elfów. I tak, taka jest prawda, którą BG mogą
potwierdzić w Eisengruben. Oczywiście ludzie będą tłumaczyć
się w rozmaity sposób (to po prostu interesy, elfy chciały ich
oszukać, w ogóle nie można im ufać, etc.), ale dla BG powinno
być jasne, że działanie elfów, choć zdecydowanie wrogie, w pewien sposób było uzasadnione.

Mikael zawsze wyróżniał się na tle osady. Pochodził z Kislevu,
był świetnym wojownikiem, który jednocześnie nie zamierzał
imać się tradycyjnych zajęć w Eisengruben. Ludzie tacy jak
Wigmar czy Holthusen cenili go, ale wielu innych nie ufało
zamkniętemu w sobie, choć jednocześnie przyjaznemu Kislevicie, który chętnie brał się za bary z każdym niebezpieczeństwem. Wiadomo jak to jest w tak zamkniętej społeczności,
nie wszystko da się zrzucić na zwierzoludzi czy elfy, czasem
potrzebny jest ten odmieniec w osadzie, którego można obarczyć winą za różne, wyimaginowane problemy. Mikael niewiele sobie z tego robił. Dalej chodził na patrole, szkolił miejscowych, nawet zaprzyjaźnił się z Holthusenem. Jednak ostatnio
stał się wyjątkowym odludkiem. O wiele częściej opuszczał
osadę, czasem znikał nawet na kilka dni. Zawsze wracał, spokojny i uśmiechnięty, nierzadko z upolowanym jelonkiem lub
sarną. Zbywał pytania miejscowych, nie zdając sobie sprawy,
że sam podlewa ziarno podejrzenia, które mieszkańcy Eisengruben, wiedzeni swoją prowincjonalnością, zasiali w swych
umysłach. Teraz, kiedy zaginęli rudnicy, w bójce zabito dymarzy, ktoś ukradł żelazo i uprowadził owce, ludzie zaczęli
się bać. A przerażonymi łatwiej manipulować. Mikael zawsze

W dodatku na odchodne dowódca elfów zauważy, że i tak
tego żelaza nie zdołaliby sprzedać, a już wkrótce będą mieć
dużo poważniejsze problemy. I widać będzie, że mimo wszystko współczuje mieszkańcom Eisengruben. Jeśli BG nie byli
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mierził Otta Ruckera – miejscowego kowala (z zawodu)
i mąciciela (z zamiłowania) –który nie lubił jego samodzielności, odwagi, a nawet kislevickiego akcentu. Początkowo były
to tylko drwiny, z czasem złośliwości ustąpiły miejsca otwartej
niechęci czy wręcz nienawiści. W swoim mniemaniu Otto
broni społeczności Eisengruben, a Kislevitę uważa za zagrożenie. Nie wiadomo, gdzie ten łazi, z kim się spotyka, może już
dawno wdał się w konszachty z elfami lub nawet zwierzoludźmi. Może nie byłby to duży kłopot, gdyby nie fakt, że Rucker
jest poważany w Eisengruben, głównie ze względu na swoje
kontakty z kupcami middenlandzkimi i całkiem spory majątek, jaki zgromadził na handlu żelazem. Słucha go całkiem
spora grupa mieszkańców, którzy po załamaniu się starszego
Wigmara, potrzebowali nowego autorytetu.

nicy. Ale to nieważne, bo on naprawdę nam pomagał i chronił
osadę. Walczył ze zwierzoludźmi i goblinami, przepatrywał
szlaki, ratował kupców. Wiesz, u nas jest kilku chłopaków, co
umieją robić mieczem czy toporem, ale przy Mikaelu wszyscy
są amatorami. (mieszkańcy Eisengruben przychylni Mikaelowi)
- Przybłęda. Umie robić mieczem i wkradł się w łaski Holthusena czy Wigmara. Ten drugi to zlecał mu różne specjalne
zadania, dopóki nie skapcaniał. Niby nam pomaga, ale za
cholerę nie wiadomo, po czyjej stronie stoi. Po elfach przynajmniej wiadomo, że nie są nasi, a ten? Udaje przyjaciela, ale za
dużo ukrywa. A zresztą to Kislevita, oni tam w innych bogów
wierzą, niedźwiedziom dary składają. (Otto Rucker, mieszkańcy Eisengruben nieprzychylni Mikaelowi)

Dla Holthusena Rucker to człek, który chce dobrze, ale jest
zaślepiony pychą i poczuciem własnej wyższości. Już dawno racjonalne podejrzenia zostały zastąpione przez wyssane
z palca bujdy. Współpraca ze zwierzoludźmi? Naprawdę?
Dlatego Holthusen będzie wyraźnie naciskał BG, by wyjaśnili tę sprawę. Wierzy, że Mikael jest człowiekiem prawym
i uczciwym, ale sam zauważył, że Kislevita coś ukrywa.

- Powiedziałbym, że do niedawna zaufałbym mu, ale ostatnio coś się zmieniło. Wiesz, że elfy już kiedyś nas obrobiły
z żelaza? Mikael bronił ich, mówił, że to niemożliwe, by
Starszy Lud coś takiego zrobił. A potem się okazało, że nasze
żelazo trafiło do Laurelorn. I teraz to już nie wiem, czy on jest
nasz czy ich? Zwierzoludziom nie pomaga, w to nie uwierzę.
Sam widziałem, jak dwóch z nich zarezał. Ale elfy to co innego. Może go przekupiły? („Ojciec”, mieszkańcy Eisengruben
niepewni wobec Mikaela)

Młody wojownik w momencie przybycia BG do osady
jest nieobecny. Mikael wyruszył na jedną ze swych tajemniczych wypraw i wróci dopiero dwa dni po przyjeździe
bohaterów. Jeśli ci poczekają na jego powrót, będą mogli
w międzyczasie wypytać miejscowych o Soldata. Równie
dobrze mogą jednak zdecydować, aby poszukać go na
Mglistych Wzgórzach, bo ponoć tam właśnie wyruszył,
rzekomo by sprawdzić szlaki i ewentualne zagrożenia dla
osady. Ta druga opcja jest możliwa do wykonania, choć
dość trudna, bowiem BG nie mają punktu zaczepienia.
Szwendanie się po wzgórzach, licząc, że przypadkowo
wpadnie się na trop wprawnego myśliwego, nie jest najmądrzejsze. Większość miejscowych też za bardzo nie wie,
gdzie dokładnie można byłoby go szukać.

- ja mu ufam, cholera, znam się na ludziach. Tak, on coś
ukrywa, ale nie jest przeciw nam. Wiesz, że kiedyś polazł po
trójkę dzieci na bagna? Tylko on, sam, samiuśki. Wszyscy się
bali, mówili, że to nie ma sensu, że dzieciaki nie żyją. Mikael wrócił ciężko ranny, ale z trójką maluchów. Gorączkował
potem trzy noce, leczyła go żona Wigmara. Bardzo ją lubił
i ciężko odchorował jej śmierć. (Holthusen)
- wiem, że mi teraz mało kto uwierzy, bo zrobiłem straszne
rzeczy, ale Mikael na pewno jest niewinny. To dobry człowiek,
uczciwy, niezdolny do złych uczynków. Mnie też dziwiły jego
ciągoty do elfów… To znaczy, tak słyszałem… Cholera, i tak
za dużo powiedziałem. Lubił elfy, a one jego. Skąd wiem?
Widziałem na jednym z patrolów, na który mnie zabrał. Przez
dwa dni towarzyszyła nam trójka elfów, dwóch wojowników
i jednak elfka. I powiem ci, że w niczym im nie ustępował!
(Kuno Kaulen)

Po powrocie do osady Mikael serdecznie przywita się z BG,
ale jednocześnie będzie bardzo bronił swojej prywatności. Jeśli
BG wprost zapytają, co porabia na wzgórzach i czy naprawdę
spiknął się z elfami (bądź zwierzoludźmi!), to wzbudzą podejrzliwość wojownika, a zarazem sami wykażą się głupotą (co
wypomni im na pewno Holthusen). Jeśli jednak zachowają
powściągliwość i ostrożność, wkrótce nadarzy się okazja, by
podążyć za Mikaelem, który dwa dni później ponownie opuści
osadę i ruszy w kierunku wzgórz.

- nigdy mnie nie zawiódł, nigdy. To człowiek, który ma
swoje tajemnice, część nawet znam, ale dajcie mi spokój,
przysiągłem mu i Ulrykowi, że nikomu ich nie wyjawię. Jeśli
mi ufacie, to uwierzcie, że Mikael Soldat nic złego by nie
uczynił. Nie celowo. Każdy się myli, on też, ale tego jednego
jestem pewien. Moja żona… Alrun… uratowała mu życie,
kiedy wrócił umierający z bagien, jak dzieciaki Mellerów samojeden ocalił. A potem on stał przy niej, kiedy… Wiesz, że
ruszył na wzgórza, by u elfów zdobyć lekarstwa? Przyjechał
nawet z nimi, ale było już za późno… (Wigmar, o ile BG go
przekonają do rozmowy)

XIII. Czego BG mogą się
dowiedzieć o Mikaelu:
- Przybył do nas kilka lat temu, w kolczudze, z tarczą, ciężką
kuszą i mieczem przy pasie. Jak dla mnie zdezerterował z armii, może z Middenheim? Tam ponoć służą kisleviccy najem-
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- nie wiem, gdzie bywa. Kiedyś łaził na bagna, ostatnio
głównie na wzgórza, do swoich elfów, ale nikt z naszych za
nim nie szedł… No dobra, zazwyczaj. Rucker wysłał za nim
swojego człowieka, ale Mikael zgubił go tak łatwo, jak się
dziecku kołacz odbiera. (mieszkańcy Eisengruben, Holthusen)

tylko radą, ale także pomocą w walce. Podobnie ma się sprawa
z Senmariel. Mikael ma jej przychylność, a już wkrótce będzie
ona nieodzowna, by ocalić ludzi. Tylko ona może przekonać
Idradata i inne elfy, by uciekinierzy z Eisengruben mogli
przekroczyć Mgliste Wzgórza i stanąć u wrót lasu Laurelorn.
Jeszcze lepiej będzie, jeśli elfy aktywnie wspomogą przemarsz
ludzi, stając wspólnie do walki ze zwierzoludźmi.

- za pierwszym łańcuchem wzgórz jest dolina, idźcie
wzdłuż strumienia aż dojdziecie do jeziorka u podnóża takich
zielonkawych skałek. Brzegi porastają szuwary. Tam spotkaliśmy elfy, widać było, że Mikael lubi to miejsce. Tam bym
go szukał. (Kuno Kaulen, o ile zaufa BG, że nie zamierzają
skrzywdzić Mikaela ani mu szkodzić)

XIV. Czerwone Rogi ruszają
na łów

Kruzhakh nie zasypia gruszek w popiele, działa szybko i zdecydowanie. Wie, że kluczem do sukcesu jest błyskawiczny rajd
zgromadzonej hordy. Prowadząc tę przygodę można przyjąć dwie
metody, które ustalą, kiedy nastąpi atak Czerwonych Rogów:

Zebrane informacje pozwolą na odnalezienie Mikaela.
Ewentualnie BG mogą go spróbować tropienia, kiedy Kislevita znów opuści osadę. Co prawda będzie ostrożny, ale
doświadczeni bohaterowie nie muszą go śledzić, mogą go
wytropić (Tropienie, -10).

Ustalony termin – powiedzmy po 10 dniach od przybycia
BG horda ruszy na Eisengruben. Dwunastego dnia stanie pod
osadą, jednym szaleńczym szturmem zdobędzie ją i wymorduje wszystkich mieszkańców.

I faktycznie trop doprowadzi ich do wspomnianego przez
Kaulena jeziorka. I tutaj duża robota MG, by odpowiednio przedstawić scenę, jaka ma miejsce nad brzegiem jeziorka. Bohaterowie
dowiedzą się, że powód wypraw Mikaela jest prozaiczny. Miłość.

Termin względny – horda przyjdzie dzień po tym, jak BG
wraz z mieszkańcami podejmą decyzję o opuszczeniu wioski.

Tu, nad jeziorkiem, spotyka się z Senmariel – oficerką elfich
zwiadowców, która na co dzień jest twardą, doświadczoną
i niebezpieczną wojowniczką. BG zobaczą ją w zwiewnej,
delikatnej sukience i rozpuszczonych włosach. Jeżeli spotkają
ją potem w pełnym rynsztunku, lekkiej kolczudze i w splecionych w warkocz włosach, wrażenie będzie zgoła inne.

Pierwsze rozwiązanie jest bardziej realistyczne, ale ma swoje
wady. Z jednej strony może się okazać, że inwazja nastąpi zanim BG połączą wszystkie fakty, a przygoda skończy się katastrofą. Z drugiej, jeśli z kolei BG zbyt szybko ustalą, co może
spotkać Eisengruben, to ich wymarsz nastąpi na długo przed
inwazją hordy zwierzoludzi i morderczy marsz przez Mgliste
Wzgórza zamieni się w zwykły spacer. Uciekinierzy dotrą do
Laurelorn nim cokolwiek im zagrozi. Jasne, to rozwiązanie dobre dla mieszkańców, ale kiepskie dla dramatyzmu scenariusza.

Mikael nie ma na sobie nieodłącznego hełmu, a zamiast
niego jego głowę zdobi fikuśny kapelusik z piórkiem, który do
postawnego wojownika zdaje się pasować jak pięść do nosa.
Odziany w skórznię, w wysokich butach, z mieczem przy boku
i śmiesznym kapelutku na głowie wygląda on, delikatnie mówiąc, kuriozalnie. Ale jednocześnie jest w tym coś uroczego.
Dwoje zakochanych stoi na zwalonym drzewie, ponad taflą
urokliwego jeziorka. Czy świeci słońce czy księżyc, atmosfera
jest niemal magiczna. Kochankowie patrzą sobie w oczy, trzymając się za ręce. Zarówno Senmariel, jak i Mikael wiedzą, że
ich romans, tak dla elfów, jak i dla ludzi, jest czymś przynajmniej dziwnym, a dla niektórych wręcz nieakceptowalnym.

Drugie podejście pozwala MG na dynamiczne kontrolowanie dramatyzmu przygody, ale niestety nie premiuje skutecznych działań podejmowanych przez drużynę. Ot, nieważne,
jak szybko rozwiążą problemy osady, wszystko i tak potoczy
się w ustalony sposób.
Oczywiście sprawny MG poradzi sobie z problemem dramatyzmu również w przypadku wyboru pierwszej opcji. Zagrożenie może być skalowane, problemy mogą pojawiać sie stopniowo, a nawet zmieniać bądź mnożyć. Kruzhakh nie musi być
jedynym, czy nawet głównym ogniskiem konfliktu – problemy
mogą wykiełkować wewnątrz samej społeczności. Rucker może
torpedować plany opuszczenia osady, a elfy, mimo wcześniejszych ustaleń, mogą zablokować szlak i realnie zdradzić.

To, jak rozegrają tę scenę BG, zaważy na przyszłych losach
mieszkańców Eisengruben. Już wkrótce cała społeczność będzie
musiała opuścić wioskę i ruszyć na wygnanie. Droga będzie
wiodła przez Mgliste Wzgórza. Bez wsparcia elfów albo wręcz
przy ich wrogości ucieczka przed hordą Kruzhakha okaże się
niemal niemożliwa. A tymczasem miłość Senmariel i Mikaela
może dać nadzieję na porozumienie między ludźmi i elfami.

Domyślny bieg przygody jest taki, że mieszkańcy opuszczają osadę na krótko przed nadejściem hordy i rozpoczynają
mozolny marsz przez Mgliste Wzgórza. Szarpani i atakowani
przez zwierzoludzi przez kolejne dni walczą o przetrwanie,
a swój ewentualny sukces okupują krwią i łzami.

BG muszą przekonać do siebie Mikaela, muszą też odpowiednio wytłumaczyć sprawę mieszkańcom Eisengruben. Jeśli
uda im się przywrócić zaufanie w osadzie, to Mikael stanie
się ich lojalnym sprzymierzeńcem, który będzie im służyć nie
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- sprawa żelaza nie została wyjaśniona – ludzie nie ufają
elfom, a elfy ludziom.

Horda Kruzhakha będzie liczyć kilkuset zwierzoludzi z różnych plemion. Dominować będą Czerwone Rogi, które na
czas wyprawy faktycznie na szkarłatno zabarwią swoje poroże.
W armii Kruzhakha znajdą się też Skóry na Kiju – fanatyczne plemię wielkoludów idących do walki pod buńczukiem
sporządzonym z ludzkich skór. Przewodzi im Graz Zębołap,
wilkołak uwięziony w pół-wilczej, pół-ludzkiej postaci. Fanatyczna i spragniona ludzkiej krwi bestia. Będą też Pęknięte
Nozdrza, którym przewodzą wielcy wojownicy o bawolich
łbach i pyskach pokrytych rytualnymi skaryfikacjami.
W ciężkich skórzniach, z ogromnymi toporzyskami i młotami
będą przerażającym przeciwnikiem dla mieszkańców
Eisengruben. Będą kozły ze Stalowych Kopyt i Bycze Karki, plemię, któremu od pokoleń przewodzi ród minotaurzy
Savvasów – ludojadów o kłach okutych żelazem.

- sprawa Mikaela nie została wyjaśniona – elfy nie stoją po
stronie ludzi, w skrajnej sytuacji mogą nawet zablokować ich
marsz, co prawdopodobnie oznacza zagładę uciekinierów.
- rudnicy nie zostali ocaleni – no cóż, w takim wypadku BG
być może nawet nie wiedzą, że nadciąga inwazja, chociaż to
znaczyłoby, że na przestrzeni kilku dni nie osiągnęli absolutnie nic zarówno w samej osadzie, jak i jej okolicach. Równie
dobrze mogą mieć mniejsze lub błędne informacje na temat
hordy Kruzhakha.
Narada w Eisengruben będzie niezwykle burzliwa. Runhild
będzie optowała za obroną osady, Rucker zaś nie ufa elfom
i zechce uciekać w kierunku Middenheim. Obrona osady, jak
już to zaznaczyliśmy, nie ma żadnego sensu. Marsz na wschód,
odsłoniętym szlakiem wzdłuż bagien potrwa ok. 6-7 dni.
Zwierzoludzie bez trudu dopadną uchodźców, nim ci zdążą
dotrzeć do jakiejkolwiek osady. Można jeszcze ruszyć przez
las na zachód, ale tam nie ma praktycznie żadnych ludzkich
osad aż do granicy z Jałową Krainą.

A na ich czele znów stanie Kruzhakh, ogromny bestigor
obdarzony łaską Boga Krwi. Odziany w trójwarstwową, czarną kolczugę, ze stalową maską na zwierzęcym pysku i wielkim
mieczem w owłosionych łapach.

XV. Eisengruben to ludzie,
nie domy

Pozostaje marsz na północ. Mgliste Wzgórza sprawni piechurzy mogą przebyć w ciągu dwóch dni. Uchodźcy z lekkim
obciążeniem, dziećmi i starcami zapewne będą potrzebować
przynajmniej trzech dni. Jeśli natomiast zabiorą wozy, zwierzęta, etc., to marsz potrwa 4-5 dni. Teraz to BG wraz z Holthusenem, Mikaelem (i Wigmarem, o ile udało się w nim
obudzić dawnego, rzutkiego zarządcę) będą grali pierwsze
skrzypce. Muszą przekonać mieszkańców, by sprawnie przygotowali się do ucieczki. Stworzyć coś na kształt milicji, która
będzie ochraniać przemarsz. W samym Eisengruben mieszka
ok. 150 ludzi, wraz z okolicznymi gospodarstwami będzie to
niemal 300 osób. Z tej grupy ok. 15 osób ma doświadczenie
wojskowe, a dodatkowo 30 kolejnych potrafi od biedy walczyć. Pozostali mogą się bronić, ale większego z nich pożytku
w walce nie będzie.

Wszystkie karty zostały odsłonięte. BG i mieszkańcy Eisengruben już wiedzą, że nad osadą zebrały się czarne chmury.
Już wkrótce wyjąca horda przelezie przez ostrokół i rozpocznie krwawy festyn. Gwoli jasności, jakiekolwiek próby obrony
osady nie mają większego sensu, nie przy takiej dysproporcji
sił. Powie to Mikael, który ma doświadczenie wojskowe.
Część mieszkańców też to zauważy. Jeśli jednak bohaterowie
uprą się przy wzmacnianiu fortyfikacji i oczekiwaniu ataku, to
finał może być tylko jeden. Co prawda epicki, ale zdecydowanie gorzki.
W tym momencie ważne jest rozliczenie BG z ich dotychczasowych działań. Niech to jak traktowali mieszkańców i jak rozwiązali ich problemy ma przełożenie na to, co się dalej wydarzy.

45 milicjantów to niewiele, biorąc pod uwagę rozmiar nadciągającego zagrożenia, ale musi wystarczyć. Przygotowania
do wymarszu zajmą około dnia. Wszystkie powyższe wyliczenia to oczywiście optymistyczna wersja, która zakłada, że BG
dobrze wywiązali się ze swoich obowiązków.

- wyjaśnienie sprawy Kaulena i usunięcie złowrogiego medalionu – osada jest łatwiejsza do skonsolidowania. Kaulen
nadal jest mordercą, nic tego nie zmieni, ale miejscowi będą
bardziej skłonni dać mu kolejną szansę. Szczególnie jeśli wstawi się za nim Mikael (o ile ludzie znów mu ufają)

Przykładowe komplikacje (do wyboru przez MG, w zależności od atmosfery panującej w osadzie):

- w osadzie pozostał medalion – mnożą się spory i kłótnie.
Osada jest podzielona, a mieszkańców trudno doprowadzić do
porozumienia. Prawdopodobnie dojdzie do rozłamu. Część
ruszy przez Mgliste Wzgórza, część (np. Runhild i Wigmar)
pozostanie w Eisengruben, a Rucker i jego zwolennicy zdecydują się pomaszerować traktem na wschód, w stronę Middenheim. Niestety, realne szanse powodzenia ma tylko marsz
przez Wzgórza.

- Rucker gromadzi swoich zwolenników (ok. 80) i zamierza
iść na wschód,
- wokół osady kręcą się zwiadowcy zwierzoludzi, trzeba ich
zlikwidować, bo powiadomią Kruzhakha o przygotowaniach
ludzi, a ten przyspieszy inwazję,
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- zasadzka kilku łuczników ungorów, którzy wyprzedzili
kolumnę i teraz próbują ją zatrzymać w niewielkim wąwozie
lub jarze,

- w wiosce wybucha panika (może wpływ medalionu?) i ludzie zaczynają uciekać na własną rękę (utrata połowy populacji),
- rajd zwierzoludzi, którzy atakują okoliczne gospodarstwa,
ich mieszkańcy nie dotrą do osady bez pomocy BG,

- lawina skalna, przypadkowa lub zorganizowana przez kilka gorów i bestigorów, może kompletnie zablokować ścieżkę
i zmusić uchodźców do zmiany trasy,

- magia zwierzoludzi wywołuje oberwanie chmury, ulewa
utrudnia przygotowania do ucieczki,

- gros hordy z Kruzhakiem na czele od kilku godzin zbliża
się do kolumny, wpierw widać ich kilka kilometrów z tyłu, jak
biegną po skalnej drodze, potem słychać ich wrzaski i ryki,
które stopniowo przez cały dzień zbliżają się do kolumny.
Trzeba ich jakoś zatrzymać, kupić czas dla uciekinierów, aby ci
zdołali ukryć się pod osłoną zbliżającej się nocy,

- „Ojciec” organizuje nabożeństwo błagalne do Ulryka,
z jednej strony to opóźnia przygotowania, z drugiej – błogosławieństwo boga może być atutem w odpowiednim momencie,
- zrozpaczony Wigmar podpala swój dom, razem ze sobą
w środku,

- elfi zwiadowcy przynoszą wiadomość, że kilometr z przodu zasadziła się licząca ok. 50 wilkoludzi wataha ze Skór na
Kiju. Trzeba przebić się przez zasadzkę lub ominąć ich w jakiś
sposób, znów tracąc cenny czas i pozwalając siłom głównym
Kruzhakha zbliżyć się do uciekinierów,

- Runhild Kreisel decyduje się zostać w osadzie wraz z rodziną, dołącza do niej jeszcze 50 osób.
Ostatecznie, o świcie mieszkańcy Eisengruben opuszczą
osadę. Może zdecydują się ją spalić i zabić wszystkie zwierzęta, by nic nie zostawić dla zwierzoludzi? A może wręcz
przeciwnie, będą liczyć na to, że za jakiś czas wrócą tutaj, do
porzuconych domów? Część z nich ze łzami w oczach będzie
żegnać rodzinne obejścia, inni z nadzieją patrzeć na majaczące
na północy szczyty Mglistych Wzgórz. Gdzieś zza pleców dobiegnie ich miarowe bicie w bębny i ryk nadciągającej hordy.

- noc, ludzie padli wycieńczeni na ziemię, łapią kilka godzin
snu. Zwierzoludzie wszakże też muszą odpocząć – światła
potężnych ognisk migocą w oddali. Wedle Mikaela i elfów to
dobry moment, by odwiedzić ich ze słowami „Dobry wieczór,
my z Middenlandu”,
- Stalowe Kopyta maszerowały forsownie przez całą noc
i udało im się oflankować kolumnę ludzi. Rankiem BG widzą,
że kozły czekają na nich na zboczu trawiastego wzgórza. Wywiązuje się kolejna bitwa,

XVI. Przemarsz przez wzgórza

- w jednym ze starć poważnie ranny zostaje Idradat, który
wraz ze swoimi łucznikami osłaniał grupę cywilów,

To już ostatnia część przygody. Nie ma w niej już miejsca na
tajemnice i rozwiązywanie zagadek. Jest za to mozolny marsz
na północ, poprzez niewysokie, ale dość strome wzgórza. Łańcuch ludzi z dobytkiem ciągnie się bezimiennym szlakiem, opatrywany po bokach przez nielicznych strażników. Kolejne dni
upłyną bohaterom na potyczkach z bandami zwierzoludzi, ale
także na walce ze zmęczeniem, chłodem i być może głodem.

- jeśli gdzieś zachwieją się szyki milicji i elfów, „Ojciec”
poderwie ludzi do walki i cywile, uzbrojeni w co popadnie,
z desperacką furią uderzą na zaskoczonych zwierzoludzi,
- nawrócenie Ruckera, który w jednym ze starć wpada
w szał, okazując się całkiem dobrym wojownikiem. Kowal
staje ramię w ramię z BG, ubija jednego z minotaurów lub
bestigorów, po czym (o ile przeżyje) między nim a drużyną
zawiązuje się nić szacunku i wzajemnej lojalności,

Wsparciem tu mogą okazać się elfy. Na wzgórzach jest ok.
30 elfich wojowników, lekkozbrojnych łuczników i zwiadowców pod wodzą Senmariel i Idradata. Wszyscy są zawodowcami, którzy doskonale znają teren. Ich wsparcie nie tylko przyspieszy przemarsz, ale może też ocalić ludzi przed zasadzkami.

- podczas jednego z popasów zaginęła grupa cywilów, być
może dzieci. Zostawić ich i ruszyć dalej czy spowolnić marsz,
czekając na maruderów? A może BG na kilka godzin oderwą
się od kolumny i ruszą na poszukiwania, licząc, ze Mikael,
Senmariel i Holthusen sami sobie poradzą?,

Nie ma sensu ustalać dokładnie przebiegu ucieczki. W założeniu ma się tutaj sporo dziać, a BG mają mieć ręce pełne roboty.
Poniżej znajdują się wydarzenia, problemy i komplikacje, jakie
na swojej drodze napotkają uchodźcy. MG powinien korzystać
z nich wedle swojej woli, kierując się rozsądkiem i dramatyzmem:

- Holthusen pędził w swej karczmie gorzałę (całkiem
mocną choć obrzydliwą w smaku), teraz okaże się, że okowita lepiej sprawdza się jako improwizowana broń zapalająca
niż trunek,

- kilkunastoosobowa grupa ungorów wpada na tyły kolumny uchodźców i rozpoczyna rzeź, wszystko dzieje się na
wąskiej ścieżce, zwierzoludzie wręcz spadają ze skał na głowy
przerażonych ludzi,
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schronienia czekają jedynie groty strzał i lśniące ostrza mieczy,
a elfy będą się ze spokojem przyglądać, jak Kruzhakh ze swoimi
bestiami dopada ludzi i miażdży ocalałych swoją potęgą..

- Mikael lub Senmariel wskazują wąski przesmyk, którym
mogą przejść ludzie, ale jeśli mają ze sobą zwierzęta i wozy,
musieliby je porzucić – natomiast dzięki temu uda się oderwać
na trochę od zwierzoludzi,

XVIII. Zakończenie

- jeśli marsz kolumny został spowolniony, Kruzhakh i główne siły hordy dopadają uciekinierów. To już bitwa na całego,
w której jest tylko jedna szansa na ocalenie – zranienie lub
zabicie Kruzhakha, choć będzie to niezmiernie trudne,

Przygoda kończy się w momencie, gdy BG dotrą do Laurelorn. Co dalej się wydarzy, zależy już tylko od MG. Może
Kruzhakh zginął w jednej z bitew, co doprowadzi do rozpadu
koalicji plemion? A może ocalał i wycofał się ze swą hordą
z powrotem na bagna? Być może spróbuje odbudować swoje
siły, wszak profesorowie z Uniwersytetu Altdorfskiego twierdzą, że w puszczach Imperium mieszka więcej zwierzoludzi
niż ludzi po miastach i osadach. Rekrutów charyzmatycznemu
Kruzhakhowi nie zabraknie. W ten sposób przygoda może
rozpocząć kampanię, której osnową będzie inwazja hordy naznaczonego przez Khorne’a wodza zwierzoludzi na Imperium.

- elfom skończyły się strzały, można je zdobyć nocą u zwierzoludzi na popasie,
- wróg jest już na tyle blisko, że trzeba maszerować nocą, ludzie są skonani, szyk kolumny się rwie, część ludzi gubi szlak,
- nagły, raptowny atak któregoś z plemion zwierzoludzi,
możliwe że nocą albo podczas ulewy, kompletny chaos bitewny,
- któryś z NPCów wpada w panikę i robi coś naprawdę
głupiego. Rucker odłącza się z grupą ludzi od kolumny, Kuno
Kaulen rzuca się do straceńczego ataku lub ucieka podczas walki,
sprowadzając śmierć na kogoś innego (Holthusena? Mikaela?),

Ale to już zupełnie inna opowieść, bo ta tutaj się już kończy.

XIX. Statystyki

- Savvas Rwijmięch, jeden z minotaurów z Byczych Karków, staje sto kroków od kolumny i wywołuje któregoś z bohaterów na pojedynek. Bestia szuka chwały czy to kolejny
zdradliwy podstęp zwierzoludzi, a z ukrycia na BG wyskoczy
kilkunastu wrogów?

Kruzhakh
Jeszcze niedawno zwykły bestigor z Czerwonych Rogów,
a obecnie wódz koalicji plemion zwierzoludzi. Niebezpieczny,
inteligentny i sprytny. Nie jest typową rogacizną, co to najpierw
szarżuje, potem bije, a na końcu myśli, a i to sporadycznie.
Kruzhakh jest dobrym taktykiem i sprawnym organizatorem.
Można by rzec, że na tle współplemieńców jest jednostką wybitną.

- ostatnia walka, kolumna już jest blisko celu, ze szczytu
wzgórza widać puszczę Laurelorn, ale zwierzoludzie podeszli
już blisko. Jeśli MG chce, może tu doprowadzić do ostatecznej
konfrontacji z Kruzhakhiem.
I ostatnia rada. Jeśli ten marsza naprawdę ma być ciężkim
przeżyciem dla BG i ludzi, to trup powinien ścielić się gęsto.
Nie ma NPCa, który nie mógłby zginąć, czy to w przypadkowy lub głupi sposób, a może bohatersko, kupując czas dla
kompanów. Jeśli uciekinierzy są zjednoczeni, to będą stawać
za sobą murem, nie patrząc na własne bezpieczeństwo, a że
wróg jest bezlitosny i potężny, to dziwnym by było, gdyby
wszyscy bezpiecznie dotarli do celu.

Sz WW US

6

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

60 27 63 62 50 55 40 54 55 15 25

Umiejętności: Broń biała (dwuręczna) 80, Broń biała (podstawowa)
75, Charyzma 40, Dowodzenie 42, Intuicja 60, Odporność 72,
Percepcja 60, Unik 60, Zastraszanie 83
Talenty: Berserkerska szarża, Bitewna furia, Groźny, Mistrz Walki,
Szał bojowy, Wódz, Zmysł Bitewny.
Cechy: Broń (miecz dwuręczny z czarnego żelaza) +11, Pancerz (3,
ciężka kolczuga)

XVII. U wrót Laurelorn

Zwierzoludzie - Warhammer RPG str. 331-332

Ci, którzy przeżyli ten morderczy marsz – ludzie i elfy – docierają wreszcie do Laurelorn. Cały czas depcze im po piętach
horda, ale przed nimi wyrasta zbita ściana lasu, a pomiędzy
drzewami już widać sylwetki elfich żołnierzy, dzierżących broń
przygotowaną do walki. Sprawa jest prosta, o ile elfy z Mglistych
Wzgórz stanęły po stronie Eisengruben – kolumna uciekinierów
zostanie wpuszczona do zaklętego lasu. W innym przypadku
może się jednak okazać, że na mieszkańców Eisengruben zamiast

Bestigor – jak gor, ale WW +10, S +5, Wt +5, I +10

Wodzowie plemion zwierzoludzi (Savvas Rwijmięch, Graz Zębołap) – jak właściwe stworzenie (minotaur, gor etc.) ale z cechami: Elita, Duży, Strach (1), Pancerz (3)
Troll - Warhammer RPG str. 324

Bagienna ośmiornica - Warhammer RPG str. 318
Bestia bagienna - Warhammer RPG str. 319
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POŻEGNANIE BAJARZA
Krystian „Krishakh” Pruchnicki
Ilustracje: Roch Hercka
na swoje zamiłowanie do opowiadania niestworzonych historii zwany przez swych ziomków Bajarzem.

AKT I

Jak się jednak okazało, nie wszyscy łowcy czarownic dali
się zwieść sztuczkom przemytników. Jedna z łowczyń, niejaka
Eliza Kepf, jakby wiedziona intuicją ruszyła na wschód od
Legen, ku Schpiltzenschloss. Gdy przemytnicy dowiedzieli się
o nadchodzącej pogoni, postanowili podjąć ostatni, desperacki
wysiłek w celu wykpienia się z tarapatów. Wpadli na pomysł,
aby tymczasowo pozbyć się balastu w postaci łupu, który przysporzył im tak wielu problemów, i spróbować przedrzeć się do
Legen na przełaj, przez las. Postanowili więc obciążyć skrzynię wypełnioną spaczeniem i zatopić ją w pobliskiej studni, a gdy sprawy przycichną - powrócić do wioski, wyłowić ukryty
skarb i spieniężyć go zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

SZUKAJCIE, A ZNAJDZIECIE
(czyli rzecz o łowcach nieustraszonych)

CO BYŁO PRZEDTEM
Historia ta zaczyna się od brawurowej akcji, podczas której
pewien gang przemytników wszedł w posiadanie sporej ilości
niezwykle cennej substancji, zwanej spaczeniem. Materiał ten,
ukryty w specjalnie ku temu przygotowanej skrzynce, która
chroniła przed jego złowrogimi właściwościami, miał zostać
spieniężony w Altdorfie, dokąd to grupa spokojnie zmierzała.
Okazało się jednak, że na trop szajki wpadli łowcy czarownic.
Rozpoczął się wtedy szaleńczy pościg, który zmusił przemytników do odłożenia dotychczasowych planów na później
i ucieczki w mniej ludne rejony Imperium.

Plan wprowadzili w życie pod osłoną nocy, jednakże na
drodze stanął im Bajarz, który zorientował się, że ludzie ci są
poza prawem, a ich nieprzemyślane działania i niecne uczynki
mogą sprowadzić nieszczęście na mieszkańców Schpiltzenschloss. W akcie heroicznej desperacji spróbował zatem
zapobiec zatopieniu skrzyni. Niestety, został brutalnie ogłuszony i rychło obezwładniony, po czym jego bezwładne ciało
posłużyło przemytnikom do obciążenia kontrabandy, która
ostatecznie wylądowała na dnie studni.

Dzięki licznym fortelom udało się im zgubić większość
ścigających ich łowców. Ostatnią obławę zmylili w okolicach
Legen, dzięki najęciu fałszywej grupy tragarzy, puszczonej
w ubraniach przemytników i z trefnym bagażem na południe.
Wtedy też członkowie szajki przełożyli spaczeń do nowo
kupionej, nieco mniej pancernej skrzynki, zboczyli z gościńca
i rozpłynęli się w pobliskim lesie.

Nie upłynął dzień, nim przemytników - którzy teraz zostali
także mordercami - dosięgła surowa kara. Nieprzejednana
łowczyni szybko wpadła na ich trop i, wraz z grupką najętych
zbrojnych, ruszyła w las śladem uciekinierów. Dopadła ich kilka mil w głąb boru opodal Schpiltzenschloss, jednak bandyci
nie sprzedali swych skór tanio. W trakcie zaciekłej potyczki
zginęli niemal wszyscy uczestnicy starcia - poza Elizą, która,
poraniona i wyczerpana, zdołała dostać się z powrotem do wsi.

Jakiś czas później (nieco ponad miesiąc temu), do niewielkiej, leśnej osady zwanej Schpiltzenschloss dotarła grupa
tajemniczych podróżnych, próbujących nie rzucać się zanadto
w oczy. Przemytnicy żywili nadzieję ostudzić trop w tej leżącej
daleko od głównych traktów wsi, położonej wśród wiekowych
borów i rozległych torfowisk. Mieszkańcy Schpiltzenschloss
nie mieli wszakże pojęcia, iż pośród bagaży niesionych przez
nowoprzybyłych znajduje się skrzynka pełna niszczycielskiego
spaczenia. Gościny udzielił im niejaki Jolfur Iathe, ze względu

W międzyczasie wśród mieszkańców Schpiltzenschloss,
nieświadomie czerpiących wodę ze skażonego źródła, pojawiły się pierwsze oznaki mutacji. Najpierw zdawały się one
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objawami nieznanej choroby, wkrótce jednak ich natura nie
mogła już wzbudzać żadnych wątpliwości. Dzieło chaosu nie
dotknęło wszystkich w jednakowym stopniu - niektórzy pozostawali bardziej odporni, jednakże wraz z upływem czasu
wielu mieszkańców zaczęło przejawiać ślady niechcianych
zmian.

BG zostają wynajęci do pracy przez bogatego mieszczanina
z miasteczka Bergen, które możesz, drogi MG, umiejscowić
w dowolnym, dogodnym dla Ciebie miejscu na mapie świata.
Człek ów - kupiec o imieniu Edgar Kepf - przyjmuje ich
w przyzwoicie urządzonym, choć zawalonym papierami gabinecie. Jest niski i nieco tłusty, jak na kupca przystało. Ma
sumiasty wąs i ciemną czuprynę, lekko posrebrzoną siwizną. Ubrany na modłę wiejską, jednak w kolorowe dzianiny
najwyższej jakości, co, jak wiecie, jest najnowszym trendem
przybyłym prosto ze stolicy. Podczas tyrady, którą wygłasza
w towarzystwie BG, wymachuje on kawałkiem cuchnącego
sera, plując przy tym obficie.

Schpiltzenschloss ogarnęło przerażenie, ale wieśniacy rychło zrozumieli, że jeśli sprawa wyjdzie na jaw, wielu z nich
(lub ich bliskich) czeka śmierć w płomieniach inkwizycji. Dlatego, gdy tylko ujrzeli powracającą z lasu łowczynię, postanowili odizolować ją od przemienionych mieszkańców tak, aby
niczego się nie domyśliła.
Niestety, wszędobylska natura i intuicja Elizy sprawiły, że
podczas rekonwalescencji w domu sołtysa łowczyni odkryła
jego zmutowaną córkę. Dziewczyna była już potężną istotą,
dlatego w konfrontacji z nią Eliza omal nie postradała życia
i padła ogłuszona. Aby sprawa nie wyszła na jaw, wystraszony
sołtys czym prędzej związał nieprzytomną kobietę i umieścił
ją w piwnicy swego domu, gdzie przebywa do teraz.

Edgar chce odnaleźć swą córkę, która, ku jego rozpaczy,
postanowiła zostać łowczynią wróży - to jest żeńskim odpowiednikiem łowcy czarownic. Podczas rozmowy z herosami
handlarz nie kryje dezaprobaty dla awanturniczej natury
córki, która – nie omieszka podkreślić - już od dziecka była
krnąbrna i miast do nauki i domowych sprawunków rwała się
do czynów śmiałych i ryzykownych.

Tymczasem spaczeń manifestuje swoją obecność w okolicy
z coraz większą siłą.

Wbrew nieokiełznanej naturze latorośli, Edgar obiecał żonie na łożu śmierci, iż będzie córkę chronił i dokładał wszelkich starań, aby zachować ją w zdrowiu i dobrobycie. Dlatego
też postanowił nająć naszych drogich bohaterów, aby ci pomogli mu odnaleźć zaginione dziecię - córkę imieniem Eliza.

Po pierwsze – jako, że moc spaczenia przedostała się do
podziemnego źródła i okolicznej gleby, cała pobliska okolica
stała się swoistym magnesem dla wyczulonych magicznie istot
wszelkiej maści, takich jak zwierzoludzie czy mutanty. Zaczęły
się owe stwory gromadzić w okolicy, prąc ku spaczonej studni,
uznając sioło za swego rodzaju święte miejsce. Mieszkańcy wsi
są dla nich potencjalnym łupem, który może łatwo skończyć
w ich paszczach.

Ostatnia wiadomość od niej nadeszła z Legen, skąd (o zgrozo!) znów prosiła o pieniądze na pokrycie swych awanturniczych poczynań, zresztą sami zobaczcie:

Po drugie - jak się okazało, Jolfur Iathe posiadał nieuświadomiony talent magiczny (dlatego jego pieśni i historie tak
hipnotyzowały słuchaczy), który w zetknięciu z bezpośrednią mocą spaczenia zawiesił go w momencie potencjalnego
zgonu na dnie studni pomiędzy życiem, a śmiercią. Stał się
on częścią pomostu pomiędzy światami, ale jednocześnie
zyskał podświadomą moc, za pomocą której może częściowo
kształtować potęgę Chaosu i używać jej do ochrony miejscowej ludności. Zadanie to nie jest proste i jego siły są już na
wyczerpaniu, jednak Bajarz wie, że musi wytrwać za wszelką
cenę, gdyż jest jeszcze trzecia rzecz.

„Tatko miły,
U mnie wszytko dobrze, jeno wszy we znaki się dają.
W zeszłym tygodniu powiesiłam jednego nędznika, co ludzi okradał. Nieco to poza moim zakresem obowiązków, ale prawo to prawo, a pamiętam co Tatko mi przecie mówił całe życie o złodziejach.
Niestety poborców tak potraktować nie mogę, ale jeśli spotkam
u którego znaki mutacyj, to może Tatulo być pewny, że takowemu
nie przepuszczę.
A jak już o koronach mowa, to proszę Cię Ojcze o garść złociszy
dla wsparcia mojego nowego przedsięwzięcia, którego podjąć się
planuję. Wpadłam bowiem na trop pewnej szajki, co to spaczonym
kamieniem handluje, nie bacząc na groźbę, jaką to z sobą niesie.
Będę potrzebowała pary pomocników, co by owych złoczyńców
najść w większej kupie.

Po trzecie – Pomost pomiędzy światami, którym stał się
Bajarz, otworzył w tafli wody bramę, przez którą przedostać
się mogą istoty z innych światów i domen, w tym z wiecznie
czujnej domeny chaosu. Jako pierwsze tę okazję wypatrzyły
Krwiopuszcze Khorne’a, które kłębią się wokół wciąż jeszcze
nieaktywnego portalu, gotowe przeniknąć do Schpiltzenschloss, gdy tylko nadarzy się okazja. A nadarzy się, gdy osłabnie nadzieja Bajarza, a ziemia splami się krwią niewinnych.
Wszystko wskazuje, że nastąpi to już wkrótce.

Tera jestem w Legen, wyślij mi proszę gońca, by za gospodę „Pod
Zielonym Grabem” zapłacił, bo pieniądz, co mi się ostał, muszę
natenczas wspomnianym ludziom wypłacić.
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5-6: „Niech mówią co chcą, ale teraz drogi są bezpieczniejsze niż jak byłam młoda.”

Wierzę, że interes dobrze idzie.
Całuję Cię i obiecuję, że wkrótce Was odwiedzę.

7-8: „Dalej na wschód to już nic nie ma, jeno lasy i bagna.”

Twoja Eliza

9-10: „Słyszałem o tej łowczyni wróży, a jak! Ponoć kładzie
na rękę każdego męża, a jak którego nie położy, to się z nim
do łoża kładzie! (rubaszny śmiech)”

P.S. A Markus to się w końcu żeni? Niech go Tatko sprzed tych
papirusów czasem odgoni, toć chłop w sile wieku, a wiotki jak
witka.

LEGEN

P.S.S. Nie jedz tyle bretońskiego sera, bo masz po nim gazy.”
Wiadomość, którą Edgar bohaterom pokaże (jeśli są piśmienni), dotarła do niego kilka dni temu. Może im ją nawet
przeczytać, tak jest wzburzony, choć w takim przypadku zapewne nie będzie cytował fragmentów postscriptum.

Legen to duża wieś, malowniczo położona na pochyłym
wzgórzu. Okolica upstrzona jest kolorowymi kwadratami
pól i łąk. W okolicy jest także las, gdzie grupa drwali ścina
drzewa, a także mała rzeka, przy której rozgadane praczki
wykonują swoją codzienną pracę. Generalnie, przynajmniej
pozornie, maluje się ona jako wcielenie imperialnej sielskości.

BG pozostaje ustalić szczegóły transakcji – Edgar proponuje zaniżoną stawkę w wysokości 20 szylingów (1 zk) na
osobę za wykonanie zadania, płatne po powrocie z wyprawy.
Warunki te są oczywiście tylko dla tych, którzy nie pytają o cenę; jakiekolwiek negocjacje (np. poprzez udany test
Targowania – Ogd kupca wynosi 50) mogą je zwiększyć do
30 szylingów, a maksymalna stawka, jaką kupiec jest gotów
zapłacić to jakieś 60 szylingów na łeb. W grę, w drodze
negocjacji, wchodzi także wypłacenie maksymalnie połowy
ustalonej kwoty w momencie rozpoczęcia zlecenia, jednak
wyłożenie jakichkolwiek środków z góry będzie się wiązało
ze spisaniem szczegółowego kontraktu za pośrednictwem
siedzącego w sąsiednim gabinecie młodego, nienaturalnie
bladego i patykowatego, przygarbionego człowieka, dłubiącego w księgach, których najpewniej nie byłby w stanie
unieść, gdyby zdjął je z pulpitu.

W momencie przybycia BG, w wiosce akurat odbywa się
zaimprowizowany targ. Kilku obwoźnych sprzedawców zachwala swoje towary i bibeloty, a lokalni wieśniacy handlują
żywymi kurczakami i płodami rolnymi.
Gospoda „Pod Zielonym Grabem” położona jest na uboczu
wsi, ale prowadzi do niej jedyna utwardzona droga, usypana
z kamieni i żwiru, w przeciwieństwie do pozostałych, zabłoconych ścieżek, wijących się chaotycznie pomiędzy domostwami.
Pod wyszynkiem w rzeczy samej stoi pozbawione liści, pokryte szarą korą drzewo, które, co ciekawe, zostało pociągnięte
zieloną farbą mniej więcej do wysokości dorosłego człowieka.
Nad drzwiami wejściowymi wisi pusty szyld, pomalowany
tym samym odcieniem.

Edgar wreszcie wypisze weksel na koszty pobytu swojej
córki i poprosi BG o przekazanie go karczmarzowi z gospody
„Pod Zielonym Grabem”. Jest on zapieczętowany (opiewa na
2 złote korony).

Środek karczmy nie zaskakuje - stoły z przeciętych na pół
bali, ławki z ociosanych pni, żadnych ozdób. W dużym, odkrytym palenisku leniwie trzaska ogień. Przy BG jakby znikąd
pojawia się nagle gruba kobieta w ciężkim fartuchu. Ma na
głowie kolorową chustę w kwiaty.

DROGA DO LEGEN

Właścicielka lokalu, która zwie się Perditta, niezmiernie ucieszy się, gdy BG przekażą jej weksel. Jak sama powie: „Na szylinga
Ranalda, w życiu bym nie zgadła, że te pieniądze jeszcze zobaczę!” Będzie się do nich odnosiła z dużą serdecznością i chętnie
odpowie na wszelkie pytania, oraz udzieli im gościny za darmo.

Legen leży w pewnej odległości na wschód od Bergen, jednak
na trakcie wiądącym do samej miejscowości nie dzieje się nic
niezwykłego. Podczas podróży ciekawscy bohaterowie mogą
wszakże usłyszeć kilka plotek dotyczących interesujących ich
tematów. Oto kilka przykładowych (1k10 za każdy PS w teście
Plotkowania):

Wedle jej wiedzy Eliza przebywała w karczmie z przerwami około trzy tygodnie. Wyruszyła jakiś miesiąc temu, na
wschód.

1-2: „Moja matka nie myła się przez całe życie i nadal ma
się świetnie, a sąsiad mył się codziennie i już dwie wiosny
temu odszedł w progi Morra.”

Ceny w lokalu nie są wygórowane, a klientów nie ma zbyt
wielu. Dopiero późnym popołudniem pojawia się więcej gości
- wszyscy lokalni, prości, szukający wytchnienia po ciężkim
dniu pracy ludzie. Można pośród nich zasięgnąć języka (1k10
za każdy PS w teście Plotkowania):

3-4: „Podobno w Legen znaleźli zwierzoluda, co przez
miesiąc się pośród kóz ukrywał. Co z nim? No a co może być?
Spalone, ścierwo jego mać!”
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1: „Kiedyś na wschód stąd było jeszcze Schpiltzenschloss,
ale teraz nie wiadomo co tam się dzieje, nikt tam nie jeździ.”

i poobijany, rzeczywiście w obecnej formie trudno dopatrzyć
się w nim ludzkich cech, tym bardziej, że porasta go gęsta
szczecina, podobna do futra łasicy.

2: „Słyszałeś, że te łowce czarownic złapali chłopaków od
Lutolfa? Ponoć coś wieźli nielegalnego, ale nikt nie wie co
i jak. Helga jechała wstawiać się za nimi, bo w Bergen już
drugi miesiąc siedzą. Mówią, że ich spalić mają!”

Aby cokolwiek z niego wydobyć, trzeba go co najmniej napoić. Będzie jęczał o tym, że jest „niewinny”, „ludzie, co wy…”
„to się zgoli…” itp. Trudno będzie w obecnym stanie zdobyć
od niego więcej informacji, ale wyjątkowa determinacja BG
powinna poskutkować wyznaniem: „Jestem bednarzem ze
Schpiltzenschloss… Chciałem tylko sprzedać beczki, para za
czternaście pensa. Dobra cena, dobra cena…”

3: „Ostatnio pełno tu mutantów. Człek nasłuchał się o tym
tałatajstwie, ale zobaczyć na własne oczy to straszna rzecz.
Ciała zmienione, dusze zgubione!”
4: „Nędza tu Panie za sołtysa Katchmanna! Kiedyś, jak
rządził Schtusk, to się lepiej działo, oj lepiej…” Na to ktoś,
z czerwoną od wściekłości twarzą woła: „Coo?! Toć to wszystko wina Schtuska!” – po czym zaczynają się bić.

Jeśli litościwi BG spróbują go wydostać, biorąc pod uwagę
niski charakter zabezpieczeń, nie powinno być to niemożliwe.
Mężczyzna to młody bednarz, Petr Smick. W spokojniejszych
warunkach będzie mógł opowiedzieć ogólnikowo BG o kilku
wydarzeniach, które znajdziesz w kalendarium (patrz dalej).
Będzie oczywiście niezmiernie wdzięczny za ewentualny ratunek i czmychnie do lasu przy pierwszej nadarzającej się okazji,
aby nigdy więcej się nie odnaleźć.

5: „Ta dziołcha, co była pojechała na wschód, na lasy, to nie
wróciła. A Perditta biada, że i za lokal nie zapłaciła. Równe
i równiejsze, zawsze tak będzie. Tfu, sędzina się znalazła, psia
jego mać.”

WIEJSKI SĄD

6: „Tych zmienionych to najwięcej teraz jest po lasach, wyjom i wyjom, spać nie dajom. Ze drwalami to teraz zbrojne
milicjanty idą, niedługo to chyba by czeba, żeby kto nam pomóg z tym tałatajstwem. Cysorz nie może nas ostawić samych
przeciw tym nieludziom.”

Nazajutrz o świcie ludzie zbierają się na placu naprzeciw
karczmy, gdzie zwykle się handluje. Zawieszona na gałęzi
lina wiele mówi o prawdopodobnym wyroku, jaki ma zapaść
w sprawie. Ustawiona poniżej beczka czeka wyprężona niczym pierś żandarma, by wypełnić swój obowiązek wobec
prawa.

7: „Ostatnio woda jakoś dziwnie smakuje, jako żywo. Nawet
piwo.”
8: „Nie tak dawno, z dwa miesiące nazad mieliśmy tu cały
festyn łowców czarownic, istna szopka! Kręcili się w te i we
wte, ludzi na spytki brali, aż się byli zabrali stąd precz co do
jednego, tak szybko jak pierwej przyszli!”

Więzień przedstawia sobą żałosny widok, wygląda jak wielka, obtłuczona wydra. Sylwetkę ma oklapniętą, ale jest gęsto
porośnięty śliską szczeciną, także na twarzy i wewnętrznych
stronach dłoni. Wydaje się na tyle zwierzęcy, nieludzki, że
wzrok licznie zebranej gawiedzi sam szuka ogona.

9-10: „Jeden z tych mutantów, co to ich w okolicy pochwycono, to sądzon i skazan pewnikiem będzie jutro skoro świt.
Jak chceta to przyjdźta, mogę Wam nieco sera sprawić, przy
takich sytuacjach to człekowi od razu apetyt się zbiera. Chyba
temu, że samo ciało chce potwierdzić, że ono jeszcze przełykać może.”

Sołtys, nie za wysoki jegomość, który posiada góra trzy zęby,
a mimo to emanuje aurą swoistej pewności siebie i autorytetu
(być może za sprawą pokaźnej, niebieskiej mycy z piórem
koguta zatkniętym wysoko nad głową), wypowiada słowa:
„Pomiocie bogów chaosu, skądeś się wziął i po coś tu przybył?”

WŁOCHATY BEDNARZ

Szturchnięcie milicjantów wyrywa mutanta z objęć nieprzytomności: „Ja… eee… ja… beczki chciałem sprzedać…”

BG, jeśli bardzo zainteresują się sprawą uwięzionego, mogą
spróbować jakoś się z nim porozumieć. Będzie to trudne,
jednak przy odpowiedniej dozie determinacji i – zapewne konieczności sypnięcia groszem strażnikom, powinno się udać.
Można także spróbować jakoś się do niego włamać, nie powinno być to bardzo trudne, wszystko tu zorganizowane jest
na wiejskim poziomie.

Szum dezaprobaty przebiega przez tłum, jakby ludzie nie
mogli uwierzyć, że ten obślizgły okaz może mówić tym samym językiem co oni, i to bez mutanckiego akcentu.
„Skądeś przybył?”
Odpowiedź jest bardzo cicha, jak z innego świata: „Ze
Schpiltzenschloss…”

Nieborak jest uwięziony w stodole sołtysa, pod strażą
dwóch przepasanych szarfą milicjantów, uzbrojonych w kije.
Sam więzień przedstawia żałosny widok, jest półprzytomny

„Z ziem przeklętych!” – przetacza się przez ciżbę.
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DROGA DO
SPILTZENSCHLOSS

„Jakie konszachty z chaosem miałżeś, iżeś się stał tym
czymś czym jesteś?”
Mutant patrzy przed siebie tępo spomiędzy zarośniętych
oczodołów, na powrót zapominając języka w gębie, co ponownie czyni go prostym i zwierzęcym i zdaje się uspokajać
zebrany tłum.

Wędrówka do Spitzenschloss trwa kilka dni, droga wiedzie
głównie przez las. Im dalej od Legen tym stan traktu gorszy.
Biorąc pod uwagę fakt, że wieś potencjalnie popadła w izolację nie od tak dawna, jest to właściwie dosyć dziwne (zauważą
to BG o Int powyżej 29). Już kilka mil za Legen staje się
oczywiste, że nie da się tej zarośniętej chaszczami ścieżyny
pokonać wozem, a jeśli BG posiadają konie, muszą je prowadzić zachowując wzmożoną ostrożność.

„W takim razie, prawem Imperium, będziesz wisieć, jako
sczeznąć ma każdy stwór, co z Chaosem ma konszachty, jako
i ty miałeś.”
Łasicowaty, szturchany przez odprowadzających go milicjantów, drepcze posłusznie na miejsce kaźni. Dopiero widząc
beczkę, na którą go wpychają zaczyna wić się i wołać: „Moja
beczka! To moja beczka! To tą beczkę wam przywiozłem!
Moja becz…”

Wraz z oddalaniem się od cywilizowanych terenów, wzmaga
się poczucie izolacji i napięcia. Nachalna przyroda zdaje się odwodzić herosów od dalszej podróży – BG co i rusz znajdują kamyki w butach, pokrzywy boleśnie ich parzą, a gałęzie chłoszczą po twarzy i szyi. Owady są dość dokuczliwe, szczególnie
w bardziej bagnistych ostępach, gdzie stada krwiożerczych
komarów dają się im we znaki zarówno za dnia, jak i w nocy.

Ponura ironia tej sytuacji kończy się wraz z mocnym kopniakiem, który przewraca szubieniczny podest i sprawia, że
pełne wyrzutu słowa mutanta na zawsze pozostają niewypowiedziane.

Miejscami trakt jest niemal niewidoczny, co sprawia, że jeśli
któryś z BG nie ma umiejętności Tropienia, podróż zamiast
planowanych trzech może trwać cztery lub nawet pięć dni,
podczas których herosi muszą co i rusz wracać do zgubionego
gościńca.

Po pierwszym okrzyku tłumu, nie wiadomo, czy to trwogi
czy oburzenia, w powietrze wzbija się burza oklasków i radosnych zawołań. Ludność Legen z niekłamaną ulgą rozchodzi
się do swoich domów, ciesząc się z kolejnego zwycięstwa nad
siłami zła i występku. Macki Chaosu jeszcze dziś ich nie dosięgną. Jeszcze nie dziś.

Podczas drogi często słychać odgłosy dzikich zwierząt, które
są dokuczliwe szczególnie w nocy, gdyż wtedy mocniej działają na wyobraźnię. Pośród warkotów, wycia i pohukiwań, czasami zdaje się, że słychać niesione wiatrem ludzkie słowa. Nie
dzieje się to jednak na tyle często i wyraźnie, aby BG mogli to
potwierdzić bez mniejszych bądź większych wątpliwości.

Jeśli BG zaciekawią się czemu mutanta nie spalono, a powieszono, otrzymają odpowiedź, iż palenie mutantów stało się
w okolicy tak częste, że raz o mało nie wybuchł pożar i dlatego
roztropny sołtys zarządził, by od teraz palić ich po śmierci, co
by nie marnować paliwa i nie narażać ludności na straty.

W pewnym miejscu przy drodze BG napotykają na jakiś
nieregularny kształt. Gdy podchodzą bliżej, okazuje się nim
być prosty, dwukołowy, wiejski wóz, takoż wyprzężony z koni
i całkowicie pusty. Nie ma na nim żadnych śladów woźnicy,
towaru ani pasażerów. Dyszel jest wbity w ziemię i częściowo
porośnięty jakimś paskudztwem. Dalsze przeszukiwania nie
przynoszą dodatkowych informacji, natura już skutecznie
zatuszowała wszelkie ślady tego, co się tu wydarzyło.

KU ZIEMIOM PRZEKLĘTYM
BG nie pozostaje nic innego, jak udać się do Schpiltzenschloss. Ludzie nie chcą zbyt wiele gadać o tej miejscowości,
przebąkują, że to przynosi pecha i że ci co tam poszli, nie
wrócili, a i stamtąd nie nadchodzi nic dobrego.
Z informacji przekazanych przez ludność można wywnioskować, że wieś nie daje znaku życia od jakichś dwóch miesięcy, a na drodze doń można spotkać tak wielu mutantów,
że nikt rozważny nie waży się tam jechać. Nie wiadomo więc
nawet czy sioło w ogóle tam jeszcze jest. Oczywiście nikt nie
zamierza tego sprawdzać.

WYCHODEK TAALA
Mniej więcej w połowie drogi BG napotykają na małą kapliczkę Taala – miejsce, gdzie można było znaleźć schronienie
podczas szybkiej, dwudniowej niegdyś wędrówki pomiędzy
Legen a Schpiltzenschloss. Obecnie jednak stan świętego
przybytku pozostawia wiele do życzenia.

Jeśli jednak BG zdecydują się tam jechać, nieśmiało podejdzie do nich Petra, kobieta w średnim wieku i poprosi ich, aby
sprawdzili co z jej bratem, herr Platzmannem, który mieszka
wraz z żoną i dwójką dzieci w Schpiltzenschloss.

Zawieszona nad wejściem czaszka jelenia jest przekręcona
porożem do dołu, a od uchylonych drzwi kapliczki bije ciężki,
stęchły fetor, gęsto wypełniwszy zaledwie kilka metrów kwadratowych dusznego wnętrza.
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Tradycyjnie w takim miejscu winny się znajdywać symboliczne ilości płodów rolnych lub jagód zniesionych z pobliskich osad i pozostawionych dla Taala oraz jego małżonki
Rhyi, celem obłaskawienia bogów i zapewnienia obfitych
plonów oraz sprzyjającej pogody okolicznym mieszkańcom.
Choć widać niewielki kamienny ołtarz ofiarny, próżno na nim
szukać jakichkolwiek darów.

Gdy nareszcie docieracie bliżej, okazuje się, że Schpiltzenschloss jest otoczone gęstym żywopłotem, który zdaje się pełgać w cieniach. Kolczasta roślina sprawia wrażenie mięsistej
i organicznej, nijak niepodobnej do jakiegokolwiek gatunku,
z którym się spotkaliście. Wije się wysoko ponad waszymi
głowami tak gęsto, że ledwo widać zza niej zarys palisady.
W tę ścianę zieleni wkomponowana jest duża furta, nad którą
wisi kołysana wiatrem sztormowa latarnia.

Co więcej, wkrótce staje się jasne, co jest przyczyną panującego tu smrodu. Kąty pomieszczenia, a nawet niższe partie
ścian są wysmarowane ekskrementami. Wszędzie walają się
szare kłęby skołtunionego futra jakiegoś zwierza, a przy jednej
ze ścian leży ufajdana nieczystościami, podarta, zapchlona
wiejska koszula.

Jeśli BG chcą, mogą spróbować przejść przez palisadę, ale
będzie to wymagało Trudnego (-20) testu Wspinaczki. Porażka
w teście może wiązać się zarówno z obrażeniami, jak i możliwością utknięcia w „objęciach” żywopłotu. Pamiętaj, że nie
jest to zwykła roślina, ale też nie odbieraj graczom możliwości
podejmowania brawurowych decyzji. Jeśli jakimś sposobem
wgramolą się na drugą stronę ich obecność natychmiast wyczuje Karlfranc, który zacznie głośno ujadać i obudzi strażnika.

Jest to jedna z wilczych nor - miejsc, do których przybywa
czasem Kłapaszcz, o którym BG usłyszą jeszcze prawdopodobnie w przyszłości. Obecnie jest na łowach daleko stąd,
dlatego przebywanie tu nie jest dla herosów niebezpieczne,
choć oni oczywiście nie mogą o tym wiedzieć.

Jeśli kulturalnie zapukają, najpierw nastąpi długa chwila
ciszy, potem otworzy się wizjer, w którym błyśnie para zaspanych oczu, a po chwili ponownie się zamknie. Następnie da
się słyszeć łomot oraz przytłumiony gwar rozmowy, w której
pobrzmiewa poirytowanie (dla bardzo czujnego słuchacza,
który przyłoży ucho do drzwi: „daj ludziom znać, że idą”).
Następnie rozlegnie się głośne ujadanie psa (Karlfranc, patrz
wyżej), a wreszcie, po kolejnej przydługiej chwili, zasuwa
znów się odsunie i padnie długo oczekiwane pytanie: „Coście
za jedni i skąd tu przybywacie?” Ton głosu jest stanowczy, ale
oczy strażnika wyraźnie nerwowo obserwują sylwetki herosów.

LASY MAJĄ OCZY
W ostatnim dniu podróży wzmaga się poczucie, że wokół BG
coś jest nie tak. Nie słychać ptaków, dzikie zwierzęta, które
w poprzednich dniach dawały się podróżnym we znaki milkną
całkowicie, tworząc nierealną, ciężką atmosferę ponurego
marszu w stronę nieodgadnionej, a jednak pewnej zagłady.
Wszystko to dzieje się w sposób niedający się objąć umysłem,
nieuświadomiony, ale tym bardziej dokuczliwy.

Co istotne, Bert (bo tak ma na imię strażnik) będzie podejrzewał, że przybyli mogą być głodnymi, wrażymi mutantami,
którzy już w przeszłości usiłowali dostać się do osady. Będzie
więc próbował wybadać pytaniami tę kwestię.

Jasnym jest, że spędzenie nocy pod gołym niebem nie będzie tu bezpieczne. Jeśli BG forsowaliby ten pomysł, powinni
odczuć jego konsekwencje. Okolica naprawdę roi się od zwierzoludzi i mutantów wabionych mocą aury spaczenia, która
jest tu szczególnie silna – rozbicie obozu to praktycznie pewna konfrontacja z potworami czającymi się w głębi lasu.

Jeśli BG nie będą w jakikolwiek sposób wrodzy, po krótkiej
wymianie zdań zostaną wpuszczeni do środka. Nie będzie
przeszkodą nawet jeśli herosi otwarcie powiedzą jaki jest cel
ich misji. Bert wie, że sytuacja wsi nie rokuje dobrze bez pomocy z zewnątrz, dlatego zdecyduje się podjąć ryzyko współpracy z bohaterami.

Marsz tego dnia przeciąga się, zmrok zapada jakby za
szybko. Las nieco rzednie, a na horyzoncie pojawiają się
światła. Wygląda na to, że uda się dotrzeć do majaczącej na
horyzoncie wsi jeszcze tej nocy. Ostatni fragment podróży
jest jednak nieprzyjemny, wydaje się wam, że jesteście obserwowani - w nieziemskiej poświacie pary księżyców, spomiędzy
drzew, raz po raz wynurzają się sylwetki obszarpanych postaci.
Tu i tam błyskają migotliwe światła, jakby odbite w wielkich,
złowrogich ślepiach. Ten widok jeży wam włosy na głowie, ale
zaraz znika, ustępując ciemności.

WITAMY
W SCHPILTZENSCHLOSS
BG zostają powitani przez mężczyznę w średnim wieku. Ma
na sobie znoszoną, futrzaną kurtę, cały strój zgrzebny, acz
praktyczny. Spod skórzanego czepca wystaje szopa jasnych
włosów, widać też, że od wielu dni się nie golił. Wygląda niechlujnie i ma w oczach czujność, która sugeruje, aby go nie
lekceważyć. Przy pasie nosi miecz. Jeśli ktoś bardzo wyraźnie
przyjrzy się jego klindze, odnajdzie na nim ślady zakrzepłej
krwi.

Przed wami narasta coś, co zdaje się być wijącą się na tle
granatowego nieba ścianą mroku. Jedyne co rozprasza ten
ponury widok to odblask latarni, która od dłuższego czasu jest
waszym azymutem w wędrówce po nierównym trakcie, który
jest tak niegościnny, że wydaje się drogą na przełaj.
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Po pierwszym, krótkim wahaniu, mężczyzna bezceremonialnie zacznie po kolei obejmować BG, co jest gestem tak
serdecznym, że w pierwszej chwili zdaje się dziwne, ale jako
żywo przywodzi na myśl radość uratowanego z topieli rozbitka. Mówi przy tym rzeczy takie jak:

giczną naturę porozumieć z herosami. Równie dobrze jednak
można ten motyw odpuścić i uznać, że oddychanie przesyconym magią powietrzem samo w sobie buduje taki pomost. To
detale, w które nie warto się zagłębiać, jeśli miałaby na tym
ucierpieć płynność i radość z gry. Nic na siłę.

„Ludzie, prawdziwi ludzie!”
„Dzięki Sigmarowi za wasze przybycie!”
„Na miecz Vereny, nic od was nie czuć, jeno poty!”

WERSJA BERTA
Bert chętnie słucha historii BG, sam niezbyt chętnie chce opowiadać bieżących wydarzeniach w Schpiltzenschloss. Jeśli jednak zostanie przyparty do muru, wymyśli częściowo prawdziwą
historię, że „wiele dni temu, nie jestem zbyt dobry w rachowaniu” (to akurat prawda) na ich wieś spadła klątwa. Sprawiła ona,
iż okolica stała się wyludniona i nieprzyjazna. W lasach zaroiło
się od zwierzoludzi, a przyroda zaczęła nagle dziczeć. Nie to,
żeby nie było tu bestii po lasach, ale zawsze siedziały głębiej,
no i były ciszej. Część ludzi wybrała się do Legen po pomoc,
inni uciekali na własną rękę, ale nie wiadomo, co się stało ani
z jednymi, ani z drugimi. Potem zaczęły ich nachodzić te leśne
stwory. Wieś od zawsze miała prosty ostrokół, ale nie dawał on
znaczącej ochrony, dlatego po jednej czy drugiej potyczce wszyscy szykowali się na rychły koniec Schpiltzenschloss. Jakież
było ich zdziwienie, gdy pewnego ranka całą wieś otoczył ten
żywopłot, który rozrastał się z dnia na dzień. Zwierzoludzi nadal jest wokół bez liku, ale odkąd się pojawił, nie mają śmiałości
podchodzić do wsi, choć widać, że się czają, zwłaszcza nocą.

Gdy pierwsza ekscytacja minie, Bert powie herosom, że są
pierwszymi gośćmi od niezliczonej ilości dni, którzy zawitali
do tego miejsca. Miewał oczywiście spotkania z mutantami
(stąd krew na mieczu), co to podstępem i przemocą we wsi ich
nachodzili, ale prawdziwych ludzi nie widział od miesięcy.
Co istotne, Bert bardzo stanowczo będzie obstawał, aby BG
zostali z nim na noc i opowiedzieli wieści „ze świata”. Jest ich
szczerze ciekawy, ale naciskany przyzna, że ma takie rozkazy - nocą nikogo samopas na wieś puścić nie może, bo ludzie
gotowi poszczuć psami lub zastrzelić nawet, tak się mutantów
boją.
Jeśli BG wymuszą, aby ich puścić, Bert nie będzie trzymał
ich siłą, natomiast zasępi się i będzie im miał to za złe. Fakt
faktem, Schpiltzenschloss nocą jest całkiem opustoszałe,
a większość budynków jest do siebie podobna. Nie ma tu
karczmy ani gospody, dlatego nawet po krótkim rekonesansie
przenocowanie w jedynym otwartym dla nich domu, czyli
strażnicy, nadal wydaje się dość kuszące.

Jeśli BG zapytają Berta, czy przypomina sobie, co mogło
zapoczątkować tę „klątwę”, powie, że tego to nikt nie wie, bo
klątwa to sprawa bogów, nie ludzi, ale jego zdaniem, jakby
pogłówkować, to mogło to mieć jakiś związek z obcymi we
wsi i może zniknięciem Bajarza, no albo z tą babą-łowcą.

Dormitorium w drewnianej strażnicy jest przestronne
i ciepłe, pomieszczenie wyposażone jest w duży piec, w którym wesoło trzaska ogień. Bert nie posiada zbyt wielu rarytasów, ale na to wyjątkowe spotkanie z „prawdziwymi ludźmi”
wyciąga wszystko to, co ma najlepsze - czyli dużą baryłkę
miejscowego piwa, kislevskie kiszone ogórki oraz duży bochen
ciemnego chleba.

Mówiąc o obcych ma na myśli podejrzaną grupę, co to
przybyła kiedyś do wsi i przyniosła śmierdzący pieniądz.
Mieszkali u Bajarza, miejscowego grajka. Monet mieli nieprzyzwoicie dużo, jak na taki podejrzany sort, ale z ludźmi
się nie zadawali, na uboczu byli. Aż byli znikli pewnej nocy,
a wraz z nimi minstrel. No a potem przyszła ta łowca-baba.

Gospodarz będzie nalegał, aby BG posiedzieli z nim choć
chwilę i wypili „jedno piwko”. Jeśli na to przystaną, chętnie
opowie im co nieco o Schpiltzenschloss, jego historii i mieszkańcach. Oczywiście pomijając „mutacyjne wątki”.

Zapytany o Bajarza powie, że był to niejaki Jolfur Iathe,
miejscowy grajek i pijak. Wymyślał takie historie, że nikt nie
wiedział, czy ma nie po kolei w głowie czy gdzieś je zasłyszał. Ale bardzo ładne. Dobry człek to był, znaczy jest może,
bo znikł, nikt nie wie gdzie, razem z tymi obcymi, co się do
niego sprowadzili. Klątwa pojawiła się jakoś niedługo potem.
A może po tym jak się zjawiła ta łowca-baba.

Samo piwo jest mocno rozcieńczone, ale nie całkiem podłe.
Ma też kuszący posmak czegoś nie dającego się zidentyfikować. Zapytany o to Bert odpowie, „piwo jak piwo” i jednym
haustem dokończy trzymany w rękach drewniany kufel. Chleb
jest czerstwy i kwaśny, ale ogórki niczego sobie, nawet jeśli
trudno uwierzyć w ich kislevską proweniencję.

Łowca-baba, znaczy nie, że takie puchate zwierzę. Baba
normalnie, tylko taka co ściga mutantów i jakichś innych
przestępców. Przyszła z jakimiś nieciekawymi typami zaraz
po tym, jak Bajarz znikł i pytała o tych obcych, co to u niego
mieszkali. Posiedziała, posiedziała, a potem polazła w las, tyle
że za dnia i słuch o niej zaginął. Wyraźnie nie był z niej taki
jednak dobry łowca.

Warto tu nadmienić, że założeniem przygody jest, iż BG
wypiją nawarzone we wsi piwo i/lub będą korzystać z miejscowej wody. Jeśli jednak tak się nie stanie, nie ma problemu.
Wypicie wody ze Schpiltzenschloss ma dać swoiste połączenie
z Bajarzem (patrz dalej), aby ten mógł się poprzez jej ma-

42

O S TAT N I A O P OW I E Ś Ć

Wiadomości pozyskiwane przez poszczególnych BG nie są
na ich wyłączność. To, co się dzieje, jest swoistą współdzieloną
opowieścią i wszyscy BG poznają jej treść, nawet jeśli konkretna scena będzie odczuwana tylko przez jednego herosa.

Uwaga, o ile większość historii, które opowiada Bert ma wiele
wspólnego z prawdą, o tyle świadomie kłamie on w kwestii
„łowcy-baby”. Eliza wróciła z lasu i została uwięziona we wsi,
ale ten szczegół Bert skrzętnie przemilczy dla dobra sioła.

Widzicie młodego mężczyznę, trochę otyłego, ale o ostrych
rysach i nieco drapieżnej twarzy. Ma długie, ciemne włosy sięgające do ramion. Gładko przycięta bródka bez wąsów przywodzi na myśl estalijskiego szlachcica. Ubrany jest w czarną tunikę
z nieokreślonej tkaniny. Patrzy w oczy każdego z was, a to spojrzenie przeszywa waszą duszę. Jego głos jest dźwięczny, ale ma
w sobie nutę drwiny. Słyszycie go, mimo, że nie porusza ustami.

DOBRANOC?
Po rozmowie z Bertem BG najpewniej udadzą się na spoczynek, do czego zachęca przyjemne ciepło dormitorium w strażnicy, a także wypite piwo i pełen brzuch.
Gdy oczy herosów zaczną się kleić, Bert ułoży obok nich
swoją derkę i koc (spostrzegawczy BG mogą dostrzec, że jest
tu jeszcze jedno, rozgrzebane, ale puste posłanie) i sam także
uda się w objęcia Morra (w jego domenę snu, nie śmierci).
Zapytany o puste posłanie, powie, że czasem towarzyszy mu
parobek, ale dzisiaj pełni wartę sam (tak naprawdę Bert wysłał
chłopaka, żeby ostrzec mieszkańców o nadejściu BG).

„I oto nadeszli, bohaterowie mojej opowieści. Mężni i wspaniali. Naznaczeni przez bogów, wybrani…
Witajcie, herosi. Wiem, że się nie boicie. Sami bowiem
jesteście tylko zabawką dla tych, którzy są ponad tym, poza
grą, poza światem jaki znacie. Zmyślonym, ponurym światem
niebezpiecznych przygód…

Bert obiecuje, że jutro pokaże im wieś i pozna ich z nielicznymi już niestety mieszkańcami.

Nie wiecie, że jest nieskończenie wiele innych światów,
innych krain, innych wcieleń. A co gdybyście ocknęli się
w innym ciele? W innym świecie? Niestety, nie znam światów
przyjaznych i pięknych, nie z miejsca, z którego snuję swe
opowieści. Ale znam nadzieję. I widzę jej ostatnie płomyki.

DOBRANOC!
Tej nocy BG przydarzy się coś dziwnego. Wszyscy mają
wspólny sen. Struktura tego snu, tak jak i dalszych snów,
które spotkają herosów, jest specyficzna i składa się na treść
tej przygody, ale będzie opisana dalej. Obecnie wystarczy, że
stwierdzimy kilka podstawowych faktów: sny te wciągają BG
w domenę Bajarza, przez co zawieszają ich pomiędzy światami, bezpośrednio w magii jego opowieści.

Ta ziemia jest przeklęta, nie przekleństwem bogów, choć
i to może na nią spaść. Przeklęli ją ludzie, bezmyślną rządzą
zysku, z chciwości i strachu. Ten strach uwięził także mnie.
Ale to, co jest więzieniem, jednocześnie uwolniło ze mnie
to, czego nie podejrzewałem. Jestem wszechmocny, a jednak
bezradny. Dlatego proszę was o pomoc, w zamian ja opowiem
wam o tej, której szukacie.

W tym stanie BG mogą odnosić obrażenia, jednak jeśli
umrą, po prostu przebudzą się ze snu. Wszystko, co im się
przytrafi nie dzieje się naprawdę, jednak ma wpływ na rzeczywistość. Ponadto wydarzenia, których uczestnikami są BG
wydarzają się poza czasem, a więc mogą występować w różnej
kolejności, niekoniecznie chronologicznej.

To miejsce umiera, ale jeszcze można to zatrzymać, jeszcze nie
jest za późno. Dopóki są bohaterowie. Dopóki jesteście wy. Wraz
z przelaną krwią moja siła słabnie, a wraz z nią, moja kontrola
nad tym, co czyha w głębi. Gdy to nadejdzie, nic już nie będzie
można zrobić. To czas próby, ale i czas nagrody. Każde zło można
naprawić. Ale żeby to zrobić, trzeba odzyskać to, co niewinne.

Główną rolą BG jest przeciągnięcie pewnych wydarzeń tak, aby
fizycznie mogli nadejść i uratować postaci ze snów oraz zdobycie niezbędnych informacji, aby móc je zlokalizować w rzeczywistym świecie.

Znajdziecie ją, ona ma czas... Są wszakże inni niewinni,
którzy go nie mają. Pomóżcie im, a ja pomogę wam odnaleźć
niewinną, której szukacie. Pokażę wam…

Nie musisz przywiązywać poszczególnych graczy do poszczególnych postaci, chyba że gracze wyraźnie będą to preferować. Jeśli nie będzie to dla nich problem możesz rotować
rolami – w jednej BG nr 1 może być Czerwoną Chusteczką,
a w drugiej tę rolę może wziąć na siebie BG nr 2.

BG mogą w dowolny sposób ingerować w wypowiedź Bajarza (bo to on jest młodzieńcem z ich wizji), przerywać mu
bądź drążyć poszczególne tematy. Mężczyzna powinien odpowiadać zagadkami, w sposób niebezpośrednio nawiązujący do
zadanego pytania, lub nawet wcale z nim niezwiązany. Spróbuj dostosować jego enigmatyczność do poziomu odporności
twojej grupy. Jeśli są ludźmi, którzy wolą konkrety, możesz
choćby po części zadośćuczynić ich głodowi wiedzy. Postaraj
się jednak nie zdradzać zbyt wiele z informacji, które znajdziesz poniżej, bo to po prostu popsuje zabawę.

Jest też inna opcja – BG mogą wspólnie odgrywać niektóre
role, jeśli tak woli twoja grupa. W ten sposób więcej graczy
będzie zaangażowanych. Wyjątkiem od tej zasady, z powodów
technicznych, powinna być jednak scena II i III z historii
o Jensie i Margaret (patrz dalej).
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AKT II

czyną i zaczarował materiał tak, aby żaden stwór nie mógł jej
dostrzec, ni wywąchać, gdy się pod nią chowa.

TRZY BAŚNIE BAJARZA
(czyli rzecz o historiach niestworzonych)
BAŚŃ PIERWSZA: CZERWONA
CHUSTECZKA

Dzięki magicznej mocy kaptura, młódka często wyruszała
w leśne ostępy, w które nikt inny nie śmiał się zapuszczać,
przynosząc zioła i jagody dla miejscowych.
Babcia dziewczyny mieszkała w lesie, jedyny kontakt ze
wsią mając właśnie dzięki eskapadom nieustraszonej Czerwonej Chusteczki. Niestety, babulinka była bardzo schorowana
i potrzebowała ziół i lekarstw, a choć sama potrafiła je przyrządzać, brakowało jej niezbędnych składników, bo przez bóle
w kościach nie była w stanie wychodzić z łóżka.

PROLOG
Nie tak dawno temu, za siedmioma domami i siedmioma
krokami, w pewnej wsi pod lasem mieszkała dziewczyna. Nie
była ani szczególnie mądra ani szczególnie ładna, ani nawet
szczególnie bogata. Ale miała bardzo dobre serce, a i odwagi
więcej niż niejeden mąż.

Ostatnio w okolicy nie działo się dobrze, coraz więcej stworów błąkało się po lasach, szukając żeru. Rodzice nie chcieli
więcej puszczać Czerwonej Chusteczki do babci, uznając to za
zbyt niebezpieczne. Nie mogąc się pogodzić z decyzją rodzicieli, dziewczyna sama wyruszyła do lasu, niosąc pożywienie
i zioła dla starowinki.

Dziewczyna ta ostatnio zaczęła nosić czerwoną narzutkę na
ramiona i głowę, dlatego w okolicy przylgnęło do niej miano
Czerwonej Chusteczki. Ludzie nie wiedzieli, że ta kapotka nie
jest czymś zwyczajnym – nad pobliską wodą, dziewczę spotkało przyjaznego ducha, który roztoczył opiekę nad dziew-

Po drodze miało miejsce dziwne zdarzenie…

SCENA I: KŁAPASZCZ
W LUDZKIEJ FORMIE
Aktorzy: BG jako Alma
W tym momencie losowo wybrany BG zostaje wciągnięty
bezpośrednio w akcję opowieści, w skórze dziewczyny. Doznanie jest gwałtowne i dojmujące, w pierwszej chwili trudno
złapać oddech i zrozumieć co się dzieje.
Heros, teraz w ciele dziewczyny, stoi pod zwalonym drzewem pośród niewielkiego łęgu, palce zaś ma granatowe
od jagód, których jest tu zatrzęsienie. Głuchą ciszę wokół
przerywa nagle odgłos przedzierania się przez las czegoś
dużego, zmierzającego wprost ku polanie. Słychać przy tym
przytłumione, gardłowe odgłosy oraz dziwną mieszaninę słów
i zwierzęcych chrząknięć, warknięć i popiskiwań. Wszystko to
narasta w zatrważającym tempie, sprawiając, że dziewczęciu
włos jeży się na głowie.
Nagle, proces narastania dźwięku zatrzymuje się, by następnie oddalić się w pośpiechu. W zamian daje się słyszeć stąpanie po leśnej ścieżce opodal polany. Pośród liści widać dość
rosłego mężczyznę w cokolwiek obszarpanym ubraniu, który
trzyma w dłoniach dwie kuropatwy. Ma on rozczapierzoną
brodę i wąsy, które nieco poszerzają podłużną twarz. Porusza
się sprężystym krokiem, z dużą pewnością siebie. Wygląda na
to, że nie dostrzegł jeszcze BG, czyli dziewczyny.
Jeśli Chusteczka postanowi się ujawnić, mężczyzna będzie nieco skonfundowany, ale szybko złapie rezon, stanie
się wylewnie uprzejmy i chętnie pogaworzy z dziewczyną.
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ności. Przebudzenie w poczuciu bliskości śmierci jest czymś
straszliwym, czego doświadczają tylko starzy i schorowani
ludzie, którzy na co dzień czekają, kiedy wreszcie Morr weźmie ich do swego królestwa.

Wyjawi jej, że jest miejscowym myśliwym i właśnie sprawdza wnyki. Mówi z dziwnym akcentem, niezbyt wyraźnie.
Chętnie dowie się, gdzie zmierza dziewczyna, będzie komplementował jej samodzielność i odwagę. Zaproponuje,
że ją odprowadzi, gdyż okolica ta jest szczególnie niebezpieczna. Opowie też, że podobno grasuje tu jakaś wilcza
postać, a jednocześnie zapewni, że w jego towarzystwie nic
dziewczynie nie grozi.

Szwankująca pamięć nie daje odpowiedzi na najprostsze
pytania. „Kim jestem?”, „Co ja tu robię?” – i nagle właściwe
pytanie – „Na kogo czekam?”. Oczywiście na wnusię, Almę,
jedyny promyk światła w mojej starczej mordędze.

Poproś BG, aby spróbował wczuć się w rolę młodej dziewczyny, zasugeruj, że nieco szorstka uroda dojrzałego mężczyzny robi na niej wrażenie. Byłoby fajnie, gdyby gracze
podłapali swoje „bajkowe” role – niekoniecznie, by przez to
zadziałali wbrew interesom Chusteczki, ale postaraj się zachęcić ich, aby spróbowali zabawić się tą formą opowieści.

Wszystko wokół jest jedną wielką, ciemną plamą. Nagle
pojawia się ognik świeczki, błyszczący jak klejnot w mroku,
ale potrafiący przynajmniej w minimalnym stopniu rozproszyć
otaczającą ciemość.
„To powinna być Alma” – myślisz, ale coś tu się nie zgadza,
coś jest nie tak. W uszach ci huczy, głowa jest ciężka, słabe
ręce drżą. Przypomniałaś sobie. Tydzień bez jedzenia, o samej
wodzie, twój przeklęty synalek zapomniał o matuli. Dobrze,
że chociaż ona, Alma ma serce po właściwej stronie.

Technicznie rzecz biorąc, BG mogą spróbować się jakoś
ukryć. Nie będzie to trudne, gdyż póki co mężczyzna nie widzi dziewczyny, a to za sprawą chustki, która określiła go jako
zagrożenie dla zdrowia i życia młódki.

„Alma?” – no a kto jak nie ona! W oczach mgła,
a w uszach taki szum, że nie sposób nic poznać, wszystko
brzmi jak chrapliwy szept, nawet świerszcze. Ktoś przysuwa się do ciebie, blisko, tuż-tuż. Kształt jest duży i niewyraźny. To musi być ona. Tylko czemu tak dyszy? Pewnie
biegła przez noc, a przecie dziecko nie powinno łazić po
lesie w nocy. A już myślałaś, że nikt nie przyjdzie. Moja
kochana wnusia.

Człek ów nie jest bowiem żadnym myśliwym, nie jest nawet
człowiekiem. Jest to wilkołak, który usiłuje zdobyć zaufanie
dziewczyny, aby odnaleźć i pożreć jej babkę, a potem pochwycić również samą Czerwoną Chusteczkę. Zupełnie jak
w bajce.
Jeśli jednak BG się ukryje, mężczyzna zauważy koszyk
i będzie się rozglądał za jego właścicielem. Zawoła „halo, jest
tu kto?”, a jeśli nie otrzyma żadnej odpowiedzi, po prostu
z zaciekawieniem przetrzebi zawartość pojemnika, pożerając
wszystko co tam jest i – jeśli nie zostanie powstrzymany –
weźmie go ze sobą i odejdzie precz.

Cóż, scena, która z tego może wyniknąć, może być parafrazą
klasycznej sceny z Czerwonego Kapturka, tylko to półprzytomna i półślepa babcia może zadawać pytania w stylu „wnusiu, a dlaczego masz takie wielkie oczy?” itd.

To oczywiście nie sprawi, że Czerwona Chusteczka będzie
zupełnie bezpieczna, ale nakrycie będzie ją dalej chronić, co
może mieć niebagatelne znaczenie w przyszłości.

Obok słabo kontaktującej babki siedzi bowiem Kłapaszcz,
nadal zachowujący częściowo ludzką fizjonomię, choć bliskość
pożywienia wprawia go w zwierzęce podniecenie.

Cokolwiek się stanie, scena wkrótce się skończy i pojawi się
kolejna.

BG będący babcią ma wszelkie prawo rozegrać to dowolnie,
jednak jasnym niech będzie, iż walka z napastnikiem w takich
warunkach nie ma żadnych szans na powodzenie, choć oczywiście można ją podjąć.

SCENA II: WNUSIU,
DLACZEGO MASZ TAKIE
WIELKIE OCZY

Gra na zwłokę wydaje się najbardziej właściwym rozwiązaniem, czy to poprzez klasyczne frazy „wnusiu,
a dlaczego…” czy poprzez inną gadkę-szmatkę. Możliwa
i pomysłowa może być także próba przewrócenia świeczki
i podpalenia domku lub jakakolwiek inna próba zaalarmowania otoczenia. Może się to skończyć dowolnie, jednak
jeśli, np. chatka częściowo spłonie, pamiętaj, aby wprowadzić
modyfikacje do dalszej sytuacji i opisów. Wszystko co dzieje
się we śnie, znajduje swoje odzwierciedlenie w dokonanej
rzeczywistości.

Aktorzy: BG jako Babcia
Budzisz się nagle, nie poznajesz, gdzie jesteś. Jest środek
nocy, chłód wdziera się do chaty. Poza poczuciem zimna, narasta w tobie ogromne zmęczenie i rwący ból w stawach, jakby
ktoś rozciągał je za pomocą koła tortur.
Wzrok, pomimo powrotu świadomości, pozostaje bardzo
nieostry, wręcz szczątkowy, szczególnie wśród panującej ciem-
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PRELUDIUM DO SCENY III:
NAPAŚĆ

Czerwona Chusteczka spadła ze zbocza wprost na pole
wielkich, halucynogennych purchawek. Wskutek uderzenia
głową o korzeń straciła przytomność i przespała jakiś czas,
prawdopodobnie całą noc. Teraz jednak, gdy zaczęła się budzić, poruszyła znajdujące się wokół purchawki, które uwolniły ogromne ilości zarodników. Dostały się one we wszystkie
otwarte szczeliny ciała i sprawiły, że dziewczyna niemal całkowicie oślepła i byłaby się udusiła, gdyby nie odpełzła nieco
wyżej.

BG obserwują sytuację z zewnątrz, bez przyjmowania konkretnej roli.
Podczas podróży do babci, pod wieczór, już niedaleko jej
domu, nagle coś sprawia, że Czerwona Chusteczka wpada
w przerażenie. Może być to przemiana wilka, jeśli jej towarzyszy. Nie może on dłużej utrzymać swej ludzkiej formy i na
jej oczach gwałtownie zarasta futrem, po czym, na wpół przemieniony, ale całkiem dziki rzuca się na nią. Powód może być
też inny, jeśli dziewczyna nie poszła z „myśliwym” w scenie I.
Przerażenie Almy może też spowodować jakieś zwierzoczłek,
który pojawia się znikąd tuż przed dziewczyną.

Na tą konstatację Alma ma jednak zaledwie chwilę, gdyż
jej myśli bardzo szybko uciekają w jakieś szalone rewiry, bo
z powodu połączenia zarodników z tlenem, uwalniają się ich
halucynogenne właściwości. Dziewczyna zaczyna mieć szalone wizje i staje się odurzona do tego stopnia, że niemal nie
może myśleć racjonalnie.
Wiedziona instynktem znanym jedynie najtwardszym pijakom, wraca na azymut ku babcinej chacie, mimo, że prawie
nic nie widzi, a w jej głowie wybuchają coraz to nowe feerie
dzikich barw.

Czerwona Chusteczka ucieka w panice, na przełaj przez
las, przeskakuje kilka parowów, drze ubrania o konary, rani
ciało dziesiątkami gałęzi. Ma wrażenie, że ścigający ją potwór
nie ustępuje ani na chwilę, że gdy tylko się odwróci, bestia
natychmiast ją dopadnie. Gdy jeden, jedyny raz decyduje się
odwrócić w biegu głowę, nagle grunt pod jej nogami zanika
i dziewczyna spada gwałtownie ze stromego zbocza, uderzając
się w głowę i tracąc świadomość.

W takich okolicznościach dziewczyna dociera wreszcie do
chatki swojej babci. Opisz, jak wygląda to miejsce, w zależności od tego jak przebiegło spotkanie w scenie II, pamiętaj
wszakże, aby uwzględnić nieskoordynowany charakter stanu
dziewczyny i jej nadal w znacznej mierze uszkodzony wzrok.

SCENA III: BABCIU,
DLACZEGO MASZ TAKIE
WIELKIE ZĘBY

Gdy Czerwona Chusteczka staje przy łóżku, widzi jedynie
obły kształt zarysowany pod kołdrą, przykryty aż po czubek
głowy. Kłapaszcz urządził sobie potworną ucztę z ciała starowinki, nie jadł nieskażonego ludzkiego mięsa od szeregu
dni. Wszystko wokół uwalane jest w kawałkach kości i krwi,
jest to istna makabra, jednak Alma nie jest w stanie tak tego
ocenić, gdyż jej testy Percepcji są obecnie obarczone modyfikatorem -30. Dziewczyna ma w zasadzie realne trudności
z tym, aby stwierdzić z całą stanowczością, gdzie jest podłoga,
a gdzie sufit.

Aktorzy: BG jako Alma
Alma budzi się cała obolała, nie może oddychać. Wszystko
wokół ma kolor intensywnej czerwieni, wszystkie zmysły są
przytłumione i wypaczone. Każda próba zaczerpnięcia oddechu łączy się z bolesnym ukłuciem bólu w gardle, w którym
narosła jakaś straszliwa gula. Oczy nie chcą się otworzyć,
wszystko wokół zdaje się jakby spowite gęstym, czerwonym
dymem.

Kłapaszcz jest nażarty i śpi. Długo zajmie mu wybudzenie
się, a tymczasem scena idealnie nadaje się do odegrania jej
podług schematu znanego z klasycznej bajki, wraz ze sprawdzaniem za pomocą zmysłu dotyku poszczególnych części
potwornej fizjonomii wilkołaka.

Dziewczyna zaczyna się czołgać, trudno powiedzieć co jest
przyczyną jej obecnego stanu. Przez niemożliwie długi czas usiłuje po prostu instynktownie odtoczyć się jak najdalej, w miejsce, gdzie będzie można porządnie zaczerpnąć powietrza.

W momencie, gdy uznacie to za stosowne (idealnie, jak
sądzę, po wymacaniu jego zębiszczy), Kłapaszcz obudzi się
i spróbuje pochwycić dziewczynę. Przypływ adrenaliny hamuje działanie halucynogenów i pozwala dziewczynie obniżyć
modyfikatory do -10.

Początkowo mózg działa względnie normalnie, ciało jest
ociężałe, niedotlenione, ale zdaje się w miarę całe. Ale wciąż
nic nie widać, niewiele słychać, a krew jak oszalała pulsuje
w skroniach i ściska obolałe gardło. Gdy powietrze wreszcie
traci na gęstości, co pozwala nieco zorientować się w sytuacji,
przez szparki opuchniętych oczu i za pomocą dotyku można
dojść do konkluzji co się stało.

Z kolei nażarty wilkołak długo się zbiera do działania, ma
dosłownie wielki, okrągły bebzun po pożarciu babci i dlatego
jego ruchy przez pierwsze 2 rundy są obarczone modyfikatorem -30.
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W tym miejscu dziewczyna może spróbować się ukryć, jak
się jednak okazuje jej Chusteczka jest częściowo podarta z powodu szalonej ucieczki z preludium, dlatego nie może polegać
wyłącznie na niej.

Niezależnie od tego czy uda się uratować Czerwoną Chusteczkę, BG w tym momencie orientują się, że już wcale nie
śnią. Piąte przez dziesiąte pamiętają, że przedzierali się przez
las tropem dziewczyny, ale nie są w stanie przywołać konkretnych wspomnień. W każdym razie muszą teraz wrócić po
własnych śladach do wsi i generalnie są już w pełni - obiema
nogami - osadzeni w rzeczywistości, mogą więc podejmować
dowolne decyzje poza strukturą snu.

Oczywiście możliwa jest nawet walka z wilkiem, jednak
w takim przypadku najpewniej dziewczyna przypieczętuje swój los. Po chwili słabości (z każdą kolejną rundą od 3
włącznie) modyfikatory, którym podlega Kłapaszcz zostają
stopniowo zmniejszone, wg poniższego schematu:

RUNDA /
POSTAĆ
1-2
3-4
5-6
7+

Kłapaszcz
-30
-20
-10
0

Co istotne, finalne sceny zarówno tej, jak i innych baśni
Bajarza, dzieją się naprawdę, a więc BG mogą w nich odnieść
trwałe obrażenia, a nawet zginąć. W momencie, gdy odgrywają samych siebie, sen łączy się z rzeczywistością i BG w pełni
odpowiadają za swoje czyny własną skórą.

Czerwona
Chusteczka
-10
-10
-10
0

POWRÓT DO
SPILTZENSCHLOSS
Zakładamy, że BG powrócą do wioski. Oczywiście są możliwe
inne opcje, np. herosi postanowią uciec z tego przeklętego
miejsca. Jest to niebezpieczne, ale możliwe. To jednak przypieczętuje los wsi Spiltzenschloss, którą – pozostawioną bez
ochrony BG - rozszarpią wkrótce demony, które wyjdą ze
studni. Dlatego zakładamy, że herosi powrócą do wsi nawet,
jeśli nie uratują Almy.

Od tego jak rozegrają to BG kontrolujący Almę zależy to,
czy uda się ją uratować.
Gdy sytuacja z dziewczyną się ustabilizuje, np. znajdzie kryjówkę, a Kłapaszcz będzie jej z wściekłością szukał, następuje
finał…

SCENA IV: MY, MYŚLIWI

BG docierają do Spiltzenschloss wieczorem. Bert zatrzymuje ich, pytając, gdzie byli i co robili, zanim wpuści ich przez
bramę. Jeśli będą mieli ze sobą Czerwoną Chusteczkę, ceregiele ograniczą się do minimum. Jeśli nie, będzie nieco podejrzliwy. Jeśli BG zapytają Berta, czy nie widział, jak wychodzili, dowiedzą się, że wyruszyli w drogę tak wcześnie rano, że
nawet tego nie zauważył. Tak naprawdę najprawdopodobniej
cieszy się na ich widok, chyba że BG są dla niego wyjątkowo
niemili.

Aktorzy: BG jako BG
Nagle, w momencie, który uznacie za stosowny (czyli najpewniej gdy już-już wilkołak ma odnaleźć Almę lub tuż po
tym jak przegryzie jej kark, w zależności od tego jak potoczą
się sprawy), wzrok dziewczyny pada na jakieś postaci, które
wyłaniają się z lasu. Jest to nikt inny jak nasi herosi, którzy
właśnie przybywają na ratunek, by zakończyć bajkę na tyle
szczęśliwie, na ile to jeszcze możliwe.

POWITANIE BOHATERÓW

W tym miejscu Kłapaszcz odwraca się, wydaje z siebie
straszliwy ryk i rzuca się na BG, w szalonej próbie sprostania
całej bandzie awanturników, którzy niweczą mu wyżerkę.

Jeśli BG odprowadzą Almę do domu, zostaną okrzyknięci
prawdziwymi bohaterami. Sołtys uściśnie im dłonie, a rodzina
dziewczyny będzie im dozgonnie wdzięczna. Przywódca wioski nakaże, aby każdy z mieszkańców przyniósł choć symboliczny dar w podzięce dla bohaterów. Dzięki temu otrzymają
oni wiele mniej lub bardziej cennych prezentów, w tym:

I tu można przejść do klasycznego starcia, zaznaczając
jednocześnie, że zaślepiony szałem wilkołak będzie walczył
na śmierć i życie, i na pewno nie ucieknie ani nie podda się
herosom.

Pęk marchwi, miedziany pierścionek z wydłubanym
oczkiem, ziemniaczany kołacz, 3 antałki piwa, bimber, 2
chleby, kosz poziomek, 9 jabłek, 4 gruszki, sfatygowany
sigmarycki modlitewnik, drewniany widelec, dziurawy koc,
małą rzeźbę prawdopodobnie przedstawiającą Shalyę - boginię miłosierdzia, zieloną czapkę, parciany pasek, rozbite
drewniaki i garść kości jakiegoś drobnego ptaka.

Gdy będzie już po wszystkim, być może BG zechcą rozciąć
truchło stwora, mając nadzieję na wydostanie żywej babki
z jego olbrzymiego brzucha. Niestety, ta historia nie jest tak
romantyczna. W środku można zobaczyć pożarte łapczywie,
częściowo dające się rozpoznać fragmenty starszej kobiety,
jednak jest to tak potworny widok, że trzeba wykonać test Siły
Woli, aby nie zwymiotować, a w przypadku krytycznej porażki
nawet uzyskać 1 Punktu Obłędu.
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BAŚŃ DRUGA:
JENS I MARGARET

Od teraz, jeśli BG poproszą mieszkańców o cokolwiek, otrzymają to, oczywiście w ramach rozsądku i możliwości skromnej wsi
odciętej od świata. Nie oznacza to, że ludzie będą ich wszędzie
wpuszczać. Wręcz przeciwnie, społeczność nadal będzie wydawać
się raczej zamknięta i zalękniona. Ale bardziej pomocna.

PROLOG

Jeśli BG wrócą bez Almy, będą zaledwie tolerowani. Nikt nie
okaże im otwartej wrogości, ale na każdym kroku towarzyszyć
im będzie aura strachu i obawy, którą otaczać ich będzie miejscowa ludność.

Dość niedawno temu, za siedmioma ścieżkami i siedmioma
drzewami, przez las przedzierała się rodzina. Poruszali się
szybko, niespokojnie.
Członkowie rodziny porzucili domostwo i wyruszyli ku borom, gdyż wierzyli, że w ten sposób uciekną od klątwy, która
ogarnęła tę okolicę. Jednak klątwa ruszyła za nimi. Wygłodniałe stwory czyhały tylko na zapadnięcie zmroku, aby napaść
na podróżnych.

KOLEJNA BAŚŃ
Tego wieczora BG ponownie usłyszą głos w swoich głowach.
Możesz nieco zmienić treść, jeśli uznasz, że herosi zachowywali się niegodnie lub nie uratowali Almy. Konkluzja wszakże
powinna być ta sama - dzięki kolejnej opowieści BG mogą
przybliżyć się do celu.

Ojciec i matka postanowili stawić im czoło, swoim dzieciom
zaś nakazali iść wzdłuż strumienia i tym sposobem dotrzeć
do siedzib ludzkich. Sytuacja była dramatyczna, ale nie było
innego wyjścia. Jens i Margaret, oboje mający nie więcej niż
dziewięć wiosen, ruszyli dalej, mając nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkają swoich rodziców.

Dziękuję za wasze wysiłki. To co zrobiliście, było godne
bohaterów. Niewinna została ocalona, jej serce będzie bić dla
tej krainy dzięki wam. Jest mi z tym lżej, ale są jeszcze inni,
którzy potrzebują waszej pomocy. Uratujcie ich, proszę, a opowiem wam historię tej, której szukacie.

Dzieci podróżowały szereg dni nie napotkawszy żywej
istoty. Miały co pić, jednak w obawie przed otruciem bały
się sięgać po owoce lasu, dlatego była to żmudna wędrówka
o głodzie.
Pewnego dnia nareszcie znalazły wielki, piękny dom,
a wokół niego obfitość kuszących smakołyków, kukurydzę,
ziemniaki i żyto, a nawet cebulę i marchew. Dzieci rzuciły się
by spałaszować te dobra, a gdy zaspokoiły swój głód, zapadły
w błogi sen.
Ich przebudzenie nie było jednak miłe…

SCENA I: MALI ZŁODZIEJE
Aktorzy: BG 1 jako Jens, BG 2 jako Margaret
BG budzą się w porządnej, zbitej z mocnych gałęzi klatce,
zawieszeni gdzieś w wysokiej chacie zrobionej z przepołowionych bali drzewa. Jest im niewygodnie, nierówne pręty
na spodzie klatki nieprzyjemnie wpijają się w ich malutkie,
delikatne kolana i łokcie. Początkowo trudno się zorientować
w sytuacji, obudzenie się kilka metrów nad ziemią jest cokolwiek surrealistyczne.
Niedługo potem w umysły dzieci wkrada się panika, wygląda na to, że jest to dom jakiegoś olbrzyma. Farmer wkrótce
pojawia się na miejscu - to ponad dwumetrowy kolos o nienaturalnie wielkim brzuchu i grubych rękach i nogach. Wydaje
się bardziej podobny do ogra niż do człowieka. Pokryty jest
obrzydliwą, łuszczącą się, śmierdzącą łojem skórą, która odchodzi od niego płatami.
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Ciało wylewa się fałdami z jego przyciasnego, chłopskiego
ubrania, tworząc liczne zwisające, paskudnie wypustki, kojarzące się trochę z krowimi wymionami. Te skórzane wypustki
kołyszą się dziwacznie, gdy olbrzym się przemieszcza. Z każdym jego krokiem słychać także dziwne, okropne plaśnięcie,
jakby wielkolud miał mokro w butach.

wiesz, że jeśli nie uwiniesz się dostatecznie szybko, Farmer
obije cię kijem po plecach tak, że nie będziesz mógł zasnąć.
Spoglądasz na swoje ręce. Małe, foremne dłonie dziecka
zmieniły się nie do poznania. Są napuchnięte i pomarszczone,
każdy por ciała opyliła sucha gleba, czyniąc je podobnymi do
bulw, do których zbierania zostałeś zmuszony. Paznokcie są
połamane, a bolesna rana na wierzchu dłoni, która powstała,
gdy zasłaniałeś się przed chłostą, rwie niemiłosiernie.

Mężczyzna trzyma w rękach długi kij, którym zaczyna
okładać zawieszoną na linie klatkę. Gdy zaczynacie płakać
i biadolić ze strachu (jesteście tylko dziećmi), śmieje się paskudnie i obniża klatkę na wysokość swojej twarzy.

Ale nie możesz zwalniać ani na chwilę. Okrutny Farmer
powiedział, że tym razem stłucze twoją siostrzyczkę, Margaret, że zabije ją i zje na twoich oczach, jeśli się nie pospieszysz.
Dlaczego to tak wolno idzie? Dlaczego twoje rączki są takie
malutkie i takie zgrabiałe!

Gdy się odzywa, czujecie okropny smród, jakby ktoś otworzył kloaczny dół, wypełniony w połowie łajnem, a w połowie
zgniłym mięsem. Mówi z okropnym, okrągłym akcentem,
wystawiając język i nie domykając ust oraz wyrzucając z siebie
co rusz potoki cuchnącej, żółtawej śliny.

Nagle coś przyciąga twoją uwagę. Mimo natychmiastowo wypełniających cię wyrzutów sumienia zatrzymujesz się
w pracy i patrzysz na pobliskie krzaki. Coś się w nich poruszyło. Tam są jacyś ludzie!

„Jak się mają moje małe przekąseczki? Gotowe do miseczki?
Macie tu, macie, szkraby, napchajcie się, złodziejaszki.”
Podaje BG po marchewce. Całkiem normalnej, bardzo dorodnej marchewce.

BG w ciele Jensa widzi nieopodal grupę bohaterów, którzy
dotarli właśnie na to miejsce. Należy tu zwrócić uwagę na
kilka kwestii.

„No co nic nie gadata? Nie mam całego dnia, zara do roboty
idę, samo się nie zrobi wszystko. Trzodę oporządzić, grządki
popodlewać, ziemniaki pozbierać… A nuż znów jakieś przekąski na kartoflisku się znajdzie, hahaha!”

Po pierwsze, pamiętaj, że gdy BG grają samych siebie, są
tam naprawdę.
Po drugie, podczas spotkania nie jest obecny BG, który
obecnie jest w ciele Jensa. Nie zwracaj na to szczególnej uwagi, ale jeśli ktoś zapyta to powiedz, że go po prostu nie ma
i BG nie pamiętają, czy powinien być.

Ogólnie dzieciaki mogą spróbować przekonać Farmera, że
mogą mu się przydać. Początkowo zdziwi się na taką propozycję,
ale ostatecznie na nią przystanie, nigdy jednak nie będzie wypuszczał obojga dzieci poza chatę. Ponadto solennie obiecuje, że
„urwie łeb”, jeśli któreś zechce uciekać. I Szczujem ich poszczuje.

Spotkanie Jensa z herosami powinno być poprzedzone krótkimi podchodami i obłaskawieniem malca, tak, aby im zaufał
(zasugeruj chłopcu, że BG nie wyglądają na godnych zaufania,
może to goście Farmera?). Jeśli uda im się porozumieć, mogą
dowiedzieć się co jest w środku i spróbować omówić plan
uwolnienia dzieci tak, aby nikomu nic się nie stało.

Szczuj to pies Farmera. Bardzo rosły pies-mutant, który
potrafi wspinać się po drzewach.
Jeśli BG nie będą umieli skutecznie zareklamować się Farmerowi, prawdopodobnie zje jedno z dzieci następnego dnia.
Ewentualnie sam wpadnie na to, że można użyć dzieci do pracy.

To jest rola do wypełnienia dla BG w tej scenie. Dzięki
dobremu planowi mogą między innymi uniknąć ewentualnej
konfrontacji ze Szczujem (który nota bene zapewne właśnie
dziko ujada).

Jeśli sprawy potoczą się dobrze (a tak zakładamy), Farmer
szybko przyzwyczai się do wygody, jaką niesie za sobą posiadanie małych niewolników i nie będzie mu łatwo zrezygnować z tego luksusu. Dlatego codziennie będzie odkładał zjedzenie rodzeństwa na następny dzień, jednocześnie odgrażając
się, że każdy kolejny będzie tym ostatnim.

Cokolwiek ustalą BG i Jens, w momencie, gdy uznacie to
za stosowne, zakończcie tę scenę realizacji planu i przejdźcie
bezpośrednio do kolejnej sceny, która dzieje się w tym samym
momencie.

SCENA II: HEROSI
W KRZAKACH

SCENA III: ZUPA Z TRUPA
Aktorzy: 1 z BG jako Margaret – ten sam, który w poprzedniej scenie był Jensem

Aktorzy: 1 z BG jako Jens, pozostali BG jako BG
Dziś znów zbierasz ziemniaki, nie masz już siły, jednak

Szorujesz podłogę jak co dzień, zbiera ci się na mdłości,
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SCENA IV: NIE BĄDŹ GULASZ!

jednak z doświadczenia wiesz, że jeśli im się poddasz, czeka
cię tylko więcej pracy i być może bicie.

Aktorzy: BG jako BG

Parszywe ślady, które zostawia za sobą Farmer. To ta ciecz, która
wypływa z jego butów przy każdym kroku. Nie wiesz co to jest, ale
cuchnie jak esencja z grzybów hodowanych na gnijącym mięsie.

Od tej chwili nasi herosi zamieniają się w swoje normalne postaci, ze wszystkimi tego konsekwencjami, takimi jak
śmiertelność i obrażenia od poparzeń. BG, który jest w garnku natychmiast otrzymuje stan, który kosztuje go 1 pkt Żyw
na rundę, aż do śmierci lub wyjścia z gara. Jego broń i ekwipunek są w kącie pomieszczenia.

Słyszysz miarowe odgłosy kopania ziemniaków. Jens nie
robi sobie ani chwili przerwy. To dobrze, kop braciszku.
Spoglądasz na swoje ręce. Mokre i pomarszczone, a do tego
żółte od przebrzydłej, cuchnącej mazi. Czujesz ją zawsze,
gdy zasypiasz. Nie sposób się przyzwyczaić. Poruszasz lewym
kciukiem. Prawie się zagoił, choć nadal okropnie boli, gdy
próbujesz go zgiąć. Dotykasz blizny na brwi. Palec to mała
cena, skoro uratowałaś oko.

Aby wydostać się z gara, BG musi szybko coś wymyślić (np.
przewrócić garnek). Jest związany i zakneblowany wielkim
jabłkiem, ale przy odrobinie pomysłowości, będąc w kuchni,
może się z łatwością uwolnić w ciągu kilku rund.
Pozostali BG wpadają do wnętrza chaty zgodnie z planem,
jaki ustalili z Jensem. Sam chłopiec także robi to, co ustalili
podczas planowania, w scenie II. Jeśli będzie sam miał zdecydować, zrobi wszystko, żeby ochronić siostrę i będzie oczywiście unikał walki.

Nagle tylne drzwi otwierają się i przykrywa cię cień zwalistej postaci Farmera. Natychmiast zaczynasz pracować z potrojonym zapałem, a każdy twój mięsień napina się, oczekując
kary za to, że pozwoliłaś sobie na tę krótką chwilę odpoczynku.

Niestety i tym razem nie udaje się przeprowadzić zakończenia na sposób baśniowy, nawet jeśli Margaret wrzuci Farmera
w żar. Zamiast tego płonący, pokryty skwierczącym tłuszczem
mutant, wściekły i nagi, opalony na czarno-różowo, pokryty
straszliwymi pęcherzami i częściowo płomieniami wyskakuje
z ognia i rzuca się na Margaret, którą chce zabić miarowymi
wielkiego kija, który chwyta w dłonie. Rany, które zadaje
ognisko, są równe ilości SLx2 w teście wrzucania Farmera do
ognia +5 (w przypadku nieudanego testu po prostu 5).

Gdy napomnienie nie nadchodzi pozwalasz sobie na zerknięcie w górę na swego oprawcę. Jest odwrócony plecami
i trzyma na ramieniu jakiś tobół… Nie, to chyba człowiek…
Farmer kilkoma wprawnymi ruchami zgina zwłoki tak, aby
zmieściły się do dużego kotła, zawieszonego nad wielkim
paleniskiem. Ogień płonie, jak zawsze.
Widzisz jak Farmer pochyla się nad piecem, niezdarnie
i pokracznie. Ten wielki brzuch sprawia, że sylwetka tak mu
ciąży do dołu, że wydaje ci się, iż wystarczyłoby zaledwie małe
popchnięcie, aby…

BG powinni mu przerwać, a jeśli tego nie zrobią, w ciągu 3
rund Farmer zabije dziewczynkę, a w ciągu kolejnych dwóch
- jej brata.

W tym momencie spoglądasz na mięso w garnku i natychmiast dostrzegasz, że to nie trup, gdyż ciało porusza się
w konwulsjach pod wpływem gorąca. Przerażona, zakneblowana wielkim jabłkiem twarz krzyczy „ratunku!” każdym porem swego ciała. Ta twarz!

Farmer nie zwraca w pierwszej chwili uwagi na nikogo i na
nic, jest w stanie się ocknąć dopiero, gdy dostanie 3 lub więcej
obrażeń z jakiegoś innego niż trawiący go ogień źródła. Jeśli
tak się stanie, ogarnięty dziką furią zacznie natychmiast walczyć z BG.

W tym momencie opisz graczowi, że postać w garnku
to jego bohater! Nie może on jednak w żaden sposób w tej
chwili „przeskoczyć” do jego ciała. Rozpoznaje sam siebie na
jakimś meta-poziomie, ale fizycznie pozostaje Margaret, przynajmniej jeszcze teraz.

Po pokonaniu Farmera, podobnie jak w poprzedniej baśni,
BG muszą pieszo wrócić do wioski. Wiedzą, jak to zrobić,
w lesie są też ślady ich podróży.
Jeśli chodzi o BG, który wylądował w garnku, to odłączył
się on nieco od grupy podczas marszu i wpadł w wilczy dół,
pułapkę zastawioną przez Farmera. Upadł tak nieszczęśliwie,
że stracił przytomność. Działo się to wszystko tuż przed dotarciem do Jensa, dlatego pozostali BG, zaabsorbowani chłopcem, nawet tego nie zauważyli.

W tej scenie klasyczne byłoby wepchnięcie Farmera do
paleniska. Oczywiście dziewczynka nie musi tego zrobić, jeśli
jednak się zdecyduje, scena zakończy się wraz ze zniknięciem
mutanta w płomieniach. Poproś, aby BG wykonał za Margaret test Krzepy +20, aby wtrącić Farmera w ogień.

Sam Farmer zaś założył, że BG to pechowy, samotny podróżny i – gdy znalazł go w pułapce – postanowił, że na obiad
będzie gulasz.

Scena kończy niezależnie od wyboru Margaret, a BG docierają do finału drugiej opowieści.
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Jeżeli gracze nie mają takiej potrzeby i palą się do rozwiązania zagadki zniknięcia Elizy, nie musicie się na tym skupiać.
Zarysowanie tego tła może wszak pomóc MG w ożywieniu
lokalnej społeczności i wprowadzeniu swoistego oddechu
w momenty „pomiędzy” wizjami zesłanymi przez Bajarza.

W tym miejscu warto nadmienić, że być może niektórym graczom nie odpowiada umiejscowienie tak daleko idących „luk czasowych”, podczas których nie mają oni kontroli nad swoimi bohaterami. Chodzi tutaj o „przewijanie” akcji o 3 dni i pozbawianie
ich decyzyjności w temacie podjętych działań. Jeśli uważasz, że to
będzie problemem w przypadku twojej grupy, można założyć, że
moc Bajarza po prostu przenosi herosów gdzieś w okolice sceny.
W takim przypadku BG muszą wrócić o własnych siłach, ale nie
ma śladów, które by świadczyły, że sami dotarli do tego miejsca
mozolnym, trzydniowym marszem, którego nie są sobie w stanie
przypomnieć. Dostosuj odpowiednie rozwiązanie do swojej grupy albo po prostu przemilcz szczegóły, a jeśli ktoś będzie chciał
znaleźć logikę w potężnej magii Chaosu… cóż, nie będzie nielogicznym, aby szukał jej na próżno.

OPIS SPILTZENSCHLOSS
Spiltzenschloss to stosunkowo biedna wieś położona na
wschodnich peryferiach landu, właściwie na poły w leśnych
ostępach wydartych siłą dzikiej przyrodzie. Wioska w czasach
swej świetności liczyła ponad 100 mieszkańców, obecnie jest
ich około 60, z czego ujawnia się zaledwie połowa (pozostali
mają widoczne mutacje).

POWRÓT DO
SPILTZENSCHLOSS

Podstawowym zajęciem ludzi były do tej pory głównie wycinka
drzew i zbieractwo. W okolicy nigdy nie brakło grzybów i jagód.
W niewielkim stopniu próbowano też siać zboża, ale ten projekt
już jakiś czas temu upadł, czego wynikiem są silnie zakrzaczone
pola i obrosłe dziką trawą łąki okalające granice miejscowości.

Powrót do wioski zajmuje około trzech dni. Status BG zmienia się podobnie jak w przypadku pierwszej baśni. Jeśli uda im
się uratować dzieci, jest lepiej. Jeśli nie, nadal budzą głównie
nieufność.

Swego czasu wioska mogła pochwalić się utalentowanym
bednarzem oraz łuczarzem, w ogóle obróbka drewna stała
na niezłym poziomie. Nigdy jednak nie udało się ze Spiltzenschloss zrobić większego skupiska ludzi, ze względu na
peryferyjne położenie i częste nękanie mieszkańców przez
zwierzoludzi. Do tej pory nie było to tak powszechne jak od
czasu pojawienia się klątwy, ale przedstawiało realne zagrożenie, stąd zresztą wieś posiadała ostrokół i utrzymywała oddział
przeszkolonej milicji.

Rodzice dzieci niestety nigdy nie powrócą. Jens i Margaret
zostają sierotami, które przygarnia wdowa Ofa.
Tym razem, jeśli BG uratują dziatki, na ich cześć zorganizowane zostanie święto. W mieszkańcach jakby na nowo
odżywa odrobina nadziei. Co prawda nie pojawiają się licznie,
ale śpiewają i tańczą, organizując skromną ucztę oraz dużą
ilość piwa. A radość to coś, czego nie widziano tutaj, odkąd
pojawiła się „klątwa”.

MIEJSCA
W SPILTZENSCHLOSS

Gdy herosi porozmawiają z dziećmi lub mieszkańcami wioski, dowiedzą się, że rodzeństwo nosi nazwisko Platzmann. To
oznacza, że Jens i Margaret są bratankami Petry, kobiety, którą
BG spotkali w Legen, a która pytała ich o los swego brata
i jego rodziny. Jeśli zechcą, mogą w przyszłości połączyć Jensa
i Margaret z rodziną. W zamian otrzymają błogosławieństwo
od Petry, która obiecuje modlić się za nich do Shallyi przez
cały miesiąc. Ich dobroć szczerze poruszy płaczącą boginię,
która spojrzy na ich poczynania łaskawszym okiem, dzięki
czemu na czas kolejnej przygody wszystkie ich rany będą goiły się szybciej o 1 punkt Żw dziennie.

Dom i sad sołtysa:
Najwyższy budynek we wsi, umieszczony na największej posiadłości wewnątrz sioła. Sad ma teraz szczególne znaczenie,
będąc znaczącym źródłem pożywienia w odciętej od świata
miejscowości.
Sam dom jest wysoki, znajduje się przy nim sporo kleconych
naprędce przybudówek, stawianych w różnych czasach i okolicznościach. Ma dwa piętra i poddasze, ale ze względu na to, że
mieści się w niewielkiej niecce, nie widać tego z daleka.

MIESZKAŃCY
SPILTZENSCHLOSS

Dom Jolfura Iathe:

Trzecia baśń może zostać BG opowiedziana wkrótce po powrocie lub nieco później. W zależności od tego jaką opcję wybierzecie, może być to dobry moment na zapoznanie się bliżej z miejscowymi, szczególnie podczas uczty (jeśli będzie co świętować).

Chata Bajarza stoi obecnie pusta, jak wiele innych budynków
we wsi (choć część z nich jest tylko na pozór niezamieszkała,
kryjąc wewnątrz zmutowanych mieszkańców). Jest to prosty,
parterowy dom, ładnie odmalowany na niebiesko.
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Wewnątrz panuje bałagan, widać, że został opuszczony
w pośpiechu. W jednym z pokoi można znaleźć bałałajkę oraz
czapkę z pawim piórem.

Studnia:
Flora wokół studni tworzy niesamowity, bluszczowy kobierzec. Wygląda to bardzo malowniczo, jednak sposób, w jaki
poruszają się liście rośliny, nawet jeśli nie ma w ogóle wiatru,
wywołuje bardzo dziwne, niepokojące wrażenie…
Gdy zajrzy się do środka, woda wizualizuje się na losowym
poziomie – czasem bardzo nisko, a czasem bardzo wysoko.
Dzieje się tak za każdym razem, nawet wtedy, gdy odwróci się
głowę i po sekundzie spojrzy ponownie na taflę wody.
Jeśli dotknie się bluszczu (lub bluszcz zechce dotknąć BG),
należy wykonać test Odporności. W przypadku niepowodzenia
w teście, bohater zostaje Oszołomiony na czas równy poziomowi porażki liczonemu w godzinach.

LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI WSI
Jest jeszcze jedna istotna opiekuńcza moc, którą Bajarz roztacza nad tymi, którzy piją „jego” wodę. Ich rany goją się niezwykle szybko. Można roboczo założyć, że wszystkie sposoby
odzyskiwania Żywotności mają podwójne działanie. Może to
być szczególnie przydatne dla BG, ponieważ bieżące wydarzenia obfitują w potyczki.
Pamiętaj, że herosi podlegają poprawionemu leczeniu, gdy
są w Spiltzenschloss, kiedy oddalają się od wioski, lecznicze
właściwości wody nie są aktywne.

Dziewczyna bardzo chciała dostosować się do woli rodziców,
ale była młoda i darzyła uczuciem pewnego chłopca z tej samej
wsi. Nie mogąc znieść, iż jej miły nie wie co się z nią stało, wysłała
do niego liścik, który przewiązała swym złotym włosem i przytroczyła do nóżki gołąbka. Na kawałku pergaminu naskrobała rysunek przedstawiający nocne niebo i parę trzymającą się za ręce.

BAŚŃ TRZECIA: ROPUSZKA
PROLOG
W pewnej wiosce na odludziu mieszkała młoda dziewczyna.
Była grubiutka, miała okrągłe policzki i duże usta, dlatego
wszyscy nazywali ją Ropuszką.

Chłopak otrzymał wiadomość i zrozumiał, że dziewczynie
chodzi o ich dawne miejsce schadzek, w sadzie opodal domu
jej ojca. Wiedziony ogromną tęsknotą ruszył tej samej nocy
do ukochanej…

Mieszkańcy wsi kochali ją, gdyż była bardzo uczynna, miała
śliczny głos oraz piękne, złote loki.

SCENA I: MIŁOŚĆ NIE SŁUGA

Pewnego dnia jej rodzice zauważyli, że jej włosy zaczęły
rosnąć i rosnąć, aż całą podłogę w ich domu spowił złocisty
kobierzec. Doszli do wniosku, że kosmyki stają się dłuższe,
gdy dziewczyna się ekscytuje, dlatego postanowili zamknąć ją
przed światem, dopóki nie znajdzie się jakieś lekarstwo na jej
stan. Zamknięta na strychu młoda kobieta wylewała morze
łez, ale nie zmieniła zdania ojca. Miała tam pozostać, dopóki
klątwa nie przestanie działać.

Aktorzy: BG jako Hasi
BG przedziera się nocą przez zarośnięty sad. Jest bardzo podekscytowany, słyszy w uszach bicie własnego serca, silne jak
walenie w kowadło. Nerwy ma niczym postronki, gula w gardle odbiera mowę. Niesamowita tęsknota pali w lędźwiach
i piersi takim żarem, jakiego dawno nie czuł.
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Heros ląduje w ciele Hasiego – młodego kochanka Ropuszki. Oboje mają po 16 lat, jest to więc miłość młoda i zakazana,
ale pełna pasji. Nikt nie wie o ich spotkaniach, które trwają
już od kilku miesięcy.

Jeśli BG nie wykonuje gwałtownych akcji, ruchy „macki
z włosów” są pełne uczucia, delikatne, a nawet, na swój sposób,
ponętne.
Owijają się najpierw wokół jego kostek pełznąc wyżej i wyżej, co bardzo silnie działa na pobudzone ciało młodzieńca.
Następnie owijają go w pasie i podnoszą do góry jak piórko.

Zazwyczaj za miejsce schadzek służył im gęsty sad za domem ojca dziewczyny. W przeszłości niemal nie było dnia,
aby się tam nie zobaczyli choć na chwilę. Teraz ich spotkania
nagle ustały, bez żadnego ostrzeżenia. Hasi czuł się zraniony
i nie rozumiał, co się dzieje, ale bardzo bał się surowego ojca
Ropuszki i szanował wolę dziewczyny, która chciała, aby ich
spotkania pozostały tajne aż do czasu, gdy będą mogli ogłosić swą miłość światu. Dlatego, gdy otrzymał wiadomość od
dziewczyny ogromnie się ucieszył i teraz szuka jej w sadzie
z mieszaniną ekscytacji i zawodu, gdyż, póki co, nie ma jej
w żadnym z miejsc, w których wcześniej się spotykali. Zaczyna podejrzewać, że to może być jakiś okrutny żart.

Jest to szalenie dziwne uczucie, które ma w sobie jednak
przede wszystkim wiele z sennej lekkości. Hasi, a wraz z nim
i BG, jest jak zahipnotyzowany. Być może częściowo także za
sprawą strachu.
Lot jest bardzo krótki, ale wydaje się przebiegać w zwolnionym tempie. Jeśli BG chce krzyknąć, może z siebie wydać
jedynie głośne westchnienie.
Po chwili oczom Hasiego ukazuje się niesamowity widok.
Ląduje w pokoju na poddaszu. Trudno określić, jak jest duży,
bo wypełnia go lśniące morze blond włosów, które pachną
nieziemsko, roztaczając wokół woń miłości i zapomnienia.
Włosy tworzą niesamowity kobierzec, miękki i wygodny niczym najprzedniejsze łoże.

Wtedy daje się słyszeć cichutki śpiew, którego chłopak nie
pomyliłby z niczym innym. Jego ukochana ma iście anielski
głos. Choć śpiewa cicho, głos wabi go i mami.
BG współodczuwa ogromną, niemal bolesną ekscytację
młodzieńca, potrafi też mniej więcej zrozumieć jej uczuciowo-erotyczne źródło. Nie zna jednak powyżej przytoczonej historii, po prostu słyszy głos, na który ciało młodzieńca reaguje
dziką euforią połączoną ze szczyptą strachu.

Całości dopełnia pojawienie się nagle najukochańszej
i najbardziej oczekiwanej okrągłej buzi młodej dziewczyny,
na widok której do oczu chłopaka napływają łzy szczęścia
i wzruszenia.

Gdy pójdzie za zasłyszanym głosem dociera aż do ściany
uśpionego domu. Emocje chłopaka – strach i podniecenie – są
tak silne, że aż nogi mu dygocą. Tymczasem na chwilę, która
wydaje się być wiecznością, melodia milknie i nie dzieje się nic.

BG zostaje wyrwany z tej wizji w chwili, gdy usta młodych
spotykają się. Euforia wywołana tym spotkaniem jednak jeszcze długo błąka się po jego umyśle, niczym wspomnienie najmilszych chwil z jego własnej młodości. Ostatnie co rejestruje
to świetlisty rozbłysk włosów dziewczyny, które wydają się
emanować ciepłem i czystą energią niewinnej miłości.

Potem, niczym w czarodziejskim śnie, z wysokiego okienka
stryszku nad domem zsuwa się niesamowicie długi, gruby
kosmyk włosów, który pełznie po ścianie jak żywy. Wydaje się,
że od jasnych loków odbija się światło wysoko dziś stojącego
Morrslieba, co czyni scenę jeszcze bardziej niesamowitą.

PRELUDIUM DO SCENY II:
NARESZCIE ONA

Chłopak nie może nabrać oddechu, gdy włosy dotykają
delikatnie jego dłoni. Poznaje ich ukochaną pieszczotę, teraz
jest pewien, że to piękne, złote włosy jego ukochanej.

BG obserwują sytuację z zewnątrz, bez przyjmowania konkretnej roli. Widzą młodzieńca, który - w środku nocy - rzuca
malutkie kamyczki w okienko na strychu jakiegoś domu. Po
chwili z góry zsuwa się po ścianie niewiarygodnie długi, lekko lśniący w świetle księżyca pukiel włosów, który podnosi
chłopaka w górę do okna, po krótkiej chwili wciągając go do
wewnątrz.

Sytuacja jest tak oderwana od rzeczywistości i na swój
sposób wspaniała, że trudno odwrócić wzrok od wspaniałego
majestatu pełzającego kłębu lśniących loków, który, niczym
przymilna dłoń, zaczyna owijać się wokół nogi chłopca…
Jeśli BG chce może spróbować uciekać czy podjąć jakieś
inne działanie, choć raczej będzie to daremne. Hasi nie ma
żadnej broni, jego ruchy są też silnie spowolnione jakby
roztoczonym wokół czarem. Jeśli zerwie się do biegu, włosy
gwałtownie stężeją i powstrzymają go, owijając w stalowym
uścisku, który jednak nie czyni mu najmniejszej krzywdy, idealnie skalując nacisk.

Naraz cała scena zamiera w bezruchu, ale wytężając wzrok
BG zauważają, że coś się porusza. Jakaś szczupła, lekko kulejąca, ale prawdopodobnie uzbrojona postać podchodzi do
miejsca, gdzie przed chwilą stał młodzian i zadziera do góry
głowę, pocierając brodę. W świetle księżyca przez chwilę uwidacznia się twarz postaci, która zdaje się być młodą kobietą
o regularnych rysach.
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SCENA II: NIE DZIELMY
WŁOSA NA CZWORO

Zanim BG dochodzi do siebie, wszystkie włosy znikają
z podłogi, odsłaniając drewnianą posadzkę. Robi się całkowicie ciemno, z jakiegoś powodu nie wpada już do środka
światło księżyców. W tej sytuacji BG jako Eliza, może zapalić
posiadaną latarnię. Gdy to zrobi, jej oczom ukaże się przerażający widok.

Aktorzy: BG jako Eliza
Nasz heros ląduje w świadomości kobiety w bardzo specyficznym momencie. Właśnie zaciąga ona w krzaki ciało młodzieńca, którego BG widzieli w poprzedniej wizji. Młodzian
jest dość ciężki i ma rozbitą, zakrwawioną głowę. Ciągnąca
go kobieta (a więc i BG) odczuwa wyraźny, rwący ból w ręce,
którą ma na temblaku. Utyka także lekko na jedną nogę. Do
pasa ma przytroczoną latarnię, która obija się o biodro z każdym krokiem. Za pasem ma pałkę i miecz.

Jeśli tego nie zrobi, jakikolwiek opór będzie wykonywany
z modyfikatorem -20, co właściwie pozbawi łowczynię możliwości efektywnej obrony.
Po zapaleniu światła okazuje się, że włosy zniknęły
z podłogi, za to wiją się wszędzie indziej, na ścianach pomieszczenia oraz pod sufitem. Zatkały też szczelnie okna
i drzwi, tak, że trudno określić, czy jest jakieś wyjście z tego
pomieszczenia. Nie widać żadnej postaci, jedynie kłębiące
się i zdające się nawarstwiać miliony długich na dziesiątki
metrów kłaków.

BG, zależnie od podjętych akcji, może tu uzyskać dwie
istotne informacje. Po pierwsze, jeśli pochyli się nad ciałem
i sprawdzi puls lub oddech, stwierdzi, że chłopak żyje, jest
tylko ogłuszony.

Wydaje się, że kosmyki wiją się jak setki węży, jakby cały
pokój żył jakimś niepokojącym życiem, co potęguje jeszcze
pełgająca natura płomienia latarni, która oświetla salę.

Druga rzecz to faza Mannslieba. Wprawny obserwator
może po niej poznać, że sytuacja ma miejsce dzień po załączonym powyżej preludium.

Twój wzrok przykuwa jakiś specyficzny ruch w kącie
sufitu. Jest to kłębiąca się masa włosów, która tworzy tam
coś na kształt wiru z kudłów. Gdy przysuwasz tam latarnię, ku swojemu przerażeniu dostrzegasz dwoje wściekle
patrzących, ludzkich oczu. Zanim udaje ci się zareagować,
dziesiątki długich, mięsistych macek złotych loków wystrzeliwują w twoją stronę usiłując odebrać ci broń i obezwładnić cię.

Gdy BG włącza się w sytuację, ciało jest już ukryte, a zdenerwowanie i ekscytacja świadczą o tym, że Eliza najwyraźniej
planowała rzucić kamykami w okienko i sprawić niespodziankę czemukolwiek, co czai się na górze.
Gdyby gracze nie chcieli podłapać takiego rozwiązania,
niecierpliwe loki mogą same spłynąć na dół, w oczekiwaniu na
spóźniającego się kochanka.

BG może próbować się bronić, jednak zapewne będzie to
silnie utrudnione, gdyż Ropuszka to straszliwy przeciwnik,
szczególnie dla pojedynczego herosa.

Jeśli nawet wtedy BG nie będą chcieli skorzystać z „włosowej windy”, kosmyki z jakiegoś powodu nagle ożyją i rozpełzną się po ogrodzie, chwytając łowczynię.

Można spróbować ucieczki - jeśli BG wykona udany test
Spostrzegawczości -10, zauważy miejsce, w którym znajduje się
okno. Jeśli uda mu się przetrwać pierwszy atak, może spróbować przeciąć znajdujące się tam włosy i wyskoczyć.

Preferowane byłoby, gdyby wszystko poszło „po bajkowemu”
– choć BG mają oczywiście wolny wybór, można zaznaczyć,
że wstrzymywanie historii, która już się wydarzyła tylko po to,
żeby coś udowodnić, wydaje się po prostu stawaniem w poprzek dobrej zabawie. Gdy gracze będą odgrywać SWOJE
postacie wolność wyboru wydaje się mieć większy sens niż
w sytuacji takiej jak ta.

Ta scena nie może skończyć się niczym dobrym dla Elizy,
nawet jeśli BG będzie bardzo się starał. Może spaść z okna, co
spowoduje utratę przytomności lub dać się rozbroić i opleść
włosom Ropuszki, które wyduszą całe życie z łowczyni.
Ostatnią rzeczą, jaką zobaczy BG oczami Elizy (jeśli nie wyskoczy przez okno), będzie gwałtowne wpadnięcie na strych
mężczyzny, w którym heros rozpozna sołtysa. Zacznie on
wołać coś do córki i ciągnąć oplatające się wokół szyi łowczyni
włosy. Potem zapadnie ciemność.

Jeśli uznacie, że ten tryb jest zbyt konfliktowy, możesz po
prostu opowiedzieć im o dalszych wydarzeniach w formie
bajki właśnie, uznając, że niewątpliwie w naturze Elizy jest
przede wszystkim ciekawość i brawura, dlatego nie przegapi
takiej okazji i dostanie się na górę, choćby nie wiem co.

Sama konfrontacja z Ropuszką w tych warunkach powinna
uświadomić BG, że to bardzo silny przeciwnik i zniechęcić
drużynę do poszukiwania konfrontacyjnych rozwiązań konfliktu, kiedy ci już wrócą do swoich ciał.

Jeśli chodzi o sam wjazd na strych, wszystko odbywa się tak
samo, aż do momentu pojawienia się wewnątrz pokoju Ropuszki.
W momencie, gdy Eliza tam trafia, nagle poświata otaczająca
włosy gaśnie, a łowczyni opada na podłogę, boleśnie tłukąc łokcie,
co jest szczególnie bolesne w przypadku uderzenia w ranną rękę.
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GWAŁTOWNE PRZEBUDZENIE

Samej Ropuszce można przemówić do rozsądku, choć może
być to trudne. Po spotkaniu z Elizą nie ma zaufania do ludzi.
W dogadaniu się z dziewczyną może pomóc Hasi.

BG zostają obudzeni przez swego gospodarza (jeśli nadal
sypiają w strażnicy, będzie to Bert). Powie on, że bardzo się
miotali i krzyczeli coś przez sen, dlatego postanowił przerwać
ich męki. Jest wczesny ranek. BG mogą myśleć, że nie dośnili
całego snu i być może pozostały jakieś tajemnice do odsłonięcia, nie są jednak w stanie znów zasnąć, po prostu nie chce
im się już spać. Mają jednak kilka danych, które pozwolą im
ewentualnie podjąć jakieś akcje.

Oczywiście zaatakowana dziewczyna będzie się bronić
z całą swoją mocą. BG mogą też spróbować jakiegoś fortelu,
np. odciągnąć jej uwagę za pomocą chłopaka i spróbować
skrytobójczo uśmiercić Ropuszkę. Jest to najłatwiejszy sposób
na zgładzenie tej nieszczęsnej istoty. Nie jest to oczywiście
konieczne, jak wiele z innych wyborów, przed którymi na tym
etapie przygody staną herosi.

ZNALEŹĆ CHŁOPAKA

UWOLNIENIE ELIZY

BG mogą pójść poszukać chłopaka. Jeśli opiszą go, natychmiast zostaną skierowani do Rolfa Heynera, bimbrownika.
Hasi jest jego synem. Matka umarła kilka lat temu.

Jakkolwiek się to stanie, najpewniej uda się BG odnaleźć łowczynię. Przez ostatnie trzy tygodnie przebywała ona w piwnicy, co znacząco odbiło się na jej kondycji. Jej rany były co
prawda opatrywane, otrzymywała także jedzenie i wodę, ale
była związana i zakneblowana, dlatego na początku trudno jej
będzie dojść do siebie.

Jeśli skonfrontują się z młodzieńcem, będzie widać, że ma
jeszcze guza i usiłuje kłamać skąd ten wziął się na jego głowie,
ale ostatecznie łatwo przemówić mu do rozsądku.

Po uwolnieniu kobieta jest w stanie lekkiej katatonii. Nie
widać, aby była ranna, nie ma też śladów złego traktowania,
jednak kontakt z nią jest bardzo ograniczony. Potrzebuje kilku
godzin odpoczynku, żeby przyzwyczaić się do światła dnia.
Ten stan jest także spowodowany załamaniem psychicznym.

Jego ojciec nie będzie się wtrącał, uważa, że syn jest już dorosły i sam decyduje za siebie. Jeśli sprowadził na siebie kłopoty nie będzie go bronił, to surowy człowiek. Powie jedynie,
że „to dobry chłopak, ale głupi jak but”.
Hasi będzie współpracował, w każdym zakresie, jeśli to tylko będzie dawało szansę na pomoc Ropuszce.

Eliza ciągle nie może się pogodzić z sytuacją. Przede
wszystkim ucierpiała jej duma, ale stało się też coś jeszcze
gorszego. Okazuje się bowiem, że łowczyni sama zmutowała
wskutek picia miejscowej wody. Z tyłu jej głowy wyrasta teraz
oko, które łatwo ukryć pod włosami, jeśli trzyma je zamknięte,
jednak stanowi poważny problem, przede wszystkim dla jej
dalszej kariery w zawodzie łowczyni czarownic.

DO SOŁTYSA
Spotkanie z sołtysem będzie w tej sytuacji nieuniknione.
Generalnie sołtys chętnie przyjmie BG, a gdy zacznie się robić nieprzyjemnie, szybko się ugnie. Prawda jest taka, że nie
ma już dużego pola manewru.

Jeśli BG dokładnie nie obejrzą Elizy (a będzie próbowała
im to uniemożliwić), nie będą w stanie dostrzec jej mutacji.
Na razie łowczyni nie będzie w stanie podjąć rozmowy o tym,
co robić dalej. Widać, że jest w ciężkim stanie psychofizycznym i potrzebuje czasu na dojście do siebie. Obecnie nawet
ciężko zamienić z nią kilka słów.

Już od dawna sprawy wymknęły się spod jego kontroli. Od
trzech tygodni trzyma w piwnicy łowczynię czarownic. Nie
śmie jej zabić i traktuje ją nieźle, ale nie wie, co właściwie
jeszcze mógłby w tej sprawie zrobić. Chce przede wszystkim
chronić swoją córkę, ale także pozostałych mieszkańców
Spiltezenschloss. Jeśli BG zaoferują jakąkolwiek pomoc w tej
sprawie, chętnie zaprowadzi ich do Elizy.

Tymczasowo chętnie przejdzie pod kuratelę BG i będzie
chciała, aby to oni zadbali o jej bezpieczeństwo. Nie chce mieć
nic wspólnego z sołtysem i jego rodziną. W ogóle będzie unikać jakichkolwiek rozmów z mieszkańcami Spiltzenschloss,
zresztą ze wzajemnością.

KONFRONTACJA Z ROPUSZKĄ
Jeśli BG zdecydują się na jakąś formę walki z Ropuszką,
oczywiście mogą do niej doprowadzić. Dziewczyna zapewne
będzie silnym przeciwnikiem, ale może ulec całej drużynie.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że zarówno sołtys, jak i sołtysowa, będą próbowali odwieść herosów od takiego rozwiązania. Choć sami nie będą w stanie przeciwstawić się skutecznie
uzbrojonej grupie, zaatakowani będą stawiać opór.

JEST JAKOŚ INACZEJ
Zanim przejdziecie do dalszej części przygody upewnij się, że
BG będą na to gotowi. Mają teraz chwilę na to, aby dowiedzieć
się więcej o sytuacji we wsi. Karty zostają odkryte, drużyna zaczyna dostrzegać więcej szczegółów, które wcześniej jej umykały.
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Wieś okazuje się znacznie bardziej ludna niż początkowo się
wydawało, ale poukrywani do tej pory mieszkańcy okazują się być
osobami, które trapią przeróżne mutacje. Jest mężczyzna-drwal,
który ma cztery ręce, starsza kobieta, której oczy stały się podobne do oczu węża, noworodek, który ma błonę między palcami
i potrafi pływać w pobliskim stawie z niesamowitą sprawnością
i szybkością. Ci wszyscy ludzie funkcjonowali ukryci tuż poza
granicą percepcji BG, ale teraz ich obecność staje się coraz bardziej widoczna i w pewnym sensie – powszechna.

rzem. Nawiedzi ich tak jak poprzednio w snach. Jego wygląd,
zależy od dotychczasowych akcji herosów:
-czy uratowali Almę?
-czy uratowali Jensa i Margaret?
-czy udało im się zapobiec rozlewowi krwi Ropuszki i jej rodziny?
-czy są przychylni i pomocni wieśniakom?
-czy do tej pory nie zabili żadnej istoty w Spiltzenschloss?
Liczba odpowiedzi twierdzących na powyższe pytania:

Oczywiście herosi mogą zdecydować, że tylko krew i pożoga
naprawi sytuację, jednak więź pomiędzy mieszkańcami i poczucie
wspólnoty w niedoli wydaje się na tyle oczywiste, że wieśniacy są
bierni tylko dopóki żaden z nich nie zostanie zaatakowany. Gdyby zaś tak się stało, BG będą sami pośród dziesiątek wrogów.

- 5 - Bajarz wygląda na zatroskanego, ale w jakimś sensie
wzmocnionego. Mówi pełnym nadziei, śmiałym głosem: „Dziękuję wam za wszystko. Przywróciliście mi wiarę w ludzi. Czuję,
że możemy znaleźć sposób, aby uleczyć te ziemie. Do tego
czasu proszę was, abyście tak jak teraz chronili ludność mojej
wioski. Ich krew jest bezcenna, gdy ktoś ją przelewa, moja moc
słabnie. Czuję, że wszystko się rozstrzygnie bardzo niedługo.”

Między nimi, a mieszkańcami może dojść do dwuznacznej
sytuacji, w zależności od tego, czy BG będą wrogo nastawieni
do wieśniaków. Z jednej strony wszyscy boją się uzbrojonych
i potężnych BG. Z drugiej strony herosi poznali wszystkie ich
sekrety i tylko trwałe ich usunięcie byłoby gwarancją bezpieczeństwa dla Spiltzenschloss. To, w którą stronę skłania się
opinia publiczna zależy od dotychczasowych działań BG.

Jego kontrola nad istotami zza zasłony została wzmocniona
przez działania BG. Dzięki temu Licznik Zguby wynosi 8. Po
wygłoszeniu powyższej kwestii, przejdź do ustępu „Ostatnie
wspomnienia Bajarza”.

Jedno jest pewne – nikt nie jest w stanie zakwestionować
wiodącej roli herosów. Wszyscy widzą jak na dłoni, że w ten czy
inny sposób, to od nich zależy los wsi i życie jej mieszkańców.

- 3-4 - Bajarz wygląda na rozbitego i zmęczonego, jak człowiek chory lub rozproszony jakimiś innymi sprawami. Zdaje się
gorączkować i pocić, z trudem formułuje zdania. „Dziękuję za
pomoc… One czają się tuż-tuż… Nie wiem jak długo je powstrzymam… Chrońcie mieszkańców, to da mi czas i siłę.”

AKT III
ŚWIATA KONIEC
(czyli rzecz o losach
zatraconych)

Jego kontrola nad istotami zza zasłony jest nadszarpnięta,
ale póki co stabilna, dopóki skupia na tej sprawie większość
swojej uwagi. Jego Licznik Zguby wynosi 5. Następnie opowie
BG, jak doszło do tej sytuacji - przejdź do ustępu „Ostatnie
wspomnienia Bajarza”.
- Mniej niż 3 - Bajarz pojawia się, ale wygląda jak żywy
trup. Widać, że coś go trapi. Ma pusty, niewidzący wzrok.
Gdy wreszcie udaje mu się przemówić BG zauważą, że z jego
ust, na równi ze słowami sączy się woda. Mężczyzna dławi
się nią, gdy mówi: „To wszystko… nie tak… nie dam rady…
ich… powstrzymać…” – zatrzymuje się na chwilę, by obficie zwymiotować przezroczystym płynem, który wylewa się
z niego w niewiarygodnych ilościach. Gdy znów się odzywa,
jest to niemal bezgłośne rzężenie: „Pomóżcie mi… oni idą…
na drugą stronę wody… ghhblll…” – zachłystuje się gwałtownie i znika, a was budzi dochodzący gdzieś spoza bariery snu
okrzyk przerażenia!

NIEWIDZIALNA WALKA
W czasie, gdy BG zbierają siły, istoty nie z tego świata chcą
się przedrzeć do Spiltzenschlossen, wiedzione zapachem
świeżej krwi. Powstrzymuje ich jedynie moc i skupiona wola
Bajarza.
Każdy zabity mieszkaniec sprawia, że moc Jolfura spada.
Ich liczba, która ostatecznie uniemożliwi mu obronę wioski,
jest nazwana Licznikiem Zguby. Jeśli zginie ich odpowiednio
wielu, demony staną się zbyt silne i zaczną jeden po drugim
przechodzić do wioski, wyłażąc ze studni co 1k10 rund.

Choć po chwili Bajarz odzyskuje kontrolę, jego bariera
przepuszcza intruza. Do uszu BG dobiega wrzask przerażenia
– do wioski przedarł się Krwiopuszcz Khorne’a, który właśnie
rozpoczyna swój morderczy taniec! Licznik Zguby Bajarza
w tym przypadku wynosi 5, jednak Krwiopuszcz może go
obniżyć już za kilka chwil.

SPOTKANIE Z BAJARZEM
Najbliższej nocy, niedługo przed tym, gdy Eliza zechce porozmawiać z herosami, BG znów będą mieli spotkanie z Baja-
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Niestety, taki obrót sytuacji oznacza, że BG nie otrzymają
na razie podpowiedzi od Bajarza i będą musieli radzić sobie
sami, być może łącząc fakty, że demon najwyraźniej pojawił
się w okolicach studni i był mokry od wody.

Teraz sam nie wiem, gdzie ani czym jestem. Wiem tylko,
że mam moc, która przenika wszystko wokół, czuję się częścią wszystkich mieszkających w tej wsi, nawet was. Chcę
wykorzystać tę moc, aby chronić Schpiltzenschloss, jednak
nie zawsze potrafię zapobiec zmianom ich ciał. Próbuję, ale
z czasem wszystkich dopada to przekleństwo…

WILK WŚRÓD OWIEC

Czuję też, że pojawiły się mroczne siły, demony, które chcą
się wedrzeć do wsi, wykorzystują każdą chwilę mojej nieuwagi, aby przysuwać się bliżej i bliżej. Nie wiem, jak długo
mogę je powstrzymywać.

Pojedynczy krwiopuszcz rzuca się na wszystko, co się rusza.
Spostrzegawczy BG mogą zauważyć, że ocieka wodą. Jest przerażający i bardzo szybki. Jego lśniące ciało porusza się jak sprężyna, zadając rany na prawo i lewo. W każdej rundzie, podczas
której BG nie walczą z demonem (w zależności od szybkości
działań dojście do niego zajmie im 2-4 rundy), rzuć k10:

1k10
1-4
5-6
7-8
9-10

Proszę, pomóżcie mi uratować mieszkańców wsi! Niezależnie od swych splugawionych ciał, mają oni czyste dusze...
Uwierzcie mi, widzę je na wskroś. W was też widzę tę siłę,
której potrzebujemy, aby stawić czoło złu.”

Efekt
Nikt nie ucierpiał
Rani 1 wieśniaka
Rani 2 wieśniaków
Zabija 1 wieśniaka

BG mogą spróbować zdobyć więcej informacji od Bajarza, jednak nie jest on świadom większej ilości faktów. Odkąd wylądował w studni, widzi świat w zupełnie inny sposób, który potrafi opisać jedynie za pomocą baśni, takich
jak te, które już widzieli herosi. Nie widzi związków przyczynowo- skutkowych, nie rozumie, że jest nieumarłym,
przyssanym do spaczenia ciałem, leżącym na dnie studni.

Krwiopuszcz, gdy zobaczy godnych siebie przeciwników, takich jak BG, z dzikim rykiem ruszy na nich wymachując swoim
straszliwym, zakrzywionym ostrzem. Gdy zostanie pokonany,
znika w kłębie smrodliwego dymu. Połowa rannych mieszkańców (zaokrąglając w górę) umrze w ciągu kilku minut, chyba, że
herosi udzielą im pomocy medycznej. Pozostali wyliżą się z tego.

NURKOWANIE W MISCE
WODY
Tego ranka, gdy najbardziej dociekliwy BG będzie mył twarz, zanurzając ją w misce pełnej wody, nagle dozna zadziwiającej wizji.

OSTATNIE WSPOMNIENIA
BAJARZA

Wiedziony niezrozumiałym odruchem w momencie, gdy zanurzasz twarz w misce z wodą, otwierasz oczy.
W okamgnieniu czujesz szczypanie, a wzrok nie ma żadnego
punktu zaczepienia, ale po chwili wydaje ci się, że widzisz coś
głębiej, poniżej. Choć twoje ciało nie porusza się, twój umysł
zaczyna płynąć głębiej i głębiej - w wąską, okrągłą otchłań
pełną niezmąconej wody. Przestrzeń jest tu bardzo ograniczona, gładkie ściany pną się z góry na dół jak w studni. Zaczynasz czuć, że brakuje ci powietrza, jeśli zejdziesz niżej, nie
zdołasz już wypłynąć. Ale widzisz, że coś tam jest…

Bajarz uznaje wreszcie, że to dobry moment, aby wyjawić BG
to, co sam wie o całej sytuacji.
„Zaczęło się to wszystko wraz z przybyciem do naszej wsi
grupy ludzi. Nie potrafię teraz określić, kiedy to było. Moje
wspomnienia, to teraz coś, co funkcjonuje w innym świecie
niż ten, w którym jestem.
Ludzie ci byli zmęczeni, ciągnął się za nimi swąd strachu.
Przyjąłem ich pod swój dach, ich przywódca powiedział, że
ma na imię Erich. Była też z nim jakaś kobieta i dwóch parobków. Nie byli zbyt towarzyscy, ale mieli sporo pieniędzy.

BG może zdecydować, czy „płynie” głębiej czy chce się
wynurzyć. Jeśli popłynie, jego postać zaczyna się topić! Traci
1 punkt Żywotności w miejscu, gdzie zostało to zaznaczone w tekście. W każdym z tych miejsc, BG jeśli chce, może
wynurzyć się natychmiast, przerywając wizję i nie doznając
dalszych obrażeń.

Pewnej nocy obudziło mnie szuranie w pokoju gościnnym.
Zauważyłem, że moi goście planują odejść w środku nocy.
Wtedy zobaczyłem, że mają ze sobą tę skrzynkę, poczułem, że
jest w niej coś strasznego, ale też przyciągającego.

Niemal niemożliwym wysiłkiem woli, odrzucając potrzebę
zaczerpnięcia powietrza schodzisz na sam dół, aż do mrocznego blasku, który odcina się na tle potwornego mroku tego
piekielnego, nieskończenie głębokiego otworu.

Wykradłem się za nimi i wtedy zrozumiałem, że zmierzają do naszej studni. Czułem, że zaraz stanie się coś bardzo,
bardzo złego, dlatego wyszedłem z cienia i chciałem ich powstrzymać. To ostatnie co pamiętam z tamtego życia.
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(-1 Żyw)

zniszczyć Spiltzenschloss wraz z jej mieszkańcami. Miejsce
to jest złem, z którym muszą się rozprawić ogniem i mieczem. Jednocześnie uważa, że najłatwiej będzie to zrobić
podpalając całą wieś.

Widzisz, że leży tu ciało, które kurczowo trzyma przyciśniętą do piersi skrzynkę. Nagle zaczynasz coś słyszeć, coś jakby
skrobanie… Dobiega zewsząd, jakby zza ścian studni, zza
osłony twojej głowy…

W jej oczach połyskuje chłodna determinacja, jednak jest to
tylko gra. W rzeczywistości kobieta jest pełna wahania. Jeśli
BG spróbują wyperswadować jej to rozwiązanie, Eliza z uwagą wysłucha ich racji. Nie uważa, że zabicie (i to w tak przebiegły sposób) ludzi, którzy ją ugościli jest właściwe, jednak
traktuje to jak mniejsze zło.

(-1 Żyw)
Chwytasz zwłoki za ramię i w tym momencie to one odwracają się do ciebie pokazując swoje oblicze. Otwierasz oczy
i usta ze zdumienia, woda wypełnia twoje płuca bólem, który
zabija.

Jeśli herosi będą potrafili uargumentować inny plan, łowczyni może go przyjąć. Wszystko zależy od tego czy będzie on
przekonujący. Ponadto kobieta zdaje sobie sprawę, że potrzebuje BG, a oni potrzebują jej. Bierze ich za najemników, ale
jednocześnie pamięta, że uratowali jej życie.

(-1 Żyw)
„To Bajarz!” – wrzeszczy twoje ciało, gdy towarzysze wyjmują twoją głowę z balii.

Jeśli BG postanowią podpalić wieś, już po zapaleniu pierwszego budynku nastąpi atak zwierzoludzi – patrz niżej.

TA ZNIEWAGA KRWI WYMAGA

Jeśli Elizie nie uda się przekonać herosów, a oni nie przekonają jej, pójdzie dokonać aktów podpalenia na własną rękę,
potajemnie. Może jej to zresztą ujść na sucho, bowiem tej
samej nocy następuje…

Wkrótce potem Eliza dochodzi do siebie i bierze BG na
bok na dyskretną rozmowę. Wygląda na odmienioną, jakby
postanowiła coś ważnego. Kobieta prosi BG, aby pomogli jej

ATAK ZWIERZOLUDZI
Tak się składa, że od dłuższego czasu do ataku na wieś czai
się duża banda zwierzoludzi pod przywództwem niejakiego
Gora-Asimowa. Napadną oni na Spiltzenschloss dokładnie
w momencie, gdy będą się miały rozstrzygnąć losy sioła, dodając swoje 3 pensy do panującego tu chaosu. Zwierzoludzi jest
kilkudziesięciu. Mają duże trudności z forsowaniem żywopłotu, dlatego pojawiają się we wsi w niewielkich grupkach po
3-4 stwory.
W tym momencie poproś, aby herosi powiedzieli, na
czym się skupiają, np. na ochronie ludności, walce z wrogami, organizowaniem i dowodzeniem obroną wieśniaków, gaszeniem pożarów, chronieniem własnej skóry itp.
Niech każdy indywidualnie zadecyduje o priorytetach,
jakie mu przyświecają, co pozwoli tobie zaaranżować
sytuacje zgodnie z tymi deklaracjami: daj przeciwników
tym, którzy chcą walczyć, pacjentów tym, którzy chcą leczyć i grupkę wrogów przeszukującą kryjówkę tym, którzy
chcą się chować.
W wiosce narasta chaos. Zaczynają płonąć domostwa,
a ogień - być może za sprawą BG - rozprzestrzenia się bardzo szybko. Do tego możliwym jest, że już wkrótce ze studni
zaczną wychodzić Krwiopuszcze, gdyż w takich warunkach
z pewnością łatwo będzie, aby Bajarz przekroczył limit Licznika Zguby.
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EPILOG

Można roboczo założyć, że Licznik Zguby przesuwa się
o (liczba graczy-1) w każdej rundzie, przy czym każda udana
akcja BG zmniejsza go o 1 (do minimum 0).

Kluczem do rozwiązania sytuacji jest wyłowienie spaczenia,
a więc i ciała Bajarza, ze studni. Jeśli to nastąpi, woda przestanie mieć mutujące właściwości, żywopłot opadnie i zgnije
w ciągu kilku dni. Zdziczała okolica da się z czasem okiełznać,
ale mieszkańcy, którzy doświadczyli mutacji pozostaną z nimi
już na zawsze.

Za akcję uznajemy tutaj zbiór czynności, które mają doprowadzić do pokonania przeszkody, np. BG przytrzymuje
walący się strop pobliskiej chaty, aby uwięziony tam pięciolatek mógł uciec. Jeśli zawiedzie, chłopiec ginie (-1 na Liczniku
Zagłady wsi). Tymczasem drugi BG właśnie zostaje powalony
w walce przez zwierzoczłeka, a ów zamiast dobić herosa, idzie
rzezać niewinnych (-1 na Liczniku Zagłady wsi). W ten sposób BG mają wpływ na sytuację, ale nie musimy indywidualnie „sterować” każdym wrogiem.

Ciała Jolfura nie da się już oddzielić od spaczenia, jest z nim
trwale stopiony. Po wydostaniu go na powierzchnię, mężczyzna wyda swoje ostatnie tchnienie i na zawsze odejdzie w niebyt. Przyrośnięta do zwłok skrzynka nadal stanowi pewną
ochronę, dlatego BG nie muszą obawiać się mutacji podczas
obcowania z nią, o ile będą ostrożni. Widzą, że w środku jest
dziwny, emanujący mrocznym blaskiem kamień. Gdy długo
się na niego patrzy, zaczyna boleć głowa.

Jest jeszcze jedna istotna kwestia, którą herosi powinni
brać pod uwagę podczas planowania starcia – Eliza wdaje się
w walkę z wielką zapamiętałością, niemal samobójczo szafując swoim życiem. Powodem takiego zachowania kobiety jest
fakt, że nie chce żyć jako mutantka. Jednym z ważniejszych
zadań, które postawi sobie któryś z BG, może być misja zachowania łowczyni przy życiu.

Po wydobyciu skrzynki z wody i tym samym śmierci Bajarza, demony nie mają już możliwości przeniknięcia do naszego świata, także niezwykła emanacja przywołująca zmutowane
stwory z okolic niemal zanika, co rozwiązuje większość problemów Spiltzenschloss.

UCIĄĆ GŁOWĘ

Jeśli drużyna spali zwłoki Jolfura Iathe, kamienie, które
były w niego wrośnięte, po prostu znikną - nie będzie ich na
pogorzelisku. Ciało także całkowicie zamieni się w proch, nie
pozostanie dosłownie nic.

Aby zakończyć inwazję zwierzoludzi za pomocą własnych
akcji, BG mogą odszukać i zabić przywódcę stada. Łatwo go
znaleźć, bo jest sporo większy od pozostałych. Jest też możliwość, że Gor-Asimow sam do nich przyjdzie.

Jeśli zakopią zwłoki w ziemi, po kilku tygodniach mogiła
zapadnie się do wewnątrz. Nikt nie będzie w stanie stwierdzić
tego na pewno, ale będzie to wyglądało na jakiś dziwny podkop - jednakże niemożliwym stanie się wyśledzenie, dokąd ów
tunel prowadzi.

Starcie z przywódcą stada i jego przybocznymi może być
trudne, dlatego nie wahaj się przerwać akcji, jeśli sytuacja
nie będzie toczyć się po myśli BG (patrz „Punkt kulminacyjny”).
Jeśli herosi pokonają Gora-Asimowa, pozostali zwierzoludzie zaczną mniej przypominać ludzi, a bardziej zwierzęta
i w popłochu, na czworaka rozbiegną się i uciekną. Bitwa
z dzikimi jest wygrana, ale płomienie biją tak wysoko w niebo,
że ich okiełznanie będzie niemożliwe.

Jeśli pochowa się ciało w obecności kapłana Morra, pomoże
on dobrać odpowiednie materiały, tak aby mauzoleum było
bezpieczne i szczelne. Jeśli BG tak bardzo zaangażują się w tę
sprawę, dołożą sił i środków (kosztuje to nie mniej niż 2 zk),
powinni zostać nagrodzeni Punktem Przeznaczenia.

WODOTRYSKI

Jeśli herosi zdołają ochronić Elizę przed nią samą, kobieta
pogodzi się z losem i postanowi żyć ukrywając swoją mutację.
Wróci w towarzystwie BG do ojca, któremu oznajmi, że oto
porzuca awanturniczy tryb życia na rzecz ksiąg i rachunków.
Kupiec zaś nie będzie w stanie opanować radości i czym prędzej wypłaci herosom sowitą premię, w przypływie szaleństwa
podwajając ustaloną stawkę.

Gdy wydaje się, że już nic nie uratuje płonącego Spiltzenschloss, dzieje się coś niesamowitego. Ze studni wylatuje gejzer wody, który spada dokładnie tam, gdzie szaleje największy
ogień. Punkty zapalne z sykiem gasną jeden po drugim, a całą
wieś pokrywa gęsty, jasnoszary opar. Gdy dym opada, sytuacja
pożarowa daje się szybko opanować.
BG zauważają przy tym, że nadwyżki wody zdają się spełzać po
ulicach i przelewają się z powrotem do studni. Jest to bardzo niepokojący widok, nawet pomimo sprzyjających okoliczności.
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WYSTĄPILI

Karlfranc

Pies-weteran

Jolfur Iathe vel Bajarz

Karlfranc to szaro-bury kundel wielkości dużego kota. Ma
puchatą mordkę o paciorkowatych, czarnych oczkach, z których jedno stracił i teraz ma w tym miejscu gustowną opaskę,
podobną do tych, jakie noszą piraci. Nie jest to pies bojowy,
ale ma krótkie, bardzo silne łapy i jest nieustraszony, co już
nieraz sprawiło, że zaskakiwał wrogów. Jest bardzo głośny
i czujny. Trudno zdobyć jego względy, kilka smakołyków nie
wystarczy. Bert ma go od szczenięcia – Karlfranc to jego wierny towarzysz.

Nieumarły minstrel

Mężczyzna w obecnej formie występuje tylko jako zjawa.
Jest młody, trochę otyły, ma ostre rysy i nieco drapieżną
twarz. Długie, ciemne włosy sięgają ramion. Gładko przycięta bródka bez wąsów przywodzi na myśl estalijskiego
szlachcica. Ubrany jest w czarną tunikę z nieokreślonej
tkaniny.
Bajarz nie posiada charakterystyk, gdyż nie jest już fizycznie
obecny w świecie gry.

Sz WW US

4

Eliza Kepf

4
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I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Sz WW US
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Milicjant-weteran

S
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I

Zw Zr Int SW Ogd Żw
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Babka Netter

Skazana na pożarcie babka

Bert to mężczyzna w średnim wieku. Nosi proste, nieco
toporne, ale praktyczne ubrania. Spod skórzanego czepca
wystaje szopa jasnych włosów, widać też, że nie golił się od
wielu dni. Choć wygląda niechlujnie, ma w oczach jakąś
czujność, która sugeruje, aby go nie lekceważyć. Do pasa ma
przytroczony miecz. Jest to człowiek wylewny, ze skłonnością
do picia. Wbrew pozorom jego trening bojowy nie jest jedynie
teoretyczny.

4

19 19 19 6

Cechy: Broń (ręce) +2, Magiczna chusteczka (sprawia, że wrogie
istoty nie widzą ukrywającej się dziewczynki)

Bert Stimmen

Wt

22 26 58 50 0

Alma to dziewczyna o zdrowej, chłopskiej urodzie, chuda
i żylasta. Bardzo lubi żywe kolory, szczególnie purpury. Ma
mysie włosy i wydatne usta, które często koloruje za pomocą
soku z malin. To jedyna forma próżności, na jaką sobie pozwala. Ma wyjątkowy dar zjednywania sobie ludzi, jest otwarta
i sympatyczna, a przy tym niegłupia. Kocha przyrodę.

Cechy: Broń (dobry miecz) +8, Pancerz (lekka skórznia dobrej
jakości) 1, Strzelanie (noże x4) +6 (8), Uprzedzenie (poborcy podatków, złodzieje, mutanci)

S

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Odważna wieśniaczka

49 43 40 45 48 46 39 46 44 38 20

Sz WW US

I

Alma Netter
vel Czerwona Chusteczka

Eliza ma krótko ścięte, gęste, kruczoczarne włosy, które sterczą zadziornie. Ma prosty nos i regularne rysy twarzy, brakuje
jej jednak górnej jedynki, co mocno zaburza wizerunek atrakcyjnej i wyniosłej łowczyni. Nosi się wygodnie i praktycznie.
Młoda, porywcza, skłonna do ryzyka. Nie ma w sobie bezwzględności typowej dla łowców czarownic, choć za wszelką
cenę chce ją w sobie obudzić.
S

Wt

Cechy: Broń +5, Rozmiar (Niewielki -20), Widzenie w Ciemności,
Zwierzęcy, Furia, Wyszkolony (Stróżujący)

Łowczyni wróży

Sz WW US

29 0

S

I

Babka jest stara i wysuszona, nie ma sensu opisywać jej postaci
poza charakterystykami, których będzie używał BG, który
będzie się w nią wcielał.
Sz WW US

2

Zw Zr Int SW Ogd Żw

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

16 10 13 12 24 18 22 38 39 33 8

Cechy: Broń (ręce) +1, Lęk (śmierć)

42 38 42 40 39 36 29 29 27 37 18

Cechy: Broń (wysłużony miecz) +8, Pancerz (ciężka skórznia) 1,
Strzelanie (krótki łuk) +6 (20)
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PRZEMIANA - umiejętność specjalna: Kłapaszcz może
poświęcić rundę, podczas której wszystkie jego testy wykonywane są z modyfikatorem -20, aby zmienić formę „o jeden”
w dowolną stronę – na schemacie: CZŁOWIEK / WILKOCZŁEK / WILK. Po zakończeniu każdego etapu przemiany
Kłapaszcz odzyskuje 1 Żw.

Kłapaszcz

Wiecznie głodny wilkołak
Kłapaszcz w formie ludzkiej to
mężczyzna o obezwładniającej,
dzikiej urodzie. Wyraźnie nie dba
o siebie, jest brudny i obszarpany.
Ciemne, niezwykle gęste wąsy,
broda i włosy są w nieładzie. Ma
bardzo sprawne ciało, porusza się
z nieludzką wręcz gracją i bardzo
energicznie.

Jens Platzmann

Zagubiony chłopiec
Jens to wyrostek o przyciętej na pazia blond czuprynce. Jest
bardzo podobny do siostry, ma zadarty nosek i jasne oczka.
Ubrany jest w pozdzierane, podróżne ubranie. Uwielbia zabawę w chowanego i miodowe przekąski. Bardzo tęskni za
rodzicami. Chce się opiekować siostrą.

W jego umyśle istnieje tylko
kilka ważnych dla niego słów, a jednym z nich jest „głód”.
Czuje go bez przerwy i zaspokajanie go jest sensem jego
istnienia. Niewiele jest już w nim cech ludzkich, a jeśli są, to
tylko te najgorsze. Kłapaszcz w formie wilczej wygląda jak
duży i bardzo mocno zbudowany wilk, przy czym nie da się
go pomylić ze zwykłym przedstawicielem tego gatunku. Ma
całkiem czarne i bardzo gęste futro. Jego oczy, co dziwne,
nawet w najdzikszym momencie zezwierzęcenia pozostają
w jakimś pierwiastku ludzkie, co jest wysoce niepokojące,
gdy się głęboko w nie spojrzy.

Sz WW US

3

5

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Sz WW US

3

6

5

54 0

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

52 52 55 53 0

19 20 0

Zw Zr Int SW Ogd Żw

18 29 12 20 31 36 39 28 31 31 8

Farmer to obrzydliwy, spasiony
człowiek, podobny do ogra, jednak pozbawiony jego wschodnich
rysów. Jego facjata wygląda jak
roztopiona świeczka z pięcioma
podbródkami, które tworzą na
jego szyi coś na kształt żabotu
ze skóry. Oślizgły i łysy, ubrany
w chłopskie, przyciasne ubrania,
sprawia wrażenie uwięzionego we
własnym, tłustym cielsku. Leniwy,
zaborczy mutant o bardzo wąskich

JAKO WILK:
Wt

I

Wielki, głodny mutant

Cechy: Broń +7, Furia, Niewrażliwość na Psychologię, Strach (1),
Tropiciel, Ugryzienie +5, Przemiana

S

Wt

Farmer

Zw Zr Int SW Ogd Żw

54 13 52 52 55 53 13 24 25 18 20

Sz WW US

S

Cechy: Broń (ręce) +1, Lęk (szczury), Rozmiar (Mała -10)

(potencjalnie forma, w jakiej spotkają go BG):
I

22 39 19 15 33 32 32 27 30 30 9

Margaret to blond dziewczynka z dwoma krótkimi warkoczykami spleciononymi rzemykami. Jest bardzo podobna
do brata, ma okrągłą buzię i rumiane policzki. Ubrana jest
w brudną sukienkę i fartuch. Kocha łazić po drzewach i głaskać koty. Bardzo martwi się o rodziców. Chce opiekować się
bratem.

JAKO WILKOCZŁEK
Wt

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Zagubiona dziewczynka

Cechy: Broń (ręce) +4, Tropiciel, Przemiana

S

I

Margaret Platzmann

44 33 42 42 45 43 33 29 35 33 20

Sz WW US

Wt

Cechy: Broń (ręce) +1, Lęk (pająki), Rozmiar (Mały -10)

JAKO CZŁOWIEK:
Sz WW US

S

20

Cechy: Broń +9, Czempion, Długi Krok, Furia, Niewrażliwość na
Psychologię, Pancerz (2), Tropiciel, Widzenie w Ciemności,
Zwierzęcy, Nie do Zdarcia, Strach (1), Tropiciel, Ugryzienie
+6, Przemiana
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rygodna, patrzenie na dziewczynę
w takim stanie jest trudne do pogodzenia z tym do czego nawykł
człowiek.

horyzontach myślowych. Lubi jeść, spać i odwiedzać bydło
w celach matrymonialnych.
Sz WW US

4

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

45 20 45 50 10 25 20 20 30 20 40

Włosy Anny to niezwykle potężna
siła, która działa kierowana jej podświadomością, lekko, bez skupiania
woli. Może z ich pomocą chwytać
wiele przedmiotów naraz, oplatać,
odpychać się, uderzać z niezwykłą siłą. Jedynym mankamentem jest to, że gdy są obcinane,
dziewczyna czuje silny ból.

Cechy: Broń +8, Rozmiar (Duży +10), Widzenie w Ciemności,
Żarłoczny

Szczuj

Pies-mutant
Szczuj to duży, groźnie wyglądający pies. Jest bardzo tłusty
i zupełnie łysy, ponadto ma troje oczu, przy czym trzecie znajduje się na czole zwierzęcia. Ponadto zamiast normalnych łap,
istota ta ma dziwaczne, podwójne pazury, podobne do takich
jakie ma leniwiec. Za ich pomocą potrafi się wspinać po drzewach. Leniwy, nie dający się lubić, groźny i agresywny stwór.
Ma więcej wspólnego ze zwyczajnym psem niż na pierwszy
rzut oka się wydaje.
Sz WW US

3

35 0

S

Wt

I

Zagubiona, zakochana, pełna życia, kocha śpiewać. Dziewczyna jest na swój sposób podniecona mocą, jaką posiadła, nie
do końca chciałaby na powrót stać się zwykłą dziewczyną.
Sz WW US

4

15 15 11 9

Heinrich to mężczyzna w średnim wieku, grubawy i praktycznie łysy, poza małymi plackami siwych włosów nad uszami.
Gdy BG są we wsi, sołtys zawsze zakłada swoją najlepszą,
białą, lnianą koszulę. Jego przygarbiona sylwetka zdaje się
wyrażać jakiś niepokój. Wydaje się nieco przytłoczony swoją
przywódczą rolą w tak trudnym czasie, jednak nie uchyla się
od obowiązków. Pracowity, uparty, prosty człowiek. Trudno
mu znieść przemianę córki, ale usiłuje znaleźć jakieś wyjście
z sytuacji.

4

I

30 26 33 31 47 46 34 29 31 33 13

Hasi to sympatyczny, młody człowiek o nieco małpiej fizjonomii, przede wszystkim dlatego, że ma długie ręce i nieco
się garbi. Twarz ma przy tym przystojną, bardzo gładką i foremną. Jest okazem zdrowia i witalności. Zakochany, prosty,
lekkomyślny. Uwielbia pływać.

Sołtys Schpiltzenschloss

Wt

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Kochanek zmutowanej, długowłosej dziewczyny

Heinrich Bucher

S

I

Hasi Heyner

Cechy: Broń +7, Rozmiar (Mały -10), Widzenie w Ciemności,
Zwierzęcy, Furia, Spaczenie (Umiarkowane), Wspinacz

Sz WW US

Wt

Cechy: Broń (włosy) +5, Czempion, Dekoncentrująca, Długi
Krok, Dusiciel, Macki (5), Ochrona (5), Pancerz (włosy) 5,
Wspinacz

Zw Zr Int SW Ogd Żw

31 31 32 30 0

S

Sz WW US

4

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

28 28 30 28 31 34 32 28 27 31 11

Cechy: Broń (ręce) +3

Krwiopuszcz Khorne’a*
Pomniejszy Demon Chaosu

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Krwiopuszcz to paskudnie wyglądający czerwony demon podobny do kroczącego płomienia. Wielki, żylasty, o regularnej,
podłużnej głowie i wielkich rogach. Jego oczy płoną żywym
ogniem, a czarny język jest tak długi, że może owinąć go sobie wokół szyi. Nie nosi ubrań, jednak nie ma wstydu, który
mógłby zakryć. Morderczy, wściekły, niszczycielski. Krew dla
boga krwi!

32 28 36 34 29 27 30 34 37 34 15

Cechy: Broń (pałka) +5, Uprzedzenie (miastowi)

Anna Bucher vel Ropuszka

Zmutowana, długowłosa dziewczyna
Anna to młoda kobieta o bujnych kształtach. Ma szerokie
usta i ładne, błyszczące oczy. W obecnej chwili jednak trudno
dostrzec jej fizjonomię spod burzy włosów, które stale wiją
się gdzieś wokół niej. Ilość kosmyków jest po prostu niewia-

Sz WW US

5
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S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

45 35 40 30 65 45 30 25 70 15 15
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KALENDARIUM

Cechy: Broń +9, Czempion, Demoniczny 8+, Nie Czuje Bólu,
Niestabilny, Pancerz (4), Pazury, Rogi +8, Spaczenie (Umiarkowane), Strach (2), Szał Bojowy

60 dni temu – grupa przemytników wchodzi w posiadanie
sporej ilości spaczenia, którą pozyskuje na zlecenie bliżej nieokreślonych osób.
50 dni temu – do Spiltzenschloss dociera grupa podróżnych,
którzy zamieszkują w domu Jolfura Iathe.
40 dni temu – zostają złapani fałszywi tragarze.
37 dni temu – grupa przemytników znika nocą, a wraz z nimi
Jolfur.
36 dni temu – w wiosce pojawia się Elza – łowczyni czarownic – wraz ze zbrojną świtą.
35 dni temu – łowczyni rusza w las szukać przemytników.
34 dni temu – zaczynają się pierwsze mutacje we wsi.
32 dni temu – dochodzi do konfrontacji na polanie, giną
wszyscy poza Elizą.
31 dni temu – ranna łowczyni wraca z lasu, otrzymuje opiekę
u sołtysa.
30 dni temu – pierwsza od czasu jej mutacji schadzka Ropuszki i Hasiego (patrz I Scena w Bajce o Ropuszce).
26 dni temu – Eliza zauważa schadzki Ropuszki i Hasiego
(patrz Preludium do II Sceny w Bajce o Ropuszce).
25 dni temu – łowczyni czarownic zostaje uwięziona.
24 dni temu – Alma pierze swoją chustkę w wodzie ze studni, przez co materiał nabiera magicznych właściwości (patrz
Wstęp do Bajki o Czerwonej Chusteczce).
23 dni temu – Jens i Margaret wraz z rodzicami uciekają ze
wsi (patrz Wstęp do Bajki o Jensie i Margaret).
22 dni temu – Jens i Margaret rozdzielają się z rodzicami
(j.w.).
21 dni temu – coraz więcej ludzi ma ślady mutacji, dochodzi
do walnego zebrania u sołtysa. Wywiązuje się konflikt, jednak
zanim sytuacja ma szansę eskalować pod samą wieś podchodzą zwierzoludzie, przerywając pertraktacje.
20 dni temu – wieś otacza tajemniczy żywopłot, który rozrasta
się z każdym dniem.
19 dni temu – na kolejnym zebraniu u sołtysa większość
mieszkańców popiera izolację wsi. Część ludzi zostaje zatrzymanych na siłę w areszcie domowym.
18 dni temu – Jens i Margaret trafiają na włości Farmera
(patrz Wstęp do Bajki o Jensie i Margaret).
17 dni temu – części ludzi wyłamuje się i oddala ze wsi. Odchodzi m.in. Petr Smick, bednarz.
14 dni temu – w okolicznych wsiach zaczynają się pierwsze
egzekucje uciekinierów ze Spiltzenschloss, wszyscy po kolei
są traceni jako mutanci. Ich mutacje najczęściej pogarszają się,
gdy wieśniacy oddalają się od opiekuńczej mocy Bajarza. Ci,
którzy nie trafiają na stryczek, uciekają w lasy.
9 dni temu – rodzice zakazują Almie odwiedzania babci
(patrz Bajka o Czerwonej Chusteczce).
1 dzień temu – Alma wyrusza zanieść koszyczek do babci
(patrz Bajka o Czerwonej Chusteczce).
0 dni temu – BG przybywają do Spiltzenschloss.

*różnice w statystykach od przykładów podanych w podręczniku są spowodowane tym, że przez portal w studni są
w stanie przedostać się jedynie nieco mniejsze okazy krwiopuszczy

Zwierzoczłek*

Pół człek, pół zwierz
Zwierzoludzie różnią się od siebie, większość ma elementy
fizjonomii zwierząt i ludzi. Łeb każdego zwierzoczłeka jest
zawsze przerażającym przypomnieniem do czego może doprowadzić człowieka chaos. Dziki, zwierzęcy, porywczy. Meee,
beee, muuu!
Sz WW US

4

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

40 30 30 35 30 35 25 25 35 25 13

Cechy: Broń +6, Mieszkaniec Lasu, Widzenie w Ciemności, Furia,
Rogi +5

*różnice w statystykach od przykładów podanych w podręczniku są spowodowane tym, że większość popleczników
Gora-Asimowa to pomniejsze gory i ungory

Gor-Asimow

Ćwierć człek, ćwierć zwierz,
pół przywódca stada

Gor-Asimow jest bardzo specyficznym zwierzoczłekiem, gdyż
całe jego ciało zamieniło się
w olbrzymią, zmutowaną, czteroręką górę mięsa z kopytami,
ale jego głowa pozostała ludzka.
Wygląda przez to na wyjątkowo
małą w stosunku do całego ciała,
co sprawiałoby pewnie zabawne
wrażenie, gdyby nie to, że Gor-Asimow to groźny wojownik.
Aby dodać sobie powagi w stadzie, Gor-Asimow nosi więc
wielki hełm z baranimi rogami wyłamanymi poprzedniemu
zwierczoczłekowi, który podważał jego władzę. Mocarny,
pewny siebie, niezwyciężony. Zabicie herosów to dla niego
okazja do większej chwały.
Sz WW US

5

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

55 25 45 55 20 35 25 35 40 25 23

Cechy: Broń +9, Rozmiar (Duży), Widzenie w Ciemności, Wojowniczy
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JAGDSCHLOSS
Tomasz „Kaduceusz” Pudło
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JAGDSCHLOSS
Tomasz „kaduceusz” Pudło
Ilustracja: Szymon OFF Łopatka
Fabuła Jagdschloss rozgrywa się na terenie Księstw Granicznych, w starej, rozpadającej się twierdzy i jej okolicach.
Scenariusz polecam postaciom, które kończą już swoją drugą
profesję, początkujących awanturników czeka tu bowiem niemal pewna porażka. Korzystając z zamieszczonych poniżej
archetypów postaci, będziecie mogli łatwiej wykorzystać motywacje członków drużyny oraz wątki poboczne.

go zaufania kompana. Postanowiłeś więc połączyć siły z drużyną
chcącą przeniknąć do wnętrza Jagdschloss, zdeterminowany, by
odnaleźć schedę Deutera!

Oswald Grimm - przeklęty i błogosławiony, biczownik
Przeklęty, ach przeklęty, marny człeku. Oswaldzie Grimm, długo by wymieniać haniebne czyny, których się dopuściłeś. Kradłeś,
cudzołożyłeś, łamałeś dane słowo, bluźniłeś, ale najstraszliwszego
czynu dopuściłeś się pewnej zimy. Razem z przeklętym niziołkiem, Muggo Ludojadem, skosztowałeś ludzkiego mięsa. Nikt
o tym nie wie, prócz ciebie i Sigmara...

Archetypy postaci
Velur - krasnoludzki inżynier
Jesteś młodym krasnoludzkim inżynierem, który zamiast mozolnie zdawać egzaminy Gildii postanowił pójść drogą na skróty.
W skryptorium Gildii odnalazłeś stary, zapomniany manuskrypt
opisujący wydarzenia z życia słynnego krasnoludzkiego inżyniera - Deutera. Minęło już wiele lat od jego śmierci, większa część
projektów wynalazcy zaginęła, ale do dziś krasnoludy gorliwie
badają te jego konstrukcje, którym udało się przetrwać.

To ludzki bóg nasłał na ciebie swych kapłanów, a gdy pojmali cię
i uwięzili w chłodnej celi, zacząłeś błagać Sigmara o litość i przebaczenie. I wtedy go ujrzałeś. Nikt inny go nie widział, ale ty tak.
Pan przemówił do ciebie – grzeszniku, zginiesz w mękach, ale nim
to nastąpi, musisz odpokutować swe występki pokorną posługą. Idź
i smagaj zło, aż sczeźniesz Ty, lub moi wrogowie. Natychmiast
po uwolnieniu zacząłeś chłostać swe plecy. Wszak Pan rzekł
- raź wszystko co złe, a ty byłeś zły, bardzo zły. Ale z każdym
ciosem, z każdym uderzeniem bólu, oczyszczałeś się.

Z treści manuskryptu wynika, że Deuter pomagał ongi ludzkiemu władyce, Eberhardowi von Meissen. Krasnolud zbudował
w jego zamku system pomp, które tłoczyły wodę z pobliskiego jeziora.
Wspaniałe - i zapomniane - rozwiązania mistrza! Gdyby tylko
udało ci się odnaleźć i przerysować schematy od razu zostałbyś pełnoprawnym inżynierem!

Twoje oddanie dostrzegł kapłan-wojownik, Albrecht Hauser.
Podróżujesz z nim i jego kompanami. Ich celem jest odnalezienie
starej relikwii, ale ciebie to nie obchodzi. Czujesz, że zło czai się
na Albrechta i kiedy wreszcie się wyłoni, chcesz być w pobliżu, by
pokonać je lub zginąć próbując.

Zrobiłeś wstępne rozeznanie i wiesz już, że zamczysko,
w którym pracował Deuter to Jagdschloss, wiekowa twierdza
mieszcząca się nieopodal Karak Hirin. Gdy przybyłeś w okolicę
dowiedziałeś się, że zamek zajęli bandyci, więc samotna wyprawa
jest wykluczona. Na szczęście manuskrypt zawierał wskazówki
dotyczące tajnego wejścia do twierdzy, ukrytego przy trzecim filarze rurociągu, licząc od góry!

Johanna Muntz - artystka
i poszukiwaczka skarbów
Niezła z ciebie artystka – mawiała Twoja matka, a potem kiwała
z dezaprobatą głową – wszak chleba z tego nie będzie. Jednak
pozwalała ci szperać w antykwariatach, w poszukiwaniu opisów
zagubionych dzieł sztuki i artefaktów minionych wieków.

Spotkałeś też awanturników, którzy poszukują skarbu - Pieczęci Ostatniego Menogota, która ponoć znajduje się gdzieś w zamku.
Grupie przewodzi kapłan Sigmara, sprawiający wrażenie godne-
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co na uboczu od głównego szlaku twierdza stała przez lata
opuszczona, ale w niedalekiej przeszłości odnaleźli ją bandyci pod wodzą Furiatha. Stała się dla nich nowym domem
i... śmiertelną pułapką.

To właśnie w trakcie takich poszukiwań odnalazłaś wiedzę,
która może być przepustką do twej przyszłości. Pamiętnik, w którym ktoś opisał szaleństwo starego, upadłego władyki - Eberharda
Meissen. Miał on być ostatnim spadkobiercą linii starego rodu
Menogotów. Zmarł w samotności w swoim zamku, a wraz z nim
pochowano wspaniały artefakt - Pieczęć Ostatniego Menogota.

W twierdzy żyje bowiem demon, sługa Khaine’a, Pana
Mordu. Zaczął on przejmować kontrolę nad okoliczną zwierzyną i mącić w głowach bandytom. Wkrótce zdali oni sobie
sprawę, że ktokolwiek samotnie opuszcza Jagdschloss, pada
ofiarą oszalałych wilków. Mimo to, Furiath nie chce porzucić
zamku.

Pamiętnik zawierał szkic skarbu, który zaczął śnić ci się po
nocach, ale nie mogłaś znaleźć o nim innych informacji. Czyżby
zapomniane dzieło sztuki? Udało ci się wszak ustalić miejsce
położenia zamczyska Meissena - zwało się Jagdschloss, a zbudowano je na terenach Księstw Granicznych.

Bohaterowie graczy przybywają w te okolice z jasno określonym celem (patrz Archetypy postaci). Jeśli żaden z graczy
nie wybrał postaci Velura, krasnolud będzie BN - wynajętym
przewodnikiem.

Pewnego dnia do twych drzwi zapukał kapłan Sigmara - Albrecht Hauser. Przelękłaś się, że coś ci grozi, ale on zainteresowany był tylko Pieczęcią. Nie byłaś w stanie ukryć przed nim swej
wiedzy… a może wcale nie chciałaś? Kapłan zaproponował, byś
wyruszyła z nim do Jagdschloss. Lepszej okazji do odnalezienia
Pieczęci nie będzie, tylko… czy uda ci się ją zachować dla siebie?

Historia Jagdschloss
Mało kto już dziś pamięta o rebelii Eberharda von Meissen.
Był on potomkiem Menogotów, którzy rządzili Sollandem,
południową prowincją Imperium. W osiemnastym wieku
Solland upadł w wyniku najazdu orków i został wchłonięty
przez Wissenland. Von Meissen – oficjalnie wyznawca Rhyi,
jak wielu w tym rejonie za czasów Magnusa Pobożnego –
potajemnie kultywował Starą Wiarę. Wierzył, że uda mu się
przywrócić niezależność Sollandu, jednak w krótkim czasie
został pokonany przez Imperatora i wypędzony na południe.
Wraz z towarzyszącymi mu wygnańcami przeprawił się przez
Przełęcz Lodowego Wichru. Jakiś czas spędził też w Karak
Hirn, gdzie zyskał szacunek tamtejszego króla.

Albrecht Hauser - kapłan Sigmara
Urodziłeś się w wiosce smolarzy w głębi Drakwaldu. Już jako
młodzieniec zdałeś sobie sprawę, że bez wielkiej zmiany w twoim
życiu nie będziesz w stanie nic osiągnąć. Postanowiłeś więc podążyć jedyną, dostępną dla biednych drogą - ścieżką Sigmara.
Z zagrożeniem ze strony mutantów i zwierzoludzi stykałeś
się od dziecka, zatem wybrałeś ścieżkę kapłana-wojownika. Los
zaprowadził cię na trop starożytnej relikwii - Pieczęci Ostatniego
Menogota. Należała ona do pradawnego plemienia ludzi, była
bardzo stara, a legenda mówi, że sam Sigmar dotykał jej własnymi rękoma.

W trakcie swej tułaczki po południowych rubieżach ludzie
księcia-wygnańca niechybnie zbłądzili. Pewnej nocy natknęli
się na potężny, samotny dąb, pod którego konarami skryli się
przed deszczem i zawieją. Następnego dnia zostali zaatakowani przez potężny oddział zwierzoludzi, których nie bez trudu
pokonali, a Eberhard, jako człowiek religijny, dostrzegł w tym
znak. Zdecydował, że zbuduje sanktuarium wokół świętego
drzewa. Tak powstała Twierdza Łowczego.

Osobą, która jako pierwsza znalazła informacje o Pieczęci, była
początkująca malarka i poszukiwaczka skarbów Johanna Muntz. Zabrałeś ją ze sobą. Towarzyszy ci też fanatyczny biczownik
Oswald Grimm. W przeszłości dokonał rzeczy strasznych, ale jego
skrucha jest prawdziwa.
Skarb znajduje się w Jagdschloss, twierdzy na terenie Księstw
Granicznych, w której ponoć gnieżdżą się bandyci. Szczęście ci
sprzyja, spotkałeś bowiem krasnoluda – Velura - który twierdzi,
że zna tajemne wejście do Jagdschloss. On też ruszył z wami, poszukując ukrytych na zamku wynalazków swych przodków.

Z początku wszystko układało się doskonale. Sprowadzeni z Aldium rzemieślnicy pomogli wznieść okazały zamek,
a w okolicznych lasach nie brakło zwierzyny i ptactwa.
Eberhard doczekał się dwóch synów - bliźniaków Gunthara
i Dietera. Jego zamek zasłynął z corocznych wielkich łowów.
Gościniec z Aldium do Karak Hirn miał zadatki, aby stać się
uczęszczanym traktem handlowym, a sanktuarium Jagdschloss
tchnęło nowe życie w Starą Wiarę. Meissenowi wydawało się,
że odnalazł spokój i szczęście.

Zawiązanie akcji
Tytułowa Twierdza Łowczego znajduje się na południe od
Karak Hirn, w cieniu Gór Czarnych, na północ od kupieckiego miasta Aldium w Księstwach Granicznych. Została
zbudowana lata temu przez wyznawców Starej Wiary,
wygnańców z Wissenlandu. Na jej górnym dziedzińcu
znajduje się niegdyś święty, a dziś martwy dąb. Leżąca nie-

Eberhard popełnił jednak błąd. Jako miłośnik łowów kolekcjonował trofea – a jednym z nich był łeb zabitego podczas
bitwy pod świętym dębem, opętanego przez demona Khaine’a czempiona zwierzoludzi. Przedmiot ów więził demo-
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Okolice zamku i sytuacja początkowa

niczne esencje, a jego zła moc jęła sączyć się do gleby i zatruwać okoliczne drzewa. Nawet wielki, święty dąb nie mógł
oprzeć się działaniu niszczycielskiej magii i począł z wolna
usychać.

Zamczysko składa się z dwóch poziomów. Na górnym
znajduje się niewielki dziedziniec ze świętym gajem, pośrodku
którego wyrasta olbrzymie drzewo, a także główna warownia
mieszcząca komnaty księcia von Meissen (w tym pokaźną salę
z trofeami myśliwskimi), cysterna z wodą i szczytowa stacja
pomp. Całość otoczona jest wewnętrznym murem. To tutaj
rezyduje herszt banitów, tu znajduje się również - nieznane
bandytom – sekretne przejście do wykutych w skale podziemi,
w których znajduje się grobowiec.

Nie mogąc się z tym pogodzić, Eberhard sprowadził z Karak Hirn inżyniera imieniem Deuter, by ten skonstruował
rurociąg transportujący wodę ku drzewu, oraz wielką cysternę
w górnej części zamku. Nic nie było jednak w stanie uratować dębu. Inwestycje zrujnowały księcia, a źle utrzymywany
zamek zaczął się wkrótce rozpadać. Na domiar złego moc
Khaine’a stawała się coraz silniejsza. Podczas jednego z dorocznych polowań, nieszczęśliwą śmierć poniósł Gunthar nastoletni syn władcy.

Skruszałe, wiekowe mury dolnego poziomu zamku kryją dziedziniec główny, dawne zabudowania mieszkalne, ruiny stajni oraz
niewielki kasztel, mieszczący salę biesiadną. Zdobienia wewnątrz
kasztelu wskazują na religijny charakter tego miejsca, onegdaj
przyjmowano w nim bowiem pielgrzymów i gości księcia. Mieszkają tutaj bandyci, spośród których wyróżniają się niziołek Muggo
Ludojad i kowal-dezerter, nieco garbaty Ulfred Buckel.

Tego było już za wiele dla drugiego syna – Dietera. W przypływie gniewu wypomniał ojcu marnowanie życia i rodowych
finansów dla drzewa, które wielu jego ludzi uważało za przeklęte. Zabrał matkę oraz resztę złota ze skarbca i odszedł.
Porzucił nazwisko ojca, który umarł wkrótce potem. Eberharda opuścili wszyscy – prócz Deutera, który pozostawał pod
wielkim wrażeniem uporu człowieka. Krasnoludzki inżynier
spełnił też ostatnie życzenie księcia – stworzył pomiędzy korzeniami drzewa grobowiec i umieścił w nim ciało zmarłego
władcy, wraz z Pieczęcią Ostatniego Menogota - czyli naszym
artefaktem.

Zamek posadowiony jest na skalistym zboczu. Do bramy,
zakosami, wiedzie wijąca się pomiędzy wapiennymi głazami
droga, z której widać górującą nad budowlą koronę martwego drzewa. Uwagę zwraca też pnący się po stromym zboczu
przerdzewiały rurociąg. Pod jedną z jego podpór znajduje się
wejście do labiryntu szczelin i tuneli ciągnących się pod zamkiem, o którym wie tylko Velur.

Wyludnienie twierdzy było nie w smak demonowi. Dotychczas, wraz z każdym zgonem w okolicy jego moce rosły,
ale gdy był już o krok od uwolnienia się, nagle pozostał sam,
uwięziony w ruinach pośród dziczy. Dopiero przybycie banitów Furiatha otworzyło bestii nowe możliwości.

Jeśli wędrowcy zmierzający w stronę Karak Hirn zboczyliby ze słabo oznaczonego szlaku i skierowali swe oczy na
południe, zobaczyliby ruiny zamku, skryte pomiędzy koronami drzew. Tak trafiła tutaj grupa uchodźców pod wodzą
Elzy Haar, którą BG mogą spotkać na trakcie. Wysiedleńcy,
uciekający przed wojną lokalnych władyków z Księstw Granicznych, wpadli właśnie w poważne tarapaty. W okolicy
słychać wilcze wycia. Elza wie, że zamek był kiedyś świętym
miejscem, więc stara sie do niego dotrzeć, ale wilki próbują
odciąć uchodźców od ruin. Powoli robi się ciemno, podnosi
się mgła. Słychać tłumiony płacz czwórki dzieciaków - Hansa, Helmuta, Hanny i Helgi Obdachloss.

Historia Jagdschloss będzie przez nas odkrywana stopniowo
w trakcie prowadzenia scenariusza. Składa się ona zasadniczo
z pięciu elementów – tematów przewodnich opowieści: drzewa starej wiary, władcy-łowczego, podwójnej śmierci (drzewa
i syna), ostatecznego upadku oraz roli demona. Poniżej tabelka
z przykładowymi źródłami informacji:

[D] drzewo starej wiary

Elza, symbole przy wejściu do
twierdzy

I. Scena otwierająca

[W] władca-łow- trofea i gobeliny w głównej sali
czy
[P] podwójna
śmierć

płaskorzeźba i malowidła w grobowcu

[U] ostateczny
upadek

grawer na artefakcie

[K] rola demona

tyrada demona w momencie objawienia się

Chmury przelewają się ponad górami, wiatr wieje od strony zamku.
Namaluj pejzaż wznoszących się wokół posępnych szczytów
Gór Czarnych, powiedz dwa słowa o ponurym lesie, podnoszącej się mgle i zbliżających się do BG odgłosach sfory wilków. Robi się niebezpiecznie! Następnie zaznacz, że w oddali
widzą światło – to bez wątpienia zamek. Czują przenikliwy,
wiejący od strony budowli wiatr, a między drzewami majaczą
sylwetki zagubionych wędrowców. Czas na pierwszą decyzję
- dołączyć do uchodźców czy – korzystając z zamieszania –
próbować przekraść się niezauważenie ku ukrytemu wśród
skał sekretnemu wejściu?
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Proponuję jednak nie zaczynać od dyskusji. Skorzystamy
z otwarcia w stylu in medias res. Daj każdemu z graczy po
karteczce i bez konsultowania się z innymi każ na niej napisać
- U jak Uchodźcy lub O jak okazja na przejście niezauważonym. Zbierz karteczki i na podstawie wyniku określ narrację
dla jednej z dwóch scen opisanych poniżej. W przypadku remisu BG kłócą się i zostają zauważeni przez uchodźców, więc
wygrywa opcja U. Ta szybka decyzja ustawi nam określenie
późniejszego biegu wydarzeń.

po ziemi niczym cień, umykając wgłąb lasu – w stronę ponurego zamczyska.
Jeśli to nie magia mrocznych bogów, to nie wiecie co nią jest.
Rzućcie na Strach!
Gdy tylko samiec alfa zostanie pokonany, pozostałe wilki
natychmiast spłoszą się i uciekną. Uchodźcy mogą bezpiecznie
dotrzeć do zamku, a Elza serdecznie podziękuje BG. Bramy twierdzy będą stały otworem - czas na scenę przywitania
w bandyckiej warowni. Ale o niej za moment. Jeżeli ktoś na
tym etapie spróbuje przekraść się do tajnego wejścia pod podporą rurociągu – będzie musiał wykonać Trudny test Skradania.

Otwarcie U - Uchodźcy
Czasem nie poglądy, nie rasa, a czysty fakt bycia osobą, a nie bestią łączą nas w jedną całość. Nie zdążyliście jeszcze dobrze wyjść
naprzeciw i przyjrzeć się uchodźcom, być może padły już pierwsze
słowa, kiedy wszystko zagłuszyło przeraźliwe wycie wilków.
Zobaczyliście tylko kilkanaście złowieszczych cieni wypadających
z lasu. Rzućcie na Inicjatywę.

Podczas walki skup się na pojedynku basiora z BG i ewentualnych pobocznych przeszkodach. Jeżeli BG nie pokonają go w trzy
rundy, demon ucieknie. W tle możesz rozstrzygnąć walkę między
uchodźcami a sforą. Rzuć 10k10 za wilki i zlicz wyniki 4 lub
niżej. Daj graczom rzucić 4k10 i zliczyć wyniki 3 lub niżej. Jeden gracz rzuca k10 z sukcesem na 5 (za Elzę). Każdy sukces
to jeden zgon po stronie przeciwnika. Postacie graczy, którzy
nie walczą z basiorem, tylko pomagają uchodźcom, mogą rzucić
na Walkę Wręcz - w przypadku sukcesu zabijają jednego wilka,
porażka oznacza otrzymanie jednego trafienia. BG mogą też spróbować testu Dowodzenia, udany wynik zwiększy szansę sukcesu
uchodźców i Elzy o 1.

Wybór „uchodźców” oznacza otwarcie przygody sceną walki.
Kilkanaście wilków pod wodzą wielkiego basiora atakuje, by
zabić. Zwierzęta są pod wpływem czarnej magii, a samiec alfa
jest wprost opętany złym czarem demona z zamku. Stanie się to
jednak oczywistym dopiero wtedy, gdy zostanie pokonany.
Uchodźców jest dwunastka, w tym ich przywódczyni Elza
Haar oraz czwórka dzieci. Ich celem jest ucieczka, ale mają ze
sobą wyładowany po brzegi wóz z dobytkiem, ciągnięty przez
starą, zabiedzoną szkapę. Nie mają broni strzeleckiej, tylko
ręczną i improwizowaną.

Zaczęliśmy sesję od sceny, w której demoniczny wilk był
łowczym, a gracze ofiarami. Być może skończymy ją sceną,
w której role się odwrócą?

Otwarcie O - Okazja

Przykładowe stawki jakie możesz kreować w tym starciu:
Czy uda się zachować spokój i ostrożnie wycofać, czy
uchodźcy w panice popędzą ku zamkowi - albo jeszcze gorzej
- rozbiegną się we wszystkie strony, ku pewnej śmierci?

Zapadający zmrok, strome podejście i mrożące krew w żyłach
krzyki umierających, niesione echem w tle. Wyobrażacie sobie
lepsze warunki do wspinaczki? Ale nie, jest gorzej. Te cienie za
wami, to nie są normalne wilki! Gonicie ile sił w nogach ku podporze rurociągu. Czy uda się uciec przeklętym bestiom?

Czy uda się uspokoić klacz i sprawić, że nie runie razem
z wozem w dół urwiska, a zapasy zostaną utracone?

Jeżeli cwani bohaterowie zwęszyli okazję, to druga grupa
wilków zwęszyła ich. Ten wybór oznacza otwarcie przygody
sceną ucieczki - walczący ryzykują strąceniem w dół zbocza,
upadkiem i pewną śmiercią. Proponuję na początek podjęcie
decyzji, czy BG starają się przede wszystkim uciec wilkom,
czy może nie dać się zauważyć. Ostrożniejsi będą musieli zdać
Wymagający test Atletyki, a mniej ostrożni - Przeciętny. Jest
to test na ucieczkę przed bestiami. Niepowodzenie oznacza
konieczność wykonania testu Walki Wręcz, w którym sukces
pozwoli strącić wilka w dół, a pech poskutkuje jednym automatycznym trafieniem w BG.

Wóz ucieka – czy wskoczysz na niego, a jeżeli tak, czy
schronisz się pomiędzy bagażami, czy usiądziesz na koźle by
powozić spłoszoną szkapą? A może pomożesz towarzyszom
w walce?
Czy w oczach czwórki dzieciaków staniesz się bohaterem?
Jedno z dzieci - Helga - spadnie z uciekającego wozu. Jeżeli
rzucisz się jej na ratunek, staniesz sam przeciwko dwóm wilkom. Co robisz?
Jeśli Velur to BN, krasnolud porzuci drużynę i ruszy pędem
ku zabudowaniom. Jak zareagujesz, gdy spotkacie się na zamku?

Ci, którym ostatecznie się powiedzie, muszą z kolei
zdać Przeciętny test wspinaczki po kamienistym wzgórzu,
aby dostać się pod podporę. Każdy nieudany test oznacza
zsunięcie się po błotnistym zboczu i jedno automatyczne

Głównym celem drużyny powinno być jednak pokonanie
wielkiego, czarnego basiora. Jeśli się to uda, BG będą świadkami, jak nieprzenikniona czerń spłynie z jego sierści i popełznie

68

O S TAT N I A O P OW I E Ś Ć

II. Szczeliny pod zamkiem spotkanie z Muggo

trafienie wilczymi kłami. Będąc już na górze, BG mogą
rozeznać się w sytuacji i pomóc towarzyszom, na przykład
strzelając w dół, podając linę itp. Wilki nie potrafią wspinać się po śliskich kamieniach i kiedy wszyscy BG dostaną
się na górę - bestie zrezygnują.

Na zewnątrz zaszło już słońce i z nieba kropi wieczorny deszcz,
ale pod sklepieniem groty jest sucho, a gryzący pył wdziera się do
rozgrzanych płuc.

Inne stawki dla graczy:

Wejście do tunelu znajduje się tuż przy podporze rurociągu, ale
z zewnątrz wygląda jak pęknięcie skały, zmęczonej naciskiem
gniotącej ją od przeszło dwóch stuleci konstrukcji. Rozpadlina
jest na tyle szeroka, by ktoś szczupły mógł wślizgnąć się do środka,
gdzie czeka labirynt skalnych przejść, szybów i chodników. Część
z nich wygląda na przemyślane dzieło twórców zamku, część na
wynik pracy korzeni gigantycznego dębu, a niektóre zdają się efektem pradawnego trzęsienia ziemi.

Nie dałeś rady wspiąć się/uciec za pierwszym razem. Plecak/
ciężka tarcza z pewnością nie ułatwia wspinaczki. Porzuć
ekwipunek, a dostaniesz jednorazowo +20 do testu!
Łuczniku, w oddali widzisz jak na drodze do zamku wielki
basior atakuje uchodźców. Strzelasz do niego, by mu przeszkodzić,
czy nie chcesz ryzykować wykrycia przez straże na zamku? To
duża odległość, test będzie Trudny.

Jeśli BG zostaną wcześniej zauważeni, stojący na blankach
Ulfred Buckel wyśle na przedmurze Muggo Ludojada wraz
z piątką ludzi, aby ci sprawdzili co się dzieje. Jeśli BG będą
skrupulatnie przygotowywać się do wspinaczki (bez sprzętu
test będzie Bardzo trudny), bandyci mogą przyłapać przynajmniej część drużyny przy samym wejściu do szczeliny.
Tak, to jedna z tych sytuacji, gdy szyk w wąskim tunelu ma
znaczenie.

Obok podpory znajduje się wielki głaz, w sam raz by zepchnąć go w dół na wilcze łby. Ale czy taki hałas jest tego
wart?
Ignorujesz resztę i spoglądasz w górę, na blanki zamku. Nad
bramą widzisz zarysy dwóch postaci - niską jak karzeł i wyższą, acz przygarbioną. Kłócą się zawzięcie, ale w końcu wygrywa garbaty. Brama zostaje otwarta dla tych uchodźców, którzy
przeżyli atak szalonej sfory.

Zależnie od wyborów BG, scena może szybko eskalować.
W przypadku wykrycia drużyny, konfrontacja zacznie się od
wymiany inwektyw. Niziołek, trzymając w jednym ręku tasak, a w drugim bandolet, krzyknie w stronę BG: “Dajcie mi
tylko krasnoluda, on jest najsmaczniejszy! Resztę puszczę wolno.” Jeżeli BG spróbują uciec wgłąb tunelu, to Muggo bez
namysłu wypali z bandoletu. Huk wystrzału doprowadzi do
pęknięcia skały, a mała lawina w dwie rundy zasypie szczelinę i zablokuje wylot tunelu.

Ponieważ BG nie pomogli uchodźcom, to połowa uciekinierów zginie. Elza zostanie ranna, wilki roszarpią też maleńką Helgę, która spadła z wozu, oraz próbującego pomóc jej
Hansa.
Jest niemała szansa, że BG nie byli zgodni w swoim wyborze. Bezwzględnie wykorzystaj ten fakt w opisach stresujących
sytuacji, rozgrywającyh się w tych pierwszych scenach. Wspomnij o tym, że dany bohater wybrał inaczej. Gdy komuś nie
uda się dany test - rzuć w powietrze pytanie, czy jego bohater
nie żałuje swego wyboru? Ale pod koniec otwarcia poprowadź
pozytywną narrację - tym, którzy wybrali sekretne przejście
powiedz, że mieli atut i skorzystali z niego. Tym, którzy wybrali uchodźców, że bez ich pomocy ci ludzie najprawdopodobniej nie przeżyliby spotkania z wilkami.

Zresztą Muggo najprawdopodobniej strzeli nawet wtedy,
gdy któryś z BG wyłoni się ze szczeliny, zwłaszcza jeśli pozostali członkowie drużyny będą opornie opuszczać wylot tunelu. Oprócz niego jeden bandyta ma kuszę, jeden łuk, a reszta
może rzucać kamieniami. Jeżeli w tej walce któryś z BG zginie, a ma jeszcze Punkty Przeznaczenia, to Muggo odgrzebie
go spod gruzów i zabierze do zamku. Nieszczęśnik obudzi się
w niziołczym kotle, w bardzo już podgrzanej wodzie…

Niektórzy gracze potrafią być szczególnie uparci i przez to
mogą doprowadzić do rozbicia drużyny. Nic nie szkodzi. Co
prawda zmusza nas to do żonglowania perspektywą, ale to
ciekawe wyzwanie. Przeskakuj płynnie między jednymi i drugimi - w ten sposób stworzycie wyjątkową sytuację wyjściową.

Oczywiście stawką (prócz życia postaci) jest tutaj również
określenie, jak bardzo czujni będą bandyci w samym zamku.
Jeżeli BG zostaną zauważeni i któryś z bandytów przeżyje
potyczkę – cała obsada zamku będzie w pełnej gotowości. Jeśli
wszyscy bandyci zginą i żaden nie wróci do bramy – ich kompani będą tylko ciut bardziej zaniepokojeni i uważni. Jeżeli zaś
BG pozostaną niezauważeni lub jakimś cudem zmylą ludzi
Muggo - bandyci skupią się na uchodźcach, co ułatwi BG
późniejsze ukrywanie się.

Jeżeli któryś z bohaterów padnie trupem, to pamiętaj, że
gramy w Warhammera i BG mają Punkty Przeznaczenia. To
również może doprowadzić do rozdzielenia drużyny, albo do
późniejszej sceny wyprawy na przedmurze po niedoszłego
trupa, który właśnie sie ocknął. Poranionego i wyczerpanego
BG może też odkryć któryś z banitów.
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Podziemia - oferta “drzewa”

III. Przejście przez bramę i nietypowe

Wewnątrz tunelu jest chłodno, czuć delikatny ciąg powietrza. Im
wyżej, tym robi się… wilgotniej. Wydaje się też, że słychać lekkie
trzaski, jakby drzewo się ruszało i chciało stąd uciec. Ale to tylko
wrażenie. Jest tak martwe, że prawie skamieniało.

powitanie
Wkrótce po wejściu na teren dolnego zamku zaczyna kropić deszcz,
za to wiatr stopniowo słabnie. Zapada zmrok, rozświetlany jedynie przez migotliwe języki skąpo rozmieszczonych pochodni.

BG przedzierają się przez podziemia. Kilka męczących
kwadransów i nagle znajdują się w części, która ewidentnie
jest dziełem rąk człowieka. Pierwszy zauważy to Velur: “Widzicie to? Nie? Paaaanie. Kto tu tak kamieniarkę spartolił?” Na
ścianach są namalowane wyblakłe symbole, które ktoś znający
się na rzeczy rozpozna jako symbole Starej Wiary. Zresztą
olbrzymi, wrośnięty w skałę system korzeni drzewa stanowi
centralny element podziemi, które ewidentnie zostały wykute
wokół niego. Gdzieniegdzie widać nawet resztki systemu nawadniającego.

Zanim BG dojdą do zamku na pewno usłyszą słowa podziękowania od Elzy. Mogą też wyłapać niepokojące konstatacje w jej słowach: “czułam, że z tym stadem jest coś nie tak”.
Elza rozpozna symbole Starej Wiary zdobiące mury podzamcza i wspomni historię świętego drzewa, którego pozbawioną
liści koronę da się zauważyć wysoko nad górnym zamkiem,
ponad uszkodzoną i na poły zapadniętą ścianą, o którą opiera
się skrzypiący rurociąg.
Uchodźcy zostaną wpuszczeni do środka przez Ulfreda
Buckla, garbatego kowala, który pełni straż na blankach nad
bramą. Na dziedzińcu czeka na nich jednak inna postać. Niziołek Muggo porusza się trochę jak małpa, oblizując wargi
i szczerząc gębę na widok wchodzących. Nawet jego bandyci
czują się przy nim trochę nieswojo - wiedząc, że ten degenerat
jest ludojadem.

W którymś momencie BG dobiegną stłumione odgłosy
z powierzchni, drogę zagrodzi im wielki, ciemny, pomarszczony korzeń i wówczas stanie się coś dziwnego. “Drzewo” przemówi do poszukiwaczy przygód.
Piszę to w cudzysłowie, bowiem święty dąb jest faktycznie
martwy, a wszystko co martwe służy tu Bogu Śmierci, Khaine’owi. Demon, który nawiedza to miejsce i powoli staje się
coraz silniejszy, zwróci się do BG udając drzewo. Jego ponury
głos da się posłyszeć w pęknięciach kory, w trzasku naprężającego się drewna, w świście powietrza, które przedostaje
się przez szczeliny wokół korzeni. Przedstawiając się jako
Wieczny Dąb stwór oznajmi, że przeklęci bandyci splugawili
to święte ongi miejsce. Przyobieca, że da BG “to, co jest tu
najcenniejsze”, jeżeli tylko „zabiją ich wszystkich i uwolnią jego
umęczoną duszę z tego miejsca”.

Niziołek ożarł się już ludzi, ale będzie łapczywie łypał na
elfy lub krasnoludy, jeżeli jakieś znajdą w drużynie. Do reszty
nowoprzybyłych rzuci z przekąsem: „wolicie być pożywieniem
raczej tu niż tam?” Poirytowany Ulfred skontruje go, powita
gości „kimkolwiek by nie byli” i oznajmi, że “władca tego miejsca,
pan na Jagdschloss, Furiath, będzie chciał porozmawiać z waszymi przywódcami, bo jak sami widzicie, sytuacja jest dość wyjątkowa.” To rzekłszy skinie głową poza mury zamku, skąd raz
po raz dobiega echo wilczych skowytów. W tym momencie
deszcz przybierze na sile, a uchodźcy zostaną wysłani do wnętrza kasztelu, połączonego ze zrujnowaną stajnią.

Jeżeli BG przystaną na tę propozycję, korzenie rozsuną się
i droga do komnaty grobowej Eberharda von Meissen stanie
przed nimi otworem, a BG znajdą się na poziomie górnego
zamku. W innym wypadku będą musieli zawrócić, wówczas
na powierzchnię wyjdą tajnymi drzwiami na niższym poziomie podzamcza.

Dolny zamek - jako goście
W izbie jest mało światła, ale sporo miejsca. Na zewnątrz mży,
a nocną ciszę przerywa rytmiczne bębnienie kropel, bijących
w stalową powierzchnię rurociągu. Tak dziedziniec, jak i okoliczne mury są kompletnie zryte wielkimi korzeniami drzewa, spływającymi niczym strumienie wodospadu z górnej części twierdzy.
Aż trudno uwierzyć, że jedna roślina mogła objąć we władanie
niemal całe zamczysko.

Oferta demona jest dosyć perfidna, co więcej – jej zasady
obowiązują przez całą sesję. Im więcej ludzi BG zabiją, tym
większy kłopot mogą mieć w finale, jeśli ten rozegra się na
zamku. Każda śmierć na terenie Jagdschloss, lub w pobliżu,
wzmocni demona i ułatwi jego uwolnienie się. Dotyczy to
również samych członków drużyny. O postradanie życia nietrudno, zwłaszcza, jeżeli BG popadną w bezpośredni konflikt
z obecną załogą Jagdschloss.

Bohaterowie będą mieli teraz chwilę na interakcje społeczne. Mogą porozmawiać z Elzą, z dzieciakami, lub spróbować
zagadnąć bandytów, których większa część urzęduje wraz
z nimi w głównej sali. Zarówno BG jak i uchodźcy nie zostaną związani i wolno im będzie poruszać się bez ograniczeń
w obrębie podzamcza. Brama zamku została jednak zawarta,
pilnuje jej Ulfred i jego ludzie.
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nie przebywa akurat w głównej sali, pichci coś w kuchni albo
łazi bez celu po blankach. Przykładowi bandyci: gruba Sofia,
łapczywy Filippe z Tilei, tępy Helmut, silny Stephen, zabobonny Ralf, cwana Kunegunda.

Niebawem zapadną nieprzeniknione ciemności, a deszcz
zgasi część pochodni, rozpalonych przez bandytów na dolnym dziedzińcu. BG mogą zatem spróbować opuścić kasztel
i przekraść się niepostrzeżenie na wyższy poziom twierdzy.
Bramy w wewnętrznym murze strzegą najwierniejsi przyboczni Furiatha, a on sam rezyduje w dawnej komnacie księcia,
w głównym budynku warowni.

Dodatkowo, jeżeli uchodźcy uratowali konia wraz z wozem,
możesz rozważyć scenę przymusowego przeszukania i podziału
ich rzeczy, “w podzięce za opiekę”. Bandytów interesuje przede
wszystkim jadło i napitek, ale nie pogardzą błyskotkami.

Co ciekawego można podsłuchać
na zamku?

Gambit Oswalda

Kowal-dezerter Ulfred Buckel wspomina swoim ludziom
o błogosławieństwie otrzymanym od kapłana, którego niedawno pożarły wilki. Mówi: “Może ubliżałem ludziom, lecz
wobec bogów zawsze byłem w porządku”.

Biczownik oczywiście rozpozna Muggo Ludojada – może
bać się zwyrodnialca, albo tego, że sam zostanie rozpoznany.
Czy Oswald zaproponuje drużynie wyeliminowanie Muggo?
A może sam spróbuje szczęścia w dokonaniu pomsty? Próba
bezpośredniego ataku na Muggo prawdopodobnie zakończy się jatką, więc BG muszą wymyślić inny sposób. Jeżeli
Muggo zostanie wyeliminowany po cichu, bez możliwości
jasnego wskazania sprawcy, nikt nie będzie dochodził prawdy. Tylko gdzieś z ciemnego rogu dobiegnie cichy śmiech
mrocznego boga.

Z rozmowy pomiędzy bandytami we wspólnej sali da się
wywnioskować, że część z nich - głównie ludzie Buckela chciałaby uciec, ale nie mają ku temu okazji. Ponadto ich
herszt surowo zabronił komukolwiek wyprawiać się poza
mury bez jego zgody.
Kunegunda, wierna Furiathowi bandytka, zostaje wysłana
do uchodźców, by nakarmić i opatrzyć rannych. Tak naprawdę
ma jednak oddzielić tych, którzy mogą przydać się w walce,
od tych, którzy na zbliżających się łowach mają posłużyć za
przynętę na wilki. Powie: „Za murami zamku czai się zło, ale
wiemy, jak je pokonać. To miejsce jeszcze będzie wspaniałe!”

Wyprawa Muggo
Niziołek zamierza wyprawić się po ciała zabitych przez wilki
podróżnych. Kieruje nim łaknienie mięsa, ale znajdzie inny
pretekst by wyruszyć na przedmurze. Być może od zewnętrznej strony murów dobiegają jęki jakiegoś przebudzonego BG,
uratowanego Punktem Przeznaczenia? A może uchodźcom
wywalił się wóz i należałoby spróbować coś z niego uratować,
aby uniknąć głodu? Z pięciu wiernych mu ludzi dwóch weźmie ze sobą, a trzech zostawi przy bramie. Nie ruszy jednak,
jeżeli nie dołączy do niego dodatkowo przynajmniej dwóch
uchodźców lub drużyna BG. Wilki chwilowo odeszły spod
murów, więc największym wyzwaniem postawionym przed
BG będzie reakcja na Muggo wykrawającego swym tasakiem
co lepsze kąski z rozszarpanych trupów. Albo późniejsze tłumaczenia przy bramie, jeżeli BG wrócą bez niego. Tak czy
siak, wyprawa w towarzystwie Ludojada nocą, w deszczu,
z jedną tylko pochodnią, na pewno będzie świetną zabawą.

Wizyta w pobliskiej stajni może doprowadzić do spostrzeżenia, że bandyci mieli ze sobą konie, ale najwyraźniej je zjedli. Faktycznie, Muggo przerobił je (całe dwa) na racje żywnościowe, po tym jak trzeci poniósł ich “kapłana” - Magnusa
– poza mury, gdzie pożarły go wilki. Te racje jednak wkrótce
się skończą, bo bandytów w Jagdschloss jest sporo. Jeżeli grupa dotarła na zamek wraz z powozem Elzy, zabiedzoną szkapę
czeka podobny los.
Myszkowanie po podzamczu utwierdzi BG w przekonaniu,
że grobowiec musi znajdować się na zamku górnym. Bohaterowie, którzy chcą zdobyć artefakt muszą się tam jakoś
przedostać. Zanim jednak spróbują zbrojnie sforsować wewnętrzną bramę, przyjrzyjmy się możliwościom oferowanym
przez Bohaterów Niezależnych.

Przeczucia Elzy
Po przybyciu do zamku Elza Haar będzie bardzo niespokojna.
BG zauważą jej nerwową reakcję na Kunegundę, namawiającą
nowoprzybyłych do pozbycia się wilków. A może drużynowy
mag dostrzeże wokół niej wiatry magii? Elza bez problemu
wyczuwa, że prawdziwe zło mieści się w zamku, a nie na zewnątrz, bowiem sama jest wilkołakiem. Nie wyjawi tego od
razu, ale tym, którzy jej zaufają i okażą odrobinę zrozumienia
zdradzi, że jest “dzikim magiem” i poprosi o pomoc w znalezieniu źródła mrocznych mocy ukrytych gdzieś na zamku.

Bandyci ze wspólnej sali
Na zamku jest w sumie 17 bandytów. Poszczególne grupy są
lojalne Furiathowi (6), Ulfredowi Buckelowi (3) lub Muggo
Ludojadowi (5). Ulfred, wraz z dwójką przybocznych, pełni
straż nad dolną bramą (umilając czas grą w karty o małe stawki), dwóch wiernych hersztowi pilnuje bramy górnej, trzech
zaś przebywa z Furiathem w górnym zamku. Muggo, jeżeli
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herszt wie o skarbie, padną słowa Muggo: “To po to każe nam
tutaj siedzieć! Gra naszym życiem w kości.” BG zostaną skrępowani i pozostawieni samym sobie, a bandyci ruszą policzyć się
z Furiathem.

Gdyby BG zdradzili magiczne moce Elzy bandytom, wielce
pobożny Ulfred Buckel będzie chciał urządzić nocne palenie
czarownic. Jeśli zaś BG odkryją i przekażą jej wiedzę o podwójnej śmierci z historii zamku, Elza uzna, że to drzewo
musi być źródłem zła. Nie zważając na nic, z ogniem w oczach
wyjdzie na środek głównej sali kasztelu i powie: “Może to kiedyś było święte miejsce, ale teraz jest złe i plugawe. Nie ma innego
wyjścia – musimy spalić to drzewo. Kto jest ze mną?” Doprowadzi to do ruchłej eskalacji. W zależności od okoliczności
i wcześniejszych wydarzeń część bandytów, w tym pobożny
Ulfred, stanie po jej stronie.

Bohaterski blask
Jeżeli podczas potyczki w lesie BG pokonali wilczego samca
alfa, to zyskają teraz pełną atencję i szacunek bandytów. Część
szajki może nawet przejść pod ich skrzydła, jeżeli BG opowiedzą tę historię odpowiednio barwnie i wiarygodnie.

Przyjacielskie pogaduszki

Krasnoludzka inwencja

Jeżeli ktoś z BG spróbuje zagadnąć bandytów przebywających
we wspólnej sali, nie uniknie pytań o to, kim jest i dlaczego
tu przybył. Zależnie od przebiegu rozmowy, BG mogą nawet
dostać od banitów ofertę, by “jak to się wszystko skończy” zaciągnęli się do drużyny Furiatha.

Velur może w całym zamku odnajdywać fragmenty interesującej go technologii. Konstrukcja starego rurociągu jest
w zasięgu jego ręki, może naszkicować jej plan w notatniku.
Jeśli jednak zauważą to bandyci, mogą podejrzewać że krasnolud knuje coś niedobrego i wygnać go za mury na pewną
śmierć.

Obiegowym żartem stanie się też próba poczęstowania nowoprzybyłych stojącym pośrodku stołu “specjałem Muggo”.
Kiedy niziołka nie będzie w kasztelu, inni bandyci poczęstują
jego jedzeniem gości, wiedząc, że ten gotuje osobną potrawkę
dla nich, a osobną dla siebie.

Dzięki udanemu testowi Wiedzy, Velur może opracować plan ucieczki rurociągiem w dół, na zewnątrz zamku.
Przedsięwzięcie będzie jednak obarczone sporym ryzykiem, rurociąg może być przerdzewiały, więc trzeba by
wpierw sprawdzić jego stabilność – czytaj – spuścić część
wody z górnego zbiornika i zobaczyć, czy konstrukcja nie
runie.

W głównej sali miejsce dla siebie znajdą też sieroty Obdachloss. Jeżeli cała czwórka przeżyła spotkanie z wilkami, będą
teraz bawić się i żartować wespół z bandytami. Niektórzy
zechcą przyjąć dzieciaki na szkołę życia, inni będą straszyć ich
Muggo. Jeżeli dwójka sierot zginęła w lesie, pozostałe dadzą
się jedynie namówić na łyk wina i skończą biesiadę zasypiając
przy stole.

Ewentualne poszukiwania sekretnych przejść na dolnym
poziomie zamku mogą doprowadzić krasnoluda do odkrycia
tajemnego tunelu w jednym z zawalonych budynków (problematyczny test Inżynierii, albo trudny test Wiedzy). Tylko jak
ukryć poszukiwania i samo wejście przed bandytami? Odkrycie tunelu może doprowadzić do spotkania z “drzewem” i jego
szczodrej oferty.

Niewłaściwe pytania
Gospodarze wypytają BG o to, co słyszeli o zamku i udadzą
zdziwionych i oburzonych, jeśli ktoś wspomni o bandytach.
W takiej sytuacji szybko zrobi się nieprzyjemnie – umilkną
czcze rozmowy, a zbóje rychło dadzą wszystkim do zrozumienia kto tu rządzi. Jeden z ludzi Furiatha - Eckhard Knall
- wyzwie na pojedynek tego, kto obraził jego pana, zamierzając go zabić, chociaż plan ten może pokrzyżować interwencja
Ulfreda.

Gdy już BG spędzą dość czasu na społecznych interakcjach,
podsłuchiwaniu i badaniu podzamcza, Kunegunda skończy
zajmować się rannymi i wróci do Furiatha. W Jagdschloss noc
już późna, więc czas na scenę zamykającą tę sekcję.

Zaproszenie od herszta
Na niebie byłoby widać dwa księżyce, ale noc jest pochmurna, więc
jeno blade poświaty – biała i zielonkawa – pozwalają odgadnąć
gdzie są Mannslieb i Morrslieb. Do tego nieboskłon jest niemal
całkowicie przesłonięty koroną monstrualnego, wiekowego dębu.
Zlane deszczem, kamienne mury zamku połyskują w nikłym świetle dogasających pochodni, a ubita na dziedzińcu ziemia powoli
zmienia się w grząskie błoto. Jest zimno, a w oddali nadal słychać
zawodzenie wilczego stada.

Niewłaściwe odpowiedzi
Oczywiście powiedzenie wprost, że przybyło się tu po artefakt rozbudzi wyobraźnię bandytów. Pierwsza reakcja będzie
skrajnie negatywna: “przyszliście tu rabować nasz zamek?!”
i doprowadzi do krwawej jatki lub uwięzienia BG. Ale odpowiednie rozegranie tej sceny może też doprowadzić do buntu
przeciwko Furiathowi. Jeśli BG zwrócą uwagę, że być może
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Czy w Księstwach Granicznych można stać się banitą?
Furiath musiał odpowiedzieć sobie na to pytanie, gdy książę
Vardanos niespodziewanie okazał łaskę i kazał go przegnać,
miast ściąć. Kilka lat później odnalezienie opuszczonego Jagdschloss zdało się hersztowi darem od bogów.

ma już w grobowcu, ponadto nic nie wie o samym artefakcie
i uważa, iż to niska cena za zwycięstwo w osobistej krucjacie.
Również jego ludzie nie mają dla niego zbyt wielkiej wartości,
więc jeżeli ktoś zażąda np. głowy Muggo Ludojada, herszt od
razu zaordynuje pojedynek na śmierć i życie, tu i teraz, i niechaj służy mu dalej ten, który wygra.

Ostatnie tygodnie Furiath spędził doprowadzając zamek
do stanu jako takiej użyteczności. No, dodajmy do tego jeden
skromny napad na niewielką karawanę. Banicie ani na chwilę
przez głowę nie przeszło, żeby opuścić zamek. Wprowadził się
do komnat swego poprzednika – innego wygnańca, Eberharda
von Meissen – i począł nieświadomie podążać jego śladami,
zarówno w kwestii łowów, jak i w kwestii uporu.

BG mogli pokonać basiora i widzieć jak przejmujący go
cień umyka, ale Furiath właśnie na to liczy - na zmęczenie demona opanowującego wilki, przyciśnięcie go do muru w chwili, gdy nie będzie mieć dość siły, by uciec w inne ciało. Powie,
że we śnie duch Eberharda von Meissen zlecił mu dokończenie dzieła. Niebawiem okaże się, że ma trochę racji - demon
faktycznie jest wyczerpany i następna forma, którą przejmie
może być jego ostatnią.

Kunegundzie nakazał wybrać najlepszych wojowników spośród przybyszów oraz sprowadzić resztę wiernych mu ludzi,
tak na wszelki wypadek. Zamierza złożyć im propozycję „nie
do odrzucenia”.

Dla każdego ze słuchaczy jasnym staje się, że Furiath jest
zdeterminowany, by za wszelką cenę wykonać swój plan. Tym,
którzy mu się sprzeciwią, może co najwyżej zaoferować rolę
ofiar w porannej nagonce. Dla herszta to kwestia udowodnienia swej wartości, ale jego ludzie mogą widzieć to inaczej.
Zwłaszcza Ulfred, posłyszawszy słowa Furiatha, zacznie obawiać się o własne życie. A że dezercję ma we krwi…

Zanim to jednak nastąpi, musimy zarysować przed BG kluczowe elementy gry w górnym zamku. Przede wszystkim podkreślaj wielokrotnie, że potężna niegdyś twierdza to dziś jedynie
sypiąca się ruina. Pełno tu zarośli i chwastów, które obrastają
martwe konary świętego dębu, pokazując, że Taal wie co to ironia. Opisz wielką cysternę, rzucającą długi cień na wewnętrzny
dziedziniec. Jest tu też niewielki cmentarzyk, położony na granicy czegoś, co mogło być ongi pełnym alejek świętym gajem,
a teraz jest jeno labiryntem zielska i gruzu. Skup się na opisie
gigantycznego drzewa, które swą martwą koroną obejmuje
niemal całe zamczysko, a korzeniami wpija się w mury, krusząc
kamień i drążąc skałę. Centralny budynek to warowny pałacyk
dawnego władcy. Stoi przed nim pokruszony pomnik, przedstawiający łowczego.

Scena krwawych łowów jest jednym z potencjalnych zakończeń tej przygody, ale mamy też wiele innych możliwości.
Wróćmy zatem do wersji wydarzeń, w której bohaterowie
rozmawiali ze “świętym drzewem”.

IV. Dolny zamek
Głosy dobiegające z powierzchni wzbudzają w was
niepokój, ale i iskierkę nadziei. Lepiej wszak usłyszeć
zbliżającego się przeciwnika, niż natknąć się na takiego, który bezszelestnie czuwa w mrokach nocy.

Komnata herszta została gruntownie wysprzątana, ale nadal
największą uwagę przyciągają zniszczone gobeliny oraz rząd
trofeów. Są tu zarówno znane zwierzęta, jak i kilka bestii zwierzoczłek (znany z wstępu), ork, hipogryf, a nawet… ludzka,
kobieca głowa. Nie, nie jest to głowa żony łowczego - po odczytaniu podpisu na tabliczce okazuje się, że należała do górskiej harpii. Wchodzącemu może się wydawać, że martwe bestie
wodzą za nim wzrokiem. Gobeliny przedstawiają sceny z polowań, jest na nich Eberhard, jego synowie, goście i służba.

Jeżeli BG nie przyjęli oferty drzewa, muszą
cofnąć się w tunelach. W końcu mogą znaleźć
nawet dwa tajemne przejścia. Jedno prowadzi do
zawalonego budynku w rogu dolnego dziedzińca,
a drugie do piwniczki pod kuchnią we wspólnej
sali kasztelu.

Furiath powita gości tak, jakby to on był tym władcą. Scena
może mieć nawet surrealistyczny wydźwięk - jakby w ponurych komnatach objawił się duch z przeszłości. Herszt zbójów
opisze problem z demoniczną bestią, grasującą po okolicznych
lasach i wyjawi BG swój plan. Drużyna na jego zaproszenie
weźmie udział w wielkich łowach. Pozostali uchodźcy posłużą natomiast za łatwe cele dla bestii, aby ją zmęczyć, nasycić
i przyłapać w wykroku – a następnie zgładzić i zawiesić jej łeb
nad tronem Jagdschloss.

Oświetlony nikłym blaskiem pojedynczych
pochodni dziedziniec jest terenem, przez który można próbować się przemknąć, ale ryzyko
jest spore. Wiele scen proponowanych w wersji, w której BG przybywają do zamku razem
z uchodźcami, może zostać rozegranych jako tło
do przekradania się.

Jeżeli BG zażądają w zamian Pieczęci Ostatniego Menogota, Furiath zgodzi się bez namysłu. Nie wie, że Pieczęci nie

73

O S TAT N I A O P OW I E Ś Ć

Grobowiec jest miejscem, w którym BG poznają wreszcie fakty dotyczace śmierci drzewa i syna władcy, Gunthara.
Wszystko da się wyczytać z malowideł, które zachowały się
w zaskakująco dobrym stanie. Jest to rzadki przykład malarstwa krasnoludzkiego w ludzkiej budowli - wszystkie sceny
namalował Deuter. Na malowidłach pojawia się też rurociąg
i cysterna, wraz z technicznymi parametrami, które Velur
może skrzętnie przepisać. Malunki są uproszczone, więc
umknąć może fakt, że na drugim planie widnieje brat bliźniak
Gunthara - Dieter.

Dodatkowe atrakcje:
Przekradający się BG zostaje zauważony przez jedno z rodzeństwa Obdachloss. Dzieciak bez namysłu zaczyna uciekać
ku wspólnej sali pełnej bandytów. Co zrobi postać gracza?
BG spotykają Elzę, chodzącą nerwowo w rogu dziedzińca,
jakby nie mogła znieść atmosfery tego miejsca. Kobieta mruczy pod nosem coś o złym duchu. Czy uda się przeciągnąć
ją na swoją stronę? Czy informacja o drzewie doprowadzi
do przedwczesnej konfrontacji, co pomoże odwrócić uwagę
od BG? Elza może wziąć jednego z BG za ducha zamku, ale
wymagałoby to sporej inwencji gracza.

Pierwszym, co rzuca się w oczy po wejściu do komnaty jest
wielki, niezgrabny napis farbą: “Ulfred tu był”. Płyta grobowca
Eberharda jest źle odłożona na miejsce, a artefakt zniknął.
Ulfred nosi go zawieszonego na szyi, od czasu gdy ze swoimi
ludźmi splądrował grobowiec.

Oswald zauważa Muggo Ludojada – patrz Gambit Oswalda powyżej.

Grób należący do Dietera został zbezczeszczony. Kości są
porozrzucane po komnacie, a skorodowany pancerz zniszczony podczas nieudolnej próby odzyskania z niego części
ozdób. Jeżeli BG zatroszczą się o ponowny pochówek Dietera,
możesz dać im małe błogosławieństwo Morra do walki z demonem Khaine’a.

BG z pomocą Elzy mogą wkraść się w szeregi uchodźców
i udawać, że zawsze tam byli. Tylko jak oszukać Kunegundę?
Może trzeba się jej pozbyć?
Można przygotować małą dywersję, ale żeby się udało,
z bandyckiej kuchni trzeba wyciągnąć beczułkę oleju. Śmiałym pomysłem może być próba umieszczenia improwizowanego ładunku wybuchowego w popękanym murze ponad
kasztelem. Tylko jak się tam wspiąć niezauważonym i wciągnąć ładunek?

Od momentu wizyty w grobowcu staje się jasne, gdzie
znajduje się artefakt. Pojawia się możliwość odzyskania go
i ucieczki z zamku.

Górny zamek - elementy dodatkowe

Pamiętaj, aby uwzględniać modyfikatory do Skradania podczas ewentualnego spotkania z Muggo i jego ludźmi. Z drugiej strony oświetlenie jest skąpe, mży, zrobiło się ciemno, więc
jeżeli BG nie narobią hałasu, to powinni mieć sporą szansę na
pozostanie w cieniu.

Ponownie zrywa się ostry wiatr, a deszcz leje nie na żarty. Nadciąga burza, uderzające coraz bliżej pioruny ukazują w tle posępne grzbiety Gór Czarnych.

Jeżeli bandyci zauważą BG, najpierw zaproponują poddanie się, a potem spróbują ich pochwycić. “Herszt was osądzi!”
wymsknie im się. Jeżeli BG poddadzą się lub zostaną pojmani
skończą jako przynęta na łowach Furiatha.

Bramy prowadzącej do górnego zamku strzeże dwójka zaufanych ludzi Furiatha. Mają kusze i zapas bełtów. Na szczęście wewnętrzne mury zamku są popękane i jest w nich sporo
miejsca dla zdolnego wspinacza.

W przypadku walki z bandytami, na zachowanie uchodźców będą miały wpływ wcześniejsze interakcje z BG. Może
uratowali dziecko dalekim strzałem z kuszy, albo powiedzieli
Elzie o Ludojadzie, wówczas BG zyskają sprzymierzeńców.
W przeciwnym razie uchodźcy pozostaną biernymi obserwatorami.

Na warownym pałacu zamontowany jest piorunochron.
Można spróbować wspiąć się na dach, rozmontować piorunochron, a następnie umieścić go na drzewie – wówczas trafienie pioruna zapali to, co zostało ze świętego dębu.
W komnatach zajmowanych przez Furiatha można znaleźć jego pamiętnik. Tekst wyjaśnia upór Furiatha - wygnany
z jednego miejsca nie zamierza opuścić Jagdschloss.

Śledź ilu bandytów zostało w zamku, a ilu zginęło. Wystarczy pokonać połowę, by reszta umknęła ku górnemu zamkowi,
lub poddała się.

Jeżeli BG dostali się na górny zamek niezauważeni drogą
podziemną, a jest jeszcze wczesna noc, może dojść do pomyłki.
Drogę BG zagrodzi dwójka bandytów, jeden z nich zagadnie:
“To wy jesteście tymi uchodźcami, których miała przysłać Kunegunda? Chodźcie z nami.” Wówczas przejdź do sceny zaproszenia
na łowy... na końcu której w sali trofeów pojawi się Elza prowadzona przez Kunegundę i kilku zaskoczonych bandytów...

Grobowiec von Meissenów
W środku panuje cisza, przerywana raz na jakiś czas jękiem wiatru dochodzącym z zewnątrz. Czuć lekką wilgoć i zapach śmierci.
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System pomp o dziwo nadal jest sprawny – dając świadectwo jakości krasnoludzkiego rzemiosła. Działa on
w oparciu o gęste, ciekłe paliwo, które można przerobić na
materiały wybuchowe. Po uruchomieniu mechanizm pomp
pracuje bardzo głośno, więc fakt ten zostanie od razu zauważony przez wszystkich obecnych na zamku. Rurociąg
również jest zdatny do użytku, nie licząc drobnych przecieków. Można nim nawet powoli pompować wodę, aby ugasić
ewentualny pożar.

Pobudka serwowana przez bandytów jest głośna i gwałtowna. Furiath, jako władca-łowczy, ma na głowie ceremonialny
hełm sporządzony z łba zwierzoczłeka (tak, tego łba). Wygłasza on nadętą przemowę o kontynuacji tradycji von Meissenów i polowaniu na bestię. Mimochodem dodaje, że goście
nie są tu już mile widziani, po czym jego ludzie wypędzają ich
nieuzbrojonych, pieszo do lasu.
Nie minie dużo czasu, kiedy pierwsi uchodźcy zostaną zaatakowani przez wilki. Ludzie Furiatha – przerażeni i opętani
szałem zabijania – ruszą śladami krzyków, chcąc czym prędzej
dopaść bestię.

Cysterna nieopodal drzewa jest niemal pełna. Zniszczenie
zaworów spowoduje zalanie podziemi pod górnym zamkiem
oraz podmycie i zawalenie ledwie stojącego muru, górującego
nad kasztelem na dolnym zamku. Towarzyszące temu wstrząsy mogą spowodować efekt domina.

Dodatkowe atrakcje tego zakończenia:
We śnie bohaterom objawia się władca zamku, Eberhard von
Meissen. Zdradza, że jego wolą jest upolowanie bestii, i że
można ją unicestwić zadając jej śmierć w imię Morra, używając przy tym amuletu (Pieczęci Ostatniego Menogota).

Mamy już zestaw narzędzi do zrobienia istnej demolki, czas
na emocjonujący finał!

Demon Khaine’a

Jeśli BG dali bandytom powody by wątpić w ich herszta, na
początku polowania Ulfred i jego ludzie zabiorą ich na bok.
Ulfred uważa, że Furiath oszalał, chce go zabić, ale jest zbyt
ostrożny, by zrobić to samemu i prosi drużynę o pomoc. Jeśli
BG wiedzą, że banita ma amulet, mogą go w zamian zażądać,
na co Ulfred z ochotą przystanie.

Wypowiedzenie nad zmarłym słowa pociechy i odmówienie modlitwy do Morra, sprawi, że zamek zacznie trząść
się w posadach – mury będą trzeszczeć, wiatr wyć, a światło drżeć. Zupełnie jakby prosta modlitwa rozzłościła
Jagdschloss. Demon karmi się morderstwami, a jego moc
koncentruje się w trzech obiektach. Pierwszym jest widmowa postać, morderczy cień, przejmujący pełne gniewu
i żądzy krwi istoty (przykładem niech będzie opętany basior
z pierwszej sceny przygody). Drugim jest przerobiony na
hełm łowczego łeb zwierzoczłeka, wiszący w sali trofeów.
Trzecim zaś - martwe drzewo rosnące ongi na dziedzińcu
twierdzy. Wystarczy zniszczyć dwa z nich, aby pokonać demona.

Jeśli BG są przynętą, może objawić im się wilk-demon
warcząc: “Chcecie zemsty? Sprowadźcie łowczych na polanę,
a zgotujemy im krwawą kaźń! Proście mego pana, a da wam moc,
byście mogli im odpłacić!” Jest to smakowite zakończenie dla
bohatera bez Punktów Przeznaczenia - daj mu zostać czempionem Khaine’a!
Finał rozegrać się może na polanie, na której lata temu
Eberhard pokonał czempiona zwierzoludzi. Jeśli BG mają
ze sobą Pieczęć Ostatniego Menogota, jej moc może przywołać wizję tego wydarzenia, która przeplatać się będzie
z rozgrywaną walką. Jeżeli we wcześniejszej części scenariusza miało miejsce wiele zabójstw, możesz wskrzesić kości zwierzoczłeczego czempiona i powoli oblekać je krzepnącą krwią walczących, z której powoli powstanie nowe,
makabryczne ciało.

Bez względu na to w jakich okolicznościach objawi się
demon, poświęci on rundę lub dwie, by opowiedzieć BG jak
przez długie lata zwodził i mamił mieszkańców Jagdschloss,
poczynając od samego Eberharda. W ten sposób zdradzi graczom jeden z obiektów jego mocy, np. hełm-trofeum.

V. Łowy

Furiath zmierzy się z opętanym wilkiem - BG mogą opowiedzieć się po różnych stronach konfliktu. W końcu jednak
wilk zostanie pokonany, ale esencja demona wniknie w hełm
na głowie Furiatha i to on stanie się ostatecznym przeciwnikiem BG.

Gwałtowna burza i kłębiące się w głowach złe myśli nie dają
wam tej nocy zasnąć. Rankiem niebo nadal jest zachmurzone,
a okolicę zamku spowija gęsta mgła. Nie słychać już wilków, ale
jesteście pewni, że gdzieś tam są.
Ta wersja finału rozegra się w dwóch przypadkach - jeśli
BG przystali na propozycję Furiatha lub jeżeli w wyniku
dotychczasowych niepowodzeń stali się przynętą. Jest to
jedyna wersja wydarzeń, która nie rozgrywa się na zamku,
lecz w jego okolicy.

Oczywiście może się zdarzyć, że pomagający w łowach BG
po zdobyciu artefaktu natychmiast uciekną. Wtedy tematem
epilogu będzie wizja mrocznego zamczyska i gromadzącej się
wokół armii potworów, która wkrótce najedzie Aldium.
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Ogień i woda

kruszców części mienią się wygrawerowane wprawną ręką runiczne znaki krasnoludzkiego pisma.

“Spalić je!” krzyczała Elza. “Zniszczyć, zabić! Wygnać złego ducha!”

Ten przekazywany z pokolenia na pokolenie artefakt nie jest
ludzkiego pochodzenia. Menogoci przynieśli go ze sobą jako
symbol sojuszu sprzed tysiącleci, ale jego prawdziwe znaczenie
zostało zapomniane. Stworzony przez Starych Slannów, obecnie dysponuje jedynie częścią swoich dawnych mocy.

Ta wersja wydarzeń będzie miała miejsce, jeśli BG uznają,
że to martwe drzewo jest ich wrogiem lub jeśli doprowadzą
do wybuchu furii Elzy. Nad zamkiem rozszaleje się burza,
a pierwszy piorun trafi w piorunochron nad pałacykiem,
w górnej części zamku. BG mogą usiłować wzniecić celowy
pożar i wbrew pozorom nie jest to próba skazana na niepowodzenie. Kiedy drzewo zacznie się palić, demon opuści je,
objawiając się w postaci żywego, czarnego dymu. Niespodziewany zwrot akcji w tej wersji zakończenia może nastąpić, jeśli
demon-dym przejmie Elzę, która przemieni się w krwiożerczego wilkołaka.

Przed złożeniem artefaktu do grobowca, Deuter wyrył na nim
w khazalidzie następujące słowa: “Drzewo pomarło, syn-bliźniak
też. Drugi opuścił ojca łamiąc mu serce. Taki był koniec ostatniego
prawdziwego Menogota.”

Użycie Pieczęci:

Zamczysko umarłych

Odpędzanie zła - przedmiot ogniskuje siły życiowe użytkownika (pochłania jego Żywotność), by zmusić okolicznych nieumarłych/stwory chaosu do ucieczki.

Deszcz wydawał się uspokajać, lecz prawdziwy chłód miał dopiero
nadejść.

(do odkrycia) Brama życia - wysysa życie z jednego użytkownika, by uleczyć drugiego.

Jeżeli BG przystali na propozycję “drzewa”, zamek mógł
zmienić się w miejsce kaźni. Wzmacnia to znacznie demona,
który zyskuje zdolność wskrzeszania zmarłych. W efekcie
wszyscy, których BG wcześniej zabili, stają się na powrót ich
wrogami. Za to wszyscy żywi - natychmiast stają się sprzymierzeńcami.

(do odkrycia) Okno śmierci - przedmiot może pokazać
wizję zgonu na miejscu mordu.

VI. Żegnaj, Jagdschloss
Ruiny zamku byłoby jeszcze widać w oddali. Byłoby, lecz nikt z was
nie odwrócił się, aby pożegnać Jagdschloss .

Brawurowa ucieczka

Czy bohaterom udało się odzyskać artefakt? Jak skończyli
uchodźcy i bandyci? Czy demon został pokonany? A może
jakimś cudem udało się odbić zamek z rąk bandytów? Odpowiedzi znajdziecie grając, ale w trakcie rozgrywki mogą
pojawić się kolejne pytania. Czy artefakt Menogotów może
mieć symboliczne (bądź materialne) znaczenie w Imperium,
w Wissenlandzie? Czy uda się odkryć jego zastosowania? Czy
jego moc zostanie uznana za zakazaną magię? Jak Księstwa
Graniczne zareagują na wydarzenia w Jagdschloss?

Krasnoludzka, metalowa konstrukcja podczas szalejącej burzy? Co
może pójść nie tak?
Rurociąg może posłużyć do ucieczki z zamku, ale:
Velur nie będzie chciał używać go bez uprzedniego sprawdzenia, co z kolei wywoła hałas.
Cysterny można użyć jako broni, aby zmyć wrogów atakujących od strony pałacyku. Gorzej, jeśli cysterna pęknie, a woda
zacznie płynąć w dół rurociągu.

Jak by nie było mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić.
Do zobaczenia na traktach i bezdrożach ponurego świata niebezpiecznych przygód!

Przed sobą masz kilkaset metrów czarnej rury wiodącej
niemal pionowo w dół, skaczesz? Niektórzy mogą się zawahać
w ostatniej chwili.

Demoniczny wilk

Jeśli ożywieńcy rzucą się za BG w dół, możesz potraktować
ich piorunem w ramach pozytywnego zwrotu akcji.

Sz WW US

4

Pieczęć Ostatniego Menogota

50 -

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

45 40 40 45 -

25 25 -

15

Cechy: Broń +8, Długi Krok, Pancerz (2), Rozmiar (Duży), Tropiciel, Szał Bojowy, Widzenie w Ciemności, Zwierzęcy

Artefakt wygląda na bardzo stary, trudno nawet stwierdzić jaka
rasa wykonała coś takiego. W ozdobnej, wykonanej z drogocennych
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Wilk – Warhammer FRP str. 317

Bandyci Furiatha,
człowiek, zbój

Furiath,

Sz WW US

człowiek, banita

Sz WW US

4

S

Wt

4
I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Umiejętności: Atletyka 50, Broń Biała (Podstawowa) 60, Broń Zasięgowa (Łuk) 50, Dowodzenie 45, Hazard 45, Mocna Głowa
50, Odporność 45, Opanowanie 40, Percepcja 45, Skradanie
(Wieś) 55, Sztuka Przetrwania 50, Unik 55, Wiedza (Lokalna)
40, Zastraszanie 55

Elza Haar,

człowiek, łowczyni

4

Muggo Ludojad,
niziołek, banita

3

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Zw Zr Int SW Ogd Żw

30 40 40 40 35 35 40 35 30 30 14

wilkołak

Sz WW US

5

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

50 25 55 55 45 45 20 25 25 15 22

Cechy: Broń +10, Długi Krok, Furia, Mieszkaniec Lasu, Pancerz (2),
Przebiegły, Rozmiar (Duży), Tropiciel, Strach, Szybki, Widzenie
w Ciemności, Wojowniczy

Ulfred Buckel,
człowiek, banita

4

I

Elza Haar,

Talenty: Mały, Przestępca, Strzelec Wyborowy, Widzenie w ciemności, Wyczulony zmysł (smak),
Cechy: Broń (Tasak) +8, Pancerz (1, Skórzany kaftan), Strzelanie
(pistolet) +8

Wt

Wt

Talenty: Charyzmatyczny, Traper

Umiejętności: Atletyka 50, Broń Biała (Podstawowa) 50, Broń Zasięgowa (prochowa) 60, Intuicja 45, Mocna Głowa 45, Percepcja
50, Skradanie (Wieś) 55, Sztuka Przetrwania 45, Unik 60, Wiedza (Lokalna) 45, Zastraszanie 55, Zwinne Palce 55,

S

S

Umiejętności: Broń Biała (Podstawowa) 40, Broń Zasięgowa (Łuk)
50, Intuicja 45, Odporność 45, Opanowanie 40, Oswajanie 40,
Percepcja 45, Skradanie (Wieś) 50, Sztuka Przetrwania 40,
Wiedza (Zwierzęta) 50, Wspinaczka 45,

40 57 35 45 36 35 48 32 36 40 12

Sz WW US

35 32 35 33 38 34 32 27 32 41 12

Sz WW US

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Cechy: Broń (Pałka, Miecz) +6, Pancerz (1, Skórzany kaftan)

Strzelanie (Kusza) +8

Wt

I

Talenty: Charyzmatyczny, Włóczykij

Talenty: Charyzmatyczny, Przestępca, Wróżba losu
Cechy: Broń (Miecz i tarcza) +8, Pancerz (1, Skórzany kaftan),

S

Wt

Umiejętności: Atletyka 40, Broń Biała (Podstawowa) 40, Charyzma
50, Hazard 35, Mocna Głowa 40, Odporność 40, Opanowanie
40, Sztuka Przetrwania 40, Zastraszanie 40

48 40 40 40 35 35 40 32 32 40 14

Sz WW US

S

Opętany czempion zwierzoludzi
I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Sz WW US

43 48 50 45 27 38 32 22 26 30 14

4

Umiejętności: Atletyka 52, Broń Biała (Podstawowa) 55, Broń Zasięgowa (Łuk) 60, Leczenie 35, Mocna Głowa 55, Odporność
51, Opanowanie 32, Percepcja 40, Skradanie (Wieś) 50, Sztuka
Przetrwania 35, Unik 50, Wiedza (Lokalna) 35, Zastraszanie 50

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

50 30 45 55 35 35 25 20 30 20 20

Cechy: Broń +9, Furia, Mieszkaniec Lasu, Pancerz (2), Rogi +6,
Rozmiar (Duży), Widzenie w Ciemności

Talenty: Czytanie/Pisanie, Przestępca, Strzelec Wyborowy

Cechy: Broń (Miecz i tarcza) +5, Pancerz (1, Skórzany kaftan),
Strzelanie (Kusza) +5
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FRUTTI DI MENAGERIE
Pan Roman i Daniel „karp” Karpiński
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FRUTTI DI MENAGERIE
Pan Roman i Daniel „karp” Karpiński
Ilustracja: Szymon OFF Łopatka
Przed wami scenariusz przeznaczony dla drużyny składającej
się z trzech lub czterech bohaterów, którzy z niejednego pieca
chleb jedli. Postaci graczy cieszą się reputacją nieustraszonych
łowców potworów, to najemnicy, którym nieobce jest nadstawianie karku za mieszek złotych monet. Gruby mieszek.
W ślad za reputacją powinny iść umiejętności naszych bohaterów, gdyż początkujący poszukiwacze przygód mogą zakończyć
przygodę już we wstępie. Każdy z BG powinien na swoim
koncie mieć minimum 1000 PD, czy to zdobytych wcześniej
czy też przyznanych przez MG przed rozpoczęciem sesji. Frutti
di Menagerie to scenariusz dla określonego typu bohaterów. Jeśli
uważasz, że nie nadaje się dla Twojej drużyny, możesz wykorzystać jedynie poszczególne sceny albo opisane tu bestie.

nów. Patrząc na sprawę realnie, „Biała Mewa” to nie najnowsza,
niewielka, bo ledwie piętnastometrowa koga, wyposażona
w balistę, strzelającą harpunami, oraz katapultę przystosowaną
do miotania ciężkimi sieciami rybackimi. Załogę oprócz naszej
drużyny stanowi pięciu marynarzy:
- Bert „Wiewiórka” Brickler – rudy dwudziestolatek,
śmigający zwinnie po rejach,
- Konstantin „Kostja” Ivanov – bosman, brodaty Kislevczyk,
stary wyga, choć może odrobinę zbyt przesądny,
- Lars „Flaszka” Kremen – najstarszy członek załogi, jeden
z lepszych nawigatorów w Imperium, który niestety jest wiecznie na rauszu. Lars jest zżyty z „Białą Mewą” jak nikt inny,
- Louis „Bagieta” La Morue – bretoński kuk, o gotowaniu
wie najwięcej z załogi, niestety nie ma to odzwierciedlenia
w przygotowywanych przez niego posiłkach. Gdyby miał tyle
talentu kulinarnego co serca do gotowania, pływałby pewnie
na jednostce imperialnej,

Akcja przygody rozgrywa się w północnym Ostlandzie,
w niewielkiej mieścinie Westendorf, położonej na brzegu
Morza Szponów, na wschód od Verborgenbucht, a także na
znajdujących się nieopodal bagnach. Pan na okolicznych włościach – Wolfram von Westendorf - ma ekscentryczne i kosztowne hobby, które dla naszej drużyny jest obecnie źródłem
utrzymania. W podziemiach swego zamku hrabia Wolfram
skrywa menażerię stworów wszelakich, których dostarczaniem
trudnią się śmiałkowie pokroju naszych bohaterów.

- „Łysy Rudi” Winkler – leń, bumelant i kawalarz, bawi
wszystkich równie często co irytuje, ale w trudnych sytuacjach
zawsze zachowuje zimną krew.
W tym rejsie załodze towarzyszy specjalny gość barona von
Westendorf, astromanta Rudolf Strandhof, który ma jej zapewnić bezpieczną podróż i ochronę przed mocami Stalowego Narwala. Mimo, że opieka czarodziei Kolegium Niebios to
na morzu rzecz wielce pożądana, na którą stać tylko najbogatszych, bosman Kostja ma swoje własne zdanie na ten temat,
komentując co i rusz, że magowie na pokładzie ściągają jedynie pecha. Początkowe nadzieje na pomyślne wiatry i spokojną
żeglugę maleją z godziny na godzinę. Strandhof prowadzi
okręt „tropem” burz i błyskawic, zapewniając, że to najlepszy
sposób, by odnaleźć tego morskiego sługę Chaosu.

I. Bum tra la la, chlapie fala…
Drużyna spędziła kilka ostatnich dni na Morzu Szponów,
starając się pochwycić lub upolować Stalowego Narwala. Baron von Westendorf płaci niemałą sumę za tego magicznego
stwora, który, jeśli wierzyć legendom, potrafi kontrolować
pogodę, a nawet miotać piorunami. Kieł bestii, zwany przez
niektórych rogiem, wygląda jak wykonany ze stali. Ostatnimi
czasy stwór widywany był w okolicach Salkalten, gdzie przypuszcza regularne ataki na niewielkie kutry rybackie, a krążące
o nim opowieści są tyleż szczegółowe, co wzajemnie sprzeczne.

II. Łowy
Scenariusz rozpoczynamy w samym środku sztormu, dwadzieścia mil od brzegu, nieopodal skalistej wysepki i okalającej
ją rafy, na którą „prowadzi” okręt Stalowy Narwal. Czarodziej
zapewnia, że tak długo jak on jest na pokładzie, bestia nie
może zaatakować statku.

Bohaterowie dysponują okrętem o szumnej nazwie „Biała Mewa”, która jest, śmigłym niczym srebrny okoń morski,
groźniejszym niż flota Marienburga, zwrotnym jak bretońskie
okręty podczas taktycznego odwrotu, postrachem Morza Szpo-
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Raz po raz uderzają pioruny, Kostja mamrocze pod nosem
modlitwy, Flaszka klnie się, że nie poprowadzi Mewy choćby
dwadzieścia jardów bliżej przeklętych skał, a Strandhof odlicza od
ostatniego uderzenia pioruna, przekrzykując burzę.

specjalnymi łańcuszkami, które w razie schwytania bestii mają
ściągać jej wyładowania elektryczne, włącznie z piorunami.
Stalowy Narwal – to inteligentna, magiczna istota wypełniona energią Chaosu. Cielsko bestii liczy sobie przeszło
pięć metrów długości, a jej kieł, który faktycznie jest stalowy,
to kolejne dwa metry. Stalowe Narwale pojawiają się bardzo
rzadko i, podobnie jak w przypadku jednorożców, najbardziej
pożądane są ich rogi (kły). Mówi się, że stalowa różdżka wykonana z kła takiego Narwala jest w stanie znacznie spotęgować moc dzierżącego ją astromanty.

„Dziesięć, dziewięć…”
Wszyscy wiecie, że za moment rozlegnie się kolejny grom, a granatowe niebo rozedrze błękit błyskawicy.
„Osiem, siedem…”
Czarodziej koncentruje się, starając zebrać magiczną energię.
Kto z was stoi przy baliście?

Sz WW US

7

„Sześć, pięć…”

55 –

S

Wt

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

55 55 45 55 –

45 55 –

45

Cechy: Groza, Magiczny*, Pancerz (2 - Gruba skóra), Rogi + Obrażenia (kieł) +9, Rozmiar (Duży), Rzucanie czarów (Błyskawica
T’Essli)**, Skoczny, Sprytny, Szybki, Widzenie w Ciemności,
Wojowniczy, Ziemnowodny.

Czujecie, że Strandhof już podjął wyzwanie, on już walczy
z bestią! Kto dyscyplinuje panikującą załogę? Kto przez lunetę
wypatruje bestii i jej błyskającego kła?

* Stalowy Narwal trafiony metalową bronią zadaje atakującej go
postaci k6 Obrażeń od wyładowań elektrycznych. Metalowa
zbroja zamiast redukować, zwiększa ilość Obrażeń o wartość
Wyparowań.

„Cztery, trzy…”
Dostrzegacie napięcie na twarzy maga, nagły grymas bólu.
Katapulta właśnie wystrzeliła sieć, która o kilka cali chybiła celu.

**Raz na 10 rund Stalowy Narwal może przywołać piorun, który
działa jak Błyskawica T’essli (WFRP 4 ed. str. 247).

„Dwa, jeden!”

Jak atakuje morska bestia? Oczywiście podstępnie, przebiegle i atakuje w najmniej oczekiwanym momencie, a do tego
chaotycznie. Rzuć k6:
1-2 – Narwal zaatakuje poszycie „Białej Mewy” poniżej linii
wody. Statek zadrży od uderzenia, a w kadłubie pojawi się
niewielki otwór, przez który zacznie tryskać woda. Trzeci taki
atak spowoduje trwałe uszkodzenie okrętu, a szósty sprawi,
że zacznie on w bardzo szybkim tempie nabierać wody i po
kolejnych pięciu rundach zatonie. W każdej rundzie, w której
Narwal atakuje poniżej linii wody, nie da się go trafić ani balistą, ani katapultą, nie pozwala na to bowiem kąt nachylenia
wystrzeliwanych pocisków. Trafiony harpunem dzierżonym
w dłoniach otrzymuje jedno Obrażenie mniej, gdyż wzburzona woda wytraca impet pchnięcia.
3-4 – Potwór wzbije się wysoko ponad spienione fale i zaatakuje jednego z członków załogi (BN), w przypadku sukcesu
(udany test WW) strącając go do wody. Nie sprawdzaj, czy
nieszczęsny marynarz zdołał uskoczyć, po prosu wylosuj, który z nich zakończył właśnie żywot w toni Morza Szponów.
Jeśli wszyscy BN zginęli, traktuj ten wynik jak „5”.

Huk ogłusza was na moment, blask błyskawicy na krótką chwilę
rozświetla morze wokół kogi i wśród wzburzonego żywiołu dostrzegacie wzbijającą się ponad fale bestię! Piorun uderza w pokład Białej Mewy, wprost w czarodzieja, który w tym momencie
przegrał swój pojedynek. Na chwilę jakby wszystko wokół ucicha,
słychać tylko ostatni szept Strandhofa - dziesięć… - odliczanie
trwa nadal, za chwilę potwór sprawi, że niebiosa znowu uderzą!
Mistrzu Gry, to moment na sprawdzenie Inicjatywy i wzięcie spraw – czyli kości – w swoje ręce. To właśnie tutaj kończy
się opis wstępu, a do akcji wkraczają gracze i ich postaci. Test
strachu, określenie Inicjatywy, czasu nie ma za wiele, gdyż za
dziewięć rund okręt zostanie trafiony kolejnym piorunem!
Powiedz o tym graczom wprost, niech wiedzą, że muszą się
spieszyć.
Na pokładzie „Białej Mewy” Bohaterowie Graczy dysponują balistą, strzelającą harpunami (Zasięg 50, Obrażenia
+10, Przebijająca, Przeładowanie 2), oraz katapultą, która
wystrzeliwuje sieć z obciążnikami, przytwierdzoną łańcuchem
do kołowrotu (Zasięg 30, Przeładowanie 4, Unieruchamiająca). Każda z machin wymaga obsługi przez jednego z BG.
Harpuny są zbyt ciężkie i nieporęczne, aby miotać nimi bez
balisty jak oszczepem, ale można ich użyć do walki wręcz
w charakterze włóczni bądź piki. W momencie rozpoczęcia
walki balista jest naładowana, a katapulta dopiero co niecelnie
wystrzeliła, więc wymaga czterech rund na wciągnięcie sieci
i przygotowanie jej do ponownego strzału. Sieć została specjalnie przygotowana przez czarodzieja - jest gęsto przetykana

5 – Bestia zaatakuje swym stalowym kłem jednego
z Bohaterów Graczy. Narwal nabierze rozpędu, wyskoczy
z wody i przelatując nad pokładem spróbuje ugodzić jednego
z BG.
6 – Rozpędzony potwór zaatakuje jednego z BG, starając się
strącić go do wody. Wykonaj test przeciwstawny WW Narwala kontra Zwinność bohatera. W przypadku porażki BG
ląduje za burtą i podlega zasadom utonięcia (WFRP 4 ed. str.
181).
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Na końcu każdej dziesiątej rundy walki Stalowy Narwal
uderzy piorunem w najniebezpieczniejszego dla niego
przeciwnika. Zależnie od sytuacji może to być postać obsługująca balistę albo katapultę. Piorun uderza automatycznie, rzut na Inteligencję określa jedynie modyfikator do
Obrażeń.

Dziś już nie wiadomo, czy macka zepsuła się, zanim trafiła
do kuchni, czy potwór był po prostu niejadalny, czy też może
Truda nie zna się na przyrządzaniu potraw wykwintniejszych niż jajecznica i gulasz – wiadomo zaś, że eksperyment
kulinarny, delikatnie rzecz ujmując, nie wypalił. Ogłoszona
szumnie degustacja skończyła się falą zatruć oraz kilkudniową
awarią miejskich szaletów. Co z tego wynikło oprócz faktu, że
potwór nie mający już ośmiu macek dorobił się nowego miana
– Śmiornica?

III. Ośmiorniczki u Sowy
Przebieg powrotu do niewielkiej przystani w Westendorf
w dużej mierze uzależniony jest od wyniku starcia z morskim
potworem. Jeśli drużyna pochwyciła Stalowego Narwala i dostarczyła go żywego do siedziby barona, renoma BG wzrośnie, a wieści o pogromcach potworów rozejdą się po całym
Ostlandzie niczym sztorm po otwartym morzu. Jeśli „Biała
Mewa” doznała poważnych uszkodzeń lub bestia została zabita, drużyna nadal spotka się z entuzjastycznym przyjęciem,
chociaż baron von Westendorf będzie nieco rozczarowany.
Jeżeli zaś sprawy przybrały fatalny obrót i bohaterowie wrócili
z pustymi rękami lub, co gorsza, ich okręt poszedł na dno,
a do miasteczka przybyli na pokładzie łodzi rybackiej, która
zabrała ich, przemoczonych i pokonanych, z małej skalistej
wysepki – wówczas ich reputacja przynajmniej na czas jakiś
legnie w gruzach.

Otóż w myśl starych jak świat zasad „reklama jest dźwignią
handlu” oraz „nieważne co mówią, byleby mówili” gospoda
„U Sowy” dorobiła się jako takiej sławy i prestiżu. Właściciel konkurencyjnej restauracji, Chochla, marzy zaś o tym,
aby Śmiornicę zdobyć żywą i podać świeżą w „Spóźnionym
Bobrze”. Sowa, jako kobieta interesu, zamieniła porażkę kulinarną w sukces propagandowy i teraz pyszni się mianem
„Jedynej Restauratorki, Która w Westendorfie Ośmiornicę
Giganta Przyrządziła”. Budzi to zawiść w wielkim sercu
Chochli, który jest w stanie wysupłać niemało złotych koron,
aby utrzeć Trudzie nosa, przyrządzając Śmiornicę grillowaną
z ziemniaczkami i cebulką!
Usłyszawszy o tym, iż Theodosius Shortbottom wynajął kompanię najemników, by ci zdobyli dla niego kolejną
mackę bagiennego stwora, baron Wolfram von Westendorf
postanowił nie zasypywać gruszek w popiele. Gotów jest on
przebić ofertę niziołka i sowicie nagrodzić każdego, kto pomoże mu dołączyć Śmiornicę do swej menażerii. Naturalnie
najchętniej żywą i w całości (minus brakująca macka) albo
choćby jako trofeum, którym mógłby przyozdobić jedną ze
swych licznych komnat. W ostateczności (i za odpowiednio
mniejsze wynagrodzenie) nie pogardzi skromną, sześciometrową macką.

Być może „Biała Mewa” potrzebuje chwili w dokach na dokonanie niezbędnych (i bardzo kosztownych) napraw, a może
nasi bohaterowie stracili podczas sztormu cały dobytek i nie
pogardzą żadną pracą, byleby opłacić miskę ciepłej strawy
i spokojną noc pod dachem gospody. Możliwe też, że stali się
niemal żywą legendą i baron nie wyobraża sobie współpracy
z nikim innym. Tak, czy siak – jest robota.
Około pół dnia drogi na południe od Westendorf rozciągają
się Gnijące Moczary. Teren to niezbyt przyjazny, a to za sprawą niebezpiecznych grzęzawisk oraz wszelakich okropieństw
je zamieszkujących. Na bagnach nie ma ludzkich sadyb, zagubionych skarbów ani tajemniczych ruin. Legendy mówią zaś
o hydrze, wędrowni kupcy o dzikich plemionach zielonoskórych, a miejscowi o… Śmiornicy.

W Westendorf w ciągu ostatniego tygodnia o Śmiornicy
mówi się naprawdę wiele, zwłaszcza, że zaledwie wczoraj do
miasteczka dotarł Drwal i jego Rębaczki, czyli najemna banda, która odpowiedziała na zlecenie Chochli.
Jeśli Bohaterowie Graczy wrócili z połowu Stalowego
Narwala z przysłowiową tarczą, baron ani myśli zatrudniać
kogokolwiek innego - to właśnie oni otrzymają propozycję
wyprawy na Gnijące Moczary. Jeśli jednak drużyna powróciła
na tarczy, baron za plecami BG przepłaci Drwala i jego ludzi,
a bohaterów wynajmie zdesperowany Theodosius Shortbottom. Różnica? Zasadnicza – Chochla oferuje 15 ZK, jest
w stanie wysupłać do 20 ZK, ale to wszystko co ma. Wolfram
von Westendorf podwaja stawkę bez mrugnięcia okiem, 30
ZK to kwota wyjściowa, a umiejętnie się targując można od
barona uzyskać nawet 40 ZK. Oczywiście, gdy tylko rozejdą
się wieści o wyprawie na Moczary, właścicielka „Tłustego
Homara” nie pozostanie bezczynna. Zaoferuje 10 ZK, byleby
żaden, choćby najmniejszy kawałek Śmiornicy nigdy nie opuścił grzęzawisk.

W Westendorf karczmy są dwie. „Spóźniony Bóbr”
należy do niziołka Theodosiusa Shortbottom, zwanego
Chochlą, a „Tłusty Homar” do Trudy Rosenkrantz, zwanej także Sową. W mieście mówi się, że synowie Trudy,
wespół z jakimiś najemnikami, ruszyli kilka lat temu na
Gnijące Moczary, gdzie uwidziało im się zapolować na
wielką Ośmiornicę. Jak łatwo się domyślić, historia ta nie
ma szczęśliwego zakończenia. Dość powiedzieć, że jeden
z synów już z wyprawy nie wrócił, ale pozostałym udało się
pozbawić potwora jednej, wielgaśnej macki. Truda odpowiednio historię nagłośniła i tak oto w „Tłustym Homarze”
– lub, jak zowią ów wyszynk miejscowi, „U Sowy” – pojawiły się ośmiorniczki.
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IV. Gdzie drwa rąbią…

Rębaczki
Ludzie, oprychy –

Drwal i jego Rębaczki nie boją się nadstawiać gardła, ale
też nie lubią niepotrzebnego ryzyka. Dowiedziawszy się
o potencjalnej konkurencji, czym prędzej podpiszą kontrakt,
a przypieczętowawszy umowę, rankiem wyruszą na Moczary
albo przynajmniej w ich kierunku. Najemnicy chętnie puszczą
rywali przodem, poczekają, aż ci wykrwawią się na potworze,
a potem ochoczo przejmą łup. Dla nich to schemat dobrze
znany, honor nie jest ich mocną stroną, nie liczy się sposób,
tylko efekt końcowy.

Trzy nordlandzkie najemniczki pod komendą Drwala, które
nie boją się pobrudzić swych rąk nielegalnym zleceniem. Panie
mają swoją renomę, są dość dobrze uzbrojone, siostry Zoe
i Anouk walczą używając dwóch długich, ostrych jak kocie
pazury noży, a Tovi sprawnie posługuje się włócznią.
Sz WW US

4

O ile gracze nie rozprawią się z konkurencją jeszcze w Westendorf, ekipa Drwala pojawi się w najmniej odpowiednim
momencie i postara się dorwać w swe chciwe łapska cenną
zdobycz. Możliwe jednak, że nasza drużyna wpadnie na ten
sam pomysł co Rębaczki, wówczas obydwie ekipy raczej
prędzej niż później trafią na siebie na Gnijących Moczarach
i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

4

Wt

48 45 31 35 42 40 38 31 27 40 11

V. Gnijące Moczary
Podróż przez mokradła do przyjemnych nie należy. Jednak
brodzenie w mętnej, sięgającej kolan wodzie, cuchnącej gnijącymi roślinami i szczątkami zwierząt, połączone z ciągłym
opędzaniem się od chmar moskitów, nie będzie trwało długo.
Już po około dwóch godzinach tułaczki bohaterowie znajdą
darmowych przewodników, którzy bardzo chętnie doprowadzą ich do Śmiornicy.

–

I

Zw Zr Int SW Ogd Żw

Cechy: Broń (Miecz i tarcza), Broń (Długie Noże), Pancerz (1
kurtka skórzana).
Choć epizod ten opisany jest w środku scenariusza, możliwe, że będzie stanowił jego gorzki epilog.

Typ spod ciemnej gwiazdy, który wraz ze swymi Rębaczkami
dorobił się szemranej reputacji wśród okolicznych najemników. Drwal jest postawnym, brodatym mężczyzną, walczy
wielkim toporem.
S

I

Talenty: Bitewny Refleks, Charyzmatyczny, Oburęczność, Odwrócenie Szans, Przestępca, Skrócenie Dystansu, Szybkie Przeładowanie, Urodzony Wojownik, Wróżba Losu.

Drwal,

Sz WW US

Wt

Umiejętności: Atletyka 45, Broń Biała (Drzewcowa) 52, Broń
Biała (Podstawowa) 50, Broń Zasięgowa (Łuk) 45, Intuicja 35, Jeździectwo (Konie) 45, Opanowanie 35, Percepcja 35, Plotkowanie 40,
Unik 45, Występy (Szydzenie) 40, Wiedza (Reikland) 35.

Okoliczna plotka głosi, że Drwal był jednym z tych, którzy
okaleczyli Śmiornicę podczas poprzedniej potyczki i dzięki
temu zna jej słabe strony. Prawda jest odrobinę bardziej gorzka
– co prawda Drwal był obecny podczas owego polowania, ale
jedyne co zapamiętał to szaleństwo potwora, który w dzikim
amoku rozgniatał i topił kolejnych przeciwników. Najemnik
nie pali się, aby ponownie ruszać do leża bestii i chętnie skorzysta ze „wsparcia” drużyny.

człowiek, oprych

S

Wbrew pozorom Gnijące Moczary nie są bowiem zupełnie niezamieszkałe. Od kilku lat jest to terytorium Dzieci
Ośmiornicy, plemienia snotlingów prowadzonego przez szalonego szamana Furiata. Zielonoskórzy osiedli na grzęzawiskach
po wypędzeniu lub wyrżnięciu innych, zamieszkujących te
tereny plemion snotlingów. Jednak pomimo objęcia we władanie niemal całego obszaru Gnijących Moczarów, członkowie
bandy Furiata systematycznie znikali bez śladu, aż do czasu, gdy
dociekliwy szaman odnalazł źródło owych tajemniczych zaginięć. Podczas jednego ze zwiadów przywódca bandy natknął
się na wielką, bagienną ośmiornicę. Widok plugawego, tłustego
i oślizgłego monstrum, pożerającego w całości jego pobratymców, zupełnie zawładnął myślami Furiata. Po kilku spektakularnie nieudanych próbach oswojenia stworzenia, szaman
zaczął wierzyć, że plugawa bestia jest w istocie bóstwem i stał
się jej gorliwym wyznawcą. Wraz z nim do Kultu Ośmiornicy
przystąpiło całe plemię, przyjmując miano Dzieci Ośmiornicy
i składając stworowi częste, krwawe ofiary.

Zw Zr Int SW Ogd Żw

53 39 31 50 44 39 36 27 31 35 16

Umiejętności: Broń Biała (Dwuręczna) 58, Broń Biała (Podstawowa) 55, Broń Zasięgowa (Łuk) 40, Charyzma 45, Dowodzenie
45, Jeździectwo (Konie) 45, Odporność 55, Opanowanie 35, Opieka
nad Zwierzętami 50, Percepcja 39, Targowanie 35, Unik 45, Wiedza
(Reikland) 30, Wycena 35.
Talenty: Bitewny Refleks, Charyzmatyczny, Cios poniżej pasa,
Groźny, Odwrócenie Szans, Ogłuszenie, Przestępca, Traper, Urodzony Wojownik, Wróżba Losu.
Cechy: Broń (Topór), Pancerz (2, kaftan kolczy).
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Wszystko szło pięknie, aż pewnego dnia w macki potwora
wpadli jacyś ludzie, a w ich ręce wpadła jedna z macek. Bogini
wyszła z potyczki zwycięsko, pożerając większość bladoskórych, jednakże rana po odrąbanej macce nie chciała się zagoić.
Ośmiornica z dnia na dzień coraz bardziej słabła, aż w końcu
zdechła. Furiat wszakże nie mógł pogodzić się ze śmiercią
swej bogini. Korzystając z potężnej magii Waaagh! odprawił plugawy rytuał, w efekcie którego jego umysł połączył
się z umysłem dogorywającego potwora. Od tego momentu
Śmiornica stała się karykaturalnym konstruktem, na wpół
ożywionym monstrum, kierowanym myślami szalonego szamana.

Monstrum atakuje tak, jak zapamiętał to Furiat. Śmiornica
nie musiała tak jak inni przedstawiciele jej gatunku ukrywać się w bagnie, chwytać ofiar mackami, dusić i topić – ona
dostawała ofiary „na tacy”, sięgała po nie leniwie mackami
i niespiesznie pakowała do paszczy. Nie inaczej jest i teraz –
pierwszego pochwyconego BG spróbuje od razu pochłonąć,
w międzyczasie walcząc z pozostałymi.
We wnętrzu potwora jest ciemno, choć z każdym otwarciem paszczy – zapewniającym mieszkańcom dostęp do
tlenu, a Bohaterom Graczy podwojoną dawkę obezwładniającego smrodu – widać zarys przedziwnej konstrukcji
sporządzonej z przegnitych fragmentów drewna i kości, siedzącej na niej pokracznej istoty mamroczącej zaklęcia oraz
sześciu oszalałych snotlingów, którzy natychmiast zaatakują.
Pochwycony nieszczęśnik nie dość, że osamotniony i osaczony, dodatkowo zapada się do kolan w gnijącym cielsku
Śmiornicy.

Na tym jednak nie koniec. Furiat postanowił dosłownie wprowadzić się do gnijącego truchła Śmiornicy, łącząc
z potworem nie tylko swój umysł, lecz również swoje ciało.
Nakazał konstruktowi pochłonąć kilka pni powalonych drzew
wraz ze znalezioną na bagnach tratwą, a także wielką ilość
rozmaitych kości i czaszek, z których to fantów zbudował
wewnątrz Śmiornicy swoją salę tronową. Od tej pory zarówno
on, jaki i sześciu wojowników z jego straży przybocznej zamieszkuje ciało bestii, a pozostali współplemieńcy, podobnie
jak miało to miejsce wcześniej, dbają o zaopatrzenie.

Śmiornica
Można ją zabić na dwa sposoby. Po pierwsze, tradycyjnie
posiekać na kawałki, stopniowo redukując jej Żywotność,
w czym zapewne będą przeszkadzały dwa tuziny fanatycznie broniących swej bogini snotlingów z plemienia Dzieci
Ośmiornicy. Po drugie, można też pozbawić życia sterującego
jej poczynaniami Furiata, co sprawi, że Śmiornica zmieni się
w bezwładne, gnijące, galaretowate truchło, które stopniowo
pogrąży się w odmętach bagniska.

Znalezienie dość zuchwale zachowujących się snotlingów
to kwestia czasu. Zielonoskórzy, nauczeni doświadczeniem,
dostosują taktykę działania do poczynań bohaterów. Ostrożną czy wręcz tchórzliwą drużynę będą starali się „zepchnąć”
w stronę swojego bóstwa, oskrzydlając ich i udając z ukrycia
dwukrotnie liczniejszą grupę. Z kolei bardziej krewką ekipę
spróbują „wziąć na przynętę” – dwóch lub trzech najszybszych
w plemieniu snotlingów pocznie uciekać w kierunku stawu,
w którym żeruje Śmiornica.

Sz WW US
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Cechy: Bagnołaz, Dusiciel, Groza, 7 x Macki +9, Rozmiar (Wielki),
Terytorialny, Ziemnowodny.

VI. Bogini z bagien
Śmiornica to obecnie martwa ośmiornica bagienna, będąca
wytworem plugawej magii zielonoskórych, konstruktem połączonym mentalnie z zamieszkującym jej zwłoki szamanem
snotlingów. Tuczona za życia przez snotlingi ośmiornica była
okazałym przedstawicielem swojego gatunku, jej cielsko ma
około sześciu metrów średnicy, a każda z wyrastających z niego siedmiu macek liczy po osiem metrów długości.

Dzieci Ośmiornicy
Trudno powiedzieć, czy którekolwiek snotlingi są
„normalne”, ale z pewnością nie można tego zarzucić
członkom tego plemienia. Będąc świadkami regularnego
składania swych pobratymców w ofiarze bestii. już za jej
życia popadli w zbiorowy obłęd, a po jej śmierci i plugawym
ożywieniu stan ten jeszcze się pogłębił. W walce nawet pojedynczy i osaczony snotling z tego plemienia jest w stanie
atakować bez wytchnienia i nie uciec z pola walki, gdyż
lepsze to niż pożarcie żywcem przez koszmarną boginię.
W dodatku Furiat wmówił swym krewniakom, że faktycznie
są Dziećmi Ośmiornicy, przez co zdarza się, że snotlingi
ukrywają się pod taflą wody i atakują wyskakując z sadzawek,
starając się pochwycić i udusić przeciwnika.

Mimo zabezpieczeń magicznym rytuałem, czas nie oszczędza Śmiornicy – jej cielsko poddaje się stopniowemu rozkładowi. Smród zgnilizny czuć z odległości nawet kilkuset metrów. Potwór w swym „drugim życiu” nie jest już tak sprawny
i gibki, nie potrafi się też w całości zanurzyć pod powierzchnią
bagna, co zresztą spowodowałoby rychłe utonięcie jego mieszkańców. Cielsko, czy raczej pokryte wybroczynami truchło
o martwych, mętnych ślepiach, zalega pośrodku cuchnącej
sadzawki, raz po raz rozwierając najeżoną kolczastymi zębiskami paszczę.
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dziej znany szlachcic w okolicy, ekscentryk skrupulatnie powiększający swoją menażerię. Nastawienie barona do postaci
graczy zależy przede wszystkim od tego, czy udało im się
odnieść sukces w walce ze Stalowym Narwalem.

Furiat
Mimo iż nieco „mądrzejszy”, do końca będzie starał się
kontrolować ciało Śmiornicy, przez co bezpośrednio nie stanowi większego zagrożenia niż jego pozostali pobratymcy.
Sześciu elitarnych przybocznych Furiata, znajdujących się
wraz z nim w cielsku potwora, ma +10 do WW, +10 do SW
i +1 do Żyw. Pozostałe snotlingi znajdziesz na stronie 326
WFRP 4 ed.

Theodosius Shortbottom
zwany Chochlą
Dojrzały niziołek, wiecznie w pokrytym mąką kuchennym
fartuchu. Dla przyjaciół Theo, jego marzeniem jest zostać bezkonkurencyjnie najlepszym restauratorem w całym Ostlandzie, gotować dla księcia elektora i jego dworu. Do sukcesu
zmierza małymi krokami – najpierw Westendorf. Jeśli ktoś
pozna się na jego talencie kulinarnym i publicznie go doceni,
mając przy tym świadomość, o czym mówi, zyska w nim przyjaciela na dobre i na złe.

VII. Epilog
Zakończenie tej historii zależy oczywiście od działań
podjętych przez naszych graczy, choć wiadomo, że „człek
kostki turla, Tzeentch wynik przynosi”. Czy bohaterowie
wyjdą cało z opresji? Czy uda się dostarczyć gnijące truchło
Śmiornicy baronowi von Westendorf ? Czy też może jedną,
skromną mackę mistrzowi kuchni w Spóźnionym Bobrze?
Kto wie, może kolejna sesja opowie o tym, co dzieje się
w podziemiach zamku barona Wolframa albo jak smakowała serwowana przez Chochlę grillowana Śmiornica i jaki
wpływ miała na drobne zmiany w fizjonomii mieszkańców spokojnego, nadmorskiego miasteczka na obrzeżach
Ostlandu…

Truda Rosenkrantz
zwana Sową
Człowiek, około pięćdziesięciu lat, lekka nadwaga, odrobinę wyłupiaste oczy, rzadkie włosy upięte w koński ogon. Jej
cel to pozostać Jedyną Restauratorką Która w Westendorfie
Óśmiornicę Giganta Przyrządziła. Nie dąży do tego za wszelką cenę, ale jeśli nadarzy się okazja do podrzucenia świni
Theodosiusowi, z pewnością z niej skorzysta.

Osoby dramatu
Baron Wolfram von Westendorf
Człowiek, lat niespełna czterdzieści, szpakowaty brunet,
nosi się na bogato, choć jego ubrania często są poplamione
wydzielinami wszelakich zwierząt. Pan na włościach, najbar-
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