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Każdego roku podczas roztopów rzeka Soll zwiększała swoje koryto. Trzeba przyznać, 
że nie tylko to było ważne dla tamtejszych mieszkańców. Istotą była możliwość 
nawadniania pobliskich terenów. Krainy południowego Imperium od zawsze miały problemy 
z uprawą roli. W okresie wiosennym należało przygotować odpowiednio pola, by latem 
nie martwić się o przyszłość zbiorów. Lasy, które otaczają tę krainę, są pełne tajemnic. 
Nie zostały dostatecznie zbadane, a zagłębianie się w nie zwykle kończy się źle dla ciekawskich. 
Plemiona Merogenów, które przybyły na tamtejsze tereny, przyniosły wraz ze sobą dawną 
wiarę. W gęstwinie leśnej można jeszcze odnaleźć ukryte kapliczki, przysłonięte przez mech.
Lata mijały, a kraina Sollandu rozwijała się. Może nie tak potężnie, jak wiele innych krain 
Imperium, jednak podobnie do nich zapominając o dalekiej przeszłości. Jednakże przeszłość 
nie zapomniała o nich. Jeszcze do tej  pory zdarza się,  że tamtejsza  ludność  odkrywa znaki  historii.

Historia, którą zamierzasz poznać opowiada o dorastaniu. O problemach, przed którymi 
stajemy i sposobie ich rozwiązania. O zrozumieniu, jak i o poznaniu. O tym, co może 
nas spotkać, jeśli chcemy rozwiązać nasze problemy, nie zważając na konsekwencje. 
Moje imię nie jest ważne, ale chciałem Ci opowiedzieć pewną historię. 
Myślę, że może Cię zaciekawić, być może czegoś nauczy. Jest to opowieść 
o dzieciach, które złamały obietnicę złożoną swym rodzicom. Były w tym 
wszystkim niewinne, miały swój wspaniały cel, lecz popełniły jeden z olbrzymich 
błędów. Choć właściwie gdyby nie te zdarzenia, nie mówilibyśmy teraz o nich. 
Była ich trójka. Siostra najstarsza. Oni urodzili się jako bliźniacy. Ona 
spokojna i podchodząca z dozą dystansu do spraw. Nad wyraz dojrzała, jak na swój wiek. 
Oni różni od siebie, mimo że na pierwszy rzut oka jak dwie krople wody. Ona  jak powi-
etrze, oni - jak ogień i woda. Wszyscy we trójkę nie byli w stanie żyć bez siebie: Aeria oraz 
dwóch braci Ignis i Aqua. Zapomnieli natomiast o Terrze. Przynajmniej pragnęli zapomnieć. 

Szkoda, że to wszystko skończyło się tak, a nie inaczej ...
Może zacznijmy od początku ...
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Streszczenie

Scenariusz przygotowany jest do pierwszej edycji warhammera rpg. Przeznaczony jest dla 3 graczy oraz 
Mistrza Gry. 

Historia rozgrywa się na terenach Sollandu, południowej części Imperium nieopodal rzeki Soll. Mała 
wioska, oddalona kilometry od największych aglomeracji tej krainy, żyje sobie spokojnie. Jednak 
któregoś roku plony nie są urodzajne. Ludność zaczyna się bać nadchodzącej zimy i szuka rozwiązania. 
Nikt jednak nie podejrzewa, że problem zostanie rozwiązany tak zaskakująco szybko. Trójka dzieci 
udaje się do zakazanego lasu w poszukiwaniu tajemniczej istoty. Legenda głosi, że stwór ten jest w stanie 
spełniać życzenia, a w zamian prosi o przysługę. 

Po drodze bohaterowie przeżywają potyczkę z goblinami, lądują w rwącej rzece i tak trafiają do zapom-
nianej wioski mutantów. Tam też poznają dziwne istoty, jak również to kim są i jak tutaj trafili. Stwory 
wspomagają dzieci i wyruszają wraz z nimi do Przedwiecznego. Do tajemniczej istoty w środku lasu. 
Po drodze dochodzi do wielu potyczek, jak również dzieci stają przed różnymi problemami.

Wreszcie bohaterowie docierają do tajemniczej istoty. Ta obiecuje uratować plony, jeśli dzieci udadzą 
się do opuszczonego dworu i przyniosą jej stamtąd dziennik czarodzieja, który mieszkał w tym miejscu.
Zadanie wydaje się z pozoru łatwe. Z czasem podróż do ukrytego miejsca okazuje się trudniejsza niż 
można byłoby się spodziewać. Przed bohaterami piętrzą się kolejne wyzwania. Po dostaniu się na teren 
pałacu orientują się, że miejsce skrywa pewną tajemnicę. Po ciężkich perypetiach odkrywają, że cel 
podróży nie jest w tym miejscu i zmuszeni zostają do dalszej podróży.

Gnani chęcią pomocy swym bliskim zmierzają do wysokich szczytów pobliskich Czarnych Gór. Las nie 
jest już taki straszny, jak za pierwszym razem. Prawdziwa przygoda dla dzieci dopiero się rozpoczyna. 
Spotykają rycerza, który opowiada im swoją smutną historię wędrówki. Bohaterowie, przedzierając się 
przez góry, napotykają również skalnego smoka, przed którym dzięki dziwnym zbiegom okoliczności 
udaje im się uciec. Kolejnym etapem okazuje się przeprawa przez tajemniczą jaskinię ukrytą za wodospa-
dem. Tam bohaterowie odnajdują szkielet rycerza Rolanda, tego którego spotkali w lesie. W końcu po 
długiej wędrówce wydostają się z tajemniczych labiryntów skalnych i docierają do wielkiej wioski gob-
linów. Pod przebraniem przedostają się ku dalszym skalistym szczytom i trafiają do wieży czarodzieja. 

Okazuje się, że czarodziej już od lat nie mieszka w swej wieży, jednak poznają jego uczennicę Eleonorę. 
Wspólnie postanawiają wyruszyć i uratować las Soll przed zdradzieckim Przedwiecznym.
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Prolog

Urodzili się wszyscy razem. Cała czwórka. Matka ich była nieznana, jak również i ich ojciec. Pojawili 
się tak samo szybko, jak mieli odejść ze świata. Choć ja wiedziałem, że tylko jedno z nich nosi skazę 
przekleństwa. Reszta nie okazywała żadnych cech istot ze sfer Chaosu. Kiedy ich odnalazłem, od razu 
wiedziałem, kim są dla siebie. Czwórka rodzeństwa oplątana różnymi kolorami magii o różnych mocach 
i różnych celach. Niekoniecznie potrafili czarować, ale na pewno byli magiczni. Pierwszą z nich była 
Aeria, potem Ignis i Aqua - dwóch braci, jeden o rudych, a drugi o jasnych włosach. Ostatnim i najstar-
szym z rodzeństwa był Terra, on nie był ludzki. To przejawiało się nie tylko w jego wyglądzie. Nie 
spodziewałem się, że taka istota, kiedy ponownie narodzi się na ziemi, zachowa swoją pamięć, wspom-
nienia, a do tego tak wielką moc. Mój uczeń stracił przez to życie. Mnie ledwo się udało przeżyć. Teraz 
Terra pozostał odcięty od ludzi w Lesie Wielu Ścieżek. Nie odnajdzie go żaden śmiertelnik. Będzie 
tam ukryty przez całą wieczność. Nie ma możliwości, aby ludzie go odnaleźli czy zobaczyli. A dzieci ... 
Wioska będzie ich potrzebować ... 

Scenariusz składa się z 3 aktów. Każdy z nich może zostać rozegrany jako oddzielna przygoda. Posta-
cie dla graczy są już przygotowane i można traktować tę małą kampanię jako odskocznię od normalnej 
rozgrywki Twojej drużyny, drogi Mistrzu Gry. Szczerze zachęcam także do wykorzystania pomysłów 
z tej historii i ewentualnego wcielenia ich w swoją kampanię. Możesz też użyć postaci trójki rodzeństwa 
jako BN-ów, dzięki którym Bohaterowie Graczy poznają magiczną historię. 

W skład całego podręcznika wchodzi kilka rozdziałów. Pierwszy opisuje miejsca, do których trafią grac-
ze oraz bohaterowie niezależni. Dzięki nim będzie można lepiej zapoznać się z realiami gry i przygotować 
odpowiednie opisy. W drugiej części jest sama przygoda wraz z przypisami. Na końcu podręcznika są 
opisy postaci oraz dodatkowe materiały dla Bohaterów Graczy. Również na końcu zostaje opisane alter-
natywne rozwiązanie, dzięki któremu można użyć całej przygody dla własnej drużyny. 

Konwencja całej przygody w lekkim stopniu odbiega od klasycznych przygód warhammera. Oczywiście 
zło czai się gdzieś w cieniu i może zaatakować w każdej chwili. Jednakże świat jest inaczej widziany oc-
zyma dzieci, a to właśnie one stają się bohaterami tej historii. Duża odpowiedzialność będzie spoczywała 
na Mistrzu Gry, który musi odpowiednio przygotować się do tej historii i uświadomić graczom, jak 
istotną rolę odegra fakt tego kim są oraz jakie reakcje towarzyszyłyby takim postaciom. Zadaniem nin-
iejszego podręcznika jest ułatwienie tego zadania Mistrzowi Gry oraz Graczom. Niestety nawet dzięki 
wskazówkom wiele elementów pozostanie zapewne nie do końca jasnych, a miejscami sam Mistrz Gry 
będzie musiał ocenić, w jaki sposób pewne sceny powinny zostać rozegrane.
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Przygoda

Wszystko z pozoru zaczyna się od prostych rzeczy. Kiedy jest miłość, jest również 
nienawiść. Kiedy jest dobro, jest również i zło. Tak właśnie było z czwórką, o której chcę 
Ci opowiedzieć. Ich los przez mieszkańców Eindorfu nie był do końca nigdy znany. Pewnej 
pochmurnej nocy mężczyzna z wioski odnalazł dzieci po drzwiami swego domu. Coś nie 
dawało mu spać, kiedy nagle usłyszał pukanie do drzwi. Kiedy otworzył je, zobaczył ko-
szyk, a w nim trójkę niemowląt. 

Drogi Mistrzu Gry, 

trudne zadanie będzie stało przed Tobą. Przygoda ta wyłamuje się w pewnym stopniu ze ste-
reotypowego scenariusza do świata Warhammera. Bohaterowie w odróżnieniu od zwykłych 
poszukiwaczy przygód są nastolatkami. Będziesz zmuszony przedstawić świat z punktu 
widzenia młodych bohaterów. Nie jest to proste zadanie, ale mam nadzieję, że podręcznik 
ten pokieruje Tobą i da odpowiednie sugestie, by móc jak najlepiej rozegrać Baśń o trójce 
rodzeństwa i obietnicy. Historia składa się z trzech aktów. Każdy z nich stawia inne wy-
zwanie i zmusza bohaterów do podjęcia odpowiedniej decyzji. Na samym końcu bohate-
rowie staną przed moralnym problemem, którą ze stron wybrać. Sugeruję również, aby 
przedstawić graczom zarys historii Lasu Soll, aby wiedzieli, gdzie się znajdują i czego mogą 
się spodziewać. Należy tutaj wziąć pod uwagę, jakie informacje mogliby posiadać gracze 
żyjący w małym wioskowym społeczeństwie. Możesz, Mistrzu Gry, potraktować pewne 
elementy jako legendy. Inne w nie przerodzić. Pamiętaj jednak, że masz do czynienia 
z młodymi bohaterami. Proste zadania dla zwykłego bohatera mogą się okazać olbrzymim 
wyzwaniem dla postaci z tej historii.

            Autor
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Akt I

Las

Rozdział I

Zebranie i początek podróży

Noc była parna. Już od dobrych paru tygodni nie padał 
deszcz. Wcześniej może nikt by się tym tak nie przejmował, 
ale plony były praktycznie stracone. Wieś Eindorf stanęła 
przed poważnym problemem. Eindorf stanowiła grupa 
niewielkich zabudowań położonych przy granicy Lasu Soll. 
W chwili obecnej była jedną z ostatnich, które można było 
odnaleźć przy granicach tego miejsca. 

Wioska Eindorf
Wioski w krainie Sollandu są bardzo zależne od głównych 
rzek tamtejszej okolicy. Aglomeracje i ogólnie całe życie 
ludzi skupia się nad rzeką Soll oraz Pfeildorfem. Ein-
dorf jest niewielką wioską oddaloną od innych aglom-
eracji dziesiątki kilometrów. Można tutaj trafić jedynie 
drogą leśną, która jest zwykle odwiedzana tylko raz na 
kilka miesięcy. Do tego miejsca przybywają głównie 
poborcy podatkowi odbierający myto w postaci części 
plonów. Tutejsza władza stara się pilnować stanu wioski 
i nie wiadomo dlaczego stworzyła niewielki garnizon 
wojskowy kilka kilometrów od wioski. Mieszkańcy nie 
obawiają się niczego bardziej niż nieurodzajnych plonów. 
Choć trzeba też przyznać, że mało kto zapuszcza się w 
głąb lasu. Wiele z miejsc tej krainy do tej pory nie zostało 
w pełni odkrytych. Eindorf jest w samym centrum star-
ych, opuszczonych świątyń rozrzuconych po tutejszej 
puszczy.

Historia Eindorf
Wiedza ogólna

Wieś powstała 150 lat temu wraz z przybyciem pierwszych 
wojsk sił Imperium. Ich celem było przejęcie tamtejszych 
terenów. W krótkim czasie został wybudowany spory gar-
nizon, który w późniejszych latach został przekształcony 
w wioskę. Wojska zrezygnowały z przetrzebienia tute-
jszych lasów. Do dzisiejszych czasów dotarły legendy 
o dziwnych stworach zamieszkujących okoliczne lasy. 
Mówi się również, że same rośliny odstraszały ludzi przed 
zagłębianiem się w dalsze części terenów.

W kolejnych latach napłynęła ludność z południowych 
terenów Księstw Przygranicznych. Był wśród nich 
również pierwszy pionier, który postanowił wybudować 
wioskę na bazie starego garnizonu. Nazywał się Mauler, 
był tajemniczym człowiekiem z Południa. Wraz z nim 
do tego miejsca przybyli inni koczownicy. Pierwotnie 
wioska rozwijała się dość szybko, jednak pewnego roku 
większość ludzi opuściła to miejsce. Sam Mauler zaginął 
i wielu podejrzewało, że było to powiązane z panem lasu, 
istotą, która żyła w najgłębszej części lasu. Ludzie bali 
się wchodzić w głąb kniei. Jednak dość szybko zapomni-
ano o przeszłości. Przybyło kilku nowych osiedleńców 
i wioska żyła dalej spokojnym, monotonnym życiem. 

Ważne lokacje w wiosce
Wieś składa się z 7 budynków: domu biesiadnego Jor-
gena, starego garnizonu, który został przebudowany 
na spichlerz oraz stodołę, niewielkiej świątyni Morra, 
domu myśliwych, niewielkiego zabudowania należącego 
do rodziny Urgen, domu starej zielarki Egny oraz 
młyna rodziny Kravensteinów. Całość mieści się na 
sporej polanie. Niedaleko od świątyni Morra położony 
jest cmentarz. Obok domostw rozciągają się spore 
pola uprawne. Mieszkańcy wioski nie posiadają wielu 
zwierząt. W wiosce jest zaledwie jedna świnia oraz kilka 
kur. Jest również stary koń, który pomaga podczas ora-
nia pól. Trzeba przyznać, że przydałby się już młody, 
ale mieszkańcom brakuje pieniędzy, jak i towaru na 
wymianę, by w tym sezonie zakupić nowego. Możliwe 
też, że jest to sentyment do zwierzęcia, które zostało 
lata temu odnalezione na granicy Lasu Soll.

Szczególną uwagę należy zwrócić na same zabudow-
ania. Nie są one typowe jak na wioski Imperium. 
Są mocno osadzone w kamieniu i mają porządne 
fundamenty. Fragmentami budynki są również 
zbudowane z cegieł. Możliwe, że pierwsi pioni-
erzy planowali zbudować na tych terenach miastec-
zko. Niestety coś im przeszkodziło. Na środku 
wioski znajduje się spora fontanna, która nigdy nie 
działała, ale wciąż pozostaje symbolem tego miejsca. 
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Akt I

W środku fontanny stoi posąg. Przedstawia dziwną postać, 
przypomina ona Morra - Boga Śmierci trzymającego 
w dłoniach, wysoko ponad głową, niemowlę. W wielu miej-
scach na budynkach we wsi można zauważyć poobłupywane 
płaskorzeźby. W chwili obecnej trudno odgadnąć, co one 
kiedyś przedstawiały. Jeśli jednak ktoś usilnie próbowałby 
znaleźć zachowane fragmenty, możliwe, że są one gdzieś 
ukryte.

Bohaterowie graczy Aeria, Ignis i Aqua rozpoczynają 
przygodę w starym młynie. Jest późny wieczór. Zapasy 
mąki z zeszłego roku praktycznie się już skończyły, a obec-
nie nie ma jeszcze żadnych plonów. Znudzeni i zmęczeni 
BG  zastanawiają się, co mogliby zrobić. Tutaj, drogi MG , 
możesz zastanowić się od czego rozpocząć przygodę. Jeżeli 
Twoja drużyna lubi od razu być pchana w akcję i główny 
wątek historii, to sugeruję wybór klasycznej wersji scenari-
usza. Natomiast, jeśli gracze lubią bawić się postaciami i nie-
koniecznie zamknąć szybko przygodę, to możesz skorzystać 
z kilku alternatywnych rozwiązań. Można je odnaleźć na 
końcu tego podręcznika . 

Stary młyn Kravensteinów - dom rodzeństwa

Kiedy rodzina Kravensteinów sprowadziła się do wsi Ein-
dorf, stary młyn był w tragicznym stanie. Od pokoleń 
Kravensteinowie zajmowali się pracą młynarską. Stary 
pan Robert Kravenstein potrzebował czeladników. 
I tak właśnie bracia Ignis i Aqua trafili pod strzechy tego 
domu. Znakomicie wywiązywali się ze swojej pracy. Stary 
człowiek bardzo ich chwalił.

Rok temu jednak żona Kravensteina zachorowała 
i w krótkim czasie zmarła. Wtedy również pan Kraven-
stein zmienił się i stał się bardzo ostry dla chłopaków. 
Stary mężczyzna zamknął się w sobie i kilka miesięcy 
później podzielił los swojej żony. Byli bezdzietni i nie 
pozostawili potomka. Starszy wioski uznał, że chłopcy 
posiedli wystarczającą wiedzę, aby mogli zostać mistrzami 
i pracować w młynie we dwóch. Od tamtej pory dwóch 
braci wraz z siostrą zamieszkało w tym miejscu.

Wygląd
Młyn znajduje się 100 metrów od wioski. Jest sporą 
budowlą usadzoną na sztucznym podwyższeniu. 
Mechanizm młyna funkcjonuje głównie dzięki wiatrowi 
(ramiona), jednak awaryjnie może zostać uruchomi-
one koło wodne. Obok młyna przepływa strumień, 
skręcający dalej ponownie do lasu. Młyn jest drewniany 
i składa się z 2 pięter oraz części piwnicznej, w której 
zbiera się pył młynarski. Pierwsze piętro to część, 
w której wykonuje się prace. W środku znajduje się 
wiele kołowrotów, jak również kamienne żarna. Wiele 
worków już napełnionych mąką stoi porozstawianych 
po kątach. Wszystko dokoła jest pokryte cienką warstwą 
białego pyłu. Drabina prowadzi na drugie piętro, gdzie 
znajdują się trzy łóżka oraz prosty stolik i szafa. 
Okrągłe okno skierowane jest w kierunku wioski. Część 
piwniczna młyna przeznaczona jest na zbieranie resztek 
pyłu, który jest odwiewany podczas procesu mielenia.

Po objęciu młyna rodzeństwo znosi do niego wszyst-
ko, na co natrafi w lesie. Czasem również sama woda 
przynosi stare znaleziska, jak zardzewiałe fragmenty 
zbroi czy nawet oręża. W lesie są przecież pozostałości 
z tysięcy lat.

Noc wydaje się, mimo uciążliwego upału, spokojna. 
Czyste niebo i gwiazdy na niebie sugerują, że następny 
dzień będzie podobny do obecnego. Coś jednak przerywa 
ten spokój i gracze zauważą, że ludzie z wioski zaczną 
się gromadzić w domu biesiadnym Jorgena. Jest już 
dość późno, co tym bardziej podkreśla dziwną sytuację. 
Zwykle dzieciaki dobrze wiedziały, co jest na rzeczy. 
Czasem również podsłuchiwały rozmowy, ale tym razem 
o niczym nie wiedziały. Gracze powinni zainteresować 
się zebraniem i udać się do domu Jorgena, aby podsłuchać 
rozmowę. Ważne jest poinformowanie graczy, że ludność 
wioski raczej szybko pozbyłaby się młodych z sali, gdy-
by weszli po prostu do środka. Dlatego jest to pierwsze 
drobne wyzwanie przed graczami. Po opuszczeniu młyna 
gracze będą musieli przejść przez spore pola, które 
w chwili obecnej są ciągle puste. Ziemia jest wyschnięta 
i jeszcze kilka dni podobnej suszy na pewno wybije plony. 
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Kiedy gracze będą zbliżali się do domu Jorgena, zauważą, 
że wszyscy z wioski przyszli na spotkanie. 

Dom biesiadny Jorgena

Głównym ośrodkiem spotkań wszystkich mieszkańców 
jest dom biesiadny. To w nim spędzają oni wolne chwile. 
Tutaj również odbywają się celebracje świąt.

Dom biesiadny Jorgena jest usytuowany prawie w środku 
wioski. Jest to największy budynek w całym Eindorf. Jego 
cechą szczególną jest to, że ma sporo okiennic i do tego 
zbudowany jest dwupoziomowo. W dolnej części ludność 
wioski spotyka się, aby jeść i rozmawiać w sali jadalnej, 
w której znajduje się wielki stół dla 30 osób. Jest tam też 
spory kominek, na którym można spokojnie piec jedzenie 
dla wielu ludzi. Wszystko jest przyozdobione w prosty 
sposób, bardziej ze względu na łatwość użytkowania niż 
do podziwiania. W drugiej części mieści się spora kuchnia, 
w której jest też duży zniszczony stół. Na nim przygo-
towywane są potrawy. Jest również wyjście na tyły domu 
biesiadnego, a w podłodze znajduje się zejście do piwnicy, 
w której przetrzymywane są zapasy. 

Na górze domu mieści się mieszkanie Jorgena i jego żony 
Gerty. Zebrania, na które przychodzą jedynie pewne os-
oby z wioski, odbywają się właśnie w tej części. Górna 
część domu składa się z 3 pokoi. Jednym jest sypialnia, 
typowa dla chłopskiej rodziny, lecz z bardzo solidnie 
wykonanymi meblami. W drugim pokoju Jorgen trzyma 
swoje trofea myśliwskie oraz starą zbroję gwardzisty 
imperialnego. Jest to pokój, w którym Jorgen spo-
tyka się z innymi mieszkańcami. Jest również trzeci 
pokój, jednak jest on zamknięty na klucz. Był to pr-
zygotowany przez Jorgena pokój dziecięcy. Nieste-
ty rodzina Jorgenów nigdy nie doczekała się dzieci. 

Przysłuchiwanie się spod okien może być ryzykowne, 
więc należy zasugerować graczom jakieś inne rozwiązanie. 
Bądź dać im możliwość znalezienia dobrego sposobu 
na dostanie się do środka. Może okazać się, że koło domu jest 
postawiony stary wóz, a na nim beczki umożliwiające 
dostanie się na pierwsze piętro domu przez okno. 

Warto podkreślić również, że okno, przez które BG 
weszliby, prowadzi do tajemniczego, ciągle zamkniętego 
pokoju. Zbiegiem okoliczności jest też to, że okno 
akurat jest uchylone. Tak jakby coś chciało, by gracze 
weszli do środka. Ta strona budynku nie ma na parterze 
okien, tym samym buszujący w tym miejscu BG nie 
powinni zostać zauważeni. Niestety podsłuchiwanie 
również jest niemożliwe. Udany test Zauważania poz-
woli na dostrzeżenie, że w stodole obok leży drabina. 
Wtedy gracze mogą dostać się bez większego problemu 
do środka. Jeżeli jednak nie uda im się odnaleźć drabiny, 
to test wspinaczki pozwoli na dostanie się do pokoju. 

Pokój jest bardzo słabo oświetlony. Jedynie dzięki 
światłu księżyca można dostrzec zarysy w pomieszczeniu. 
Kiedy gracze przyzwyczają się do ciemności, zobaczą, że 
był to kiedyś pokój dziecięcy. Wszystko jednak jest w st-
anie, jakby nigdy nie było używane. Widać tutaj wyraźnie 
łóżeczko dziecięce i poukładane drewniane zabawki dla 
dzieci. Można zasugerować BG, że możliwe, że kiedyś to 
był ich pokój. Prawda jest jednak zupełnie inna . Kiedy 
BG zbliżą się do drzwi, usłyszą niewyraźną rozmowę, 
chwilę później jednak donośnym głosem odezwie się Jor-
gen. 

Drodzy Przyjaciele. Wszyscy dobrze wiemy, że niestety 
ten rok nas nie oszczędzał. Susza zniszczyła już praktyc-
znie nasze plony i nie sądzę, że sytuacja się zmieni. Jeżeli 
nie będziemy w stanie przygotować odpowiedniej ilości 
mąki, to mężczyźni będą musieli spłacić wioskę służbą 
w wojsku. Dobrze wiemy, że wioska czegoś takiego nie 
przeżyje. A tym bardziej, jeśli najmłodsi z nas również 
zostaną zabrani...

Wtedy Jorgenowi przemowę przerwie jakiś kobiecy 
głos. Przez część wypowiedzi postać nie będzie słyszalna 
dla BG. Możesz MG zasugerować graczom, że lepiej 
byłoby, gdyby uchylili drzwi bądź spróbowali wysunąć 
się z pokoju bliżej schodów (Test na Skradanie +10). 
Oczywiście nie jest to konieczne, ale można dodać 
lekkiej dramaturgii i postawić wyzwanie przed 
graczami. Drzwi okażą się niezamknięte na zamek. 
Aby nagrodzić graczy należy przekazać im więcej infor-
macji, używając części z rozszerzonymi informacjami.
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Drugą osobą okaże się zielarka Egna. Będzie mówić stanow-
czym i pewnym siebie głosem. Choć może będzie można 
usłyszeć w tym jakąś złośliwość.

Jeżeli gracze nie będą podejmowali ryzyka przedostania się 
bliżej, usłyszą niewyraźne słowa:

Dwanaście lat temu potrzebowaliśmy pomocy. I wszy-
scy dobrze wiemy, że tę pomoc otrzymaliśmy. Bez in-
terwencji trzeciego nic nie zdołamy zrobić. Sytuacja się 
powtarza, a każdy z nas dobrze wie, że jeśli udamy się do 
lasu do jaśniejącego drzewa, to Przedwieczny nam pomoże. 
Oczywiś...

Wtedy wejdzie jej w słowo kapłan wioski Rudolf. Gracze 
nie będą w stanie usłyszeć jego słów, jeśli nie zbliżą się do 
schodów.

Nie i jeszcze raz nie... To zbyt ryzykowne. Może jeszcze 
damy radę wytrzymać kilka dni. Zobaczymy, czy jednak 
deszcz się nie pojawi. Myśliwi mówią, że jest ku temu 
szansa. Zresztą, kto miałby się dostać do Przedwiecznego. 
Jedynie mogłyby...

Dzeci - dopowiada zielarka. I kontynuuje. Każdy z nas do-
brze wie, że to właśnie one mogą nam pomóc. Już kiedyś 
niektórzy z was stanęli przed nim. Wtedy również wioska 
została uratowana. Jednakże podrośliście i dobrze wiecie, że 
gdybyście się do niego udali, to byście nie przeżyli spotka-
nia.

Ponownie dalsza część jest wyraźna dla bohaterów i drogi 
MG możesz pozwolić im się przysłuchać słowom Jorgena.
Jorgen zwraca się do wszystkich. 

Wysłanie dzieci do Lasu Soll, by spotkały się z nim jest 
ostatecznością. Choć każdy dzień jest dla nas ryzykiem 
i może być na wagę złota, to powinniśmy się zastanowić. 
Wierzcie mi, że sam bym chciał, aby się tam udali...

Głos Jorgena cichnie i słychać chwilowe szepty. Zebranie się 
szybko kończy. A gracze usłyszą osobę wchodzącą na górę. 
Jeśli jeden z BG pozostał w pokoju (a jest nim najpewniej 
Aqua), to przez przypadek potrąci stojącą w pokoju dziwną 
tubę, która zacznie upadać na ziemię. 

Gracz może spróbować ją złapać, ale nawet w przypadku 
niepowodzenia nie należy karać za to graczy. Osoby na 
dole mogą usłyszeć dźwięk, ale nie przejmą się nim spec-
jalnie. Kiedy tuba upadnie bądź znajdzie się w rękach grac-
za, to BG zauważą w niej mapę. Jeśli natomiast żaden z 
graczy nie będzie w pokoju, to tuba przewróci się podczas 
opuszczania pomieszczenia. Mapa jest w miarę dokładna 
i przedstawia część Lasu Soll . Ignis powinien ją zabrać 
bądź przynajmniej próbować to zrobić. Może wdać się w 
kłótnię z resztą rodzeństwa. Przedmiot podczas szarpa-
nia może również wylecieć przez uchylone okno. Masz 
tutaj dowolność drogi MG, ale istotne jest, żeby mapa 
trafiła w ręce BG. Należy graczom zasugerować, że nie 
są już bezpieczni. Gracze mogą postanowić zamknąć dr-
zwi i przeczekać przechodzącą osobę. Ewentualnie mogą 
uciec bądź zostać złapani. W przypadku każdej sytuacji 
trafiają do swego domu. Jeśli jednak zostaną złapani w 
środku dziwnego pokoju, to Jorgen przyjdzie do nich i 
będzie miał olbrzymi żal do graczy. Może również ich 
skarcić mówiąc, że do niczego się nie nadają. Jeśli gracze 
poruszą kwestię rozmowy na dole, to Jorgen skończy te-
mat i odeśle ich do domu.

Jeżeli widzisz MG, że sytuacja jest dla BG na tyle 
interesująca, że sami podczas powrotu do młyna postanowią 
wyruszyć ku przygodzie, to pozwól im na to. Jeżeli targają 
nimi wątpliwości i nie wiedzą jeszcze, co zrobić, bądź br-
akuje im motywacji, to kilkanaście minut po zdarzeniu 
usłyszą pukanie do drzwi swego domu (również w wy-
padku, jeśli przyszli jedynie, aby zabrać swoje rzeczy do 
podróży). Nagle okaże się, że przyszła Egna i czeka przed 
drzwiami. Wyraźnie będzie chciała coś przekazać BG i 
zaproponuje, że pomoże im wyruszyć w podróż. Ewentu-
alnie opowie, jak ważna dla wioski byłaby wyprawa dzieci 
do lasu. Może również zabrać BG do swojej chatki, która 
jest przy samej granicy z Lasem Soll. Egna będzie otwarta 
na pytania BG, jak również sama z siebie opowie o tajem-
niczym stworze żyjącym w zakamarkach lasu. Stwór ten 
nie ma imienia, lecz wiadomym jest, że żyje w lesie od lat.
Dwadzieścia lat temu w wiosce również były problemy.
Wtedy także grupka dzieci udała się do lasu i odszukała 
stwora. Ten spełnił ich życzenie i kilka dni później 
rozpadał się deszcz. Ponoć według legend stwór ten 
jest panem Lasu Soll. Legenda również mówi, że tylko 
niewinni mogą do niego przybyć i ich nie skrzywdzi. 
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Dlatego dorośli nie mogą przekroczyć bez szwanku nawet 
pierwszej granicy lasu. Zielarka będzie chętna pomóc BG 
i wręczy im również kilka przedmiotów, które mają pomóc 
w podróży. Będą nimi placki z Ziela Słomianego, proszek 
z Węglowych Żuków oraz wyciąg z drzewa Yggd' . Egna 
stwierdzi, że BG muszą wyruszyć czym prędzej, gdyż za dnia 
Jorgen na pewno się nie zgodzi, aby BG wyruszyli, a widząc 
ich próbę, zapewne sam będzie ich pilnował. Tym samym 
BG, aby pomóc wiosce, muszą podjąć decyzję wyruszenia 
do lasu w celu odnalezienia Przedwiecznego i poproszenie 
go o pomoc dla Eindorf.

Rozdział II

Las Soll
Wioska była pogrążona w spokojnym śnie. BG pomału 
wyruszyli w swoją pierwszą wielką podróż. Ruszyli dalej 
niż kiedykolwiek wcześniej. Las, który za dnia był jedynie 
gęstwiną zarośli, teraz podczas pełni księżyca wydawał się 
zupełnie inny. Długie i potężne gałęzie drzew przypominały 
pazury straszliwych stworów. 

BG są już w podróży około dwóch godzin. W uszach jeszc-
ze słyszą słowa Egny powtarzające, aby trzymali się wyznac-
zonego szlaku na mapie. BG powinni również uważać na 
zwierzęta zamieszkujące Las Soll. Tak naprawdę, co roku 
zarówno zwierzyna w lesie, jak i roślinność się zmieniają. 
Rzadko również myśliwi zapuszczają się w głąb samego 
Lasu Soll, więc tym samym BG nie wiedzą do końca, co 
mogą spotkać na swojej drodze. 

Las Soll
Historia i zarys

Historie wspominają o Drahkwaldzie jako najmrocznie-
jszym i najbardziej tajemniczym lesie Starego Świata. 
Księgi jednak nie wspominają o Lesie Soll. Co prawda 
jest on dużo mniejszy, lecz jego historia została niemal 
wymazana z pamięci. Nikt o nim nie mówi, a tylko nielic-
zni mają okazję poznania jego historii. Wieki temu, kiedy 
wrota Chaosu zostały otwarte, w tym miejscu starło się 
kilka potężnych demonów.

Każdy był przedstawicielem innego bóstwa. 
Walczyli dniami i nocami. Nic nie wskazywało na 
wygraną którejś ze stron. Wtedy niebo przeszył jasny 
piorun. Nie wiadomo, kim był posłaniec, ale każdy z 
demonów przerwał walkę, oddalił się w swoją stronę i 
tak słuch po nich zaginął. Z czasem okazało się, że w 
miejscu tym zapanowała olbrzymia magia. Roślinność i 
zwierzęta stały się wspólną częścią tego miejsca. Wiele 
kultów wybudowało tu swoje świątynie, lecz w krótkim 
czasie każda z nich znikała z powierzchni ziemi. Można 
przypuszczać, że las nikogo nie uznawał. W całym 
Starym Świecie nie istniało miejsce podobne do tego. 
Każda z roślin nosi znamię magii, która posiada własną, 
wyjątkową siłę. Istnieją rośliny o potężniejszej mocy, 
jak również rośliny, które posiadają zalążki inteligencji. 

Jednak nikt nie dał jeszcze rady, by zbadać dokładnie 
te tereny. Wiedza na temat starożytnej bitwy została 
zapisana w nielicznych pamiętnikach. Księgi te 
pozostają w zamknięciu w odległych miejscach. 
Z czasem jednak wielu czarodziejów szukających 
odpowiedzi na nękające ich pytania trafiało na resztki 
fragmentów owych zapomnianych ksiąg. Zainspirowani 
nimi magowie wyruszali w podróż do Lasu Soll. Część 
z nich podróżowała ze sporymi grupami żołdaków im-
perialnych. Byli oni opłacani przez gildie, a celem ich 
wypraw było odnalezienie potężnych artefaktów. Słuch 
o większości takich grup zaginął. Po części zdarzały 
się przypadki, że eksploratorzy szybko opuszczali tę 
krainę. W innych przypadkach podróż przeżywali je-
dynie czarodzieje, którzy jednak z czasem tracili rozum. 

Istnieje legenda mówiąca o czarowniku, który żył pod-
czas powstawania Lasu Soll. Został on strażnikiem tego 
miejsca i gdzieś z ukrycia obserwuje krainę. Trudno 
powiedzieć, czy jest nieśmiertelny. A może swą wiedzę 
przekazywał kolejnym magom? Niestety jest to jedynie 
historia, która przerodziła się w legendę. Nikt o takiej 
osobie nie słyszał, ale sam las Soll pozwala sądzić, 
że jest ku temu spora szansa.
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Roślinność nie jest jedyną wyjątkową cechą tego mie-
jsca. Również zwierzęta różnią się od tych, które można 
spotkać w typowych lasach. Trudno powiedzieć, czy było 
tak za sprawą samej magii Chaosu, czy może zapomnianej 
wiary. Prawdą jest jednak to, że nawet najodważniejsi 
myśliwi boją się wejść w głębsze części lasu. A najgłębsze 
ostoje pozostają wieczną tajemnicą. Mówi się, że przez 
stulecia zwykłe zwierzęta zmieniały się w obdarzone 
magią. Wilki przerodziły się w Wolfeny, gigantyczne 
i bardzo inteligentne stwory. Jelenie przekształciły się 
w magiczne i tajemnicze stworzenia Stageny. Magic-
zna ewolucja dosięgła każdą z istot żyjącą w Lesie Soll. 
Dzięki magii nastąpiła homeostaza pomiędzy istotami 
żywymi a magicznymi. Istoty, które z natury były mag-
iczne, jak chociażby jednorożce, stały się potężniejsze i 
inteligentniejsze. Natomiast nawet istoty niemagiczny 
były w pewnym stopniu obdarzone magicznymi cechami. 
Nie oznaczało to, że były one w stanie posługiwać się 
magią, jednak pewne ich cechy stały się doskonalsze od 
przeciętnych.

Początek Lasu Soll

Kiedy cztery wielkie demony Chaosu rozeszły się w 
sobie wiadome miejsca, stało się coś jeszcze bardziej 
niezwykłego. Tajemniczy posłaniec zasadził ziarno w 
miejscu wielkiej potyczki. Ślad magii po potężnych isto-
tach magiczny był w tym miejscu tak potężny, że nasiono 
zaczęło od razu kiełkować. Jeśli najpotężniejsi magowie 
Imperium znaleźliby się w tamtych czasach i w tamtym 
miejscu, zapewne porównaliby owe zjawisko do mocy 
najpotężniejszych magów elfów. Możliwe nawet, że 
magia, która tam się wytworzyła, była magią pierwotną 
starożytnych Slannów. Ziarno, którego użył tajemnic-
zy posłaniec, nie pochodziło z tego świata, było czymś 
zupełnie innym. Roślina ta potrzebowała zaledwie jednej 
nocy, aby wyrosnąć i wydać na świat pierwsze zarodki. 
Już następnego ranka sięgała kilkunastu metrów, a gałęzie 
mogły utrzymać ciężar rycerzy zakutych w potężne 
stalowe zbroje. Drzewo zostało matką wszystkich kole-
jnych roślin kiełkujących w okolicy.

Wszystkie jednak łączyły się wspólnymi nićmi magii. 
Z czasem magia, która rozprzestrzeniała się z lasem, 
utraciła swoją pełną moc na jego obrzeżach. Dlatego, 
jeśli wędrowiec nie zapuszczał się w najdziksze ostępy 
lasu, nie był tak bardzo zagrożony.

 
Magia Lasu Soll

Sercem Lasu Soll było drzewo matka, nazwane w 
późniejszych latach przez badaczy tamtejszej krainy 
Arborem. To właśnie z samego środka lasu Arbor 
przekazywało swą magię innym roślinom, jak również 
zwierzętom. Jednak magia w tym miejscu nie do końca 
tak działa. Las Soll również przyciąga wszelakie magic-
zne istoty. Odnajdują one w tym miejscu spokój i schro-
nienie. Nie dzieje się tak jednak bez powodu. Arbor dzieli 
się ze swymi mieszkańcami własną magią, lecz także po-
biera ją od nich. Działa to na zasadzie homeostazy, która 
umożliwia rozwój magii. W całym Starym Świecie nie 
ma zbyt wielu miejsc, gdzie można zaobserwować po-
dobne zjawisko. Jeden typ magii przeplatający się ciągle 
z innymi zmienia swoje właściwości. Dzięki temu 
stwierdzenie, że Las Soll ciągle się rozwija, jest bardzo 
słuszne. W nim również zmieniają się wszelkie rośliny, 
które ewoluują w coraz to potężniejsze i doskonalsze 
twory. Tyczy się to również zwierzyny, która od lat 
mieszka w gęstwinach tego terenu. 
Najbardziej znanym przypadkiem opisanym w księgach 
w głównej bibliotece magii w Altdorfie jest historia 
pewnego młodego czarodzieja. Po odbyciu pierwszych 
nauk młody adept wyruszył na południe Imperium. Cel 
tej podróży nie był znany jego mistrzom. Zresztą nie in-
teresowali się nim specjalnie. Nie wykazywał wszak szc-
zególnych zdolności magicznych, więc tym samym nie 
był specjalnym zagrożeniem w przypadku zbłądzenia na 
ścieżkach czarodziejów. Nikt nie przewidywał, że może 
go gnać ciekawość względem Lasu Soll.  Nikt również 
nie wiedział, że w jego ręce trafiła księga opisująca pow-
ierzchownie to miejsce. 
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Możliwe natomiast jest, że ktoś specjalnie popchnął go, 
by wyruszył do tego miejsca. Chłopak spędził tam około 
roku. Któregoś dnia odnaleziono go w jednej z poblis-
kich jaskiń, koło Lasu Soll. Na jego ślad trafił znany i 
renomowany czarodziej. Do chłopca przyciągnęła go ma-
gia. Młodzian zmienił się nie do poznania. Jego zdolności 
magiczne były potężniejsze od niejednego czarodzieja, 
lecz niestety na tym wszystko się kończyło. Magia, która 
wdarła się do jego umysłu, spowodowała, że oszalał. Nie 
był w stanie racjonalnie myśleć, jak również korzystać 
ze swoich magicznych zdolności. Starano się wymazać 
wszystkie zapiski o tym zdarzeniu, aby nie kusić losu i 
kolejnych potencjalnych młodych czarodziei, chętnych 
do szybkiego uzyskania wielkiej mocy. Tylko nieliczni 
czarodzieje byli wpuszczani w ostępy tego miejsca. Z nich 
nieliczni również wracali ...

Roślinność Lasu Soll

Las Soll na swych obrzeżach nie różni się specjalnie od 
innych lasów Starego Świata. Jednak już po przejściu pa-
ruset metrów można zauważyć znaczące zmiany. Gęstwina 
zaczyna być coraz większa, drzewa potężniejsze, a rośliny 
nietypowe. W głębi lasu światło ledwo dochodzi przez po-
szycie leśne, lecz to nie przeszkadza specjalnie roślinom w 
tym miejscu. Poza korzystaniem ze słońca i wody rośliny 
rozwinęły w sobie zdolność czerpania energii dzięki magii. 
Rośliny również nie rywalizują między sobą. Tym samym 
często można spotkać kilka ich rodzajów obok siebie. 
Las Soll jest bardzo zdradliwym miejscem. Wszystko za 
sprawą magii i dziwnych zdolności roślin z tej okolicy. 

Drogi MG, możesz wykorzystać tabelę spotkań losow-
ych, jeśli chciałbyś dodać trochę elementów podczas samej 
podróży. Zdarzenia losowe są podzielone na łatwe i trudne. 
Do Ciebie będzie należało podjęcie wyboru, której z tabel 
użyć. Jednak sugerowane jest używanie tabeli w sposób sug-
erowany . Bardzo ważnym elementem jest przedstawienie 
fauny i flory Lasu Soll. Jest to na tyle wyjątkowy las, że jego 
bogactwo powinno zachwycić BG. Na początku podróży 
przy samych granicach Las Soll wygląda jak wysychający. 
Kiedy BG wchodzą coraz bardziej w głąb lasu zauważą, 
że niektóre rośliny świecą w ciemności, inne delikatnie się 
poruszają. 

W oddali można zauważyć przemieszczające się, lekko 
żarzące się małe żyjątka. Sporo kolorów w tym miejscu 
jednak nie napawa do końca radością. Czuć tajemnicę, jak 
również coś niepokojącego. BG mogą zauważyć przy uda-
nym teście Spostrzeżenia, że bardziej jaskrawe zwierzęta 
nie chowają się. Jeżeli test powiedzie się o ponad 20%, 
to możesz MG powiedzieć graczom, że kolorowe is-
toty przywabiają do siebie mniejsze, a później je atakują. 
Las nie jest spokojnym miejscem i na pewno jest pełen 
niebezpieczeństw. O dziwo jednak, ścieżka którą podążają 
BG jest ciągle przed nimi i nie niknie w zaroślach.

Rytuał Leśnych Goblinów

W pewnej chwili BG zauważą przed sobą światełko. Nie 
jest to jednak światło naturalne. Wygląda jak typowe og-
nisko. Niestety nie istnieje możliwość zboczenia z trasy, 
a ognisko wydaje się być tuż przy samym szlaku. Przy 
udanym teście Zauważania wyraźnie widać ruch przy 
palenisku. Kiedy już BG znajdą się w odległości około 
20 metrów od dziwnego miejsca, wyraźnie będzie można 
usłyszeć pochrząkiwania i skrzeczenie. Rumor będzie się 
nasilał. Dziwne dźwięki nie dochodzą od jednego stworze-
nia, lecz od kilku. Okaże się, że ścieżka, którą podążają 
bohaterowie, przebiega obok skarpy, a w dole (około 4 
metrów) tuż przy samym zboczu rozpalone zostało spore 
palenisko. Wokół niego poruszają się 4 powykrzywiane, 
małe kształty. Każdy z nich w świetle paleniska przypomi-
na zdeformowanego człowieka z szaro brunatno-zielonym 
odcieniem skóry. Czerwone ślepia świecą wyraźnie mimo 
mocnego natężenia światła. 

BG nie są przyzwyczajeni do takich widoków, tym 
samym oczywisty widok goblina nie jest dla nich do 
końca jasny. Słyszeli zapewne o goblinoidach, lecz jest 
to ich pierwsze zetknięcie z takimi stworzeniami. Istotne 
jest podkreślenie tego i nie sugerowanie graczom tego, 
co zobaczyli. Niech sami dojdą do takich wniosków. BG 
powinni wykonać udany test skradania +30, gobliny są 
bardzo zajęte i nie powinny zobaczyć graczy. Kiedy BG 
zaczną dokładnie badać zbiegowisko, okaże się, że na spo-
rym kamieniu przed ogniskiem siedzi mniejszy stwór z 
gigantycznym pióropuszem. Przed nim natomiast leży 
związany, dziwny, błękitny stworek. 
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W odróżnieniu od piątki powykrzywianych i wymalow-
anych w różne barwy istot, mała błękitna istota wygląda na 
łagodną i spokojną. W pewnym momencie stwór na kami-
eniu wrzaśnie, a reszta uciszy się i zacznie zbierać się przy 
swym przywódcy. Uniosą małą istotę i przyniosą bliżej 
dużego ogniska, wtedy również podniesie się stwór z pióro-
puszem. Dopiero wtedy gracze zobaczą stary zardzewiały 
miecz wbity tuż przed paleniskiem. Goblin będzie wyraźnie 
się do niego zbliżał. Intencje można wyczuć i gracze stanął 
przed wyborem, podczas którego powinni zadecydować, 
czy pomogą bezbronnej istocie, czy może opuszczą miejsce 
i pozostawią stworka na pastwę losu. Każda z decyzji graczy 
może doprowadzić do podobnego efektu. 

Pomoc w potrzebie

Kiedy BG zdecydują się pomóc stworkowi, niestety do 
dyspozycji będą mieli tylko prostą broń. Możesz drogi 
MG wspomóc graczy podczas tego starcia i nagrodzić ich 
za podjęcie pozytywnej decyzji. Gobliny zapewne zostaną 
zaskoczone przez BG, więc tym samym dodaj do każdego z 
rzutów +10 dla BG. Gobliny natomiast w pierwszej chwili 
będą zmuszone testować swoje OP (Opanowanie), gdyż 
mogą uciec w popłochu. Jeśli podczas testu ucieknie ich 
ponad połowa, to reszta pójdzie w ich ślady i starcie może 
odbyć się bez poważniejszej konfrontacji.

W przypadku walki zwykłe gobliny będą używały kamieni, 
inne - gałęzi. Najmniejszy z nich jednak okaże się szamanem. 
Będzie próbował rzucić w pierwszej kolejności czar, który 
miałby obezwładnić graczy. Jeżeli część z jego kamratów 
uciekła, to zapewne podejmie ryzyko i sięgnie po Magicz-
nego Grzyba.

Po skończonej walce gracze będą mogli uwolnić małe 
stworzenie. Istota mierzy ledwo pół metra. Przypomi-
na małe, wychudzone dziecko. Kiedy tylko zostanie 
uwolniona, odbiegnie, a gracze w swych głowach usłyszą 
podziękowanie. Na ziemi zostanie jedynie stary zardzewiały 
miecz. Coś będzie w nim jednak przyciągającego .

Pajęcza Sieć

Poziom czaru: 1

Punkty magii: 2

Czar pajęczej sieci jest dość pospolitym czarem 
w społeczeństwach leśnych goblinoidów. Stwory 
używają go, aby powstrzymać atakującego i czym 
prędzej wykorzystać przewagę. Z dłoni czarującego 
wystrzeliwują cienkie magiczne nici. Są ich setki i 
odbijają wyraźnie kolory otoczenia. Każda z nici pr-
zykleja się do wybranego celu i niczym pajęcza sieć 
spowalnia jego ruchy. Postać, której nie wyjdzie test 
ZR, zmuszona jest obniżyć swoją szybkość, zręczność, 
walkę wręcz, umiejętności strzeleckie o połowę. Czar 
trwa do momentu, aż powiedzie się test Wytrzymałości 
zaatakowanego począwszy od następnej tury po nieuda-
nym teście ZR. 

Magiczny Grzyb

Magiczne Grzyby odgrywają znaczącą rolę w 
społeczeństwie goblinów. Są one hodowane i wykor-
zystywane przez szamanów. Mają zbliżyć używającego 
go do samego Boga Gorka. Choć tak naprawdę są to ty-
powe magiczne katalizatory zwiększające siłę magiczną, 
jednak krzywdzące w olbrzymim stopniu organizm 
używającego. Kiedy istota pochłonie Magiczny Gr-
zyb musi wykonać test Wytrzymałości. W przypad-
ku niepowodzenia automatycznie traci K6 punktów 
żywotności, a czar automatycznie powiedzie się. Jednak 
istnieje wtedy szansa, że energia dalej będzie w stanie 
zwiększyć swą siłę. Po pierwszym teście Wytrzymałości 
należy dokonać następnego. W przypadku powodzenia 
grzyb przestaje działać. Jeżeli jednak test się nie udaje, 
to energia wystrzeliwuje z czarującego i czar zostaje 
rzucony ponownie w następnej turze, jak również postać 
traci ponownie K6 Punktów życia. Czynność należy 
powtarzać do momentu śmierci bądź powodzenia testu. 
Jeżeli test wytrzymałości powiedzie się za pierwszym 
razem, to czar zostaje rzucony automatycznie.



15

Akt I

Ucieczka od walki

Istnieje również szansa, że BG zrezygnują z potyczki, 
uznając, że nie są w stanie pomóc i wolą dalej iść ścieżką. 
W takiej sytuacji któryś z goblinów może dostrzec graczy. 
Udadzą się za nimi w pościg. Gracze będą musieli uciekać 
przez trudne ostępy lasu. Zmuszeni będą nie zbaczać z 
ścieżki, lecz może do tego dojść. 

Tak czy inaczej, okaże się, że w pewnej chwili ścieżka 
kończy się, a przed bohaterami pojawi się spory kanion. W 
dole będzie można usłyszeć rwący potok. Ponad kanionem 
rozciągnięty jest długi most utrzymujący się na lianach. 
Jeżeli gracze przybyli do tego miejsca po konfrontacji z 
goblinami, mogą spokojnie podjąć próbę przejścia. Most 
wydaje się w miarę solidny i powinien utrzymać ciężar 
przechodzących. Zapewne najrozsądniejszym rozwiązaniem 
będzie przejście przez most pojedynczo. Również gracze 
mogą zadecydować, czy przewiążą się liną. MG, to Ty 
będziesz musiał rozwiązać tę sytuację. Istotnym dla przy-
gody jest, aby BG spadli do rzeki. Oczywiście może to 
być tylko jeden z graczy. Wtedy reszta powinna udać się 
za nim w pościg wzdłuż kanionu. Za wielkimi zaroślami 
rzeka przekształca się w wodospad. Reszta graczy zostanie 
postawiona przed podjęciem ryzyka skoku do wody. Ni-
estety wszelkie próby ratunku są praktycznie niemożliwe. 
Gracze, którzy uciekają przed goblinami, nie będą mieli 
czasu zastanawiać się nad tym, czy most jest bezpieczny. 
Zostaną zmuszeni do podjęcia ryzyka i przebiegnięcia przez 
niego. Gobliny pobiegną za BG, a wtedy zniszczony most 
nie utrzyma ciężaru. Wszyscy spadną do rzeki. 

Rwąca rzeka

Prąd jest potężny. Trudno cokolwiek zobaczyć w wodzie. 
Co jakiś czas bohaterowie mogą złapać oddech. Jest to mo-
ment, w którym budzi się pierwsza magiczna zdolność u 
jednej z postaci w drużynie. Jest nim Aqua. Aqua, jak można  
zapewne się domyślić, reprezentuje żywioł wody, a czary z 
nią związane są jego domeną. W tej chwili dla Aqua'y staje 
się dostępny czar magii elementalnej pierwszego poziomu 
Oddychanie pod wodą, jak również zyskuje 2K4 punkty 
magii, jakby zyskał pierwszy poziom profesji czarodzieja. 

Za pierwszym razem czar wychodzi automatycznie. Dzięki 
niemu BG będzie w stanie uratować resztę rodzeństwa.

Spadając z wodospadu, przez ułamek sekundy któryś z 
graczy może zauważyć świecący punkt w oddali, jakby 
wioska w samym centrum lasu. 

Po upadku gracze na ułamek sekundy stracą przytomność. 
BG grający Aqua'ę zobaczy, że nie ma przy nim reszty 
rodzeństwa. Po wynurzeniu się z wody zobaczy ich na 
pobliskim brzegu. Gracze dopiero po kilku minutach 
odzyskają przytomność. Jeżeli BG wcześniej nie zdobyli 
miecza od goblina, to okaże się, że w wodzie nieopodal 
BG znajduje się ten przedmiot. 
Nastąpi chwila oddechu. Pozwól MG zebrać graczom 
myśli. Zapewne BG będą chcieli wrócić na ścieżkę. Jed-
nak okaże się, że kanion jest niedostępny i dostanie się 
na górę jest praktycznie niemożliwe. BG utracili część 
ekwipunku podczas zdarzenia, a co gorsze - okaże się, że 
nie mają ze sobą mapy. Wszelkie poszukiwania wydają się 
niemożliwe. Mapa zapewne wypadła podczas upadku do 
wody, a prąd musiał ją porwać daleko.
Dość prawdopodobne jest, że BG zadecydują, aby się udać 
w kierunku tajemniczej wioski. Nie mają w takiej chwili 
za wiele do stracenia, a możliwe, że nie jest to wioska gob-
linów. Jednak czeka ich długa przeprawa, wioska oddalona 
jest długie kilometry od BG. Tutaj można wykorzystać 
bogatą roślinność lasu Soll. Warto, aby gracze poczuli 
wyjątkowość tego miejsca!

Wioska mutantów

Zmęczeni i przemoczeni BG zbliżają się do niewielkiej 
palisady. Otoczona nią wioska nie znajduje się jedynie 
na ziemi. Niektóre zabudowania zostały umieszczone 
na potężnych gałęziach drzew. BG po udanym teście 
na Zauważanie zobaczą, że na gałęziach przy domost-
wach poruszają się postacie. W odróżnieniu od tych, 
które widzieli wcześniej, są one wielkości ludzi. Po 
dokładniejszej obserwacji widać wyraźnie, że nie są to 
również ludzie. Widoczne istoty różnią się od siebie.
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Jedne są całe owłosione. Inne mają rogi. A jeszcze inne 
wyglądają niczym grube napuchnięte żaby. Widok jest 
przerażający, drobne pochodnie oświetlające to miejsce 
dodają pochmurnego i smutnego widoku.

Wioska Mutantów

Kiedy pewien baron zapragnął wybudować w pobliżu ter-
enów Lasu Soll swoją rezydencję, najął sporą grupę ro-
botników, którzy mieli zająć się pracami budowlanymi. 
Wśród nich również znalazł się bardzo znany i ceniony 
inżynier z Tilei, z miasta Luccini, Francesco Bellatoni. 
Mężczyzna ten był znany z niecodziennych i nietypowych 
budowli. Baronowi zależało na podkreśleniu wyjątkowości 
miejsca. Sam Bellatoni był odpowiedzialny za stworzenie 
ogrodów, a także projektu budowli. Mężczyzna zarządzał 
też głównymi pracami. Pod koniec budowy doszło jed-
nak do poważnej kłótni pomiędzy Bellatonim oraz 
czarodziejem, który zarządzał pracami w imieniu barona.. 
Skończyło się to tym, że czarodziej przegonił wszystkich 
robotników. Bellatoni próbował załagodzić sytuację, jed-
nak czarodziej odmawiał na każdym kroku. Ludzie byli 
zmuszeni do opuszczenia budowy i wyruszenia w drogę 
powrotną do domu. Niestety tereny rezydencji zostały już 
otoczone przez las i ludzie musieli wracać, przedzierając 
się przez zarośla. Ostatecznie największa grupa pod prze-
wodnictwem Bellatoniego zgubiła się w lesie. Krążyli tak 
przez kilka miesięcy, aż wreszcie postanowili, że osiedlą 
się w miejscu, które uznają za stosowne. Las nie chciał 
wypuścić ludzi i nie pozostało im nic innego do zrobienia. 

Wygląd

Pierwsze, czego podjęli się budowniczowie, było 
wybranie odpowiedniego miejsca. Uznali, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie umiejscowienie ich przyszłej siedzi-
by w pobliżu rzeki. W ramach przynajmniej prowizoryc-
znej ochrony wybudowano palisadę i zaczęto od budow-
ania domostw. Z czasem dodawano kolejne budynki, a 
ludność również się rozrastała. W chwili obecnej wioska 
liczy około 50 osób.

 

Z tego około 10 to dzieci. Niestety nikt na początku 
nie spodziewał się konsekwencji pozostania w lesie. Z 
czasem jednak przyjęto to z pokorą i zrozumieniem. 
Las, z którym obcowali ludzie, obdarzył ich różnymi 
zdolnościami. Według pewnych legend każdy człowiek 
ma w sobie namiastkę jakiegoś żywiołu bądź innej is-
toty. I tak Las Soll z czasem uwidocznił specjalne cechy 
w każdej z osób. Postronni, jak również ci, którzy nie 
znali tych ludzi, mogliby ich nazwać otwarcie mu-
tantami. Każdy z nich został zdeformowany inaczej. 
Jedni upodobnili się do zwierząt, inni posiadają dziwne 
magiczne zdolności. Jednakże przemiany nigdy się nie 
kończą. Z czasem nazwali to klątwą Bellatoniego, czyli 
założyciela, jak również władcy tej wioski. 

Mało prawdopodobne jest, że BG sami postanowią wyjść 
naprzeciw wiosce. Zapewne będą mieć obawy przed is-
totami ją zamieszkującymi. Jest to zrozumiałe, gdyż 
trudno jest zaufać czemuś tak różnemu od nas samych. 
Dlatego także MG powinieneś kazać graczom rzucić na 
Nasłuchiwanie. Jeżeli test się powiedzie, to okaże się, 
że coś się zbliża w kierunku BG. Trudno będzie ocenić 
odległość, ale zapewne dźwięki będą dobiegały zza BG. 
Jeżeli BG postanowią się ukryć bądź uciec, to spotkają się 
twarzą w twarz z tym samym stworkiem, którego spotka-
li związanego przez gobliny. Porusza się on bardzo cicho 
i dopiero kiedy znajdzie się bardzo blisko, BG mogą go 
usłyszeć. Stworek wskaże graczom wioskę i nieznacznie 
się uśmiechnie, jakby ich zapraszał do środka .

Mimo że palisada nie jest wysoka okaże się, że w 
środku mieszka sporo istot. Kiedy gracze zbliżą się 
do wioski, naprzeciw nim wyjdzie dwóch większych 
i potężniejszych mutantów. Jeden z nich będzie 
przypominał człekokształtnego kozła, drugi natomiast 
będzie miał zamiast dłoni macki owinięte wokół drewni-
anej włóczni. Stwory będą stały, utrzymując dystans. 
Mutant przypominający kozła odezwie się w kierunku 
bohaterów. Będzie chciał się dowiedzieć, po co BG tutaj 
przybyli, widać będzie, że się ich obawia, lecz nie wykaże 
wrogich zamiarów. Gracze powinni szczerze przedstawić 
swoje położenie. Stwory będą dopytywały się, po co 
gracze tutaj się znaleźli i dlaczego ich nękają. Po krótkiej 
rozmowie zaproponują odpoczynek w wiosce. 
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Okaże się, że społeczeństwo w wiosce jest bardzo po-
dobne do zwyczajnego społeczeństwa ludzi. Istoty z pozoru 
przerażające z wyglądu będą pokojowo nastawione. BG będą 
mogli zauważyć, że istoty, mimo iż różne od siebie, to wza-
jemnie akceptują się i pomagają sobie. Z opowieści, jakie 
krążyły po wiosce, BG znali mutantów od strony typowej 
dla mieszkańców Starego Świata.

Dwaj mutanci prowadzący BG powiedzą im o tym, że są 
wojownikami. Przedstawią pokrótce życie w tym miejscu. 
Reszta istot z wioski będzie przyglądała się BG z zain-
teresowaniem, jak również niemałym poruszeniem. Dołączą 
również do reszty prowadzących BG do budynku pośrodku 
wioski. Mutant o ciele kozła powie, że nazywa się Hir-
cum. Stwierdzi, że brak deszczu nie wpływa szczególnie 
na to miejsce. W całej wiosce poza nim jest jeszcze czter-
ech wojowników, którzy zdobywają pożywienie dla reszty 
ludności. Wspomni również o tym, że jest wdzięczny za 
pomoc Hjakintwi, czyli niebieskiemu, małemu mutantowi. 

Zaprowadzą ich na początku do sporego drewnianego dom-
ku na środku wioski. W każdym z domostw nie ma żadnych 
drzwi i podobnie tutaj. Jednak przed wejściem będzie stał 
dziwny mutant przypominający wrednego psa. Będzie 
trochę mniejszy od koźlego stwora, ale wyraźnie zwinnie-
jszy. Będzie chciał wiedzieć, dlaczego trójka osób została 
wpuszczona do wioski bez zgody króla. Widać będzie 
wyraźnie, że najchętniej pozbyłby się BG. Wymianę zdań 
przerwie dobiegający ze środka głos. Przenikliwy i spoko-
jny. Gracze zostaną wprowadzeni do wewnątrz i zobaczą 
pomieszczenie przypominające dom szamana. Wszędzie 
będą porozstawiane dziwne przedmioty, kości zwierząt. 
Na środku będzie znajdować się spore palenisko. Za nim 
natomiast na dużym tronie będzie zasiadał średniej postury 
mocno zmutowany człowiek. Drogi MG, jest to sam mis-
trz Bellatoni, jednak nie zdradzi się na początku rozmowy. 
Obok niego przy tronie siedzieć będzie Hjakintwi. Mistrz 
na wstępie podziękuje za przyprowadzenie młodego mutan-
ta. Nawet jeśli BG nie uratowali go, to według Hjakintwi, 
to BG odciągnęli od niego gobliny. Po chwili Bellatoni 
będzie chciał się dowiedzieć jak najwięcej od graczy. Kiedy 
BG przekonają go do siebie, opowie o historii budowania 
domu dla barona, jak również o tym, kim byli mieszkańcy 
wioski. 

Również powie, że żyją tutaj już prawie 100 lat. On sam 
zapewne w chwili obecnej ma 150 lat, co dla człowieka 
jest wiekiem nieosiągalnym. Boli go natomiast fakt, 
że nie zdołał wyprowadzić swoich ludzi z tego miejsca, 
że zawiódł ich. Wspomni również o tym, jak zostali 
oszukani przez czarodzieja, który nimi wszystkimi 
przewodził. Czarodziej obiecał wszystkim robotnikom, 
jak również architektowi, że po wykonaniu prac wyna-
grodzi ich i postara się każdemu z nich pomóc. Niestety, 
według opowieści Bellatoniego, czarodziej wygonił ich 
z domostwa i zesłał na takie, a nie inne życie. Nawet 
Bellatoni nie będzie jednak znał imienia czarodzieja. 

Jeżeli BG zaczną pytać się o Przedwiecznego żyjącego w 
lesie, to Bellatoni odpowie im z pełną radością w głosie, 
że z przyjemnością pomoże im odnaleźć go. Rozkaże 
również swoim trzem wojownikom, aby ruszyli z BG z 
samego rana do Przedwiecznego. Osobami wyznaczony-
mi do tego zadania będzie mutant o koźlim ciele Hjak-
inwi, jak również dziwny i nieprzyjemny Psowaty. Jeżeli 
BG będą chcieli, aby Bellatoni zamienił go na innego 
wojownika, to ten odmówi. Stwierdzi, że ufa Psowatemu 
całym sercem i ten na pewno pomoże BG. 

Tej nocy gracze spędzą wieczór w dziwnym 
miejscu. W pewnej chwili usłyszą jednego z mutantów 
przygrywającego spokojną melodię na flecie. Cała 
wioska pogrąży się w śnie. Hjakinwi natomiast zaśnie 
tuż przy graczach. Teraz BG będą wyraźnie widzieli, 
że ten niewielki mutant jest im bardzo wdzięczny. 
W oddali z wyższych gałęzi BG będzie 
obserwował Psowaty. BG zauważą wyraźnie, 
że nie jest zadowolony ze zbiegu okoliczności.
Rankiem BG zostaną zbudzeni ponownym dźwiękiem fle-
tu. Tak samo jak w nocy, światła pochodni będą zapalone. 
Światło słoneczne ledwo przedziera się przez poszycie 
leśne. BG zostaną uraczeni ciepłym posiłkiem. Uzupełnią 
również zapasy i będą mogli jeszcze porozmawiać 
z mieszkańcami. Każdy, z którym BG będą rozmawiali, 
będzie do nich przyjaźnie nastawiony. Jedynie Psowaty 
będzie mocno kręcił nosem i unikał jakiegokolwiek 
kontaktu. 
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Rozdział III

Podróż do Przedwiecznego i spotkanie

Po opuszczeniu wioski nowi kompani będą prowadzili grac-
zy przez spore zarośla. Droga nie będzie łatwa i co jakiś czas 
mutanci będą kazali zachować ostrożność. Jest to dobry mo-
ment na wprowadzenie jakichś losowych spotkań. Ten etap 
przygody powinien przeciągnąć się maksymalnie do jedne-
go dnia podróży, w trakcie której każdy z mutantów będzie 
pomagał graczom podczas konfrontacji. Psowaty jednak 
będzie utrzymywał dystans. Wieczorem, kiedy wszyscy 
usiądą przy palenisku, Kozioł zacznie opowiadać graczom 
o lesie. Możesz MG w tym momencie opisać pewne el-
ementy z zachowania lasu czy gatunkach roślin i zwierząt 
z tego miejsca. Później Kozioł powie graczom, aby poszli 
spać. Możliwe, że BG, będąc przezornymi, nie będą chcieli 
spać lub będą udawali, że śpią. Nie ma to jednak większego 
znaczenia. Podczas tego czasu Kozioł, jak również Psowaty 
odejdą trochę od obozowiska. Obok graczy zostanie Hjak-
intwi, który będzie wszystkiego pilnował. Jeżeli gracze 
udawali sen, mogą wykonać test Nasłuchiwania. Jeśli się 
uda, to BG usłyszą cichą kłótnię. Niestety nie będą w stanie 
rozpoznać, kto mówi dane słowa.

- To, że Bellatoni kazał im pomóc nie oznacza, że mamy to 
zrobić. Wielu z nas chce tutaj zostać. Nie będę stał obok 
tego obojętnie. 

- Kiedy Bellatoni każe, my musimy to uszanować. Nie na 
darmo jest naszym Panem.

- Panem!? Kto inny jest naszym Panem! Khorne!

- Bluźnisz!

Chwilę później słychać ryk i szamotaninę. Kiedy BG 
zerwą się na równe nogi, zobaczą, jak zza zarośli wyłoni się 
ranny Psowaty, wyraźnie będzie trzymał ostrą włócznię. 
Wyciągnie dłoń w kierunku graczy i charcząc przyspieszy 
kroku. W ułamku sekundy przez jego klatkę piersiową 
wyłoni się ostry i długi sztylet należący do Kozła. Pso-
waty w ostatniej chwili krzyknie, żeby BG uciekali. BG 
będą mogli podjąć konfrontację z Kozłem bądź uciec. W 
pierwszym przypadku należy zastosować charakterystykę 
Kozła ze zmniejszoną liczbą punktów Życia (wskazaną w 
charakterystyce). BG, którzy postanowią uciec, będą mus-
ieli zdać pozytywny test ucieczki przed Kozłem. Jeżeli 
test się uda BG, unikną konfrontacji w obecnej chwili. 
Wraz z BG ucieknie również Hjakintwi. MG, to od Cie-
bie będzie zależeć, czy przed spotkaniem z Przedwiecz-
nym dojdzie do konfrontacji z BG, czy może Kozioł 
zginie zabity przez las.  

W dalszym etapie podróży graczy będzie prowadził Hjak-
intwi. Jeżeli BG będą się go dopytywali o różne rzeczy, 
może im odpowiadać, kręcąc głową na tak lub nie.  

Kiedy BG będą zbliżali się do leża Przedwiecznego, otoc-
zenie lasu zacznie wyraźnie się zmieniać. Pojawią się małe
wulkany błotne. Kolory zaczną ustępować brunatnemu 
i zaschniętemu błotu. Zapach siarki zacznie być coraz 
bardziej wyraźny. Drzewa będą wysuszone, a zwierzyna 
całkowicie zniknie. Hjakintwi będzie lekko wystraszony 
i zwolni tempa. Pomiędzy drzewami BG dostrzegą olbr-
zymi błotny wulkan. Ciepło bijące z tego miejsca będzie 
bardzo duże. Zapach również będzie przyduszał BG. Długi 
wyschnięty pomost będzie prowadzić na środek. Hjakint-
wi wskaże BG, aby ruszyli wzdłuż pomostu, sam jednak 
będzie szedł przygarbiony za resztą grupy. Po prawej i 
lewej stronie pomostu znajdują się duże wyschnięte pnie 
drzew wyglądające niczym kolumny, BG również będą 
musieli delikatnie się schylić, gdyż z pni wystają nielic-
zne gałęzie układające się niczym portal od wejścia. Po 
dotarciu do końca pomostu na powierzchni błotnej toni 
zaczną pojawiać się bąble. Z wody wynurzy się olbrzymia 
istota. Najpierw jedna łapa, później druga oprze się o brze-
gi. BG jednak nie będą czuli strachu, nie wiedzieć czemu 
na swój sposób odniosą wrażenie, jakby już kiedyś się z 
tym stworem spotkali. 
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Przedwieczny - opis

Przedwieczny jest istotą przypominającą wielkiego 
żywiołaka ziemi, mierzącego 5 metrów. Jest on pokryty 
grubą warstwą błota. Kamienie wystają z jego cielska. Wiel-
ka głowa osadzona jest bardzo nisko, co sprawa wrażenie 
jakby nie posiadał szyi. Spore rogi utworzone z gałęzi 
potężnych drzew wzbudzają niepokój. Czarne oczy niczym 
smoła odbijają otoczenie. Szereg ostrych zębów zbudow-
anych z kamieni przyprawia o dreszcz. Ciało przedwiecz-
nego jest grube i można zauważyć dziwne, wychodzące 
z niego dżdżownice. Przedwieczny nie może zbyt długo 
przebywać poza powierzchnią, gdyż widać, jak jego cielsko 
wysycha i twardnieje. Kiedy się odzywa, jego głos brzmi 
jak bulgot połączony z tarciem kamieni. Po wyłonieniu 
się Przedwiecznego z tafli błota zwróci on swój wzrok ku 
Hjakintwi. Pierwsze słowa, jakie wypowie, będą mówiły o 
podziękowaniu za spełnienie złożonej obietnicy. Pozwoli 
odejść Hjakintwi i wstrzyma głos kiedy mały stworek 
odmówi. Przedwieczny będzie ograniczał słowa i będzie 
odpowiadał jedynie wtedy, kiedy zajdzie ku temu potrze-
ba. Otwarcie powie, że wie czemu BG do niego przyszli i 
stwierdzi, że będzie mógł spełnić ich prośbę pod jednym 
warunkiem Zapyta, czy BG mu obiecają pomóc, jeśli uratuje 
ich wioskę. Przedwieczny poprosi BG o to, aby udali się 
do starego pałacu wybudowanego przez architekta Bella-
toniego. Tam w jednej z baszt BG odnajdą pomieszczenie, 
w którym pracował czarodziej. Bardzo prawdopodobne jest, 
że czarodziej wciąż tam jest. Przedwieczny będzie chciał, 
aby BG zdobyli magiczny kamień czarodzieja. Kiedy BG 
złożą obietnice stwór przed ukryciem się w swej leży odda 
graczom mapę z zaznaczonym miejscem pałacu. Przedwiec-
zny widzi wszystko i tak samo zauważył, jak BG stracili 
mapę, a teraz im ją zwraca. Również stwierdzi, że jest rad z 
decyzji BG, jak również z tego, że złożyli mu pokłon przed 
wejściem, choć zapewne nie byli tego świadomi...

Dokładny opis Przedwiecznego można odnaleźć w dziale 
Bohaterowie Niezależni!
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Obietnica

Rozdział I

Opuszczony pałac

Stary Pałac

Podczas   ekspansji    grup 
badawczych na tereny Lasu 
Soll    pewien      czarodziej 
postanowił podjąć wyzwanie. 
Właściwie to było  bardziej 
spełnienie zachcianek jego 
przełożonego.     Bowiem 
czarodziej   pracował  dla 
jednego  z   najbogatszych 
baronów w południowym 
Imperium. Człowiek ten starał się pokazywać swoją 
wyższość na każdym kroku. Kiedy również do niego 
dotarły wieści o tajemniczym lesie, postanowił, aby 
jego podwładny zajął się wybudowaniem pałacu letniego 
właśnie w tamtym miejscu. Zapewne czarodziej nie byłby 
zadowolony z przedsięwzięcia, gdyby nie zwęszył w tym 
wszystkim doskonałego interesu dla siebie. Stworzenie 
małego kompleksu pałacowego, który później mógłby 
sam przejąć, wydawało się być doskonałym planem. 
Wykorzystując tutejszą faunę i florę, czarodziej mógłby 
odgrodzić się od wszelakich problemów. Nikt nigdy by go 
tu nie odnalazł, a on sam mógłby prowadzić długie badania. 
Wspomnienia na kartach historii mówią, że czarodziej ten 
w rzeczywistości był typowym czarnoksiężnikiem. I, jak 
to często bywa w takich przypadkach, interesował się mo-
cami zakazanymi. Inne historie mówią, że w swym obłędzie 
szukał w nieskończoność odpowiedzi na życie wieczne. 
Można byłoby go nazwać w takiej sytuacji nekromantą, 
ale ile w tym prawdy, to trudno ustalić. Jednak faktem 
stało się, że pod koniec budowy czarnoksiężnik zerwał 
kontakt ze swym przełożonym, a słuch o robotnikach 
zaginął. W początkowej fazie pałac znajdował się zaled-
wie kilkadziesiąt metrów od skraju lasu. Lecz kiedy baron 
przybył na odsiecz do swego dworu, nic już nie zastał. 

Wygląd

W początkowej fazie pałac był budowany w starym, 
gotyckim stylu. Baron uwielbiał przepych i oczekiwał 
dużej liczby szczegółów na budowli. Dlatego pałac 
zdobiła spora liczba gargulców, płaskorzeźb, bogatych 
witraży i malowideł. Z czasem jednak zaniechano prac 
w tym kierunku i miejscami, przyglądając się dworo-
wi, można było odnieść wrażenie, że nie został w pełni 
ukończony. Stan obecny jest jednak przerażający.
Dwór otoczony jest trzymetrowym, zdobionym 
płotem. Na wierzchołku płotu znajdują się ostre szpi-
kulce utrudniające dostanie się do środka. Można jednak 
znaleźć sporo dziur w płocie, a miejscami metal został 
nadgryziony przez Igielniki Rdzawe. Charakterystyc-
zne jest to, że magiczna roślinność nie wdziera się na 
teren pałacu. Coś jakby je zniechęcało do tego. Brama 
główna ukryta jest między zaroślami i jest mała szan-
sa, że się na nią trafi. Kompleks jest tak olbrzymi, że 
pewniejszym jest trafienie na jakiś fragment płotu. Zza 
labiryntu żywopłotów można zauważyć sporą budowlę, 
która w otoczeniu całej roślinności jest skąpana w 
szarościach i zieleni. Powybijane okiennice i strzeliste 
wieże sprawiają wrażenie posępnych i nieprzystępnych. 
Ktoś mógłby przysiąc, że wśród okien raz na jakiś 
czas można zauważyć światło dobiegające ze środka. 
Odpadające rynny, połamane gargulce oraz przegniłe 
drewniane ściany zniechęcają do wchodzenia do środka. 
Labirynt z bujnego żywopłotu rozciąga się na kilka kil-
ometrów przed dworem. Na pierwszy rzut oka trudno 
zauważyć, czy żyją tu jakieś istoty. Z pozoru miejsce 
wydaje się umierające i zapomniane. Wilgoć i   niepr-
zyjemny zapach zgnilizny utrzymuje się podczas ek-
splorowania tego terenu. Dziwne rzeźby za każdym 
zaułkiem wywołują dreszcze. Pomiędzy rzeźbami 
gargulców natrafić można na zniszczone rzeźby 
przedstawiające ludzi. Od czasu do czasu coś przebieg-
nie w gęstwinie, co potwierdza, że miejsce to wcale nie 
jest opuszczone. 
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Na środku labiryntu znajduje się spora fontanna. Nie działa 
już od lat. Jednak zaskakujące jest to, że rzeźba, która się 
tam znajduje, przedstawia tego samego mężczyznę, które-
go można zobaczyć w fontannie w wiosce Eindorf. Tym 
razem jednak nie trzyma w dłoniach dziecka, a gargulca. 
W fontannie ukryte jest tajne przejście. Prowadzi ono do 
piwnic dworu. 

Drzwi wejściowe dworu są bardzo potężne. Wykonane z 
solidnego drewna zachowały się bardzo dobrze. Po wejściu 
do środka głównym wejściem, pierwsze co rzuca się w 
oczy to przestronny hol oraz potężne schody na wprost. 
Stare kandelabry wiszące pod sufitem unoszą się cztery 
metry nad głowami osób wchodzących do środka. Zakur-
zone lustra umieszczone na bocznych ścianach powiększają 
pomieszczenie. Sale są pokryte kurzem i sadzą. Kurz jest 
obecny prawie w każdym miejscu. Drewniana dębowa po-
sadzka wypaczyła się i przy każdym kroku nieprzyjemnie 
skrzypi.

Pałac składa się z 20 różnych pomieszczeń. Część z nich 
uległa zawaleniu i niemożliwe jest ich zbadanie. Inne nato-
miast są zwykłymi pomieszczeniami sypialnymi, które 
nigdy nie były używane. Intrygujące jest, że są całkowicie 
puste. Tym samym bardzo charakterystyczną cechą parte-
ru wnętrza tego domostwa jest to, że pomieszczenia, jeśli 
są już czymś zapełnione, to i tak widać wyraźnie, że nie 
były używane. Co najwyżej stoją w nich nierozpakowane 
jeszcze meble czy jakieś eksponaty. Wszystko sprawia 
wrażenie, jakby nigdy nie było używane. Od parteru 
odróżnia się wyraźnie pierwsze piętro, na którym widać 
wyraźnie, że przynajmniej w jego części ktoś mieszkał. W 
jednym z pokoi stoi olbrzymie, pięknie rzeźbione biurko. 
Cały dwór jest wypełniony stertami książek. Jest ich 
tyle, że spokojnie mogłyby wypełnić niejedną bibliotekę 
Altdorfską. Przekrój książek jest olbrzymi, większość 
z nich jednak uległa zniszczeniu. Kartki rozsypują się w 
rękach.

Gracze po prawie całym dniu podróży docierają do 
pałacu. Trzeba przyznać, że zapewne zauważą już dziwną 
moc mapy, która ułatwia BG dotarcie do wyznaczon-
ego miejsca. Kiedy BG zaczną pomału zbliżać się do 
pałacu, okaże się, że magia lasu wokół tego miejsca jest 
blokowana. Pałac, mimo upływu lat, stoi nienaruszony 
przez roślinność. W odległości około metra od płotu 
kończy się poszycie leśne. BG mogą spróbować dostać 
się do środka wspinając się po płocie, jak również znaleźć 
główne wejście. Pierwszym etapem, przed którym staną 
BG będzie przejście przez ogród. Figury znajdujące się w 
tym miejscu sprawiają wrażenie, jakby patrzyły się na BG. 
Po dotarciu do fontanny w ogrodzie BG mogą rzucić na 
Zauważanie (-10%). Jeżeli test się powiedzie, będą mogli 
zobaczyć, że fontanna ukrywa przejście. 

BG, wchodząc przez główne drzwi, usłyszą dziwny kami-
enny dźwięk dobiegający z ogrodu. W chwili obecnej jed-
nak nie będzie to miało wpływu. Jest to znak ostrzegaw-
czy, kiedy BG otworzyli drzwi obudzili jednego gargulca 
z ogrodu. Pojawi się on później jako przeciwnik. 

Podczas przeszukiwania pałacu istotne jest, aby miejsce 
napawało grozą. Jest ono od lat opuszczone, a do tego 
przepełnione niezrozumiałą magią. Parter jest prawie nie-
naruszony, więc zapewne warto pokierować BG na piętro 
wyżej. 

Jeden z pokoi należał do czarodzieja, tam również BG 
zapewne będą starali się odnaleźć pamiętnik. Jeżeli uwagę 
BG nie przykuje szafa znajdująca się w rogu pokoju, warto 
postawić drobne wyzwanie przed graczami i ewentualnie 
wspomnieć, że w notatkach na stole widać plan rozryso-
wania pałacu . Szafa posiada ukryte przejście do baszty. 
Hjakintwi nie będzie chciał wejść na górę z BG. Odmówi, 
kręcąc przecząco głową. Kręte schody doprowadzą BG 
do dziwnego pomieszczenia. Na środku 15-metrowego 
pokoju znajdować się będzie postument, na którym pow-
inien prawdopodobnie znajdować się magiczny kamień. 
Jeżeli BG posiadają przy sobie jakieś rośliny z Lasu Soll  
to zauważą, że nawet przy samym postumencie wszystko 
szybko usycha. Prawdopodobnie dzięki temu magiczne-
mu przedmiotowi również magia Lasu Soll nie potrafi 
przebić się do pałacu. Na stoliku obok leży spora kartka.  
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Z niej BG dowiedzą się, że czarodziej prowadził badania nad 
fauną i florą Soll. Na końcu notatek czarodziej wspomni 
o wyprawie w góry do opuszczonej wieży. Obok stolika 
znajduje się postument na mapy. Kiedy BG wyjmą pierwszą 
z brzegu, okaże się wykonana w identyczny sposób jak ta, 
którą posiadają. W odróżnieniu od obecnej, mapa będzie 
wskazywać położenie wieży. 
Nagle BG usłyszą z dołu hałas i rozbijanie okna. Kiedy 
zbiegną na dół, zobaczą, że kamienny stwór  ze skrzydłami 
w jednej dłoni ponad głową trzyma Hjakintwiego. Jest to 
moment, w którym Ignis zyskuje swoją pierwszą magiczną 
zdolność. BG będący Ignisem zapewne już wyciągnął swój 
zdobyty zardzewiały miecz. Broń w dłoniach chłopca zac-
znie żarzyć się ognistą poświatą. Ignis zyskuje 2K4 punkty 
mocy oraz czar magii elementalnej pierwszego poziomu 
Ręka ognia. Czar w tej chwili zostaje rzucony automatyc-
znie. Kiedy gargulec zobaczy wściekłość Ignisa, rzuci Hjak-
intwim w kąt pomieszczenia i zapomni o nim. Po skończonej 
konfrontacji BG w oddali z wyższego piętra pałacu zobaczą 
zarys szczytów górskich. 

Rozdział II

Spotkanie z rycerzem

Hjakintwi przywiąże się do BG jeszcze bardziej. Pod 
żadnym pozorem nie będzie chciał opuścić BG. Natomiast 
podróż w kierunku gór okazuje się dla BG dużo łatwiejsza 
od wcześniejszej. Posiadając magiczny kamień oraz mapę 
gracze spokojnie przedostaną się na skraj lasu. BG wyraźnie 
w pewnej chwili zauważają migoczące światło pomiędzy 
drzewami. Jest to kolejne palenisko, a przy nim siedzi trzy-
dziestoletni mężczyzna w ciężkiej zbroi. Wygląda dość 
nietypowo, również herb na jego uzbrojeniu nie posiada 
kolorów z tych stron Imperium. Mężczyzna wygląda na 
zmęczonego, ale bardzo przyjaznego. Kiedy BG zdecydują 
się do niego zbliżyć, podniesie się i sięgnie w kierunku 
broni, lecz jej od razu nie wyjmie. Przy pasie będzie miał 
miejsce na dwa miecze: długi i krótki. Zauważywszy BG, 
rycerz uśmiechnie się i zaprosi na odpoczynek. Zapytany, 
co tutaj robi, odpowie, że wyruszył w bardzo ważnym 
celu. Podróżuje już od kilku miesięcy i wszystkie drogi 
doprowadziły go tutaj. Rycerz nazywa się Roland de Meleu, 
jest synem jednego z diuków Bretonni. 

W jego rodzimym mieście zapanowała dziwna choroba. 
Sięgnęła ona również jego rodziny. Nikt nie był w st-
anie odnaleźć lekarstwa. Wtedy również Roland obiecał 
swemu ojcu, że dopóki nie odnajdzie pomocy, dopóty 
nie powróci. I tak już od prawie dziewięciu miesięcy 
podróżuje. Nie może zawrócić i zrezygnować, jako rycerz 
nie ma takiego prawa. Raz złożona obietnica musi zostać 
spełniona, gdyż on sam nie zazna spokoju. W trakcie 
rozmowy Roland zwróci uwagę na broń, którą posiada Ig-
nis. Okaże się, że jest to mniejszy miecz Rolanda, który 
stracił, przedzierając się przez las. Nie będzie chciał go z 
powrotem. Roland wspomni, że udał się tutaj, ponieważ 
słyszał o pewnej czarodziejce, która przybyła do tych 
krain. Kobieta ta posiadała olbrzymią wiedzę magiczną 
niczym najpotężniejsze czarownice z Bretonni. Choć nie 
potrafiły one zaradzić jego problemowi, to Roland szczer-
ze wierzy, że ta kobieta jest w stanie mu pomóc. Wspomni 
również, że list, który nosi przy sobie, skierowany od ojca 
do tej czarodziejki na pewno ją przekona, by pomóc jego 
krainie. Rycerz doda także, że nie zaglądał do środka i nie 
zrobił tego, ponieważ ojciec wyraźnie go o to poprosił. 
Podziękuje graczom za rozmowę i ruszy dalej, ze smut-
kiem w głosie mówiąc, że ma nadzieję, iż odnajdzie swe-
go konia, który zaginął w lesie. Jeżeli BG będą chcieli 
jeszcze z nim porozmawiać, to Roland zniknie gdzieś w 
gęstwinie lasu.

Smok górski

Po kolejnym dniu podróży BG docierają do granicy lasu, 
aby ruszyć skalnymi ścieżkami. Droga, która z początku 
jest łatwa, z czasem okazuje się trudniejsza. Miejscami 
skały są strome i wymagają dobrych umiejętności wspi-
nania. Możesz MG kazać graczom rzucać na Wspinaczkę, 
jednak nie powinno się to skończyć poważnymi konsek-
wencjami dla graczy. Ignis, który dużo czasu spędzał na 
chodzeniu po drzewach, jest w stanie pomagać rodzeństwu. 
Hjakintwi również stara się pomóc, a sam porusza się nad 
wyraz zwinnie. Kiedy BG wejdą wysoko, na jednej z półek 
skalnych ukaże się spokojna szeroka ścieżka prowadząca 
jeszcze wyżej. BG zaczną nią zmierzać, z czasem ścieżka 
przerodzi się w drogę o szerokości kilku metrów, która 
wygląda jakby została wypalona. W oddali BG zobaczą 
spory wodospad bijący ze skał, a pod nim tunel, do które-
go zmieści się każde z dzieci. 
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Kilka kamieni spadnie z góry przed BG. Na jednej z półek 
skalnych BG zauważą przypatrującą się im sporą istotę. 
Wcześniej nie było możliwe spostrzeżenie tego stwora. 
Istota przypomina olbrzymią jaszczurkę mierzącą około 6 
metrów długości. W wielkiej paszczy błyszczą szeregi os-
trych jak brzytwa zębów . Smoczydło z olbrzymim impe-
tem ląduje za BG. Bohaterowie zaczynają kolejną ucieczkę 
przed zagrożeniem. Wielki stwór w pierwszej kolejności 
próbuje graczom zasłonić widok poprzez wypuszczenie 
straszliwych ilości żrącego dymu z gardzieli. Kiedy BG 
będą już blisko wodospadu, Hjakintwi, widząc, że stwór 
zabije jego przyjaciół, będzie próbował zwrócić na siebie 
uwagę. Wbiegnie na skały i zacznie się po nich szybko 
przemieszczać. Smok odwróci się od BG tylko na chwilę, 
zignoruje Hjakintwiego i ruszy na rodzeństwo. Hjakintwi 
jednak nie odpuści i wskoczy na pysk stwora. Niestety 
okaże się to daremne. Wielka bestia zrzuci małego mutan-
ta z pyska i rzuci nim w przepaść. Istotka raczej tego nie 
przeżyje. Chwilę później smok zwróci się w kierunku BG. 
Ta scena jest momentem wyzwolenia mocy Aerie. Otrzy-
muje ona 2K4 punkty mocy oraz czar pierwszego poziomu 
magii elementalnej Oślepiający błysk, który w tej chwili 
zostaje rzucony automatycznie. Smok zostaje oślepiony. 
Jest to moment, w którym gracze mogą podjąć heroiczną 
walkę ze smokiem bądź uciec. 

Jeżeli BG podejmą walkę ze skalnym smokiem, to w 
pierwszej turze smok nie będzie w stanie walczyć oślepiony 
czarem. W kolejnych dwóch turach zmniejsz jego cechę 
Walki Wręcz o połowę. Za konfrontację ze smokiem i 
podjęcie ryzyka należy nagrodzić BG dodatkowym czarem 
poziomu drugiego magii elementalnej. Natomiast jeśli BG 
postanowią uciec do tunelu pod wodospadem, pozwól im na 
to. 

Rozdział III

Tunel i rycerz

Tunel po chwili się zwęził. Ciemność ogarnęła otoczenie. 
BG, przesuwając się do przodu, wyraźnie mogą poczuć, że 
ściany są wilgotne. Z czasem jednak tunel znowu się rozsz-
erzy, a BG znajdą się w labiryncie korytarzy. W oddali 
będzie można usłyszeć szum wody. W korytarzach jedynie 
zapewne magiczne światło będzie towarzyszyć BG.

BG już od dłuższego czasu błądzą tunelami i do końca nie 
wiedzą, czy zmierzają w odpowiednim kierunku. Tak pr-
zynajmniej może im się zdawać. Nagle przed sobą zauważą 
coś leżące na ziemi. Jest nieruchome i odbija wyraźnie 
światło. Kiedy BG podejdą, zorientują się, że jest to jakiś 
szkielet w zbroi. Gdy zaczną dokładniej badać znalezisko, 
to wyraźnie rozpoznają znajomy herb. Jest to sam Roland. 

Gracze mogą znaleźć przy ciele nienaruszone pismo, które 
nosił ze sobą Roland. W tym momencie gracze zostają 
postawieni przed wyborem, czy należy otworzyć doku-
ment, czy może zabrać go ze sobą? (Ten element drogi 
MG jest jednym z tych które mogą otworzyć drogę do 
dalszych przygód. Sugerowane jest, aby list opisywał 
stan krainy rodziny rycerza i prośbę o pomoc.)Możliwe 
przecież, że trafią do owej czarownicy, a może osoba, 
której poszukują, to ta sama persona?

Korytarze zaczynają być coraz większe, aż w końcu BG 
zobaczą, że otwiera się przed nimi jasna przestrzeń. BG 
znajdą się u jednego z wyjść jaskini. Strome zbocze schod-
zi ostro w dół, urywając się w pewnym momencie. Spora 
dolina robi wrażenie. W oddali pomiędzy szczytami wid-
nieje niewielka wieża, w kierunku której zmierzają BG. 
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Rodzeństwo

Rozdział I

Dolina goblinów

Wioska Brizgluma Czarnoskórego 
wioska goblinów w równinie

Czarne Góry skrywają wiele tajemnic. Jedną z nich były 
liczne siły zielono-skórych, które zamieszkiwały tamte-
jsze tereny. Społeczeństwa orków i goblinów współistnieją 
i często mieszają się między sobą. Orkowie wykorzystują 
gobliny do czarnych zadań, a gobliny popychają orków 
do bardziej siłowych. Choć z punktu widzenia orków, 
to gobliny zajmują niższą pozycję w hierarchii. Wios-
ka, o której tutaj mowa, różni się od typowego obrazu 
wiosek zielono-skórych. W tym społeczeństwa stosunek 
orków do żyjących w niej goblinów jest niewielki. Pon-
ad 90% istot mieszkających w tym miejscu to gobliny. 
Społeczeństwo w tej wiosce składa pracę fizyczną na 
barki orków. Gobliny natomiast zarządzają wszystkim, 
jak również wykorzystują spore ilości dużych skalnych 
pająków. Są one wykorzystywane niczym konie. Odmi-
ana tutejszych goblinów nie jest często spotykana w krain-
ach Starego Świata. Znane są nocne gobliny, a także gob-
liny leśne, te natomiast zaliczają się do odmiany skalnych. 
Są mocniejszej budowy, a ich skóra przybiera ciemniejszy 
odcień. Dzięki twardszym cechom mogą pozwolić so-
bie na kontrolę nad słabszymi orkami. Wielkim Szefem 
wioski jest Brizglum Czarnoskóry. Goblin ten zjednoczył 
kilka plemion i postanowił stworzyć niepokonaną siłę 
swej rasy. Nienawidzi wszystkich orków i najchętniej by 
się ich pozbył. Taki przynajmniej przejawia plan. Gdyby 
nie świadomość, że Brizglum jest goblinem, niektórzy 
postronni mogliby stwierdzić, że jest zwykłym orkiem ... 
Choć lepiej mu tego nie mowić ...

Wygląd

Wioska Brizgluma rozciąga się prawie wzdłuż całej 
sporej doliny w Czarnych Górach. Zajmuje około jedne-
go kilometra kwadratowego. Większość domostw jest 
wydrążona w skale. Część drewniana wygląda mizernie, 
jak typowe goblińskie zabudowania. Niektóre z bud-
ynków z pozoru nie mają racji bytu i składają się z wielu 
nierówno poskładanych fragmentów. Inne budynki 
podpierają się na palach, a jeszcze inne wyglądają, jakby 
nie były skończone. Wszędzie dookoła widać ruch. W 
części południowej wioski znajduje się wilgotny teren, 
w którym hodowane są goblińskie i orcze grzybnie. Jest 
to część rozrodcza. Ciężko natomiast rozróżnić resztę 
budynków i ich cel. W całej wiosce panuje wyraźny 
chaos. Na środku znajduje się spory budynek otoczony 
drewnianym murem. Jest to ,,pałac" Brizgluma. Po dru-
giej stronie wioski widać wyraźnie nierówny, słabo pr-
zygotowany drewniany mur obronny. 

Kiedy oczy BG przyzwyczają się do światła dzien-
nego, zobaczą, że w dolinie znajduje się spora wioska. 
Po dokładniejszym zbadaniu okaże się, że poruszające 
się w niej istoty są podobne do tych, które BG spotkali 
prawie na samym początku swej wędrówki. Jednakże w 
odróżnieniu od tamtych te wydają się trochę większe. 
W dole, zaraz pod samą skarpą, koło dwóch metrów pod 
BG znajdować się będzie spory kapelusz grzyba, które-
go wielkość spokojnie mogłaby dorównywać drzewu. 
Wokoło znajdują się kolejne, trochę mniejsze grzyby, 
dzięki którym BG mogą dostać się do południowej części 
wioski goblinów. BG wyraźnie zobaczą w dole małe grzy-
by, które formują się kształtem w stwory, jakie widzieli. 
Wokół grzybów chodzą pojedynczo małe gobliny poprze-
bierane w grube skórzane stroje. Stwory są mniej więcej 
wysokości BG, tym samym jest to doskonała szansa do 
zdobycia przebrania. 



25

Akt III

Drogi MG, daj BG dowolność w zdobyciu przebrania. 
Może gracze wymyślą inny sposób, dzięki któremu będą 
próbowali przedostać się przez wioskę. Zapach w tym mie-
jscu jest prawie nie do zniesienia. Unoszące się w powietrzu 
grzybnie są duszące. Dlatego również każdy wykonywany 
tutaj test musi najpierw być wykonany z udanym testem na 
Wytrzymałość. W innym wypadku postać otrzymuje mo-
dyfikator -10 dla testu cechy. Zapach nie wpływa na gobli-
noidy. 
Gdy BG wejdą już do części mieszkalnej, zauważą, że w 
społeczeństwie goblinów nie istnieje ład. Wszystko dzieje 
się chaotycznie, choć pająki są przetrzymywane w jednym 
miejscu, hodowla goblinów ma swoje miejsce. Również 
największy budynek będący zapewne pałacem ma swoje 
położenie. MG powinien nie dać BG do zrozumienia, że 
przedostanie się przez tę wioskę jest proste. Warto stawiać 
drobne wyzwania BG, z powodu których będą musieli 
ukrywać się i chować, albo udawać gobliny, aby dojść do 
celu. MG może do tego celu użyć kilku możliwości. Gracze 
mogą zwrócić na siebie uwagę trolla prowadzonego przez 
grupę goblinów. Stwór może sprawiać wrażenie, jakby 
wyczuł w nich ludzi. Inną sytuacją może być chęć zabrania 
jakiegoś przedmiotu BG przez wścibskiego goblina bądź 
grupę snotlingów. Kiedy BG dotrą do sporego drewnianego 
muru, okaże się, że można w nim znaleźć spore dziury. Prze-
dostanie się na zewnątrz nie będzie wymagało szczególnego 
wysiłku i tym sposobem BG opuszczą wioskę. 

Rozdział II

Wieża

Kolejny dzień mija na podróży, a BG późnym wieczorem 
docierają pod tajemniczą wieżę. 

Wieża czarodzieja

Wieża czarodzieja nie byłaby tak szczególnym miejscem, 
gdyby nie historia, którą skrywa. Wśród Elementalistów 
miejsce to przeszło do legend. Właśnie dokładnie tutaj 
zostało zasadzone nasiono Arboru. Kiedy drzewa wydało 
swoje plony, z czasem skały odgrodziły serce lasu od resz-
ty swoich dzieci. 

Wtedy również pewien Elementalista postanowił 
uratować to zapomniane miejsce. Wybudował wokół 
Arboru wieżę, która z czasem stała się również domem 
samego czarodzieja. Mówią, że był jedyną osobą na 
świecie, która mogła się porozumiewać z tą jakże 
wspaniałą rośliną.

Wygląd

Pomiędzy dwoma posępnymi szczytami Czarnych Gór 
znajduje się samotna wieża. Tylko ci, którzy udali się 
w podróż na sam szczyt gór, byli w stanie dojrzeć to 
miejsce. Zapewne pierwsza osoba, która zapragnęła tu 
mieszkać, chciała oderwać się od jakiegokolwiek kon-
taktu z innymi istotami. Wieża wygląda bardzo dzi-
wnie. Jest powykręcana i posiada wiele przedziwnych 
kolorowych okien. Miejscami spomiędzy witraży 
przedostają się pnącza gałęzi. Na szczycie  - duży cz-
erwony dach pęknięty w jednym miejscu. Ze środka 
wyrywa się ku słońcu przedziwne drzewo o mocno cz-
erwonych liściach. Zapach w tym miejscu jest wyraźny 
i przenikliwy. Najdziwniejsze w tym jest to, że przy-
pomina on tysiące różnych roślin, ale jest niemożliwy 
do zidentyfikowania. Wejściem są typowe drewniane 
drzwi, lecz w środku miejsce to ujawnia swoją całą 
magię. Wieża została zbudowana wokół olbrzymiego 
drzewa. Witraże, które z pozoru są oknami, działają 
niczym cewki ocieplające roślinę. Wewnątrz przeróżne 
półki powypełniane są flakonikami i papirusami. Brak 
porządku jednak nie przeszkadza. Sadzonki poustawiane 
w oknach mienią się setkami kolorów. Schody wokół 
pnia prowadzą na górę. 

Ciepłe powietrze zaczyna powoli odchodzić i chłodny 
wieczór daje odpoczynek po męczącej podróży. Na samej 
górze wyraźnie pali się światło. Kiedy BG wchodzą do 
środka pomieszczenie wygląda, jakby przed chwilą ktoś 
był na dole. W rogu zauważą natomiast stojącą niewielką 
postać, która ruszy w ich kierunku. Istota jest drewni-
ana i niewielkiego rozmiaru. Wygląda niczym ożywiona 
drewniana kukiełka. W ułamku sekundy postać zacznie 
biec na górę po schodach. BG mogą spróbować ja złapać. 
Tak czy inaczej osoba będąca na górze usłyszy hałas bądź 
zostanie zaalarmowana przez swojego ,,podopiecznego". 
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Eleonora wyłoni się ze swojej komnaty. Widząc BG na dole, 
zrobi mocno zaskoczoną minę i nagle uśmiechnie się szcz-
erze. Zbiegnie po schodach czym prędzej. Jeśli jednak BG 
będą zachowywać się z dystansem lub będą chcieli walczyć 
z Eleonorą, ta będzie starała się z nimi rozmawiać. Na tym 
etapie BG powinni poznać całą prawdę o sobie, jak również 
Eleonora powinna przeprosić BG za to, co im zrobiła. 
Prawda jest bolesna, a historia BG może ich zszokować. 
Rozmowa powinna przebiegać bardzo łagodnie. 

Prawdziwa historia Aerie, Ignisa i Aqua'y

Tysiące lat temu, kiedy jeszcze ludzkość żyła prymity-
wnie, a Chaos nie przedostał się na południowe tereny, 
żywioły rządziły w tej części świata. Walka czterech, 
która odbyła się w Lesie Soll, była walką pomiędzy 
trójką rodzeństwa, a ich bratem Terrą. Księgi ludzi 
błędnie zapisały to zdarzenie i z czasem powielano błąd, 
który mówił o czterech demonach Chaosu. Zapewne błąd 
wyniknął z chęci ukrycia pewnych elementów, a może po 
prostu jak to czasem bywa jedna myląca księga rozpoczęła 
serię błędów. Tego jednak nikt się nie dowie. Terra nie 
zgadzał się z resztą i uważał, że tylko dzięki połączeniu 
wszystkich żywiołów będą w stanie zawładnąć krainą. 
Trójka z rodzeństwa odmówiła współpracy. Oni uznawali 
zasadę symbiozy, w której każde z nich było oddzielne. 
Nie zależało im na władzy, każdy z tych żywiołów nie 
pragnął zawładnąć krainami. Ogień nie mógł się tlić bez 
powietrza, powietrze nie mogło istnieć bez wody. Ziemia 
pozostawała najbardziej niezależna od nich, a jednak bez 
nich nie była w stanie podjąć walki. Mijały stulecia, a 
słuch o trójce zaginął. Ich energia rozeszła się po świecie, 
nie chcieli konfrontacji z bratem. 
Pewien baron Urlich Kugelmaist postanowił dokonać 
rzeczy niezwykłej. Chciał, aby mówiono o nim na salon-
ach przez długie lata. Tak powstała idea stworzenia pałacu 
na pograniczach Lasu Soll. Baron zapewne nie podjąłby się 
tej próby gdyby nie jego zaufany mistrz magii Terrencio 
Lucci. Mistrz magii pochodzący z Tilei. Ponoć Terrencio 
zasugerował Urlichowi sprowadzenie architekta Bellatio-
niego w celu wybudowania całego kompleksu pałacowego. 
Terrencio wytrwale prowadził badania nad tutejszą fauną 
i florą. Mało kto podejrzewał, że ten młody czarodziej 
szukał swej przeszłości i śladów po niej w tym miejscu. 

Terrencio odkrył również magię, dzięki której był 
w stanie nie dopuścić mocy lasu do pałacu. Z czasem 
czarodziej zaczął popadać w obłęd. Wizje z przeszłości 
pojawiały się w jego głowie. Pracując przy tajemniczych 
i zakazanych księgach, doszedł do informacji o czwórce 
rodzeństwa. Dzięki nim był w stanie zrozumieć naturę 
swoich zdolności magicznych, jak również zorientować 
się, że posiadał w sobie cząstkę magii Terry. Owładnięty 
rządzą zdobycia jeszcze większej mocy czarodziej 
postanowił pozbyć się wszystkich pracujących przy 
pałacu. Bellatoni zarzucił mu szaleństwo, jednak Ter-
rencio nie zważał na to wszystko. Wiedział dobrze, że 
wyrzucając ludzi, skaże ich na zniewolenie w Lesie Soll. 
Dalsze lata owiane są mgła, ale z obserwacji mistrza Ele-
onory wynikało, że Terrencio odkrył zależność, dzięki 
której mógłby skupić w sobie moc Lasu Soll. Pewnej 
nocy wyruszył do jednego z miejsc pradawnych kultów. 
Tam pod osłoną nocy zaczął przyzywać pradawną magię. 
Nie spodziewał się, że coś może pójść nie tak. Energia 
była niewyobrażalna, a siła, którą otrzymał Terrencio, 
mogła dać mu władzę nad wieloma krainami. Jednakże 
Las Soll nie pozwolił czarodziejowi na wykorzystanie 
potęgi.

Czarodziej w przypływie mocy nieświadomie zniszczył 
jeden z kryształów tłumiących magię Lasu Soll. I tak 
potężny Terrencio pozostał uwięziony. Z czasem jego 
magia zaczęła się powiększać. On sam zmienił się nie 
do poznania. Czekał, aż któregoś dnia będzie mógł się 
zemścić.  

I tak po stu latach w lesie urodziła się trójka rodzeństwa. 
Byli odpowiedzią Lasu Soll na trawiący ból w postaci 
Terrencio, a właściwie Terry. Mistrz Eleonory, stary 
czarodziej o nieznanej mocy, zabrał dzieci i oddał w 
ręce mieszkańców wioski Eindorf. Przewidział, że się 
nimi zaopiekują, jak również to, że któregoś dnia dzieci 
wyruszą do lasu. Nie wiedział jednak nigdy, jakie będą 
tego konsekwencje. Wtedy również opuścił Eleonorę. 
Jej zadaniem było jedno. Miała pilnować dzieci i, jeśli 
tego zapragną, przekazać im swą wiedzę. 
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Mistrz Eleonory nigdy nie interweniował w to, co działo 
się w Lesie Soll. Nawet kiedy pojawił się Terrencio. Ele-
onora przypuszczała, że jej mistrz nie równał się z potęgą 
czarodzieja z Tilei. Eleonora jednak wiedziała, że kiedy 
przybędą dzieci, to będą musiały podjąć decyzję mającą ol-
brzymi wpływ na los Lasu Soll. Jeżeli oddaliby w ręce Ter-
rencia magiczny kamień, który faktycznie jest w posiadaniu 
Eleonory, to Terra uwolniłby się z lasu i mógłby przedostać 
się na tereny Starego Świata. Możliwe też, że mógłby 
spełnić obietnicę. Z drugiej strony nie przewidział, że 
stary czarodziej ma uczennicę. Przedwiecznemu wydawało 
się, że zabił ostatniego ucznia czarodzieja, a tym samym 
przypieczętował jego los. Eleonora jest ostatnią, która jest 
w stanie nauczyć Aerie, Ignisa i Aqua'ę natury ich zdolności 
magicznych.

Eleonora potwierdzi, że posiada kamień, którego szukają 
BG, lecz nie będzie chętna go oddać. Jeśli BG zapragnął 
jednak pomóc Terrze, to dojdzie do konfrontacji . Bardziej 
prawdopodobne jest, że Eleonora będzie chciała pomóc BG 
i powie, że jeśli pomogą jej pokonać Terrę, to uratuje ich 
wioskę, ale będzie miała drobną prośbę. Z uśmiechem na 
twarzy zaproponuje dzieciom, że nauczy ich magii. 
Nie przypominaj, drogi MG, o liście Ronalda, chyba że 
BG sami na to wpadną i wręczą go Eleonorze. Czarodziejka 
przeczyta go i stwierdzi, że sprawa będzie musiała poczekać. 
Jest to wyjście do dalszej części historii. Jeżeli BG spodoba 
się ta baśń, warto ruszyć w dalszą podróż .

Magiczny Kamień

Jest to niewielki kamień o kształcie sześcianu. Jego ściany 
są idealnie gładkie i czarne niczym smoła. BG mogą zabrać 
ze sobą czarny kamień, który posiada przy sobie Eleonora. 
Przedmiot ten pozwala na trzykrotne rzucenie czaru magii 
elementalnej drugiego poziomu Uschnięcie Roślin. Odby-
wa się to na normalnej zasadzie rzucania czaru. Przedmiot 
ten znajdował się kiedyś w pałacu na magicznym postumen-
cie, dzięki któremu w pałacu koncentrowała się moc kami-
enia.

Rozdział III

Terra

Podróż BG wraz z Eleonorą do Terry nie powinna 
stanowić problemu. Powinien być to czas do przygo-
towania się na konfrontację z Przedwiecznym. Scena jest 
uwieńczeniem historii, więc ważne jest przygotowanie 
odpowiedniego klimatu. Las Soll może dawać znaki BG, 
że jest im wdzięczny za okazaną pomoc. Drzewa mogą 
wyraźnie szumieć na wietrze, rośliny za sprawą magii 
zmieniać kolory, a zwierzęta wyłaniać się spomiędzy 
drzew. Las, mimo ciemności i mroku, sprawia wrażenie 
innego niż wcześniej.
Kiedy BG pomału będą zbliżali się do Przedwiecznego, 
zobaczą jakiś ruch między drzewami, jak również usłyszą 
głośną rozmowę. Przed BG stanie Bellatoni ze swoimi 
mutantami. Spomiędzy jego nóg wyjrzy Hjakintwi. 
Bellatoni powie BG, że Hjakintwi przybył do nich jak 
najprędzej. Przedstawiając spotkanie z Przedwiecznym 
oraz opowiadając o poświęceniu BG Bellatoni wspomni, 
że zażegnał problem związany ze zdrajcami w swojej 
wiosce. Przyzna się również, że kiedyś poprosili oni 
Przedwiecznego o przysługę w zamian za obietnicę, którą 
mu złożyli. Przedwieczny obiecał ich uwolnić z lasu, jeśli 
któregoś dnia przyprowadzą do niego dzieci. Mimo że 
mutanci to zrobili, Przedwieczny nigdy ich nie wypuścił. 
Bellatoni będzie żałował swego błędu, a kiedy dowie się, 
że Terrencio i Przedwieczny to ta sama osoba, postanowi 
pomóc BG w konfrontacji z nim. 

Walka z Terrą będzie przebiegała dwuetapowo. Pierwsza 
część odbędzie się, gdy Terra będzie w postaci Przedwiec-
znego. Należy zastosować charakterystyki tego stwora w
walce. Terra najpierw wykona atak obszarowy i będzie 
próbował pozbyć się małego zagrożenia w postaci mu-
tantów (ataki mutantów dla potrzeb tej rozgrywki należy 
traktować jako 1k6+1 Ataków na turę z WW 33 i siła 3. 
Odgrywają oni bardziej rolę fabularną, która ma mieć 
mniejszy wpływ na rozgrywkę). 
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Później jednak skupi swoje ataki na Eleonorze, która wyda 
mu się największym zagrożeniem. Kiedy już Przedwieczny 
zacznie przegrywać, ujawni swoją prawdziwą postać. MG 
powinien już zignorować zarówno postacie mutantów, jak 
i Eleonorę. 

Nastąpi wielki wybuch energii magicznej, a zaschnięta 
powłoka Przedwiecznego pęknie. Ze środka wyłoni się 
stary, zdeformowany czarodziej. Mężczyzna ten nie będzie 
już wyglądał jak człowiek. Oczy tej istoty będą szaleńczo 
obserwować otoczenie. Konfrontacja tej postaci z BG zac-
znie odbijać się na otoczeniu. Pobliskie rośliny zaczną się 
ożywiać, a w ciągu chwil błotny wulkan pokryje drobny 
mech. Las pomoże ostatecznie BG. Jednakże przemiana 
będzie następować wraz ze stopniową wygraną BG. 

Epilog

Kiedy walka zakończy się, wielu z mutantów już nie będzie 
żyło. Bellatoni polegnie wraz ze swymi braćmi. Hjakintwi 
i około dziesięciu innych mutantów postanowi pozostać w 
Lesie Soll. Będą wdzięczni za pomoc. Eleonora zaproponuje 
BG wyprawę do ich rodzimej wioski. Tak historia powoli 
się kończy. 

Tutaj, drogi MG, możesz oddać się fantazji. Może histo-
ria skończy się w wiosce Eindorf, gracze uratują plony i 
odejdą wraz ze swoją mistrzynią. Może również wyruszą do 
miasta rycerza Rolanda w celu rozwiązania zagadki dziwnej 
choroby. A może uwieńczenie przygody nastąpi podczas 
spotkania z ojcem Rolanda, podczas której BG opowiedzą 
o męstwie jego syna.  

BG uratowali nie tylko swoją wioskę, ale również krainę 
Sollandu. Choć niewielu o tym się dowie.
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Eleonora Krigersein

Kiedy Eleonora Krigerstein 
studiowała w Altdorfie, 
nikt nie spodziewał się, że ta 
młoda szlachcianka będzie 
w późniejszym etapie tak 
potężną czarownicą. Długie 
lata spędzone przy księgach 
magicznych owocowały 
i Eleonora zdobywała 
sławę wśród czarodziei. 

Niestety ciągle czuła niedosyt i nie mogła znaleźć dla sie-
bie miejsca. Z czasem postanowiła podróżować i w czasie 
wędrówki zgłębiać wiedzę tajemną. Tak też trafiła na ślad 
Lasu Soll. Coś ją przygnało do tego specyficznego miejsca. 
Tu właśnie poznała swego mistrza. Przez długie lata nie 
nauczyła się od niego niczego. Mistrz kazał jej zajmować 
się roślinami, ratować zwierzęta. Kazał przysłuchiwać się 
wodospadom, szumieniu drzew. Z czasem jednak przekonał 
się do wytrwałej młodej czarodziejki. Stary mistrz pomału 
tracił siły, a dziewczyna stawała się dojrzałą kobieta. Wt-
edy również zaczęła się prawdziwa nauka dla Eleonory. 
Poznała podstawy magii żywiołów, jednak lekcje na tym 
się zakończyły. Reszty musiała nauczyć się sama. W zamian 
za to wszystko mistrz poprosił ją, aby zajęła się sprawą pew-
nego rodzeństwa... 

Wygląd

Czarodziejka na oko ma około czterdzieści parę lat. Jest 
szczupłą i ładną kobietą. Widać jednak, że pochłonięta jest 
ciągle magiczną pracą. Jej ręce ubrudzone są od przeróżnych 
składników magicznych. Rude kręcone włosy zasłaniają 
twarz, która ciągle jest szczerze uśmiechnięta. Zielone oczy 
bystro obserwują otoczenie. Ubrana jest w poszarpane szare 
szaty. Przy pasie ma przyczepioną na łańcuchu księgę oraz 
szklane pudełko, w którym znajduje się czarny jak smoła 
magiczny kamień.

Umiejętności: Język tajemny klasyczny, magiczny, el-
ementalny, druidyczny, Rzucanie czarów - magia prosta, 
magia wojenna poziom 1, magia elementalna poziom 3
Czytanie i pisanie, Rozpoznanie roślin, Wykrywanie 
magii, Rozpoznawanie runów, Wiedza o magicznych per-
gaminach, Różdżkarstwo, Zielarstwo, Metalurgia,
Astronomia, Rozpoznawanie ożywieńców, Medytacja, 
Wiedza o demonach, Rozpoznawanie magicznych przed-
miotów, Wykrywanie istot magicznych.

Punkty Magii: 16
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Przedwieczny (Terrencio Lucci)

Terrencio Lucci stracił 
swoją osobowość. 
Ogarnęła go w pełni 
Terra i jego rządza. 
Czarodziej ten stał się 
szaleńcem. Uwięziony 
przez długie lata 
zmienił się i stał się 
przedziwną istotą. 
Jego moc była wciąż 
niewyobrażalna, ale 

tylko dzięki spełnianiu próśb innych był w stanie działać. 
Kiedy ktoś o coś go prosił, on zwracał się do takiej oso-
by z prośbą dotrzymania obietnicy. Z czasem niektórzy 
z przybyszów z góry od razu byli gotowi coś obiecać w 
zamian za spełnienie swoich marzeń, głupich próśb czy 
poważnych spraw. Wielokrotnie zdarzało się także, że taka 
przysięga była wiążąca. W miejscu, w którym spoczął Terra 
wieki temu, zginął on sam. Przekleństwo pozostało i tym 
sposobem potomek został ponownie ukarany. 

Wygląd (Przedwieczny)

W postaci błotnego żywiołaka ziemi Terra liczy 5 metrów 
wysokości. Jest wielkich potężnym i grubym potworem. 
Czarne kamienie zamiast oczu, rzędy kłów z kamienia 
wzbudzają strach. Długie, potężne łapy sięgają wielu metrów. 
Tysiące kamieni przelewa się, to w jedną, to w drugą stronę 
przez cielsko Przedwiecznego. Pnącza i korzenie wysuwają 
się z niego, i w swym tańcu przypominają robaki trawiące 
martwe ciało.

Zasady specjalne

Przedwieczny posiada w początkowej fazie walki 0 pancer-
za na każdej lokacji ciała. Każdorazowo przy stracie 10 
punktów życia Przedwieczny zyskuje 1 punkt pancerza na 
każdej lokacji ciała. Traci również 10 punktów zręczności 
oraz 1 punkt ataku. 

*Szybkość Przedwiecznego zależna jest od tego, czy po-
zostaje w bagnie, czy z niego wyjdzie.

Przedwieczny zamiast wykonywać wszystkie ataki może 
wykonać jeden atak obszarowy. WW zostaje zmniejszone 
o 10%, a siła ataku o -2, jednak obrażenia obejmują wszyst-
kich na łuku 6 metrów.

Przedwieczny zamiast dwóch ataków może wykonać 
jeden atak pnączami, które wystrzelą z jego ciała. Należy 
użyć charakterystyki US. Pnącza działają niczym bicze. 
Postać złapana w ten sposób może zostać przyciągnięta 
przez Przedwiecznego bądź rzucona w powietrze.
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Wygląd (Terrencio Lucci)

Terencio w swej ludz-
kiej postaci jest już 
starcem. Łysa głowa 
i szaleńczy wzrok 
wzbudzający strach. 
Jego ciało pokrywa 
wiele blizn. W mie-
jscu serca widnieje 
wbity pęknięty czarny 
kamień. Dookoła 
niego rzędy blizn 
układające się w 

sentencje w mrocznej mowie. Wychudzone ręce i nogi, 
od lat nieużywane, drżą rzucane spazmami. Jego ruchy 
przypominają stwory z najgorszych koszmarów. 

Umiejętności: Język tajemny klasyczny, magiczny, de-
moniczny, Rzucanie czarów - magia prosta, magia wojenna 
poziom 1, magia demoniczna poziom 3, Czytanie i pisanie, 
Wykrywanie magii, Wiedza o magicznych pergaminach, 
Zielarstwo, Astronomia, Rozpoznawanie ożywieńców, Me-
dytacja, Wiedza o demonach, Rozpoznawanie magicznych 
przedmiotów, Wykrywanie istot magicznych.

Punkty Magii: 25

Francesco Bellatoni

Człowiek ten był 
jednym z najbardziej 
cenionych architek-
tów w swoim 
mieście. Z czasem 
jego sława sięgnęła 
również za granicę 
Tilei, trafiając do 
samego Imperium. 
Gdyby nie zbieg 
okoliczności i pech, 
zapewne Bellatoni 
nigdy by się nie podjął budowy pałacu dla barona. Bel-
latoni nie spodziewał się również, że jego przyjaciel z 
młodości Terrencio będzie chciał go wykorzystać. Kiedy 
Bellatoni został zmuszony pozostać w Lesie Soll, jego 
nienawiść wobec Terrencia rosła. Niestety nie wiedział 
on kim się stał jego dawny kompan. Zdarzyło się również, 
że którejś nocy wraz ze swymi ludźmi Bellatoni trafił do 
Przedwiecznego. Ten mu obiecał, że spełni jego życzenie 
o wolności, jeśli przyprowadzi do niego trójkę dzieci, 
która pewnego dnia do niego przybędzie. Nie mając nic 
do stracenia, Bellatoni się zgodził. Z czasem architekt 
założył wioskę. Zapomniał o swojej przeszłości i zaczął 
asymilować się z lasem. Tak powstała wioska mutantów. 
Ludzie już nie byli tacy sami, a Bellatoni stał się ich 
wodzem.

Wygląd

Bellatoni został obdarzony przez Las Soll specyficznym 
wyglądem. Z każdym rokiem z ciała Bellatoniego zaczęły 
wyrastać pióra, jego usta przemieniły się w dziób. Oczy 
stały się bardziej ptasie. Architekt upodobnił się do Sowy, 
którą nosił głęboko w swym sercu. Herbem rodziny Bel-
latoni właśnie był owy ptak. Niestety mutant ten jest już 
stary. W chwili obecnej nawet nie jest w stanie dokładnie 
sprecyzować swego wieku. Porusza się dość ociężale, ale 
dzięki magii lasu jeszcze jest w stanie coś pokazać.
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Umiejętności: Bardzo wytrzymały, Powożenie, Architek-
tura, Wykrywanie magii, Wiedza o pergaminach, Sekretny 
język - cechu, Sekretne znaki - rzemieślnika

Egna

Wychowała się poza 
wioską Eindorf. Jej 
przeszłość nie jest 
znana. Wiele osób 
uważa, że para się 
czarną magią bądź 
kontaktuje się z du-
chami. Jak zwykle 
bywa, zielarka jest 
pochopnie oceniana 
przez innych. Egna 
od lat obserwuje 
dzieci i widzi w nich 

magiczny potencjał. Nikomu o tym nie mówi, a sama nie 
jest w stanie niczego nauczyć rodzeństwa. 

Wygląd

Egna jest starą kobietą, która na oko ma około siedemdziesiąt 
lat. Siwe rzadkie włosy spadają jej na twarz. Głowa 
przewiązana duża chustą zakrywa jej częściową łysinę. Oczy 
pokryte są bielmem, a brak kilku zębów dopełnia widoku. 
Tatuaże na dłoniach przypominają jakieś dziwne litery. 
Mimo tego wszystkiego, kobieta wydaje się dobra. Jest w 
zachowaniu ekscentryczna i czasami hałaśliwa, ale wzbudza 
zaufanie.

Umiejętności: Język tajemny - druidzki, Leczenie chorób, 
Leczenie ran, Zielarstwo, Rozpoznawanie roślin, Czytanie i 
pisanie, Sekretny język klasyczny gildii, Warzenie trucizn.

Jorgen

Był kiedyś żołnierzem 
I m p e r i u m . D z i ę k i 
służbie otrzymał w po-
siadanie kawałek ziemi, 
który w późniejszym 
czasie okazał się jedynie 
złudzeniem. Zmuszony 
do ciężkiej pracy w imię 
Imperium, jako zwykły 
chłop poczuł pewien 
żal. Mimo tego cieszył 
się, gdyż urodził mu się syn. Nieszczęścia chodzą parami 
i kiedy jego dziecko w wieku 6 lat samotnie poszło do 
Lasu Soll i nigdy z niego nie wróciło, Jorgen załamał się. 
Był to ciężki okres dla niego, ale coś zmieniło jego życie. 
Którejś nocy do jego drzwi zapukał tajemniczy człowiek. 
Starzec przyniósł w koszyku trójkę dzieci. Mimo próśb 
Jorgena, starzec niewiele powiedział, poprosił jednak, by 
ten dopełnił swej obietnicy złożonej lata temu. Należałoby 
tutaj cofnąć się w przeszłość i również wspomnieć o 
podróży Jorgena za młodu do pewnego miejsca w magicz-
nym lesie. W zamian za syna obiecał, że kiedyś przyjmie 
do swego domu trójkę dzieci. I tak jednej z pochmurnych 
nocy przygarnął trójkę rodzeństwa. Jednak nie zapomniał 
o przeszłości i o swym zaginionym dziecku...

Wygląd

Jorgen jest mężczyzną w wieku około czterdziestu paru lat. 
Mocna budowa świadczy, że nie trwoni od ciężkiej pracy. 
Wiele blizn na rękach i twarzy mówią, że w przeszłości 
musiał dużo walczyć. Jorgen ma ciężki i twardy głos, a 
jego charakter wzbudza respekt w mieszkańcach Eindorf.

Umiejętności: Rozbrajanie, Uniki, Silny cios, Bijatyka, 
Sekretny język - bitewny, Opieka nad zwierzętami, 
Jeździectwo.
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Rudolf

Jest najstarszym 
żyjącym mieszkańcem 
wioski Eindorf. Kapłan 
ten pamięta jeszcze 
ostatnich żołnierzy 
opuszczających tute-
jszy garnizon. A sam 
Rudolf jest śladem po 
historii tego miejsca. 
Jako bardzo młody 
chłopak został wysłany 

do Eindorf w celach szerzenia kultu. Świątynia Morra 
wybudowana w tym miejscu miała być świadectwem kul-
tu boga śmierci. Niestety Rudolf szybko przekonał się, 
że napływający mieszkańcy wiernie oddani byli kultowi 
Taala. Rudolf potrzebował czasu, aby ludność przekonała 
się do niego i również uszanowała Morra jako swoje drugie 
bóstwo. Mimo upływu lat, Rudolf wciąż nie do końca jest 
szanowany przez mieszkańców. Wiele osób uważa go za dzi-
waka ciągle spisującego księgi, jednak Rudolf jest bliskim 
przyjacielem Jorgena. Tym samym nikt nie ma prawa 
traktować obojętnie starego kapłana z powodu jego statusu 
oraz przyjaźni z najważniejszą osobą w wiosce.

Wygląd
Rudolf nie ma jednego oka, które stracił kiedyś podc-
zas podróży do lasu. Nie chce o tym jednak mówić. Stara 
twarz człowieka ukazuje zmęczenie życiem. Rudolf rzad-
ko opuszcza swoje domostwa, tym samym jego skóra jest 
bardzo blada. Czarna, prosta, połatana szata podkreśla jego 
oddanie Panu Śmierci.

Umiejętności: Język tajemny - magiczny, Rzucanie czarów 
- kapłańskich 1 poziomu, Medytacja, Krasomówstwo, Czyt-
anie i pisanie, Wiedza o magicznych pergaminach, Sekretny 
język klasyczny, Teologia.

Punkty Magii: 11

Roland de Meleu

Pochodzi z małego 
miasta Levro na 
południe od Mousil-
lonu. Od małego był 
p r z y g o t o w y w a n y 
do roli rycerza. Jego 
starszy brat miał 
objąć władzę po ojcu. 
Młody rycerz pragnął 
spełnić marzenia ojca i 
pokazać, że można być 
z niego dumnym. Dlatego również wyruszył w podróż. 
Poświęcił się, gdyż wiedział, że może nie powrócić ze 
swej wyprawy, lecz złożył obietnicę. Żywy czy martwy 
wróci zwycięsko do swego domu.

Wygląd

Roland jest na oko dwudziestoparoletnim mężczyzną. 
Ubrany jest w ciężką zbroję. Na jego piersiach oraz tarc-
zy widnieje herb rodu. Chłopak jednak mimo spokoju 
wydaje się czymś wyraźnie martwić. Jego oczy zdradzają 
smutek. 

Umiejętności: Heraldyka, Czytanie i pisanie, Rozbra-
janie, Uniki, Silny cios, Bijatyka, Sekretny język - bite-
wny, Opieka nad zwierzętami, Jeździectwo.
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Hjakintwi

Kiedyś, bardzo dawno 
temu miał rodziców. 
Kochali go. Któregoś 
dnia postanowił 
wyruszyć do lasu. Nie 
wiedział, że po raz os-
tatni widzi swego ojca i 
matkę. Zgubił się, a wt-
edy odnalazł go dziwny 
stwór, który zabrał go 
do swojej wioski. Żyły w 

niej inne stwory. Z czasem Hjakintwi przyzwyczaił się do 
nich i do otoczenia. Nigdy sam nie nazywał siebie Hjakint-
wi, to imię nadały mu stwory. Za sprawą magii się zmienił. 
Był tym - Hjakintwi - dzieckiem lasu...

Wygląd

Hjakintwi ma długie cienkie uszy. Jest drobnej postury. 
Wielkie oczy nienaturalnie wpatrują się w otoczenie. 
Stworek porusza się bardzo szybko i bezszelestnie. Nosi 
ubranie wykonane ze skór zwierząt. Długie, trójpalczaste 
łapki próbują dotknąć wszystkiego, co się rusza.

Umiejętności: Uniki, Skradanie, Bardzo szybki.

Kozioł - Heinrich Werim

Kozioł, a właściwie 
Heinrich Werim, był 
kiedyś czeladnikiem 
pracującym na zlecenie 
Urlicha Kugelmaista. 
Człowiek ten należał 
do tajnego bractwa 
Oświeconych z Krwii. 
Heinrich był jednym z 
zagorzałych wyznaw-
ców. Działał w ukryciu 
i czekał, aż będzie mógł ożywić bractwo, które utraciło 
swą świetność. Kiedy tylko wraz z innymi robotni-
kami opuścił budowę pałacu i osiedlił się w Lesie Soll, 
postanowił przekonać innych, by oddali się straszli-
wemu Panu. W rezultacie udało mu się przyłączyć do 
siebie trzy inne osoby. Wolał jednak nie ryzykować w 
wiosce, która miała zupełnie inne poglądy. Czekał i czuł 
łaskę, jaka spłynęła na niego, tłumacząc swoją zmianę 
nie dzięki magii Lasu Soll, a dzięki sile Khorne'a. 
Sytuacja z dziećmi zmotywowała go do ujawnienia się, 
gdyż wiedział, że dzięki magii Przedwiecznego mógłby 
znów stać się człowiekiem. Odrzucał taką myśl, już był 
Kozłem, naznaczonym przez swego ..Pana".

Wygląd

Kozioł w swym wyglądzie mocno upodobnił się do 
stworzenia, któremu zawdzięcza przydomek. Długie 
pokręcone rogi zdobią jego głowę. Długie szponiaste 
dłonie wydają się silne i potężne. Kopyta zamiast nóg 
pozwalają Kozłowi poruszać się z olbrzymią prędkością. 
U pasa nosi długi zakrzywiony sztylet, a w dłoni trzyma 
drewnianą dzidę. Z pozoru wydaje się przyjazny i ciepły.

Umiejętności: Silny cios, Uniki, Tropienie.
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Oświeceni z Krwii

Oświeceni z Krwii są tajnym bractwem powstałym w 
Krugenheim. Z początku miało na celu szerzeni buntu 
imperialnych chłopów przeciwko możnowładcom. Na 
czele ludności stanął niejaki Otto Erichsen, nazywany 
później Ottem Krwistym. Poplecznicy Krwistego 
otrzymali przydomek Oświeconych z Krwii. Byli to 
kultyści wyznający wiarę w boga Krwii - Khorne'a. Otto 
został złapany i zabity przez łowców czarownic, jednak 
jego wierni zniknęli w różnych ostępach Imperium. Jed-
nym z głównych dogmatów Oświeconych z Krwii była 
ciężka praca fizyczna w celu doskonalenia się. Miało to 
przygotować do późniejszej walki, która według bract-
wa była nieunikniona. Jednym z najbardziej krwawych 
rytuałów znanych w tej części Imperium była pewna 
noc w miasteczku Richdorf. Kodeks bractwa mówił, że 
każdego przesilenia należało zebrać się wraz z braćmi i 
siostrami w środku wielkich lasów i tam oddać się mroc-
znemu tańcowi walki. Nadzy kultyści pod osłoną nocy 
tańczyli z bronią w rękach. Kiedy dwa odległe ugrupow-
ania bractwa spotkały się tej samej nocy w tym samym 
miejscu, dochodziło do mordu. Ci, którzy zwyciężali, 
mieli prawo zaatakować najbliższą mieścinę. Niepojęty i 
straszliwy rytuał dopełnił się i tak miasteczko Richdorf 
przestało istnieć.

Psowaty - Maurecio

Meurecio jest oddanym 
przyjacielem Bella-
toniego. To właśnie ar-
chitekt dał mu przyszłość 
i pozwolił na pracę w 
dobrych warunkach. 
Maurecio był kiedyś 
zwykłym opryszkiem, 
który wzięty za młodu z 
ulic stał się doskonałym i 
oddanym ochroniarzem. Psowaty nigdy by nie zdradził 
Bellatoniego, choć charakter Psowatego potrafi być 
bardzo nieprzyjemny. Maurecio jako człowiek był hon-
orowy i wierny. Z czasem w Lesie Soll jego charakter 
się uzewnętrznił, a sam Maurcecio otrzymał przydomek 
Psowatego. Kiedy usłyszał o dzieciach, nie wierzył, że 
to mogą być Ci, o których mówił mu kiedyś Bellatoni. 
Psowaty zbyt wiele razy w swym życiu się zawiódł, lecz 
obiecał
 Bellatoniemu, że nigdy nie odmówi jego prośbie.

Wygląd

Psowaty przypomina bardziej z wyglądu wilkołaka, choć 
dla mieszkańców jego przydomek jest swego rodzaju 
przytykiem. Zawsze pilnujący Bellatoniego i pilnujący, 
czy przypadkiem coś nie zagraża jego Panu. Cichy i 
zamknięty w sobie. Cedzący każde słowo, które wypowie.

Umiejętności: Rozbrajanie, Tropienie, Bijatyka.
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Charakterystyczne rośliny dla Lasu Soll

Zapominajki

Jednym z bardziej typowych przykładów są rośliny nazwane 
przez tutejszą ludność Zapominajkami. Kwiaty te rosną zw-
ykle w pobliżu dużych drzew bądź większych krzaków w 
sporych koloniach. Uwielbiają żyć w symbiozie z innymi 
roślinami, czerpiąc od nich magię. Same Zapominajki dość 
słabo przyswajają z otoczenia magiczną aurę, jednak przez 
setki lat udało im się uzyskać specjalną zdolność magiczną. 
Wytwarzają one w promieniu kilku metrów słodkawy, 
lekko zepsuty zapach - kest, który jest pierwszą oznaką, 
że gdzieś w pobliżu się znajdują. Doświadczeni łowcy i 
myśliwi starają się czym prędzej oddalić z takiego miejsca. 
Jeżeli jednak ktoś podszedłby bliżej, rośliny te w ramach 
obrony wypuszczają zarodniki, które wydzielają z siebie 
magiczne feromony. Zarodniki takie po wypuszczeniu są 
zauważalne w postaci żółtawej mgły. Same w sobie nie są 
niebezpieczne i nie zaszkodzą wdychającemu je osobniko-
wi. Jednak powodują coś dziwnego. Osoba, która poczuje 
tę woń, często zapomina, co miała robić. Dodatkowo zapach 
Zapominajek staje się dla takiej osoby nie do zniesienia, w 
rezultacie oddala się ona z tego miejsca. Rośliny te stały 
się utrapieniem dla tych, którzy chcieli zbierać jagody czy 
ścinać drzewa. Jeśli w pobliżu takiego miejsca rosły Zapom-
inajki, wtedy trudno było cokolwiek zrobić. Opowiada się 
również historię o pewnym pustelniku, który mając dość 
nachalnych ludzi trafiających na jego domostwo, jakimś 
sposobem przesadził sporo Zapominajek w okolice swego 
domu. Od tamtej pory już nikt nigdy mu nie przeszkadzał.

Zasady specjalne

Kiedy jakaś postać w promieniu 3 metrów znajdzie się w 
okolicach Zapominajki, roślina ta wypuści ostrzegający 
zapach. Jest on dość nieprzyjemny i drażniący. Jeżeli jed-
nak postać przejdzie bądź przebiegnie obok Zapominajki, 
ta wypuści swoje zarodniki. Postać, która została zaata-
kowana, musi wtedy wykonać test na SW. W przypadku 
niepowodzenia postać taka zapomina, co chciała zrobić. Do-
datkowo zapach wywoła w niej niechęć do przebywania w 
tym miejscu. Efekt działa tyle tur, o ile test się nie powiódł 
w dziesiątkach +1. Czyli jeśli test nie powiódł się o 15, to 
efekt działa 2 tury. 

Muchołówka Paszczata

Muchołówki to pospolita roślina w południowych 
krainach. Do Lasu Soll być może została przeniesiona, a 
może wykształciła się na tym terenie samoistnie. Jednak 
w odróżnieniu od zwykłej Muchołówki, może osiągać 
olbrzymie rozmiary. Największa, jaką do tej pory zao-
bserwowano, mierzyła około 2,5 metra. Dzięki temu 
Muchołówka Paszczata może polować na duże zwierzęta. 
Rośliny te lubią ukrywać się w zaroślach, skąd są w st-
anie podnieść szybko swoją głownię zaopatrzoną w rzędy 
kłów. Wtedy atakują szybko i bezszelestnie, zatrzaskując 
ofiarę w swej paszczy i trawiąc przez długie godziny. 
Zdarzały się jednak przypadki, że ludziom pochwyconym 
przez Muchołówki Paszczate udało się wyrwać z paszczy 
i uwolnić. Niestety często nie wychodzili bez szwanku. 
Toksyny tej rośliny są mocno palące i jeśli przetnie się 
Muchołówkę Paszczatą, to wyciekający płyn jest w st-
anie mocno poparzyć. Znane są również przypadki, kiedy 
samotne Muchołówki żyły wśród kolonii Zapominajek. 
Rzadko jednak zdarza się, żeby Muchołówka Paszczata 
żyła w koloniach.

Zasady specjalne

Muchołówka zamiast wykonywania ataków jest w stanie 
pochwycić ofiarę. Wymaga to wykonania testu ataku za-
miast wszystkich, które posiada. Postać, której nie uda 
się test zręczności, zostanie złapana przez Muchołówkę. 
Roślina zamyka wtedy swą paszczę i nie wypuści ofi-
ary, dopóki jej nie strawi. Co turę postać zaatakowana 
musi wtedy wykonać test Wytrzymałości, gdyż inaczej 
traci K4 punkty żywotności. Kwas Muchołówki, który 
wydostaje się z niej po jej przecięciu, zadaje K6 punktów 
obrażeń po nieudanym teście Wytrzymałości. 
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Igielniki

Igielniki są rodziną traw o różnej zdolności magicznej. Na-
jbardziej rozpowszechnionym typem są Igielniki Ostre. 

Igielnik Ostry

Trawa ta rośnie małymi kępkami. Ma szary, metaliczny 
odcień. Nie stwarza zagrożenia nikomu, kto nie wejdzie jej 
w drogę. W momencie jednak przygniecenia, rozdeptania 
bądź podpalenia Igielnik Ostry wystrzeliwuje swoje źdźbła 
we wszystkich kierunkach. Mieszkańcy pobliskich wiosek 
wykorzystują Igielniki Ostre do robienia szpilek, lecz jest 
to dość trudna procedura, gdyż łączy się z nią pewne ryzyko. 
Każda z igieł, która wbije się w jakąś powierzchnię, wwierca 
się w obiekt, aż znajdzie się w nim cała. Na szczęście Igielni-
ki Ostre nie osiągają rozmiarów dłuższych niż trzy centym-
etry, jednak niebezpieczne jest, jeśli Igielnik trafi w głowę 
ofiary bądź jakiś równie newralgiczny punkt. 

Zasady specjalne

Kiedy Igielnik zostanie zaatakowany w dowolnej formie, 
wystrzeliwuje swoje igły. Średnia liczba wystrzelonych 
igieł wynosi K6+K4. Każda z igieł ma 20% szans na 
trafienie ofiary. Obrażenia od igły wynoszą K6+3.

Igielnik Rdzawy

Igielniki Rdzawe są dziwnymi roślinami. Potrafią w krót-
kim czasie regenerować się. Często wyrastają w miejs-
cach, gdzie znajdują się złoża żelaza. Korzenie Igielników 
Rdzawych potrafią sięgać kilkadziesiąt metrów w głąb 
ziemi. Igielniki Rdzawe nie wyróżniają się jednak niczym 
specjalnym od zwykłej trawy. Jedynie ich kolor pozwala 
odróżnić Igielnika od innych traw. Jest on żółtawo-brązowy 
i potrafi się wyróżniać od otoczenia. Igielniki Rdzawe 
pobierają energię z żelaza i innych metali, przekształcając 
je po spożyciu w rdzę. Proces ten jest dość szybki, natomi-
ast po pochłonięciu żelaza Igielnik jest w stanie długo żyć. 
Proces życiowy Igielnika rozpoczyna się po wykiełkowaniu 
z nasiona i wypuszczeniu długiego korzenia w głąb ziemi. 
Jeżeli Igielnik nie natrafi na złoże metalu szybko umiera. 
Te, które jednak odnajdują złoża, mogą nawet dzięki małej 
ilości metalu przeżyć długie miesiące. 

Roślina ta może być zmorą podróżnych, jeśli posiadają 
metalowe przedmioty. Położenie takich przedmiotów na 
Igielniki Rdzawym spowoduje, że dość szybko pokryją 
się rdzą i będą bezużyteczne.

Zasady specjalne

Igielnik po zetknięciu z metalem reaguje bardzo szyb-
ko. W zależności od rozmiaru przedmiotu jest w stanie 
pokryć go rdzą i uczynić bezużytecznym. Istnieje na każdą 
turę 50% szans, że rdza zacznie pokrywać przedmiot. 
Przedmioty małe mogą zostać pochłonięte w 2 tury (np. 
pierścienie, groty strzał), przedmioty średnich rozmiarów 
w 4 tury (np. sztylety, miecze jednoręczne, hełmy), duże 
przedmioty w 8 turach (np. napierśniki, kolczugi, miecze 
dwuręczne). Jeżeli przedmiot został dotknięty korozją, 
należy to uwzględnić w przyszłości i zmniejszyć jego 
wytrzymałość (np. dla broni delikatnie zajętej przez rdzę 
istnieje 5% szans na złamanie, jeżeli przedmiot jest średnio 
uszkodzony ma 20% szans, a poważnie 50%).

Igielnik Wampirzy

Ta odmiana Igielnika jest najbardziej niebezpieczna. 
Różnica pomiędzy nim a zwykłą trawą jest niezauważalna. 
Najważniejszą cechą Igielnika Wampirzego jest magiczna 
zdolność przywabiania ofiary. Osobnik taki jest magic-
znie przyciągany w miejsce kolonii Igielnika Wampirze-
go. Roślina ta potrafi rosnąć w przeróżnych miejscach i 
często zdarza się, że tylko dzięki nietypowemu położeniu 
można odgadnąć, z czym mamy do czynienia. Po tym, gdy 
Igielnik przywabi do siebie ofiarę, wypuszcza zarodniki, 
które powodują senność. Kiedy ofiara położy się na Igiel-
niku Wampirzym, ten przebija się przez skórę i zagnieżdża 
w ciele ofiary. Jeśli osobnik zaatakowany zorientuje się, 
co się dzieje, w momencie kiedy Igielnik już go przebije, 
będzie miał duże problemy z wyrwaniem go. Proces ataku 
jest prawie bezbolesny, ale z czasem ofiara zacznie tracić 
siły i umrze wyssana z życiodajnych płynów.

Zasady specjalne

Jeżeli ofiara znajdzie się w promieniu 5 metrów od Igiel-
nika Wampirzego, ten rzuci czar przyciągający. Udany 
test Siły Woli ofiary pozwoli na zignorowanie Igielnika.
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W przypadku niepowodzenia ofiara zostanie przyciągnięta 
do Igielnika. Kolejnym etapem jest rzucenie czaru 
usypiającego. Wtedy ofiara ponownie musi rzucić test 
na Siłę Woli z modyfikatorem -10. Jeśli test się uda, ofi-
ara może wyczuć coś dziwnego w okolicy i to, że zaczyna 
odczuwać senność. Jeśli test się nie powiedzie, postać zasyp-
ia na Igielniku Wampirzym. Igielnik wtedy zacznie wbijać 
swoje kolce i wysysać soki z ofiary. W ciągu jednej godziny 
Igielnik pochłania 1k4 PŻ, co godzinę ofiara może rzucić 
test na SW, aby sprawdzić, czy się nie obudzi. Jeśli ofiara 
obudzi się, może spróbować się wyrwać. Należy wtedy 
przeprowadzić test Siły. Jeśli test nie powiedzie się, wtedy 
Igielnik będzie kontynuował swój proces. Test siły można 
powtórzyć dopiero po 10 minutach.

Charakterystyczne zwierzęta dla Lasu Soll

Mamik

Mamik jest stworzeniem żyjącym w bardziej podmokłych 
terenach lasu Soll. Z wyglądu przypomina olbrzymią 
ropuchę z długą cienką naroślą sięgającą do 8 metrów, 
zakończoną świecącym jasnożółtą barwą wabikiem. Mami-
ki są dość dużymi istotami mogącymi sięgać do 3 metrów 
długości. Zwykle przesiadują w ciemnych częściach lasu 
bądź jaskiniach. W oczekiwaniu na ofiarę potrafią siedzieć 
w jednym miejscu nawet kilka godzin. 

Zasady specjalne

Mamik przed zaatakowaniem swojej ofiary wabi ją, 
używając świecącej narośli. Postać, która zauważy światło, 
może wykonać test Zauważania, aby dostrzec, że coś jest nie 
tak. W przeciwnym razie może być już za późno. Mamik za-
miast wykonywać wszystkie ataki może spróbować pożreć 
ofiarę. Jeżeli postać, która jest zaatakowana, nie wykona 
udanego rzutu na Wytrzymałość, to zostanie pochwycona 
przez Mamika. Zwierzę trawi bardzo długo, więc istnieje 
szansa uwolnienia. Podczas trawienia raz na 4 tury postać 
traci 1K3 punkty Żywotności. Po pochwyceniu ofiary Ma-
mik będzie starał się uciec czym prędzej.

Błędnik

Błędnik jest małą istotą przypominającą snotlinga z wielo-
ma oczami. W zależności od wieku istoty te posiadają od 2 
do 8 par oczu. Kiedy Błędnik jest starszy jego moc rośnie, 
choć tak naprawdę nie jest on szkodliwym stworzeniem. 
Błędniki żywią się roślinami i spędzają większość czasu 
samotnie w głębokich norach. Błędnik jest jednym z 
typowych przykładów istot z Lasu Soll, nigdzie indziej 
nie jest spotykany. Błędnik, kiedy się wystraszy, potrafi 
stworzyć dowolną iluzję do 3 metrów wysokości.

Zasady specjalne

Błędnik może rzucić czar Przybranie Iluzorycznego 
Wyglądu  magii Iluzji pierwszego poziomu. Błędnik po-
siada 1 punkt magii, który może zużyć raz na 3 godziny. 
Podczas rzucania czaru Błędnik otrzymuje bonus +30 do 
testu SW.

Muchy Zarodnikowe

Muchy Zarodnikowe są jednymi z wielu istot, które 
są bardzo niebezpieczne w Lesie Soll. Stworzenia te 
przypominają skrzyżowanie dorosłej muchy z larwą. 
Długi jasny ogon wygląda nienaturalnie niczym odwłok 
stworzenia. W środku niego znajdują się setki jaj. Muchy 
Zarodnikowe mierzą do 30 centymetrów i wydzielają 
specyficzny, delikatnie słodki zapach. Dzięki temu mają 
przyciągać potencjalne ofiary. Muchy zarodnikowe 
często atakują śpiące istoty. Potrafią wtedy bezszelest-
nie podlecieć i złożyć jaja w ciele wybranej ofiary. Po 
godzinie od momentu złożenia jaja czuje ona wyraźne 
pieczenie w miejscu, w którym została zainfekowana. 
Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest pozbycie się jaj 
znajdujących się pod skórą. Muchy Zarodnikowe, które 
składają jaja w padlinie, powodują ożywienie zwłok za 
sprawą magii.
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Istota taka wędruje dopóty, dopóki nie znajdzie najbardziej 
dogodne miejsce do wyklucia jaj. Będzie również działać 
niczym strażnik i bronić tego, co się w niej znajduje. Ist-
nieje również inna nazwa dla tego stworzenia. Nekromanci 
stosują nazwę Plaga Mortis. Często jad tej istoty jest stoso-
wany do odprawiania zakazanych rytuałów.

Zasady specjalne

Zamiast wykonywać zwyczajny atak Mucha Zarodnikowa 
może wbić kolec, przez który składa jaja. Atak taki wyko-
nywany jest z -10 do cechy WW, lecz posiada następujące 
cechy. W momencie kiedy atak powiedzie się, Mucha 
Zarodnikowa wpuszcza liczbę jaj na turę równą 1K4, istnieje 
również 10% szans na zainfekowanie rany. 
Kolejną zasadą specjalną jest ożywienie martwej istoty. 
Istota taka posiada wszystkie cechy danego stwora zmnie-
jszone o -10%. Dodatkowo jeśli jaja będą bardzo zagrożone, 
mogą wykluć się przedwcześnie. W ciele takim może się 
czasem znaleźć nawet i 50 jaj. 

Demigryfy z Lasu Soll

Demigryfy są istotami znanymi w Imperium. Choć historia 
ich nie wszystkim jest znana, to tak naprawdę pochodzenie 
ich jest mocno związane z Lasem Soll. Demigryfy w 
odróżnieniu od Gryfów czy Hippogryfów nie posiadają 
skrzydeł, jednak są od nich ostrzejsze i przypominające 
w zachowaniu dzikie koty. Z czasem w Imperium tylko 
najlepsi rycerze byli w stanie ich dosiadać. Demigryfy 
zamieszkujące Las Soll są najpotężniejszymi Demigryfami 
w całym Starym Świecie. To miejsce jest ich prawdziwym 
domem i tutaj czerpały swoją moc z magii. W początku swe-
go istnienia były dużo mniejsze i spokojniejsze, jednak Las 
zmienił je nie do poznania. Cechy magiczne zaniknęły, a ich 
siła i wielkość zwiększyły się. Dorosły Demigryf jest w st-
anie mierzyć nawet 5 metrów długości, lecz są to wyjątkowe 
okazy. Średni Demigryf przypomina mocno zbudowanego 
konia. Zwykle żyją one samotnie i polują w nocy.

Zasady specjalne

Szpony Demigryfów są potężne, dlatego w walce ignorują 
wszelaki pancerz posiadany przez oponenta. Dodatkowo 
również ryk Demigryfa jest w stanie wzbudzić strach w 
przeciwniku. 

Wielkie Jelenie

Wielkie Jelenie uznawane są przez druidów jako święty 
omen. Kiedy ktoś jest w potrzebie i czuje, że błądzi Wiel-
ki Jeleń jest symbolem słusznej ścieżki. Wielkie Jelenie są 
strażnikami lasów oraz dobrymi duchami. W odróżnieniu 
od Jednorożców nie posiadają one magicznej aury, jednak 
są w stanie wyczuć naturę istoty. Dlatego często pomagają 
dobrym istotom i tym, którzy ratują faunę i florę.
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Gargulec

Gargulce są istotami stworzonymi do pilnowania. Potrafią 
spędzać godziny w jednym miejscu czekając do momentu, 
aż zostaną aktywowane. Przypominają z wyglądu małe de-
mony, lecz są od nich dużo bardziej wytrzymałe. Powodem 
jest to, że ich ciało jest kamienne. Czasem zwykła broń nie 
jest w stanie ich skrzywdzić.

Zasady specjalne
Gargulce dopóki nie zostaną zaatakowane magiczną bronią 
nie mogą utracić punktów życia. Chyba, że postać atakująca 
gargulca posiada siłę 5 lub więcej. Gargulce posiadają 1 
punkt pancerza na całym ciele.

Smok Skalny

Mimo swojej nazwy Smoki Skalne należą do mniejszej 
rodziny smokowatych. Osiągają do 4 metrów długości. 
Wyglądają jak mniej smukłe, krępe wersje swych starszych 
braci smoków. Na wysokości łopatek widać malutkie 
niewyrośnięte skrzydła, które nie są w stanie ich unieść. 
Smoki Skalne mają potężne odnóża, które pozwalają im 
na bardzo szybkie poruszanie się po górach. Ogony mają 
dużo dłuższe niż u innych smokowatych, co pozwala im 
utrzymywać równowagę na nierównym terenie. Łuski tych 
smoków są ciemnobeżowe i przy słabym świetle Smoki 
Skalne są praktycznie niezauważalne, jeśli nie poruszają 
się pomiędzy skalnymi pólkami. Wiele plemion Ska-
listych Goblinów wykorzystuje te stwory w charakterze 
strażników u wejścia do swych wiosek.

Zasady specjalne

Smok Skalny zamiast wykonywać podstawowy atak 
może zionąć trującym dymem. Dym ten ma zasięg na 
odległość do 4 metrów od smoka. Postać, która zna-
jdzie się w zasięgu takiego dymu, musi wykonać test 
Wytrzymałości, inaczej straci 1K3 punkty życia. 
Łuski smoka skalnego dają mu 1 punkt pancerza na całym 
ciele, oprócz podbrzusza.

Skalisty Goblin

Odmiana tych Goblinów jest mało znana w Imperium, 
choć wśród krasnoludów jest jedną z najbardziej znien-
awidzonych. Skaliste Gobliny są najsilniejszą rasą wśród 
goblinów, jednak zapewne najmniej inteligentną. Zwykle 
budują swoje twierdze wysoko w górach i planują pod-
bicie pobliskich terenów. W krótkim czasie jednak cała 
taka cywilizacja może legnąć w gruzach, gdyż mają bardzo 
agresywne nastawienie. Często wśród takich plemion do-
chodzi do wewnętrznych konfliktów i walk pomiędzy 
pretendentami do tronu wodza. Wśród krasnoludów 
krąży plotka, że najgorszą rzeczą, która może spotkać 
podróżnika, to znalezienie się w środku takiej walki.

Zasady specjalne

Widzenie w ciemności na odległość 10 metrów.
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Placki z Ziela Słomianego

Ziele Słomiane zawdzięcza swą nazwę zbliżonemu 
wyglądowi do wyschniętej słomy. Ten magiczny przedmiot 
pozwala na wytworzenie wyjątkowego jedzenia, które syci 
dużo bardziej od zwykłego chleba. Dostępność tej rośliny 
jednak jest tak niewielka, że wiele osób już praktycznie o 
niej zapomniało.

Dla graczy
BG otrzymują od Egny po jednym placku dla każdego.

Zasady specjalne
1/4 tego placka może nasycić na cały dzień. 

Proszek z Węglowych Żuków

Węglowe Żuki są istotami żyjącymi w Lesie Soll. Te malut-
kie istoty po zeschnięciu palą się niczym węgiel, jednakże w 
połączeniu z odpowiednimi roślinami powstaje z nich Pro-
szek z Węglowych Żuków. Zachowuje się on identycznie 
jak proch, lecz nawet po zamoczeniu od razu się zapala.

Dla graczy 
BG otrzymują od Egny mały woreczek Proszku z 
Węglowych Żuków.

Wyciąg z drzewa Yggd'

Drzewo Yggd' czasem pojawia się na obrzeżach Lasu Soll. 
Ta przedziwna roślina rośnie tylko jeden dzień i jedną noc. 
Napar z jej kory potrafi goić najcięższe rany.

Dla graczy
BG otrzymują od Egny 4 dawki wyciągu z drzewa.

Zasady specjalne
Jedna dawka wyciągu leczy 1k6 punkty życia i zasklepia 
rany. Nie działa jednak na rany śmiertelne.

Mapy czarodzieja

Mapy, które trafią w ręce BG, posiadają specjalną 
zdolność magiczną. Las traktuje osobę posiadającą mapę 
jako gościa w swym świecie. Droga dla takiej osoby staje 
się łatwiejsza i wyraźniejsza. Posiadając mapę, BG nie 
zgubią się w lesie.

Stary zardzewiały miecz

Miecz należący wcześniej do Rolanda został wykuty ze 
wspaniałej stali bretońskiej. Mimo że lata upłynęły, a 
broń pokryła się rdzą, nie utraciła swej wytrzymałości ani 
specjalnej właściwości magicznej. 

Zasady specjalne: 
posiadacz tego przedmiotu jest odporny na wszelakie 
działania strach. Dodatkowo broń zadaje +1 punkt obrażeń 
od magii i ignoruje do dwóch punktów pancerza.
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Świątynia Morra

Ludność Eindorf od lat oddawała cześć Morrowi. Ten Bóg 
był dla nich najważniejszy. Zapewne wiązała się z tym trady-
cja, jaką zaszczepili im pierwsi osiedleńcy. Możliwe też, że 
ma to dużo głębsze podłoże i jest związane z ekspedycjami 
wyruszającymi z tego miejsca w głąb Lasu Soll. Garnizon 
lata temu był przepełniony, jednak każda z wypraw do lasu 
zawsze zbierała swoje żniwo. Tym samym śmierć była czymś 
codziennym. Tamte dni minęły, a miejsce wcześniejszych 
kapłanów zajął ojciec Rudolf. Człowiek, który widział w 
życiu wiele. Jest on również najstarszą osobą z całej wiosce. 
Od zawsze był osobą, do której mieszkańcy udawali się po 
radę, choć mężczyzna ten nigdy nie był przywódcą wioski. 
Świątynia jest trochę odsunięta od reszty budowli. Obok 
niej mieści się spory cmentarz, na którym znajduje się około 
50 grobów, a nawet jeden grobowiec.

Wygląd

Kaplica jest wielkości małego domu. Z zewnątrz ma prostą 
budowę i jest bez ozdób. Jedynie nad wejściem, powyżej 
portalu drzwi, znajduje się symbol kruka. Cegła jest ciemna, 
a okna mieszczą się po prawej i po lewej stronie. W środku 
główna sala jest w stanie pomieścić do 15 osób. Posadzka 
jest wyłożona w czarno-białą szachownicę. Przy wejściu po 
lewej i prawej stronie znajdują się kolumny. Wejście jest 
dość niskie i aby dostać się do środka należy się pochylić. Na 
końcu pomieszczenia znajduje się ołtarz, a za nim kamienny 
posąg mężczyzny z krukiem na ramieniu. Obok znajdują 
się drzwi do pokoju kapłana. Tam przesiaduje stary Rudolf. 
Pomieszczenie zawalone jest różnymi pergaminami. Wśród 
tego bałaganu można zauważyć również stare księgi. Łóżko 
jest stare i podniszczone, tak samo stół i krzesło. Przez 
niewielkie okno wdziera się słońce. Na podłodze znajduje 
się podniszczony, wyblakły dywan. Zakrywa on klapę w 
podłodze prowadzącą do podziemnych katakumb, o których 
nie wie nikt poza kapłanem. Jest to tajemnica przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. 

Katakumby

Katakumby znajdują się na głębokości 5 metrów pod 
wioską. Pierwotnie zostały zbudowane jako część 
podziemna należąca do garnizonu. Wejście od strony gar-
nizonu zostało kiedyś zawalone, tym samym pozostało 
jedynie wejście pod świątynią. Kapłan jednak nie wiedział 
o zapadlinach, które pojawiły się nieopodal wioski. 
Część tuneli prowadziła poza wieś. Ich budowa miała 
na celu zapewnienie dodatkowych dróg ucieczki, gdyby 
doszło do oblężenia garnizonu. To właśnie one zaczęły się 
zapadać. Zapadlin zapewne jest kilka. Jedna znajduje się 
nieopodal młyna. Pojawiła się tam kilka miesięcy temu. 
O jej istnieniu wie jedynie rodzeństwo, gdyż nie dzielą 
się z nikim wiedzą o nowym wejściu do tunelu. Miejsce 
jest przez nich eksplorowane i traktują to jako doskonałą 
przygodę. Nie zdają sobie jednak do końca sprawy z tego, 
że całe miejsce jest w opłakanym stanie.

Wygląd

Kompleks katakumb rozciąga się na obszarze prawie 
całej wsi. Ich historia nie jest w pełni znana nawet 
kapłanowi Rudolfowi. Kiedy eksploratorzy lasu Soll 
wybudowali Gar nizon , mag nimi dowodzący zapragnął 
posiadać podziemne kompleksy w celu stworzenia w 
nich doskonałych, tajemnych laboratoriów. Istotnym 
jest fakt, że nie było to miejsce przeklęte. Jednak pewne 
zdarzenie spowodowało, że mag rozkazał zasypać wiele z 
korytarzy. W późniejszych latach pozostałe pomieszcze-
nia wykorzystywano do chowania zmarłych. Korytarze w 
obecnych katakumbach są dość wąskie, ale zbudowane z 
wytrzymałej cegły. Większość przejść jest zablokowana 
przez zawały. Główny korytarz prowadzi do sporej sali, 
która znajduje się pod fontanną na środku wioski.
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Garnizon

Około 100 lat temu grupa eksploratorów postanowiła 
znaleźć najlepsze miejsce, z którego mogliby rozpoczynać 
swoje wyprawy w głąb Lasu Soll. Za tym wszystkim kryła 
się jednak tajemnica ich przywódcy. Miał on swój cel, o 
którym nikomu nic nie mówił. Decyzja wybudowania gar-
nizonu została szybko podjęta. Miał on zapewnić miejsce dla 
50 osób oraz bez większego problemu umożliwić im obronę 
przed potencjalnymi napastnikami. Jedne z pierwszych tune-
li, które były wybudowane pod wioską, wychodziły spod 
garnizonu. W chwili obecnej każdy z takich tuneli jest już 
zasypany, a sam garnizon pełni rolę spichlerza dla tutejszej 
ludności. 

Wygląd

Garnizon mieści się za głównymi zabudowaniami, choć 
tak naprawdę na samym środku polany. Jest najbardziej 
okazałym budynkiem w całej wiosce. Od reszty wyróżnia 
się mocnym kamiennym wykończeniem, jak również 
pozostałościami po zabudowie obronnej. Posiada 3 piętra. 
Mieszkańcy wioski wykorzystują obecnie część parteru na 
oborę oraz na miejsce przechowywania narzędzi. Pierwsze 
piętro jest mocno zniszczone i było już wielokrotnie remon-
towane. Tam również trzymane są zbiory. Niestety jest ich 
już bardzo niewiele. Ostatnie piętro jest zamknięte i można 
się tam dostać jedynie przystawiając drabinę do wyrwy w 
suficie. Kiedyś znajdowały się tam komnaty dowódców. 
Można jeszcze w nich odnaleźć stare pergaminy, a także 
zniszczone kufry z ubraniami. Jednak wszystko to jest w 
bardzo złym stanie i praktycznie jest bezużyteczne. Mimo 
że sam garnizon ma w środku około 
250 metrów kwadratowych powierzchni, to jedynie część 
parteru i pierwszego piętra może być do czegoś użyta. 

Dom zielarki Egny

Stara Egna nie przepada za odwiedzinami. Dlatego 
również rozkazała wybudować sobie chatkę oddaloną od 
reszty domostw w Eindorf. 

Wygląd

Już zbliżając się do chatki można wyczuć wyraźny za-
pach ziół. Egna znana jest w wiosce z tego, że często 
zapuszcza się w gęstwinę Lasu Soll. Nawet myśliwi 
czasem powątpiewają, czy którego dnia nie zniknie na 
zawsze. Domek ma zasłonięte okna czarnymi kotarami. 
W palenisku ciągle jakby coś się gotowało. W środku 
czarny zaniedbany i wychudzony kot przeciąga się przy 
kominku. Zioła zawieszona przy suficie wypełniają całe 
pomieszczenie. Wśród dziwnych fiolek i zabalsamow-
anych zwierząt można dostrzec wiele książek.
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Alternatywne rozwiązania

Przygoda o trójce rodzeństwa przedstawiona w powyższym 
scenariuszu jest jedynie propozycją dla potencjalnego MG. 
Jeżeli pewne elementy wydają się dla Ciebie, drogi MG, 
mało ciekawymi lub Twoja drużyna wolałaby rozegrać 
pewne sceny w inny sposób, to nic nie stoi na przeszkodzie. 
Podręcznik ten przewidział i taką sytuację, i spróbuje wyjść 
Ci naprzeciw. Poniżej można znaleźć kilka pomysłów i 
propozycji do wprowadzenia w grze bądź zmodyfikowania 
pewnych scen, które niekoniecznie muszą wydać się najlep-
sze.

Początek przygody

W podstawowej propozycji przygoda rozpoczyna się pewnej 
pochmurnej nocy. Jeżeli MG wie, że gracze lubią zaznajomić 
się ze swoimi postaciami i chciałyby lepiej je poznać, można 
rozpocząć przygodę od perypetii trójki rodzeństwa w 
wiosce. W części z lokacjami można zauważyć, że pod mias-
tem rozciąga się stary labirynt. Może nocami BG udają się 
tam w poszukiwaniu skarbów? Mogą się również podkradać 
do starego kapłana. Może go również straszą nocami? A 
może odkryją historię, którą skrywają podziemia wsi Ein-
dorf? 

Gra dla dowolnych postaci

Scenariusz może zostać również poprowadzony dla dow-
olnych postaci. Nie jest to jednak sugerowane ze względu 
na istotną rolę rodzeństwa w tym scenariuszu. Jeżeli jednak 
zapragniesz to zrobić MG, to w takim celu należy zastosować 
kilka rozwiązań. Przede wszystkim graczy może prowadzić 
chęć pomocy wiosce. Może trójka dzieci uda się do lasu 
przed BG. Dzieci mogą być złe i chcieć uwolnić swego bra-
ta. Również może istnieć szansa, że wioska poprosi o pomoc 
w odnalezieniu trójki rodzeństwa. W każdym z wypadków 
można prowadzić ten scenariusz, pomijając istotne sceny dla 
rodzeństwa, a przedstawić jako obietnicę odnalezienia dzieci 
i przyprowadzenia do rodziców. Bądź obietnicę uratowania 
wioski, z której może pochodzić bliski BG.

Na moście

Scena wymaga, aby gracze wpadli do rzeki znajdującej się 
pod mostem. Gracze, którzy wcześniej uratowali Hjak-
intwiego, mogą czuć się niedocenieni. 

Scena ta jednak została stworzona w takiej formie, aby 
utrzymać tempo akcji. Jeżeli jednak MG wolałby uniknąć 
czegoś takiego, proponowane jest dodanie kolejnego 
zdarzenia po przejściu mostu. W takiej sytuacji należy 
pominąć zdobycie starego miecza. BG zaczną schodzić 
krętą drogą prowadzącą w dół zbocza. Znajdując się koło 
wodospadu, zauważą pomiędzy skałami połyskujący 
przedmiot. Podczas gdy zapewne Ignis będzie chciał 
sięgnąć po broń, koło wodospadu zacznie formować 
się mały żywiołak wody (wysokość 3 metry). Wtedy 
również obudzi się moc magiczna Aqua'y. 

Stary dwór

Miejsce, jako klasyczna lokacja pod sceny z horroru w 
oryginalnej wersji przygody, pozbawione jest zjaw i duch-
ów. Zamiast tego można wprowadzić wiele elementów 
paranormalnych. BG przybędą do tego miejsca w nocy. W 
ciemności coś może czyhać na graczy. Witraże w oknach 
mogą pękać, obrazy spadać ze ścian. Sugerowane jest w 
takiej sytuacji nakierowanie graczy na wejście piwnicami. 
Tam także może będzie wielka stara piwnica, a w niej ta-
jemnicze pomieszczenie kultu wyznawcy Khorne'a. 

Labirynt w skale
Konfrontacja ze Skalnymi Goblinami mogłaby rozpocząć 
się już tutaj. Tym bardziej, że odnalezione ciało rycerza 
zapewne będzie najeżone strzałami goblinów. Gracze 
mogą zapragnąć zemsty. Jedna ze strzał może mieć bardzo 
charakterystyczny wygląd. Może BG w późniejszym eta-
pie zobaczą takie strzały w kołczanie pewnego goblina w 
wiosce?

Przedwieczny - konfrontacja
Walka z Przedwiecznym jest praktycznie nieunikniona. 
Jeżeli BG wejdą w konflikt z Eleonorą i będą chcieli 
spełnić prośbę Przedwiecznego, to ten i tak w ostat-
nim momencie zdradzi BG. Zapewne będzie chciał ich 
pochłonąć. Jeżeli, drogi MG, będziesz widział, że BG 
mogą przegrać tę konfrontację, zawsze możesz użyć 
postaci Twoich BG z wcześniejszych kampanii, aby ura-
towali BG ' dzieci. Może to być ciekawe doświadczenie. 
Z drugiej strony, jeżeli rozgrywać będziecie tę przygodę 
jako odskocznię od klasycznych przygód, może dać to 
olbrzymią motywację do powrotu do pierwotnych posta-
ci.
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Tabela spotkań losowych

Tabela spotkań losowych może być użyta w celu sprawdzenia potencjalnego zdarzenia podczas podróży. 
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Opis zasad Bohaterów Graczy

Rolą gracza będzie wcielenie się w jedno z trójki rodzeństwa. Każda z postaci wymaga innego podejścia 
do odgrywania. Bohaterowie różnią się charakterami, jak również zachowaniem. Istotne jest, aby każdy 
z graczy prowadził postać zgodnie z jej regułami. 

Zasady gry 

Bohaterowie w odpowiednim etapie gry otrzymają zdolności magiczne w postaci jednego podstawowego 
czaru, jak również mogą w danej chwili wybrać drugi czar. Tym samym będą dysponowali dwoma czar-
ami przez całą grę. Jeżeli uznasz MG, że dany gracz po skończonym danym Akcie zasługuje na nagrodę 
w postaci dodatkowego czaru możesz mu na to pozwolić. Każda z postaci dysponuje innym wachlarzem 
czarów, z których może wybierać. Ignis jest powiązany z domeną ognia magii elementalnej, Aqua z 
domeną wody, Aeria z domeną powietrza. Dlatego należy zastosować poniższe ograniczenia:

Dostępne czary

Ignis - Odporność na ogień, Rozniecenie ognia, Ściana ognia, Zionięcie Ogniem 

Aqua - Chmura Dymu, , Magiczne światło, Spacer po wodzie, Rozstąpienie wód 

Aeria - Strefa ukrycia, Burza pyłowa, Eteryczna Postać, Tworzenie lotnych piasków 

Punkty Magii

Za skończenie 1 aktu bohaterowie otrzymują 2k4 punkty magii, jak również czar do wyboru. Za skończenie 
drugiego aktu gracze otrzymują kolejne 2k4 punkty magii oraz jeden dodatkowy czar. Za skończenie II 
rozdziału w 3 akcie gracze zyskują kolejny czar, lecz bez punktów magii. Maksymalna liczba punktów 
magii w jednym akcie nie może przekroczyć 2K4 Punktów Magii przyznawanych jednokrotnie. 

Czary podstawowe (niedostępne do wyboru dla graczy, gdyż otrzymają je w odpowiednim etapie gry): 

Ręka Ognia, Oddychanie pod wodą, Oślepiający błysk.

Rozwój postaci - punkty doświadczenia

Każdy z bohaterów ma prawo po skończeniu pierwszego aktu, drugiego, oraz po skończeniu II rozdziału 
III aktu rozdać 200 punktów doświadczenia na dowolne cechy. Każdy z graczy ma prawo rozwoju dow-
olnej cechy, ale nie można wydać więcej niż 100 punktów doświadczenia na jedną cechę w danym akcie. 
Czyli przy skończeniu II rozdziału w III akcie można mieć cechę podwyższoną maksymalnie o 300 
punktów doświadczenia.
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Bohaterowie Graczy - opis rodzeństwa

AERIE

Trochę spokoju by 
mi się przydało. 
Ciągłe krzyki 
Ignisa i leniwe 
podejście Aqua'y 
czasem mnie 
denerwują. Ale, 
mimo wszystko, 
przecież to moi 
bracia. Cieszy 
mnie fakt, że 
przenieśliśmy się 
do domu Kraven-

steinów, jak również to czego nauczył nas Pan Kravenstein. 
Długie godziny spędzone na naukach dały swoje efekty. 
Myślę, że dzięki temu będziemy w stanie pracować w tym 
młynie. Martwi mnie jednak ciągły smutek Jorgena. Dużo 
zawdzięczamy temu człowiekowi, choć nie jest naszym 
ojcem. Moje ostatnie wspomnienia sięgają czasów, kiedy 
mieszkaliśmy w domu biesiadnym. Potrafiłam przesiadywać 
godzinami przy palenisku i przyglądać się ogniu. Za oknem 
padał deszcz, a wszystko wydawało się takie idealne i spoko-
jne.

Wygląd 

Aerie jest szczupłą wysoką 16-latką. Ma ciemnobrązowe 
włosy i zielone oczy. Włosy jej są rozczochrane i miejscami 
ubrudzone mąką. Nosi proste szaty, pocerowane w kilku 
miejscach. Jej wzrok zdradza dojrzałość i zrównoważenie.

Cechy charakteru

Jesteś spokojną i zrównoważoną osobą. Podejmujesz 
rozsądne decyzje i nie popadasz w emocje. To na 
Twoich barkach spoczywa powstrzymywanie Ignisa od 
nierozsądnego działania, jak również motywowanie Aqua'y 
do podjęcia wyzwań. Kiedy zajdzie potrzeba nie odmówisz 
pomocy, ale jesteś zdystansowana do każdego, kogo przyna-
jmniej trochę nie poznasz.

Punkty przeznaczenia : 4

Umiejętności

Urok osobisty, Bystry wzrok, Szybki Refleks, Zielarst-
wo.

Ekwipunek

Sztylet, łuk, 15 strzał w kołczanie, torba na rzemieniu, 3 
szklane flakoniki.
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Bohaterowie Graczy - opis rodzeństwa

Ignis

Nikt mi nie będzie 
mówił, co mam 
robić! Dobrze 
wiem, że wszystko 
zrobię idealnie! 
Mój pomysł się 
liczy, koniec i 
kropka. Zresztą nie 
ma na co czekać! 
Działajmy, tu i 
teraz! Ech, czemu 
Aerie i Aqua są 
tacy ślamazarni. 

Wszystko robią powoli, w efekcie czego ja muszę na nich 
czekać. Kiedy czasem udajemy się w podziemia w wiosce, 
to ja odkrywam najwięcej skarbów. Dobrze wiem, że oni 
również by chcieli mieć tyle pewności siebie co ja, ale 
trudno być kimś podobnym do mnie. Znowu przesadzam 
i jestem zarozumiały? Czasem mnie ponosi, ale nie mam 
na to większego wpływu. Później mi przechodzi i siedzę 
cicho. Nie wiem dlaczego, ale od zawsze, jak wpadłem na 
jakiś pomysł, to wolałem go zrealizować od ręki, niż z tym 
zwlekać. Później już nie miałem tyle sił co wcześniej. Chy-
ba znowu pójdę powspinać się na drzewa, bo robi się nudno.

Wygląd

Ignis jest 14 letnim rudzielcem z zarozumiałym i pew-
nym siebie wyrazem twarzy. Zawsze ma dużo blizn, a jego 
ubranie jest pocerowane w wielu miejscach. Przy pasie nosi 
drewniany miecz i marzy o tym, by kiedyś mieć prawdziwy 
metalowy. Pragnie zostać żołnierzem imperialnym. Dlat-
ego codziennie ćwiczy. 

Cechy charakteru

Jesteś energiczną i zarozumiałą osobą. Choć w rzeczywistości 
nie przyznasz się do tego, ale często obawiasz się wyzwań. 
Czasem wychodzi to na jaw, ale nie chcesz do tego 
dopuszczać. Często robisz coś zanim pomyślisz, co potrafi 
wplątać was w kłopoty. Zwykle jednak jakimś cudem 
potrafisz się z nich wykaraskać. Zawsze chętnie pomożesz, o 
ile będziesz w stanie udowodnić tym sposobem swe męstwo!

Punkty Przeznaczenia: 3

Umiejętności

Wspinaczka, Silny cios, Uniki, Ukrywanie się na wsi, 
Celny cios, Rzemiosło - Młynarstwo.

Ekwipunek

Drewniany miecz (kij), proca, drewniana tarcza (25% szans 
przy otrzymaniu ciosu, że się rozleci), lina o długości 4 
metrów, torba na rzemieniu, stary zepsuty kompas.
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Bohaterowie Graczy - opis rodzeństwa

Aqua

Czemu Ignis lata, 
jak poparzony? 
Czasem mam już 
dość jego krzyków. 
Przydałoby się 
wreszcie wyspać. 
Kiedy wstaje się o 
tak wczesnej porze, 
chciałoby się 
wypocząć. Czyt-
anie książek jest 
najwspanialszym 
zajęciem. Okazja 

podkradzenia jakiegoś tomiszcza Rudolfowi daje zawsze 
sposobność, aby poznać coś nowego. Większość z ksiąg, 
które trafiają w moje ręce jest związana z przeróżnymi 
kultami bóstw. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się 
ma. Gdybym miał powiedzieć, czym tak naprawdę lubię się 
zajmować, to stwierdziłbym, że uwielbiam unikać prob-
lemów. Najważniejsze dla mnie jest racjonalne i spoko-
jne podejście do sytuacji. Jeśli jest również możliwość 
uniknięcia kłopotu, to postaram się, aby się w nic nie 
wpakować.

Wygląd 

Aqua jest bardzo podobny do swego brata Ignisa. Mimo, 
że ma jasne blond włosy, to tylko ta cecha różni go od 
bliźniaka.  Niebieskie oczy są delikatnie podkrążone. 
Ubranie Aqua'y w przeciwieństwie do reszty rodzeństwa 
jest zadbane i schludnie wyczyszczone. Każdego dnia po 
pracy w młynie Aqua stara się pilnować porządku.

Cechy charakteru
 
Jesteś spokojną i unikającą konfliktów osobą. Starasz 
się wszystko bardzo dokładnie przemyśleć, zanim pode-
jmiesz odpowiednią decyzję. Nie działasz pochopnie, co 
często ratowało Ciebie i resztę rodzeństwa. Trudno Cię 
wyprowadzić z równowagi, a Twojego podniesionego głosu 
chyba jeszcze nikt nie słyszał.

Punkty Przeznaczenia: 3

Umiejętności

Czuły słuch, geniusz arytmetyczny, historia, pływanie, 
szczęście, teologia (podstawy), umiejętność czytania i 
pisania.

Ekwipunek

Pamiętnik, stara księga teologiczna, przybory do pisania, 
torba na rzemieniu, płaszcz, kij.
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