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Przygoda 
"Ciernie" to przygoda do dowolnej edycji Warhammera (nie 

zawiera żadnej mechaniki). W zależności od działań graczy i woli 

mistrza gry może być rozegrana w konwencji thrillera, horroru lub 

klasycznej opowieści z "jesiennej gawędy". 

Scenariusz jest nieliniowy. Opisuje osoby, miejsca i wydarzenia, 

lecz nie prowadzi graczy za rękę. Przygoda może rozwinąć się w 

dowolny sposób. 

Prowadzenie 

Przeczytaj cały scenariusz, historię Fuchsdorfu i Gwerwhyn. 

Poznaj najważniejsze osoby w miasteczku, ich zapatrywanie na 

świat, sposoby radzenia sobie z problemami. Zapoznaj się z nimi 

tak, aby wiedzieć, jak zachowają się w prawie każdej, 

przewidzianej przez scenariusz sytuacji. 

Pomyśl, jakie sceny będą najciekawsze dla twoich graczy i postaraj 

się je wyróżnić. Nie ograniczaj graczy. 

Streszczenie 

BG trafiają do Fuchsdorfu - niewielkiej osady traperów, 

myśliwych i zbieraczy w cieniu starego lasu Kharnosa w 

Księstwach Granicznych. 

Okazuje się, że mieszkańcy są chronieni obietnicą Konarzycy 

Gwerwhyn (wym. „guer-łyn”), potężnego ducha, która sprawia, że 

las jest niezwykle dla nich przychylny. 

Gwerwhyn jednak jest szalona i planuje wkrótce odegrać 

misterium wspominające zagładę mieszkających kiedyś w lesie 

asrai (leśnych elfów). 

Będzie to misterium, którego mieszkańcy Fuchsdorfu raczej nie 

przeżyją. 

Zadaniem BG będzie odkrycie całej historii Fuchsdorfu i 

Gwerwhyn, oraz próba zapobiegnięcia nadchodzącej rzezi.  

Zanim zaczniecie 

Wybraniec - wybierz jednego z bohaterów graczy. Niech to będzie 

choć trochę przystojny mężczyzna, jeżeli elf - tym lepiej. Gracze 

często akcentują jakieś elementy swojego wyglądu: a to 

charakterystyczny kolor oczu, a to ostre rysy, długie, jasne włosy... 

Niech postać, którą wybierzesz ma taką charakterystyczną cechę. 

 

Czytając graczom prolog zmień wygląd Klaude Harta, tak, żeby 

nieco przypominał wybraną przez ciebie postać. Np. niebieskie 

oczy zmień na ciemnoszare, jak u postaci gracza itd. itp. Ideałem 

byłoby, gdyby gracz. prowadzący tę postać słysząc prolog 

pomyślał sobie "kurde, on wygląda trochę jak moja postać...". Ale 

nie jest to konieczne - o podobieństwie przekonają go mieszkańcy 

miasteczka. 

 

Zahaczki, czyli dlaczego gracze trafiają do 

maleńkiego, ukrytego Fuchsdorfu? 

Kult - jeżeli masz w drużynie jakichś 

kapłanów, łowców czarownic czy innych 

ludzi dbających o "czystość" dusz, możesz 

wysłać BG do Fuchsdorfu z powodu plotek, 

jakoby osadnicy praktykowali jakiś kult 

leśnych duchów. 

Ta opcja jest ciekawa, ale musisz być 

ostrożny: przesadny fanatyzm może 

sprawić, że gracze zamiast prowadzić 

śledztwo w sprawie Gwerwhyn zajmą się 

szukaniem wyimaginowanych czarownic. 

Starożytny las - jeżeli masz w drużynie 

leśnego elfa albo kogoś związanego z 

naturą lub magią natury możesz skusić ich 

dziwnym "milczeniem" lasu Kharnosa. 

Jakimś złowrogim napięciem emanującym z 

tego starego boru. Niech ciekawość 

zawiedzie ich do jedynej osady leżącej w 

cieniu lasu Kharnosa - Fuchsdorfu. 

Banita - jeżeli gracze są najemnymi 

mieczami, ktoś może wynająć ich, aby 

pochwycili, aresztowali i doprowadzili pod 

sąd jako świadka pewnego banitę z 

Bretonii, który ponoć ukrywa się w 

Fuchsdorfie. Chodzi oczywiście o Rurika. 

Rurik zaproponuje, że pojedzie "po 

dobroci", ale za tydzień, jak zakończy 

pewne sprawy i przekaże instrukcje 

zastępcy na czas jego nieobecności. "Nie po 

dobroci" oznacza starcie z Rurikiem i całą 

milicją miasteczka... 

Ta wersja mogłaby nieco zniszczyć 

scenariusz, więc nie stosuj jej, jeśli twoi 

gracze to furiaci. 

Elfie śledztwo - jeżeli masz w drużynie 

więcej niż jednego elfa, możesz zlecić im 

śledztwo w sprawie zbadania dziwnej aury 

lasu Kharnosa, wyczuwalnej od kilku 

dobrych lat. 

Przypadkowy przystanek - Jeżeli gracze 

akurat wędrują po Księstwach Granicznych 

niech zaskoczy ich potężna, jesienna ulewa i 

zagna do tej małej osady. 

Kupieckie śledztwo - bohaterowie 

zaangażowani w handel mogą zostać 

wynajęci do zbadania jak to się dzieje, że 

mieszkańcy Fuchsdorfu przez cały rok 

handlują w najbliższych miastach 

nadzwyczaj obfitymi zbiorami leśnych 

owoców, skór, grzybów i dziczyzny. 
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Prolog 

Skry sypały się z ostrzonego topora i syczały w 

zetknięciu z ciężkimi kroplami deszczu. Człowiek, 

który miał zostać stracony śmiał się przez łzy. 

- Nie pozwólcie mu...! Powstrzymajcie tego idiotę! - 

zawodził w stronę ponurego tłumu zgromadzonego 

wokół podestu. Odpowiedziała mu cisza i deszcz, 

głucho stukający o drewniane dachówki. Ktoś w 

tłumie pokręcił głową. 

- To szaleństwo, Rurik... 

- Nie działajmy pochopnie - dodała jakaś starsza 

kobieta. - Obietnica wciąż... 

Kat z mocą uderzył kamieniem w ostrze topora po 

raz ostatni, aż syk iskier zagłuszył słowa kobiety. 

Mężczyzna schwycił stylisko i zatoczył toporem łuk, 

wskazując na tłum. 

- Dość! Mam dosyć waszych strachów i bajań! 

Ciężkie buty zadudniły o podest, gdy mężczyzna 

zwany Rurikiem podszedł do klęczącego, zakutego 

w łańcuchy skazańca. Para osiłków po obu 

stronach podestu odstraszała ludzi samą swoją 

obecnością. 

Zakuty w łańcuchy blondyn był obnażony do pasa, 

deszcz spływał strugami po jego piersi. Jego twarz, 

ramiona i tors pokrywały liczne, wąskie białe 

blizny. W niesamowitych, błękitnych oczach lśnił 

strach. Trudno było ocenić wiek mężczyzny a 

szaleńczy grymas na jego twarzy nie ułatwiał 

- Dla własnego dobra, ludzie, powstrzymajcie go! - 

Warczał. 

- Okaleczyłeś i groziłeś śmiercią mieszkańcowi tej 

osady... - wymamrotał kat. 

Na jego skinienie jeden z osiłków wgramolił się na 

podest i przycisnął głowę blondyna o błękitnych 

oczach do poplamionego czernią, zużytego pniaka. 

- Powstrzymaj to, Rurik...! To szaleństwo, 

szaleństwo! - Dały się słyszeć kolejne okrzyki z 

tłumu. Skazaniec wił się w swych pętach aż na 

czole i ramionach wyszły mu żyły.  

- Zdechniesz za to, głupcze! Wszyscy będziecie 

martwi...! Nic nie zostanie z tej zasranej wsi, nic! 

Martwi, wszyscy! - Wrzeszczał, wykręcając kark ku 

oprawcy. 

- Karą za twą przewinę jest śmierć - dokończył 

cicho Rurik i opuścił topór. 

 

 

 

  

Muzyka 

W scenariuszu w sekcjach „klimat” 

umieszczono propozycje utworów muzycznych 

(oznaczonych ♫) ilustrujących dane miejsce. 

Wszystkie utwory pochodzą z gier 

komputerowych „World of Warcraft” (WoW) i 

„League of Legends” (LoL) i można je legalnie 

znaleźć na YouTube. 

Nawet jeżeli nie używasz muzyki na sesjach, 

albo masz własne pomysły na podkład, warto 

przesłuchać tych kilka utworów. Przy nich 

pisano ten scenariusz i sądzę, że dobrze oddają 

nastrój poszczególnych miejsc i scen. 

Oto pełna lista utworów: 

Motyw przewodni: Daylight’s End – LoL 

 

Pozostałe: 

Path of Tears - WoW Wrath of the Lich King 

Azuremyst Isle – WoW The Burning Crusade 

Borean Tundra – WoW Wrath of the Lich King 

Wastelands – WoW The Burning Crusade 
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 Historia 

Ponad sto lat temu tuż przy lesie Kharnosa, w 

Księstwach Granicznych grupa pionierów z 

różnych zakątków Starego Świata zbudowała 

maleńką osadę. Nazwano ją Fuchsdorf, ze względu 

na mnogość lisów w okolicy. 

Przez kilkanaście lat mieszkali, polowali i żyli w 

cieniu prastarego lasu, nie wiedząc, że ze swego 

miasta w sercu lasu obserwują ich leśne elfy. 

 

Niewielka enklawa asrai przeniosła się do tego lasu 

w tajemnicy niedługo po zamieszkaniu całej rasy w 

Athel Loren. To oni nadali temu miejscu nazwę 

Las Kharnosa, gdyż korzenie tego miejsca były 

stare a jego duchy - potężne. 

 

Elfy były ciekawskie i cierpliwe. Ludzcy pionierzy 

polowali, by przetrwać, nie marnowali tego, co 

zabili i na swój prymitywny sposób szanowali las. 

Przez kilkanaście lat trwały dyskusje, czy 

przepędzić stąd ludzi, czy pozwolić im na jakiś 

czas zapuścić korzenie.  

Nim jednak podjęto jakąś decyzję, armia 

goblinoidów pod przewodnictwem potężnego 

szamana natarła na las ze wschodu. 

 

Liczebność, plugawa magia i brutalność ataku 

szybko przechyliły szalę na korzyść zielonoskórej 

hordy. Ogniem i toporami wydarto ścieżkę do serca 

lasu. Mimo, że elfowie walczyli dzielnie broniąc 

swojego domu na miejscu każdego przeszytego 

strzałami goblina natychmiast pojawiało się nie 

dwóch, a trzech kolejnych. 

Pod koniec pierwszego dnia większość elfów była 

martwa. Serce lasu płonęło a zielonoskórzy 

polowali na niedobitki.  

 

Jeden mag, Śpiewacz Zaklęć imieniem Evrel zebrał 

trzydziestu pozostałych elfów i prowadzony 

szaleńczym pragnieniem zemsty oraz cierpieniem 

duchów lasu przez siedem dni nękał hordę nagłymi, 

partyzanckimi atakami. Wielką pomocą była mu 

pani wszystkich driad tego lasu, Konarzyca 

Gwerwhyn. We dwójkę prowadzili oddział 

zdeterminowanych elfów wspomaganych magią i 

pomocą straszliwych driad i innych bezlitosnych 

duchów lasu. 

Przez tych siedem dni zdołali wyrżnąć większość 

oddziałów zielonoskórych opłacając to śmiercią 

wszystkich towarzyszy. 

 

Gdy z wielkiej hordy pozostała wataha trzech 

tuzinów goblinów i ledwie kilkunastu orków, Evrel 

w magicznym starciu zabił wrogiego szamana, po 

czym sam zginął brutalnie i niegodnie, zatłuczony i 

rozdarty na strzępy przez jego podwładnych na 

oczach Konarzycy. 

 

Tak umarł ostatni asrai w lesie Kharnosa. 

 

Po śmierci dzielnego Evrela, którego ten potężny 

leśny duch zdążył pokochać samotna Gwerwhyn 

wpadła w tak straszliwą furię, że na krótką chwilę 

cały las stał się jej ciałem. Przerażeni i zdjęci 

paniką, zielonoskórzy zaczęli wreszcie uciekać na 

oślep. Płonący i okaleczony las bronił się sam, a 

gniew Gwerwhyn i całego lasu Kharnosa ścigał ich 

aż do granicy drzew. 

 

Pech chciał, że uciekający goblinoidzi wypadli z 

lasu prosto na Fuchsdorf. 

 

Osadnicy wiedzieli, że w głębi lasu dzieje się coś 

złego. Niebo było zasnute dymem, nocą słychać 

było echa odległej rzezi. I choć osada położona 

była z dala od serca lasu, pionierzy, którzy należeli 

do najtwardszych, najbardziej zdeterminowanych 

ludzi, jakich widział Stary Świat, postanowili się 

przygotować. 

 

Gdy więc gobliny i orkowie wbiegli między 

budynki osady zaatakowało ich czterdziestu 

ponurych, zdeterminowanych ludzi, z kijami, 

widłami, siekierami oraz włóczniami i łukami, 

których używano do polowań. Sidła na 

niedźwiedzie, pochodnie i garnce z wrzącym 

olejem spychane na głowy napastników z 

drewnianych dachów oraz upór i bezwzględność 

mieszkańców zaskoczyły i tak już zmaltretowanych 

goblinoidów. W brutalnym starciu zginęła prawie 

połowa mieszkańców Fuchsdorfu a większość 

budynków spłonęła. A Gwerwhyn patrzyła na to 

swoimi niesamowitymi oczami z korony 

wysokiego drzewa. 

 

O świcie Konarzyca weszła między dymiące, 

poczerniałe chaty. Przywołała deszcz, który ugasił 

płomienie, przyjęła swoją najmniej przerażającą 

formę i szła ulicami Fuchsdorfu patrząc na leżące 

jeden na drugim trupy, na opłakujące swoich 

mężów kobiety, na rozsiekane gobliny których 

krew wsiąkała w błoto. I pamiętała taką samą scenę 

sprzed siedmiu dni, dziejącą się w sercu lasu... W 

jej przepełnionym goryczą, nieludzkim sercu 

pojawiła się iskra współczucia. 
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Na spotkanie z "leśną panią" jak o niej mówili 

osadnicy przybyło trzech starców, ludzi mądrych i 

sędziwych. Posługując się kilkudziesięcioma 

znanymi słowami z języka elfów porozumieli się z 

Gwerwhyn. 

A oto, co powiedziała (a przynajmniej tak to 

zrozumieli i tak to zapisali): 

 

"Zemsta spadła na zielonoskórych morderców, 

I ponieważ nie moje szpony rozdarły ich ciało, 

I nie moje ciernie wywlekły ich trzewia, 

Lecz wasze miękkie dłonie dokonały tego aktu, 

Składam wam, obcy, Obietnicę: 

 

Oto od tej pory jesteście pod ochroną lasu, 

I nie pozwolę, by was los podobny spotkał, 

Co mieszkańców tej kniei, 

Których krew piją dzisiaj moje drzewa." 

 

Tak oto mieszkańcy Fuchsdorfu zawarli z 

Konarzycą pakt, który trwa do dziś. Gwerwhyn 

zapewniała im przychylność lasu, a osadnicy 

spełniali jej rzadkie zachcianki. 

 

Jednak ludzka pamięć jest zawodna. Historie 

opowiadane przez starszych zmieniają znaczenie, 

obrastają w legendy. Tej jesieni mija 

siedemdziesiąt siedem lat od tragicznych wydarzeń 

w lesie Kharnosa. Wnuki osadników bardzo lekko 

traktują historię o "leśnych duchach", które im 

pomagają. 

 

Jedynie kilku najstarszych mieszkańców 

Fuchsdorfu pamięta historię o Obietnicy. 

Ale jest coś, o czym nie wie nikt. 

Nikt nie wie, że już od wielu lat samotna, 

pogrążona w wiecznej rozpaczy Gwerwhyn jest 

szalona. 

 

Zanim bohaterowie przybyli do Fuchsdorfu: 

 

5 lat temu - do Fuchsdorfu przybywa Rurik D'Arlei, 

banita z Bretonii. Szybko okazuje się osobą 

wyjątkowo kompetentną i zajmuje pozycję 

przywódcy osady. 

 

Miesiąc temu - Klaude Hart, aktualny "Wybraniec" 

z Fuchsdorfu dokonuje próby gwałtu na Maude 

Uhl, ale zostaje schwytany przez ludzi Rurika. 

Zostaje stracony trzy dni później, pomimo 

niepewnego sprzeciwu niektórych ze starszych 

mieszkańców, którzy wierzą w ochronną, 

"magiczną moc" Wybrańca. 

 

Dwa dni temu - Oszalały dzik atakuje i rani starego 

Tobiasa. To pierwszy w historii osady atak 

dzikiego zwierzęcia na człowieka. Niektórzy 

mieszkańcy stwierdzają, że to kara za śmierć 

Wybrańca i zaczynają się poważnie niepokoić... 

 

 

Postacie 

Gwerwhyn 

Gwerwhyn nie jest zwykłą driadą. Jest potężnym 

duchem lasu, którego elfia nazwa "marutanthir" da 

się przetłumaczyć, jako "upiór-z-konarów" albo po 

prostu Konarzyca (ang. Branchwraith). 

Gwerwhyn istniała odkąd rósł ten las. Jej życie 

przed przybyciem elfów było mniej świadome, bo 

nie znała żadnych humanoidalnych istot. Jej 

jedynym celem było żyć i chronić las. Wielokrotnie 

wraz z driadami i innymi duchami lasu walczyła z 

plemionami goblinów, zwierzoludzi i orków, 

którzy próbowali wyciąć i spalić jej dom. 

Kiedy przybyli elfowie i zawarli sojusz z Lasem 

Kharnosa Gwerwhyn nauczyła się przybierać 

formę podobną do ciał elfich kobiet. Poznała, czym 

jest społeczność, miłość, oddanie, przyjaźń, 

odwaga i śmierć. I mimo, że nigdy do końca nie 

rozumiała, czym jest śmiertelne życie, na swój 

sposób pokochała te istoty. 

 

Szczególnie zaprzyjaźniła się z jednym z nich - 

Śpiewaczem Zaklęć, Evrelem, który najlepiej ze 

wszystkich elfów rozumiał las i jego magicznych 

obrońców. Trudno mówić tu o prawdziwej miłości 

i jedności, ale nawet, jeśli nie ciałem, kochali się 

jakże różnymi umysłami. 

 

Gdy horda goblinów i orków spaliła enklawę elfów 

i wymordowała jej mieszkańców, w Gwerwhyn coś 

pękło. Mimo, że serce lasu, olbrzymi dąb, został 

spalony i większość leśnych duchów odeszła, ona 

pozostała. To Gwerwhyn stała się sercem lasu i 

ostatnim z duchów. Rzeź niewinnych urządzona 

przez zielonoskórych i straszliwa śmierć jej 

ukochanego Evrela wyjałowiły jej umysł. 

Wszystko co pozostało, to smutek, rozpacz, żałoba 

i bardzo, bardzo głęboko skrywana nienawiść. 

Szacunek do ludzi z Fuchsdorfu, którzy zemścili 

się na zielonoskórych w jej imieniu (a tak 
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przynajmniej uważa) to ostatni przebłysk 

jakiejkolwiek rozsądnej myśli. 

 

Sześćdziesiąt lat temu Gwerwhyn dostrzegła 

młodego mężczyznę, który przypominał jej 

ukochanego Evrela. Objawiła mu się w swoje 

najpiękniejszej postaci i obdarowała magicznym 

płaszczem. Był to pierwszy Wybraniec. Mężczyzna 

wrócił do wioski z opowieścią, że został 

naznaczony przez "duchy lasu" i tak zrodziła się 

cała tradycja Wybrańców w Fuchsdorfie (patrz 

dalej). 

Gwerwhyn widziała w Wybrańcach tylko 

wspomnienie Evrela. Nie robiła im trwałej 

krzywdy, ale pokazywała im miraże 

wymordowanych elfów, przenosiła po całym lesie 

a czasem po prostu dotykała ich i patrzyła na ich 

twarze całymi godzinami. Dopiero ostatni z nich, 

Klaude, był na tyle podobny do Evrela, że kiedy 

tylko przychodził do lasu natychmiast poświęcała 

mu całą uwagę, nieświadomie przelewając na 

niego odrobinę swojego żalu i szaleństwa. 

 

W chwili, gdy bohaterowie 

przybywają do Fuchsdorfu 

Gwerwhyn jest już całkiem 

szalona i szykuje się do 

odegrania ostatniego 

misterium, a śmierć 

mieszkańców Fuchsdorfu i 

wreszcie jej samej ma być jego 

zwieńczeniem. 

 

Gwerwhyn chce umrzeć, ale sama 

nie potrafi się zabić. Nie wie, czy 

to w ogóle możliwe. Ma więc 

nadzieję, że ktoś zrobi to za nią. 

 

Wygląd: Konarzyca, jak wszystkie 

driady może dowolnie zmieniać swój 

wygląd. Poniżej opisano trzy 

humanoidalne formy, które Gwerwhyn 

przybierała najczęściej. 

 

Postać driady: naga elfka z ciągnącą się po 

ziemi falą szaro-czarnych włosów, w które 

zaplątało się kilka jesiennych liści, patyczków i 

kawałków ściółki. Na jej ramionach, nogach, 

palcach i we włosach wisi plątanina elfich 

amuletów, korali, bransolet i różnych wisiorków, 

które zebrała z ciał pomordowanych asrai.  

Jej szara skóra w dotyku przypomina ledwo ciepłe, 

miękkie drewno. Proporcje jej ciała są smukłe, 

delikatne i idealne. Jedynie jej twarz przesłonięta 

częściowo długimi pasmami matowych włosów 

wyraża coś innego niż idealne piękno. Dostrzega 

się zimne, białe tęczówki na czarnych jak noc 

białkach i pełne, piękne usta lśniące zdawałoby się 

wilgotną czernią. 

W tej formie Gwerwhyn czasem płacze czarnymi, 

tłustymi łzami, od których dotyku umierają rośliny. 

 

Konarzyca: Ta forma przypomina ciało elfki 

rozrywane od wewnątrz przez ostre ciernie, 

drewniane szpony i rogi. Jej palce mogą w jednej 

chwili wydłużyć się w dziesięć drewnianych 

mieczy, które z równą łatwością tną wyprawioną 

skórę jak i ciało. Gwerwhyn w tej formie jest 

poznaczona bliznami, jakby ktoś nieudolnie rąbał 

toporami drzewo w kształcie kobiety. 
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Forma bojowa: Dwumetrowe, humanoidalne 

drzewo, najeżone ostrymi kolcami i gałęziami, z 

ledwie tylko widocznym zarysem kobiecej 

sylwetki. Włosy znikają, zastąpione grzywą 

martwych, brązowych liści. To ciało zdaje się cały 

czas zmieniać, poruszać i rosnąć, im dłużej 

Gwerwhyn w nim trwa.  

 

Walka: Gwerwhyn jest prawie niezniszczalna. W 

swojej przerażającej, bojowej formie posiada 

szpony długie i ostre niczym najlepsze miecze, ma 

siłę orka a rusza się z nieludzką zwinnością i 

szybkością. 

Jeżeli dojdzie do bezpośredniej konfrontacji 

Konarzycy z graczami, niech poczują, że ta się 

nimi bawi, zadając im kolejne, niewielkie rany. 

Jedyny sposób, aby ją zabić, to za pomocą 

goblińskiego ognia spalić jej formę poza granicą 

lasu (np. w Fuchsdorfie). Zwykły ogień zniszczy 

jej "ciało", ale duch powróci do lasu i po kilku 

miesiącach odzyska formę.  

 

Moce: Konarzyca jest niemal boginią w lesie 

Kharnosa. Może w nim podróżować z miejsca na 

miejsce niemal natychmiastowo. Potrafi doskonale 

wtapiać się w otoczenie, stawać się częścią drzewa, 

a nawet leśną ściółką. Widzi i słyszy wszystko, co 

dzieje się w lesie. 

Jej rozpacz i narastające szaleństwo obudziły w 

niej jeszcze inne rodzaje magii... Potrafi tworzyć 

mgliste miraże zmarłych elfów i animować ich 

martwe ciała a żadna z tych sztuk nie ma nic 

wspólnego z nekromancją. 

Wiele lat wcześniej Gwerwhyn stworzyła Bramę 

cierni, żeby odgrodzić Serce lasu. Bez jej woli nie 

zdoła jej przejść nikt, chyba że w pełnej zbroi 

płytowej, a i ta sztuka nie powiedzie się bez 

zgubienia w gąszczu cierni przynajmniej kilku 

fragmentów pancerza. 

 

Plany: Gwerwhyn żyje wspomnieniami swoich 

braci, leśnych elfów i dzień po dniu przeżywa ich 

tragiczną śmierć. Rozpacz i smutek to jedyne 

uczucia, jakie zna. 

Przez wiele lat przestrzegała swojej Obietnicy. 

Sprawiła, że leśne zwierzęta nie boją się ludzi, 

magicznie na zawsze zwiększyła obfitość leśnych 

owoców, sprawiła, że leśne pszczoły stały się 

łagodne i produkują więcej miodu. W pobliżu 

osady stworzyła całe polany porośnięte krzakami 

jagód, jeżyn, dzikich jabłoni, czereśni i grusz. 

Kosztowało ją to niewiele mocy i, tak naprawdę, 

niewiele uwagi. Nie zwracała uwagi na ofiary, 

pozwalając zwierzętom pożreć je lub zniszczyć. 

Dopiero niedawno zainteresowała się bardziej 

osadnikami a w jej szalonym umyśle zrodził się 

plan ostatecznego uhonorowania zamordowanych 

asrai. 

 

Gwerwhyn sądzi, że powtórna, bliźniacza zbrodnia 

- wymordowanie wszystkich w Fuchsdorfie 

wreszcie uwolni ją od wspomnień i od żalu. 

Planuje wykonać to misterium w siedemdziesiątą 

siódmą rocznicę ataku goblinoidów na Serce lasu 

Kharnosa, ale nie zależy jej aż tak bardzo na dacie, 

w końcu nie jest człowiekiem. Przesunięcie rzezi o 

dzień lub dwa wcześniej lub później w razie 

potrzeby nie stanowi dla niej problemu. 

 

Zachowanie: Gwerwhyn jest nieprzewidywalna w 

swoim szaleństwie. Nie lubi się ujawniać i zrobi to 

tylko w ostateczności. Każdego, kto zapuszcza się 

w głąb lasu lubi czynić świadkiem swoich 

iluzorycznych przedstawień i przerażających wizji. 

 

Rurik D'Arlei 

47 lat, przybysz, bretończyk 

Banita z Bretonii, zarządca i obrońca Fuchsdorfu. 

Wszelkie pytania o jego historię trafiają w pustkę. 

Ni piciem ni biciem nie da się od niego wyciągnąć 

za co został wygnany, ani kim był, ani nawet czy 

Rurik to jego prawdziwe nazwisko. 

Dobrze się czuje w Fuchsdorfie. Lubi czuć się 

potrzebny. Jest dobrym przywódcą, najwyraźniej 

ma za sobą wojskową karierę. Ma też głowę do 

liczb i zarządzania drobiazgami. Osadnicy szybko i 

chętnie powierzyli mu funkcje zarządcy i stróża w 

miasteczku. 

Rurik jest konkretny, poważny, rzetelny i 

kompetentny. 

 

Mieszkańcy opowiadają, że jest prawdziwym 

wirtuozem topora. Że Rurik "robi z toporem 

sztuczki, których nie powstydziliby się estalijscy 

szermierze". W walce, faktycznie, Rurik jest 

prawdziwą maszyną do zabijania, o czym 

przekonają się bohaterowie, jeżeli wejdą mu w 

drogę. 

 

Jego podejście do prawa w Fuchsdorfie jest proste: 

wszystko, co prowadzi do zwiększenia jakości 

życia i jedności mieszkańców jest dobre. Wszystko, 

co zagraża choćby jednemu osadnikowi jest złe. I 

zostanie ukarane. Kary Rurika są proste i surowe. 

Najczęściej - publiczne, konkretne upomnienie, 
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czasem zaakcentowane kilkoma ciosami pięści. 

Większe "przestępstwa" karze się wygnaniem z 

osady. Największe - śmiercią. Choć to ostatnie 

zdarzyło się tylko raz: miesiąc przed przybycie 

bohaterów Rurik ściął publicznie Klaudego Harta 

za okaleczenie i próbę gwałtu na młodej Maude 

Uhl. 

Mimo sprzeciwu niektórych mieszkańców Rurik 

nie żałuje swojej decyzji. 

 

Rurik nie jest przesądny i wszelkie opowieści o 

"opiekuńczych duchach lasu" puszcza mimo uszu, 

uznając je za bajania odciętych od świata starców. 

Niemniej wie, że te wierzenia są ważne dla 

społeczności, więc szanuje je, a czasem wręcz 

udaje, że w nich uczestniczy i będzie zdecydowanie 

bronił każdego mieszkańca składającego ofiary 

"duchom", czy to spokojną rozmową, czy ostrzem 

swojego topora, w zależności od zachowania 

oskarżyciela. 

 

Powodzenie osadników Fuchsdorfu zrzuca na ślepy 

traf i zawsze ma gotowy plan na "chudsze lata". 

 

Wygląd: Postawny, z niewielkim brzuszkiem i 

szeroki w barkach. Nie jest szczególnie wysoki. 

Nosi krótką rudo-siwą brodę i nieco dłuższe, 

zaczesane w tył włosy. Jego ciało i twarz znaczą 

bitewne blizny. 

 

Zachowanie i plany: Mimo realistycznego podejścia 

do życia nie raz słyszał historie o driadach i innych 

"elfich pobratymcach z lasów", więc mimo 

początkowego sceptycyzmu, postawiony przed 

nagimi faktami lub konkretnymi dowodami będzie 

zdolny uwierzyć w historię o szalonej driadzie 

planującej mord w miasteczku i zrobi wszystko, 

włącznie z pełną ewakuacją bez zgody 

mieszkańców, aby zapobiec rzezi. 

Ludzie, którymi zarządza są dla niego ważniejsi, 

niż tych kilka domów i garstka ziemi. 

 

Oglądanie śmierci licznych mieszkańców 

Fuchsdorfu może sprawić, że dozna szoku. 

Przypomni sobie swoje zbrodnie, za które został 

wygnany i opuści go wszelka siła, stanie się 

biernym, zrozpaczonym wrakiem człowieka. To 

jedyna rzecz, która może zniszczyć jego 

wewnętrzną siłę. 

 

Walka: Ze swoim wysłużonym toporem Rurik jest 

więcej niż kompetentny. Powinien być co najmniej 

tak dobry, jak najlepszy wojownik z BG. 

Klaude Haart (nie żyje) 

W chwili śmierci - 22 lata, tutejszy 

Klaude, jako trzyletnie dziecko został znaleziony w 

na wpół spalonym wozie, ukryty pod 

naszpikowanymi goblińskimi strzałami ciałami 

rodziców. Ranny koń dociągnął wóz do drogi, 

nieopodal Fuchsdorfu, a tak blisko lasu banda 

goblinów już nie odważyła się zapuścić. 

 

Klaude został przygarnięty i wychowany przez 

wdowę Rosabellę. Był bystrym i silnym dzieckiem, 

szybko uczył się fachu myśliwego. Zaprzyjaźnił się 

z Maude, którą uwielbiał i za którą łaził non stop, 

mimo, że była trzy lata młodsza niż on. Klaude 

bywał złośliwy i uwielbiał płatać figle 

mieszkańcom Fuchsdorfu, ale generalnie był 

dobrym dzieckiem a potem młodzieńcem. 

Kiedy skończył dziewiętnaście lat, podczas 

samotnego polowania, przyciągnął uwagę 

Gwerwhyn. Był przystojny i przypominał 

Konarzycy Evrela. Ukazała mu się w 

najpiękniejszej postaci, wciągnęła w las i złożyła 

na czole zaskoczonego młodzieńca pojedynczy 

pocałunek, który wywołał dreszcze na całym jego 

ciele. 

 

Gdy Klaude wrócił do Osady, opowiedział 

Greimoldowi całą historię (dodając kilka 

drobiazgów od siebie) i został ogłoszony nowym 

Wybrańcem. Zamieszkał w Czerwonym Domu i 

przywdział Jesienny płaszcz. 

 

Przez krótki czas Klaude świetnie się bawił. Jako 

Wybraniec otrzymał wysoki status w Fuchsdorfie i 

nie musiał pracować. Myślał już nawet o 

zaręczynach z Maude i wspólnym zamieszkaniu w 

Czerwonym Domu, ale dziewczynie nie podobał 

się fakt, że Klaude został Wybrańcem, co z kolei 

irytowało młodzieńca. 

Greimold i inni wreszcie postawili Klaudego przed 

wyborem - albo zacznie comiesięczne, nocne 

wizyty w lesie, albo koniec ze statusem. Niechętnie 

Klaude wybrał się więc do lasu. 

 

Przez kolejne lata, Klaude stopniowo tracił blask, 

siłę i radość życia. Każda nocna wizyta w lesie 

zostawiała ślady na jego psychice a z czasem - i na 

ciele. Gwerwhyn bawiła się nim jak lalką. 

Ukazywała mu miraże mordu, śmierci i strachu. 

Zmuszała do zabijania schwytanych gdzieś na 

drugim końcu lasu zwierzoludzi. Czasem porywała 

go w konary i krępowała, a potem całymi 
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godzinami patrzyła na niego swoimi 

niesamowitymi oczami, bez jednego mrugnięcia. 

 

Klaude szybko znienawidził Gwerwhyn. Bał się jej 

straszliwie, a swój gniew i strach wyładowywał 

czasem na mieszkańcach osady. Zaczął pić, 

wszczynać awantury i zaczepiać kobiety. 

Najbardziej bał się, że Konarzyca zmusi go kiedyś 

do miłosnego aktu. Nienawidził jej dotyku, a 

Gwerwhyn uwielbiała go chwytać, szarpać, 

dotykać i "tulić", podczas gdy jej ciernie wrzynały 

się w jego skórę. Czasem płakała przy nim 

czarnymi, smolistymi łzami, kilka razy pocałowała 

go mocno i nieudolnie, jakby robiła coś, co 

widziała tylko z oddali. Czasem szeptała do niego 

różne rzeczy w niezrozumiałym dla niego języku, 

który wywoływał ciarki na całym ciele. 

Chłopak nie wiedział, kim Gwerwhyn jest, nie 

wiedział, czego od niego chce i z czasem cały las 

Kharnosa zaczął napawać go przerażeniem, bo w 

każdym drzewie i w każdej gałęzi widział JĄ. 

 

Pod koniec życia ratunku szukał u przyjaciółki z 

dzieciństwa, Maude. Ale dziewczyna bała się go, 

bała się jego ponurej twarzy, jego wybuchów i jego 

tajemniczości, bo Klaude nigdy nie mówił, co 

widział w lesie. 

 

Po ostatniej wizycie mężczyzny w lesie, gdy 

Gwerwhyn znów go pocałowała swoim strasznym 

pocałunkiem, Klaude był roztrzęsiony. Jego ciało 

reagowało na dotyk istoty - nigdy wcześniej nie był 

z kobietą i pragnął tego, choć Konarzyca go 

przerażała. Tej nocy uciekł z lasu i pił. Po południu 

odnalazł Maude i błagał ją, żeby z nim 

porozmawiała. Kilka osób widziało, jak mężczyzna 

prowadzi Maude na skraj lasu, z dala od 

wszystkich. Bełkotliwie zaczął jej opowiadać o 

tym, co przeżywa w lesie, a Maude słuchała, coraz 

bardziej przerażona. Jej chłód względem Klaudego 

rozjuszył go. Wtedy zaczął jej mówić, że ją kocha, 

że chce z nią być, próbował ją nawet całować. 

Maude zaczęła się wyrywać, a wtedy Klaude wyjął 

niewielki nóż. Nie miał planu jej skrzywdzić, 

jedynie uciszyć i zastraszyć, ale wyrywająca się 

dziewczyna szarpnęła go za rękę... Nóż rozciął jej 

twarz i Maude zaczęła krzyczeć. Natychmiast 

przybiegło kilku mężczyzn, którzy wcześniej 

widzieli jak Klaude ciągnie ją do lasu i pochwycili 

młodzieńca, który jednocześnie wrzeszczał, płakał i 

zapewniał Maude o swojej gorącej miłości. 

 

Rurik był wściekły. Już wcześniej ostrzegał Radę, 

że zachowanie Klaudego staje się coraz bardziej 

niebezpieczne. Wymusił na Radzie zgodę na 

stracenie mężczyzny, za nic mając nieliczne głosy 

za pozostawieniem go przy życiu ze względu na 

status Wybrańca. Stwierdził, że to właśnie przez 

ten status Klaude stał się niebezpieczny, bo 

uwierzył w swoją bezkarność. 

Rurik nie uległ i po trzech dniach od aresztowania 

stracił Klaudego, własnoręcznie ścinając mu głowę. 

 

W ostatnich słowach przerażony młodzieniec 

przestrzegał przed zemstą, która miała spaść na 

miasteczko. 

 

Grób Klaudego znajduje się na cmentarzu 

nieopodal zarośniętych ruin starego Fuchsdorfu. 

 

Wygląd: Bardzo przystojny, blady. Odkąd został 

Wybrańcem, Klaude przestał ścinać włosy, więc 

pod koniec życia wyglądał trochę jak elf. Ci, którzy 

mieli okazję widzieć go półnagiego podczas 

egzekucji byli zaskoczeni siateczką maleńkich, 

wąskich blizn znaczących praktycznie całe jego 

ciało. 

 

Maude Uhl 

19 lat, tutejsza 

Maude jest bystra. Mimo nerwowości i 

niepewności, jaką przejawia po ataku Klaudego, 

nie pogrążyła się w rozpaczy. Jej wielkim 

marzeniem jest wyjechać do jakiegoś wielkiego 

miasta i uczyć się w szkołach. Wiedza to jej 

największa miłość. Matka Maude była 

nauczycielką z Bretonii, która zamieszkała w 

Fuchsdorfie. Zmarła na koklusz, kiedy Maude 

miała czternaście lat. 

 

W dzieciństwie i wczesnej młodości przyjaźniła się 

z Klaudem. "Maude i Klaude" byli obiektem wielu 

mniej lub bardziej życzliwych żarcików 

mieszkańców Fuchsdorfu. 

Maude właśnie powoli dojrzewała do myśli, że 

Klaude może być dla niej kimś więcej niż 

przyjacielem z dzieciństwa, gdy Stary Greimold i 

jego ludzie okrzyknęli przystojnego sierotę nowym 

Wybrańcem. 

 

Maude ze smutkiem patrzyła, jak Klaude się stacza, 

jak zaczyna go pożerać smutek, złość i 

przygnębienie. Z początku chciała mu pomóc, 

ratować go. Namawiała do zrzucenia płaszcza i roli 
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Wybrańca, ale Klaude ją zbywał, mówiąc, że nic 

nie rozumie. 

W końcu przestała się z nim widywać. Skupiła się 

na pracy, nauce i marzeniach o wielkich 

uczelniach. 

 

Kiedy miesiąc temu zrozpaczony Klaude błagał ją, 

żeby z nim porozmawiała, odżyła w niej nadzieja, 

że uda jej się go "uwolnić". Tym większy był jej 

szok, kiedy ją zaatakował i ranił. 

Maude nie jest próżna. Bardziej zasmuciła ją 

śmierć Klaudego, niż rana, jaką jej zadał. Od czasu 

jego śmierci zastanawia się nad znaczeniem 

bełkotliwych słów, które jej szeptał, gdy wyciągał 

nóż. Coraz lepiej je pamięta i zaczyna składać je w 

całość: 

"Nienawidzę jej! 

Nienawidzę, kiedy mnie dotyka. Jej pocałunki są 

jak trucizna, wszystko od nich umiera, umiera, 

rozumiesz?! 

Pokazywała mi różne rzeczy... Pokazywała mi 

swoich ludzi, to, co się z nimi stało. 

Boję się, że to się może powtórzyć, Maude, a wtedy 

wszyscy będziemy martwi..." 

Cierpliwie i łagodnie namówiona lub zastraszona, 

będzie się starać przypomnieć sobie imię istoty, 

które Klaude wyszeptał zaraz po tym, jak ją zranił: 

"To wszystko jej wina, to wina Gwerwhyn!" 

Wygląd: Młoda dziewczyna o czarnych jak noc 

włosach. Przed napaścią Klaudego - najpiękniejsza 

z dziewcząt w osadzie. Dziś jej twarz szpeci blizna 

ciągnąca się od kącika prawego oka aż po szczękę. 

 

Plany i zachowanie: Wraz z jej ojcem, Tobiasem, 

odkładają pieniądze z Wyjazdów na jej przyszłą 

edukację i mieszkanie. Niewiele im brakuje. Część 

pieniędzy Maude wydaje na książki sprowadzane z 

miasta przez Woldreda. Czyta wszystko, co 

zdobędzie - jej matka, przybysz z Bretonii nauczyła 

ją czytać i pisać w dwóch językach. 

Maude bardzo kocha swojego ojca i stara się go 

chronić przed jego własną ignorancją wobec 

zagrożeń i chorobliwym optymizmem. 

Dziewczyna, jako racjonalistka, nie wierzyła w 

opiekę duchów lasu, aż do niedawna, kiedy zaczęła 

uważniej analizować dziwne zachowanie 

straconego Klaudego. Uważa, że w lesie czai się 

jakieś niebezpieczeństwo, ale swoje opinie 

zazwyczaj zachowuje dla siebie. 

 

Kocha mieszkańców i jest przywiązana do tego 

miejsca, ale od ataku Klaudego zaczęła się bać 

otaczającego osadę lasu Kharnosa i nie może się 

doczekać, aż wyjedzie do miasta. 

 

W przypadku walki Maude będzie starała się ukryć 

i przetrwać, albo uciec z miasteczka z ojcem i 

pieniędzmi na jej "nowe życie". 

 

Stary Greimold 

72 lata, tutejszy 

Najstarszy mieszkaniec Fuchsdorfu i członek Rady. 

 

Jako najstarszy mieszkaniec Fuchsdorfu Greimold 

wierzy, że jego zadaniem jest pilnować tradycji 

przodków. Ma największą (choć wciąż dziurawą) 

wiedzę na temat "duchów lasu" i stara się 

kultywować i przekazywać młodym wszystkie 

zwyczaje związane z Obietnicą. 

Greimold jest traktowany z szacunkiem przez 

wszystkich, tych którzy wierzą, jak i tych, którzy 

nie wierzą, głównie ze względu na jego wpływ na 

wierzących, choć dla uczciwości należy dodać, że 

Greimold jest bardzo inteligentnym człowiekiem. 

 

Jako młodzieniec zobaczył w lesie Gwerwhyn w 

jednej z jej postaci i zachwycił się. Ukrył się i 

patrzył jak się przemienia, jak zlewa się z 

drzewami, a każdy jej dotyk budzi naturę do życia. 

To spotkanie było dla niego najważniejszym 

wydarzeniem w życiu. 

 

Plany i zachowanie: Mimo, że nigdy się do tego nie 

przyzna, dla Greimolda względy Leśnej Pani (jak 

nazywa Gwerwhyn) są ważniejsze, niż życie 

mieszkańców Fuchsdorfu. Poświęci wszystko, żeby 

przypodobać się Konarzycy, wesprze każde jej 

działanie. Nie zawaha się kłamać, szczuć na siebie 

ludzi, kraść a nawet zabijać. A wszystko to w 

tajemnicy i pod maską uśmiechniętego, miłego 

starca. 

Nawet najstraszniejsze rzeczy mówi głosem 

dziadka opowiadającego wnuczkowi bajkę. 

 

W razie, gdyby potrzebował "siły przebicia" potrafi 

w kilkanaście minut zebrać sporą grupę (ok. 30 

osób) ludzi wierzących w duchy lasu, którzy będą 

posłusznie wypełniać jego polecenia (jedynie 

polecenie otwartego ataku na innych mieszkańców 

spotka się z nieśmiałym sprzeciwem, przez który 

Greimold zapewne zdoła z czasem przebić, jeżeli 

nikt nie podważy jego intencji). 
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Bardzo chciałby zostać Wybrańcem, ale zdaje 

sobie sprawę z tego, że Gwerwhyn nawet nie wie o 

jego istnieniu. Ma nadzieję, że wkrótce się to 

zmieni. 

 

Będzie się starał wykorzystać BG, aby dowiedzieć 

się jak najwięcej o Gwerwhyn, jej planach i o tym, 

co dzieje się w lesie. Greimold rozumie, że w lesie 

włada tylko ta jedna istota i że nie ma żadnych 

"duchów lasu". 

 

Tobias Uhl 

45 lat, tutejszy 

Ojciec Maude, hodowca krów i stały bywalec w 

Czarnej Wiśni, członek Rady. Ostatnio popularny 

za sprawą przeżycia ataku oszalałego dzika. 

 

Tobias to niepoprawny optymista, cieszący się 

życiem i przesadnie wierzącym w to, że jutro czeka 

go jeszcze lepszy dzień. Z jednej strony to dobrze - 

docenia marzenia i plany innych i wręcz je 

podsyca, na przykład u swojej córki, z drugiej 

strony - wciąż bagatelizuje realne problemy, 

wierząc, że wszystko samo "jakoś się rozwiąże". 

 

Jest jedynym hodowcą bydła w osadzie, przez co 

zyskał poważny status. To jego woły ciągną 

Wyjazdowe wozy. Jego mleko i masło znajduje się 

w każdej spiżarni w Fuchsdorfie, a Toya czasem 

kupuje od niego mięso. 

 

Niedawno, podczas gdy prowadził stado na 

pastwisko, zaatakował go spory, wściekły dzik. 

Zranił go w nogę i poturbował, po czym uciekł. 

Przestraszony Tobias wierzy, że to duchy lasu 

uratowały mu życie. Rana sprawia, że trochę utyka. 

Miejscowy konował oczyścił ranę najlepiej jak 

umiał. Tobias jak zwykle lekceważy ranę i 

twierdzi, że czuje się świetnie a rana zaczyna się 

cudownie goić, a że jest świetnym aktorem i wręcz 

tryska entuzjazmem, wszyscy mu wierzą, łącznie z 

córką Maude. Cieszy się też zainteresowaniem 

mieszkańców i co wieczór opowiada historię o 

ataku dzika co chwilę dodając nowe szczegóły. 

Tak naprawdę w ranę wdała się paskudna infekcja i 

jeżeli Tobias nie odwiedzi dobrego medyka, może 

stracić całą nogę, lub nawet życie. 

 

Wygląd: Jowialny, grubszy mężczyzna z kępkami 

rzadkich, siwo blond włosów na głowie i 

ramionach. 

Plany i zachowanie: Mocno wierzy w opiekę 

duchów, choć nigdy nie widział w lesie nic 

niezwykłego. Dla niego to niewidzialna siła, 

przeznaczenie, które zapewnia wszystkim 

Fuchsdorczykom powodzenie. Wspiera wszystkie 

mniej szalone plany Greimolda. 

Generalnie jest konformistą - uważa że wszyscy 

znają się na tym, co robią i że są do tego najlepsi. 

Zawsze zgadza się ze wszystkimi i wykonuje 

polecenia tego, kto ostatni zabierze głos. 

Niektórych, co mądrzejszych mieszkańców 

doprowadza to do furii, ale Tobias jest tak miły i 

kochany dla wszystkich, że szybko mu wybaczają. 

 

Pan Uhl ma talent do podsycania planów i marzeń 

innych. Charyzmatycznie oddziałuje na 

rozmówców, sprawiając, że czują się pewniejsi 

siebie. Jego obecność zawsze dobrze wpływa na 

morale. 

 

Podsyca w swojej córce chęć zdobywania wiedzy i 

jej marzenia o studiach w wielkim mieście. 

Opowiada jej o tym, jakby była to najpiękniejsza 

baśń. Jednocześnie boi się zostać opuszczonym 

przez córkę. Ich oszczędności na ten wielki cel 

także są nie aż tak duże, jak sądzi Maude. Czeka 

ich jeszcze wiele lat pracy, nim stać ją będzie na 

wyjazd i wynajęcie jakiegoś pokoju, oraz na 

wniesienie opłat na uczelnię... 

 

Walka: Tobias stroni od wszelkiej walki, tym 

bardziej teraz, gdy jest ranny. Jednak zmuszony 

będzie walczył jak smok, starając się miażdżyć 

przeciwnika swoim zaskakująco silnym chwytem.  

 

Toya del Canto 

36 lat, przybysz 

Właścicielka Czarnej Wiśni, estalijka, wdowa, 

członkini Rady. 

 

Toya jest jedyną kobietą w Radzie i wdową po 

estalijskim awanturniku. Choć ma nadwagę, jest 

piękna w dojrzały, świadomy sposób, co przyciąga 

uwagę wielu mężczyzn w Fuchsdorfie. Zarówno 

żonaci starcy, jak i nastoletni młodzieńcy starają się 

z nią flirtować i marzą o zatonięciu w jej bujnych 

kształtach. 

Kobieta nie pozwala jednak wejść sobie na głowę. 

Adoratorów traktuje przyjaźnie, ale z dystansem, 

od czasu do czasu pozwalając sobie na żartobliwy 

flirt. 
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Mimo pragmatycznego podejścia do życia marzy 

jej się cudowna, romantyczna przygoda (najlepiej z 

Rurikiem). 

 

Plany i zachowanie: Jest trochę zakochana w Ruriku 

i bardzo by chciała, żeby jej się oświadczył. Jej 

uczucie nie jest jakimś zwiewnym, młodzieńczym 

zakochaniem, ale dojrzałą sympatią kierowaną 

planami na wspólną przyszłość i pragnienie 

posiadania dzieci. 

Jako przybysz patrzy sceptycznie na wierzenia 

osadników, ale w głębi jej romantycznej duszy 

bardzo by chciała, żeby naprawdę istniały jakieś 

leśne duchy opiekujące się dobrymi ludźmi. 

 

Woldred 

60 lat, tutejszy 

Stary, suchy, dobrze zakonserwowany mężczyzna. 

Sklepikarz, członek Rady, stały bywalec w Czarnej 

Wiśni. 

Woldred jest wdowcem i alkoholikiem. Jego żona 

uciekła od niego parę lat temu przy najbliższej 

okazji. Mężczyzna był kiedyś nadzwyczaj bystry i 

szybko dorobił się na handlu. 

 

To typowy, zgryźliwy, starszy pan. Narzeka na 

wszystko. Nie wierzy w żadne "leśne duszki", jak 

sam mówi. 

 

Ma jedyny prawdziwy sklep w miasteczku. 

Sprzedaje i kupuje wszystko - towary luksusowe, 

materiał, lustra, kufry i skrzynie, ubrania, mydło, 

proste ozdoby, obrazy, egzotyczne przyprawy - 

wszystko. Po każdym Wyjeździe (które zresztą 

osobiście nadzoruje, negocjując ceny w miastach) 

przed jego sklepem ustawia się kolejka ludzi 

(głownie kobiet) zainteresowanych tym, co 

przywiózł. Najlepsze i najciekawsze towary 

schodzą w jeden dzień.  

 

Gracze mogą odwiedzić jego sklep w dowolnym 

momencie. Jeżeli chodzi o ogólnodostępny sprzęt 

lub zwykłe przedmioty codziennego użytku, to jest 

dokładnie 50% szans, że Woldred akurat ma to, 

czego szukają BG, albo coś podobnego, czym da 

się ów przedmiot zastąpić. 

Woldred nie posiada w swoim składzie żadnych 

artefaktów ani magicznych przedmiotów. 

 

Plany i zachowanie: W razie zagrożenia zaskakująco 

chętnie zgodzi się na zarekwirowanie swojego 

składu - co tylko będzie potrzebne. Ma kilka 

egzemplarzy starych mieczy, włóczni, kilka 

hełmów a nawet kolczugę. W obliczu zagrożenia 

Woldred wyraźnie odżywa. 

 

Jego słabością jest alkohol. Co wieczór upija się do 

nieprzytomności w Czarnej Wiśni. Jeżeli, w razie 

konfliktu, nikt się do niego nie zwróci, nie włączy 

w akcję, nie doceni, to Woldred po prostu się spije 

jak bezużyteczna świnia. 

 

Bertolf Wissen 

52 lata, medyk, tutejszy 

Bertolf uczył się fachu od swojego ojca, a ten od 

swojego dziadka, i tak dalej, aż do pionierów, 

którzy założyli Fuchsdorf. Jego wiedza jest dosyć 

ograniczona, ale zna sposoby na przeziębienia, 

kaszel, różne bóle, potrafi składać kości i 

opatrywać rany. 

 

Jest spokojnym, pewnym siebie i skrytym 

człowiekiem, dlatego nie bierze udziału w 

zebraniach Rady i generalnie trzyma się na uboczu. 

W wolnych chwilach pali fajkę (uwielbia 

egzotyczny tytoń), doskonali sztukę medyczną i 

pisze podręczniki, które w przyszłości zamierza 

przekazać swoim synom, aby i oni mogli zostać 

lekarzami tej małej społeczności. 

 

Wygląd: Szczupły, łysiejący, o krzaczastych 

brwiach. Nosi eleganckie, choć nieco brudne 

koszule z wysokim i sztywnym kołnierzem. 

 

Plany i zachowanie: W razie walki Bertolf zachowa 

zimną krew i będzie gotów służyć pomocą rannym. 

Jego ośmioletni synowie - bliźniacy, są 

najważniejsi w jego życiu. 

Wierzy w pomoc duchów lasu - twierdzi, że 

widział kiedyś w lesie sylwetki jakby rodziny 

leśnych elfów. Pomachał im, a oni odmachali, po 

czym znikli wśród drzew.  
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Hugo 

33 lata, tutejszy 

Sprawny myśliwy, stały bywalec w Czarnej Wiśni i 

członek Rady. Surowy i szybki w ocenianiu 

innych. 

 

Hugo jest porywczy i straż często musi 

interweniować przy awanturach z jego udziałem. 

Mimo to jest stanowczy, bystry i nieoficjalnie 

przewodzi wszystkim myśliwym (czyli praktycznie 

połową mężczyzn w osadzie). Był jednym z tych, 

którzy pochwycili Klaudego po tym, jak zranił 

Maude. 

 

Doskonały myśliwy. Aktualnie, na polecenie 

Rurika planuje zebrać niewielką grupę i zapolować 

na dzika, który zaatakował Tobiasa. 

 

Plany i zachowanie: Wierzy w duchy lasu i nieco się 

ich obawia. Widział i słyszał w lesie "dziwne 

rzeczy", ale nigdy nie opowiada o szczegółach. 

Nieco paranoicznie podejrzewa złowrogie spiski 

mrocznych sił, najpewniej powiązanych z 

goblinami i orkami. Ciągle spodziewa się 

najgorszego. 

Ostatnio co dzień ma wrażenie, że wydarzy się coś 

groźnego dla miasteczka. A każde kolejne 

niezwykłe wydarzenie (jak atak dzika na Tobiasa) 

wywołuje jego euforię i okrzyki "a nie 

mówiłem?!". 

Zdawać by się mogło, że zadowoli go jedynie 

ostateczna tragedia. 

 

Walka: Hugo jest zręcznym myśliwym i potężnym 

wojownikiem, w ewentualnej walce będzie stał w 

pierwszym szeregu razem z Rurikiem i jego 

przybocznymi, dzierżąc potężną włócznię do 

polowań na niedźwiedzie.  

 

Gunther i Kiryl 

po trzydziestce, tutejsi 

Przyboczni Rurika, straż. 

 

Oprócz Rurika i Hugona to dwaj najlepsi 

wojownicy w osadzie. Niestety, jedyne ich 

doświadczenie jak do tej pory to rozdzielanie 

awanturujących się pijaków oraz regularne 

ćwiczenia pod okiem Rurika dwa, trzy razy w 

tygodniu. 

Rurik ufa obydwu i traktuje ich jako swoich 

zastępców w sprawach wymagających użycia siły. 

Niestety, żaden z nich nie grzeszy zbytnią 

inteligencją. 

 

Kirył wierzy w duchy lasu i trzyma się tradycji. 

Sam raz w tygodniu składa ofiarę na skraju lasu. 

Nosi długie wąsy, jak nakazuje zwyczaj 

przywieziony przez jego ojca z Kislevu. 

 

Gunter nie wierzy w nic i generalnie mało mówi. 

Ogolony na łyso, z potężną szczęką jest typowym, 

ponurym osiłkiem, który lubi wypić i dać komuś w 

łeb bez zbędnego filozofowania. 

 

Imiona innych mieszkańców do improwizacji 

 

Mężczyźni: 

Marcus 

Jonas 

Gumpert 

Jacinto 

Franz 

Garci de Lujan 

 

Kobiety: 

Anhilda 

Greta 

Karoline 

Barbara 

Luisa 

Clemance 

 

Dzieciaki: 

Thomas 

Edith 

Neva 

Adrik 

Christiaan 
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Fuchsdorf 
 

Miasteczko jest domem dla około 250 dorosłych 

ludzi i ich dzieci, z czego zdecydowana większość 

to "tutejsi", których przodkowie zakładali pierwszą 

osadę i którzy walczyli z hordą goblinoidów w 

bitwie, prawie sto lat temu. 

 

Fuchsdorf leży w lesie Kharnosa, na południe od 

leniwego nurtu rzeki Limnalli. Jadąc jedyną dróżką 

prowadzącą do miasta trzeba ruszyć na północ z 

drogi Khypryjskiej i wjechać do lasu Kharnosa. 

Droga wije się przez las, a potem prowadzi na 

nagie, otoczone lasem wzgórza. Wśród wzgórz 

widać zabudowania Fuchsdorfu. Na północy, 

ponad ciemnym lasem widnieją ginące we mgle 

granie Przeskoku. 

 

Politycznie Fuchsdorf nie przynależy do żadnego z 

Księstw, a jego lokacja nie jest powszechnie znana. 

Położone z dala od drogi Trantio i Khypryjskiej, w 

cieniu groźnego lasu, zachowuje niezależność, 

którą cenią sobie mieszkańcy - głównie 

potomkowie traperów i myśliwych, pionierów ze 

wszystkich stron Starego Świata, którzy ponad sto 

lat temu właśnie ten skrawek ziemi nazwali swoim. 

 

Teren jest tu mocno pofałdowany, niektóre budynki 

znajdują się więc znacznie wyżej od innych. 

Uliczki nie są brukowane, więc przy mocniejszych 

ulewach zmieniają się w mlaszczące błoto. 

 

Wszystkie domy wykonane są z drewna w dosyć 

surowy, ale solidny sposób. Wyraźnie można 

odróżnić oszczędny styl najstarszych domów i 

stopniowe, coraz większe folgowanie wygodzie i 

użyteczności w coraz nowszych budynkach. 

Miasteczko ma pięć studni, jedno zaskakująco 

niewielkie pole zboża rozciągające się na pobliskie 

wzgórza oraz ledwie kilka zagród dla bydła i trzody 

chlewnej. Na pierwszy rzut oka widać, że to osada 

myśliwych i zbieraczy, żywiących się tym, co da 

im las. 

Osadnicy 

Rdzenni mieszkańcy Fuchsdorfu to ludzie twardzi i 

hardzi, pracowici i, na swój prosty sposób, 

szczęśliwi. Każdy ceni swój fach, dzięki czemu 

miasteczko świetnie funkcjonuje, nawet jeśli nie 

zarabia zbyt wiele. 

 

Kontakt ze "światem" zapewnia comiesięczna 

wyprawa kilkoma wozami obładowanymi skórami, 

futrami, leśnymi owocami, dziczyzną, miodem i 

grzybami. Woźnicy jadą do najbliższych miast, 

sprzedają co się da, po czym wracają z pieniędzmi i 

zamówionymi towarami luksusowymi, 

niedostępnymi w osadzie. Ta comiesięczna 

karawana zwana jest potocznie "Wyjazdem" i jest 

tematem codziennych rozmów i całkiem 

poważnego planowania. 

 

Życie w osadzie toczy się leniwie, choć 

kompetentnie. Las jest niezwykle szczodry dla 

mieszkańców przez cały rok, tak że zimą zawsze 

wystarcza zapasów, a zyski ze sprzedaży z 

"Wyjazdów" prawie zawsze pozwalają zapełnić 

piwnice wszystkich rodzin serem, mąką i 

przyprawami, a jeszcze zostają oszczędności, które 

mieszkańcy skrzętnie chowają. Ten "surowy 

dobrobyt" sprawia, że mieszkańcy nie muszą 

spieszyć się do pracy, lub pracować ponad siłę. 

Przez to cieszą się dobrym zdrowiem. 

 

Nie są to więc typowi, schorowani, głupi wieśniacy 

z małej wsi Starego świata. 

To ludzie twardzi, odporni, zmyślni i uparci. Swoją 

niezależność i swój spłachetek wolności zdobyli we 

krwi, trudzie i pocie i z takim samym uporem i siłą 

będą ich bronić. 

 

"Przybyszów" (jak określają każdego, kto nie jest 

potomkiem pionierów) traktują bez wyższości, 

choć często śmieją się z ich gustów, z przesadnej 

ich zdaniem dbałości o wygląd, higienę i luksusy. 

Uważają przyjezdnych za zbyt delikatnych. Zdążyli 

polubić i uszanować Rurika, choć niektórzy 

narzekają na jego stanowczość i surowość. 

Społeczność Fuchsdorfu nie ma jednej, jednoczącej 

ich religii. "Każdy pod swym dachem swoją wiarę 

chowa" jak mówią starsi. Nikt nie interesuje się 

prywatnymi wierzeniami innych i wręcz nie chce 

się interesować. Obnoszenie się (nawet drobne) ze 

swoją wiarą jest traktowane jako wyjątkowa 

impertynencja. W ostatnich latach kilkakrotnie 

zdarzyło się, że Rurik wyganiał z Fuchsdorfu osoby 

u których znaleziono mocno podejrzane księgi lub 

substancje. Raz całe miasteczko zebrało się, żeby 

przegnać guślarza. Nawet w tak "wolnej" religijnie 

społeczności nikt nie ma zamiaru ryzykować 

wizyty inkwizytorów. 

 

Ludzie starsi i dzieci bardzo lubią odgrywać 

prościutkie, tradycyjne rytuały, które mają 
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udobruchać "opiekuńcze duchy lasu". Starsi robią 

to, bo pamiętają o "Obietnicy" złożonej ich 

przodkom przez "dobre duchy", a dzieci traktują to 

jako bajkę i dobrą okazję do zabawy. Dorośli 

przyzwyczaili się do obfitości darów lasu i, z 

drobnymi wyjątkami, generalnie przestali już 

wierzyć w jakiekolwiek bajki. 

Wiara w duchy lasu 

Przez trzy pokolenia od masakry w starym 

Fuchsdorfie osadnicy wierzyli w opiekę "duchów 

lasu". Nikt, nie wie, że mają do czynienia z samą 

tylko Gwerwhyn, ani z jaką istotą mają do 

czynienia. 

 

To, co wiedzą (i w co wierzą) osadnicy: 

Dawno temu na wioskę napadła zabłąkana wataha 

goblinów i orków. 

Mieszkańcy obronili się, ale wielu z nich zginęło w 

walce, a stara wioska została spalona. 

Po bitwie w wiosce pojawiły się piękne i dobre 

leśne istoty, które z dobroci serca, poruszone 

tragedią osady, złożyły Obietnicę. 

Żadne nieszczęście nie miało mieć dostępu do 

Fuchsdorfu. Sam las miał ich chronić i żywić. 

I tak to trwa po dziś dzień. 

 

Osadnicy mogą bezpiecznie wyprawiać się do lasu, 

ale nie wolno im przechodzić przez ciernie, 

okalające głęboki las. 

Raz na parę lat zdarza się, że ktoś zobaczy wśród 

drzew jakiś humanoidalny kształt, ktoś usłyszy 

melodyjny śmiech, albo trafi na okwieconą łąkę w 

środku zimy. Te "cuda" zawsze mają tylko jednego 

lub dwóch świadków, nikt więcej tego nie widzi. 

 

Niektórzy (głownie starcy i dzieci) składają raz na 

jakiś czas proste ofiary wynosząc do lasu gliniane 

dzbany i miski z winem, solą, przyprawami, 

cukrem, miodem i gotowymi daniami. Wielu 

dorosłych, którzy nie wierzą w żadne 

nadprzyrodzone moce opiekujące się osadą, 

uważają te ofiary za okropne marnotrawstwo, ale 

przez wzgląd na tradycję nie zabraniają tego 

zwyczaju.  

 

Wybraniec 

Kilkadziesiąt lat temu, niedługo po przeniesieniu 

Fuchsdorfu w nowe miejsce, pewien młody 

myśliwy powrócił z wyprawy do lasu niosąc 

Jesienny płaszcz, dar od "pięknej nimfy lub 

boginki" jak to ujął. 

Płaszcz był naprawdę niezwykły a opowieść 

młodzieńca brzmiała w miarę rozsądnie. I choć do 

tej pory niektórzy nie wierzą w autentyczność 

płaszcza, większość mieszkańców ogłosiła 

młodzieńca "Wybrańcem Lasu". 

Piękna, leśna istota zażądała od człowieka, aby raz 

w miesiącu wyprawiał się samotnie na całą noc do 

lasu. Płaszcz miał przepuszczać go przez Ciernie. 

 

Pierwszy Wybraniec już po paru miesiącach 

zmizerniał. Na jego ciele widniały dziwne blizny, a 

w oczach pojawił się smutek i strach. Niemniej 

szacunek, jakim cieszył się w miasteczku i 

wygodne życie sprawiały, że wciąż podejmował 

samotnie trud wypraw do lasu. Nikomu nic nie 

mówił, a ludzie nie pytali, co widział i co robił w 

lesie. 

Osadnicy wybudowali Wybrańcowi wygodny, 

przestronny dom na skraju miasta, najbliżej lasu. 

Pomalowano go na czerwony, jesienny kolor i 

szczodrze wyposażono. 

 

Kiedy ów Wybraniec zmarł ze starości (niektórzy 

twierdzą, że przedwcześnie) kolejnym został 

najbardziej do niego podobny z mieszkańców. I tak 

to trwało, aż do dziś. 

Ostatnim Wybrańcem był młody Klaude Haart, 

który, jak się zdaje, znosił wyprawy do lasu jeszcze 

gorzej niż poprzednicy, ale jeszcze bardziej się 

chełpił swoim statusem Wybrańca. Żądał 

darmowego piwa w Czarnej Wiśni, czasem 

wszczynał awantury, bawiąc się faktem, że 

wioskowe tabu zabraniało uczynić mu krzywdę... A 

przed zostaniem Wybrańcem był "takim miłym, 

inteligentnym chłopcem", mówią starsi. 

 

Kiedy BG przybędą do Fuchsdorfu, okaże się, że 

Klaude był bardzo podobny do jednego z nich. 

Wierzący w duchy lasu mieszkańcy, pod 

przewodnictwem Greimolda uznają, że bohater 

nadaje się idealnie na nowego Wybrańca. 

 

‘Czarna Wisnia 

To jedyna gospoda w Fuchsdorfie. Założona i 

prowadzona przez wdowę Toyę del Canto, która 

przybyłą do miasteczka siedem lat temu. Wnętrze 

gospody jest całkiem duże, choć nieco ciasno 

urządzone. Ciemne drewno nadaje temu miejscu 

senny, nostalgiczny nastrój. W powietrzu czuć 
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zapach pieczonej dziczyzny, owoców, tytoniu i 

potu. Dwa duże kominki i wiszące na ścianach 

lampy dają przyjemne, przytłumione światło. Jest 

ciepło i przyjemnie. 

 

Gospoda jest otwarta cały dzień, ale większość 

gości przychodzi wieczorem, po zachodzie słońca. 

Wtedy zaczyna się robić tłocznie. Nigdy jednak nie 

jest tu za głośno - ciemne wnętrze skłania do 

mówienia przyciszonymi głosami, zazwyczaj nikt 

nie wrzeszczy. 

 

Gości obsługuje sama Toya i trzy młode 

dziewczyny z miasteczka. W kuchni pracuje trzech 

kucharzy. Wszyscy polecają dania z dziczyzny. 

Toya ma tanie piwo i wino dla wszystkich i 

kilkadziesiąt butelek bardziej wyszukanych 

trunków trzymanych ot tak, na wszelki wypadek, 

za które każe sobie jednak słono płacić. Część 

butelek za kontuarem to jej prywatna kolekcja. 

Właścicielka, gdy ma dobry humor, lubi też 

ugaszczać całkiem mocną, rozgrzewającą, 

darmową wiśniówką, którą pędzi w piwnicy. 

 

Gospoda ma kilka bardzo surowych pokoi na 

piętrze, ot łóżko, stół, krzesło, maleńkie okienko 

(za małe, by człowiek mógł się przez nie 

przecisnąć), za które Toya pobiera dosyć wysoką 

opłatę. Pokoje są przeznaczone dla rzadkich gości - 

kupców lub różnych urzędników, którzy od czasu 

do czasu trafiają do Fuchsdorfu. Toya nie dba o 

nie, póki nie są naprawdę potrzebne. 

 

Gospoda służy też za miejsce spotkań Rady, 

zazwyczaj przed zachodem słońca. Toya wyprasza 

ewentualnych gości, zamyka drzwi, a Radcy 

zbierają się wokół największego stołu. 

Wszyscy mieszkańcy miasta bardzo lubią gospodę i 

praktycznie każda uroczystość, czy to wesele, czy 

potańcówka, odbywają się właśnie tutaj. 

 

Czarna Wiśnia jest największym i najsolidniejszym 

budynkiem w miasteczku. 

Plotki 

Czyli różne mniejsze lub większe bzdury, oraz parę 

faktycznych informacji. To, czym żyją mieszkańcy 

na co dzień. Życz graczom powodzenia, w 

oddzieleniu prawdy od kłamstw... 

 

 Wybrańcy chadzają do lasu przy każdej pełni 

księżyca i tańczą z maleńkimi, skrzydlatymi 

wróżkami. 

 Klaude był czarownikiem i rzucił klątwę na 

miasteczko - dlatego dzik zranił Tobiasa! 

 Maude jest w ciąży. 

 Toya potajemnie sypia z Hugonem. 

 Rurik został wygnany za morderstwo na 

szlachcicu. 

 Topór Rurika jest magicznym, krasnoludzkim 

artefaktem. 

 Orki i gobliny boją się lasu i nie wstąpią do niego 

nawet na krok. 

 Tydzień przed przybyciem BG do osady przybył 

z obstawą poborca podatków z sąsiedniego 

księstwa. Mieszkańcy grzecznie wyperswadowali 

mu pomysł zbierania podatków w niezależnym 

Fuchsdorfie. Poborca uciekał, aż miło. 

 W dzieciństwie Maude rzuciła urok na Klaudego. 

 Ciernie rosnące w lesie są przeklęte - lepiej w nie 

nie wchodzić, albo wydrą duszę z ciała śmiałka! 

 Leśne duchy są bezcielesne i niewidzialne. Co 

noc odwiedzają wszystkie dzieci - grzeczne 

głaszczą, a niegrzecznym wyrywają po kilka 

włosów, zależnie od powagi przewiny. 

 Ostatnio wiosce powodzi się gorzej, niż kiedyś. 

Mniej zwierzyny, mniej owoców i grzybów... 

 Hugo stracił przyrodzenie podczas polowania na 

jelenia, kilka lat temu. 

 Toya zawsze sypia nago. 

 Trzy lata temu z wioski przepędzono jednego z 

mieszkańców, podejrzanego o praktykowanie 

guślarstwa. 

 W sercu lasu Kharnosa ukryta jest kolczasta róża, 

której zerwanie zapewnia długie życie. 

 W lesie można się natknąć na szczątki dziwnych 

istot. 

 Stary Fuchsdorf jest nawiedzony. Nocą widuje 

się tam przechadzające się zjawy. 
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Fuchsdorf cz.1 

Klimat 

Niech motywem przewodnim pierwszego dnia w 

osadzie będzie surowość życia mieszkańców. 

Pokaż bohaterom ich hart, ich dumę i sposób, w 

jaki współżyją z naturą. Niech zobaczą jak twardzi 

są Fuchsdorfczycy. 

 

Zaakcentuj izolację. Do najbliższego miasteczka są 

co najmniej trzy dni drogi a o ukrytym w lesie 

Kharnosa Fuchsdorfie mało kto wie. Mieszkańcy 

muszą być całkowicie samowystarczalni. 

 

Potem spróbuj skonfrontować bohaterów z osadą – 

czy potrafią się wpasować? Czy będą za głośni, za 

barwni…? Osadnicy będą się podśmiewać z ich 

strojów, z ich wygodnictwa? 

Może któryś z nich nosi ze sobą instrument? 

Osadnicy dawno nie słyszeli żadnej muzyki, nikt 

nie zajmuje się czymś tak zbędnym jak rozrywka. 

Wystarczy im ciemne piwo pite co wieczór w 

Czarnej Wiśni i garść plotek. Muzyka lub poezja 

dodałaby koloru ich hardemu życiu. 

 

Niech gracze poznają kilka najważniejszych osób 

w osadzie. Może po rozmowach z nimi zdecydują 

się jeszcze tego samego dnia wyruszyć do lasu, a 

może nie. 

 

♫ “Path of Tears” – World of Warcraft Wrath of 

the Lich King OST 

 

Przybycie 

Niech bohaterowie wjadą między domostwa w 

południe, w strugach jesiennego deszczu. Zawsze 

ostrożni mieszkańcy powitają ich grzecznie, ale 

chłodno i poślą po Rurika i jego ludzi. Gdy tylko 

bohaterowie znajdą się w osadzie, deszcz 

przestanie padać. 

Rządca osady spotka się z nimi na pełnej błota 

ulicy. Razem z nim przybędzie dwóch rosłych 

mężczyzn - cała straż Fuchsdorfu. Rurik D'Arlei 

zapyta, co ich tu sprowadza, ale nie będzie drążył. 

Generalnie jest opanowanym, inteligentnym 

człowiekiem który nie daje się zastraszyć i takie, 

kompetentne wrażenie powinien wywrzeć na 

bohaterach. Niech dostrzegą wiszący u pasa topór, 

niech sposób, w jaki Rurik gładzi w zamyśleniu 

jego rękojeść oraz blizny na twarzy mężczyzny 

sprawią, że poczują przed tą postacią choć odrobinę 

respektu. 

 

Przede wszystkim Rurik będzie chciał się upewnić, 

że nie są inkwizycją, albo poborcami podatków. 

Uspokojony, wskaże bohaterom drogę do Czarnej 

Wiśni, po czym odejdzie, zająć się swoimi 

sprawami (które zawsze będą miały miejsce gdzieś 

nieopodal BG, tak, żeby mógł mieć na nich oko. 

Nie będzie jednak paranoiczny ani wścibski). 

 

Zanim jednak bohaterowie dotrą do gospody, 

powita ich Stary Greimold. Zza jego nóg wyglądać 

będzie ciekawie gromadka ubłoconych dzieciaków. 

Greimold zaproponuje bohaterom, żeby zatrzymali 

się w Czerwonym Domu, nieco na uboczu. Poda 

trzy argumenty - po pierwsze, pokoje w Czarnej 

Wiśni są ciasne i mało wygodne (to prawda). Po 

drugie, uważa, że mieszkańcy potrzebują czasu, 

aby oswoić się z gośćmi (to kłamstwo), a 

Czerwony Dom stoi nieużywany na uboczu. Poza 

tym mieszkając w Czerwonym Domu oszczędzą 

pieniądze. 

Zapytany o właściciela Czerwonego Domu 

Greimold niechętnie napomknie o straconym 

"przestępcy", który tam mieszkał i wyraźnie 

zachęci ich do "korzystania ze wszystkiego, co tam 

znajdą" (bardzo chce, żeby Wybraniec włożył 

Jesienny Płaszcz).  

 

Obojętnie, czy gracze skorzystają z zaproszenia 

Greimolda czy jednak pójdą zameldować się w 

Czarnej Wiśni, mieszkańcy osady będą zerkać na 

nich ciekawie, gdy ci będą chodzić po zabłoconych 

uliczkach. Jednak ich uwaga będzie się skupiać 

głównie na bohaterze z "cechą Wybrańca". 

Jeżeli postanowią zamieszkać w Czerwonym 

Domu, to szybko odwiedzi ich Kiryl i powie, że 

Rurik chciałby zamienić z nimi słowo u siebie w 

domu. 

 

Rurik przeprosi za zachowanie mieszkańców i 

wyjaśni, że najprawdopodobniej osadnicy wierzący 

w duchy lasu wzięli postać podobną do Klaudego 

za nowego Wybrańca. 

 

Niech gracze znajdą kąt dla swoich postaci. Zaczną 

poznawać miasteczko i niektórych mieszkańców. 

Jeżeli nie wybiorą się od razu do lasu, to zachęć ich 

do spędzenia wieczoru w Czarnej Wiśni. Niech się 

aklimatyzują. Niech poznają strzępy tutejszej 

historii i zwyczajów.  
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Aktualnie mieszkańcy ciężko pracują, bo jutro 

wyrusza kolejny Wyjazd - pięć wozów 

wyładowanych po brzegi towarami. 

 

Czerwony Dom 

Wysoki, piętrowy dom położony na uboczu, na 

wschodnim skraju osady. Dom jest opuszczony od 

miesiąca. 

Na parterze znajduje się kominek i prosty fotel, 

oraz różny sprzęt do gotowania. Na niewielkim 

stoliku znajdują się gnijące resztki jakiegoś 

posiłku. Na hakach przy wejściu wiszą dwa 

płaszcze, zwykły i Jesienny Płaszcz. 

Na piętro prowadzą szerokie, drewniane schody. 

Znajduje się tam duże, wygodne łóżko, dywan, 

fotel, kilka szafek i regał. 

 

Dokładne przetrząśnięcie domu pozwoli znaleźć 

parę groszy poukrywanych w różnych miejscach, 

stare ubrania poprzednich Wybrańców, niezbyt 

cenne drobiazgi i pamiątki, trochę nieświeżego 

jedzenia w spiżarni w piwnicy, parę książek, które 

czytał Klaude, tępy nóż i grzebienie. 

 

►Jesienny Płaszcz 

Długi płaszcz na pierwszy rzut oka wyglądający 

jak zwykły, rozpinany, skórzany płaszcz obszyty 

kępami jesiennych liści. Dopiero przy bliskich 

oględzinach widać, że to ubranie jest wykonane w 

nieznany ludziom sposób. 

Płaszcz został stworzony z liści mocniejszych niż 

wyprawiona skóra. Płaszcz po założeniu 

dopasowuje się do sylwetki i wygląda doskonale. 

Jesienne kolory liści i żyłki na nich układają się w 

fantazyjne wzory. Jest wygodny i zaskakująco 

ciepły. Pachnie lasem. 

 

Płaszcz został stworzony przez samą Gwerwhyn 

dla Evrela. Jest lekko magiczny - pozwala 

skuteczniej ukrywać się w lesie i daje ochronę 

przed chłodem. Przyciąga też uwagę Gwerwhyn. 

Noszącego płaszcz Konarzyca wyczuje nawet z 

drugiego końca lasu. Szata pozwala również 

przejść przez Bramę cierni. 

 

Jeżeli założy go postać z "cechą Wybrańca" szybko 

okaże się, że niektórzy mieszkańcy z szacunkiem 

pozdrawiają go na uliczkach oraz chcą stawiać mu i 

jego przyjaciołom piwo i posiłki. 

Jeżeli płaszcz będzie nosić ktoś inny, mieszkańcy 

będą się krzywić i kręcić głowami na ich widok. 

Greimold spróbuje naprawić "błąd" twierdząc, że to 

"wyjątkowy płaszcz, noszony tylko przez 

wyjątkowych ludzi". Powie to patrząc w oczy 

bohaterowie z "cechą Wybrańca". 

 

Zapytany chętnie wyjaśni, że mieszkańcy, po 

stracie swojego ostatniego Wybrańca są w złym 

humorze i że noszenie płaszcza przez tę konkretną 

postać zdziała cuda dla morale wioski. 

 

Stary Fuchsdorf i Cmentarz 

Na północny wschód od miasta, piętnaście minut 

drogi piechotą, tuż nad brzegiem Limnalli leży 

Stary Fuchsdorf - zarośnięte, niemal już wchłonięte 

przez las ruiny pierwszej osady. 

Ruiny już dawno zostały bardzo dokładnie 

oczyszczone z wszelkich cennych rzeczy. Widać 

jeszcze układ dawnych ulic, osmalone belki starych 

domów, zapadnięte dachy i zarośnięte, 

przewrócone płoty. To tutaj rozegrała się bitwa z 

goblinoidami. 

Po walce ich truchła spalono, a ciała mieszkańców 

pochowano nieopodal ruin, na prostym cmentarzu, 

gdzie do dziś chowa się zmarłych. 

Na cmentarzu znajdują się groby Trzech Starców, 

którzy zawarli pakt z Gwerwhyn. Na nagrobku 

jednego z nich, wyryto tekst Obietnicy: 

 

Sceny w Fuchsdorfie 

Poniższe sceny możesz rozgrywać w dowolnej 

kolejności i w czasie, który uznasz za 

najodpowiedniejszy. 

 

 Hugo będzie się wściekał na Tobiasa, że nie 

chce jutro zaprząc jeszcze jednej pary wołów 

do wozu, dzięki czemu myśliwi mogliby 

wysłać na sprzedaż więcej skór. 

Tobias grzecznie wyjaśni, że musi zawsze 

zostawiać jedną parę wołów do pomocy we 

wsi i w gospodarstwie. Hugo będzie naciskał, a 

Tobias, jak to Tobias, w końcu się zgodzi, 

chyba, że bohaterowie zainterweniują. 

 Gromada dzieciaków stoi wokół małego 

ogniska. Najwyraźniej bardzo się 

niecierpliwią. Kilkoro wrzuca coś do ognia. 
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Dzieci, zapytane, wyjaśnią, że pieką kasztany, 

które dostały od duchów lasu. Szybka 

inspekcja wykaże, że dzieciaki znalazły w 

jednej z ofiarnych mis garść dziwnych ni to 

nasion, ni orzechów. Test wiedzy o naturze 

pozwoli z całą pewnością stwierdzić, że nie są 

to ani kasztany, ani żołędzie, tylko nasiona 

nieznanej rośliny. 

Niepowstrzymane, dzieciaki podgrzeją 

"kasztany" w ognisku, a potem je zjedzą. 

Upewnij się, żeby BG to widzieli. 

Powstrzymane, dzieciaki oddadzą nasiona 

bohaterom, lub wyrzucą je w błoto. 

 Na północ od wioski, na brzegu rzeki zebrała 

się grupka plotkujących praczek, a ich dzieci 

kąpią się i chlapią w lodowatej wodzie. 

Bohaterowie mogą porozmawiać z 

rozbawionymi kobietami. To świetna okazja, 

żeby poznali kilka plotek. 

 Ogromne stado kruków nadleci ze wschodu i 

obsiądzie ruiny Starego Fuchsdorfu. Ich 

donośne krakanie zwróci uwagę wszystkich 

mieszkańców. Po kilku minutach takiej 

kakofonii, stado odleci. 

 Jedno z dzieci, chłopiec imieniem Klaus, 

właśnie będzie dostawał burę od swoich 

rodziców. Dziecko upiera się, że widziało w 

nocy leśnego ducha skradającego się ulicami 

miasta. Powie, że duch miał czarne włosy. 

Jego rodzice, niewierzący w duchy lasu każą 

mu zamilknąć, grożąc brakiem kolacji. 

Co dalej? 

Idealnie dla rytmu przygody byłoby, gdyby BG 

wybrali się do lasu przed jutrzejszym Wyjazdem. 

Ale jeżeli tego nie zrobią, nie przejmuj się. Gracze 

mogą popchnąć tę przygodę w dowolnym 

kierunku. Wykorzystaj to. Jesteś uzbrojony w 

arsenał postaci i wydarzeń – po prostu reaguj na 

działania BG, nawet jeśli przez to poznają tylko 

ułamek historii miasta, pozwól im na to. Niech nie 

czują się ograniczeni. 

Las 

Klimat 

Gracze zapewne wcześniej czy później wyruszą do 

lasu. Niech zobaczą jesienny, obumierający na 

zimę bór. Wiewiórki będą uciekać im spod nóg, 

lisy patrzeć zaciekawione, a raz niech ich ścieżkę 

przetnie jeż. 

 

Niech otacza ich natura, surowa, ale piękna. Niech 

wyzbędą się jakichkolwiek obaw, że w lesie 

grasuje jakieś zło. Las będzie tajemniczy – 

owszem, ale na pewno nie magiczny ani nie 

niezwykły, a już na pewno nie groźny. Przywołaj 

im na myśl szeleszczące, żółte, czerwone i brązowe 

liście opadające leniwie z drzew, mocny zapach 

grzybów i ziemi. 

 

♫ “Azuremyst Isle” – World of Warcraft The 

Burning Crusade OST 

Sceny w Lesie 

 Ścieżka wydeptana przez zwierzęta, a na niej 

zastawione sidła. 

  Na małej polance, wśród krzewów widać 

porozrzucane kości. Przy bliższych 

oględzinach okaże się, że to kości kilu 

goblinów i jednego orka. 

 Dwie starsze kobiety będą zbierać grzyby 

plotkując i śmiejąc się. Grzybów jest mnóstwo 

i są naprawdę ogromne. Kobiety w ogóle nie 

boją się wyprawiać samotnie do lasu. 

 Od czasu do czasu napotykać będą elfie i 

goblińskie strzały sterczące z pni. Strzały są 

bardzo, bardzo stare. 

 (Tę scenę rozegraj, kiedy będziesz chciał już 

upewnić BG o niezwykłości lasu.) 

Na jednej z nisko rosnących gałęzi, 

wyglądającej jak rozcapierzona dłoń, wisi 

rozpięty amulet. Prosty, srebrny wisiorek w 

kształcie muszli. Wygląda na elfią robotę. 

Jeżeli BG wezmą amulet i odejdą, opisz im, 

jak gałązki zaciskają się niczym niesamowita 

dłoń, a potem zwijają się i znikają, wchłonięte 

przez drzewo. 
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Brama Cierni 

W którąkolwiek stronę by nie szli, w miarę, jak 

będą oddalać się od Fuchsdorfu i zagłębiać się w 

las prędzej, czy później dotrą do cierni. Gęste, 

wysokie na dwa metry cierniste zarośla zagradzają 

drogę. Rośliny są bardzo wytrzymałe – wycinanie 

ich mieczami to czasochłonne, męczące zajęcie. 

Wystarczy dotknąć zarośli, aby ciernie boleśnie 

skaleczyły skórę i uczepiły się ubrań. 

 

Wejście w ciernie jest bolesne. Trzeba uważać na 

oczy. Chaszcze chwytają za ubranie i dosłownie 

rozdzierają je na strzępy. Wszelkie pancerze, nawet 

kolczugi zaczepiają się o kolce. Sprzączki zostają 

otwarte, fragmenty pancerzy odprute, a im bardziej 

ktoś się w cierniach szamocze, tym gorzej dla 

niego. 

 

Przejście dwóch metrów wśród cierni graniczy z 

cudem, a chaszcze zdają się ciągnąć w 

nieskończoność. 

 

Mimo, że nie widać tego na pierwszy rzut oka, 

ciernie są magiczną barierą stworzoną przez 

Gwerwhyn i odgradzającą serce lasu. Bez jej woli 

nikt nie da rady przejść przez Bramę cierni. 

Uparty śmiałek będzie przedzierał się przez ciernie, 

aż te zedrą z niego cały pancerz, ubranie i sprzęt, 

cały czas boleśnie go kalecząc. W końcu człowiek 

umrze z upływu krwi z tysiąca drobnych ran, albo 

ciernie wręcz obedrą go żywcem ze skóry. 

 

Jeżeli ktoś nawet przywdzieje pełną zbroję płytową 

i będzie uparcie siekł ciernie przed sobą, te i tak 

pozbawią go przynajmniej kilku fragmentów 

pancerza i pokaleczą. A kiedy po wielogodzinnym, 

mozolnym marszu ujrzy prześwit, okaże się, że 

wyszedł z powrotem po zewnętrznej stronie, 

dokładnie tam, gdzie wchodził. 

Przez ciernie 

Gwerwhyn przepuści BG przez Bramę cierni tylko, 

jeżeli bohater z cechą Wybrańca będzie miał na 

sobie Jesienny Płaszcz. Wtedy ciernie magicznie 

zaczną się przed nim rozstępować. Przejście jest 

tymczasowe, zaraz za nim ciernie odginają się z 

powrotem. Pozostali BG muszą więc ciasno 

otoczyć Wybrańca, a i tak ciernie nieco ich 

pokaleczą. 

 

Gdy będą tak iść, towarzyszyć im będzie szelest 

roślin i chrupanie ściółki. Poza tym wokół panować 

będzie nienaturalna cisza. Niezależnie od pory dnia 

lub nocy, wokół zapanuje mglisty półmrok. Mijane 

drzewa, oplątane przez zwoje cierni wydają się 

czarne i martwe. Gdy napięcie będzie narastać, 

opisz im mijane zwłoki jelenia, który najwyraźniej 

próbował się wydostać z cierni, aż te dosłownie 

obdarły go z ciała. 

Serce Lasu 

Klimat 

Serce lasu Kharnosa jest odzwierciedleniem duszy 

Gwerwhyn. 

 

Tu drzewa są martwe, panuje wieczny, szary 

półmrok. Nie widać ani skrawka nieba, ani nawet 

koron wysokich, potężnych drzew, a na chłodnym 

wietrze niosą się wspomnienia szeptów w elfim 

języku. 

 

Niech to miejsce będzie oniryczne, pełne miraży i 

iluzji. Gwerwhyn przez cały czas osobiście 

obserwuje bohaterów z wysokich gałęzi, idzie za 

nimi krok w krok i widzi wszystko, co robią. 

 

Miraże tworzone przez Gwerwhyn zdają się w 

nieskończoność odgrywać te same, krótkie sceny. 

Miraże elfów są plamami bladego światła o 

rozpoznawalnych, elfich rysach twarzy. Miraże 

orków i goblinów to postrzępione cienie o 

okrutnych twarzach i lśniących krwawo oczach. Te 

obrazy to przerysowane wyobrażenia tych istot; są 

takie, jakimi widziała je Gwerwhyn, a teraz 

pokazuje bohaterom. Miraże są bezcielesne i nic 

nie mogą zrobić BG. 

 

Im więcej czasu spędzą w Sercu Lasu tym śmielsze 

i straszniejsze będą iluzje, aż wreszcie cały las 

będzie się zdawał ruszać i wyciągać szpony po 

intruzów. 

 

♫ “Borean Tundra” – World of Warcraft Wrath of 

the Lich King OST 
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Empatia 

Weź osobną kartkę. Zanotuj na niej imiona BG. 

Obserwuj ich działania oczami Gwerwhyn.  

 

Za każdym razem, kiedy jakiś bohater okaże 

współczucie mirażom, lub będzie próbował jakoś 

im pomóc, zanotuj mu 1 punkt. Tak samo 

nagradzaj szacunek względem natury (nawet 

martwej) oraz zachowania, które będą się 

Gwerwhyn dobrze kojarzyć. Punkty otrzymają też 

ci, którzy wobec miraży goblinoidów będą 

zachowywać się mściwie i agresywnie. 

 

Jeżeli chcesz zaintrygować graczy, możesz 

rozdawać im punkty jawnie, w formie żetonów, 

monet czy innych counterów, jednak nie zdradzaj, 

za co ich „nagradzasz”. Niech próbują się 

domyślić. Powiedz im, że ich postacie czują się 

obserwowane w tym niesamowitym miejscu… 

 

Na wstępie zanotuj bohaterowi z cechą Wybrańca 3 

punkty. Bohater noszący Jesienny Płaszcz 

otrzymuje 2 punkty. 

 

Odejmuj punkty za bezuczuciowość, za 

ignorowanie miraży, za zachowanie bezmyślnie 

destrukcyjne oraz za bagatelizowanie sprawy. W 

skrócie: za brak współczucia. 

 

Notatki z punktacją zachowaj aż do finału. Na ich 

podstawie będziesz wiedział jak zachowa się 

Gwerwhyn wobec każdego z BG. 

 

Sceny w Sercu Lasu 

Oto pojedyncze sceny do rozegrania podczas 

pobytu BG w Sercu lasu. Jak zwykle – kolejność 

dowolna. Dopasuj wydarzenia do preferencji i 

zachowania Twoich graczy. 

 BG usłyszą cichy śpiew dobiegający zza 

wielkiego dębu. Jakaś kobieta śpiewa spokojną, 

elficką piosenkę, prawie szeptem. 

Po obejściu grubego pnia drzewa bohaterowie 

ujrzą miraż elfki siedzącej w zagłębieniu między 

korzeniami. Na rękach trzyma małe dziecko i 

śpiewa mu kołysankę. Nie zwraca uwagi na BG. 

W pewnym momencie spojrzy płochliwie przez 

ramię. W ciemności zmaterializują się miraże 

goblinów szarżujące z bronią na elfkę. Kobieta 

zasłoni dziecko własnym ciałem, a potem miraże 

się rozpłyną. W zagłębieniach korzeni tkwią 

stare, połamane goblińskie strzały. Nie ma śladu 

kości. Po paru minutach scena rozegra się 

ponownie. A potem jeszcze raz, w 

nieskończoność. 

 Odległy blask przywiedzie BG na polanę, na 

środku której leży martwe drzewo. W powietrzu, 

nad nim tkwią dwa miraże uzbrojonych leśnych 

elfów. Pewnie siedzieli na drzewie, nim się 

przewróciło. Na polanę wtargną widma goblinów 

i orków. Elfowie zaczną szyć strzałami do 

przeciwników i wiele mrocznych cieni zostanie 

rozproszonych, ale pozostałe szybko podbiegną 

do elfów i zaczną ścinać drzewo toporami, a inne 

będą ciskać w elfów czymś, co eksploduje 

czarnym ogniem. Miraże elfów krzycząc 

bezgłośnie, spowite płomieniem spadną na 

ziemię. Wszystkie miraże znikną, po czym cała 

scena rozegra się od początku. 

Drzewo nosi ślady goblińskich toporów i ognia. 

Tam, gdzie strzały przeszyły miraże goblinoidów 

w trawie leżą brudne kości, niektóre wciąż 

jeszcze w pordzewiałych pancerzach i hełmach, z 

bronią. 

Niektórzy z goblinów nosili skórzane uprzęże z 

przytroczonymi doń małymi buteleczkami z 

lontem. 2k3 buteleczek zachowało się w całości. 

 

►Gobliński ogień 

Ta plugawa, alchemiczna mieszanka została 

wymyślona przez gobliny i przygotowana 

specjalnie do ataku na las Kharnosa. Ropny, 

śmierdzący, tłusty płyn został nasycony mroczną, 

goblińską magią. 

Butelki łatwo rozbijają się przy upadku, a płonący 

lont podpala rozlaną zawartość. Płomienie są silne, 

ciemne, mocno dymią i zdają się wręcz pałać żądzą 

zabijania – w inteligentny sposób przeskakują z 

celu na cel. Płomień wypala się szybciej niż 

zwykły ogień. Pożar nie grozi więc 

rozprzestrzenieniem się po całym lesie. 

Gwerwhyn na własnym ciele doświadczyła siły 

tego ognia i nienawidzi go z całej mocy. W lesie 

zmusi ją do wycofania się, ale nie wyrządzi jej 

większej krzywdy. Poza granicami lasu ten ogień to 

jedna z niewielu rzeczy, które mogą ją zabić. 

Ogień zadziała też na miraże, zarówno elfów jak i 

goblinoidów. Płonące widma będą bezgłośnie 
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krzyczeć, póki czarne płomienie całkiem ich nie 

pochłoną. 

 

 W przerwie między scenami, przeczytaj graczom 

poniższy opis (lub jego wariację): 

Przedzieracie się przez martwy las a ja śledzę 

każdy wasz krok. Moje palce splatają się z korą, 

kiedy prześlizguję się wśród gałęzi, poza waszymi 

śmiertelnymi zmysłami. Już tak dawno nie było 

życia w Sercu lasu… Nawet stąd czuję wasze 

ciepło; tętno waszej krwi dudni jak wojenne 

bębny w moich uszach. Wystarczy, że wysunę 

język i mogę posmakować waszego potu i 

strachu. Chodźcie. Wejdźcie głębiej. 

Zaskoczeni gracze będą pytać, co to za głos. Z 

uśmiechem odpowiadaj, nie że wiesz o czym 

mówią. „No ten głos, co gadał przed chwilą!”. 

Powiedz im, że ich postacie nic nie słyszały i 

przejdź do opisu kolejnej sceny. 

Możesz od tej pory od czasu do czasu wpleść w 

opis kilka zdań Gwerwhyn. Np. jeden z 

bohaterów patrzy na coś w lesie i mówisz: jest 

tak blisko… Wyciągam dłoń. Prawie mogę 

dotknąć jego policzka. [Do gracza] czujesz jak 

coś łaskocze cię we włosy. Oczywiście jeżeli się 

odwróci, nic nie zobaczy. 

 BG wejdą nagle na niewielką polanę. Wszystkie 

drzewa zostały tu ścięte i spalone – na ich 

poczerniałych, omszałych pniach widać zatarte 

przez czas i ogień rzeźbienia. 

Nagle coś błyśnie w oddali między drzewami. 

Szpaler widm ruszy w stronę BG. To driady w 

bojowych formach, najeżone kolcami i szponami 

biegną niesamowitymi susami, pędząc niczym 

wiatr. Opisz bohaterom, jak groźnie wygląda 

taka szarża wściekłych driad. Jeżeli myślą, że 

driady to potulne i słodkie duchy drzew, rozwiej 

ich mrzonki i pokaż wściekłą, obcą, okrutną 

naturę. Gdy zjawy dopadną do polany każdy 

miraż skoczy do jednego z pni i zniknie w nim, 

rozświetlając go na ułamek sekundy. 

 Nagle coś chwyta jedną z postaci za nogę. 

Cierniowy krzew wyrasta z ziemi i szybko oplata 

bohatera boleśnie go kalecząc. Szarpanie się 

tylko pogarsza sytuację. 

Jeżeli współgracze pomogą ofierze, uda im się go 

wreszcie wydrzeć, pociętego i w postrzępionym 

ubraniu. Przeczytaj wtedy ten opis: wyrywają go 

z moich objęć… Chcę go tylko wziąć w ramiona. 

Chcę go tylko dotknąć. Zanim wszyscy umrą. 

Jeżeli gracz postanowi się nie szarpać, a inni 

gracze nie ruszą mu na pomoc, ciernie nie 

poranią go zbyt mocno i podniosą go w górę, ku 

konarom, a tam bohater ujrzy samą Gwerwhyn, 

przyczajoną wśród gałęzi, niczym pajęczyca. 

Istota będzie tkwić nieruchomo i patrzeć 

bohaterowi w oczy. Po chwili opuści go na 

ziemię (nie zapomnij dodać bohaterowi kilku 

punktów). 

 Niech na jednego z bohaterów (wybierz losowo) 

spadnie kilka kropli czarnej, smolistej substancji. 

Krople spadną na jego czoło, dłoń, usta, jak 

wolisz, najlepiej na nagą skórę. 

Jeżeli któryś z graczy będzie na tyle 

nierozważny, żeby posmakować substancji, 

natychmiast poczuje gorzki smak, a jego umysł 

zaleje fala straszliwej rozpaczy. Ten stan potrwa 

ledwie kilka chwil, ale dla BG będzie się zdawał 

wiecznością. Może nawet lekko posiwieje? 

Substancja to przeklęte łzy Gwerwhyn. Jeżeli 

upadną na roślinę ta natychmiast zwiędnie i 

obumrze. 

 BG usłyszą odległe beczenie. Nieopodal, w 

prymitywnej, ale skutecznej zagrodzie z cierni 

krąży przerażony, wychudzony zwierzoczłek 

chaosu. W ciernistym ogrodzeniu widać kości 

jego poprzedników. 

W zagrodzie BG ujrzą potłuczone garnki i misy 

ofiarne, które mieszkańcy Fuchsdorfu wypełniają 

jedzeniem i zanoszą do lasu w ofierze dla 

duchów. 

Zwierzoczłek na ich widok zacznie ryczeć i 

szaleć. Ciernie rozstąpią się dla Wybrańca w 

Jesiennym płaszczu. Zwierzoczłek jest osłabiony, 

ale jego przerażenie dodaje mu sił. Na jego 

śmierdzącym futrze widać ślady po cierniach. 

Bohaterowie powinni sobie z nim poradzić bez 

trudu i z łatwością ukrócić jego plugawy żywot. 

Jeżeli to zrobią, dodaj im kilka punktów. 

Dotykam martwej istoty. Gniew tych ludzi jest 

czysty. Wyczuwam w nich skrywaną nienawiść 

niewiele różniącą się od mojej.  

Jeżeli go nie zabiją, nic się nie wydarzy. Jeżeli 

zechcą tu wrócić później, zobaczą, że bestię 

zadusiły ciernie. 
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Niech BG ujrzą miraże zmęczonych elfich 

partyzantów, kryjących się w krzakach z 

napiętymi łukami w ręku. Dowodzi nimi młody, 

długowłosy elf w płaszczu przypominającym 

Jesienny Płaszcz (to Evrel). 

Partyzanci zaskoczą oddział goblinów-widm i 

bezlitośnie wyrżną ich, co do jednego. Potem 

odejdą, rozpływając się wśród drzew. 

Ruiny Enklawy Asrai 

Wreszcie BG trafią na dużą polanę. Wszędzie 

widać będzie spalone, zarośnięte pozostałości 

wioski leśnych elfów. Drewniane rzeźby, 

fragmenty domostw, nadpalone elementy cudownej 

architektury… Wszystko to sprawia straszliwie 

ponure wrażenie. To miejsce jest całkowicie 

martwe. 

Obecność BG obudzi miraże elfów prowadzących 

normalne, codzienne życie. Miraże będą widoczne 

tylko tam, gdzie przechodzić będą bohaterowie. 

 

♫ “Daylight’s End” – League of Legend, Diana 

 

Miraże raz przedstawiają szczęśliwe życie elfów, a 

za chwilę ukazują ich bestialską śmierć z rąk widm 

goblinoidów. Nieliczni obrońcy walczą do 

ostatnich chwil, ale przewaga liczebna goblinów i 

orków jest przytłaczająca. Wszyscy umierają. 

Pokaż graczom bezradność. Bezbronne rodziny 

elfów rozszarpywane na strzępy, palone żywcem, 

albo wręcz pożerane przez dzikie, mroczne istoty. 

Pamiętaj, że te obrazy pochodzą z umysłu 

Gwerwhyn. Przesadzaj. Niech gobliny-widma 

skaczą po drzewach, niech walczą 

nieprawdopodobną bronią. Niech orki będą 

przytłaczająco ogromne. Niech BG patrzą, jak 

kolejno giną szlachetne driady, jak enklawa płonie. 

Nigdzie nie widać będzie elfich szczątków, ale pod 

wielkim dębem na środku enklawy widać wysoki 

kopiec usypany z błotnistej ziemi. 

Doprowadź ich w końcu do ogromnego, spalonego 

dębu rosnącego w centrum lasu. Obwieszone 

stopionymi amuletami, łańcuchami i starymi, 

srebrnymi latarniami musiało kiedyś stanowić 

najświętsze drzewo w Enklawie, a być może i w 

lesie. Niech BG wyobrażą sobie to drzewo 

rozświetlone, pełne życia, z koroną z zielonych 

liści… 

 

Ale teraz drzewo jest całkowicie martwe.  

Niech na chwilę przytłoczą ich miraże i emocje. 

Niech staną się tym drzewem, niech staną się duszą 

lasu. Niech poczują na własnych ciałach uderzenia 

goblińskich siekier, niech toną w straszliwym 

smrodzie goblińskiego ognia, niech poczują, jak ich 

skóra płonie, jak w agonii umiera każdy fragment 

ich jestestwa, aż pozostaje jedynie żal. 

Nieskończona żałoba i nienawiść.  

Kiedy się ockną, wciąż będą stać przed drzewem. 

A przed nimi – Gwerwhyn w formie driady. 

Nic nie mówiąc będzie stała i patrzyła. Jeżeli 

spróbują podejść, albo zaatakować ją w 

jakikolwiek sposób, natychmiast cofnie się i 

rozpadnie jakby na setki zeschłych liści i patyków. 

Jeżeli nie wykonają żadnego ruchu, będzie stać i 

słuchać tego, co mają do powiedzenia, ale sama nie 

wypowie ani jednego słowa. Jeżeli wśród BG jest 

Wybraniec ubrany w Jesienny Płaszcz, Konarzyca 

wskaże na niego dłonią i wypowie imię ”Evrel”. 

Tak czy owak, Konarzyca zniknie, a BG usłyszą 

ciche skrzypienie dobiegające od strony kopca. 

Cierniowe Elfy 

Z kopca wstanie kilka ciał elfów (tyle, żeby 

stanowić przeciętne wyzwanie dla BG) dzierżących 

połamane, wyszczerbione miecze. 

Nie są to nieumarli, ale po prostu ciała, oplecione 

cierniami i animowane przez Gwerwhyn. 

Natychmiast zaatakują bohaterów.    

Jeżeli BG pokonają elfy, będą mogli zabrać ich 

broń, jeżeli zechcą. Jeden na trzy miecze jest w 

dobrym stanie. 

►Elfie miecze 

Magicznie wykonane ze srebra są piękne, 

delikatne, o długim, wąskim ostrzu. Czas obszedł 

się z nimi lekko. Wciąż są niesamowicie ostre. 

Miecze nie są szczególnie potężne – po prostu 

powinny być nieco lepsze, lżejsze i ostrzejsze niż 

przeciętna broń. 

Gdy Cierniowe elfy rozpadną się na kawałki, 

wszystkie miraże znikną. Zapadnie głucha cisza. 

Niech gracze poczują, że to już wszystko, co to 

miejsce ma im do ukazania. 



 

26 

Gdy będą wychodzić z Enklawy i kierować się w 

stronę Fuchsdorfu niech towarzyszy im uczucie 

zagrożenia, które nie opuści ich aż do tragicznego 

finału. Niech zobaczą miraże lśniącej Gwerwhyn 

rozszarpującej gobliny i orki. Potem niech kształty 

goblińskich widm rozmyją się i zaczną 

przypominać… Poszczególnych, konkretnych 

mieszkańców miasteczka. A potem niech widzą 

miraże Konarzycy rozpruwającej cienie ich 

samych… 

Gdy będą przedzierać się powrotem przez ciernie, 

przeczytaj im ten opis:  

Patrzę, jak mnie opuszczają. Wszyscy, których 

kochałam, mnie opuścili. Nawet Evrel. A teraz oni. 

Ronię kolejne czarne łzy i zlizuję je z wargi, patrząc 

na śmiertelników przedzierających się przez moje 

ciernie, przez moje palce. Taka szkoda, że wszyscy 

mnie opuszczają. Że wszyscy umierają. Tak jak oni. 

Tak jak moi asrai. 

Tak, jak ludzie z tego miasteczka. Już wkrótce. Już 

wkrótce. Wszyscy będziemy razem. Na zawsze. 

  

 

Fuchsdorf cz.2 

Klimat 

Teraz, gdy bohaterowie wiedzą, że w lesie czai się 

koszmar, pewnie będą starali się ostrzec 

mieszkańców. Zagraj postaciami bohaterów 

neutralnych. Czy mieszkańcy im uwierzą? Może 

kilku. Prawdopodobnie nie wszyscy, Greimold 

skutecznie użyje swoich wpływów, aby uspokoić 

tłum. 

Stary Greimold będzie się starał wyciągnąć z nich 

wszystko, czego się dowiedzieli dla własnych 

celów. Rurik będzie sceptyczny, ale skłonny 

uwierzyć. Jednak póki co nie uzna sensacji BG za 

warte ewakuacji. Co najwyżej postawi straż w 

stanie gotowości. 

Jakkolwiek nie rozegrasz powrotu Bohaterów, 

rozciągnij go tak, aby zapadła noc. 

♫ “Wastelands” – World of Warcraft The Burning 

Crusade 

 

Nocna wizyta 

W Fuchsdorfie o tej porze wszyscy śpią snem 

twardym jak kamień. Noc jest zimna i mglista. 

Gracze zapewne na wszelki wypadek będą czuwać. 

Niech BG który pełni wartę po północy ujrzy na 

ulicy przemykający cień. 

Jeżeli jednak wszyscy śpią, niech do ich drzwi 

nagle ktoś zapuka. Gdy obudzą się i otworzą, 

zobaczą, że ich gość to ledwie dziecko (Klaus), 

roztrzęsione i zawinięte w koc. Powie, że obudziło 

się w nocy i zobaczyło przez okno leśnego ducha, 

patrzącego wprost na niego. Dziecko przyszło do 

BG, bo słyszało ich rozmowy o zagrożeniu, a jego 

rodzice by mu nie uwierzyli. 

W końcu BG zapewne wyjdą na ulice. 

Rzeczywiście, w oddali szedł będzie cień. To sama 

Gwerwhyn w pelerynie z czarnych włosów 

przechadza się uliczkami miasta. Zagląda do 

mijanych domów przez okna i dotyka framug i 

ścian, znacząc swoimi szponami głębokie bruzdy. 

Jeśli BG ją spłoszą, natychmiast ucieknie. Jeżeli 

będą zachowywać się cicho, to mają okazję 

pokazać Gwerwhyn kilku osobom z miasteczka 

jeżeli uda im się wyrwać ich po cichu z łóżek. 

Gwerwhyn, gdy zauważy, że jest śledzona, 

rozpadnie się na stado szarych ciem i w tej formie 

umknie do lasu. 

Wyjazd 

O świcie zaczną się gorączkowe przygotowania do 

Wyjazdu. Kilka dużych wozów zaprzężonych w 

woły, załadowanych owocami pracy mieszkańców 

czeka, aż Rurik da znak woźnicom, że pora ruszać. 

To ostatni wyjazd przed zimą, więc jest dla 

mieszkańców bardzo istotny. Wozy wrócą z 

pieniędzmi i zapasami, które pomogą przetrwać 

zimę. Tylko w ostateczności Rurik zgodziłby się 

odroczyć lub zrezygnować z Wyjazdu, a to 

spotkałoby się ze sprzeciwem wielu mieszkańców 

(na przykład Hugona). Jest więc bardzo 

prawdopodobne, że wozy wyruszą wczesnym 

popołudniem. 

Niech czas mija spokojnie, jakby nic niezwykłego 

nie miało się wydarzyć. Jeżeli uda Ci się uśpić 

czujność BG, to świetnie. Być może będą planować 

kolejną wyprawę do lasu, gdy nagle… 
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Atak 

Rozpaczliwe beczenie i wrzaski ludzi wywabią 

wszystkich osadników na ulice. 

Ścieżką z lasu jedzie jeden z wozów. Ciągnący go 

wół jest cały skrwawiony, całe płaty odciętego 

ciała zwisają mu z grzbietu, odsłaniając kości. Wół 

wjedzie między drzewa i padnie martwy. 

Sam wóz wygląda, jakby zaatakowało go sto 

niedźwiedzi. Połamany, porąbany jakby szponami 

w drzazgi. Większość towarów przepadła. Po 

ludziach nie ma ani śladu. 

Rurik natychmiast zorganizuje mały oddział 

wypadowy, który ruszy drogą na południe. Po kilku 

minutach oddział natrafi na miejsce rzezi. 

Roztrzaskane wozy, zarżnięte woły. Ciała ludzi 

rozpięte na ciernistych krzewach, których tu 

wcześniej nie było. Większość pozamykanych 

towarów jest zniszczona, potłuczona i 

porozlewana. Teoretycznie da się odzyskać skóry i 

futra. 

Przygotowania 

W zależności od poprzednich działań BG 

mieszkańcy albo natychmiast uwierzą w to, co 

widzieli w lesie, albo będzie trzeba ponownie im 

wszystko opowiadać. Czas jest tu bardzo ważny. 

Przyjmij, że mieszkańcy mają czas do zachodu 

słońca (godzinę) i bądź konsekwentny. 

Jeżeli Rurik wreszcie postanowi ewakuować osadę, 

Greimold zbierze swój tłumek i zacznie namawiać 

wszystkich, by zostali. Będzie głosił, że duchy lasu 

na pewno obronią ich przed tym 

niebezpieczeństwem. 

Jeżeli Rurik nie będzie do końca przekonany o 

zasadności ucieczki, lub po prostu zabraknie na to 

czasu, zacznie gorączkowe przygotowania do 

obrony. Każe ludziom pozamykać się w domach, 

zbierze mężczyzn i rozda broń, aż do ostatniej 

włóczni. 

To, jak wykorzystają tę godzinę BG i mieszkańcy 

osady, może zaważyć na ich życiu i śmierci. Jeżeli 

spędzą ten czas na kłótniach i wewnętrznej walce, 

Gwerwhyn zyska ogromną przewagę. 

Misterium 
Zacznie się, gdy tylko niebo zrobi się czerwone. 

Z lasu wybiegnie fala miraży goblinów i orków. 

Nawet ostrzeżeni przez BG mieszkańcy będą z 

przerażeniem patrzeć na falę widm sunących do 

miasta. Prawdopodobnie wybuchnie panika. 

Widma będą „wchłaniać się” w ciała osadników. 

Wszystko bezgłośnie i bezboleśnie. To tylko 

miraże. Potem wokół miasteczka wyrośnie wysokie 

na dwa metry ogrodzenie z cierni. Po chwili ciernie 

rozstąpią się i na ulice miasteczka wyjdzie 

Gwerwhyn w formie Konarzycy i zacznie się rzeź. 

Walka z Gwerwhyn jest skazana na porażkę. Jest 

nieśmiertelna, a każda rana regeneruje się 

natychmiast. Konarzyca będzie mordować każdego 

człowieka, jakiego znajdzie, a nie będzie się 

spieszyć, chodząc od domu do domu. W razie ataku 

większej grupy ludzi wpadnie między nich w 

swojej formie bojowej. 

Uciekających ludzi będzie chwytać ciernistymi 

krzewami i przytwierdzać do budynków, aby 

później się nimi zająć. Cały czas będzie ronić 

czarne łzy. 

Śmiało zabij kilku najgorzej przygotowanych 

BNów, niech BG poczują zagrożenie.  

Spójrz na swoje notatki, aby wiedzieć, jak 

Gwerwhyn będzie reagować na poszczególnych 

BG: 

Punkty współczucia BG 

0 pkt. lub mniej – Gwerwhyn będzie się starała 

zabić BG jak każdego innego mieszkańca. 

3 pkt. – Gwerwhyn postara się zranić, ale nie zabić, 

na przykład więżąc w cierniach. 

6 pkt. – Gwerwhyn będzie ignorować BG.   

9 pkt. – Gwerwhyn będzie próbowała schwycić BG 

i pocałować go namiętnie, co zatrzyma ją na kilka 

chwil. 

12 pkt. i więcej – BG ma szansę odwieźć 

Gwerwhyn od zamiaru wymordowania 

mieszkańców. Konarzyca będzie słuchała jego 

argumentów. I jeżeli BG użyje jej prawdziwego 

imienia (które mógł poznać od Maude), Konarzyca 

może przerwać rzeź i patrząc błagalnie na BG 

powie „zeruthe ani, avare” a potem powtórzy w 

ludzkim języku „zabij mnie, proszę”. 
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Gwerwhyn można zagrozić tylko ogniem. 

Jeżeli mieszkańcy użyją go na Gwerwhyn, ta 

szybko przemieni się w formę bojową i wznosząc 

ramiona ku niebu przywoła ciężkie chmury. Po 

kilkunastu minutach spadnie rzęsisty deszcz, który 

ugasi ogień. Jeżeli do tego czasu Gwerwhyn nie 

zostanie doszczętnie spalona, to z łatwością się 

zregeneruje. 

Jeżeli Bohaterowie użyją Goblińskiego ognia (lub 

innych alchemicznych, lub magicznych płomieni) 

mają największą szansę na pokonanie Konarzycy. 

Nawet jeżeli jakiś BG dotrze do istoty i Gwerwhyn 

poprosi o śmierć, nie podda się bez walki. Nie 

potrafi po prostu umrzeć. Ale być może nie 

przywoła deszczu, lub przemieni się w 

najdelikatniejszą ze swoich form w kluczowym 

momencie odsłaniając się na cios. 

Koniec 

Ta tragedia może skończyć się na jeden ze 

sposobów: 

 Jeżeli osada zostanie całkowicie ewakuowana, 

Gwerwhyn dopadnie kawalkadę osadników w 

lesie i zrobi to, co zaplanowała. W lesie 

trudniej będzie się bronić. 

 Jeżeli część osadników ucieknie, a część 

zostanie, ci co uciekną, uratują życie. 

 Jeżeli wszyscy zostaną w miasteczku, a 

Konarzyca nie zostanie powstrzymana, zabije 

wszystkich, po czym odejdzie do lasu. 

 Jeżeli Gwerwhyn zginie zanim zabije 

wszystkich osadników, Bohaterowie będą 

mogli poczuć się jak zwycięzcy.  

Przeczytaj graczom jeden z trzech epilogów, w 

zależności od efektu ich działań. Użyj motywu 

przewodniego: 

♫ “Daylight’s End” – League of Legend, Diana 

Epilog 1 

Miasteczko zostało zniszczone, a przynajmniej 

część mieszkańców zginęła (w tym być może BG). 

Samotny kruk przysiadł na omszałej belce i spojrzał 

na szyld, na którym widniał zatarty przez czas 

wizerunek Czarnej Wiśni. 

Między osmalonymi i zbutwiałymi resztkami 

budynków rosły potężne drzewa. Las Kharnosa z 

łatwością pochłania przeszłość i nic mu nie umknie. 

Tu, gdzie niegdyś znajdowała się osada hardych 

pionierów dziś znajdują się tylko te mizerne ruiny. 

Szare gałęzie szumią poruszane zimnym wiatrem. 

Kruk rozkłada skrzydła. 

Pod jego szpony opada kilka czarnych, tłustych 

kropel. Kruk zrywa się do lotu. 

 Epilog 2 

Miasteczko i mieszkańcy ocaleli. Gwerwhyn 

została odegnana, lub zniszczona za pomocą 

środków innych niż magiczny, bądź gobliński 

ogień. 

Śnieg pokrył las. 

Czarne, martwe gałęzie uginają się pod białą 

pokrywą. Zeschłe ciernie pękają pod własnym 

ciężarem i opadają w zaspy. 

Lśniący miraż przystojnego elfa przechadza się 

pomiędzy drzewami. Za rękę trzyma piękną, 

długowłosą driadę. 

Widmowa para zatrzymuje się przed starym, 

spalonym dębem. Oboje wyciągają dłonie i 

dotykają kory, po czym rozpływają się w powietrzu. 

Kora dębu pęka a z pnia wyrywa się szponiasta 

dłoń. Po palcach i nadgarstku spływa czarna ciecz 

i kapie na śnieg. 

 Epilog 3 

Miasteczko i mieszkańcy ocaleli. Gwerwhyn 

została zniszczona za pomocą magicznego, bądź 

goblińskiego ognia. 
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Śnieg pokrył las. 

Czarne, martwe gałęzie uginają się pod białą 

pokrywą. Zeschłe ciernie pękają pod własnym 

ciężarem i opadają w zaspy. 

Lśniący miraż przystojnego elfa przechadza się 

pomiędzy drzewami. Za rękę trzyma piękną, 

długowłosą driadę. 

Widmowa para zatrzymuje się przed starym, 

spalonym dębem. Oboje wyciągają dłonie i 

dotykają kory, po czym rozpływają się w powietrzu. 

Tak zasypiają ostatnie upiory przeszłości 

W lesie panuje absolutna cisza. 

Nic nie powstaje z martwych. Żal i nienawiść 

ostatecznie umiera wraz ze wspomnieniem. 

Nieopodal przebiegają śmiejące się ludzkie dzieci. 
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