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Trzewia zrodziły go świata 

Ból i cierpienie 
Aura go ludzka oplata 

Smród i cuchnienie 
Wrzód w ciele ziemi, przebrzydły 

Rośnie pomału 
Chodźcie i bądźcie pokarmem 

Dla Wielociału 
 
 

Akt I - Niewiasta w potrzebie 
 

Akcja scenariusza ma miejsce głównie w Ostlandzie. Przed rozpoczęciem przygody 
Bohaterowie powinni znajdować się w jednym z większych miast. Tutaj przyjmuję, dość 
luźno, że jest to Altdorf. Wydarzenia rozgrywają się po zakończeniu Burzy Chaosu. Do 
każdego zakątka Imperium dociera radosna wieść, że Archaon przegrał - cofnął się ze swą 
armią spod murów Middenheim i otworzył znów drogę na wschód. 
 
Przygoda podzielona jest na trzy akty, ale jeśli zaistnieje taka potrzeba, można ją skrócić, 
szybko przechodząc do części ostatniej (lub zaczynając od niej). Z oczywistych powodów 
rekomendowałbym jednak rozegranie całości. 
 
Najlepiej, gdyby Bohaterowie mieli za sobą kilka przygód, ale biorąc pod uwagę moment 
rozpoczęcia scenariusza (tuż po inwazji Chaosu), może być o to trudno. Dlatego Bohaterom 
Graczy towarzyszą Bohaterowie Niezależni, których zawsze możesz użyć do pomocy, gdyby 
herosi mieli kłopoty. Ważne, żeby choć jeden BG potrafił czytać i pisać. Polecałbym zaprosić 
na sesję od trzech do pięciu grających. 
 
Głównym Bohaterem, a właściwie Bohaterką Niezależną, jest Ermintrude Adelhof. To wokół 
jej postaci oplecione są najważniejsze wątki scenariusza, dlatego ważne jest, aby jej postać 
była szczególnie „żywa”. 
 
Ermintrude to jedyne dziecko bogatego szlachcica z Ostlandu. Szlachcic ten miał duże 
wpływy w wojskowych i politycznych sferach Imperium. Często gościł na swym dworze 
ważnych i mniej ważnych ludzi z całego kraju. Ermintrude miała nieszczęście zapałać 
młodzieńczym uczuciem akurat do jednego z tych mniej ważnych - Gerharda Loeffrena. Gdy 
ojciec odkrył romans córki z młodym oficerem bez perspektyw, wpadł w gniew. Przeznaczył 
już dziewczynę do ożenku z bogatym szlachcicem z południa, Jurgenem Schwarzem. 
Wiedział, że coś dzieje się na wschodzie, więc użył swoich wpływów, aby wysłać tam 
niewygodnego kochanka. 
 
Dla bezpieczeństwa, pragmatyczny rodzic niedługo przed tym, jak rozpoczęła się Burza 
Chaosu, opuścił wraz z rodziną domowe pielesze. Ruszył na południowy zachód, w okolice 
Altdorfu, gdzie miał niewielki dworek. Okazało się, że przeprowadzka ta miała także związek 
z planowanym ślubem. Dziewczyna, częściowo rozżalona utratą ukochanego a częściowo 
wiedziona szczerym pragnieniem pomagania tym, którzy w życiu mieli mniej szczęścia niż 
ona, chcąc ratować się przed nieszczęśliwym małżeństwem, postanowiła wstąpić do klasztoru 
sióstr Shallyi. Tam nie sięgały wpływy ojca, ani pieniądze niedoszłego małżonka. 
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W ciągu swojego krótkiego nowicjatu Ermintrude nauczyła się bardzo wiele. Straszliwe 
wydarzenia związane z inwazją Chaosu i obawa o los ukochanego bardzo ją dotknęły. 
Utrzymywała, że bogini kilkakrotnie zesłała na nią wizje, że rozmawiała z nią w snach. 
Zaczęła widzieć w sobie kogoś więcej niż młodą akolitkę. Uznała, że jest wybranką Shallyi, 
która ma zesłać pokój i ład na świat. Gdy podzieliła się swoimi odczuciami z matką 
przełożoną, ta nie była zachwycona. Co więcej, zabroniła dziewczynie opuszczać mury 
klasztoru. Ermintrude, wiedziona mistycznym zapałem, postanowiła wyruszyć do Ostlandu na 
własną rękę, słyszała bowiem wieści, że Archaon cofnął się, odsłaniając drogę na wschód. 
Nie mogła jednak ruszyć sama w tak niebezpieczną podróż. Potrzebowała kilku lojalnych, 
obcych ludzi. 
 
Jedyną osobą, której akolitka mogła zaufać, była jej dawna służka, Katharina Linke. Surowa 
reguła zakonna zabraniała posiadania służby, ale dziewczyna często odwiedzała Ermintrude 
i nadal była jej bliska. Podczas jednej z takich wizyt szlachcianka przekazała podwładnej list 
i nakazała dostarczyć go ludziom godnym zaufania. 
 
Tak, to właśnie mają być Bohaterowie. Jeśli jednak są bandą obwiesiów, Katharina może 
podejść do lepiej wyglądającej grupy obok nich (dla potrzeb scenki można uznać, że BG są 
w karczmie). Tamci odmówią, tłumacząc, że już mają jakieś pilne zlecenie i nie mogą 
zajmować się bzdurami. Dziewczyna rozejrzy się uważnie, westchnie ciężko i podejdzie do 
Bohaterów. 
 
- Witajcie, dzielni rycerze. - Dygnie lekko. - Czy zechcecie przyjąć list od mej pani? Obiecuję 
wam, iż praca będzie popłatna i godna waszego czasu. 
 
Jeśli BG wyrażą zainteresowanie, po prostu poda im list (I pomoc do gry) i będzie czekać, nie 
siadając. 
 
 Bohaterzy! 
 
W Wasze ręce los swój oddać chcę, bowiem potrzebuję pomocy Waszej, mężnego ramienia 
i wsparcia w chwili trudnej. Postanowiłam ruszyć na wschód daleki, do krain, które teraz - po 
strasznych zdarzeniach wojny wielkiej z Chaosem - niepodobne są do tego, czym kiedyś były. 
Moja misja w tamtym miejscu jest poufna, ale i święta, albowiem jestem kapłanką 
w przybytku Shallyi, bogini miłosierdzia, matki i przyjaciółki wszelkiego życia. Gotowa jestem 
służyć Wam i Waszym bliskim wszelką radą po wsze czasy za pomoc, którą dać mi możecie. 
Wierzę, że więcej dla Was znaczyć będzie możliwość działania dla sprawy szlachetnej 
i trwanie pośmiertne, opromienione łaską mej Pani - jednak z dóbr doczesnych, gotowa 
jestem zapłacić Wam osiemdziesiąt złotych koron imperialnych, w monecie. 
 
Wierzę, że dobroć Waszych serc pozwoli Wam podjąć właściwą decyzję i wspomóc świętego 
misjonarza w jego zadaniu. 

Ermintrude, kapłanka Shallyi 
 

Pod tekstem widnieje autentyczna pieczęć z symbolem bogini miłosierdzia. Jeśli ktoś ma 
umiejętność nauka (teologia), to po udanym Przeciętnym Teście Inteligencji (jeśli nie 
posiadają tej umiejętności - Trudny Test Inteligencji) może wiedzieć, że jest to bardzo 
nietypowe dla kapłanek Shallyi, aby szukać pomocy zbrojnej i to poza jednym z rycerskich 
zakonów. Kapłanki i kapłani tej religii znani są z tego, że muszą całkowicie unikać przemocy 
i nie prowokować jej w żaden sposób. Katharina nie będzie potrafiła (lub nie będzie chciała) 



4 
 

odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości BG. Będzie się jednak domagać szybkiej 
i rzeczowej odpowiedzi. 
 
Niestety, tak się składa, że narzeczony Ermintrude - Jurgen Schwarz - podejrzewając, że 
dziewczyna będzie chciała uciec, posłał za służącą szpiega, który śledził ją od klasztornej 
bramy, aż do miejsca (zapewne karczmy), w którym spotka Bohaterów. Wejdzie do środka 
niedługo po niej i będzie widział wszystko, co tam się stanie. 
 

Katharina, lekko zbita z tropu, zabierze list i wyjdzie. Udany Przeciętny Test Inteligencji 
każdego z Bohaterów (spostrzegawczość, śledzenie +10 do testu za każdy poziom, geniusz 
arytmetyczny, szósty zmysł, wyostrzone zmysły +10 do testu) pozwoli mu dostrzec, że siedzący 
obok nich człowiek, który zjawił się w lokalu niedługo po dziewczynie, teraz wyszedł, mimo 
że nie wypił nawet połowy kufla piwa. Bohaterowie, zaintrygowani, mogą ruszyć za nim. 
Jeśli tego nie zrobią, jest jeszcze jeden sposób, aby takich „sabotażystów” wciągnąć w tok 
przygody. Zupełnym przypadkiem zostaną najęci do pojmania Ermintrude następnego ranka 
(zamiast podanych tam zawodowców, patrz dalej). Wtedy będą mogli po raz ostatni 
zrewidować swoje postępowanie. 

„Nie” 

 
Jeśli BG ruszą za człowiekiem śledzącym służącą, tamten stosunkowo łatwo może to 
zauważyć (przeciwstawne testy jego spostrzegawczości i śledzenia Bohaterów, do tego -5 do 
testu za każdą osobę powyżej jednego śledzącego). W takim przypadku czmychnie gdzieś 
niepostrzeżenie (ale dziewczynę nadal będzie miał na oku). Jeśli uda im się go dopaść, będzie 
się starał uciec. 
 
Co do Kathariny, ruszy ona do innej spelunki i znajdzie tam ludzi, którzy zgodzą się na 
warunki umowy. Zostawi im list i wyjdzie a śledzący ją człowiek, po podsłuchaniu, gdzie 
i kiedy ma się odbyć spotkanie, wróci do swojego pana. 
 
Jeżeli miałbyś problem z wprowadzeniem BG do przygody, możesz, opcjonalnie, dać 
jednemu z nich jakąś nieprzyjemną chorobę. Ermintrude z pewnością znałaby sposób, żeby 
go wyleczyć. Dziewczyna nie będzie używać tego jako karty przetargowej, ale Bohater 
rzeczywiście poczuje się lepiej, gdy akolitka się nim zajmie. 
 

Dziewczyna uśmiechnie się z ulgą i rzeknie: „dzięki wam, o mężni! Oby bogowie was zawsze 
strzegli! Nazajutrz bądźcie gotowi, na godzinę po świcie przed karczmą stańcie”. Odejdzie, 
podając im małą sakiewkę. W środku jest około 3 zk w drobnych monetach, a także mała 
karteczka (II pomoc do gry): 

„Tak” 

 
„O dyskrecję w notki tej czytaniu proszę. Bądźcie na godzinę przed świtem gotowi, by 
w drogę wyruszyć.” 

 
Kwestia karteczki jest istotna, Bohaterowie nie powinni czytać jej na głos. Jeśli podadzą ją 
sobie po kolei, w sakiewce albo zadeklarują, że czytają ją sobie nawzajem dyskretnie 
(zapewne tylko nieliczni umieją czytać) to unikną kłopotów następnego dnia. Jeśli wyciągną 
ją na zewnątrz, szpieg będzie chciał ją zdobyć. Jeśli nie, skoncentruje się na liście. 
 
Daj Bohaterom chwilę na rozmowę, przemyślenie swojej decyzji albo dokończenie wcześniej 
rozpoczętego tematu. Zwróć uwagę co gracze będą robić z listem, czy karteczką. Możesz 
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wziąć to pod uwagę, kiedy będziesz decydował, co zrobi szpieg, aby dostać wiadomość 
w swoje ręce. 
 

• Któryś z graczy ciągle memła list w rękach, doczytuje - Heinrich (imię szpiega) 
postanowi zagrać z BG w karty lub kości. Jeśli gracz nie zadeklaruje, że jego bohater 
chowa list, szpieg spróbuje go niepostrzeżenie zabrać ze stołu. Wykonaj 
przeciwstawny test jego Zwinnych palców i Spostrzegawczości Bohaterów (daj 
ujemne modyfikatory za ewentualne spożycie trunków). Jeśli zostanie przyłapany, 
spróbuje się wymknąć, najlepiej z listem. 
 

• List leży swobodnie, nikt go nie cytuje, nie trzyma - szpieg usiłuje go zebrać ze stołu, 
udając służącego, który przynosi piwo i zabiera stare kufle (jeśli nie zamawiali, powie, 
że to na koszt firmy). Test podobny jak powyżej, ale z modyfikatorem -10 dla BG. 
Jeśli chcesz, możesz w tym momencie donieść jakieś szklanki z herbatą (piwem?) dla 
kolegów i spróbować zwinąć im list, zamiast testu. 
 

• Któryś z graczy zadeklarował, że jego Bohater chowa list do kieszeni - Heinrich 
popchnie na BG służącego i w powstałym zamieszaniu spróbuje wyciągnąć list. 
W zależności od miejsca, gdzie był schowany, może to być łatwiejsze bądź 
trudniejsze. Szanse powinny być mniej więcej równe (przeciwstawny test, bez 
minusów dla żadnej ze stron). 

 
W jakiejś specyficznej sytuacji, możesz zdecydować, że Heinrich zastosuje jeszcze inny 
fortel. Chce on zdobyć list, ale nie za wszelką cenę. Jeśli Bohaterowie będą podejrzliwi, 
wycofa się. Nie będzie chciał walczyć, a w ostateczności spróbuje ich przekupić (do 5 zk). 
 
Nawet, jeśli BG przeczytają list na głos, szpieg będzie chciał go zdobyć. Potrzebuje pisma, 
aby przedstawić je swemu panu jako dowód. Karteczkę zignoruje, jeśli usłyszy, co na niej 
napisano. 
 
Mimo to, przezorni Bohaterowie mogą pochwycić szpiega (jeśli zorientują się, że chciał im 
zabrać list). Oddanie go w ręce straży miejskiej to dobry pomysł, jednak Heinrich przekupi 
funkcjonariuszy i nie spędzi zbyt wiele czasu w więzieniu. Jedynym wyjściem, aby uniknąć 
dalszych przykrości ze strony jego pracodawcy, jest zabić szpiega lub jakoś skutecznie go 
uwięzić. Oczywiście to cywilizowane miasto. Może (i powinno) być o to trudno. 
 
Bez względu na to, czy zdobył list, szpieg uda się do swego pracodawcy (BG mogą go 
śledzić). Jurgen Schwarz ma piękny dom z rozległym ogrodem, w którym stoją rzeźby 
myjących się dziewcząt. Wzdłuż ścieżki prowadzącej do wejścia rosną małe brzózki, 
a między nimi umiejscowione są zdobione ławeczki. Rzeźby nie są jedynymi 
humanoidalnymi postaciami na jego włościach. Park jest strzeżony przez czterech strażników 
w liberiach domu (dwóch przy bramie wejściowej). Bohaterowie mogą się dostać do środka, 
ale jeśli zostaną przyłapani, ich los może być ciężki. Jurgen jest bardzo wpływowym 
człowiekiem. 
 
Sprawa od tego punktu może potoczyć się bardzo różnie. Jeśli BG byli dyskretni w czytaniu 
karteczki (II pomoc do gry), to obława będzie spóźniona o dwie godziny (umówiona na 
godzinę po świcie, wedle słów Kathariny). W takim przypadku, chwilowo Bohaterowie są 
bezpieczni. 
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Jeśli BG nie byli tak sprytni i dali szpiegowi szansę zgarnąć informacje, mogą liczyć na 
niemiłą niespodziankę następnego dnia, tym bardziej, jeśli pozwolili sobie odebrać list. 
Schwarz uda się powozem, w towarzystwie sześciu zbrojnych, do dworku ojca Ermintrude 
pod miasto i pokaże mu pismo. Tam ustalą plan pochwycenia dziewczyny. 
 
Jeśli szpieg nie dostanie w swoje ręce listu, Schwarz będzie musiał działać sam. 
 

Na godzinę przed świtem 
 

Do zgromadzonych przed karczmą Bohaterów, podjeżdża mały, kryty czterokołowy wóz, 
zaprzężony w dwa konie. Woźnica wygląda na prostego robotnika, nie ma na sobie żadnej 
liberii. W głębi wozu siedzą jeszcze dwie zakapturzone postacie. Woźnica przywołuje 
pieszych Bohaterów gestem ręki do (jeden zmieści się na koźle, dwóch w środku - jeśli jest 
ich więcej, za wozem prowadzone są konie dla pozostałych BG) i karawana rusza w ciszy. 
 
Jeżeli podstęp Ermintrude się nie udał i Schwarz został ostrzeżony o wcześniejszym 
wyjeździe akolitki, na Bohaterów czeka niemiła niespodzianka. Szczególnie dociekliwi herosi 
mogą jej uniknąć, jeśli zadeklarują dokładne przeszukanie okolicy jeszcze przed przyjazdem 
wozu. W przypadku kilku udanych testów, dostrzegą czających się wrogów. Jest jednak 
szansa, że wtedy sami zostaną dostrzeżeni i zaatakowani jeszcze zanim przyjedzie transport. 
 
Jeśli nie zauważą niebezpieczeństwa, nagle przed powóz wybiegają zbrojni, otaczając go 
z obu stron. Jest to banda sześciu zbirów, jednak trudno to ocenić w ferworze walki - 
pamiętaj, że wciąż jest ciemno! Chcą się wedrzeć do środka powozu i pochwycić Ermintrude. 
Będą się starali zneutralizować BG, niekoniecznie ich zabijając. W celu pochwycenia 
dziewczyny, już na początku rozetną boczną plandekę powozu i rzucą sieci na konie (mapka 
1). W zaułku stoi powóz z godłem Schwarza - odjedzie kawałek, jeśli zostanie zauważony, ale 
wróci. To właśnie nim ma zostać uprowadzona Ermintrude. 
 
Starcie nie powinno być łatwe. Zaskoczony woźnica (Sigismund, brat Kathariny) walczy 
praktycznie bez broni, nawykł bowiem bardziej do karczemnych burd, niż poważnej walki. O 
ile sami Bohaterowie mogą wyjść z niego bez szwanku, o tyle mogą stracić dziewczynę. 
W takim przypadku możliwy, a nawet wskazany jest heroiczny pościg za powozem 
Schwarza. Ma on duże szanse powodzenia, szczególnie jeśli któryś z BG ma luźnego konia 
lub wyprzęgnie jednego z powozu albo jeśli świetnie powozi. 
 
Na wozie szlachcica jest dwóch zbrojnych (trzymają dziewczynę) i jeden woźnica. Popuść 
wodze fantazji, pozwól Bohaterom pogonić za karetą bruki miejskimi uliczkami. Mogą po 
drodze minąć jakichś spóźnionych przechodniów (udany test jeździectwa lub powożenia 
pozwoli uniknąć ich przejechania), wpaść na patrol straży, który natychmiast, pieszo, pogoni 
za nimi, wzmagając dramatyzm. Mogą dopaść przeciwnika na głównym placu, naprzeciw 
pomnika Karla-Franza (przykładowo). Daj im szansę, ale nic na siłę. 
 
Jeśli powóz dojedzie do celu, Ermintrude zostanie uwięziona w posiadłości swego 
narzeczonego (mapka 2). 
 

Przejdź do punktu „Pochwycona”. 

Jeśli BG dopuścili do tego, by Heinrich odebrał im list, sytuacja wygląda jeszcze gorzej. 
Ojciec Ermintrude, wraz z Jurgenem Schwarzem, zorganizował jej prawdziwy komitet 
powitalny. Gdy pojawia się powóz z dziewczyną, okolicę otaczają dwa oddziały straży 
miejskiej (po sześć osób) i mały oddział wojska (tuzin żołnierzy). Wszyscy są wezwani do 
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poddania się. Jeśli Bohaterowie postanowią mimo to ruszać, mają szansę się przebić, bo nikt 
nie spodziewa się oporu. Bardziej prawdopodobne jednak, że po prostu się poddadzą. Zostają 
wtedy aresztowani, a dziewczyna zabrana (patrz „Pochwycona”

 

). Herosi posiedzą w areszcie 
około jednego dnia, ich los będzie wtedy dość niepewny; czas spędzać będą na 
przesłuchaniach, niewiele dowiadując się o całej sprawie. W sumie jednak mają szczęście. 
Jeśli nie zabili żadnego żołnierza ani strażnika, zostaną wypuszczeni za kaucją, która wynosi 
po 5 zk od łebka (jeśli stawiali opór  po 10 zk). Dla szczególnie dobrze tłumaczących się 
Bohaterów, ta kara może zostać obniżona nawet do 1 zk. Jeśli kogoś zabili, muszą opracować 
plan ucieczki, bo czeka ich stryczek. 

Pochwycona 
 
BG nie muszą zajmować się dalej sprawą Ermintrude. Jeśli jednak nadal będą chcieli to 
zrobić, powinieneś ich później nagrodzić za entuzjazm. Wydostanie dziewczyny z posiadłości 
Jurgena Schwarza może być bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Oceń jakość planu 
i pomysłowość. Zwróć uwagę na mapę posiadłości. Improwizuj, pozwól im przejąć 
inicjatywę, ale pamiętaj, że szanse na powodzenie słabo zaplanowanej akcji muszą być 
znikome. 
 
Nie będzie dziwne, jeśli BG stwierdzą, że zrobili już dość i zostawią Ermintrude na pastwę 
losu. W takim przypadku, dwa dni po jej pojmaniu, w środku nocy, puka do ich drzwi 
Katharina. Jest zasapana i rozgląda się nerwowo. 
 
- Proszę, spełnijcie powinność waszą, jak żeście onegdaj rzekli. Złota połowa już i teraz wam 
się należy. - Poda im pękatą sakiewkę, pełną monet (40 zk). 
 
BG mogą powiedzieć, że nie idą, jeśli nie dowiedzą się o co chodzi. Wtedy do pomieszczenia 
wejdzie druga kobieta, w płaszczu kapłanki Shallyi. Pozdrowi ich znakiem bogini 
i przyklęknie, spuszczając głowę w dramatycznym geście. 
 
- Oto ja, Ermintrude Adelhof, kłaniam się wam, dobrzy ludzie, i błagam, abyście mego honoru 
i godności bronili. Ślub z obmierzłym Jurgenem Schwarzem jest dla mnie gorszy niźli śmierć. 
Jeśli tego mi życzycie, skończcie me męki tu i teraz! - Podnosi twarz, na policzku ma 
brunatnego, nabrzmiałego krwią sińca. - Wierzcie, misja moja świętą jest, a nagroda wasza 
wieczną. Błagam… - głos jej się załamuje, opuszcza głowę i chowa twarz w dłoniach. 
 
Zakładam, że BG, nawet, jeśli postawią jakieś warunki, zdecydują się pomóc dziewczynie. 
Tym razem nie będzie żadnych przeszkód, wszystkim udaje się ujść z miasta pod osłoną 
nocy. Jeśli jest to miasto zamykane po zmroku, dyskretna wymiana kilku monet przy bramie 
(zajmuje się tym woźnica) załatwia sprawę. 
 
W tym miejscu kończy się pierwsza część przygody. Mogła ona zostać rozegrana w godzinę, 
ale równie dobrze mogła zająć całą sesję. Jeśli trwała krócej, gracze prawdopodobnie nie 
popełnili niepotrzebnych błędów, co powinno być docenione przez MG. Jeśli jednak popełnili 
błędy, a potem, w mniej lub bardziej umiejętny sposób je naprawili, to także zdobyli 
doświadczenie. Proponuję dać BG od 30 do 120 PD, doceniając przede wszystkim 
zaangażowanie w sesję i umiejętność odgrywania postaci. 
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Wystąpili 
 
Ermintrude Adelhof - akolitka Shallyi, 20 lat 

 
WW 
41 

US 
35 

K 
23 

Odp 
35 

Zr 
43* 

Int 
46* 

SW 
49 

Ogd 
52* 

A 
1 

Żyw 
12 

S 
2 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
3 

PP 
1 

 
Umiejętności: czytanie i pisanie (+10), leczenie (+10), plotkowanie (+10), jeździectwo, 
nauka (historia, teologia), przekonywanie (+10), kuglarstwo (muzykalność), 
spostrzegawczość, znajomość języka (staroświatowy+20, klasyczny), wiedza (Imperium+10), 
gadanina. 
Zdolności: szybki refleks*, charyzmatyczny*, przemawianie, geniusz arytmetyczny, 
intrygant, oburęczność, błyskotliwość*, etykieta, szczęście. 
Wyposażenie: skromne szaty kapłanki Shallyi (białe), mały kufer, 3 drogie suknie, sakiewka 
(102 zk, razem z 40 zk, które ma jeszcze zapłacić BG), łańcuszek z małym gołąbkiem (brąz), 
rzeźbiona laska podróżna (w walce kij). 
 

 

 
 

Ermintrude jest ładną dziewczyną, ma 
ciemnobrązowe włosy i smutne, czarne 
oczy, które odbijają światło gwiazd. 
Mierzy około 160 cm i jest proporcjonalnie 

zbudowana. Dziewczyna jest raczej 
spokojnego usposobienia, często wydaje 
się nieobecna, zamyśla się, niewiele sypia. 
Przesadnie uczuciowa, łatwo poddaje się 
emocjom. Jej duch jest niespokojny, 
a obawa o los kochanka objawia się 
napadami paniki i rozpaczy, które z trudem 
ukrywa. Na zewnątrz zdaje się być raczej 
zimna, ale na jej spokojnej twarzy 
nierzadko można dostrzec spływające łzy. 
Ma wysokie mniemanie o sobie i swojej 
misji, cechuje ją duża pewność w dążeniu 
do celu. W rzeczywistości realizuje własne 
pragnienia, odpowiadając na wezwanie 
czegoś innego, niż Shallya…

 
Katharina Linke - służąca, 20 lat 
 
WW 
40 

US 
36 

K 
25 

Odp 
38 

Zr 
37* 

Int 
35 

SW 
41* 

Ogd 
35 

A 
1 

Żyw 
15 

S 
2 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
0 

PP 
0 

 
Umiejętności: zwinne palce, gadanina, rzemiosło (gotowanie), plotkowanie (+10), 
powożenie, spostrzegawczość, targowanie, unik, wiedza (Imperium), znajomość języka 
(staroświatowy). 
Zdolności: szybki refleks*, czuły słuch, etykieta, opanowanie*, odporność na magię. 
Wyposażenie: prosty, schludny ubiór, narzutka, podróżne buty, sakiewka na rzemyku na szyi 
(4 zk i 17 szylingów), mały gołąbek (brąz), nóż w bucie. 
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Katharina to dobrze zbudowana, młoda 
dziewczyna, o zdrowej, rumianej, 
piegowatej cerze. Ma słomiane włosy, 
zaplecione w misterny kok. Nie ma 
klasycznej urody, jej rysy są dość toporne, 
ma zadarty nos i  płaskie uszy. Raczej 
małomówna, oszczędna w słowach 
i gestach. Sierota, służąca i przyjaciółka 
Ermintrude odkąd obie były dziećmi. 
Czuje się bardzo związana z młodą 
szlachcianką i wierzy w jej świętą misję. 
Jest gotowa oddać życie za swoją panią. 
ma twardy i zdecydowany charakter, choć 
jej samoocena nie jest zbyt wysoka. Lubi 
prostych, spokojnych ludzi. Nie ufa 
Bohaterom i będzie strzec przed nimi 
Ermintrude.

 
Sigismund Linke - chłop, 33 lata 
 
WW 
36 

US 
40 

K 
42 

Odp 
50* 

Zr 
40 

Int 
34 

SW 
30 

Ogd 
36 

A 
1 

Żyw 
13 

S 
4 

Wt 
5 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
0 

PP 
0 

 
Umiejętności: hazard, opieka nad zwierzętami, oswajanie, powożenie, sztuka przetrwania 
(+10), pływanie, ukrywanie się, wioślarstwo, wspinaczka, wiedza (Imperium), znajomość 
języka (staroświatowy). 
Zdolności: broń specjalna (proca), wędrowiec, niezwykle odporny*, odporność na choroby 
Zbroja: skórzana kamizela 
Punkty Zbroi: korpus 1 
Uzbrojenie: proca, worek z kamieniami (sztuk 10), wyszczerbiony topór (S-1), nóż 
Wyposażenie: proste ubranie uszyte z wora, przepasane sznurem, sakwa (6 zk i 17 
szylingów), kubek i kości do gry, wybrakowana talia kart. 

 

 

 
Sigismund to zwalisty, 

niedźwiedziowaty mężczyzna, raczej krępy 
niż wysoki. Ma wystające, toporne czoło 
i prymitywny wyraz twarzy. Jego rudawe 
włosy sterczą w nieładzie, źle przycięte. 
Na czubku głowy błyszczy nakrapiana 
krostami łysina. Ma wiecznie niedogolony 
zarost, choć nie rośnie mu broda 
z prawdziwego zdarzenia. Jest 
człowiekiem prostym jak budowa cepa, ale 
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nie jest głupi. Niełatwo to zauważyć, 
biorąc pod uwagę jego aparycję, ale 
Sigismund jest uważnym obserwatorem 
i bystrym rozmówcą, jeśli na czymś się 
zna. Lubi gry hazardowe. Jest to jego 
poważna słabość, przez którą już nie raz 

miał kłopoty. Jest bratem Kathariny, 
opiekuje się nią odkąd się urodziła. Do 
niedawna pracował jako robotnik. Jest 
lojalny wobec Ermintrude, gdyż pomogła 
mu w jego problemach z wierzycielami, 
zakładając zań sporą sumkę.

 
Heinrich Dunkelhaaren - szpieg, 28 lat 
 
WW 
38 

US 
35 

K 
33 

Odp 
35 

Zr 
45* 

Int 
37 

SW 
39 

Ogd 
34 

A 
1 

Żyw 
13 

S 
3 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
1 

PP 
0 

 
Umiejętności: czytanie i pisanie, gadanina, opieka nad zwierzętami, plotkowanie (+10), 
przeszukiwanie, spostrzegawczość, targowanie, unik, kuglarstwo (aktorstwo), zwinne palce, 
śledzenie, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy). 
Zdolności: szybki refleks*, chodu!, etykieta. 
Uzbrojenie: sztylet, krótki miecz (S-1, szybki) 
Wyposażenie: ubranie niezłej jakości, ciemne, sakiewka (wszyta w wewnętrzną stronę 
nogawki, 10 zk), czapka. 
 
Heinrich, wbrew nazwisku, ma bardzo jasne włosy. Jest szczupły i wysoki, o pociągłych 
rysach. Nosi krótki wąsik. Jest typem pedanta, wyraża się dosadnie i precyzyjnie. Ma 
charakterystyczny, uniżony ton głosu. 

 
Jurgen Schwarz - szlachcic, 25 lat 
 
WW 
43 

US 
32 

K 
30 

Odp 
27 

Zr 
37 

Int 
32 

SW 
42* 

Ogd 
39 

A 
1 

Żyw 
11 

S 
3 

Wt 
2 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
0 

PP 
0 

 
Umiejętności: czytanie i pisanie, gadanina, hazard, jeździectwo, mocna głowa, 
przekonywanie, wiedza (Imperium+10), znajomość języka (staroświatowy+10), dowodzenie. 
Zdolności: oburęczność, opanowanie*, broń specjalna (szermiercza), intrygant, etykieta, 
szczęście. 
Uzbrojenie: szpada 
Wyposażenie: szaty przeszyte złotą nicią, zdobiony pistolet przy pasie (w rzeczywistości 
papierośnica, w środku przedni arabski tytoń), sakiewka obszyta atłasem (wewnątrz 170 zk), 
doklejane wąsy, modlitewnik dobrego Sigmaryty. 
 
Jurgen to chuderlawy, nieduży człowiek. Ma ładną, niemal kobiecą twarz o niezwykłej 
gładkości. Nosi krótko przystrzyżony, modny wąsik, nieco tylko jaśniejszy od jego 
ciemnobrązowych włosów (nie jest prawdziwy - zarost praktycznie mu nie rośnie). Jest 
cyniczny, ograniczony i bezczelny. To typ człowieka, którego łatwo znienawidzić; doskonały 
przykład zepsucia, do jakiego może prowadzić władza i bogactwo. 
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Gwardia Schwarza - 9 ochroniarzy 
 
WW 
35 

US 
30 

K 
35 

Odp 
40* 

Zr 
35 

Int 
30 

SW 
30 

Ogd 
30 

A 
2 

Żyw 
13 

S 
3 

Wt 
4 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
0 

PP 
0 

 
Umiejętności: leczenie, spostrzegawczość, unik, zastraszanie, plotkowanie, wiedza 
(Imperium), znajomość języka (staroświatowy). 
Zdolności: bardzo odporny*, bijatyka, broń specjalna (parująca, rzucana), ogłuszanie, 
rozbrajanie. 
Zbroja: skórzana kurta 
Punkty Zbroi: korpus 1, ręce 1 
Uzbrojenie: puklerz, miecz, sztylet, pałka 
Wyposażenie: liberia Schwarza, sakwa z 1k10 zk. 
 
Schludni, twardzi, niebezpieczni. Lepiej nie wchodzić im w drogę. 

 
Pozostali ludzie Schwarza - woźnice, służący itp. 
 
WW 
30 

US 
30 

K 
30 

Odp 
30 

Zr 
40* 

Int 
30 

SW 
35 

Ogd 
30 

A 
1 

Żyw 
13 

S 
3 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
0 

PP 
0 

 
Umiejętności: zwinne palce, gadanina, opieka nad zwierzętami, powożenie, plotkowanie 
(+10), spostrzegawczość, znajomość języka (staroświatowy), wiedza (Imperium), wycena, 
unik. 
Zdolności: szybki refleks*, chodu!, etykieta. 
Wyposażenie: woźnica może mieć jakąś broń ręczną, służący pałkę lub nóż, sakiewka z 2k10 
szylingów. 
 
Schludni, słabi, niegroźni. Nie podejmą walki bez absolutnej konieczności. 

 
Najemnicy - fachowcy z konieczności (sztuk 6) 
 
WW 
35 

US 
35 

K 
35 

Odp 
35 

Zr 
35 

Int 
30 

SW 
35 

Ogd 
25 

A 
1 

Żyw 
14 

S 
3 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
0 

PP 
0 

 
Umiejętności: unik, mocna głowa, plotkowanie, wiedza (Imperium), znajomość języka 
(staroświatowy), parę dodatkowych umiejętności związanych z konkretną profesją. 
Zdolności: bijatyka, broń specjalna (rzucana, dwuręczna, unieruchamiająca), ogłuszanie, ew. 
inne, patrz wyżej. 
Wyposażenie: każdy ma butelkę gorzałki i sakwę zawierająca 2k10 szylingów, następnie: 

1. ciężka rybacka sieć (unieruchamiająca, -10 do US, -10 do testów Krzepy przy próbie 
zrzucenia lub przecięcia), harpun (w walce włócznia), nóż, zbroja - korpus 1 PZ, -10 
do Zr. 

2. sieć (unieruchamiająca), siekiera (obrażenia -1). 
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3. dwuręczna maczuga, nabita psimi czaszkami (obrażenia-1, druzgocząca), nóż, hełm - 
głowa 2 PZ. 

4. kastet, proca, sztylet. 
5. miecz, tarcza, skórzany kaftan z kapturem – 1PZ głowa i korpus. 
6. mała siatka (+10 do testów Krzepy na uwolnienie się), krótki miecz (S-1), dwa noże 

do rzucania. 
 

Obleśni, zdeterminowani, nieprzewidywalni. Zawsze atakują razem. Jest to banda 
robotników, rybaków i innych wolnych zawodowców. Ci najemnicy walczą z ogromnym 
poświęceniem, nawet jeśli przegrywają. Wycofają się tylko w przypadku spadnięcia Żyw do 5 
lub mniej, po nieudanym teście SW. Pamiętaj, że ich celem nie jest zabicie BG. Właściwie, 
chcą uniknąć trupów. Chodzi im tylko i wyłącznie o Ermintrude. Za jej odzyskanie dostaną 
okrągłe 5 zk na łebka. 

 
Akt II - Droga przez mękę 

 
Nie jest istotne ile BG będą jechać. Podróż może trwać tydzień, może trwać miesiąc. Zależy 
od punktu startowego, od tempa i od tego czy lubisz nękać graczy. Początkowo BG 
zatrzymują się za darmo w wioskach, których mieszkańcy z radością goszczą kapłankę 
Shallyi. Ludzie ustawiają się w długim rządku, dziewczyna leczy chore zwierzęta, dzieci, 
doradza, pomaga. Pracuje do późnej nocy, podczas gdy Bohaterowie zasypiają przy 
migotliwym świetle świec. Jeśli trzeba, dalej na trakcie Ermintrude opłaca nocleg w karczmie, 
nie żałuje pieniędzy na dobre jedzenie dla BG, choć skąpi na trunki. 
 
Szlachcianka sypia zawsze w jednym miejscu z Kathariną, Sigismund kręci się przy 
Bohaterach, chyba że jakoś zrazili do siebie wielkoluda. Jest dobrym kompanem, ale niewiele 
można z niego wycisnąć. Dziewczyny raczej nie chcą rozmawiać o celu misji, o której on sam 
wie tyle co herosi. Ale uspokaja ich, że na pewno można zaufać obu kobietom. 
 
Ermintrude miewa koszmary, często szepcze, jęczy, a nawet woła coś przez sen. Najczęściej 
zdaje się powtarzać jakieś imię. Bohater, który wykona wymagający test nasłuchiwania 
zidentyfikuje słowo jako: „Gerhard”. Ermintrude nie będzie chciała rozmawiać o swoich 
snach, powołując się na to, że nigdy ich nie pamięta. 
 
Pewnej nocy, Bohaterów budzi jakiś hałas. Gdy docierają do pokoju Ermintrude, siedzi ona 
zlana potem na krawędzi łóżka, a u jej stóp klęczy służąca, klepiąc modlitwy do Shallyi. 
Kapłanka podnosi podkrążone, zmęczone oczy na Bohaterów i mówi słabo, prawie 
bezgłośnie: 
 
- Hulfbad. Jedziemy do Hulfbad. 
 
Bohaterowie mogą być zbici z tropu tym, że dopiero po kilku dniach drogi ich przewodniczce 
udaje się określić cel podróży. Jeśli chodzi o Hulfbad, to BG z Ostlandu, po udanym 
Przeciętnym Teście Inteligencji jest w stanie przypomnieć sobie, że jest taka miejscowość. A 
jeśli posiada umiejętność nauka (kartografia), wie mniej więcej jak tam trafić. 
 
Po drodze BG za pomocą plotkowania mogą chcieć dowiedzieć się więcej o Hulfbadzie. Im 
bliżej Middenheim, tym więcej uchodźców i tym większa szansa, że w końcu czegoś się 
dowiedzą. Nie spotykają jednak nikogo z samego miasta. 
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Plotki 
 

• Podczas wojny Hulfbad zostało zniszczone, a jego mieszkańcy zniknęli 
w tajemniczych okolicznościach na dzień przed tym, jak pojawiły się tam armie 
Chaosu. 

• Hulfbad ocalało! Wojska Chaosu ominęły to miejsce, gdyż było chronione przez 
boginię miłosierdzia, Shallyię. Gdy plugawe hordy otoczyły miasto, bogini 
zapłakała nad nim, a jej łzy zamieniły się w cudowne strumienie, które otoczyły 
mury i nie pozwoliły wrogowi wkroczyć do wewnątrz. Chwała pani, matce 
wszystkiego co żywe! 

• Tak. Dawno temu byłem w Hulfbad. Ładne miasteczko, pomniki, świątynie 
i takie tam… Zjechałem specjalnie ze Wschodniego Traktu, żeby je zobaczyć. 
Jak wygląda teraz? Mam nadzieję, że wy mi powiecie, skoro się tam wybieracie. 
Co za świątynie? Na pewno Sigmara i Ulryka… Ach, i Shallyi jak mi się zdaje… 

• Hulfbad, Hulfbad… Ach tak, słyszałem jak jakiś szaleniec na ulicach 
Middenheim krzyczał tę nazwę. Czemu? Nie wiem. Może szukał innych 
szalonych uchodźców!* 

• Hulfbad? Zapomnijcie. Na wschodzie? Nie rozśmieszajcie mnie! Widzieliście 
wojnę? Widzieliście Ostland? Nic nie zostało. Nie ma do czego wracać. 

 
*BG będą mieli szansę poznać tego człowieka. Jest to żebrak, którego można spotkać 
w centrum Middenheim. 

 
Najlepiej nie podawaj herosom tych wszystkich plotek w jednym miejscu. Jeśli nie będą zbyt 
dociekliwi, mogą nie usłyszeć nawet żadnej z nich. Każda z tych informacji ma w sobie 
źdźbło prawdy. Tak czy siak, BG przynajmniej wiedzą, że Hulfbad w ogóle istnieje lub do 
niedawna istniało. To dowodzi, że wizje Ermintrude prawdopodobnie są prawdziwe. A skoro 
była tam kapliczka Shallyi, to cała ta eskapada może mieć jakiś sens. 
 
Drużyna w końcu dociera do Middenheim. Miasto pełne jest uchodźców i mętów. Atmosfera 
wrze. Nie sposób znaleźć noclegu, trudno także o jedzenie. Ermintrude chce ruszać dalej, ale 
wszyscy są bardzo zmęczeni, więc łatwo ją przekonać, aby gdzieś się jednak ulokować (jeśli 
lubisz dramaturgię, dziewczyna może nawet zemdleć z wyczerpania). 
 
Wóz przejeżdża przez zatłoczone ulice, ludzie kotłują się wokół bezładnie, panuje gwar 
i ścisk. Czuć nieprzyjemny zaduch, widoczność ogranicza pył wzbijany w górę przez setki 
butów. Ermintrude siedzi głęboko na wozie, zdaje się nieobecna, Katharina wachluje ją swoją 
chustą. Sigismund strzela w górę batem, pokrzykując na przechodniów. 
 
To, czy uda się znaleźć nocleg (i w jakich warunkach) będzie zależało przede wszystkim od 
zapobiegliwości BG. Większość karczmarzy wykorzystuje obecną sytuację, windując ceny, 
przydatne będą umiejętności targowania się i przekonywania. Katharina prosi Bohaterów o 
kupienie niezbędnych towarów (dostają od niej 10 zk - odlicz je od gotówki posiadanej przez 
akolitkę), a sama zostaje przy swojej pani, która zasypia natychmiast po dotarciu do łóżka 
(Katharina nie zgodzi się na to, by Ermintrude nocowała we wspólnej sali). Sigismund idzie 
grać w karty. 
 
BG mogą uzupełnić ekwipunek (dostali przecież 40 zk jako zaliczkę), ale powinni zachować 
szczególną ostrożność podczas przechadzki po Middenheim. Kieszonkowcy czają się 
wszędzie, podobnie jak inne męty. Ponadto ma ich na oku ktoś jeszcze. Po drodze minął ich 
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skrytobójca wysłany przez Schwarza. Zaczaił się w Middenheim i zamierza poczekać, aż BG 
wyruszą na bezludne obecnie tereny Ostlandu. Tam chce ich zabić (razem z Ermintrude - 
skoro Schwarz nie może jej mieć, to nikt nie będzie jej miał). Jeśli któryś z herosów posiada 
zdolność szósty zmysł, to po udanym teście SW, będzie czuł się od tego dnia niepewnie, nie 
będzie jednak potrafił sprecyzować dlaczego. 
 
W Middenheim panuje drożyzna, ceny są średnio trzykrotnie wyższe od tych opisanych 
w podręczniku. Można je zbić do 50% udanymi testami targowania się. Od Bohaterów zależy 
ile z powierzonych pieniędzy wydadzą i czy oddadzą resztę. Jeśli uzyskają dobrą cenę i do 
tego zwrócą część pieniędzy Katharinie, będzie od tej pory patrzyła na nich o wiele 
przychylniej. Mają kupić wodę i jedzenie na dwa tygodnie. Koszt takich zakupów to 
minimalnie od 36 do 60 szylingów na osobę (w zależności od jakości żelaznych racji). Cena 
ta może zostać zmniejszona maksymalnie do połowy (18-30 szylingów). Cena czystej wody 
jest niebotyczna - 1 szyling na osobę (koszt pełnego bukłaka; podobnie jak wyżej, można ją 
zbić do połowy). Ewentualnie można stać pół dnia w kolejce i zaczerpnąć wody 
z darmowych, brudnych, publicznych studni. 
 
Ceny rzeczy, które mogą interesować BG (broń, zbroja, ubrania) nie są tak wysokie, 
a sprzedawcy łatwo dają się przekonać do pozostawienia ich na poziomie „podręcznikowym”, 
niektórzy mogą je nawet nieznacznie obniżyć (bardzo udany test targowania się klienta). 
Jeśli Bohaterowie chcą uzyskać dobre ceny jedzenia i wody, muszą się trochę pokręcić po 
głównym placu miasta. W tym czasie mogą spotkać Meinera Brandta, który jest zbiegiem 
z Hulfbad. Mogą nawet o niego zapytać jakiegoś przechodnia, jeśli słyszeli plotki. Jeśli nie, 
w pewnym momencie mogą usłyszeć znajomą nazwę i podejść. 
 
Meiner wygląda jak siedem nieszczęść. Jest przeraźliwie chudy i ubrany w łachmany, które 
zdaje się dźwigać z trudem. Blisko osadzone oczy pałają goryczą i przestrachem. Jest prawie 
łysy, nieliczne kępki włosów sterczące na jego głowie mają białawy kolor, choć wygląda na 
nie więcej niż 30 lat. Wciąż zaczepia przechodniów, wołając niezmiennie z taką samą, 
bezpodstawną nadzieją: Hulfbad! Bertold? Czy to ty? To musisz być ty… Nie poznajesz mnie? 
Bertold… Hulfbad! Tutaj! 
 
Gdy Bohaterowie podchodzą, przygląda im się bacznie, niepokojącym wzrokiem, ale po 
chwili traci zainteresowanie, wołając na kogoś w tłumie: Hej, Hartmann! To ty?! 
 
Zagadnięty, Brandt przedstawi się („Meiner Brandt, rajca”) i porozmawia z Bohaterami, 
zaznaczając wcześniej, że tylko przez chwilę, bo jest bardzo zajęty. Tym chętniej, jeśli dadzą 
mu jakieś pieniądze (hojni Bohaterowie zauważą, że nawet datek o wielkości 1 zk nie robi na 
nim wrażenia, choć chętnie go przyjmie). Żywo zainteresuje go, jeśli zdradzą, że właśnie jadą 
do Hulfbad. 
 

Historia Meinera Brandta 
 

Powiem wam, przyjaciele, co wiem o Hulfbad. To miasteczko. Ale nie byle jakie miasteczko! 
To miasto pełną gębą! Prawie czterystu mieszkańców! Nie wierzycie? Zasiadam tam w radzie 
i sam najlepiej wiem! Osobiście liczyłem- dom po domu, głowa po głowie. Aż wyliczyłem: 
trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu obywateli! I sześcioro w drodze! Mówiłem, żeby wpisać ich 
na stan, to byłoby ponad czterystu! Wyobrażacie sobie? Młoda Eleanor, Stotterowa, pani 
Gladchenblut… A jakby były bliźniaki? Oj, jak by było pięknie… 
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Nagle Meiner wydaje z siebie rozdzierający jęk i dławi się płaczem. Trwa to krótką chwilę, 
po której podnosi głowę i mówi dalej, jak gdyby nigdy nic. Głos ma czysty, rzeczowy, gdyby 
nie ślady łez na zapadłych policzkach, można by uznać, że wybuch sprzed chwili był tylko 
przywidzeniem. 
 
A pomnik Sigmara naprzeciw ratusza! Bruki, kanały! A domy, prawie połowa z kamienia! 
I mury! Książę Elektor we własnej osobie mówił: „Hulfbad to mocny fundament pod 
przyszłość Ostlandu!” Sam Elektor! 
 
Przerywa na chwilę, żeby upewnić się, że te słowa poruszyły was do głębi, po czym mówi 
półgłosem, poufale: chyba nie chcecie tam jechać? 

 
Meiner jest rajcą w Hulfbadzie. Na poufnym zgromadzeniu rada zdecydowała, że wobec 
pogłosek o zbliżającej się armii Nurgla, wszyscy jej członkowie wraz z rodzinami powinni się 
niezwłocznie ewakuować z miasta pod osłoną nocy. Zrobili tak, porzucając miasto i jego 
mieszkańców, a przy tym zabierając najlepsze środki transportu. Spowodowało to ferment 
wśród pozostałych mieszczan, ale nie było już wtedy czasu, by degradować, palić kukły, czy 
wieszać portrety. Dlatego Meiner faktycznie nadal jest rajcą w Hulfbadzie. 
W przeciwieństwie do pozostałych członków rady, Brandt nie miał rodziny, nie potrafił 
usprawiedliwić swojego czynu chęcią ratowania bliskich. Zrobił to z czystego tchórzostwa 
i teraz nie może z tym żyć. Dlatego stoi na placu w Middenheim, oszalały z bólu, wysłuchując 
kolejnych historii o masakrach na wschodzie i daremnie próbując spotkać kogoś, kto wie, co 
stało się z Hulfbadem. 
 
Oczywiście BG nie zdołają tego z niego wyciągnąć. Będzie utrzymywał, że uciekł wraz 
z innymi uchodźcami, a po drodze napadła ich jakaś banda i wśród ogólnego chaosu, dotarł 
tutaj, sam. Prawda jest taka, że wszyscy pozostali rajcy uciekli po prostu dalej od niego, a on 
jako jedyny zatrzymał się już w Middenheim i tu postanowił ugasić palące sumienie. 
 
Jeśli Bohaterowie zaproponują mu, że mogą go ze sobą zabrać do Hulfbad, zgodzi się. Wie, 
że taka okazja może się nie powtórzyć, a strach jest słabszy niż pragnienie odkupienia. 
Herosów może to zaskoczyć, ale Brandt ma własnego konia (w stajni przy jednej z gospód) 
i trochę ekwipunku, co okaże się, jeśli będą ruszać razem w drogę. Nie zmienia to faktu, że 
jest szalony. 
 
Od Meinera można się dowiedzieć, gdzie dokładnie leży Hulfbad (mapka nr 3) oraz jak tam 
dojechać (dlatego też BG mogą zechcieć wziąć go ze sobą). Ponadto wie, że na miasto szła 
wielka armia Nurgla, ale zatrzymała się o dzień drogi od niego - zapewne dlatego, że wszyscy 
modlili się do bogów, aby tak się stało. To dało czas na ucieczkę tym, którzy mieli mniej 
wiary. Wielu jednak zostało, w tym garnizon czterdziestu dzielnych, świetnie wyszkolonych 
żołnierzy. Nie wie co było potem. 
 
Jeśli BG przygarną Meinera, obieca stawić się pod ich karczmą o świcie (czy kiedy sobie 
życzą), następnie wróci do nawoływania: „Hulfbad! Tutaj!” 
 
Także w Middenheim BG mogą przykładać ucha i plotkować. Powinni jednak pamiętać, że 
ludzie najchętniej dzielą się różnymi historiami w zamian za inne. 
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Plotki część 2 
 

• Archaon, tfu, niech bogowie przeklną jego imię, cofnął się, ale nie zginął! 
Uciekł w Góry Środkowe i wróci, pewne jak Sigmar w pacierzu! Biada nam, 
jakbyśmy mało się wycierpieli na tej wojnie… 

• Tylko idioci podróżują do Ostlandu. Na północ, to jeszcze, ale na wschód? 
Samobójstwo! Nie ma do czego wracać, ta ziemia nigdy już nie urodzi 
zdrowych plonów - skażona Chaosem, może teraz wydać tylko nasiona zła! 

• Słyszałem, że zamknięto bramy do świątyni Shallyi ze względu na zbyt dużą 
ilość uchodźców. Arcykapłanka powiedziała, że „tam już nie ma czym 
oddychać”! Też mi miłosierdzie, tfu! 

• Słyszałem, że jest kilka miejsc na wschodzie, które oparły się wrogowi. Na 
przykład to… Bohsenfels. Jak jedno sioło przetrwało, to i inne mogły. 

• Nigdy nie wrócę na wschód. Widziałem armię i widziałem jej pana. Widziałem 
mord, krew, niewyobrażalne zło. Wczoraj, w zaułku, ktoś poderżnął gardło 
jakiemuś przechodniowi dla kilku miedziaków. Wydało mi się to łaskawe. Już 
nigdy nie wrócę na wschód. 

 
Bohaterowie mogą jeszcze pozwiedzać albo pobawić się w karczmie (jeśli z nich świnie, to 
mają przecież 10 zk od służącej, a nikt nic nie mówił o oddawaniu reszty). Mogą nawet wdać 
się w bójkę lub uwieść jakąś pannę. Ale nazajutrz muszą być gotowi do drogi już o świcie. 
No, chyba, że chcą mieć do czynienia ze wściekłą Kathariną! 
 
Podczas drogi możesz zaaranżować jakieś spotkania z mutantami-maruderami lub inne 
niespodzianki, ale tylko, jeśli gracze lubią takie smaczki. Dla potrzeb przygody najważniejsze 
jest spotkanie z Guntherem Skazą - skrytobójcą. 
 

Podróż przez Ostland 
 
Krajobraz zmienia się. Las wokół miasta jest wykarczowany, ziemia wygnieciona ciężkimi 
odciskami tysięcy stóp. Nikt nie jedzie w tamtą stronę, a Bohaterowie są żegnani przez 
strażników frazą: „Niech was Ulryk strzeże”. Wkrótce daje się zauważyć wypalone place, 
przeoraną glebę, wysuszone zbiorniki wodne. 
 
Drużyna po drodze nie mija żadnych ludzi ani domów. Nie słychać żadnych odgłosów, 
w nocy nie widać świateł. Nikt nie zaprasza ich do spalonych budynków, nikt już nie 
potrzebuje pomocy kapłanki Shallyi. Nikt nie opowiada im historii swojego życia przy 
ciepłym, domowym ognisku, nie gotuje strawy. Nikt nie śmieje się, nikt nie płacze. Tylko 
wiatr szeleści smętnie i niesie smród krwi i spalonych ciał, który dobywa się niewiadomo 
skąd, chyba z samej ziemi. 
 
W takich warunkach BG zastaje noc. Ale gdy wydaje się, że wszystko stracone, pojawia się 
światełko na horyzoncie… Po bliższym zbadaniu okazuje się, że jest to światło dochodzące 
z budynku, który ocalał. Jest to karczma: „Dobra… coś-tam”, bo dolna część drewnianego 
szyldu jest ułamana. Budynek jest parterowy, prosty, drewniany. Wygląda na podsmalony 
i mocno nadgryziony zębem czasu, ale zdaje się być solidny. Ze środka słychać 
pogwizdywanie, co w tym momencie wydaje się być cokolwiek surrealistyczne. 
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Bohaterów musi ucieszyć ten widok, choć siłą rzeczy wzbudzi też obawy. Tym większe, jeśli 
dany heros posiada szósty zmysł. Jeśli BG zachowują się głośno albo ktoś się odezwie, 
gwizdanie umilknie, a z wnętrza dobiegnie ich ciche szuranie. 
 
- Kto tam? - zapyta głos z wewnątrz - Goście, czy wrogowie? 
 
Naiwne pytanie ma zmylić czujność Bohaterów. To Gunther, który zaczaił się tu na drużynę. 
Szukał dogodnego miejsca i nie mógł znaleźć lepiej. Samotna karczma na poboczu drogi, nie 
wiedzieć czemu oszczędzona przez wojska Chaosu. Wcześniej miał w planach udawać 
podróżnika i wkupić się w łaski BG, ale gdy znalazł to miejsce, zdecydował wcielić się 
w postać gospodarza. 
 
Będzie udawał przestraszonego i nieufnego. Jest niezłym aktorem, wychodzi do Bohaterów 
bez zbroi, a w ręku trzyma tylko krótką pałkę. Jest dobrze, ale skromnie ubrany; za 
budynkiem stoi jego koń. Wiele elementów potwierdza jego wersję, która brzmi: 
 
- Jestem Hans Schmidt, właściciel „Dobrej strawy”. Gdy rozpoczęła się wojna, uciekłem do 
Middenheim, a teraz wróciłem, by zastać moją karczmę prawie nietkniętą. Uznałem to za 
zrządzenie losu i postanowiłem zająć się nią należycie, aby znów mogła służyć ludziom 
podróżującym przez Ostland. Takim jak wy, jak rozumiem. Niewiele mogę wam zaoferować, 
drodzy goście, ale mam nadzieję, że suchy dach i dobra strawa wystarczą! 
 
Ściśle tajny Bardzo Trudny Test spostrzegawczości (karczmarz +20, mieszkaniec Ostlandu 
+10, szósty zmysł, żyłka handlowa +10) pozwoli dostrzec, że Hans Schmidt prawdopodobnie 
kłamie. Są zresztą na to dowody, które dociekliwi BG mogą znaleźć w okolicy: 

• nieopodal, w trawie koło studni leży pozostała część szyldu, na którym widnieje reszta 
napisu: „droga”. Tak więc Hans podał złą nazwę własnej karczmy. Aby to odkryć, 
wystarczy, że któremuś z BG skończy się woda w bukłaku albo zechce załatwić 
fizjologiczną potrzebę… 

• jeśli ktoś przez przypadek zajrzy za kontuar (Trudny test spostrzegawczości podczas 
płacenia) lub zadeklaruje konkretnie taką chęć, dostrzeże, że leży tam kilka sztuk dość 
egzotycznych broni (więc po co wymachiwał pałką?). 

 
Nawet jeśli Bohaterowie odkryją, że Hans kłamie, otwartą kwestią pozostaje: dlaczego. 
Zagadnięty o to, odpowie, obrzucając herosów krótkim i zimnym spojrzeniem: „No dobra, 
może i nie jestem właścicielem karczmy, ale spójrzmy prawdzie w oczy- ten nieszczęśnik na 
pewno nie żyje. Co w tym złego, że chcę wskrzesić chociaż jego interes?” 
 
Jeśli Bohaterowie uznają, że w takim razie nie muszą mu płacić za nocleg, dziwnie szybko się 
zgodzi i zaproponuje, by nie chować urazy. 
 

Plan skrytobójcy Skazy 
 
„Hans” chce ugościć Bohaterów strawą (bardzo kiepsko wykonany gulasz z suszonej 
wieprzowiny) i podtrutym winem, a potem zabić ich we śnie, podpalając karczmę i rzucając 
nożami do każdego, kto będzie usiłował się wydostać. Będzie namawiał BG, by napili się 
wina, jego „bidulki mamy, której się zmarło niedawno, niech ją Morr ma w opiece. Za jej 
pamięć!” Ma dwie nieprzezroczyste butelki, obie zaprawione usypiającym zielem, nadającym 
trunkowi dziwny, ostry smak. Trucizna ta potęguje uczucie zmęczenia, częściowo zwiotcza 
mięśnie i usypia, czyli działa jak normalny alkohol, tyle że dużo mocniej. Po wypiciu kubka 
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płynu, należy wykonać Przeciętny test mocnej głowy. Sukces oznacza brak efektu, a porażka 
jest liczona podwójnie, czyli powoduje obniżenie WW, US, Zr i Int, a także Odp w kolejnych 
testach mocnej głowy o 20. Krytyczna porażka (rzut 96-00) pozbawia niemal natychmiast 
przytomności. Po przebudzeniu, podtruty Bohater ma modyfikator –10 do wymienionych. 
cech (bez Odp) przez 20 godzin. Hans, przymuszony, także pije, co może uśpić czujność 
drużyny, podobnie jak to, że wino działa jak alkohol, tyle, że bardzo mocny. Dlaczego 
Gunther pije? Bo żuje przez cały czas korzeń (Bohaterowie widzą, że coś przeżuwa), który 
neutralizuje truciznę na tyle, że skrytobójca traktuje wino jedynie jak mocny trunek - porażka 
w jego teście na mocną głowę powoduje obniżenie cech o 10, zamiast 20. 
 
Wino chętnie piją wszyscy BN, za wyjątkiem Ermintrude, która szybko kładzie się spać. 
Atmosfera jest luźna i dość przyjemna, można prawie zapomnieć o grozie panującej na 
zewnątrz. 
 
Jeżeli wszyscy odczuwają efekty spożycia napoju, a Gunther uniknął obniżenia cech o więcej 
niż 10, nagle wstaje i wychodzi, jak się zdaje, po kolejną butelkę. Wraca po dłuższej chwili, 
ale jakoś inaczej ubrany, nawet wyraz jego twarzy się zmienia. Zaczyna rozlewać wokół 
oliwę, w ręku trzyma płonącą żagiew. Wysyczy przez zęby: „Z pozdrowieniami od pana 
Schwarza” i rzuci pochodnię… Ot, zuchwalec. 
 
Jeśli jednak sytuacja nie jest tak korzystna, poczeka aż wszyscy położą się spać i wtedy 
wkroczy do akcji. Zaleje oliwą salę sypialną (Bohaterów może zbudzić ze snu Bardzo Trudny 
test spostrzegawczości, jeśli byli podejrzliwi +10), potem zaś zablokuje drzwi kołkiem i szafą 
(Trudny test). Jeśli nie to, zbudzi ich dopiero dźwięk rozwalanej okiennicy. Zobaczą, że ktoś 
wrzuca płonącą butelkę, krzycząc: „Z pozdrowieniami od pana Schwarza!”. 
 
Następnie Gunther czeka cierpliwie w cieniu, kilka metrów od okna, trzymając pod ręką 
zestaw noży do rzucania. Aby wydostać się z pokoju przez drzwi, trzeba je rozbić 
(Wymagający test Krzepy). Jeśli skrytobójca zdołał je podeprzeć kołkiem i szafą, trudność 
rośnie o 2 poziomy (-30 do testu). Wyważać może jednocześnie tylko jedna osoba. Jest 
jednak jeden haczyk - drzwi są oblane oliwą i już od drugiej rundy zaczynają płonąć (50% 
szansa w każdej rundzie, że wyważający się zapali i będzie otrzymywał obrażenia 
w wysokości podanej niżej). 
 
Przez okno może wyjść jednocześnie tylko jedna osoba. Jest natychmiast „witana przez 
karczmarza” nożem (test Umiejętności Strzeleckich). Bardzo trudno zlokalizować wroga, 
gdyż ciągle się przemieszcza. Ma też tę przewagę, że dobrze widzi wychodzące postacie na 
tle ognistej łuny. 
 
Ważna jest szybkość działania. Aby uniknąć stracenia cennej, pierwszej rundy, Bohaterowie 
muszą wykonać test Inteligenci i Siły Woli. Jeśli któryś z nich wyjdzie, są w stanie działać; 
jeśli nie, są zszokowani i tracą pierwsze 10 sekund. Tak się dzieje w przypadku wszystkich 
BN (nie rzucaj - testy im się nie udają). To Bohaterowie muszą wykazać inicjatywę. Pamiętaj, 
że pakowanie manatków zajmie chwilę, ale nie przesadzaj. To trudna scena, ale nie finałowa. 
 
Pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko i już od drugiej rundy zadaje wszystkim wewnątrz 
obrażenia o wartości 1 punktu. Ponadto, aby się nie zapalić, BG muszą wykonywać testy 
Zręczności z następującymi modyfikatorami: 
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Runda Mod. testu Obrażenia 
1 nie dotyczy - 

2-3 +20 1 
4-5 - 1 
6-7 -10 2 
8-9 -20 cios z S 3 

 
Jeśli BG zapali się, otrzymuje co rundę obrażenia z S0 (do redukcji licząc Wt, bez pancerza). 
Po 3 rundach, jeśli nie ugasi ognia, zaczyna otrzymywać obrażenia z S3, aż do śmierci lub 
wygaszenia. Aby ugasić ogień można wskoczyć do studni (ryzyko skręcenia karku, ale efekt 
pewny, no i wypadałoby umieć pływać) albo tarzać się po ziemi (test Zr, +10 za każdą postać, 
która pomaga, koc +10, oblewanie wodą +10). Po 10 rundach, jeśli ktoś jest jeszcze w środku, 
musi wydać Punkt Przeznaczenia. Dach zawala się, grzebiąc każdego, kto pozostał 
w budynku. 
 
BG mają pełne prawo zdemaskować złoczyńcę wcześniej, szczególnie, jeśli są podejrzliwi. 
Słabością Skazy jest to, że łatwo daje się wyprowadzić z równowagi i jest niezwykle mściwy. 
Jeśli ktoś będzie nadzwyczaj nieprzyjemny, skrytobójca może go otwarcie zaatakować, nie 
bacząc na własne bezpieczeństwo. Jest cały zestaw forteli, który można przeciw niemu 
wykorzystać - udawać pijanego, zamiast rzeczywiście pić, postawić warty w pokoju i wiele 
innych. Scena może więc wyglądać zupełnie inaczej, nie bój się improwizować - wykorzystaj 
mapę budynku i okolicy (mapka nr 4). 
 
Noc przy świeżych zgliszczach to bardzo nieprzyjemne przeżycie, szczególnie, jeśli BG są 
wyczerpani i poparzeni. Być może poszło im lepiej i zdemaskowali skrytobójcę. 
Prawdopodobnie jednak nawet wtedy nie obeszło się bez ran. Wszystkie obrażenia opatruje 
Ermintrude (w całym zamieszaniu mogła stracić PP, ale na pewno przeżyła). Jeśli któryś 
z BN (lub BG?) zginął, odmawia za jego duszę pełną żalu modlitwę. Czuje się w jakiś sposób 
odpowiedzialna za zaistniałą sytuację. Jeśli Bohaterowie zaskarbili sobie jej zaufanie, może 
opowiedzieć im swoją historię i przyznać - przed nimi, ale i przed samą sobą - że ma nadzieję 
znaleźć na wschodzie swojego ukochanego. 
 

Dalsza podróż 
 
Dalsza podróż jest nieprzyjemna, w powietrzu czuć napięcie i jakąś tajemniczą grozę. Nie 
słychać odgłosów przyrody, panuje smutna cisza. Bohaterowie muszą nocować w szczątkach 
spalonych budynków lub po prostu rozpalać ognisko obok wozu i kłaść się na ziemi. Każdy 
kolejny zmierzch jest bardziej ponury od poprzedniego, wydaje się, że nawet gwiazdy blakną 
z każdym dniem bardziej. 
 
Na kilka dni przed dotarciem na miejsce, jeden z Bohaterów ma dziwny sen, który powtarza 
się przez kilka nocy z rzędu. Widzi białego gołębia, za którym żarzy się świetlista poświata. 
Sen jest bardzo wyrazisty. Jeśli zapyta o radę Ermintrude, ta powie mu, z pewną dozą 
zazdrości, że to znak od Pani i że oznacza, że kroczy właściwą ścieżką. Na razie to tyle. 
 
Z pobliskich gór słychać dziwne odgłosy, plugawe nawoływania niedobitków z hufców 
Chaosu. Czasem zdaje się, że słychać armię, setki stóp uderzających w skałę, aż ma się 
wrażenie, że ziemia drży pod nogami. Kiedy indziej tętent kopyt, Sigmar raczy wiedzieć, 
końskich, czy koźlich, odbija się echem wśród szczytów. Bywa, że wśród skał majaczą 
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postacie, małe i mgliste, jak senne mary. „Ost…land…”- krzyczy jedna i rzuca się 
w przepaść, głową w dół. 
 
BG kilka godzin później będą przejeżdżali obok miejsca, gdzie spadło ciało. Jeśli odgonią 
dwa skalne szczury, znajdą zmasakrowane, na wpół zjedzone zwłoki oficera imperialnej armii 
(test heraldyki pozwoli ustalić, że dowodził regimentem z Ostlandu). Ma przy sobie złamany 
miecz i strzaskaną tarczę, cały sztylet, sakwę (16 zk) i zakrwawiony pergamin (III pomoc do 
gry): 

 
„Erdred Jegermeister, oficer Królewskiej Wschodniej Armii. 
Do żony: Pani, dzięki za lata, które spędziliśmy razem. I wybacz lata stracone - te, których 
razem nie spędziliśmy i nie spędzimy. To co moje, Twoim od teraz i na zawsze. 
Do dzieci: Opiekujcie się matką Waszą. Bądźcie jej pociechą i radością. Grzeczne bądźcie 
i dobre. Honor ceńcie. Uczcie się i nie bijcie. 
Do Lanfrieda Irkhaupa, kupca z Kuntstrasse: Dług Twój umorzę, jeśli pogrzeb mi wyprawisz 
i modlić się do Morra będziesz za mnie. Datek daj braciom zakonnym, a porządny. Inaczej 
mojej żonie winny będziesz sumę całą, która zapisana w księgach stoi.” 

 
Na rewersie (IV pomoc do gry) napisano krwią: „Hulfbad-Jeńcy-Wiele/ociał”. Środek 
ostatniego wyrazu jest kompletnie rozmazany. W rzeczywistości pisze tam „Wielociał”, 
zamiast „Wiele ciał”, ale prawdopodobnie na razie ta druga wersja będzie dla Bohaterów 
dużo bardziej prawdopodobna. 
 
Erdered był dowódcą jednego z regimentów imperialnej piechoty. Początkowo bronił 
Ferlangen, ale po nadejściu armii Nurgla, już tylko się cofał. Po wielu dniach ustawicznych 
walk dotarł do Hulfbad. Jego oddział był przetrzebiony i nie miał sił na dalszy marsz. 
Postanowił bronić się tu do końca. Wkrótce armia wroga zdobyła miasto, biorąc setki jeńców. 
W niewoli widział straszliwe rzeczy, które doprowadziły go do szaleństwa. Ale miał 
niesamowite szczęście - jako jedyny zdołał uciec. Ruszył w góry, na oślep, przez lasy i skały. 
Tam błąkał się długie dni, ścigany. Wreszcie wrogowie dopadli go i ranili straszliwie. 
Wyrwał się im i własną krwią zapisał ostatnie ostrzeżenie. Finał BG widzieli. 
 
Bohaterowie mogą zrobić z ciałem co chcą, może to nawet być dla niektórych dylemat 
moralny. Podobnie rzecz ma się z listem. Jego dostarczenie w ręce wdowy (i jej odnalezienie- 
Erdred pochodził z Ostlandu, więc jego rodzina zapewne także) może stanowić całkiem 
odrębną przygodę. Nie czas jednak na to, Hulfbad już niedaleko. Druga część przygody 
zamyka się w tym miejscu. Jeśli chcesz, możesz przyznać Bohaterom doświadczenie, 
podnosząc nieco stawkę, w porównaniu z zamknięciem pierwszego aktu - czyli od 50 do 150 
PD. 
 

Wystąpili 
 

Gunther Skaza - skrytobójca, 34 lata 
 
WW 
43 

US 
53 

K 
34 

Odp 
43 

Zr 
54 

Int 
49 

SW 
63 

Ogd 
50 

A 
2 

Żyw 
17* 

S 
3 

Wt 
4 

Sz 
5* 

Mag 
0 

PO 
4 

PP 
0 
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Umiejętności: charakteryzacja, czytanie z warg, kuglarstwo (aktorstwo), otwieranie zamków, 
plotkowanie (+10), przekonywanie, sekretny język (złodziei), skradanie się, śledzenie, 
ukrywanie się, wiedza (Imperium+10, Kislev, Bretonia), znajomość języka 
(staroświatowy+10, kislevski, bretoński+10), zwinne palce (+10), opieka nad zwierzętami, 
jeździectwo, wycena, przeszukiwanie, rzemiosło (zielarstwo), spostrzegawczość, targowanie, 
rozbrajanie. 
Zdolności: broń specjalna (rzucana, parująca), bardzo szybki*, widzenie w ciemnościach, 
chodu!, twardziel*, bijatyka, szósty zmysł, intrygant, poliglota. 
Uzbrojenie: 6 noży do rzucania, pałka, miecz dobrej jakości (parujący), lewak dobrej jakości 
(+10 do rozbrajania) 
Wyposażenie: 4 porcje korzenia Ranalda (trzeźwości), 2 porcje zioła wzmacniającego trunek, 
buteleczka z oliwą, zapałki, 2 pochodnie, hubka i krzesiwo, mała flaszka z eliksirem 
uzdrawiania (2 porcje), sakwa (wewnątrz 28 zk). 

 

 
 
Skaza jest wysokim, żylastym 

mężczyzną. Ma czarne, krótko 
przystrzyżone włosy i stalowe, zimne oczy. 
Nosi równo przycięte wąsy okalające duże, 
wydęte w pogardliwym geście usta. 
Wygląda jak ktoś z wyższych sfer, ktoś 
przyzwyczajony do bycia lepszym od 

innych. Potrafi to maskować, ale uważny 
obserwator dostrzeże pogardliwy błysk 
w jego oku. Skaza jest jednym z lepszych 
skrytobójców w Imperium, ale ta gra zbyt 
go wciągnęła. Minął już punkt, w którym 
powinien się był wycofać. Stał się 
zuchwały, zaczął lekceważyć swoje ofiary. 
Jest bezwzględny i efektywny. Zawsze 
działa sam, nigdy nie odmawia zleconej 
pracy i nigdy się nie wycofuje, zanim nie 
wykona zadania - nawet jeśli 
zleceniodawca tego żąda. Ma silną, 
władczą osobowość. Jest piromanem 
i sadystą, a do tego cierpi na manię 
wyższości. Nie wie, co to współczucie 
i honor. Jego znakiem firmowym jest to, że 
zawsze podpala swoje ofiary, najchętniej 
żywcem. On nie gardzi życiem, on gardzi 
człowiekiem - każdym pojedynczym, 
żałosnym egzemplarzem. 

 
Meiner Brandt - urzędnik, 28 lat 
 
WW 
32 

US 
33 

K 
27 

Odp 
31 

Zr 
40 

Int 
50 

SW 
39 

Ogd 
36* 

A 
1 

Żyw 
14 

S 
2 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
2 

PP 
0 

 
Umiejętności: plotkowanie, powożenie, czytanie i pisanie, przeszukiwanie, 
spostrzegawczość, targowanie, wiedza (Imperium+10), wycena, znajomość języka 
(staroświatowy +10, klasyczny), dowodzenie, gadanina, nauka (historia). 
Zdolności: charyzmatyczny*, żyłka handlowa, etykieta, krasomówstwo, przemawianie, 
szósty zmysł, oburęczność. 
Wyposażenie: koń, siodło i uprząż, kij, kiepskie odzienie (prawie jak wór pokutny), sakiewka 
(2 zk i 15 szylingów), żelazne racje na tydzień, bukłak wody. 
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Meiner jest człowiekiem zniszczonym 
przez życie i to widać. Jest raczej nerwowy 
i przez większość czasu drży jak osika. Nie 
ma z niego pożytku w walce, ale jest 
bystry i energiczny. Dokładniejszy opis 
jego fizjonomii można znaleźć nieco 
wyżej.

 
 

Akt III - Mroczny zew 
 
Gdy Bohaterowie zbliżają się do Hulfbad, świat zdaje się zamierać. Las przerzedza się, 
ziemia robi się nieprzyjemnie grząska. Drzewa wokół miasta to głównie łyse konary, 
pojedyncze liście wydają się zgniłe i mają nienaturalny odcień. W powietrzu unosi się 
charakterystyczny, słodki zapach gnijących owoców. 
 
Wątek Meinera 
 
Meiner (jeśli podąża z BG i jeszcze żyje) zacznie dygotać i nie będzie chciał jechać dalej. 
Znów odzywa się tchórzowska strona jego natury. Przyciśnięty, zwierzy się Bohaterom, ze 
swoich grzechów, prosząc o łaskę. Od nich zależy co zrobią - czy pozwolą mu wrócić do 
Middenheim, zmuszą, żeby zmierzył się ze swoim strachem, czy wydadzą go mieszkańcom 
jako jeńca. Tu jego wątek można zamknąć - jeśli BG nie będą go chronić, prawdopodobnie 
rozgoryczeni mieszkańcy zlinczują go albo wpadnie w ręce kultystów. 
 

Hulfbad 
 
Miasto wydaje się być opuszczone. Jego mury porośnięte są dziwną naroślą, podobnie jak 
budynki za nimi. Okolica jest duszna i wilgotna, a to wrażenie potęguje się, gdy przekracza 
się miejską bramę. Rzadki bruk jest nieprzyjemnie śliski, zdaje się, że pokrywa go jakiś śluz. 
Panuje obrzydliwy smród, przy domach zalegają sterty nieczystości i fekaliów. Widoczność 
ogranicza cuchnący opar, który dobywa się z ziemi. Pierwszy spotkany człowiek, wydaje się 
być zjawą, jest tak chudy i zmarnowany. Ma na sobie mundur, zbroja wyraźnie na nim wisi. 
Wysuwa przed siebie włócznię i woła, bez przekonania: „W imieniu Elektora, stój, ktokolwiek 
idzie!” 
 
Miasteczko przetrwało inwazję. Po ucieczce rajców miejskich ludzie wpadli w panikę, 
pozbawieni większości koni nie widzieli nadziei na przetrwanie. Ale wojska Nurgla nadal nie 
atakowały. Część ludności nie wytrzymała presji i zdecydowała się uciec. Około 
osiemdziesiąt osób, głównie kobiet i dzieci, eskortowanych przez dziesięciu żołnierzy, 
schroniło się w lesie, by przeczekać spodziewany atak. Zgnilcy jakby na to czekali, gdy tylko 
uchodźcy zniknęli pomiędzy drzewami rzucili się na miasto i zalali je straszliwą masą 
plugawych wojowników i demonów. Mieszkańcy bronili się dzielnie, ale nie mieli żadnych 
szans. Wielu Nurglytów zginęło, bo ich planem nie było zniszczenie miasteczka. Chcieli je 
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zdobyć w całości, razem z jak największą ilością jeńców. I plan wykonali- prawie każdy 
mieszkaniec Hulfbad wpadł w ich ręce. 
 
Nurgle nie plądruje, nie morduje, nie gwałci. Nurgle zaraża. Aby choroba mogła trwać, musi 
trwać życie. Ocalałych ludzi wprowadzono do jamy obok kanałów, którą straszliwy demon- 
Plwoczerw kopał przez cały poprzedni dzień. Tam rzucono ich na stos, jednego po drugim, 
związanych, rannych, bezradnych. Żołnierzy, kapłanów, kobiety, dzieci. Podczas trwającego 
długie godziny rytuału, słychać było wrzaski przerażenia, błagania o litość, modlitwy i płacz. 
A potem tylko straszliwy, przeciągły jęk. Tak narodził się Wielociał. 
 
Wielociał (jeśli wolisz Jednociał) w gruncie rzeczy nie jest istotą. Jest chorobą. Ludzie, na 
wskutek straszliwego rytuału, połączyli się ze sobą w jedną masę, zachowując fragmenty 
własnej świadomości. Ci, którzy stali się jego częścią, bardzo szybko stracili rozum, bo nie 
sposób myśleć jedno-wielomyślnie. Im więcej ludzi ma w sobie Wielociał, tym jest bardziej 
bezładny i pogrążony w Chaosie. Obecnie składa się z kilkuset osób, mieszkańców Hulfbad. 
 
Wielociał jest potwornie wielki, dlatego zamieszkał stworzoną przez złowrogiego 
Plwoczerwia jamę, która łączy się z podmiejskimi kanałami (mapka nr 6). Nie będzie łatwo 
tego dociec, ale ostatecznie to właśnie do niego tak bardzo pragnie dotrzeć Ermintrude. Jego 
częścią jest bowiem Gerhard Loeffren (służył pod Jegermeisterem), kochanek szlachcianki, 
który nadal - w jakimś szalonym sensie - kocha ją i wzywa. 
 
Trudno powiedzieć jaka jest prawda - czy rzeczywiście Shallya wezwała tu swoją akolitkę, 
czy uczyniła to straszliwa tęsknota? A może miała na to wpływ wszechobecna ręka Chaosu? 
Może wszystko po trochu, a może ślepy traf. Faktem jest, że Bohaterowie są w samym środku 
tego zamieszania i będą musieli zaradzić zaistniałej sytuacji. 
 
Hulfbad (mapka nr 5) zamieszkuje teraz około 25 kobiet, 40 dzieci i 15 mężczyzn (w tym 10 
żołnierzy). Kilka osób zginęło w lesie, większość starców zmogła choroba. Prawie żadne 
z dzieci nie ma więcej niż 10 lat (starsze brały udział w obronie miasta). Wszyscy mieszkańcy 
za wyjątkiem Niziołka (patrz dalej) mają niezdrowy, szary kolor skóry, są wyniszczeni 
i schorowani. 
 

Ważniejsze miejsca 
 
1. Ratusz - ładny, piętrowy budynek z czerwonej cegły, wyróżniający się korzystnie na tle 

brudnego miasteczka. Naprzeciw wejścia stoi pomnik Sigmara, otoczony okrągłą ławką. 
Na głowie założyciela Imperium rośnie nieprzyjemnie wyglądająca narośl w kształcie 
dwóch prostych rogów. Można ją strącić albo zdjąć (ryzykując test choroby – nieudany 
oznacza zapadnięcie na Zew), ale następnego dnia, o świcie, znów się tam pojawi. 
W ratuszu mieszka Faldwise Wilczomlecz, niziołek-szczurołap, który zaopiekował się 
budynkiem i zamieszkał w nim, zmieniając jego funkcję na stołówkę (do czasu powrotu 
prawowitych władz, jak sam zaznacza). 
 

2. Świątyńka Shallyi - budynek jest obrzydliwie sprofanowany. Ściany są szczelnie pokryte 
obrzydliwą mazią, która po bliższych oględzinach okazuje się być wilgotnym kałem. 
Każdy, kto przebywa w tym miejscu musi wykonać test choroby albo zwymiotuje i będzie 
musiał wyjść zaczerpnąć powietrza. Nie ma tu żadnych przedstawień bogini, jedynie 
schematycznie wykonany, kamienny gołąb zawieszony pod suficie (jakieś 3 metry). Jeden 
z Bohaterów stwierdzi, że jest to dokładnie ten sam symbol, który powtarzał się w jego 
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snach. Po bliższym zbadaniu okazuje się, że gołąb pełni funkcję świecznika. Pod 
niedopalonym kawałkiem łoju leży kawałek pergaminu. Jest to zwój leczenia choroby. 
Bardzo ważna broń w rękach Bohaterów. 

 
3. Świątynia Ulryka - ten budynek porasta dziwna, spękana skorupa, szczególnie 

w wyższych partiach, przez co całość sprawia wrażenie ogromnego grzyba. Stacjonuje tu 
mały (10 osób), wyczerpany oddział żołnierzy. Wybrali tę świątynię, gdyż większość 
z nich właśnie temu bogowi oddaje największą cześć. Starają się utrzymywać przy życiu 
święty ogień, ale porastająca budynek kopuła prawie nie przepuszcza dymu. Dowodzi 
nimi szeregowiec, Bart Kuft. 

 
4. Świątynia Sigmara - świątynia Sigmara leży w gruzach. Nikt nie wie dlaczego tak się 

stało, ale mieszkańcy opowiadają sobie, że bóg, chcąc ją uratować przed splugawieniem 
zniszczył ją mocą pioruna. Dokładne zbadanie ruin pozwala stwierdzić (po udanym, 
Wymagającym teście Inteligencji), że ktoś raczej wysadził się wewnątrz za pomocą sporej 
ilości prochu strzelniczego. Kapłan, nie chcąc, by ukryci w świątyni ludzie wpadli w ręce 
Nurglytów, wysadził siebie i święty przybytek w powietrze. 

 
5. Cmentarz - położony za świątynią Shallyi, tuż obok miejskich murów, jest dosyć mały 

i nie ma w nim zbyt wielu nowych grobów. Nikt nie wie co stało się z mieszkańcami, ale 
nie znaleziono żadnych ciał. Niektórych może zdziwić, że Nurglyci nie sprofanowali 
mogił. To tu trafiają ludzie, gdy choroba całkiem ich rozłoży i stąd są wchłaniani do 
Wielociału, który odkopuje ich od spodu i wciela w swój straszny organizm. Przy 
cmentarzu, ale po wewnętrznej stronie murów, mieszka starowinka: Greta Kuchtflat, która 
pełni obowiązki grabarza, za swojego zmarłego lata temu męża. Starowinka wie, że coś 
odkopuje groby, ale podejrzewa raczej dzikie stwory z lasów, albo wygłodniałych ludzi. 

 
6. Kanały - tunele pod miastem są brudne i nieprawdopodobnie wręcz cuchną. Każdy, kto 

tylko pomyśli o zejściu do nich, musi wykonać test Siły Woli albo nie będzie w stanie się 
do tego zmusić. Po zejściu na dół łzawią oczy, a organizm wykonuje mimo woli 
ustawiczne spazmy, gotów w każdej chwili wyrzucić całą zawartość żołądka, dolewając 
jeszcze swoją część do rozlewającej się wokół, obrzydliwej breji. BG ma przez kwadrans 
wszystkie cechy obniżone o połowę. Po upływie tego czasu może przywyknąć, jeśli 
wykona się udany test Siły Woli i Odporności. Jeżeli żaden test nie jest udany, gehenna 
trwa kolejne 12 minut. Jeśli uda się jeden - cechy zostają obniżone jedynie o –10. Bohater 
nie musi powtarzać obydwu testów - tylko ten nieudany. Jeśli ostatecznie oba zakończą 
się sukcesem, BG odzyskuje pełne wartości współczynników. Prędzej czy później, 
Bohaterowie będą musieli przemóc wstręt i zejść do kanałów, aby zmierzyć się z tym, co 
nieuniknione, chyba że uciekną. 

 
7. Dom golibrody - jedno z parterowych domostw, brudne i obskurne, tak na zewnątrz, jak 

i wewnątrz. Spotykają się tutaj pseudowyznawcy Nurgla, czyli banda szalonych 
desperatów-kolaborantów pod przywództwem Helmuta Zielke (czyt. „zilke”). 
Przechodząc w pobliżu, Bohater posiadający czuły słuch może usłyszeć coś, jakby głos 
dobywający się z wnętrza beczki. Potem jednak odgłos nie powtórzy się, a jeśli heros 
będzie się kręcił wokół domu, wyda na siebie wyrok śmierci - Helmut wyznaczy go jako 
kolejną „rytualną ofiarę” (poczeka aż BG będzie sam i spróbuje go porwać). 

 
8. Arsenał - to jedno z bardziej zniszczonych miejsc w Hulfbadzie. Jest piętrowy, ale 

podczas walk, pękła główna kolumna, przez co budynek zawalił się do wewnątrz jak 
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domek z kart. Dociekliwi BG mogą tu dokonać ważnego odkrycia. Parter jest całkiem 
zniszczony, ale jeśli ktoś wespnie się na piętro (łatwa wspinaczka) i wykona Wymagający 
test przeszukiwania, znajdzie pod gruzem małą, uszkodzoną armatę, beczkę prochu i kule. 
Może to być ważne odkrycie, jeśli BG będą chcieli wysadzić coś w powietrze… 

 
Problemy Hulfbadu 

 
• Znikający ludzie. Właściwie nikogo to nie dziwi, co nie znaczy, że nie martwi. 

W końcu dopiero co odeszły stąd oddziały Chaosu. Ludzie czują się niepewnie, ale nie 
mają gdzie szukać pomocy. W tajemniczych okolicznościach zniknęło już kilka osób. 
Ofiarami są głównie słabe kobiety i samotnicy, choć nie jest to regułą. Jednej nocy 
z domu zniknęła cała trzyosobowa rodzina (Fieldelhof). Właściwie ten problem łączy 
się po trosze z każdym z poniżej opisanych, ale ludzie, a przez nich BG, będą go 
początkowo postrzegali jako całość. 

 
• Szalona sekta. Sekta „Bractwo Oślizłości”, jak sama nazwa wskazuje, nie składa się 

z prawdziwych wyznawców Nurgla. Jej członkami są ludzie o spaczonych umysłach, 
zrozpaczeni beznadzieją i wojną. Zwracają się do Pana Zarazy, bo rzeczywistość, którą 
znają jest zgniła i to on, jako jedyny, zdaje się mieć tu władzę. Stoją za porwaniem 
rodziny Fieldelhofów. Porwani służą im w tych trudnych czasach za „rytualne ofiary”, 
a bardziej dosłownie – za pożywienie. „Największym Bratem” jest Helmut Zielke - i to 
w jego domu mają miejsce zgromadzenia. W piwnicy trzyma Etheldredę i kilkuletnią 
Pergundę. Ich ojciec i mąż, Rolf Fieldelhof już prawie się „zużył”, więc „Największy 
Brat” szykuje się do kolejnego „rytuału”. Do sekty, poza Helmutem, należą jeszcze trzy 
kobiety i jeden mężczyzna z wioski. 

 
• Banda Nurglytów. W pobliżu miasteczka, w dawnym obozie jego armii, mieści się 

świątynia Nurgla. Jej kapłan ma za zadanie nadzorować rozród Wielociału i strzec 
okolicy. Sam mógłby mieć z tym problemy, dlatego strzeże go pięciu siewców zarazy: 
Wyprysk Psidech, Dżuman Zwiędluch, Krostun Czarny, Wrzodopój Obmierzły 
i Uryniak Kałopust. Jest to dzika banda, nad którą trudno zapanować. Niektórzy jej 
członkowie wyrywają się do miasteczka, by tam chwytać ludzi - do jedzenia i zabawy 
(Uryniak jest dzieckiem). Zdarzyło się to dwukrotnie do tej pory. Z Hulfbadu porwali 
kobietę i dziecko. Łapią pojedynczych ludzi, nadbiegają po dwóch, trzech i wracają, 
zanim ktokolwiek zauważy, co się dzieje. Jeśli zobaczą BG i uznają ich za zagrożenie 
dla Wielociału, spróbują wyciągnąć ich z miasteczka do Zgniłej Polany i tam, w pięciu, 
zabić herosów (Dżuman jest za stary, żeby odchodzić od świątyni). 

 
• Głód. W Hulfbad zaczyna brakować jedzenia. Zapasy, które były w miasteczku, po 

odejściu Nurglytów praktycznie nie nadają się do spożycia. Także plony są skażone 
i karłowate. W lasach nie ma zwierząt, a teraz kończą się nawet szczury, o które coraz 
trudniej w kanałach. Zdobywaniem tego wyjątkowego rarytasu zajmuje się Faldwise 
Wilczomlecz. Serwuje je ludziom (za darmo) w ratuszowej „stołówce”, znakomicie 
przygotowane i podane. Wcześniej chwytał je w domach i na miejskich ulicach, teraz 
zaczyna ich brakować nawet w kanałach, które niziołek musi penetrować coraz 
głębiej… A przy okazji, czy Bohaterowie dobrze pilnują koni? 

 
• Zaraza. Choroba, którą roznoszą bakterie Nurgla jest wszechobecna. Cierpi na nią 

praktycznie każdy (poza niziołkiem) mieszkaniec Hulfbad. Choroba nazywa się Zew. 
Powoli uśmierca umysł i ciało zarażonego. Fizycznie objawia się to tym, że skóra 
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sinieje z każdym dniem bardziej, chory gorączkuje i majaczy, podczas snu wzywając 
imiona bliskich mu ludzi, którzy zniknęli po oblężeniu. W końcu zapada w letarg. 
Ustają podstawowe funkcje życiowe, a jeśli badający ciało nie jest medykiem, jest 
pewien, że taki człowiek nie żyje. Ofiar Zewu (ludzie nazywają tę chorobę po prostu 
„siną zarazą”) było do tej pory sześć. Wszystkie zostały zakopane na cmentarzu, 
żywcem. Stamtąd wziął je Wielociał i włączył w swój organizm. 

 
• Wielociał. Ukryty w kanałach potwór to niebezpieczeństwo, o którym nikt nie ma 

pojęcia. Trudno sprecyzować jaki szalony plan stoi za stworzeniem takiej istoty. 
Prawdopodobnie Nurgle przewiduje, że ludzie, prędzej czy później, będą chcieli znów 
zasiedlić te tereny. Dlatego pozwolił czmychnąć uchodźcom - nawet na tak słabym 
fundamencie łatwiej będzie o odbudowę niż na zgliszczach spalonych domów, gdzie nie 
ma ocalałych. Wielociał musi się rozrastać, by żyć, jest to jego jedyny cel i pragnienie. 
Stwór działa w sposób niezaplanowany i chaotyczny, jest bowiem istotą Chaosu, 
esencją ducha swego pana. Być może jest źródłem mocy albo pomnikiem, a może 
przestrogą. Niech Bohaterowie sami to ocenią. 

 
Herosi będą mieć pełne ręce robot y- mogą oczywiście nie chcieć zajmować się większością 
spraw, jeśli nie są „społecznikami”. Niestety, większość problemów miasteczka dopadnie ich, 
nawet jeśli sobie tego nie życzą. Co istotne, sama Ermintrude nie będzie do końca wiedziała 
co robić. Pełna obaw, by Bohaterowie teraz jej nie opuścili, będzie czekać na wizję od 
Shallyi, ale ta nie pojawi się. 

 
Zew 
Zew to choroba, której z łatwością można się nabawić w okolicy. Każdy Bohater musi 
codziennie wykonywać test choroby (jeśli jest odporny na Chaos jest zwolniony z tego 
obowiązku). Niepowodzenie oznacza zapadnięcie na siną zarazę. Choroba jest nieodwracalna, 
dopóki zarażony nie przejdzie całego stadium (można się jej jednak pozbyć za pomocą 
magii). Bohater nadal wykonuje codziennie test choroby, a za każdą porażkę traci 5 punktów 
z każdej z cech procentowych. Gdy któraś sięgnie 0, heros zapada w letarg. Letarg trwa 10-
Wt dni, podczas których BG wygląda jak trup. Po tym okresie, jeśli nikt go nie zakopie, budzi 
się z połową cech i odzyskuje normalny stan w tempie 5 punktów cech dziennie, aż do 
kompletnego wyzdrowienia. I tyle, po chorobie nie ma śladu. Istnieje jednak wielkie 
prawdopodobieństwo, że gracze nie będą stać bezczynnie i patrzeć jak ich postacie umierają. 
Być może nawet BG wykorzystają pergamin leczenia choroby znaleziony w kapliczce 
Shallyi, aby jej zapobiec. Nie powstrzymuj ich przed tym, nawet jeśli przez to nie będą 
w stanie spełnić celu przygody. Takie jest RPG. 

 
Pergamin lecznia choroby 
Pergamin jest bardzo ważnym elementem, dlatego jest dość istotne, by Bohaterowie go 
znaleźli. Nie jest to jednak konieczne. Istnieje ogromna szansa, że nawet mając go w ręku, 
wykorzystają go niezgodnie z założeniami scenariusza, ale przecież mają wolną wolę - 
inaczej skąd czerpaliby satysfakcję, jeśli zrobią wszystko jak trzeba? Sprawa jest znacznie 
mniej skomplikowana, jeśli sami mają taki pergamin albo czarodzieja (kapłana Shallyi?) 
w drużynie. 
 
Pergamin jest stary i wydaje się zwyczajny, żadnych lśniących, runicznych znaków. Całość 
napisana w języku klasycznym. Prawdopodobnie żaden z BG nie ma nawet odpowiedniej 
umiejętności, aby przeczytać pismo (znajomość języka klasyczny). Dlatego mogą wykorzystać 
Ermintrude, aby go użyła lub po prostu… poprosić ją o jego skopiowanie w języku 
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staroświatowym! Tak się bowiem składa, że w obecnych warunkach każdy kto walczy 
z Wielociałem i ma szansę go zniszczyć, ma wsparcie od Bogini Miłosierdzia. Czar może 
więc rzucić nawet „skrytobójca na urlopie”, jeśli taki jest w drużynie. Oczywiście 
skopiowanie pergaminu to nie taka prosta sprawa i Ermintrude będzie w stanie wykonać 
najwyżej dwie kopie i to tylko, jeśli Bohaterowie zdobędą dla niej przybory do pisania 
(można je znaleźć w ratuszu). Pergamin (V pomoc do gry): 

 
„Głos mej Pani pot z twej skroni, 

Niczym lekki wiatr odgoni. 
Musną cię Jej usta święte, 
Rzeczy poznasz niepojęte 

Sen niech cię nie morzy szary 
Siłę weź z gorącej wiary. 

Zaduś w sobie Nurgla ziarno, 
Niech zło zemrze śmiercią marną. 

 
Precz chorobo, przykra zmoro! 

Odejdź, zostaw duszę chorą! 
Pierzchnij, pozwól kochać, być, 

Niech nie pęka życia nić.” 
 

Pamiętaj, że jeśli Bohaterowie nie potrafią czytać w języku klasycznym i nie skopiują 
pergaminu, nie otrzymają tej pomocy do gry, a zaklęcie będzie musiała rzucić Ermintrude. 
Zwróć też uwagę, że Meiner zna język klasyczny. Jeśli nadal jest żywy i przebywa 
w miasteczku, to on może przeczytać lub przepisać pergamin. 
 
Dlaczego pergamin jest tak ważny? Jak wspomniałem wcześniej, Wielociał w gruncie rzeczy 
nie jest istotą - jest chorobą. W walce wręcz jest niemal nie do pokonania, ale jeśli 
wykorzysta się przeciw niemu pergamin leczenia choroby, zaczyna bryzgać obrzydliwą breją 
i rozpadać się na setki części. Staje się wielką stertą martwych i umierających, szalonych 
ludzi. W ten sposób BG mogą chociaż uratować ich dusze i Hulfbad. I może coś więcej. 
 
Istotne pergamin (zapisany w języku w klasycznym, czy też kopia) może zostać użyty tylko 
raz, potem wyzwolona z niego moc Eteru zamienia papier w pył. Ważne, żeby Bohaterowie 
mieli tę wiedzę (jeśli gracze jej nie mają, powiedz im). Taka już natura magicznych mocy. 
 
Jeżeli chcesz udramatyzować końcową scenę, możesz uznać, że czytający zaklęcie musi to 
zrobić bez zająknięcia - inaczej czar nie zadziała. Policz czas, jaki zajmie graczowi bezbłędne 
przeczytanie notki - będzie to czas, w jakim zrobi to jego bohater (1 runda to 10 sekund). Jeśli 
wolisz mechaniczne rozwiązanie, wykonaj Problematyczny (ciemność, stres) test umiejętność 
czytania i pisania. BG musi go powtarzać aż do momentu, kiedy osiągnie sukces! 
 
Jak zasugerować BG właściwe wykorzystanie pergaminu? Bohater (najlepiej ten, który już 
raz miał wizję) ma sen. Trzyma w ręku świetlisty miecz i mierzy się ze straszliwym 
potworem. Nie potrafi spojrzeć mu w oczy, ale wie, że stwór jest niesamowity i potężny. 
Walczy z nim długo i zaciekle, aż wreszcie zadaje mu śmiertelny cios, rozcinając go wpół, jak 
kurtynę mroku. Uwolniona światłość zalewa jego i wszystko wokół. Bohater budzi się, słońce 
świeci w jego twarz, jest spocony i zmęczony, jakby rzeczywiście toczył w nocy walkę. 
W ręku, zamiast miecza, trzyma kurczowo zwinięty pergamin leczenia choroby (nawet jeśli 
ktoś inny miał go w plecaku, np. Ermintrude). 
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Świątynia Nurgla 
 

Mieści się w lesie, jakiś kilometr od Hulfbadu. Można tam łatwo trafić, przeszukując okolicę 
lub ścigając jednego z siewców zarazy, po jego wypadzie do miasteczka. Miejsce to nazywa 
się Zgniłą Polaną, bo nieczystości spływające z armii Nurgla, która tu stacjonowała, uczyniły 
ziemię śliską, grząską i porowatą. Glebę pokrywa warstwa przezroczystego, cuchnącego 
śluzu, który od czasu do czasu wybija gdzieś z jej wnętrza jak mały, ociężały gejzer. Bieg jest 
w tym miejscu na tyle utrudniony, że trzeba wykonywać co rundę test Zręczności, aby się nie 
przewrócić. Jeśli Bohaterowie tu trafili, zapewne zechcą wejść do świątyni. Aby choćby się 
do niej zbliżyć, trzeba pokonać pięciu siewców zarazy, którzy mają za zadanie strzec tego 
miejsca.  
 
Z zewnątrz budynek (mapka nr 7) zdaje się być żywym, rogowatym bąblem. Pulsuje lekko, 
chorobliwie. Odrażająco cuchnie, mieszaniną fekaliów i przypalonych wrzodów. Otoczony 
jest niezdrowym, fioletowo-zielonym światłem. Gdy Bohaterowie zbliżają się, nadyma się 
nieco, ciężko, z wysiłkiem, ale zamiast pęknąć, po chwili wraca do swojego pierwotnego 
rozmiaru. 
 
1. Sala główna. We wnętrzu rozciągnięte jest wiele groteskowych gobelinów, zrobionych 
z ludzkich skór pokrytych najstraszniejszymi wypryskami. Ściany pod nimi zdają się 
poruszać i pulsować, a nawet zmieniać barwę. Obrzydliwie, grube żyły drgają lekko, podczas 
gdy cały bąbel zdaje się tętnić nienaturalnym, chorym życiem. Na środku, po przeciwległej 
stronie, stoi dobrze wykonany, straszny posąg Nurgla, wokół którego kłębią się muchy. 
Powiedz Bohaterom, że nie chcieliby wiedzieć, z czego jest zrobiony. Herosi, przekraczając 
próg tego przybytku, muszą wykonać test choroby z dodatnim modyfikatorem +10 (łaska 
Shallyi). Jeśli się on powiedzie - nic się nie dzieje. Jeśli nie powiedzie o więcej niż 30, dany 
heros za kilka dni odkryje, że zapadł na najstraszliwszą chorobę w Imperium - zgniliznę 
Nurgla! Jeśli test będzie nieudany, ale nie tak fatalnie, wylosuj dla Bohatera jedną 
z poniższych przypadłości (lub wybierz, jeśli wolisz): 

1-2: Chroniczny katar (k5 dni). 
3-4: Gorączka śmierdzących stóp. 
5: Zapalenie płuc (2k10 dni). 
6: Krwawa biegunka. 
7: Robaczywy koklusz. 
8: Smrodliwe wiatry. 
9: Szkorbutowy obłęd. 
10: Świerzb. 

Pierwsze objawy nowo nabytych chorób pojawiają się po kilku godzinach po wyjściu ze 
świątyni. 
 
2. Zbrojownia. Pomieszczenie jest zawalone egzemplarzami dziwnie wykonanej broni. Na 
ostrzach i rękojeściach widnieje wiele dziwacznych wzorów i napisów w plugawym języku. 
Jest tu olbrzymi stojak, na który nałożona jest wielka płytowa zbroja Chaosu (bez dolnej 
części), dwie włócznie, topór (magiczny) i trzy miecze (w tym jeden magiczny), zębate zębate 
noże, sztylet, kołczan strzał i bełtów (magicznych). Magia zawarta w przedmiotach jest silna 
i zazwyczaj ma związek z gniciem lub odpadaniem trafionych części ciała wroga. Niestety, 
w przypadku nie-niziołka przeszkodą może być to, że samo noszenie takich artefaktów ma 
wielką szansę spowodować mutację lub zgniliznę Nurgla. 
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3. Pokój kapłana. Pomieszczenie pełne jest cuchnącego, zielonego gazu. Unosi się on 
z przeżartego zgnilizną, wręcz roztopionego ciała. Gdy BG wchodzą, porusza się ono 
spazmatycznie, by po chwili znów znieruchomieć. Jest to najwyższy kapłan tego przybytku. 
Fizycznie jest kompletnie bezbronny, ale rozmowa z nim niesie psychiczne ryzyko. W każdej 
rundzie należy wykonać przeciwstawny test Siły Woli (jego wynosi 55). W przypadku 
zwycięstwa, można się czegoś od niego dowiedzieć, zaś w przypadku przegranej z rozmowy 
nic nie wyniknie. Jeśli do tego ciekawskiemu BG nie wyszedł test, zyskuje 1 Punkt Obłędu. 
Jest też inny sposób, aby zmusić „człowieka-sadzawkę” do mówienia - można użyć na niego 
pergaminu leczenia choroby. Wtedy kapłan zmienia się w bezbronnego, złorzeczącego, 
nagiego starucha. Traci całą moc i łatwo go przekonać, aby odpowiedział na wszystkie 
pytania. Jest tylko jeden problem - jeżeli to był jedyny pergamin, Bohaterowie i tak są w lesie. 
Kapłan wie o wszystkim co dzieje się w okolicy i jest w stanie odpowiedzieć praktycznie na 
każde pytanie Bohaterów. Oczywiście nie wszystko naraz. Każde pytanie trzeba okupić 
ciężką psychiczną walką (chyba, że uleczyli go za pomocą pergaminu). Kapłana w formie 
„półpłynnej” stosunkowo trudno jest zabić bronią, ale da się go podpalić. Spalenie jego i całej 
świątyni obniża cechy Wielociału: -10 do WW, Int i SW, oraz –50 do Żw. Spopielenie 
przybytku nie należy do zadań prostych, ale jest możliwe, szczególnie jeśli BG mają proch 
lub olej. W takim przypadku, przy akompaniamencie syków i duszącym zapachu wędzonego, 
starego mięsa, wrzód wreszcie pęka pod wpływem gorąca. Całość dogorywa jeszcze przez 
kilka godzin, a gleba wokół wysusza się i pęcznieje. Świątynia jest zniszczona. 

 
Scena finałowa 

 
Jeśli Bohaterowie będą mieli problemy ze zlokalizowaniem Wielociału, jest kilka sposobów, 
aby im to ułatwić. 

• Ostatnio ktoś widział jak Faldwise schodził do kanałów w poszukiwaniu nowej 
porcji jedzenia i nie wrócił. 

• Ermintrude nagle wstaje w nocy i w mistycznym uniesieniu rusza do kanałów 
aby, jak jej się zdaje, wypełnić wolę bogini. Opcjonalnie, może po prostu 
usłyszeć wołania kochanka, rozpoznać go po głosie i tak ruszyć do kanałów. 

• Akurat ktoś „umrze” na siną zarazę i babka cmentarna poprosi BG o 
popilnowanie świeżych grobów. 

• Podczas odpytywania kapłana wymsknie mu się sugestia na temat stwora. 
Najlepiej jednak, aby ta scena była odsunięta w czasie tak, aby Bohaterowie mogli trochę się 
„pobawić” i rozwinąć inne wątki (których nie ma przecież aż tak wiele). 
 
Miłość ci wszystko wyb(p)aczy 
Ermintrude, która dzielnie towarzyszy Bohaterom nawet w kanałach, gdy zobaczy Wielociał, 
będzie całkiem skołowana. Wszyscy słyszą jak jakiś męski głos z jego wnętrza wzywa ją 
i nawołuje po imieniu… Wykonaj test Siły Woli Ermintrude. Jeśli będzie udany, otrzymuje 
k5 PO, w przypadku niepowodzenia ta liczba to k10. Jeśli dziewczyna oszaleje (zwróć uwagę, 
że ma już na koncie 3 PO), ruszy w kierunku stwora, aby się z nim połączyć. BG, jeśli 
zorientują się o co chodzi i sami nie będą sparaliżowani strachem, mogą interweniować 
(pochwycić ją lub najlepiej ogłuszyć). Jeśli uda jej się dotrzeć do Wielociału, wyciągną się po 
nią dziesiątki rąk i dziewczyna wniknie w niego z przykrym odgłosem pękających stawów 
i kości. Obecność rozkochanej akolitki Shallyi tak zainspiruje stwora, że jego WW, K i Zr 
zwiększą się o 10, a Żyw aż o 50! Przed takim losem nie chroni jej Punkt Przeznaczenia. Jej 
oszalały umysł chce być z Gerhardem, nawet w takiej formie. 
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Taki obrót sprawy w przypadku mniej zapobiegliwej drużyny (akolitka miała pergamin 
z zaklęciem) może pogrzebać szanse na zakończenie przygody spektakularnym sukcesem. 
Ale czy wszystkie muszą się tak kończyć? Możesz uznać, że mało mobilny stwór może zostać 
wysadzony (beczka prochu zadaje mu 2k100 punktów obrażeń, więc będzie co dobijać) albo 
spalony, ale powiedzmy sobie szczerze - wtedy non omnis moriar. Spektakularne to może 
i będzie, ale kilka dni później wszystko zacznie się od początku. Ale co z oczu, to z serca, 
czyż nie? 
 
Istnieje szansa, że podczas tych zmagań, któryś z Bohaterów popadnie w obłęd. Polecałbym 
w takim wypadku, zamiast rzutu na chorobę psychiczną, uznać, że zostaje opętany przez 
demona Nurgla. 
 
Za tę część przygody proponuję przyznać od 100 do 200 PD. Było tu dużo miejsca na 
odgrywanie postaci, dobre pomysły i wykorzystywanie umiejętności. Dodatkowo, jeśli BG 
rzeczywiście uleczyli

 

 Wielociał, proponuję dać każdemu z nich po 1 Punkcie Przeznaczenia 
i błogosławieństwo Shallyi. Zasłużyli sobie! Błogosławieństwo Pani Miłosierdzia zdejmuje 
wszystkie choroby z Bohaterów i pozwala w danym momencie wykupić jedną ze zdolności: 
odporność na choroby, odporność na trucizny lub odporność psychiczną za 80 Punktów 
Doświadczenia. 

Wystąpili 
 

Wielociał - istota Nurgla 
 
WW 
33 

US 
15 

K 
34 

Odp 
32 

Zr 
26 

Int 
25 

SW 
30 

Ogd 
2 

A 
4 

Żyw 
200 

S 
3 

Wt 
3 

Sz 
1 

Mag 
0 

PO 
120 

PP 
0 

 
Umiejętności: tropienie (+10), spostrzegawczość (+20), sztuka przetrwania, ukrywanie się, 
mocna głowa, pływanie. 
Zdolności: bystry wzrok, widzenie w ciemnościach, człowiek-guma, czuły słuch, grotołaz, 
nieustraszony, oburęczność, odporność na magię, odporność na trucizny, odwaga, wyczucie 
kierunku, wyostrzone zmysły. 

• Przerażanie - każdy kto zobaczy Wielociał musi wykonać test SW (odwaga +10). 
Jeśli test jest: 

Zasady specjalne: 

 Nieudany o więcej niż 10 - postać ulega grozie i w dalszych rundach wykonuje 
normalne testy grozy. 

 Nieudany o mniej niż 10 - postać ulega strachowi i w dalszych rundach 
wykonuje już normalne testy SW żeby go przełamać. 

 Udany o mniej niż 10 - postać wymiotuje przez pełną rundę, po której może 
podjąć normalne działania. 

 Udany o więcej niż 10 - postać może działać normalnie od razu. 
• Różnorodne ataki - Wielociał atakuje czterokrotnie. Można losować rodzaje ataku 

albo dla ułatwienia przyjąć, że są to, po kolei: 
 1 Atak - Pochwycenie. Ten atak nie zadaje obrażeń, nie można więc go 

sparować, ale można uniknąć. Jeśli pochwycenie uda się, wszystkie następne 
ataki na tę postać, zadawane są z modyfikatorem +20. Chwycony może co 
rundę wykonywać przeciwstawny test Krzepy, by się wyrwać, ale każda 
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porażka zwiększa Krzepę stwora o +20 (dodatkowe ręce chwytają ofiarę). Jeśli 
Krzepa Wielociału osiągnie w ten sposób 100 lub więcej, postać zostaje 
wciągnięta do środka stwora i jest unieruchomiona do końca walki, tracąc 1 
punkt Żyw na rundę. Jedynym ratunkiem jest wyrwanie biedaka, co jest 
możliwe poprzez zadanie Wielociałowi w jednej rundzie 20 punktów obrażeń 
i wyciągnięciu ofiary (test łącznej liczby punktów Krzepy ciągnących osób 
przeciwko 60 punktom Krzepy potwora). Postać wciągnięta do wnętrza 
potwora musi wykonać udany test Siły Woli albo otrzymuje 1 Punkt Obłędu. 

 2 Atak - Pięść. Można go unikać i parować z dodatnim modyfikatorem +10. 
Zadaje obrażenia równe S-4. 

 3 Atak - Broń improwizowana. Można go unikać i parować. Zadaje obrażenia 
z S-2. 

 4 Atak - Broń ręczna. Standardowy atak z pełną wartością S. 
 
Wielociał. Biologiczny koszmar. Połączone ze sobą śliniące się twarze, macające drogę ręce, 
podkurczone nogi, obsceniczne genitalia, wybałuszone oczy, powykręcane żebra… Wszystko 
to mokre od potu i najbardziej smrodliwych wydzielin, grzęznące we własnych odchodach, 
jęczące i stękające z każdym krokiem. Bicie jego serc to rytm szaleństwa, odgłos oddechu to 
pieśń Chaosu. Niepojęte, straszliwe okaleczenie. Ślepo głodne, dziecięco radosne, po ludzku 
nieszczęśliwe. Obrzydlistwo. 

 
Wyprysk Psidech - siewca zarazy I 
 
WW 
39 

US 
36 

K 
41 

Odp 
27 

Zr 
56 

Int 
28 

SW 
27 

Ogd 
10 

A 
2 

Żyw 
13 

S 
4 

Wt 
2 

Sz 
5 

Mag 
0 

PO 
7 

PP 
0 

 

• Posiada umiejętność uniki i zdolność oburęczność, 
Zasady specjalne: 

• Dziwne ukształtowanie jego kończyn sprawia, że trudniej przewidzieć skąd zada cios. 
Przeciwnicy mają modyfikator –10 do parowania i uników przeciw jego uderzeniom. 

Uzbrojenie: dwa długie noże (S-1). 
 
Jego członki są nienaturalnie powykręcane, ale porusza się z niezwykłą sprawnością. Całe 
ciało pokrywają zielone wrzody i krosty. 
 
Dżuman Zwiędluch - siewca zarazy II 

 
WW 
26 

US 
21 

K 
28 

Odp 
26 

Zr 
27 

Int 
61 

SW 
56 

Ogd 
12 

A 
1 

Żyw 
9 

S 
2 

Wt 
2 

Sz 
2 

Mag 
2 

PO 
9 

PP 
0 

 

• Potrafi rzucać czary z dziedziny Nurgla (zaimprowizuj, powinny być cuchnące 
i groźne, ale niezbyt śmiercionośne, np: rój much [7] - efekt jak u Uryniaka (patrz 
niżej); wymiot [9] - efekt jak u Wrzodopoja (patrz niżej); duszący kaszel [11] - test SW 
ofiary lub niemożność podjęcia akcji, aż do udanego rzutu; gnicie [16] - test SW 

Zasady specjalne: 
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ofiary, nieudany oznacza, że postać zaczyna tracić 1 punkt z każdej cechy procentowej 
na rundę, aż do śmierci Dżumana lub własnej (odzyskiwanie: 1 punkt na dzień). 

• Jest otoczony specjalną łaską swego pana, dzięki czemu może powtórzyć każdy 
nieudany test parowania. 

Uzbrojenie: sztylet i tarcza. 
 
Spod zaropiałych powiek spogląda poprzez małą szparkę mądre oko starca, przepełnione 
jednak chorą nienawiścią. Nie ma zębów, paznokci ani włosów. 

 
Krostun Czarny - siewca zarazy III 
 
WW 
41 

US 
33 

K 
32 

Odp 
32 

Zr 
35 

Int 
41 

SW 
39 

Ogd 
15 

A 
1 

Żyw 
14 

S 
3 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
10 

PP 
0 

 

• Jeśli jego trafienie zada obrażenia, to istnieje szansa (procentowa, równa liczbie 
zadanych obrażeń x 5) na spowodowanie Czarnej Ospy (dozwolony jest obronny test 
Odp ofiary). 

Zasady specjalne: 

• Każdy trafiony przeciwnik musi wykonać test grozy. 
Uzbrojenie: długi, świecący chorobliwym światłem miecz (gdy Krostun wypuszcza go z ręki, 
miecz traci swą moc). 
 
Wygląda jak wychudzony do przesady, śmiertelnie blady człowiek. Cuchnie trupem. 
Gdzieniegdzie ma wyraźne ślady Czarnej Ospy. 

 
Wrzodopój Obmierzły - siewca zarazy IV 

 
WW 
35 

US 
26 

K 
36 

Odp 
43 

Zr 
38 

Int 
29 

SW 
30 

Ogd 
9 

A 
2 

Żyw 
16 

S 
3 

Wt 
4 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
11 

PP 
0 

 

• Może strzelać wymiocinami tak jak Siewca Zarazy z „Bestiariusza”. Jest to akcja 
podwójna - automatycznie trafiony cios z Siłą 3. Przeciwnik nie może parować, ale 
może unikać. Jeśli nie zda testu Odp, zaraża się losową chorobą. 

Zasady specjalne: 

• Regeneruje się z szybkością 1 punktu Żyw na rundę. 
Uzbrojenie: nabijana gwoździami maczuga (zwykła broń jednoręczna). 
 
Usta tego człowieka są spękane i otoczone różową skórą, odpadającą płatami wraz z sączącą 
się. Skóra na całym jego ciele łuszczy się i ściera. 

 
Uryniak Kałopust - siewca zarazy V 
 
WW 
29 

US 
42 

K 
27 

Odp 
26 

Zr 
38 

Int 
22 

SW 
26 

Ogd 
8 

A 
1 

Żyw 
9 

S 
2 

Wt 
2 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
13 

PP 
0 
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• Smród panujący wokół niego i chmura much są takie same jak u Siewcy Zarazy 
z „Bestiariusza”. Atakujący go przeciwnicy mają modyfikator –10 do WW. 

Zasady specjalne: 

• Strzela pleśniowymi grzybami halucynogennymi - po trafieniu ofiara musi wykonać 
test Odp. Jeśli się nie powiedzie, traci 10 punktów WW i US na 10 rund. 

Uzbrojenie: proca, nóż 
Wyposażenie: worek z grzybkami (12 sztuk) 
 
Zdaje się, że to jeszcze dziecko, ale obrzydliwe i zdeformowane. Z jego porów leje się 
tłuszcz, a smród fekaliów jest obezwładniający. 

 
Faldwise Wilczomlecz - szczurołap, 22 lata 
 
WW 
22 

US 
41 

K 
21 

Odp 
18 

Zr 
49* 

Int 
29 

SW 
39 

Ogd 
33 

A 
1 

Żyw 
9 

S 
2 

Wt 
1 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
0 

PP 
0 

 
Umiejętności: opieka nad zwierzętami, przeszukiwanie, skradanie się, spostrzegawczość, 
tresura, ukrywanie się, zastawianie pułapek, nauka (genealogia), plotkowanie, sztuka 
przetrwania, rzemiosło (gotowanie), wiedza (niziołki), znajomość języka (niziołków, 
staroświatowy). 
Zdolności: broń specjalna (proca), odporność na Chaos, widzenie w ciemności, odporność na 
magię, odporność na choroby, grotołaz, odporność na trucizny, szybki refleks*. 
Zbroja: peleryna ze skóry wielkiego szczura 
Punkty Zbroi: plecy 1 
Uzbrojenie: kij, mała proca (celna: +5 do US, S=0), 25 ołowianych nitów (amunicja), proca 
zwyczajna, worek z 10 kamieniami 
Wyposażenie: sakiewka (1 zk i 7 szylingów), zestaw sznurków, 2 pułapki na szczury, 
podróżne ubranie, hubka i krzesiwo. 

 

 
Faldwise to blady niziołek o podkrążonych 
oczach i chrapliwym tonie głosu. Zza 

górnej wargi wystaje mu krzywy ząb, 
przez co sepleni i pluje. Jest ubrany 
w podróżny kubrak, a na plecach z dumą 
nosi groteskową pelerynę z wielkiego 
szczura. Jest to „najfienkse bydle”, jakie 
udało mu się ukatrupić. Faldwise to trochę 
złośliwy, ale dobroduszny osobnik. Nie 
lubi wychodzić przed szereg, ale widząc 
głodujących ludzi i to, jak patrzą na jego 
psa, postanowił otworzyć „szczurzą 
stołówkę”. Serwuje tam darmowe, małe, 
ale smaczne posiłki. Jest wędrownym 
szczurołapem, nie mieszkał w Hulfbad 
długo, a ludzie nie traktowali go zbyt 
dobrze. Ale przyzwyczaił się, że ludzie, to 
tylko ludzie, a „casem se ceba pomagać, 
ni?” Najchętniej i tak gada z psem 
Rudolfem, który jest jego najlepszym 
przyjacielem.
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Rudolf - pies, 9 lat 
 

WW 
27 

US 
0 

K 
16 

Odp 
21 

Zr 
30 

Int 
17 

SW 
30 

Ogd 
0 

A 
1 

Żyw 
6 

S 
1 

Wt 
2 

Sz 
6 

Mag 
0 

PO 
0 

PP 
0 

 
Umiejętności: pływanie, spostrzegawczość (+20), tropienie (+10), unik. 
Zdolności: broń naturalna, chodu!, wyostrzone zmysły, grotołaz, odporność na choroby, 
zapiekła nienawiść (szczury). 
 
Rudolf to niewielki kundel, który wygląda jak szorstkowłosy foksterier o brudnym, ciemnym 
umaszczeniu. Jest bardzo przywiązany do Faldwise’a i zawsze za nim łazi. Wyczuwa grozę 
w kanałach - ilekroć schodzą tam z niziołkiem kuli się i skamle. Nigdy nie opuszcza swego 
pana, ale jeśli Faldwise zginie, przyplącze się do kogokolwiek. Życie Rudolfa jest w Hulfbad 
w ciągłym zagrożeniu i jeśli tylko niziołek spuści go z oka, pies niewątpliwie trafi do garnka. 

 
Bart Kuft- żołnierz, 24 lata 
 
WW 
41 

US 
31 

K 
41 

Odp 
29 

Zr 
30 

Int 
31 

SW 
34 

Ogd 
24 

A 
2 

Żyw 
12 

S 
4 

Wt 
2 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
1 

PP 
0 

 
Umiejętności: mocna głowa, pływanie, unik, wiedza (Jałowa Kraina), wioślarstwo, 
wspinaczka, znajomość języka (bretoński, staroświatowy), żeglarstwo, hazard, 
spostrzegawczość, wiedza (Imperium), sztuka przetrwania, zastraszanie. 
Zdolności: obieżyświat, silny cios, bijatyka, rozbrajanie, bystry wzrok, szczęście. 
Zbroja: podniszczony napierśnik, koszulka kolcza, hełm i skórzane nogawice 
Punkty Zbroi: głowa 2, korpus 4, ręce 1, nogi 1 
Uzbrojenie: kusza, kołczan z 14 bełtami, miecz, nóż 
Wyposażenie: sfatygowany mundur ostlandzki, sakiewka (16 szylingów), bretońska talia 
ładnych kart z wizerunkami Rycerzy Graala, ostatnia butelka kiepskiej gorzałki na specjalną 
okazję. 
 

 
Kuft jest barczystym, nieco otyłym 
mężczyzną o krótkich, cienkich nóżkach. 

Mierzy ponad 180 cm - najwięcej spośród 
ocalałych żołnierzy – i jak mówi, pewnie 
dlatego wybrali go wodzem. Bart jest 
brzydki, nieokrzesany i antypatyczny, ale 
zyskuje przy bliższym poznaniu. Nosi 
wąsy i proste, krótkie włosy w nijakim, 
brązowym kolorze. Jego twarz naznaczona 
jest kilkoma bliznami, które ma jeszcze 
z marynarskich dni. Bart zawsze miał 
zezowate szczęście - kiedy był mały, został 
porwany przez żeglarzy i trafił na statek. 
Gdy do tego przywykł i polubił morską 
przygodę, został siłą wcielony do armii. 
Gdy zaczynał lubić żołnierskie życie, 
wysłano go na front wojny z Chaosem. Jak 
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sam mówi: „Zaśmiałbym się, ale nie ma 
z czego. Ale chociaż żyję, nie?”. 
W wolnym czasie pomiędzy pluciem, 
a dłubaniem w nosie Bart zaplata sznurki 
(zna setki węzłów) albo gra w karty. Nie 
ma motywacji do pracy. Sam nie wie na co 

czeka. Może i nie jest właściwą osobą na 
właściwym miejscu, ale żołnierze go 
szanują i słuchają. Gdy ktoś wytknie mu, 
że jest złym dowódcą, obrazi się, ale od 
tego dnia będzie próbował zmienić coś 
w zachowaniu swoim i kolegów. 

 
Żołnierze - sztuk 9 

 
WW 
35 

US 
35 

K 
30 

Odp 
30 

Zr 
35 

Int 
30 

SW 
30 

Ogd 
30 

A 
1 

Żyw 
13 

S 
3 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
1 

PP 
0 

 
Umiejętności: hazard, opieka nad zwierzętami, powożenie, unik, wiedza (Imperium), 
spostrzegawczość, zastraszanie. 
Zdolności: broń specjalna (palna), błyskawiczne przeładowanie, strzał precyzyjny, szybkie 
wyciągnięcie, strzał mierzony. 
Zbroja: koszulka kolcza, hełm i skórzane nogawice 
Punkty Zbroi: głowa 2, korpus 2, ręce 1, nogi 1 
Uzbrojenie: włócznia, łuk, kołczan, 10 strzał,  miecz 
Wyposażenie: obdarty mundur ostlandzki, sakiewka (2k10 szylingów), ewentualnie coś 
jeszcze. 
 
Żołnierze ci przedstawiają sobą żałosny widok. Są wychudzeni i obdarci, mają niezdrową, 
plamistą cerę, cuchną dymem. Ich morale nie istnieje - robią między sobą zakłady, który 
wieśniak umrze następnego dnia. Nie poczuwają się w obowiązku bronić Hulfbadu, jeśli 
mieliby przy tym zaryzykować własne życie. Gdyby ktoś włożył trochę energii i charyzmy 
oraz ich nakarmił, mógłby z nich zrobić porządny oddział. Szczególnie, jeśli sam byłby 
wojskowym. 

 
Greta Kuchtflat - grabarz, 68 lat 
 
WW 
17 

US 
22 

K 
18 

Odp 
24 

Zr 
15 

Int 
43 

SW 
38 

Ogd 
40 

A 
1 

Żyw 
11 

S 
1 

Wt 
2 

Sz 
2 

Mag 
0 

PO 
3 

PP 
0 

 
Umiejętności: rzemiosło (szewstwo, gotowanie), plotkowanie (+20), wiedza (Imperium+10), 
przeszukiwanie, spostrzegawczość, gadanina (+10), mocna głowa, opieka nad zwierzętami, 
oswajanie, sztuka przetrwania. 
Zdolności: odporność psychiczna 

• starość-nie-radość (-20 do wszystkich testów na zmysły) 
Zasady specjalne: 

zapominanie imion - kiedy zwraca się po imieniu do Bohaterki, nazywa ją Klaudią 
(nawet, jeśli dziewczyn jest kilka). Gdy zwraca się do Bohatera, wylosuj jedno 
z podanych poniżej imion (k10): 
 1-3: Dietrich (mąż, zmarł w 2512 KI) 
 4-7: Valdric (syn, zmarł w 2501 KI) 
 8-10: Josef (sąsiad, ostatnio zmarł na atak serca podczas ucieczki do lasu) 
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Wyposażenie: ubłocona, ciężka, jednoczęściowa kieca, łopata, chustka na głowę, sakiewka 
ukryta głęboko pod kiecą (w niej 2 szylingi i 9 pensów). 

 

 
 

Greta jest stara. Nie tak po prostu stara, 
tylko strasznie stara. Ale poza tym jest 
dość urocza, właściwie bardzo urocza. 

Gdyby jeszcze rozpoznawała ludzi 
i pozwoliła sobie wyjaśnić, że jej mąż nie 
żyje od 10 lat… Właściwie teraz nikogo to 
nie obchodzi, wszyscy mają inne 
zmartwienia. A starowinka co rano woła: 
„Gdzie ta, cholera jasna, piernik jasny, 
powsinoga, polazła?! A jużci kopać za 
ciebie będę! Niedoczekanie!” Ale jak 
trzeba to i tak kopie, nawet zapłaty nie 
chce. Greta jest jeszcze dość krzepka, jak 
na swoje lata. Ma pomarszczoną jak śliwka 
twarz i ciepłe spojrzenie. Każdy Bohater 
z łatwością dostrzeże w niej swoją mamę.

 
Helmut Zielke - cyrulik, 34 lata 
 
WW 
33 

US 
27 

K 
31* 

Odp 
32 

Zr 
43 

Int 
27 

SW 
43 

Ogd 
34* 

A 
1 

Żyw 
12* 

S 
3 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
5 

PP 
0 

 
Umiejętności: czytanie i pisanie, leczenie, przekonywanie (+10), rzemiosło (aptekarstwo), 
spostrzegawczość, targowanie, znajomość języka (staroświatowy+10), wiedza (Imperium), 
sztuka przetrwania. 
Zdolności: charyzmatyczny*, chirurgia, odporność na choroby, krzepki*, twardziel*. 
Uzbrojenie: długi, rzeźnicki nóż (S-1) 
Wyposażenie: narzędzia cyrulika, ręcznik, brzytwa, zniszczone ubranie niezłej jakości, 
szelki, sakiewka (1 zk i 11 szylingów), nawleczona na sznurek skorupka ślimaka winniczka 
skropiona wewnątrz krwią (symbol „kultu”). 

 

 

Helmut ma serdeczny wyraz twarzy. 
Wygląda całkiem nieźle, jak na 
mieszkańca Hulfbadu. Zmierzwione włosy 
mają ciemny, ziemisty kolor, stanowiący 
twarzowy kontrast do jasnoszarych oczu. 
Mocno się garbi, przez co wygląda na 
niskiego i barczystego. Jest jowialny 
i uprzejmy, wyraża się składnie, ale raczej 
prosto. Ma swój zakład, ale pozostaje on 
zamknięty, dopóki sytuacja w Hulfbad się 
nie uspokoi. Cyrulik sprawia wrażenie 
poczciwego. Pierwsze wrażenie jest jednak 
w jego przypadku bardzo mylące. Helmut 
jest absolutnym megalomanem. Podczas 
oblężenia zginęła jego żona, która trzymała 
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tę cechę w ryzach i teraz pan Zielke jest 
w swoim żywiole. Nie jest zbyt 
rozgarnięty, ale na tyle przedsiębiorczy, że 
zorganizował własną sektę. Jej członkowie 
tytułują go „Największym Bratem” 
i słuchają jak prawdziwego kapłana. 
Helmut nie jest na tyle bystry, by należycie 

to wykorzystać, ale świetnie się czuje 
w roli duchowego przewodnika. Jeśli 
Bohaterowie będą w jego mniemaniu, 
zagrażać mu bądź „Bractwu Oślizłości”, 
nie zawaha się przed niczym, aby się ich 
pozbyć. 

 
Kultyści z „Bractwa Oślizłości” – mieszczanie, sztuk 4 
 
WW 
28 

US 
27 

K 
31* 

Odp 
30 

Zr 
33 

Int 
26 

SW 
25 

Ogd 
27 

A 
1 

Żyw 
13* 

S 
3 

Wt 
3 

Sz 
4 

Mag 
0 

PO 
4 

PP 
0 

 
Umiejętności: spostrzegawczość, znajomość języka (staroświatowy), wiedza (Imperium), 
sztuka przetrwania 
Zdolności: krzepki*, twardziel* 
Uzbrojenie: nóż, pałka 
Wyposażenie: „worowate” łachy, nawleczona na sznurek skorupka ślimaka winniczka 
skropiona wewnątrz krwią (symbol „kultu”), sakiewka (k10 szylingów). 
 
„Bractwo Oślizłości” pod pozorem rytuałów, mających na celu podtrzymanie życia jego 
członków, zajmuje się głównie kanibalizmem. Oczywiście członkowie sekty tak na to nie 
patrzą - uważają, że rzeczywiście ofiary są poświęcane „dla dobra ogółu”, aby życie innych 
(ich) mogło trwać. Ofiary wyznacza Helmut spośród „niewiernych przeniewierców”, dlatego 
oni sumienie mają czyste. W skład bandy wchodzą 3 kobiety i mężczyzna. Wyglądają trochę 
lepiej od większości ludzi z Hulfbad, ale rzadko spotyka się ich razem, dlatego trudno to 
zauważyć. Przez większość dnia snują się otępiali, ale pod rozkazami „Największego Brata” 
stają się bezmyślni i agresywni. 

 
Mieszczanie - głównie kobiety i dzieci 
 
WW 
23 

US 
25 

K 
25 

Odp 
24 

Zr 
28 

Int 
28 

SW 
29 

Ogd 
25 

A 
1 

Żyw 
10 

S 
2 

Wt 
2 

Sz 
3 

Mag 
0 

PO 
3 

PP 
0 

 
Umiejętności: znajomość języka (staroświatowy), wiedza (Imperium), sztuka przetrwania, 
plotkowanie. 
Wyposażenie: obsmarowane łajnem łachmany, jako ewentualna broń - kij lub kamień. 
 
Trudno wyobrazić sobie, co czuli uchodźcy z miasteczka, kiedy wrócili do niego i nie zastali 
tam nikogo. Rozwarte siłą bramy, a w środku smród i rozkład, ale żadnych ciał, żadnych 
ofiar. Większość mieszkańców Hulfbadu to obecnie kobiety i dzieci; jest też kilku mężczyzn, 
ale stanowią oni mniejszość i fizycznie niewiele różnią od niewiast. Naznaczeni strasznym 
brzemieniem wojny z tak obrzydliwym przeciwnikiem ludzie są załamani i przerażeni. Daje 
się odczuć atmosferę beznadziei i obojętności. Nawet dzieci nie bawią się, nie śmieją… Ale 
wraz z przybyciem Bohaterów coś się zmienia. Niektórzy nieśmiało przebąkują o zmianach, o 
nowej nadziei, o stawaniu na nogi. 
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POMOCE DO GRY 

Polecam drukowanie pomocy w wersji kolorowej, są jednak zrobione tak, aby były czytelne 
także w czerni i bieli. 

 
I pomoc do gry 

 

 
 
II pomoc do gry 
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III i IV pomoc do gry 
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V pomoc do gry 
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MAPKI 

Mapy są uproszczone, odnoszą się do miejsc zaznaczonych w tekście. Mapka 5 wykonana jest 
w dwóch egzemplarzach (a i b)- po jednym dla graczy i MG. Dzięki temu tylko prowadzący 
będzie wiedział, które miejsca mają znaczenie, a które nie. Gracze na swojej mapce mogą 
robić notatki itp., odkrywając powoli cały obszar Hulfbad i opisując go, tak jak sami chcą. 
 
Mapka nr 1 (zasadzka) 
 

 
 

Mapka nr 2 (posiadłość Schwarza) 
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Mapka nr 3 (droga Middenheim-Hulfbad) 
 

 
 

Mapka nr 4 (karczma „Dobra…”) 
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Mapka nr 5A (Hulfbad- MG) 
 

 
 
Mapka 5B (Hulfbad- gracze) 
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Mapka nr 6 (kanały pod Hulfbad) 
 

 
 

Mapka nr 7 (Świątynia Nurgla) 
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