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Mrok nad okręgiem Breda 

Przygoda przeznaczona jest dla dowolnej liczby graczy. Stworzono ją z myślą o 3-4 początkujących 
Bohaterach, ale po kilku modyfikacjach (liczba i statystyki przeciwników) można bez problemu 
poprowadzić ją bardziej zaawansowanym postaciom. Scenariusz nie wymaga od prowadzącego 
posiadania dużej wiedzy o świecie Warhammera. Jeśli Mistrz Gry chciałby prowadzić przygodę  
„z marszu”, nie czytając jej wcześniej - co jest wykonalne, acz tego nie polecam - powinien zapoznać 
się z dodatkami zamieszczonymi na końcu scenariusza.  

I. Wprowadzenie 

Okręg Breda położony jest w Ostlandzie, na północ od Wolfenburga, u podnóża Gór Środkowych, 
a konkretnie ich południowego pasma zwanego Górami Wilka. Ze wszystkich stron otaczają go lasy. 
Miasto Breda położone jest na szlaku prowadzącym z Wolfenburga na północ, wzdłuż gór. Liczy sobie 
jakieś 800 mieszkańców. Okolone jest skrzynkowymi umocnieniami ziemno-drewnianymi (między dwie 
ściany z drewna nasypano ziemi, jedna jest wyższa i stanowi osłonę dla obrońców). 

Cała heca zaczęła się, kiedy daleko za Wielkim Oceanem Wiedźmi Król postanowił wysłać misję, 
mającą na celu znalezienie skrzyni zawierającej miedziane płytki z zapisem starożytnej wiedzy 
pradawnych Slannów. Po dotarciu na miejsce ekspedycja odkryła, że tam, gdzie należałoby szukać 
artefaktów, znajduje się imperialne miasto Breda. 

Po rozpoznaniu terenu i rozpatrzeniu kilku możliwości, mroczne elfy nawiązały współpracę 
z miejscowymi ciemnymi siłami, by dzięki nim odizolować na kilka tygodni cały okręg (wystarczyło 
odciąć trzy drogi, patrz: mapa), przejąć Bredę i wyrżnąć większą część ludności, zaczynając od 
garnizonu. Pozostała przy życiu ludności miała posłużyć za siłę roboczą. Plan był ryzykowny, ale się 
powiódł. Przybysze stracili tylko kilku wojowników. Wkrótce przystąpili do wykopalisk… 

II. Wolfenburg 

Nasi Bohaterowie zaczynają przygodę w Wolfenburgu, w karczmie „Ruda harpia”. Rankiem do 
przybytku wpada młody oficer rajtarów, porucznik Wolfgang Ulrich von Steier. Jego dowódca, hrabia 
Dietriech von Krusenstein

Po przybyciu do zamku i kilkuminutowym oczekiwaniu Bohaterowie zostaną zaproszeni do 
komnaty ozdobionej bronią, skórami zwierząt i gobelinem przedstawiającym brodatą postać, zapewne 
Ulryka, prowadzącą kopijników do walki. W sali siedzi sam hrabia 

, nakazał mu znalezienie ludzi, którzy posłać wyruszą ze specjalną misją do 
okręgu Breda. Wolfgang poprosi Bohaterów, aby udali się z nim do zamku. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by BG spotkali się z mężczyzną w innych okolicznościach. Mogą, dajmy na to, natrafić na niego, 
szukając pracy. Wtedy Wolfgang znajdzie ich u dowódcy straży miejskiej, poszukując ewentualnych 
kandydatów do wyprawy w miejskich lochach. Wszak to misja dla złodzieja. 

Dietriech von Krusenstein (jegomość 
w średnim wieku, z czarnymi, przyprószonymi siwizną włosami) oraz dwóch innych osobników. Hrabia 
przedstawi ich jako kupca Fischera (chudy i lekko jąkający się mężczyzna) i Neumanna (człowiek przy 
kości, dość wygadany). 
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Hrabia nakreśli sytuację i cel misji. Jakieś dwa tygodnie temu doszły do niego wieści, że w okręgu 
Breda dzieje się coś złego. Słyszano tam o nasilonych napadach zwierzoludzi i mutantów. Wieści 
przyniosło kilku ludzi, którzy zdołali się wydostać z okręgu. Hrabia wysłał na miejsce porucznika 
z kompanią 160 ludzi, by zbadali sprawę i rozwiązali napotkane ewentualnie problemy. Kompania 
przepadła jak kamień w wodę (dla MG: wpadła w zasadzkę zwierzoludzi). Ponieważ nie wiadomo, co 
się właściwie w Bredzie dzieje, należy najpierw zdobyć informacje – cicho, dyskretnie i bez wzbudzania 
paniki. Choć w mieście aktualnie stacjonuje regiment zbrojnych i szwadron rajtarów, to hrabia nie 
spieszy się, by wysłać wojsko, pozostawiając Wolfenburg bez obrony.  

Nagroda to 50 złotych koron na głowę plus premia za szybkie przyniesienie informacji. Gdyby BG 
kręcili nosami, hrabia doda, że obecni na spotkaniu kupcy też mają pewne sprawy w Bredzie, które 
drużyna może dla nich załatwić, niejako przy okazji. Najważniejsze są jednak zadania od hrabiego: 

 Dotrzeć do Bredy; 
 Uzyskać informacje o sytuacji w regionie; 
 Wrócić i zdać możliwie szczegółowy raport. 

Po rozmowie z hrabią kupcy już na osobności i dyskretnie złożą własne propozycje:  

 Kupiec Fischer prosi BG o przyniesienie wieści o jego kopalniach żelaza w Górach Wilka 
(kopalnia Teuplitz i kopalnia Zemenock). Dostaną za to co najmniej 10 złotych koron plus 
premie za wszelkie szczegóły; 

 Kupiec Neumann oferuje co najmniej 15 złotych koron w zamian za zatroszczenie się 
o jego tartaki wycinające miejscowe, znakomitej jakości jesiony. Przez „zatroszczenie się” 
rozumie upewnienie się, że nic im nie grozi. W razie jakichś nadzwyczajnych trudności jest 
skłonny podnieść zapłatę nawet dwukrotnie. 

Bohaterowie oczywiście otrzymają wszelkie informacje geograficzne, aczkolwiek bez przesady (hrabia, 
tudzież któryś z kupców może przecież przekręcić nazwy wiosek albo pomylić się co do odległości). 
Warto zachować umiar przy przekazywaniu informacji, bowiem BG nie powinni wyruszać ani całkiem 
„w ciemno”, ani na przysłowiowego „pewniaka”. 

III. Wioska Juterbog 

Wolfenburg jest oddalony o trzy dni drogi od Bredy. Ostatnie dwa dni podróżuje się przez lasy. To 
właśnie w środku tej dziczy kompania wysłana przez hrabiego wpadła w zasadzkę i została zmieciona 
z powierzchni ziemi. Jeśli chcesz, drogi MG, możesz pozwolić im znaleźć (po udanym Przeciętnym 
teście spostrzegawczości) kilka sztuk broni i zbroi. Przed dotarciem do pierwszej wioski zepsuje się 
pogoda (nie jest wymagana konkretna pora roku, ale polecam późne lato/wczesną jesień), zacznie 
padać i zrobi się szaro. 

Ulewa posłuży do innej sceny. Bohaterowie natkną się na forpocztę blokady, o której informacje 
znajdziesz, Mistrzu Gry, w dalszej części przygody. Droga jest patrolowana przez 3 mutanty dowodzone 
przez pojedynczego gora. Jak zaaranżujesz to starcie, jest już Twoją kwestią. Jeśli masz drużynę 
bojową, pozwól, by potyczka nastąpiła bez podchodów. Jeśli jednak uznasz, że im się to spodoba, daj 
im wcześnie zauważyć przeciwnika i pokombinować. Ważne jest żeby ostatecznie do walki doszło. Po 
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pierwsze, to graczy wskazówka mówiąca o umiejscowieniu kordonu, a po drugie - to wstęp do 
późniejszych wydarzeń. Skład grupy z podanymi modyfikacjami wynikającymi z mutacji (dokładne 
statystyki znajdziesz w Podręczniku Głównym): 

 Gor (zwierzoczłek) z włócznią S3 
 Mutant pierwszy – zwierzęce odnóża, potworna otyłość (Sz=5, Żyw=12, K=32), uzbrojony 

w nabijaną ćwiekami pałkę S2 
 Mutant drugi – ogon (Zr=34), uzbrojony w topór S3 
 Mutant trzeci – krótkie nogi, macki zamiast rąk, potworna otyłość (Sz=3, Żyw=12, K=38, +10 

WW przy próbach chwytania) 

Kiedy po walce Bohaterowie zaczną się rozglądać, zauważą, że w ich kierunku zbliża się spory oddział 
mutantów. W tej scenie chodzi o to, by BG zrozumieli, że odwrotu nie ma i zostali zagonieni w obręb 
okręgu Breda. Tutaj użyj sugestywnego opisu, jak to w ostatniej chwili udaje im się dopaść krawędzi 
lasu, poza którą mutanci ich już nie ścigają. 

Bohaterowie ujdą pogoni, a jakieś dwie mile dalej, w dolince, ukaże im się wioska. Wioska 
Juterbog ma 12 domostw i nieco ponad 60 mieszkańców. Domy są wykonane starannie, a obejścia 
wskazują, że jest dość zasobna. A przynajmniej była. Juterbog to wieś na planie koła z 9 chałupami na 
zewnątrz i 3 bardziej od środka. Przestrzenie między zewnętrznymi chatami są zastawione wozami, 
beczkami i skrzyniami (krótko mówiąc - zabarykadowane). Wójtem jest Dieter Haupt

Poszukujący wieści BG bez problemu znajdą chętnych rozmówców. Jeśli nie zaangażują się zbytnio 
w wypytywanie, informacje zawsze mogą mimochodem zasłyszeć lokalne plotki: 

 - niski i trochę 
łysiejący osobnik.  

 Wszędzie w okolicy grasują zwierzoludzie. Jak ktoś wyjdzie z wioski poza zasięg wzroku, raczej 
już nie wróci; 

 Ostatnie wieści z Liepe, sąsiedniej wioski oddalonej o jakieś 6 mil, mówią, że wioska Gottow 
w pobliżu Bredy została spalona; 

 W samej Bredzie ponoć bramy są zamknięte, a jak ktoś podejdzie na strzelenie z łuku, to się 
bełty sypią zza wałów, choć nikogo na nich nie widać. 

Jeśli Bohaterowie będą poszukiwać dodatkowych informacji, pozwól im wykonać test Plotkowania. Na 
końcu scenariusza znajduje się tabela wieści losowych - mają one niewielki lub żaden wpływ na 
sytuację BG, a dodają klimatu.  

IV. Breda 

Rankiem Bohaterowie ruszą w stronę Bredy przez rejony usiane polami i pastwiskami. Po 
drodze miną Liepe, wioski liczącej 15 dymów i około 75 mieszkańców. Panuje tu sytuacja identyczna jak 
w Juterbogu - wieś jest zabarykadowana, a ludzie nieufni. BG zostaną wpuszczeni do osady dopiero po 
rozmowie z mieszkańcami w atmosferze nieufności popartej udanym Przeciętnym testem 
przekonywania. Pozwoli to ponad to wiadomość dowiedzieć się, że jakieś dwa tygodnie temu do sioła 
przybyło trzech zakapturzonych jegomości, ubranych w ciemne, jedwabne płaszcze oraz czarne zbroje, 
chudych i wysokich. Zakupili dziesięć wierzchowców i odjechali. 
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W wiosce nic już więcej na nich nie czeka, więc pewnie wczesnym popołudniem Bohaterowie 
opuszczą Liepe, wszak do Bredy zostało im jakieś pięć mil. W drodze natkną się na oddział około 20-30 
skavenów. Mistrzu Gry, dostosuj liczbę przeciwników do prowadzonej drużyny. Generalnie chodzi o to, 
by BG musieli się ukryć i poczuli, że nawet w marszu muszą być ostrożni. Jeśli tak uczynią, oddział ich 
minie. Skaveny idą zniszczyć wioskę Liepe, co jednak nastąpi dopiero o zmierzchu i nie zaszkodziłoby, 
by BG zobaczyli łunę pożaru. 

Bredę widać z odległości mili, zaraz po wyjściu z zarośli, w których Bohaterowie skryli się przed 
skavenami. Nieco na południe dostrzec można zgliszcza wioski - to zapewne wspomniane Gottow. 
Sama Breda okolona jest wałem oraz położona na niewielkim wzniesieniu. Bramy są zamknięte, a jeśli 
się zbliżyć, lecą dość gęsto bełty. Zaraz zresztą niedaleko nich leży cokolwiek nieświeży już trup 
z bełtem wbitym plecy. Krótkie oględziny przedpola (udany Przeciętny test spostrzegawczości) 
pozwalają dostrzec jeszcze kilka ciał. Jeśli któryś z BG wykona udany Wymagający (-10) test wiedza 
(elfy), może stwierdzić, że to bełt samopowtarzalnej kuszy elfich korsarzy. Trudny (-20) test 
spostrzegawczości może ujawnić zamaskowane postacie wyglądające zza blanków. 

Jeśli BG zechcą odwiedzić Gottow, znajdą tam szczątki ludzi i zwierzoludzi oraz dziwną torbę, 
z jakimiś demonicznymi motywami. W środku znajdują się kule (12 sztuk), przypominające te do 
muszkietu (Mistrzu Gry - torba należała do skavenów). 

V. Steinreich 

Obchodząc Bredę i ruszając dalej szlakiem, dotrą do dużej wsi o nazwie Steinreich, liczącej 26 
domostw, jedną karczmę i ponad 120 dusz. Tutaj ludzie są nieco bardziej przyjaźni i spragnieni wieści, 
ale też trzymają straże i cały czas pracują, umacniając wieś. Sioło przypomina trochę miasteczko, gdyż 
jest położone na rozstajach. Tutaj bowiem odchodzi trakt w kierunku rzeki Talabek, który przechodzi 
koło tartaków kupca Neumanna. Wioska ma niewielki plac targowy i kilku rzemieślników, w tym całkiem 
dobrego, choć mało obytego z bronią, kowala. Karczma da możliwość uzupełnienia zapasów, a nawet 
kupna jakiejś broni. 

We wsi powołano straż, której przewodzi Otto Müller

Sytuacja jaką zastaną na miejscu trochę bardziej napawa optymizmem. Straż Müllera to pierwsza 
napotkana przyjazna siła zbrojna, odkąd wkroczyli do okręgu. Bohaterowie dowiedzą się, że w zamku 
Berkav, strzegącym przełęczy Breda, jest garnizon złożony z kilkunastu ludzi pod dowództwem 
porucznika. Müller planuje wybrać się tam z kilkoma ludźmi i sprowadzić pomoc, ale dopiero za klika 
dni. Jeśli BG będą nalegać na to, by poszli razem, to po udanym Przeciętnym teście przekonywania 
Müller da się namówić, ale i tak zmieni zdanie pod wpływem nocnych wydarzeń (o czym za chwilę). 

 (w średnim wieku, długie włosy i blizna na 
szczęce). Ten weteran wojny z Chaosem zdołał powołać dwudziestu mężczyzn w sile wieku i uzbroił ich 
w długie, zaostrzone dzidy i kosy. Ochotnicy noszą też przy sobie broń jednoręczną (głównie pałki, 
topory i siekiery), ewentualnie noże. Ćwiczy ich jak może, wbijając im do głowy zasadę: „jak ich jest 
więcej, to trzymać na odległość i czekać na wsparcie, a jak jest mniej, to kupą i zadźgać”. Nie omieszka 
się pochwalić, że tą metodą ubili czterech szczuroludzi szwędających się przy wiosce. Tutejszy wójt, też 
Otto, starszawy i trochę tłusty (przez co nie załapał się do straży) jest mało aktywny, co dobrze wróży 
politycznej przyszłości drugiego Otta. 
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BG powinni dowiedzieć się jeszcze jednej rzeczy. Tutaj też byli odziani w czerń, zakapturzeni 
wędrowcy, którzy kupili 8 koni, nie szczędząc grosiwa. Możesz tu, drogi Mistrzu Gry, dodać jakieś 
szczegóły, np.: że pod kapturem mignęła komuś blada, wychudła twarz, albo że obcy kiedy sądzili, że 
nikt ich nie słyszy, rozmawiali w jakimś dziwnym języku. 

Mistrzu Gry, zadbaj, by Bohaterowie zostali na noc we wsi, bowiem tuż po zapadnięciu zmroku 
podniesie się alarm. Oto skaveni, rozsierdzeni śmiercią swoich, chcą się zemścić. Dopasuj liczebność 
bandy (nie powinno być ich mniej niż 30-40), w której skład wchodzi wódz oraz grenadier. Ten ostatni, 
mający wielką torbę z granatami, powinien cisnąć kilka pocisków wybuchowych, które zabiją tego 
i owego, ale w końcu coś mu nie wyjdzie i zniknie w chmurze fajerwerków. Opis szturmu powinien 
zawierać kilka ataków na nieukończone fragmenty wałów, zaskoczenie szczuroludzi, że wieś jest tak 
przygotowana do obrony. BG będą mieli okazję uśmiercić kilku przeciwników, walnie przyczyniając się 
od odparcia szturmu. Jeśli chcesz dodać heroicznego klimatu, możesz pozwolić na pojedynek 
najpotężniejszego woja z drużyny z wodzem skavenów. Szturm ostatecznie się nie powiedzie. 

VI. Zamek Berkav 

Jeżeli drużyna odniosła w trakcie ataku poważne rany, z pomocą przyjdzie im Müller, który zna 
się na leczeniu. Dwa czy trzy dni odpoczynku nie zrobią wielkiej różnicy, czeka ich wszak podróż do 
zamku Berkav – miejsca, którego jeszcze nie sprawdzili, a w którym mogą zdobyć wiele informacji. 
Dodatkowo, BG powinni zdawać sobie sprawę, że może to byś kolejny cel ewentualnych ataków.  

Zamek Berkav to pojedyncza baszta z niewielkim, wysokim na jakieś 4 metry murem otaczającym 
zabudowania gospodarcze i kwatery garnizonu. Po dotarciu na miejsce (w oddali będą już majaczyły 
wierzchołki gór) BG odkryją, że zamek jest otoczony i obserwowany przez zwierzoludzi. Trudno to 
nazwać oblężeniem, jednak bardzo szybko można wywnioskować, że kreatury nie chcą, by ktoś 
przedostał się w którąkolwiek ze stron. Patrole liczą po 3-4 osobniki, więc walka wchodzi w rachubę. 
Bohaterowie powinni mieć być jednak świadomość, że to bardzo ryzykowne. Mogą też próbować się 
przekraść. Przeciętny test spostrzegawczości pokaże, że kilkaset metrów od drogi jest podmokły 
zagajnik, którego zwierzoludzie nie kwapią się pilnować. 

W zamku stacjonuje 15 halabardników, kucharz, kowal i oficer - porucznik Hans Junkelmann

Felix przekaże też jeszcze jedną ważną informację. Otóż zna tajemne przejście prowadzące 
z miejskiego burdelu „Różowa latarnia” do wioski Gottow. W związku z tym Junkelmann zdecydować 
rozważa, czy wysłać żołnierzy do Bredy, by ratować sytuację, osłabiając tym samym obronność zamku, 
czy pozostać bezczynnym. Koronnym argumentem za misją ratunkową powinien być fakt  
powołania straży w Steinreich, która stanowi dodatkową siłę. Przydatny również będzie  
Wymagający (-10) test przekonywania. 

, 
może 30-letni, mało urodziwy, za to rozważny mężczyzna. Do zamku dzień wcześniej trafił Felix Dott, 
uciekinier z Bredy, który zrelacjonuje całą sytuację. Opowie, że w mieście są Mroczne Elfy, w liczbie 
koło dwudziestu, towarzyszą im wiedźmy władające potężną (przynajmniej w jego pojęciu) magią. 
Z ludności przeżyła może jedna czwarta. Ocalali kopią na trzy zmiany ogromne jamy. Z początku 
myśleli, że to dla zabitych, ale tych zakopano za miastem w płytkim, obszernym grobie. On sam uciekł, 
korzystając z zamieszania, kiedy kopali dół dla ofiar.  
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VII. Kontrofensywa 

Kiedy decyzja o ekspedycji zapadnie, BG wyruszą w drogę powrotną. Podróż minie 
bezproblemowo, chyba że zechcesz, drogi Mistrzu Gry, jakoś im ją uatrakcyjnić. Możesz na przykład 
wykorzystać zdarzenia losowe wymienione w dodatku na końcu przygody. Oczywiście przeciwnicy 
przewidziani dla drużyny nie zaatakują oddziału wojska, ale wisielcy, gnijące zwłoki, czy inne 
przypadkowe znaleziska pomogą zbudować odpowiedni klimat. Po drodze oddziały zamkowe połączą 
się z częścią straży Müllera.  

Po dotarciu do Gottow Bohaterowie z pomocą Felixa odnajdą ukryte przejście. Spod zwału 
belek i popiołu wyłoni się tunel. Jest on wąski i ciemny - bez pochodni się nie obejdzie. Na czele będzie 
szedł Junkelmann z Bohaterami i Felixem, za nim większość żołnierzy, potem chłopi ze straży, a na 
końcu sierżant z pozostałymi wojakami, którzy pilnują, by chłopi nie zaczęli uciekać. 

Tunelem dotrą do Bredy. „Różowa latarnia” okaże się pusta, w środku znajdują się jednak ślady 
krwi świadczące o tym, że nie opustoszała w przyjemnych okolicznościach. Gdy wyjrzy się przez okna, 
można dostrzec, że ulice również są opustoszałe. Karczma znajduje się we wschodniej części miasta 
(patrz Mapa 2: Breda). Plan Junkelmanna, po konsultacji z Felixem i Bohaterami (którzy mogą 
przedstawić własny, ciekawszy, nagrodzony dodatkowymi PD) zakłada, że podzielą się na dwie grupy. 
Pierwsza, złożona z niego samego oraz żołnierzy, ruszy środkową drogą. Druga, złożona z Bohaterów, 
straży, sierżanta i jednego wojaka ruszy trasą północną. Swoją decyzję dowódca umotywuje w ten 
sposób, że gdyby jedna grupa wpadła w zasadzkę lub po prostu starła się z wrogiem, druga zawsze 
będzie mieć swobodę manewru i zdoła jej przyjść z pomocą. 

Szybko okaże się, że to trasa Bohaterów jest bardziej niebezpieczna. Natkną się na trzech konnych, 
zdecydowanie elfiej rasy, którzy zaszarżują z lancami. Sierżant rozkaże, by chłopi przyjęli pozycję 
obronną. Dalszy przebieg starcia możesz wyreżyserować dowolnie. Oto kilka pomysłów: 

 Chłopi przerażeni szarżą uciekną, zostanie tylko sierżant, żołnierz i BG. 

 Możesz zarządzić BG Wymagający (-10) test dowodzenia lub wykonaj taki dla 
sierżanta, udany sprawi, że chłopi utrzymają szyk. 

Należy zachować zdrowy rozsądek. Nie możesz pozwolić, by BG do finalnej walki przystąpili ledwie 
żywi. Elfy też nie będą walczyć do upadłego, gdy tylko zobaczą, że nie mają do czynienia 
z nowicjuszami, zawrócą konie, by zameldować o wrogu w obrębie obwarowań.  

Zbliża się wielki finał przygody. Najlepiej, by obie strony były świadome swej obecności. Jeśli 
Bohaterowie są jeszcze na siłach, możesz rozegrać następującą scenę. Kilku elfów (powiedzmy 4) 
zostaje otoczonych przez obie grupy. Elfy, mimo przewagi wroga, będą się czuły niezwykle pewnie. 
Jeden czy dwóch chłopów może zostać trafiony ze słynnej, powtarzalnej kuszy Mrocznych Elfów. To da 
Bohaterom poczucie, że nie walczą z byle kim i poprawi smak zwycięstwa. Jeśli wolisz, możesz 
oczywiście pozwolić BG i ich towarzyszom roznieść wrogów na strzępy lub przeprowadzić walkę jako 
serię pojedynków. Wszystko zależy od stylu, jaki preferujesz. 

Teraz kilka słów o sytuacji w mieście. Wiedźmy znalazły już to, czego szukały. Na wieść o tym, 
że zbliża się przeważający liczebnie wróg, zaczną oczywiście myśleć o ucieczce. Do tego celu użyją 
specjalnego rytuału teleportacyjnego, którego odprawienie wymaga czasu. Dlatego przeciwko 
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nadchodzącym ekipy przeciwnikom elfy wystawią w wąskim przejściu oficera, wiedźmę i pięciu 
żołnierzy. Mistrzu Gry, od Ciebie i Twojej drużyny zależy, jak zakończy się finałowe starcie tej przygody. 
Pamiętaj, że możesz rozegrać tę scenę na dwa sposoby: 

1. Pierwszy wariant, najbardziej heroiczny. Po krótkiej walce linia przeciwnika zostaje 
przerwana. Chłopi i żołnierze zostają, by dobijać  okrążone elfy. Pozostali (w dowolnym 
składzie) biegną, by powstrzymać kończące rytuał wiedźmy. Oczywiście tutaj odbędzie się 
ostateczna walka, wiedźmy zostaną zatrzymane, a bohaterowie w glorii i chwale otrą krew 
i pot z czoła. 

2. Drugi wariant, bardziej warhammerowy. Wspomniana straż tylnia powstrzymuje 
Bohaterów. Wiedźmy wraz ze zdobyczą uciekną przez portal, rzucając za siebie: „Głupcy! 
I tak mamy to, po co przyszłyśmy”. Ten wariant stanowi przy okazji zahaczkę na przyszłe 
przygody, bowiem Mroczne Elfy to mściwi przeciwnicy, a i Bohaterowie mogą być 
zdeterminowani, by dokończyć sprawę! 

Ludność miasta będzie niezwykle wdzięczna Bohaterom, choć będzie to trochę przypominało sceny 
wyzwalania obozów pracy. Mieszkańcy cieszą się, że przeżyli, ale każdy z nich stracił kogoś bliskiego 
w wyniku działań Mrocznych Elfów. 

VIII. Epilog 

Nadal jednak pozostaje kwestia krążących po okolicznej dziczy zwierzoludzi i skavenów. 
Pozostaje jeszcze wrócić do Wolfenburga, zgarnąć nagrodę i kto wie, czy nie wziąć udziału 
w oczyszczaniu okręgu z wrogów. Przedtem jednak trzeba się przebić przez kordon. Junkelmann 
oczywiście wesprze taką inicjatywę. Dobrze by było, aby wiązało się to z niewielką potyczką ze 
zwierzoludźmi. Po powrocie do miasta Bohaterowie otrzymają od hrabiego obiecaną nagrodę. Do tego 
oczywiście trzeba doliczyć ewentualne dowody wdzięczności obu kupców. Fischer jest hojny, a nawet 
skłonny do wypłaty premii (wedle Twojego uznania). Neumann okaże się trudnym partnerem 
w interesach i poskąpi każdego pensa, wychodząc z założenia, że skoro usługa została już wykonana, 
nie ma co przepłacać. 

IX. Wątki poboczne 

Kopalnie 
Pierwsza kopalnia, Teuplitz, ocalała. Górnicy kontynuują wydobycie, jednak wiedząc, co się 

dzieje, zabarykadowali wejście i pilnują go. Wysyłają patrole po jedzenie (przez pierwszy tydzień brali 
żywność z zamku, teraz bywa różnie). Górnikom przewodzi Adolf Meyer, młody i silny mężczyzna, 
pochodzący ze zubożałej szlachty. Ma nadzieję dorobić się ciężką pracą i otworzyć własną kopalnię do 
spółki z Fischerem. To wyjaśnia jego lojalność sprawiła, że dopilnował, by wydobycie trwało nadal 
i zadbał o jego zabezpieczenie. Tutaj Bohaterowie dowiedzą się również, że z kopalni wysłano po 
dwóch ludzi do miasta i do sąsiedniej kopalni Zemnock. Żaden nie wrócił, a minęło już 10 dni. 
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Druga kopalnia została opanowana przez skaveny, które solidnie się tam umocniły. Wejście jest 
zabarykadowane kamiennym murkiem, za którym siedzą dwaj muszkieterzy. Od BG zależy, czy chcą 
się dostać do środka i czy załatwią rzecz cicho i sprawnie, czy też spędzą noc ścigani przez całe stado 
skavenów. Wewnątrz nie jest ich tak znowu dużo: wódz i 9 innych. Bohaterowie po wyeliminowaniu 
strażników powinni mieć okazję do dwóch albo trzech walk. Na początek natkną się na czwórkę 
skavenów w niewielkiej sali (patrz mapka), potem będą mieli okazję wziąć z zaskoczenia dwójkę z nich, 
by ostatecznie powalczyć z wodzem i trójką pozostałych. 

Tartaki 
Na terenie tartaków dochodzi co prawda do starć ze zwierzoludźmi, ale sytuacja jest w miarę 

spokojna. Za to gdzieś w lesie zaginęła grupa drwali, z którą znajdował się syn zarządcy Kugla, 
Wilhelm. Willi, jak na niego mówią drwale, poszedł do lasu i słuch o nim zaginął. Jego ojciec, Martin, 
zwalisty i zarośnięty, ale w sumie wygadany chłop, spróbuje namówić Bohaterów by poszukali jego 
syna, w ostateczności powołując się na umowę z kupcem Neumannem. Oczywiście sam również 
pójdzie go szukać wraz z grupką uzbrojonych w topory drwali. Jeśli Bohaterowie ruszą na 
poszukiwania, na polanie wskazanej przez Martina, znajdą ślady zwierzoludzi, a po Wymagającym (-10) 
teście tropienia dostrzegą wśród nich jedne większe i o innym kształcie racic. Mistrzu Gry, są to ślady 
minotaura (charakterystykę tego stwora znajdziesz w Bestiariuszu Starego Świata; możesz także 
zmodyfikować statystyki zwierzoczłeka poprzez dodanie mu 1 Ataku, 10 punktów do Krzepy - tak by 
osiągnąć Siłę 4 i podwojenie Żywotność). Bohaterowie mogą się zorientować, że czeka na nich 
minotaur, ale tylko po zdanym Trudnym (-20) teście tropienia. 

Walka odbędzie się przy niewielkiej skale, gdzie zwierzoludzie się zbierają. Dla zwiększenia 
dramatyzmu możesz opisać, jak minotaur powala, a następnie rozrywa na strzępy ciało dzielnego 
drwala, który ośmielił mu się stawić czoło. Nie obejdzie się przy tym bez udanego testu Grozy, który 
pozwoli BG normalnie działać (nieudany oznacza, że Bohater otrzymuje Punktu Obłędu). Młodzieńca 
znajdą związanego w niewielkiej norze. Dwóch z sześciu drwali minotaur już zdążył zeżreć. Mimo to 
drwale urządzą, może mało wystawną, ale jednak ucztę na cześć Bohaterów. 

Wydarzenia losowe 
Mają trochę uatrakcyjnić grę, ale przede wszystkim uzupełnić ją o przypadkowe zdarzenia po 

drodze, które nie mają żadnego wpływu (albo mają śladowy) na fabułę, za to trochę dezorientują BG. 
Wydarzenia te możesz, drogi Mistrzu, wprowadzić w dowolnej częstotliwości. Aby je wylosować, 
wykorzystaj jedną z dwóch sposobów metod: 

 istnieje 50% szansa wystąpienia czegoś niezwykłego. Rzuć k10 za każdy dzień podróży - wynik 
parzysty oznacza wystąpienie losowego zdarzenia. Następnie rzuć k12, by określić, które to 
wydarzenie. Jeśli już miało miejsce, weź któreś poniżej albo powyżej tego wylosowanego; 

 rzuć raz na dzień k20. Jeśli wypadnie 1-12 wprowadź odpowiednie wydarzenie. Jeśli 13-20, nic 
się nie dzieje.  
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Wydarzenia są bardzo ogólne, tak, aby łatwo je było wpasować w sytuację. Nie wahaj się też zbudować 
pobocznego wątku na bazie tych wydarzeń. 

1. BG spotykają patrol skavenów w liczbie 1k4+1 

Tabela 1 - Wydarzenia losowe: 

2. BG mijają grupę wisielców 

3. BG mijają spalone domostwo 

4. BG spotykają z Garilem - krasnoludzkim handlarzem bronią 

5. BG spotykają patrolem 3 żołnierzy - może dojść do wymiany informacji 

6. BG znajdują młot kapłana Sigmara 

7. BG znajdują gnijące szczątki ludzkie: jeden uzbrojony mężczyzna, dwóch nieuzbrojonych i dwie 
kobiety; wyglądają na mieszczan 

8. BG znajdują porzucony wóz dwukołowy 

9. BG spotykają patrolem dwóch Mrocznych Elfów na koniach 

10. BG znajdują trupy zwierzoludzi i kuszę 

11. BG znajdują kapliczkę Ulryka, a w niej figurkę wilka wykonaną z kości słoniowej 

12. BG napotykają dwóch zwierzoludzi. 

Przypadkowe informacje 
Ponieważ scenariusz zawiera wiele informacji, które Bohaterowie powinni otrzymać, aby przygoda 
posuwała się naprzód, może zaistnieć sytuacja, że drążenie tematu czy zwykłe plotkowanie powinno 
przynieść nowe informacje - często kompletnie niezwiązane z głównym wątkiem albo wręcz fałszywe. 
Rzuć k6, a pod właściwą liczbą znajdziesz wieść, jaką sprzedał Bohaterom informator. 

1. wioska Danna na zachodzie jest zniszczona (prawda); 

Tabela 2: Zasłyszane plotki: 

2. w lasach zbiera się armia zwierzoludzi (fałsz); 

3. na wschodzie jest Hautenberg, Samotna Góra, zajęta przez skaveny (prawda); 

4. Steinreich padło ofiarą zwierzoludzi (fałsz); 

5. informator widział, jak koło wioski przejeżdżało 5 zakapturzonych jeźdźców z kobietą, dość 
skąpo ubraną (prawda); 

6. wioska Hohndorf na zachodzie została zniszczona (prawda). 
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X. Statystyki Bohaterów Niezależnych 

Wódz skavenów 
Umiejętności: pływanie, skradanie się, 
spostrzegawczość (+10), sztuka przetrwania, 
ukrywanie się, wiedza (skaven), wspinaczka (+10), 
znajomość języka (queekish) 
Zdolności: broń specjalna (unieruchamiająca), 
grotołaz, opanowanie, widzenie w ciemnościach  
Zbroja: skóra nabijana ćwiekami, hełm 
 

Punkty Zbroi: głowa 2, ręce 1, korpus 1, nogi 1 
Uzbrojenie: miecz, sztylet, tarcza 

Mroczny Elf wojownik 
Umiejętności: jeździectwo, przeszukiwanie, 
spostrzegawczość, sztuka przetrwania, 
torturowanie, unik, wiedza (elfy), wioślarstwo, 
wspinaczka, zastraszanie, znajomość języka 
(eltharin), żeglarstwo 
Zdolności: broń specjalna (kusze), bystry wzrok, 
opanowanie, szybki refleks, urodzony wojownik, 
widzenie w ciemności 

Zbroja: długi kaftan łuskowy, hełm  
Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 2, korpus 2, nogi 2 
Uzbrojenie: Dwa sejmitary (broń jednoręczna), kusza samopowtarzalna. 
Wyposażenie: płaszcz jedwabny, 10 bełtów (w 2 magazynkach), 1k10-2 zk 
 

Mroczny Elf oficer 
Umiejętności: czytanie i pisanie, dowodzenie, 
jeździectwo, nawigacja, pływanie, przeszukiwanie, 
spostrzegawczość, sztuka przetrwania, 
torturowanie, unik, wiedza (elfy), wiedza 
(Imperium), wioślarstwo, wspinaczka, 
zastraszanie, znajomość języka (eltharin), 
znajomość języka (staroświatowy), żeglarstwo. 
 

Zdolności: broń specjalna (kusze), bystry wzrok, opanowanie, szybki refleks, szybkie wyciągnięcie, urodzony 
wojownik, widzenie w ciemności. 
Zbroja: zbroja segmentowa, hełm 
Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 3, korpus 3, nogi 3 
Uzbrojenie: dwa sejmitary (broń jednoręczna), kusza samopowtarzalna 
Wyposażenie: płaszcz jedwabny, 10 bełtów (w 2 magazynkach), 1k10 zk. 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

40 35 36 35 49 38 35 21 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 12 3 3 5 0 1 0 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

40 45 32 30 48 45 42 36 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 11 3 3 5 0 0 0 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

48 52 36 36 50 56 49 42 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 13 3 3 5 1 1 0 
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Wiedźma 
Umiejętności: czytanie i pisanie, język tajemny 
(magiczny), nauka (magia), nauka (demonologia), 
plotkowanie, przekonywanie, przeszukiwanie, 
splatanie magii (+10%), spostrzegawczość, wiedza 
(elfy), wykrywanie magii, zastraszanie, znajomość 
języka (eltharin), znajomość języka 
(staroświatowy) 

Zdolności: błyskotliwość, dotyk mocy, magia powszechna (pancerz eteru i dotyk na odległość), magia prosta 
(tajemna), zmysł magii, opanowanie, szybki refleks, widzenie w ciemności 
Zbroja: brak 
Uzbrojenie: Kostur Mrocznych Elfów (+5% do testów splatania magii) 
Wyposażenie: podróżny strój maga Mrocznych Elfów, 1k10 zk 

 

Otto Müller 
Umiejętności: dowodzenie, leczenie, plotkowanie, 
powożenie, sekretny język (bitewny), unik (+10), 
wiedza (Imperium), znajomość języka 
(staroświatowy) 
Zdolności: broń specjalna (dwuręczna), broń 
specjalna (korbacz), morderczy atak, ogłuszanie, 
szybkie wyciągnięcie, silny cios 

Zbroja: koszulka kolcza, hełm 
Punkty Zbroi: głowa 2, ręce 2, korpus 2, nogi 0 
Uzbrojenie: halabarda, miecz, tarcza. 
Wyposażenie: dobre ubranie, butelka wina, 3 zk, 8 s. 

 

Strażnik 
Umiejętności: hazard, opieka nad zwierzętami, 
oswajanie, powożenie, rzemiosło (uprawa ziemi) 
Zdolności: chodu!, wędrowiec 
Zbroja: brak lub 25% szans na kaftan (korpus 
1PZ) 
Uzbrojenie: włócznia (S-1) lub kosa (S) lub cep 
(S) lub krótki łuk, 50% szans na broń jednoręczną 

Wyposażenie: kiepskie odzienie, kapelusz zwykły 

 

 

 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

33 38 29 26 43 56 52 35 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 10 2 2 5 2 1 0 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

35 35 33 38 30 38 31 32 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 14 3 3 4 0 2 0 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

26 23 31 28 27 25 32 30 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 10 3 2 4 0 1 0 
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Hans Junkelmann 
 
Umiejętności: dowodzenie, jeździectwo, leczenie, 
nauka (strategia/taktyka), plotkowanie, powożenie, 
sekretny język (bitewny), spostrzegawczość, unik 
(+10), wiedza (Imperium), znajomość języka 
(staroświatowy) 
 

Zdolności: bardzo silny, bijatyka, broń specjalna (dwuręczna), broń specjalna (korbacz), morderczy atak, 
ogłuszanie, opanowanie, szybkie wyciągnięcie, silny cios 
Zbroja: zbroja kolcza  
Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 3, korpus 3, nogi 3 
Uzbrojenie: miecz dobrej jakości, tarcza. 
Wyposażenie: dobre ubranie, butelka wina szlachetnego, 5 zk, 12 s, 3 p. 

 

Halabardnik 
Umiejętności: hazard, opieka nad zwierzętami, 
powożenie, sekretny język (bitewny), 
spostrzegawczość, unik, wiedza (Imperium), 
zastraszanie, znajomość języka (staroświatowy) 
Zdolności: broń specjalna (dwuręczna), 
morderczy atak, ogłuszanie, szybkie wyciągnięcie, 
silny cios 

Zbroja: skórznia  
Punkty Zbroi: głowa 1, ręce 1, korpus 1, nogi 1 
Uzbrojenie: halabarda, miecz, tarcza 
Wyposażenie: zwykłe ubranie, butelka wina, 1K6-2 zk. 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

42 38 41 41 39 45 40 37 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 4 4 4 0 2 0 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

34 32 33 36 31 31 32 32 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 12 3 3 4 0 1 0 
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XI. Mapy 

Mapa 1: Okręg Breda 
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Mapa 2: Breda 
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Mapa 3: Kopalnia Zemenock 
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