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O TAMTYM PAMIĘTNYM SIERPNIU 

 
Przygoda do nowego Świata Mroku dla trójki Śmiertelników 

 
 

Nie trzeba rozpędzać Postaci Graczy na cztery strony świata, aby 
poprowadzić im przygodę mroczną, dramatyczną i budzącą emocje. Nasze 
rodzime ziemie i miasta epatują podobnym klimatem, stylem i oczywiście 
mrokiem, który nasi gracze będą z wolna odkrywać. Ten scenariusz rozgrywa się 
we współczesnej Warszawie – mieście z jednej strony nowoczesnym i pełnym 
świateł, hałasu, obcokrajowców i zabawy, a z drugiej – miejscu, gdzie promienie 
słońca przegrywają z cieniem, gdzie lokalni mieszkańcy nie wychodzą nocami 
z domu, a na dalekich stronach prasy pojawiają się krótkie informacje 
o tajemniczych zaginięciach i bestialskich mordach. Dzisiaj, Narratorze, poznasz 
inne oblicze Warszawy, a twoim zadaniem jest przekazanie go twoim graczom – 
pozwól im się zanurzyć w tajemnicach miasta i przeŜyć dramatyczną przygodę, 
której początki sięgają aŜ do powstania warszawskiego.  

Zgodnie z konwencją Świata Mroku, wszystko rozpoczyna się posępnej, 
deszczowej nocy, w starej dzielnicy rozpadających się bloków, gdzie aŜ strach 
wychodzić nocą na zewnątrz. 
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WSTĘP DLA NARRATORA 
 
 
Dla jakich Postaci? 

Scenariusz ten został zaprojektowany dla trójki bohaterów – młodych, 
zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi. Postacie stworzone z myślą o grze znajdziesz 
w Suplemencie na końcu przygody. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, byś 
rozegrał sesję z własnoręcznie przygotowanymi postaciami. W tym samym 
Suplemencie znajdziesz przeróbki niezbędne, by dopasować tekst do dowolnej 
druŜyny. 
 
 
O co chodzi? 

Mało kto zna ciemniejsze strony Warszawy – te, którymi rządzi noc 
i podległe jej monstra. Wampiry, wilkołaki, zjawy i inne bestie krąŜą wśród ulic 
i dawnych parków, z lubością zajmując miejsca opuszczone, bądź zniszczone za 
czasów wojny. Wśród ruin upamiętniających bohaterstwo dawnych Polaków Ŝyją 
teraz bestie, z których część zachowała jeszcze pamięć okrutnych zmagań 
z Niemcami. 

W powstaniu warszawskim walczył Ŝołnierz, Michał Brodzki. CięŜko ranny 
w zmaganiach zaległ w jednej ze zrujnowanych piwnic. Bojownik zginąłby 
niechybnie, gdyby nie tajemnicza, zdegenerowana istota, która odnalazła 
rannego. Wtedy w pewnym sensie zakończyło się Ŝycie Ŝołnierza Michała. Od 
tamtego czasu pamięta tylko strzępy wydarzeń - nie ma większej świadomości 
tego, czym jest (a jego Ojciec zaginął jeszcze przed końcem wojny), Ŝyje dzięki 
krwi szczurów, zwierząt oraz ludzi, którzy zapuszczają się samotni w ciemne 
zaułki Warszawy. 

Michał Brodzki pamięta jednak poszukiwania rodziny. Przez wiele lat 
próbował odnaleźć swą Ŝonę, z którą wziął ślub tuŜ przed wybuchem Powstania. 
Czasy znienawidzonego przez Michała totalitaryzmu nie ułatwiały poszukiwań. 
Wreszcie, przypadkiem trafił na jej grób i na męŜczyznę składającego na nim 
kwiaty. Odkrył wtedy, Ŝe ma syna. Przez następne lata śledził losy swej rodziny, 
z wściekłością obserwując przy tym degenerację i upadek narodu za czasów 
PRLu. W jego posępnym sercu tęsknota za bliskimi przez lata mieszała się 
z nienawiścią do nich za to, Ŝe zdąŜyli juŜ o nim zapomnieć. Dlatego teŜ od dawna 
zatruwał Ŝycie swej rodzinie, będąc jej złym duchem, a teraz, wraz z postępem 
swojego szaleństwa, kierowany dzikim instynktem postanawia zamienić swojego 
wnuka w istotę podobną sobie. 

Michał Brodzki jest wampirem, antagonistą naszej opowieści – istotą 
zdegenerowaną i złą, powodowaną wypaczonym pojęciem opieki nad rodziną. To 
upiór zatruwający ich Ŝycie, a takŜe, jak pokaŜe niedaleka przyszłość, 
bezwzględny, okrutny i trudny do pokonania zabójca. 
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Zanim zaczniesz 

Gdy wręczysz graczom postacie i ustalisz szczegóły, nie zapomnij przekazać 
im jeszcze jednej waŜnej informacji. Najlepiej uczyń to po kryjomu – porozmawiaj 
osobno najpierw z osobą wcielającą się w Sylwię a następnie z graczem 
wcielającym się w Łukasza. Ich postacie pamiętają, jak w czasach dzieciństwa 
działy się wokół nich róŜne, niewyjaśnione rzeczy. Jest to przeszłość na tyle 
odległa, Ŝe wszystkie zajścia zostały zrzucone na karb dziecięcej wyobraźni. 
Sylwia nie przyzna się jednak do tego, Ŝe czasem ma wraŜenie, iŜ ktoś ją śledzi, 
gdy wracają nocami z klubu. Łukasz nie piśnie ani słowem o tym, Ŝe gdy 
pracował samemu w kostnicy, słyszał skrobanie szyby i czuł czyjąś obecność za 
oknem. Postacie starają się zepchnąć te wypadki w niepamięć i ukryć przed sobą 
nawzajem, Ŝe ktoś - lub coś – najwyraźniej od dawna je obserwuje. Dopiero 
wydarzenia z sesji sprawią, Ŝe bohaterowie wrócą do tamtych dziwnych 
incydentów i postarają się nadać im znaczenie. 

NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe rodzice dwójki z bohaterów – Sylwii 
i Łukasza, juŜ nie Ŝyją. MoŜesz delikatnie zasugerować, Ŝe ich śmierć moŜe być 
łączona z tymi tajemniczymi wydarzeniami. 
 
 
Interludium pierwsze 

Odgłosy wybuchów. Świst spadających pocisków moździerzowych i gruchot 
walących się budynków. Wszędzie śmierdzi dymem, widać poŜary, zniszczone 
pojazdy i martwych ludzi na ulicach. Trwa powstanie warszawskie, a polscy 
Ŝołnierze walczą zawzięcie o kaŜdą ulicę, o kaŜdą piędź ziemi. Umieść graczy 
w samym sercu akcji: na chwilę wcielą się w Ŝołnierzy, walczących przeciwko 
Niemcom. Mają przy sobie karabiny, pistolety i kilka granatów. NaleŜą wspólnie 
do jednego oddziału, dowodzonego przez kapitana Franciszka „Nieborę” 
Mazurkiewicza, który prowadzi ich osobiście do szturmu na bocznicę kolejową na 
Stawkach. Pozwól graczom poczuć wojenną atmosferę i powalczyć z okupantem. 
Trójka naszych bohaterów dostaje od dowódcy polecenie zajęcia stanowiska 
karabinu maszynowego na jednej z ulic, aby grupa mogła ruszyć dalej. Niech 
pomęczą się chwilę, wykonując to zadanie, postaraj się jednak, aby nie 
ograniczało się tylko do rzucania kośćmi, ale do pomysłowego wykorzystania 
terenu i umiejętności wspólnego działania.  

Wkrótce po tym, jak zdobędą stanowisko, grupa ruszy dalej. Widząc juŜ 
zabudowania bocznicy postacie zostaną ostrzelane przez liczną grupę Niemców. 
Tutaj juŜ wysiłki graczy zdadzą się na nic – napastników jest zbyt wielu. Opisz, 
Ŝe dookoła giną ich przyjaciele trafiani kulami z karabinów, bądź odłamkami 
pocisków. Zaczną teŜ ginąć postacie graczy. Wybierz jednego z nich i uświadom, 
Ŝe nazywa się Michał Brodzki. Zostaje raniony w pierś, cięŜko ranny zatacza się 
do tyłu i spada w głąb zawalonego budynku, głęboko do piwnic. Nie moŜe się 
ruszać, nogi ma sparaliŜowane. Opisz graczowi, Ŝe coraz cięŜej mu oddychać, Ŝe 
zaczyna się dławić krwią. Słowem – dla niego powstanie juŜ się kończy. 
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Wkrótce Michał Brodzki usłyszy niepokojące szuranie, dochodzące jakby 
z wnętrza piwnicy. Będąc sparaliŜowanym, będzie mieć problemy z odwróceniem 
się. Ostatkiem sił obróci się i ku swemu przeraŜeniu ujrzy wykrzywionego 
w nieludzkim grymasie człowieka w podartym stroju. Tamten przygląda mu się. 
Michał moŜe próbować go zastrzelić, ale istota zdaje się być niewraŜliwa na kule. 
Przybysz zaciąga Ŝołnierza głębiej do piwnic, przygląda mu się przez chwilę, 
jakby coś rozwaŜając, a potem nagle nad nim pochyla. W tym momencie bohater 
traci przytomność; kończy się wprowadzenie i zaczyna przygoda.
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ROZDZIAŁ PIERWSZY: PRAGA 
 
 

Szarość betonu i przygaszona zieleń parku. Ulewny deszcz i błyskawice. 

 
 
Dworzec Centralny 

Pociąg z Poznania powoli wtacza się na peron. Jedzie nim jedna z Postaci: 
Grzegorz, policjant, który właśnie skończył szkolenie w Szczecinie. Przyjechał 
tutaj do swojej ukochanej Sylwii (druga z Postaci), która ma go odebrać 
z dworca. Będzie tam równieŜ trzeci bohater, brat Sylwii, lekarz imieniem 
Łukasz. W ten sposób dochodzi do połączenia druŜyny i wyjaśnienia jej 
wspólnych motywacji i zaszłości. Twoim zadaniem, Narratorze, jest przypomnieć 
graczowi odgrywającemu policjanta, jak bardzo tęsknił za swoją dziewczyną 
podczas dłuŜszego wyjazdu. Masz na to jeszcze chwilę, gdyŜ pociąg właśnie jedzie 
tunelem pod Dworcem Centralnym. 

Zwróć graczowi bliŜszą uwagę na ten tunel: niezbyt szeroki, pełen wnęk, 
w których moŜna się schronić przed nadjeŜdŜającym składem, i drzwi, 
prowadzących na sąsiednie tory. Opisz go jako posępny, pomimo oświetlających 
go lamp. Tunel będzie nam jeszcze potrzebny pod koniec przygody, warto więc, 
abyś juŜ teraz wyraźnie zaznaczył jego obecność. 

Stacja Warszawa Cen-
tralna, choć w polskiej skali 
przyzwoita, daleko odbiega 
od norm europejskich, czy 
światowych. Zwróć uwagę 
graczy na stare pociągi, 
poniszczone posadzki i popę-
kane ściany, na zalegających 
wszędzie bezdomnych o nie-
przyjemnym zapachu, na 
chodzących tu i ówdzie 
policjantów i straŜników 
miejskich. Zadaniem na ten 
moment jest stworzenie przy-
tłaczającej atmosfery, która 
nie opuści druŜyny aŜ do 
rozstrzygnięcia scenariusza. Na zewnątrz pada ulewny deszcz i postacie 
błyskawicznie przemakają do suchej nitki. To powinno wybić im z głowy chęć 
szukania rozrywek po mieście i skierować od razu do mieszkania Sylwii 
i Łukasza. Tam czeka juŜ brat dwójki bohaterów, Wiktor. 

PodróŜ odrapanym, trzęsącym się tramwajem to kolejny kamyczek do 
ogólnej, nieprzyjemnej atmosfery. Opisz, jak zza szyb niewiele widać, a podczas 
podróŜy przez Most Poniatowskiego – jak światła Warszawy giną w ogólnej 
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Tunel kolejowy wygląda psychodelicznie w świetle 
sygnalizatorów i lamp. 
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szarości, za ścianą ulewnego deszczu. Miejscem, do którego podróŜują nasze 
postacie, jest rejon Saskiej Kępy. 
 
 
Saska Kępa 

Rejon ten, oddalony jest od centrum Warszawy o parę kilometrów, to 
typowa dzielnica, gdzie szare kamienice mieszają się z brzydką zabudową 
z wielkiej płyty. Kiedyś Francuska była jedną z bardziej znanych, 
reprezentacyjnych ulic w Warszawie. Teraz uwagę przyciąga tylko kilka 
kawiarenek. To tutaj, w jednym z niewyróŜniających się bloków zamieszkała 
rodzina Brodzkich. Przydatną dla Ciebie informacją jest to, Ŝe przeprowadzili się 
tu rodzice naszych Bohaterów, kiedy nie mogli juŜ znieść ciągłych dziwacznych 
wydarzeń, których sprawcą był Ŝołnierz Michał Brodzki. Bohaterowie nie 
wiedzą o tym, Ŝe poprzednie mieszkanie rodziców było na Woli i Ŝe w piwnicy ich 
nowego mieszkania znajdują się wszystkie wspomnienia po ich tragicznie 
zmarłym dziadku – ujawni się to dopiero podczas prowadzenia przygody. 

Mieszkanie bohaterów to klasyczne M3, nawet gustownie urządzone, co 
kontrastuje z ponurością blokowisk. Mieszka tutaj dwójka Bohaterów Graczy 
oraz ich brat. Teraz dopiero moŜe zacząć się przywitanie Grzegorza. W momencie, 
kiedy bohaterowie otwierają pierwsze butelki piwa, akcja przenosi się na 
zewnątrz, do labiryntu tworzonego przez blokowisko, a graczy czeka druga – ale 
nie ostatnia – scena przerywnikowa. 
 
 
Interludium drugie 
 

Powstańczy leitmotiv 
 

MoŜesz zastąpić wiersz piosenką z czasów powstania. Jej melodia (nucona 
przez Ciebie w trakcie sesji) mogłaby prześladować graczy podczas poszukiwań 
wampira – na przykład tuŜ przed kolejną konfrontacją. 
 

„Pałacyk Michla, śytnia Wola 
Bronią się chłopcy od Parasola  
Choć na tygrysy mają Visy  
To warszawiaki, fajne chłopaki są” 

 
Co prawda piosenka powstała po Przeistoczeniu Brodzkiego, lecz wampir 

z pewnością miał okazję ją słyszeć... gdy spragniony krwi polował na swych 
dawnych towarzyszy, ukrywających się przed Szkopami w piwnicach i kanałach 
wojennej Warszawy. 

Tutaj następuje pierwsze wyzwanie dla jednego z twoich graczy. Na krótką 
chwilę wcieli się on w rolę zwykłego spacerowicza. Co tu robi ustal sam – moŜe 
jedynie spaceruje, moŜe wyprowadza psa, a moŜe o późnej godzinie wraca z pracy. 
Zwróć graczowi uwagę, Ŝe mimo deszczu i pory dnia na ławce na pustym osiedlu,  
siedzi jakiś męŜczyzna w długim płaszczu. Jest lekko skulony, ręce ma schowane 
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w kieszeniach, twarz skrytą w cieniu. Szepcze coś, w czym dopiero po 
przysłuchaniu się moŜna rozpoznać wiersze z czasów wojny. 

Jeśli Postać Gracza spróbuje odejść, bądź ominąć siedzącego, ten wstanie 
i zacznie iść za graczem. Sytuacja robi się nieciekawa – postać w płaszczu jest 
potwornie szybka, mimo sztywnych ruchów. Ucieczka nie ma większego sensu 
i zakończy się po krótkiej chwili przygwoŜdŜeniem do zimnej, mokrej ziemi. Gracz 
zapewne spróbuje walczyć albo krzyczeć – bądź jedno i drugie – jego reakcje będą 
waŜne, gdyŜ właśnie znajdują się dokładnie pod mieszkaniem głównych 
bohaterów opowieści. 

Zwróć uwagę gracza na goniącą go postać: 

• Nosi poszarpany, brudny i śmierdzący płaszcz, a na ramieniu widnieje 
mocno zniszczona, biało-czerwona opaska. 

• Od napastnika unosi się silna woń kanałów, starości i rozkładu. 

• Skóra napastnika jest poszarpana, ręce ma porozdzierane i pełne blizn. 
Choć niektóre fragmenty skóry wyglądają jak otwarte rany, nie leje się 
przez nie krew. Kredowobiała twarz napastnika wykrzywiona jest 
w złowieszczym grymasie poŜądania. Mimo to moŜna dostrzec, Ŝe był 
kiedyś przystojnym męŜczyzną.  

To niestety są ostatnie widoki w Ŝyciu tego przechodnia – padnie on ofiarą 
Michała Brodzkiego, który musi nasycić się krwią – a nasi gracze muszą 
zrozumieć, Ŝe grozi im niebezpieczeństwo. 

Jeśli jednak gracz postanowi stawić czoła napastnikowi, nagródź to. Niech 
ofiara przed śmiercią zedrze wampirowi powstańczą opaskę z ramienia lub urwie 
guzik z płaszcza – specjalista rozpozna w nim element polskiego munduru 
z drugiej wojny światowej. Wampir nie zdoła wyrwać z ręki napastnika opaski, 
gdyŜ spłoszą go reflektory przejeŜdŜającego niedaleko samochodu. 
 
 
Saska Kępa, część druga 

Graczy, siedzących właśnie w mieszkaniu, z równowagi wytrącą krzyki 
i odgłosy walki gdzieś u stóp ich bloku (jakie to dokładnie odgłosy, zaleŜy od 
gracza odgrywającego scenkę przerywnikową). Nie wyobraŜam sobie innej 
sytuacji, niŜ taka, w której idą się dowiedzieć, co się dzieje. Jeśli jednak będą 
bierni, przypomnij im o ich Cnotach. 

Gdy wyjdą na balkon, bądź na zewnątrz, ujrzą jedynie trupa. Na ulicy 
nikogo nie ma. Wszyscy siedzą w domach i nie obchodzi ich to, co się stało - tylko 
postacie graczy zainteresowały się losami innego człowieka. Późniejsze 
przesłuchania świadków będą trudne. Postacie będą musiały uzyskać sukces 
w teście Manipulacja + Obycie - 3. Ludzie, nawet jeśli coś słyszeli lub widzieli, to 
się do tego nie przyznają. To w końcu „ich nie dotyczy”, a gracze muszą zdawać 
sobie sprawę z tego, Ŝe grają w Świat Mroku. Jeśli jednak im się powiedzie, będą 
w stanie zrekonstruować wydarzenia z interludium oraz uzyskają rysopis 
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Brodzkiego. Po udanym teście Inteligencja + Opanowanie, wyda im się on 
dziwnie znajomy. Jedynie wyjątkowy sukces pozwoli im od razu rozpoznać 
dziadka. 

 
A może by tak na policję? 
 

Bez żartów. Próba skorzystania z pomocy psów w Świecie Mroku jest z góry 
skazana na porażkę i bohaterowie powinni być tego świadomi od pierwszej chwili, 
gdy ich napotkają. Funkcjonariusze i detektywi są cyniczni do bólu i najwidoczniej 
znają realia życia w dużym mieście lepiej od postaci. Sprawa jest od samego początku 
niemożliwa do rozwiązania, świadków nie ma, trupem nikt się nie przejmuje, a dla 
nich samych największym problemem jest zarwana noc nad bezużytecznym raportem. 
Najlepsza rada, jakiej udzielą postaciom, to zapomnienie o całym zajściu, bo „takie 
rzeczy się zdarzają”. Reakcja na odznakę Grzegorza może być wieloraka. Jeśli nie uda 
mu się test Prezencja + Perswazja + Status (Policja) kontra 5 kości, gliniarze potraktują 
go jako konkurencję na własnym terenie i każą „spierdalać do Poznania”. W razie 
sukcesu policjanci chętnie pokażą dowody rzeczowe (opaskę lub guzik) oraz rysopis, 
udzielą też kilku wskazówek na temat okolicy, co jest równoznaczne z modyfikatorem 
+2 do testów Półświatka. Tylko wyjątkowy sukces sprawi, że niebiescy wezmą się na 
poważnie do roboty i zajmą się sprawą, zamiast spisywaniem raportów. Postacie będą 
mogły się do nich później zwrócić, gdy utkną w martwym punkcie. Możesz też 
wykorzystać ich jako „kawalerię”, która przybędzie z odsieczą w razie opałów. 

Napastnika nigdzie nie widać, ale są ślady krwi na ziemi, idące między 
blokami, i niknące w pewnym momencie. Gracze mogą jeszcze przez pewien czas 
krąŜyć po okolicy, bądź wrócić do mieszkania. Przybędzie policja, szybko 
przesłucha świadków, zabiorą ciało, zrobią fotografie. W dwie – trzy godziny w 
okolicy nie będzie juŜ nikogo, prócz wciąŜ krąŜącego wśród bloków wampira. Jest 
on przeznaczony tylko dla oczu graczy – dostrzegą go, wyglądając przez okno, 
paląc papierosa na balkonie widzą przemykającą się sylwetkę, bądź długi cień, 
padający na mieszkanie podczas uderzenia błyskawicy. 

Tutaj zwalniamy na chwilę, a ty, 
Narratorze, musisz przygotować się na 
najróŜniejsze reakcje graczy. Przypomnij im 
to, co przekazałeś rodzeństwu przed 
rozpoczęciem gry – Ŝe takie wydarzenia 
zdarzały się wokół nich od zawsze i zawsze 
pojawiał się cień tajemniczego „czegoś” bądź 
„kogoś”. Wzywanie policji, czy nawet 
detektywów nie przynosi Ŝadnych rezultatów. 
Gracze muszą dojść – z twoją pomocą – do 
wniosku, Ŝe wszystko jest w ich rękach. 
PomoŜe im w tym młodszy brat. Kierowany 
wściekłością i strachem postanowi wziąć 
sprawy we własne ręce. Gracze mają do 
wyboru albo podąŜyć za nim, albo próbować przemówić mu do rozsądku.  

fo
t.

 W
ik

to
r 

„W
ik

to
r 

W
e

kT
” 

G
ru

sz
c

zy
ń

sk
i 



Oskar „Fenran” Usarek wod.polter.pl 

 
11 

Oprócz sensownych argumentów potrzeba teŜ wygrać sporny test 
Manipulacja + Perswazja kontra pula 9 kości młodzieńca (który ma konkretne 
powody, by wyruszyć na poszukiwania i wykorzystuje Siłę Woli). Wiktor da dojść 
do głosu tylko jednej postaci i nie da się zakrzyczeć – praca zespołowa nie wchodzi 
w grę. Jako swe argumenty będzie przytaczał dziwne historie, które przytrafiają 
mu się od pewnego czasu. To urealni jego decyzję, jak równieŜ moŜe sprawić, Ŝe 
gracze zaczną sobie zdawać sprawę z powagi sytuacji.  
 

Statystyki Wiktora 
 

Atrybuty umysłowe: Inteligencja 3, Czujność 3, Determinacja 2 
Atrybuty fizyczne: Siła 2 Zręczność 3, Wytrzymałość 3 
Atrybuty społeczne: Prezencja 2, Manipulacja 1, Opanowanie 3 
 

Umiejętności umysłowe: Dedukcja 2, Informatyka 1, Nauka 3, Okultyzm 1,  
Rzemiosło 3 (Rysunek), Wykształcenie 2 

Umiejętności fizyczne: Bijatyka 1, Wysportowanie 4 (Koszykówka) 
Umiejętności społeczne: Ekspresja 3, Empatia 3, Półświatek 2 (Transport publiczny) 
 

Atuty: Gigant, Sprinter 2, Szybki refleks 2, Żelazna Kondycja 1, Zasoby 1 
 

Cnota: Szczodrość 
Skaza: Pycha 
Siła Woli: 5 
 

Moralność: 7 
 

Szybkość: 12 
Inicjatywa: 8 
Rozmiar: 6 
Zdrowie: 9 

Jeśli gracze powstrzy-
mają Wiktora, to naleŜy 
przejść do bardziej spek-
takularnej alternatywy, jaką 
jest porwanie młodzieńca 
wprost z mieszkania w bloku. 
Brodzki wdrapie się na 
balkon i z łoskotem wybije 
szybę. Zanim postacie zerwą 
się z łóŜek i wpadną do 
pokoju, w którym jest 
wampir, ten będzie juŜ 
trzymał ogłuszonego Wiktora 
w swych ramionach. Celem 
wampira jest ucieczka, nie 

stawi więc czoła postaciom, lecz wyskoczy przez wybite okno. PrzeraŜeni 
bohaterowie powinni ujrzeć, jak Brodzki u podnóŜa bloku karmi Wiktora czarnym 
płynem, sączącym się z jego przegubu. Gracze zapewne się tego nie dowiedzą, lecz 

Pomnik Ŝołnierzy radzieckich, strzegący głównego 
wejścia do parku. 
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wampir właśnie leczy swoją krwią chłopaka, który doznał obraŜeń w wyniku 
upadku. Taki rozwój wydarzeń sprawia, Ŝe powinieneś przeskoczyć epizod 
dziejący się w Parku Skaryszewskim i dać graczom od razu wszystkie wskazówki 
niezbędne do tego, by postacie zaczęły badać historię dziadka. Między innymi, juŜ 
po scenie porwania, jeden z bohaterów moŜe z przeraŜeniem stanąć oko w oko 
z osobą porywacza – tylko po to, by przekonać się, Ŝe spogląda na zdjęcie dziadka 
sprzed lat, zawieszone w korytarzu. 

Jeśli graczom nie 
powiedzie się test, Wiktor nie 
zwaŜając na ostrzeŜenia ani 
zakazy rodziny, samotnie 
wyruszy na poszukiwanie 
tajemniczego napastnika. 
Jeśli postacie graczy podąŜą 
za nim (lub wraz z nim), 
szybko się zorientują, Ŝe 
Bestia najwyraźniej tego 
chce: pojawia się na skraju 
pola widzenia, pozostają po 
niej ślady krwi na 
chodnikach. Wampir nie lubi 
światła lamp i ludzi, będzie 
się starał zaciągnąć naszych graczy do pobliskiego, ustronnego i ciemnego 
miejsca, aby tam dalej realizować swój plan. Wiktor – a wraz z nim zapewne 
Postacie Graczy – trafiają na skraj ogrodzonego parku, a po drugiej stronie 
Ŝelaznego płotu ujrzą, jakby na zachętę, plamy krwi. 
 
 
Park Skaryszewski 

Rozciągający się na 
naprawdę duŜym obszarze, 
pełen najróŜniejszych 
gatunków roślin, park nocą 
jest całkowicie opuszczony. 
W ciemnościach znikają 
wszystkie kolory, a jeśli 
gracze zabrali latarki, to ich 
światło w strugach deszczu 
jest mocno ograniczone. 
W tym obszarze przyjdzie się 
graczom po raz pierwszy 
zmierzyć z poczwarą. Ślady 
krwi ciągną się między 
drzewa, znikają gdzieś 

w okolicach groty, z której dawniej wypływał mały, sztuczny wodospad. Dookoła, 
jeśli nie liczyć odgłosów deszczu i burzy, głucha cisza.  

Park jest pusty i przygnębiający nawet w dzień. 
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Zamarznięte jeziorko moŜe być miejscem konfrontacji 
z wampirem. 
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Tutaj rozpocznie się 
nasze starcie. Gracze powinni 
wykonać test Percepcji -2 
kontra Zręczność + Skradanie 
się Michała Brodzkiego. 
Postacie, którym się powie-
dzie, rzucą za Inicjatywę – są 
w stanie zareagować. Pozo-
stali są zbyt zaskoczeni, by 
cokolwiek zrobić – tracą 
pierwszą rundę walki, lecz 
nie tracą swojej Obrony. 
Napastnik jest zdecydowanie 
potęŜniejszy od graczy i ci nie 
mają większych szans na 
zwycięstwo – Narratorze, 
pamiętaj jednak, Ŝe twoim zadaniem nie jest zabijanie postaci! Powinni wyjść 
z tego starcia pozbawieni dalszej woli walki, sponiewierani i ranni, ale w stopniu 
na tyle lekkim, Ŝeby byli zdolni do dalszego rozgrywania przygody. Zwróć uwagę 
graczy na nieskuteczność ich ciosów - zadają tej istocie ból, ale nie pozbawiają jej 
woli walki ani zaciętości. Jeśli policjant zabrał ze sobą słuŜbową broń, niech prze-
kona się, Ŝe kule są niewiele bardziej skuteczne od pięści. 

Pierwszą ofiarą starcia będzie Wiktor – zostanie pozbawiony przytomności. 
Wampirowi zaleŜy tylko na porwaniu swego wnuka, dlatego teŜ jak najszybciej 
pochwyci ofiarę i ucieknie, gdy upewni się, Ŝe postacie nie będą go ścigać – lub 
gdy uzyskają nad nim zbyt duŜą przewagę. Dodatkowo, wampir moŜe zasłonić się 
w trakcie ucieczki przerzuconym przez ramię Wiktorem – postacie nie powinny 
ryzykować postrzelenia lub ranienia w inny sposób swego brata. 

Z uwagi na przewagę 
szybkości, lepszą znajomość 
terenu oraz kiepską pogodę 
Brodzkiemu powinno się dość 
szybko udać uciec postaciom 
graczy. 
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W okolicy groty bohaterowie zostaną po raz pierwszy 
zaatakowani przez potwora. 

Długie, monumentalne schody moŜna wykorzystać, gdy 
dojdzie do pościgu za uciekającym Brodzkim. 
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Park Skaryszewski – drugie rozwiązanie 

Jeśli gracze nie podąŜą za Wiktorem od chwili, gdy ten opuszcza dom, całe 
wydarzenie rozegra się poza ich oczyma, ale i tak dojdzie do walki i porwania 
brata naszych bohaterów. MoŜesz ukazać im tą scenę podobnie jak w poprzednim 
Interludium, oczyma atakowanego. Bohaterowie zostaną sprowadzeni na miejsce 
zdarzenia przez Policję (być moŜe starych „znajomych”), która została wezwana 
na miejsce przez wysoko postawionego obywatela z pobliskiego apartamentowca, 
który przez hałasy nie mógł w spokoju oglądać telewizji („Panie funkcjonariuszu, 
przez te cholerne jeziorko krzyki się niosą”). Na miejscu znaleźli ślady krwi 
i porzucony telefon Wiktora, z którego wykonali telefon do bohaterów. Gdy tylko 
przekonają się, Ŝe jest juŜ cicho, natychmiast stracą zainteresowanie całą sprawą. 
Postacie mają szansę zdobyć 
rysopis napastnika od 
meneli, którzy koczują pod 
jednym z mostków, 
przerzuconym nad jednym z 
wyschniętych kanałków. Jeśli 
sięgną do portfeli lub 
poczęstują flaszką, test nie 
jest konieczny. Zresztą 
bezdomni jasno sprecyzują, co 
rozwiąŜe im języki. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku, 
Policja po zebraniu zeznań 
zniknie – i tyle ich widziano. 
 
 
Saska Kępa, część trzecia 

Postacie Graczy, wstrząśnięte wydarzeniami nocy, powrócą do domu na 
Saskiej Kępie. Tam szybko odgadną, skąd pamiętają twarz napastnika – jeszcze 
w przedpokoju zauwaŜą wiszące na ścianie zdjęcie Michała Brodzkiego, zrobione 
jeszcze przed powstaniem. Gdy zaczną je oglądać (by mu się dobrze przyjrzeć, 
naleŜy je zdjąć ze ściany) okaŜe się, Ŝe z tyłu przyklejony jest klucz do kasetki, 
w której matka bohaterów zebrała większość informacji na temat swojego teścia. 
Ich lektura wprowadza naszych graczy w sedno przygody. 

W tym miejscu kończy się rozdział pierwszy: Gratulacje, wstęp dla graczy 
masz juŜ za sobą. ZdąŜyli się ze sobą zapoznać i polubić, wspólnie wyjść cało 
z wielkiego niebezpieczeństwa, a wraz z porwaniem ich brata zyskali motywacje 
do odnalezienia dziadka, którego od dawna uwaŜali za zmarłego.

W czasie złej pogody, pod mostkiem kryją się bezdomni. 
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ROZDZIAŁ DRUGI: WOLA 
 
 

Biel marmuru i posępna szarość cmentarza. Upiorna cisza nekropolii i ciche głosy kroków. 

 

 

Interludium trzecie 

Cmentarz, niedługo nastanie świt. Przestało juŜ padać, cięŜkie krople 
deszczu opadają jeszcze z drzew i spływają po marmurowych płytach. Postać 
gracza, jak wynika to z informacji, którą udostępnisz mu w tajemnicy przed 
resztą, jest zjawą. Gracz moŜe to przekazać pozostałym, będącym jedynie 
słuchaczami Interludium za pomocą swoich zachowań: moŜe przenikać przez 
nagrobki i ławki, unosić się lekko nad powierzchnią ziemi. Rozlega się cichy 
odgłos kroków i na cmentarz przychodzi Michał Brodzki. Zwróć uwagę na większe 
niŜ zwykle zmęczenie wampira i rany, będące wynikiem walki z Postaciami. 
Michał przychodzi się wyŜalić, jak zwykle, na swój los i Ŝycie pozbawione Boga. 
To waŜny moment, Narratorze, gdyŜ musisz wykazać się kunsztem i odnaleźć 
w godnej potępienia istocie coś wartego współczucia. Coś, co przemówi do graczy. 
Zadaniem gracza–upiora jest podtrzymywać rozmowę, a zapewne zechce on 
wykorzystać sytuację, Ŝeby dowiedzieć się czegoś o losach Wiktora. Motywacją 
zjawy jest znalezienie sposobu na uleczenie umęczonej duszy nieumarłego 
powstańca – gracz powinien zdawać sobie z tego sprawę. Wampir zwierzy się 
z porwania swojego wnuka i tego, Ŝe zamierza „przemienić go na swoje 
podobieństwo”, mając nadzieje na odwrócenie tym samym klątwy od siebie. 
Wiktor za parę dni kończy 21 lat – tyle, ile miał Michał w momencie 
Przeistoczenia, co według niego ma kluczowe znaczenie dla procesu przemiany. 
Jego starszy brat, Łukasz uniknął okrutnego losu przez przypadek – rodzina 
przeprowadziła się tuŜ przed jego urodzinami, a poszukiwania wnuka zajęły 
wampirowi zbyt wiele czasu. Brodzki nie zdradzi jednak zjawie, gdzie ukrył swoją 
ofiarę. Zapamiętaj dobrze rozmowę gracza z Michałem. To od niej zaleŜy, jakie 
informacje otrzymają później nasi bohaterowie. Nie powinni jednak domyślić się 
od razu, Ŝe mają do czynienia z wampirem.  

Wampir będzie przechadzał się jeszcze chwilę wśród grobów poległych 
podczas drugiej wojny Ŝołnierzy, wspominając przyjaciół. Nagle, pobliski kościół 
wybije równą godzinę. Brodzki zda sobie sprawę z tego, Ŝe zbliŜa się świt, 
i zniknie z pola widzenia. W tym momencie scena kończy się. 
 
 
Michał Brodzki ujawniony 

Wracamy do naszych bohaterów, pozostawionych na Saskiej Kępie. Po 
odkryciu kim jest napastnik, gracze zapewne popadną w głębokie zdziwienie. 
O dziadku nie mówiło się duŜo w domu – był niejako tematem tabu, ale nigdy nie 
wiązało się go z rodzinną klątwą. Wieść, Ŝe ich dziadek Ŝyje (postacie nie mają 
przecieŜ jeszcze podstaw, aby podejrzewać go o bycie wampirem – mogą tego 
spodziewać się gracze, wiedząc, Ŝe grają w Świat Mroku) moŜe być powodem do 
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zastanawiania się, dlaczego nigdy się nie ujawnił i dlaczego nęka swoją rodzinę. 
Spotkanie teŜ zapewne dało graczom do zrozumienia, Ŝe potrzebują szczególnych 
środków do pokonania przeciwnika, innych niŜ pistolet, czy zwykłe pięści.  

Klucz do kasetki jest wręcz łopatologiczną wskazówką do wiadomości, 
które rodzice zgromadzili na temat zmarłego dziadka. Gdzieś wśród rzeczy matki 
postacie znajdą starą, zakurzoną skrytkę, pełną wycinków prasowych 
i odręcznych informacji, z których dowiedzą się następujących faktów: 

• Michał Brodzki podczas walk o Warszawę miał 20 lat – pokolenie 
Kolumbów; działał w polskim podziemiu od początku wojny. 

• Podczas Powstania Warszawskiego był Ŝołnierzem batalionu „Miotła”, 
działającego pod komendą Franciszka „Niebora” Mazurkiewicza. Kapitan 
był wielkim przyjacielem Brodzkiego. Z wiadomości tu umieszczonych 
wynika, Ŝe Mazurkiewicz zginął podczas ataku na Stawki i został 
pochowany na wojskowym cmentarzu na Powązkach, obok brata. 

• Ciała Michała Brodzkiego nigdy nie odnaleziono – przypuszcza się, Ŝe 
zginął pogrzebany Ŝywcem pod zawalonym budynkiem. Stało się to podczas 
walk o bocznicę kolejową na Stawkach, 11 sierpnia 1944 roku. Dokładnie w 
jego 21 urodziny. 

• Poprzednie mieszkanie rodziców naszych bohaterów (a takŜe Michała!) 
było właśnie na Woli. Właśnie tam dochodziło do większości dziwnych 
zdarzeń. Jest teŜ adres mieszkania przy ulicy Spokojnej 3, na rogu 
Okopowej. Gracze mogą zechcieć je odwiedzić. 

• W skrzyneczce jest teŜ rozległy artykuł prasowy, z którego wynika, Ŝe 
tajemniczy „duch” w wojskowym mundurze nawiedza ulice przyległe do 
powązkowskiego cmentarza. Tam teŜ dochodziło do największej ilości 
dziwnych wypadków, zginęła teŜ jedna osoba – student akademii 
fotograficznej, Radek Zakrzewski. Jeden świadek zarzeka się, Ŝe widział 
męŜczyznę w zniszczonym wojskowym mundurze, modlącego się przy 
grobie kapitana „Niebora”. 

• Michałowi Brodzkiemu przyznano pośmiertnie Virtuti Militari V klasy. 
Odznaczenie znajduje się w skrzyneczce. 

Szukanie miejsca śmierci Michała na Stawkach nie wchodzi w grę, gdyŜ ta 
część Warszawy zmieniła się znacznie po wojnie (zda sobie z tego sprawę Łukasz, 
który dobrze zna miasto). Gracze mają zatem dwa tropy – podąŜyć do 
poprzedniego mieszkania rodziny bądź udać na cmentarz wojskowy na 
Powązkach. NiezaleŜnie gdzie podąŜą, odkryją więcej informacji o poszukiwanej 
przez siebie istocie i dowiedzą się kolejnych rzeczy o naturze Świata Mroku. 
 
 
Upływ czasu 

Przypominaj swoim graczom, Ŝe los ich brata leŜy w ich rękach i Ŝe mimo 
ran, zmęczenia i innych czynników powinni działać szybko. Michał Brodzki 
zamierza przemienić swojego wnuka w wampira za dwa dni, dokładnie w dzień 
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jego urodzin. Jeśli chcesz wywrzeć na graczach presję czasu, niech wampir wyzna 
datę rytuału zjawie. Dowiedzą się w ten sposób, Ŝe mają mało czasu na działanie. 
Jak go wykorzystają – zaleŜy od nich. Opieszałość jednak zostanie ukarana i jeśli 
poszukiwania zajmą im za wiele czasu, w trzecim rozdziale moŜe ich spotkać 
przykra niespodzianka. 

Pamiętaj, dwa dni to wystarczający czas, by ranni gracze mogli wyleczyć 
jedną ranę powaŜną. MoŜe się to okazać waŜne dla przyszłej konfrontacji. 
 

Trzeci trop 

Bohaterowie mogą wykorzystać też trzeci trop – w artykule, który znaleźli 
w szkatułce, jest nazwisko chłopaka, który zginął na cmentarzu. Zaciekawić ich może 
informacja, że był on uczniem akademii fotograficznej. By pójść tym tropem, postacie 
muszą popytać w kilku miejscach a następnie wykonać rzut Prezencja + Dedukcja. Uda 
im się w końcu dostać od kogoś adres zmarłego. Jeśli nie będą zbyt nachalni i okażą 
swoje współczucie, matka chłopaka pokaże im zdjęcia, które robił na terenie 
cmentarza. Wśród nich postacie natkną się na coś dziwnego – fotografia wykonana jest 
teleobiektywem, obraz jest ostry, lecz postać znajdująca się w kadrze jest zupełnie 
rozmyta, uniemożliwiając jej identyfikację. Po kolorze oraz zarysie ubrania uda się 
jednak rozpoznać oliwkowy płaszcz z biało-czerwoną smugą na ramieniu. Udany test 
Inteligencja + Nauka pozwoli ustalić, że zdjęcie zostało wykonane i wywołane 
prawidłowo, nie jest to też fotomanipulacja. 

Postacie właśnie odkryły jeden z sekretów Brodzkiego – oblicza wampirów 
widziane w lustrach, nagrane na video lub uwiecznione na zdjęciach są zawsze 
rozmyte. Wykorzystaj to potem, w Rozdziale  Czwartym, w scenie na Dworcu 
Centralnym. Postacie mogą zauważyć rozmyte oblicze wampira w jednym z luster lub 
szyb na dworcu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by z cam-corderem lub komórką 
w ręku przeczesywali tłum, licząc na to, że wampir rozmyje się na ekranie LCD. 

Jeśli postacie zapytają matkę o śmierć jej syna, okaże się, że chłopak 
najprawdopodobniej został popchnięty z wielką siłą i uderzył głową w nagrobek. Na 
miejscu nie znaleziono jednak zbyt wiele krwi, a biegły sądowy uznał, że przyczyną 
śmierci było uszkodzenie mózgu. 

 
 
Mieszkanie przy ulicy Spokojnej 3 

Okolica sprawia wraŜenie nieprzyjemnej. Ludzie kręcący się po ulicach 
wydają się być zastraszeni, chorzy na coś i pozbawieni woli Ŝycia. Przed 
kamienicą Brodzkiego stoją samochody bez silników, z powybijanymi szybami. 
Niedaleko jest chyba jakiś warsztat, w którym rozbierają wozy na części. 
Mieszkanie to stara, rozpadająca się ruina, stojąca naprzeciwko muru głównego 
cmentarza powązkowskiego (cywilnego). Sam jej obraz przywodzi na myśl czasy 
wojny. ZaleŜnie od pory dnia, w jakiej gracze tu dotarli, jest albo bardzo, bardzo 
ponuro (w nocy), albo po prostu bardzo ponuro (juŜ za dnia). Nikt tu nie mieszka, 
wejście zagradza stara krata, a tabliczka na fasadzie ostrzega przed zawaleniem. 
Wszystko wskazuje na to, Ŝe budynek powinien juŜ dawno pójść do rozbiórki.  
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Gracze mogą zaczepić kogoś 
przechodzącego w okolicy – najwięcej 
informacji udzielą osoby starsze (po udanym 
teście Manipulacja + Obycie kontra pula 
4 kości). Opowiedzą oni o częstych odgłosach 
z piwnicy, wyciach, rykach i bezcielesnych 
szeptach, których autorem jest przebywający 
tu czasem Michał Brodzki. To tutaj przed 
wojną znajdował się dom jego i jego rodziny – 
w mieszkaniu na parterze, które gracze będą 
mieli okazję obejrzeć. Co prawda aby wejść na 
teren kamienicy trzeba sforsować kratę, ale 
nikt z nielicznych przechodniów nie będzie 
przeszkadzał naszym bohaterom. 

W części mieszkalnej gracze odnajdą 
niewielką skrytkę. Odpadający ze ściany tynk 
odsłonił zagipsowaną w luce szkatułkę. 
Wszystko wskazuje na to, Ŝe ktoś schował tu 
stare pamiątki po dziadku – listy, zdjęcia, 
dokumenty – Ŝadne jednak nie wskazują, co 
mogło się stać z porwanym Wiktorem. Wśród 
rzeczy wartych wspomnienia są dokumenty, 
potwierdzające przyjaźń i słuŜbę Michała Brodzkiego pod kapitanem 
Franciszkiem Mazurkiewiczem.  

W kuchni gracze odnajdą znacznie 
bardziej niepokojącego odkrycia. Przegniły 
parkiet zarwie się (najprawdopodobniej pod 
Łukaszem, który jest najcięŜszy), odkrywając 
wybite przejście do piwnicy budynku. Jest to 
część, do której nie da się dojść zwyczajnym, 
piwnicznym wejściem. To pozostałość z czasów 
wojny, pozwalająca na opuszczenie 
mieszkania podczas ewentualnej napaści. To 
tutaj podczas wizyt w starym mieszkaniu 
przebywa zazwyczaj Michał Brodzki i dlatego 
przeszukiwanie głównych piwnic nie daje 
odpowiedzi na źródła hałasu. Tutaj dochodzi 
teŜ do przełomowego odkrycia, jakim jest 
dziennik przemienionego Ŝołnierza, jego liczne 
przemyślenia i zwykłe notatki, które spisywał 
widząc, Ŝe jego pamięć jest daleka od 
doskonałości. Co waŜniejsze, pamiętnik 
wydaje się być cały czas aktualizowany – 
Brodzki najwyraźniej regularnie tu zagląda. 
Oprócz tego, piwnicę wypełniają róŜnego 
rodzaju pamiątki po bliskich wampira – takie 

jak zdjęcia Ŝony i syna Michała, zdjęcia bohaterów za młodu. Najwidoczniej 
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Jedyny budynek mieszkalny na 
Spokojnej stoi w ruinie prawdopo-
dobnie od czasów wojny. 

Nim bohaterowie wejdą na dziedzi-
niec, muszą sforsować solidną kratę. 
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Brodzki podkradał lub zbierał co tylko się dało i chował – tuŜ pod stopami 
rodziny. 

Te wskazówki będą postaciom potrzebne, by zrozumieć zachowanie 
wampira. Najbardziej niezwykłym znaleziskiem jest jednak stara, zaplamiona 
krwią teczka, zawierająca dokument spisany na maszynie. Pierwsze, co rzuci się 
w oczy, jest hitlerowska „gapa”, orzeł siedzący na swastyce. Postacie mają przed 
sobą najwyraźniej raport, spisany przez SS-Obersturmführera dr Rudolfa 
Eichmanna i datowany na 1 sierpnia 1944 roku. Łukasz, który zna język 
niemiecki, jest w stanie przetłumaczyć reszcie treść dokumentu. Esesman 
prowadził od początku 1944 roku badania na temat dziwnej zarazy, której ofiarą 
padali przede wszystkim Niemcy. Objawiała się ona nagłą anemią i osłabieniem 
organizmu – wiele osób zostało znalezionych martwych z powodu upływu krwi, 
lekarze nie znajdywali jednak na ciele ofiar wyraźnych ran.  

Przez kilka stron 
Eichmann zastanawia się 
nad przyczyną choroby, 
twierdząc, Ŝe nieznany 
i zajadły wirus prowadzi do 
rozpadu czerwonych krwinek 
i posądzając „Ŝydostwo” o roz-
przestrzenienie zarazy. W ra-
porcie znajdują się teŜ 
zeznania świadków spisane 
odręcznie. Wynika z nich, Ŝe 
ofiary choroby często czuły się 
dobrze kładąc się spać, lecz 
rankiem znajdywano je 
martwe. Pod koniec, raport 
zmienia nieco ton. Eichmann 
sugeruje w nim, Ŝe odkrył tajemnicę zarazy, jest to jednak wiedza zbyt waŜna 
„dla bezpieczeństwa Rzeczy” i nalega, by jak najszybciej ewakuować go do 
Berlina. Sam raport jest dość mocno pognieciony, a niektóre słowa są zakreślone. 

W podziemnym pomieszczeniu znajduje się teŜ wąski tunel, prowadzący 
przez kilkaset metrów i wychodzący w krypcie na cywilnym cmentarzu 
powązkowskim. Stąd niecałe dwa kilometry do cmentarza wojskowego, który 
gracze równieŜ powinni odwiedzić. 
 
 
Cmentarz Wojskowy 

Cisza. Cmentarz jest dzisiaj mało uczęszczany; jedynie garstka starszych 
ludzi przechadza się alejkami. LeŜą tutaj Ŝołnierze: wiele bezimiennych mogił 
świadczą o bohaterstwie Polaków na wojnie i podczas powstania. Jedynym 
tropem graczy jest grób kapitana Franciszka Mazurkiewicza, dwukrotnie 
wspominany w notatkach Brodzkiego: to do niego powinni udać się gracze, 
rozglądający za jakąś wskazówką. O miejsce spoczynku Ŝołnierza muszą zapytać 
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Naprzeciwko kamienicy, pod murem cmentarza, stoją 
niesprawne samochody. 
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opiekuna cmentarza (Bracia Jan i Franciszek są bohaterami powstania), bądź 
poszukiwać go przez dłuŜszy czas. 

Będą jednak nieprzyjemnie zaskoczeni. Grób, prócz imienia, nazwiska, dat 
i paru znanych faktów nie zawiera Ŝadnych informacji, które w jakikolwiek 
sposób zbliŜałyby ich do rozwiązania tajemnicy, gdzie ukrywa się Brodzki. 
Zapewne postanowią dokładniej zbadać grób. Zwróć im uwagę, Ŝe nagle na 
cmentarzu zrobiło się bardzo zimno, a włosy na karku stają dęba. Po kilku 
chwilach kręcenia się na miejscu powinni zauwaŜyć, Ŝe wszystkie ich poczynania 
obserwuje siedzący na ławce przy alejce męŜczyzna w średnim wieku, ubrany 
w staromodny, prochowy płaszcz (nie jest jednak poniszczony ani przybrudzony). 
Osoba ta nie reaguje tak długo, jak sama nie zostanie zagajona albo zanim gracze 
nie spróbują sprofanować grobowca. Do graczy odniesie się uprzejmie. ZauwaŜy, 
Ŝe Łukasz jest podobny do jego dawno zmarłego przyjaciela. Będzie starał się 
ciągnąć graczy za język, w końcu zdradzi, Ŝe dobrze zna czasy powstania i ludzi 
walczących w tamtych czasach. Gracze oczywiście nie mogą tego wiedzieć, Ŝale 
rozmawiają właśnie z duchem „Niebora”: tego samego, w którego wcielał się gracz 
w interludium. Dopiero dalsza rozmowa utwierdzi graczy w przekonaniu, Ŝe ich 
rozmówca autentycznie zna Michała Brodzkiego. Opowie dokładnie losy dzielnego 
niegdyś Ŝołnierza, teraz zaś upadłej istoty, Ŝywiącej się krwią. Zdradzi, Ŝe Michał 
chce przemienić swojego wnuka w istotę podobną sobie. Duch dysponuje 
dokładnie takimi informacjami, jakie zdobył gracz podczas odgrywania zjawy, 
oraz wiedzą, Ŝe dnie wampir spędza w Cytadeli. Duch wyjaśni bohaterom (jeśli 
o to zapytają), Ŝe Michał zginął juŜ, a to, co porusza się po ziemi, nie jest 
dokładnie tą samą istotą. Jest w stanie wyjawić postaciom nieznane im do tej 
pory informacje, o których mowa w ramce Składając układankę, poniŜej. 

Niebór nie zdradzi tego bohaterom, lecz ciągle wierzy, Ŝe istnieje metoda 
na uratowanie wampira od wiecznego potępienia. Nawet po śmierci, pozostaje 
wierny dawnym towarzyszom i w rodzinie Brodzkiego widzi jedyną szansę na 
ocalenie przyjaciela. Dlatego teŜ postanowił im się ukazać i udzielić niezbędnych 
wskazówek. 

Rozmowa będzie trwała tak długo, jak Ŝyczą sobie tego gracze: kiedy będą 
odchodzić i odwrócą się na chwilę, aby spojrzeć na dawno zmarłego Ŝołnierza, tego 
juŜ nie będzie. Jeśli nie zdobyli podczas rozmowy ze zjawą potrzebnych im 
informacji, przemyć je do pamiętnika, który odnaleźli na Spokojnej. W kaŜdym 
razie, trop Wiktora prowadzi do warszawskiej Cytadeli na śoliborzu i to tam 
powinni udać się BG. 



Oskar „Fenran” Usarek wod.polter.pl 

 
21 

 

Składając układankę 

Postacie powinny z pamiętnika oraz rozmowy ze zjawą dowiedzieć się 
najważniejszych informacji na temat Brodzkiego i jego obecnej kryjówki. Należy 
jednak zaznaczyć, że zapiski wampira są chaotyczne, i choć ich odszyfrowanie na 
podstawowym poziomie nie wymaga rzutu, zajmie jednak parę godzin. 

Wampir chce zdjąć klątwę nieśmiertelności, przekazując ją swemu potomkowi. 
Długo zastanawiał się, jak to uczynić. Wywnioskował, że Przeistoczenie może nastąpić 
tylko w dzień 21 urodzin męskiego potomka. Brodzki sprawia wrażenie skrupulatnie 
przygotowującego się do ceremonii. Wręcz fanatycznie zależy mu na tym, by się 
powiodła. 

Obecne schronienie Brodzkiego mieści się w podziemiach Cytadeli. Choć na 
powierzchni znajduje się Dowództwo Wojsk Lądowych i muzeum, istnieje kilka metod 
dostania się do środka – gracze studiując notatki lub wypytując zjawę, mogą poznać 
przebieg trasy, prowadzącej do kryjówki wampira. 

Wampir nie pokazuje się nigdy za dnia - najwyraźniej światło sprawia mu ból. Nie 
przepada też za sztucznym oświetleniem i ogniem. Z kolei kule nie są dla niego 
bardziej bolesne, niż cios pięścią. 

Oprócz tego, możesz udzielić im więcej informacji, jeśli poświęcą na badania 
pamiętnika więcej czasu (Złożony test Inteligencja + Dedukcja). Za każde 4 uzyskane 
sukcesy, zdradź im jeden sekret wampira, związany z działaniem jego mocy. 
Dokładny opis zdolności bestii znajdziesz w Suplemencie pod koniec scenariusza, 
postaraj się jednak nie wyjaśniać, jak działają one mechanicznie – ubierz mistyczne 
talenty potwora w słowa. 
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ROZDZIAŁ TRZECI: śOLIBORZ 
 
 

Wyblakła czerwień cegieł i żółte światło latarek. Zwielokrotnione echa każdego odgłosu. 

 

 

Cytadela 

Narratorze, postaraj się aby gracze przybyli na śoliborz o zmierzchu. 
Zimno i wiatr skutecznie przepędziły spacerowiczów z tych okolic, zostawiając 
Cytadelę opuszczoną. Jest to rozległy kompleks budynków z kamienia i cegieł, 
tworzących pod ziemią rozległe labirynty korytarzy. Postaraj się, aby trafili tutaj 
dopiero po uzyskaniu informacji na temat lokalizacji kryjówki wampira – bez 
niego będą skazani na ślepy los i błądzenie po warszawskich podziemiach bez 
ładu i składu.  

Postaraj się równieŜ, aby wydarzeń w Cytadeli nie zabrakło – o ile 
poprzedni rozdział był przegadany i spędzony na poszukiwaniach śladów 
pewnego wampira, to teraz mamy rozdział pełen akcji i tajemniczych zajść, 
rozgrywających się wokół graczy. Wiktor czeka w podziemiach ruin na ratunek, 
a ceglane mury okupuje niejedna nieprzyjemna istota – i gracze zapewne 
zapoznają się z większością z nich. 
 

Rekonesans 

Postacie mogą zechcieć przygotować się jakoś do eskapady na teren Cytadeli. 
Uzyskanie 10 sukcesów w Złożonym teście Inteligencja + Wykształcenie (w razie 
przeszukiwania bibliotek) lub Inteligencja + Komputery (w razie wyszukiwania 
informacji w Internecie) pozwoli na znalezienie wskazówek jak i którędy poruszać się 
po terenie umocnień. Karny modyfikator do skradania się i poruszania po obiekcie 
zostaje zmniejszony o 1. W przypadku uzyskania 15 sukcesów w teście Złożonym, 
informacje są na tyle fachowe i dokładne, że postacie nie otrzymują w ogóle karnego 
modyfikatora. 

Zakładam, że postacie pomyślą o właściwym przygotowaniu i wezmą ze sobą 
latarki, broń, oraz wytrzymałe ubrania i buty. Jeśli jednak gracze o tym zapomną, 
możesz w jednym zdaniu opisać im, że wzięli ze sobą latarki i ciuchy. O broni nie 
wspominaj – jeśli gracze zorientują się zbyt późno, że będzie im potrzebna, to dobra 
okazja, żeby ich trochę postraszyć. Koniec końców, i tak znajdą coś, co pomoże im 
w walce z wampirem (patrz ramka Gotowi do walki, niżej). 

Cytadela była miejscem śmierci setek, jeśli nie tysięcy ludzi – i pozostało to 
w murach tego kompleksu. Podziemne korytarze i pokoje przemierzają widma, 
bynajmniej nie przyjazne wobec graczy, ani Ŝadnego z ludzi. Postacie nie muszą 
ich ujrzeć – niech słyszą szepty, odgłosy kroków, szloch, czy szczęk łańcuchów. Na 
powierzchni równieŜ nie jest bezpiecznie. Po zielonych przestrzeniach pomiędzy 
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budynkami przemykają bezgłośnie sylwetki psów… a moŜe wilków? Wśród tych 
wszystkich dziwów cięŜko znaleźć wampira, który przebywa w najniŜszych, 
nieznanych na pewno graczom korytarzach. Tam teŜ znajduje się Wiktor. 

Budynki witają gra-
czy chrobotem rozpa-
dających się cegieł. 
Skradanie się jest bardzo 
utrudnione (modyfikator -2) 
– staroświeckie budowle 
zdradzają od razu połoŜenie 
postaci, zwłaszcza gdy ci 
zanurzą się w ich wnętrza. 
Zatrzymaj ich na chwilę na 
zewnątrz, przy Bramie 
Straceń – w pobliŜu 
pomnika upamiętniającego 
ofiary więzienia znajdą 
bezdomnego – rannego 

i przeraŜonego. Opowie im on o zjawach, czających się wewnątrz. Odgrywając tę 
postać, bądź przekonujący i spraw, Ŝeby później, wchodząc do labiryntu tuneli, 
mieli dusze na ramieniu.  

Jeśli gracze nie znaleźli pamiętnika lub nie zdobyli planów Cytadeli, ten 
sam bezdomny – odpowiednio zagajony – moŜe pomóc im w odnalezieniu wejść do 
tuneli i znalezieniu odpowiedniej ich części. Oczywiście „przewodnik” nie wie nic 
o wampirze, a gdyby wiedział – z pewnością nie chciałby zapuszczać się do 
lochów. Nie będzie trzeba długiej rozmowy, by ktoś zauwaŜył, Ŝe postacie mają do 
czynienia z szaleńcem. Jak postąpią z Bohaterem NiezaleŜnym, zaleŜy od nich – 
mogą pomóc mu się wydostać albo uŜyć jako Ŝywej tarczy. 
 
 
Więzienie 

Główne wejście do części muzealnej znajduje się przy Bramie Straceń. 
Dopilnuj, aby gracze trafili tam juŜ po zamknięciu obiektu – w czasie, gdy 
przebywają tam zwiedzający i ochrona, nie w sposób poruszać się na własną rękę. 
Dopiero nocą – po włamaniu na teren obiektu – moŜna bez ograniczeń 
przemierzać Cytadelę. 

Na terenie obiektu znajdują się eksponaty muzealne (jeszcze na zewnątrz), 
przejście do jednostki wojskowej oraz wejście do wnętrz. Do jednostki wojskowej 
gracze nie powinni trafić – mogą na nią natrafić przypadkowo, podczas panicznej 
ucieczki bądź zagubienia się nocą w obiekcie. Paru Ŝołnierzy zawsze stoi na 
warcie i z pewnością bohaterowie zostaną szybko „przechwyceni” przez siły 
zbrojne. Tłumaczenie jak się tu znaleźli moŜe być prawdziwym wyzwaniem dla 
ich umiejętności społecznych. 
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Brama Straceń stanowi symboliczne przejście między 
światem Ŝywych i umarłych. 
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Upiory Cytadeli 

TuŜ po samym wejściu do lochów postacie usłyszą ostrzegawcze warczenie 
zwierzęcia. Zwinięty w kłębek wychudzony pies o płonących oczach patrzy na 
nich nieprzyjemnie. Kiedy spróbują podejść, zwierzę błyskawicznie odskakuje 
i znika w cieniu. Próby odnalezienia go nie przynoszą rezultatów. 

Lochy są opustoszałe a większość cel - otwarta. Na najniŜszym poziomie 
znajduje się stróŜówka z kamiennym blatem i rozpadającymi się, zbutwiałymi 
meblami, a tuŜ za nią widać charakterystyczne, masywne, stalowe drzwi. Jeśli 
gracze potrzebują większej zachęty do ich zbadania, powinni usłyszeć dobiegające 
zza nich hałasy. WywaŜenie ich nie wchodzi w rachubę, zamek teŜ wydaje się być 
dość skomplikowany (-2). Gdy gracze będą zastanawiać się, jak je sforsować, 
niech usłyszą szczęk kluczy i odgłos kroków. Szczęk będzie narastał, a wraz z nim 
drzwi cel zaczną się po kolei otwierać. Spanikowane postacie ujrzą kształtującą 
się z ciemności postać – carskiego oficera więziennego, który wypuszczał 
skazańców na ich ostatni spacer - na stoki Cytadeli, pod mur najeŜony kulami. 
Gdy widmo otworzy ostatnią celę, skieruje się w stronę stróŜówki. Zignoruje 
postacie graczy, po czym wyciągnie rękę z pękiem kluczy w stronę kąta, koło 
kamiennego blatu – i zniknie. Jeśli postacie zaczną tam szukać, za luźną cegłą 
odnajdą pęk kluczy zawinięty w szmatę nasączoną smarem, pasujący do zamka 
w drzwiach. Da się je zamknąć od środka na zasuwę. 

W ten sposób trafiamy do najrzadziej odwiedzanej części podziemi. Tunele 
są stare i wilgotne. Mają owalny przekrój, a po ich dnie płynie struŜka wody. Jest 
ślisko a podłoŜe jest gładkie, więc kaŜdy krok trzeba ostroŜnie waŜyć – a najlepiej 
poruszać się, trzymając rękoma ściany. KaŜdy bardziej skomplikowany ruch bądź 
szybszy chód wymaga testu Zręczność + Wysportowanie - 2, aby sprawdzić, czy 
gracze nie przewrócili się w strumyk wody. W przypadku upadku postać 
otrzymuje jedno lekkie obraŜenie. Oczywiście Michał Brodzki nie ma większych 
trudności z poruszaniem się po podziemiach – gracze znajdują się teraz w jego 
królestwie. 

Przedostanie się przez labirynt korytarzy moŜe być wyzwaniem samym 
w sobie. Być moŜe postacie ujrzą po drodze podziemną rzekę Drnę, której dawne 
koryto posłuŜyło za fosę twierdzy. Być moŜe będą musieli pełznąć na kolanach 
przez zawalone fragmenty korytarzy, bądź brnąć po pas w wodzie w miejscach, 
gdzie Drna przebiła się przez stare ściany i zalała tunele. MoŜe nawet ujrzą 
podziemne, ocembrowane źródła, które miały słuŜyć Ŝołnierzom broniącym 
Cytadeli. Podobno w takiej właśnie podziemnej studni pływała Złota Kaczka. 
Niech postacie ujrzą dziwne napisy na murach, niech trafią po kilka razy w to 
samo miejsce – co wydawało im się pierwotnie w ogóle nie moŜliwe. Nie dotarli 
tutaj nigdy historycy, wciąŜ dookoła leŜą ludzkie kości i fragmenty starego oręŜa. 
Prędzej czy później postacie trafią do komnat wampira. W tym miejscu Michał juŜ 
czeka na graczy, aby doprowadzić do drugiego starcia. 
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Gotowi do walki 

Jeśli postacie nie wzięły ze sobą żadnej broni, możesz pójść graczom na rękę. 
W podziemiach znajdzie się trochę żelastwa, które może być zdatne do użytku. Na 
uwagę zwracają niemieckie granaty trzonkowe, tak zwane „tłuczki do kartofli”. 
Postacie mogą znaleźć zniszczone 1-3 skrzynki, w każdej znajdują się fabrycznie 
zapakowane, cztery granaty. Ich statystyki odpowiadają ładunkowi odłamkowemu 
opisanemu na stronie 179 Świata Mroku. Z jedną różnicą – ich zapalniki są stare i mogą 
źle zadziałać. Narrator powinien rzucić jedną kością za każdym razem, gdy ktoś chce 
odpalić granat. Sukces oznacza, że wybuch nastąpił prawidłowo. Porażka, że granat 
nie wybuchł. Wypadnięcie „1” na kości to coś bardzo złego – granat wybuchł jeszcze 
w powietrzu, raniąc zarówno cel jak i rzucającego, zapłon starego ładunku wypełnił 
powietrze gryzącym dymem, itp. Udany rzut na Inteligencję + Rzemiosło – 2 pozwoli 
wybrać te granaty, które powinny być najbezpieczniejsze. Co prawda będzie to 
oznaczało odrzucenie mniej więcej połowy z nich, ale pozostałe nie wybuchną w ręku 
(należy zignorować „1” na kości, traktując ją jako zwykły niewypał). W przypadku 
wyjątkowego sukcesu, postaci uda się odnaleźć jeden, w pełni sprawny granat, który 
na pewno wybuchnie. W przypadku porażki, niestety nic nie uda się wskórać. 
Dramatyczna porażka może oznaczać, że postać wybrała najgorsze z możliwych 
granatów – zamień efekty sukcesu (8-10) oraz „1” miejscami. Teraz by granat 
eksplodował, potrzeba „1”, a uzyskanie sukcesu prowadzi do tragicznych 
konsekwencji… 

Przydatne w walce z wampirem mogą być też stare bagnety nożowe. Udany test 
Czujność + Rzemiosło pozwoli znaleźć wśród kości zmarłych jeden-dwa ostrza, które 
nadają się jeszcze do walki (statystyki noża, strona 170 Świata Mroku). 

Bagnet z pewnością może posłużyć za skuteczny oręż w rękach Grzegorza (jeśli 
ten woli go od pistoletu), bądź Łukasza. Osobie grającej Sylwią możesz dyskretnie 
przypomnieć, że celny rzut granatem wymaga testu Zręczność + Wysportowanie. 
Dzięki temu okaże się, że z pozoru bezbronna dziewczyna jest w stanie posługiwać się 
wyjątkowo groźną bronią. 

 
 
Schronienie w podziemiach 

Wampir za kryjówkę obrał sobie dawny magazyn amunicji. Kiedyś 
nastąpiła tu przypadkowa eksplozja i po dziś dzień część pomieszczeń jest zajęta 
przez gruzowisko. Naruszone sklepienie podtrzymują przerdzewiałe, stalowe 
podpory. Starcie w takim miejscu będzie prawdziwym wyzwaniem – wśród 
pogiętego metalu, stosów kamieni i ziemi, w niemal całkowitej ciemności i przy 
niewielkiej ilości dość zatęchłego powietrza, śmierdzącego rozkładem, mięsem 
i starością. Znajduje się tutaj mnóstwo ludzkich kości – Ŝołnierzy i późniejszych 
ofiar wampira. Niech postacie przypomną sobie tunel pod kamienicą na Spokojnej 
- na nielicznych ocalałych ścianach znajduje się mnóstwo fotografii i wycinków, 
przedstawiających rodzinę Brodzkich. Wampir zebrał wszelką wiedzę na temat 
nawiedzanej przez siebie rodziny. Na jednej ze ścian krwią swojej ofiary 
wyrysował drzewo genealogiczne, na którego końcu znajdują się bohaterowie 
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graczy. 

Wiktor znajduje się w najdalszym pomieszczeniu i jest tak słaby, Ŝe 
z trudem moŜe poruszać się o własnych siłach. Michał Brodzki ujawni się 
w momencie najdogodniejszym do ataku. Wpierw spróbuje rozdzielić druŜynę, 
bądź pozbawić przytomności któregoś z graczy, aby mieć łatwiejsze starcie 
z pozostałą dwójką. Tym razem wampir jest nieco słabszy – nie jest juŜ napojony 
krwią, jak w parku Skarzyszewskim, ale i tak starcie nie powinno być banalne - 
to jeszcze nie koniec wydarzeń.  

Kiedy wampir zda sobie sprawę, Ŝe przegrywa, sięgnie po ostateczne 
rozwiązanie. Jedna z przerdzewiałych podpór, przytrzymujących część z trudem 
trzymającego się sklepienia, jest na granicy pęknięcia. Wampir wykorzysta ten 
fakt i zasypie graczy lawiną gruzu, pyłu i ziemi. Gracze nie zginą – szczęśliwie 
znajdują się w takim połoŜeniu, Ŝe uderzenie ich omija – zostają jednak 
rozdzieleni. Wygrzebawszy się spod gruzowiska z przeraŜeniem dostrzegają, Ŝe 
kogoś brakuje. Nagle, docierają do nich jego (lub jej) oddalające się krzyki. 
Wampir wymyka się po raz kolejny, tym razem zabierając ze sobą jedną z postaci 
graczy. Kosztem uratowania Wiktora była utrata jednego z bohaterów. Młodszy 
brat Sylwii i Łukasza zdaje się być zdrowy, lecz oszołomiony. Ma kontuzję, która 
nie pozwala mu się szybko poruszać – nie weźmie więc udziału w pościgu. 
Twierdzi, Ŝe odnajdzie drogę na powierzchnię (był przytomny, gdy wampir go tu 
znosił) – prosi tylko o latarkę i o to, by „dorwali tego drania”. 

Na porwanego, Narratorze, powinieneś wyznaczyć gracza, który 
najbardziej wykazał się na sesji. W czwartym rozdziale wydarzenia rozpoczną się 
osobno, aby następnie połączyć się w dramatycznym finale. 

A co jeśli gracze przybyli za późno i Wiktor został juŜ przemieniony? 
Powinieneś wiedzieć, Narratorze, Ŝe Brodzki nie odgadł właściwie sposobu na 
Przeistoczenie śmiertelnika. Napojenie własną krwią nie wystarcza – naleŜy 
uprzednio wypić całą krew z Ŝył ofiary. Brodzki będzie z pewnością rozsierdzony 
poraŜką, lecz nieoczekiwanie uzyska sprzymierzeńca w walce. Będzie nim Wiktor, 
który skosztowawszy uzaleŜniającej Vitae płynącej w Ŝyłach potwora stanie 
w jego obronie. Postacie oczywiście nie wiedzą o tym, Ŝe Wiktor nie jest jeszcze 
wampirem - okaŜe się to dopiero po starciu. Wiktor pozostaje tylko człowiekiem, 
choć moŜe być groźny dla juŜ i tak nadwątlonych sił bohaterów. Muszą oni 
w dodatku postanowić, czy pozbawią brata Ŝycia w akcie samoobrony, czy teŜ 
zastosują jakiś półśrodek, aby zlikwidować zagroŜenie z jego strony. UzaleŜnienie 
jednak szybko nie minie i postacie będą musiały znaleźć sposób na uspokojenie 
Wiktora. 
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ROZDZIAŁ CZWARTY: ŚRÓDMIEŚCIE 
 
 

Oślepiająca jasność miejskich lamp i czerń asfaltu. Trąbienie aut i stukot kół pociągu. 

 
 
Rozdzieleni 

Przez trzy pierwsze rozdziały to gracze musieli wykazać się ogromną 
sprawnością, zdolnością przewidywania oraz odgrywania. Rozdział czwarty zaś 
jest wyzwaniem takŜe dla ciebie, Narratorze. Wymaga sprawnego 
przeskakiwania między bohaterami w taki sposób, aby Ŝaden nie poczuł się 
znuŜony oczekiwaniem na swoją kolej. Jeśli jednak uda ci się przezwycięŜyć tą 
trudność, efekt będzie wybuchowy, a napięcie wysokie do samego końca. 

Zaczynamy od bohaterów, którzy pozostali w zniszczonym, zawalonym 
składzie amunicji. Ich zadaniem jest podjąć trop wampira, aby pozbyć się go raz 
na zawsze i uwolnić swojego towarzysza lub towarzyszkę. Zwróć uwagę na ich 
stan zdrowia oraz daj im chwilę na ustalenie, jak będą dalej działać, aby jak 
najszybciej odnaleźć swojego towarzysza. Do świtu jeszcze daleko, Brodzki moŜe 
w tym czasie zaszczyć się w dowolnym miejscu w Warszawie. Powinni jak 
najszybciej przedrzeć się przez gruzy (strop nie zarwał się w całym magazynie, 
a jedynie jego części) i ruszyć w tunel po drugiej stronie pomieszczenia, którym 
uciekł wampir. 
 
 
Porwanie 

Sytuacja zdecydowanie nie układa się po myśli Michała Brodzkiego. Jego 
wieloletnia kryjówka została zniszczona, nie moŜe bezpiecznie powrócić do 
Cytadeli wiedząc, Ŝe tam gracze z łatwością go wypatrzą. Podczas ucieczki wraz 
z porwaną postacią skieruje się w kierunku Dworca Centralnego. Tam, w jednym 
z tunelów, posiada drugie schronienie. NieduŜa techniczna wnęka słuŜyła mu za 
punkt wypadowy na polowania na terenie zatłoczonego dworca i okolic.  

Porwana postać budzi się w ramionach wampira. Jest oszołomiona, 
najwyraźniej ogłuszona podczas walki w piwnicach. Przez pewien czas będzie 
otępiała i niezdolna do podjęcia walki (jeśli w ogóle się na to zdecyduje). Na 
szczęście dla graczy, wampir nie orientuje się w najnowszej technologii – 
w kieszeni gracza powinien się znaleźć telefon komórkowy.  
 
 
Pościg 
 

Zasady normalnego pościgu pieszego odnajdziesz na stronie 73. Świata 
Mroku. Jednak, by całość była bardziej ekscytująca, proponuję wprowadzić kilka 
zmian i dodać po drodze parę niespodzianek. 
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ZałóŜ, Ŝe wampir ucieknie pościgowi, jeśli w teście złoŜonym uzyska 
przynajmniej 10 sukcesów przewagi nad wszystkimi postaciami. Początkowo 
Brodzki ma tylko 2 sukcesy przewagi – co prawda czmychnął tuŜ po zawaleniu 
się stropu, lecz między walką a pościgiem musiał się posilić na kanałowych 
szczurach. 

PoniŜsza tabelka moŜe być przydatna, by określić, w którym momencie 
pościgu znajdują się postacie. Pamiętaj, Ŝe odległości w trakcie pościgu (liczone 
w sukcesach) są względne. Postacie, nawet mimo braku sukcesów w rzucie, nadal 
biegną dalej – po prostu zwalniają i zostają w tyle (o ile oczywiście nie tracą 
rundy na jakąś inną akcję, np. podniesienie się z ziemi). Dlatego teŜ, powinieneś 
wiedzieć, który z kolei rzut w trakcie pościgu wykonuje dany gracz i na podstawie 
tego określać, co dzieje się dookoła niego. WaŜne zdarzenia mające miejsce 
w trakcie zostały oznaczone „!” i scharakteryzowane dalej, w szczegółowym opisie 
pościgu. 

 
Który rzut? Lokacja lub zdarzenie 

1 Podziemia Cytadeli (Zręczność + Wysportowanie – 2*) 
2 Atak szczurów! (Zręczność + Opanowanie - 2) 
3 Podziemia Cytadeli (Zręczność + Wysportowanie – 2*) 
4 Teren Cytadeli (Wytrzymałość + Wysportowanie) 
5 Żandarmeria! (Czujność + Skradanie się) 
6 Teren Cytadeli (Wytrzymałość + Wysportowanie) 
7 Stoki (Wytrzymałość + Wysportowanie - 3) 
8 Wisłostrada! (Czujność + Zręczność) 
9 Wspinaczka na most kolejowy (Siła + Wysportowanie) 

10 Pociąg! (Opanowanie + Wysportowanie - 2) 

Na modyfikatory oznaczone „*” wpływa efekt Rekonesansu (Rozdział Trzeci, ramka Rekonesans) 
 

Jeśli w trakcie pościgu któraś z postaci uzyska więcej sukcesów, niŜ 
wampir, oznacza to Ŝe się z nim zrównała i moŜe wykonać przeciwko niemu jakąś 
akcję. Ten jednak, niezaleŜnie od jej efektu, będzie się starał uciekać dalej, 
w razie kłopotów wykorzystując moc Vitae do odegnania zagroŜenia. Twoim 
zadaniem, Narratorze, jest przeprowadzić bohaterów przez wszystkie opisane 
etapy pościgu, by zakończyć go na moście kolejowym nad Wisłą. 

W podziemiach Cytadeli wszyscy muszą testować swą Zręczność + 
Wysportowanie, zamiast Wytrzymałości + Wysportowanie. To nie bieg na 
wyczerpanie – tu liczy się zdolność omijania przeszkód walających się po 
korytarzach i utrzymanie równowagi na śliskiej podłodze. Bohaterowie powinni 
otrzymać -2 do rzutu, o ile wcześniej odpowiednio nie zapoznali się 
z podziemiami. Brodzki dobrze zna podziemia, więc nie otrzyma karnego 
modyfikatora. 

Po drodze postacie mogą się spodziewać pierwszej pułapki. Chodnik 
wypełni się coraz głośniejszym chrobotaniem… i popiskiwaniem. Brodzki 
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i bohaterowie wypadną zza rogu prosto na stado szczurów. Gryzonie, 
najwyraźniej czymś spłoszone, prą naprzód, nie zwracając uwagi na przeszkody, 
postacie czy wampira. Wszyscy uczestnicy pościgu muszą wykonać poniŜszy test. 
 

Uniknięcie ataku szczurów 

Pula kości: Zręczność + Opanowanie - 2 

Dramatyczna poraŜka: Postać przewraca się na ziemię. Gryzonie zębami 
i pazurami tną jego skórę i ciało, zadając 3 powaŜne obraŜenia. Dodatkowo, 
pozbieranie się z ziemi zajmie jej całą następną turę. 

PoraŜka: Postać przemknęła między szczurami, lecz została przez nie poszarpana 
i pogryziona. Otrzymuje jedno powaŜne obraŜenie. 

Sukces: Postaci udało się przemknąć między szczurami bez uszczerbku. 

Wyjątkowy sukces: Jak wyŜej. Dodatkowo, postać otrzymuje +3 do następnego 
rzutu pościgu – podczas gdy reszta jest oszołomiona zdarzeniem, ona 
z determinacją biegnie dalej. 

Gdy postacie wyjdą na powierzchnię na teren Cytadeli, kontynuuj pościg 
zastępując Zręczność Wytrzymałością. Czeka tam na nich jednak drugi problem 
do rozwiązania. W okolicy kręcą się Ŝołnierze z jednostki wojskowej. Najwyraźniej 
ktoś usłyszał hałas zawalających się podziemi. Jest dość ciemno, więc przez 
większą część pościgu postacie są względnie bezpieczne, ale po drodze będą mieli 
okazję przebiec blisko jednego z patrolujących – co moŜe zaowocować 
nieprzyjemnościami (patrz test poniŜej). Jeśli postacie dadzą się zauwaŜyć, za 
nimi samymi ruszy pościg śandarmerii Wojskowej. Ryk silników wojskowych 
terenówek, szczekanie psów i komunikaty z megafonu będą słuŜyły tylko jako 
straszak na graczy – o ile postacie nie zatrzymają się, ze strony wojskowego 
pościgu nic im nie grozi. 
 

Ukrycie się przed Ŝołnierzem 

Pula kości: Czujność + Skradanie się 

Dramatyczna poraŜka: śołnierz bez zastanawiania się, strzela z Kałasznikowa 
w stronę postaci. Wykonuje atak pulą 6 kości (została uwzględniona kara za 
ciemność i ruch postaci). 

PoraŜka: Postać zostaje zauwaŜona, padają strzały ostrzegawcze. Wystraszona, 
odruchowo pada na ziemię – powstanie z ziemi zajmie jej następną turę. 

Sukces: śołnierz nie zauwaŜył postaci. 

Wyjątkowy sukces: Jak wyŜej. Dodatkowo, postać pozostaje niezauwaŜona przez 
ściganych/ściganego. Bohater ukrywa się w miejscu, obok którego za chwilę 
przebiegnie wampir. NiezaleŜnie od okoliczności, postać otrzymuje jeden 
dodatkowy, automatyczny sukces w następnym rzucie pościgu. 

Gdy postacie wybiegną poza mury Cytadeli, muszą zbiec po 
niebezpiecznym stoku – wprost na trasę przelotową, ruchliwą mimo późnej pory. 
Trudny teren oznacza -3 do rzutu, na modyfikator nie wpływa efekt Rekonesansu 
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(patrz wyŜej). Wampir celowo wprowadzi pościg na ulicę, chcąc wciągnąć postacie 
pod samochody. 
 

Sprintem przez Wisłostradę 

Pula kości: Czujność + Zręczność 

Dramatyczna poraŜka: Jeden z pojazdów nie daje rady do końca wyhamować 
i potrąca postać. Otrzymuje ona 11 kości obraŜeń powaŜnych minus jej Obrona 
i podlega zasadom Powalenia (strona 167 Świata Mroku). 

PoraŜka: Postać zostaje oślepiona reflektorami pojazdu. Jej następny rzut naleŜy 
wykonać z modyfikatorem -3. 

Sukces: Postać uniknęła zderzenia z jadącym samochodem. 

Wyjątkowy sukces: Jak wyŜej. Dodatkowo, wymanewrowała ścigających/ 
ściganego tak, Ŝe przeciwna strona otrzymuje -2 do następnego rzutu pościgu. 

Wampir, przebiegłszy przez trasę szybkiego ruchu, skieruje się do podnóŜa 
mostu kolejowego. Z Wiktorem na ramieniu zacznie wspinać się w górę – po 
drabince technicznej, prowadzącej na most. 

To znów chwila na zmianę puli pościgu – postacie wykonają rzut Siła + 
Wysportowanie, by wspiąć się po drabince. 

Gdy wszyscy znajdą się juŜ na moście, akurat będzie przejeŜdŜał stary 
pociąg towarowy. Wampir wskoczy do otwartego, bydlęcego wagonu. Opisz tą 
scenę bez rzutu – w końcu nie nadszedł jeszcze czas finałową na konfrontację. 
Postacie mogą próbować wskoczyć do jednego z następnych wagonów. Dzięki 
temu zyskają cenny czas. 
 

Wskoczenie na pociąg 

Pula kości: Opanowanie + Wysportowanie - 2 

Dramatyczna poraŜka: Postać zaczepia ręką o wystający element wagonu 
i boleśnie ją sobie rozcina. Otrzymuje jedną ranę powaŜną. Dopóki nie zostanie 
ona wyleczona, wszystkie czynności wymagające uŜycia rannej dłoni (jak walka 
czy prace manualne) obarczone są karą -2 do testów. 

PoraŜka: Postaci nie udaje się wskoczyć na pociąg i spada na ziemię, otrzymując 
trzy lekkie obraŜenia. 

Sukces: Postaci udało się wskoczyć na pociąg. 

Wyjątkowy sukces: Jak wyŜej. Dodatkowo, postać za swój wysiłek odzyskuje 
1 punkt Siły Woli i jest w stanie określić dalszy kierunek ucieczki wampira – po 
jego zeskoczeniu z pociągu. 
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A co ze mną? 

Aby porwany gracz się nie nudził, podczas kiedy rozgrywane są sceny pościgu, 
możesz zastosować trik, znany nam już z interludiów: Gracze mogą spontanicznie 
przyjmować rolę napotkanych podczas pościgu ludzi. Może to być żołnierz, który z 
karabinem patroluje teren Cytadeli, lub wystraszony kierowca, któremu wampir 
wbiegnie przed maskę.  

Możesz też skupić się na porwanym, gdy pościg się już zakończy. Niech Brodzki – 
najwyraźniej w stadium absolutnego szaleństwa - wyjawi swoje marzenie porwanemu, 
niech ofiara nawiąże z wampirem niebezpieczną konwersację w bydlęcym wagonie 
pociągu. Gdy dotrą na Wschodni, bohater może też próbować czmychnąć wampirowi 
lub zwrócić uwagę osób postronnych. Możesz dać graczowi wolną rękę, ale pamiętaj o 
jednym – finałowa walka musi nastąpić w tunelu pod Dworcem Centralnym. 
Doskonałym pomysłem na nagrodzenie wysiłków gracza, jest pozwolić mu uciec – 
prosto do nocnego pociągu jadącego do miejsca ostatecznej konfrontacji. Pościg po 
pustych wagonach starego pośpiesznego może być również wielce emocjonujący. 

Wszystko zależy od twojej inwencji – zadbaj tylko, aby wszyscy gracze nie nudzili 
się ani przez chwilę. 

 
Koniec pościgu 

Pościg kończy się sukcesem w momencie, gdy choć jedna z postaci wskoczy 
na pociąg. Po zjechaniu z mostu, nabierze on prędkości – przechodzenie między 
wagonami będzie zbyt ryzykowne nawet dla najbardziej brawurowych postaci. 

Pościg naleŜy określić jako poraŜkę, jeśli wampir osiągnie przewagę 
przynajmniej 10 sukcesów lub nikt z postaci nie wskoczy za nim na pociąg. 

Gracze mogą odnieść wraŜenie, Ŝe ich pogoń była bezcelowa. Nie jest to 
jednak prawdą. Wyczerpany wampir zapewne musiał w trakcie ucieczki 
wykorzystywać Vitae. Ponadto, jeśli choć jeden z graczy wskoczył za nim do 
pociągu, Brodzki nie będzie miał moŜliwości zapolować przed udaniem się do 
schronienia. 

Co dalej? Wampir będzie jechał ze swą ofiarą jeszcze przez jakiś czas – 
wyskoczy w okolicach dworca Wschodniego na bocznicy, po czym schowa się 
w jednym z nocnych pociągów jadących na Centralny. 

Porwana postać gracza ma przewagę nad wampirem – moŜe połączyć się 
z resztą druŜyny przy pomocy telefonu komórkowego. Jeśli wampir pilnuje 
bohatera i nie pozwoli mu wypowiedzieć choć słowa, postacie usłyszą jedynie 
odgłosy dworca lub jadącego pociągu. Skrzeczący komunikat z głośnika („Pociąg 
z Gdyni do Warszawy Centralnej, przez Gdańsk, Malbork, Działdowo, Warszawę 
Wschodnią wjedzie na peron 2 przy torze 4”) poinformuje graczy, gdzie naleŜy 
szukać wampira. W sytuacji, gdy postaci udało się na chwilę wyrwać oprawcy, 
porwany moŜe przekazać pozostałym dokładniejsze informacje. Pewnym 
rozwiązaniem jest wysłanie SMSa, ale to teŜ wymaga chwili czasu i odwrócenia 
uwagi porywacza. 
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Gdy pościg dotrze na dworzec Centralny, moŜe spotkać się tam 
z porwanym graczem (jeśli udało mu się uciec). Ten pomoŜe im odnaleźć 
kryjówkę, w której skrył się wampir. Jeśli jednak postać nadal znajduje się w 
rękach wampira, pozostali gracze mogą podsłuchać rozmową straŜników SłuŜby 
Ochrony Kolei. Podobno w tunelu średnicowym, na torze 6, widziano dwóch 
bezdomnych, którzy prawie wpadli pod koła pociągu. StraŜnikom nie spieszy się 
do interwencji, lecz gracze z pewnością domyślą się, o kogo chodzi. 
 

Świat dworców i pociągów 

Jeśli chciałbyś rozwinąć epizody toczące się na dworcach oraz klimatycznie opisać 
tamtejszą scenerię i postacie, przeczytaj artykuł Artura „Garnka” Ganszyńca pt. Nocne 
Pociągi. Dostarczy Ci on wielu przydatnych porad, dotyczących wprowadzania 
kolejowych lokacji na sesji. 

http://wod.polter.pl/Nocne-Pociagi-c14788 
 

Wszystkie tropy prowadzą do tunelu pod Dworcem Centralnym, tego 
samego, który opisywałeś na starcie przygody. Gracze mogą zejść do podziemi, 
licząc na ostateczne rozstrzygnięcie, bądź zakończyć przygodę w tym momencie – 
naraŜając się, Ŝe wampir powróci, aby dalej krzywdzić swoją rodzinę. Sądzę, Ŝe 
wybiorą tę pierwszą opcję. 

Schodzimy więc, ponownie, w podziemia. 
 
 
Tunel 

Czas na dramatyczne, 
filmowe zakończenie naszej 
przygody. W tunelu panuje 
półmrok. Umieszczone w pod-
ziemiach sygnalizatory świe-
cą na zielono i czerwono, 
nadając miejscu surre-
alistycznego blasku. Ściany 
i podłoga tunelu drŜą 
wyraźnie, a po całym wnętrzu 
słychać odbijane echem 
odgłosy z Dworca Central-
nego. Percepcja graczy jest tu 
ograniczona, a wampir ma 
duŜo kryjówek. MoŜe kryć się 
za licznymi filarami, prze-

chodzić między poszczególnymi torami albo kryć się we wnękach serwisowych. 
Jeśli zauwaŜy, Ŝe gracze są zagubieni i osłabieni, spróbuje po raz ostatni pokonać 
naszych bohaterów, wyskakując zza węgła, gryząc i bijąc, a następnie chowając 
się ponownie w cieniu. Gracze do tej pory mogli juŜ zauwaŜyć, Ŝe klasyczna broń 
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Kilkaset ton rozpędzonego pociągu to ostateczna 
broń, jaką bohaterowie mogą wykorzystać przeciwko 
wampirowi. 
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nie rani wampira tak mocno, jak by tego chcieli, czas więc na środek 
ekstremalny: w środku walki (najlepiej w momencie, gdy udało się graczom 
pochwycić wampira i utrudnić kolejną ucieczkę w mrok) rozlega się wyraźny 
i coraz głośniejszy stukot kół pociągu. Od tego momentu gracze mają niewiele 
czasu na wymyślenie czegokolwiek. Wampir, słysząc nadjeŜdŜający pociąg, 
zbierze wszystkie siły do dalszej walki. W odpowiednim momencie gracze będą 
musieli wepchnąć wampira pod jego koła, aby wielotonowa, Ŝelazna maszyna 
zrobiła to, z czym nie dały sobie rady kule z pistoletu czy inne, uŜywane przez 
graczy bronie. 

Oczywiście trudno jest powiedzieć, jak potoczą się losy starcia. Mechanika 
jest nieubłagana, kostki rządzą się własnymi prawami, zaś gracze, jak zawsze, są 
nieprzewidywalni. Dostosowanie opisów do sytuacji to twoje zadanie, Narratorze. 
MoŜesz nieco wpłynąć na losy pojedynku, gdy zauwaŜysz, Ŝe jedna ze stron zbyt 
szybko osiągnęła przewagę – postacie mogą zostać oślepione przez reflektory 
lokomotywy, ktoś moŜe potknąć się o pręty walające się dookoła torów. Finał 
będzie najlepszy, gdy dojdzie do niego w dramatycznych okolicznościach: wampir 
zostanie wepchnięty pod pociąg w ostatniej chwili, bądź postać w ostatniej 
sekundzie ratuje się od niechybnej śmierci 
(a najlepiej, gdy pomaga mu w tym któryś z 
pozostałych graczy). Kto wie, moŜe któryś z 
bohaterów poświęci się, widząc jedyną 
szansę na pokonanie bestii. MoŜe komuś 
przyjdzie zginąć w tunelu. Pamiętaj jednak, 
Ŝe zakończenie ma być satysfakcjonujące, a 
gracze muszą wiedzieć, Ŝe odwalili kawał 
dobrej roboty – nawet, gdy któryś z nich 
stracił Ŝycie.  

Jeśli postaciom uda się wepchnąć 
wampira pod koła pociągu, nie rzucaj 
kośćmi. Gdy pociąg przejedzie a ogłuszający 
stukot kół ucichnie, gracze nie będą 
w stanie odnaleźć ciała bestii. Być moŜe 
tak, jak w legendach, rozsypało się w 
popiół. Wśród pyłu zalegającego jak zawsze 
na torowisku migotać będzie jedyna 
pamiątka po starciu. Mały, metalowy guzik 
z orzełkiem – urwany z płaszcza polskiego 
munduru wojskowego. 

Być moŜe gracze postanowią rozstrzygnąć sprawę bez walki – 
przemawiając do sumienia Michała Brodzkiego. W Ŝołnierzu pozostała jeszcze 
resztka człowieczeństwa, do której mogą się odwołać, wykorzystując wiedzę 
zebraną przez całą przygodę – o wojennych losach Michała, jego ukochanej, 
przyjaźni z kapitanem „Nieborą”. Nie będzie to łatwe – gracze będą musieli 
wykazać się pomysłem i niebywałą zdolnością przekonywania. Mogą wykorzystać 
rekwizyty, jeśli wcześniej jakieś zdobyli – na przykład zdjęcie Ŝony lub Virtuti 
Militari nadany Brodzkiemu. Będą musieli mówić do ciemności, podczas gdy 
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wampir przemyka się dookoła, słuchając… i szukając okazji do ataku (nastąpi on 
jednak dopiero, gdy postacie palną jakieś głupstwo, lub zakończą swój monolog, 
a Ty uznasz, Ŝe nie był dość przekonujący). Jeśli zdołają wzbudzić w wampirze 
iskrę moralności i człowieczeństwa, wtedy gracze w pewnym momencie 
zrozumieją, Ŝe są w tunelu sami, a wampir nie pojawi się nigdy więcej. 

Teraz, gdy wampira 
juŜ nie ma, Ŝycie naszych 
graczy zacznie wracać do 
normy. Nie obniŜaj zatem 
napięcia, ciągnąć 
niepotrzebnie przygodę dalej 
– zakończ tuŜ po 
dramatycznej walce. Opisz 
tylko krótkie migawki - 
pocałunki i uściski ocalałych, 
krótką rozmowę ze słuŜbami 
bezpieczeństwa, które 
przybyły jak zwykle za późno. 
Jeśli któryś z graczy zginął, 
wśród migawek powinien 

znaleźć się opis ceremonii pogrzebowej – gracze powinni czuć, Ŝe w Świecie 
Mroku zmarła postać była jednym z nielicznych, prawdziwych bohaterów. Teraz 
moŜesz podziękować graczom za wspólnie spędzony czas i powiedzieć „tak, to juŜ 
koniec”. 

 

Schody prowadzące ku rozświetlonym peronom – 
symboliczny sposób zakończenia przygody. 
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ANTAGONISTA 
 

Michał Brodzki, Wampir 

Atrybuty umysłowe: Inteligencja 2, Czujność 2, Determinacja 4 
Atrybuty fizyczne: Siła 3, Zręczność 2, Wytrzymałość 3 
Atrybuty społeczne: Prezencja 3, Manipulacja 1, Opanowanie 2 

Umiejętności umysłowe: Dedukcja 1, Okultyzm 1 (Zjawy), Rzemiosło 2 
Umiejętności fizyczne: Bijatyka 3, Broń Biała 2, Broń Palna 2, Przetrwanie 2 

(Podziemia),  Skradanie się 2, Wysportowanie 3 (Wspinaczka) 
Umiejętności społeczne: Oszustwo 2, Zastraszanie 3, Zwierzęta 2 

Atuty: Sprinter 2, Szybki refleks 2, Wyczucie kierunku 1, Wyczucie zagroŜenia 2 

Siła Woli: 6 
Moralność: 3 (4, Fobia – światło; 3, Obsesja) 
Cnota: Wiara (Brodzki wierzy w to, Ŝe jest w stanie odwrócić klątwę wampiryzmu 

i powtórnie stać się śmiertelnym człowiekiem) 
Skaza: Zawiść (Michał zazdrości śmiertelnym ich ludzkiej kondycji i nie zawaha się 

przed odebraniem jej komuś innemu) 

Inicjatywa: 4 
Szybkość: 12 
Rozmiar: 5 
Obrona: 2 
Zdrowie: 8 

Zdolności specjalne: 

• SpoŜywanie krwi – Wampiry spijają krew ze zwierząt i ludzi, gdyŜ jest im potrzebna 
do przeŜycia i napędzania swych mocy. Jednak w ciągu kroniki, Brodzki nie ma czasu 
na sycące polowanie. W kaŜdej kolejnej konfrontacji, wampir jest coraz słabszy i moŜe 
rzadziej korzystać ze swych niesamowitych mocy. Podczas starcia w parku 
Skaryszewskim dysponuje 11 punktami Vitae (lub 7 punktami podczas starcia 
w podziemiach Cytadeli, jeśli do walki w parku nie doszło). Te punkty są 
wykorzystywane do aktywowania niektórych zdolności (zostało to wyraźnie 
zaznaczone przy danej mocy). Wampir nie moŜe wydać więcej, niŜ 1 punkt na turę. 
Między starciami ma czas, by odzyskać najwyŜej 2 punkty Vitae, polując na 
zwierzęta. Jeśli pościg na początku Rozdziału 4 był udany, wampir nie zdąŜy 
zapolować przed konfrontacją na dworcu. Powinieneś dać graczom odczuć, Ŝe ich 
ostatni wysiłek opłacił się i teraz wampir, dysponujący mniejszą ilością krwi, jest 
łatwiejszy do pokonania. MoŜesz np. pokazać graczom krótkie sceny przerywnikowe, 
w których spragniony krwi, wygłodniały wampir szuka szczura, by wbić w niego swe 
kły. Jest bladszy niŜ zwykle, osłabiony, mamrocze do siebie (jestem spragniony… taki 
spragniony) i rozgląda się szaleńczo na wszystkie strony w poszukiwaniu ofiary. 

• Leczenie (1 punkt Vitae) – Wampir nie leczy się naturalnie tak, jak śmiertelnicy. 
Musi jednokrotnie skorzystać z mocy uzdrawiania, aby wyleczyć jedno powaŜne lub 
dwa lekkie obraŜenia (leczenie się jest akcją odruchową). W trakcie opowieści nie 
zdąŜy wyleczyć obraŜeń krytycznych. 

• Nadludzkie zdolności (1 punkt Vitae) – Brodzki moŜe uŜyć jednokrotnie swojej 
nadludzkiej mocy, aby na jedną rundę dodać sobie dwie kości do testu Siły, Zręczności 
lub Wytrzymałości. 
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• Nadludzka odporność (1 punkt Vitae) – Wampir moŜe wykorzystać swą nadnaturalną 
moc, by na czas jednej sceny zwiększyć poziom swojej Wytrzymałości (a co za tym 
idzie i zdrowia) o cztery punkty. Jednocześnie pierwsze cztery obraŜenia krytyczne 
w tej scenie są zmniejszane do powaŜnych. 

• Kontrola umysłu – Brodzki moŜe wydać innej osobie rozkaz składający się z jednego 
słowa. Wykonuje test 6 kośćmi przeciw poziomowi Determinacji celu i jeśli ów się 
powiedzie, to ofiara musi wykonać polecenie. Rozkaz musi być logiczny i nie moŜe 
wymagać od celu zrobienia sobie krzywdy. Ofiara interpretuje rozkaz z największą 
korzyścią dla siebie. Jeśli wampir wyda niewykonalne polecenie takie jak „Zgiń!” lub 
„Zaśnij!” jedynym efektem jest utrata następnej akcji przez ofiarę. Efekt ten nie 
wykorzystuje Vitae, lecz Narrator powinien sięgać po niego rozsądnie - np. w sytuacji, 
kiedy Brodzki będzie musiał uciec z nieprzytomną ofiarą przed postaciami graczy. 

• Wampiry są odporne na kule – trafienie w część ciała inną niŜ głowa lub serce 
oznacza, Ŝe strzał zadał obraŜenia lekkie, a nie powaŜne. Zasady celowania 
w konkretne części ciała znajdziesz na stronie 165 Świata Mroku. To czyni broń 
sieczną najskuteczniejszą przeciwko nieumarłym – zaraz po świetle słonecznym 
i ogniu. 

• Promienie słoneczne zamieniają wampiry w popiół. Potworowi, który zostanie 
wystawiony na działanie promieni słońca, naleŜy zadać od 1 do 5 obraŜeń 
Krytycznych na turę, zaleŜnie od tego, jak silne jest światło (1-3 punkty) oraz w jakim 
stopniu ciało wampira odkryte jest na jego działanie (0-2 punktów). Ogień rani 
wampiry na normalnych zasadach (strona 180 Świata Mroku), lecz równieŜ zadaje 
obraŜenia Krytyczne. 

• Nie powinno to mieć duŜego efektu mechanicznego, ale Brodzki moŜe wydać 
szczurom, krukom i kotom rozkaz, by obserwowały postaci graczy. Powinno to 
zwiększyć poczucie zagroŜenia na sesji. Jedna z postaci moŜe się o tym zorientować, 
jeśli zda test Czujność+Zwierzęta. 

• Wampiry po wbiciu w serce drewnianego kołka (strona 165 Świata Mroku) nie 
umierają, choć ich ciało zaczyna zdradzać oznaki rozkładu i coraz bardziej upodabnia 
się do zwłok. Zamiast tego tkwią w rodzaju letargu. Dopóki kołek jest na miejscu, 
wampir nie przebudzi się – moŜe zatem spędzić w tym stanie całą wieczność. 
 

Przecież mam Wampira: Requiem 

Jeśli posiadasz podręcznik podstawowy do Wampira: Requiem, to możesz wykorzystać w pełni 
zawartą w nim mechanikę. Uzupełnij wtedy charakterystykę Michała Brodzkiego o następujące 
elementy: 

Klan: Ventrue 
Przymierze: Niezrzeszony 

Atuty: Schronienie 3 (Podziemia pod Cytadelą, Rozmiar: 2, Bezpieczeństwo 1),  
Schronienie 2 (Dworzec, Rozmiar 1, Lokalizacja 1) 

Dyscypliny: Dominacja 1, Niewrażliwość 4, Animalizm 2 
Moc krwi: 2 
Vitae na rundę: 1 
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POSTACIE GRACZY 
 

Grzegorz Szczepański 

Grzegorz ma dwadzieścia trzy lata, i jest 
absolwentem szkoły policyjnej w Szczecinie. Poznajemy go 
w przygodzie, gdy wraca właśnie do Warszawy z osta-
tecznego egzaminu i mianowania na funkcjonariusza 
poznańskiej policji. Do stolicy przyjechał do dziewczyny, 
z którą zamierza wkrótce zamieszkać w Wielkopolsce. 

Grzegorz jest krępym męŜczyzną, który od paru lat 
dobrze dba o swoją sylwetkę. Pod koszulą ukrywa świetnie 
wyprofilowane mięśnie. Podczas zajęć w Szczecinie nie 
próŜnował, codziennie trenował biegi i sztuki walki. 
Ćwiczenia zaowocowały najlepszymi wynikami na jego 
roku. Jest szybki, zwinny i skuteczny, gdy dochodzi do 
fizycznego starcia. Lekcje strzelania z broni palnej równieŜ 
nie poszły na marne i Grzegorz moŜe pochwalić się dobrym 
okiem. Znacznie gorzej radzi sobie jednak w sytuacjach, 
kiedy naleŜy z kimś rozmawiać. Zawsze był człowiekiem dość nieśmiałym, a trening 
policyjny, choć nauczył go, Ŝe stoi w pozycji siły, nie oduczył go łagodności. Zwykle daje 
się przekonać cudzym argumentom; jest dość uległy, zwłaszcza wobec swojej dziewczyny, 
Sylwii. Zdecydowanie przekłada rozwiązania fizyczne ponad umysłowe, czy społeczne. 
Jego wadą jest, Ŝe niezbyt dobrze orientuje się w Warszawie. 

Atrybuty umysłowe: Inteligencja 2, Czujność 2, Determinacja 2 
Atrybuty fizyczne: Siła 3, Zręczność 3, Wytrzymałość 2 
Atrybuty społeczne: Prezencja 3, Manipulacja 2, Opanowanie 2 

Umiejętności umysłowe: Dedukcja 1, Informatyka 1, Nauka 1, 
Wykształcenie 1 

Umiejętności fizyczne: Bijatyka 2 (kung fu), Broń Biała 1, Broń Palna 3 (pistolety), 
Prowadzenie 2, Skradanie się 1, Wysportowanie 2 (sprint) 

Umiejętności społeczne: Empatia 1, Oszustwo 1, Perswazja 1, Półświatek 2, 
Zastraszanie 2 

Atuty: Styl Walki: Kung Fu 3, Status (policja) 2, Zasoby 2 

Cnota: Sprawiedliwość (Grzegorz nigdy nie mógł znieść sytuacji, gdy silniejsi bezkarnie 
znęcali się nad słabszymi. Za kaŜdym razem, gdy nie zwaŜając na 
przeciwności będzie ścigał przestępców, odzyskuje wszystkie punkty 
Siły Woli.) 

Skaza: Pycha (Grzegorz lubi forsować swoją wolę, szczególnie gdy jest na słuŜbie. Gdy 
uda mu się przekonać kogoś do zrobienia czegoś, co jest mu na rękę, 
odzyskuje jeden punkt Siły Woli.) 

Siła Woli: 4 

Moralność: 7 

Szybkość: 11 
Inicjatywa: 5 
Rozmiar: 5 
Zdrowie: 7 
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Sylwia Brodzka 

DruŜynowa graczka zagra partnerką Grzegorza, 
Sylwią Brodzką. Sylwia od urodzenia mieszka 
w Warszawie, ma dwadzieścia dwa lata i w tym roku 
zdobyła licencjat z psychologii. W nastoletnim Ŝyciu jej 
Ŝycie składało się głównie z imprez i wałęsania się po 
warszawskich klubach. Zdarzało się jej wpadać w kłopoty, 
z których wydostawała się zwykle dzięki wrodzonemu 
sprytowi i zdolnościom do szybkiej analizy sytuacji. 
Dziewczyna praktycznie nigdy nie wpada w panikę, prawie 
zawsze myśli racjonalnie i często okazuje się być bardziej 
zaradna, niŜ towarzyszący jej faceci. Jest niebywale 
wygadana i przyjazna dla ludzi, co owocuje wieloma 
przyjaźniami. Łatwo się dogaduje i zdobywa przydatne dla 
niej informacje. Studia i bycie z Grzegorzem sprawiły, Ŝe 
przestała bywać na imprezach i wpadać w kłopoty. Ma 
dwóch braci, Łukasza i Wiktora. 

Sylwia jest prześliczną, niewysoką brunetką, która 
dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak podziałać na męŜczyzn. Jest drobnej budowy, co 
czyni ją dość słabą, ale zazwyczaj nie musi uciekać się do przemocy. 

Atrybuty umysłowe: Inteligencja 2, Czujność 3, Determinacja 2 
Atrybuty fizyczne: Siła 1, Zręczność 3, Wytrzymałość 2 
Atrybuty społeczne: Prezencja 2, Manipulacja 3, Opanowanie 3 

Umiejętności umysłowe: Dedukcja 1, Informatyka 1, Medycyna 1, Nauka 2 
(psychologia), Polityka 1, Wykształcenie 1 

Umiejętności fizyczne: Skradanie się 2, Wysportowanie 1 (biegi długodystansowe), 
Złodziejstwo 1 

Umiejętności społeczne: Ekspresja 1, Empatia 2, Obycie 3, Perswazja 3 (uwodzenie), 
Oszustwo 2 

Atuty: Zdrowy Rozsądek 4, Ćma Barowa 1, Oszałamiający Wygląd 2 

Cnota: Szczodrość (Sylwia lubi pomagać innym. Za kaŜdym razem, gdy przedłoŜy interes 
innych osób nad własny (np. zaryzykuje Ŝycie, Ŝeby komuś pomóc lub 
poświęci czas nie mając go w nadmiarze), odzyskuje wszystkie punkty 
Siły Woli.) 

Skaza: Nieumiarkowanie (Choć Sylwia pod wpływem Grzegorza znacznie rzadziej chodzi 
na imprezy, to jednak dusza imprezowej dziewczyny wciąŜ w niej 
pozostała. Za kaŜdym razem, gdy Sylwia przedłoŜy dobrą zabawę nad 
zdrowy rozsądek, odzyskuje jeden punkt Siły Woli.) 

Siła Woli: 5 

Moralność: 7 

Szybkość: 9 
Inicjatywa: 6 
Rozmiar: 5 
Zdrowie: 7 
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Łukasz Brodzki 

Trzecią z postaci jest brat Sylwii, Łukasz. Jest 
najstarszy z całej grupy, liczy sobie dwadzieścia sześć lat. 
Ukończył medycynę ze specjalnością w chirurgii i pracuje 
w szpitalu wojewódzkim. Jest wysoki i przysadzisty, 
najwyŜszy z całej trójki. 

Jest człowiekiem oczytanym i o duŜej inteligencji. 
Dobrze zna się na komputerach i umie się dogadać 
(w przynajmniej podstawowym stopniu) w paru językach 
obcych. Niczym prawdziwy naukowiec jest ciekawy świata. 
Warszawę zna na wylot i umie się w niej szybko poruszać 
i orientować. Jego umiejętności medyczne są niekwestio-
nowane, potrafi składać ludzi nawet w sytuacjach, kiedy 
wydaje się być to niezwykle trudne. Na sali operacyjnej co 
prawda nie traci głowy, ale nieco gorzej radzi sobie, gdy 
trafiają się sytuacje awaryjne, nieprzewidziane 
i nietypowe. Jest bardziej strategiem niŜ taktykiem - 
potrzebuje przynajmniej chwili, Ŝeby rozeznać się 
w sytuacji i przygotować sobie plan działania. 

Jak kaŜdy lekarz, Łukasz składał przysięgę Hipokratesa. Mimo tego na kącie ma 
kilka bójek, w które wdał się szlajając z kumplami, jeszcze na studiach. Choć nie jest 
typem sportowca, potrafi uderzyć tak, Ŝeby bolało – tutaj wzrost i waga są akurat 
atutem. Podczas rozrób rozmiary Łukasza zwykle przyciągają uwagę innych – co jak do 
tej pory oznaczało dla lekarza większą ilość siniaków, lecz jednocześnie ratowało skórę 
jego mniej postawnym kumplom. 

Zasada opcjonalna: Hej, jestem tutaj! 

Rozmiary Łukasza często powodowały, że zwracał na siebie uwagę przeciwników w bójkach. 
Teraz może to wykorzystać przeciwko wampirowi. Udany test Manipulacja + Ekspresja – 
Opanowanie Brodzkiego pozwoli na odwrócenie jego uwagi od ofiary i skupienie jej na sobie. 
W efekcie, Brodzki wybierze za cel następnego ataku właśnie Łukasza. Jeśli znajduje się daleko, 
ruszy w stronę lekarza, Szarżując (ŚM str. 164) jeśli to możliwe. Będąc blisko, wykona po prostu 
pełny atak. W ten sposób, Łukasz może uratować inną postać z drużyny, jednocześnie 
zmuszając wampira, by utracił swą Obronę. Prowokowanie można potraktować jako akcje 
odruchową, chyba że wymaga gestykulacji i innego, żywego zachowania – w takiej sytuacji jest 
to akcja natychmiastowa. 

Atrybuty umysłowe: Inteligencja 4, Czujność 2, Determinacja 2 
Atrybuty fizyczne: Siła 3, Zręczność 2, Wytrzymałość 2 
Atrybuty społeczne: Prezencja 2, Manipulacja 2, Opanowanie 2 

Umiejętności umysłowe: Dedukcja 2, Informatyka 2, Medycyna 3 (chirurgia), 
Nauka 1 (biologia), Rzemiosło 2, Wykształcenie 1 

Umiejętności fizyczne: Bijatyka 2 (pochwycenie), Broń Biała 1, Wysportowanie 1 
Umiejętności społeczne: Ekspresja 2, Empatia 1, Obycie 1, Perswazja 2, Zwierzęta 1 

Atuty: Język Obcy (łacina) 1, Język Obcy (angielski) 1, Język Obcy (niemiecki)  1, Status 
2 (medycyna), Zasoby 2 

Cnota: Nadzieja (Łukasz dobrze wie, Ŝe leczenie odnosi sukces tylko jeśli pacjent w nie 
wierzy. Dlatego równie wielką wagę przykłada do operacji jak i do 
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przekonania pacjenta, Ŝe będzie w pełni sprawny. Łukasz odzyskuje 
wszystkie punkty Siły Woli, gdy przekona kogoś do wykonania rzeczy, 
która jego zdaniem przyniesie tej osobie największe korzyści. MoŜe być 
to operacja, intensywna rehabilitacja lub cokolwiek innego.) 

Skaza: śądza (Lekarz jest inteligentny i wykształcony, lecz wiąŜe się z tym zbyt duŜa 
ciekawość świata. Gdy natrafi na coś ciekawego, potrafi zapomnieć się 
i poświęcić gromadzeniu wiedzy. Za kaŜdym razem, gdy Łukasz narazi 
siebie lub kogoś mu bliskiego, by zdobyć jakiś ciekawe informacje, 
odzyskuje jeden punkt Siły Woli.) 

Siła Woli: 4 

Moralność: 7 

Szybkość: 10 
Inicjatywa: 4 
Rozmiar: 5 
Zdrowie: 7 
 

 

GRA INNYMI POSTACIAMI 
 

Kilka sugestii i rad dla tworzących własne postacie: 

• Postacie powinny być młode, aby lepiej dawać sobie radę w trudnych sytuacjach 
w Warszawskich realiach. Oczywiście, jeśli chcesz, postacie mogą być juŜ w pewnym 
wieku – wtedy Wiktor moŜe być np. synem któregoś z bohaterów, zamiast bratem. 

• W scenariuszu został wykorzystany schemat kochanek + kochanka + brat. W takiej 
sytuacji więzi między bohaterami są juŜ silnie zawiązane i z pewnością będą pomagać 
sobie nawzajem, a takŜe zaryzykują własne zdrowie, Ŝeby pomóc drugiemu. Jeśli nie 
planujesz dziewczyny w druŜynie, moŜesz skorzystać z wariantu z dwoma braćmi 
(a Wiktora zamienić w siostrę, Wiktorię) i przyjacielem przybywającym z daleka. 

• MoŜesz stworzyć teŜ postacie całkowicie niezwiązane z historią rodziny Brodzkich. 
Wtedy jednak na twojej głowie znajduje się powiązanie zagadki zaginięcia Wiktora 
z bohaterami Twoich graczy. DruŜyna powinna np. być zmuszona do rozwiązania 
zagadki porwania i odkrywania całej rodzinnej historii. Bohaterami takiego 
scenariusza mogą być detektywi policyjni, którym została przydzielona z pozoru 
beznadziejna sprawa.  

• Ze względu na starcia oraz pościg, które mają miejsce w trakcie scenariusza, postacie 
powinny dysponować Wysportowaniem przynajmniej na 1 oraz posiadać umiejętności 
związane z walką. 

• Zwróć uwagę na rzuty, które są wymienione w powyŜszej przygodzie – przykładowo, 
Łukasz jest w stanie ocenić stan granatów (Rozdział Trzeci, ramka Gotowi do 
walki) przy pomocy testu Rzemiosła. Jeśli postacie nie będą posiadały stosownych 
umiejętności, skala niektórych wyzwań (np. walka z bestią nie posiadając granatów) 
moŜe wzrosnąć. 


