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Ona wciąż tu jest! 

Kryminalno-okultystyczny romans gotycki do Wolsunga 

 

Nasze Damy i Dżentelmenów  poproszono o zbadanie tajemnicy stojącej za dziwacznym małżeństwem: 

elfickim wdowcem i młodą ludzką kobietą. Wnet stanie się jasne, że duch poprzedniej żony lorda Fatestring 

nie opuścił ich baśniowej willi – ale co właściwie znaczy „duch”? 
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Streszczenie fabuły 
 Ona tu jest! to otwarty scenariusz, w którym 

najlepiej odnajdą się salonowcy i śledczy. Jego 

tematem są tajemnice alfijskiej posiadłości Rosefield. 

Przybywszy tam, bohaterowie od razu zostaną 

wciągnięci w wir akcji, kiedy przyjdzie im zmierzyć się 

z demonicznymi ogarami piekieł i powstrzymać Dafne 

– nową żonę lorda Fatestring – od samobójstwa. Po 

tym zwrocie akcji Ona tu jest! staje się sandboksem, w 

którym przebieg akcji i jej zwieńczenie zależeć będzie 

od działań graczy. 

Bal ku pamięci 
 Nasze Damy i Dżentelmeni otrzymali 

zaproszenia na bal w Lyonesse, który ma uczcić 

pamięć zmarłej Heleny Fatestring, za życia najbardziej 

lubianej alfijskiej szlachcianki i wyroczni dobrego 

smaku. Dwa lata temu towarzystwo zaszokowała 

wieść o jej śmierci podczas wycieczki w góry, zaś przed 

miesiącem nadeszły może nie straszniejsze, ale jeszcze 

dziwniejsze wieści – wdowiec, Lord Percival 

Fatestring, wrócił z Akwitanii z nową żoną! Co więcej, 

nie jest to elfia dama, ale ludzka kobieta spoza 

wyższych sfer! Jak to możliwe? Przecież taka decyzja 

jest zbrodnią popełnioną na pamięci jego żony i 

powszechnie obowiązujących konwenansach, a 

prawdopodobnie także na gustach samego lorda – 

nawet najpiękniejsi ludzie są toporni według elfickich 

standardów. Odbywający się właśnie bal ma 

udowodnić, że Helena – biedna dusza zdradzona przez 

własnego męża – wciąż ma na tym świecie wiernych 

przyjaciół. 

 Gracze wiedzą o tym wszystkim z plotek i 

gazet, a podczas przyjęcia dowiedzą się jeszcze więcej, 

zwłaszcza od Suzanne Austin, przyjaciółki Heleny i 

gospodyni balu.  

Popularna teoria głosi, że lord Percival, 

ekscentryczny jak zawsze, z pełną świadomością 

zawarł związek, który wszystkich unieszczęśliwi. 

Szalone? Tak, ale lord zawsze miał opinię strasznego 

dziwaka. 

 Co więcej, nikt nie kłopotał się zapamiętaniem 

imienia Dafne. Wszyscy mówią po prostu o „nowej 

żonie lorda Percy’ego” czy wręcz o „tej dziewczynie”.  

 Wiele mówi się także o dwóch innych 

ludziach. Pierwszy z nich to Edward Derey, zarządca 

Rosefield. Wszyscy chwalą go jako wiernego sługę 

Heleny, wciąż utrzymującego jej dom w takim stanie, 

w jakim go pozostawiła. Drugą osobą jest kobieta 

nazywana „Wiedźmą”. Mówi się, że przybyła ona do 

Rosefield wnet po śmierci Heleny, która nie pozwalała 

czarownicom zbliżać się do swojej siedziby (patrz 

Dodatek: Alfijskie Wiedźmy). Pierwszą zbrodnią lorda 

Percivala przeciwko pamięci Heleny było właśnie to, 

że pozwolił tej magiczce zostać na swoich ziemiach. 

Jakby tego było mało, niedługo po jej przybyciu 

dookoła Rosefield zaczęły grasować piekielne ogary, 

złowieszcze bestie z najgłębszej alfijskiej dziczy. Dla 

wszystkich było oczywiste, że wiedźma maczała w tym 

palce, ale lord Percival po rozmowie z nią uznał ją za 

niewinną. Podejrzewa się, że został omamiony jej 

magią, ale on sam kategorycznie odmawia poddania 

się kontroli thaumicznej.  

Sprawy nie są jednak takie proste, na jakie 

wyglądają. Zaciekawieni atakiem ogarów bohaterowie 

szybko usłyszą o Stephenie Mittrelu – trollu 

myśliwym, który próbował wygnać bestie z Rosefield. 

On także z początku podejrzewał wiedźmę, lecz 

przywódca piekielnego stada – wielki gadający ogar – 

próbował go skłonić do zabicia jej. Stephen sądzi więc, 



że magiczka i potwory są tak naprawdę wrogami, choć 

pojęcia nie ma, dlaczego miałoby tak być. 

 Sensacje sensacjami, ale bal ma swoje prawa – 

prawa do wciągnięcia bawiących się na nim w dobrą 

zabawę, wytworny flirt i snobistyczne obżarstwo. 

Niech Damy i Dżentelmeni spotkają starych znajomych 

i zdobędą nowych, znajdą sposób na odzyskanie 

straconej w poprzednich przygodach Reputacji i choć 

raz usłyszą o prezentowanej w bocznej sali wystawie. 

Jeżeli ją zwiedzą, będą mieli okazję podziwiać kolekcję 

szykownych, nierzeczywistych i gotyckich dzieł sztuki – 

wszystko według gustu Heleny. Zobaczenie tego 

miejsca da im premię +3 do testów umiejętności 

społecznych względem Edwarda Dereya, ale tę miłą 

niespodziankę ujawnij dopiero w Rosefield. 

 Gdy przyjęcie będzie zmierzało ku końcowi, 

Suzanne Austin poprosi drużynę o prywatną rozmowę. 

Nietrudno domyślić się jej celu: pani Austin prosi, by 

Damy i Dżentelmeni odwiedzili Rosefield i poznali 

sekret, który bez wątpienia kryje się za nowym 

małżeństwem lorda Percivala.  Oczywiście z pełnym, 

choć dyskretnym poparciem Edwarda Dereya i bez 

zbędnych złośliwości względem nowej lady Fatestring, 

biedaczki omamionej przez zepsutego lorda. 

Nie ulega wątpliwości, że ta sprawa 

nadszarpnęła honor alfijskiej klasy wyższej i wprost 

domaga się zbadania. Czas wyruszyć do Rosefield! 

 

Spotkania we mgle 
 Rosefield leży na północy Alfheimu, u podnóża 

rozległego masywu górskiego. Nasi bohaterowie 

pokonują ostatnie mile drogi w ciężkiej mgle i choć 

trzymają się zaznaczonego na mapie wzniesienia, 

trudno im ocenić, czy jadą dobrą drogą. 

 Nagle powietrze przecina wycie i z mgły 

wyskakują dwa piekielne ogary o gorejących oczach! 

Bestie próbują atakować, ale gracze mogą rozwiązać 

to spotkanie konfrontacją dowolnego typu (patrz 

statystyki ogarów poniżej). 

Na początku tej konfrontacji połóż na środku 

stołu królową trefl. Tę kartę mogą zagrać zarówno 

ogary, jak i gracze; co więcej, mogą dorzucić ją do 

testu wspartego już inną kartą. Trzeba więc rozsądnie 

planować, by nie zużyć jej za wcześnie, ale też nie dać 

jej wykorzystać przeciwnikom. 

Jak każda karta, ta także wprowadza do gry 

element scenerii – nie powiesz jednak jaki, dopóki nie 

zostanie zagrana. Gdy to się stanie, ze wzgórza, pod 

którym toczy się konfrontacja, skoczy piękna młoda 

kobieta! Dobiegnięcie do niej to akcja ruchu, a pomoc 

wymaga testu przyrody o ST 15 lub wiedzy ogólnej o 

ST 20. Na szczęście jej obrażenia nie są śmiertelne, 

lecz bez natychmiastowej pomocy (przed końcem 

konfrontacji) będzie nieprzytomna przez kilka 

najbliższych dni. Jeżeli zaś graczom uda się jej pomóc, 

będzie co prawda osłabiona, lecz nie straci kontaktu z 

otoczeniem.  

Ocalona to oczywiście Dafne Fatestring. 

 

Co dalej? 
Doszliśmy właśnie do miejsca, w którym dalszy 

przebieg przygody zależy od kolejnych decyzji drużyny 

i ich relacji z pięcioma najważniejszymi Bohaterami 

Niezależnymi: Dafne, lordem Percivalem, Edwardem 

Dereyem, piekielnymi ogarami i wiedźmą Ceolą. 

Pierwszym punktem, w którym fabuła może potoczyć 

się w różnych kierunkach, jest rzecz jasna rozmowa z 

Dafne i decyzja co do jej dalszych losów.  

Być może będziesz musiał popchnąć akcję do 

przodu, by fabuła nie utknęła w ślepej uliczce – w 

opisach BN-ów znajdziesz na to pomysły – ale przy 

pomyślnych wiatrach Ona tu jest! powinno być od tej 

chwili scenariuszem, który prowadzi się sam. 

 

Rosefield 
 Nim przejdziemy do mieszkańców Rosefield, 

warto powiedzieć kilka słów o samym dworku i 

pobliskiej wiosce o tej samej nazwie.  

Posiadłość jest położona na stromym wzgórzu 

i otoczona przez rozległe ogrody w stylu alfijskim – 

dzikie i bujne, jedynie z rzadka zmieniane ludzką ręką. 

Jest to prawdopodobnie najpiękniejsza wiejska 

rezydencja w całym kraju, słynna z gigantycznej sali 

balowej i zachodniego skrzydła, urządzonego aż po 

najmniejsze detale przez samą Helenę w sennym, 

nierzeczywistym stylu. 



Wioska Rosefield ma przede wszystkim 

dostarczać posiadłości towarów pierwszej potrzeby. 

Składa się na nią kilka domów, gospoda i niewielka 

kapliczka. Miejscowi są jednak dość nieufni i 

wylęknieni ze względu na ciągłe ataki ogarów, więc 

schronienie najłatwiej znaleźć u wiedźmy Ceoli.  

Główni Bohaterowie Niezależni 
 Opis każdej postaci zaczyna się krótkim 

streszczeniem jej przeszłości. Po nim następuje jej 

obecny cel i kilka propozycji tego, jakie inne dążenia 

mogą przyjść jej do głowy podczas rozwoju fabuły. 

Opis wieńczą statystyki. 

 



Dafne, nowa lady Fatestring 

 

 Wbrew pozorom Dafne jeszcze do niedawna 

daleko było do typowej damy w opresji. Ta rezolutna, 

sympatyczna dziewczyna zawsze dawała sobie radę, 

nikogo nie grała, a do tego miała cudowne poczucie 

humoru. Właśnie dzięki tym zaletom zdobyła sobie 

serce lorda Percivala, nocującego w hotelu, w którym 

pracowała. Gdy jednak nowożeńcy przybyli do 

Rosefield, idylla się skończyła. Percy zamknął się w 

sobie, zapewne nie mogąc do końca zapomnieć 

Heleny, a wszyscy zdawali się oczekiwać, że Dafne pod 

każdym względem zastąpi jego poprzednią żonę – 

eteryczną i senną piękność, różną od tej pełnej życia 

dziewczyny jak noc od dnia.  

Sęk w tym, że obok wyżej wspomnianych, 

całkiem praktycznych cech Dafne ma jeszcze jedną, 

dość kłopotliwą: jest do bólu dobra. Robiła więc co 

mogła, by spełnić oczekiwania wszystkich i okazać się 

godną swego męża. Granie kobiety, którą się nie jest, i 

którą twój mężczyzna wciąż wydaje się kochać, 

zmieniło rezolutną dziewczynę w kłębek nerwów i gdy 

Edward Derey dyskretnie zasugerował jej, że dla dobra 

wszystkich powinna zniknąć z Rosefield, wybrała 

najbardziej radykalny sposób na zniknięcie – 

samobójstwo, do czego zresztą ogr robił aluzje. 

Po ocuceniu Dafne będzie przez jakiś czas 

zrozpaczona i nieomal zła na Damy i Dżentelmenów, 

którzy nie pozwolili jej „naprawić swoich błędów”. 

Trzeba wygrać z nią dyskusję, by skłonić ją do zmiany 

zdania, a rewolucji w jej życiu raczej nie da się 

przeprowadzić bez prawdy o Helenie i Percym (patrz 

dalej). Gdy jednak patowa sytuacja w posiadłości się 

skończy, dziewczyna wnet odzyska rezon. 

Obecny cel: zginąć, by ocalić Rosefield i pozwolić 

Percy’emu żyć samotnie ze swoimi wspomnieniami. 

Możliwe cele: 

 Zniknąć z Rosefield i zacząć nowe życie; 

 Zostać następczynią Heleny na własny sposób, 

nie naśladując jej; 

 Pozbyć się Dereya z Rosefield. 

 

Domyślna konfrontacja: dyskusja 

Przeciwnik, człowiek, pula 2k10, odporność 3 

Zdolności: 

Dobra do bólu: w dyskusji atakuje empatią. 

Atakowanie jej blefem lub zastraszaniem wymaga 

wydania żetonu.   

Prawdziwy talent: Dafne zawsze maluje, kiedy 

zbiera myśli, a w jej dziełach jest magia. Osoby 

oglądające ją przy pracy mogą wykonać test 

okultyzmu ST 15, by zauważyć, że ma ona zadatki na 

mistrza Prawdziwej Sztuki (musi tylko wyszkolić 

ekspresję).  

Walka: walka 0/10+; obrona 12. 

Pościg: ucieczka 3/10+; wytrzymałość 12. 

Dyskusja: empatia 9/9+, ekspresja 3/9+, perswazja 

6/9+; pewność siebie 14. Dobra do bólu. 

 



Edward Derey, zarządca Rosefield 

 

 Edward to ogr w średnim wieku i idealny 

sługa. To dzięki niemu Rosefield jest piękne i 

utrzymane w porządku – porządku, w którym 

pozostawiła je Helena. Z pozoru Edward jest pełen 

szacunku dla lorda Percivala i wszystkich jego gości, 

ale na szczere uznanie liczyć mogą tylko przyjaciele 

Heleny. A więc nie jej mąż – gdyby rzeczywiście byli 

sobie bliscy, lady powiedziałaby mu prawdę. 

 A prawda – ta, w którą wierzy Edward – jest 

taka, że duch Heleny wciąż nawiedza Rosefield. 

Zarządca jako jedyny zna prawdziwy powód śmierci 

swojej pani: to było samobójstwo! Nie była ona elfem, 

tylko alvarem i z upływem lat staczała się w coraz 

gorszy obłęd. Nie mogąc zdzierżyć tego, że jej własny 

umysł się jej nie słucha, wolała pójść w góry i tam 

odebrać sobie życie. Zostawiła jednak Edwardowi 

zaczarowaną orchideę, która ma rosnąć tak długo, jak 

długo Helena czuwa nad swoim domem – a kwiat 

rośnie do dziś. 

 Edward z chęcią pokaże ten niezwykły kwiat 

Damom i Dżentelmenom skierowanym do Rosefield 

przez lady Austin (choć nie powie im prawdy o losie 

Heleny). Prosty test okultyzmu (ST 10) ujawni wtedy, 

że orchidea jest tak zaczarowana, by po prostu rosnąć 

przez całą wieczność! Przekonanie Edwarda, że jego 

pani go oszukała, wymaga wygrania dyskusji i 

doprowadzi go na skraj załamania nerwowego. 

Obecny cel: za wszelką cenę przepędzić Dafne z 

Rosefield! 

Możliwe cele: 

 Urządzić seans spirytystyczny, by przywołać 

ducha Heleny (co się nie uda – patrz Ceola); 

 Spalić Rosefield, gdy nie będzie się dało 

zachować go takim, jakie zostawiła je Helena. 

 

Domyślny konflikt: dyskusja 

Przeciwnik, ogr, pula 2k10, odporność 4 

Zdolności: 

Atuty: Druzgocząca krytyka, potężny cios, 

zawoalowana groźba. 

Cechy rasowe: nadludzka siła, to tylko ogr.  

Walka: walka 6/9+; obrona 16. Potężny cios. 

Pościg: atletyka 3/8+; wytrzymałość 16. 

Dyskusja: perswazja 6/9+, zastraszanie 9/9+;  

pewność siebie 14. Druzgocząca krytyka, 

zawoalowana groźba. 

 



Piekielne ogary, legendarne bestie  
 Tak naprawdę ogary nie pochodzą z piekła – a 

jeżeli pochodzą, to wyszły z niego dawno i za bardzo 

im się spodobało na tym łez padole, by zechciały go 

opuścić. Mimo tego bez wątpienia zasługują na swoje 

miano – to gigantyczne wilczury o skórze jak węgiel, z 

gorejącymi oczyma i ogniem buchającym z pysków. 

Uwielbiają polować na śmiertelników. Zazwyczaj nie 

mogą przebywać zbyt długo w jednym miejscu, ale 

przyciągają je nieszczęścia i czyjś wielki ból pozwala im 

zostać choćby i na zawsze. Gracze mogą poznać te 

informacje po teście okultyzmu o ST 20, a poza nimi 

słyszały o tym tylko Dafne i Ceola – pierwsza z bajek 

dzieciństwa, druga z okultystycznych ksiąg. W dodatku 

Dafne ostatnio zaczęła wierzyć, że ten groźny dla 

wszystkich ból to cierpienie Percy’ego, który wciąż 

tęskni do Heleny i wziął sobie nowe zobowiązanie – ją.   

 I bestie faktycznie czują straszny ból bijący od 

lorda Percivala, Dafne jednak nie domyśla się jego 

prawdziwego powodu (patrz dalej). Przeciętny ogar 

rozumie tyle, że może do woli żerować na ludziach 

lorda, ale przywódca sfory – Stary Zgnilec – wie 

więcej: podsłuchał rozmowę między lordem a Ceolą, z 

której wynikało, że lord boryka się z wielkim 

grzechem, a wiedźma chce mu pomóc się z niego 

otrząsnąć. Bestiom bardzo zależy na śmierci Ceoli, lecz 

ta otacza się zaklęciami potężniejszymi nawet od ich 

gniewu – Staremu Zgnilcowi zostaje więc tylko 

nastawiać przeciwko niej śmiertelników. 

Obecne cele: polowanie na śmiertelnych, knucie 

przeciwko Ceoli. 

 

Piekielny ogar 

Domyślna konfrontacja: pościg 

Przeciwnik, pula 2k10, odporność 3 

Zdolności: 

Niecierpliwy: z ogarami da się „dyskutować” – 

w grę wchodzi pojedynek spojrzeń i podobne starcia 

siły woli. Stwory są jednak strasznie niecierpliwe i 

pierwszy nieudany atak w takiej konfrontacji sprawia, 

że przekształca się ona w walkę lub pościg. W takiej 

sytuacji znaczniki odporności odnawiają się i 

prawdopodobnie trzeba będzie na nowo 

wynegocjować stawki. 

Atuty: nieustępliwe natarcie, ogar. 

Ognista paszcza: ugryzienie zdejmuje dwa 

znaczniki przy podbiciu. 

Przerażający: wywołuje Strach (ST 15). 

Walka: ugryzienie 9/9+; obrona 14. Nieustępliwe 

natarcie, ognista paszcza, przerażający. 

Pościg: atletyka 9/9+; wytrzymałość 14. Ogar, 

przerażający. 

Dyskusja: zastraszanie 9/10+;  pewność siebie 14. 

Niecierpliwy, przerażający. 

 

Stary Zgnilec 

 Wielki (trzy metry w kłębie!) ogar, tak 

pochłonięty polowaniami i dowodzeniem swoją sforą, 

że nawet nie zauważył, kiedy umarł. 

Domyślna konfrontacja: dyskusja 

Przeciwnik, nieumarły, pula 3k10, odporność 4 

Zdolności: 

Wszystkie zdolności piekielnego ogara poza 

niecierpliwością. 

 Wsparcie: raz na sesję: gnijące ciało Starego 

Zgnilca odpada od jego boków i zamienia się w trzy 

ghule-statystów. 

 Diabli język: niedeklarowane dobicia na blefie.  

Walka: ugryzienie 12/8+; obrona 16. Nieustępliwe 

natarcie, ognista paszcza, przerażający, wsparcie. 

Pościg: atletyka 9/8+; wytrzymałość 16. Ogar, 

przerażający, wsparcie. 

Dyskusja: blef 9/9+, zastraszanie 12/9+;  pewność 

siebie 16. Diabli język, przerażający. 

 

 



Lord Percival Fatestring, udręczony 

dziedzic Rosefield 

 

 Lord Percival nienawidził Heleny. Elfka 

oczarowała go swoim dowcipem i pięknem, ale tuż po 

ślubie okazało się, że cały jej wdzięk jest tylko na 

pokaz – Helena tak naprawdę pragnęła nie Percy’ego, 

tylko Rosefield. Gdy już dostała swoją wymarzoną 

rezydencję, zaczęła wydawać fortunę Fatestringów na 

księgi wiedzy zakazanej, niebezpieczne używki i cały 

tabun kochanków w odległych częściach świata. A 

przy tym wciąż zmuszała lorda do grania 

najszczęśliwszego męża świata – młody Percy był 

obsesyjnie przywiązany do honoru swojej rodziny, a 

ujawnienie ich mrocznego sekretu skończyłoby się 

rozwodem stulecia i skandalem millennium.  

 Gdy jednak podczas górskiej wycieczki Helena 

wyznała, że spodziewa się dziecka i sądzi, że będzie to 

ogr, lord nie wytrzymał i zepchnął ją z urwiska. Na 

jego szczęście nikt nie wiedział, że był z nią na tej 

wyprawie, gdy więc tydzień później w strumieniu 

odnaleziono zwłoki (w tak złym stanie, że dokładna 

identyfikacja była niemożliwa), śmierć uznano za 

tragiczny wypadek. 

 Plotki o szaleństwie lorda są przesadzone, ale 

ma on niestały, humorzasty charakter, typowy dla 

alfijskiej arystokracji. Wciąż roztrząsa to, czy miał 

prawo zabić Helenę, czy po śmierci trafi do Otchłani i 

czy na pewno nikt nigdy nie dowie się o jego zbrodni. 

Szczerze kocha Dafne – między innymi za bycie 

przeciwieństwem Heleny – ale w Rosefield cienie z 

jego przeszłości okazały się zbyt potężne i przez to nie 

jest w stanie okazać swojej żonie tyle miłości, ile by 

chciał. W dodatku wstrząsa nim każda wzmianka o 

Helenie – Dafne sądzi, że to niegasnąca miłość, a tak 

naprawdę chodzi o nienawiść zmieszaną ze strachem.   

Obecny cel: sprowadzić Dafne do domu i nie pozwolić, 

by ktokolwiek poznał prawdę o Helenie. 

Możliwe cele: 

 Zebranie dowodów na kłamstwa Heleny i 

poddanie się sprawiedliwemu sądowi; 

 Przekonanie Dafne, że nie warto tracić na 

niego czasu. 

 

Domyślna konfrontacja: dyskusja 

Przeciwnik, elf, pula 3k10, odporność 4 

Zdolności: 

Atuty: Celna riposta, rozbrojenie, stalowe 

nerwy. 

Cechy rasowe: elfia gracja, hipnotyczny urok. 

Splendid isolation: Lord Fatestring często 

odcina się od świata i trudno przemówić mu do 

rozsądku. Może odłożyć 1k10 z puli na tę rundę, by na 

jej czas zwiększyć pewność siebie o 3. 

Walka: walka (szermierka) 3(9)/9+; obrona 14. Elfia 

gracja, rozbrojenie. 

Pościg: atletyka 3/9+; wytrzymałość 14. 

Dyskusja: ekspresja 6/9+, perswazja 9/9+, 

zastraszanie 6/9+; pewność siebie 14. Celna riposta, 

hipnotyczny urok, stalowe nerwy, splendid isolation. 

 

 



Ceola, wiedźma z tajemnicą 

 

 Tak naprawdę nie było żadnego dziecka – 

można za to powiedzieć, że Heleny były dwie. Alvarka 

od młodości była tak zła, że gorsza być po prostu nie 

mogła, więc zmiany spowodowane obłędem z 

konieczności musiały być zmianami na lepsze. Wraz z 

upływem lat zaczęły nachodzić ją wyrzuty sumienia i 

niewiara w sens życia jako femme fatale. To właśnie 

był prawdziwy powód samobójstwa – nie chodziło 

jednak o to, że Helena nie mogła znieść swojego zła, a 

o to, że przerażało ją stawanie się lepszą! Zmyśliła 

więc historię o dziecku słusznie licząc na to, że Percy 

zabije ją i przez to, miły dodatek, zrujnuje własne życie 

– trafi do więzienia albo przynajmniej stanie się 

więźniem własnych słabych nerwów. 

 Nie przewidziała tylko jednego: tego, że 

przeżyje upadek. Straszliwy ból sprawił, że jeszcze 

bardziej odeszła od zmysłów, jej dobra strona 

wreszcie zwyciężyła i tak powstała Ceola – okaleczona, 

szpetna i niezwykle dobroduszna alvarska wiedźma. 

Użyła swojej magii, by jeszcze bardziej zmienić postać, 

po czym wróciła do Rosefield. Nikt nawet nie 

pomyślał, że to może być ona, bo przecież pojawienie 

się wiedźmy właśnie wtedy było wręcz oczekiwane – 

nie było już wroga jej profesji, Heleny.  

 Ceola pomaga tym, na których wcześniej 

żerowała – przede wszystkim Percy’emu. Tych dwoje 

spotyka się regularnie, gdyż tylko wiedźmie Percy ufa 

na tyle, by opowiadać jej o swoich problemach z 

następstwami śmierci Heleny. Wciąż jednak nie 

wyznał jej, że to on ją zabił, a Ceola dopiero wtedy 

mogłaby mu powiedzieć, że jednak nie. Kobieta nie 

chce odzyskać męża -  wie, że miała swoją szansę i 

popisowo ją zmarnowała – więc zrobi wszystko, by 

pomóc Dafne. 

Obecny cel: uwolnić Percy’ego od poczucia winy. 

Możliwe cele: 

 Wygnanie piekielnych ogarów; 

 Ujawnienie się przed Edwardem i przekonanie 

go do Dafne. 

 

Domyślna konfrontacja: dyskusja 

Przeciwnik, alvar, pula 4k10, odporność 4 

Zdolności: 

Atuty: bezczelny kłamca, gra na emocjach,  

zawoalowana groźba. 

Cechy rasowe: hipnotyczny urok (elf), 

płomienna pasja (troll). 

Rytualistka: moce: iluzje, tarcza fizyczna, 

telekineza uderzenie (okultyzm), widzenie magii; 

zaklęcia: kontrolowanie pogody, rozproszenie magii, 

zawieszenie magii. 

Umiejętności: okultyzm 12/8+, przyroda 6/8+. 

Walka: walka 6/10+, okultyzm 12/8+; obrona 12. 

Iluzje, tarcza fizyczna, uderzenie, płomienna pasja.  

Pościg: atletyka 6/10+; wytrzymałość 12. Iluzje, 

telekineza, płomienna pasja. 

Dyskusja: blef 9/8+, ekspresja 6/8+, zastraszanie 9/8+; 

pewność siebie 16. Atuty, cechy rasowe, iluzje. 

Rozstrzygnięcie? 
 Ta przygoda kończy się, gdy skończą się wątki, 

które gracze chcą badać. Poznanie prawdy o Ceoli, 

wyznanie prawdy przez lorda lub ostateczne zerwanie 

więzów między nim a Dafne – to wszystko brzmi jak 

ciekawy finał tej ponurej historii i gdy coś takiego się 

wydarzy, czas skończyć sesję.  



 Z drugiej strony, jeżeli gracze będą błądzić w 

kółko i długo nie odkryją niczego ważnego, nie krępuj 

się wprowadzić do akcji katastrofy – podpalenia 

Rosefield przez Edwarda, wyjątkowo brutalnego ataku 

ogarów, kolejnej próby samobójczej… takie 

wydarzenia nie są normą w Wolsungu, ale w tej 

przygodzie, mocno osadzonej w konwencji gotyckiego 

horroru, można sobie pozwolić na mroczniejsze 

akcenty. 

Dodatek: alfijskie wiedźmy 
W wiejskich obszarach Alfheimu żyje wiele 

wiedźm, które służą prostemu ludowi jako znachorki i 

doradczynie. Wydaje się, że większość z nich jest 

raczej dobroduszna, ale wszystkie są psotne i daleko 

im do dam. Często przemawiają zagadkami i proszą o 

dziwne rzeczy w zamian za pomoc – nadanie dziecku 

archaicznego imienia, zostawianie nocą włączonego 

światła przez miesiąc czy inne, pozornie bezsensowne 

przysługi. Sprawia to, że nikt do końca nie wie, czy ich 

ostateczny cel nie jest aby czymś groźnym, a w 

dodatku ich absolutna ignorancja w kwestiach 

etykiety i mieszane pochodzenie (większość z nich to 

alvarki) sprawia, że alfijska szlachta raczej im nie ufa. 

Wiedźmy walczą przez to na dwa fronty, gdyż ich 

drugim wrogiem jest Nowa Magia – wraz z 

postępującą industrializacją coraz więcej osób woli 

nowoczesną alchemię medyczną od ziół bełkoczących 

dziwaczek. Wygląda na to, że po raz pierwszy w swojej 

historii wiedźmy muszą zaangażować się w politykę i 

faktycznie – niektóre z nich sprzymierzają się z 

konserwatywnym ziemiaństwem, nihilistami albo 

nawet niesławnym Upiorem lyonesskiej Opery. 

Aby stworzyć statystyki dowolnej wiedźmy, 

możesz skorzystać z Ceoli jako szablonu, zmieniając 

repertuar mocy i zaklęć oraz, o ile wiedźma nie ma być 

naprawdę potężna, obniżając pulę do 3k10 lub nawet 

2k10. 

Podziękowania 
Serdecznie dziękuję osobom, które wzięły 

udział w sesjach opartych na tym scenariuszu, i bez 

których wyglądałby on zupełnie inaczej: Ifrytowi, 

Oglafowi, Lordowi_Koniu, Taidze, Chomikowi i 

Adamowi.  

Tekst pierwotnie ukazał się w języku 

angielskim na moim blogu Steamagination. 

http://steamagination.wordpress.com/

