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Dawno, dawno temu, gdy ludzie byli jeszcze słabi i prymitywni, cywilizowanym światem rządziły 
prastare rasy elfów i krasnoludów. Królowali oni mądrze i zgodnie, tak jak nakazywali im ich 
Bogowie, Prawa i Obyczaje. Działo się tak przez setki lat, do momentu, gdy wybuchła wielka 
Wojna o Brodę, która zniszczyła pokój i wszystko to, co osiągnęli razem, a nawet znacznie 
więcej.

Profesor Erhart Jömle, dziennik



WSTĘP

Przygoda przeznaczona jest dla 2-4 graczy, których suma PD to około 4500 [dla III edycji 5 rang]. Co najmniej 
jeden z bohaterów musi umieć czytać i pisać, ciekawym pomysłem może być też zaangażowanie w scenariusz 
postaci elfa i krasnoluda.

Przygoda przeznaczona jest do rozegrania w drugiej i trzeciej edycji WFRP. Nomenklatura drugoedycyjna 
podana jest jako pierwsza, elementy mechaniki do trzeciej edycji systemu dodane są w nawiasach, czasami 
kursywą. Oto opis symboli na kościach w trzeciej edycji:

Wyniki:
^ – kometa Sigmara – Sigmar’s Comet (spektakularny sukces)
& – gwiazda Chaosu – Chaos Star (poważne komplikacje)
! – młot Sigmara – Sigmar’s Hammer (sukces)
@ – skrzyżowane miecze – Challenge (porażka)
$ – orzeł – Boon (dodatkowe działanie pozytywne)
% – czaszka – Bane (dodatkowe działanie negatywne)
Kości:
) – kość szczęścia – Fortune Dice
_ – kość pecha – Misfortune Dice
+ kość wyzwania – Challenge Dice
Wyniki:
!!! – liczba młotów przeważających nad skrzyżowanymi mieczami (trzy młoty przewagi)
! – test udany (jeden młot przewagi)
^ – sukces okraszony dodatkowo wyrzuceniem komety Sigmara
$ – pozytywne działanie związane z wyrzuceniem orła (ew. odpowiedniej ich liczby)
0 – test nieudany, bez przewagi żadnego symbolu
@ – test nieudany, z przewagą skrzyżowanych mieczy
& – komplikacje związane z wyrzuceniem gwiazdy Chaosu (nawet jeśli test jest udany)
@& – komplikacje związane z porażką i dodatkowym wyrzuceniem gwiazdy Chaosu
% – komplikacje związane z wyrzuceniem czaszki (ew. większej ich liczby)

Jeśli dwa wyniki dzieli ukośnik (np.: !!!/^), do danego efektu prowadzi wyrzucenie jednego albo drugiego 
wyniku (np. trzech sukcesów albo sukcesu i komety Sigmara).

W tekście fragmenty odnoszące się do mechaniki III edycji zaznaczone będą za pomocą kwadratowych 
nawiasów. Na przykład: Łatwy test przekonywania [+ charm].

W tekście odnoszącym się do II edycji także stosowane są skróty. W przypadku poszczególnych testów są to:
N+30: test nieudany o więcej niż 30. Tego przedziału używamy zawsze, gdy wypada 96-100.
N-30: test nieudany o mniej niż 30.
S-30: sukces o mniej niż 30.
S+30: sukces o więcej niż 30. Tego przedziału używamy zawsze, gdy wypada 01.

Przykład: Bohater wykonuje Wymagający (-10) test Int (która wynosi 43). K100:
01-03: S+30
04-33: S-30
34-63: N-30
64-100: N+30

WPROWADZENIE

Bohaterów wynajmuje bakałarz uniwersytetu w Altdorfie. Zostali poleceni badaczowi przez zaufanego 
przyjaciela i naukowiec nie ma powodu wątpić w ich kwalifikacje. Bakałarz, Gregor Huntspiel, jest adiunktem 
na wydziale historii. Ostatnio jego przyjaciel i mentor, uniwersytecki profesor Erhart Jömle, zaginął podczas 
prowadzonych badań. Gregor chce, aby BG sprawdzili, co się z nim stało. Wie, że Erhart interesował się 
tajemnicą elfio-krasnoludzkich waśni, ale nie zna szczegółów badań albo nie widzi potrzeby wyjawiania ich 
bandzie awanturników. Pamięta za to, że Jömle przebąkiwał o jakichś ruinach, które mogą być kluczowe, 
wspominał o konieczności najęcia stosownych ludzi do ich zbadania i ochrony, a potem nagle zniknął bez 
śladu. Od tej pory minęły dwa tygodnie, stąd niepokój adiunkta.

Dla właściwego zaangażowania postaci w przygodę ważne jest, aby bohaterowie nie trafili do Gregora 
przypadkiem. Istnieje kilka możliwości:
– Być może jest wśród nich uczony lub czarodziej, który posiada kontakty na Uniwersytecie [rozpoczynał grę 
ze statusem bogactwa wyższym niż „poor”]. W takim przypadku oferta Gregora będzie Hojna, a do wszystkich 
testów wobec niego należy dodać +10 [)].
– Któryś z bohaterów mógł kiedyś pracować dla kogoś ze sfer miejskiej inteligencji i otrzymał teraz ofertę od 
adiunkta „z polecenia”. W takim przypadku propozycja Gregora jest Zwyczajna, a do testów nie stosuje się 
żadnych modyfikatorów.
– Ostatecznie, jeśli BG są bandą obwiesiów [żaden z nich nie zaczynał gry ze statusem wyższym niż „poor”], 
to zatrudniając ich, Gregor może stawiać sobie za cel zamydlenie oczu kręcącej się w pobliżu inkwizycji, a 
może nie stać go na lepszych najemników. Oferta jest Uboga, a na testy interpersonalne z udziałem adiunkta 
należy nałożyć modyfikator –10 [_].

OFERTA GREGORA:
Hojna – 20 zk [40 sz] na głowę od ręki, plus 40 zk [80 sz] (także na głowę) nagrody, jeśli odnajdą profesora 
i przyprowadzą go do niego.
Zwykła – 15 zk [30 sz] na głowę od ręki, plus 30 zk [60 sz] na głowę, jeśli przyprowadzą profesora.
Uboga – 10 zk [20 sz] na głowę od ręki, plus 20 zk [40 sz] na głowę za przyprowadzenie profesora.
II ed.: BG mogą się targować (Przeciętny test targowania się), zwiększając obie gaże o 2 zk lub zapłatę od 
ręki o 3 zk (ich wybór) za każdy stopień sukcesu.
III ed.: BG targują się za pomocą testu ++ charm, a oto zestaw wyników:
^ +5 sz do początkowej stawki i do stawki zamykającej zlecenie.
! +5 sz do początkowej stawki (za każdy sukces powyżej 1).
$ +5 sz do stawki na koniec zlecenia (za każdego orła).
& – dodaj _ do wszystkich kolejnych testów z udziałem Gregora.

Przy próbach targowania się pamiętaj o ewentualnym uwzględnieniu modyfikatorów wynikających                             
z nastawienia adiunkta do herosów.
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CZĘŚĆ I: TROP PROFESORA

Uczelnia

Podczas rozmowy z Gregorem BG mogą wykonać Przeciwstawny test spostrzegawczości przeciw Ogd 
Huntspiela  [observation vs guile]. Jeśli jest on udany, są w stanie stwierdzić, że adiunkt nie mówi im 
wszystkiego. Jeśli bohaterowie pociągną go za język (Przeciętny test plotkowania [++ charm] postaci                               
o największej Ogd [Fel] w drużynie), oto, co im powie:

N+20 [@]: Ech, to doprawdy nic, czym powinniście się przejmować. Macie swoje zadania, a moje osobiste 
sprawy nie mają do tego zbyt wiele. Proszę was, nie traćcie czasu i ruszajcie w drogę, zanim będzie za późno. 
Żegnam.
N-20 [0]: To… wszystko. Macie swoje zadania. Znajdźcie Erharta, to bardzo mądry i ważny człowiek. 
Cokolwiek byście o nim słyszeli.
S-20 [!]: Nie powinienem o tym mówić, ale ostatnio Erhart narobił sobie wielu wrogów na uczelni. Jego 
badania wzbudziły ciekawość... Najświętszej Inkwizycji, która przysłała tu swoich przedstawicieli. A takie 
rzeczy… cóż… nie najlepiej wpływają na prestiż naszej szlachetnej instytucji. Ale zapewniam was, nie jest to 
nic, co można by powiązać ze sprawą tajemniczego zniknięcia profesora.
S+20 [!!!,^]: Cóż, będę z wami szczery. Ostatnio profesor narobił sobie wielu wrogów tu, na uczelni. 
Nie sądzę, by można było to powiązać ze sprawą, ale wskutek jego badań w mury uniwersytetu wkroczyła 
Najświętsza Inkwizycja, która… – rozgląda się nerwowo i kontynuuje szeptem – skonfiskowała część jego 
notatek. Co więcej, od tego czasu profesor pozostawał pod stałą obserwacją i zdawał się z tego faktu wielce 
niezadowolony. Nic więcej nie wiem, ale jednego możecie być pewni – staruszek to prawy, oddany swej pracy 
człowiek. Mimo że wiele stracił na tym incydencie, nie poddał się i uporczywie dążył do poznania prawdy.

Gregor nie będzie chciał wdawać się w szersze dyskusje z BG. Opisze im profesora jako niewysokiego, 
grubawego, siwego człowieka z krótkimi, równo przystrzyżonymi wąsami. Miał on zwyczaj chodzić wszędzie 
w akademickiej todze.

Opcjonalnie Gregor, zamiast strzępić język na opisy, może pokazać portret profesora, który mieści się na 
korytarzu uniwersytetu. MG w tym momencie może zaprezentować graczom odpowiednią notkę z postacią, 
którą można znaleźć na końcu przygody. BG powinni dokładnie przyjrzeć się podobiźnie, bo podczas dalszej 
wędrówki to właśnie herosi, wypytując o tę postać po karczmach, zajazdach – zwłaszcza poza Altdorfem 
– muszą umieć właściwie ją opisać. Im opis dokładniejszy, tym test plotkowania łatwiejszy. Tyle że gracze 
widzą portret tylko w momencie, gdy są na korytarzu uczelni, potem odtwarzają go z pamięci. Nie przyjrzeli 
się? To co z nich za śledczy? Z drugiej strony, gracz, którego BG wpadnie na pomysł, aby za kilka szylingów 
sporządzić przy pomocy utalentowanego żaka portret profesora i wziąć notkę na własność, powinien zostać 
nagrodzony przez MG kilkoma punktami doświadczenia [lub szczęścia] za kreatywność.

Poza tym jest kilka rzeczy, które adiunkt może zrobić dla bohaterów.
•	 Można go skłonić, by pokazał im studium Erharta. Wymaga to Łatwego testu przekonywania [+ 

charm]. Gregor obawia się zbytnio zaangażować w sprawę, ze strachu przed Inkwizycją, ale rozumie, 
że bez podstawowych tropów BG nie zdołają odnaleźć jego przyjaciela. Jeśli test się nie powiedzie, 
nie da im klucza, ale zaznaczy: możecie robić, czego tylko sobie życzycie, aby rozwiązać tę sprawę. 
Wszystko – dopóki nikt nie będzie wiązał waszych działań z moją osobą. Płacę wam także za dyskrecję.

•	 Badacz może też umożliwić bohaterom akces do biblioteki – pod własnym nadzorem. Przekonanie go 
do tego jest nieco trudniejsze (wymaga Przeciętnego testu przekonywania [++ charm]), gdyż musi on 
wtedy towarzyszyć bandzie awanturników osobiście, co stawia go w nie najlepszym świetle wobec 
innych bywalców uczelni.

Jeśli BG nie zdołają przekonać Gregora osobiście do ułatwienia im śledztwa lub nie wpadną na taki pomysł, 
pozostaje im nadal kilka możliwości. Mogą porozmawiać ze studentami profesora lub popytać w mieście – 
być może odpowiednie środowiska będą coś wiedziały o ludziach do pracy czy ochrony.

Wszystkie testy wykonywane na uczelni przez żaka (student) mają dodatni modyfikator +10 [)]                                         
do szansy powodzenia.

(Nie)Wielki Brat

Bohater o największym odpowiednim współczynniku w grupie powinien wykonać Łatwy test spostrzegawczości 
[+ intuition]. Jeśli jest on udany, postać dostrzeże, że jeden ze studentów bacznie przygląda się drużynie. 
Kolejny Łatwy test spostrzegawczości [+ observation] dla tego bohatera pozwala dostrzec, co następuje:

N+20 [@&]: Złowrogi osobnik wygląda na kultystę. Patrzy na ciebie nieprzyjaźnie, rzucając ukradkowe 
spojrzenia na innych żaków, którzy kręcą się wokół w pozornym bezładzie. Po chwili tracisz go z oczu, choć 
nieprzyjemna świadomość, że on gdzieś tam jest i cię obserwuje, pozostaje. [BG otrzymuje 1 żeton stresu, 
który utrzymuje się do czasu, aż  postać odpocznie]
N-20 [@]: Pierwsze wrażenie najwyraźniej cię zmyliło, gdyż zauważony przez ciebie człowiek, który zdawał 
ci się przyglądać, po chwili znika w jednej z wykładowych sal, wraz z grupą żaków.
S-20 [!]: Człowiek ten niewątpliwie sprawia pozory studenta, ale nim nie jest. Obserwuje was dyskretnie z 
bezpiecznej odległości. Najwyraźniej interesujecie go o wiele bardziej niż siedem sztuk wyzwolonych.
S+20 [!!!,^]: Znasz ten typ ludzi – mimo prostego ubioru rozpoznajesz błysk w oku i stanowczy, zacięty 
wyraz twarzy. Wątpliwości pozbawia cię także niewielki, acz błyszczący wisior z symbolem młota Sigmara. 
Ten człowiek niewątpliwie działa na usługach Kościoła, najpewniej Świętej Inkwizycji. Sposób, w jaki na was 
patrzy, nie zapowiada zaś nic dobrego.

Drużyna jest obserwowana przez agenta Świętej Inkwizycji, Hermana Fabhausena. Ma on za zadanie wytropić 
podejrzanego o herezję Erharta Jömlego, który jakiś czas temu wymknął się spod obserwacji.

Bohaterowie często będą widzieć Hermana gdzieś na uczelni, a także poza nią, ale raczej nie będzie im łatwo 
skonfrontować się z nim, gdyż woli on pozostać anonimowy. Gdyby jednak doszło do ich spotkania, Herman 
postara się wykpić z całej sytuacji. Ujawni swoich chlebodawców, tylko jeśli zrobi się naprawdę gorąco, 
jednoznacznie da BG do zrozumienia, że nie chcieliby z nimi zadzierać.

Herman jest oddany swojej sprawie, co czyni go odpornym na przekupstwo, jednak Wymagający test 
zastraszania [intimidate przeciw Willpower szpiega] lub Przeciętny test torturowania [intimidate + ) przeciw 
Willpower] może rozwiązać mu język. Warto odnotować, że zastosowanie tej drugiej metody przesłuchania 
spali mosty między BG a Świętą Inkwizycją. Jeżeli jej członkowie się o tym dowiedzą (np. jeśli herosi puszczą 
szpiega żywcem), bohaterów czeka stos albo znacznie bardziej bolesne przesłuchanie.

Herman nie wie wszystkiego, jednak posiada kilka informacji:

– Badania Erharta Jömlego zostały uznane za heretyckie.
– Profesor pozostawał pod obserwacją Świętej Inkwizycji, która zgodziła się warunkowo nie aresztować go 
ze względu na dotychczasową renomę oraz prywatny charakter badań.
– Pod przykrywką innych badań historycznych robił kwerendę dotyczącą zagadnień zakazanych przez               
Kościół Sigmara.
– Materiały, nad którymi pracował, zostały skonfiskowane i są badane przez Inkwizycję. Stawia to w złym 
świetle cały system szkolnictwa, gdyż zakazane pozycje pochodziły z miejscowej biblioteki i były dostępne 
także dla studentów. Na ten temat również prowadzone są rozmowy z władzami uczelni.
– Ucieczka Erharta jest bardzo niefortunna dla niego samego, gdyż tym samym wykazał swoją winę                            
i krnąbrność, co nie może być tolerowane przez Świętą Inkwizycję.

Herman będzie towarzyszył BG w dalszym toku przygody, obserwując ich z bezpiecznej odległości. Jeśli 
zostanie usunięty przez drużynę, na jego miejsce pojawi się Angus Heisswald, dużo bardziej doświadczony 
agent z ramienia Inkwizycji. Będzie miał podobne współczynniki do Fabhausena, jednak zachowywać się 
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będzie znacznie dyskretniej, obawiając się, by nie podzielić losu swego poprzednika.

Tropy

Pracownia Erharta Jömlego

Pracownia profesora jest zamknięta (otworzenie drzwi bez klucza wymaga Trudnego testu otwierania 
zamków [+++ skulduggery]) i BG może być trudno wejść do środka bez wzbudzania podejrzeń Inkwizycji            
i uczelnianych władz (przeciwstawne testy ukrywania się [stealth] przeciw spostrzegawczości [observation] 
osób postronnych). Jeśli Gregor jest z drużyną, wybierze dogodny moment i zachowując wręcz przesadne 
środki ostrożności, wpuści BG do środka oraz powróci do swego gabinetu.

Sama pracownia nie jest w najlepszym stanie. Nosi ślady dość gwałtownego przeszukania: książki i pergaminy 
pozdejmowane są z półek i poustawiane na podłodze w pokaźne stosy. Przy ścianie stoi masywne, zastawione 
grubymi woluminami biurko, na jego brzegu leży przewrócony kałamarz, a na podłodze widnieje zaschnięta 
plama granatowego atramentu. Wystrój pomieszczenia jest raczej skromny, ale ze starożytnymi akcentami 
– na przeciwległej względem biurka ścianie wisi pokaźna, drewniana krasnoludzka płaskorzeźba, a ściany 
pokrywają nadgryzione zębem czasu gobeliny. W rogu stoi zwinięty dywan. W pokoju jest okno, wychodzące 
na uczelniany dziedziniec.

BG mają pełną swobodę badania, dotykania i poruszania przedmiotów w pomieszczeniu.
•	 Dywan jest nieco zaniedbany, ale bardzo piękny, co widać po jego rozwinięciu. Pokrywają go motywy 

zielonych i złotych liści, udany Trudny test Int (wiedza o elfach +30, historia +10) [+++ folklore, elf 
++, education ), history )] pozwala ustalić, iż dywan jest bardzo starej, elfiej roboty. Nie wiąże się 
z nim żaden trop, dokładniejsza inspekcja pozwoli jedynie stwierdzić, że kobierzec był najpewniej 
współcześnie odnawiany. 

•	 Gobeliny są wyblakłe i przedstawiają sielskie sceny: krowy u wodopoju, praczki, sianokosy. 
Największa tkanina przedstawia wyrąb lasu.

•	 Biurko najwyraźniej zostało gruntownie przeszukane. Leżą na nim ręcznie zapisane księgi profesora, 
przewrócony kałamarz i do cna niemal wypalona świeca. Osoba, która zdecyduje się na gruntowne 
przeszukanie mebla, może wykonać test przeszukiwania [observation] (Prosty [+], jeśli ktoś 
zadeklaruje, że dokładnie ogląda spód biurka, Przeciętny [++], gdy za cel bierze szufladę lub plamę 
atramentu na podłodze, i Trudny [+++], jeśli skupia się bardziej na przedmiotach leżących na blacie). 
Jeśli BG poniesie porażkę, dowie się, że księgi to spisy wykładów, grafiki zajęć, wykazy studentów 
i inne, niezbyt interesujące zapiski. W przypadku sukcesu odnajdzie sprytną skrytkę, umieszczoną 
w spodzie biurka. Po otwarciu niewielkiej klapki okazuje się, że jest pod nią szuflada. Dopiero jej 
wysunięcie pozwala sięgnąć do środka schowka, umieszczonego głębiej za miejscem, do którego 
dosuwa się szuflada. Wewnątrz znajduje się mały dzienniczek z zapiskami profesora (notka nr 1).

•	 Książki są pozdejmowane z półek i poustawiane na podłodze pomieszczenia. Dokładniejsze zbadanie 
ich treści wymaga testu, którego trudność jest uzależniona od czasu poświęconego na badania. Test 
może być wykonywany dla każdego BG osobno. Pierwszy (po godzinie) to Trudny test czytania             
i pisania (+10 za znajomość języka obcego, +20 za znajomość języka klasycznego) [+++ education], 
jeśli ktoś zechce próbować dalej, po kolejnej godzinie trudność testu spada do Przeciętnego [++]. 
Jeżeli Bohaterowi starczy cierpliwości, po kolejnych sześćdziesięciu minutach wykonuje test Łatwy 
[+]. Kolejne próby nie obniżają już trudności testu, ale można je wykonywać co godzinę aż do skutku. 
Każdy poziom sukcesu [!] w dowolnym teście pozwala odkryć jedną z następujących informacji 
(kolejno):

– Księgi mają bardzo różną tematykę, traktują głównie o starożytnej historii i geografii, ale są miedzy 
nimi także pamiętniki, słowniki i bestiariusze. Nie brakuje też tytułów obcojęzycznych i spisanych w                                       
języku klasycznym.
– Kilka książek to przekłady z elfich i krasnoludzkich kronik.
– Wszystkie bestiariusze odłożone są na odrębną stertę, są to powszechnie dostępne dzieła.
– Spora część inkunabułów traktuje o kartografii południowo-zachodniej części Imperium.

– Najwyraźniej profesor interesował się dawnym osadnictwem w Imperium, wśród ksiąg jest np. rzadkie 
Państwo Sigmara u zarania. W wykaz miejscowości wetknięto małą karteczkę, na której spisano informacje 
o osadzie Dunpelfaagich (notka nr 2).
– Można wywnioskować (po datach na fiszkach), że uczony ostatnio czytał opasłe tomisko pod tytułem 
Przymierze: dzieje dyplomacji Imperium i krasnoludów od Sigmara Młotodzierżcy do Magnusa Pobożnego.
– W sferze zainteresowań profesora Jömlego leżały także krasnoludzkie twierdze i kopalnie, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych umieszczonych w Górach Szarych.
– W jednej z niepozornych ksiąg udało się odnaleźć małą kartkę biblioteczną, na której widnieje spis 
bestiariuszy. Oprócz trzech tytułów ułożonych na podłodze w pokoju wymieniono tam też dwa inne (Stwory 
zmyślone – dowody istnienia oraz Oni! – notka nr 3).
– To wszystko bardzo ciekawe, ale nie jesteś w stanie dociec niczego więcej bez gruntownej, co najmniej 
kilkutygodniowej kwerendy.

Jeśli podczas któregoś testu wypadnie 96-00 [&], do pokoju wejdzie ktoś z uczelnianych władz bądź przysłany 
przez Hermana (pod pozorem pomylenia pokoi) żak, który zda potem agentowi sprawę z tego, co robili   
BG, w zamian inkasując 10 pensów na powielanie pergaminów. To spotkanie powinno być nieprzyjemne                    
i stresujące [możesz dodać herosom 1 żeton stresu], ale nie powinno raczej sprawić, by bohaterowie musieli 
opuścić pomieszczenie.

•	 Płaskorzeźba jest wykonana z drewna i przedstawia krasnoluda, który w prawicy trzyma młot,                
a w lewej ręce pęk strzał. Każdy, kto ją ogląda, po udanym Łatwym teście Inteligencji [+ intuition] 
– krasnolud dodaje +20 do swojej szansy [odejmuje +] jest w stanie zauważyć nietypowy charakter 
tego zabytkowego dzieła. Jeśli podczas wykonywania tego testu na kościach wypadnie wynik 
zakończony sukcesem o 30 lub więcej punktów [!!!,^], BG automatycznie zauważą skrytkę, o 
której mowa poniżej. W innym przypadku będzie miał na to szansę jedynie heros, który dokładnie 
zbada płaskorzeźbę. Jeśli się na to zdecyduje, czeka go Trudny test przeszukiwania [+++ observation]. 
W teście tym krasnolud może dodać +10 [)]. Udany wynik pozwala dostrzec, że młot nie jest na stałe 
przytwierdzony do płaskorzeźby i można nieco go wysunąć z dłoni krasnoluda. Po wykonaniu tej 
czynności na rękojeści drewnianej broni, po wewnętrznej stronie ukazuje się mała nisza, w niej zaś – 
bardzo stary pergamin, na którym znajduje się mała mapka (patrz niżej).

Niektóre tropy, jakie mogą tu odnaleźć BG, będą wymagały dalszego drążenia tematu. Odnosi się to do  
dwóch rzeczy:

Osada Dunpelfaagich nie istnieje, nikt o niej nie słyszał. Aby dociec co z tym fantem zrobić, bohaterowie 
powinni udać się do biblioteki lub regionalnych archiwów w miejskim ratuszu (w tym drugim przypadku 
płacąc 10 sz [15 p] za urzędniczą kwerendę – daj im notkę nr 5).

Mapka przedstawia nieokreślony bliżej fragment świata. Podpisana jest starożytnymi znakami runicznymi 
(krasnoludzkimi i elfimi, ale aby tego dociec, potrzeba Wymagającego testu wiedzy o tych rasach [+++ 
intuition, elf, krasnolud ++]). Gdy natura znaków zostanie zidentyfikowana (patrz wyżej), ich odczytanie 
przez piśmiennego elfa lub krasnoluda nie będzie wymagało żadnego testu. Jeśli podejmie się tego człowiek, 
musi wykonać Trudny test czytania i pisania [+++ education]. Nazwy to: Karak Zuum – w górach i Nialh’fia 
– na nizinach.

Notka nr 1:
Dawno, dawno temu, gdy ludzie byli jeszcze słabi i prymitywni, cywilizowanym światem rządziły prastare 
rasy elfów i krasnoludów. Królowali oni mądrze i zgodnie, tak jak nakazywali im ich Bogowie, Prawa                               
i Obyczaje. Działo się tak przez setki lat, do momentu, gdy wybuchła wielka Wojna o Brodę, która zniszczyła                   
pokój i wszystko to, co osiągnęli razem, a nawet znacznie więcej.

Ich imperia były wielkie ponad ludzkie pojęcie, nie tak ludne jak nasze, lecz pełne wspaniałości, której próżno 
by szukać pośród brudnego padołu miast przez naszą rasę zamieszkałych. Upadek ich ciosem był dla świata 
niepomiernym, choć widzieć tego nie raczymy, jesteśmy bowiem jeno niecywilizowanymi barbarzyńcami 
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wobec wysokiej kultury, sztuki i rzemiosła ras tych dawnych, wspaniałych.

Wyrośli na krzywdzie tych starożytnych gatunków, nie zwykliśmy spoglądać wstecz i zadawać sobie pytania: 
dlaczego? W naszej naturze leży chwytanie chwili, dnia następnego, nie zaś patrzenie w przeszłość. Ktoś 
powiedział kiedyś, iż żyjemy zbyt krótko, by spoglądać wstecz, na dzieje dokonane. Jakież to próżne!

Chaos, korupcja, wszystko to wyrosłe jest z tego krótkowzrocznego, samolubnego myślenia i braku nauki 
z błędów, które zwykliśmy popełniać w przeszłości naszej, a także z braku wiedzy i wiary – nie w bogów 
wszechmocnych, lecz w potęgę własnego rozumu i możliwość zmieniania tego, co nas otacza, w sposób, który 
przyniósłby wszystkim dobrobyt i spełnienie.

Dlatego, przełamię niewiedzę, obojętność i żądzę szerzenia strachu i zabobonów i wyjaśnię sprawę Wojny 
o Brodę, choćbym miał ją badać latami, aż do śmierci mojej. Wiem, że na uczelni mam wrogów bliżej, niż 
chciałbym wiedzieć, ale nie pozostaje mi nic innego jak zamknąć się w swoim studium i badać każdy ślad, 
każdą poszlakę, która przybliżyłaby mnie do wyjaśnienia zagadki tej pradawnej, pośród ruin antycznego 
świata ukrytej.

Założenia:
Nic nie dzieje się bez przyczyny.
Punkt zapalny od pozornie nieistotnych zdarzeń i ludzi pochodzić może.
Gdy kto co ukrywa, częściej bywa to prawdą niż wymysłem.

Pytania:
Kto zyskałby na upadku ras starożytnych?
Kto zyskałby na panowaniu ludzi?
Gdzie zaczął się upadek?

Notka nr 2:
Niesklenstein?
Brak rzeki.
Haupliebsentwald?
Obszar niezalesiony.
Dunpelfaagich?
Prawdopodobne.
Nazwa prastaroświatowa. Do spr.

Notka nr 3:
05.06.XXII
Prof. E. Jömle
kat. BESTYARYUSZE:
Bestye ziemne – J. Köpke – B-29
Potwory wszelkie, znane y nieznane – M. Klimm – B-29
Oni! – Hans V. – C-46
Stwory zmyślone – dowody istnienia – F. Arschwinne – A-26
O różnych stworach na dwóch nogach chodzących, wszelako ludźmi nie będących – S. Schiefke – C-11

Być może BG zechcą dokładnie przejrzeć bestiariusze, do jakich mają dostęp w gabinecie profesora. Bestye 
ziemne opisują przeróżne gatunki czerwiów i wszelakich owadopodobnych stworów, które najłatwiej spotkać 
w wiejskich rejonach Imperium. Potwory wszelakie znane y nieznane zawierają ogólną wiedzę na temat dość 
powszechnych bestii Chaosu, takich jak trolle, hydry i przeróżne maszkarony. Oni! i Stwory zmyślone – dowody 
istnienia to pozycje brakujące. Jeśli chodzi o książkę O różnych stworach na dwóch nogach chodzących, 
wszelako ludźmi nie będących, to opasłe tomisko opisuje, dość szczegółowo, w kolejnych rozdziałach: orki, 
gobliny, zwierzoludzi, ogry i niziołki. Autor wykazuje znaczne uprzedzenie do tej ostatniej rasy, uważając ją 

za zdegenerowaną, wręcz niebezpieczną.

Biblioteka

Bohaterowie mogą tu trafić ze spisem lektur lub bez niego. Przeszukiwanie całych bibliotecznych zasobów 
nie ma żadnego sensu. Niemniej bardziej rozgarnięci BG mogą poprosić bibliotekarza o udostępnienie spisu 
pozycji, które wypożyczał lub przeglądał pan Jömle (notka nr 4). Funkcję bibliotekarza pełni tłusty Karl, 
dość młody, lecz leniwy osobnik. Przekonanie go do pokazania takiego spisu wymaga testu oszustwa [guile] 
lub przekupstwa [charm], który możesz modyfikować według uznania (Int Karla wynosi 35, a SW – 30 
[Int=3), WP=3]), jednak z pewnością mężczyzna będzie bardziej skłonny do współpracy, jeśli BG powiedzą, 
że działają z ramienia Świętej Inkwizycji. Jeśli jest z nimi Gregor, bibliotekarz nie będzie sprawiał   im 
żadnych problemów.

W żadnym przypadku nikt nie zezwoli bohaterom na pożyczenie jakiegokolwiek tytułu. Karl bez przerwy ma 
ich na oku i każda próba kradzieży zostanie natychmiast wykryta.

Interesujące książki:
•	 Wyelkye kompendyum historyi y kartografyi Ymperyum, pyóra Helmuta von Gryebswyelch: Ta 

pozycja pozwoli BG zlokalizować osadę Dunpelfaagich, a następnie dociec, że nosi ona obecnie 
krótszą nazwę – Dunne. Kompendium pochodzi sprzed dziesięciu lat i opisuje stan wsi w tym czasie 
(notka nr 5).

•	 Oni!, pióra Hansa V.: Jest to jedyny dostępny z bestiariuszy, na jakie wskazuje notka numer 3. Jeśli 
BG spytają bibliotekarza o pozostałe, powie on, że jedyne ich egzemplarze zostały wypożyczone 
przez profesora Jömlego (biblioteka ma w zasobach dwie kopie krótszego woluminu Oni!). Zapisane 
w książce informacje są chaotyczne i niespójne (notka nr 6), a uczelnia korzysta z nich jedynie na 
zajęciach o zaburzeniach umysłu (co Karl wyraźnie zaznaczy, jeśli drużyna podała się za wysłanników 
Inkwizycji).

•	 Index xiąg zakazanych przez Najświętszą Inkwizycję: Ta nie najgrubsza, ale oprawiona                                           
w przepyszny sposób księga (która jest jednym z dostępnych tytułów z listy lektur profesora) stanowi 
spis niewiarygodnej liczby woluminów. Każdy z tytułów opatrzony jest odpowiednią, krótką, acz 
dosadną adnotacją, wskazującą na powód, dla którego jego lektura została zakazana. Między owymi 
tytułami znajduje się co najmniej pół tuzina ksiąg z listy profesora, w tym dwa bestiariusze, opatrzone 
dopiskiem: herezja, sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem i naukami Kościoła.

•	 Ymperium Sygmara w mapach: BG, który spróbuje z pomocą tej księgi rozszyfrować starodawną 
mapkę znalezioną w krasnoludzkiej płaskorzeźbie, może wykonać Przeciętny test wiedzy (Imperium) 
[++ folklore]. W zależności od tego, jak dobrze on wyjdzie, można w ten sposób określić obecne 
położenie zaznaczonych tam elementów.

N+30 [@&]: Najwyraźniej mapa ukazuje fragment Ostermarku w okolicach wsi Waldenhof. To daleko na 
zachód stąd, u źródeł rzeki Stir.
N-30 [@]: Wygląda na to, że mapa pokazuje okolice jakiegoś innego kraju lub nawet kontynentu. W żaden 
sposób nie można jej dopasować do atlasu jakiejkolwiek części Imperium.
S-20 [!]: Mapa najwyraźniej ukazuje fragment Gór Szarych oraz południowo-zachodni Reikland, jednak stan 
zalesienia znacząco różni się od obecnego, przez co trudno ustalić dokładne położenie zaznaczonych na niej 
elementów.
S+20 [!!,^]: Mapa ukazuje fragment Gór Szarych i południowo-zachodni Reikland. Choć zalesienie 
znacząco się różni od obecnego, znalazłeś w atlasie mapę, która idealnie pasuje do siatki rzek i wzgórz. Dzięki 
temu jesteś w stanie wykoncypować, że osada leżąca na nizinach znajduje się w bezpośredniej bliskości 
samotnej osady o nazwie Dunne.
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Notka nr 4:
Prof. E. Jömle, wypożyczenia:
Wyelkye kompendyum historyi y kartografyi Ymperyum
Fortece górskie
Dawne siedliska ludzi i nieludzi
Bestye ziemne
Potwory wszelkie, znane y nieznane
Śpiew wśród drzew
Index xiąg zakazanych przez Najświętszą Inkwizycję
Oni!
Historia Leśnego Ludu
Stwory zmyślone – dowody istnienia
Szlakiem krasnoludzkich ruin
Domena Taala – o lasach podanie
O różnych stworach na dwóch nogach chodzących, wszelako ludźmi nie będących
Ymperium Sygmara w mapach
Wielka Księga Historii Krasnoludów – tomy I-IV
Altdorf – stolica i okolice
Pani Jeziora, patronka Bretonii
Państwo Sigmara u zarania
Zanim zaczęła się historia
Góry Zachodniej Kolebki
Przymierze: dzieje dyplomacji Imperium i krasnoludów od Sigmara Młotodzierżcy do Magnusa Pobożnego

Notka nr 5:
Dunpelfaagich – obecnie Dunne, wieś w Reiklandzie, ok. 60 km na płd. zach. od Altdorfu. Pogł. 2512 – 83 os. 
Status – bogata. Młyn, gospoda „Pod złotym talerzem”.

Notka nr 6:
Kopią tunele, drąc ziemię w strzępy,
Lecz w nie nie wierzy lud prosty, tępy,
Tych Inkwizycja za mordę trzyma,
A z nimi nigdy nikt nie zaczyna.

Być nie powinno, a więc ich nie ma!
Chociaż o litość nas błaga ziemia
I miasta ludne, z dołu trawione
W milczeniu czezną, w śnie pogrążone.

Oni nadchodzą, lecz kto da wiarę?
Przecie jak mówi przysłowie stare:
Co z oczu – z serca, więc o czym mowa,
Rzucone w ciemność zginą me słowa.

To, co widziałem, jest kłamstwem zatem,
A ja grzesznikiem jestem, wariatem,
Lecz nie potrafię o tym zapomnieć,
Bo wiem, że wkrótce już przyjdą po mnie.

Ten zapach piżma, tak przecie bliski
I przeraźliwe wśród nocy piski
I to natrętne, dzikie skrobanie,
Wszystko to moje pokutowanie.

Wkrótce upadną miasta i mury,
A na powierzchnię wylegną szczury,
Pokraczne bestie, triumfatorzy
I niewolnicy ich, ślepi, chorzy.

Pomnijcie proszę, że miałem imię,
Niech chociaż ono ze mną nie zginie.
I weźcie list ten z wisielczej dłoni,
Nim z martwej ręki wydrą go Oni!

Studenci

Aby dowiedzieć się czegoś od studentów, należy wykonać Przeciętny test plotkowania [++ charm], który jest 
łatwiejszy o 10 punktów [)] dla każdego porządnie (tj. modnie) ubranego obywatela.

N+30 [@&]: Nie zwykłem rozmawiać z takimi jak ty. Pewnie nawet nie umiesz czytać. Żałosne. Masz tu pensa, 
kup sobie odrobinę godności i zejdź mi z oczu. (Śmieje się do współtowarzyszy).
N-30 [@]: No jasne, że znam profesora! Miałem u niego zaliczenie z… tego… nie pamiętam z czego, ale to 
świetny wykładowca. Taki… yyy… wysoki… Niewysoki? No to może i niski. A w ogóle to coście tacy dociekliwi, 
co? (Odchodzi parskając).
S-10 [!]: Taak, profesor Jomke mnie uczył. Kiepska sprawa z tą Inkwizycją. W dzisiejszych czasach takie 
rzeczy. Na pewno zabrali go na jedno z tych swoich przesłuchań. Nie zdziwię się, jeśli nie usłyszymy o nim 
więcej. A szkoda. W historii starożytnej był znakomity.
S-20 [!!]: Tak, wiem o kim mowa. Miałem przyjemność uczęszczać na prowadzone przezeń wykłady. Świetny 
mówca. Gdy opowiadał o dawnych elfach, krasnoludach i tej no… Wojnie o Brodę, to aż mu się oczy świeciły, 
tak się przejmował. Ponoć przymierzał się do wyprawy w jakieś ruiny, leżące na południu, ale wtedy wynikła 
ta sprawa z Inkwizycją… Niech Sigmar da, by nie okazał się grzesznikiem, bo niewielu znam zacniejszych od 
niego bakałarzy.
S+20 [!!!,^]: Znam profesora bardzo dobrze. Byłem w jego kole naukowym. Nie jesteście chyba od tych 
z Inkwizycji, co? Nie wyglądacie. Pan Jömle ostatnio mówił o przełomie w badaniach, ale w tym samym 
czasie te świętoszki wywróciły jego życie do góry nogami. To bogobojny człowiek, nie mógł zrozumieć, jak 
to się mogło stać, czym się im tak naraził. Zawsze nam mówił o priorytecie, który w sercu każdego powinna 
mieć prawda. Profesor powziął trudną decyzję. Pomogliśmy mu, ja i paru innych. Ruszył zbadać te ruiny koło 
Dunne. Niektórzy mówią, że to przeklęte miejsce. Mam nadzieję, że znajdzie tam to, czego szuka.

Ulica

BG mogą popytać „właściwych ludzi” o to, czy nie słyszeli o jakiejś wyprawie podjętej przez starszego 
człowieka mniej więcej dwa tygodnie temu. Prawdopodobieństwo sukcesu zależy 
od tego, jak dobrze przygotują się do takich poszukiwań, jakie posiadają znajomości w Altdorfie oraz jak 
wiele czasu i pieniędzy chcą poświęcić. MG może dowolnie modyfikować szanse BG, zależnie od tego, czy 
dobrze opisują profesora i czy dobrze wybierają osoby, które mogłyby coś wiedzieć o jego zniknięciu. Dla 
ułatwienia można skorzystać z poniższej tabelki:
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Sposób zdobywania informacji Koszt 2 [3 ed.*] Efekt

Wypytywanie losowych ludzi na ulicy. Nic Wyrzucenie wyniku 01-05 na k100 
[wyrzucenie ^ na żółtej kości i to tylko, 
jeśli BG ma wykupioną umiejętność 
charm].

Pytanie przewoźników, przejście po 
napotkanych karczmach [profesja z tagiem: 
„Urban” )].

k10 sz [20 p] Bardzo Trudny test plotkowania [++++ 
charm].

Poszukiwanie „właściwych ludzi” w 
najbliższej karczmie o nie najlepszej 
reputacji [tag: „Urban” )].

k10 sz [20 p] Trudny test plotkowania [+++ charm].

Próba odnalezienia „właściwych ludzi” 
przez osobę niepochodzącą z Altdorfu, ale 
należącą do półświatka [możliwe dla profesji 
z tagiem: „Rogue”].

3k10 sz [50 p] Przeciętny test plotkowania [++ charm].

Wykorzystanie znajomości przez osobę z 
półświatka [możliwe dla profesji z tagiem: 
„Rogue”] pochodzącą z Altdorfu.

3k10 sz [50 p] Łatwy test plotkowania [+ charm].

* Wyrzucenie każdego dodatkowego ! powyżej 1 pozwala zmniejszyć kwotę o 5 p. Uzyskanie każdego $ 
zmniejsza ją o 2 p.

Udany test pozwala na ustalenie następujących faktów: profesor wyjechał na południe wynajętym powozem, 
w towarzystwie trzech najemników. Zrobił to dyskretnie i szybko, pod osłoną nocy. Nie sposób w ten sposób 
ustalić dokładnego celu podróży, jeśli więc Bohaterowie zdecydują się podążać w kierunku, w którym poruszał 
się profesor, będą musieli określić go podczas drogi.

Droga

Wioska Dunne leży w odległości kilku dni drogi (3 konno, 6 pieszo) na południowy zachód od stolicy. 
Bohaterom nie pozostaje nic innego, jak udać się na poszukiwania Erharta, niezależnie od tego, czy posiadają 
pełną wiedzę na temat celu jego podróży.

Jeśli BG nie wiedzą dokładnie, gdzie szukać profesora, muszą wypytywać o to na każdym postoju (Łatwe testy 
plotkowania [+ charm]). Jeżeli BG jadą bez mapy i nie znają celu podróży Erharta, prawdopodobnie pojadą 
prosto głównym traktem, nie skręcając w drogę na Dunne. Podczas wieczornego stajania w zajeździe pozwól 
im wykonać test, a jeśli będzie udany, okaże się, że nikt nie słyszał o opisywanym przez drużynę podróżnym. 
Bardzo prawdopodobne, że bohaterowie postanowią wrócić do najbliższego skrzyżowania i skręcić z głównej 
drogi, co pozwoli im wrócić na właściwy trop, jednak sprawi, że stracą dodatkowe dwa dni (maszerowali cały 
dzień w złą stronę, a następnie musieli wracać). Jeśli podróżują konno, opóźnienie wyniesie tylko jeden dzień.

Jeżeli BG odnaleźli większość śladów i wytyczyli sobie trasę do Dunne jeszcze przed wyruszeniem w drogę 
(sprawdzili, jakie miejscowości będą mijać, wzięli ze sobą mapę), możesz w nagrodę skrócić czas ich marszu 
o jeden (konno) lub dwa (pieszo) dni.

Upływ czasu

Czynnik ten może mieć spore znaczenie w dalszej części przygody, dlatego zaznaczaj, ile dni mija od momentu, 
gdy bohaterowie rozpoczynają śledztwo. Herosi mogą tego nie wiedzieć, ale ścigają się z czasem.

Jeśli posiadasz trzecią edycję WFRP, jest to dobry moment, aby wykorzystać progress tracker. Ustaw cztery 
pola zielone i sześć czerwonych – za każdy dzień przesuń znacznik o jedno miejsce w stronę szkarłatnych pól. 
Oto wzór:

 |  ]]]]  |  [[[[[  | [ |
E-1 G G G G E-2 R R R R R E-3 R E-4

E-1: 1st event space – południe – bohaterowie rozpoczynają śledztwo; od tej pory mierzony jest upływ czasu.
G: green – zielone pola, oznaczające dni, w których życie profesora jeszcze nie jest zagrożone                                                   
w istotny sposób.
E-2: 2nd event space – piąty dzień po podjęciu śledztwa przez bohaterów – moment rozbicia drużyny profesora 
w ruinach (patrz II część przygody).
R: red – czerwone pola, oznaczające dni, w których życie profesora jest zagrożone.
E-3: 3rd event space – jedenasty dzień – Connie Daupt umiera w skaveńskim więzieniu, profesor                           
zapada w stan krytyczny.
E-4: 4th event space – trzynasty dzień po podjęciu śledztwa przez BG – profesor umiera.

Jeśli nie dysponujesz akurat wolnymi elementami miernika postępu, możesz wykorzystać zwykłe komponenty, 
takie jak znaczniki. Wystarczy, że o świcie każdego dnia odłożysz jeden do przygotowanego wcześniej 
pudełeczka. Gdy nadejdzie czas, po prostu podliczysz żetony, dowiadując się, ile dni minęło od rozpoczęcia 
śledztwa.

Dunne

Dunne to przebrzydła dziura. Mieszkają tu właściwie sami rolnicy, o najniższych aspiracjach, jakie można 
sobie wyobrazić. Okolica jest niczego sobie, ale niezbyt żyzna ziemia daje tylko tyle plonów, że wieśniacy 
ledwo są w stanie przetrwać, nie mówiąc już o płaceniu podatków. Dlatego mieszkańcy Dunne (całe 22 
osoby) są rozgoryczeni i bardzo niechętni wszystkim obcym we wsi. Szczególnie tym, którzy nie mają dla 
nich szacunku i wydają całe mieszki zbyt łatwo zarobionych pieniędzy w karczmie. Czynią tak zaś właściwie 
wszyscy poszukiwacze przygód, którzy docierają w okolice, aby badać pobliskie ruiny, i nie dzielą się groszem 
z nikim poza karczmarzem Wernerem Kieftem (tak, jego miejscowi też za to nienawidzą).

Większość mieszkańców Dunne zachowuje się z dużą rezerwą wobec wszystkich działań BG i nie będzie 
chciała brać udziału w żadnym zamieszaniu, chyba że zostaną za to sowicie wynagrodzeni (50 pensów to dla 
niektórych z nich mała fortuna).

Gdy herosi docierają do wioski, pozwól im wykonać Przeciętny test spostrzegawczości [++ observation]:

N+20 [@]: Sioło wygląda nader obiecująco – to typowa ponura reiklandzka osada, gdzie nikt nie zadaje 
żadnych pytań. Tani nocleg, jadło i piwo. Wspaniała baza wypadowa dla każdego szanującego się poszukiwacza 
przygód.
N-20 [0]: Wioska jest duża i brudna, a wieśniacy zawszeni. Masz przeczucie, że nic dobrego was tu nie czeka.
N-10 [&]: Wioska wygląda na dużą i ludną. Sami chłopi zaś są podejrzanie podekscytowani, obserwują was 
bacznie nieprzyjemnym, wilczym wzrokiem. Dałbyś sobie uciąć rękę, że jeden oblizał się na twój widok. 
Jeśli będziecie tu nocować, ty na pewno będziesz spał z jednym okiem otwartym. [Bohater otrzymuje 1 żeton 
stresu, którego nie może odłożyć, dopóki nie opuści Dunne].
S-20 [!]: Większość domów na zewnątrz wsi wygląda na niezamieszkałe. Karłowate plony na polach                      
i poobdzierane odzienie nielicznych wieśniaków zdradzają ci, że z całą pewnością Dunne ma czasy świetności 
daleko za sobą. Gniew tli się w oczach chłopów, którzy witają was niemalże przekleństwem, nie zaś dobrym 
słowem. Jest w nich jednak coś jeszcze, jakby ukrywany strach i obawa. Z pewnością nie jest to najbardziej 
gościnna wieś, na jaką trafiliście w swoich podróżach.
S+20 [!!!,^]: Wieś wygląda na prawie wymarłą, na oko mieszka tu dwadzieścia, góra trzydzieści osób. 
Domy na obrzeżach są opuszczone i ogołocone z mebli, niektóre mają nawet częściowo rozebrane dachy. 
Wygląda na to, że Dunne to ubogie sioło, w którym żyją jedynie ludzie pozbawieni ambicji. Wszyscy inni 
wyruszyli stąd, gdy perspektywy się pogorszyły. Widywałeś już takie wsie i takich ludzi. Za dwadzieścia lat 
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zostanie tu tylko trawa. Nagle na krawędzi twojego wzroku przemyka człowiek uzbrojony w miecz, po czym 
znika za jednym z budynków. Nie jesteś w stanie dostrzec go ponownie, jednak jesteś pewien, że wzrok cię nie 
mylił. Spoglądasz po gębach otaczających cię chłopów. Z wierzchu wyziera z nich niechęć i odraza, głębiej 
zaś w ich oczach czai się stary przyjaciel strach. Nie jesteście tu mile widziani.

Tajemnica Dunne

Mieszkańcy wioski kryją mroczny sekret. Faktem jest, że nigdy nie kochali przybyszów – aroganckich 
poszukiwaczy przygód, którzy uwodzili ich córki i żony oraz przepijali fortuny w wioskowej karczmie. Gdy 
jakieś dziesięć lat temu jeden z samotnych awanturników po pijaku zaczął obłapiać żonę jednego kmiecia, 
mieszkańcy postanowili dać mu nauczkę i sprawy wymknęły się spod kontroli. Mężczyzna zginął, a chłopi, 
oglądając zawartość jego sakwy, odkryli dziwną prawdę, że zbrodnia popłaca.

Niektórzy już wtedy, z obawy przed odwetem uszli z Dunne i osiedlili się w innych miejscach. Większość 
jednak została, nie wracając do przeszłości. Ale kto raz zakosztował zbrodni i zna jej krwawy smak, ten nie 
potrafi od niej tak łatwo uciec. Ruiny same w sobie były bardzo niebezpieczne, dlatego często ściągający w 
te strony awanturnicy wracali półprzytomni i ciężko ranni. O ile w ogóle wracali. Niektórzy z mieszkańców 
wykorzystywali ich słabość i dobijali ich we śnie, dzieląc się łupami zabranymi martwym. Inni przymykali 
po prostu oko na te praktyki, uznając, że ci ludzie i tak nie przeżyliby bez pomocy medyka, którego w wiosce 
wszak nie było.

W końcu wszystko to zemściło się na Dunne i jej mieszkańcach. Poszukiwacze przygód zaczęli omijać to 
miejsce, gdyż niemal nikt, kto tu trafiał, nie wracał, zaś ruiny nie oddawały nawet ciał śmiałków, nie mówiąc 
o skarbach, które coraz częściej uważano za plotkę. Ziemia wokół wioski z czasem stała się jałowa i twarda, 
a większość jej mieszkańców odeszła precz, szukać szczęścia lub boskiego przebaczenia. Ci, którzy zostali, 
skazani na wegetację zaczęli się obracać przeciw sobie, wzajemnie oskarżając się o spowodowanie tego           
stanu rzeczy.

Ludzie potrzebowali ofiary i znaleźli ją w osobie karczmarza, przyjmującego rannych gości, którzy 
później nigdy nie wychodzili cało z jego gościny. Dwa lata temu mężczyzna zawisł na miejscu własnego 
szyldu, a chłopi obiecali sobie, że nigdy więcej nie wypowiedzą nazwy jego oberży i nie wrócą do                                             
zbrodniczego procederu.

Niewiele to jednak pomogło. Dunne stało się miejscem przeklętym, niemal wszyscy mieszkańcy wyjechali 
stąd, a ci, którzy zostali, każdego roku walczyli o przetrwanie, cierpiąc głód i zimno. Mniej więcej rok temu          
w Dunne pojawił się Werner Kieft, który przejął karczmę w spadku po swoim tajemniczo zmarłym bracie. 
Został przez mieszkańców przyjęty niezwykle chłodno, ale postanowili go tolerować, gdyż udzielał im 
kredytów na alkohol.

Gdy w okolicy znów pojawili się poszukiwacze przygód, starzec i trójka najemników, mieszkańcy Dunne 
wzięli to za dobry omen, zwiastujący odmianę ich losu. Werner, nieświadomy niechlubnej historii sioła, 
ugościł ich należycie i z błogosławieństwem Sigmara wypuścił w kierunku ruin.

Kiedy tydzień później jeden z wieśniaków wypatrzył na skraju lasu słaniającą się sylwetkę, obudziły się dawne 
instynkty – gniew, zazdrość i pragnienie łatwego zysku. Chłopi wyszli naprzeciw półżywemu wojownikowi    
i pomogli mu przejść wprost do ogrodów Morra. Potem rozdzielili między siebie jego pieniądze i ekwipunek, 
a ciało, jak zawsze, ukryli w lesie.

Gdy przyjechali bohaterowie i zaczęli wypytywać o tamtą wyprawę, wieśniacy przerazili się, nie wiedząc, czy 
tym razem zbrodnia ujdzie im na sucho. Zaczęli wzajemnie się obwiniać o zaistniałą sytuację i zastanawiać 
się, co teraz począć. Przede wszystkim dręczy ich jednak pytanie: po co przybyli tu Herosi? I jak się                             
ich pozbyć?

Bezimienna karczma

Jedyna karczma w wiosce prowadzona jest przez Wernera Kiefta, a jej standard nie odbiega od poziomu 
bogactwa wsi. Można tu zasięgnąć języka i napić się niezbyt smacznego, słonawego piwa, które jest           
miejscową specjalnością.

Nazwa Cena II ed. Cena III ed.
Dzban piwa 4 p 2 p
Skromny posiłek (potrawka z warzyw) 6 p 3 p
Lepszy posiłek (kurczę pieczone) 2 sz 20 p
Żelazne racje na 3 dni (suchary i stwardniała wędzonka) 2 sz 30 p
Nocleg (tylko wspólna sala) 6 p 3 p
Kąpiel 6 p 3 p

Karczma nie ma żadnej nazwy, składa się z dużej izby jadalnej, magazynu, który jest jednocześnie kuchnią, 
oraz ciasnej i nieco wilgotnej sali jadalnej.

Werner Kieft jest zapuszczonym człowiekiem, od którego śmierdzi cebulą. Mimo to jak na standardy Dunne 
jest dość przyjazny (warto przypomnieć, że nie lubią go pozostali mieszkańcy). Prowadzi ogródek i kurnik       
i jest samowystarczalny. Mieszka tu z dziesięcioletnim synem, Ralfem.

Karczmarz ma ostatnio problem. Jego potomek nie ma się zupełnie z kim bawić w wiosce (brak tu dzieci), 
dlatego zaczął wymyślać sobie fikcyjnych przyjaciół i niestworzone historie. Opowieści te często bywają 
złowrogie lub krwawe, ale gdy Ralf powiedział ojcu, że sąsiedzi zabili rycerza na skraju lasu, uznał, iż to już 
przesada. Dzieciak ma areszt domowy, bo Werner boi się, że może on napytać sobie biedy, jeśli podzieli się       
z kimś z wioski podobną historyjką.

Parę chwil po wejściu bohaterów do karczmy dwóch ponurych, obszarpanych kmieci siądzie przy stoliku 
w kącie i zamówi dzban piwa (wykonaj Trudny test spostrzegawczości [+++ observation] dla najbardziej 
podejrzliwego bohatera – jeśli będzie udany, zauważy, że karczmarz jest zaskoczony otrzymaniem gotówki 
od chłopów). Będą oni siedzieć w milczeniu, przysłuchując się bacznie wszystkim rozmowom, ale nie wejdą 
w żadną interakcję z BG, nawet jeśli ci przysiądą się do nich.

Karczmarz jest raczej skory do rozmów, nieczęsto ma gości i chętnie odpowie na wszystkie ich pytania. 
Rzuć Przeciętny test plotkowania [++ charm] dla najbardziej gadatliwego Bohatera, zmodyfikowany o +10 
[)] za każde 40 pensów [20 p] wydanych przez BG (do maks. +30 [)))]). Jeśli test będzie udany, czytaj 
dłuższe (podkreślone) wersje informacji udzielanych przez Wernera. Trudność testu możesz dodatkowo 
zmodyfikować w zależności od tego, jak BG odnoszą się do Wernera (jeśli są np. niezwykle uprzejmi lub 
wyjątkowo aroganccy).

Dlaczego karczma nie ma nazwy? Skąd się tu wziąłeś?
Odziedziczyłem tę karczmę po moim bracie. Biedaczek, zmarło mu się nagle. Gdy przybyłem, nie było szyldu, 
a miejscowi powiedzieli, że nigdy go nie było. Uznałem więc, że uszanuję wolę brata i pozostawię sprawy tak, 
jak są, czyli nijak.

Odziedziczyłem tę karczmę po moim bracie. Biedaczek ponoć powiesił się na tej belce, co pod szyld ustawiona 
była. Ale szyldu nigdy nie wywiesił i jak wioskowi mówią, żadnej nazwy karczma nigdy nie miała. No to 
wziąłem sprawy, jak są, i zostawiłem gospodę bezimienną. Myślałem przez moment, co by ją „Pod wisielcem” 
nazwać, na cześć brata, ale to głupi pomysł, pewnie nie nagoniłby mi klienteli wcale, jakby się dowiedzieli, 
co ta nazwa kryje.

Jak idą interesy?
Interesy? Świetnie! Przecież wy tu jesteście, zacni panowie, więc jakże ma być inaczej?

Interesy? Mogłoby być lepiej – ścisza głos – gdyby ludzie nie brali wszystkiego na kredyt. -Znów na głos: 
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– Tutaj ludność biedna, choć pracowita. Harują ciężko, ale plony marne, to i co zrobić. Gdyby chociaż, 
wybaczcie panowie porównanie, więcej takich jak wy, odważnych ludzi przybywało w te strony, te sławne 
ruiny badać, to by i lepiej było. Mój brat to dobrze żył za tych czasów, oj, dobrze. Przesyłał pieniądze całej 
rodzinie: i mnie, i siostrze, i matuli… Aż dziw, że się był powiesił.

Kto to ten mały?
To mój synek, Ralfi. Urwis jakich mało! Ale dobry chłopak.

To mój syn, Ralf. Dzielny chłopak, ale lubi niestworzone historie tworzyć. Czasem aż się włos jeży, skąd 
on takie rzeczy zmyśla! Ale cóż poradzić, samo dziecko tutaj, bez rówieśników, to i gada, co ślina na język 
przyniesie. Dobra chłopaczyna jest, pomocny i bogobojny, tylko język to ma po matce żony – długi i kłamliwy.

Co to za miejsce? Co wiesz o Dunne?
Już dwie wiosny mijają, jak tu mieszkam. Ciche, spokojne sioło to Dunne. Ludzie skromni, bogobojni. Życie 
się wolno toczy, wolniej niż gdziekolwiek indziej, jak się zdaje.

Ja tu ledwie dwie wiosny mieszkam. Powiadają, że okolica kiedyś tętniła życiem, ale teraz bogowie odwrócili 
się od Dunne i jej mieszkańców. Niesłusznie, jak sądzę, bo ludzie tu bogobojni są, spokojni i skromni jak mało 
gdzie. Kiedyś było tu sto czy więcej osób, wszyscy bogaci, uśmiechnięci. Ale teraz wszyscy wyjechali. Ja tam 
nie wiem. Jak tu przybyłem, było jak jest. Ale przynajmniej spokój tu mamy i bezpieczeństwo. No i czasem 
nawet jakiś gość zajrzy szanowny, by się ogrzać i wychylić dzban czy dwa piwa.

Co wiesz o pobliskich ruinach?
Nigdy nie byłem głębiej w lesie, więc nie powiem na pewno, ale słyszałem, że można tam znaleźć nieprzebrane 
skarby. Jest tylko jeden problem – ten smok, co tam siedzi. Ale po to są poszukiwacze przygód, tacy jak wy, 
by gadom wyrywać ich złoto i klejnoty, czyż nie?

Same ruiny to nie wiem, co tam w sobie mają, bom nigdy nie był w lesie głębiej. Straszno mi tam wchodzić, 
bo to i do zwykłego boru nieswojo wejść, a jak i tam wiadomo, że zaklęty, to tym bardziej nogi człowiekowi 
dygają. A mówią, że las przeklęty, bo nikt ponoć nie wraca, kto w te ruiny wejdzie i je obejrzeć chce z bliska. 
Nie dość, że nie wraca, to ciało znika i dusza błądzi, na próżno szukając drogi do Królestwa Morra. Powiadają, 
że dawniej tabuny ludzi dzielnych tu bywały, ale teraz to raczej ich niewielu. Odkąd tu jestem, nikt nie 
przybył. Jeno ci przed wami i wy sami. Może się więc los odwróci? Mam nadzieję, że wyciągniecie stamtąd 
jakieś wielkie bogactwa, powiecie wszystkim o tym i inni przyjdą po więcej.

Co wiesz o ludziach, którzy przybyli tu przed nami?
Było ich czworo – kobieta, trzech mężczyzn, jeden dość stary. On to jak jakowyś mag wyglądał, w taką długą 
płachtę był odziany i wąs miał siwy. Posiedzieli tu trochę, piwo wypili – ten starszy to zmęczony nieco był, 
więc się położył zaraz. Potem i oni byli legli, a rano wstali i ruszyli w drogę, do ruin, jak mówili. Tylem ich 
widział, póki co.

Czwórka ludzi – starzec taki w długim stroju i troje wojowników – jedna nawet kobieta, taka ognista, czarna. 
Ten starszy strudzony był bardzo i zaraz jak weszli, pokój wziął i kazał sobie chłopakowi kąpiel i posiłek tam 
zanieść. Pozostali w dobrych humorach byli, w karty grali, głośno rozmawiali, pili i jedli. Poszli spać tak 
późno, że sam nie wiem kiedy, bo przysnąłem. Potem wstali o świcie jakby nigdy nic i wyruszyli w stronę ruin. 
Ten starszy zdawał się ożywiony – tak mocno, że jak oporządzałem salę sypialną, to zobaczyłem, że zapomniał 
jednego tobołka. Zachowałem go, na wypadek, gdyby wrócił po niego, bo przecie innej drogi z ruin nie ma, 
ino tędy, przez Dunne.

Dlaczego tutejsi ludzie są tacy dziwni? Skąd ta nieufność u tubylców? 

Wieś to biedna i prosta. Ludzie bogobojni są, ciężko pracują, ale niewiele z tego mają, tylko garb i suchoty. 
Stąd mało co ich cieszy. Ale źli nie są, jeno małomówni i zagniewani, na życie i świata niesprawiedliwość.

Ludzie tu są nauczeni ciężkiej pracy, którą wykonują szlachetnie, a mają z tego niewiele. Surowa ziemia 
surowy lud chowa, jak mówi przysłowie. I tak jest tu. Ziemia jałowa, plony marne, ludzie głodni chodzą,          
to i nie tracą czasu, by z każdym rozmawiać, czy na insze zbytki. Bogobojni są jak mało kto, modlą się wiele, 
ale Sigmar ich, zdaje się, na próbę wystawia, bo nie chce przemówić do Rhyi, by swe oblicze ukazała i 
zielenią okryła pola i krzewy uprawne. Stąd niechętni są tym, co im wszystko łatwo przychodzi, tym, co spoza         
Dunne przychodzą.

Twój syn mówi coś o zabójstwie na skraju lasu…
Panowie, błagam was, ciszej. Syn mój, żal mówić, to chłopak, co mu piątej klepki brak. Zawsze z nim kłopoty, 
zawsze bieda… Wybaczcie jemu, że takie głupstwa powiada. Napijcie się – dzban na koszt własny stawiam.

Proszę, panowie, ciszej na bogów. Mój syn już nieraz napytał mi biedy, to dlatego musimy mieszkać tu, na 
odludziu, z dala od uszu i oczu świata. To co on mówi, dziwnym szaleństwem jest naznaczone: choć słowa 
zdają składać się w całość, nie mają sensu ni ładu żadnego. Powiem wam jednak, że i mnie ta wieś ponura 
niepokoi od zawsze, a nie zdziwiłbym się, gdyby w tym, co mi wyrzekł, było ziarno prawdy. Lecz nawet, jeśli 
jest tak, jak gada, tym bardziej głupi chłopak zawrzeć dziób powinien! Gdy chodzi o sąsiada zbrodniarza, to 
lepszy jest niezdemaskowany, bo strażnicy dróg rzadko tu zaglądają.

Jeśli jakieś pytanie nie będzie pasowało do podanych szablonów, odpowiedz samodzielnie, zgodnie z wiedzą 
Wernera. Pamiętaj przy tym, by wziąć pod uwagę ogólne wrażenie, jakie bohaterowie wywarli na karczmarzu.

Chłopak

Syn Wernera to młodzieniec o nieokiełznanej, wybujałej fantazji. Ma spory talent do wymyślania niezwykłych 
historii i uwielbia licytować się z ludźmi, czyja historia jest ciekawsza, bądź bardziej makabryczna. Ojciec 
wychowuje go bardzo surowo, bezustannie piorąc go i ganiąc, ilekroć niesforny młodzian odezwie się do 
kogokolwiek. Prawda jest bowiem taka, że obaj musieli przeprowadzić się tutaj z poprzedniego miejsca 
zamieszkania przez to, iż Ralf jedną ze swoich historii wzbudził nadmierną ciekawość łowcy czarownic.

Chłopak jest wyraźnie podekscytowany przybyciem BG i szuka okazji, by z nimi porozmawiać. Jednak ojciec, 
który świetnie zdaje sobie z tego sprawę, zadaje mu coraz to nowe zadania, by nie mógł usiąść nawet na chwilę. 
Jeśli BG uda się złapać Ralfiego i zamienić z nim parę zdań, jest więcej niż pewne, że po odpowiedzeniu na 
jedno, góra dwa pytania chłopak dostanie burę od ojca, który wylewnie przeprosi bohaterów i wyprowadzi 
dziecko za ucho do kuchni.

Jeśli z chłopakiem porozmawia BG-mag, po wykonaniu Przeciętnego testu spostrzegawczości (++ observation) 
będzie w stanie zauważyć, że jest on w jakiś sposób dotknięty przez Wiatry Magii – trudno jednak określić, 
czy jest mutantem, czy nieuświadomionym czarownikiem. Pozostali bohaterowie po pomyślnym wykonaniu 
testu uznają, że Ralfi niewątpliwie ma w sobie coś dziwnego, jednak będzie to wyglądać na lekką chorobę 
psychiczną lub wrodzone upośledzenie.

Co wiesz o karczmie?
Mój wujo tu skisł. Zawisł, krwawy wuj. Nic dziwnego. Pożerał ludzi i bogowie pokarali go tak, że jego gardło 
zwężało się i zwężało, aż nie mógł pić ani jeść. I tak sczezł. Biedny, biedny wuj. Tylko nie mówcie tatce.            
On nie chce wiedzieć.

Co wiesz o Dunne?
Wieś jest brzydka i zła, ale na szczęście są tu Gurni, Hans i Elvyra. Bardzo ich lubię, choć tatko mówi, że 
ich nie ma. Może i ma rację, bo on ich nie widzi. Jest tu dużo ślepych ludzi, bez oczu, bez mięsa, z trzewiami 
obżartymi przez wilki. Więcej ich niż żywych. Te trupy to brzemię tej ziemi.

Jak ci się żyje z ojcem?
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Tatko to dobry człowiek, choć leje mnie, że hej. Wczoraj, jak mu powiedziałem o tym, że chłopy ubiły na skraju 
lasu rannego podróżnego, to mnie tak stłukł, że do teraz siedzieć nie mogę. Zupełnie jakbym sam był winien. 
Biedny, kochany tatko.

Co wiesz o tych, którzy przybyli tu przed nami?
Ach, ci. Jeden z nich żyw jest jeszcze i pomocy woła, jak słyszę. A reszta? Cóż, ich kości świecą się teraz pośród 
ruin dawnych pałaców, a gdy wzejdzie Morrslieb, będą pląsać w tańcu śmierci. Tak to jest, jak nie stwory           
z ruin, to stwory z wioski na śmiałków dybią. Tak czy siak, nic żywego stąd nie ujdzie. Taki urok okolicy.

Co wiesz o okolicy? Co wiesz o ruinach?
Ruiny są pełne stworów różnych pełzających, a pośrodku nich smok siedzi wielki, starodawny, co zielonym 
ogniem zieje. Wszyscy chcą obejrzeć jego skarb i poznać prawdę, ale czeka ich śmierć. Ani chybi was też.

Zaraz, zaraz, widziałeś ludzi mordujących jakiegoś podróżnego?
No tak, przecie Dunne z gościnności słynie. Głodny pies i ludzką kość obgryzie. A ty nie obgryzasz, gdy 
widzisz, że kość leży? Nim psa skarcisz, skamlał będzie i słaniał się pod twą ręką. Ale gdy głód poczuje, w ręce 
nie karę, lecz mięso zobaczy.

Chłopak sam nie do końca rozumie naturę rzeczy, które dostrzega, dlatego pytanie go o szczegóły jego wizji 
raczej mija się z celem. Większość takich zagadnień kwituje niewinnym wzruszeniem ramion. Prawda jest 
taka, że od wczesnej młodości nie kontroluje swojego wiedźmiego wzroku, dlatego świat Wiatrów Magii jest 
dla niego równie naturalny jak ten realny. Ralfi pod okiem dobrego nauczyciela mógłby stać się potężnym 
magiem, gdyż już teraz, nieświadomie, potrafi wyzwalać z siebie moc losowych Wiatrów Magii. Niestety         
w tym miejscu jego talent nie ma szans rozwoju.

Tobołek

Roztargniony profesor pozostawił w karczmie część swojego bagażu. BG mogą się o tym dowiedzieć na 
kilka sposobów. Może to wyniknąć z rozmowy z Wernerem lub z Ralfim. Bardzo spostrzegawczy bohater 
może zauważyć powieszony na kołku bagaż, z którego wystaje zapisany świstek papieru (karczmarz jest 
niepiśmienny). Wymaga to Bardzo Trudnego testu spostrzegawczości [++++ observation], który może 
być zmodyfikowany do Wymagającego [+++], jeśli BG zadeklaruje, że uważnie ogląda cały lokal, a nawet 
Przeciętnego [++], jeśli zdecyduje się na przeszukanie tego miejsca – choć musi to zrobić na tyle dyskretnie, 
by nie wzbudzić podejrzeń żadnego z tubylców. Zapytany o tajemniczy tobołek, Werner bez ogródek powie, 
jak się tu znalazł.

Większym problemem jest jednak przejrzenie zawartości torby profesora, na co karczmarz nie będzie chciał się 
zgodzić. Pomóc może dar przekonywania, sprytne oszustwo, przekupstwo lub zastraszanie. Należy wykonać 
odpowiednie testy, uwzględniając współczynniki Wernera, jego nastawienie do Bohaterów oraz sposób, w jaki 
gracze odegrają tę scenę. Jeśli wynik będzie pomyślny [!], karczmarz zgodzi się na przejrzenie zawartości 
tobołka. Jeśli zakończy się znaczącym sukcesem (test udany o 20 lub więcej punktów [!!!,^]), Werner 
pozwoli nawet postaciom zabrać ze sobą zawartość bagażu.

W przypadku gdy BG nie zdołają przekonać karczmarza do oddania torby, jedynym wyjściem pozostanie 
kradzież jej zawartości. Jeśli bohaterowie się na to zdecydują, a wcześniej wykazywali duże zainteresowanie 
tobołkiem, Werner będzie przekonany o tym, że są winni rabunku. Nie powie im tego wprost, ale nie będzie 
chciał mieć z nimi do czynienia – odejmij 20 [dodaj +] od wszystkich testów interpersonalnych w stosunku 
do karczmarza. Karczmarz nie zauważy jednak niczego, jeśli BG wyciągną jedynie dziennik Erharta, 
pozostawiając torbę i resztę jej zawartości nietkniętą.

W tobołku mieszczą się:
•	 Flakonik z tajemniczym, mętnym płynem, przywodzącym na myśl wodę z bagien. Udany Wymagający 

test Int [+++ first aid] (leczenie, nauka – zielarstwo, warzenie trucizn: +10 za poziom), pozwala 

rozpoznać, że substancja to eliksir leczenia [healing poultice].
•	 Mała, oprawiona w skórę książeczka, która wygląda jak modlitewnik, jednak jej karty zapisane są 

ręcznym pismem. Jest to dziennik Erharta Jömlego (notka nr 7).
•	 Pęczek zasuszonych stokrotek.
•	 Małe, pomarszczone, czerwone jabłko.
•	 Pokryte zaschniętym błotem, zwinięte trykoty.
•	 W połowie pusta paczka zapałek.
•	 Rogowe etui z małymi okularami do czytania.

Notka nr 7:
Pisał profesor Kaffenbaum, za przekazami świadków dni pradawnych, że elfy z krasnoludami kiedyś zali 
w szczęściu i zgodzie żyły. Nikt jednak dociec nie może, jako się spsuło to dobre sąsiedztwo, czego owocem 
sławetna „Wojna o Brodę” była, z której żadna z ras tych nic nie zyskała, a straciła każda wiele. Zwykle 
o drażliwości elfów i krasnoludów się mówi i wzajemnej niechęci, który to jednak argument obalić łatwo, 
bowiem drażliwość owa i niechęć skutkiem są, a nie przyczyną wojny tej pradawnej. Duma ras obydwu – 
zaprawdę i możliwe, że wszystko zaczęła – ale jak tego dowieść? Jak twardo stanąć przy tym zdaniu, skoro 
potwierdzić go żadnym dowodem twardym nie sposób? Jako naukowca interesują mnie fakty, nie domysły –       
i nie spocznę, póki dokumentu nie znajdę na potwierdzenie którejś z teoryj, którem słyszał, lub nie postawię      
i nie poprę własnej.

Dostęp do kroniki Rungarda Niebieskobrodego dostałem nareszcie i przyzwolenie Najświętszej Inkwizycji, 
aby wiedzę tam zawartą zgłębić i poznanie swe poszerzyć. Pośród wszystkich dotychczas przeczytanych ksiąg 
nie znalazłem jednej takiej, co by tak szeroki pogląd na sprawę mi dała. Rungard Niebieskobrody – zwany 
tak przez to, że pisząc swą obszerną kronikę, maczał brodę w inkauście – mieszkał w Karak-Zuum, fortecy 
krasnoludzkiej w Górach Szarych, zwanych przez nich samych Górami Zachodniej Kolebki. Było to za czasów, 
gdy ludzie byli ledwie dzikusami jeszcze, na tysiące lat przed Sigmarem i na setki lat przed odejściem elfów, 
elfów dawnych, dostojnych, Wysokimi zwanych.

Ileż mówią te księgi! O elfim rozłamie i podziałach, a dalej o wojnie jakowejś pomiędzy elfami samymi. Autor 
nie zna dokładnie jej przebiegu, zaznacza jednak, że wpływ ona miała i na krasnoludzką rasę, bowiem od 
tych dni nie wiadomo było, który z elfów wrogiem jest, a który przyjacielem. Kryzys ten pogłębiał się znacznie         
w latach kolejnych, aż całkiem zepsuł relacje wzajemne. W czasie, gdy Rungard pisał swe księgi, sprawy tak 
się źle mieć zaczęły, że zebrano obrady wielkie w halach Kamiennego Pałacu, a do obrad elfy dopuszczono      
i głosu im udzielono. Tak też się stało, że patrząc na setki lat sojuszu, który rasy za sobą miały, postanowiono, 
iż wszelkie niesnaski drogą pokoju rozwiązać się zdoła, a do miast elfich posłano rzemieślników i emisariuszy, 
aby żyli pośród nich i tak sojusz wzmocnili. Dzięki temu znów zapanował pokój i ład.

Rungard pisze dalej o emisariuszach, jakich Karak-Zuum wysłało do Nialh’fia – pobliskiego miasta elfiego, co 
przy małej rzeczułce leżało, na północ od fortecy. Byli to: „Hargal Złotobrody, co władzę dzierżył, Grumgar 
Sędziwy, co księgi pisał i Gotri Hargalson, co przydomku jeszcze nie miał, a synem był pierwszego z owych 
dwóch. Dobrze się oni tam udomowili, a dla ludu elfiego i z jego pomocą grobowiec piękny zbudowali, aby      
w nim lec mogli oni i inni ci, co chcieć będą. Stanął ów w świątyni, ku czci mądrej jedności postawionej. 
Wejście w podstawie pomnika miał wyciosane (…)”.

„Niestety, wtedy nieszczęście się zdarzyło, co cieniem położyło się na relacjach wzajemnych i pod wątpliwość 
wzięło uczciwość elfiej rasy. Otóż krasnoludy, com je wyżej wspomniał, zginęły z rąk skrytobójców jakowychś, 
pośród drogi powrotnej do Karak-Zuum, gdzie pisma przekazać chcieli, a w nich mapy i inne dokumenta. 
Ciężka to była strata, ale szczęśliwie, chociaż ciała ich zdołano odnaleźć, strzaskane i zbite, ale nie pożarte. 
Wszyscy oni ślady ciosów nosili licznych, a Grumgar stracił brodę wraz z głową. Pośród nich i elf był jeden, 
co ponoć przyjacielem był ich wielkim, a imię jego było Seilahiel. Zgodnie z ich życzeniem przedśmiertnym 
pochowano ich w grobowcu pod Nialh’fia, gdzie zaznać spokoju mieli”.

„(…) Nieszczęścia w tych dniach parami przyszły, albowiem kopalnia nieodległa, dotychczas solidna, zapadła 
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się, grzebiąc setki górników. Nikt nie ocalał, nie znaleziono ni ciała, ni nawet hełmu jednego (…)”.

„Wszystko to napięcie wielkie tworzyło, bo wśród krasnoludów byli i tacy, co nawoływali do wojny z elfami. 
(…) Mimo to Guntar Poważny, syn Haakona, kazał krzykaczom milczeć, a elfy na rozmowy raz jeszcze zaprosił. 
Do tych jednak nie doszło.

W czasie nieodległym miasto Nialh’fia, w którym emisariusze nasi byli mieszkali, o których wyżej podawałem, 
upadło wskutek ataku tajemniczego. Nie było ocalałych, a elfi dyplomata wysłany do Kamiennego Pałacu, 
miast rozmawiać, obelżywymi słowy ugodził Guntara i rasę naszą krasnoludzką, podając, że to my zrobiliśmy. 
Na dowód tego postępku kazał zwęglone ciało rzucić krasnoludzkie, znalezione rzekomo pośród ulic Nialh’fia 
spalonego. Rzekł też, że wojna będzie, i tak też odrzekł mu Guntar, który pałał gniewem jak lodowa góra. Tak 
skończył się pokój pomiędzy rasami. Smutek mój wielki, a jednak skał nie skruszy”.

W latach kolejnych wciąż wzmianki o wojnie są, pełne goryczy, aż do dnia, w którym, już zapewne bardzo 
sędziwy Rungard pisze:

„Pióro już suche, wróg u bram. Wojna odbiera nam pojęcie o prawdzie. Nikt nie szuka, nie słucha. Za daleko. 
Zbyt głęboko”.

Wspaniałe to dzieło, z którego tu cytuję jeno wyjątki, potwierdza też lektura innych ksiąg. Tu jednak kryć się 
dowód może. W Nialh’fia – w podziemnych salach, gdzie zasnęli dawni emisariusze. Tam odpowiedź być może, 
a przynajmniej podpowiedź jakowaś. Dotrzeć tam muszę, choćby i niebezpieczna to wyprawa była.

Wyjście z sytuacji

Bohaterowie nie muszą nic robić, by wyjść z kłopotliwej sytuacji, jaka niewątpliwie powstanie, gdy odkryją 
sekret Dunne [nawiasem mówiąc, jest to idealny moment, aby w tym momencie odbył się Rally Step]. 
Zignorowanie problemu, póki co, może się okazać najlepszym na niego lekarstwem. Chłopi zbyt się boją, by 
zaatakować bohaterów będących w pełni sił, tym bardziej, jeśli ci zachowają podstawowe środki ostrożności.

Jeśli jednak BG zaczną węszyć, wzbudzą jeszcze większą nieufność wśród miejscowej ludności. W zależności 
od rozwoju sytuacji chłopi mogą zechcieć się ich pozbyć – jeśli będzie trzeba, razem z karczmarzem i jego 
ciekawskim synem.

Podobnie będą się przedstawiały sprawy, jeśli bohaterowie z jakiegoś powodu chcieliby wrócić z ruin do 
Dunne – rozproszeni albo co gorsza ranni. Wieśniacy prawdopodobnie nie przegapią takiej okazji i postanowią 
zabić BG, dla łupów i świętego spokoju.

Napięcie rośnie

Jeśli Bohaterowie postanowią węszyć wokół sprawy, sytuacja mocno się zagęści Każdy test, wykonywany 
podczas fazy przygody, gdy Bohaterowie są obserwowani, jest obarczony dodatkowym ryzykiem. Jeśli Herosi 
wyrzucą na kościach dublet [&], zaznacz to w swoich notatkach [możesz ułożyć czteropolowy progress tracker, 
który dalej nazywany będzie wskaźnikiem napięcia w wiosce]. Po uzyskaniu czterech takich wyników chłopi 
podejmują dramatyczną decyzję – postanawiają pochwycić karczmarza i zabić bohaterów w zasadzce we wsi 
(patrz „Prawda w oczy kole”).

Nocny rekonesans po wsi

W przypadku podjęcia przez jakiegoś Bohatera tego typu akcji powinieneś wykonać odpowiednie testy, aby 
sprawdzić, czy udało mu się wymknąć niepostrzeżenie (patrz podpunkt „Podjęcie śledztwa”). Jest to o tyle 
istotne, że gdy BG nie są obserwowani, ich zachowanie i wykonywane przez nich rzuty nie mają wpływu na 
napięcie w wiosce.

Prześlizgujący się między domami BG powinien wykonać Przeciętny test spostrzegawczości [++ observation], 
by określić, czego się dowiedział:

N+30 [@&]: Widzisz dwóch wieśniaków, rozmawiających półgłosem w progu domu jednego z nich. Gdy 
przysuwasz się bliżej, by lepiej usłyszeć, o czym mówią, spod twoich nóg z głośnym miauknięciem wyskakuje 
wychudzony kocur. W ostatniej chwili udaje ci się schować, ale mężczyźni nagle zamilkli i rozeszli się bez 
słowa. Zapisz dodatkowy dublet na kartce, na której zaznaczasz napięcie w wiosce [przesuń znacznik napięcia 
w wiosce i dodaj BG żeton stresu].
N-30 [@]: Zauważyłeś, że większość chłopskich chałup jest pusta, natknąłeś się jedynie na kilka śpiących 
kobiet. Poza nimi wioska wydaje się opuszczona.
S-10 [!]: Poruszając się między opuszczonymi domami, niemal wpadłeś na człowieka, który najwyraźniej 
obserwuje wejście do karczmy, w jakiej się zatrzymaliście. Po chwili dostrzegasz kolejne, przyczajone                
w ciemności postaci. Wszystkie przyglądają się w ciszy waszej gospodzie.
S-20 [!!]: Udało ci się podsłuchać rozmowę dwójki mężczyzn, którzy siedzieli przyczajeni nieopodal waszej 
karczmy. Jeden z nich powtarza bez przerwy natarczywie, nerwowo: Ony som dla nas niebezpieczne! Trza ich 
zachlastnonć! Dla pewności!, drugi zaś odpowiada mu: Głupiś. Mocne som. Widziołżeś ich mienśnie i miecze 
ostre! Czekać nam trza. Może nic nie wiedzom i se pójdom!
S+20 [!!!,^]: Zauważyłeś, że większość domów jest opuszczona, a w rozgrzebanych łóżkach nie ma             
w ogóle mężczyzn. Postanowiłeś to zbadać i dotarłeś do jednego z większych domostw na skraju wsi,              
w którym tli się migotliwe światło. Siedzi tam pół tuzina chłopów, a część z nich ma na sobie fragmenty 
zbroi i broń, jakiej nie widuje się wśród przedstawicieli tego stanu. Ze strzępków prowadzonych przez nich 
rozmów zrozumiałeś dostatecznie wiele, by włosy na twoim karku stanęły dęba. Ludzie w Dunne uważają, 
że przyjechaliście, by pokarać ich za mord, którego dokonali wczoraj na jednym z rannych uczestników 
wyprawy, jaka przybyła tu przed wami. Wieśniacy naradzają się, czy powinni na was natrzeć teraz, czy lepiej 
nie ryzykować starcia i zostawić was przy życiu.
[%]: Bohater otrzymuje 1 żeton stresu.

Jeśli heros nie będzie chciał poprzestać na otrzymanych informacjach, może nadal krążyć między domami, 
jednak jest to obarczone koniecznością wykonania przezeń dodatkowego Przeciętnego testu skradania się 
[++ stealth]. W przypadku porażki od tej pory jest obserwowany (nie mów o tym graczowi), a ty zaznacz to 
jako dublet (patrz „Napięcie rośnie”) [wskaźnik napięcia w wiosce zostaje przesunięty o 1 pole].

Podjęcie śledztwa

Jeśli BG zechcą, mogą poprosić młodego Kiefta, by pokazał im miejsce, w którym zamordowano ostatniego 
podróżnego. Chłopak nie będzie miał nic przeciwko, ale ojciec wyraźnie się zdenerwuje i zabroni mu iść. 
Bohaterowie mogą pomyśleć, iż najwyraźniej ma coś na sumieniu, prawda jest jednak taka, że po prostu boi 
się o życie syna i własne.

Namówienie Wernera do puszczenia Ralfa wymaga Trudnego testu przekonywania [+++ charm], który może 
zostać zmodyfikowany o jeden stopień [+] w zależności od argumentów użytych przez Bohaterów. Jeśli do 
tej pory wzbudzili sympatię karczmarza, możesz dodać do tej szansy kolejne +10 [)]. Dla Wernera ważna 
jest przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i tego typu argumenty trafiają do niego najlepiej („nic nam 
się nie stanie”, „nikt nas nie zauważy”, „ochronimy chłopca” itp.). Ostatecznie BG będą mogli postawić na 
swoim – na oberżystę działa np. zastraszanie (Łatwy test [+ intimidation]) lub po prostu brutalna siła. Jednak 
po wybraniu takiego rozwiązania karczmarz wpadnie w panikę, spakuje dobytek i jeszcze tego samego dnia, 
wraz z synem, wyruszy precz z wioski, przekonany (całkiem słusznie), że to miejsce przestaje być dla niego 
bezpieczne.

Sam Werner będzie bardzo daleki od pomysłu, by iść na miejsce zbrodni razem z bohaterami. Jeśli jednak BG 
będą nalegać, ugnie się, choć niechętnie.
Jeśli postacie graczy zachowają wszelkie środki ostrożności, istnieje spora szansa, że wystawieni na czatach 
wieśniacy nie zauważą ich. Wykonaj przeciwstawny test ukrywania się [stealth] najlepiej wyszkolonego        
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w tej umiejętności bohatera wobec spostrzegawczości [observation] przeciętnego wieśniaka. Trudność testu 
BG może być zmodyfikowana przez wiele czynników, których przykłady podaje poniższa tabela:

Czynność/ warunki II ed. III ed.
Za każdą osobę, która idzie w grupie. -5 _
Za każdego bohatera, który posiada umiejętność skradania się w pochodzie +5 )
Opuszczenie karczmy tylnym wyjściem lub przez okno. +5 )
Wyjście pod osłoną nocy, bez źródła światła. +10 ) )
Zastosowanie „dywersji” (poprzez rozproszenie uwagi obserwatorów). +10 ) )

Jeśli bohaterowie nie zachowują dyskrecji, nie musisz wykonywać testu – chłopi z pewnością ich zauważą. 
Zbyt poważnie traktują zagrożenie, jakie stanowią dla nich podejrzani awanturnicy, by przymknąć oko              
na czatach.

Wyniki można odczytać następująco:

Chłop-obserwator uzyskał przewagę w teście o 10 lub większą od BG lub nie podjęli oni próby ukrycia 
swoich zamiarów [@]: Za BG rusza jeden wieśniak, wcześniej ostrzegając pozostałych k10, aby byli                     
w pogotowiu [za każdy @ lub & w pogotowiu pozostaje 3 wieśniaków].
Nikt nie uzyskał znaczącej (większej niż 10) przewagi w teście [0, &]: Chłop stojący na czatach zauważył 
BG, ale dopiero, gdy byli już w pewnej odległości od karczmy. Rusza za nimi sam.
BG uzyskali przewagę w teście o więcej niż 10 [!]: Nikt nie zauważył wyjścia Bohaterów i nikt ich nie 
śledzi [jeśli jednak podczas tego rzutu wypadnie &, patrz wyżej].

Śladem mordu

Podczas drogi do miejsca kaźni bohaterowie, którym nie udał się powyższy test, mogą wykonać Wymagający 
test spostrzegawczości [+++ observation], aby zauważyć, że są śledzeni (pamiętaj o dodaniu odpowiednich 
modyfikatorów, jeśli postacie poruszają się nocą) [BG, którzy posiadają żetony stresu, mogą dodać ) do rzutu]. 
Jeśli zaczają się na podążającego ich śladami chłopa, możesz wykonać test podobny do tego w poprzednim 
podrozdziale (ukrywanie się [stealth] BG przeciw spostrzegawczości [observation] wieśniaka). Jeśli będzie 
on udany, BG mogą zabić lub pochwycić napastnika. Zwróć uwagę na to, jak cicho przebiegnie cała akcja – 
jeśli jacyś wieśniacy są w pogotowiu, to w przypadku hałasów mogą spróbować zaatakować BG (gdy mają 
co najmniej dwukrotną przewagę) lub wrócić do Dunne z mocnym postanowieniem wykończenia ich „kupą” 
(patrz „Prawda w oczy kole”).

Złapany przez herosów chłop będzie tak przerażony, że zanim zadadzą mu pierwsze pytanie już będzie miał 
mokre spodnie. Wszystkie testy torturowania i zastraszania [intimidation], są wobec niego Bardzo Łatwe 
[zero kości +], a jeśli przypadkiem okaże się, że w wyniku testu nie będzie chciał mówić, będzie to z całą 
pewnością spowodowane strachem, nie hardością ducha. Wieśniak opowie o wszystkim ze szczegółami, 
błagając o życie swoje i żony, która bidula, nic z tym wspólnego nie miała – jeno buty od trupów brała same, 
bo jej ojciec szewcem był.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia każdy z bohaterów może wykonać Łatwy test spostrzegawczości                                 
[+ observation]. Jeśli będzie on udany, BG są w stanie dostrzec niewielką plamę krwi oraz ślady ciągnięcia 
ciała. By ustalić, dokąd prowadzą, muszą oni wykonać Przeciętny test tropienia [++ nature lore]. Pozwoli 
im to odkryć swoiste cmentarzysko. Jeśli BG są śledzeni i nie zdają sobie z tego sprawy, w tym momencie 
cierpliwość wieśniaków się skończy i na postacie będzie w Dunne czekała zasadzka.

Staw śmierci

Idąc za tropem ciągniętych zwłok, po półgodzinnym marszu w głąb lasu, bohaterowie odnajdą małe, otoczone 
chmarą komarów bajoro. Na jego powierzchni unosi się nabrzmiałe, nagie ludzkie ciało. Staw jest częściowo 
wyschnięty, co sprawia, że już na pierwszy rzut oka widać, że to niejedyne wrzucone doń zwłoki. Pozostałe są 
jednak znacznie starsze, a naznaczone licznymi pęknięciami kości bieleją w świetle księżyca (lub w słońcu, 
jeśli jest dzień).

Pobieżna analiza medyczna (Łatwy test nauki – medycyny [+++ first aid, + medicine]), pozwoli stwierdzić, że 
najświeższe ciało leży tu stosunkowo krótko, zaledwie dzień lub dwa. Są to zwłoki około trzydziestoletniego 
mężczyzny, który zmarł na skutek rozległych obrażeń, zadanych głównie bronią obuchową. Ciało zostało 
wrzucone do wody już po zgonie. Jeśli test wyszedł z zapasem większym niż 20 [!!!,^], badający ciało jest 
w stanie dostrzec jeszcze jedną, nieco starszą, tajemniczą ranę w boku, która ma kształt podobny do gwiazdy. 
Różni się ona od pozostałych ciosów, jakie otrzymał mężczyzna. Jest niezwykle wąska i głęboka, a jej brzegi 
są paskudnie sczerniałe.

Każdy bohater oglądający bajoro powinien wziąć jeden żeton stresu, ze względu na przykry widok                                         
i nienaturalną aurę tego miejsca.

Smutki

Przebywanie w tym miejscu nie jest bezpieczne. Rój smutków, z oczywistych względów, obrał sobie to 
przebrzydłe bajoro za siedzibę. Każdy heros, który przebywa tu dłużej niż kilka minut, może wykonać 
Przeciętny test spostrzegawczości [++ observation].

N [@]: Bohater po prostu niczego nie zauważa.
S-20 [!]: Natarczywe komary, które krążą wokół was, zaczynają być tak liczne, że momentami, zbite                     
w olbrzymią gromadę, przesłaniają ci całkiem wzrok. Nie wygląda to naturalnie, podobnie jak ich różowo-
fioletowy kolor i… bezgłośny lot.
S+20 [!!!,^]: Spostrzegasz, że stworzenia, jakie wziąłeś za komary, które zbiły się wokół was w wielką 
gromadę, nie są tym, na co wyglądają. Ich różowo-fioletowe, migotliwe kolory i rozłożyste skrzydła… Na 
bogów! Tak, słyszałeś o nich, choć myślałeś, że to jedynie bajania twojej starej piastunki. To smutki, które 
żywią się łzami umierających – wstrętni, najmniejsi posłańcy śmierci, którzy teraz szykują się do ataku na 
ciebie i twoich towarzyszy…
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Bohaterowie, którzy pomyślnie przejdą test, mogą natychmiast stąd uciec, unikając konfrontacji ze stworami 
chaosu. Ci, którzy się zagapią, zostaną zaatakowani przez rój smutków. Istoty nie będą gonić BG zbyt daleko 
od swej siedziby, więc jeśli postacie będą się wycofywać, walcząc, to po trzech rundach oddalą się od tego 
miejsca na tyle daleko, że rój porzuci pościg.

Stwory są zmutowaną wersją tych opisanych w Księdze Spaczenia (strona 145). Większość z nich jest karłowata 
(stąd bardziej przypomina komary niż motyle), ponadto żywią się wodą z bajorka, które przepełnione jest 
łzami i krwią ofiar mieszkańców Dunne, i wreszcie znając smak krwi, są dużo bardziej nieustępliwe od swych 
„typowych” kuzynów (zobacz statystyki na końcu epizodu).

Prawda w oczy kole

Do opisanego niżej rozwiązania sprawy nie musi wcale dojść, jeśli BG będą wyjątkowo ostrożni lub po 
prostu uznają, że rozwiązanie zagadki Dunne nie leży w zakresie ich obowiązków. W przypadku jednak, gdy 
bohaterowie napytają sobie biedy (prawdopodobnie odnajdując bajoro z ciałami), w wiosce będzie na nich 
czekała zasadzka.

Gdyby do konfrontacji doszło w innych warunkach, zmodyfikuj odpowiednio sytuację. Taktyka wieśniaków 
polega przede wszystkim na zaskoczeniu i liczebnym zmiażdżeniu postaci graczy.

Jeśli drużyna będzie poza Dunne, chłopi zaczają się na nią w pobliżu gospody, wcześniej chwytając i wiążąc 
oberżystę. Werner ma im posłużyć za ewentualną kartę przetargową, gdyby sprawy poszły nie tak.

Wieśniacy są zdeterminowani, ale nie szaleni, a ich sprawność bojowa oraz morale pozostawiają wiele do 
życzenia. Podziel chłopów na grupy uderzeniowe po 3-4 osoby każda (ich liczba może być mniejsza lub 
większa, w zależności od tego, czy BG już nie pozbyli się kilku z nich). Przykładowe grupy uderzeniowe:

GRUPA I (czerwona):   DR: CR: Spec: Def: Soak:
- widły     4 3 Fast 0 1
- cep, skórzana kurtka   6 4 Slow 0 2
- miecz, hełm    5 3 - 1 1
- pałka     4 4 - 0 1
GRUPA II (biała):
- pałka, hełm    4 4 - 1 1
- kij, koszulka kolcza   4 4 Def 1 2
- miecz, tarcza    5 3 - 1 2
- cep     6 4 Slow 0 1
GRUPA III (niebieska):
- sztylet, hełm, skórzana kurtka  4 3 Fast 1 2
- kij     4 4 Def 0 1
- widły, hełm    4 3 Fast 1 1
- pałka     4 4 - 0 1
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II ed.: Za każdym razem, gdy jakiś wieśniak w grupie padnie (niekoniecznie umierając), pozostali muszą 
wykonać jeden, wspólny dla wszystkich, test Siły Woli. Pierwszy z nich jest Prosty, ale każdy następny staje 
się trudniejszy o jeden poziom za każdą kolejną ofiarę. Gdy test zakończy się niepowodzeniem, wszyscy 
chłopi z danej grupy uderzeniowej rozpoczynają bezładną ucieczkę. W takim przypadku dalsze testy Siły Woli 
wykonywane w innych grupach są obciążone dodatkowym modyfikatorem –10. Natomiast każdy powalony 
BG dodaje chłopstwu pewności siebie, co zwiększa szanse we wszystkich testach Siły Woli dla wszystkich 
grup o +10.
III ed.: Jest to doskonały moment, aby wykorzystać kolejny progress tracker, który można wykonać zgodnie 
z zaleceniami zamieszczonymi w Tome of Adventure na s. 43. Trzy czerwone pola, oznaczające Siłę Woli (WP) 
wieśniaków, oddzielamy znacznikiem zdarzenia (to ten z czaszką), a następnie doczepiamy trzy pola zielone, 
obrazujące agresję (Aggresion) chłopów. Całość zamykamy dwoma poprzecznymi żetonami, ilustrującymi 
początek i koniec wskaźnika morale wrogów. Żetony postępu (oddzielne dla każdej z grup, dla ułatwienia 
w specyfikacji powyżej podano kolory znaczników) umieszczamy na końcu zielonego toru. Będą się one 
przesuwać w stronę pól czerwonych za każdym razem, gdy bohaterowie udowodnią swoją przewagę w walce 
– i będą się cofać, gdy sami BG otrzymają poważne razy (np. trafienia krytyczne). Gdy żeton danej grupy 
dotrze do środkowego pola, wrogowie muszą wykonać ++ test Siły Woli (WP). Jeśli będzie on nieudany, cała 
grupa uderzeniowa uchodzi z pola walki. Podobna sytuacja (już bez rzucania na Siłę Woli) ma miejsce, gdy 
żeton danej grupy sięgnie ostatniego poprzecznego pola, umiejscowionego za czerwonymi puzzlami.

Bohaterowie mogą, a nawet powinni spróbować taktycznych manewrów, mających zapobiec okrążeniu. 
Dobrym pomysłem jest przebicie się do jednej z chat i próba obrony w drzwiach, gdzie atakować pojedynczego 
bohatera może najwyżej dwóch napastników. Oczywiście pozostaje kwestia zabezpieczenia okien i ryzyko 
podpalenia budynku przez wieśniaków…

Gdy chłopi zostaną rozbici, jeden z nich pochwyci karczmarza i spróbuje targować się o swoje życie. 
Bohaterowie mogą próbować go zastraszyć, przekonać lub po prostu zabić, decydując jednocześnie o losie 
Wernera. Jeśli zgodzą się wypuścić chłopa z okrążenia, ten ruszy w kierunku lasu. Gdy wyjdzie za wioskę, 
rzuć kostką [_]: jeśli wypadnie 1-2 [%], uśmierci karczmarza, jeśli 3-5 [@], ucieknie z nim do lasu, jeśli 6-10 
[puste pole], uwolni go i zniknie w gęstwinie.

Podsumowanie pierwszej części przygody

Jeśli BG nie wybili wieśniaków do nogi (jest to mało prawdopodobne, tym bardziej, że w walce bierze udział 
tuzin mężczyzn, a w domach pozostało jeszcze siedem kobiet i jeden starzec), będą się oni błąkać po lasach, 
dopóki nie dojdą do wniosku, że drużyna odeszła z Dunne. W takim przypadku wrócą do swych domostw 
i przygotują się na ewentualny powrót bohaterów – o ile ci nie spalili wsi i przeżyło więcej niż siedmiu 
mężczyzn – lub rozproszą się, by szukać szczęścia gdzie indziej.

Jeśli drużyna nie podejmie w ogóle wątku śledztwa, być może jej członkowie nie będą godni miana bohaterów, 
ale przynajmniej mogą być pewni, że ocalili własną skórę.

Niezależnie od wydarzeń w Dunne nic nie stoi na przeszkodzie, by bohaterowie wyruszyli zbadać ruiny                       
i odnaleźć zaginionego profesora. Jeśli są ranni, pozwól im odpocząć, jednak nie zapomnij zaznaczać upływu 
czasu.

Punkty Doświadczenia

II ed.:
Altdorf:
10 – za spostrzeżenie, że w aferę wplątana jest Inkwizycja
10 – za każdą notkę i mapę odnalezioną w gabinecie profesora
10 – za odkrycie, że Erhart zajmował się badaniami dotyczącymi szczuroludzi
10 – za dokładne ustalenie docelowego miejsca podróży profesora

Dunne:
10 – za dokładne przepytanie Wernera i Ralfiego
10 – za zdobycie dziennika Erharta
30 – za rozwiązanie zagadki wsi
50 – za rozprawienie się z wieśniakami
Całość:
10-50 – za odgrywanie postaci
10-30 – za dobre i ciekawe pomysły

III ed.:
1 – BG trafiają na trop profesora w Altdorfie, ale nie podejmują śledztwa w Dunne i przechodzą od razu do 
części drugiej.
2 – Herosi chwytają trop profesora, a następnie podejmują śledztwo w Dunne i rozprawiają się z wieśniakami 
przed przejściem do części drugiej.

Wystąpili

 
Gregor Huntspiel, uczony, 34 lata

WW
42

US
35

K
30

Odp
34

Zr
45

Int
55*

SW
51*

Ogd
54*

A
1

Żw
14

S
3

Wt
3

Sz
5*

Mag
0

PO
0

PP
0

Umiejętności: czytanie i pisanie +10, gadanina, plotkowanie +10, jeździectwo, kuglarstwo (muzykalność), 
przekonywanie +10, wiedza (Imperium) +10, znajomość języka (staroświatowy) +20, leczenie, nauka 
(historia) +10, nauka (heraldyka), spostrzegawczość +10, znajomość języka (klasyczny), znajomość języka 
(bretoński), wycena, wiedza (Bretonia).
Zdolności: bardzo szybki*, opanowanie*, błyskotliwość*, intrygant, etykieta, szczęście, charyzmatyczny*, 
poliglota, obieżyświat.
Ekwipunek: jedwabne chustki do nosa, małe binokle w grubych oprawkach, powłóczysta, brązowa toga, 
peruka, sakwa z 80 zk [2 zk].
Fizjonomia: Gregor jest wysoki, chudy i zasuszony. Ma silnie zmarszczone usta, przez co sprawia wrażenie, 
jakby cierpiał, gdy mówi. Nosi szpiczaste wąsy w rudym kolorze oraz małe, lekko przyciemniane binokle          
w niewiarygodnie grubych oprawkach. Głowę przykrywa peruką w mlecznobiałym kolorze. Sprawia wrażenie 
człowieka poważnego i wyniosłego.
Charakter: Wrażenie, jakie sprawia, jest jak najbardziej słuszne. Gregor pochodzi z wyższych sfer i to 
właśnie dzięki temu udało mu się awansować z przeciętnego studenta na adiunkta historii. Nie był szczególnie 
kontent z takiego obrotu rzeczy, gdyż życie na uczelni niezmiernie go nudziło. Wszystko zmieniło się, gdy 
poznał swego mentora – profesora Erharta Jömlego. Wykładowca zaraził go pasją do dziejów starożytnych      
i otworzył mu oczy na uroki tej dziedziny wiedzy. Od tamtego czasu Gregor bardzo się zmienił i zaangażował 
w uczelniane obowiązki. Jego ambicja stała się tak silna, że zapragnął przejąć katedrę historii starożytnej. 
Wiedząc co nieco o naturze badanych przez Erharta zagadnień, mimochodem napomknął o nich podczas 
obiadu spożywanego w towarzystwie Inspektora Najświętszej Inkwizycji, Friedricha von Hollen. Niedługo 
potem rozpoczęły się kłopoty profesora, a jego pozycja na uczelni znacznie podupadła. Gregor nie czuł się       
z tym najlepiej, a gdy Erhart nagle wyjechał, poczucie winy stało się jeszcze silniejsze. Postanowił zrobić coś 
dla swego mentora i tak w całej historii pojawili się bohaterowie.

III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Gregor 3(3) 3(0) 4(1) 5) 5 5 0/5/4 12 C2

______________________________________________________________________
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Herman Fabhausen, szpieg, 24 lata

WW
37

US
24

K
32

Odp
31

Zr
48*

Int
41

SW
49

Ogd
47

A
1

Żw
13

S
3

Wt
3

Sz
4

Mag
0

PO
1

PP
0

Umiejętności: czytanie i pisanie, gadanina, opieka nad zwierzętami, plotkowanie +10, przeszukiwanie, 
spostrzegawczość, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy), wycena, unik, kuglarstwo 
(aktorstwo), śledzenie, skradanie się, ukrywanie się.
Zdolności: szybki refleks*, czuły słuch, etykieta, chodu!, odporność psychiczna, odwaga.
Ekwipunek: sztylet (w bucie), modne ubranie, sakiewka z 3 zk [6 sz].
Fizjonomia: Herman jest szczupłym, niskim mężczyzną o pokaźnym, garbatym nosie. Ma długie, kręcone 
włosy w kasztanowym kolorze i przenikliwe spojrzenie. Jego twarz często przybiera zacięty wyraz, choć na 
ogół mężczyzna sprawia wrażenie raczej sympatycznego młodego człowieka.
Charakter: Herman jest głęboko oddany sprawie Inkwizycji. Bez zastanowienia wykona każdy rozkaz swoich 
przełożonych – święcie wierzy, że są oni wykonawcami woli Sigmara na ziemi. Jako wciąż młody stronnik tej 
organizacji nie posiada pełnej wiedzy na temat operacji, w której bierze udział, ale za wszelką cenę chce się 
wykazać, by zasłużyć na większe zaufanie w oczach wyższych członków Najświętszego Zakonu.

III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance

Herman 3(4) 3(1) 5(0) 4 5 4) 1/3/4 12 C2
________________________________________________________________________

Werner Kieft, karczmarz, 38 lat
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Umiejętności: plotkowanie +10, powożenie, przeszukiwanie, spostrzegawczość, wiedza (Imperium), 
znajomość języka (staroświatowy), mocna głowa, wycena, sztuka przetrwania.
Zdolności: charyzmatyczny*, żyłka handlowa, odporność na trucizny, szczęście.
Ekwipunek: zaniedbane ubranie, sakiewka z 18 sz i 180 p [1 sz i 100 p].
Fizjonomia: Werner nie wygląda jak typowy karczmarz. Jest średniego wzrostu, a przy tym bardzo szczupły. 
Nosi czarne włosy, które są równie krótkie na głowie jak na wiecznie nieogolonej twarzy. Ma wychudzoną, 
rumianą facjatę o zapadniętych policzkach i modre oczy. Wydaje się być sympatycznym, otwartym 
człowiekiem, który nie chce zwracać na siebie uwagi.
Charakter: Karczmarz jest uprzejmym człowiekiem, który często ma własne zdanie, ale prawie nigdy nie 
wypowiada go na głos. Shallya obdarzyła go wieloma łaskami, takimi jak dobroć i przenikliwość, ale nie dała 
mu za pensa pewności siebie. Werner nie lubi tłoku i rozgłosu, dlatego Dunne jest dla niego świetnym miejscem 
do spokojnego życia, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę talent jego syna do sprawiania kłopotów.

III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Werner 3(3) 3(1) 4(0) 4 3) 3) 0/2/2 12 C1
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Ralf Kieft, 10 lat

WW
26

US
30

K
21

Odp
20

Zr
35

Int
33

SW
39

Ogd
30

A
1

Żw
10

S
2

Wt
2

Sz
4

Mag
1

PO
0

PP
0

Umiejętności: gadanina, plotkowanie, skradanie się, przekonywanie, spostrzegawczość +10, ukrywanie się, 
wspinaczka.
Zdolności: bystry wzrok, czuły słuch, odporność na magię, szósty zmysł, widzenie w ciemności, zmysł magii.
Ekwipunek: obdarte i brudne ubranie, kolorowe kamyki, muszla ślimaka.
Fizjonomia: Ralf jest mały, chudy, szczerbaty i wiecznie brudny. Gdyby go umyć, okazałoby się, że ma 
blond loki, w tej chwili wyglądają one jednak jak posklejane strąki w brązowo-zielonkawym odcieniu. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się niewidomy, gdyż jego tęczówki są wyblakłe, a ponadto zawsze zdaje się patrzeć 
nieruchomo za swojego rozmówcę. Często się zamyśla i mówi rzeczy, których sam nie do końca rozumie. 
Poza tym jednak jest okazem zdrowia i energii.
Charakter: Chłopak jest przyjazny i ufny. Pod wieloma względami przypomina ojca i szczerze go podziwia, 
choć bez przerwy zachodzi mu za skórę. Nie zdaje sobie sprawy z nadnaturalności swych mocy, nie potrafi 
zrozumieć, co może być złego w mówieniu prawdy lub nawet w wymyślaniu rozmaitych rzeczy. Fakty są takie, 
że Ralf jest całkowicie nieprzystosowany do życia w imperialnym społeczeństwie, co straszliwie przeraża 
jego ojca, a chłopca – wręcz przeciwnie – ogromnie bawi.

III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Ralf 2 2 3) 3 4 3 0/2/1 8 R1

___________________________________________________________________________

Rój smutków
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Umiejętności: skradanie się, spostrzegawczość +20, unik.
Zdolności: broń naturalna, latanie, wyostrzone zmysły.
Zasady specjalne:
Lament. Każda żywa istota, która zobaczy rój smutków, popada w rozpacz. Musi wykonać test Siły Woli. 
Nieudany test oznacza, że postać zaczyna szlochać i lamentować (co może sprawić, że rój wpadnie w szał – 
zobacz zdolność żądza łez poniżej).
Rój. Jeżeli rój smutków zada obrażenia przeciwnikowi, natychmiast go otacza. W każdej następnej rundzie 
otrzymuje modyfikator +20 do rzutu na trafienie tego wroga, który z kolei ze względu na obłażące go owady 
otrzymuje modyfikator –20 do wszelkich testów. Roju nie da się zniszczyć (chyba że za pomocą czaru 
obszarowego). Jeśli rój straci wszystkie punkty Żywotności, rozprasza się, a pozostałe przy życiu motyle 
uciekają we wszystkie strony.
Żądza łez. Jeżeli rój smutków znajduje się w zasięgu 4 metrów od płaczącej istoty, zyskuje zdolność                      
szał bojowy.
Zbroja: brak.
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III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Smutki 2 (1) 1 (1) 4 (2) 1 3 2) 4/2/1 50 R1

Specjalne zasady roju: Latanie, niewrażliwość na efekty niektórych kart (np. powalenie na ziemię); nie 
otrzymują ran krytycznych, w zamian dostają dodatkową liczbę ran równą dotkliwości krytyka (severity 
rating).

Akcje specjalne:
LAMENT – bez modyfikatorów – 6
Charm (Fel) vs. Target Discipline (WP)
W bliskiej lub średniej odległości od przeciwnika. Jeśli w zwarciu, dodaj +.
Specjalne: Ta akcja działa na wszystkich przeciwników, którzy widzą smutki. Każdy z nich musi wykonać 
osobny test, by odeprzeć działanie uroku.
Efekt: Smutki pragną zmusić każdego, kto na nie patrzy, do łkania.
! – Przeciwnik otrzymuje 1 żeton stresu.
!! – Przeciwnik otrzymuje na 4 rundy kartę Demoralised.
!!! – Przeciwnik otrzymuje 1 żeton stresu oraz (na 4 rundy) kartę Demoralised.
$ – Przeciwnik otrzymuje 1 żeton stresu.
% – Dołóż 1 żeton-licznik (recharge token) na tę kartę.
& – Każda postać w zasięgu wzroku otrzymuje 1 żeton stresu, a smutki otrzymują tyle ran, ile żetonów stresu 
w sumie wzięli przeciwnicy.

ATAK ROJEM – bez modyfikatorów – 0
Weapon Skill (St) vs. Target Defence
W zwarciu z przeciwnikiem. Jest to standardowy atak roju smutków.
Specjalne: Jeśli przeciwnik jest sam, dodaj żółtą kość umiejętności do puli ataku.
Efekt: Smutki obsiadają przeciwnika, usiłując wyssać z niego łzy i krew.
! – Przeciwnik zostaje trafiony za normalne obrażenia.
!! – Przeciwnik zostaje trafiony za +1 obrażeń i otrzymuje 1 żeton stresu.
!!! – Przeciwnik zostaje trafiony za +2 obrażenia i otrzymuje na 4 rundy kartę Overwhelmed.
^ – Przeciwnik otrzymuje na 4 rundy kartę Blinded.
$ – Przeciwnik otrzymuje 1 żeton zmęczenia.
% – Rój smutków otrzymuje 1 ranę.
& – Rój smutków otrzymuje 2 rany.

ŻĄDZA ŁEZ – _ – 4
Piety (WP)
W zwarciu z przeciwnikiem. Reaction.
Efekt: Będąc blisko źródła łez, smutki wpadają w straszliwy szał.
! – Rój smutków otrzymuje na 4 rundy kartę Inspired.
!! – Rój smutków może do końca walki używać do swoich testów dwóch czerwonych kości                                                   
(nabywa Stance: R2).
$ – Rój smutków leczy sobie 2 rany.
% – Działanie karty Inspired jest o 1 rundę krótsze.
& – Dołóż 2 żetony-liczniki (recharge tokens) do tej akcji.
___________________________________________________________________________

Wieśniacy, chłopi, 12 mężczyzn zdolnych do walki
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Umiejętności: hazard, opieka nad zwierzętami, oswajanie, powożenie, rzemiosło (uprawa ziemi), pływanie, 
ukrywanie się, wioślarstwo, skradanie się, plotkowanie, znajomość języka (staroświatowy), wiedza (Imperium).
Zdolności: chodu!, wędrowiec.
Ekwipunek: Normalnie: kij, nędzne odzienie.
Różny, chłopi mają dostęp do następujących broni i fragmentów zbroi: miecz, sztylet, pałka, widły 
(WW –5, obrażenia –1, szybki) lub cep (WW –5, obrażenia –2, druzgoczący, powolny), tarcza, koszulka 
kolcza, hełm, skórzana kurtka. Pamiętaj, że większość z nich będzie miała co najwyżej 3 z wymienionych                                  
elementów wyposażenia.
Fizjonomia: Ponurzy ludzie, patrzą na was spode łba i klną pod nosem, kiedy się do nich zbliżacie.
Charakter: Nieprzystępny.

III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Chłop 3(4-6) 3) (1-2) 3(0-1) 2) 3 2) 3/1/0 9 R1

Broń:
Miecz (DR-5, CR-3), sztylet (DR-4, CR-3, Fast), pałka (DR-4, CR-4), widły (DR-4, CR-3, Fast), cep (DR-6, 
CR-4, Two-handed, Slow), kij (DR-4, CR-4, Defensive).
Zbroja:
Ubranie (DEF-0, SOAK-1), tarcza (DEF-1, SOAK-1), koszulka kolcza (DEF-1, SOAK-2), skórzana kurtka 
(DEF-0, SOAK-2), hełm (DEF-1, SOAK-0).

Akcje specjalne:
ŚLEPY ATAK – +_ – 4
Weapon Skill (St) vs. Target Defence
W zwarciu z przeciwnikiem.
Specjalne: Jeśli atak zakończy się sukcesem, przeciwnik otrzymuje 1 żeton stresu.
Efekt: Chłop zamyka oczy i naciera, wywijając posiadaną bronią.
! – Atak zadaje -1 do obrażeń.
!! – Atak zadaje normalne obrażenia.
!!! – Atak zadaje +1 do obrażeń.
$ – Przeciwnik na 4 rundy podlega działaniu karty Exposed.
% – Atakujący zadaje sobie 1 ranę.
& – Atakujący otrzymuje 1 zmęczenia i trafia jednego ze swoich sojuszników za pełną liczbę obrażeń (jeśli 
akcja jest udana, trafia zarówno przeciwnika, jak sojusznika).

HURMĄ! – +_ – 6
Weapon Skill (St) vs. Target Defence
W zwarciu z przeciwnikiem, jeśli nacierający mają co najmniej dwukrotną przewagę liczebną.
Efekt: Wieśniacy atakują jednocześnie, zasypując przeciwnika gradem ciosów. Wykonuje się pojedynczy 
atak dla całej grupy. Jeśli przewaga jest trzykrotna lub większa, należy zmniejszyć trudność testu o +.
! – Atak zadaje normalne obrażenia i zadaje przeciwnikowi 1 zmęczenia.
!! – Atak zadaje normalne obrażenia, a ponadto dokłada przeciwnikowi 2 żetony zmęczenia.
!!! – Atak przynosi +1 do obrażeń, a ponadto powoduje dodanie 3 żetonów zmęczenia.
$ – Przeciwnik na 4 rundy podlega działaniu karty Overwhelmed.
% – Atakujący oraz wszyscy jego sojusznicy otrzymują po 1 żetonie zmęczenia.
& – Jeden z atakujących upada, przez co traci możliwość ataku podczas kolejnej rundy. Ponadto otrzymuje     
1 ranę.
___________________________________________________________________________

31 32



Gregor Huntspiel            Herman Fabhausen
Werner Kieft               Ralf Kieft

Erhart Jömle

Powyżej: notka nr 2
Następna strona: notka nr 1
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Notka nr 3

Notka nr 5
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Notka nr 4

Notka nr 6
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Notka nr 7, cz. I Notka nr 7, cz. II
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Notka nr 7, cz. III
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