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Nasza to wina.
I zdrada.
I upadek.

Nie poznacie prawdy.
Zapomnicie.

Umrzecie.
Z nami staniecie.

Sprawcy
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CZĘŚĆ II: Ruiny i tajemnica

Droga do celu

Ruiny to otoczone złą sławą miejsce. Bohaterowie mogli coś o nich usłyszeć podczas plotkowania z ludźmi
z okolicznych wiosek (mieszkańcy Dunne – poza karczmarzem – nigdy nie rozmawiają na ten temat). Wykonaj 
dla każdego Przeciętny test plotkowania [++ charm]:

N+30 [@]: BG nie słyszał żadnych opinii o ruinach.
N-30 [0]: Ruiny kryją nieprzebrane skarby, ale są ponoć strzeżone przez duchy i inne straszliwe stwory.
S-30 [!]: Nie wszyscy śmiałkowie, którzy ruszyli w tamte strony, wrócili, ale ci, którym się to udało, nie 
mówili nic o duchach, tylko o różnych stworach zaczajonych w ruinach. I że bogactwa tam nie ma.
S+30 [!!!,^]: To było jakieś starożytne miasto, podobno mieszkały tam kiedyś elfy. Nic dziwnego, że 
wszystko chaszcze zarosły. Wielu poszło tam, ale ledwie kilku wróciło i to z niczym. Ponoć nie duchów tam 
najwięcej, ale zwierzoludzi i innych bydląt ukrytych pomiędzy ruinami.

Ruiny leżą niezbyt daleko, bo jakieś 15 kilometrów od wioski. Prowadzi do nich wąska, zarośnięta ścieżyna. 
Las, początkowo niezbyt gęsty i podmokły, staje się z czasem zbity i ciemny. Gałęzie wysysają każdy promień 
światła, pozostawiając podróżujących ścieżką Bohaterów w nieprzyjemnym półmroku. Wydaje się, że słońce 
w ogóle nie wschodzi nad tą dziką i zapuszczoną okolicą.

Bohaterowie bez widzenia w ciemnościach otrzymują w ciągu dnia modyfikator –10 do testów spostrzegawczości 
[_ observation]. Jeśli eskapada ma miejsce w nocy, otoczenie jest tak mroczne, że wszystkie testy z użyciem 
wzroku obarczone są modyfikatorem –20 [_ _ _], a widzenie w ciemnościach pozwala go zniwelować do –5 
[_].

Ze względu na zmianę widoczności powinieneś monitować podróż BG przez las. Zaznacz, o której godzinie 
wyruszyli [początek toru poniżej to 6 rano]. Standardowo przejście takiego dystansu przez gęstwinę powinno 
im zająć mniej więcej 6 godzin [3 pola na wskaźniku]. Około godziny 20 w lesie robi się ciemno, niczym
w krypcie.

Użycie źródła światła (np. pochodni) pozwala anulować wszystkie modyfikatory, ale sprawia, że BG stają 
się widoczni już z dużej odległości (testy ukrywania się w nocy są niemożliwe, a w dzień obciążone zostają 
modyfikatorem –20 [+]). Ponadto dostrzeżenie czegokolwiek poza kręgiem światła jest trudniejsze o 20 
punktów [+].

Jeśli grasz na zasadach trzeciej edycji WFRP, wystarczy, że ułożysz Miernik Postępu (Progress Tracker), 
według wzoru podanego poniżej:

      |                ]]]]]]                  |              [[[[
E-1/6 G/8 G/10 G/12 G/14 G/16 G/18 E-2/20 R/22 R/24 R/2 R/4

Uwaga: każde miejsce na mierniku oznacza 2 godziny czasu gry, mamy więc 14 godzin dnia (6-20) i 10 nocy 
(20-6).
E-1: 1st event space – brzask (ok. 6 rano). Wszystkie testy od tej chwili wykonywane są jak za dnia (patrz 
wyżej).
G: green – zielone pola to godziny dzienne (stosuje się do nich modyfikator E-1).
E-2: 2nd event space – zmrok (ok. 20 wieczorem). Wszystkie testy od tej chwili wykonywane są jak w nocy 
(patrz wyżej).
R: red – czerwone pola to godziny nocne (stosuje się do nich modyfikator E-2).

Jeśli któryś z bohaterów to zadeklaruje, może spróbować odnaleźć ślady ludzi podróżujących tędy przed nimi. 
Oznacza to Wymagający test tropienia [+++ nature lore]. Powinien go wykonywać tylko jeden BG, pozostali 
mogą mu ewentualnie pomagać [dodając ), jeśli mają odpowiednie umiejętności].

N+20 [@&]: Natknąłeś się na wyraźne ślady, które odchodzą w bok od ścieżki. Z łatwością podejmujesz 
trop, tylko po to, by natknąć się na wściekłego dzika, który widząc cię, szarżuje! BG mogą stoczyć walkę                   
ze zwierzęciem, wspiąć się na drzewo lub spróbować uciec. Świnia jest nieustępliwa, ale ciężko raniona (lub 
wystraszona, np. hałasem, ogniem) ucieknie w las.
N-20 [@]: Nie potrafisz odnaleźć żadnych śladów.
S-20 [!]: Udaje ci się znaleźć ślady kilku osób, które poruszały się w tę samą stronę co wy. Nawet gdy 
momentami ścieżka zanika, jesteś w stanie dostrzec, którędy szli. BG w ten sposób są w stanie bez błądzenia 
dotrzeć do ruin w ciągu standardowych 6 godzin (idąc tym tropem, nie muszą wykonywać trzech testów 
tropienia [nature lore], które opisano poniżej).
S+20 [!!!,^]: Odnajdujesz mniej więcej tygodniowe ślady czterech osób wiodące w stronę, w którą 
idziecie. Tą samą drogą, ale w stronę przeciwną, biegnie jeszcze jeden, samotny, nieco świeższy trop. Znaczą 
go niewielkie ślady krwi. Pojedynczy ślad należy do rannego członka świty profesora. Jeśli BG ruszą jego 
tropem, trafią na skraj wioski, a dalej do stawu pełnego trupów. Spowoduje to stratę dwóch godzin i konieczność 
rozpoczęcia wędrówki od początku. Jeżeli herosi odkryli sekret Dunne, biorąc pod uwagę, iż test ten udał się 
szczególnie dobrze, możesz zasugerować im, iż odnalezione ślady powrotne zapewne prowadzą do stawu 
śmieci. Jeśli drużyna wybierze poczwórny ślad, dojdzie do celu w 6 godzin (gracze nie muszą wykonywać 
testów opisanych niżej).

Ścieżka momentami zanika i poruszanie się w jej obrębie może nie być zbyt łatwe. Należy wykonać trzy 
Przeciętne testy tropienia [++ nature lore] dla postaci o najwyższej wartości cechy w drużynie. Za każdą 
porażkę podróż przedłuża się o dwie godziny [znacznik przesuwa się o 1 pole w stronę zmroku]. Jeśli 
bohaterowie używają starożytnej (lub jakiejkolwiek innej) mapy okolicy, otrzymują dodatni modyfikator +10 
do testów [)].

Pozostałe wyniki (III ed.):
& – zaczyna padać deszcz, który co prawda nie powoduje znaczącego przemoczenia postaci, jednak sprawia, 
że ziemia staje się śliska, a niebo ciemne. Do wszystkich testów wykonywanych pod gołym niebem do końca 
dnia należy dodać _ (także dla BN). Jeżeli zostanie wyrzucony kolejny &, efekt przedłuża się na kolejny dzień.
^ – BG porusza się po ścieżce z dużą pewnością siebie – może wykonać jeden test nature lore mniej (jeśli 
był to trzeci test, należy skrócić całą podróż o 2 godziny cofając znacznik upływu czasu).

Nialh’fia

Miejsce wygląda dość zwyczajnie. Na pierwszy rzut oka nie widać ruin, tylko gęsty las. Pojedyncze kamienne 
bloki są pokryte grubą warstwą mchu i pochowane pomiędzy krzakami. Jak się wydaje, puszcza całkowicie 
zapanowała nad tym miejscem, kryjąc je w szczelnym zielonym kokonie dzikiej roślinności.

Jeśli bohaterowie szli tu śladami wcześniejszej 
ekipy, docierają do punktu B na mapie. Jeżeli nie 
podejmowali się tropienia (lub ich test zakończył 
się niepowodzeniem), kończą podróż w punkcie A.

Ruiny Nialh’fia zajmują bardzo duży 
obszar. Trudno opisać je całe, jednak na 
końcu scenariusza znajduje się orientacyjna 
mapka nr 1, na której zaznaczone są 
miejsca istotne dla przebiegu przygody.
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Niebezpieczeństwa na powierzchni

Możesz wykorzystać dowolną ich liczbę, w zależności czy twoi gracze lubią wyzwania i czy ty lubisz swoich 
graczy.

•	 Niepewny grunt – podczas poruszania się po ruinach należy zachować szczególną ostrożność,                    
bo można skręcić kostkę lub zrobić sobie poważniejszą krzywdę. Każda postać, która spróbuje biec 
(np. szarżować) w panujących tutaj warunkach, musi zdawać co rundę Łatwy test Zr [+ coordination] 
albo upadnie, zadając sobie obrażenia z S=0 [1 ranę].

•	 Zarośnięte koryto – pośród ruin jest jedno miejsce stanowiące wyjątkowe zagrożenie. To wyschnięte 
koryto małej rzeczki, która dawno temu przepływała przez Nialh’fia. Jest szczelnie przykryte różnego 
rodzaju roślinnością, więc bardzo łatwo w nie wpaść. Wybrany losowo bohater (można uznać,                   
że ten, który idzie przodem) musi wykonać Wymagający test spostrzegawczości (+10 za każdy poziom 
umiejętności: sztuka przetrwania, przeszukiwanie, oraz za zdolności wędrowiec, wykrywanie pułapek, 
–20 [_ _], jeśli porusza się biegiem) [+++ observation].

N+30: Bohater spada w kilkumetrową przepaść, ze względu na zaskoczenie nie jest w stanie niczego się 
chwycić i otrzymuje obrażenia równe ciosowi z S=2 (zbroja nie chroni przed obrażeniami od upadków) [patrz 
niżej*].
N-30: BG może wykonać przeciętny test Zr [++ coordination], aby złapać się jakiejś gałęzi i uniknąć spadnięcia 
w koryto wyschniętej rzeki (obrażenia z S=2) [patrz niżej*].
S: BG zauważa niebezpieczeństwo i może ominąć je bez szwanku (i ostrzec innych).

* Upadek w 3 ed.: Jeśli jeden z BG wpadnie w koryto, musi rzucić _ _. Za każdą % otrzymuje trafienie 
krytyczne, za każdy @ – zwykłą ranę. Jeśli na kostkach nie ma żadnego wyniku, postać wyszła z tego 
wszystkiego lekko poobijana – otrzymuje jedną zwykłą ranę.

Po wpadnięciu jednej z postaci w koryto rzeki BG, którzy idą ostrożnie [ich stance meter znajduje się na 
zielonych polach], nie muszą więcej rzucać podczas przechodzenia na drugą stronę rzeki. Ci, którzy 
nadal są nieuważni (albo ci, których okoliczności zmusiły np. do ucieczki), muszą wykonywać Łatwy test 
spostrzegawczości [+ observation], z takimi samymi modyfikatorami i konsekwencjami jak powyżej.

•	 Czochrun Miażdżacz – w okolicy grasuje wielki zwierzoczłek, który często napada intruzów. Ruiny     
to jego dom i zarazem teren łowiecki. Jest to groźny przeciwnik, dlatego zastanów się, czy bohaterowie 
będą dość silni, by mu podołać.

•	 Goblińscy łowcy – tak się składa, że zwierzoczłek nadepnął na odcisk jednemu z okolicznych 
plemion goblinów, Mocnym Kłykciom. Już od dawna chcieli oni zająć ruiny jako swoją siedzibę, ale 
ciągle coś przeszkadzało im w tym zamiarze. Wcześniej byli to poszukiwacze skarbów, a teraz, gdy 
zapanował względny spokój – Czochrun. Wódz zielonoskórych postanowił wysłać oddział najlepszych 
samobójców i zgładzić zwierzoczłeka, nie bacząc na liczbę ofiar. Spotkanie z nimi może nastąpić 
przed walką z Czochrunem, po niej, w jej trakcie, albo zamiast niej. BG mogą się też natknąć na bandę, 
gdy ta właśnie rzuca się na zwierzoczłeka.

•	 Skaveny – w pobliżu czai się też banda skavenów, którzy szukają artefaktu przodków. Początkowo było 
ich więcej, ale wskutek ciężkich przepraw i starcia z towarzyszami profesora ich liczba została znacznie 
zredukowana. Szczuroludzie chcą uzyskać z całej sytuacji jak największe korzyści. Najważniejsze jest 
dla nich, by dostali się do krypty, gdzie ukryty jest artefakt. Niestety, nie są w stanie zrealizować swoich 
planów, dopóki drugi brzeg ruin będzie okupowany przez Czochruna lub gobliny. Wódz skavenów, 
Ssarkast, głowi się nad rozwiązaniem sytuacji i chętnie użyje BG do własnych celów…

•	 Monstra wszelkie – ruiny to doskonała kryjówka dla wszelkiej maści potworów. Czają się one w ciągu 
dnia pośród ukrytych zakamarków, by nocą ruszać na łowy. Zwykle trafiają im się tylko zwierzęta lub 
gobliny, dlatego z pewnością nie pogardzą świeżym, chrupiącym poszukiwaczem przygód…

•	 Inne niebezpieczeństwa – zamiast podanych wyżej bestii bohaterów może zaatakować np. niedźwiedź, 
który mieszka wśród ruin. Mogą też natknąć się na bandę banitów albo po prostu zostać przysypani 
przez gruzowisko. Pamiętaj jednak – co za dużo to niezdrowo.

Nialh’fia – miejsca na mapie

1. Pułapki

Pułapki skavenów otaczają dość szczelnie obozowisko tych przerośniętych gryzoni. Jeśli BG będą do niego 
podchodzić od strony innej niż zachodnia, prawdopodobnie na jakieś się natkną. Aby określić typ pułapki oraz 
szansę jej wykrycia, rzuć k100 [) _]. Losowanie powtórz trzykrotnie.

Rzut k100 [) _] Nazwa Szansa wykrycia Konsekwencje
01-40 [Nic] Nic – –
41-55 [!,$] Dzwonki +20 [+] Hałas
56-65 [! %] Dół 0 [++] Hałas, obrażenia z S=1 (bez zbroi) 

[upadek _ – patrz wyżej]
66-70 [$ %] Lina 0 [++] Hałas, dezorientacja [+1 do stresu 

i zmęczenia, overwhelmed na czas 
zawieszenia]

71-80 [! @] Wilczy dół 0 [++] Hałas, obrażenia z S=3 (częściowa 
redukcja zbroi) [upadek _ _ _]

81-90 [$ @] Kłoda +10 [+] Hałas, obrażenia z S=5 (możliwy 
unik) [++ coordination – w przypadku 
porażki cios za 12 obrażeń]

91-00 [%,@] Mina -10 [+++] Hałas, specjalne

Zachowanie ostrożności pozwala BG dodać +10 [)] do testu spostrzegawczości, który wymagany jest 
do odkrycia pułapki. Modyfikator powiększa się o +10 [)] za każdą pułapkę aktywowaną przez herosów 
(maksymalnie może wynieść +30 [) ) )]. 
Dzwonki – zawieszone na drzewach lub rozpięte pod nogami linie, hałaśliwe przedmioty, kawałki żelaza, 
kości itp.
Dół – przykryty gałęziami, dość płytki dół. Wpadający otrzymuje pojedynczy cios z S=1. Od obrażeń nie 
odlicza się wartości zbroi, ale Wt jak najbardziej.
Lina – ułożona wśród listowia pętla, która ma na celu pochwycić ofiarę i zawiesić ją nad ziemią, głową w dół.
Wilczy dół – jak zwykły dół powyżej, ale wypełniony ostrymi przedmiotami, potłuczonym szkłem itp. Ofiara 
otrzymuje trafienie z S=3. Jeśli ma jakikolwiek pancerz, obrażenia zostają zmniejszone tylko o 1, niezależnie 
ile Punktów Zbroi ma na sobie.
Kłoda – linka przepięta pod nogami spuszcza z drzewa kłodę (ew. przewraca ją na bohaterów). Postać może 
wykonać unik [++ coordination], a jeśli będzie on nieudany, otrzymuje cios z S=5 (zbroja chroni ją w normalny 
sposób) [jeśli BG zostanie trafiony, otrzymuje cios z Siłą 12 – może od niego normalnie odliczyć Toughness 
i Soak].
Mina – ten paskudny wynalazek nie jest na szczęście doskonały. Gdy ktoś wejdzie na minę, należy wykonać 
rzut k10 [_]. 1-5 [puste pole]: mina kliknęła tylko, ale nie zadziałała [+1 do stresu]. 6-8 [@]: mina wybucha, 
zadając BG obrażenia z S=3 (zbroja nie chroni) [pojedynczy cios z właściwością piercing-1 i łączną siłą 10,  
do tego 1 żeton zmęczenia i stresu]. 9-10 [%]: potężna eksplozja – ofiara otrzymuje obrażenia z S=5 (nie liczy 
się zbroi), a wszyscy wokół zostają trafieni ciosem z S=3 (ich zbroja już chroni) [cios piercing-1 z całkowitą 
siłą 14, do tego 1 żeton zmęczenia i stresu; oprócz tego wszyscy dookoła otrzymują punkt obrażeń i punkt 
stresu].
Uruchomienie dowolnej z pułapek wywoła hałas, który ostrzeże skaveny, że ktoś się zbliża.

2. Kryjówka skavenów

Szczuroludzie wybrali na swoją kryjówkę stary, zapadnięty budynek, pełen mrocznych zakamarków. Zdołali 
go połączyć siecią prowizorycznych tuneli (prowadzących między zawaliskami – nie pod ziemią) z innymi 
partiami ruin, dzięki czemu mogą się bardzo sprawnie przemieszczać w ich obrębie. Skavenów razem                    
z wodzem Ssarkastem jest osiem, a dwa z nich są ciężko ranne. Towarzyszy im spacz-szukacz, ślepy niziołczy 
niewolnik, przeszkolony do szukania spaczenia. Bardzo prawdopodobne, że w obozie trzymają także jednego 
z towarzyszy profesora – najemniczkę Connie Daupt. Jej stan zdrowia zależy od tego, w którym dniu BG 
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trafią do tegoż obozu (patrz dalej).

Jeśli BG uruchomią jakąś pułapkę (lub w inny sposób zaniedbają wymogi ostrożności, np. pokrzykując 
na siebie w ruinach), skaveny niemal na pewno będą wiedzieć o ich obecności. Spróbują przygotować się 
do konfrontacji, ukrywając się w zakamarkach ruin i czekając na rozwój wydarzeń. Istnieje jednak szansa, 
szczególnie w nocy, że BG zdołają podejść szczuroludzi. Należy wykonać przeciwstawny test skradania się 
(stealth) przeciw spostrzegawczości (observation) skaveńskiego strażnika (standardowy osobnik – zobacz 
współczynniki na końcu). Jeśli BG nie zadeklarują, że się skradają, odejmij od ich szans –20 [dodaj +].

Istotne jest, że skaveny raczej będą chciały uniknąć potyczki z bohaterami, a jeśli nawet ją podejmą, użyją 
taktyki walki podjazdowej, z przewagą broni dystansowej. Nie chcą wykrwawić się jeszcze bardziej – jeśli 
tylko padnie jeden lub dwaj z nich, Ssarkast zarządzi taktyczny odwrót (sam, jeśli tylko może, unika walki 
jak ognia).

Jeśli BG dotrą do obozu szczuroludzi, gdy tamci się schowają (lub uciekną), wykonaj Przeciętny test 
przeszukiwania [++ observation] dla bohatera o najwyższej wartości cechy. Tropienie zwiększa szansę              
w teście o +10 za poziom umiejętności [nature lore )].

N+30 [@&]: Wygląda na to, że jacyś ludzie rozbili tu obóz. Wyraźnie widać ognisko i pojedyncze elementy 
ekwipunku: sprzączkę od paska, kawałek sznurka itp. Niewątpliwie jednak nie było tutaj nikogo od dłuższego 
czasu. Jeśli skaveny zdecydują się na atak, BG będą musieli wykonać udany Trudny test spostrzegawczości 
[+++ intuition], by uniknąć zaskoczenia.
N-30 [@]: Najwyraźniej ktoś ostatnio rozbił tu obozowisko, ale trudno coś więcej o nim powiedzieć. Uniknięcie 
ewentualnej zasadzki wymaga udanego Przeciętnego testu spostrzegawczości [++ intuition].
S-20 [!]: Dostrzegasz sporą liczbę śladów podobnych do ludzkich. To miejsce jest obozowiskiem większej 
grupy humanoidów, których jest prawdopodobnie tuzin, może mniej. Sądząc po walających się wszędzie 
odchodach, można wyciągnąć wniosek, że raczej nie byli to ludzie. Prawdopodobnie przebywali tu całkiem 
niedawno, jednak nie jesteś w stanie dokładnie określić kiedy. Jeśli skaveny będą chciały zaatakować, BG 
będą mieli sporą szansę na spostrzeżenie zasadzki – muszą zdać Łatwy test spostrzegawczości [+ intuition].
S+20 [!!!,^]: To obozowisko jest brudne i cuchnące. Zamieszkuje je prawdopodobnie 8-10 humanoidalnych 
osobników, ale z pewnością nie są to ludzie. Odchody i brudne fetysze (kawałki dziwnych kamieni, rzemyków, 
kości, opiłków metalu) walają się wszędzie, gdzieniegdzie widać też niewielkie ślady krwi. W powietrzu 
unosi się nieprzyjemny, drażniący zapach piżma. Wygląda na to, że ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu, 
lecz  z pewnością nie odszedł daleko. BG prawdopodobnie będą się mieć na baczności, dlatego do wykrycia 
zasadzki wystarczy im Bardzo Łatwy test spostrzegawczości [zero + intuition].

Connie Daupt – dziewczyna została pochwycona przez szczuroludzi podczas walki w ich obozowisku 
(patrz „co faktycznie miało tu miejsce” w punkcie 4 poniżej). Ssarkast wyładował na niej frustrację związaną                
z niezbyt udanym atakiem, jednocześnie próbując wyciągnąć z niej tyle informacji, ile tylko się dało. Kobieta 
po walce potrzebowała pilnej pomocy medycznej, a w skaveńskim więzieniu jej stan znacznie się pogorszył. 
Jeśli BG ją znajdą, w najlepszym przypadku będzie na skraju szaleństwa i śmierci. Bardzo prawdopodobne 
jednak, że już nie żyje (Connie umiera, kiedy zaświta jedenasty dzień od czasu, gdy BG podejmują się sprawy 
[pole E-3, patrz wskaźnik na stronie 12]). Jeśli bohaterowie odnajdą ją wcześniej, jej stan jest krytyczny, jeśli 
nastąpi to w dniach 9-10, lub ciężki, jeśli uda im się to wcześniej.

Stan ciężki – Żw najemniczki wynosi 1 – można pomóc dziewczynie za pomocą udanego Przeciętnego testu 
leczenia [++ first aid] lub poprzez podanie jej mikstury leczniczej. W takim przypadku kobieta odzyska            
5 punktów Żw i będzie zdolna do samodzielnego poruszania się, a nawet ewentualnej walki. W przypadku 
porażki w teście, aby utrzymać najemniczkę przy życiu, wystarczy prowizorycznie opatrzyć jej rany, napoić 
ją oraz dać jeść. Nie będzie w stanie poruszać się samodzielnie ani walczyć, ale przeżyje, jeśli BG wezmą ją 
ze sobą i ochronią przed niebezpieczeństwami.
Stan krytyczny – Żw kobiety wynosi 0 – jeśli ktoś skutecznie jej nie opatrzy za pomocą Wymagającego 
testu leczenia [+++ first aid], najemniczka umrze w ciągu kilku godzin. Nakarmienie jej i napojenie pozwoli 

wysłuchać kilku ostatnich słów. Jeśli test leczenia będzie udany, stan Connie poprawi się na ciężki (patrz 
wyżej). W kolejnych dniach dziewczyna może zdrowieć dalej, jeśli nadal będzie otaczana troską i opieką 
medyczną.

Kobieta nosi na sobie ślady ciężkich tortur, jest półnaga, a jej rany są natarte cuchnącą, żrącą maścią. Jej twarz 
jest obita, a jedna z powiek straszliwie nabrzmiała (jeśli zostanie odnaleziona w stanie krytycznym, oka nie da 
się już uratować). Została związana brudnymi szmatami, a skóra na żebrach nosi ślady paskudnych, małych 
zębów.

Connie ma bardzo silne poczucie obowiązku. Jeśli tylko zorientuje się, że BG są ludźmi (z czym może mieć 
początkowo poważny problem – należy wykonać Prosty test przekonywania [+ charm], by ją uspokoić, lub 
test Przeciętny [++], jeśli jest ranna krytycznie), zacznie do nich mówić:
– Gdzie szczury?! Potwory! Gdzie się schowały? Niech spadnie na nich przekleństwo!
– Nie mogłam nic zrobić – zbyt ich wiele, z ciemności… kamienie i ostrza. Mój miecz ich nie sięgał, zbyt ich 
wiele…
– Profesor… uciekł… chroniłam go, do końca. I dopadły mnie, nie jego.
– Oni… chcieli wiedzieć. Chcieli znać wszystkie moje tajemnice…
– Sekrety, mówiłam im wszystko, ale oni nie chcieli słuchać, tylko kłuć i gryźć… palić moją skórę!
– Obóz w ciemności, a z ciemności oni… Uratowałam go, uciekł, sam. Krzyczałam, by się nie oglądał…            
a potem krzyczałam z bólu.

Jeśli bohaterowie nie zdołają jej pomóc:
– Odnajdźcie dziadka. Mnie już nie pomożecie… On robił coś ważnego. Nie pozwólcie mi umrzeć na próżno.
– Myrmidio, bogini, pozwól mi umrzeć z honorem, wśród ludzi. Wśród braci mieczowych. Tu… Teraz… Morr…
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Spacz-szukacz - niziołek nazywał się niegdyś Jokki Huppot, jednak było to tak dawno temu, że prawie tego nie 
pamięta. Wyparł wspomnienia o całym swoim wcześniejszym życiu, wraz z tymi o bólu, cierpieniu i poczuciu 
straty. Teraz jest tylko małym, obłąkanym, przestraszonym zwierzęciem na służbie szczuropodobnych istot. 
Ich narzędziem.

Naturalna, całkowita odporność na spaczeń, jaką posiadają niziołki, żywo zainteresowała klan Moulder. 
Jego wysłannicy pochwycili niegdyś grupę tych beztroskich istot i przez serię straszliwych eksperymentów 
usiłowali dociec przyczyny takiego stanu rzeczy oraz wykorzystać go do własnych celów. Nieszczęsny Jokki 
jest ich szczytowym osiągnięciem. Okazało się, że pozbawienie niziołka większości zmysłów w połączeniu 
z serią nieprzyjemnych operacji może dać wspaniałe efekty. Powonienie biedaka zostało tak wyczulone na 
spaczeń, że jest on w stanie wyczuć jego źródło nawet na kilka kilometrów, dzięki czemu sługa klanbraci staje 
się czymś, co można porównać ze specjalnie przeszkoloną świnią, której zadaniem jest znajdowanie trufli. 
Tyle że skaveni od grzybów wolą spaczeń.

Jokki wygląda strasznie: nie ma oczu, a przez jego prawy oczodół przełożono ciężkie, zardzewiałe, żelazne 
koło, do którego przypięty jest łańcuch trzymany przez jego obecnego pana – Ssarkasta. Niziołek w okolicach 
żołądka ma wszyty kawałek spaczenia, który doprowadził do przemiany jego smaku i powonienia, ale nie 
spowodował żadnych innych mutacji. To potworne okaleczenie sprawia, że jest doskonałym wykrywaczem 
spaczenia.

To właśnie spacz-szukacz doprowadził tutaj skavenów. Wywęszył ukryte pośród gruzowisk spacz-przejście. 
Wie, że aby znaleźć źródło spaczenia, należy udać się w głąb ruin. Jego pan, Ssarkast, zwleka jednak, gdyż 
wie, że jego podopieczni nie mają zbyt dużych szans w walce z Czochrunem.

Niziołek ma szczątkową świadomość, wie jednak, że nie chce umierać. Będzie się kajał przed BG, prosząc      
o łaskę. Jeśli go oszczędzą, może im pomóc odnaleźć kryptę, a także odkryć jedną z jej zagadek.

Rola wyżej wymienionych BN – podczas podróży przez ruiny BG mogą słyszeć pojedyncze kobiece wrzaski 
albo opętańczy chichot. Monituj czas i miejsce, w którym są bohaterowie, aby odpowiednio opisywać im te 
zjawiska. Ponadto opisane powyżej postacie mogą mieć spore znaczenie podczas ewentualnej konfrontacji 
bohaterów graczy ze skavenami. Connie lub Jokki mogą np. nagłym wrzaskiem zniweczyć próbę zasadzki 
szczuroludzi. Podczas badania obozu zaś BG mogą natknąć się na ciało najemniczki (od jedenastego dnia), 
ewentualnie kryjący się w pośpiechu klanbracia (jeśli za późno dostrzegą niebezpieczeństwo) mogą nie zdążyć 
jej schować i zostawić półżywą w odkrytym przez drużynę obozie.

3. Pierwsze obozowisko

Jeśli bohaterowie idą tropem drużyny profesora, ślady kończą się właśnie w tym miejscu. W starym, 
zarośniętym rumowisku widać pozostałości ogniska i wygnieciony mech w miejscach, gdzie spędzało 
noc kilka osób. Osoba, która odpowiada w drużynie za tropienie, może wykonać Przeciętny test tropienia
[++ nature lore], by dalej podjąć trop. Jeśli zakończy się on niepowodzeniem, okazuje się, że niesprzyjające 
warunki pogodowe zatarły wszelkie ślady i drużyna musi ruszać dalej na chybił trafił. Postacie mogą wybrać 
kierunek marszu według stron świata. Aby określić, gdzie jest północ, muszą pomyślnie przejść Łatwy test 
tropienia [+ nature lore]. W przypadku porażki skieruj ich w losową stronę (lub wybierz niewłaściwą, jeśli 
test wyszedł wyjątkowo źle [&]).

Drużyna profesora była tutaj czwartego dnia [na ostatnim zielonym polu przy mierniku upływu dni].

4. Drugie obozowisko

Przejście po śladach między pierwszym a drugim obozowiskiem zajmuje około dziesięciu godzin. Jeśli 
prowadzący BG wykonał wyjątkowo udany test tropienia (patrz wyżej), czas ten może się skrócić o jedną 
godzinę za każdy poziom sukcesu ponad 10 punktów [każdy ! więcej niż 1], do minimum 6. Pamiętaj, aby 

śledzić aktualną porę dnia oraz dzień wyprawy.

Drużyna profesora była tutaj szóstego dnia [jest to dzień oznaczony na mierniku upływu dni jako E-2].

Ten obóz znacząco różni się od poprzedniego. Już na pierwszy rzut oka widać panujący chaos: porozrzucane 
rzeczy i nadpalony w ognisku koc sugerują, że miała tu miejsce gwałtowna potyczka. Jeśli ktoś o odpowiednich 
umiejętnościach zbada teren za pomocą Przeciętnego testu tropienia [++ nature lore], może stwierdzić, co 
następuje:

N+20 [@]: Z pewnością miała tu miejsce jakaś krwawa walka. W obozie widać wiele śladów, jednak trudno 
określić, w którą stronę się rozchodzą. Nie widać żadnych ciał ani przydatnych przedmiotów. Nic, co mogłoby 
stanowić jakąkolwiek wartość.
N-20 [0]: Najwyraźniej miała tu miejsce krótka i gwałtowna walka. Prawdopodobnie nie było trupów, a jeśli 
nawet, to zostały stąd zabrane wraz z ekwipunkiem. Ślady rozchodzą się w kilka stron, jednak ich śledzenie 
w tak trudnych warunkach wydaje się niemożliwe.
S-10 [!]: Ktoś najwyraźniej zaskoczył obozujących tu ludzi pod osłoną nocy, gdy spali. Na miejscu widać 
niewiele śladów krwi, można za to znaleźć sporo tropów prowadzących na zewnątrz obozowiska. Zgadujesz, 
że obrońcy – sądząc po jakości nadpalonego koca, prawdopodobnie ludzie – uciekli stąd w rozsypce. Możesz 
podjąć trop jednego z nich, ślady rozchodzą się bowiem na wszystkie strony świata.
S-20 [!!]: Ludzie, którzy tu obozowali, musieli zostać zaatakowani w nocy, z zaskoczenia. Wartownik 
zdołał ostrzec pozostałych, bo po krótkiej walce rozpierzchli się na wszystkie strony. W niektórych miejscach 
odnajdujesz dziwne kępki brudnej sierści, podobnej do psiej. Cokolwiek zaatakowało poszukiwaczy, którzy 
byli tu przed wami, miało na usługach dzikie zwierzęta – jeśli napastnikami nie były bestie we własnej potwornej 
istocie. Możesz podjąć trop prowadzący w dowolną stronę, przy czym dwa z tropów są lekko znaczone krwią. 
Dwa pozostałe są mniej czytelne, ale to raczej nie problem dla kogoś z twoim doświadczeniem.
S+20 [!!!,^]: Obozowało tu czworo ludzi. W nocy musiała na nich zostać zastawiona nieudolna zasadzka. 
Przeciwnicy zaatakowali za pomocą zwyczajnych kamieni, których mnóstwo wala się w okolicy. Sugeruje 
to, że raczej nie należeli do jakiejś szczególnie rozwiniętej rasy. Mieli niewątpliwie przewagę liczebną, ale 
obozowicze zachowali na tyle czujności i zdrowego rozsądku, że zdołali rozbiec się na wszystkie strony. 
Poszczególne tropy sporo mówią. Pierwszy z nich, lekko nakrapiany krwią, prowadzi mniej więcej w stronę, 
z której przyszliście. Drugi byłby niewidoczny, gdyby nie spory, wojskowy but, najwyraźniej zgubiony               
w pośpiechu, w jednej z wąskich szczelin pośród ruin. Trzeci ślad początkowo jest podwójny, jednak kilka 
metrów dalej rozdzielają go dwie krwawe plamy – z tego miejsca widać niemal niezauważalne odbicia lekkich 
butów zmierzające w jedną stronę i ślady ciągnięcia, które kierują się w stronę przeciwną.

Co faktycznie miało tu miejsce:
Profesor, wraz z obstawą, spędził w tym miejscu drugą noc w Nialh’fia. W ciemności, podczas warty Connie, 
ludzie zostali zaatakowani przez oddział skavenów. Ich celem było pojmanie poszukiwaczy. Strażniczka 
zauważyła skradających się szczuroludzi i zdołała ostrzec pozostałych. Skaveny obrzuciły ich kamieniami          
z proc i zbyt późno ruszyły do walki wręcz, przez co dwóch ochroniarzy zdołało uciec. Connie i profesor zdołali 
się przebić przez pierwszą linię wrogów. Chcąc zapobiec pościgowi, kobieta nakazała Erhartowi uciekać,         
a sama podjęła nierówną walkę ze szczuroludźmi. Zraniła dwóch z nich i kupiła profesorowi czas, ale została 
ogłuszona i pochwycona, a następnie zawleczona do skaveńskiego obozu. Mimo to zasadzka Ssarkasta nie 
należała do udanych – co prawda rozbił wrogów, ale zdołał zniewolić tylko jednego z nich.

5. Gobliński przyczółek

W tym miejscu gobliny urządziły swoją bazę wypadową. Mają zamiar zaatakować Czochruna, gdy tylko 
zbiorą się na odwagę. Póki co obserwują okolicę z ruin wieży, która niegdyś stanowiła ozdobną część 
miejskich murów. Jest to jeden z najwyższych punktów w Nialh’fia i zielonoskórzy mają stąd wspaniały 
widok na okolicę. Są już bliscy podjęcia ostatecznej decyzji, zebrali już nawet porcję doprowadzających do 
furii grzybków podjudków. Coś jednak wciąż im przeszkadza, nowi intruzi pojawiają się w zasięgu wzroku, 
co powoduje u goblinów falowe ustępowanie odwagi. Na pewno zaatakują. Tylko jeszcze nie teraz.
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Prawdopodobnie BG nie zawitają tutaj przypadkiem, gdyż wieża znajduje się mocno na uboczu. W międzyczasie 
jednak opisz im ją mimochodem, jako strzelisty punkt na płaskim gruzowisku. Być może ktoś wpadnie na 
pomysł, aby rozejrzeć się stamtąd po okolicy.

Goblinów jest tuzin. Jest to specjalny, elitarny oddział samobójczy, który podejmuje się najniebezpieczniejszych 
misji dla swojego wodza. Jak można się domyślić, rotacja pośród przedstawicieli tej szlachetnej profesji jest 
nadzwyczaj duża. Nigdy nie wycofują się z raz powziętej misji, chyba że uciekną. Dowodzi nimi Kherlak 
Wontły, geniusz goblińskiej strategii i mistrz grzybówki. Potrafi czynić cuda – zna recepturę wywaru, który 
sprawia, że jego kompanom chce się walczyć. Sam nigdy go nie pije i dlatego jest jedynym stałym członkiem 
swojego oddziału.

Gobliny pochodzą z plemienia Mocnych Kłykci. Są one znane (i wyśmiewane) ze względu na to, że nie 
uznają żadnej broni ręcznej i ćwiczą jedynie walkę za pomocą własnych dłoni, obklejonych ewentualnie korą 
lub innymi utwardzaczami. Hołdujące tej pradawnej tradycji plemię zostało niemal wytracone w potyczkach 
z mniej honorowymi, uzbrojonymi goblinami i stąd zajęcie ruin to dla niego sprawa życia lub śmierci – po 
prostu nie mają gdzie żyć.

Kherlak, nie widząc innego wyjścia, może uznać bohaterów za zbawców dla niego i jego sprawy. Goblin zna 
kilkadziesiąt słów w reikspielu i będzie się usiłował rozmówić z ludźmi, aby pomogli mu w jego zadaniu.       
W zależności od tego jakie wrażenie zrobią na początku rozmowy, może podjąć różne decyzje.

Wódz samobójców zadba o odpowiednią oprawę spotkania: gobliny (na drżących nogach) otoczą bohaterów 
w jakimś miejscu, gdzie będą miały przewagę wysokości. Sam stanie w punkcie, gdzie nie będzie go widać,   
i zacznie od uspokajającego, skrzekliwego:

– Morda ludzka! Słuchaćta!

Propozycja, jaką poda Kherlak, jest zależna od kilku okoliczności.

Warunek: Propozycja: Zaznacz:
BG są cali i zdrowi (mniej niż 5 obrażeń łącznie u wszystkich członków 
drużyny). Perswazja
Łączna Siła [St] BG jest większa od 10. Perswazja
BG wyciągają broń. Perswazja
Wśród BG jest elf. Perswazja
BG pokonali już Czochruna lub skaveny. Perswazja
Najwyżej jeden BG ma widoczne elementy zbroi innej niż skórzana. Oszustwo
BG są lekko ranni (więcej niż połowa Żw w drużynie). Oszustwo
BG się poddają. Oszustwo
Wśród BG jest krasnolud. Oszustwo
BG nie mają broni dystansowej. Oszustwo
BG atakują gobliny. Walka
Czarodziej-BG rzuca zaklęcie (jakiekolwiek). Walka
BG są ciężko ranni (mniej niż połowa Żw w drużynie). Walka
BG pokonali już Czochruna i skaveny. Walka
BG mówią do Kherlaka zawiłym i niezrozumiałym językiem (goblin nienawidzi 
przymiotników!). Walka

Kherlak podejmie to działanie, na którym będzie najwięcej zaznaczeń. Jeśli dwie grupy działań będą miały 
ich tyle samo, wybierz to, które stoi wyżej w tabelce (np. po trzy zaznaczenia w oszustwie i perswazji skłonią 
goblina do perswazji).

Perswazja:
– Przesta sieercić, suchać gadka! Dla wy ustalanie mam. Mnie korzysta i wy dobrze. Jest takie coś, co wy mi 
zabić. Ja was puścić i waszych wskazać. Przyplut w łapa?
– Że co?
– Gupie wy? Zabijtać muście mi kogo, to wam dam tych szukanych was.

– Hę?
– Przestańta siem żeźnić, bo was zabijem.

Oferta Kherlaka polega na tym, że BG muszą pójść do Czochruna (lub skavenów, jeśli z nim już się rozprawili) 
i zabić go. Gdy spełnią swoją misję, muszą wykonać Przeciętny test przekonywania [++ charm] lub Łatwy 
test zastraszania [+ intimidation], aby uzyskać od goblina obiecaną nagrodę (zielonoskórzy zaczają się                 
„w odwodach”, w okolicy). Gdy do tego dojdzie, Kherlak niechętnie wskaże im drogę do miejsca, gdzie leży 
profesor. Powie:

– Miałem poźreć go se, ale jak tak, to se go weźta. Na zdrowie.

Oszustwo:
– Mam wam dobre targi. Ja chcieć żyć dobrze z siłowymi ludziami – dać wam co chcecie. Wiem dziejeden 
waszy byci.
– Że co?
– Ja patrzam co i gdzie. Wiem waszych dzieleżom. Żywe. Za mnom, chyżo!
– Hę?
– By was skrenćło. Co jes, diask!

W tym przypadku goblin nie jest do końca szczery w stosunku do BG. Poprowadzi ich w okolice kryjówki 
Czochruna lub skavenów (ewentualnie pajęczycy) i powie, że to właśnie tam znajdą swoich towarzyszy (w jego 
mniemaniu tym dla postaci są członkowie poprzedniej wyprawy). Następnie czmychnie, czekając na rozwój 
wydarzeń (wywołując wcześniej wrzaskiem przeciwnika). Potem zielonoskórzy będą unikać bohaterów, 
czekając aż odejdą z ruin, by móc je przejąć.

Walka:
– A tam, szkoda gadać. Zdychcie.
– Że co?
– No co gałujecie, zdychnijcie i juże.
– Hę?
– Gupoki.

Wódz Mocnych Kłykciów zaatakuje bohaterów, chyba, że zdołają sobie kupić jego łaskę błyskawiczną 
perswazją (Trudny test przekonywania [+++ charm]) lub celną groźbą (Przeciętny test zastraszania                      
[++ intimidation]). W takim przypadku przejdź do opcji „oszustwo” powyżej.

Jeśli BG nie przystaną na jakąkolwiek ofertę, Kherlak, jako geniusz strategii, podejmie szybką decyzję. 
Rozkaże wypicie bukłaka grzybówki swoim towarzyszom (swoją porcję wylewając za siebie) i nakaże całej 
jedenastce zaszarżować na drużynę. Podwładni Kherlaka uczynią to z dzikim wrzaskiem i pianą na ustach. On 
zaś, nie tracąc czasu, wróci do swoich, zdać raport ze strat.

6. Kryjówka Rigona

Ślady prowadzące do tego miejsca z czasem stają się coraz bardziej widoczne. Wprawny tropiciel (posiadacz 
umiejętności tropienie [nature lore]) jest w stanie stwierdzić, że człowiek idący w tę stronę prawdopodobnie 
kulał i nie miał buta. Po jakichś dwu kilometrach ślady kończą się w niewielkim kamiennym budynku 
zwieńczonym kopułą. BG przeszukujący to miejsce muszą wykonać Łatwy test Siły Woli [Terror 1], albo 
zwymiotują, a w przypadku porażki o więcej niż 30 otrzymają 1 Punkt Obłędu. Potem mogą przystąpić do 
przeszukania pomieszczenia, co wymaga wykonania Przeciętnego testu przeszukiwania [++ observation].

N+30 [@&]: Od przebywania w tym miejscu kręci ci się w głowie. Wszędzie widzisz krew, która spływa po 
kamieniach w ilości, jakiej nigdy byś się nie spodziewał zobaczyć. Metaliczny zapach unosi się w powietrzu 
jak ciężki całun śmierci. Twoje ręce mimowolnie drżą na samą myśl o tym, co musiało się tu stać. Bohater 
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otrzymuje –10 do testów strachu wobec Czochruna [1 żeton stresu i _ do rzutów na WP, gdy spotka Czochruna 
– ten efekt można połączyć z udanym testem, jeśli jednocześnie gracz wyrzuci &].
N-30 [@]: Rzeź, której tu dokonano, z pewnością nie była dziełem człowieka. Krwawa plama i fragmenty 
ciała walające się wokół mówią o tym aż nazbyt dobitnie.
S-10 [!]: Człowiek, którego szczątki walają się w tym miejscu, musiał umrzeć w straszny sposób. Zaatakowało 
go coś dużego i silnego. Ilość krwi sugeruje, że zanim wyzionął ducha, długo i obficie krwawił.
S-20 [!!]: Szczątki walające się wokół z pewnością należały do człowieka. Odnajdujesz hełm, ku swojemu 
obrzydzeniu stwierdzając, że zawiera posklejane włosami fragmenty mózgu przylegające do jego wnętrza. 
Rozbryzgana wszędzie krew świadczy o bolesnym, acz zapewne krótkim konaniu. Rozbity głaz i miecz 
złamany niczym zapałka wskazują na siłę ciosów pogromcy nieszczęśnika.
S+20 [!!!,^]: Fragmenty zakrwawionego ekwipunku walają się wszędzie w tym pomieszczeniu, zdołałeś 
odnaleźć: strzaskany hełm, złamany miecz i kilka jeszcze bardziej makabrycznych przedmiotów. Jeden               
z nich to palec (ze srebrnym pierścieniem), który wygląda na nadgryziony i przeżuty, drugi to złamana wpół 
drewniana noga, całkiem nawilgła od krwi. Wygląda na to, że potężny potwór, który zabił ukrywającego się 
tu człowieka, musiał zacząć go pożerać, w czasie gdy tamten jeszcze żył. Stwór musiał być wielki i silny,              
a sądząc po strzaskanych głazach wokół, walczył jakąś potężną bronią miażdżącą. Pierścień jest wart 2 zk          
[4 sz], na jego wnętrzu wygrawerowano inicjały: R.T.

Miała tu miejsce przykra sytuacja – jeden z najemników profesora, Rigo Topf, który uciekł ze skaveńskiej 
zasadzki (gubiąc buta i boleśnie obcierając stopę), zatrzymał się w tym miejscu, aby odpocząć. Niestety, 
zwąchał go Czochrun Miażdżacz, wielki zwierzoczłek grasujący w okolicy. Nie mając drogi ucieczki, Rigo 
stoczył z nim nierówną walkę, ale szybko został powalony, a następnie stwór żywcem pożarł jego nogi 
(najemnik miał drewnianą protezę jednej z nich, poniżej kolana) i jedną z rąk. Oczywiście biedak tego nie 
przeżył. Potem Czochrun uznał, że weźmie to, co zostało z ciała najemnika, i zaniesie do swojego leża.

Nawet ktoś, kto nie umie tropić, z łatwością odnajdzie krwawe ślady oddalające się od tego miejsca. Prowadzą 
one w bok od dotychczasowej trasy uciekającego najemnika. Stanowi je krwawa smuga, w której można 
czasem odróżnić ślady podobne do wielkich kopyt.

Ślady mają taki kształt, gdyż Czochrun, zaspokoiwszy pierwszy głód, chwycił beznogi korpus Rigona                    
i pociągnął go za sobą, za rękę. Idąc za tym makabrycznym szlakiem, bohaterowie w ciągu mniej więcej 
3 godzin (2, jeśli jeden z nich potrafi tropić [posiada wykupioną umiejętność nature lore]) trafią do lokacji 
numer 7.

7. Jama Czochruna

Od jamy na kilkanaście metrów bije smród zgnilizny. Mimo podejście Czochruna z zaskoczenia może być 
trudnym zadaniem, ponieważ ma on bardzo wyczulony węch i zwierzęce zmysły. Kiedy BG będą w okolicy, 
rzuć kością [)]. 1-5 [puste pole]: drużyna podchodzi od zawietrznej – zwierzoczłek z pewnością ich zwącha 
i będzie gotowy na konfrontację. 6-7 [$]: bohaterowie idą bokiem do wiatru, Czochrun wyczuje ich, ale 
dopiero wtedy, gdy będą już w bezpośredniej bliskości jego leża, nie będzie mógł więc się na nich zasadzić na 
zewnątrz jamy, spróbuje za to tej sztuki w jej wnętrzu. 8-10 [!]: BG idą twarzą do wiatru – potwór nie zdoła 
ich zwąchać i mają szansę go zaskoczyć.

Zależnie od okoliczności (jakie środki ostrożności zachowuje drużyna, czy Czochrun wyczuł ich zapach) 
sytuacja może się rozwinąć w różny sposób. Zwierzoczłek najchętniej schowa się w ruinach po przeciwnej 
stronie jamy, czekając, aż BG wejdą do wnętrza lub rozdzielą się przy jej wejściu (aby go zauważyć, należy 
zadeklarować obserwację okolicy i wykonać przeciwstawny test Obserwacji [observation] oraz Ukrywania 
się [stealth] zwierzoczłeka, dodając do jego szansy +20 [__ do puli BG]). Wtedy uderzy od tyłu, próbując ich 
zagonić do ciemnej czeluści swego domostwa, z którego nie będzie dla nich wyjścia.

Jeśli zwierzoczłek nie zauważy nadejścia BG (koniecznie nagrodź graczy, którzy spytają, z której strony 
wieje wiatr, i zadeklarują podejście od zawietrznej!), testy mogą być stosowane zupełnie odwrotnie niż

w powyższym przykładzie (to postacie będą się skradać). Pamiętaj, że Czochrun ma bardzo wyczulone zmysły, 
ale z drugiej strony w swej norze czuje się na tyle pewnie, że może zignorować pierwsze sygnały zbliżającego 
się niebezpieczeństwa.

Jama jest dość płytka, składa się ze stromego gruzowiska przy wejściu; zwierzoczłek mieszka poniżej w dawnej 
piwnicy jakiegoś elfiego dworu. Wewnątrz jest bardzo ciemno, co sprawia, że każda postać bez widzenia 
w ciemnościach, musi się pogodzić z modyfikatorem –20 [_ _] do wszystkich testów (w nocy –30 [_ _ _]).

Nora zawalona jest poobgryzanymi ciałami zwierząt, goblinów, skavenów, ludzi i mutantów. Ulubione 
zajęcie Czochruna to wysysanie szpiku z kości, dlatego mnóstwo ich bieleje na podłodze pomieszczenia, 
tworząc makabryczny kobierzec śmierci. Po pozbyciu się zwierzoczłeka BG mogą wykonać Przeciętny test 
przeszukiwania [++ observation] (pamiętaj o modyfikatorach za ciemność, jeśli bohaterowie nie mają żadnego 
źródła światła). Za każdy poziom sukcesu [!] u dowolnej z postaci będą w stanie odnaleźć następujące 
przedmioty*:

– zakrwawioną sakiewkę z 9 zk [4 sz i 10 p];
– bukłak z winem (bardzo dobrym!);
– tubę zawierającą dwa puste pergaminy;
– dwie małe skórzane flaszeczki z silnie pachnącym octem płynem (Przeciętny test Inteligencji [++ first aid], 
aby odkryć, że to mikstura lecznicza [healing poultice] – jeśli BG używał kiedyś takiej, może do rzutu dodać 
+10 [)]);
– niemal nienaruszoną koszulkę kolczą [mail shirt];
– nieco sfatygowany, ale sprawny korbacz (w przypadku wyrzucenia 96-100 [&] jedna z zawieszonych na 
łańcuchu kul odpada, zadając 1 obrażenie losowej osobie w zwarciu – następnie podczas używania tej broni 
należy stosować ujemny modyfikator –10 do WW [_ weapon skill] aż do jej naprawienia);
– złoty łańcuszek (wart 8 zk [4 sz]);
– dwie pochodnie;
– stara, zakrwawiona mapa ruin (przerysowana z niewiadomego źródła, z zaznaczonym iksem miejscem, 
gdzie znajduje się wejście do krypty – oczywiście nie wyjaśniaj BG, co oznacza iks);
– kołczan z 11 strzałami (w tym 5 całymi);
– wyszczerbiony miecz (–1 do obrażeń [_ weapon skill]);
– dziwna moneta z czerwonego złota (arabska – warta 50 zk [2 zk] – aby tego dociec, potrzeba Trudnego   
testu Int lub łatwego testu wiedzy (Arabia) [+++ folklore]);
– flaszka oleju;
– skórzany plecak zawierający nienaruszoną zmianę ubrań dobrej jakości;
– pistolet, dwie kule i róg z prochem – wszystko ciasno zawinięte w poszarpanej, podróżnej torbie. Po 
przeczyszczeniu broń nadaje się do normalnego użytku.

*Możesz przydzielać przedmioty w dowolny sposób – po kolei według powyższej listy, losowo (przeskakując 
co k10 pozycji) lub wedle potrzeb BG (np. herosom kończy się paliwo w latarni – znajdują więc flaszkę oleju). 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by uzupełnić listę o jakiekolwiek inne przedmioty, które uważasz za 
stosowne.

Każdy, kto zdecyduje się na przeszukanie jamy Czochruna, musi wykonać Łatwy test Siły Woli [+ WP], 
w przypadku porażki otrzymując 1 Punkt Obłędu [1 żeton stresu]. Po wykonaniu pojedynczego testu 
przeszukiwania postać musi okupić każdy kolejny test 1 Punktem Obłędu [kolejnym żetonem stresu – jeśli 
stres przekroczy w ten sposób poziom WP, heros nie może podjąć się tego działania].

8. Pajęczyca

Jest to jeden z potworów czających się w niegościnnych ruinach. BG raczej nie zabłądzą w ten odległy 
fragment gruzowisk, jeśli tak się jednak stanie, nie będzie czekało ich tam nic przyjemnego.
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Pajęczyca to bardzo podstępny przeciwnik. Będzie chciała doprowadzić do rozproszenia drużyny i zwabić ich 
w jeden ze swoich pajęczych dołów. Tam pojedynczy bohaterowie będą się musieli zmagać z jej potwornymi 
dziećmi, podczas gdy ona spróbuje pokonać resztę, atakując zzaskoczenia.

Wykonaj Trudny test obserwacji [+++ intuition] (szósty zmysł +10) dla BG o najwyższej wartości Int, który 
wejdzie w tę część ruin. Jeśli będzie udany, postać zauważy gdzieniegdzie białe kłębowiska starych pajęczyn 
i zacznie się czuć nieswojo [jeśli w teście wypadnie &, otrzyma też 1 żeton stresu].

Pajęczyca umieściła pod gruzowiskiem, w piwnicach miasta, pułapki z lepkich pajęczyn. Ich odkrycie nie jest 
łatwe; by tego dokonać, należy zdać Bardzo Trudny test obserwacji [++++ observation]. Jeśli jeden z BG zdał 
poprzedni test, dla niego test na wykrycie pułapki jest Wymagający [++_], a dla jego towarzyszy – Trudny 
[+++].

Ośmionoga bestia dobrze przygotowała miejsce spotkania z intruzami, preparując ścieżkę tak, aby prowadziła 
ona przez jej park pułapek. Są one uruchamiane, kiedy ktoś stanie na bardziej grząskiej części gruzowiska. 
Nieszczęśnik zapada się wtedy do poziomu piwnicznego, który jest szczelnie oblepiony grubymi i potwornie 
lepkimi pajęczynami. Kiedy to się wydarza, każdy BG (poza tymi oddalonymi o więcej niż 5-10 m) musi 
wykonać Wymagający test Zręczności [+++ coordination].

N+20 [@&]: Spadasz do dołu, wypuszczając wszystko co trzymałeś w rękach, i zaplątując się w znajdującej się 
tam pajęczynie. BG na czas przebywania w dole traci dodatkowe 10 punktów Zr [BG natychmiast otrzymuje 
1 żeton zmęczenia].
N-20 [@]: Spadasz do dołu, a pajęczyna natychmiast oblepia cię całego, krępując ruchy. BG podlega działaniu 
pajęczyny.
S-10 [0]: Udaje ci się złapać krawędzi dołu, jednak wszystkie przedmioty, które trzymałeś w rękach, spadły 
w pokrytą pajęczynami czeluść. BG potrzebuje 1 rundy na podciągnięcie się.
S+10 [!]: Udało ci się złapać brzegu jamy i uniknąć spadnięcia w pokryty pajęczynami otwór. BG jest                 
w stanie podciągnąć się natychmiast.

2 ed.: BG zaplątani w pajęczynę otrzymują modyfikatory –20 do Zr i –10 do WW do czasu, aż wydostaną się 
poza jej zasięg.
3 ed. – KARTA MIEJSCA – ogromna pajęczyna: Ogromna pajęczyna jak lepki sznur oplątuje twoje ramiona 
i kostki, pociągając cię z każdym ruchem coraz bliżej ku sobie, niczym niespełniona, łaknąca krwi kochanka. 
Inicjatywa wszystkich istot nie będących pająkami i znajdujących się w tym miejscu jest obniżona o 1. Ponadto 
zaplątani otrzymują kartę kondycji Entangled. Aby wydostać się z pułapki bohater musi wykonać udany test 
++ athletics. Jeśli ten rzut wygeneruje &, postać zaczyna przegrywać psychicznie z siecią, otrzymując 1 punkt 
stresu. Jeśli wygeneruje %%, najwyższa inicjatywa grupy spada o 1 punkt.

Dół ma około trzech metrów głębokości, ale sam upadek nie zrobi bohaterom krzywdy, gdyż pajęczyny nieco 
go amortyzują. Jeśli którykolwiek BG znajdzie się w jamie, nie może się jednak nazwać szczęśliwcem, gdyż 
już po upływie rundy zaatakują go małe pajączki (jest ich sześć). W tym czasie ich matka zajmie się tymi, 
co pozostali na górze. Jeśli jest ich trzech lub więcej, spróbuje swoim ciężarem zrzucić do dołu tego, który 
wygląda na najsilniejszego, i tam rozprawić się z nim dzięki przewadze liczebnej.

9. Profesor

Ledwo zauważalne tropy, jakie tu prowadzą, kończą się w przerwanym poszyciu, pod którym widać wyschnięte 
koryto rzeki. Ze środka mogą wydobywać się ciche jęki (jeśli stan profesora jest lepszy niż krytyczny, czyli 
przed jedenastym dniem poszukiwań), w innym przypadku trzeba tam zajrzeć, aby dostrzec nieprzytomnego 
(lub martwego) uczonego. Mężczyzna, lekko ranny podczas walki ze skavenami, uciekał przez ruiny                         
i wpadł w zdradliwą czeluść, paskudnie łamiąc nogę. Jest unieruchomiony i wyczerpany (jeśli w ogóle żyje). 
Odnaleziony przed jedenastym dniem, pozostaje w stanie ciężkim, po tym dniu jego stan będzie krytyczny. 
Jeśli nie uda się go odnaleźć przed trzynastym dniem poszukiwań, BG odnajdą tu jedynie ciało Erharta.

Stan ciężki – Żw profesora wynosi 1 i można mu pomóc za pomocą udanego Przeciętnego testu leczenia 
[++ first aid] lub poprzez podanie mikstury leczniczej. W takim przypadku odzyska 5 punktów Żw i będzie 
zdolny do samodzielnego poruszania się, a nawet ewentualnej walki. W przypadku porażki w teście, aby 
utrzymać Erharta przy życiu, wystarczy prowizorycznie opatrzyć jego rany, napoić oraz dać jeść. Nie będzie 
w stanie poruszać się samodzielnie ani walczyć, ale przeżyje, jeśli BG wezmą go ze sobą i ochronią przed 
niebezpieczeństwami.

Stan krytyczny – Żw mężczyzny wynosi 0. Jeśli ktoś skutecznie go nie opatrzy za pomocą Problematycznego 
testu leczenia [+++ first aid], Erhart umrze w ciągu kilku godzin. Nakarmienie i napojenie go pozwoli 
wysłuchać kilku ostatnich słów. Jeśli test leczenia będzie udany, stan profesora poprawi się na ciężki (patrz 
wyżej). W kolejnych dniach mężczyzna może zdrowieć dalej, jeśli nadal będzie otaczany troską i opieką 
medyczną.

Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od ilości odzyskanej Żywotności noga profesora pozostanie złamana co 
najmniej przez kilka tygodni. Aby w ogóle wyciągnąć Erharta z dołu, należy ją usztywnić (++ first aid), gdyż 
bez tego wydostanie go na powierzchnię spowoduje zadanie kolejnej rany (jeśli Żw spadnie poniżej 0, uznaj 
to za trafienie krytyczne). Warto zrobić to przed podjęciem jakichkolwiek innych działań leczniczych, gdyż 
praca w zarośniętym i ciemnym korycie rzeki musi być obarczona ujemnymi modyfikatorami do umiejętności 
(podejście bez narzędzi i źródła światła może podnieść modyfikator nawet do –20 [_ _ _]).

Złamana noga [wound severity = 4] – Sz –2, Zr –15 [+ do testów na Agility, całkowicie uniemożliwia 
wykonywanie dodatkowych manewrów].

Niezależnie od dalszego rozwoju spraw powinieneś wiedzieć jedną rzecz – profesor Erhart Jömle nade 
wszystko pragnie, aby dzieło jego życia nie poszło w niepamięć. Dlatego nie zawaha się kłamać, oszukiwać, 
a nawet umrzeć, by osiągnąć ten cel.

Jeśli bohaterowie zdołają uratować profesora, kategorycznie odmówi powrotu do Altdorfu. Obieca udać się 
tam z drużyną, ale dopiero po dokładnym zbadaniu ruin. Zapłaci BG każdą kwotę, z pieniędzy, którymi 
dysponuje, jeśli tylko zgodzą się z nim pozostać. Jeżeli będzie to dla nich zbyt mało, nie zawaha się użyć 
kłamstwa (patrz dalej).

Jeśli postacie wysłuchają jedynie ostatnich słów profesora, będą one brzmiały mniej więcej tak:

– Przyjaciele, dziękuję wam za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Ja nie wyjdę z tego żyw… Jest już zbyt późno. 
Czuję, że słabnę. Znajdziecie przy mnie nagrodę za wasze szlachetne wysiłki, ale mam dla was też i inszą, 
znacznie cenniejszą… Zdradzę wam sekret, by nie zabrać go do królestwa Morra, do którego już jedną nogą 
wstąpiłem… W ruinach, pod pomnikiem wielkim, pod kamiennym drzewem, krypta leży. Tak, krypta, a w niej 
skarb nieprzebrany. Wy… Wy go posiądźcie i… wynieście. Niech bogowie mają was w opiece, szlachetni 
śmiałkowie…

W rzeczywistości krypty nie kryją żadnych skarbów, jednak Erhart w gruncie rzeczy nie kłamie. Mówiąc         
o skarbie, ma na myśli prawdę o przeszłości, która jest dla niego najważniejsza i cenniejsza od całego złota 
tego świata.

Jeśli BG zastaną uczonego martwego, znajdą przy nim następujący liścik, zapisany w jego dzienniku, który 
ma pod ręką, na piersi (notka nr 8).

Notka nr 8:
Przyjacielu! Jeśli znalazłeś ten dziennik, martwym być muszę. Weź wszystko, co mam przy sobie, jeśli jednak 
skarby sobie cenisz, niczym to jest wobec bogactwa, które odnaleźć możesz w ziemi tej schowane. Pod 
pomnikiem wielkim, co jak dąb kamienny stoi, leży krypta, a w niej wszystkich dóbr nieprzebrane ilości. 
Zbadaj je, proszę, w imię nauki i dobrobytu własnego. W ten sposób sobie bogactw, a ludzkiej rasie chwały 
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przysporzyć możesz. Niech bogowie cię strzegą.

10. Świątynia

To miejsce raczej trudno odnaleźć przypadkiem. Co więcej, leży ono w bezpośredniej bliskości jamy Czochruna 
i w polu zainteresowań grupy skavenów Ssarkasta. Świątynia i krypta, która pod nią leży, powinny stać 
się docelowym miejscem poszukiwań BG. Jeśli jednak drużyna uparcie będzie odmawiać ich zbadania, nie 
zmuszaj jej do tego. Być może postacie wolą wrócić lizać rany w bezpiecznych pieleszach swoich domostw, 
pozwalając, by ominęło ich wyzwanie godne eposu. Nie gań ich za to, nie każdy mieszkaniec Starego Świata 
to bohater.

Odnalezienie wejścia do krypty

Znalezienie wejścia do krypty z mapą z notatek Erharta (lub z nim samym) nie stanowi problemu (Łatwy test 
orientacji w terenie [+ nature lore]). Jest to dość proste także wtedy, gdy postacie mają w swym posiadaniu 
egzemplarz odnaleziony w jamie Czochruna (Przeciętny test orientacji w terenie [++ nature lore]). Jeśli BG 
nie mają żadnego planu, ale jest z nimi Connie, wie ona, że wejście znajduje się w południowej części ruin, pod 
jakimś pomnikiem. Znalezienie go wymaga zdania Problematycznego testu orientacji w terenie [+++ nature 
lore]. Jeżeli bohaterowie przyjdą tu bez żadnych wskazówek i bez mapy, muszą wykonać Bardzo Trudny test 
orientacji w terenie [++++ nature lore]. Każdy test oznacza sześć godzin poszukiwań i może być powtarzany 
aż do skutku (pamiętaj jednak o ujemnych modyfikatorach wynikających z ciemności i zmęczenia).

Pomnik, pod którym znajduje się wejście do krypt, był wykonany z kamienia i przedstawiał drzewo.                            
W obecnych warunkach jednak trudno się tego domyślić, bowiem została z niego kupka potłuczonych kamieni, 
rozrzuconych na dość dużym obszarze. Każdy badający gruzy BG powinien wykonać Trudny [+++] test Int 
(rzemiosło: sztuka lub kamieniarstwo, wiedza: elfy lub krasnoludy +10 za każdy poziom).

N+30 [@]: Pomnik musiał przedstawiać jakiegoś elfiego króla czy władcę.
N-30 [0]: Trudno powiedzieć, co przedstawiał pomnik. Prawdopodobnie stał wewnątrz jakiegoś budynku.
S-20 [!]: Pomnik najwyraźniej przedstawiał kamienne drzewo. Trochę to dziwne. Stał wewnątrz świątyni czy 
czegoś takiego.
S+20 [!!!,^]: Pomnik przedstawiał kamienne drzewo, wykonane z niezwykłą starannością. Co dziwne, 
dzieło to było z pewnością krasnoludzkie. Stało w samym środku kamiennego gmachu o sporych rozmiarach.

Wejście

Wejście jest częściowo zawalone gruzem i całkowicie zarośnięte, nic dziwnego, że nikt go do tej pory nie 
znalazł. Aby dostać się do wnętrza, trzeba trochę popracować, roboty jest na dwie godziny dla kilku osób. 
Szczególnie silni (lub liczni) bohaterowie poradzą sobie szybciej.

Krypta

W krypcie jest bardzo ciemno. Bez źródła światła nawet istoty widzące w ciemnościach muszą się tu pogodzić 
z modyfikatorem –10 [_] do wszystkich testów. Dla osób nieprzywykłych do mroku ten modyfikator to aż 
–20 [_ _ _].

Ciężka kamienna tablica przy wejściu odsłania szeroką, klaustrofobicznie niską salę, pełną mrocznych 
zakamarków. Na jej ścianach znajdują się pokryte płaskorzeźbami sarkofagi i wygasłe lampiony.                                      
W przeciwległej ścianie pomieszczenia umiejscowiono masywny portyk, prowadzący dalej, w ciemność.

Lampiony są sprawne; gdy BG wchodzą do pomieszczenia, zaczynają one tlić się ciężkim, migotliwym 
światłem. Są bardzo ciężkie (50 [5] punktów obciążenia każdy), ale można je zdjąć spod sufitu i zabrać ze 
sobą.

Przedmioty te skrywają także pewną tajemnicę. Mag, który użyje wiedźmiego wzroku, dostrzeże, iż są one 
magiczne – wygląda na to, że lampiony błyszczą wszystkimi wiatrami magii, splecionymi w bardzo nietypowy 
sposób.

To zaklęcie jest dziełem starożytnych elfich magów. Sprawia, że każdy napis oświetlony migotliwym światłem 
lampionów wydaje się zrozumiały dla osoby, która się mu przygląda (i sporządzony w języku, który ta najlepiej 
zna – ale tylko jeśli umie ona czytać!). Kiedy na napis padnie zwykłe światło, okazuje się on spisany w języku 
oryginalnym.

Chcąc uczcić pokój między rasami, którego gwarantem byli leżący tu emisariusze, elfy postanowiły umieścić 
tutaj takie artefakty, aby pielgrzymujące krasnoludy mogły przeczytać wyryty w kamieniu w eltharin napis: 
„Tu leżą ci, którzy niespodzianie zginęli. W ziemi spokojnej, pośród kamieni legli, jako chcieli. Tu ich wieczne 
spoczywanie”.

BG także mogą przeczytać ten napis (jest wyryty dużymi wersalikami pod sufitem wokół pomieszczenia). 
Kiedy patrzą z daleka, zdaje się on serią niezrozumiałych znaków, ale z bliska, gdy rozjaśniają go płomienie 
lampionów, staje się nadzwyczajnie wręcz czytelny. Udany Łatwy test Int [+ education] pozwoli dojść do 
następujących wniosków:

N+30 [@%]: Najwyraźniej grobowiec został przebudowany przez ludzi – nie da się inaczej wytłumaczyć 
staroświatowych napisów na ścianach.
N-30 [@]: Napisy w staroświatowym musiały stanowić ukłon w stronę ludzi, będących już w tym czasie 
prężną i rozwiniętą rasą.
S-20 [!]: Napis w staroświatowym w takim miejscu jak to jest dosyć dziwny. Ludzie byli wtedy bardzo 
prymitywni. Nie wiadomo nawet, czy znali pismo.
S+20 [!!!,^]: Napis w staroświatowym, który zdobi ściany tego pomieszczenia, wydaje się bardzo ciekawy. 
Z pewnością to oryginał z epoki starożytnej, jednak logiczną niemożliwością jest, by elfy zapisały go w 
języku ludzi, który w tym czasie prawdopodobnie jeszcze nie istniał. Czyżby była to jakaś magiczna sztuczka?

Kolejną istotną rzeczą są same sarkofagi – gdy ktoś dokładnie rozejrzy się po pomieszczeniu, może dostrzec, 
co następuje (Przeciętny test przeszukiwania [++ observation]):

N+20 [@]: Ktoś musiał być tu przed wami – sarkofagi są otwarte i potrzaskane, najwyraźniej wyjęto z nich 
także ciała.
N-20 [0]: Sarkofagi są otwarte i całkiem puste.
S-20 [!]: Wygląda na to, że ktoś otworzył i częściowo roztrzaskał sarkofagi bardzo dawno temu. Ciała zostały 
z nich wywleczone, ale nie widać ich nigdzie w pobliżu.
S+20 [!!!,^]: Ktoś bardzo dawno temu otworzył te sarkofagi i opróżnił ich zawartość. Na brzegach widać 
niewielkie ślady otarć, jakby pazurów.

Same sarkofagi pokrywają schematyczne symbole, różne przy każdym grobie (notka nr 9). Przyporządkowują 
one mogiły poszczególnym ciałom (nie mów tego graczom) – może to być istotne w dalszej części przygody.

Sezam się zamyka

Pozwól BG swobodnie rozejrzeć się po komnacie, daj im moment na wysnucie wniosków i podjęcie decyzji. 
Kiedy wszyscy ruszą w głąb pomieszczenia, nagle ciężki kamienny właz zamknie się, a z powierzchni 
dobiegnie rumor dziesiątków głazów, które go przysypują. Bohaterowie zostają pogrzebani żywcem!

Każda z postaci musi natychmiast wykonać Przeciętny test SW [Fear 2] (krasnoludy mogą dodać do tego 
testu +10 [)], leśne elfy muszą odjąć –10 [_]) albo otrzyma 1 Punkt Obłędu i –5 do wszystkich testów na k10 
godzin.
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Sprawcą takiego przykrego psikusa mogą być zarówno gobliny, Czochrun, jak i skaveny, a nawet śledzący BG 
agent Inkwizycji. Zależnie od tożsamości złoczyńców wznieś w ich imieniu odpowiedni okrzyk triumfu, np.:
Kherlak: – Gupie-gupie-lutki! Kojfajcie!!
Ssarkast: – Sessese, ciemność wasza, my czas-czass mamy, a wy śmierć-śmierć-śmieerć!
Czochrun: – Raaaaarrr!!!
Herman: – Śmierć heretykom! Kto chce ujrzeć światło zbawienia w czynach i pismach zakazanych, ten w 
ciemności skonać musi!

Jeśli bohaterowie bardzo się pilnują (np. wystawili wartę przy wejściu), lub po prostu nie ma nikogo, kto 
mógłby ich zagrzebać pod ziemią, możesz zrezygnować z tej opcji. Może ona jednak uczynić epilog bardziej 
dramatycznym.

Droga w głąb krypty

Drużynie nie pozostaje nic innego, jak tylko ruszyć głębiej, w ciemny (w tej chwili okropnie ciemny) korytarz. 
W pewnym momencie z głębi krypty dobywa się ponury, przeciągły pomruk. Może on wprawić postaci, 
które nie zdadzą Przeciętnego testu SW [Fear 2], w stan przerażenia, obniżający szansę na powodzenie we 
wszystkich testach o 5 punktów na k10 godzin (kumuluje się z poprzednimi modyfikatorami) [poza normalnymi 
konsekwencjami, wyrzucenie & powoduje wzięcie karty kondycji Frightened do czasu rozprawienia się             
z nieumarłymi z krypty (patrz dalej)].

Niezbyt długi, acz dość szeroki korytarz wieńczy, obszerna, całkiem pusta sala, która wygląda na niedokończoną 

kryptę. Nie jest w żaden sposób oświetlona. Z przeciwległej strony ściana wygląda na nieregularną, można 
dostrzec obszerną wyrwę i przysypane ziemią kamienie. Wyzierający stamtąd tunel wydaje się czarniejszy niż 
droga do królestwa Morra. Strzegą jej strażnicy – cztery cienie, które ruszają na BG z okropnym odgłosem 
chrzęstu kości trącej o metal.

Herosi nagle słyszą wprost w swoich głowach przerażający przekaz, który zapada w myśl i pamięć niczym 
kamień rzucony w bezdenną studnię:

Nasza to wina.
I zdrada.
I upadek.
Nie poznacie prawdy.
Zapomnicie.
Umrzecie.
Z nami staniecie.

Głosy przeplatają się w straszliwym chaosie, pomiędzy myślami. BG muszą wykonać standardowy test 
strachu [Fear 1]. W tym czasie ożywieńcy ruszają na nich, wymachując zardzewiałą bronią.

Trzy szkielety są z pewnością krasnoludzkie, mają na sobie hełmy i kolczugi. Jeden z mniej rozłożonych 
trupów, pokryty zwartymi, sinymi kawałami mięsa, jest wyższy i ubrany w podarty płaszcz.

Zbroja jednego z krasnoludów wygląda lepiej od pozostałych, ma on też tarczę i wyszczerbiony topór. Broda, 
która wyrasta z dolnej części jego czaszki, jest długa i zapleciona w warkocz, spięty złotą spinką z motywem 
topora.

Drugi z nieumarłych, uzbrojony w duży, dwuręczny topór, w ogóle nie ma żuchwy, przez co w miejscu brody 
zieje dziwaczna dziura, odsłaniająca przykryte wybrakowaną kolczugą żebra.

Trzeci krasnolud, inaczej niż pozostałe, nie ma w rękach topora, lecz włócznię. Jego głowę kryje pełny hełm, 
spod którego wystaje dość krótka, jak na krasnoluda, broda.

Czwarty trup za życia musiał być elfem. Wygląda na to, że jego ciało w dużym stopniu oparło się rozkładowi, 
choć skóra zdaje się tak cienka, że widać spod niej mięśnie. Ożywieniec trzyma w ręku miecz i patrzy na was 
szklistym bielmem martwych oczu.

Bohaterowie nie mają wyjścia, muszą walczyć z nieumarłymi. Ich pokonanie nie powinno nastręczyć 
szczególnych problemów. Istotniejsze jest jednak to, co postacie zrobią potem.

Herosi czy hieny?

Trupy, które zaatakowały drużynę, to dawni emisariusze, wywleczeni ze swoich sarkofagów przez skaveny     
i postawieni na straży znajdującego się nieopodal spacz-przejścia. Dowodzący atakiem szary prorok uznał za 
szczególnie zabawny fakt, że to właśnie oni będą bronić sekretu upadku Nialh’fia. Ożywieńcy to wymienieni 
w kronice Rungarda Niebieskobrodego Hargal, co władzę dzierżył, Grumgar, co głowę z brodą stracił, Gotri, 
co za młody był, by toporem władać, i Seilahiel, ich długonogi przyjaciel.

Bardzo dociekliwi i sprytni bohaterowie mogą zechcieć pochować ciała w sarkofagach w sąsiedniej komnacie. 
Niewykluczone też, że ci bardziej chciwi wezmą wspaniałą zbroję, którą ma na sobie Hargal. W zależności od 
tego, na co zdecydują się BG, duchy tego miejsca ukarzą ich lub nagrodzą.
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Działanie Efekt II ed. Efekt III ed.
Jakakolwiek kradzież Test SW albo 2 Punkty Obłędu 

dla każdego, kto coś weźmie
Ill-Fortuned dla tego, kto 
coś weźmie, do czasu zdjęcia 
przekleństwa przez specjalistę 
(np. kompetentnego maga)

Pochowanie ciał w 
przypadkowych sarkofagach

Każdy BG odzyskuje 1 punkt 
Żw i traci Punkt Obłędu

Każdy BG odrzuca po 1 
żetonie stresu i zmęczenia

Pochowanie ciał we 
właściwych mogiłach

BG odzyskują k10 punktów 
Żw i tracą k10 Punktów 
Obłędu (jeśli wypadnie 10, 
leczą się z jednej choroby 
psychicznej)

BG odrzucają po 3 żetony 
stresu i zmęczenia oraz zostają 
uleczeni z 2 ran

Zmówienie krótkiej modlitwy 
nad duszami zmarłych

BG otrzymują +20 do 
pojedynczego wybranego 
przez siebie testu

BG otrzymują kartę kondycji 
Inspired do końca dnia 
(krasnolud – do końca 
przygody)

Ta kamienna tablica umieszczona jest pod sarkofagami. Opisana jest inskrypcją w eltharin i khazalid: 
„Emisariusze naszych ludów, niech spoczywają w pokoju.” Przedstawia kolejność, w jakiej ułożone są ciała     
w sarkofagach: Hargal, Grumgar, Gotri i Seilahiel. Jeśli BG pochowają ciała w odpowiedni sposób, mogą 
otrzymać specjalne profity (patrz wyżej).

CENNE PRZEDMIOTY:

Zbroja Hargala – ta kolczuga wygląda na niezwykle mocną, co jest tym dziwniejsze, że zdaje się wykonana      
z rudawego stopu, przywodzącego na myśl brąz. Pasuje jedynie na krasnoluda, jeśli ubierze ją człowiek        
(co jest możliwe jedynie, jeśli ma on mniej niż 170 cm wzrostu), musi odjąć 10 od swojej Zręczności oraz 
5 od WW i US [_ _ Agility, _ do Weapon Skill oraz Ballistic Skill]. Kolczuga chroni korpus i ręce czterema 
punktami pancerza [Defence=1, Soak=3]. Waży 70 punktów obciążenia [6 encumbrance].

Naszyjnik Hargala – nie ma żadnych nadzwyczajnych mocy, ale jest dość cenny. Waży 10 punktów obciążenia 
[2 encumbrance] i można za niego otrzymać jakieś 80 zk [2 zk]. Aby ustalić wartość przedmiotu, BG mogą 
wykonać Wymagający test szacowania [+++ intuition lub ++ tradecraft]. Jeśli sprzeda się go kolekcjonerowi, 
cena może podnieść się nawet dwukrotnie, jeśli jednak postacie przehandlują go w pierwszym lepszym 
miejscu, dostaną tylko połowę podanej wyżej kwoty.

Miecz Seilahiela – jest brudny i wygląda na zniszczony, jednak po wyczyszczeniu okazuje się piękną i 
świetnie zachowaną bronią. Aby dostrzec jego wartość, BG musi wykonać Trudny test spostrzegawczości                       
[+++ observation, posiadacz weapon skill może dodać )]; jeśli się powiedzie, stwierdzi, że broń jest znakomitej 
jakości (krótki miecz: WW+5, obrażenia z pełną wartością Siły, szybki [) do wszystkich ataków z jego pomocą, 
cecha fast]). Waży przy tym tylko 30 punktów obciążenia [3 encumbrance].

Pozostałe rzeczy nie są zbyt wiele warte, nawet dla bardzo mało wymagającej hieny cmentarnej.

Spacz-przejście

Z pomieszczenia prowadzi tunel, który rozgałęzia się na mnóstwo małych odnóg. Jeśli jednak postacie 
postanowią pójść głównym korytarzem, po kilkudziesięciu metrach zakończy się on ścianą z ubitej ziemi.       
Z boku nabazgrano jakiś napis i zamieszczono dziwny mechanizm, dający się obracać.

Napis jest w queekish, można go odczytać, tylko mając ze sobą spacz-szukacza (który potrafi „czytać” palcami) 
bądź przystawiając magiczny lampion zabrany z pierwszej komnaty w krypcie. Inskrypcja mówi:

Pierwszy spośród Nas, Szczurów.
każdy Szczur częścią jego, ale tylko On Całością.
My wszyscy Szczurzym ciałem Rogatego jesteśmy.

Obrazek wygląda mniej więcej tak (weź notkę nr 10 z końcowej części przygody – wytnij elementy i podaj je 
graczom, ułożone tak, jak widać):

BG mogą przesuwać symbole w poziomie, ustawiając je w dowolnej konfiguracji. Właściwa sekwencja 
wygląda tak:

Po ułożeniu symboli w poprawnym porządku ściana, przy której się mieszczą, zmienia się w coś na kształt 
ciemnego zwierciadła wykonanego z lekko pulsującej ciemnej cieczy. Sfera ta pochłania światło i niczego nie 
odbija, ale zdaje się nieziemsko przezroczysta. Gdy ktoś włoży w nią jakiś przedmiot, nic się nie stanie. Jeśli 
ktoś zanurzy dłoń, poczuje dziwne zimno, jakby wkładał palce w chmurę. Tego typu zachowania nie niosą 
konsekwencji. Dopóki cała postać nie przejdzie na drugą stronę, osoba zaglądająca za „zwierciadło” widzi 
po prostu dalszy ciąg ciemnego korytarza wygrzebanego w ziemi. Po tym, jak całe ciało bohatera znajdzie 
się po drugiej stronie, powrót okazuje się niemożliwy; odwracający się BG widzą ścianę ziemi, pozbawioną 
jakiegokolwiek mechanizmu. Przyczepienie się liną (podobnie jak inne pomysły) nie zda się na wiele – lina 
wchodzi po prostu w ścianę i staje się całkowicie bezużyteczna.

Każdy bohater, który korzysta z przejścia, musi wykonać Łatwy test SW [+ discipline] albo otrzyma 1 Punkt 
Obłędu [otrzymuje 1 żeton stresu i kartę kondycji Perplexed].
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Po przejściu na drugą stronę nie da się w żaden sposób wrócić do widzianej wcześniej części korytarza, 
znajdującej się za kryptą w Nialh’fia. Przekopanie się z powrotem również jest niemożliwe, choć szczególnie 
uparci BG powinni mieć możliwość podjęcia takiej skazanej na porażkę próby. W rzeczy samej herosi znajdują 
się w tej chwili w zupełnie innym miejscu, bardzo daleko od Nialh’fia – choć pewnie nie od razu się tego 
domyślą. Przejdź do akapitu zatytułowanego: „Po drugiej stronie spacz-przejścia”.

Inne możliwości

Jeśli bohaterowie nie zdołają ułożyć układanki (lub nie zechcą przejść przez dziwne przejście), mają dwa inne 
wyjścia z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Są one mniej spektakularne, ale pozostawiają drużynie wybór, którego 
nie powinno się jej pozbawiać.

WYŁOM

Bardzo uparci lub szczególnie silni bohaterowie mogą spróbować przekopać się do wyjścia. Muszą na to 
poświęcić cztery godziny ciężkiej pracy [za każdą z nich dobierając żeton zmęczenia], a następnie najsilniejszy 
z nich może wykonać Bardzo Trudny test Krzepy [++++ Strength]. Trudność testu zmniejsza się o poziom za 
każdego BG, który pomaga postaci w tym zadaniu [) za każde 2 punkty Siły asystujących towarzyszy]. Jeśli 
się on powiedzie, herosi w stanie otworzyć małą szczelinę, a po kolejnych k10 [czterech] godzinach – już 
bez dalszych testów – wydostać się na powierzchnię. To, co ich tam czeka, pozostaje w gestii Mistrza Gry. 
Jeśli pozostawili żywych wrogów, mogą oni na nich czyhać. Równie dobrze prowadzący może uznać, że 
drużyna ma dość wrażeń na jedną przygodę, i pozwolić postaciom spokojnie odejść do domów – oczywiście 
pamiętając, że jedyna droga z powrotem wiedzie przez Dunne…

DŁUUGI SPACER

Drużyna może spróbować znaleźć wyjście przez małe, boczne korytarzyki, których wąska sieć oplata główny 
korytarz, zakończony opisywanym wyżej przejściem. Jeśli się na to zdecydują, opisz im, że podziemne ścieżki 
wiją się niemiłosiernie. Czasem BG znajdują na ścianach jakieś znaki, czasem porzucone, dziwne przedmioty 
czy słabo widoczne, nie należące do ludzi ślady. Korytarze ciągną się przez długie kilometry, są chaotyczne, 
często grząskie, niestabilne i niebezpieczne. Drużyna może w nich napotkać podziemną rzekę, przepaść lub 
inne zagrożenia. Tak czy inaczej, bohaterów czeka długa wędrówka w ciemnościach, w głodzie i pragnieniu.

Raz na jakiś czas (dzień? Tydzień? Pod ziemią nie sposób tego ocenić!) najbardziej kompetentny BG powinien 
wykonać Wymagający test orientacji w terenie [+++ intuition lub +++ nature lore] (szósty zmysł +10). 
Herosi mogą sumować swoje poziomy umiejętności – jeśli dwóch z nich posiada odpowiednią umiejętność na               
I poziomie, wykonuje się pojedynczy rzut, ale na +10 [BG mogą standardowo dodawać sobie kości za asystę]. 
Jeżeli jeden z nich jest krasnoludem, mogą dodać kolejne 10 punktów [)], a jeśli idzie z nimi spacz-szukacz, 
to następne 20 [))]. Negatywne modyfikatory daje podróżowanie z – bądź co bądź niemłodym – profesorem 
[_], szczególnie jeśli ma on złamaną nogę [_ _]. Test należy powtórzyć tyle razy, ile uznasz za stosowne, aż do 
osiągnięcia trzech sukcesów. Każdy rzut zakończony fiaskiem powoduje konieczność wykonania Przeciętnego 
testu Odporności [++ resilience] dla każdego uczestnika wyprawy. Oto opis wyników:

Test Odporności – II ed.:

WYNIK CZŁOWIEK ELF KRASNOLUD NIZIOŁEK
N+20 –2 Żw, 1 PO –2 Żw, 2 PO –1 Żw –2 Żw, 1 PO
N-20 –1 Żw –1 Żw, 1 PO test Wt lub –1 Żw -1 Żw
S-20 test Wt lub –1 Żw test SW lub 1 PO nic nic
S+20 Nic Nic nic nic

Resilience check – III ed.:

WYNIK CZŁOWIEK ELF KRASNOLUD NIZIOŁEK
P i e r w s z a 
porażka (@)

+1 zmęczenia, 
Weakened

+1 stresu, 
Weakened

+1 zmęczenia +1 zmęczenia, 
Weakened

Druga porażka 
(@)

+1 zmęczenia,  
+1 stresu i 1 rana, 
Demoralised

+1 zmęczenia,  
+1 stresu i 1 rana, 
Demoralised

+1 zmęczenia i 1 
rana, Weakened

+1 zmęczenia,  
+1 stresu i 1 
rana, Sluggish

Trzecia porażka 
(@)

+2 zmęczenia,  
+1 stresu i 2 
rany, Sluggish

+2 zmęczenia,  
+2 stresu i 1 
rana, Sluggish

+1 zmęczenia, 
+1 stresu i 1 
rana, Sluggish, 
Demoralised

+2 zmęczenia,  
+1 stresu i 2 rany, 
Demoralised

Kolejna porażka 
(@)

Rzuć _ _ _ _: 
każdy @ to +1 
zmęczenia i +1 
stresu, każda % to 
1 rana

Rzuć _ _ _ _ _: 
każdy @ to +1 
zmęczenia i +1 
stresu, każda % to 
1 rana

Rzuć _ _ _: 
każdy @ to +1 
zmęczenia i +1 
stresu, każda % to 
1 rana

Rzuć _ _ _ _: 
każdy @ to +1 
zmęczenia i +1 
stresu, każda % to 
1 rana

Każda % +1 zmęczenia +1 zmęczenia +1 zmęczenia +1 zmęczenia
Każda & +1 stresu i 

tymczasowa 
choroba 
psychiczna

+2 stresu i 
tymczasowa 
choroba 
psychiczna

+1 stresu +2 stresu

Przewaga $ 
(jeśli test się 
powiódł)

Odrzucasz  1 
żeton stresu i 1 
zmęczenia

Odrzucasz 
2 żetony 
zmęczenia

Orzucasz 2 
żetony zmęczenia

Odrzucasz 1 
żeton stresu i 1 
zmęczenia

Każda ^ (jeśli 
test się powiódł)

Leczysz sobie 1 
ranę

Odrzucasz 2 
żetony stresu

Leczysz sobie 1 
ranę

Leczysz sobie 1 
ranę

W czasie podróży bohaterowie nie odzyskują Żywotności [nie odrzucają żetonów zmęczenia i stresu, nie leczą 
sobie ran] podczas snu. Nie mogą wykonywać żadnych testów mających na celu przywrócenie straconych 
współczynników, ewentualnie mogą wypić posiadane eliksiry. Gdy któremuś BG skończy się Żywotność, 
umiera, nie osiągając celu (chyba że wyda PP).

Uwaga do III ed.: Bohaterowie mogą zadawać sobie rany, zamiast dobierać dodatkowe żetony stresu                        
i zmęczenia. Mogą w ten sposób uchronić się od utraty przytomności, która w praktyce oznacza poddanie 
się zmęczeniu lub stresowi. Nieprzytomna postać musi być ciągnięta przez pozostałych [_ _ do wszystkich 
testów]. Jeśli zostawi się ją samą sobie, umiera z głodu i pragnienia.

ŚWIATEŁKO W TUNELU

Po wykonaniu odpowiedniej liczby testów drużyna trafi na twardy kamień, który po wykonaniu Przeciętnego 
testu Siły [++ athletics] uda się wypchnąć. Okazuje się, że bohaterowie znajdują się w altdorfskich kanałach, 
co powinni sobie uświadomić bardzo powoli, wnosząc po smrodzie.

Tu przygoda się kończy. Bohaterowie szczęśliwie odzyskują wolność i zachowują życie, a być może, jeśli jest 
z nimi profesor, zdołali wypełnić cel swej misji.

Po drugiej stronie spacz-przejścia

Jeśli BG otworzyli skaveński portal i przeszli przez niego, mogą być z siebie dumni, ale niestety nie czeka 
ich żadna nagroda, a śmiertelne niebezpieczeństwo. Portal to zapomniana przez szczuroludzi droga do ich 
osławionej stolicy – Skavenblight.

Bohaterowie trafiają do niewielkiego, zatęchłego podziemnego korytarza, który niewiele się różni od tego, 
jakim tu przyszli. W żadnym wypadku nie powinni mieć świadomości, że przebyli tysiące kilometrów. 
Wygląda raczej na to, że dziwne przejście poprowadziło ich do jakiegoś sekretnego tunelu, mieszczącego się 
nadal pod Nialh’fia.
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Przejście prowadzi tylko w jedną stronę, ci, którzy je przekroczą, nie są w stanie wrócić, za sobą mają ścianę 
ziemi, korytarz zaś prowadzi dalej tylko naprzód. Chcąc nie chcąc, BG muszą ruszyć przed siebie jedyną 
dostępną drogą. Szczególnie wyczuleni bohaterowie (posiadacze szóstego zmysłu lub spostrzegawczości [ci, 
którzy mają wykupioną umiejętność observation lub intuition]) mają wrażenie, że coś się zmieniło.

Zatęchłe powietrze utrudnia oddychanie, nogi grzęzną w brudnej ziemi, a korytarz zdaje wić się bez końca, to 
w dół, to w górę, uniemożliwiając jakąkolwiek orientację w ciemnej przestrzeni, która was otacza. Z czasem 
zaczynacie wychwytywać monotonny szmer, dochodzący gdzieś z daleka, zza ścian wokół was. Od czasu 
do czasu łowicie uchem odległe, przytłumione wysokie tony, podobne do kwilenia prosiąt lub wypaczonych 
noworodków. Nie jesteście w stanie zlokalizować źródła owych odgłosów, podobnie jak kierunku, z którego 
bije obrzydliwy smród mokrego futra i zasuszonego łajna, z różną intensywnością sięgający waszych nozdrzy. 
Panuje tu absolutna ciemność, ale wiecie, że wąski tunel, którym idziecie, mimo swych nieregularności jest 
pozbawiony odnóg. Poruszacie się naprzód godzinami, na przekór logice i nadziei brnąc w niezbadaną, 
przeklętą ciemność, pośród szeptanych modlitw i syczanych półgębkiem przekleństw.

Nagle, nie sposób powiedzieć, czy po godzinach, czy po całych dniach posępnego marszu, czujecie na twarzach 
delikatny podmuch powietrza. Niesie on obrzydliwy smród zatęchłej uryny i tajemnicze szuranie, ale i tak 
napawa wasze serca nową nadzieją. Być może ta krypta nie stanie się na zawsze waszym grobowcem. Być 
może dane wam będzie ujrzeć jeszcze światło dnia.

Z każdą minutą łoskot i przebrzydły zapach zdaje się narastać, sprawiając, że poruszacie się nader ostrożnie. 
Nagle wszystko cichnie, a korytarz nareszcie rozwidla się nieco, odsłaniając niezwykle rozległą, ale nadal 
absolutnie ciemną przestrzeń, która otwiera się przed wami. Nie możecie uwierzyć w rozmiar mroku, który 
roztacza się wokół was. Stoicie na maleńkiej wysepce pośród morza ciemności, z dołu zaś zdaje się dobiegać 
przytłumiony szmer, podobny do zwielokrotnionego echem skwierczącego szeptu.

Dopiero po chwili z trudnością dostrzegacie zwisające ze sklepienia, skryte w cieniu wici, podobne do 
rozpiętych pod sufitem grubych lin. Po ich nieregularnym kształcie rozpoznajecie, że są to korzenie drzew – 
widziane od spodu. Gdzieś w odległym mroku, jak wam się zdaje, dostrzegacie delikatne drganie, niewyraźny 
ruch powietrza, zwiastujący możliwość odnalezienia drogi ucieczki z podziemnego świata, który was otacza.

Choć nie jesteście w stanie niczego dostrzec, wiecie, że poniżej, głęboko w cuchnącej otchłani, kłębi się coś 
żywego. Niemal czujecie złowrogi puls poruszanej ziemi, którego przyczyną jest coś, co pozostaje tuż poza 
zasięgiem waszych zmysłów. Prawie potraficie to nazwać, choć słowa więzną w waszych gardłach na samą 
myśl o okropnościach, jakie może kryć tak intensywna ciemność. Coś czai się tu na was. Węszy. Czeka.

Straszna prawda

BG znajdują się na małym, ziemnym cypelku, przypominającym nieco balkon, na którym kończy się 
zapomniany korytarz, jakim tu przyszli. Pod nimi rozpościera się dwudziestometrowa przepaść, w niej zaś 
kłębią się setki szczuroludzi. Jeśli postacie nie używają żadnego źródła światła i zachowują się cicho, ich 
obecność może zostać przeoczona przez skavenów. Czują oni co prawda ludzki zapach, ale nie są w stanie 
zlokalizować intruzów nad swoimi głowami.

Jedynym sposobem ucieczki jest przedostanie się nad obszerną pieczarą na drugą stronę, czyli jakieś piętnaście 
metrów dalej. BG mogą:

– Przejść po ścianach i korzeniach zwisających ze sklepienia za pomocą trzech Trudnych testów wspinaczki 
[+++ athletics]. Jeśli heros posiada odpowiedni sprzęt (buty do wspinaczki, czekany), zmodyfikuj odpowiednio 
test o 10 lub nawet 20 punktów [do ) ) )].

– Przeskoczyć przepaść, skacząc z korzenia na korzeń. Należy wykonać kilka testów Zr [coordination]. 
Pierwszy z nich jest Łatwy [+]: każdy stopień sukcesu [!] oznacza 2 przebyte metry (maksymalnie 6 w jednym 

skoku). Drugi skok (z korzenia na korzeń) testowany jest jako Przeciętny [++], kolejne testy są już Trudne 
[+++]. Przepaść udaje się przebyć dopiero po pokonaniu 12 metrów (uzyskaniu łącznie sześciu poziomów 
sukcesów we wszystkich testach [! – możesz w celu ich monitowania użyć progress trackera]).

– Użyć naprawdę długiej liny. Można ją zaczepić o korzeń lub o przeciwległą stronę przepaści (tylko jeśli 
BG posiadają kotwiczkę). W obu przypadkach potrzebny jest udany Problematyczny test US [+++ ballistic 
skill], a następnie dwa Łatwe testy wspinaczki [+ athletics] (jeśli lina zaczepiona jest o przeciwległy brzeg 
rozpadliny) lub jeden Przeciętny test Zr [++ coordination] (aby przeskoczyć za pomocą liny na drugą stronę 
niczym nie mający odpowiednika w Starym Świecie legendarny Tarzan).

Wpadka

Jest bardzo prawdopodobne, że drużyna ma ze sobą jakieś źródło światła, które znacznie wzmocni podejrzenia 
przebywających na dole skavenów. Jest też wielce prawdopodobne, że podczas skomplikowanej akcji przejścia 
na drugą stronę postacie popełnią jakąś niezgrabność, upuszczając na dół przedmiot (np. pochodnię), albo 
wydadzą z siebie okrzyk przerażenia, gdy niemal ześlizną się w przepaść (takie konsekwencje może mieć 
pierwszy niezdany test z tych opisanych powyżej). W takim przypadku szczuroludzie z pewnością zrozumieją, 
co się święci, a to może mieć dla naszych Bohaterów bardzo przykre konsekwencje.

Nagle powietrze przecina pojedynczy złowrogi pisk, a tuż za nim przerażający wizg dobiegający z tysięcy 
gardeł. Odgłos ten jest tak donośny i straszliwy, że przytłacza was niemal fizycznie, wywołując mimowolne 
dreszcze. Ziemia wokół drży, a powietrze zdaje się wibrować.

BG muszą wykonać test grozy [Terror 2].

Po okrutnie długiej chwili niszczycielskiej harmonii głosy rozchodzą się na setki pisków, warknięć i skowytów. 
Kolejną rzeczą, jaką słyszycie, jest skrobanie dziesiątków pazurów, odgłosy kopania i przesypywanej ziemi. 
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Tunel, z którego wyszliście, zaczyna się trząść, a z jego ścian osypują się małe grudki ziemi. Coś próbuje się 
do was dostać.

Skaveni próbują się przekopać do bohaterów. Drużyna powinna mieć dostatecznie dużo czasu, by móc 
podjąć próbę ucieczki, jeśli jednak będzie się ociągać, szczuroludzie dotrą do korytarza, którym przybyli BG,                    
i rozpoczną wściekłą walkę. Możesz tu wykorzystać cały arsenał stworów i ich możliwości, jaki znajdziesz     
w pozycjach do dowolnej edycji WFRP. Postacie nieświadomie trafiły do Skavenblight; jeśli nie tutaj, to 
gdzie ma się kryć osławiona potęga szczuroludzi?

Jeśli drużyna zdoła umknąć, skaveni wyślą za nią pościg na powierzchnię. Choć scena ta może być dramatyczna, 
bohaterowie powinni z niej wyjść obronną ręką.

Naprawdę Złowrogi Miernik Postępu [3 ed.]

Pospieszaj graczy; za każdą chwilę zwłoki czy niezdecydowania skaveni zbliżają się do nich. Zarządź, 
aby BG rzucili na inicjatywę. Ustaw na środku stołu progress tracker, mający tyle pól, ile łącznie uzyskają 
wszystkie postaci w tym rzucie. W każdej rundzie, w jakiej któryś z herosów wyrzuci klepsydrę lub gwiazdę 
chaosu, możesz przesunąć znacznik o jedno pole w stronę końca toru. Kiedy osiągnie on finał, pierwsi – na 
razie pojedynczy – szczuroludzie przekopią się do postaci i rozpocznie się starcie. Z każdą rundą skavenów 
będzie więcej, a każdy z nich powinien być potężniejszy od poprzedniego. Pamiętaj o ciemności i bliskości 
przepaści. Niech ta walka będzie naprawdę dramatyczna.

Druga strona

Po pokonaniu przeszkody bohaterowie odnajdują małą szczelinę, z której czuć ożywczy powiew świeżego 
powietrza. Rozgrzebanie ziemi nie wymaga żadnego testu, jedynie chwili czasu. BG wychodzą na bagnisty, 
pokryty mgłą teren. Jeśli mają na karku pościg (patrz wyżej), jest to idealne miejsce, w którym można się 
schronić.

Badanie bagien może być czasochłonne i frustrujące, jeśli chcesz, możesz je rozegrać. Możesz jednak uznać, 
że BG mieli już dosyć wrażeń – wtedy opisz im po prostu, iż błąkając się przez kilka dni, dotarli do jakiejś 
wioski, w której ludzie mówią w dziwnym języku…

Wybór kraju, do którego trafi drużyna, zależy od ciebie, choć najbardziej prawdopodobne, że będzie ona miała 
okazję odkryć uroki Tilei. Jeśli tak się stanie, a ciągle podróżuje z nimi profesor, zapragnie on pozostać w tym 
państwie. Któraś z uczelni z chęcią przyjmie go w swe skromne progi, a w Imperium nie czeka go nic dobrego. 
Bohaterowie mogą wybrać, czy wolą przedzierać się z uczonym do kraju Sigmara, by odebrać zasłużoną 
nagrodę, czy przymknąć oko i pozwolić mu uciec „sprawiedliwości”.

To, co zrobią BG, także zależy od nich i od pomysłowości Mistrza Gry. Możesz rozegrać kilka przygód             
w słonecznej Tilei, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wrócili do Imperium.

Co rzeczywiście miało miejsce 4500 lat temu?

Wszystkie odpowiedzi na temat tych starożytnych wydarzeń są podane w dzienniku profesora. Niewykluczone 
jednak, że bohaterowie nie będą się nimi interesować, szczególnie jeśli żaden z nich nie wykonuje akademickiego 
zawodu. W takim przypadku możesz porozmawiać z nimi na ten temat ustami profesora, który chce poznać 
zdanie innych osób mających dostęp do tych samych źródeł co on. Nie będzie on niczego sugerował, a jedynie 
przytakiwał z namysłem na każde słowo BG. Jeśli będą blisko prawdy, może ich nagrodzić słowami: „tak, ja 
też myślę podobnie” lub „rzeczywiście mogło tak być”. Poza tym jednak nie ingeruje w żaden sposób w ich 
wersję wydarzeń.

Jeśli profesor nie żyje lub po prostu wolisz poniższe rozwiązanie, zapytaj graczy po sesji: „Jak myślicie, co 

miało miejsce 4500 lat temu?” Możesz poinformować ich, że odpowiedź na to pytanie zostanie nagrodzona. 
W każdym przypadku warto, aby choć przez chwilę się nad nią zastanowili. Pozwoli im to lepiej wniknąć          
w Stary Świat i nadać głębszego znaczenia całej przygodzie.

Jak już wspomniałem, wszystkie informacje są podane w dzienniku Erharta. To dokładna analiza tej księgi 
pozwoli graczom na, możliwie dokładną, odpowiedź na to pytanie.

Prawda

Skaveni to żałosna rasa, wyrosła z najniższych instynktów, podła i plugawa. Szarzy prorocy wiedzieli, że 
dopóki po Starym Świecie chodzą elfy i krasnoludy, szczuroludzie nie będą w stanie rozpełznąć się w takiej 
liczbie, jakiej by chcieli. Postanowili oni uderzyć w jedność tych dwu ras, zburzyć pokój między nimi, co 
niewątpliwie miało doprowadzić do upadku ich cywilizacji i rozkwitu nowej – znacznie łatwiejszej do kontroli 
– cywilizacji ludzi.

Gdy wybuchła wojna domowa pomiędzy elfami, wielu spośród zwolenników Malekitha (później zwanych 
elfami mrocznymi) zwróciło się przeciw krasnoludom, stawiając stosunki między obydwoma rasami 
na ostrzu noża. Był to doskonały moment dla szczuroludzi, by uderzyć i ostatecznie zburzyć nadwątlone 
zaufanie. Starannie wybrali region i czas. Obserwowali, kopali tunele, czekali. Rasy na powierzchni nie miały 
ze skavenami zbyt dużej styczności, uważały je za istoty prymitywne i pozbawione potencjału, podobne 
goblinom. To niedocenienie instynktu i sprytu szczuroludzi miało się okazać brzemienne w skutkach. Bo 
skaveni mieli plan.

Szczuroludzie podkopali się w okolice Nialh’fia, następnie zaatakowali krasnoludzkich emisariuszy, co 
pozwoliło im wejść w posiadanie części map tego miasta wraz z projektami grobowca. Spaczeni inżynierowie 
zaczęli prace bezpośrednio pod grodem, tuż obok owej podziemnej budowli. Umieścili tam spacz-przejście, 
jednocześnie zagłuszając swą obecność przy użyciu plugawych czarów, chroniących ich przed magiczną 
detekcją. Zaklinacze elfów na powierzchni czuli, że coś się święci, nie potrafili jednak dostrzec źródła 
zagrożenia, którego w żaden sposób nie mogli powiązać z niegroźnymi i zidiociałymi w ich mniemaniu 
skavenami.

Tymczasem ci, nie próżnując, podkopali się pod pobliską krasnoludzką kopalnię i pogrzebali w wielkiej 
komorze setki tamtejszych górników. Poczekali, aż umrą, następnie zdarli z nich ekwipunek oraz broń i zabrali 
ciała.

Te dziwne wydarzenia budziły głęboki niepokój, zarówno w Nialh’fia, jak i w Karak-Zuum, jednak nikt nie 
potrafił dostrzec, jak układają się złowrogie klocki skaveńskiej układanki. Tymczasem szczuroludzie pod 
osłoną nocy uruchomili spacz-przejście i weszli przez nie w ogromnej liczbie pod Nialh’fia, docierając do 
wnętrza miasta przez kryptę, która miała być symbolem pokoju między starożytnymi rasami. Nie spostrzeżeni 
do ostatniej chwili, zdołali całkowicie zaskoczyć śpiący gród i wyrżnąć jego mieszkańców. Akcja była tak 
dobrze zaplanowana, że nikt nie zdołał uciec. Nialh’fia doszczętnie spalono, a pośród ruin między zwęglonymi 
ciałami elfów zostawiono truchła krasnoludzkich górników. Nie pozostał żaden ślad po udziale szczuroludzi    
w zbrodni. Elfy oskarżyły o mord krasnoludów, co przeważyło szalę nienawiści. Wojna o Brodę stała się 
faktem.

Za złowrogi żart szarego proroka dowodzącego akcją należy uznać to, że na straży tego sekretu postawił 
ożywionych krasnoludzkich emisariuszy, którzy mieli pilnować, by nikt nie dotarł do sekretu spacz-przejścia. 
Samo przejście po odejściu armii magicznie wyciszono i pozostawiono do ewentualnego wykorzystania            
w przyszłości. Potem o nim zapomniano, podobnie jak o elfich miastach i wielu krasnoludzkich fortecach, 
jakie padły ofiarą wojny między starożytnymi rasami, która podobno wzięła się z niczego…
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Pozostałe informacje

Ze względu na długotrwałe wystawienie na obecność szczuroludzi i ich urządzeń, BG powinni co najmniej raz 
podczas przygody wykonać test na przeciwstawienie się spaczeniu (corruption). Oczywiście jest to pomysł 
opcjonalny dla tych, którzy posiadają odpowiedni dodatek (Winds of Magic). 

Kolejną opcjonalną propozycją jest, w dobranym przez MG momencie, wykonanie przez graczy rzutu 
na odparcie choroby. W końcu poruszali się, zapewne ranni, po brudnych tunelach, następnie walczyli                               
i z pewnością mogli być ranieni przez szczuroludzi ich plugawą bronią. Tak jak poprzednio, jest to opcja dla 
posiadaczy odpowiedniego dodatku (Signs of Faith).

W całym tekście brakuje informacji na temat wielu przydatnych narzędzi, jakie oferuje III ed. WFRP, takich jak 
mierniki napięcia drużyny (Party Tension Meter), punkty zborne (Rally Step), czy ciekawe wykorzystywanie 
/ regenerowanie puli punktów szczęścia poszczególnych postaci w drużynie. Mimo to, MG nie powinien 
zapominać o tych czynnikach podczas prowadzenia przygody.

Punkty Doświadczenia

II ed.:
Ruiny:
10 – za odnalezienie drogi bezpośrednio do obozowiska profesora
20 – za pokonanie (niekoniecznie w bezpośredniej walce) każdego z głównych niebezpieczeństw czających 
się w ruinach (goblinów, Czochruna, skavenów, pająków)
10 – za uratowanie Connie Daupt
20 – za uratowanie Erharta Jömlego
10 – za odnalezienie ciała Erharta Jömlego
10 – za odnalezienie krypty
Krypta:
10 – za zrozumienie działania magicznych lampionów
10 – za złożenie do grobów ciał krasnoludów i elfa na chybił trafił
20 – za złożenie do odpowiednich grobów ciał krasnoludów i elfa
10-50 – za wydedukowanie, co miało miejsce 4500 lat temu (im bliższa i bardziej szczegółowa jest wersja 
BG, tym więcej PD)
20 – za otworzenie spacz-przejścia
20 – za ujście z życiem
Całość:
10-50 - za odgrywanie postaci
10-30 - za dobre i ciekawe pomysły

III ed.:
1 – BG udaje się ujść z życiem
+1 – herosi zdołali uratować profesora
+1 – BG w miarę dobrze wydedukowali, co miało miejsce 4500 lat temu

WYSTĄPILI:

Connie Daupt, najemniczka, 27 lat
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Umiejętności: hazard, targowanie, plotkowanie, jeździectwo, sekretny język – bitewny, spostrzegawczość, 
przeszukiwanie, unik, wiedza (Tilea, Imperium), znajomość języka (tileański, staroświatowy).
Zdolności: bardzo silna*, silny cios, rozbrajanie, ogłuszanie, naśladowca.
Ekwipunek: obecnie jedynie poszarpane łachmany.
Fizjonomia: Młoda dziewczyna o ostrych rysach twarzy. Ciemne włosy, gładko przystrzyżone po bokach, 
nosi spięte w gruby warkocz. Wydaje się raczej szczupła, wręcz drobna, ale jej ciało jest niezwykle sprężyste 
i gibkie. Nauczyła się doskonale wykorzystywać je w walce, co sprawia, że w rzeczywistości jest silniejsza 
od niejednego mężczyzny. Porusza się z dużą pewnością siebie. W dziewczynie jest coś egzotycznego, jednak 
jasne oczy i swojski akcent świadczą o tym, że z pewnością pochodzi z Imperium.
Charakter: Connie jest najemniczką i traktuje swoją pracę bardzo poważnie. Wykonuje ją z maksymalnym 
zaangażowaniem i poświęceniem – na dobrą sprawę właśnie to doprowadziło ją do obecnej sytuacji. Część 
szkolenia przechodziła w Tilei, zna dobrze ten kraj i pozostaje pod jego wrażeniem. Jest głęboko oddana 
Myrmidii, bogini wojny, i postępuje zgodnie z jej przykazaniami, które są swoistym kodeksem honorowym 
Daupt. Ma zbyt małą siłę przebicia, by otwarcie o tym mówić, ale w głębi duszy jest gorącą emancypantką – 
uważa, że kobiety mogą być równe mężczyznom we wszystkich dziedzinach życia. Jeśli chodzi o wojaczkę, 
stawia sobie za cel udowadnianie tego każdego dnia.

III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Connie 4(4+) 3(1+) 4(0+) 3 3) 3 3/2/3 12(x) C1

Bojowe szkolenie: Connie otrzymuje żółtą kość umiejętności do testów weapon skill.
Ekwipunek: BG mogą wyposażyć najemniczkę w broń lub zbroję. Podane powyżej statystyki dotyczą walki 
bronią improwizowaną.

Wysokość Żywotności [Wounds] zależy od przebiegu scenariusza, tu podana jest maksymalna wartość 
tej cechy.
___________________________________________________________________________

Erhart Jömle – uczony – 56 lat

WW
30

US
30

K
29

Odp
32

Zr
40(25)

Int
62*

SW
58*

Ogd
46

A
1

Żw
14(x)

S
2

Wt
3

Sz
4(2)

Mag
0

PO
2

PP
0

Umiejętności: czytanie i pisanie (+10), leczenie, przeszukiwanie, nauka (historia +20), przekonywanie, 
spostrzegawczość (+10), wiedza (Imperium +10, krasnoludy +10, elfy +10), znajomość języka (staroświatowy 
+20, klasyczny +20, tileański, bretoński, khazalid, eltharin), plotkowanie, rzemiosło (kartografia).
Zdolności: poliglota, błyskotliwość*, obieżyświat, opanowanie*, geniusz arytmetyczny.
Ekwipunek: Ubranie, dziennik, przybory do pisania, zasuszone resztki chleba, 50 zk [1 zk] w gotówce.
Fizjonomia: Niewysoki, grubawy człowiek z krótkimi, równo przystrzyżonymi wąsami. Obecnie jest mocno 
zaniedbany, jego twarz pokrywają brudne kępki zarostu, a ciało strupy i siniaki. Sine, nabrzmiałe oczy 
świadczą o skrajnym napięciu i zmęczeniu.
Charakter: Erhart to człowiek oddany wiedzy z niemal heretycką pasją. Mimo inteligencji jest dość naiwny, 
dlatego tak łatwo stracił swoją pozycję wskutek uczelnianych intryg. Bywa nieco roztargniony, jego myśli bez 
przerwy błądzą wokół spraw, które dla innych są nieistotne. Żyje przeszłością, usiłując w historii odnaleźć 
odpowiedzi na pytania, jakie inni nawet boją się zadać. Powoli dociera do niego świadomość, że jego kariera 
w ojczyźnie dobiega końca. Przygnębia go to prawie tak samo jak wiedza, że w jego wyprawie zginęło tak 
wielu ludzi. Ten stan rzeczy budzi w nim jednak tym głębszą determinację, by osiągnąć swój cel, odnaleźć 
kryptę i odkryć tajemnicę Nialh’fia za wszelką cenę.
Złamana noga: Szybkość Erharta ze względu na uraz kończyny wynosi 2, a jego Zręczność: 25 (wartości 
podane w nawiasach w statystykach profesora).
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III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Erhart 3(3) 3(1) 4(0) 6 5) 4 0/6/6 12(x) C2

Złamana noga – rana krytyczna – zjadliwość (severity) = 4: + do testów na Agility, wykonywanie 
darmowych manewrów powoduje otrzymanie 1 żetonu zmęczenia, wykonywanie manewrów dodatkowych 
jest niemożliwe. Aby uniknąć kumulacji żetonów zmęczenia, należy wykonywać pojedynczy manewr w ciągu 
dwóch rund, tj. dwa razy dłużej.

Wysokość Żywotności [Wounds] zależy od przebiegu scenariusza – tu podana jest maksymalna wartość 
tej cechy.
___________________________________________________________________________

Ssarkast – skaveński lider
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Umiejętności: dowodzenie (+10), pływanie, skradanie się (+10), spostrzegawczość (+10), sztuka przetrwania, 
ukrywanie się (+10), unik, wiedza (skaveni +10), wspinaczka, znajomość języka (queekish, staroświatowy – 
słabo).
Zdolności: broń specjalna (proce, rzucana), grotołaz, wędrowiec, widzenie w ciemnościach, wyczucie 
kierunku.
Ekwipunek: masywna skórzana toga z kapturem (1 PZ całe ciało), miecz, 6 gwiazdek pokrytych trucizną 
(patrz dalej), bat.
Fizjonomia: Ssarkast jest ubrany w ciężki płaszcz ze skóry. Spod kaptura niemal nie widać jego pyska, 
jedynie dwa błyszczące dzikim, czerwonawym blaskiem oczy i wyszczerzone, żółte zęby. Skaven nie jest 
szczególnie rosły, ale potrafi poruszać się z nadzwyczajną szybkością, czasami wspierając się na przednich 
łapach. Ma irytujący, wysoki ton głosu, nietypowy nawet jak na szczuroczłeka.
Charakter: Skaven jest typowym przedstawicielem swojej rasy: tchórzliwy, małostkowy, o gwałtownym 
charakterze, lubujący się w zadawaniu bólu i cierpienia. Jego wybujałe ambicje sięgają o wiele dalej, niż 
przewidzieli to jego zwierzchnicy, po prawdzie jednak Ssarkast nie ma w sobie nic, co mogłoby mu pozwolić 
na sięgnięcie wyżej. Jest tylko szczurem, jednym z tysięcy bezimiennych dowódców. Dlatego nienawidzi 
swojej pracy i chętnie daje upust frustracji na swych podopiecznych lub – chętniej - skrępowanych więźniach.
Trucizna: Trucizna Ssarkasta wywołuje miejscowy paraliż. Gdy ktoś zostaje trafiony gwiazdką przez 
szczuroczłeka, musi wykonać test Odp. Jeśli jest on nieudany, ofiara podlega następującym efektom:
Ręka – postać wypuszcza wszystkie przedmioty trzymane w ręce, a wszystkie akcje wykonywane z jej pomocą 
mają modyfikator  –20 przez najbliższą godzinę i –10 przez kolejne 5 godzin.
Noga – postać musi wykonać test Zr albo się przewraca. Na godzinę traci 2 punkty Sz i 10 Zr, a na kolejne 5 
godzin: 1 punkt Sz i 5 punktów Zr.
Korpus, głowa – cios zadaje dodatkowy punkt obrażeń.
Rdza: Rany zadane przez skaveny bardzo wolno się goją, należy odjąć 1 od wszystkich efektów leczenia 
wobec osób, które odniosły takie obrażenia.

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

Ssarkast 3(5) 3(2) 5(3) 3) 3 2 2/4/2 10 C2

Ssarkast może wykonywać takie same akcje jak szczuroludzie opisani w podręczniku oraz gutter runner.
Trucizna: Gdy jakaś postać zostanie trafiona zatrutą gwiazdką Ssarkasta, musi wykonać test ++ resilience. Jeśli 
jest on nieudany, należy odwrócić jedną z kart zadanych ran – BG natychmiast otrzymuje tyle dodatkowych 
punktów zmęczenia (fatigue), ile wynosi zjadliwość trafienia krytycznego (severity rating). Potem kartę 

należy odwrócić – ponownie staje się normalną raną.
Rdza: Wszystkie testy medicine, first aid i resilience wykonywane wobec postaci trafionej przez skaveny (lub 
przez tę postać) obarczone są dodatkową kostką pecha (_).
_________________________________________________________________________

Skaveńska hałastra (7 klanbraci – w tym 2 ciężko rannych)

WW
29

US
29

K
30

Odp
30

Zr
40

Int
25

SW
25

Ogd
15

A
1

Żw
9(2)

S
3

Wt
3

Sz
5

Mag
0

PO
2

PP
0

Umiejętności: pływanie, skradanie się, spostrzegawczość, sztuka przetrwania, ukrywanie się, wiedza 
(skaveni), wspinaczka, znajomość języka (queekish).
Zdolności: broń specjalna (proce), grotołaz, widzenie w ciemności.
Ekwipunek: krótki miecz (obrażenia: S–1), proca, drewniany puklerz, worek kamieni, skórzana kurta (1 PZ 
korpus) i szmaciany hełm (1 PZ głowa).
Fizjonomia: Nieduże, piskliwe stwory o szybkich, jakby niekontrolowanych ruchach. Cuchną niemiłosiernie 
zapachem mokrego futra i zgniłym jedzeniem.
Charakter: Szczurzy.

III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Skaven 3(4) 3(2) 4(1) 2) 2) 1) 2/3/1 9(2) C1

Aby zobaczyć, jakich akcji mogą używać skaveni, zajrzyj na 63 stronę Tome of Adventure.
Rdza: Wszystkie testy medicine, first aid i resilience wykonywane wobec postaci trafionej przez skaveny (lub 
przez tę postać) obarczone są dodatkową kostką pecha (_).

Liczby w nawiasach przy Żywotności [Wounds] dotyczą dwóch ciężko rannych skavenów.
___________________________________________________________________________

Jokki Huppot – spacz-szukacz
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Umiejętności: skradanie się, spostrzegawczość (tylko słuch i węch), sztuka przetrwania, ukrywanie się, 
wiedza (skaveny), czytanie i pisanie, znajomość języka (staroświatowy, queekish), unik, tropienie.
Zdolności: czuły słuch, odporność na Chaos, grotołaz, spacz-zmysł (patrz dalej), wyczulone zmysły (bez 
wzroku).
Spacz-zmysł: Jokki potrafi wyczuć źródło spaczenia na ogromne odległości. W zależności od dnia i nasilenia 
wiatrów magii może być to od 100 do 2000 metrów.
Ekwipunek: ciężki łańcuch zawieszony w oczodole, łachmany.
Fizjonomia: Jokki przedstawia sobą politowania godny widok. Jest wychudzony i śmierdzący, otwarte, 
zaropiałe rany na łokciach i kolanach są brudne i wilgotne. Niziołek w ogóle nie ma oczu, jego czarne 
oczodoły „patrzą” żałośnie na wszystko wokół, rzucając nieme oskarżenie. Obrzydliwe, ciężkie koło łańcucha 
przytwierdzone do lewej skroni sprawia, że Jokki bez przerwy trzyma głowę przechyloną w tę stronę, 
sprawiając wrażenie dziwacznego zaciekawienia. W jego ruchach jest małpia zwinność, najczęściej chodzi na 
czworakach, z twarzą tuż przy ziemi, bez przerwy węsząc, mamrocząc i prychając.
Charakter: Huppot jest niestety szalony. Dawno zapomniał, kim był kiedyś, lata bezustannego bólu nauczyły 
go, że jedyne, co liczy się w życiu, to krótkie chwile, gdy może złożyć ciężką głowę na kamieniu, i momenty, 
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gdy jego panowie dają mu do zjedzenia przeżute, odrzucone przez innych, zgniłe odpadki. Nauczył się żyć 
parodią życia i czerpać z tego coś na kształt obłąkańczej satysfakcji. W pewnym sensie cieszy się, że może 
komuś w czymś służyć. To nadaje jego życiu cel, z czego zda sobie szybko sprawę, jeśli BG uwolnią go z rąk 
skavenów. Niziołek pozostawiony sam sobie po prostu do nich wróci.

III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance
Jokki 2(3) 2(0) 4(1) 3 4 2 0/2/2 8 C1

W walce niziołek jest kompletnie nieprzydatny – jedyną wykonywaną przez niego akcją jest dodge, dodająca 
2 kości pecha atakującej go postaci (_ _ – tak jakby miał wytrenowane coordination). Poza tym usiłuje 
jedynie uciec jak najdalej od niebezpieczeństwa.
___________________________________________________________________________

Kherlak Wontły, gobliński arcygenerał, nadmistrz grzybówki
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Umiejętności: skradanie się (+10), spostrzegawczość (+10), sztuka przetrwania (+20), ukrywanie się (+10), 
wiedza (gobliny), wspinaczka, znajomość języka (gobliński, staroświatowy – trochu), tropienie, unik (+10), 
dowodzenie, rzemiosło (zielarstwo, gotowanie).
Zdolności: wędrowiec, widzenie w ciemności, chodu!
Ekwipunek: małe, naręczne sztylety (obrażenia: S–2), skórzana kamizelka (1 pp korpus), kociołek z zapasem 
grzybówki.
Fizjonomia: Ten stwór jest mały nawet jak na goblina. Ma rachitycznie chude nogi i ręce, a jego barki zdają 
się z trudem utrzymywać nieproporcjonalnie wielką głowę. Ma paskudny uśmiech i kolor skóry przywodzący 
na myśl zgniłe jabłko. Wygląda, jakby urodził się już z wrednym wyrazem twarzy.
Charakter: Kherlak ma pewną wstydliwą tajemnicę. W jego rodzinie nie wszyscy byli czystej krwi goblinami 
(o ile w ogóle jest coś takiego). Niestety jego niewybredni przodkowie obcowali swego czasu ze snotlingami, 
czego owocem jest nader mierna fizjonomia arcygenerała. Co jednak ciekawe, Wontły od malca posiadł 
wrodzony spryt i niezwykłą wręcz siłę przebicia, która pozwoliła mu dostać się tu, gdzie jest teraz – niemal do 
samych szczytów władzy plemienia. Pomińmy fakt, że samo plemię jest skazane na wymarcie. Przynajmniej 
jest tu KIMŚ. Kherlak to zacietrzewiony, ale przebiegły osobnik, nieco kapryśny, lecz pewny swego. Będzie 
chciał użyć BG do własnych celów albo przynajmniej ujść z życiem. Przecież jest niezastąpiony. Goblin 
celowo unika bezpośredniego spotkania z bohaterami, kryjąc się w ruinach nawet podczas rozmów z nimi. Nie 
chce, aby ci zobaczyli, jak lichej jest postury.

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

Kherlak 2) (4) 2(1) 3) (2) 4 3) 2) 1/4/3 6 C2

Kherlak, tak jak pozostałe gobliny, używa w walce akcji mighty blow (jedna z kart akcji dostępnych dla BG). 
Posiada także dodge i dostęp do wszystkich goblińskich akcji, które wymienione są w Tome of Adventure na 
s. 61. Ogólnie jednak nie rwie się do walki.
___________________________________________________________________________

Oddział goblińskich samobójców z plemienia Mocnych Kłykci (11 zielonoskórych)
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25
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3
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4
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0

PO
4
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0

Umiejętności: pływanie, skradanie się, spostrzegawczość, sztuka przetrwania, ukrywanie się, wspinaczka, 
znajomość języka (gobliński).
Zdolności: widzenie w ciemności.
Ekwipunek: kastety zrobione z utwardzanej kory i huby drzewnej (obrażenia: S–3), opaski na czoło, bukłak 
z porcją grzybówki.
Działanie grzybówki: Po wypiciu wywaru z podjudków gobliny otrzymują +10 do Zr i SW oraz +1 do 
zadawanych obrażeń, a ponadto stają się odporne na racjonalną ocenę sytuacji, czyli niezależnie od rozwoju 
wydarzeń nie uciekają z pola bitwy.
Fizjonomia: Goblińscy samobójcy to dość chuderlawe chłopaki. Mają oliwkowy kolor skóry i żylaste kończyny. 
Poruszają się za pomocą krótkich, nieskoordynowanych podrygów, jak w nerwowym, narkotycznym transie.
Charakter: Dość podły.

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

Gobliny używają w walce akcji mighty blow (jedna z kart akcji dostępnych dla BG). Posiadają też dostęp do 
wszystkich akcji, które wymienione są w podręczniku głównym przy opisie zielonoskórych.
Działanie grzybówki: Po wypiciu zawartości bukłaków (zajmuje im to 1 manewr) gobliny otrzymują 
dodatkową kostkę brawury (reckless), zwiększającą ich budżet czerwonych kości do R2. Ponadto nie działa 
na nich efekt negatywnego morale (nie uciekają z pola bitwy, niezależnie od okoliczności). Nie działa na nich 
także zasada skittish.
___________________________________________________________________________

Czochrun Miażdżacz, zwierzoczłek, postrach ruin
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Umiejętności: dowodzenie, skradanie się, spostrzegawczość, sztuka przetrwania, śledzenie, tropienie, 
ukrywanie się, unik, zastraszanie (+10), znajomość języka (mroczna mowa).
Zdolności: broń specjalna (dwuręczna), groźny, silny cios, wędrowiec, wyostrzone zmysły, szał bojowy.
Zdolności specjalne: odrażający wygląd*, wielkie rogi* (Czochrun atakuje dwukrotnie maczugą i raz 
rogami), zwierzęce odnóża*, mieszkaniec lasów, żądza krwi.
Ekwipunek: dwuręczna maczuga.
Fizjonomia: Czochrun to wielki humanoid, mierzący dobre dwa i pół metra wzrostu. Jego łeb jest pokryty 
kościaną naroślą połączoną z rogami, a oczy są bardzo głęboko osadzone, przez co wygląda, jakby nosił 
na głowie olbrzymią, złowieszczą bydlęcą czaszkę. Ma ogromne ramiona i muskularne, owłosione ręce, 
w których dzierży wielką maczugę, na jakiej można dostrzec gnijące resztki jego poprzednich ofiar. Nogi, 
podobne do byczych, są czarne jak smoła, a kończą je masywne kopyta.
Charakter: Czochrun jest ekstremalnie agresywną, bezmyślną istotą. Niegdyś przewodził stadu ungorów         
i mutantów, jednak ostatecznie wszystkich pożarł i został sam. Jego zezwierzęcenie jest tak daleko posunięte, 
że nie sposób odkryć dawnej tożsamości potwora. Nie służy nikomu i niczemu, liczy się dla niego tylko 
gniew, krew i szpik. Nie potrafi myśleć o czymkolwiek innym niż zabijanie. Jeśli coś takiego nie przerazi BG, 
to co innego może to zrobić?
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III ed.:
Name St To Ag Int WP Fel A/C/E Wounds Stance

Czochrun 6(6) 6(1) 3) (1) 2) 4 2 6/2/1 18 R2

Czochrun to Wargor – posiada wszystkie akcje typowe dla takiej istoty (patrz Tome of Adventure, s. 51).
___________________________________________________________________________

Olbrzymia pajęczyca

WW
38

US
0

K
41

Odp
44

Zr
60

Int
15

SW
35

Ogd
5

A
2

Żw
20

S
4

Wt
4

Sz
6

Mag
0

PO
0

PP
0

Umiejętności: skradanie się (+10), spostrzegawczość (+10), ukrywanie się (+10).
Zdolności: broń naturalna, straszna, widzenie w ciemności, wyostrzone zmysły.
Zasady specjalne:
Lepkie odnóża. Olbrzymie pająki potrafią z łatwością chodzić po ścianach, a nawet suficie. Mogą wspinać się 
z normalną Szybkością.
Pancerna skóra. Chitynowy pancerz daje 2 Punkty Zbroi na każdej lokacji.
Paraliżujący jad. Postać ukąszona przez pajęczycę musi wykonać test Odp. Jeśli ten się nie powiedzie, na 
1k10 rund jest całkiem sparaliżowana i nie może wykonywać żadnych akcji (traktowana jest jako bezbronna).
Fizjonomia: Pajęczyca to straszliwy potwór, nieco większy niż koń. Ma dziesiątki martwych, owadzich oczu, 
włochate odnóża i przerażające szczękoczułki. Sam jej widok mrozi krew w żyłach, a świadomość, że ta istota 
porusza się z przerażającą szybkością i pragnie wyssać wszystko wokół siebie z ostatniej kropli krwi, może 
zgiąć kolana nawet największym śmiałkom.
Charakter: To stworzenie żyje po to, aby odchować swoje młode. Pajęczyca jest całkowicie podporządkowana 
temu celowi. Im dłużej będzie potrafiła zapewnić „szkrabom” pożywienie, tym dłużej będzie żyć. Prędzej 
czy później i tak zostanie przez nie zjedzona, a najsilniejszy z pająków przejmie jej gniazdo. Pozostałe będą 
musiały odejść.

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

Pajęczyca 4(4) 4(3) 4(2) 2) 3 1 3/3/2 12 C2

Pajęczyca ma dostęp do wszystkich akcji gigantycznego pająka spisanych na 49 stronie Tome of Adventure.
Widok pajęczycy powoduje Fear 1.
___________________________________________________________________________

Pajęcza dziatwa (6 małych pajączków)
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Umiejętności: skradanie się, spostrzegawczość, ukrywanie się.
Zdolności: widzenie w ciemności, broń naturalna, wyostrzone zmysły.
Zdolności specjalne: lepkie odnóża (patrz wyżej).
Fizjonomia: Te pająki można nazwać małymi tylko w odniesieniu do ich olbrzymiej matki, gdyż mają 
wielkość średnich rozmiarów psa. Poruszają się krótkimi skokami, asekurowanymi za pomocą pajęczych nici, 
co momentami daje takie wrażenie, jakby latały. Obrzydliwe „maleństwa” mają włochate odnóża i wydają 
obrzydliwy, stukający odgłos, gdy się poruszają.
Charakter: Pająki łakną ciepłej krwi. Jeśli zdołają pochwycić istotę wielkości człowieka, wraz z matką będą 

ją wysysać przez wiele dni i nocy. Będzie ona w tym czasie całkowicie sparaliżowana, ale świadoma, aż do 
czasu, gdy zostanie z niej pusta, zasuszona skorupa.

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

Pajączek 2(3) 2(1) 4(3) 2 2 1 2/2/1 5 C1

Pajączki nie mają dostępu do żadnych akcji specjalnych opisanych na 49 stronie Tome of Adventure (za 
wyjątkiem Vicious Bite). Posiadają jednak następującą zdolność:

Akcje specjalne:
OBLEZIENIE – _ – 3
Coordination (Ag) vs Target Defence
W zwarciu z przeciwnikiem.
Efekt: Pajęczak usiłuje wskoczyć na przeciwnika i uczepić się go w miejscu, gdzie tamten nie może dosięgnąć 
napastnika (np. na plecy).
! – Przeciwnik otrzymuje kartę Exposed na czas ładowania się tej karty.
! ! – Przeciwnik otrzymuje kartę Exposed, a pajęczak otrzymuje _ _ do obrony na czas ładowania się tej 
karty.
! ! ! – Przeciwnik otrzymuje kartę Exposed, jego Soak value obniża się o 1, a pajęczak otrzymuje _ _ do 
obrony na czas ładowania się tej karty.
$ – Przeciwnik otrzymuje 1 żeton stresu.
$ – Przeciwnik otrzymuje 1 żeton zmęczenia.
% – Pajęczak otrzymuje 1 ranę za każdą % wygenerowaną w tym rzucie, niezależnie od tego, czy atak trafił, 
czy nie.
& – Przeciwnik może natychmiast wykonać darmowy zwykły atak, jednak z trudnością zwiększoną o +.
___________________________________________________________________________

Krasnoludzcy strażnicy (3 krępe szkielety)
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Umiejętności: brak.
Zdolności: ożywieniec, straszny, widzenie w ciemności.
Ekwipunek:
1: tarcza, topór (obrażenia: S–1), krasnoludzka spinka na brodzie, znakomita kolczuga (4 PZ ręce, korpus), 
hełm (1 PZ głowa).
2: dwuręczny topór (druzgoczący, powolny, obrażenia: S–1), pordzewiała kolczuga i hełm (1 PZ ręce, korpus, 
nogi).
3: włócznia (szybki, zawodny – przy wyniku 96-00 łamie się), podniszczona koszulka kolcza (1 PZ korpus) i 
przeżarty przez rdzę pełny hełm (2 PZ głowa).
Fizjonomia: Szkielety dokładnie opisane są w akapicie na s. 20. Ogólnie przedstawiają sobą żałosny, ale 
jednocześnie groźny widok.
Charakter: Poczucie winy sprawiło, że krasnoludzkie duchy, podobnie jak ciała, nie mogą zaznać spokoju. 
Dlatego szkielety zachowały szczątkową świadomość, a nawet zdolność paratelepatycznego porozumiewania 
się z otoczeniem (jednak w żaden sposób nie można z nimi rozmawiać, jedynie szczątkowo wychwytywać ich 
przekaz). Pragną wyłącznie umrzeć i spocząć na wieki w swych mogiłach.

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

Szkielet 4) (4) 4) (2) 2) (2) 1 3 1 4/1/2 15 C2
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Grudge: Jeśli krasnoludzki szkielet zostanie raniony przez przeciwnika, otrzymuje ) do wszystkich ataków 
przeciw temu przeciwnikowi.

Krasnoludzkie szkielety posiadają dostęp do akcji dostępnych dla podobnych im istot. Znaleźć je można w 
Tome of Adventure na s. 65.
___________________________________________________________________________

Elfi strażnik, smukły zombie

WW
45

US
0

K
30

Odp
30

Zr
30

Int
15

SW
15

Ogd
15

A
1

Żw
15

S
3

Wt
3

Sz
4

Mag
0

PO
0

PP
0

Umiejętności: brak.
Zdolności: ożywieniec, straszny, widzenie w ciemności.
Ekwipunek: pogniły płaszcz, krótki miecz świetnej jakości (WW+5, szybki).
Fizjonomia: Nieumarły opisany jest w akapicie na s. 20.
Charakter: Seilahiel, podobnie jak jego towarzysze, pragnie tylko prawdziwej śmierci.

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

Zombie 4) (5) 3 (1) 3(2) 1 3 1 4/1/2 13 C2

Seilahiel może używać akcji dostępnych dla zombie. Opisane są one na s. 65 Tome of Adventure.
___________________________________________________________________________
  Connie Daupt Erhart Jömle

Notka nr 8
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Notka nr 9

Notka nr 10
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Mapka ruin Nialh’fia

Ogromna pajęczyna - karta miejsca do 3 ed. WFRP


