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Charakterystyka 
 
„Złe wieści z Salzenmund” to samodzielna, zamknięta przygoda dla 2 do 5 graczy oraz 
Mistrza Gry, który potrafi improwizować kiedy trzeba. Pora roku ani jakieś specjalne 
osadzenie wydarzeń w historii Starego Świata nie mają większego znaczenia. Scenariusz 
rozgrywa się w Nordlandzie (to też można zmienić) i jest utrzymany w klasycznej konwencji 
przygody drogi. Powinno się go udać rozegrać na jednej długiej sesji (maksymalnie dwóch). 
W zależności od liczebności drużyny, Bohaterowie powinni mieć skompletowaną pierwszą 
profesję (drużyna 4-5 osobowa) lub skończoną drugą (2-3 osobowa). Same profesje nie mają 
większego znaczenia. Dobrze by było, żeby choć jedna postać w drużynie potrafiła czytać 
i pisać. 
 
Konspekt 
 
Akcja toczy się w Nordlandzie okrytym żałobą z powodu śmierci elektora. Podróżując 
traktem, drużyna znajduje rannego gołębia pocztowego z dziwną wiadomością, sugerującą, że 
napisał ją morderca elektora. Gościniec prowadzi Bohaterów do zajazdu na rozstajach, 
w którym na zapłatę ma czekać zabójca. Został on tam pojmany i jest przesłuchiwany przez 
ludzi elektora, czekających na pracodawców mordercy. Bohaterowie zostaną za nich 
omyłkowo wzięci i sprowokowani do walki. To czy uda im się zbiec z zajazdu, 
skonfrontować z najemnym zabójcą i zdobyć za niego nagrodę, zależy już od graczy. 
 
Komentarz 
 
Scenariusz do pewnego momentu jest liniowy i koncentruje się na odgrywaniu postaci, ale 
później decyzje i działania Bohaterów mogą popchnąć przygodę w trudnym do przewidzenia 
kierunku, zaś akcja nabierze galopującego tempa. Scenariusz to zbiór elementów, którymi 
można żonglować i ułożyć to, co najlepiej się sprawdzi w danej chwili, elastycznie reagując 
na zachowania graczy. MG powinien przynajmniej dwukrotnie przeczytać cały tekst 
i dokładnie zapoznać się z mapką (Pomoc nr 1). Zaznaczono na niej najważniejsze lokacje 
przygody, które mają swoje odnośniki w scenariuszu. Wypowiedzi Bohaterów niezależnych 
pisane są kursywą. 
 

Start 
 
Przygoda zakłada, że drużyna opuściła niedawno miasteczko Grafenrich i zmierza traktem na 
północ, w kierunku granicy z Nordlandem. Być może w stolicy prowincji, Salzenmund, czeka 
na Bohaterów jakieś zlecenie bądź ktoś z rodziny. A może po prostu wędrują oni bez celu 
i chcą dotrzeć aż do wybrzeża Imperium, by na własne oczy zobaczyć bezkres Morza 
Szponów? Jeśli Mistrzowi Gry brak jest jakiegoś pretekstu by skierować drużynę do 
Salzenmund, niech wcześniej podsunie Bohaterom informację o organizowanym tam 
niedługo (po lokalnym Święcie Mieczy, na które już nie zdążą) turnieju rycerskim, 
strzeleckim lub trubadurów - w zależności od składu i zainteresowań członków drużyny. Inną 
opcją jest zlecenie Bohaterom przez ich przyjaciela lub znajomego kupca dostarczenia do 
Salzenmund jakiejś niewielkiej przesyłki, np. listu. 
 
Trakt, którym wędrują BG, nie jest w najlepszym stanie. Nie kursują tędy dyliżanse, konwoje 
kupieckie spotyka się rzadko, co nie znaczy, że po drodze nie można natrafić na obwoźnego 
handlarza czy małą trupę komediantów. Gościniec jest wyboisty, pełen kamieni i kolein. 
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Rozciągająca się z obu stron knieja niemal do niego przylega. Wieje porywisty, nieprzyjemny 
wiatr, a po niebie przetaczają się gęste chmury barwy ołowiu. Co jakiś czas czuć w powietrzu 
zbierającą się burzę, ale Bohaterowie mają szczęście i za każdym razem omija ich deszcz. 
Mistrz Gry powinien opisać puszczę zwieszającą się groźnie z obu stron traktu, w postaci 
koron wiekowych buków, dębów, klonów. Ich gałęzie szumią na wietrze, wyciągają się 
w stronę postaci, próbując je dosięgnąć… Las jest gęsty, splątany. Powalone drzewa obrasta 
mech; leszczyna, paprocie i pokrzywy rozpleniły się między wielkimi pniami, ściółka ginie 
w cieniu. Nieraz można zobaczyć dzikie zwierzęta przecinające gościniec i przyglądające się 
z oddali wędrującej drużynie. 
 
Pomoc nr 1 

 
 

Posterunek mytnika (nr 1 na mapie) 
 
Pierwszym ważnym punktem przygody jest posterunek mytnika, który pobiera opłatę za 
wkroczenie w granice Nordlandu. Jeśli drużyna jest pieszo nie musi nic płacić. Jednak za 
każdego wierzchowca (konia, osła czy muła) mytnik bierze aż pół szylinga, a za każdy wóz 
dodatkowo całego srebrnika. Mytnik, Willi Braun (ok. 35 lat), mieszka tu z trójką nastoletnich 
synów, cichą żoną i pomocnikiem - przyjacielem sprzed lat i weteranem niedawnej wojny 
z Chaosem, jednonogim Karlem Sorge (ok. 30 lat). Drużyna najpewniej nie ociągając się 
(targi nie wchodzą w grę) zapłaci co trzeba i ruszy dalej. W budynku posterunku można 
jednak tanio przenocować (na poddaszu piętrowego, otoczonego murkiem budynku często 
sypiają strażnicy dróg) i coś zjeść. Karl Sorge początkowo będzie miał na Bohaterów 
baczenie, defilując na ramieniu z naładowaną (!) ciężką kuszą. Mężczyzna robi wrażenie 
groźnego, ale to przyjacielski, gadatliwy i ciekawski człowiek, nieustannie drapiący się 
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w kikut lewej nogi (amputowanej pod kolanem), do którego przywiązana jest drewniana 
proteza. BG mogą od niego zdobyć informacje o okolicy. 
 
Najważniejszą jednak sprawą w tej lokacji jest to, żeby drużyna zwróciła uwagę na flagę 
Wielkiej Baronii Nordlandu, powiewającą dumnie na drzewcu obok szlabanu blokującego 
trakt. To jednocześnie sztandar tutejszego elektora - przedstawia dąb otoczony łańcuchem. 
Głośno trzepocze na silnym wietrze i na pewno zapadnie w pamięć BG. 

 

 
 
Jeśli drużyna zostanie nieco dłużej (albo na noc) w domostwie mytnika i wypyta o wieści 
z okolicy, dowie się kilku nowin. Mytnik jest konkretny i mówi lakonicznie, ale jego 
pomocnik lubi plotkować – MG powinien zmodyfikować styl i długość wypowiedzi 
w zależności od tego, z kim BG będą rozmawiali. 
 
Wieści z posterunku 

• Ruch na trakcie jest niewielki, ostatnio nic się nie dzieje, posterunek prawdopodobnie 
zostanie zlikwidowany, bo nie może się utrzymać. Co innego na gościńcu Salzenmund 
– Beeckerhoven, tam kursuje dyliżans i konwoje kupców. 

• Na Srebrnych Wzgórzach odkryto ponoć pokłady srebra (ponownie, bowiem tamtejsze 
kopalnie srebra zamknięto po wyeksploatowaniu złóż ponad sto lat temu…), ale elfy 
sprzeciwiają się wydobyciu kruszcu, bowiem wiąże się to z wypalaniem lasów. Na 
szczęście porządku pilnują tam Gugensteinowie, dumny i stary ród mający siedzibę na 
zamku wśród wzgórz.  

• W w Salzenmund trwa właśnie Święto Mieczy, zjechało na nie wielu rycerzy 
i płatnerzy. Będą turnieje rycerskie, parady, uczty i inne uciechy. Kilku rycerzy po 
drodze na zawody zatrzymało się na posterunku mytnika. To dopiero były chłopy rosłe 
jak dęby. Jeden podciągał się na tym konarze z całym koniem, w pełnej zbroi, mówię 
wam!  

 
W przypadku jeśli BG rozmawiają z Karlem Sorge, ten po pewnym czasie zdejmie z ramienia 
kuszę z zamiarem rozładowania (długotrwała gotowość do strzału zużywa naciąg) i  w tym 
momencie broń wystrzeli. Co prawda niegroźnie w górę, ale zawstydzony Karl zacznie kląć 
jak szewc, wtrącając, że coś takiego zdarza mu się pierwszy raz w życiu. Całą sytuację 
zobaczy przechodząca obok żona mytnika i wykonawszy na piersi znak młota, wyszepta, że 
to zły omen… Nie myli się. 
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Balwierz w potrzebie (nr 2 na mapie) 
 

Ten element scenariusza ma sprawić, że Bohaterowie wzmogą czujność i odpowiednio 
zareagują w dalszej części przygody, kiedy będzie na tym zależało Mistrzowi Gry. 
 
Oto na skraju gościńca stoi przechylony na prawą stronę dwukołowy wóz ciągnięty przez 
muła. Obok niego sapiący starszy mężczyzna próbuje naprawić uszkodzone koło. Nadjechał 
z kierunku, w którym zmierzają Bohaterowie i najwyraźniej w tym miejscu odpadło mu koło. 
Jest sam, zasapany, stękający, czerwony jak burak i spocony. Kiedy zobaczy drużynę to 
krzyknie przestraszony i rzuci się do wnętrza wozu po broń. Ma tam schowany kord i obuch. 
Kiedy BG mu wytłumaczą, że nie mają złych zamiarów, roześmieje się, westchnie głęboko 
i poprosi o pomoc w podniesieniu wozu, żeby mógł wsunąć koło na oś (mocowanie piasty 
pękło i koło odpadło). Mężczyzna mówi w następujący sposób: 
 
- Uff, wziąłem was ludkowie za zbójców. A strach teraz, bo kaośnicy (chodzi mu o kultystów 
Chaosu) ponoć grasują małą bandą nie tak daleko na północ stąd… Przeklęci, sycą się 
mordem i ogniem więcej niźli rabunkiem…  
 
Na wozie wędrowiec ma nieco artykułów do sprzedaży: amuletów, talizmanów, kordiałów, 
naczyń i narzędzi (jest drobnym handlarzem, balwierzem i trochę zielarzem), a także dwa 
szczeniaki owczarka ostlandzkiego.  
 
- Bardzo dziękuję za pomoc ludkowie, niech Shallya wynagrodzi! Może was darmo ogolić, 
zęba wyrwać, uszy przeczyścić, lubo krwi upuścić? Maści mam różne, kordiały i amulety na 
wszelkie okazje. A może psiaka kupicie? Rasowy szczeniak, z Ostlandu! Karmić ich nie mam 
czym, weźcie, darmo oddam! 
 
Wdzięczny handlarz pożegna wylewnie drużynę, jeszcze raz ją ostrzegając: 
 
- Uważajcie na siebie ludkowie, jeśli ku północy idziecie. Tam banda kaośników grasuje… 
 

Obóz drwali (nr 3 na mapie) 
 
Już z daleka dochodzi Bohaterów stukot toporów, zgrzyt pił i charakterystyczny trzask 
walącego się drzewa. Zza zakrętu wyłania się obóz drwali - karczowisko położone pomiędzy 
traktem i zakolem rzeki Salz, na którym stoi kilka szałasów i prowizorycznych chat. 
Pomiędzy pniakami palą się ogniska, w powietrzu unosi się zapach drewna i żywicy. 
Kilkanaście metrów dalej, pod lasem kilkunastu mężczyzn obrabia siekierami powalone pnie, 
a potem przeciąga je do rzeki, którą spławia się drewno, najpewniej do samego Salzenmund. 
Na wyrębie pracuje i mieszka około dwudziestu drwali i smolarzy. Największy, parterowy 
budynek wykonany niedbale ze zbitych bali pełni jednocześnie funkcję jadłodajni i faktorii 
handlowej skupującej skóry i mięso od okolicznych myśliwych. 
 
Nikt specjalnie nie zwróci uwagi na drużynę – część mężczyzn pracuje, a reszta zabawia się 
właśnie przed faktorią. Mała gromadka brudnych, podchmielonych, rozdzianych do pasa 
mężczyzn stoi w kole i popycha między sobą elfa. Poniewierany ostrouchy nie może się 
specjalnie bronić, ma na nodze świeży opatrunek i kuleje. Znosi szykany, starając się 
w milczeniu i  z dumą ignorować drwali. Jeden z nich właśnie przyniósł kadź z dziegciem, 
inny przytaszczył worek z wiórami. Dopingowani przez resztę, mężczyźni mają zamiar 
oblepić elfa lepkim mazidłem i wytarzać w wiórach. 



6 
 

 
Drwale to twardzi, prości ludzie i trudno będzie ich przestraszyć czy wyperswadować im 
molestowanie elfa. To dla nich dobra zabawa i biada tym, którzy ją przerwą. Być może 
drużyna nie wtrąci się w cały incydent, ale jeśli tak, to pewnie dojdzie do burdy. 
 
Awanturę przerwie patrol pięciu strażników dróg, którzy wpadną konno do obozu, przynosząc 
wieści o śmierci Jego Wysokości Elektora i nagrodzie za ujęcie zabójców. Bohaterowie 
dowiedzą się, że dwa dni temu w Salzenmund elektor został trafiony zatrutym bełtem podczas 
parady Święta Mieczy i zginął na miejscu. Za mordem być może stoją wyznawcy Chaosu.  
 
Szczególną uwagę dróżnicy (tak w Nordlandzie nazywa się strażników dróg) zwracają na 
kusze (to z tej broni zginął elektor). Przeszukają i wypytają Bohaterów o to skąd pochodzą. 
Dróżnicy mają czarne wstążki na ramionach – symbol żałoby - i tuniki z herbem rodu von 
Gausserów, dębem otoczonym łańcuchem (niech MG zwróci na to uwagę). Dróżnicy są 
obcesowi i nie patyczkują się. Jeden z nich przybije do ściany faktorii niedawno 
wydrukowany list gończy (Pomoc nr 2) mówiący o wysokiej nagrodzie za każdą informację 
prowadzącą do złapania winnych. To powinno zachęcić BG do działania w dalszej części 
przygody.  
 
Pomoc nr 2 
 

 
 
Drwale szybko się zapalają do bójki, ale równie szybko im przechodzi. Po chwili będą już pili 
z Bohaterami zdrowie świętej pamięci elektora. Cały obóz o tym huczy, zaprzestano wycinki 
drzew, ktoś na głos duka tekst z listu gończego.  
 
Jeśli drużyna pomogła elfowi, ten podziękuje im krótko, ale szczerze. 
 
– Mam nadzieję, że będzie okazja, żebym się zrekompensował – powie. Nie lubię mieć 
długów! Bywajcie! 
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Elf ma dosyć dziwny charakter, nawet jak na przedstawiciela swojej rasy. Uratowany od 
poniżenia, chce jak najszybciej spłacić dług wdzięczności. MG może przyjąć, że będzie on 
(mimo rany na nodze) uparcie śledził drużynę z dystansu (może mieć wierzchowca, jeśli 
Bohaterowie są konno), będąc niewidocznym dla BG i czekając na okazję spłaty długu. Elf 
jest świetnym łucznikiem i być może uratuje któremuś z Bohaterów życie lub zdrowie. Po 
tym odjedzie w kierunku Laurelorn, niczego nie tłumacząc… 
 

Ranny gołąb (nr 4 na mapie) 
 
Ten fragment przygody, niezwykle ważny dla całego scenariusza, można rozegrać podczas 
wędrówki drużyny traktem lub podczas przygotowywania nocnego biwaku (wszystko zależy 
od tego jak szybko BG się poruszają). Ma to miejsce niedługo po tym, jak gościniec 
rozgałęzia się na wschód i zachód. Kierunkowskaz wyryty w kamieniu milowym wskazuje, 
że do Salzenmund należy kierować się na wschód. Niedaleko od kierunkowskazu coś głośno 
szeleści, jakby szamocze się w krzakach. Po sprawdzeniu (nie oprze się temu chyba żaden 
poszukiwacz przygód?) okaże się, że to gołąb ze złamanym skrzydłem, pewnie niedoszła 
ofiara ataku jastrzębia. Ranny ptak (można go upiec i zjeść) ma przy nodze maleńką skórzaną 
tulejkę, a  w niej kawałek pergaminu z trzema krótkimi zdaniami.  
 
Pomoc nr 3 

 
 
To list zabójcy elektora Nordlandu do nieznanych pracodawców, wysłany kilka godzin temu 
za pomocą gołębia pocztowego z zajazdu „Pod Młotem i Kowadłem”. Ptak kierował się do 
swego gniazda na zamku Gugensteinów. Oczywiście Bohaterowie nic o tym nie wiedzą. 
 
Czy drużyna domyśli się o co chodzi w liście? Najprawdopodobniej tak, bo zagadka nie jest 
trudna. Jeśli jednak ta informacja nic BG nie powie, to trudno – tak czy inaczej w końcu trafią 
do zajazdu wymienionego w liście, jest on po drodze do Salzenmund. 
 

Intryga 
 
Pora na kilka słów wyjaśnienia zaistniałych wydarzeń. Od wielu lat ambitny ród von 
Gugensteinów ostrzył sobie zęby na tytuł elektora Nordlandu. Kiedy kilka lat temu nie 
powiodła się próba mariażu córki głowy rodu z księciem Theoderikiem von Gausserem, który 
wkrótce został władcą Nordlandu, wśród von Gugensteinów do głosu doszedł bardziej 
radykalny w poglądach odłam rodziny, reprezentowany przez Zygfryda von Gugensteina. 
Wkrótce Zygfryd został głową rodu i rozpoczął wprowadzanie w życie haniebnego planu 
mordu elektora Nordlandu. 
 
Zygfryd wiedział, że zabójstwo von Gaussera może sprowadzić podejrzenia na dom 
Gugensteinów, który był następny w „kolejce” do godności elektora. Należało zatem 
skierować podejrzenia w inną stronę. Spiskowcy wymyślili więc, że o zabójstwo oskarży się 
kultystów Khorna (Zygfryd wiedział to i owo o kultach Chaosu), z którymi Theoderik von 
Gausser walczył w młodości. 
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Młodszy brat Zygfryda – hrabia Oswald - wynajął incognito człowieka, który miał zabić 
elektora. Jednocześnie zaufani ludzie Gugensteinów spalili dwie farmy nieopodal Luftberga 
i wymordowali ich mieszkańców. Na okaleczonych ciałach zostawiali symbole Khorna. 
W okolicy zawrzało, jednak wysłani z Salzenmund żołnierze nie złapali sprawców… 
 
Tymczasem najemny morderca, Martin Schmidt, zainkasował zaliczkę, otrzymał od 
tajemniczych pracodawców gołębia pocztowego (szkolonego tak, by dotrzeć na zamek 
Gugensteinów) i zgodził się na miejscu zbrodni pozostawić znak kultu Khorna. Po 
zabójstwie, którego terminu szczegółowo nie ustalono, Schmidt miał niezwłocznie wysłać 
ptaka z wiadomością i czekać w Salzenmund na odbiór reszty pieniędzy, w karczmie 
„Księżyc i Gwiazda”. Gołąb był jedynym, jednokierunkowym środkiem komunikacji między 
zabójcą a jego pracodawcami. Gugensteinowie od początku planowali zabić Schmidta po 
wykonaniu zlecenia. Ptak miał wzbudzić zaufanie zabójcy i przekonać go, że pracodawcy nie 
znajdują się w Salzenmund. Gołąb pocztowy jest nie do wyśledzenia (chyba nawet 
magicznie), więc Zygfryd niczego nie ryzykował. Z kolei Schmidt, doświadczony 
zawodowiec, liczył się z możliwością zdrady, ale był pewny, że poradzi sobie 
z pracodawcami. 
 
Kilkanaście dni później, podczas parady z okazji Święta Mieczy, kiedy elektor pojawił się 
konno na ulicach wśród rozradowanego tłumu, Martin trafił go ze swojej „snajperskiej” kuszy 
zatrutym bełtem, a w miejscu z którego strzelał, na dachu kamienicy, zostawił znak kultu 
Khorna. 
 
Zygfryd von Gugenstein był obecny w Salzenmund podczas Święta Mieczy i po zabójstwie 
elektora nie opuścił miasta - musi zadbać tam o interesy rodu. Trzej jego zaufani ludzie 
czekają w „Księżycu i Gwieździe” na Schmidta, by zabić mordercę i zatrzeć po nim wszelkie 
ślady. Tylko oni i hrabia Oswald wiedzą jak wygląda Schmidt – byli przy jego 
wynajmowaniu. Tymczasem Oswald von Gugenstein z grupą jeźdźców czekał w rodowym 
zamku na gołębia, żeby ruszyć w kierunku Salzenmund i w razie potrzeby interweniować (na 
przykład pomóc ludziom brata dopaść mordercę). Kiedy dowie się o śmierci elektora z innych 
źródeł (dróżnicy objeżdżają całą prowincję), natychmiast wyruszy w kierunku Salzenmund 
pod pretekstem poszukiwań bandy kultystów napadających na podróżnych i farmy w okolicy. 
Nie zdaje sobie sprawy (na razie), że najemny morderca opuścił Salzenmund i czeka 
w zajeździe na rozstajach. Bowiem Martin Schmidt po zabójstwie nie wrócił „Pod Księżyc 
i Gwiazdę”, tylko wymknął się wieczorem poza mury miasta (bramy były oczywiście 
strzeżone), gdzie czekał na niego przygotowany wcześniej koń. Bezdrożami, jadąc okrężną 
drogą i omijając patrole dróżników, dotarł do rozstajów dróg ze wschodu i zatrzymał się jako 
Johann von Dunkelheim w zajeździe „Pod Młotem i Kowadłem”. Dopiero tutaj, czując się 
bezpiecznie i planując spotkać się z pracodawcami na swoich warunkach, wysłał gołębia 
z wiadomością. Podczas lotu ptak został zaatakowany przez jastrzębia i ranny spadł do lasu 
w pobliżu traktu.  
 
W międzyczasie kilkunastu gwardzistów Elektora, pod dowództwem bystrego kapitana 
Norberta Fitzkera, dowiedziało się w Salzenmund, jak mógł wyglądać morderca ich pana i że 
najprawdopodobniej opuścił już miasto. Ruszyli w ślad za nim. Dopadli Schmidta „Pod 
Młotem i Kowadłem” niedługo po wysłaniu przez niego gołębia, choć przypłacili to trzema 
zabitymi i ciężko rannym dowódcą. Gwardziści znaleźli nietypową kuszę i bełty, dowiedzieli 
się o ptaku i rozpoczęli brutalne przesłuchanie Schmidta. Aby zdobyć czas, najemny zabójca 
zdradził, że czeka w zajeździe na pracodawców w liczbie… takiej, ilu Bohaterów liczy 
drużyna. Gwardziści zrzucili więc swoje tuniki i „po cywilnemu” zaczaili się w zajeździe, 
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zamykając obsługę na zapleczu. Niestety brakuje im teraz rozsądnego dowódcy (Fitzker jest 
nieprzytomny), a Stary Świat nie jest aż tak pełny włóczących się grup awanturników, żeby 
nerwowi, pragnący krwi gwardziści mieli jakieś wątpliwości, widząc BG. Schmidt, choć 
ciężko pobity, udaje nieprzytomnego i czeka na swoją szansę. Ale nie uprzedzajmy faktów… 
 

Oddział hrabiego (nr 5 na mapie) 
 
Jak opisano wyżej, hrabia Oswald von Gugenstein ze swymi ludźmi wyruszył niedawno 
z zamku i zmierza do Salzenmund. Oficjalnie ściga bandę kultystów (podszywali się pod nich 
właśnie ci ludzie, którzy towarzyszą teraz Oswaldowi!) i to daje mu pretekst, żeby włóczyć 
się po okolicy z gromadą zbrojnych i uniknąć kłopotliwych pytań ze strony dróżników czy 
innych lokalnych możnowładców. 
 
Zmierzając na wschód, Bohaterowie posłyszą zbliżającą się szybko z zachodu grupę konnych. 
Być może drużyna ukryje się w lesie, mając w pamięci słowa balwierza o bandzie kultystów. 
Kiedy nadjadą konni, w liczbie trzynastu, okaże się, że to ani bandyci, ani dróżnicy, ale 
dobrze uzbrojony oddział kilku rycerzy wraz z pachołkami. Prowadzeni są przez rosłego 
szlachcica z herbem przedstawiającym pancerną rękawicę i łeb niedźwiedzia na niebieskim 
polu (to znak Gugensteinów). 
 
Jeśli Bohaterowie postanowią porozmawiać z jeźdźcami, to zostaną potraktowani szorstko 
i krótko. Hrabia tylko im się przyjrzy (upewni się, że żaden z BG nie jest Schmidtem) a 
rozmawiać z drużyną będzie jakiś giermek, chyba że wśród BG jest szlachcic. 
 
-  Z drogi, ścigamy bandytów!  
 
Co dziwne, jeźdźcy wydają się nie brać wcale pod uwagę możliwości, że to Bohaterowie są 
zbójami, ani nie zapytają się drużyny czy ta kogoś widziała. Jeśli jednak padnie jakiekolwiek 
słowo o znalezionym gołębiu lub liście od mordercy elektora, jeźdźcy natychmiast otoczą 
Bohaterów i  w rozmowę wtrąci się hrabia. Będzie chciał zobaczyć list, wypyta 
o okoliczności znalezienia ptaka, a potem każe dołączyć BG do swojego oddziału, bez 
możliwości sprzeciwu (jeśli Bohaterowie nie są konno, zostaną wzięci na siodła przez 
jeźdźców).  
 
– Domyślacie się co to znaczy? To list od mordercy elektora. Słyszeliście już tę straszną 
wieść? Zabito władcę Nordlandu. Zajazd „Pod Młotem i Kowadłem” jest niedaleko. Ruszamy 
z kopyta, a wy jedziecie z nami. 
 
Jeśli drużyna nie wspomni o liście albo ukryje się przed jeźdźcami, ci kłusem pojadą dalej na 
wschód a na skrzyżowaniu nieopodal „Młota i Kowadła” skręcą na północ, w kierunku 
Salzenmund, na razie nie interesując się zajazdem. Hrabia Oswald niedawno dowiedział się 
o zabiciu Elektora (zabójca nie podał dokładnego terminu zamachu) i spieszy do miasta, żeby 
uniemożliwić Schmidtowi jego opuszczenie. W Salzenmund hrabia dowie się, że zabójca 
mógł już wymknąć się z miasta i niezwłocznie ruszy z powrotem na południe, sprawdzając po 
drodze wszystkie gospody. MG musi o tym pamiętać, bo obecność na trakcie zbrojnych 
Gugensteinów dodatkowo skomplikuje drużynie życie.  
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Zajazd na rozstajach (nr 6 na mapie) 
 
W końcu trakt doprowadzi drużynę do zajazdu „Pod Młotem i Kowadłem”. Graczy należy 
teraz odpowiednio „nastawić”. Ich bohaterowie powinni być czujni i podejrzliwi, biorąc pod 
uwagę wieści o krążących po okolicy bandytach. Sceny w zajeździe należy rozegrać 
dynamicznie, nie dając BG czasu na zastanowienie się. Mają reagować i to szybko, inaczej 
może być z nimi kiepsko - MG musi dać im to do zrozumienia. 
 
Zajazd stoi na skrzyżowaniu dróg wschód – zachód oraz północ – południe i jest jednocześnie 
postojem dla dyliżansów linii „Złota Zębatka” kursującej między Middenheim a Salzenmund 
(wymienia się tu konie z zaprzęgu). Na co dzień w zajeździe żyje i pracuje 10 osób – 
kilkuosobowe rodziny dwóch braci, właścicieli przybytku. Obaj zaczynali jako kowale (stąd 
nazwa), ale konkurencja w fachu tęgo obsadzonym przez krasnoludy zrobiła swoje. Zajazd 
leży mniej więcej w połowie drogi między Beeckerhoven a Salzenmund i ruch w interesie jest 
duży. Cztery razy w tygodniu, koło południa, zatrzymuje się tu dyliżans – albo jadący 
z Salzenmund, albo z Beeckerhoven. 
 
Kilka godzin przed przybyciem Bohaterów do zajazdu, dotarli tu gwardziści zamordowanego 
Elektora szukający jego mordercy. Po krótkiej, ale krwawej walce pojmali zabójcę 
i przesłuchują go na piętrze zajazdu, czekając na jakiś kontakt od jego pracodawców. Po 
zażartym boju na terenie zajazdu pozostało jeszcze kilka śladów, rodziny właścicieli 
przebywają na zapleczu, pomagając rannym i nie chcąc się narażać. Większość gwardzistów 
jest w głównej sali, nie mają żadnych oznaczeń i większości opancerzenia, więc wyglądają po 
prostu jak grupa zbrojnych. 
 
Zajazd otacza solidna, dobrze utrzymana palisada. Wrota, nad którymi wisi szyld z młotem i 
kowadłem, są gościnnie rozwarte. Spory podwórzec ze studnią na środku, dalej 
podmurowany, piętrowy budynek zajazdu z dużą stajnią i wozownią po prawej stronie 
oraz kuźnią po lewej. Pod stajnią sika jakiś człowiek. Może to zdziwi Bohaterów, bo po 
drugiej stronie podwórca widać przyzwoite wychodki. Ów nieuzbrojony człowiek (w lnianej 
koszuli, pod którą tylko bardzo bystre oko dostrzeże kolczugę), widząc Bohaterów, czym 
prędzej uda się do głównego budynku zajazdu. Brak powitania, podejrzana cisza w obejściu, 
zamknięta stajnia i stygnący piec w kuźni (obok porzucone, nieskończone podkowy), 
powinny zaostrzyć uwagę Bohaterów (na pewno tych z szóstym zmysłem). A jeśli nie, to 
skutecznie uczyni to nastrój panujący na głównej sali zajazdu. Za szynkwasem nie ma nikogo. 
Panuje dziwna cisza, mimo kilku osób siedzących na ławach przy masywnych stołach. 
Wszyscy to uzbrojeni mężczyźni, bez żadnych barw i oznaczeń, kilku z nich stoi. Jeden z nich 
odrywa się od ściany i podchodzi do drużyny, kiwa na powitanie głową i wchodzi za kontuar. 
 
- Powitać. Skąd jesteście? 
 
Spostrzegawcza osoba może zauważyć świeży ślad krwi gdzieś na podłodze albo 
przesiąknięty krwią opatrunek na ramieniu jednego z mężczyzn w głębi Sali bądź ich dłonie 
błąkające się niebezpiecznie blisko rękojeści mieczy…  
 
Jeśli BG powiedzą, że szukają kogoś, człowiek za kontuarem odskoczy w tył i krzyknie „Brać 
ich!”. Ludziom na sali niewiele potrzeba, żeby rzucić się na Bohaterów, mają pewność, że to 
właśnie oni są pracodawcami lub wysłannikami pracodawców zabójcy elektora. Gwardziści 
nie chcą powtórzyć wpadki z rana i znowu opatrywać swoich rannych. Chcą dopaść BG, 
ogłuszyć, przycisnąć do ściany, rozbroić. W miarę możliwości wziąć żywcem. Nikt z nich nie 
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krzyczy czegoś w stylu „straż, rzucić broń”, nikt niczego nie tłumaczy. Ci faceci źle 
zinterpretowali obecność Bohaterów w zajeździe i zaczęli działać. Po prostu pech!  
 
MG musi przyspieszyć akcję. Gwardziści rzucają się na Bohaterów, niektórzy blokują drzwi. 
BG pewnie pomyślą, że to napad. 
 
- Rzućcie broń, natychmiast – usłyszą. - Ręce z dala od broni, wszyscy klęknąć i nie ruszać 
się! 
 
Oczywiście drużyna może rzucić broń i się poddać. Wówczas przygoda potoczy się nieco 
innymi torami, ale nie mniej ciekawymi. Jeśli BG zastosują się do poleceń gwardzistów, to 
zacznie się rozmowa, a raczej przesłuchanie. W przeszukanych rzeczach drużyny znajdzie się 
na pewno list od Schmidta. Gwardziści nie dadzą wiary historyjce o „znalezionym gołębiu”. 
Będą chcieli wymusić na BG przyznanie się do winy i ujawnienie kto stoi za zabójstwem 
elektora. Zagrożą, że zabiją jednego z Bohaterów, żeby reszta była bardziej skłonna do 
mówienia. Całą sytuację zmieni pojawienie się Martina Schmidta. W czasie harmidru na dole, 
przetrzymywany i przesłuchiwany na piętrze zajazdu najemny morderca w iście 
hollywoodzkim stylu obezwładni swoich strażników i wydostanie się z pokoju. Martin jest 
wściekły, chce się zemścić na oprawcach, no i ma swoją kuszę. 
 
Jeśli Bohaterowie zostali pojmani i teraz się tłumaczą, wkroczy do akcji. Po pierwsze - on 
także wziął drużynę za wysłanników swoich pracodawców i chciałby dostać zapłatę, po 
drugie - ma zamiar dać wycisk gwardzistom, którzy go pojmali i dotkliwie pobili. 
 
Jeśli BG zdecydowali się na walkę – zapewne przemieszczając się po zajeździe lub próbując 
wydostać się na zewnątrz – Martin pomoże im, zabijając przy tym kilku gwardzistów. 
Wszystko dzieje się tak szybko, że nie ma czasu na jakieś pytania i odpowiedzi. Schmidt 
krzyczy rzeczy w stylu „Tutaj szybko, do mnie”. Bardzo możliwe, że ocali życie któremuś 
z BG. A gwardziści, jeśli mieli przez chwilę jakieś wątpliwości co do tożsamości postaci 
graczy, to po dołączeniu do walki zabójcy, już ich nie mają. Chcą dorwać drużynę i już 
niekoniecznie w jednym kawałku. 
 
Innym wariantem jest sytuacja, kiedy drużyna przybywa do zajazdu razem z hrabią 
Oswaldem i jego ludźmi. Sytuacja szybko stanie się podobna do tej z pierwszej opcji. Jak 
tylko hrabia zorientuje się, że w zajeździe rzeczywiście jest Schmidt, w dodatku był 
przesłuchiwany, nie pozwoli komukolwiek ujść z życiem. Chce zabić gwardzistów elektora, 
Martina Schmita, BG i właścicieli zajazdu. Potem spali zabudowania i wytłumaczy wszystko 
(po raz kolejny) napadem kultystów Khorna. Czysta sprawa, prawda? 
 
W tej opcji Bohaterowie będę musieli stawić czoła nie gwardzistom elektora, ale ludziom 
hrabiego. Kilku z nich zostanie przed budynkiem zajazdu, kiedy reszta, z hrabią na czele, 
wejdzie do środka. Oswald nakaże drużynie zostać na podwórcu. W przypadku 
nieposłuszeństwa zostaną obnażone miecze. Jak tylko w karczmie wybuchnie walka, na 
zewnątrz na Bohaterów rzucą się pozostali ludzie hrabiego. Walczą bez pardonu! 
 
Także w tej opcji drużynie może pomóc Martin Schmidt. Podobnie jak w wersji pierwszej 
wyrwie się z pokoju na piętrze i dachem dotrze do stajni. Zdobędzie konia i wyjeżdżając 
z zajazdu, pomoże BG w walce, będąc pewnym, że to jego pracodawcy. Połączenie drużyny 
i mordercy dobrze zrobi dalszej części przygody, choć oczywiście BG mogą się zachować 
nieprzewidywalnie. 
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Opcja: dyliżans 

 
MG może wprowadzić jeszcze większe zamieszanie podczas akcji w zajeździe. W momencie 
walki Bohaterów, „Pod Młot i Kowadło” zajechać może dyliżans z Salzenmund (lub 
z przeciwnego kierunku). Pojazd ciągnięty przez czwórkę koni wtoczy się na podwórzec 
przed stajnią i dopiero tutaj woźnica zorientuje się, że w zajeździe toczy się walka (no, chyba 
że BG wcześniej podpalą zabudowania). Konie są zmęczone, ale pociągną jeszcze ładny 
kawałek, więc Bohaterowie mogą „wypożyczyć” pojazd. W środku jest kilku podróżnych, 
którzy stawią opór porywaczom, chyba że będą przekonani o pozytywnej roli BG (ucieczka 
przed bandytami, którzy zajęli zajazd). Jeśli drużyna nie skorzysta z okazji, to woźnica 
postanowi jak najszybciej wynieść się z zajazdu, manewrując na podwórcu i być może 
roztrącając walczących tam ludzi. 

 
Znów na trakcie 

 
Jeśli BG nie dadzą rady wyrwać się sami z zajazdu, to pomoże im w tym zabójca, Martin 
Schmidt. Gdyby drużyna poradziła sobie sama i nie zwracała uwagi na mordercę lub wzięła 
go za jednego z bandytów, Schmidt dołączy do niej w jakiś czas po wydostaniu się poza 
palisadę. Jeśli jakimś cudem Bohaterowie rozprawią się w zajeździe z gwardzistami i/lub 
ludźmi hrabiego Oswalda (MG musi wówczas dopilnować, żeby część przeciwników zbiegła 
– tak, żeby później wrócić z posiłkami i znów nękać drużynę) – zostanie z nimi Martin 
Schmidt tłumacząc, że jest przecież po ich stronie. 
 
Wydostanie się poza palisadę zajazdu nie zakończy kłopotów. Za Bohaterami po chwili ruszy 
pogoń. Będą to albo ludzie hrabiego (którzy zmiażdżą liczebnie gwardzistów), albo 
gwardziści elektora (wówczas jeden z nich pogna co koń wyskoczy do Salzenmund po 
posiłki). Tak czy inaczej, pościg trzeba będzie zgubić, na przykład w lesie, a kiedy sytuacja 
się na chwilę uspokoi, będzie można porozmawiać ze Schmidtem (jeśli nie ma go z drużyną, 
to teraz właśnie do niej dołączy). 
 
Jeśli drużyna nie dotarła do zajazdu z ludźmi hrabiego, to jeźdźcy Oswalda wciąż kręcą się po 
okolicy, szukając Schmidta. Napotkają niedobitki gwardzistów i połączą z nimi swoje siły, 
dowiadując się o udziale jeszcze kilku osób („pracodawców mordercy” jak powiedzą 
gwardziści) w całej awanturze. Oczywiście po pojmaniu Schmidta hrabia będzie chciał go 
zabić. Podobnie uczyni z BG, a nawet z gwardzistami. Oswald von Gugenstein nie może 
dopuścić, by do Salzenmund dotarły jakiekolwiek osoby przeczące stwierdzeniu, że 
pomysłodawcami zabójstwa elektora byli kultyści Chaosu.  
 

Martin Schmidt 
 
Najemny morderca zapewne szybko zorientuje się, że Bohaterowie nie są tymi, za których 
zostali wzięci (nawet on się na początku pomylił). Jego zachowanie zależy od działania i słów 
BG. Mistrz Gry musi pamiętać, jakie motywacje kierują Schmidtem. Po pierwsze chce 
uniknąć schwytania (w związku z tym może wejść w tymczasowy sojusz z drużyną, 
okłamując ich), po drugie pragnie zlikwidować wszelkie ślady i ludzi mogących go oskarżyć 
o zabójstwo elektora, po trzecie chce resztę zapłaty za zlecenie. Jeśli Bohaterowie nie 
zdradzą, że wiedzą co uczynił (albo się po prostu tego nie domyślą), zabójca będzie chciał ich 
utrzymać w niewiedzy i wykorzystać do swoich celów. Potwierdzi domysły, że ludzie 
w zajeździe byli bandytami oddającymi cześć jakiemuś bóstwu Chaosu i przedstawi się jako 
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Johann von Dunkelheim, ubogi rycerz, który wędrował do Salzenmund z Luftberga na turniej 
kończący Święto Mieczy.  
 
- Napadli na zajazd, kiedy odpoczywałem. Chcieli mnie złożyć w ofierze! Sigmar jednak był 
przy mnie i zesłał was na pomoc… 
  
Jeśli nie zostanie rozpoznany, Schmidt będzie chciał zdobyć zaufanie bohaterów i przez jakiś 
czas zostać z drużyną. W grupie łatwiej się bronić, a zabójca wiele ostatnio przeszedł i musi 
trochę odetchnąć. Jest pobity i głodny, pewnie podobnie jak Bohaterowie. Jeśli nie dowie się 
o rannym ptaku przyjmie, że pracodawcy dotrą do zajazdu z pieniędzmi i nie będzie chciał 
opuszczać jego okolic, tłumacząc się swoim cennym ekwipunkiem, który został „Pod Młotem 
i Kowadłem”. Chce przeczekać w ukryciu, pośród drzew i mieć widok na zabudowania. Jeśli 
drużyna ma inne plany, grzecznie się z nimi pożegna, podziękuje i zostanie.  
  
W wypadku, kiedy drużyna postanowi pojmać Schmidta, będzie miała trudnego przeciwnika. 
Nawet obolały i ranny, to wciąż wyśmienity zabójca, doskonale posługujący się nożem, 
mieczem i kuszą. W obecnym stanie nie chce walczyć z całą drużyną, postara się wziąć 
jednego z BG jako zakładnika, zdobyć broń, konia i uciec Bohaterom. Jeśli drużyna będzie 
miała z nim poważne kłopoty (a powinna), wielkoduszny MG może włączyć do akcji elfiego 
łucznika, jeśli ostrouchy ma u Bohaterów dług. 
 
Bez względu na wcześniejsze wydarzenia na drużynę polują ludzie hrabiego Oswalda von 
Gugensteina. Działają albo z gwardzistami Elektora (jeśli połączyli swoje siły na trakcie), 
albo samodzielnie, jeśli wcześniej wysiekli gwardzistów w zajeździe, gdzie dotarli 
z Bohaterami. Wśród jeźdźców hrabiego są dobrzy tropiciele znający te tereny. Cała grupa 
może się podzielić na części, żeby powiększyć obszar poszukiwań.  
 
Na trakcie może zjawić się także dyliżans (jeśli nie był wykorzystany przez MG wcześniej), 
jadący na przykład do Salzenmund. Być może BG postanowią go zatrzymać (nie będzie to 
łatwe, bo woźnica zatrzymuje się tylko z ważnych powodów, na pewno nie na widok 
potencjalnych rozbójników) i zabrać się nim do miasta. Po drodze na pewno natkną się na 
ludzi hrabiego Oswalda, który w zależności od wcześniejszego przebiegu przygody, będzie 
wypytywał o Schmidta lub zatrzyma Bohaterów jako bandytów z zamiarem przesłuchania ich 
i zabicia gdzieś w lesie.  
 

Salzenmund 
 
Jeśli Bohaterowie dotrą w końcu do Salzenmund, to przekonają się co to znaczy żałoba po 
szanowanym władcy. W całym mieście, już od bramy, powiewają czarne flagi, a straż miejska 
nosi czarne szarfy. Na placach heroldzi obwieszczają, że jeszcze przez kolejne trzy dni 
obowiązuje wstrzemięźliwość od wina i zabaw. Kondukt żałobny z ciałem Jego Wysokości 
właśnie dziś przemierzy główną ulicę miasta, mieszkańcy będą mogli oddać hołd elektorowi. 
Ozdoby po Święcie Mieczy zostały zdjęte, tylko na błoniach stoją jeszcze drewniane trybuny 
i szranki, pozostałości po turnieju. Odwołano wszelkie zawody. 
 
W Salzenmund drużyna będzie mogła oddać Schmidta w ręce sprawiedliwości, najlepiej 
w ratuszu lub w garnizonie gwardii elektorskiej. W areszcie przetrzymuje się już kilku innych 
podejrzanych, więc Bohaterom będzie trudno udowodnić winę Schmidta, nawet pokazując 
jego kuszę, list itd. Ich zeznania mogą potwierdzić gwardziści z zajazdu (jeśli nie zostali 
wybici przez BG lub ludzi hrabiego), ale w tym przypadku BG powinni liczyć się z tym, że 
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nie otrzymają całej nagrody, a jedynie jej połowę. Oczywiście pieniądze mogą zostać 
wypłacone dopiero po przyznaniu się Schmidta do winy. Na torturach co prawda każdy się 
przyznaje, ale do tego formatu sprawy zostaną zaangażowani także czarodzieje, przez co 
procedura się wydłuży. BG pozostaje więc wynająć gdzieś w mieście izbę (może 
przypadkowo trafią „Pod Księżyc i Gwiazdę”?) i poczekać na rozwój wydarzeń.  
 
Tymczasem do Salzenmund przyjedzie hrabia Oswald, by porozumieć się ze swym bratem 
Zygfrydem. Ten, będąc wpływowym arystokratą, ma w mieście wielu informatorów i szybko 
zorientuje się, że prawdziwy zabójca elektora został pojmany i jest poddawany 
przesłuchaniom. Dla pewności Zygfryd postanowi go otruć i podobnie uczynić z Bohaterami 
Graczy, których miejsce pobytu da się łatwo wyśledzić (jak widać Gugensteinowie nie mają 
zbyt subtelnych metod działania). Zajmą się tym nieznani drużynie z widzenia, ludzie 
Zygfryda mieszkający wciąż „Pod Księżycem i Gwiazdą” – jak napisano wcześniej, czekali 
tam na rozprawienie się z Martinem Schmidtem. To sprawni zabójcy potrafiący wtopić się 
w tłum. Nie uda im się zabić Schmidta, jest zbyt dobrze strzeżony i doświadczony, ale 
z Bohaterami może pójść im lepiej. Zygfryd wymyślił, że w miejscu zabicia drużyny 
narysowane zostaną symbole Khorna, co ma potwierdzić tożsamość pracodawców mordercy 
elektora. 
 
Ludzie Gugensteinów (jest ich trzech) będą chcieli otruć BG lub zasztyletować ich nocą w 
karczemnym pokoju. Raczej nie zdecydują się na atak w ciemnej uliczce czy strzały z kuszy, 
chyba że drużyna wystawi się na łatwy cel, na przykład rozdzielając się w mieście (z powodu 
żałoby zamtuzy i domy gry są zamknięte, trudniej też jest się upić). Najbardziej 
prawdopodobnym scenariuszem działania morderców będzie dodanie do kolacji Bohaterów 
środka usypiającego lub trucizny, a potem włamanie się nocą do izby wynajętej przez BG 
i dokończenie dzieła, podrzynając wszystkim gardła i rysując krwią na ścianach symbole 
Khorna. Członkowie drużyny mogą zorientować się, że dodano im czegoś do wieczornego 
posiłku (pogorszone samopoczucie). BG powinni wykonać testy oporności i  w zależności od 
wyników będą lub nie będą mogli walczyć nocą. Być może zdecydują się wartować lub 
dodatkowo zabezpieczyć pokój. Przyczyną tego może być wrażenie (jeśli ktoś w drużynie 
posiada szósty zmysł), że byli śledzeni w ciągu poprzedniego dnia. 
 
Ludzie Zygfryda są wyjątkowo oddani swemu panu. Jeśli realizacja zadania nie powiedzie 
się, postanowią ponowić próbę kolejnej nocy. Pojmani, postarają się uciec za wszelką cenę, 
nawet ryzykując życiem (np. skacząc przez okno) Wiedzą, że jeśli zdradzą Gugensteinów, ich 
rodziny zostaną zgładzone. Przesłuchiwani mogą powiedzieć BG tylko tyle, że są kultystami 
Khorna i ich bóg skazał drużynę na śmierć. Oddani wymiarowi sprawiedliwości nie doczekają 
oficjalnego przesłuchania. 
 
Drużyna powinna się zorientować, że ma potężnego, wpływowego przeciwnika, kimkolwiek 
on jest. Czy Bohaterowie zostaną w Salzenmund, czekając na przedłużającą się decyzję 
o wypłaceniu nagrody, ale ryzykując życiem? MG powinien stworzyć atmosferę zagrożenia, 
utrzymywać drużynę w niepewności. Wrażenie bycia obserwowanym, dziwny smak napojów 
i potraw, koszmary i nieprzespane noce – to stanie się codziennością Bohaterów.  
 
Jeśli wytrzymają tak kilka dni, otrzymają w końcu nagrodę za Schmidta, jednak tylko po 100 
złotych koron na głowę. Skarbnik magistratu miasta wytłumaczy im, że nie ma całkowitej 
pewności, iż doprowadzony przez drużynę człowiek jest mordercą elektora, choć 
rzeczywiście wiele na to wskazuje. Bohaterowie nic na to nie poradzą.  
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Gugensteinowie, straciwszy swoich trzech skrytobójców, nie zdecydują się ponowić próby 
zabójstwa drużyny. Hrabia Oswald wróci do rodowego zamku, a Zygfryd rozpocznie 
długotrwałą grę polityczną mającą na celu zdobycie tytułu elektora Nordlandu. Kto wie, może 
kiedyś Gugensteinowie wynajmą BG już jako ród elektorski? Przeznaczenie płata dziwne 
figle… 

 
Cóż, Bohaterowie nie zmienią przyszłości tej prowincji. Jedynie prześlizgnęli się po 
powierzchni zdarzeń, poznali strzępy całej intrygi. Najważniejsze jednak, że uszli z życiem, 
a może nawet wynieśli z całego ambarasu nieco złotych monet na pocieszenie. Całkiem nieźle 
jak na ponury świat niebezpiecznych przygód, nieprawdaż?  

 
Charakterystyki Bohaterów Niezależnych 

 
Martin Schmidt – zawodowy morderca 
Profesja: skrytobójca 
Poprzednie profesje: szlachcic, kanciarz 
Wiek: 34 lata 
Wzrost: 172 cm 
Waga: 76 kg 
Cechy szczególne: brak małego palca u lewej dłoni, blizny po oparzeniach na plecach. 
Schmidt potrafi zmienić swoją powierzchowność. Ma dość pospolitą, choć niebrzydką twarz 
i stalowy kolor oczu.  
 

Cechy Główne 
WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
69 72 46 41 50 38 43 32 

Cechy Drugorzędne 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
2 14 4 4 4 0 3 0 

 
Umiejętności i zdolności: wszystkie z trzech skompletowanych profesji (patrz Księga 
Zasad). 
Specjalne wyposażenie: kusza snajperska – robiona na zamówienie, składana, powtarzalna 
kusza. Krasnoludzka robota z gmerkiem „Heckler und Koch” z Middenheim. Jest to broń 
o metalowym łożu, oksydowana, bardzo wytrzymała, z pudełkowym magazynkiem 
mieszczącym trzy bełty. Pociski są nieco mniejsze od normalnych, wykonane w całości 
z metalu (także robione na zamówienie).  
 
Przykładowy drawl 
Imiona: Lars, Hef, Ute, Petr, Georg, Bert, Ralf. 
 

Cechy Główne 
WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
31 29 41 34 35 26 26 25 

Cechy Drugorzędne 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 12 4 3 4 0 0 0 

 
Umiejętności i zdolności: wszystkie z profesji drwala (patrz Księga Zasad). 



16 
 

 
Przykładowy zbrojny hrabiego Oswalda von Gugensteina 
 

Cechy Główne 
WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
43 32 45 39 37 31 33 29 

Cechy Drugorzędne 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
2 13 4 3 4 0 0 0 

 
Umiejętności: wszystkie z profesji rajtara (patrz Księga Zasad) 
Zdolności: silny cios, ogłuszenie, hazard 
 
Przykładowy gwardzista Elektora 
 

Cechy Główne 
WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
41 38 40 36 34 30 29 36 

Cechy Drugorzędne 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
2 12 4 3 4 0 0 0 

 
Umiejętności i zdolności: wszystkie z profesji weterana (patrz Księga Zasad) 
 
Przykładowy zabójca  
- człowiek Zygfryda von Gugensteina (jeden z trzech) 
 

Cechy Główne 
WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
46 35 38 33 52 39 37 30 

Cechy Drugorzędne 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 11 3 3 4 0 3 0 

 
Umiejętności i zdolności: wszystkie z profesji skrytobójcy (patrz Księga Zasad) 


