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Koniec świata! 

 

Przygoda do Beasts & Barbarians 

 

 

 

 W Laudanium, dekadenckim 
mieście na obrzeżach Faberterry, szerzy 
się kult końca świata. Tylko nasi 
bohaterowie mogą powstrzymać 

szalonych proroków zguby… i ocaleć, 
gdy zagłada naprawdę pochłonie 
miasto! 

 

“This game references the Savage Worlds game 
system, available from Pinnacle Entertainment 
Group at www.peginc.com. Savage Worlds and 
all associated logos and trademarks are 
copyrights of Pinnacle Entertainment Group. 
Used with permission. Pinnacle makes no 
representation or warranty as to the quality, 
viability, or suitability for purpose of this product.” 

http://www.peginc.com/


Bestie, barbarzyńcy… i elfy? 
Ta przygoda powstała z myślą o Beasts 

& Barbarians - Dzikim Świecie sword 
& sorcery napisanym dla Gramela przez 
Umberto Pignatelliego - ale 
poprowadzenie jej w innych realiach 
wymaga tylko niewielkich zmian. 
Faberterra to Rzym na krawędzi upadku 
i może zostać zastąpiona przez dowolne 
duże państwo fantasy, a i kult końca 
świata łatwo wpasować w inne 
uniwersum. W szczególności Tarth, 
świat znany z podręcznika Evernight 
idealnie pasuje do tej przygody – jego 
ziemie poza Waluzją mogą być bardzo 
barbarzyńskie, a fałszywe kulty 
są jednym z kanonicznych elementów 
settingu. 

Przygoda korzysta tylko z mechaniki, którą 
można znaleźć w podręczniku 
podstawowym do Savage Worlds. 

Wprowadzenie 

 Każdy w Faberterze słyszał 
o panice w Laudanium, więc przed 
właściwym początkiem przygody 
bohaterowie mogą wykonać test Wiedzy 
Ogólnej (-2, jeżeli przybywają spoza 
imperium) lub Wypytywania. Oto 
informacje, które mogą uzyskać – poza 
oznaczonymi gwiazdką wszystkie 
są prawdziwe, więc podaj graczom także 
te z niższych stopni sukcesu, opisując 
fałszywe jako plotki. 

Porażka: w Laudanium dziwny kult  
głosi rychłą zgubę; jego przywódca 
to potężny hipnotyzer, który narzucił 
swoją wolę całemu miastu*; w innych 
miastach kult też działa, ale w ukryciu*.  

Sukces: kult zwie się Zwiastunami 
Burzy (lub krócej – Burzowymi); podczas 
jego nabożeństw wierni mają wizje 
zagłady; imię przywódcy jest nie 
do wymówienia. Xilaqi… Kilaki… 
Rafiki? 

Podbicie: koniec świata ma polegać 
na deszczu meteorytów, powstaniu 
z martwych armii potępieńców 
i wreszcie  zapadnięciu się świata 
w wielkim trzęsieniu ziemi; przywódca 
Zwiastunów Burzy to Xilaquidaxa, 
przybysz z Tricarnii. 

 

Ta historia zaczyna się, gdy drużyna 
podróżuje w pobliżu Laudanium – 
najlepiej, by miała jakiś ważny interes 
w samym mieście. Teren jest 
pofałdowany i skalisty, aż chce się kląć 
na trasę. Nagle zza wzgórza słychać 
odgłosy walki, a kilka sekund później 
w niebo bucha chmura dymu! 

Piątka konnych barbarzyńców napadła 
na karawanę! Wojownicy eskortujący 
towary ostrzeliwują ich z wozów, 
a napastnicy z wielką werwą szyją 
w nich podpalonymi strzałami. 
Atakujący są bardzo sprawni i mobilni, 
a poza tym narobili dużo dymu, więc 
dostrzeżenie, że jest ich tylko pięciu, 
wymaga testu Spostrzegawczości (-2).  

Gdy pojawią się gracze, obie strony 
zaczną prosić o pomoc. Jeden 
z barbarzyńców – Hemmad, przywódca 
– krzyknie, że atakowani są członkami 
kultu końca świata, a gruby człowieczek 
z karawany zapiszczy, że został 
napadnięty, i zaoferuje pieniądze 
za pomoc. 

Co zrobią gracze, zależy tylko od nich, 
ale jeżeli szybko nie staną po stronie 
barbarzyńców, ci uciekną na koniach – 
nie chcą ryzykować bycia otoczonymi, 
zresztą i tak zrobili już swoje. 

Napastnicy: Hemmad, Drenn, Xinar, 
Grok i Medryt - twardziele (SWEPl str. 
164) długie łuki i łatwopalne strzały, 
Hemmad to Figura. 

Karawana: piętnastka najemników – 
szeregowi (SWEPl str. 160), łuki 
i strzały; kupiec Drasius i jego trzej 



pomocnicy – niewinni przechodnie 
(SWEPl str. 166). 

Po dwóch rundach walki lub chwili 
rozmowy ze środkowego wozu zacznie 
się wydobywać biały dym. Test Wiedzy 
tajemnej (-2) pozwoli rozpoznać w nim 
opary lotosu, wywołujące wizje. Dym 

rozprzestrzenia się bardzo szybko, 
gracze muszą natychmiast uciekać jeżeli 
nie chcą, by ich otoczył. Jest jednak 
na tyle lekki, że unosi się nad ziemią 
i wystarczy paść, by się przed nim 
ochronić oraz skryć przed łucznikami. 

 

 

Każdy, kogo dym dosięgnie i kto nie 
wstrzyma oddechu (test Wigoru, 
co rundę z karą większą o 1), widzi, jak 
na okolicę spada deszcz meteorytów, 
martwi z pustymi oczyma wstają 
z grobów, a ziemia zaczyna się trząść. 
Zagłada ma swoje centrum 
w Laudanium. To tylko narkotyczna 
wizja, ale zauważenie tego i odpędzenie 
jej wymaga testu Sprytu (-1). 
W przeciwnym razie minie ona dopiero 
po minucie. 

Nie jest to jednak problem, gdyż dym 
zadziała też na strażników karawany, 
a wtedy barbarzyńcy uciekną  daleko, 
zabrawszy na konie znarkotyzowanych 
BG, jeżeli ci stanęli po ich stronie.  

 

Co dalej? 

Dalsze losy bohaterów zależą od tego, 
po czyjej stronie stanęli i czy udało im 
się wygrać. Hemmad zawiezie ich, 
przytomnych lub nie, do jaskini ukrytej 
wśród wzgórz. Tam wyjaśni, że on 
i jego przyjaciele to awanturnicy 
z Laudanium, którzy nie wierzą w 
koniec świata i walczą ze Zwiastunami 
Burzy. Przed nadejściem proroków 
oddawali się „szlachetnym uczynkom” 
– nie chcą powiedzieć jakim, 
a pociągnięci za język wyznają wreszcie, 
że robili burdy i wszczynali bójki "żeby 
rozruszać tych drętwolców z miasta". 

Z kolei kupiec Drasius zapłaci obficie – 
100 księżyców na głowę – ale nie będzie 
chciał postawić nogi w Laudanium. 
Kultyści nie wybaczają, a on pozwolił na 



zniszczenie ich cennego ładunku. Poza 
tym przerażają go wizje, których 
przecież też doświadczył pod wpływem 
dymu. Zaczyna wierzyć, że Burzowi 
mogą faktycznie o czymś wiedzieć, woli 
się zaszyć na drugim końcu świata. 
Widząc, że ma do czynienia 
z poszukiwaczami przygód, z chęcią 
zdradzi im kilka faktów dotyczących 
sekty i podsunie pomysł zaatakowania 
jej. 

Zarówno Hemmad, jak i Drasius liczą 
na działanie drużyny przeciwko kultowi. 
Kupiec ma więcej informacji, regularnie 
bywał w Laudanium pod rządami sekty. 
Zna sytuację w mieście (patrz dalej) 
i zdradzi postaciom graczy wszystko, 
czego nie dowiedziały się za pomocą 
testów. Wyjaśni też, że biały dym 
wydobywał się z worków, które odebrał 
dla Burzowych w stolicy Faberterry. 
Statek, którym tam przypłynęły 
pochodził z Północy. Barbarzyńcy 
wiedzą mniej – tylko tyle, ile 
BG dowiedzieli się przy sukcesie – ale za 
to mogą oferować pomoc w walce. Jest 
jeszcze jedna, bardzo ważna różnica: 
jeżeli gracze nie będą przekonani 
do walki ze Zwiastunami Burzy, Drasius 
tylko ponarzeka i ucieknie, a ludzie 
Hemmada zaatakują ich. 

Załóżmy jednak, że drużyna zechce 
policzyć się z kultem lub przynajmniej 
udać do Laudanium. W przeciwnym 
razie przygoda kończy się bowiem 
w tym miejscu. 

 

Sytuacja w Laudanium 

Namiestnik Laudanium, Dominik 
Tiriusz, bez reszty uległ podszeptom 
Xilaquidaxy i praktycznie pozwolił 
czarnoksiężnikowi na przejęcie władzy 
nad miastem. Na agorze regularnie 
odbywają się nabożeństwa, podczas 

których lud doświadcza wizji zguby. 
Oczywiście są one podsuwane  przez 
biały dym, ale Burzowi twierdzą, 
że otwiera on umysł na przyszłość, 
a nikt nie śmie w to wątpić. Mieszkańcy 
w większości uwierzyli w zagładę i są 
gotowi na wszystko, byle sekta ich od 
niej ocaliła. A Xilaquidaxa żąda w tym 
celu złota – potrzebuje go rzekomo 
po to, by wytopić posąg bożka, który 
odpędzi apokalipsę.  

Tak naprawdę sekta nie przewiduje 
żadnego końca świata i korzysta 
po prostu z rzadkiej, wywołującej 
przerażające wizje odmiany lotosu, 
którą Xilaquidaxa odkrył w swojej 
rodzinnej Tricarnii. Wie o tym 
dziesiątka jego uczniów – zebranych 
po różnych krainach sztukmistrzów, 
hipnotyzerów i szarlatanów. Zamierzają 
po prostu ciągnąć tę farsę jak najdłużej, 
a w odpowiednim momencie ulotnić się 
ze złotem. 

Laudanium to średniej wielkości 
miasto zamieszkane przez około trzy 
tysiące ludzi, otoczone niskimi murami 
(Wspinaczka (-1) i Ukrywanie się (-2), 
by wejść przez nie niepostrzeżenie). Na 
ulicach panują skrajne nastroje: 
większość mieszkańców spędza ostatnie 
dni na ucztach i zabawach, niektórzy 
wznoszą modły do bogów lub próbują 
żyć zwyczajnym życiem. Każdy może 
wskazać drogę do pałacu namiestnika 
i agory, na której odbywają się 
ceremonie Zwiastunów Burzy. Zapytani 
o Burzowych i ich obrzędy ludzie 
zachęcają tylko, by wesprzeć "świętych 
ludzi" – dopiero test Wypytywania 
pozwoli znaleźć Dathusa, malkontenta, 
który opowie o zbieraniu złota 
i zaganianiu ludzi siłą na obrzędy. 

Prędzej czy później drużyna natknie 
się na patrol Burzowych: piątkę 
żołnierzy z gwardii namiestnika 



i Wirda, jednego z uczniów Xilaquidaxy. 
Zażąda on od nich "myta na koniec 
świata" – jako że Zwiastunowie Burzy 
chcą ocalić wszystkich, wszyscy muszą 
im oddać całe swoje kosztowności. Mają 
też prawo uwięzić lub pobić każdego, 
kto nie potrafi wymówić imienia ich 
mistrza. 

Żołnierze – weterani (SWEPl str. 161) 

Wird – uczeń czarownika (SWEPl str. 165), 
poplecznik (rzuca Kością Figury), patrz 
ramka. 

W sumie po Laudanium kręci się pięć 
takich patroli, a skład pięciu kolejnych – 
dwudziestu pięciu żołnierzy i pięciu 
magów – przebywa w pałacu 
namiestnika razem z Xilaquidaxą. 

Poza tymi siłami jedynym wojskiem w 
mieście jest zwykła straż – nieco 
liczniejsza od gwardii (75 członków), ale 
gorzej wyszkolona (szeregowcy, SWEPl 
str. 160) i raczej tchórzliwa. By zyskać ich 
wsparcie przeciwko sekcie, trzeba 
wygrać o trzy punkty debatę (patch 2.0 
str. 32) z ich dowódcą Turiusem 
(dowódca, SWEPl str. 161, 
Przekonywanie k6, Wiedza (Strategia) 
k6, bez Urodzonego przywódcy). 
Częściowe, dwupunktowe zwycięstwo 
oznacza, że wkroczą do akcji dopiero 
wtedy, gdy drużyna zyska przewagę. 

Namiestnik Dominik Tiriusz nigdzie się 
nie rusza bez Xilaquidaxy. Mag 
nieustannie opowiada mu o magii 
zdolnej odwrócić kataklizm, a wszystkie 
jego rewelacje są wyssane z palca. Tu nie 
ma mowy o debacie – gdy kultysta 
zauważy, że przybysze nastawiają 
zarządcę przeciwko niemu, każe strażom 
zaatakować. Tylko naprawdę 
dramatyczny apel – i test Perswazji (-6) – 
przekona Dominika, by odwołał swoich 
ludzi. W pałacu są też uczniowie sekty, 
ale oni wolą nie walczyć. 

Straż – 10 weteranów (SWEPl str. 161). 
Co rundę przybywa trzech nowych aż do 
25. 

[fig] Xilaquidaxa – przywódca kultu 
(SWEPl str. 164), Wyssanie duszy, 
dodatkowe moce – wszystkie z ramki. 

[fig] Dominik Tiriusz – dworak (SWEPl 

str. 166), Zawada Safanduła. 

Obrzędy Zwiastunów Burzy 
odbywają się codziennie w samo 
południe na rynku. Xilaquidaxa 
i czterej jego uczniowie stoją wtedy na 
podwyższeniu w centrum agory, 
a u jego podstawy w wielkim zniczu 
pali się "kadzidło" – znany już 
drużynie lotos. Z rynku są cztery 
wejścia i każdego z nich pilnuje 
szóstka gwardzistów oraz drugie tyle 
zwykłych strażników. 

W obrzędach bierze udział kilkuset 
ludzi naraz, najbliżej podwyższenia 
klęczy zawsze Dominik. Ryty polegają 
na intonowaniu pieśni w języku, 
którego nie rozumie nikt, łącznie 
z Xilaquidaxą – to po prostu 
najbardziej niesamowite słowa, na 
jakie natknął się podczas swoich 
tajemnych nauk. Od samego słuchania 
można dostać dreszczy – BG muszą 
zdać test Strachu lub będą mieć karę -2 
do wszystkich testów przeciwko 
Burzowym dopóki nie pokonają 
któregoś z nich. 

Lotos jest przechowywany 
w magazynie tuż przy agorze, razem 
ze złotem. W oknie na pierwszym 
piętrze składu stoi lśniący posąg – 
rzekomo ciągle dokańczany artefakt 
mający odpędzić zagładę. Tak 
naprawdę jest to pomalowana na złoto 
kukła, a prawdziwe kosztowności 
w ogóle nie zostały przetopione. 
Wszystkie monety i biżuteria są w 
sumie warte 6000 księżyców. 



Sprytne sztuczki 

Xilaquidaxa to prawdziwy mag, lecz jego uczniowie znają bardzo niewiele czarów. 
Większość ich mocy to złudzenia i kuglarstwo korzystające z wariantu It is only a clever trick 
z podręcznika Beasts & Barbarians. Każdy z uczniów zna jeden prawdziwy czar 
(w przypadku Wirda jest to odbicie), a poza nim trzy sztuczki: 

Lipna klątwa: przekleństwo, którego nie ma, ale jest wypowiadane z takim gniewem, że wrogowie myślą, że 
działa – więc działa! Efekt taki sam, jak podkręcenie/przykręcenie, ale pozwala tylko obniżać współczynniki, 
nie działa na głuchych i kończy się, gdy na "przykręconym" współczynniku wypadnie podbicie. W zamian za te 
ograniczenia moc kosztuje tylko 1 pm i mag może używać swojej kości Zastraszania zamiast Kości Figury. 

Medium: stymulowane opętanie – oczy maga stają w słup i udaje on, że przemawia "głosami zmarłych". Działa 
to jak moc przerażenie, ale obszar działania musi się stykać z miejscem, w którym stoi czarujący. W zamian za 
to mag może używać swojej kości Zastraszania zamiast Kości Figury. 

Nóż znikąd: sprytny ruch ręką i drobna telekineza pozwalają wyciągnąć nóż (albo noże) z rękawa i rzucić, nim 
ktokolwiek się zorientuje. Moc oparta o pocisk, ma jednak zasięg 3/6/12 i wymaga tylu noży, iloma postać chce 
rzucić. Zadaje normalne obrażenia noża (Si+k4) i kosztuje o 1 pm mniej niż normalnie (nic przy jednym nożu, 1 
pm przy dwóch i 2 pm przy trzech). Korzysta z kości Rzucania czarów, nie Rzucania, gdyż zależy od biegłości w 
kuglarstwie. 

 

Akcja! 

Trudno przewidzieć, jak potoczy się ta 
przygoda. BG mogą spróbować po 
cichu usunąć Xilaquidaxę, wyrżnąć 
Burzowych podczas nabożeństwa lub 
wydać im otwartą bitwę z pomocą 
straży miejskiej i niechętnych sekcie 
mieszkańców. Scenariusz celowo 
spisany jest tak, by przedstawiać raczej 
sytuację niż przebieg wydarzeń – ten 
narzucić mają gracze. 

Niestety okrutna prawda jest taka, że 
nie w każdej drużynie znajdą się 
spryciarze, którzy po trafieniu do 
miasta i zdobyciu informacji o nim od 
razu stworzą błyskotliwy plan obalenia 
sekty. Jeżeli w pewnym momencie 
gracze nie będą wiedzieli, co robić, 
możesz skorzystać z patrolu Wirda – 
spotkanie z nim najpewniej skończy się 
bójką, uczyni z bohaterów wrogów 
kultu i zmusi do działania.  

Masz pod ręką też dwa inne sposoby 
na rozruszanie graczy. Pierwszym są 
Zawady ich postaci: jeżeli masz 

w drużynie chciwca, niech 
przypadkiem przejdą przez rynek i 
zobaczą „złotą” rzeźbę; mściwy 
bohater może rozpoznać w jednym 
z Burzowych iluzjonistę, który kilka 
tygodni temu ukradł mu mieszek 
złota, a ciekawska postać podsłucha 
niestworzone historie o wyglądzie 
i zachowaniu Xilaquidaxy, które 
oczywiście będzie musiała sprawdzić 
na własną rękę w pałacu. Dla każdej 
innej Zawady można łatwo wymyślić 
przynętę, który zwabi postać w samo 
serce intrygi. 

Drugim użytecznym narzędziem jest 
banda Hemmada. Jeżeli tylko 
barbarzyńcy przetrwali atak 
na karawanę, na pewno dadzą o sobie 
znać. Mogą w dowolnej chwili pojawić 
się znikąd z patrolem Burzowych 
na karku, beczką wina lub porwanym 
Dominikiem Tyriuszem i poprosić 
drużynę o pomoc lub, jeżeli ta wsparła 
Drasiusa, zaatakować ją czy 
przynajmniej zalać istnym morzem 
obelg – ta druga opcja jest o tyle 
ciekawsza, że daje szansę 
na wyjaśnienie sobie wszystkiego 



i zawarcie sojuszu z barbarzyńcami, 
a jednocześnie przyciąga tłum gapiów.  

Przygoda kończy się, gdy gracze 
pokonają kult lub w inny sposób 
definitywnie skończą swoje sprawy 
w Laudanium. Koniec tej fabuły nie 
musi jednak oznaczać końca 
kłopotów… 

 

Apokalipsa! 

Jeżeli prowadzisz Koniec Świata jako 
konwentowy jednostrzał albo Twoja 
drużyna kocha dynamiczne sceny, 
możesz zakończyć ten scenariusz 
apokalipsą spełnioną! W odpowiednio 
dramatycznym momencie z nieba 
zaczną lecieć meteoryty, ziemia 
zatrzęsie się, a martwi powstaną 
z grobów! Nie pozostanie nic innego, 
jak tylko uciekać – samemu lub 
z sojusznikami! 

Rozegraj tę scenę jako skrócony, 
trwający 3 rundy pościg (patch 2.0 str. 
18) w którym "przeciwnikiem" jest 
kataklizm. Robi się on coraz gorszy, 
więc w pierwszej rundzie rzuca k8 
(i Kością Figury), a w każdej kolejnej 
kością o 1 rodzaj lepszą aż do k12. 
W tym pościgu nie ma okazji do ataku 
ani premii lub kar za szybkość (chyba 
że niektórzy BG są szybsi od innych). 
Każda postać mająca gorszą kartę niż 
kataklizm narażona jest na 
niebezpieczeństwo zależne od koloru 
swojej karty: 

♠ – atak żywych trupów: cztery ciosy, każdy 
o Walce k6-2 i zadający k6 obrażeń. 

♦ – spadająca cegła: test Zręczności (-2) lub 
2k6 obrażeń. 

♥ – meteoryt: test Zręczności: porażka to 3k8 
obrażeń, sukces 2k6, a przebicie – żadnych ran.  

♣ – ziemia się otwiera: test Zręczności (-2), 
w razie porażki postać zostaje po złej stronie 
szczeliny i musi uciekać rundę dłużej. 
Krytyczny pech oznacza, że wpada w czeluść 
i ginie. 

Wszystkie te kary występują razem 
z komplikacjami pojawiającymi się 
w każdym pościgu. Ucieczka przed 
apokalipsą będzie więc śmiertelnie 
niebezpieczna, ale jaka inna mogłaby 
być? Jeżeli w momencie nadejścia 
końca gracze będą ranni, możesz 
skrócić ucieczkę do dwóch rund i dać 
każdemu fuksa po pierwszej. 

Jeżeli użyjesz tego brawurowego, choć 
nie zawsze grywalnego wariantu, 
zakończ sesję w chwili, gdy postaci 
wybiegają z Laudanium i widzą, że 
miasto zapada się w czeluść. Równina 
dookoła niego jest poznaczona 
pęknięciami i kraterami, ale zagłada 
nie rozprzestrzenia się na resztę 
świata. 

Tylko od Ciebie zależy, co 
sprowadziło zgubę na to miasto. Być 
może modlitwa Xilaquidaxy sprawiła, 
że lotosowy koszmar spełnił się, a być 
może narkotyk naprawdę pokazywał 
przyszłość? 

Na pewno ważniejsze od tego jest 
pytanie, czy taki sam los może spotkać 
też inne miasta Faberterry – albo i cały 
świat. Jeżeli Twoi gracze okażą 
zainteresowanie, śmiało możesz 
rozpocząć tym scenariuszem całą 
kampanię, której celem będzie – 
niczym w klasycznym fantasy z elfami 
i smokami – uratowanie świata. 

Powodzenia! 
 

Podziękowania 

Serdecznie dziękuję Cooperatorowi Veritatisowi, Wojnarowi i Elmo za wzięcie udziału w 
próbnej sesji tej przygody i udowodnienie, że i bez końca świata może się ona udać. 


