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Cóż było na początku? 

Pusty skarbiec Imperium 

Arabia. Wielki, pustynny obszar na dale-

kim południu, złożony z kilku dużych 

miast-państw. Nie w pełni zbadany, tajem-

niczy, egzotyczny. Teoretycznie prowadzi 

handel z Imperium, jednak w praktyce od-

ległości są tak duże, a występujące po dro-

dze zagrożenia tak wielkie, że trudno mó-

wić o jakimś ustabilizowanym szlaku han-

dlowym. Wymiana towarowa następuje co 

kilka lat, za pośrednictwem specjalnie 

w tym celu organizowanej wyprawy han-

dlowej.  

Krótko po tym, jak wojska Archaona zo-

stały pobite pod Middenheim, baronowa 

Stimmeswalu Lotte Hochsvoll
1
 otrzymała 

propozycję od jednego z zamożniejszych 

kupców z Altdorfu, Hansa Grossvera. Ku-

piec, a zarazem dobry przyjaciel szlach-

cianki, szczerze przejmując się stanem 

imperialnego skarbca (który, rzecz to 

oczywista, nie mógł być po okresie wojen-

nego wysiłku nazbyt pełny), zasugerował 

zorganizowanie handlowej wyprawy na 

dalekie południe. Co prawda wymagałaby 

ona wielkich nakładów, ale przyniosłaby 

olbrzymi zastrzyk gotówki, tak bardzo 

potrzebnej teraz Imperium. 

Baronowa przez kolejne trzy tygodnie ba-

dała grunt. Rozmawiała z członkami Rady 

Stanu, magistrami Kolegiów Magii, przed-

stawicielami rodów Bacher i von Kantor
2
, 

jak również zainteresowaną stanem skarb-

ca szlachtą. Początkowo sceptyczna, z cza-

sem przekonała się do pomysłu Grossvera. 

Zdobywszy poparcie wielu wpływowych 

                                                           
1
 Dziedzictwo Sigmara, strona 27. 

2
 Zbrojownia Starego Świata, strona 11. 

osób, zdołała przekonać Cesarza do zorga-

nizowana wyprawy. 

Przygotowania 

Po wsiach i miastach Imperium ogłoszono, 

że poszukiwani są mężni ludzie do uczest-

nictwa w handlowej podróży na południe, 

do dalekiej Arabii. Każdy, kto pragnie za-

znać przygody, a przy okazji dobrze zaro-

bić, winien zgłosić się do tymczasowego 

biura kupca Hansa w miasteczku Hel-

mgart. Największa karawana ostatnich lat 

wyruszy równo za trzy miesiące. 

Sięgnięto po więźniów. Kto był w stanie 

unieść na grzbiecie zbroję oraz machać 

mieczem, otrzymał niezbędne wyposażenie 

i był dołączany do grupy podobnych sobie. 

Działanie to spotkało się z aprobatą ludu, 

głównie dlatego, że bandyci i rabusie 

w czasie podróży mają spore szansę na 

zejście z tego świata. 

Wiedząc o tym, że tak duże przedsięwzię-

cie może wywołać zrozumiałe poruszenie 

wśród władców sąsiednich państw, posłano 

na zachód i południe gońców z wiadomo-

ściami. W ten sposób król Bretonii Louen 

Lwie Serce bądź burmistrzowie i zarządcy 

tileańskich miast-państw mieliby możli-

wość przygotować się na przybycie impe-

rialnych. W listach proszono również 

o zorganizowanie zapasów żywności, które 

karawana kupi za rozsądną cenę. 

Modły ku czci Sigmara w intencji szczę-

śliwej i zakończonej sukcesem podróży 

odbywały się przez dwa miesiące, tak iż po 

pewnym czasie mieszkańcy miast zaczęli 

żartować, że opiekun Imperium równo co 

trzy dni udaje się na bitwę, co by tylko nie 

słyszeć ciągle tych samych modlitw 

i pieśni.  
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Zachęta dla Bohaterów 

Bohaterowie Graczy mogą z różnych przy-

czyn dołączyć do wyprawy. Może są  

w kontakcie z baronową? Może ich pozy-

cja jest na tyle wysoka, że uczestnictwo w 

tak wielkim przedsięwzięciu to rzecz natu-

ralna? Jeśli zaś pochodzą z nizin, to czy nie 

zależałoby im na całkiem niezłym wyna-

grodzeniu, przeżyciu przygody, odwiedze-

niu dalekich krain? Wyprawa do Arabii nie 

jest organizowana co roku, następna zda-

rzy się dopiero za kilka lat, a daje tyle 

możliwości, że próżno nawet próbować je 

wyliczać. 

Jeśli jednak BG nie zechcą po dobroci, 

zawsze będzie można spróbować siłą. Nie 

wszyscy strażnicy ekspedycji są w niej, bo 

chcą. Może podpadli komuś na tyle, że 

dostali prosty wybór – ochrona karawany 

albo śmierć? Może zostali związani przy-

sięgą albo umową, której zerwanie nie jest 

ani łatwe, ani bezbolesne? Może wreszcie 

są więźniami jakiegoś szlachcica, który 

postanowił w ten sposób ciąć koszta udzia-

łu w przedsięwzięciu? 

Ważne jest jednak, by dać im chociaż na-

miastkę władzy. Nie muszą być przywód-

cami, dobrymi przyjaciółmi Hansa albo 

wysłannikami Cesarza. Mogą równie do-

brze należeć do niewielkiego oddziału 

zwiadowców, grupy do zadań specjalnych, 

osobistej straży organizatora wyprawy, 

albo przynajmniej stać na szpicy i mieć 

możliwość zaatakowania kogoś lub nie. 

Jeśli taka jest wola MG, niech uczyni  

z nich głównych organizatorów, fundato-

rów albo wysłanników tychże, których od 

władzy, z racji związanych z nimi fundu-

szy, zwyczajnie nie można odsunąć. 

Inną istotną sprawą jest poziom zaawan-

sowania postaci. Zwykły chłop z pola się 

nada, ale raz, że nie będzie miał żadnej 

władzy, a dwa, że łatwo przyjdzie mu zgi-

nąć w czasie podróży. Wydarzeń niebez-

piecznych będzie na tyle dużo, że postacie 

muszą reprezentować sobą wystarczająco 

dużą do przetrwania siłę. Nie muszą być 

rycerzami zakonnymi i mistrzami magii, 

ale pewne obycie w mieczu i magii jest 

wskazane. 

Nie ma jednej metody na wciągnięcie po-

staci graczy w przygodę. Wszystko zależy 

od tego, kim są, co ich interesuje, jakie 

mają cele i tak dalej. Koniec końców po-

winny pojawić się w Helmgart, stanowią-

cym punkt zborny dla podróżników do 

Arabii. Wcześniej warto zaserwować BG 

opis przydrożnej karczmy, która aż huczy 

od plotek dotyczących karawany, a gdzie 

dowiedzą się oni na temat jej liczebności 

(zawyżonej), wiezionych towarów (prze-

sadzone) oraz znamienitych uczestników 

(przynajmniej w części pomyleni). Da im 

to przedsmak tego, co zastaną w mieście. 

Uwaga odautorska 

Poniższy scenariusz stanowi zbiór propo-

zycji, informacji oraz zahaczek fabular-

nych dla Mistrza Gry. Może on wykorzy-

stać wszystkie, jak i tylko część opisanych 

przeze mnie rzeczy. Scenariusz ma budo-

wę otwartą i jedynie sugeruje, jak pewne 

wydarzenia powinny się potoczyć. Jeśli 

sądzisz, że będzie wyglądał lepiej po 

wprowadzeniu kilku zmian – śmiało. 
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Preludium 

Helmgart 

Przez ostatni miesiąc ludność miasteczka 

wzrosła dwukrotnie, dziwki nie są w stanie 

obsłużyć wszystkich chętnych, zaś co bar-

dziej obrotni mieszczanie otworzyli 

karczmy, każdego dnia pełne aż po brzegi. 

Dostrzec można również grupki wędrow-

nych komediantów i minstreli, obwoźnych 

sprzedawców pieczonych szczurów bądź 

pijaczków, którzy za skromny grosz po-

modlą się do Sigmara w intencji fundatora.  

W miasteczku, co BG może w pierwszej 

chwili zdziwić, panuje względny spokój. 

Cesarz osobiście wydał rozkaz, by kara-

wana była pilnowana dzień i noc, zaś jej 

członkowie zachowywali się porządnie 

pod karą gardła. Wszyscy wzięli sobie 

słowa władcy do serca. 

Jeszcze przed wyruszeniem BG będą mieli 

okazję zagrać w karty z kilkoma najemni-

kami, porozmawiać z mieszkańcami prze-

straszonymi z powodu obecności żołnierzy 

albo zadowolonymi z nagłego przypływu 

pieniędzy, poznać plotki na temat grupki 

korzystającej z przybycia karawany zło-

dziei, a w końcu obejrzeć całkiem sporo 

występów sztukmistrzów, wydalonych  

z Kolegiów uczniów, alchemików. Można 

ich bez problemu wciągnąć w krótkie epi-

zody z oszustem wciskającym trefne eliksi-

ry, kręcącym się po targowisku kieszon-

kowcem, wędrującym ulicami i starającym 

się „nawracać zbłąkanych” kapłanem i tak 

dalej. Powinny być to jednak tylko prze-

rywniki, tak dla rozluźnienia. 

Dołączenie do karawany będzie polegało 

na dostaniu się do biura Hansa i przedsta-

wieniu swych imion oraz profesji.  

Każdy chętny otrzymuje szarfę, symbol 

karawany, oraz dokumenty poświadczające 

o udziale w wyprawie. Musi się jedynie 

zobowiązać do osłaniania jej przez całą 

drogę z Imperium do Arabii i z powrotem. 

Pieniądze wypłacane są po powrocie. 

Tuż po niezbędnych formalnościach BG 

zostaną skierowani do głównego obozu 

karawany, który znajduje się za miastem, 

w kierunku na Przełęcz Uderzającego To-

pora. Tam, przy ogniskach i garnkach  

z gorącą zupą, będą mogli porozmawiać  

z innymi uczestnikami wyprawy, zapoznać 

się z jej składem, najważniejszymi osoba-

mi, uzbrojeniem oddziałów oraz swoją 

rolą. Co prawda w biurze Hansa otrzymają 

przydział, ale dopiero w obozie otrzymają 

dokładniejsze wyjaśnienia ze strony towa-

rzyszy niedoli oraz oficerów. 

Lepiej niech się skupią i wyłapią tak wiele, 

jak się da. Informacje te mogą przydać się 

w przyszłości.
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O karawanie 

Symbolika
3
 

Głównym symbolem karawany jest szarfa. 

Uczestnicy są zobowiązani nosić ją przez 

cały czas. Można się nią przepasać, prze-

wiesić przez pierś, a nawet obwiązać gło-

wę. Bez niej dana osoba traktowana jest 

jako obca. 

Kolor szarfy zależny jest od przydziałów. 

Czerwień nosi ochrona karawany z wyjąt-

kiem więźniów. Ich barwą jest grafit. Zie-

leń przeznaczona została dla zwiadowców 

i grup o specjalnym przeznaczeniu, wszy-

scy przywódcy i oficerowie noszą zaś szar-

fy błękitne. Z kolei kapłani, niezależnie od 

tego, czy walczą, czy może leczą, posługu-

ją się bielą. Magowie, w ramach wyjątku, 

muszą jedynie nosić na wierzchu wisiory 

z symbolami swych tradycji. 

Uczestnicy 

Wyprawa liczy dwa tysiące osób. Pomija-

jąc kupca Hansa Grossvera oraz kilku jego 

przybocznych, wszyscy pozostali są  

w mniejszym lub większym stopniu obez-

nani z walką. Stanowią mieszankę wszyst-

kich mieszkańców Imperium, począwszy 

od dzielnych Hochlandczyków, a skoń-

czywszy na bezpośrednich Nordlandczy-

kach
4
. Z tego powodu nacje najbardziej się 

nie lubiące zostały ustawione w sporej 

odległości od siebie. Jednak dla szukają-

cych guza czeka całkiem spora, dawno nie 

czyszczona klatka. 

W wyprawie bierze udział zaskakująco 

duża liczba osób z różnych warstw impe-

rialnego społeczeństwa. Znajdą się zarów-

                                                           
3
 Informacje o kolorach znajdują się w Zbrojowni 

Starego Świata, strona 55. Takie a nie inne zostały 
wybrane z powodu niskiej ceny. 
4
 Dziedzictwo Sigmara, strony 58-59 oraz 76. 

no poszukiwacze przygód, jak i garstka 

trzymających się blisko siebie osób szla-

chetnego pochodzenia (trzeci synowie, 

zubożali rycerze, wyrzutki z zakonów; 

ogółem nikt zamożny albo ważny), garstka 

wolnych chłopów, ponad dwie setki więź-

niów, dziesięciu trzymających się na ubo-

czu elfów, trzech braci bliźniaków (kapła-

nów bitewnych Sigmara), grupa pięciu 

sióstr Shallyi oraz ośmiu magów – dwóch 

członków Kolegium Płomienia, dwóch 

Jadeitu, jeden Ametystu, jeden Światła 

oraz dwóch Niebios. 

Z wojskowych należy wymienić trzy od-

działy strzelców z Reiklandu, dwa miecz-

ników ze Stirlandu, dwa krasnoludzkich 

toporników, dwa krasnoludzkich strzel-

ców, kompanię najemników „Zbiry Wasse-

ra” oraz dwudziestu Rycerzy Pantery  

z przedstawicielem Cesarza, baronem  

Karlem von Tosswaldem na czele. 

Konno porusza się około stu dwudziestu 

ludzi. Reszta musi maszerować albo ko-

rzystać z wozów. 

Towary 

Karawana składa się z kilkuset wozów 

wyładowanych drewnem, produktami le-

śnymi, żywnością (za radą jednego z kup-

ców, co nie przyniosło mu zbyt wielkiej 

popularności wśród wyczerpanego wojną  

z Chaosem ludu Imperium), bronią. Znaj-

dzie się również trochę produktów ma-

gicznych, eliksirów i cennych ksiąg, prze-

kazanych przez Magistrów wszystkich 

Kolegiów (za niemałe korzyści w kraju, na 

przykład zwolnienia z podatków). Łączna 

wartość towarów jest tak znaczna, że nie-

którzy spośród jej ochroniarzy dość szybko 

zaczną się zastanawiać nad podkradnię-

ciem czegoś i ucieczką. 
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Warto również wspomnieć o jeszcze 

dwóch, a w zasadzie trzech rzeczach, cho-

ciaż dwie z nich to nie są towary sensu 

stricte. Po pierwsze na czele kolumny, na 

specjalnie do tego celu przygotowanym 

wozie, jedzie figurka jadeitowego gryfa
5
, 

przekazana karawanie przez Wielkiego 

Teogonistę Volkmara Ponurego. Chociaż 

wciąż trwa spór między nim a Johannem 

Esmerem o władzę w kościele Sigmara, 

przyjęto ten pobłogosławiony przez kapła-

na dar z wielką wdzięcznością. Powszech-

nie wierzy się, że figurka zapewni wypra-

wie pomyślność. 

Drugą rzeczą jest sztandar grafa Borysa 

Todbringera, pod którym jego wojownicy 

walczyli w czasie obrony Middenheim
6
.  

W kilku miejscach uszkodzony i naddarty, 

przekazany został Rycerzom Pantery, któ-

rzy traktują go z nabożną czcią. Będzie on 

powiewał w czasie każdej większej bitwy. 

O rzeczy trzeciej mowa będzie później. 

Ważniejsze postacie 

Kupiec i organizator wyprawy, Hans Gros-

sver, to poczciwy, troszkę zbyt otyły czter-

dziestolatek. Chociaż niemłody, wciąż 

posiada wiele energii i dobrych pomysłów. 

W przeciwieństwie do części szlachty ko-

cha Imperium całym sercem i pragnie mu 

pomóc najlepiej, jak potrafi. Kiedyś był 

akolitą Morra, ma na sumieniu parę po-

ważniejszych grzechów, jednak z natury 

jest łagodny i łatwo wybacza nawet naj-

cięższe przewiny. 

Karl von Tosswald to ponury człowiek, 

który większość życia spędził na polu bi-

twy, polowaniach albo w wojskowych 

                                                           
5
 Księga Zasad, strona 191. 

6
 O udziale Barona jest informacja w Popiołach 

Middenheim, strona 7. 

obozach. Oszczędny w mowie, surowy  

w obyczajach i poglądach, bardzo niechęt-

nie używa słowa „wybaczenie”. Podejrze-

wa się, że za młodu brał udział w spotka-

niach kultystów Slaanesha, jednak nikt nie 

powie mu tego wprost w twarz. Z powodu 

rozmaitych problemów prywatnych chętnie 

sięga po kufel. 

Brat Sigmund jest cichym, spokojnym ka-

płanem Sigmara. Wybrany na kronikarza  

i duchowego opiekuna wyprawy, każdego 

dnia niesie pociechę strapionym oraz za-

gubionym. Nie walczy, nie posiada nawet 

broni, wierząc, że Sigmar obroni go w ra-

zie konieczności. Płynnie mówi w kilku 

językach, toteż pełni rolę tłumacza. Nie 

jest jednak duszą towarzystwa, jak również 

ma problemy z przekonywaniem innych do 

swoich racji. 

Siostra Aldea jest kapłanką Shallyi, nie-

młodą (chociaż wciąż ładną) kobietą  

o wielkim sercu i delikatnym charakterze. 

Łatwo jest ją zasmucić albo urazić, trudno 

oderwać od codziennych obowiązków oraz 

niesienia pomocy innym. Stanowi głos 

miłosierdzia karawany, jak również jest 

prawdopodobnie jedyną osobą bez więk-

szego grzechu na sumieniu. Chociaż bywa 

nieśmiała, wszyscy uważnie jej słuchają  

i starają się brać jej słowa do serca. 

Magister Kolegium Płomienia Helmut 

Ziverkopf tylko wśród członków karawany 

ma jakąś pozycję. Poza nią posiada jedynie 

tytuł oraz skromne oszczędności. Kiedyś 

miał więcej, ale zużył na używki oraz czę-

ste odwiedziny w karczmach. Rusza na 

południe w nadziei poprawienia stanu fi-

nansów, toteż będzie robił wszystko, by 

wyprawa osiągnęła cel. Jak każdy mag 

ognia jest impulsywny, ale usilnie stara się 

zachować resztki zimnej krwi. 
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Kapitan Wolkmar Wasser jest starym wia-

rusem, który na niejednej wojskowej wy-

prawie zęby zjadł. Swoich żołnierzy trak-

tuje jak rozbrykane, ale mimo to kochane 

dzieci, zaś przeciwników gorzej od wście-

kłych psów. Mimo to posiada twarde zasa-

dy i stara się ich przestrzegać. Walczy nie 

tylko z powodu pieniędzy, lecz również  

dla zmazania plamy na honorze, która 

przed laty doprowadziła do utraty szla-

checkiego tytułu. 

Plan podróży 

Mając do wyboru morze oraz ląd, barono-

wa wybrała drogę pośrednią. Mianowicie 

po wyruszeniu z Imperium wyprawa po-

winna dotrzeć do Bretonii, stamtąd do Ti-

lei, w jednym z miast portowych wynająć 

u kupców okręty, a następnie dopłynąć do 

wybrzeży Arabii. Oszczędzi to czas (po-

dróż morska przez zachodnie wybrzeża 

Starego Świata byłaby zbyt długa) oraz 

ograniczy niebezpieczeństwa (bowiem 

lądowy szlak byłby zbyt trudny do poko-

nania, nawet przez karawanę o takiej sile). 

Stąd taktyka kombinowana. 

W żywność karawana ma zaopatrywać się 

w czasie podróży. Posiada ona zarówno 

zapasy na miesiąc marszu, jak i środki na 

ich uzupełnienie. Reszta jedzenia przezna-

czona jest na handel i ma być tknięta do-

piero w sytuacji kryzysowej. Gotówka 

została ukryta na trzech żelaznych, solidnie 

strzeżonych wozach. Przebywanie w ich 

pobliżu bez pozwolenia grozi klatką. 

Trasa podróży została dokładnie i odgórnie 

ustalona. Nie ma możliwości skręcenia, 

pójścia na skróty czy skorzystania z innego 

tileańskiego portu. Hans Grossver jest pod 

tym względem nadzwyczaj stanowczy  

i każdego, kto zaproponuje zmianę planów 

bez naprawdę dobrego powodu, potraktuje 

bardzo niemiło. 

Źródła problemów 

Karawana została skonstruowana w taki 

sposób, że kłopoty będą się jej trzymać 

praktycznie przez cały czas. Różna jest ich 

skala. Część (jak braki żywności) jest dość 

łatwa do rozwiązania. Inne mają to do sie-

bie, że zwyczajnie nie idzie zająć się nimi 

raz a dobrze. Jedynie jeden jest w stanie 

położyć kres wyprawie, jednak nie uczyni 

tego od razu. 

Problemy będą sprawiać przede wszystkim 

byli więźniowie. Chociaż stanowią część 

bardziej zdyscyplinowanych oddziałów  

i walczą o możliwość uzyskania wolności, 

skorzystają z każdej dobrej okazji do 

ucieczki albo zmiany strony na silniejszą. 

Nie będą się też wahać przed gwałtami, 

grabieżami i innymi podłymi czynami. 

Pośród pilnujących ich żołnierzy znajdzie 

się przynajmniej kilku o słabszej czujności, 

a także dwóch zawczasu przekupionych. 

Drugim problemem jest liczebność kara-

wany. Dwa tysiące ludzi to masa, którą 

trudno jest upilnować. Co jakiś czas znik-

nie jakaś skrzynka, zapasy żywności będą 

nieprzystające do rachunków, a niejeden 

dowódca przymknie oko na wioskowe wy-

bryki swoich ludzi. Przeciwwagę stanowić 

będą kapłani, wojska imperialne oraz,  

o dziwo, „Zbiry Wassera”, które wbrew 

nazwie mają zdecydowanie więcej honoru 

od niejednego zubożałego szlachcica. Stąd 

niech Bohaterowie się nie zdziwią, jeśli 

pewnego dnia zobaczą ludzi Wessera do-

prowadzających do porządku jedną z kar-

nych kompanii. 

Problem trzeci to przywódcy. Karawana 

ma jednego głównego organizatora, Hansa, 
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ale w trakcie narad do głosu będą dopusz-

czeni przedstawiciele kleru, dowódcy od-

działów, von Tosswald oraz drużyna, o ile 

posiada odpowiednią pozycję. Prędko po-

wstaną stronnictwa o różnym podejściu do 

wielu spraw i to od nich zależeć będzie, 

czy karawana powędruje wcześniej obraną 

ścieżką, czy też pierwotny plan będzie mo-

dyfikowany. Antagonizmy są zbyt słabe, 

by doszło do rozłamu, należy jednak mieć 

je na uwadze w sytuacjach kryzysowych. 

Ostatnim i najpoważniejszym ze wszyst-

kich problemów są skaveny.  

Dużo spaczenia, tak tak! 

Snując plany dotyczące karawany, Hans 

zdołał przekonać baronową Lotte do 

umieszczenia na jej wozach spaczenia, 

którego spore ilości przyniosły z sobą woj-

ska Archaona. Towar ten jest na tyle nie-

bezpieczny, że trzymanie go na terenie 

Imperium nie wchodzi w grę, a zarazem na 

tyle cenny, że warto byłoby go wykorzy-

stać. 

Spaczeń został w sekrecie umieszczony 

przez kilku dobrze opłaconych i dyskret-

nych ludzi na wozach jadących z Midden-

heim. Hans wie, że w Arabii spaczeń kosz-

tuje olbrzymie pieniądze i jest poszukiwa-

ny przez magów i alchemików
7
. Zdecydo-

wał się więc zaryzykować swoje życie oraz 

karierę, a być może także i zbawienie, by 

wspomóc skarbiec Imperium. Oczywiście 

taka postawa byłaby natychmiast po ujaw-

nieniu napiętnowana, może nawet dopro-

wadziłaby do procesu i stosu, toteż skrzy-

nie znajdują się na wydzielonym wozie, 

wraz z tak zwanymi „cennymi przedmio-

                                                           
7
 Pomysł mój. Uznaję mędrców Arabii równie cie-

kawych świata, jak myśliciele muzułmaoscy, a zara-
zem hołdujących zupełnie innym zasadom, niż 
mieszkaocy Imperium. 

tami”, czyli księgami albo miksturami. 

Nikt ich nie tyka bez zgody i towarzystwa 

Hansa. 

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie 

to, że skaveńscy szpiedzy dowiedzieli się  

o transporcie. Mając szczegółowe dane na 

temat jego zawartości oraz ochrony, szczu-

roludzie zorientowali się, jak cenny dla 

nich towar rusza na południe
8
. Zechcą więc 

położyć na nim swoje łapy. Spaczeń ma 

priorytet, ale cała reszta również wygląda 

kusząco. Na nieszczęście dla nich, karawa-

na ma tak silną obstawę, że atak bezpo-

średni nie wchodzi w grę. Stąd przekup-

stwa oraz szantaże, które doprowadziły do 

stworzenia karnych oddziałów, wysłanie  

w podróż osób, które swoimi działaniami 

mogą opóźnić, a nawet zatrzymać postępy 

karawany, jak również umieszczenie wśród 

jej uczestników kilku wywiadowców, któ-

rzy za cenę życia swoich rodzin zgodzą się 

dokonać aktów sabotażu
9
. To głównie  

z powodu skavenów warunki podróży będą 

trudniejsze, niż chcieliby tego Imperialni.  

W tunelach pod Starym Światem zwia-

dowcy Panów Rozkładu obserwują postę-

py ludzi. Gdy wyprawę będzie mogło spo-

tkać coś naprawdę złego, skaveny to wyko-

rzystają. Gdy będzie można pozbyć się 

jednego z jej przywódców, w ruch pójdzie 

sztylet. Gdy wreszcie zdarzy się dogodna 

okazja, szczuroludzie zaatakują. 

W spisku biorą udział klany Pestilens, 

Skryre oraz Moulder
10

. Rada Trzynastu nie 

wie o jego istnieniu i dochowuje się starań, 

by się nie dowiedziała. Chodzi o to, by 

zyskać jak najwięcej bez potrzeby dziele-

nia się z politycznymi konkurentami. 

                                                           
8
 Dzieci Rogatego Szczura, strona 47. 

9
 Dzieci Rogatego Szczura, strona 46 oraz 74-75. 

10
 Opisy klanów znajdują się w dodatku Dzieci Ro-

gatego Szczura, strony 51-57.  
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Przywódcy klanów, chociaż postanowili na 

krótki czas wyjątkowo ściśle z sobą 

współpracować, nie będą się wahać przed 

działaniami na własną rękę i sabotowaniem 

akcji sojuszników. Pewna część opracowa-

nych przez skaveny planów nie wypali 

tylko dlatego, że dwaj szczuroludzie we-

zmą się za łby w najmniej do tego stosow-

nym momencie.  

Z boku, chichocząc, przygląda się wszyst-

kiemu klan Eshin. Dzięki wywiadowcom 

dowiedział się o planach pozostałych kla-

nów i teraz oferuje im swoje usługi. Udział 

w zyskach czy zapłata natychmiastowa – 

nieistotne. Liczy się zysk.  

Eshin doszedł do wniosku, że zysk będzie 

większy w momencie, gdy konflikt przy-

bierze na sile. Z tego powodu poinformo-

wał pomniejsze klany z Rady Trzynastu o 

sytuacji. Skab, Skaul, Flem, Mors, Skaar, 

Sleekit i Verms dostrzegły w spisku więk-

szych klanów szansę na wybicie się i roz-

szerzenie wpływów. Z tego powodu i one 

zawarły ciche przymierze, obliczone na 

podkładanie nogi większym przeciwni-

kom. To, że i one nie są jednomyślne, jest 

rzeczą oczywistą. 

Tak więc utworzone zostały dwa politycz-

ne bloki, które pragną wykorzystać impe-

rialną karawanę do własnych celów. Po-

między nimi stoi klan Eshin, wynajmujący 

swoich zabójców oraz wojowników  

i liczący po cichu zyski z całego przedsię-

wzięcia. 

Rogaty Szczur patrzy na to wszystko  

i uśmiecha się szeroko. 
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Pierwsze kłopoty 

Górska blokada 

Dzień po opuszczeniu Helmgartu zwiad 

karawany doniesie o naprawdę licznej gru-

pie bandytów blokujących przejście. Zosta-

li oni poinformowani przez tajemniczego 

(czytaj skaveńskiego) informatora, że du-

ża, dobrze zaopatrzona i słabo chroniona 

grupa kupców idzie prosto w ich kierunku. 

Nie chcąc tracić tak wspaniałej okazji do 

wzbogacenia się, bandyci zgodzili się na 

krótki czas współpracować. Jest ich prawie 

setka, słabo uzbrojonych i czekających na 

potencjalny łup. Zadufani są zaś w sobie 

na tyle, że nie przygotują żadnej zasadzki. 

Na widok upragnionego łupu miny bloku-

jących zrzedną. Prędko po wykryciu zosta-

ną zaatakowani przez konnych i po krót-

kiej walce (chociaż rycerze tak tego nie 

nazwą) pokonani. Wśród członków kara-

wany krążyć będzie opinia o „durniach nie 

wiedzących, z czym się mierzą”, a epizod 

zniknie ze zbiorowej świadomości po 

dwóch dniach. 

Skaveny dzięki bandytom chciały osiągnąć 

dwa cele. Po pierwsze sprawdzić, jak zare-

aguje karawana. Jej ochrona wzięła jeń-

ców, a po krótkim procesie (poprzedzonym 

burzliwą dyskusją) powiesiła. Szczurolu-

dzie wiedzą zatem, że ich przeciwnicy nie 

będą się cackać i jeśli będzie można w nich 

uderzyć, to jedynie silnie i zdecydowanie. 

Po drugie wśród bandytów znajdowały się 

również osoby chore, które miały zarazić 

karawanę
11

. Tutaj jednak skaveny miały 

pecha i rzeczeni chorzy zostali zabici na 

początku starcia, nie wyrządziwszy żad-

nych szkód. 

                                                           
11

 Dzieci Rogatego Szczura, strona 76. 

Starczy obłęd 

Dalsza podróż przez góry będzie przebie-

gać bez większych zakłóceń. Atak bandy-

tów miał bardzo pozytywny wpływ na mo-

rale, toteż żołnierze dowcipkują i prześci-

gają w przechwałkach dotyczących dalszej 

podróży.  

Spokój panuje aż do chwili, gdy zwiad  

(w osobach postaci graczy?) karawany 

natrafi na małą, ukrytą pośród drzew nie-

wielkiego zagajnika chatynkę. Zamieszku-

je ją stara, schorowana, trochę szalona ko-

bieta o imieniu Berta. Ugości ona zwia-

dowców, zaproponuje zupę, często będzie 

się śmiać i narzekać na bóle pleców. Ogó-

łem sprawiać będzie bardzo przyjemne 

wrażenie, nawet biorąc pod uwagę, że 

mieszka sama na kompletnym odludziu (co 

jest zasadne o tyle, że ma bardzo dobry 

kontakt ze zwierzętami, także dzikimi).  

Jeszcze tego samego dnia nieopodal jej 

domu przejdzie karawana. Widząc to sta-

ruszka z uśmiechem na ustach, powie: 

- Ach, więc to ci, o których wczoraj ja śni-

ła. Ci, którzy idą na zatracenie. Szkoda, 

dużo młodych widzę. Ech, żebym ja była 

młodsza… 

Nagabywana o powiedzenie czegoś więcej 

staruszka jedynie uśmiechnie się szeroko  

i odpowie w sposób całkowicie nie zwią-

zany z pytaniem. Jej słowa prędko dotrą do 

uszu żołnierzy, wywołując zrozumiałe za-

niepokojenie. Von Tosswald stwierdzi, że 

staruszka jest wiedźmą i zażąda jej prze-

słuchania, ale Hans kategorycznie się na to 

nie zgodzi, twierdząc, że ma do czynienia 

„z bredniami szalonej kobiety”. Jego wy-

powiedziane dość ostrym głosem zdanie 

zakończy spór. 
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Mimo to wieść o „widzeniu” rozniesie się 

wśród żołnierzy. Niektórzy nabożnym 

szeptem będą mówić o wiedźmie, która 

przeklęła ich z powodu głupoty zwiadu. 

Jeszcze inni będą wzywać imienia Sigma-

ra, prosząc go o łaskę i zmiłowanie. Dopie-

ro interwencja kapłanów utnie wszelkie 

dyskusje. Przynajmniej do czasu. 

Lawina 

Nieopodal końca przełęczy skaveny po-

dejmą pierwszą próbę zatrzymania kara-

wany na dłużej. Tym razem nie chodzi  

o jej sprawdzenie, tylko możliwość zara-

żenia członków ekspedycji jedną ze śmier-

cionośnych chorób klanu Pestilens. Dzięki 

temu będzie można ją stopniowo osłabiać.  

W tym celu szlak zostaje zatamowany  

z pomocą kamieni i zwalonych drzew. Ich 

ilość jest tak duża, a niektóre sztuki tak 

wielkie, że potrzeba całego dnia na ich 

uprzątnięcie. Operacja zaplanowano w taki 

sposób, by karawanę przy pracy zastała 

noc. Wtedy do akcji wejdzie kilka skave-

nów, które korzystając z ciemności, spró-

bują zatruć zapasy jedzenia i wody.  

Tu pojawia się kolejna szansa dla BG na 

wykazanie się. Niech znajdą się w pobliżu 

skavenów z klanu Pestilens. Niech zobaczą 

cienie poruszające się w ciemnościach, 

kręcące się przy wozach albo kociołkach 

ze strawą. Może odkryją, kto się wkradł do 

obozu? Może zdołają powstrzymać sabota-

żystów? Od ich działań zależeć będzie, czy 

stan liczbowy karawany będzie stopniowo 

malał, czy też nie. Należy pamiętać, że 

kolejne trupy zmniejszą jej wartość bojową 

oraz morale, co w skrajnych sytuacjach 

skończyć się może nawet wywołaniem 

otwartego buntu. 

 

Ciała zabitych w trakcie nocnej akcji 

skavenów będą musiały być natychmiast 

ukryte. Hans nie chce wywoływać paniki, 

toteż o sytuacji wiedzieć będzie on, pozo-

stałe ważne dla karawany osoby, drużyna 

oraz tych kilku żołnierzy, którzy znajdo-

wali się w niewłaściwym miejscu o nie-

właściwym czasie. Wszyscy są świadomi 

tego, że jeśli ktokolwiek spoza grona do-

wie się o działaniach skavenów – których 

istnienie jest zresztą negowane – dojdzie 

do paniki i masowej dezercji. A na to nie 

można sobie pozwolić. Wydany zostanie 

również rozkaz, by uważniej obserwować 

teren wokół obozowisk oraz pilnować za-

pasów jedzenia. 

Tutaj pojawia się pierwszy głębszy kon-

flikt między dowódcami karawany. Część 

z nich, z magistrem Helmutem na czele, 

będzie się opowiadała za przerwaniem 

podróży, która może zakończyć się tylko: 

„Wspólną wyprawą do królestwa Morra”. 

Z kolei von Tosswald twardo stać będzie 

na stanowisku, że jakiekolwiek poddanie 

się jest już niemożliwe. Nie ma możliwości 

przerwania wyprawy i przekonania ludu, 

że tak potężna grupa nie była w stanie 

przedostać się przez góry do sąsiedniego 

kraju. Gdzie zabici, ranni? Gdzie ślady 

katastrofy, która zmusiła do cofnięcia się 

prawie dwa tysiące zbrojnych? Otwarte 

przyznanie, że za wszystkim stoją skaveny, 

nie wchodzi w grę. 

Magister uzna argumenty przedstawiciela 

Imperium, ale od tego momentu będzie 

stale powtarzał, że dalsza podróż jest błę-

dem. Zgodzi się również, tak jak pozostali, 

trzymać język za zębami. Wszystko dla 

dobra ogółu. 

Należy wziąć też pod uwagę to, że nie 

wszyscy przywódcy karawany uwierzą  

w historię ze skavenami. Dla niektórych 
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będą to po prostu mutanty Chaosu, ogar-

nięci głodem zwierzoludzie, którzy nie 

wiedzieli, w co się pakują. Inni uznają ich 

obecność za dowód przesadzenia z winem, 

bądź też zepsucia żywności. Będą twier-

dzić, że: „mięso źle solono, jakieś robaki  

w nim muszą być. Zjadłem je i dlatego 

oczy mnie mylą”. Sytuacją naprawdę moc-

no przejmie się Hans (jego ojciec został 

zamordowany przez skavena), von Tos-

swald (walczył z nimi w czasie Burzy 

Chaosu) oraz Aldea (miała okazję praco-

wać w szpitalu, gdzie leczono chorych 

zatrutych przez szczuroludzi). 

Truchło gryzonia 

Ostatnim problemem będzie ukrycie ciała. 

Zrobienie tego na terenie obozu nie wcho-

dzi w grę. Drużyna (bo na nią spadnie to 

zadanie) będzie musiała bądź to osobiście, 

bądź z pomocą swoich ludzi, przenieść 

zwłoki poza teren obozu i po cichu je za-

kopać. To oznacza pracę w kompletnych 

ciemnościach bądź przy świetle kilku po-

chodni i latarni.  

Co, jeśli zainteresuje się tym jakiś patrol? 

Jeśli idący za potrzebą żołnierz zobaczy, że 

dzieje się coś niepokojącego? Ujrzy leżące 

z boku, okryte materiałem truchło, dwóch 

kopaczy oraz małą grupkę zbrojnych, 

uważnie rozglądających się dookoła. Mor-

derstwo? Mutant, którego należało ukryć 

przed oczyma żołnierzy?  

Grupa musi bardzo uważać. Jeśli jej dzia-

łania nie będą dostatecznie dobrze ukryte, 

bądź też nie zorientuje się, że jest obser-

wowana, informacja o truchle skavena 

przedostanie się do żołnierzy. Z początku 

wiedzieć będzie o tym tylko prosty wo-

jownik o imieniu Anzelm, który po odej-

ściu drużyny rozkopie świeży grup, lecz  

w dość krótkim czasie przestanie być jedy-

nym. Jakie to może spowodować problemy 

w przyszłości, tego chyba nie trzeba tłu-

maczyć. 

Trzeba też pamiętać o tym, że nocny sabo-

taż mógł się powieść. Czy skaveny zostały 

przepłoszone na czas? Jeśli nie, to jak wie-

le jedzenia zatruły? Jeden garnek? A może 

kilka beczek piwa? Na potrzeby scenariu-

sza zakładam, że zawartość kilku kocioł-

ków została uzupełniona o truciznę. Pierw-

si chorzy pojawią się już w trzy dni po 

nocnych wypadkach, a ostatecznie ich 

liczba wyniesie trzystu. Tylu też zginie od 

zarazy, o ile wcześniej nie padnie ofiarą 

innych zagrożeń. 

Wraz z nadejściem ranka karawana wróci 

do pracy. Dzięki sile setek ramion przełęcz 

znów będzie przejezdna. Można ruszać  

w dalszą drogę. 

  



WFRP Poltergeist Złoto Arabii  Łukasz 'Salantor' Pilarski 
 

Przygoda do Warhammera FRP, Ed 2 Strona 12 
 

W kraju Pani Jeziora 

Pozorny spokój 

Wędrówka przez góry, nie licząc wywoła-

nych przez skaveny kłopotów, nie była 

szczególnie trudna. Karawana doskonale 

poradziła sobie ze wszystkimi przeszko-

dami, co poprawiło żołnierskie humory.  

W szeregach znów słychać dowcipy oraz 

dogadywania. Wszyscy zapomną również 

o słowach starej Berty. Przynajmniej do 

czasu. 

Pierwsze spotkanie z miejscowymi mieć 

będzie miejsce dzień drogi od Montfort,  

w małej, otoczonej palisadą osadzie. Wie-

śniacy na widok forpoczty karawany spyta-

ją, kto zacz, a dowiedziawszy się, że w ich 

stronę jedzie ekspedycja, o której wiedzą 

już od dawna, przytakną tylko i wrócą do 

własnych spraw. Pozwolą także na zakup 

jedzenia, oczywiście w ograniczonych ilo-

ściach. 

Spokój będzie trwał również w dalszej 

drodze. Kłopoty zaczną się dopiero  

w Montfort. 

W mieście księcia Folcarda 

W Montfort na karawanę czeka już wy-

słannik księcia wraz z obstawą. Poinfor-

muje on o potrzebie opłacenia myta (wcze-

śniej oszacowanego i przygotowanego), 

zachowania porządku i spokoju oraz po-

prosi o stawienie się Hansa wraz z towa-

rzyszami na dworze księcia. Pozostali mają 

wolną rękę. 

Wozy zostaną przeprowadzone przez mia-

sto i zostawione poza bramami. Część ka-

rawany wraz z miejscowymi będzie stano-

wić jej ochronę, reszta zaś zostanie roz-

puszczona. Zarządzony zostanie odpoczy-

nek aż do rana, potem wszyscy mają się 

stawić na zbiórkę. O godzinie dziesiątej 

rano podróż będzie kontynuowana. 

Na spotkanie z księciem Hans weźmie 

jedynie von Tosswalda oraz kapitana Was-

sera. Pozostali zostaną poinformowani  

o wynikach spotkania. Wywoła to pewne 

niezadowolenie u brata Sigmunda oraz 

magistra Helmuta, lecz nie będą go oni 

głośno wyrażać. 

Postój w mieście targowym to świetna 

okazja do zrobienia interesów, ale i zdoby-

cia guza. Magister Helmut, po wypiciu 

paru głębszych, zacznie robić porutę  

w jednej z karczm. Jeden z kapłanów Sig-

mara nie zrozumie, że tutejsi mają swoje 

wierzenia i skończy wrzucony do poidła 

dla koni. Kilka innych osób zostanie okra-

dzionych w czasie odwiedzin na targu, zaś 

Aldea całkiem przypadkiem zostanie 

uprowadzona do zamtuza. Innymi słowy 

będzie się działo, a BG zyskają okazję 

zdobycia zaufania kilku ważniejszych 

członków ekspedycji. Do tego zawsze 

można dać im kilka drobnych zadań w 

rodzaju konkursu picia z Bretończykami 

bądź uratowania honoru damy. 

Niech Mistrz Gry potraktuje większą część 

dnia w Montfort jako możliwość podsunię-

cia Bohaterom kilku mniejszych, rozluź-

niających wątków. Prawdziwa akcja za-

cznie się nocą. 

Szczurzy sabotaż 

Wiedząc o tym, że przywódcy karawany 

znajdują się w mieście, przedstawiciele 

pomniejszych klanów zechcą ich wyelimi-

nować. Dzięki temu ekspedycja utknie  

w mieście na dłużej, a może nawet zosta-

nie wycofana do Imperium. W efekcie trzy 

wielkie klany nie zyskają nic, co przy do-

brych wiatrach doprowadzi do dalszych 
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sporów między nimi i da mniejszym kla-

nom szansę na poprawę swej pozycji. Wy-

konawcą woli skavenów będą zabójcy  

z klanu Eshin, wspomagani - a raczej ob-

serwowani - przez klanbraci oraz czar-

noszczury. 

Czując w powietrzu niezły interes, klan 

Eshin zdecyduje się sprzedać informacje  

o spisku klanom Pestilens, Skryre oraz 

Moulder. Klany te, świadome powagi sy-

tuacji, zapłacą za wszystkie niezbędne in-

formacje i natychmiast wyślą do Montfort 

swoich wojowników. 

W efekcie w jednym mieście pojawią się 

przedstawiciele niemal wszystkich klanów 

skavenów, zaś skarbiec Eshin zostanie 

solidnie wzmocniony przez obie strony 

konfliktu. 

Szaleństwo na ulicach 

Nocą szczuroludzie z obu sojuszy ruszą na 

miasto. Zasadzki na przywódców karawa-

ny zostaną zorganizowane w karczmach,  

w ciemnych zaułkach, a nawet na głów-

nych ulicach. Helmut wraz z pozostałymi 

będą korzystać do późna z miejskich roz-

rywek bądź załatwiać swoje sprawy, toteż 

stanowią dość łatwy cel. Ilu spośród z nich 

zginie, a ilu przetrwa, to zależy od prowa-

dzącego. Warto oszczędzić przynajmniej 

połowę, inaczej los karawany stanie pod 

znakiem zapytania. 

W mieście wybuchną walki. Wezmą  

w nich udział żołnierze karawany, ludzie 

księcia Folcarda, skaveny z obu sojuszy,  

a nawet prości mieszczanie. To będzie sza-

lona noc, w trakcie której BG dane będzie 

obserwować karczemne pojedynki z udzia-

łem skavenów, gonitwy po ulicach oraz 

bratobójcze walki między klanami. 

Wszystko będzie działo się błyskawicznie, 

w miejscach, gdzie postronnych będzie 

bardzo mało bądź wcale. Przypadkowe 

osoby nie zdołają nawet krzyknąć, a jeśli 

tak, to zostaną szybko zabite. Żołnierze 

karawany bądź to mocno się wykrwawią  

w czasie odpierania ataków, bądź to zginą 

do ostatniego. 

A Bohaterowie? Będą musieli zadbać bądź 

to o własną skórę (jeśli jest dostatecznie 

cenna), bądź to o życie innych, ważniej-

szych od siebie. Nie będzie im dane wal-

czyć z zabójcami klanu Eshin, gdyż ten w 

ciszy wycofa swój udział. Za to walki  

z klanbratami albo czarnoszczurami
12

 na-

leżeć będą do dość wymagających. Ilość 

sytuacji, w których mogą się znaleźć, jest 

naprawdę wielka. Może będą uciekać 

ciemnymi uliczkami, podtrzymując ranne-

go Helmuta? Może dołączą do żołnierzy, 

próbujących osłonić Aldeę w ciasnym za-

ułku? Może dane im będzie wskoczyć do 

podpalonej przez skaveny karczmy, by 

wydobyć ze środka towarzyszy? 

Nie podaję jednego przepisu na to, co ma 

się wydarzyć tej nocy, bo wydarzyć się 

może wszystko. 

Krajobraz po bitwie 

Walki powinny zakończyć się po paru go-

dzinach. Mieszczanie uznają je za za-

mieszki, spowodowane przez pijanych 

mieszczan bądź żołnierzy. Znajdzie się 

całkiem sporo ciał, jednak żadnego 

skaveńskiego. Wszyscy szczuroludzie zo-

staną uprzątnięci przez ludzi księcia. Wta-

jemniczony przez Hansa w sytuację rozu-

mie, że należy dochować tajemnicy i chęt-

nie udzieli wszelkiej pomocy. Oficjalnie 

pan Grossver weźmie na siebie całą odpo-

wiedzialność i zgodzi się na zapłacenie 

                                                           
12

 Dzieci Rogatego Szczura, strony od 142 do 147. 
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odszkodowania. Koniec końców, Bretoń-

czycy wybaczą gościom ich zachowanie.  

Następnego dnia, punkt dziesiąta, karawa-

na wyruszy w dalszą drogę. 

Czas wyjaśnień 

Droga do Parravonu minie bez większych 

problemów. Karawana natrafi na kilka 

przyjaznych wiosek, zdoła uzupełnić zapa-

sy jedzenia, zdobyć nieco świeżych plotek 

oraz „zbrzuchacić” kilka dziewek. Pobyt  

w mieście potrwa dwa dni i również odbę-

dzie się bez dodatkowych komplikacji. BG 

zyskają możliwość wytchnienia po wypad-

kach w Montfort. Jeśli masz dla nich jakiś 

wątek poboczny – czas najwyższy go wy-

korzystać. 

Dalsza podróż przebiegać będzie wzdłuż 

granicy lasu Loren. Wędrówka w pobliżu 

prastarych drzew wywoła u większości 

członków karawany ciarki. Doskonale zda-

ją sobie sprawę z tego, że nie wolno im 

wejść zbyt głęboko w las. Niektórzy będą 

się bać nawet nalać na rosnące przy drodze 

świerki. Co jakiś czas któryś żołnierz 

szepnie do kolegi, że czuje na sobie elfie 

spojrzenie. Bardzo się nie pomyli. 

Karawana nie powinna mieć problemów  

z mieszkańcami Loren. Nikt nie jest na tyle 

głupi, by szukać kłopotów na nieznanym 

terenie. Problemem w takiej sytuacji 

mógłby być opał, ale zapasy drewna zor-

ganizowano jeszcze w Parravon. 

Dwa dni drogi od Quenelles odbędzie się 

ceremonia. Brat Sigmund podziękuje Sig-

marowi za wsparcie i wstawiennictwo przy 

tak trudnej wyprawie. Wygłosi również 

kilka pokrzepiających słów do przyjaciół 

zmarłych w wyniku choroby żołnierzy. 

Tuż po długich modłach oraz dwugodzin-

nym śpiewaniu pieśni, ceremonia zostanie 

zakończona, a karawana ułoży się spać. 

Tej samej nocy do Hansa przyjdą dowódcy 

oddziałów oraz całkiem spora grupa żoł-

nierzy. Zażądają rozmowy z nim i innymi 

przywódcami karawany. Na pospiesznie 

zebranym wiecu okaże się, że między żoł-

nierzami przekazywana jest plotka o zwie-

rzoludziach, którzy od pewnego czasu ich 

nękają. Żołnierze chcą wiedzieć, czy to 

prawda. 

Po krótkiej naradzie von Tosswald wyja-

śni, że są to bzdury. Zażąda natychmiasto-

wego ujawnienia się kłamców. W odpo-

wiedzi przed szereg wyjdzie paru męż-

czyzn, z czego kilku widziało, bądź brało 

udział, w wypadkach w Montfort. Powtó-

rzą oni głośno i wyraźnie, że widzieli 

wielkie, uzbrojone szczury, które tamtej 

feralnej nocy próbowały ich zabić. Na do-

wód pokażą również rany od zatrutych 

ostrzy. 

Wśród żołnierzy zapanuje poruszenie. 

Skaveny? Więc one jednak istnieją? Część 

nie będzie w stanie uwierzyć w rewelacje 

towarzyszy. Inni przeciwnie, zaczną się 

głośno domagać wyjaśnień. Niektórzy, 

przyjąwszy od razu wersję ze szczuro-

ludźmi za pewnik, zażądają natychmiasto-

wego powrotu do domu. Oliwy do ognia 

dolewać będzie von Tosswald, grożąc po-

wieszeniem wszystkich „kłamców i oszu-

stów”, zaś Wolkamr Wasser stać będzie 

wraz ze swoimi ludźmi z boku i czekać na 

rozkaz. 

Do otwartej walki nie dojdzie. A przy-

najmniej nie bratobójczej. 

Orcza napaść 

Informacja o postępach karawany została 

przekazana orkom z Masywu Orków na 



WFRP Poltergeist Złoto Arabii  Łukasz 'Salantor' Pilarski 
 

Przygoda do Warhammera FRP, Ed 2 Strona 15 
 

długo przed wyruszeniem karawany  

z Helmgartu. Przywódca jednego z ple-

mion, Gortuz Miażdżyczerep, wiedząc, że 

sam nie dałby rady z taką siłą, przejął  

(z pomocą topora) kontrolę nad jeszcze 

kilkoma plemionami. Wszyscy są podeks-

cytowani możliwością ubicia paru: „chu-

dych ludzikuff” oraz zdobycia przewożo-

nych przez nich towarów. 

Skaveny poinformują Gortuza o pobycie 

karawany w Montfort. Ork będzie miał 

więc czas na przygotowanie zasadzki na 

trasie prowadzącej do Quenelles. Z przy-

czyn oczywistych nie może wejść w las, 

ale rozdzielenie sił i atak z kilku stron pod 

osłoną nocy już wchodzi w grę. 

Pech chciał, że wysłany z informacjami 

klanbrat z klanu Pestilens zostanie przez 

orków ubity. Z tego powodu skaveny zbyt 

późno zorientują się, że Gortuz zebrał zde-

cydowanie zbyt wielu wojowników i miast 

osłabić karawanę, prawdopodobnie ją 

zniszczy. 

To pierwszy objaw pecha. Drugim jest 

fakt, że orki podejdą pod obóz dokładnie  

w momencie, gdy ludzie zaczną się żreć ze 

sobą. Wódz zaśmieje się więc gardłowo  

i wydawszy z siebie potężny okrzyk pode-

rwie orki do walki. 

Bitwa będzie szybka, gwałtowna i cha-

otyczna. W ciemnościach pojawią się pro-

blemy z rozpoznawaniem sojuszników  

i dowodzeniem oddziałami. Niech BG za-

pomną o jakimkolwiek planie. Trzeba ode-

przeć orki i nie zginąć przy tym, oto i cała 

filozofia. W tak zwanym międzyczasie 

kilka namiotów zostanie podpalonych, 

kilka wozów przewróconych, ktoś nabity 

na włócznię i uniesiony wysoko w górę,  

a orczy szaman rzuci kilka widowisko-

wych zaklęć.  

To będzie ciężka walka. Istnieje spora 

szansa na wygranie jej przez ludzi, ale 

jeszcze większa na to, że zostaną oni ze-

pchnięci do lasu i wybici do ostatniego. 

Nie należy liczyć na pomoc elfów, póki 

orki nie postawią stopy na ich ziemi. Co 

zrobią BG? Czy przejmą dowodzenie nad 

jakimś oddziałem? Staną ramię w ramię  

z ludźmi Wassera? A może, korzystając  

z ciemności, uciekną w siną dal?  

Załóżmy jednak, że walka zakończy się 

zwycięstwem ludzi. Zginie kilkuset żołnie-

rzy, wielu innych będzie rannych. Utraco-

nych zostanie kilkanaście wozów oraz 

część złożonych na nich towarów. Hans 

otrzyma ciężką ranę i nie będzie w stanie 

dowodzić. Władzę przejmie Karl von Tos-

swald. Po zaprowadzeniu przez niego su-

rowej, wręcz nieludzkiej dyscypliny, na 

pewien czas ucichną wszelkie głosy nieza-

dowolenia.  

Narada 

Chociaż Karl ma poparcie Cesarza, los 

karawany stanie się niepewny. Hans jest 

ranny i nie wiadomo, czy wydobrzeje. Al-

dea stwierdzi, że dalsza podróż będzie dlań 

zbyt ryzykowna, więc lepiej kilka dni po-

czekać. Brat Sigmund ją poprze i doda, że 

w przypadku jego śmierci karawana będzie 

musiała wybrać nowego przywódcę. Hans 

jest jedyną osobą, którą popierają wszyscy, 

nawet więźniowie. Każda inna osoba wy-

woła niepotrzebne poruszenie. Poza tym 

wciąż nie wiadomo, czy żołnierze po wy-

padkach z Montfort oraz bitwie z orkami 

pozostaną karawanie wierni. 

Zostaje więc ściągnąć kapłanów Morra 

oraz jakichś medyków, wykopać groby, 

pozbierać towary i posprzątać ten cały ba-

łagan. Dobrze byłoby więc zająć obronne 

pozycje i posłać do Quenelles mniejszą 
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grupę. Do czasu jej powrotu wszystko po-

winno zostać wysprzątane i przygotowane 

do dalszej podróży. Aldea będzie w tym 

czasie pielęgnować Hansa i dbać, by nie 

opuścił tego padołu. 

Do miasta zostaną wysłani Bohaterowie. 

Quenelles 

Dzięki szybkim koniom podróż do stolicy 

hrabstwa będzie krótka i bezproblemowa. 

Kłopoty zaczną się dopiero wewnątrz mu-

rów. Na dobry początek okaże się, że 

owszem, w mieście jest świątynia Morra, 

ale jej kapłani wyruszyli poza miasto, by 

zająć się pochówkami mieszkańców oko-

licznych osad. Na miejscu zostało tylko 

dwóch kleryków z kategorycznym zaka-

zem opuszczania świątyni. Na wieść o po-

bojowisku rozłożą bezradnie ręce i zalecą 

cierpliwość, chociaż z ich twarzy wyczytać 

będzie można smutek z powodu niemożno-

ści wypełnienia obowiązków. 

Sprawy będą wyglądały znacznie lepiej  

w szpitalu. Twarze sióstr Shallyi wykrzywi 

grymas przerażenia, gdy dowiedzą się  

o niedawnej bitwie. Natychmiast zaoferują 

swoją pomoc, w formie leków oraz me-

dycznej wiedzy. Poproszą jednak o trochę 

czasu – najlepiej dzień – na przygotowa-

nia. 

BG, chcąc, nie chcąc, mają trochę czasu 

dla siebie i nie za wiele możliwości dalszej 

pomocy karawanie. Odwiedzenie sklepów 

zielarzy czy alchemików to najlepsze, co 

mogą uczynić. Może warto byłoby skorzy-

stać z okazji i przejść się po wypełnionej 

pielgrzymami, rozrywkowej części miasta? 

Co prawda drużyna robi to praktycznie  

w każdym mieście, jednak co jej pozosta-

ło? Może co prawda wdać się w spór  

z pijanym kislevczykiem, zakończony 

walką na pięści, jak również wziąć udział 

w dręczeniu przykutego do dyb złodzie-

jaszka, lecz koniec końców i tak trafi do 

karczmy. 

Nadejdzie noc. 

Nocny gość 

Klan Eshin wie, jak wykorzystywać oka-

zje. Konflikt między sojuszem trzech wiel-

kich skaveńskich klanów a koalicją drob-

nicy jest zbyt piękny, by nie zostać wyko-

rzystany. Dostrzegając pewne wspaniałe 

możliwości, Pan Rozkładu klanu Eshin 

wysyła na powierzchnię swojego zaufane-

go, rzecz rzadka u skavenów, sługę. Sługa 

ten ma dostarczyć wiadomość. 

Skaven zawita do okupowanej przez posta-

cie graczy karczmy. Prawdopodobnie okna 

zostały zabezpieczone, toteż próba wejścia 

do środka zakończy się niepowodzeniem. 

Ale nie jest on w ciemię bity. Zabezpie-

czeń nie sforsuje. Miast tego zostawi we 

framudze wiadomość o następującej treści: 

„Wiemy o waszym spaczeniu. Wiemy, 

gdzie go macie, tak tak! Oddajcie go nam, 

a oszczędzimy wasze życia. Za dwa dni, 

przy bramie, nocą.”  

Jeśli jednak BG wykazali się brakiem in-

stynktu przetrwania i nie zabezpieczyli 

okien, czeka ich rozmowa ze szczuroczłe-

kiem. Ofiarą będzie postać śpiąca najbliżej 

okiennicy. Zostanie ona uśpiona z pomocą 

nasączonej odpowiednim środkiem szmat-

ki i zabrana w przytulny zaułek. Tam 

skaven piskliwym głosem wyjaśni, że chce 

pojutrze dostać cały spaczeń karawany, 

inaczej będzie źle. 

- Macie go dużo, Hans o wszystkim wie. 

Idź i go spytaj, niech wam da! 
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Po tych krótkich wyjaśnieniach skaven 

zniknie tak samo szybko i nagle, jak poja-

wił się przed oczyma zaspanej, a teraz ni-

czego nie rozumiejącej postaci. 

Powrót do obozu 

BG powinni mieć w tym momencie kilka 

pytań. Jaki spaczeń? Naprawdę znajduje 

się w karawanie? Skąd się wziął? Hans  

o nim na pewno wie? Jeśli tak, to dlaczego 

nie zareagował? Konieczność spytania go 

o kilka rzeczy staje się paląca. Co prawda 

kapłanów Morra wciąż nie ma, ale czeka-

nie na nich może być długie i bezowocne. 

Koniec końców, lepiej wracać już teraz, 

prowadząc z sobą grupę kapłanek Shallyi 

wraz ze zbrojną eskortą. 

Na miejscu okaże się, że sytuacja jest kiep-

ska. Nie wszystkie ciała zostały pochowa-

ne. Od strony namiotów słychać jęki i zło-

rzeczenia rannych. Zdrowi albo patrolują 

okolicę, albo starają się nie wdychać zbyt 

wiele „trupich wyziewów”. Mimo wszel-

kich starań Aldei oraz brata Sigmunda, 

morale jest niskie. Wolkmar trzyma 

wszystkich jako tako w ryzach, ale von 

Tosswald zdaje się całkiem załamać. Stale 

przebywa w swoim namiocie, pije i nie 

chce się z nikim widzieć. Na dodatek nikt 

nie wie, gdzie jest Magister Helmut. 

Obecność sióstr Shallyi podziała na żołnie-

rzy krzepiąco. Dziękując Sigmarowi za 

łaskę i pomoc, zaczną wykonywać wszyst-

kie ich polecenia. Ilość rannych nie 

zmniejszy się, ale po wielu oczach widać 

będzie, że Morr nie wszystkich weźmie 

dziś do swego królestwa. 

Drużyna prawdopodobnie natychmiast 

skieruje swe kroki w kierunku namiotu 

Hansa. Tu czeka na nich pierwsza prze-

szkoda, a mianowicie siostra Aldea, która 

kategorycznie zakaże wstępu do środka. 

Zresztą z tym i tak trzeba chwilę zaczekać, 

bowiem uwagę wszystkich przyciągną 

dobiegające od północy krzyki. 

Nieopodal wozów z „cennymi towarami” 

BG zastaną Magistra Helmuta, otoczonego 

przez pierścień zbrojnych. Żołnierze będą 

mieli wyraźnego pietra, odsuwając się od 

maga przy każdym gwałtowniejszym ru-

chu tegoż. Spojrzenie rudowłosego ciskać 

będzie iskry, zaś na widok drużyny za-

krzyknie: 

- Wy! Wiedzieliście o wszystkim od same-

go początku! 

Żołnierze cofną się natychmiast, gdy Hel-

mut przystąpi do splatania zaklęcia. Jeśli 

drużyna nie będzie dostatecznie szybka, 

czeka ją starcie z mistrzem magii Kole-

gium Płomienia. Wsparcie w postaci żoł-

nierzy będzie symboliczne, chyba że uda 

się drużynie poderwać ich do walki pośród 

szalejących płomieni. Istnieje pewna szan-

sa, że ogień dotknie również wozów, a to 

oznacza utratę sporej części „cennych to-

warów”. 

Zakładam, że BG to nie pierwsi lepsi ama-

torzy i maga bądź to ubiją, bądź też, co 

byłoby rozwiązaniem zdecydowanie lep-

szym, ogłuszą. Zapytani o sytuację, żołnie-

rze otrą pot z czoła i powiedzą: 

- Mówił, że coś złego znalazł. Że wie już, 

dlaczego szczury przyszły, że to pana Han-

sa jest wina. Mi nic więcej nie wiemy. 

Przyszedł czas na wyjaśnienia od kupca. 

Aldea tym razem nie będzie protestowała, 

tylko cicho wyjdzie z namiotu, zostawiając 

Bohaterów sam na sam z organizatorem 

karawany. 
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Wyznanie win 

Hans jest bardzo słaby. Otrzymana rana 

wydaje się być głęboka, może nawet 

śmiertelna. Kiepsko oddycha, oczy ma 

stale przymknięte, czoło spocone. Mimo to 

zgodzi się rozmawiać. Wyjaśni, że istotnie, 

na wozach znajduje się spaczeń oraz że on 

go tam przyniósł. Poda kierujące nim po-

budki, chociaż głos będzie mu się łamał. 

Wie, że z jego winy zginęło wielu dobrych 

ludzi. Nie liczy na zrozumienie ani wyba-

czenie. Za to poprosi Bohaterów o ostatnią 

przysługę. 

Spaczeń sprawił, że skaveny zainteresowa-

ły się karawaną. Jest go wystarczająco du-

żo, by posłać na stos baronową Lotte  

i wywołać olbrzymi skandal w Imperium. 

Nikt by tego nie chciał. Z drugiej strony 

złoto, które wpłynęłoby do skarbca za 

sprzedaż towaru w Arabii, mogłaby przy-

nieść wiele dobrego. Kto by się zoriento-

wał, że uzyskano by je za zakazany towar? 

Spaczeń ściąga skaveny. Spaczeń ściąga 

kłopoty. Niech więc Bohaterowie uczynią 

ostatnią dla Hansa rzecz i wezmą stąd 

bryłki czystego Chaosu. Niech zabiorą je 

na południe, wynajmą w Tilei statek i wy-

ruszą do Arabii. Jeśli w ciągu dwóch mie-

sięcy reszta karawany do nich nie dołączy, 

niech czują się wolni od wszelkich zobo-

wiązań. Po tych słowach kupiec zamknie 

oczy i zapadnie w niespokojny sen. 

Decyzja 

Dalszy ciąg tego scenariusza zależy już 

tylko i wyłącznie od drużyny. Spaczeń 

sprowadził na ich głowy sporo kłopotów, 

teraz zaś prosi się ich o pchanie w kolejne, 

jeszcze gorsze. Wzięcie bryłek spowoduje 

odciągnięcie skavenów od karawany, ale 

zarazem skupi ich wysiłki na wyelimino-

waniu drużyny. Wszystkie klany kontra 

jedna drużyna, czyste samobójstwo. 

Z drugiej strony Hans zdołał ich poprowa-

dzić aż tutaj. Jego pobudki są szlachetne,  

a intencje czyste. Żałuje za swe winy i pro-

si „jedynie” o pomoc. Pomoc, która zara-

zem odciąży mocno karawanę. Zginęło 

dostatecznie wielu ludzi. Jest sens ponosić 

dalsze ofiary? 

Grupa niech naradza się szybko. Wieści  

o znalezisku Helmuta prędko rozniosą się 

po obozie. Ktoś zdecyduje się, korzystając 

z niedyspozycji Hansa, zajrzeć do najpil-

niej pilnowanych skrzyń. Jeśli znajdzie 

spaczeń, konsekwencje będą katastrofalne.  

Czy BG wezmą spaczeń i zawiozą go do 

Arabii? Spróbują, lecz utkną po drodze? 

Może upłynnią go w Tilei, a zdobyte w ten 

sposób pieniądze przehulają? Może prze-

konają von Tosswalda, że należy zawrócić 

do domu, a trefny towar po prostu wyrzu-

cić? 

Możliwości jest wiele. Ale to temat na 

zupełnie inną historię. 
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Słowo końcowe 

Powyższy scenariusz miał z założenia po-

siadać wyraźny początek i niejasny, otwar-

ty koniec. Głównie dlatego, że nie chcia-

łem zanudzać kapituły kolejnymi kilkuna-

stoma stronami opisów miejsc, postaci  

i wydarzeń. A miałem taką możliwość, 

skoro drużyna miała odwiedzić również 

miasta-państwa Tilei, przepłynąć morze 

i koniec końców, dotrzeć do Arabii. 

Drugim założeniem było to, by gracze 

z jednej strony mieli ograniczone możli-

wości działania, a z drugiej od ich decyzji  

i akcji zależało bardzo wiele. Założeniem 

trzecim było stworzenie otwartej historii  

z dość szeroko opisanym tłem, z którego 

prowadzący może czerpać dowolne ele-

menty, a w przypływie złej woli nawet 

zignorować wszystko. Stąd wiele wątków, 

które po drodze się pojawiały, nie zostało 

przeze mnie wykorzystanych. Patrz rów-

nież punkt pierwszy. 

Nie chciałem, by uczestnicy sesji byli bier-

nymi obserwatorami, słuchającymi opo-

wieści Mistrza Gry. Nie chciałem też, by 

cała sesja opierała się tylko na ich decy-

zjach i działaniach. Mam nadzieję, że osią-

gnąłem kompromis między tymi dwiema 

skrajnościami. 

Mam też nadzieję, że sposób, w jaki napi-

sałem Złoto Arabii, nie był dla czytających 

męczący bądź nudny. 


