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Wstępniak fabularny: 

Wciel się w jednego z oficerów legionu Cesarstwa Rzymskiego, sprawującego rządy na 
terenie Północnej Anglii. Jako grupa macie bardzo ważne zadanie, którego celem jest 

zdobycie cennych informacji, o nadchodzącym buncie, który z niewinnego powstania, może 
się bardzo szybko przerodzić w zagrożenie zdolne przejąć całą prowincję. Od tego co 

będziecie wiedzieć zależą nie tylko możliwość sprostania nadchodzącemu zagrożeniu ale i 
jego przebiegowi, a wszelka wiedza o buncie może wam pomóc odeprzeć siły wroga w 

ostatecznej bitwie. Czy uda wam się zdążyć zanim nastąpi atak ? Śpieszcie się, bo 
buntownicy nie mają zamiaru czekać. 

 
FABUŁA 

 
Gra będzie się toczyć na terenach Północnej Anglii w 105 r.n.e. w okolicach             

dzisiejszego Yorku zwanego w tamtym czasie Eboracum. 
W okolicach miasta Eboracum panuje niepokój, jednak nie jest tak ogromny jak,  

w pozostałych prowincjach podbitych przez Rzym. Z powodu floty nieznanych statków  
IX legion został zmuszony do tymczasowego przeniesienia się na wschód pozostawiając na            
miejscu tylko jedną kohortę z całego legionu wraz z jedną Auxilie, które mają zadanie              
bronić tych ziem. Jednak w momencie gdy legion był już w drodze na południe do dowódcy                
legionu dotarły plotki na temat buntu, który podobno ma się rozpocząć na tamtych terenach.              
Ale nie mogąc sobie pozwolić na powrót, postanowił on wezwać swoich najbardziej            
zaufanych oficerów, których zadaniem będzie sprawdzenie plotki oraz ewentualne         
stłamszenie rebelii zanim ta się jeszcze na dobre rozpocznie. Ponieważ Rzym nie może             
sobie w obecnej sytuacji pozwolić na duży bunt, szczególnie jeśli ten miałaby się zakończyć              
tak, jak rebelia  Budynki.  

 
Sesję radziłbym rozpocząć od przedstawienia graczom kilka słów o sytuacji, w której            

się znajdują. A następnie przejść do krótkiego opowiedzenia jak wyglądała odprawa, którą            
dał im dowódca IX legionu Caeso Lucius Von Ones. Podczas odprawy ważnym jest aby              
gracze dowiedzieli się, że ich celem jest sprawdzenie plotek na temat nowo powstającej             
rebelii, jak i również jej powstrzymanie, w przypadku gdyby plotka okazała się prawdziwa.             
Zostaną także poinstruowani, aby całe przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w         
konspiracji przynajmniej do momentu gdy trzeba będzie z niego zrezygnować. Dlatego też            
będą działać incognito. Gracze powinni sami zdecydować pod kogo będą się podszywać,            
(jeśli jednak nie będą mieli pomysłu proponuję rzymskich urzędników przeprowadzających          
spis ludności). Przykrywka graczy jest bardzo ważna dla samej fabuły i powinna być ona jak               
najlepiej zachowana. Istotnym jest również, aby gracze dowiedzieli się o miejscach, w            
których powinni zacząć szukać, a mianowicie - jest to posterunek na północ od Eboracum,              
szpieg imperium rezydujący w Eboracum lub zaprzyjaźniony wódz jednej z wiosek           
Brigantersów znajdującej się na wschodzie. Graczom zostaną zapewnione również         
dokumenty potwierdzające ich przykrywkę jak i pieczęć potwierdzającą, iż działają na           
zlecenie Legatus legionis, której mogą również użyć w razie potrzeby. Odprawa powinna być             
raczej przedstawiona jako wspomnienia graczy, co uniemożliwi graczom możliwość         
ingerowania w nią, a tobie zapewni większą kontrolę. Oczywiście możesz wpleść           
opowiadanie o tym świecie podczas odprawy, ale należy to zrobić z pomysłem. Jeśli już              
przeprowadziłeś graczy przez te elementy, możesz rozpocząć właściwą rozgrywkę, którą          
proponowałbym rozpocząć  



 

w sytuacji, gdy gracze znajdują się na rozdrożu dróg, gdzie jedna z dróg kieruje się na                
wschód do wspomnianej już wcześniej wioski, a druga na północ do Eboracum. Jeżeli będą              
kierować się nią dalej, to doprowadzi ich do posterunku rzymian. W tym momęcie gracze              
muszą zadecydować, gdzie postanowią wyruszyć najpierw. 
 

Jeżeli gracze postanowią wyruszyć najpierw do wodza wioski, to na samym           
początku spotkają dosyć duży problem, a mianowicie wódz Cadog nie będzie           
zainteresowany rozmową z graczami. Dlatego muszą oni znaleźć jakiś sposób, aby           
porozmawiać z wodzem. W tym miejscu sam musisz ocenić, czy działania graczy mają sens              
i odpowiednio na nie zareagować. Jeżeli graczom już uda się zapewnić możliwość rozmowy             
z wodzem ten nie będzie chciał rozmawiać na temat rebelii, tak długo jak gracze nie zostaną                
z wodzem sami oraz nie udowodnią mu, że służą oni cesarstwu. Jeśli spełnią oni te warunki                
to wódz bardzo chętnie podejmie z nimi współpracę przede wszystkim wyjawi, że plotki o              
rebelii są prawdziwe a, on został zmuszony do wzięcia w niej udziału. Jednak jeśli tylko               
gracze zapewnią bezpieczeństwo jego ludziom, to zapewni on Rzymowi wszelkie wsparcie           
jakie tylko jest w stanie. Niestety nie będzie on mógł podać kto jest przywódcą buntowników,               
ale będzie w mógł zapewnić graczom spotkanie z zaprzyjaźnionym wodzem, który znajduje            
się w podobnej sytuacji i może posiadać więcej informacji. W przypadku jeśli gracze             
postanowią pójść drogą na skróty i poinformują straż, że są na usługach cesarstwa  
i żądają spotkania z wodzem zostaną oni zaproszeni na ucztę z nim, jednak nie będą oni                
mogli niczego się od niego dowiedzieć. Gdy będą jednak wychodzić, jeden z służących             
pokryjomu wręczy im niewielki liścik mówiący o spotkaniu, o północy w lesie. Jeśli gracze              
zignorują to wezwanie nic się nie stanie, jednak nie zdobędą oni żadnych informacji. Jeśli              
jednak pójdą w miejsce będą musieli uważać, aby nikt ich nie śledził. Kiedy okaże się, że                
ktoś graczy śledzi, po spotkaniu, gdy będą wracać na spoczynek zaatakują ich zabójcy.             
Niezależnie, czy dotrą na miejsce zauważeni czy nie. Spotkają na miejscu wodza wioski,             
który przeprosi za okoliczności spotkania, gdyż nie mógł rozmawiać z nimi podczas uczty na              
temat rebelii, ponieważ obawia się, że wśród jego służących są osoby nie do końca mu               
wierne. Poza tym pozostałe informacje jakie przekaże im wódz, będą takie same jak  
w pierwszym przypadku. 

 
Jeżeli gracze postanowili wybrać się do posterunku, ich zadaniem będzie          

skontaktowanie się z Flaviusem Celsusem, który tam dowodzi. Ale nie będzie on wstanie             
przekazać graczom zbyt wielu informacji poza tym, że plemiona poza terenami           
kontrolowanymi przez rzymian rozpoczęły nagłą mobilizację sił, co prawdopodobnie         
zwiastuje jakąś wojnę pomiędzy tamtejszymi plemionami. Jeśli jednak zechcą może on           
przydzielić im zwiadowcę, który pomoże im przeprowadzić zwiad na tamtym terenie. Jeżeli            
gracze zgodzą się na tę propozycję, czeka ich krótka misja zwiadowcza, która może             
przebiegać w bardzo różny sposób, zależnie od tego, jakie będą decyzję graczy. Misja             
powinna zająć przynajmniej parę dni, jak i również powinna stwarzać wrażenie tego że             
gracze znajdują się na wrogim terenie (np. zmuś graczy, aby ukrywali się przed patrolami              
wroga lub musieli w pośpiechu gasić ognisko, aby wrodzy żołnierze ich nie zauważyli).             
Podczas samej tej misji gracze powinni podążać szlakiem wrogiej armii, czyli śladami            
wydeptanych traw i ziemi, które zostawiła duża grupa ludzi oraz miejscami, w których były              
rozbite ich obozowiska. Pierwszy i drugi dzień powinny zostać poświęcone na dotarcie poza             
granice cesarstwa, jak i wytropienie armii. Trzeciego dnia gracze powinni wytropić armię, jak             
i również zacząć ją po kryjomu obserwować. Może to im zająć więcej niż jeden dzień. Z                
obserwacji gracze powinni dowiedzieć się, że armia składa się z wojowników należących do             
kilku różnych plemion (sugerują to głównie barwy i sam ubiór), co znacznie zmniejsza             
prawdopodobieństwo wojny między plemionami. Armia tych zjednoczonych plemion, powoli         
przemieszcza się w kierunku terenów kontrolowanych przez rzymian, co sugeruje ich wrogie            
zamiary względem cesarstwa, próbując zaatakować znienacka. Gracze mogli również         



 

zauważyć, że armia składa się z około tysiąca żołnierz, nie czyni jej to licznej, ale może                
łatwo rosnąć w siłę, jeśli tylko przebije się do terenów rzymskich i zacznie przyłączać coraz               
to kolejne regiony do buntu. Jeżeli gracze nie zdobyli jeszcze informacji o kupcu             
sprzedającym broń rebeliantom (Informację tą mogą zdobyć udając się do szpiega w            
mieście) to gracze mogą zaobserwować w obozie wroga mężczyznę, który ubrany jest w             
rzymskie szaty i sprzedaje broń wrogim dowódcom. Jeśli gracze zechcą mogą spróbować            
go złapać i przesłuchać. Gdy im się to powiedzie, gracze dowiedzą się, że pracuje on dla                
kupca imieniem Aulus Sentius i to on kazał mu tutaj przywieźć broń. Kiedy gracze zdobędą               
te informacje powinieneś dać im drobny sygnał, że dowiedzieli się tutaj już wszystkiego             
czego mogli i powinni teraz wracać z powrotem do posterunku, z którego wyruszyli. Jeśli              
gracze przekażą tę informację dowódcy posterunku będzie on zaniepokojony         
nadchodzącym atakiem i poprosi graczy, aby dowiedzieli się więcej, w szczególności o            
miejscu ataku planowanego przez wrogów, jak również obieca zebrać wszystkich rzymskich           
żołnierzy z okolicy.  

 
Ostatecznie jeśli gracze postanowią wyruszyć do Eboracum będą oni musieli          

odnaleźć szpiega imieniem Neacal, jednak jak przekazał im ich dowódca, aby to zrobić będą              
oni musieli udać się do karczmy. Karczma jest duża i bardzo tłoczna, wszędzie leje się               
alkohol, najwięcej ludzi zebrało się na środku, stoją w kółku i oglądając walkę na pięści, w                
której, aby wziąć udział trzeba wpierw wypić dzban wina. W miejscu tym jest również gra w                
kości, zagranie w tą grę, jest sposobem na spotkanie się ze szpiegiem, aby tego dokonać,               
trzeba w odstępie 10 minut zamówić wino najpierw z Italii, później z Grecji, a ostatecznie z                
Hiszpanii oraz poczęstować swojego przeciwnika dwoma z tych win. Jeśli graczę to zrobią             
po paru minutach podejdzie do nich barman, który zaproponuje im skosztowanie ich            
najlepszego wina, aby rozważyć kupno. Gdy gracze znajdą się przy ladzie, zaczepi ich             
mężczyzna w kapturze i poprosi ich na zaplecze karczmy, gdzie będą mogli porozmawiać z              
odpowiednią osobą. Na zapleczu spotkają samego Neacala, który przed samą rozmową           
będzie domagał się dowodu na to, że pracują oni dla dowódcy Caeso Lucius Vonones. Jeśli               
to zrobią zaprowadzi on ich do swojej kryjówki, gdzie będą mogli swobodnie rozmawiać.             
Szpieg sam z siebie nie będzie zbyt chętny do wyjawiania informacji, jednak będzie             
odpowiadał na pytania graczy bez większego problemu. Opowie o sytuacji, która dzieje się             
w mieście, bardzo istotna będzie informacja o niezadowoleniu części mieszkańców          
spowodowanym rządami rzymian, jak i również nielegalnym handlem bronią, który trwa w            
mieście, jak i również poza jego granicami. Niestety nie może określić kto jest             
odpowiedzialny za handel bronią. Chociaż ma pewien trop, jednak aby go sprawdzić będzie             
on potrzebował pomocy graczy w ataku na magazyn. Powie również graczom, że jeśli plotka              
o rebelii jest prawdziwa, to na pewno ma coś wspólnego z niepokojami w mieście, jak  
i również zauważa, że jeżeli to właśnie Eboracum  zostanie zaatakowane, to żołnierze  
z pewnością będą musieli walczyć zarówno z wrogiem znajdującym się na zewnątrz miasta             
jak i wewnątrz z niezadowolonymi mieszkańcami, którzy poprą rebelię. Będzie to stanowiło            
bitwę niemożliwą do wygrania dla rzymian. Jeżeli gracze postanowią pomóc szpiegowi, to            
zadanie okaże się niezbyt skomplikowane, co jednak nie oznacza, że będzie ono proste.  
A mianowicie gracze będą musieli pozbyć się straży pilnujących wspomnianego już           
magazynu. Będą musieli to zrobić po cichu tak, aby nikt ich nie zauważył, a szpieg mógł                
dostać się do środka i zdobyć potrzebne informację. Gdy zadanie zostanie zrealizowane,            
wszyscy spotkają się ponownie w kryjówce szpiega. Ten powie im, że osobą, która             
nielegalnie sprzedaje broń jest kupiec o imieniu Aulus Sentius mieszkający w willi            
znajdującej się o pół dnia drogi konno na zachód od miasta. Wręczy im także papiery, które                
udowadniają nielegalną działalność kupca. 

 
Jeżeli gracze wybiorą się do kupca ten bardzo ciepło ich przyjmie, ale będzie się              

wypierał stawianych zarzutów, do czasu gdy gracze oferują mu współpracę, która będzie się             



 

mu opłacała. W tym przypadku będzie chciał, aby gracze zapewnili mu zwolnienie z             
podatku, który jest nałożony na handel żelazem w całej Brytanii. Jeżeli gracze posiadają             
dowody, rozmowa z nim pójdzie znacznie łatwiej i szybko przyzna się. Będzie też bardziej              
skory do współpracy pod warunkiem, że jeśli dobrze wykona swoje zadanie gracze zniszczą             
wszystkie dowody. W zamian za obiecaną nagrodę kupiec zobowiąże się zdobyć informacje            
na temat miejsca gdzie ma zaatakować armia rebeliantów, jak i również jakim szlakiem będą              
się oni poruszać. Gracze będą musieli poczekać na te informacje kilka dni, które mogą              
przeczekać w willi kupca, doznając wszelakich wygód. Kiedy kupiec wróci - powie graczom,             
że wrogowie zaatakują Eboracum w ciągu tylu dni, ile pozostało do zakończenia kampani.  
A także, że przybędą oni z północnego zachodu. 

 
Ostatnią osobą, do której mogą się udać gracze w poszukiwaniu informacji jest drugi             

wódz Madoca. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wodza nie będzie chciał ich przyjąć             
i gracze znowu muszą znaleźć jakiś sposób. Tym razem metoda, której użyli poprzednim             
razem nie powinien zadziałać, o ile poprzednim razem powołanie się na władzę cesarską             
podziałało. Tym razem zniweczy to ich wszelkie zamiary. Wódz również zaprosi ich na ucztę              
ale nie uzyskają oni żadnych informacji. Jeżeli graczom udało się porozmawiać z Madociem             
w inny sposób, będzie on bardzo niechętny do współpracy z powodu strachu przed             
rebeliantami. Dlatego graczę będą musieli go przekonać, że zapewnią bezpieczeństwo          
zarówno jemu, jak i również jego ludziom. Jeśli to zrobią ten powie im, że przywódcą buntu                
jest mężczyzna podający się za wnuka Budyki, a obecnie jest przywódcą niewielkiego            
plemienia piktów i zaczął nawoływać wodzów z północy, aby przyłączyli się do niego             
przeciwko rzymianom. Obecnie posiada dwie armie jedną na północy oraz drugą na            
południu złożoną z wodzów, którzy chcą zdradzić Rzym. Armia liczy sobie około tysiąca             
ludzi, jednak zakłada, że jeśli udowodni ludowi Brytanii, że potrafi pokonać rzymian to             
przyłączy się do niego znacznie więcej wojów. 

 
Jeśli gracze chcą przejść do ostatniego etapu, którym jest rozegranie bitwy           

przeciwko rebeliantom, muszą oni znać miejsce ataku rebeliantów, a jest to Eboracum.            
Pozostałe informacje zapewnią graczom dodatkowe bonusy w trakcie bitwy. Jeśli jednak           
gracze zdobyli już wszystkie potrzebne informacje mogą poświęcić się wykonywaniu zadań           
pobocznych lub po prostu przeczekać ten okres.  

 
 
Uwagi  
 
Podczas sesji gracze nie będą działać otwarcie dlatego powinieneś pilnować tego           

aby gracze zbyt bardzo nie zdradzali prawdziwej natury swoich działań jak i również działali              
zgodnie z rolą która ma być ich przykrywką jeśli nie będą tego robiły to rebelianci mogą                
zauważyć że ktoś próbuje odgadnąć ich działania i zaczną wysyłać ludzi których zadaniem             
będzie zabicie graczy. 

 
 
 

Bohaterowie niezależni 
 

Caeso Lucius Vonones - 50 letni dowódca IX legionu na jego twarzy można zauważyć              
piętno czasu jednak jego sylwetka przypomina raczej mężczyznę w sile wieku. Jest on             
osobą bardzo skrytą która rzadko wyjawia swoje plany osobą spoza swojego zaufanego            
grona jednak nawet oni nie znają jego wszystkich zamiarów. Jako dowódca legionu wykazał             
się on dużą surowością wobec łamania jakichkolwiek zasad jednak wykazał się również jako             
kompetentny dowódca dbający o życia ludzi którzy mu podlegają. 



 

 
Wódz Cadog - Jest to stary już prawie 60 letni mężczyzna po posturze którego można               
poznać że w czasach młodości z pewnością był wielkim wojownikiem jednak te czasy już              
dawno przeminęły. Na pierwszy rzut oka można zauważyć że nie nadaje się on do rządzenia               
wioską jednak stara się ona jak najlepiej zadbać o ludzi którzy mu służą 
 
 
 
Dowódca posterunku Flavius Celsus - młody mężczyzna który stanowisko które obecnie           
zajmuje zdobył prawdopodobnie dzięki wpływom rodziny aniżeli własnym dokonaniom. Nie          
posiada talentu w dowodzeniu ludźmi jednak jego wykształcenie wystarcza aby nadrobić te            
braki. Jednak zbyt lekko traktuje on swoje obowiązki jak i również bardzo pobłażliwie traktuje              
on swoich ludzi za co jest bardzo wśród nich lubiany. 
 
Zwiadowca Amren - Młody mężczyzna wywodzący się z gali zaciągnął się na służbę u              
rzymian w nadziei na lepszą przyszłość. Na początku był on zwykłym kawalerzystą jednak             
dowódcy szybko odkryli jego zdolności do szybkiego przemieszczania się po lasach za co             
został przydzielony do grupy zwiadowców. Na co dzień jest on bardzo żywiołową osobą             
pełną energii która uwielbia żartować jednak to zmienia się w momencie kiedy ma misję do               
wykonania wtedy staje się małomówną i bardzo opanowaną osobą 
 
Szpieg Neacala - 30 letni mężczyzna, nie jest on rzymianinem a przynajmniej jedno z jego               
rodziców nie było. Jest bardzo drobny do tego stopnia że ciężko go zauważyć w tłumie. Ne                
Jest osobą gadatliwą a z jego twarzy nie można wyczytać prawie żadnych emocji czym nie               
pomaga kaptur który ciągle nosi dodatkowo nieznośni żartów. 
 
Kupiec Aulus Sentius - na pierwszy rzut oka jest to otyły 40 letni mężczyzna o pogodnym                
charakterze i przyjaznym nastawieniu używający nadmiernej ilości perfum. Jednak nie jest to            
jego prawdziwa natura ponieważ naprawdę jest bardzo przebiegłą osobą gotową          
wykorzystać każdą sytuację dla własnej korzyści nie licząc się z cierpieniem innych. To             
właśnie dzięki tej wrodzonej przebiegłości udało mu się zostać najbogatszym kupcem na            
północy brytanii 
 
Wódz Madoc - jest młodym wodzem który został nim dopiero po śmierci swego ojca 2 lata                
temu nie do końca panuje nad sytuacją a presja która na nim ciąży sprawia że powoli                
zaczyna się bać już nawet własnego cienia 
 
 
Dodatkowo podczas prowadzenia rozgrywki prawdopodobnie będziesz musiał stworzyć co         
najmniej kilku mniej ważnych NPC dlatego poniżej podaję stronę która powinna ci            
wygenerować imiona dla nich 
http://www.fantasynamegenerators.com/roman_names.php#.Wubt-h6sZPY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fantasynamegenerators.com/roman_names.php#.Wubt-h6sZPY


 

Postacie 
 
Notka dla MG: Postacie posiadają informację na temat siebie. Znają się. Wspólnie walczyli 
już w co najmniej jednej bitwie ponieważ wszyscy znajdują się w Legionie IX. 
 
 
 
 
 
 
Marceus Insteius Gordianus 
 

Urodziłeś się w Rzymie, jednak z 
powodu złych decyzji twojego ojca całą 
rodziną musieliście uciekać do najdalszej 
prowincji cesarstwa, Brytanii. Życie nie 
było proste, w szczególności z powodu 
edukacji jaką zapewnili ci twoi rodzice. 
Edukacja kosztuje, a wy nie mieliście dużo 
pieniędzy. Kiedy dorosłeś twoja rodzina 
stanęła na skraju bankructwa. 
Postanowiłeś przywrócić rodzinie należne 
jej miejsce, a także zapewnić dobrobyt i 
spokój w życiu. W tym celu wstąpiłeś do 
armii Cesarstwa Rzymskiego. Jesteś 
wykształcony dzięki czemu szybko 
zacząłeś wspinać się w hierarchii. Od 
teraz jesteś centurionem w IX legionie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Theodulf 
 

Jesteś pochodzącym z Germanii 
najemnikiem. Już za młodych lat dobrze 
radziłeś sobie z walką pomimo trudnego 
życia. Rzymianie płacą najlepiej, to wie 
każdy. Dlatego też to dla nich przez kilka 
lat walczyłeś. Byłeś dobry, nawet bardzo. 
Dorobiłeś się pokaźnej sumy pieniędzy 
wtedy jednak wydarzył się zwrot w twoim 
życiu. To miała być twoja ostatnia bitwa 
dla Cesarstwa, wszystko szło po twojej 
myśli dopóki nie zostałeś zraniony. Kiedy 
upadłeś na ziemię byłeś pewny że to twój 
koniec. W twoją stronę szarżował 
przeciwnik. Uratował cię jednak młody 
Caeso Lucius Von Ones. Po bitwie udało 
ci się odnaleźć tego człowieka. 
Przyrzekłeś mu wówczas że spłacisz dług 
życia. Od tego momentu minęło wiele 
długich lat i widziałeś na własne oczy jak 
ten młody mężczyzna staje się generałem, 
a także twoim  
przyjacielem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camillus Salvianus 
 

Jesteś sierotą wychowaną przez 
żołnierzy legionu IX. Nie wiesz dokładnie 
kim byli twoi rodzice, wiesz jednak że 
jesteś w połowie rzymianinem po ojcu, a w 
połowie celtem po matce. Dzięki 
doświadczeniu nabytemu poprzez 
przebywanie z żołnierzami bez problemu 
dostałeś się do ów legionu. Byłeś zdolny, i 
zostało to docenione. Szybko 
awansowałeś na Centuriona jednak 
żołnierze z innych legionów nie patrzą na 
ciebie przychylnym wzrokiem. Tak jakbyś 
nie był rzymianinem. Pragniesz udowodnić 
im i sobie że jesteś godzien tego 
stanowiska jako PRAWDZIWY rzymianin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuchulainn Mac Giollagáin 
 

Jesteś celtem głęboko wierzącym 
w ideały Cesarstwa Rzymskiego. Wiesz 
że to ono jest przyszłością dla ciebie i 
twojego narodu. Kiedy dorosłeś 
postanowiłeś dołączyć do rzymskiej armii. 
Problemem okazała się twoja 
narodowość. Nie jesteś rzymianinem 
dlatego też nie przyjęli cię do X legionu. 
Jednak zaoferowano tobie wstąpienie do 
Auxili IX legionu. 
Służyłeś wiernie przez wiele długich lat, 
byłeś świetnym zwiadowcom i żołnierzem. 
W końcu sam generał Caeso Lucius Von 
Ones docenił twoje zaangażowanie i 
awansował cię na pozycję oficera zwiadu. 
Od tej pory odpowiadasz tylko przed 
generałem. Twoim największym 
marzeniem jest otrzymanie obywatelstwa 
rzymskiego jak i przekonanie innych 
celtów że to w Cesarstwie leży nadzieja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Karty postaci 
Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze powinni wypełnić karty postaci zgodnie z zasadami 
dla rasy ludzi przy pomocy podręcznika do Pierwszej Edycji Warhammera. Oczywiście 
pomijając wszystkie aspekty związane z magią czy klasą postaci lub zawodem. 
Ekwipunek gracze dobierają sobie sami. Oczywiście pod okiem MG. 
Poniżej podane są statystyki dla danych postaci. 
 
 

Marceus Insteius Gordianus 
 

sz ww us s wt żw i a zr cp int op sw ogd 

4 51 38 5 5 11 39 2 33 63 60 37 45 66 
 

Umiejętności: 
czytanie i pisanie 

Inżynieria 
heraldyka 
etykieta 

znajomość historii 
 
 

Theodulf 
 

sz ww us s wt żw i a zr cp int op sw ogd 

4 62 38 6 6 13 50 3 55 45 46 59 46 36 
 

Umiejętności: 
Leczenie ran 

Czytanie i pisanie 
 Siłacz 

 Silny cios 
 Szybki refleks 

 
Camillus Salvianus 

 

sz ww us s wt żw i a zr cp int op sw ogd 

4 53 46 5 4 12 69 2 54 48 57 49 65 47 
 

Umiejętności: 
Inżynieria 

Leczenie ran 
Śpiew 
Unik 

Gotowanie 
 
 



 

Cuchulainn Mac Giollagáin 
 

sz ww us s wt żw i a zr cp int op sw ogd 

4 48 62 4 4 11 76 2 64 42 46 56 56 36 
 

Umiejętności: 
Astronomia 
Bystry wzrok 
Łowiectwo 

Czytanie z warg 
Tropienie 

 
 

Mechanika bitwy 
 
 
Pole bitwy: 
 

Jest to mapa na wzór szachownicy z tą różnicą że ma 10 na 10 pól, po których                 
możemy poruszać się dowolnie, a jedynym ograniczeniem jest mechanika poruszania się           
konkretnych oddziałów 

 
 

Rozmieszczenie sił: 
 

Łatwo wytłumaczyć rozmieszczenie sił wroga i sojusznika na podstawie wyobrażenia          
sobie mapy bitwy jako siatki. Jednostki sojusznicze jak i własne stawia się w pierwszych              
trzech wierszach od dołu, natomiast wróg ma do dyspozycji trzy pierwsze wiersze od góry,              
aby rozmieścić swoje siły. 

 
Warunek zwycięstwa: 
 

Wygrywa armia, która jako pierwsza, unicestwi wszystkie oddziały przeciwnika 
 
 

tury podczas bitwy: 
 

Podczas bitwy każdy z czterech graczy na turę może ruszyć jednym swoim            
oddziałem, a następnie wybiera się gracza który dostaje bonus dodatkowego ruchu,           
przeciwnik natomiast dysponuje 4 ruchami na każdą turę. Nie można poruszyć się jednak             
poruszyć jednym oddziałem więcej niż raz na daną turę. 

 
Niszczenie jednostek wroga: 

 
Polega na znalezieniu się na polu przeciwnika, powoduje to unicestwieni          

zaatakowanego oddziału. Wyjątek stanowią łucznicy oraz balisty, którzy atak wykonują na           
dystans, te oddziały nie muszą ustać na polu gdzie wcześniej znajdował się przeciwnik. 

 
punkty ruchu: 
 



 

jeden punkt ruchu to inaczej jedno pole w pionie bądź poziomie które może przebyć              
jednostka, przemieszczanie się na skos wymaga dwóch punktów. 
 
 
Żetony jednostek 

Można je wyciąć z dołączonej do gry strony z przygotowanymi grafikami, albo            
stworzyć je samemu. 
Uwaga:  

- Na polu bitwy mogą się znajdować tylko 2 balisty. 
- Każdemu graczu przysługuje wybór “5” żetonów, natomiast wróg dysponuje “20”. 
- Na polu bitwy może być maksymalnie 6 żetonów konnicy po stronie graczy po             

mistrza gry zaś 8 
 
 
Opis wyglądu żetonów: 
strzała - łucznicy 
miecz - piechota 
kółko - balista 
trójkąt - konnica 
 
Kolory żetonów: 
Oznacza pod kontrolą jakiego gracza się znajdują, czerwony kolor żetonów zawsze należy            
do wroga. 
 
punkty ruchu poszczególnych jednostek: 
 
Piechota - 5 jednostek 
Ruch jednostki: jednostka ma 2 punkty ruchu 
 
łucznicy - 4 jednostek 
Ruch jednostki: jednostka ma 2 punkty ruchu, może wykonywać ostrzał jedynie o dwa pola              
oddalone od siebie (ostrzał kosztuje 1 punkt ruchu), nie może strzelać po skosie. Ostrzał              
zabija przeciwnika. 
 
Konnica - 4 jednostki 
Ruch jednostki: jednostka posiada 4 punkty ruchu.  
 
Balisty - 2 jednostki 
Ruch jednostki: jednostka posiada 1 punkt ruchu. Niemożliwa jest zmiana jej położenia,            
chyba że użyje się trybu specjalnego, Jednostka wykonuje strzał do celu oddalonego o 5              
pól, nie jest w stanie wykonać ostrzału na pole sąsiednie. Tryb specjalny polega na              
możliwości przemieszczenia się balisty o jedno pole, sama zmiana trybu na tryb poruszania,             
kosztuje jeden punkt ruchu, co umożliwia poruszanie dopiero w następnej turze, powrót do             
trybu uzbrojonego również kosztuje jeden punkt ruchu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Generator zdarzeń losowych 
 

1. Jadąc drogą bohaterowie dostrzegają grupę chłopów pracujących w polu. Wyglądają          

na bardzo zmęczonych i jeden z nich jest bliski omdlenia z przemęczenia. Widząc             

bohaterów jeden z nich podbiega do nich i prosi o pomoc. Błaga ponieważ wie, że               

sami sobie nie poradzą a jak to ujmuje “losy wioski zależą od tego kanału”. Z               

rozmowy gracze dowiadują się, że chłopi próbują wykopać rów irygacyjny ponieważ           

pola wokół ich wioski usychają. Problem polega na tym, że ziemia jest strasznie             

kamienista i potrzeba bardzo dużo siły, żeby się przez nią przebić.  

2. Obok ubitej drogi bohaterowie zauważają zarys ludzkiego ciała. Po sprawdzeniu          

okazuje się, że osoba ta żyje i jest nieprzytomna. Wygląda na przedstawiciela            

wyższej klasy, ale po przeszukaniu jej bohaterowie nie znajdują nic wartościowego.           

Po chwili nieznajomy budzi się i słabym głosem prosi o pomoc w dostaniu się do               

domu w pobliskim mieście (ok. godziny drogi). W zamian za pomoc oferuje małą             

nagrodę pieniężną. 

3. Nagle do bohaterów podbiega zapłakana kobieta. Przez łzy błaga ich o pomoc. Z jej              

słów wynika, że podczas podróży wzdłuż niedalekiej rzeki jeden z koni potknął się w              

wpadł do niej razem z jej mężem. Rzeka jest bardzo wartka i niebezpieczna. Mąż              

kobiety w ostatnim momencie chwycił kawałek zahaczonego na środku rzeki drewna,           

który ratuje go przed utonięciem.  

4. Pered bohaterami znajduje się drewniany most przez, który prowadzi jedyna droga           

do celu. Kiedy znajdują się w połowie nagle deski nie wytrzymują i się zarywają. 

(Notka dla MG: W tym momencie można wybrać czy bohaterowie wpadają do            

rzeki i muszą się z niej wydostać czy inna sytuacja następuje np. Wóz zostaje              

uwięziony w dziurze i trzeba go wyciągnąć.) 

5. Z zarośli przy drodze wyskakuje grupa uzbrojonych złodziei i atakuje bohaterów. 

6. Na drodze znajduje się powalone drzewo. Obiekt ten jest tak dużych rozmiarów, że             

blokuje całkowicie przejazd a ominięcie go będzie bardzo problematyczne         

(szczególnie dla wozu). Bohaterowie muszą znaleźć sposób aby pozbyć się zatoru. 

7. W oddali bohaterowie widzą klatkę z jakąś osobą w środku. Osoba ta wygląda na              

przerażoną i wycieńczoną i w momencie, w którym dostrzega bohaterów zaczyna           

resztkami sił wołać o pomoc. Kiedy bohaterowie podjeżdżają bliżej i są zajęci            

otwieranie klatki wyskakują na nich znienacka uzbrojeni bandyci. 

8. Z jakiegoś powodu jeden z koni zaczął utykać co bardzo spowalnia podróż.            

Bohaterowie mogą sprawdzić co dolega zwierzęciu i dowiedzieć się, że powodem           

jest kamień, który utkwił w podkowie albo rozejrzeć się za zamiennym koniem w             

pobliskiej wiosce. 

9. Jadąc wyboistą drogą drewniana ośka w wozie się łamie co uniemożliwia dalszą            

podróż. 



 

10. Na drodze przed bohaterami leży przewrócony wóz kupiecki, który tarasuje przejazd.           

Zdesperowany kupiec podbiega do bohaterów i błaga o pomoc w jego podniesieniu.  

11. W pewnym momencie bohaterowie dostrzegają dwa spłoszone konie biegnące         

prosto w ich stronę. Po chwili słyszą także krzyk osobie biegnącej za nimi. Zdyszana              

osoba podbiega do bohaterów i prosi o pomoc w schwytaniu uciekających rumaków.            

Okazuje się, że w pobliskiej stajni ktoś przez nieuwagę nie domknął drzwi stajni             

przez co zwierzęta się wydostały. 

12. Bohaterowie są w stanie dostrzec w oddali jakieś zamieszanie. Podjeżdżając bliżej           

okazuje się, że wóz z towarem został napadnięty przez zgraję zbójów i grożą             

handlarzowi śmiercią. Ofiara jest bardzo przerażona i zauważywszy bohaterów         

zaczyna krzyczeć o pomoc.  

13. Bohaterowie trafiają do opustoszałej wioski. Wygląda jakby niedawno przeszedł         

przez nią straszny pożar. Jadąc dalej spotykają małą dziewczynkę, która prosi o            

pomoc. Wygląda na wygładzoną i przestraszoną a z jej ubioru można określić, że jest              

jedną z ofiar pożaru. Opowiada o zdarzeniach i o tym, że cała jej rodzina zginęła.               

Bohaterowie dowiadują się o wujku mieszkającym w pobliskim mieście, który może           

zająć się dzieckiem. 

14. Zapasy żywności i wody zaczynają się kończyć. Bohaterowie napotykają          

opuszczoną wioskę, która wygląda na dobre miejsce aby poszukać potrzebnych im           

rzeczy. Podczas przeszukiwania budynków zostają napadnięci przez gromadę        

uzbrojonych napastników. 

15. Droga jest zablokowana przez oddział żołnierzy czekających na dalsze polecenia.          

Dowódca nie chce zrobić miejsca dla wozu bohaterów i żąda zapłaty w zamian.  

16. Obok drogi bohaterowie mogą zobaczyć starą, kamienną studnie. Z jej środka           

słychać cichy płacz. Po zbliżeniu się do niej mogą wyraźnie usłyszeć błaganie o             

pomoc. W środku znajdują się dwie osoby. Jedna z nich, wycieńczona błaga o             

pomoc kiedy druga leży martwa u jej stóp. Osoby w studni są dziećmi (rodzeństwo),              

które wpadły do studni podczas wspólnej zabawy.  

17. W oddali bohaterowie mogą dostrzec dym. Gdy znajdują się blisko widzą, że dom             

jakiegoś chłopa stanął w płomieniach a sam właściciel biega bezsilnie przed           

drzwiami. Widząc bohaterów biegnie i błaga o pomoc ponieważ jego żona i dziecko             

zostało uwięzione w środku.  

18. Wjeżdżając do lasu bohaterowie mogą usłyszeć warczenie. Po chwili z zarośli           

wyskakuje na nich wataha wilków. 

19. Na dnie pobliskiego jeziora/stawu bohaterowie dostrzegają coś błyszczącego. po         

zbliżeniu się do brzegu można stwierdzić, że znajduje się tam stary wóz w którym              

leży spora ilość złota. Woda jest głęboka, ale czysta dlatego można stwierdzić, że             

wyłowienie skarbu będzie bardzo opłacalne.  

20. Bohaterowie wjeżdżają do lasu i wkrótce potem konie odmawiają posłuszeństwa.           

Cofają się i stają dęba jakby się czegoś obawiały. Nie da się ich przekonać aby szły                



 

dalej. Po zejściu z koni aby zbadać sytuację na bohaterów wyskakuje olbrzymi            

niedźwiedź.  


