
Szanowny Markizie!
Kieruję  do  Ciebie  te  słowa  z  zakłopotaniem,  ponieważ  odkryłem,  iż  obracasz  się  w  

towarzystwie,  które  zagraża  Tobie  i  Twojemu  synowi.  Gra,  w  której  uczestniczysz  jest  
niebezpieczna i powinieneś, Panie, wiedzieć, że groźba zawisła właśnie nad głową Twojego syna.  
Zostanie on zbity jako trzeci pionek w tej samej grze, w której Tyś jest znaczącą figurą. Zniszczony  
zostanie jego honor, skreślona zostanie jego przyszłość, a kto wie, czy i nie ucierpi jego zdrowie, lub co  
gorsza, czy nie spotka go śmierć. Największą słabością Twego syna jest jego narzeczona, o której nie  
wiesz  niestety  wszystkiego.  I to  przez  nią  ma przyjść  jego  zguba,  której  może  uda  się  wspólnie  
zapobiec.

Dysponuję spisem graczy przeciwnej strony, który to spis znacznie poprawi Twoją pozycję  
i  umożliwi  ratunek dla Henryka.  Interesują mnie  w zamian pewne korzyści  polityczne.  Obaj  
możemy skorzystać na wymianie. Oczekuję Cię, Panie, w gabinecie szachowym na piętrze, dwie  
godziny przed północą, podczas dzisiejszego bankietu.

Życzliwy

Drogi Henryku,
Wszyscy  łączymy  się  z  Tobą  w  tej  dramatycznej  sytuacji  i  wszyscy  dołożymy 

wszelkich  starań,  by  sprawca  został  schwytany  i  ukarany  najsurowiej,  jak  to  tylko 
możliwe.  Chcemy  Ci  także  pomóc  w  wyjaśnieniu,  dlaczego  miało  miejsce  to  straszne 
wydarzenie i kto krył się za złotą maską. W tym celu, jutro wszyscy spotkamy się w gronie 
identycznym, jak na wczorajszym przyjęciu i odbędziemy szczerą rozmowę. Jeśli ktoś z nas 
skrywa tajemnicę, niechybnie ją mam nadzieję poznamy.

Oczywiście, jeśli nie zechcesz w tym uczestniczyć, rozumiemy to doskonale. Jednak 
Twoi szlachetni towarzysze powinni stawić się dla dobra sprawy.

Twój ojciec to twardy rycerz i z pewnością wyliże się z ran. Niech szybko wraca do 
zdrowia i jeśli sami nie zdołamy rozwikłać zagadki, on sam wskaże winnego.

Z wyrazami szacunku i współczucia,
Hrabina i przyjaciele Twego ojca



Misterium Szachowe

Srebrna strona:

Król Migiel

Hetman Starren

Pierwsza Wieża
Druga Wieża Hominus

Pierwszy Giniec Tablet

Drugi Goniec Saburian

Pierwszy Skoczek Pitsmore

Drugi Skoczek ???

Pionek młody Strato

Pionek ?

Pionek ?

Pionek ?

Pionek ?

Pionek Regi

Pionek Jonson

Pionek ?

Złota strona:
Królowa Maude

Hetman Lidia

Pierwsza Wieża ?
Druga Wieża – kto? Wyprawa do 

Matry: lord Titusmore, lady Winter?

Pierwszy Goniec ?

Pierwszy Skoczek Cynthia

Drugi Skoczek Bouron

Pionek Hryzylda

Pionek ?

Pionek ?

Pionek ?

Pionek ?

Pionek ?

Pionek ?

Pionek ?



Sprawdzanie aktualnego układu planszy w piwnicy Złotej Królowej:

Król – noc liczona od północy, gdy zechce wykonać kolejny ruch
Hetman – sobota

Pierwsza Wieża – niedziela

Druga Wieża – poniedziałek
Pierwszy Goniec – wtorek

Drugi Goniec – środa
Pierwszy Skoczek – czwartek

Drugi Skoczek – piątek
Planszę ogląda tylko ta strona, której ruch ma zostać wykonany. Gdy figura zobaczy, jaki ruch 

ma wykonać, ma na to nie więcej niż tydzień.

Anonimowości strzeże Złota Królowa, choć wejść do piwnicy jest więcej.
Figury muszą same wywiązywać się ze swoich zadań, nie zaś radzić się innych figur czy 
królowej lub króla.

Panowie i Pani
Jeśli chcecie rozwiązać tajemnicę niezwykłych wydarzeń, w których macie okazję uczestniczyć,  

spotkajmy się natychmiast. Czekam w Sali balowej w północnym, zamkniętym skrzydle opery.
Życzliwy

Drodzy Panowie i Pani!
Dosyc  tego.  Nie  moge  juz  dluzej  milczec.  Zbyt  wiele  zlego  sie 

wydarzylo. Jesli chcecie poznac PRAWDE, spotkajmy sie o swicie na 
Moscie Karinego, po stronie Wyspy Lubra.

Zatroskany



Kto jest nad królami??? Kto jest władcą życia i śmierci, którego lękają się nawet 

królowie? Czy to ktoś znany, czy też raczej szara eminencja? Kim jest ten, który pilnuje reguł 
gry, kto zabija każdego łamiącego zasady, przeszkadzającego w rozgrywce? Kto jest aż tak 
wpływowy, nietykalny, potężny i tak bezlitosny, by wyniszczać całe rodziny, nawet niewinne i 

niczego nieświadome dzieci?

Czy to któryś z dostojników Kościoła lub Inkwizycji? A może ktoś z otoczenia 
Królowej? Może jakiś potężny urzędnik Cynazji, może wpływowy polityk?

Ktokolwiek  sprawi,  iż tajność Misterium  Szachowego  zastanie  zagrożona,  będzie 
straszliwie ukarany. Gracze boją nie tylko własnej śmierci, ale przede wszystkim śmierci i zemsty 

na swoich  bliskich  i  rodzinach.  Dlatego figury  pokornie  przyjmują swoją porażkę,  zamiast 

ratować się ujawnieniem przeklętej gry. Przynajmniej ocalą bliskich…
Zostanie zbity nasz pionek albo ja. Teraz naprawdę czuję emocje. Czy tego właśnie 

chciałem? Ale nie ma już odwrotu. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że mniej ryzykowne 

dla Złotej Królowej będzie zbicie pionka…

Posiada wiele portretów Hrabiny z różnych okresów, nawet gdy była całkiem jeszcze młoda 
i piękna.

Widziałem u niego przerażający obraz, który utkwił mi w pamięci, w każdym szczególe. 
Przedstawia demona i mnicha grającego w szachy.

Piwnice zamyka na klucz. Drzwi są mocne, okute, zamek dobry i też mocny. Nie mam 
szans tam zajrzeć.

Czasem  nie  zachowuje  się w  ogóle  jak  człowiek,  ale  jak  jakiś obcy  stwór  o  zupełnie 
niezrozumiałych celach i myślach. Mimo, że na co dzień można go uznać za wzór manier i źródło 
życzliwości.

Zwróciłbym baczniejszą uwagę na jego sługę. Ten to dopiero indywiduum! Przysiągłbym, 
że widziałem jak biegł korytarzem na czworakach!



Nie jestem jedynym szpiegiem ambasadora. Podsłuchałem pewnego razu, jak spotykał się on z 
swoimi ludźmi, a ci zdawali mu raporty. Wynikało z tego, iż pod jego obserwacją jest kilka ze 
znaczących osobistości Kindle, poczynając od samej arcybiskup, przez innych dostojników kościoła, 
na urzędnikach straży miejskiej i sędziach w dzielnicach portowych kończąc. Usłyszałem też o 
ludziach, którzy już w tej chwili posłuszni są Ambasadorowi i służą mu swoimi stanowiskami. De 
Vendossa coś planuje, wszystko to do czegoś zmierza, wiąże się i składa w jedną wielką machinę, a 
w centrum jego zainteresowania zdaje się tkwić pani arcybiskup Berenik de Conte.

Przyzwyczaiłem się żyć w cieniu wielkich tego  świata, jak piesek pokojowy przemykam się pod 
ścianami, gdy oni plotkują. Nikt mnie nie zauważa, nikt nie bierze mnie na poważnie. Jak długo 
to  potrwa? Tym razem usłyszałem więcej niż plotki i  strach o bezpieczeństwo przeradza się w 
panikę. Bardzo źle z moimi nerwami, bardzo źle. Czy zdołam kiedyś zebrać odwagę i wykorzystać 
tę wiedzę. Na zawsze wyrwałbym się z nędzy.

Królowa jest zatem bezwolnym narzędziem w rękach obcych sił. Ta Noryjka omotała ją i odsunęła 
od wpływu na władzę. Diablica przejęła kontrolę nad wszystkim, do niej także trafiają raporty 
generałów. Trudno uwierzyć w to, co widziałem – władczyni najświatlejszego królestwa zachowuje 
się jak niewolnica przy surowej i władczej guwernantce. Królowa jest więc marionetką! Z jakiego 
powodu? Jakaż straszliwa tajemnica stoi za tym szantażem!

Wiem,  że  Małgorzata  nie  żyje.  Moje  serce  również  cierpi.  To  prawda,  nie  była 
Człowiekiem,  ale  była  bardziej  ludzka niż  większość  z  Ludzi.  Zabiły ją  uprzedzenie  i  strach, 
wpajany Ludziom od  dziecka.  Czyżby Ludzie  i  Inni  nigdy nie  mogli  żyć obok siebie? To 
prawda, że wielu Innych to wcielone zło, ale czy z ludźmi jest inaczej? Małgorzata nie miała w 
sobie zła innego niż jej pochodzenie. Jednak strach i uprzedzenie są tak wielkie, że można zabić nawet 
samego siebie, za to tylko, kim się jest. Człowiek, którego można nazwać dobrym, nigdy nie zagra w grę 
śmierci, jednak to tylko jeden z niezliczonych sposobów na umieranie. I ja odchodzę i więcej się nie 
zobaczymy. Nie szukajcie mnie, niektórych rzeczy lepiej nie spotykać nigdy.

Archibald Decabe



Rozstawienie szachów w piwnicy Hrabiny gdy BG zaglądają tam po raz pierwszy:
Białe – Złote
Król – C1
Wieża – D5
Skoczek – H5
Pionki – A4, B5, E3, F2

Czarne – Srebrne
Król – B8
Skoczek – F8
Pionki – A6, B7, D7, E5(Henryk), F7

Soundtrack do Gambitu Złotego Króla:
I część (1,2,3 dzień):
1. Przyjęcie u Hrabiny cz. I „Allegro” The Boondock Saints OST
2. Przyjęcie u Hrabiny cz. II „Piano Concerto In E Flat, K. 4” Amadeus OST
3. Krzyk oraz panika gości „Symphony No. 25 In G Minor, K.” Amadeus OST
4. Miejsce zbrodni „Piano Concerto In D Minor, K.” Amadeus OST
5. Sny „Mina's Photo” Dracula OST
6. Dzień II, śmierć Mecenasa, rozpacz Henryka „Giovanni Battista Pergolesi” Amadeus OST
7. Pamiętnik Gellera „Moxica And The Horse” 1492 Conquest Of Paradise OST
8. Spotkanie z Narcissą „Beata viscera” The Name of Rose OST
9. Wizyta Inspektora, Spotkanie u Hrabiny „Mina/Racula” Dracula OST
10. Piwnice „Eaters Of The Dead” 13th Warrior OST
11. Wydarzenia w nocy „Cave Of Heath” 13th Warrior OST

II część (4,5,6 dzień):
1. Wizyta u malarza Branstera „Eaters Of The Dead” 13th Warrior OST
2. Wizyta u Decabe „Honey” 13th Warrior OST
3. Valaris i Arimanda, Opera cz. I „The Abduction From The Seragli” Amadeus OST
4. Valaris i Arimanda, Opera cz. II „Don Giovanni, Act II Commendat” Amadeus OST
5. Zamknięte skrzydło Opery oraz początek zasadzki na BG „Swords Crossem” Pirates Of  
The Caribbean OST
6. Walka w Operze „Hispaniola” 1492 Conquest Of Paradise OST
7. Pomoc Inspetora „He's A Pirate” Pirates Of The Caribbean OST
8. Ucieczka Labana „Journey to Transylwania” Van Helsing OST
9. Pojedynek nad sceną „Antonio Salieri - Axur, Finale” Amadeus OST
10. Sny „Mina's Photo” Dracula OST
11. Spotkanie na moście z Fioną „Main titles” The Name of Rose OST
12. Pierwszy atak na moście „Final Attaca” The Ghost and the Darkness OST
13. Drugi atak na moście „Hunters Prelude” Dracula OST
14. Świt, po walce na moście „Ascension” The Name of Rose OST
15. Spotkanie z Deborah „Beata viscera” The Name of Rose OST
16. Msza w Katedrze Chwały „Stained Glass” The Boondock Saints OST
17. Śmierć Małgorzaty „Love Sternal” Dracula OST
18. Poranek 6 dnia, zemsta Henryka „Lions Reign” The Ghost and the Darkness OST
19. Pędząca Kareta „Journey to Transylwania” Van Helsing OST
20. Finał w Katedrze „Revenge” Braveheart OST
21. List od Decabe „Epilogu” The Name of Rose OST
22. Ostatni sen „Mina's Photo” Dracula OST


