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Wstęp 
Przed wami odrobinę przydługa, bardzo 
pokrętna, może nieco podstępna i zawiła 
przygoda, w której nasi śmiałkowie staną 
przed szeregiem dylematów. Będzie się 
on z czasem rozwijał, piętrząc kolejne 
problemy do tego stopnia, że zarówno 
Bohaterowie, jak i sam Mistrz Gry do 
końca nie będą pewni, co się tak 
naprawdę dzieje. A dziać powinno się 
wiele. 
„Gazetka, magazyn, pieczątka i wielka 
schizma...” jest przeznaczona dla dwóch, 

trzech doświadczonych graczy. Nie jest 
to przygoda dla Mistrzów Gry mało 
elastycznych lub nastawionych na 
liniową realizację opracowanych 
założeń. Co więcej, nie jest to scenariusz 
dla biernych graczy, którzy nie lubią 
decydować o tym, co się wokół nich 
dzieje. Do pomyślnego zakończenia 
przygody niezbędna będzie aktywność 
obu stron. 

 
Postacie 

 
Na potrzeby tego scenariusza będą 
wskazane jest stworzenie zupełnie nowych 
postaci, nie znaczy to jednak, że muszą 
być one początkujące. Na starcie każda z 
nich powinna otrzymać około 1200 PD. 
Początkujący węglarz, czy uczeń 
czarodzieja ma dość ograniczone 
możliwości aktywnego działania, którego 
wymaga ta przygoda. 
 
Osobiście nie przepadam za postaciami 
narzuconymi z góry, jednak scenariusz 
wymaga określonych cech Bohaterów 
Graczy oraz konkretnych motywacji. 
Dlatego poniżej przedstawię trzy 
przykładowe profile, dopasowane do 
rozegrania tej przygody. Oczywiście 
można z nich nie korzystać, jednak 
wówczas stworzone postacie powinny 
posiadać chociaż część przypisanych 
profilom cech. 
 
Cwaniak – jeden z graczy powinien 
wcielić się w postać Cwaniaka. Typowa 
osoba od wszystkiego, człowiek, który 
potrafi załatwić śnieg w letni poranek na 
pustyni, zauroczyć córkę szlachcica tylko 
dla znajomości z jej ojcem, czy wyczyścić 
buty bogatemu kupcowi a podczas ich 
pucowania, ściągnąć je i podprowadzić. 
Postać z głową pełną pomysłów na 
każdą okazję. Charyzmatyczny lider, który 
doskonale wie do czego zmierza i jak to 
osiągnąć. 
 
Postać Cwaniaka powinien otrzymać 
najaktywniejszy gracz; ktoś mający 

predyspozycje do bycia liderem, kto 
potrafi przekonać innych graczy do 
swoich racji. 
 
Celem Cwaniaka jest osiągnięcie jak 
największych wpływów w mieście, 
zaczynając od małych, acz znaczących 
znajomości, po objęcie funkcji Księcia 
złodziei wszystkich dzielnic. Cel ambitny, 
lecz w przygodzie osiągalny. 

 
Szlachciura/Zawadiaka – kolejny z graczy 
powinien wcielić się w postać młodego 
zawadiaki, spragnionego życia w wielkim 
świecie. Schemat ten można rozbić na 
dwie postacie: jeden gracz wcieli się w 
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typowego Zawadiakę spragnionego walki 
z wymagającym rywalem, a drugi w 
zblazowanego młodego Szlachcica, który 
uciekł spod twardej ręki rodziny. 
Szlachciura/Zawadiaka powinien kochać 
rywalizację, szukać wyzwań a zarazem 
hołdować odległym ideałom. 
 
Ta postać powinna trafić do gracza 
niezdecydowanego, który z jednej strony 
lubi się wczuwać w rolę i realizować cele 
postaci, ale z drugiej jest skłonny je 
poświęcić dla dobra całej rozgrywki, 
podchodząc do sesji bardziej taktycznie. 
Powinien to być stosunkowo twardy 
charakter, może słabszy od Cwaniaka, ale 
silniejszy od następnej postaci. 

 
Celem Szlachciury/Zawadiaki jest sława. 
Zależy mu na tym, by jego imię było 
znane w całym Starym Świecie, najlepiej 
jako mężnego rycerza, choć nie jest to 
konieczne. Szlachcic chce żeby jego 
sława dotarła do rodzinnego domu przed 
nim samym. 
 
Pismak – ta postać jest potrzebna w 
przypadku, gdy mamy większą drużynę i 
nie należy jej wybierać, jeśli nie zostały 
przydzielone archetypy przedstawione 

powyżej. Pismak to dziennikarz „Dziennika 
Altdorfskiego”, szukający sensacji, 
opisujący wszystko i wszystkich z 
najciekawszego, czyli najbardziej 
sensacyjnego punktu widzenia. To 
idealista i marzyciel, jednak stosunkowo 
naiwny i łatwy do manipulowania. 
Teoretycznie powinien występować jako 
BN, ale w przypadku, gdy mamy nadmiar 
graczy, ktoś może się w niego wcielić. 
 
Pismaka powinien otrzymać gracz lubiący 
odgrywać ciekawe postacie. To nie wokół 
niego kręci się główna oś przygody, więc 
nie powinien mieć aspiracji 
przywódczych, a raczej dostosować się 
do reszty graczy. W większości drużyn 
znajdzie się bardziej bierny gracz i jest to 
postać właśnie dla niego. 
 
Celem Pismaka jest pokazywanie ludziom 
prawdy, czasem jej kreowanie i 
uświadamianie społeczeństwu ważnych 
spraw. Oczywiście Pismak może 
podchodzić do zawodu bardziej 
pragmatycznie, naginając rzeczywistość i 
samemu ją kształtując w celu uzyskania 
awansu. Odgrywający go gracz ma dość 
szerokie pole manewrów. 
 
Prawnik – następna alternatywna postać, 
idealna do przygody, której akcja może 
rozgrywać się zarówno w urzędach 
miejskich, jak i podczas rozpraw 
sądowych (o ile gracze pójdą w tym 
kierunku). Prawnik może napędzić 
przygodę, zwłaszcza na początku, gdyż z 
czasem wszystko powinno potoczyć się 
niczym lawina. To postać sprytna, chytra i 
posiadająca dość elastyczny kręgosłup 
moralny. Taki adwokat diabła. specjalista 
od spraw z góry skazanych na porażkę, 
które nagle okazują się możliwe do 
wygrania - zazwyczaj dzięki nowym, 
niespodziewanym dowodom lub przez 
tajemnicze zniknięcie głównego 
świadka... 
 
Prawnika powinien otrzymać gracz 
aktywny, bystry i łatwo kojarzący fakty, 
niekoniecznie przepadający za walką.  
 
Celem Prawnika jest zdobycie fortuny. 
Prestiż w prawniczym światku jest mniej 
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ważny, bowiem Prawnik nie przejmuje się 
tym, że ludzie krzywo patrzą na jego „asy 
w rękawie”, często zdobywane 
nielegalnymi metodami. 
 
Oczywiście, można poprowadzić ten 
scenariusz dla starych postaci, którymi 

grano już wcześniej. W tym celu trzeba 
jednak wprowadzić indywidualne zmiany 
w treści przygody lub dodać postaciom 
kilka cech opisanych w powyższych 
archetypach. 

 
Miejsce akcji 

 

Akcja scenariusza rozgrywa się w Altdorfie. 
Jest to miasto olbrzymie, gwarne i 
niezwykle nowoczesne, gdzie bogaci 

kupcy i skrupulatni urzędnicy mają wpływy 
niemal równe szlachcie. 

 
Streszczenie 

 

W pewnym magazynie wybucha pożar. 
Dość szybko staje się jasne, że na 
nieszczęściu właściciela można zrobić 
niezłe pieniądze, choć nie jest to łatwe i 
wymaga szerszych znajomości. 
Bohaterowie Graczy zapoznają się ze 
sobą i razem zastanawiają, jak wyłudzić 
odszkodowanie od administracji portowej 
- organu odpowiedzialnego za porządek 
w dokach, w których ów pożar miał 
miejsce. Podczas planów i przymiarek 
główną osią przygody staje się miejscowa 
gazeta, dzięki której w łatwy i przystępny 
sposób można dotrzeć do opinii 
publicznej, a przy odpowiednim 

pomyślunku ową opinią manipulować. 
Szybko jednak staje się jasne, że wpływy 
gazety nie wystarczą i trzeba wytoczyć 
cięższe działa. 
 
W tle przygody pojawiają się takie persony 
jak Wielki Trybun Sądowy czy Organizacja, 
czyli grupa ludzi trzęsących całym 
Altdorfem. Dochodzi też kolejny wątek - 
Bg dostają zlecenie wynajęcia wielkiej hali 
na nie do końca legalną rywalizację. Nie 
będzie to jednak proste zadanie. Co więc 
dużo pisać, dziać się będzie sporo, lecz 
zacznijmy od początku... 

 
Przygoda 

 
Poza Prawnikiem i Cwaniakiem (pod 
warunkiem, że wprowadzimy postać 
Prawnika) postaci graczy nie znają się. 
Każdy z nich przebywa w Altdorfie z 
innego powodu, ma swój świat i swoje 

sprawy na głowie. Trzeba ich połączyć, 
zarazem zarzucając pierwsze sieci intrygi. 
By każdy z graczy czuł się jako swego 
rodzaju odrębny element, rozpoczynamy 
od wprowadzenia ich oddzielnie. 

 
Uwaga 

Na końcu scenariusza zamieszczono motywacje i cele poszczególnych BNów i organizacji. Jeśli czytelnik chce 
od razu je poznać, może do nich sięgnąć, gdy tylko pojawi się nowy element. Jeśli jednak zechce odkrywać 
przygodę i na własną rękę próbować ją rozgryźć, warto cierpliwie poczekać do wyjaśnień.  

 
Cwaniak przybył do Altdorfu niedawno, 
może wczoraj, a może dwa dni temu? 
Poprzednim razem marzenie o zdobyciu 
przywództwa w wielkiej organizacji „ludzi 
interesu” nie zostało zrealizowane. Miasto 
trzeba było opuszczać w pośpiechu i 
niekoniecznie w miłym nastroju.  
Altdorf to stolica  nieograniczonych 
możliwości, czyli dobre miejsce dla 

Cwaniaka. Cwaniak przesiaduje w 
karczmie „Literat”. Na co dzień przebywa 
tu wiele zapracowanych głów, 
debatujących o najnowszych 
wydarzeniach, chwalących się zdobytymi 
materiałami i żyjących z sensacji na 
sensację. 
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Literat 
„Literat” to niewielka, choć niezwykle przytulna karczma, miejsce spotkań redakcji 
„Dziennika Altdorfskiego”. Całość składa się tylko z izby głównej oraz małego alkierza, 
przeznaczonego na scenę dla artystycznych popisów redakcji. Literat nie oferuje pokoi do 
wynajęcia. 
 
Wnętrze „Literata” urządzone jest na tileańską modłę: dużo tu ciepłych kolorowych 
materiałów, lamowanych kanap, starych stolików i ław. Ściany są gęsto pokryte 
pierwszymi stronami co ważniejszych numerów dziennika, przy których często jakiś reporter 
chwali się swoim najlepszym tekstem. 
 
Klimat „Literata” jest jedyny w swoim rodzaju. Goście znają się doskonale, ale chętnie 
witają też każdą nową twarz. Młodzi dziennikarze prześcigają się w zwróceniu uwagi 
nowoprzybyłych, przechwalając się swoimi sukcesami. Każdy traktowany jest jak swój, 
może głośno wypowiadać swoje - nawet najbardziej radykalne – opinie i jest 
potencjalnym źródłem kolejnego przecieku czy nowinki. 
 
Królestwem „Literata” zarządza Madlen, młoda dziewczyna o niezwykle gorącym 
temperamencie, a zarazem zabójczo chłodnym umyśle. Prawie każdy męski członek 
redakcji podkochuje się lub przynajmniej kiedyś podkochiwał się w przepięknej Madlen, 
choć ta niewzruszenie każdemu odmawia, zarazem nie odtrącając go. Dzięki takiemu 
zachowaniu, mimo pozostawionych licznych złamanych serc, nadal jest uważana za 
boginię. Madlen kocha kulturę i sztukę, uwielbia teatr i operę, pozwala zapraszać się na 
wybrane występy, czy wytworne kolacje, racząc towarzysza hipnotyzującą rozmową. 
Nigdy jednak nie pozwala na więcej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahaczka: Madlen może być odskocznią od codziennej zawieruchy. A nuż któryś z graczy 
uderzy w konkury do przepięknej gospodyni? A nuż uda mu się zabłysnąć i wybić? W 
przyszłości podobna znajomość może się przydać, zwłaszcza gdy BG nie będą znać 
nikogo godnego zaufania.
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Gracz prowadzący Cwaniaka rozpoczyna 
swoją przygodę od rozmowy z Ernestem 
(ewentualnie można tu dać postać 
Pismaka, jeśli takowy w grze będzie brał 
udział) na temat nowinek. Jeśli 
wprowadziliśmy Prawnika, to późnym 
wieczorem Cwaniak ma się z nim spotkać 
w ramach odnowienia starej znajomości. 
 
Ernest Esmer to młody, ambitny, nieco 
roztrzepany i narwany reporter „Dziennika 
Altdorfskiego”. W zeszłym roku skończył 
dwadzieścia jeden lat, choć wygląda na 
nie więcej niż osiemnaście. Ciemne, 
wiecznie rozczochrane włosy, nieco 
koścista twarz, wielkie, rozbiegane oczy 

osadzone głęboko w oczodołach. Gdy 
przychodzi do rozmowy o jakimś 
ciekawym materiale, z miejsca porzuca 
sprawy, którymi się zajmował i zamienia się 
w słuch. Wszędzie szuka sensacji, więc nie 
stroni od towarzystwa. Wiadomo, że 
podczas nieoficjalnych rozmów można 
dowiedzieć się najwięcej. 
 
Zahaczka: Ernesta warto wykorzystać, gdy 
w drużynie nie pojawi się Pismak. Może 
być wtyczką BG w gazecie, ich łącznikiem 
z opinią publiczną, źródłem licznych 
ciekawostek i najświeższych informacji. 
 

 
Afera z Mileną Maller 
Dwa dni przed rozgrywającymi się wydarzeniami, ukazał się głośny artykuł szykanujący 
córkę hrabiego Mallera, insynuujący jakoby ta gustowała bardziej w zwierzętach, niźli w 
młodych paniczach. Ot, kontrowersyjny i rubaszny tekst, z gatunku tych, które pojawiają 
się często w brukowcach. Oczywiście wszystko to bujda, chodzi o oczernienie rodu 
Mallerów przez jednego z redaktorów, pisującego pod różnymi pseudonimami. Chłopak 
imieniem Feliks swego czasu poznał młodą Milenę na jednym z rautów i zadurzył się po 
uszy. Ta jednak wzgardziła jego uczuciami, więc Feliks postanowił się zemścić. 
 
Hrabia Maller chętnie poznałby chłystka, przez którego artykuł mocno się oberwało 
redaktorowi naczelnemu Dziennika. Bohaterowie mogą zechcieć zdobyć sojusznika w 
postaci hrabiego, przyprowadzając mu autora tekstu. Interesujący jest fakt, że redaktor 
naczelny tekst zgodził się na publikację, mimo konsekwencji, jakie to za sobą niosło. 
 
Prawda jest taka, że Feliks posiada materiały kompromitujące swojego pryncypała. Jeśli 
BG domyślą się ich istnienia i brutalnie przycisną chłopaka, gotów jest im je udostępnić. W 
ten sposób mogą zdobyć możliwość wpływania na treść gazety. 
  
Zawadiaka także dopiero przybył do 
wielkiego Altdorfu, również ze sporymi 
oczekiwaniami. Jego kroki prowadzą 
wprost do „Literata”, przyjemnego i 
niedrogiego miejsca, nadającego się w 
sam raz do odpoczynku. Podczas 
posilania się i popijania trunku, do uszu 
naszego Zawadiaki dojdzie rozmowa 
grupki młodych mężczyzn na temat walki, 
która niedawno miała miejsce. 
 
Trudno wyłowić konkretne słowa, ale 
wiadomo, że jeden z obecnych mężczyzn 
ostatnio pokonał kilku łajdaków 
dobierających się do Madlen - miejscowej 

karczmarki - zyskując tym chwałę i 
szacunek całej klienteli. Sprawa prosta - 
dla dynamicznego otwarcia przygody 
trzeba zachęcić naszego Zawadiakę, by 
wyzwał owego młodego obrońcę czci 
niewieściej (wszak jego celem jest 
zdobywanie sławy walcząc z najlepszymi). 
Jeśli sama wzmianka o odwadze i 
atrybutach bitewnych nieznajomego nie 
wystarczy by Zawadiaka zechciał się z nim 
zmierzyć, można rozwinąć dyskusję 
informacją o regularnych potyczkach i 
walkach najlepszych szermierzy, o których 
planuje pisać jeden z dziennikarzy. 
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Walki Wolfera 
Co tydzień w dokach odbywają się nielegalne walki. Nie są to bardzo brutalne 
przedstawienia, tylko zwykłe pojedynki, w których aby wygrać wystarczy obezwładnić 
przeciwnika lub zmusić go do poddania się. Pojedynkowanie się mieszczan i chłopstwa w 
mieście jest zabronione (tym przywilejem dysponuje wyłącznie stan szlachecki), stąd dość 
spore zainteresowanie tego typu rozrywką. 
 
Walki organizuje niejaki Wolfer, zaś ich miejsce jest za każdym razem inne. Co tydzień 
wybierany jest magazyn, w którym budowana jest mała arena i gromadzi się publiczność. Za 
każdym razem zmieniane jest hasło wstępu oraz znaki rozpoznawcze, a wszystko to w celu 
zachowania ostrożności. Informacje o miejscu i czasie walk rozchodzą się drogą pantoflową 
wśród najbardziej zaufanych osób, przez co w razie przecieku dość łatwo zlokalizować 
winnego. Bohaterowie mogą zechcieć wziąć udział w walkach. W tym wypadku należy 
wcześniej zgłosić się do Wolfera, który ma kilka dni na sprawdzenie, czy aby BG nie są 
szpiclami, a następnie osobiście dobiera rywala i ustala termin walki. Uczestnictwo w turnieju 
kosztuje 2 ZK. W przypadku przegranej złoto się traci, w razie wygranej dostaje się zwrot kaucji 
oraz piętnaście procent dochodu z zakładów ze swojej walki.
 
 
Odpowiednią gimnastyką słowną 
powinniśmy zainicjować chęć pojedynku na 
drodze przyjacielskiego starcia, a nie 
pijackiej burdy! Tak czy inaczej, Zawadiaka z 
Ratanem - obrońcą karczmarki - powinni 
stoczyć przed karczmą krótki pojedynek. 
Bohaterowie dowiadują się, iż starcie, jako 
nielegalne, musi przebiegać szybko. 
Niezależnie od wyniku potyczki (choć 
sugerowane jest zwycięstwo BG), wokół 
Zawadiaki zbiera się spora grupa 
dziennikarzy podziwiających kunszt 
szermierczy. W „Literacie” panuje przyjemna, 
swojska atmosfera. Warto wykorzystać ten 
moment do zapoznania postaci graczy ze 
sobą. 
 
Jeśli mamy w drużynie Pismaka, ten 
rozpoczyna przygodę rozmawiając z 
Cwaniakiem. Gdy rozpoczyna się 
pojedynek, Pismak, jako „swój chłop” 
znający sporą część tutejszych 
dziennikarzy, ma łatwy dostęp do 
Zawadiaki. Powinien to wykorzystać 
Cwaniak, wszak jest nowy w mieście, 
pewnie jego własna sprawność fizyczna 
pozostawia sporo do życzenia i przyda mu 
się towarzystwo sprawnego szermierza. 
 
Gdy rozmowa między BG rozwinie się, do 
karczmy wbiegnie młody chłopak. 
Podejdzie on do Pismaka (ewentualnie 
Ernesta, jeśli wśród BG nie ma Pismaka) i 
rzuci dość obojętnie, że w dokach 

wybuchł pożar, więc jeśli w chwili obecnej 
jest wolny, to ma materiał na artykuł. 
 
Pożar w dokach to łasy kąsek dla 
Cwaniaka – wszak tam, gdzie ktoś traci, 
ktoś musi zyskać, a tym kimś może być on. 
Zawadiaka zaś wie, że tam gdzie pożar, 
tam mogą być i potrzebujący ratunku 
ludzie i podpalacz, którego schwytanie na 
gorącym uczynku - do tego opisane przez 
dziennikarzy - to dobry krok w kierunku do 
sławy. 
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Magazyn Liesenberga 
 

Gdy gracze wraz z Pismakiem/Esmerem 
dobiegną do doków, magazyn ciągle 
będzie płonął. Większość ludzi wokół 
obojętnie przygląda się darmowemu 
spektaklowi. Na ich tle wyróżnia się 
sylwetka tęgiego kupca, błagającego o 
pomoc w ratowaniu jego dobytku. Tu 
niewinnie skupiamy uwagę Cwaniaka na 
bogatym stroju kupca, który z pewnością 
jest szanowaną personą i potencjalnym 
wpływowym przyjacielem. 
 
Z czasem magazyn dogasa, niewiele z 
niego zostanie. Po akcji sam właściciel, 
Harold Liesenberg, podaje rękę 
pomagającym i jeśli BG w jakiś sposób 
wyróżnią się podczas akcji ratunkowej, 
podziękuje im, marudząc i narzekając, że 
mimo rad nie ubezpieczył dobytku. 

W tej sytuacji nasuwają się dwie 
możliwości: albo magazyn został 
podpalony i BG mogą wybadać któż to 
uczynił (dobry motyw działania dla 
Zawadiaki), albo można w jakiś sposób 
starać się o odszkodowanie, poszukać 
kruczków prawnych i spróbować 
wyciągnąć pieniądze od władz portu 
(motyw dla Cwaniaka lub na przyszłość 
dla Prawnika). Pismak może być 
zainteresowany obydwoma wariantami, a 
na dodatek jeden z jego znajomych 
opisywał kiedyś podobną sprawę, która 
miała miejsce bodajże w Bögenhafen. 
 
Po wspólnej akcji BG mogą wrócić do 
„Literata”, gdzie jednak nie wynajmą 
pokoi, lub zatrzymać się w pobliskiej 
karczmie, w której spotkają Prawnika. 

 
Karczma Wolfera 
„U Wolfera” to renomowana karczma na granicy doków i dzielnicy mieszczańskiej. Nie jest 
wytworna, bogata, czy godna polecenia, ale Wolfer znany jest jako dobry ojciec „ludzi w 
potrzebie”. 
 
Wolfer to mężczyzna około pięćdziesiątki, siwiejący i łysiejący. Wiecznie uśmiechnięty, 
przyjazny, pomocny a do tego szczery w okazywaniu sympatii. Gdy kogoś nie lubi, nie 
ukrywa tego. Jednak gdy kogoś darzy szacunkiem lub przyjaźnią, to dla większości gości 
karczmy jest to cenniejsze od złota. 
Wolfer kocha pomagać innym, jego mottem mogłoby być „sukces moich przyjaciół jest 
moim sukcesem” i faktycznie - jeśli wszystkim wokół się powodzi, to i rzecz jasna Wolfer na 
tym dobrze wychodzi. Lubi uprzyjemniać życie innym, to z tego powodu organizuje walki. 
Ktoś kiedyś stwierdził, że fajnie byłoby móc coś takiego zobaczyć, a Wolfer poprzez 
znajomości spełnił prośbę przyjaciela. 
 
Co prawda Wolfer sam nie potrafiłby obronić swojego biznesu, dlatego regularnie płaci 
haracz Organizacji, która za procent od zysków zapewnia bezpieczeństwo i opiekę. Nie są 
to przyjemne i serdeczne relacje, bo Wolfer gardzi takimi ludźmi, ale zna swoje miejsce w 
szeregu i potrafi się dostosować. 
 
Wnętrze „U Wolfera” jest niezwykle proste. Kilka nieheblowanych ław, taboretów, szara od 
brudu i piwa podłoga, wiecznie skrzypiące schody na piętro oraz wąska, krótka lada 
zrobiona tak, by właściciel zawsze był blisko zamawiających. Innymi słowy karczma jakich 
wiele, niczym niewyróżniająca się od innych, może z wyjątkiem serdecznej atmosfery i 
szacunku dla obsługującego karczmarza. 
 
Karczma Wolfera stanie się z czasem prawdopodobnie główną siedzibą BG. Warto oddać 
w pełni opiekuńczy charakter karczmarza, by poczuli się u niego pewnie i bezpiecznie, 
zyskali swój własny, prawdziwy kąt, do którego można wracać po trudnych dniach. Wolfer 
może sporo doradzić i pomóc w sprawie Liesenberga, a z czasem zacznie dzielić się z BG 
swoim bolączkami. 
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Teraz niemal wszystko zależy od 
Cwaniaka, który powinien zainspirować 
resztę drużyny do działania w konkretnym 
kierunku. Pomoc Liesenbergowi to spora 
szansa i warto ją wykorzystać, zwłaszcza 
mając pod ręką Prawnika. Najlepiej 
działać na dwa fronty: pytać kto i jak 
mógłby dokonać podpalenia, a 

równolegle zająć się sprawą 
odszkodowania. Jeśli BG na to nie wpadli, 
podrzucamy ten pomysł przez 
Pismaka/Esmera pamiętającego artykuł 
na podobny temat. To powinno 
wystarczyć na dobry początek i 
zainteresowanie drużyny tematem. 

 
Zapoznanie intrygi 

 
Nasi ulubieńcy zainteresowali się 
nieszczęściem kupca Liesenberga. 
 
Harold Liesenberg to średnio zamożny 
kupiec, w kwiecie wieku. Jeden z tych, od 
których kupiectwo bije na kilometr. Niski, 
barczysty, z wyraźnie zarysowanym 
brzuszkiem świadczącym o dostatku. 
Twarz ma pucołowatą, z drobnymi 
piegami pokrywającymi policzki i szyję. 
Rude kędziorki opadające na czoło 
wieńczą obraz naiwnego i z pozoru 
łatwowiernego handlarza. Harold wydaje 
się być nieco zagubiony i roztrzepany, 
choć zazwyczaj ma przy sobie swoją 
asystentkę Celestii Rast, która załatwia za 
niego wszystkie sprawy formalne. Mimo 
wszystko Haroldowi żyje się dobrze. 
Wynajmuje kamienicę w dzielnicy 
kupieckiej, ma niewielki dworek za 
Altdorfem, posiada też głupawą, ale 
uroczą żonę oraz młodą i całkiem 
urodziwą córkę. 
 
Zahaczka: Dla graczy Liesenberg 
powinien stać się łatwą drogą do 
pierwszych kontaktów i pieniędzy. Jego 
naiwność i nieporadność może zechcieć 
wykorzystać Cwaniak, przez co BG będą 
głębiej penetrować intrygę. Jeśli BG sami 
zdecydują się pomóc Haroldowi, ten 
będzie zachwycony i da im wolną rękę w 
działaniach. 

Jeśli jednak nie wpadli na pomysł 
wykorzystania kupca do swoich 
prywatnych gierek, ów sam może zwrócić 
się do nich i z pozycji zleceniodawcy 
poprosić o pomoc w odzyskaniu choć 
części swojego dobytku. 
 
 
 

Bracia Sturcow 
Istnieje szansa, że bezlitośni BG, w przypływie frustracji i braku pomysłów na odszkodowanie, 
postanowią sami stworzyć kilka pomocnych sytuacji. Gdyby w dokach spłonęło więcej 
budynków niż jeden, z pewnością łatwiej byłoby przekonać władze portu, że problem jest 
poważny i warto odrobiną złota uciszyć tych, którzy w nim za bardzo drążą. Jeśli BG 
podpalą lub zlecą podpalenie jakiegoś innego budynku możemy sięgnąć po braci 
Sturcow. 
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 Sturcowie – czterech braci, najmłodszy 18 
lat, najstarszy 36. Mimo swego 
szlacheckiego pochodzenia, wyglądają na 
zakapiorów. Sturcowie to pomniejszy ród ze 
Stirlandu, posiadający kilka wsi i jeden 
kasztel. Brakifinansowe sprawiły, że zaczęli 
trudnić się napadami, stając się 
raubrittierami. Są mocno zżyci ze sobą i za 
długi rodzeństwa odpowiadają wszyscy. 
Tak samo dzielą się zyskami, przez co 
stanowią niemal nierozerwalną grupę. 
Często nadużywają swojego szlachectwa, 
wykorzystując przywileje do niecnych 
występków. Nie mają skrupułów i bez 
wahania potrafią wywlec chłopa lub 
mieszczanina na ulicę, po czym zabić go 
jak psa, tłumacząc się straży swymi 
prawami oraz broniąc przed aresztem 
licznymi przywilejami. W podpalonym 
budynku ukrywa się jeden z braci, Ricki. 
Został on ranny podczas przestępczej akcji i 
by nie zwracać uwagi władz, przebywa 
obecnie w wolnym (lub nie - zależnie od 
tego, co BG chcą spalić) zabudowaniu. W 
przypadku podpalenia, biedny Ricki ginie 
zupełnie przypadkowo.  

Oczywiście reszta braci po tym wydarzeniu dąży do odnalezienia sprawcy podpalenia, 
chcąc ukarać i wykonawcę i jego pryncypała. 
 
BG mają masę swoich spraw na głowie. Sturcowie są tylko po to, by ich od czasu do 
czasu postraszyć, przyspieszyć, wyrwać ze zbyt długiego zamyślenia i stagnacji itp. 
 
Odszkodowanie 
 

Poczciwy Liesenberg tylko z pozoru gra 
naiwnego i spłukanego kupca. W gruncie 
rzeczy stara się ugrać swoje, a gra dość 
wysoko. Pożar magazynu, podczas 
którego nasi BG poznali Harolda, nie jest 
przypadkiem. Podpalenie? Jasne. 
Konkurencja? Bzdura, choć sprytni BG 
szybko pomyślą, że pożar nie jest 
przypadkowy, a pierwsze co przyjdzie im 
na myśl, to podpalenie przez konkurencję. 
 
Ale jeśli to nie było podpalenie przez 
konkurenta, to co? Podpalenie własnego 
towaru, by wyłudzić ubezpieczenie? 
Problem w tym, że ubezpieczenia nie ma. 
Czas więc wyjaśnić pierwszą część intrygi. 
Pożar w magazynie Liesenberga miał 
miejsce po to, by zakamuflować przerzut 
towaru, znajdującego się wewnątrz. Nasz  

 
 
kupiec przechowywał w magazynie 
bardzo cenny ładunek, nielegalnego 
pochodzenia, który nie łatwo byłoby 
przenieść oficjalnymi ścieżkami, dlatego 
zleceniodawca kazał podpalić magazyn, 
wcześniej zabezpieczywszy znajdujący się 
w nim towar. 
 
Dzięki temu drewniana hala zawaliła się 
strawiona ogniem, a towar wewnątrz 
pozostał nietknięty. Jako że magazyn 
ubezpieczony nie był, nikt nie szacował 
strat i szybko rozpoczęto odgruzowywanie 
terenu, podczas którego pracownicy 
porządkowi zadbali o to, by zabrano 
zabezpieczony towar, który mógł zostać 
wywieziony bez zwracania niczyjej uwagi. 
Cóż to za towar, że opłaca się czynić 
takie podchody? Rozwiązanie tej zagadki 
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częściowo znajdziemy w jednym z 
artykułów „Dziennika Altdorfskiego”, który 
pojawić się może w pierwszym numerze, 
jaki nasi BG wezmą do ręki. Ów artykuł jest 
króciutki, choć interesujący. Mówi o 
korupcji jednego z Sędziów Trybunału, 
niejakiego Ralfa Trenenberta, który 
podejrzany jest o wręczanie łapówek 
urzędnikom straży miejskiej. Dość wysoka 
persona wplątana w machlojki. BG 
pewnie odnotują to w pamięci, ale nic z 

tym nie zrobią, zwłaszcza, jeśli Mistrz Gry 
wspomni też o kilku innych tekstach 
zamieszczonych w tym numerze. 
 
Jaki afera ma związek z naszym 
zagadkowym towarem Liesenberga? 
Otóż łapówka wręczona przez 
Trenenberta, za pośrednictwem Lamberta 
Josta, dotyczyła ukręcenia karku sprawie 
włamania do piwnic Wielkiej Konkordiery 
Wiedzy Zaprzeszłej

Wielka Konkordiera Wiedzy Zaprzeszłej  
Pod tą długą nazwą kryje się specjalistyczny 
instytut naukowy działający pod patronatem 
Uniwersytetu Altdorfskiego. Instytucja ta 
zajmuje się niezbyt popularnym 
kolekcjonowaniem reliktów przeszłości. 
Społeczeństwo nie czuje jeszcze potrzeby 
odkrywania swoich korzeni, jednak WKWZ 
wychodzi w przyszłość, zawczasu dbając o 
odpowiednie okazy w swych zbiorach. To tu 
trafiają starożytne traktaty, księgi, umowy, 
dzienniki, pieczęcie, insygnia władzy 
prastarych rodów itp. Dla przeciętnego 
obywatela nic ciekawego, dla naukowców 
bezcenne skarby. 
 
Instytut działa legalnie i oficjalnie, choć mało 
kto o nim słyszał. Zajmuje jeden z sektorów 
piwnic pod głównym kampusem 
uniwersyteckim, nie ma innej siedziby. WKWZ 
liczy sobie zaledwie dziewięciu pracowników 
na terenie Uniwersytetu, którzy i tak związani są 
z różnymi innymi wydziałami. Reszta ekipy jest 
w rozjazdach, poszukując kolejnych skarbów.  

 
Jak to się ma do naszego nieszczęśnika 
Harolda? Łączymy włamanie z 
nielegalnym towarem i już niemal cała 
zagadka rozwiązana. Liesenberg 
przechowywał w swoim magazynie towar 
skradziony z Konkordiery.  
 
Z Wielkiej Konkordiery Wiedzy Zaprzeszłej 
zostały skradzione skrzynie, w których 
wnętrzu znajdowały się głównie pieczęcie 
i pisma bardzo starych rodów, zazwyczaj 
dawno już wymarłych, kolekcjonowane i 
zbierane przez lata w najróżniejszych 
zakątkach Starego Świata. Mają one 
charakter czysto naukowy, historyczny, 
ważne relikty przeszłości, mogące sporo 

powiedzieć o losach niejednej dynastii, 
koligacjach z innymi rodami itp. Pozornie 
nic interesującego dla przeciętnego 
zjadacza chleba, jednak są ludzie, którym 
niezwykle zależy na owych dokumentach i 
gotowi są wiele poświęcić by je zdobyć. 
Są to: 
 
Konstancja Outh – starsza, niezwykle 
dostojna pani, arcylektorka zakonu 
Vereny, najwyższy autorytet w dziedzinie 
prawa i sprawiedliwości. Konstancja Outh 
utrzymuje kontakty na wszystkich 
najwyższych szczeblach władzy, 
odwiedza większość dworów, na których 
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zapadają najważniejsze decyzje, dba o 
dobre imię Vereny. 
 
Zawsze dobre rady zapewniają jej 
niekwestionowaną pozycję polityczną 
oraz potwierdzają niezwykłe 
błogosławieństwa i względy bogini. 
Konstancja jest osobą pragmatyczną i 
przedsiębiorczą, zarządzającą zakonem 
twardą ręką. Teologiczne doktryny 
zostawia reszcie kapłanów, a sama 
utożsamia się z całym kościołem i jak 
matka broni swoich młodych przed 
wszelakimi napaściami. Dzięki temu jest 
uwielbiana przez wszystkich akolitów i 
kapłanów. Jednak tam, gdzie pojawiają 
się skrajne emocje, tam gości wola 
Tzeentcha, Pana Przemian, który już 
dawno swymi podszeptami sprawił, że dla 
Konstancji dobro zakonu jest ważniejsze 
od ścisłego przestrzegania spisanych 
praw. 
 
Zahaczka: Arcylektorka w przygodzie jest 
raczej tłem i przez większość czasu BG 
mogą co najwyżej usłyszeć o niej kilka 
zdań. Dobrym pomysłem jest wrzucenie jej 
dopiero w wir finałowych wydarzeń, gdy 
wszystkie wątki zbiegną się w jednym 
miejscu. Tam też powinna pojawić się 
Konstancja, załamana i zdesperowana. 
Być może w finałowej scenie wyjawi 

wszystkim swoje motywacje, tym samym 
odsłaniając lub potwierdzając już odkrytą, 
szokującą prawdę. 
 
Kugel Wiess – krasnolud, sekretarz 
generalny Altdorfskiego Związku Obrony 
Praw Nieludzi, a zarazem jedna z szarych 
eminencji Organizacji. Wiess jest starym 
graczem, jako jedyny przedstawiciel 
„nieludzi” doszedł tak wysoko w karierze 
przestępczego półświatka. Wizjonersko 
określa cele i żelazną ręką nadzoruje ich 
realizację. W relacjach z podwładnymi 
jest niezwykle stanowczy, szorstki, oschły i 
lakoniczny. Posługuje się nimi, jak 
narzędziami, choć mimo przedmiotowego 
podejścia zapewnia im dobre warunki do 
pracy. Dba o to, by każdy był 
zadowolony, ale nie z troski o szczęście 
innych, lecz z chłodnych kalkulacji - bo 
szczęśliwy pracownik pracuje lepiej niż 
zdesperowany. Jako przewodniczący 
Związku na co dzień bywa na salonach i 
w gabinetach możnych Altdorfu. 
Odwiedza też wszystkie getta 
zamieszkane przez nieludzi i wykorzystuje 
to do poszerzania swoich wpływów. 
Czasami można go spotkać w Klubie 
Czterolistnej Koniczyny, jednej z 
ekskluzywnych karczm - przykrywce 
Organizacji. 
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Organizacja 
O tych ludziach nie należy mówić na głos, a jeszcze lepiej w ogóle o nich nie mówić, ani 
nawet nie myśleć. Organizacja lub Oni to grupa trzymająca władzę w Altdorfie. 
Prawdziwa mafia: bez skrupułów, bez honoru, choć z pewnymi zasadami. W skład 
Organizacji wchodzi szereg dygnitarzy i magnatów, wielu ambitnych zakonników oraz 
przede wszystkim szerokie podziemie pełne oprychów, bandziorów, bandytów i wszelakiej 
maści tałatajstwa, gotowego bez mrugnięcia okiem wykonać najpodlejszy rozkaz. 
Organizacja zrzesza też ludzi zaradnych i obrotnych. Każdy, kto na ulicy dba o swój 
interes, szybko zostaje namierzony przez Organizację i albo musi do niej przystąpić, albo 
płacić spore datki za „opiekę”. W rzeczywistości jedno i drugie sprowadza się do 
płacenia procentu z prowadzonych interesów. 
 
Organizacja ma kilku przywódców. Tak silna władza ręce skupiona w osobie jednego 
człowieka to zbyt wielka pokusa. Choć każdy patrzy każdemu na ręce, to wszyscy 
szefowie mają sporą autonomię działań. Miasto podzielone jest na sektory wpływów, a 
okolicami doków zarządza krasnolud Kugel Weiss, którego pomocnikiem i kontaktem do 
spraw komunikacji ze światem jest niejaki Siegesmund zwany Zigim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siegesmund vel Zigi – dziadunio Zigi, ma 
około sześćdziesięciu lat, siwe, rzadkie, 
polepione włosy oraz chuderlawe, kościste 
ciało. Stary dziadek, którego wszyscy znają, 
i z którym czasem warto się napić. Taki też 
jest w relacjach z ludźmi, każdego traktuje 
jak swego wnuka, jakby znał go od lat i z 
racji swego wieku mógł go pouczać.  
W rzeczywistości jednak Zigi wtapia się w 
tłum obserwując i nasłuchując. Ludzie 
dosiadają się do niego w karczmach, 
odprowadzają do domu, pomagają w 
zakupach, a on obserwuje i słucha: 
raportów, zażaleń, doniesień, plotek.  
Obserwuje konflikty wewnątrz Organizacji i 
doradza, jak poszczególni członkowie 
powinni je rozwiązać. Obserwuje też nowe 
twarze.  
Jednym z głównych zadań Zigiego jest 
rekrutowanie nowych do Organizacji. Z 
początku może być irytujące, że stary dziad 
ciągle przygląda się BG, a zagadnięty 
odpowiada: „ja się tylko przyglądam”, 
„lubię czasem popatrzeć”, lecz wszystko po 
to, by mieć pewność, że propozycję rzuci 
na podatny grunt. 
 

Zahaczka: Zigi powinien stać się głównym kontaktem Bohaterów z przestępczym 
półświatkiem. W ramach zachęty do ewentualnej, przyszłej współpracy Zigi może zrobić 
bardzo wiele, nie żądając pozornie niczego w zamian. Może pomóc w porywaniu ludzi, 
wich znikaniu, w przypadkowych podpaleniach, szantażach itp. Oczywiście korzystanie z 
usług Zigiego prowadzi prosto w paszczę Organizacji. 
 

Caullir aep Failoure – doświadczony 
łowca wysokich elfów, mistrz miecza, 
specjalny wysłannik Króla Feniksa do 

zadań „pozadyplomatycznych”. Caullir to 
fizycznie ideał elfa. Wysoki, smukły, zwinny, 
o ostrych charakterystycznych rysach 
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twarzy, oczach bystrych, lekko zwężonych 
na zewnątrz i gęstych, białych włosach 
sięgających daleko za łopatki. Ubrany 
dostojnie w bogate i kolorowe szaty, nie 
ukrywa swego pochodzenia ani opinii na 
temat ludzkiej rasy. Wywyższa się w każdej 

sytuacji i gardzi ludźmi bez różnicy na ich 
stan społeczny, czy osiągnięcia. Jest 
bezgranicznie oddany tylko i wyłącznie 
rozkazom swych panów, zupełnie nie 
zważając na konsekwencje swoich słów i 
czynów. 

 
Delegacja Wysokich Elfów 
W tekście pojawia się pierwszy i od razu najważniejszy z występujących elfów wysokiego 
rodu. Najważniejszy, ale nie jedyny! Otóż w chwili ,w której zaczyna się cała przygoda, w 
dniu wybuchu pożaru, do miasta przyjeżdża delegacja wysokich elfów z Ulthuanu, która 
składa się z trzech wysokich dygnitarzy oraz dwunastoosobowego oddziału orszaku 
zbrojnych. Wszyscy zatrzymują się początkowo w siedzibie Pierwszej Gildii Kupców 
Rzecznych, gdzie prawdopodobnie będą mieli okazję poznać ich nasi BG. Szybko jednak 
opuszczą tę lokalizację i Altdorf, pozostawiając na miejscu jedynie Caullira. 
 

Odszkodowanie - realizacja 
 

Wyłudzenie odszkodowania jest tylko 
pretekstem, by wciągnąć drużynę w wielką 
polityczną aferę, co jednak nie oznacza, że 
nie można przy nim trochę pokombinować. 
Zdobycie odszkodowania nie powinno być 
łatwe. Nie da się tego rozwiązać wprost, 
poprzez łapówkę, czy fałszerstwo 
dokumentów.  
 
Istnieją jednak możliwości wyciągnięcia od 
władz portu „rekompensaty” nawet w 
przypadku nieubezpieczonego prywatnie 
mienia, trzeba je tylko drużynie uświadomić, 
kusząc wizją góry złota z procentu 
wyłudzonego odszkodowania. BG mogą 
oskarżyć władze portu o niespełnienie 
podstawowych warunków zawartych w 
umowie najmu/zakupu magazynu. 
Oczywiście samo oskarżenie może się 
okazać niewystarczające, trzeba mieć za 
sobą głos ludu. Ale od czego jest czarna 
prasa? 
 
Oto, co może się przydać zarówno graczom, 
jak i Mistrzowi Gry. 
 
Pismak/Ernest ma szerokie znajomości w 
„Dzienniku Altdorfskim”, ponadto sam może 
pisać artykuły. Oskarżenie władz portu o 
niespełnianie norm bezpieczeństwa i 
stwarzanie zagrożenia pożarami dla całego 
portu to bardzo ciekawy materiał na serię 
artykułów. Grunt to zdobyć do nich 
materiały. Zdobyć albo stworzyć. 

Ludzie odpowiedzialni za zabezpieczenia 
przeciwpożarowe doków to: 
Dalton Fulko – niziołek w średnim wieku, 
zajmujący się organizacją i administracją 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
północno-wschodniej części doków. 
Postać, jak na niziołka przystało, bardzo 
konkretna. Prowadzi swój interes rzetelnie, 
choć bez pośpiechu, bardziej zważając 
na jakość aniżeli ilość. Szczerze nie cierpi 
Ergenlicha za jego przedmiotowe 
traktowanie klientów i podporządkowanie 
wszystkiego chęci zysku. Fulko z chęcią 
podkopałby pozycję konkurenta, choć 
nie za cenę bezpieczeństwa. Niziołek jest 
lubiany w urzędach, co daje spore 
możliwości, by poprzez jego osobę w jakiś 
sposób wpłynąć na urzędników, których 
opinie mogą być kluczowe w sprawach 
odszkodowania. 
 
Bitter Ergenlich – zamożny kupiec i 
szlachcic, choć z nadania, a nie 
urodzenia. Chełpi się swoją pozycją i 
uważa za lepszego od innych. Gardzi 
Daltonem Fulko i traktuje go, jak wesz, 
której najchętniej by się pozbył. Ergenlich, 
jako osoba odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe niemal 
całej wschodniej części doków, ma spore 
problemy z Fulkiem. Obydwaj kupcy 
inaczej zapatrują się na sprawy 
bezpieczeństwa i oczywiście żaden nie 
ustąpi. 
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Zahaczka: Dobrym pomysłem jest oprzeć 
zdobywanie odszkodowania na 
wzajemnej niechęci niziołka i szlachcica. 
Może w zamian za zdeprecjonowanie 
konkurencji w oczach potencjalnych 
kontrahentów, są w stanie wystawić 
korzystne dla BG dokumenty? Albo jeden 
z nich zgodzi się zeznawać przeciwko 
drugiemu, oskarżając go o zaniedbania, 
przez które spłonął magazyn? 
Osobą, która może odegrać sporą rolę w 
przygodzie jest także Rembrand Alufard. 
 
Rembrand Alufard – szlachcic, właściciel 
Kompanii Prochowej, zaopatrującej w 
proch strzelniczy okręty z Marienburga i 
większe statki rzeczne dopływające do 
Altdorfu. Jest to osoba towarzyska, 
przyjacielska i szczera. Lubi porozmawiać 
o interesach, podróżach, czy przygodach 
legendarnych wojowników, lubi także 
pokazy szermierki. Kto wie, może 
zainteresować się organizacją walk u 
Wolfera? Alufard nie przepada za elfami i 
krasnoludami, uważając, że bezprawnie 
zajmują sporą część rynku towarów i 
usług, który i tak jest mały dla samych 
ludzi. Rembrand jest koneserem 
bretońskiego wina, ma niewielki magazyn 
z tymi trunkami tuż koło składu prochu we 
wschodniej części doków. 

 
Zahaczka: Alufarda można wykorzystać w 
niemal każdym wątku, np. pomocy w 
organizacji magazynu, czy reklamowaniu 
walk Wolfera w wyższych sferach, a dzięki 
jego kontaktom można dotrzeć do 
znajomych Trenenberta. To dobra postać 
do popychania intrygi do przodu w 
zamożnych sferach, gdzie trudno dostać 
się „ludziom znikąd”. 
Gdyby BG zechcieli nawiązać kontakty z 
bardziej wpływowymi ludźmi, i poprzez 
szlachecki tytuł Zawadiaki dotrzeć do 
kupców/szlachty dysponujących 
magazynami w dokach i dzięki ich 
poparciu wpłynąć na władze portu (lub 
wykorzystać ich autorytet w artykułach), 
Rembrand będzie idealną osobą. Jako 
jedyny szybko i łatwo nawiąże znajomość 
z Zawadiaką, będzie traktował go, jak 
równego sobie, nawet  mimo wyraźnej 
różnicy w statusie. Warto aby Zawadiaka 
znalazł w Rembrancie przyjaciela i 
sojusznika. 
Jednak nie samym odszkodowaniem BG 
żyją, gdy zajmą się tą sprawą na poważnie, 
trochę popytają, zdobędą informacje i 
napiszą pierwsze artykuły do prasy, akcja 
nabierze tempa.

 
Petycja Rembranda 
Zawadiaka poznaje Rembranda podczas wielkiego poruszenia, spowodowanego 
obecnością delegacji Wysokich Elfów w okolicy Gildii. Zarówno Rembrand, jak i 
Zawadiaka mają przez to mocno utrudnione życie, tym łatwiej powinno się im udać 
zaprzyjaźnić. Jako iż przyjaciele się wspierają, być może BG poproszą o coś Rembranda, a 
on nie pozostanie im dłużny. 
 
Chodzi o niewiele znaczący podpis pod petycją do władz miasta w sprawie unormowania 
stosunków społeczno-prawnych delegacji elfickich. Jest to narzekanie na karygodne 
zachowanie urzędników wobec imperialnej szlachty w chwili, gdy na horyzoncie pojawia 
się Wysoki Elf oraz prośba, aby status imperialnego szlachcica, a nawet kupca, znaczył 
jednak więcej niż elfie uszy. 
 
Rembrand zbiera podpisy szlachty i kupców myślących podobnie. Zawadiaka powinien 
bez mrugnięcia złożyć tam swoją parafkę, wszak postulaty są słuszne. Dwa dni po 
podpisaniu petycji zaczną ginąć ludzie, których nazwiska widnieją na owej liście. Z 
początku dyskretnie, z czasem jawniej, po kilku napomknięciach o zgonach w „Dzienniku 
Altdorfskim” Zawadiaka powinien zacząć kojarzyć nazwiska z listą. Ot, stał się celem 
zabójcy. 
Tylko komu zależy na pozbyciu się tak wpływowych i szanowanych ludzi? Kto morduje bez 
skrępowania szlachtę? Nikt inny, jak sam Haxo z Hagi, na zlecenie Organizacji. 
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 Haxo z Hagi – mężczyzna, liczący około czterdziestki. 
Podobno pochodzi z Hagi, jednego z miast na 
północy Tilei, choć on sam nie potwierdza, ani nie 
zaprzecza tym pogłoskom. Jest wysoki, postawny, 
wiecznie niedogolony, ale ze starannie wyciętymi 
bokobrodami. Ma czarne, krótkie, lekko falujące włosy; 
kości twarzy ostre i wystające, jakby rysy były rzeźbione 
w kamieniu oraz wąskie, głęboko osadzone oczy. Nosi 
się szykownie, ubrania ma zawsze skrojone na miarę, z 
najlepszych materiałów, zazwyczaj w odcieniach 
brązu. Charakterystycznymi elementami stroju rębajły 
są jego wysokie, zawsze błyszczące buty z twardej 
skóry oraz arabska karabela, jedno z siedmiu ostrz króla 
Al-Hassama, opiewane w legendach, jako broń 
będąca w stanie wycinać okna w litej skale. 
 
Haxo jest nieokiełznany, wręcz niepoczytalny. Nigdy 
nie wiadomo jak postąpi, z nikim się nie liczy i nie 
uznaje autorytetów. Można usłyszeć opowieść, jakoby 
na prośbę bretońskiego księcia, Haxo wystąpił w 
negocjacjach z porywaczami córki arystokraty. Miał 
wynegocjować jak najniższy okup, jednak przyniósł 
księciu jedenaście głów porywaczy, stwierdziwszy, że 
złoto przyjmuje tylko za machanie ostrzem, a nie 
językiem. Córki księcia nie przyprowadził, zostawiając 
ją omdlałą ze strachu. Książe rozsierdził się i za obrazę 
honoru, wysłał za niepokornym rębaczem zbrojnych. 
Pościg ów nigdy nie powrócił 

Zahaczka: Haxo jest psem na łańcuchu Organizacji, a przynajmniej tak sądzi Kugle Wiess. 
Jednak prawda jest taka, że gdy tylko Haxo dowie się o planach Organizacji, to że zechce 
na własną rękę jako pierwszy odnaleźć to, czego szukają Oni i nie będzie miał żadnych 
oporów przed zdradą. Porzuci pracę dla Organizacji i zacznie działać w mieście, być 
może krzyżując swoje ścieżki z drogą naszych Bohaterów, by zmierzyć się z nimi w finałowej  
walce? Warto wspomnieć, że jednym z pierwszych celów Haxo będzie sędzia Trybunału, 
Ralf Trenenbert. To on pierwszy zginie z ręki rębajły, ale wcześniej wyśpiewa całą prawdę o 
powiązaniach Naumenara. 
 
A po co Organizacja miesza się w tak nieistotną sprawę, sięgając po ostateczne środki? 
Chodzi o gest. Otóż Kugle Wiess zamierza w niedalekiej przyszłości zrobić interes swojego 
życia z Wysokimi Elfami. Dlatego na dobry początek daje do zrozumienia, że Organizacji 
zależy na współpracy. To powód, dla którego Organizacja na pokaz morduje publicznych 
przeciwników obecności Wysokich Elfów. 

Wielki Magazyn 
 

Gdy BG udowodnią, że są zaradni i 
potrafią załatwić rzeczy „niemożliwe”, do 
gry wchodzi Wolfer. Stary, poczciwy 
karczmarz oferuje drużynie prosty układ. 
Raz na pół roku w Altdorfie organizowana 
jest Wielka Gala, nielegalny turniej, na 
który zjeżdża się cała śmietanka 
towarzyska. Turniej odbywa się zwykle w 

największym magazynie w mieście, 
bowiem tylko tam można zapewnić 
gościom odpowiednie warunki. W 
Altdorfie jest tylko jeden odpowiadający 
wymaganiom magazyn - znajduje się w 
porcie i należy do prywatnego 
przedsiębiorcy. Wielka Gala jest już w 
całości zorganizowana, ludzie są 
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powiadomieni, jest komplet walczących 
(chyba, że nasz Zawadiaka chce stanąć 
w szranki) itp. Brakuje tylko zgody na 
wykorzystanie magazynu na jeden 
wieczór. I tu zaczyna się rola BG. 
 
Bohaterowie prawdopodobnie nie zdołali 
jeszcze wyłudzić odszkodowania, jednak 
czas nagli i powinni się zająć równolegle 
kolejnym zadaniem. Polega ono na 
uzyskaniu zgody właściciela magazynu na 
udostępnienie go na dobę. Wolfer korzystał 
już z najróżniejszych znajomości, ale bez 
powodzenia. Meinar Raince, właściciel 
magazynu, odmawia dostępu do swoich 
włości nawet za spore sumy, pomocy 
odmawia nawet Organizacja. 
 
Meinar Raince – magnat, potentat ziemski 
dysponujący sporymi latyfundiami na północ 
od Altdorfu. BG raczej nie będą mieli szansy 
poznania go twarzą w twarz, gdyż większość 
czasu spędza na swoim zamku. Raince 
posiada sporo nieruchomości w centrum 
Altdorfu, największy magazyn w dokach oraz 
liczne mniejsze hale. 
 
Zahaczka: Do Meinara nie warto 
przychodzić z pustymi rękoma. BG mogą 
próbować porozmawiać z jego zarządcą w 
Altdorfie, Feliksem Fortisem, lecz i on 
przyzwyczajony jest do ważniejszych person i 
spraw. O magazynie nie zamierza w ogóle 
rozmawiać, do czasu aż nie opuści go 
obecny użytkownik. Magnata można 
wykorzystać do przemycenia informacji o 
Trenenbercie i być może o zakonie Vereny, o 
którym za chwile. 

 
Syego Innymi słowy, zdesperowany 
Wolfer, krzykiem rozpaczy zwraca się o 
pomoc do zaradnych BG, by ci postarali 
się mu pomóc. Oczywiście karczmarz 
może nająć do tej roboty innych, których 
potem BG będą odnajdowali martwych w 
mieście. W zamian za załatwienie zgody 
na organizację walk w magazynie, 
Bohaterowie mogą otrzymać procent od 
zakładów, co przy takiej imprezie oznacza 
kolejne spore zyski. Mogą też zyskać 
znajomości w półświatku (Cwaniak), 
możliwość zdobycia sławy 
niezwyciężonego szermierza (Zawadiaka), 
a Pismak może być zainteresowany 
plotkami, o których się mówi podczas 
takich wielkich wydarzeń. 
 
Pojawia się zatem kolejne zadanie, 
wobec którego trudno przejść obojętnie. 
Ale czy nie jest ono przypadkiem 
powiązane z poprzednim? Oczywiście, że 
jest. I to jeszcze jak! 

 
Zagęszczenie intrygi 

 

Co wiąże Wielki Magazyn z tajemniczą 
kolekcją antycznych pieczęci? Oczywiście 
lokalizacja, gdyż skradzione pieczęcie i 
pergaminy znajdują się w magazynie, 
który mają wynająć BG! Towary z 
magazynu Liesenberga przeniesiono 
całkiem niedaleko, aby zmylić tropy. 
Cennym ładunkiem zainteresowanych jest 
wiele wpływowych osób i wcześniej, czy 
później odkryto by, że pożar miał związek z 
przeniesieniem towaru, który nadal 
znajduje się ledwie kilka budynków dalej. 

Tymczasem część zainteresowanych nim 
ludzi będzie go szukała daleko za murami 
miasta. 
 
Dlaczego akurat ten wielki magazyn? To 
nie przypadek, od kilku miesięcy 
wynajmowany jest on przez Ralfa 
Trenenberta do celów prywatnych i za 
własne pieniądze. Najwyższy czas 
przybliżyć nieco postać Trenenberta. 
 



 18 

Ralf Trenenbert – to bardzo ambitny, ale 
też dwulicowy i podstępny mężczyzna. 
Posadę Sędziego Trybunały uzyskał dzięki 
protekcji i cudzym pieniądzom, przez co 
do tej pory spłaca długi ogłaszając 
werdykty po myśli tych, którzy więcej 
zapłacą. Ralf jest bliskim przyjacielem 
Benedicta var Naumenara, Mistrza 
Pieczęci Sprawiedliwości przy  urzędzie 
Najwyższego Strażnika Praw, który piastuje 
Agatha von Bohm. Mistrz Pieczęci 
Sprawiedliwości to osoba odpowiedzialna 
niemal za cały system cywilnego 
sądownictwa w Altdorfie, niezmiernie 
rzadko zdarza się, że tak wysoki urząd 
piastuje osoba niepowiązana z kultem 
Vereny. Benedict zrobi niemal wszystko, 
aby uzyskać dożywotnią nominację, a z 
czasem będzie się starał uniezależnić od 
zwierzchnictwa Najwyższego Strażnika 
Praw. Trenenbert jest zausznikiem i 
wykonawcą woli Naumenara, 
odpowiedzialnym za wcielanie jego 
planów w życie. Czyni to nad wyraz 
sumiennie, dbając o zadowolenie swego 
przełożonego. Ralf wykorzystuje swoją 
posadę i wpływy do korumpowania 
urzędników, prostych strażników i oficerów 
straży. 
Zahaczka: Trenenbert jest jedynym 
pośrednikiem między kradzieżą a mistrzem 
pieczęci. Przesłuchanie go może być 
wyjątkowo trudnym zadaniem, do którego 
wykonania potrzeba całej przygody. Może 
BG zechcą wkraść się do jego komnat w 
gmachu Trybunału? Może będą próbowali 
wywabić wilka z lasu? Może poprzez 
znajomości dotrą do materiałów 
kompromitujących sędziego? Jeśli BG nie 
poruszą tej kwestii i nie będą zainteresowani 
Trenenbertem, ów przypomni o sobie w 
chwili, gdy Haxo dowie się o całej intrydze. 
 
Benedict Abelard var Naumenar – BG 
raczej nie spotkają go podczas przygody. 
Var Naumenar jest urzędnikiem 
odpowiedzialnym za system sądowy w 
Altdorfu, to jedna z najwyżej 
postawionych osobistości. Bohaterowie 

mogą mu jednak utrudnić życie, 
wyciągając na wierzch jego plugawe 
krętactwa, bo Benedict do 
najuczciwszych ludzi nie należy. Jego 
ambicją jest sprawować swój urząd 
wiecznie, w tym celu sięga po korupcję i 
inne niezbyt przyzwoite środki. Jednym z 
nich, który może wbić gwóźdź do jego 
trumny, jest pomoc Konstancji Outh. 
 
Zahaczka: Sugeruję by Naumenar nie 
występował w przygodzie jako 
namacalna postać. Jego nazwisko pojawi 
się i tak prawdopodobnie dopiero pod 
koniec przygody, gdy już większość 
wątków będzie się przeplatać i zbliżać do 
finału. Mistrz Pieczęci to dobra postać do 
wzbogacenia epilogu. Nigdy się nie 
pojawi, ale działania Bohaterów, którzy 
być może wywleką na wierzch jego 
brudy, mogą doprowadzić do upadku 
nietykalnego polityka. Zaznaczenie w 
ostatnich słowach przygody, że dzięki 
naszym BG posypały się najwyższe głowy 
w państwie, z pewnością da graczom 
sporo satysfakcji. Chyba, że BG 
postanowią szantażować Naumenara 
zdobytymi informacjami. W takiej sytuacji 
Mistrz Pieczęci nie będzie się bawił w 
kotka i myszkę. Sięgnie po najcięższe 
działa i albo BG bardzo szybko zginą z rąk 
wojskowych oddziałów, mistrzów magii, 
czy łowców czarownic, albo opublikują 
zdobyte informacje, przyczyniając się do 
wyżej opisanego upadku. 
Mistrzowi Pieczęci chodzi o przysługę dla 
arcylektorki Vereny, która w zamian 
skłonna jest uznać Naumenara 
wybrańcem bożym i jedyną osobą 
pobłogosławioną przez boginię 
sprawiedliwości, godną sprawować urząd 
przez kolejną kadencję. Sam Naumenar, z 
racji swojego stanowiska, nie może 
zajmować się koordynacją przekazania 
towaru Konkordiery Arcylektorce, więc 
zlecił to zadanie swojemu zaufanemu 
człowiekowi, Trenenbertowi. Ten zaś stara 
się, jak może, gdyż chodzi tu także o jego 
karierę. 

 
Pułapka korupcyjna 
Istnieje spore prawdopodobieństwo, że BG zechcą się rozejrzeć po terenie Uniwersytetu. 
Zawadiaka może wykorzystać swoje pochodzenie jako pretekst, by przejrzeć stare 
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dokumenty i zechcieć porozmawiać z kimś, kto mógłby słyszeć o kradzieży w podziemiach 
Konkordiery. A jest to stary Mistrz Inwentarza, Eugienij Pakosz, który także macza w tym swe 
wychudłe paluchy. 
 
Eugienij Pakosz – stary, siwiutki, nieco zgorzkniały i wredny biurokrata. W stosunku do 
otoczenia zachowuje się dość marudnie. Pakosz jest podatny na korupcję i robi wrażenie 
chętnego do współpracy z lśniącymi obliczami Karla Franza. Pech chciał, że w chwili, gdy 
BG go poznają, jest on już skorumpowany i przeciągnięcie go na drugą stronę jest 
niemożliwe. Pakosz swego czasu wpuścił do magazynów pewnych „naukowców”, którzy 
niezupełnie parali się nauką w rozumieniu akademickim. Owi „naukowcy” zabrali kilka 
pozornie nic nie znaczących skrzyń i przenieśli je do magazynu Liesenberga. Pakosz 
zamazał kilka rubryk w spisie inwentarza i zatuszował sprawę. Mimo to, zawiadomienie o 
zniknięciu kilku dokumentów zostało wniesione do straży miejskiej przez postronnego 
uczonego, Hamilberga. Postępowaniu temu Trenenbert szybko ukręcił głowę. 
 
Pytając o stare eksponaty i osobę odpowiedzialną za nie, BG szybko zostaną odesłani do 
Pakosza. Ten zaś, skorumpowany przez Trenenberta, za żadne skarby nie ujawni prawdy na 
temat skradzionych skrzyń. Oczywiście przyciśnięty lub podpuszczony może coś chlapnąć, 
ale szybko się zorientuje i postara dać do zrozumienia, że lepiej zaświecić złotem niż się 
unosić. Jeśli BG złapią przynętę i zapłacą łapówkę, Eugienij bez skrępowania każe wezwać 
straż i oskarży ich o usiłowanie przekupienia wysokiego urzędnika państwowego. Za 
Mistrzem Inwentarza stoi lokalny wymiar sprawiedliwości, wszak macki intrygi właśnie 
stamtąd się wywodzą, a więc wykaraskanie się z opresji może BG zająć trochę czasu. A co 
z Eugienijem? Staruszek nie ma jednak szczęścia. Następnego dnia po wniesieniu sprawy 
do sądu zginie w skrytobójczym zamachu. Za dużo robi zamieszania i Naumenar postanowi 
pozbyć się nieprzyjemnego świadka. 
 
Tu powstaje pytanie: po cóż arcylektorce 
pieczęcie skradzione z Konkordiery? Z 
odpowiedzią poczekamy jeszcze chwilę. 
W wielkim magazynie od jakiegoś czasu 
nieoficjalnie przebywa grupa Rycerzy 
Zakonnych Vereny. Pod przykrywką 

pilnowania cennych eksponatów 
naukowych należących do sędziego, 
czekają na przerzut skradzionych skrzyń, 
które mają opuścić Altdorf. W ten sposób 
zatarte zostaną ostatnie ślady istnienia 
skradzionego towaru. 

 
Wielki Magazyn – realizacja 

 

Mając trochę wolnego czasu, Bohaterowie 
mogą przyjrzeć się bliżej magazynowi. Jest to 
istna forteca, zabezpieczona przed 
wszelkiego rodzaju niespodziankami - drzwi 
zaryglowane, wewnątrz cisza, jakby nikogo 
nie było (Rycerze Zakonni bardzo starają się 
zachować dyskrecję), próba zajrzenia do 
środka bez rozbijania drzwi, czy okien jest 
nieskuteczna. Pomóc mogą jednak nowi 
„znajomi”: 
 
Gustaw Oberlitz – oficer i urzędnik 
państwowy odpowiedzialny za 
przestępstwa we wschodniej części 
doków. Wychudły, nieco schorowany, 
jąkający się, ot, typowy wojak, którego 
przeniesiono za biurko do wypełniania 

papierków. Stopień oficera daje mu 
pewność siebie w obrębie budynku straży, 
jednak poza nim to „mięczak”, którego 
łatwo przekonać do swoich racji. 
 
Zahaczki: Oberlitz zaraz po pożarze 
Magazynu Liesenberga wyda 
oświadczenie, że nic nie pozostało po 
katastrofie. Poprosi o to Lambert Jost, 
urzędnik pieczęci sprawiedliwości, na 
polecenie Trenenberta. Są na to 
poświadczenia, że towar przechowywany 
wewnątrz został zniszczony. Oberlitz zlecał 
też grupie porządkowej wywiezienie 
gruzów, więc może udzielić informacji na 
temat nieoficjalnej zawartości wielkiego 
magazynu, do którego owe „gruzy” trafiły. 
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Strażnik Peter – młody, pełen entuzjazmu 
strażnik z dzielnicy mieszczańskiej. Z 
wyglądu dwudziestolatek, o krótko 
ostrzyżonych włosach, szerokim uśmiechu i 
rozbieganych oczach. Bardzo lubi 
szermierkę, a jego skrytym marzeniem jest 
wziąć kiedyś udział w prawdziwym 
turnieju. Gdy tylko zostanie mu 
przedstawiona podobna propozycja, 
gotów jest zrobić bardzo wiele, by owe 
marzenie spełnić. Tym samym jest on 
potencjalnym sojusznikiem BG i Wolfera. 
Peter jest też dobrym przyjacielem kaprala 
Natana. 
 
Zahaczki: Jeśli BG zechcą zdobyć informacje 
od straży miejskiej, warto podstawić im 
Petera. Niezwykły entuzjazm i naiwność 
chłopaka mogą okazać się bardzo 
pomocne. Jeśli Bohaterowie zaoferują 
Peterowi udział w walce Wolfera, ten będzie 
zachwycony, choć należy wspomnieć, że 
podczas pojedynku założy maskę na twarz, 
by ukryć swoją tożsamość. 
 
Kapral Natan – trzydziestoczteroletni, 
doświadczony, choć niedoceniany strażnik. 
Ambitne bydlę stojące o krok od 
wyczekiwanego awansu na oficera. 
Przystojny, niedogolony brunet, na co dzień 
noszący się schludnie. Jego pasją jest 
fechtunek, uwielbia też swój zawód. Nigdy 
nie odmówi potyczki schwytanemu 
bandziorowi. Lubi wiedzieć co o różnych 
sprawach myślą inni i dobrze się zabawić. 
Obdarzony jest niezwykłą empatią, w mig 
potrafi poznać się na ludziach. W stosunku 
do osób podejrzanych będzie czujny, zaś dla 
szczerych otwarty. Jednak dla awansu może 
posunąć się daleko. 
 
Zahaczki: Podstawową motywacją 
działań Natana jest droga do awansu, 

poza tym elementem, Natan może być 
bardzo dobrym kontaktem dla Zawadiaki, 
pokrewną duszą. Stoi on w hierarchii wyżej 
niż Peter, więc może np. napuścić patrol 
na wielki magazyn, by rozejrzeć się 
wewnątrz. Po ewentualnym awansie, 
Natan staje się silnym wrogiem (w 
przypadku, gdyby BG chcieli się zemścić) 
lub wpływowym przyjacielem (jeśli BG 
zaakceptują działania straży i przymkną 
oko na to, że zostali wykorzystani). Ale o 
tym za chwilę. 
 
Ranulf Srebrzysty – rajfur z okolicy doków. 
Mężczyzna około trzydziestki, o starannie 
uczesanych włosach i wąsiku 
podkręconym do góry. Zawsze nosi 
szykowne, wyróżniające go z tłumu 
ubrania. Mimo wyglądu fircyka, Ranulf jest 
twardym graczem i wie, co się dzieje w 
mieście. Za pieniądze zrobi wszystko, jest 
bardzo konkretny i potrafi działać 
zdecydowanie. Posiada rozległą siatkę 
współpracowników, która jest konkurencją 
dla Organizacji.  
 
Zahaczki: Ranulf to postać, do której BG 
mogą zgłosić się w razie problemów. 
Bohaterowie mogą oczywiście różne 
ciemne sprawki rozwiązywać przy 
pomocy Organizacji, ale nie zawsze 
będzie to łatwe i przyjemne. 
Prawdopodobnie zaistnieje sytuacja, gdy 
BG zechcą zrobić coś poza Organizacją i 
wówczas warto podsunąć im Ranulfa. Ma 
on swoje plusy i minusy. Bohaterowie 
mogą do niego podchodzić z pozycji 
szefa-zleceniodawcy, co w przypadku 
Organizacji jest niemożliwe. Wadą jest to, 
że Ranulf nigdy nie będzie wchodził w 
drogę Organizacji, a wszystkie zadania 
prowadzące do konfliktu z nią będą 
bezwzględnie odrzucane. 

 

Droga do awansu 
Być może Bohaterowie zechcą poszerzyć swoje znajomości o element służby miejskiej pod 
postacią np. łatwowiernego i naiwnego strażnika Petera. Jeśli tak się stanie i BG nawiążą 
współpracę ze strażą, można podrzucić im także Natana. Jak wiadomo kapralowi 
niewiele brakuje do awansu, a więc chętnie skorzysta z okazji do wykazania się. Jest to 
człowiek bystry, przebiegły i kochający szermierkę, powinien bez problemu znaleźć 
wspólny język z Zawadiaką.Istnieje spora szansa, że jeśli kapral udzieli cennych informacji 
BG, ci zaproszą go na walki u Wolfera, a może nawet na samą wielką galę?  
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Natan będzie zachwycony taką propozycją, uwielbia walki i uważa, że jeśli nikomu nie 
dzieje się krzywda, to powinny one być w pełni legalne. Robi wrażenie pasjonata, któremu 
można zaufać. Prawda jest taka, że Natan pragnie dostać się na wielką galę, pomniejsze 
walki go nie interesują. Jednak gdy BG zaproszą Natana na galę, okaże sie jak bardzo się 
pomylili. 
Jeśli Natan dowie się, gdzie organizowana jest gala i pozna hasło pozwalające na wstęp, 
szybko przekaże informacje swoim ludziom. Podczas turnieju, zaroi się od strażników 
wewnątrz i na zewnątrz, a cała impreza przeniesie się do miejskiego aresztu. Oczywiście 
Natanowi chodzi tylko o grube ryby, postronni gapie go nie interesują. Jeśli strażnik polubił 
Zawadiakę, ostrzeże go o planowanej akcji godzinę przed jej rozpoczęciem
 
Bohaterowie mogą wiązać 
dotychczasowe znajomości z nowym 
wyzwaniem, np. szlachcic Rembrand 
może popytać w światku kupieckim o 
magazyn, jego zawartość i właściciela. 
Urzędnicy Fulko i Ergenlich 

prawdopodobnie będą posiadać mapy 
kanalizacji, dzięki którym można dostać się 
do środka. Liesenberg, przyciśnięty 
podczas urodzin swojej córki, może 
zdradzić, że z wielkim magazynem łączy 
go znajomość Trenenberta

.  
 
Urodziny Anastazji Liesenberg 
Pod koniec załatwiania sprawy odszkodowania (chwilę po tym, jak Wolfer prosi o pomoc z 
magazynem), można wprowadzić scenę osiemnastych urodzin Anastazji Liesenberg, córki 
znanego drużynie kupca. Z tej okazji Harold organizuje w swoich włościach za miastem 
przyjecie, na które zostanie zaproszonych wielu gości: kupców, szanowanych 
rzemieślników, a nawet trochę drobnej szlachty. Oczywiście Anastazję adorować będzie 
kilku kandydatów, lecz istotą urodzin jest postać Peterlina d’Aubinie, a w zasadzie jego 
zgon. 
 
Peterlin d’Aubinie – Bretończyk wysłany do Imperium w celach naukowo-badawczych, 
skierowany do Wielkiej Konkordiery Wiedzy Zaprzeszłej w celu zbadania kilku bretońskich 
eksponatów. Pięćdziesięcioletni, dobrze zbudowany mężczyzna, o szlachetnej, smagłej, 
pomarszczonej twarzy, przyozdobionej sporymi szkłami okularów. Postura i uścisk dłoni 
zaskakuje i rodzi wątpliwości, czy taka osoba potrafi delikatnie obchodzić się z kruchymi 
eksponatami. Pozory jednak mylą, Peterlin mieszkając w Imperium tęskni za domem i na 
widok jakiegokolwiek mieszkańca Bretonii lub choćby osoby przez tamte tereny 
przejeżdżającej uraduje się wielce. Jest rozmowny i lubi swoją pracę, dlatego potrafi z 
pasją opowiadać o historii, która niekoniecznie fascynuje postronnych słuchaczy. 
D’Aubinie posiada wiedzę o zaginionych skrzyniach, choć został poinformowany, że ów 
ładunek na zlecenie władz Imperium został chwilowo przeniesiony, stąd niczego nie 
podejrzewa. Jednak przyciśnięty może zdradzić co nieco na temat zawartości 
tajemniczego ładunku oraz niezdrowego zainteresowania nim zakonu Vereny. 
 
Na Peterlina, z racji jego funkcji i podejrzeń, iż wie za dużo, wydano wyrok. Już i tak za dużo 
osób wie o zniknięciu skrzyń. Do zadania został wynajęty Haxo, największy rębajło na 
zachód od rzeki Reik. 
Czy da się wykorzystać obecność zabójcy Organizacji na jednej imprezie z BG, tak by 
jeszcze bardziej zamotać i zarazem przyspieszyć akcję? Wszystko zależy od tego, czy 
wcześniej Szlachciura/Zawadiaka podpisał petycję Rembranda. Jeśli Zawadiaka złożył 
podpis na potępiającym obecność elfiej delegacji piśmie, został na niego wydany wyrok 
śmierci.  
Obecność Haxo, egzekutora Organizacji, przyspiesza wykonanie tego wyroku. Haxo ma 
zamordować Peterlina, jeśli jednak zauważy w pobliżu Zawadiakę, czemu nie upiec 
dwóch pieczeni na jednym ogniu? 
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Peterlin powinien wzbudzić zainteresowanie drużyny, wszak dysponuje wiedzą na temat 
zaginionego towaru, tak istotnego dla całej przygody i BG powinni poświęcić mu trochę 
uwagi. W czasie najciekawszej dyskusji, gdy Bohaterowie będą już tuż, tuż od poznania 
kolejnego istotnego elementu łamigłówki, pojawia się Haxo. Oczywiście odradzamy 
tchórzowskie skrytobójstwo, Haxo będzie prowokował i wyzywał na honorowy pojedynek 
(być może do prowokacji wykorzysta podstawionego szlachcica, by potem stanąć do 
walki jako jego szampierz?). 
 

Organizacja 
 

Wraz z postępami w sprawie wielkiego 
magazynu, BG zwrócą na siebie uwagę 
Organizacji. Z początku jest ona 
niechętna mieszaniu się Bohaterów w nie 
swoje sprawy, ale z czasem, gdy 
udowodnią że mogą być przydatni, 
Organizacja zechce nawiązać z nimi 
współpracę. Organizacji zależy na 
zawartości magazynu, a BG na jego 
opróżnieniu, więc de facto na pozbyciu 
się zawartości. Zasady współpracy zależą 
od poczynań drużyny i mogą być 
nieprzyjemne, jeśli BG narazili się 
Organizacji, lub całkiem intratne, o ile 
Bohaterowie okażą się rozsądnymi 

negocjatorami. Większość rozmów będzie 
odbywać się przez Zigiego oraz Kunsta, 
choć jeśli uda się wynająć wielki 
magazyn, BG mogą zostać wezwani przez 
samego Kugla Wiessa. 
 
Kunst – młody sprzedawca wosku i miodu 
pszczelego. Człowiek Organizacji, u 
którego można zostawiać informacje, 
prośby, zlecenia, itp. Sam nie odgrywa 
istotnej roli w machinie przestępczej, ale 
jako płotka nadaje się idealnie. Jest to 
chłopak rozgarnięty, może ciut zbyt 
opryskliwy, mimo to może się przydać BG 
w chwili, gdy sprawa będzie bardzo pilna. 

 
Wyjaśnienie intrygi 

 

Swoimi działaniami Bohaterowie zamiast 
wyjaśniać sprawę, grzęzną coraz bardziej. 
Z jednej strony pojawia się możliwość 
awansu społecznego i błyskawicznej 
kariery, a z drugiej coraz częściej mają 
wrażenie, że „za wysokie progi”. Podczas 
niepozornych zadań, takich jak 
wyłudzenie odszkodowania, czy próba 
opróżnienia wielkiego magazynu, odkryli 

korupcję na wysokich szczeblach władzy. 
Gdy już wiadomo, że BG siedzą w środku 
afery, gdy wiedzą już niemal wszystko o 
wykradzionych pieczęciach i przyczynili się 
do opróżnienia magazynu, nie można 
trzymać ich dłużej na marginesie 
wydarzeń. Są trzy strony, po których mogą 
stanąć BG. Przyjrzyjmy się im. 

 
Kapłani Vereny:
Strona konfliktu do tej pory 
marginalizowana i dobrze 
zakamuflowana. O tym, że kapłani 
Vereny mają coś wspólnego z całą 
sprawą, BG dowiedzą się dopiero 
podczas wizyty w wielkim magazynie. Fakt 
zamieszania w zuchwałą kradzież Zakonu 
Vereny, bogini sprawiedliwości, może 
wywrócić wszystko do góry nogami. W 
skradzionych skrzyniach znajdują się 
prastare podania i niezwykle cenne 
ryciny, być może jeszcze sprzed 
panowania Sigmara. Co zabawne, w 
zasadzie żaden z dokumentów nie 

dotyczy bezpośrednio Vereny, jej kultu ani 
wyznawców. Trudno dopatrywać się 
nawet i pośrednich zależności. Cóż z tego, 
jeśli arcykapłanka Konstancja uważa 
inaczej? Około miesiąca temu, w 
proroczym śnie, niezbyt świętobliwa 
Konstancja zobaczyła starożytne 
pergaminy i ikony, które z pewnością 
znajdować powinny się w piwnicach 
Konkordiery. Z tekstów i ikon wynikały 
bardzo nieprzyjemne fakty na temat 
powstawania kultu bogini mądrości. Sporo 
było tam przypadków, zbiegów 
okoliczności, ludzkiej zawiści, pychy i chęci 
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władzy. Na kartach zapisana była historia 
ludzi maluczkich, zakompleksionych i 
gniewnych, tworzących podwaliny 
pierwszych zorganizowanych zakonów na 
bazie plemiennych wierzeń i 
przypisujących sobie boską opatrzność. 
Dokumenty kompromitujące, które w 
przypadku dostania się w ręce 
gadatliwych profesorów Uniwersytetu 
Altdorfskiego, mogłyby wstrząsnąć całym 
Imperium i mocno podważyć 
wiarygodność kapłanów. 

Zaradna arcylektorka szybko wzięła 
sprawy we własne ręce. Pech chciał, że 
sen okazał się tylko koszmarem i z prawdą 
miał niewiele wspólnego. Co 
zabawniejsze, cenne pergaminy miały 
być zbadane dopiero po dostarczeniu ich 
do klasztoru na wzgórzach Skaag, a więc 
nawet po tym, jak fałszywe i nic nie warte 
papierki wpadły w ręce zakonników, 
nadal uważano je za najcenniejszą 
świętość. Niezbadane są drogi Tzeentcha, 
chciałoby się rzec. 

 
 
 
Klasztor na wzgórzach Skaag 
Konstancji zależy na przywiezieniu dokumentów na wzgórza Skaag. Sam klasztor nie jest 
wyjątkowym  
miejscem, choć obecność arcykapłanki w jakiś sposób wyróżnia go. Nie jest to niezwykłe, 
gdyż w ramach pełnionej funkcji, Konstancja często podróżuje, wizytując co ciekawsze 
placówki. Co ciekawsze? Jest drobny szczegół wart uwagi. Chodzi o Saledinusa de 
Aesculosa, czarnoksiężnika, szarlatana, łgarza i nade wszystko zajadłego heretyka, 
więzionego na wzgórzach Skaag za głoszenie kłamliwych przepowiedni o upadku 
kościoła Vereny. 
 
Saledinus de Aesculos – dawniej żeglarz floty arabskiej, obecnie więzień zakonu Vereny. 
Na statkach arabskich Aesculos pomagał w nawigacji, czytając duchy morza oraz 
kierując nimi na korzyść statków. Pech chciał, że podczas postoju w Marienburgu, mimo 
sprzeciwów arabskiej delegacji, został pojmany przez łowców czarownic. Więziony kilka 
miesięcy w Imperium i przesłuchiwany stracił nadzieję na powrót do domu. Uciekł z 
więzienia i przez lata błąkał się po Imperium przewidując zagładę ładu i porządku. 
Przepowiednia szybko nabierała kolorów i z prostych haseł przemieniła się w proroctwo 
upadku norm sprawiedliwości, a Saledinus został uznany za heretyka i bluźniercę w obliczu 
Vereny, co zakończyło się jego ponownym pojmaniem i osadzeniem na Skaag. 
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Nie trudno powiązać tę herezję ze snem 
arcylektorki. Aesculos tylko potwierdził 
prawdziwość jej snu, a o tym jak bardzo się 
pomyliła, wówczas wiedzieć nie mogła nie mogła. 
Ale my wiemy, że zapowiedź upadku kościoła 
Vereny związana jest z wyjściem na jaw 
korupcyjnych powiązań między arcylektorką i 
sprzedawaniem Nie trudno powiązać tę herezję ze 
snem arcylektorki. Aesculos tylko potwierdził 
prawdziwość jej snu, a o tym jak bardzo się 
pomyliła, wówczas wiedzieć błogosławieństw 
urzędnikom na najwyższych szczeblach władzy. 
Lud nie będzie zadowolony, jeśli się dowie, że 
najwyższy autorytet w dziedzinie mądrości i 
sprawiedliwości, osoba namaszczona i wybrana 
przez bogów, jest zakłamana i skorumpowana. 
Gdy to wszystko wyjdzie na jaw, zachwieje się cały 
system sądowo-prawny w Imperium, a 
przepowiednia Saledinusa de Aesculosa 
samoistnie się sprawdzi. 
Heretyka można też w ciekawy sposób 
wykorzystać w przygodzie. W przypadku, gdy 
finałowe sceny kampanii przeniosły się na 
klasztorne wzgórza, można pokusić się o kolejne 
zwroty akcji. Jak zareagują BG, gdy w pogoni za 
wywiezioną pieczęcią dotrą do zgliszczy klasztoru?  

Jakie byłoby ich zaskoczenie, gdyby okazało się, że to sojusznicy Aesculosa wybrali akurat 
ten moment na odbicie szturmem swojego lidera? Ot, kolejny zbieg okoliczności, 
zakończony sceną w głównej nawie klasztornej świątyni, pogrążonej w ogniu, gdzie 
arcykapłanka pospiesznie pali dokumenty, w chwili gdy Saledinus wygłasza swoje 
heretyckie proroctwo. BG świadkami upadku kultu Vereny i triumfu dawnych proroctw? 
Sytuacja warta rozważenia. 
 
Wysokie Elfy:
Pewnie już zdążyłeś się domyśleć, że elfy 
grają tu dość ważną rolę. Czy domyśliłeś 
się, że najważniejszą? Jak wiadomo do 
miasta przybyła delegacja Wysokich 
Elfów. Oficjalnie po to, aby handlować z 
Altdorfską Gildią Kupców Rzecznych, 
nieoficjalnie, aby doradzać Kolegium 
Światła. Prawda jest zupełnie inna, elfy 
przyjechały po pewną pieczęć. Pech 
chciał, że zupełnym przypadkiem, 
pieczęć ta znajduje się w skrzyniach 
skradzionych z Wielkiej Konkordiery Wiedzy 
Zaprzeszłej. Elfy próbowały sondować 
cały Altdorf w poszukiwaniu pieczęci, 
jednak po kilku nieudanych próbach, 
narobiły rabanu w mieście i odjechały 
zostawiając swojego najlepszego łowcę, 
by odnalazł przedmiot. Caullir aep 
Failoure powoli, ale konsekwentnie bada 

sprawę, ku niezadowoleniu mieszkańców 
miasta, niezbyt szanując tutejsze 
obyczaje. Wszystko po to, by pieczęć nie 
wpadła w niepowołane ręce. Co to 
jednak za pieczęć? 
Pieczęć „Meriture orti salus Valerta” tzw. 
Motyl otwierający wrota Valerty. Jedna z 
pięciu pieczęci zamykających drzwi do 
laboratorium ucznia Caledora, Velertiana. 
Od wieków komnata była zaryglowana, a 
pięć pieczęci rozdano między różne elfie 
rody. Jedna z nich zaginęła nieszczęśliwie 
podczas podróży przez Bretonię, młodego 
elfiego członka rodu około siedmiuset lat 
temu. Nikt z tego powodu nie rozpaczał, 
drzwi do komnaty Valertiana były 
zamknięte przez tysiące lat, więc mało 
kogo interesował los pieczęci. Jednak 
teraz Teclis postanowił po latach otworzyć 
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zapomniane laboratorium i okazało się, że 
brakuje piątej pieczęci. Elfy z pośpiechu 
nie słyną, nie zmienia to faktu, że 

najwyższy czas pieczęć odnaleźć. Tak oto 
Caullir znalazł zajęcie i wywiązuje się ze 
swojej misji nader sumiennie. 

 
Organizacja:
Jaki w tym wszystkim cel ma Organizacja? 
Czyżby jeszcze jeden, trzeci „pechowy” 
wątek? Nie, Organizacja działa w pełni 
logicznie i przewidywalnie. 
Prawdopodobnie już się domyślasz o co jej 
chodzi, wszak wzmianka o geście wobec 
elfów wyjaśnia niemal wszystko. 
Organizacja chce odnaleźć pieczęć 

przed elfami, by potem im ją odsprzedać. 
Nie ma pojęcia o motywach zakonu 
Vereny i tym bardziej jest tym 
zaniepokojona. Jest to strona konfliktu 
najbardziej dla BG logiczna, zrozumiała i 
oczywista, pod warunkiem, że domyślą się 
lub dowiedzą, że wszystko kręci się wokół 
elfów. 

 
Bohaterowie
BG mogą też próbować rozwiązać wszystko 
na własną rękę. Zdobyć towar i przekazać 
go wybranej stronie za odpowiednie zyski. 
Warto jednak pamiętać, że zawartość 
skradzionych skrzyń jest dla nich zupełnie 
bezużyteczna. To kupa śmieci, papierki i 
stare, zużyte pieczęcie bez żadnej wartości 
dla osób nie obeznanych z tematem. 
Powoli docieramy do końca, wszystko jest już 
jasne. Tajemnica została odkryta. Jedyne co 
pozostaje, to decyzja, którą stronę poprzeć. 
Jak widać każda z nich ma nieco inne 
motywacje, cele i metody działania. 
Jedyne, co je łączy, to chęć dorwania się do 
skradzionego towaru przed innymi. Jaki 
będzie tego finał? 
 
To, w którym momencie wszystkie ścieżki 
intrygi zejdą się ze sobą zależy od 
poczynań drużyny. Czy BG uda się 

wykraść cenną pieczęć już przy pierwszym 
podejściu, gdy wtargną do magazynu? 
Czy oddadzą ją Organizacji? A może 
zdobędą ją dla elfów? A może nad 
chciwością górę weźmie duchowa strona 
naszych Bohaterów, przejawiająca się 
pomocą zakonowi Vereny? Co się stanie, 
gdy na jaw wyjdzie rola Benedicta 
Abelarda var Naumenara? Jak zareaguje 
świat na korupcję na najwyższych 
szczeblach władzy w zakonie bogini 
sprawiedliwości? Czy finał przygody 
doprowadzi do spełnienia marzeń 
naszych Bohaterów? Czy Cwaniak 
zostanie nobilitowanym członkiem 
Organizacji? Czy Zawadiaka zdobędzie 
sławę pokonawszy samego Haxo z Hagi? 
Czy artykuły Pismaka pozwolą mu 
zawojować dziennikarski świat? 

 
Zakończenie 

 

Tak oto dotarliśmy do końca naszej 
opowieści. A gdzie rozwiązanie sprawy? 
Gdzie kulminacyjny moment? Gdzie 
krzyżowanie ostrza z głównym 
przeciwnikiem? 
Na sesji. W tym scenariuszu chciałem tylko 
zachęcić Cię, Mistrzu Gry, do 
eksploatowania i odkrywania „intrygi” 
zarysowanej na poprzednich stronicach. 
Nie daję Ci do ręki scenariusza, który 

będziesz mógł poprowadzić od początku 
do końca, tylko pomysł, który na sesji 
może zamienić się w pasjonującą 
opowieść. Mam nadzieję, że zechcesz 
spróbować i za pomocą dostarczonych 
Ci narzędzi poprowadzisz niesamowitą 
przygodę, ciągnącą się przez dziesiątki 
godzin, do której warto będzie wracać 
wspomnieniami. To będzie wasza 
opowieść. I wasze zakończenie.

 
Przydatne uwagi 

 
Na koniec mała rada, scenariusz jak 
widać jest dość skomplikowany. 

Występuje w nim masa niepowiązanych 
ze sobą elementów, które dopiero z 
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czasem zaczynają się łączyć w 
niespodziewane kombinacje. Pewnie 
zastanawiasz się, jak nad tym wszystkim 
zapanować? Jest jeden drobny trik. 
Gazetka. 
Codziennie rano wychodzi „Dziennik 
Altdorfski”, w którym BG mają okazję 
przeczytać ciekawe nowinki. Przez 
artykuły brukowca MG może wplatać do 
świadomości Bohaterów wiele 
elementów.  
Może stopniowo przedstawiać postacie, 
które z czasem będą mieć wielkie 
znaczenie, tak by BG już wcześniej o nich 
słyszeli. W gazecie można opisywać 
reakcje różnych grup na zdarzenia, które 
miały miejsce na sesji, przekazywać 
pomysły na kolejne zadania, czy 
podsuwać propozycje realizacji już 
podjętych misji. Gazetka wychodzi z dnia 
na dzień, a zatem za jej pomocą łatwo 
trzymać się czasu i ciągu zdarzeń. Na 
przestrzeni kilku stron dziennika można 
wspomnieć o wielu wątkach przygody 
jednocześnie, bez wzbudzania podejrzeń 
BG. Naprawdę warto korzystać z tego 
narzędzia i wyrobić w Bohaterach nawyk 
kupowania „Dziennika Altdorfskiego” jako 
naturalnego zachowania, takiego 
samego jak jedzenie śniadania, czy 
poranna toaleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykładowe zastosowania gazetki: 
• Artykuł o przybyciu delegacji 

Wysokich Elfów do miasta 
• Artykuł o Milenie Maller 
• Artykuł o korupcyjnych 

podejrzeniach w stosunku do 
Trenenberta 

• Artykuły o tajemniczych zgonach z 
listy Rembranda 

• Ballada o legendarnym Haxo 
• Reakcje ludzi po wydarzeniach na 

urodzinach Anastazji Liesenberg 
• Przedstawienie szarej eminencji 

Organizacji, w artykule na temat 
nieludzi 

• Artykuł o nagłej śmierci 
Trenenberta 

• Opinie specjalistów na różne 
tematy, w przypadku gdyby BG 
chcieli dowiedzieć się czegoś na 
konkretny temat, a nie wiedzieli 
kogo spytać. 

 


