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Wstęp 

Choć początek scenariusza Portal 

Stworzenia przeznaczony był dla postaci 

trzeciego/czwartego poziomu, domyślam się, że 

w czasie pokonywania pierwszego modułu pt. 

„Zagadki Żywiołów” MG rozdał trochę punktów 

doświadczenia i postacie BG mogły awansować 

przynajmniej o jeden poziom. Tak więc ten moduł 

przeznaczony jest dla drużyny złożonej z postaci 

na czwartym/piątym poziomie. 

Przypominam, że pośrednim celem tej 

kampanii, oprócz dobrej zabawy, jest zapoznanie 

się z realiami świata . Warto też wspomnieć, 

że scenariusz został podzielony na moduły, byście 

mogli go dopasować do swoich potrzeb (pod 

kątem długości rozgrywki). Moduł drugi, to 

moduł opcjonalny. Jeżeli w waszym gronie 

preferujecie rozgrywkę opartą na walce i 

chodzeniu po lochach (i smokach), zapraszam was 

do kolejnej części scenariusza, modułu trzeciego 

pt. „Niewypowiedziane Zło”. Znajdziecie w nim 

proste fabularne przejście pomiędzy modułami I i 

III, z pominięciem niniejszej przygody - która 

opiera się na miejskiej intrydze, gdzie gracze 

muszą trochę pogłówkować i wcielić się m.in. w 

rolę detektywów (opcjonalna walka dopiero na 

końcu). 

 Odświeżenie informacji... 

 W module pierwszym drużyna została 

przeniesiona wbrew swojej woli do innego świata. 

Z pomocą (ograniczoną, ale zawsze) przyszedł im 

Najwyższy Kapłan Maara, będący sługą Wielkiego 

Stwórcy tego świata. Gracze dowiedzieli się od 

niego o istnieniu Portalu Stworzenia, potężnej 

międzyświatowej bramy, która jest ich jedyną 

przepustką do ojczystego uniwersum. Za jej 

ostatniego użytkownika uważano Wielkiego Maga 

Thiel’Tira, uznanego za zmarłego od blisko 

dwóch tysięcy lat. Drużyna wyruszyła do jego 

dawnej siedziby, by tam poszukać dalszych 

wskazówek. 

 Dzięki umiejętności logicznego myślenia i 

wytrzymałości, graczom udało się przejść przez 

wszystkie piętra Wieży Thiel’Tira i znaleźć 

starego maga, który dogorywał od dłuższego 

czasu, leżąc na podłodze w swoim gabinecie. W 

zależności od decyzji podjętej przez graczy, 

Thiel’Tir został przez nich pozostawiony przy 

życiu albo zabity (w gabinecie) lub został najpierw 

uśmiercony przez rytuał, by móc odrodzić się w 

młodym ciele. 

Bez względu na los, jaki spotkał maga, BG 

weszli w posiadanie cennych informacji na temat 

obecnego położenia Portalu Stworzenia. Okazało 

się, że nieużywany od wielu lat portal 

samoczynnie powrócił na swoje pierwotne 

miejsce spoczynku, gdzie czeka na kolejnego 

użytkownika. Choć rzuciło to nowe światło na 

całą sytuację, BG niestety nie są o wiele bliżej od 

poznania jego lokalizacji. Jedyna poszlaka wiedzie 

do klasztoru Maaranitów osadzonego na 

wzniesieniu Denel. Ponoć tamtejsi kapłani 

wiedzieli, gdzie znajduje się pierwotne miejsce 

spoczynku - przynajmniej tak wynika z relacji 

Thiel’Tira.  

Szybko okazuje się jednak, że ów klasztor 

został dawno temu zburzony, a na jego miejscu 

stoi obecnie Fort Evendorf, koronna warownia 

Armii Thiasus. By uzyskać więcej informacji, 

drużyna graczy musi odbyć podróż do Wolnej 

Marchii Seva’Kan. 
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I: W drodze do Seva’Kan 

Jeżeli gracze zabrali się spod Zamku 

Równowagi karawaną z Młotnikami, powinni bez 

większych problemów dotrzeć do Seva’Kan. 

Podróż bez długich postojów w poszczególnych 

osadach znajdujących się na szlaku powinna 

zabrać około dwóch tygodni. 

Po drodze BG powinni odbyć kilka krótkich 

rozmów z Młotnikami i dowiedzieć się nieco 

więcej o charakterze Wolnej Marchii. Mają też do 

dyspozycji niepełną edycję Przewodnika Po 

Revek, którą otrzymali od Najwyższego Kapłana 

Azirasa. Z zebranych informacji powinien się im 

wyłonić następujący obraz: 

 Wolna Marchia jest częścią Księstwa 

Centralnego, ale ma wysoce 

autonomiczny charakter. 

 Obowiązuje tam królewskie prawo, ale 

Król i Wielki Diuk Thiasus muszą ufać 

mieszkańcom Wolnej Marchii, że sami 

będą się do niego stosować, a lokalne 

władze będą je należycie egzekwować. 

 Wolność dana mieszkańcom Seva’Kan 

sprawiła, że osada ta jest chętnie 

odwiedzana przez przestępców i 

oszustów wszelkiej maści.  

 

II: Polecenie z góry 

 Karawana Młotników dociera na miejsce. 

Paladyni Firhelm i Aeram (o ile MG ich tam 

umieścił), żegnają się z BG i odjeżdżają w stronę 

Gór Tendorn i Alantyru. 

 Drużyna została wysadzona na rozdrożu. 

Jeden szlak prowadzi do miasta Seva’Kan 

(widoczne w oddali). Drugi omija gród i wiedzie 

okrężną drogą w stronę gór. Trzeci prowadzi do 

wzniesienia Denel i stojącego na nim Fortu 

Evedorf (niecały kilometr od nich). Fort jest bliżej, 

graczom zależy na informacjach o klasztorze, więc 

teoretycznie powinni skierować się do twierdzy. 

Znając jednak złośliwość niektórych graczy, 

powinieneś być przygotowany na ich 

przedwczesną wizytę w mieście. 

 

 Fort Evendorf: wielka twierdza, charakter 

PN, populacja +800 (straże 100: Zbrojni 2-3 

poziomu; oddziały regularnej armii 600: 

Zbrojni 3-8 poziomu; pozostali to 

Fachowcy 3-5 poziomu i emerytowani 

wojskowi niezdatni do walki) 

Władze: Generał Frekbar Thiasus, PZ, thiaski 

mężczyzna, Wojownik 11: zarządca Fortu 

Evendorf, Generał regularnej Armii Rodu Thiasus, 

oddany sługa Wielkiego Diuka (obecnie 

Majordomusa). 

Ważne osobistości: Kapitan Leonard, PN, 

thiaski mężczyzna, Wojownik 8: prawa ręka 

Generała Frekbara. Sierżant Egon, PN, thiaski 

mężczyzna, Zbrojny 4: dowódca straży fortu. 

Zbrojmistrz Berthof, ND, selericki mężczyzna, 

Fachowiec 6. 

Opis: Fort Evendorf opiera się na masywnych 

barkach wzniesienia Denel. BG mogą zauważyć, 

że mury twierdzy (u podstawy) stoją na starszej 

konstrukcji, która z pewnością jest pozostałością 

po klasztorze Maaranitów. Jeżeli twierdza została 

wybudowana na fundamentach klasztoru, 

oznacza to, że wewnątrz wzniesienia mogą 

znajdować się stare katakumby. Pytanie brzmi, 

czy wojskowi wiedzą o ich istnieniu, wykorzystali 

je do czegoś, czy zostawili to miejsce w spokoju? 

(odpowiedź dopiero w trzecim module). 

Fort Evendorf to koronna warownia regularnej 

Armii Thiasus. Przebywający tu żołnierze to 

dobrze wyszkoleni i zdyscyplinowani wojownicy, 

którzy w razie konfliktu na zachodniej granicy 

Królestwa Maara (w Alantyrze), są wysyłani na 

pomoc Selerithom. Zabudowania znajdujące się za 

bramą główną, to kamienne gmachy i wielkie, 

piętrowe baraki (wojskowe koszary). Oprócz tego 

http://dnd.polter.pl/Przewodnik-po-Revek-cz-I-c23466
http://dnd.polter.pl/Przewodnik-po-Revek-cz-I-c23466
http://dnd.polter.pl/Przewodnik-po-Revek-cz-I-c23466
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we wschodniej części swoje domostwa mają 

emerytowani wojskowi, którym pozwolono 

mieszkać w twierdzy ze względu na ich zasługi. 

Część z tych emerytów jest instruktorami, którzy 

szkolą żołnierzy na niewielkich placach 

treningowych. 

Część zamkowa fortu jest niedostępna dla 

cywili i dostać się za nią można tylko po 

otrzymaniu pisemnego pozwolenia od dowódcy 

straży (Sierżant Egon). Szczęśliwie BG spotkają się 

z nim już na wejściu do twierdzy, gdzie będą 

musieli się wpisać do księgi gości i przedstawić 

powód wizyty. 

Główny wątek: BG muszą dowiedzieć się 

czegoś więcej o dawnym klasztorze i 

zamieszkujących go Maaranitach. Mogą 

podejrzewać, że jedyne informacje dotyczące 

Portalu Stworzenia prawdopodobnie zachowały 

się w wersji pisemnej, w jakiś starych archiwach. 

Być może budowniczowie twierdzy odkryli je i 

gdzieś przenieśli, a może nadal znajdują się gdzieś 

wewnątrz wzniesienia Denel? 

By uzyskać odpowiedź na te pytania, gracze 

powinni się spotkać z kimś obeznanym z historią 

tego miejsca. Od Sierżanta Egona, któremu będą 

musieli wyjawić jakiś powód przybycia do 

twierdzy, mogą się dowiedzieć, że Generał 

Frekbar jest pasjonatem historii i z pewnością wie 

coś o więcej o twierdzy, której jest zarządcą: 

 Sierżant przyzna, że zabija go nuda. Jest 

dowódcą straży w twierdzy, której nie 

zagraża żaden wróg. By się nieco 

rozruszać, może ich zaprowadzić do 

Generała Frekbara. 

 MG może też przedstawić Egona jako 

półgłówka, człowieka na nieodpowiednim 

stanowisku, który nie zdaje sobie sprawy z 

wagi pełnionych przez siebie obowiązków.  

 Może się też okazać, że Egon jest 

siostrzeńcem Generała Frekbara i bez 

problemu może załatwić u niego widzenie. 

BG zostaną więc zaprowadzeni do części 

zamkowej bez zbędnych ceregieli (chyba, że MG 

zażyczy sobie inaczej), co nie znaczy wcale, że 

dalej też pójdzie im tak gładko.  

Gdy BG trafią do kwatery Generała Frekbara, 

ten właśnie skończy czytać list, który przed 

chwilą przyniósł mu goniec (BG miną posłańca na 

progu). Frekbar może nawet z początku nie 

zauważyć, że ktoś wszedł do jego kwatery. 

W czasie rozmowy Generał Frekbar może 

wydawać się nieobecny, w jego głowie kotłują się 

właśnie jakieś myśli. MG powinien też pamiętać, 

że Frekbar ma ciągoty ku złu (charakter 

Praworządny Zły) i ma usposobienie typowego 

dyktatora, który nie toleruje sprzeciwu. 

Frekbar wysłucha BG od niechcenia. 

Zorientuje się, że chodzi o jakieś ‘bzdety’ 

związane z maaranitańskimi aktami i historią 

wzniesienia Denel, ale jednocześnie zda sobie 

sprawę, że graczom bardzo na tych informacjach 

zależy. Widząc, że ma do czynienia z uzbrojoną 

drużyną ‘wolnych strzelców’ połączy fakty i 

wyraźnie poprawi mu się humor. Niestety to, co 

ma do powiedzenia drużynie, jej nie poprawi 

humoru: 

 Do mojej prywatnej, zamkowej kwatery 

wkracza banda obcych, którzy najwyraźniej 

omamili mojego skretyniałego Sierżanta... 

[Tu patrzy na Egona z wyrzutem] 

 Ci obcy żądają ode mnie, bym wyjawił im 

informacje, które są albo tajne - np. 

istnienie przejętych archiwów Maaranitów; 

albo mają znaczenie strategiczne - np. 

istnienie podziemnych struktur pod 

twierdzą. 

 W normalnej sytuacji wziąłbym was za 

wrogich szpiegów i ‘profilaktycznie’ 

zamknął w lochu. 

 Jednak dzisiaj… [Patrzy na list] macie 

szanse uniknąć losu więźnia i uczciwie 

zapracować na te informacje. 

Po przeczytaniu listu Generał wrzuci go do 

kominka, niszcząc w ten sposób rozkaz. Autorem 

listu był Majordomus Fernard Ilsor Thiasus, 

zastępca tragicznie zmarłego Wielkiego Diuka 

Marhartusa. Generał jest bardzo przejęty, 

albowiem dotychczas utrzymywał korespondencję 

z podwładnymi Majordomusa. Frekbar wie, że 

listy od samego władcy przeważnie oznaczają 

kłopoty. 
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W liście tym Majordomus wyraził chęć 

odbycia spotkania z zanzeinskim kupcem o 

imieniu Koffen, zamieszkującym Seva’Kan. 

Fernard chce, by Generał zaaranżował to spotkanie. 

Zamierza ugościć Koffena w stolicy, w Zamku 

Thiasa - najdalej za miesiąc od nadesłania listu. 

Majordomus polecił Frekbarowi, by wynajął jakiś 

ludzi z zewnątrz, których mieszkańcy Seva’Kan nie 

połączą z Fortem Evendorf, a co za tym idzie – ze 

zwierzchnikiem wojska, Majordomusem. 

Generał domyśla się, że Koffen to 

Rhamaur (patrz tabela), którego Majordomus 

chce przesłuchać w związku z jakąś poważniejszą 

sprawą (szpiegostwo gospodarcze, jakiś spisek?). 

Patrząc wstecz, na inne ‘przysługi’, które w 

przeszłości jego ludzie wykonywali dla zmarłego 

Wielkiego Diuka, Frekbar domyśla się, że Koffen 

nic nie wie o tym nadchodzącym ‘spotkaniu’ i 

owo ‘zaaranżowanie’ oznacza w rzeczywistości 

porwanie. Drużyna BG dosłownie spadła mu z 

nieba. Nikt ich tu nie zna, więc doskonale pasują 

do opisu ‘osób z zewnątrz’. Frekbar nie powinien 

im zbytnio tłumaczyć sensu całego zadania (im 

mniej wiedzą, tym łatwiej będzie im zachować 

dyskrecję) chyba, że MG woli, by gracze wczuli się 

w intrygę.  

Generał powinien wyrecytować im 

polecenie jak typowy wojskowy, czyli konkretnym 

i nieznoszącym sprzeciwu tonem: 

 W Seva’Kan zawitacie do gospody „W Cieniu 

Drzew”. Prowadzi ją człowiek o imieniu Arin 

Tamal.  

 Powiecie mu, że przysyła was ‘Stary Wojak’ 

 Przekażecie mu, że „Stary Wojak chce 

opowiedzieć porywającą historię 

Rhamaurowi Koffenowi.” (niech gracze to 

sobie gdzieś zapiszą). 

 Dalsze rozkazy będziecie przyjmować od 

samego oberżysty (Arina Tamala). 

 Gdy wrócicie tu z Koffenem, odpowiem na 

wasze pytania i łaskawie puszczę was wolno.  

 I nawet nie myślcie o ucieczce z Wolnej 

Marchii, chyba że chcecie się pobawić z thiaską 

armią w chowanego. 

Lepiej, żeby BG nie marudzili, bo Generał 

może ich w każdej chwili zamknąć za 

domniemane szpiegostwo (dwa/trzy dni w 

dybach na głównym placu twierdzy zmienią ich 

nastawienie).  

Bardziej liberalny MG może obłaskawić 

drużynę i dorzucić ofertę w złocie, np. 20 sztuk 

złota na głowę (na  to stosunkowo dużo) za 

wykonanie zadania – Frekbar i tak musiałby 

kogoś wynająć. Na odchodne Generał dorzuci 

słowa otuchy: 

 I jeszcze jedno - Jeżeli dowiem się, że wpadliście 

i pisnęliście choć słówko strażom w Seva’Kan, 

to was wykupię z aresztu i osobiście 

wypatroszę.  

 

 

 
Kim są Rhamaurowie? 

 
Rhamaurowie to organizacja kupiecka 
pochodząca z Elemgarthu, której elitę tworzy 
wąska grupa bogatych zanzeinczyków. W 
Elemgarcie Rhamaurowie stanowią trzecią siłę, 
tuż po rządzących rodach i klerze kościoła 
Zanzeina. W swojej ojczyźnie bezpardonowo 
eliminują poważniejszą konkurencję, wymuszają 
haracze, terroryzują cechy rzemieślnicze i 
kontrolują obrót wszelkimi dobrami 
luksusowymi. Dzięki płaceniu ogromnych 
trybutów rządzącym rodom, Wysocy 
Rhamaurowie są praktycznie nietykalni. 
 
 
W Wortgarcie zalegalizowali swoją działalność 
pod szyldem Bractwa Kupieckiego Rhamaurów 
Pod tą przykrywką prowadzą wszystkie 
szemrane interesy. Starają się wykorzystywać 
prawo tak, by ich chroniło, sami go jednak nie 
respektują. Na obczyźnie też posługują się 
technikami zastraszania i fizycznego 
eliminowania konkurencji (korzystają z usług 
płatnych zabójców i najemników). Po cichu 
zajmują się przemytem, kontrolując znaczną 
część czarnego rynku. W Wortgarcie przyjmują w 
swe szeregi także ambitnych tarkarczyków, 
którzy znają się na handlu i lokalnych prawach. 
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III: Wolność i swoboda 

Uwaga! Gracze powinni w trakcie 

wykonywania misji zapisywać główne informacje 

i założenia w osobistych notatkach, by się nie 

pogubić i nie popełnić niepotrzebnych błędów. 

Jako MG powinieneś im to zasugerować. 

 Seva’Kan: wielki gród, charakter CN, N, 

NZ, populacja 13 000 (straż 500: Zbrojni 2-6 

poziomu). 

Władze: Margrabia Anzelm, NZ, thiaski 

mężczyzna, Łotrzyk 10: rządca Wolnej Marchii 

Seva’Kan, Wysoki Sędzia, zwierzchnik straży 

miejskiej i główny skarbnik miasta Seva’Kan. 

Ważne osobistości: Szeryf Wolfgang Neer, 

PZ, thiaski mężczyzna, Tropiciel 8: dowódca 

straży miejskiej, faworyt Anzelma. Wysoki 

Kapłan Domicjan, thiaski mężczyzna, ND, 

Kapłan 13: Maaranita, zarządca Tedry Lasu. 

Cyriak, NZ, kershski mężczyzna, Łotrzyk 8: lider 

tutejszego Bractwa Kupieckiego Rhamaurów, o 

randze Niskiego Rhamaura. 

Opis: Seva’Kan to stosunkowo duży gród, 

zabudowany głównie domami o kamiennych 

parterach i drewnianych piętrach. Wejście 

(wschodnia brama) do miasta wiedzie przez 

wielkie chaty, połączone ze sobą spadzistymi 

dachami. To wielka hala targowa, w której 

przekupki witają przyjezdnych (stojąc przy 

straganach) i zapraszają ich do odwiedzenia 

sklepów ich pracodawców. Po wyjściu z hali, BG 

ujrzą szeroką, brukowaną ulicę, która prowadzi aż 

do zachodniej bramy (na przestrzał przez całe 

miasto). Po obu stronach tej ulicy wyrastają 

piętrowe budynki, w których ulokowane są sklepy 

rzemieślnicze (krawcy, garncarze, stolarze, 

zielarze, płatnerze, alchemicy, cyrulicy itd.) różne 

lombardy i karczmy. Wśród wiszących szyldów 

nie widać jednak takiego, na którym widniałby 

napis: „W Cieniu Drzew” – karczma najwyraźniej 

nie znajduje się na głównej ulicy. BG powinni 

zaczepić jakiegoś przechodnia (który wygląda na 

tutejszego, a nie na przyjezdnego zbira) i zapytać, 

gdzie znaleźć gospodę o tej nazwie. „W Cieniu 

Drzew” (punkt „a” na mapie) znajduje się przy 

południowej bramie (punkt „8” na mapie), która 

wychodzi na szlak omijający Seva’Kan (będzie to 

miało znaczenie później).  

Główny wątek: „W Cieniu Drzew” to 

niewielka gospoda, w której można się dobrze 

najeść i napić (bez noclegu w ofercie). Wygląda na 

to, że wielu ludzi przychodzi tutaj by wyjaśnić 

sobie parę spraw lub uzgodnić wspólne interesy. 

BG mogą zauważyć w kącie jakichś kupców, 

którzy spierają się o to, jakie trunki najbardziej 

opłaca się sprowadzać do Rivengarthu; przy 

innym stoliku spostrzegą trzech wojowników, 

którzy opowiadają sobie nawzajem historie o 

bohaterskich starciach z potworami; nie może też 

zabraknąć jakiegoś tajemniczego samotnika, czyli 

starszego człowieka, który siedzi przy osobnym 

stoliku i pyka sobie beztrosko fajkę, bacznie 

obserwując gości. 

Za ladą stoi niepozorny, młody mężczyzna. 

Gdy gracze powiedzą mu, że przysyła ich Stary 

Wojak, młodzian spojrzy na staruszka palącego 

fajkę i powie: To chyba do Ciebie Tatku! Staruszek 

wstanie bez słowa i zaprowadzi drużynę na 

zaplecze karczmy - przejdą przez kuchnię, gdzie 

krzątać się będzie młoda dziewczyna (córka 

karczmarza, albo żona jego syna?).  

Arin Tamal zaprowadzi drużynę do 

niewielkiego pokoju, znajdującego się 

naprzeciwko sypialni i karze im usiąść przy 

stoliku. Gdy rozleje im wino do kubków, 

dosiądzie się do nich, by wysłuchać, co mają mu 

do powiedzenia. 
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1. – Siedziba Margrabiego Anzelma 
2. – Koszary Straży Miejskiej 
3. – Budynek Magistratu (Urząd Miejski) 
4. – Terda Lasu (świątynia Maara) 
5. - Filia Bractwa Kupieckiego Rhamaurów 
6. – Filia Czarnej Tarczy (gildia najemników) 
7. – Bank Srebrnych Lichwiarzy 
 
 
PLAN KARCZMY „W CIENIU DRZEW” 

8. – Brama Południowa 
9. – Zajezdnia Dyliżansów Roderica 
10. – Szkoła Architektów 
11. – Dzielnica magazynów (miejskie spichrze) 
a. – Karczma „W Cieniu Drzew” 
b. – Rezydencja Rhamaura Cyriaka 
c. – Targowiska 
+. – Zejście do miejskich ścieków 
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Po usłyszeniu formułki: „Stary Wojak chce 

opowiedzieć porywającą historię Rhamaurowi 

Koffenowi” Arin zachmurzy się lekko. Powtórzy 

na głos usłyszaną formułkę, analizując jej sens. 

Nie przestając palić fajki, zacznie się głośno 

zastanawiać, wyjawiając przy tym cenne 

informacje: 

 W zamian za tę przysługę Stary Wojak będzie 

mi musiał w końcu opowiedzieć jakąś historię o 

górze złota… [mówi z lekkim wyrzutem] 

 A więc Wojak chce, byście porwali 

Rhamaura Koffena, a ja mam wam w tym 

pomóc. Powoli robię się na to za stary… 

 Chyba jesteście tu nowi? Pewnie nawet nie 

wiecie o kogo chodzi? 

Arin może najpierw opowiedzieć graczom o 

tym, kim są Rhamaurowie (tabela str. 4), chyba, że 

wykorzystałeś te informacje już przy spotkaniu z 

Generałem Frekbarem. Później powinien 

przedstawić im krótką charakterystykę celu: 

 Koffen to zanzeinczyk, jeden z ‘Przedstawicieli’ 

Bractwa Kupieckiego Rhamaurów. 

 Oficjalnie zajmuje się handlem alkoholem. 

Odpowiada za wykończenie kilku lokalnych 

dostawców i przejęcie ich dawnych klientów, 

głównie karczmarzy takich jak ja. Moich 

dostawców nie tknął, bo chronią ich… ludzie 

Starego Wojaka. [uśmiecha się] 

 Wszyscy wiedzą, że Koffen zajmuje się też 

handlem niedozwolonymi używkami z 

Elemgarthu, mutagenami i narkotyzującymi 

substancjami, takimi jak gammar (silnie 

uzależniający alkohol). 

 Ostatnio chodzą słuchy, że Koffen wszedł w 

paradę swojemu zwierzchnikowi, Cyriakowi, 

tutejszemu liderowi Rhamaurów. Cyriak ponoć 

wydał na niego wyrok śmierci. Myślę, że 

moglibyście podać się za płatnych zabójców 

i dowiedzieć czegoś więcej u samego Cyriaka. 

 Mówią, że Koffen ukrywa się gdzieś w 

Seva’Kan. Pewnie czeka aż jego poplecznicy 

zorganizują mu ucieczkę. Możecie 

dowiedzieć się, kto jest jego przyjacielem i 

zdobyć jego zaufanie. Zacząłbym od szukania 

jego dostawców. 

 Co dalej z tym zrobicie, to zależy już od waszej 

inwencji. 

Tak więc pierwsza opcja to sprzymierzenie się 

z wrogiem Koffena, Niskim Rhamaurem 

Cyriakiem. Jeżeli gracze podadzą się za płatnych 

zabójców, Cyriak powinien im podać więcej 

informacji, które naprowadzą ich na kryjówkę 

Koffena. 

Druga opcja to wkupienie się w grono 

przyjaciół Koffena (udawanie jego sojuszników). 

Najpierw gracze będą musieli się dowiedzieć, kto 

sprzyja Koffenowi, zdobyć jego zaufanie i 

wyciągnąć informacje. Później mogą rozwiązać 

problem siłowo, wparować do jego kryjówki, 

wytłuc ochronę i go porwać. Mogą też być 

bardziej subtelni, udać, że to oni mu organizują 

ucieczkę – podstępem wyprowadzić go z miasta i 

porwać na trakcie. W obu przypadkach efektem 

finalnym powinno być uprowadzenie Koffena i 

wywiezienie go do Fortu Evendorf (z pomocą 

Arina): 

 Jeżeli znajdziecie kryjówkę Koffena i 

zdecydujecie się na rozwiązanie siłowe, 

zabijcie całą jego ochronę. Nie możecie 

pozostawić przy życiu nikogo, kto mógłby was 

później śledzić. 

 Gdy uda się wam go obezwładnić lub omamić 

obietnicą ucieczki, pomogę wam go wywieść 

niepostrzeżenie z miasta.  Podprowadźcie go 

pod drzwi od strony zaplecza karczmy. 

Zapakujemy go na wóz i wywieziemy do Fortu 

Evendorf. 

 Koffen musi trafić przed oblicze Starego Wojaka 

żywy, to chyba dla was zrozumiałe?  

Jeżeli gracze to dobrze rozegrają i zachowają 

wystarczającą ostrożność, będą mogli skorzystać 

w mniejszym lub większym stopniu z obu 

rozwiązań. Postawienie wszystkiego na jedną 

kartę również powinno zakończyć się sukcesem. 

Wiele zależy od dobrej woli MG i tego, jak bardzo 

utrudni im zadanie (dodatkowe rzuty na 

blefowanie, dyplomację, zastraszanie itp.?). Dalsze 

części tego modułu same są mini-modułami, 

zależnymi od efektów decyzji podjętych przez 

graczy. 

 

 



9 | S t r o n a  
  

Wróg mego wroga… 

Gdy gracze zdecydują się podać za płatnych 

zabójców, będą musieli udać się do wroga 

Koffena, tutejszego przywódcy bractwa, Cyriaka. 

Ma on w Seva’Kan niewielką rezydencję (punkt 

„b” na mapie), która stoi niedaleko filii Bractwa 

Kupieckiego Rhamaurów (punkt „5” na mapie).  

Przy wejściu na posesję BG powinni zauważyć 

dosyć liczną i dobrze uzbrojoną obstawę. 

Dowódca ochrony nie powinien im utrudniać 

spotkania z Cyriakiem. Wystarczy, że powiedzą, 

że mają do niego jakiś interes. Będą musieli jednak 

złożyć broń przed wejściem. W towarzystwie 

czterech innych tęgich ochroniarzy, strażnik 

zaprowadzi BG na wielki drewniany taras, 

znajdujący się pośrodku ogrodu na tyłach 

rezydencji Cyriaka. Drużyna zostanie ustawiona 

na kilka metrów przed kupcem, w bezpiecznej 

odległości od jego fotela. To bogato odziany 

Kersh, którego dłonie zdobi szereg złotych 

sygnetów. Gdy BG wyjawią mu powód wizyty, 

Rhamaur natychmiast przejdzie do konkretów: 

 Już sam fakt, że dowiedzieliście się o wyroku, 

który wydałem na tę gnidę, świadczy o waszym 

profesjonalizmie. Gotów jestem wam zaufać. 

 Waga tego zadania zmusza mnie jednak do 

przetestowania waszych umiejętności… 

Pod nogami BG otworzy się zapadnia, przez 

którą gracze wpadną do szerokiego dołu. Taras 

okaże się być ruchomym zadaszeniem, nad wielką 

komorą - 3,5 metra głębokości, kwadrat o bokach 

7,5m (5 na 5 pól) - pokrytą kamiennymi płytami. 

Cyriak od czasu do czasu urządza w ogrodzie 

nielegalne pokazy walk. Strażnicy Cyriaka wrzucą 

do dołu broń skonfiskowaną na wejściu i zaczną 

szybko obstawiać, kto wygra pojedynek. Chwilę 

później na dole otworzy się klatka, wewnątrz 

której znajduje się rozwścieczony górski baast 

(statystyki strona 14), dwunożna, dwumetrowa 

gadzina, o szarej łusce, przypominająca z paszczy 

krokodyla. Gdy BG zabiją monstrum, zostaną 

poproszeni o wyrzucenie broni z dołu (zostanie 

im oddana przy bramie), a strażnicy zsuną im 

drabinę, po której będą mogli wyjść.  Po tym 

teście umiejętności, Cyriak da im zlecenie. 

Gdyby bestia okazała się być zbyt poważnym 

wyzwaniem, Cyriak może się ulitować nad BG. 

Strażnicy ostrzelają gadzinę z kusz i pozwolą BG 

opuścić rezydencję – będzie to nagroda za 

pokazową walkę. Oczywiście wtedy BG mogą 

jeszcze spróbować posłużyć się retoryką. Udany 

test na dyplomację (ST18) powinien przekonać 

Cyriaka. 

 Doskonale! Teraz wiem, czego można po was 

oczekiwać.  

 Jak już ustaliliśmy, waszym celem będzie 

Rhamaur Koffen, mój dawny podwładny. 

 Wiem, że ten szczur kryje się gdzieś w 

dzielnicy magazynów. 

 Posłałbym tam własnych ludzi, ale dopóki 

Koffen żyje, nie mogę osłabić ochrony mojej 

rezydencji. 

 Chciałem posłużyć się najemnikami, ale okazało 

się, że Koffen korzysta już z usług Czarnej 

Tarczy… rozumiecie, swoi swoich nie zabiją… 

 Zapłacę wam po pięćdziesiąt sztuk złota na 

osobę, jeżeli przyniesiecie mi głowę tego gnoja i 

jego pierścień! Chce mieć niezbity dowód, że 

Koffen nie żyje. Bez niego nie wracajcie! 

Jeżeli gracze chcą wykonać polecenie Generała 

Frekbara, nie mogą zabić Koffena i wykonać 

polecenia Cyriaka. Dla dobra kampanii powinni 

rozwijać główny wątek. Chcą przecież wrócić do 

swojego ojczystego świata i teoretycznie nie 

powinno im teraz zależeć na złocie. 

Wizyta u Cyriaka przyniesie im dwie, bardzo 

ważne informacje: Koffen ukrywa się w dzielnicy 

magazynów (punkt „11” na mapie) i jest 

chroniony przez Czarną Tarczę (patrz 

Przewodnik). Jeżeli gracze zapytają o 

ewentualnych przyjaciół Koffena, Cyriak da im do 

zrozumienia, że gdyby znał ich z nazwiska, to też 

kazałby ich wytłuc (nic o nich nie wie). 

Teraz wystarczy, że gracze powęszą w 

dzielnicy magazynów i być może zauważą tam 

jakichś najemników… 

Przyjaciel mego przyjaciela… 

Nie ważne, czy gracze spotkali się z Cyriakiem 

– jeżeli chcą znaleźć przyjaciół Koffena, muszą 

tego dokonać na własną rękę. Najprostszy trop 

wiedzie do wspomnianych dostawców trunków. 
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Koffen wykończył starych dostawców i zastąpił 

ich swoimi ludźmi. Tak więc gracze powinni 

powęszyć trochę po innych karczmach, które 

kupowały od Koffena alkohol. BG mogą 

wyciągnąć imiona karczmarzy od Arina. Jeżeli na 

to nie wpadną, może im o tym powiedzieć jakiś 

przypadkowy NPC, na przykład lokalny kupiec, 

zaczepiony gdzieś na ulicy/straganie, albo żebrak 

(który po uzbieraniu pieniędzy natychmiast leci 

do gospody, by się napić). 

Należy przy tym rozegrać małą scenkę w 

jakiejś karczmie, której właściciel był klientem 

Koffena. W karczmie tej ‘szczęśliwym trafem’ 

przebywa załamany i lekko podpity dawny 

współpracownik Koffena, który teraz nie ma 

skąd brać dobrego towaru. Gracze mogą różnymi 

technikami (np. zastraszenie lub dyplomacja) 

wyciągnąć od tego dostawcy informacje o 

Koffenie. Podpity mężczyzna powie im: 

 (ST14) Rhamaurowie wyklęli Koffena, a teraz 

się pewnie obawiają, że komuś zdradzi ich 

sekrety… Nic dziwnego, że chcą go zabić… 

Wasze zdrowie! [wypija kolejny łyk wódki] 

 (ST16) Słyszałem, że Koffen zatrudnił do 

ochrony najemników z Czarnej Tarczy… Ale 

oni trzymają gębę na kłódkę i nic wam nie 

powiedzą… [kręci głową] 

 (ST18) Koffen kiedyś mi mówił, że jego jedyny 

przyjaciel to Tavyr Almat. Bodajże sprzedaje 

specyfiki na rynku pod Tedrą Lasu. [potakuje] 

 (ST25) Koffen na pewno nie ukrywa się w 

dzielnicy magazynów… rozumiecie? Na 

pewno… [wymachuje palcem] Sprytny ze 

mnie diabeł, co?  

 (Pod koniec rozmowy) Hmpf… nie dobrze 

mi… zaraz się porzygam… [wymiotuje] 

Jako MG musisz zdecydować, czy gracze mają 

wykonać kilka rzutów, przy zastosowaniu 

różnych technik wyciągania informacji, czy 

wystarczy jeden dobry rzut, by dostawca wygadał 

wszystko to, co ma do powiedzenia (sam sugeruję 

metodę kilku rzutów). Zdecyduj też, czy BG mogą 

na przemian przepytywać dostawcę, czy może 

wystarczy jeden ‘zgrzyt’, by współpracownik 

przestał z nimi rozmawiać, albo wyszedł obrażony 

z karczmy.  

Wspomniany (bądź też nie) przez pijaczka 

Tavyr Almat, to zanzeinczyk (Kersh), który 

sprzedaje różne mikstury na targu (punkt „c”) 

otaczającym owalną świątynię Maara - Tedrę Lasu 

(punkt „4” na mapie). Tam gracze zastaną go za 

dnia. Noce Tavyr spędza w filii bractwa. Jeżeli 

gracze spotkają się z nim przy jego straganie, będą 

musieli się trochę napracować, by z marszu 

zdobyć jego zaufanie. MG powinien rozstrzygnąć, 

jaki sposób przekona kupca, że BG nie chcę tak 

naprawdę zabić jego przyjaciela, tylko pomóc mu 

w ucieczce.  

 BG mogą udać, że zależy im wyłącznie na 

złocie. Przejaw zwykłej interesowności 

uspokoi Tavyra, tym bardziej, jeżeli BG 

będą z nim negocjować wysokość nagrody.  

 BG mogą przyznać się, że rozmawiali z 

Cyriakiem i zostali przez niego wynajęci, 

ale jeżeli Koffen przebije jego ofertę (50sz 

na głowę), to pomogą mu w ucieczce. 

 Tavyr może ich zmusić, by wyjawili 

prawdę – mógł ich widzieć, jak wchodzili 

do rezydencji Cyriaka. 

 W ostateczności BG mogą postawić mu 

ultimatum: Jeżeli nie zaprowadzisz nas do 

Koffena, to zginiesz… 

Zapewne istnieje jeszcze kilka innych dobrych 

strategii, na które wpadną gracze. Jeżeli dobrze to 

rozegrają, powinni przekonać Tavyra, że mają 

klarowne intencje, lub skutecznie go zastraszyć. 

Gdy zdobędą jego zaufanie, Tavyr powie im, że 

musi najpierw udać się do Koffena i omówić z 

nim całą sprawę. Da im odpowiedź jutro rano, w 

tym samym miejscu (przy straganie). 

BG mogą wyczekać, aż Tavyr zwinie stragan i 

zacząć go śledzić (zaprowadzi ich do zejścia do 

kanału). Jeżeli zostaną wykryci, oczywiście Tavyr 

straci do nich zaufanie i ucieknie. Jeżeli zorientuje 

się, że jest śledzony będąc blisko kryjówki 

Koffena, wejdzie do kanałów i naśle na BG 3 

siepaczy i 3 wartowników z Czarnej Tarczy 

(statystyki na stronie 13). Gracze mogą też 

cierpliwie poczekać do następnego dnia 

(przenocować np. u Arina). Rano Tavyr da im 

pozytywną odpowiedź i każe im czekać do 

wieczora. Po zmierzchu zaprowadzi ich do 

kryjówki Koffena.  
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PLAN KRYJÓWKI KOFFENA 

IV: Polowanie na szczura 

Pod zmierzchu niektóre sektory dzielnicy 

magazynów są patrolowane przez milicję (do 3 

strażników miejskich), albowiem znajdują się tu 

miejskie spichrze. Wejście do kryjówki Rhamaura 

Koffena ulokowane jest w najbardziej 

zapuszczonej części tej dzielnicy, w której znajdują 

się stare magazyny i składy opału (drewna, węgla 

i oliwy). Świadomie lub nie, Tavyr Almat 

zaprowadzi graczy do ślepej uliczki. Na jej końcu 

znajduje się duży właz (zejście po krótkiej 

drabince wiedzie do kanału), przy którym siedzi 

przysypiający osiłek (wartownik - statystyki na 

stronie 13). Jeżeli gracze przybyli nieproszeni, 

najemnik podniesie alarm (może np. głośno 
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krzyczeć i uderzyć kilkakrotnie we właz). 

Oczywiście gracze mogą spróbować wyczekać, aż 

osiłek przyśnie, zakraść się i zabić go z 

zaskoczenia. To robota dla utalentowanego 

łotrzyka (Skradanie się ST18). Jeżeli BG zabiją go 

bezgłośnie, na dole czekać na nich będzie dwóch 

zaskoczonych wartowników. Jeżeli osiłek 

podniesie alarm, najemnicy z dołu pobiegną 

zaalarmować Koffena i jego obstawę (przygotują 

się na odparcie ataku).  

Negocjacje… 

Po zejściu do kanału (punkt „d”), Tavyr 

zaprowadzi drużynę do drewnianych drzwi 

(punkt „e”), uderzy w nie i poda hasło 

odźwiernemu: „Wolność i swoboda!”. Po drodze 

Almat może wyjawić BG, że Koffen ukrywa się w 

specjalnym „schronie” urządzonym przez Czarną 

Tarczę. Gildia wynajmuje ten schron swoim 

klientom, udzielając im ochrony i dostarczając 

pożywienie tak długo, jak długo klienta na to stać. 

Koffen ukrywa się tam dopiero od tygodnia. 

Musiał dokończyć jeszcze parę spraw w Seva’Kan 

(przez swoich pośredników, takich jak Tavyr) i 

teraz jest gotowy na ucieczkę.  

Gdy drużyna wejdzie do schronu w 

towarzystwie Tavyra, Koffen nie przejmie się jej 

widokiem, traktując BG jako kolejnych 

najemników, którym trzeba będzie wypłacić ich 

dolę. Będzie siedział przy stoliku, otoczony przez 

ochroniarzy, którzy razem z nim spożywają 

właśnie dosyć bogatą wieczerzę.  

Koffen to bardzo niski i gruby człowieczek. 

Ma bladą twarz, czerwone oczy i przetłuszczone 

czarne włosy. Kolację spożywa w mało estetyczny 

sposób (mlaska, wysysa szpik, oblizuje się). 

Przeżuwając kawał golonki, zacznie zadawać 

graczom pytania (jeżeli mu na to pozwolą...). 

Zapyta o ich plan ucieczki; jak wysoką chcą za to 

zapłatę; będzie się też chciał upewnić, że nie służą 

Cyriakowi. Stopień jego podejrzliwości zależy od 

decyzji MG. Oto parę opcjonalnych utrudnień: 

 Koffen będzie chciał, by towarzyszyła mu 

ochrona z Czarnej Tarczy – BG będą mogli 

mu wmówić, że tak liczna grupa zwróci na 

siebie uwagę ludzi Cyriaka, którzy wiedzą, 

że Koffen wynajął Czarną Tarczę. 

 Koffen przypomni sobie, że Arin Tamal to 

współpracownik Generała Frekbara. – nie 

będzie to problemem, jeżeli BG nie 

wspomną o pomocy karczmarza lub nie 

wyjawią jego imienia. W innym wypadku 

będą musieli przekonać Koffena, że Arin 

ma neutralne podejście do tej ucieczki. 

 Koffen będzie nalegał, by ucieczka odbyła 

za dwa, trzy tygodnie, bo jeszcze nie 

załatwił wszystkich spraw w mieście – BG 

będą musieli go przekonać, że ludzie 

Cyriaka są bliscy ujawnienia jego kryjówki. 

W zależności od przebiegu negocjacji, Koffen 

albo zgodzi się na ich warunki i przyjmie pomoc, 

albo odrzuci ofertę i każe ich zabić (nie może ich 

przecież puścić po tym, jak poznali lokalizację 

schronu). 

Walka… 

Łącznie ochrona Koffena liczy sobie 9 

najemników: 1 wartownik przy włazie; 2 

wartowników w kanałach; 3 siepaczy i 3 

kuszników wewnątrz schronu. 

Jeżeli BG popełnili błąd przed wejściem do 

kanału i pozwolili strażnikowi włazu 

zaalarmować resztę najemników, dwaj 

wartownicy pobiegną do schronu i zabarykadują 

wejście do kryjówki. BG będą musieli wyważyć 

drzwi (ST24). Za taran może im posłużyć jakaś 

żelazna sztaba lub inny ciężki przedmiot 

znaleziony w kanałach. Wewnątrz schronu czekać 

na nich będzie 3 siepaczy, 3 kuszników i 2 

wartowników, w pełni uzbrojonych i 

przygotowanych na starcie. 

Jeżeli gracze śledzili Tavyra, ale ten ich 

zauważył i uprzednio nasłał na nich 3 siepaczy i 3 

wartowników, wejście będzie zabarykadowane, a 

wewnątrz schronu czekać będzie na nich 3 

kuszników, nastawionych na użycie broni białej. 

Jeżeli gracze konsekwentnie zabijali 

najemników, najpierw uśmiercili wartownika przy 

włazie, później zabili dwóch wartowników w 

kanałach, wejście do schronu nie będzie 

zabarykadowane (wyważenie ST 16), a wewnątrz 



13 | S t r o n a  
  

kryjówki 3 siepaczy i 3 kuszników będzie 

beztrosko spożywać wieczerzę - wedle decyzji MG 

większość może być nieprzygotowana do walki. 

Ta sama opcja dotyczy drużyny, która odbyła 

negocjacje z Koffenem, ale nie doszła z nim do 

porozumienia, lub sama zaatakowała go z 

zaskoczenia. W tym przypadku w drodze 

powrotnej (z obezwładnionym kupcem przy 

boku), w kanałach i przy włazie czekać na nich 

będzie łącznie 3 wartowników. 

 Koffen i Tavyr, nie będą brali udziału w 

pojedynku w schronie. Schowają się 

tchórzliwie na końcu kryjówki, w 

gabinecie lub sypialni. 

 By utrudnić zadanie graczom, MG może 

postanowić, że korzystając z zamieszania 

kupcy spróbują uciec ze schronu.  

 BG muszą zabić wszystkich najemników, 

powinni też zabić Tavyra (Zero 

świadków!). 

 Mogą zranić, poturbować lub oszołomić 

Koffena, by wybić mu z głowy pomysł 

ucieczki, ale nie mogą go zabić. Po całym 

zajściu powinni go obezwładnić, związać i 

zakneblować mu usta (w kryjówce znajdą 

linę). 

Po udanej walce i obezwładnieniu Koffena, BG 

powinni wyruszyć pod osłoną nocy do karczmy 

„W Cieniu Drzew”. Lepiej, żeby nie rzucali się w 

oczy, bo po ulicach krążą małe patrole straży 

miejskiej (statystyki strażników na stronie 13). 

Wątek alternatywny: gdyby gracze przegrali 

pojedynek w schronie, MG może łaskawie dać im 

drugą szansę. Najemnicy wyrzucą poranione ciała 

BG do kanału, by szczury dokończyły resztę 

roboty. BG spłyną do węzła, w którym będą 

wirować tak długo, aż któryś z nich się nie ocknie. 

Będą musieli wygramolić się z kanału i 

podreperować siły u karczmarza Arina. 

Teraz, by porwać Koffena, będą musieli 

poczekać aż kupiec sam ucieknie ze schronu, co 

stanie się na dniach, albowiem po wizycie graczy 

zdał sobie sprawę, że nie może dłużej się ukrywać. 

Czarna Tarcza w końcu zorganizuje mu transport 

(podstawi wóz do uliczki) i w nocy wywiezie go z 

miasta. BG będą musieli powstrzymać Koffena, 

albo już w mieście, albo napaść na niego gdzieś 

szlaku.  

V: Porywająca historia 

Od czasu ostatniej rozmowy z BG, pewien 

kopcący fajkę staruszek co nocy wypatruje 

drużyny graczy przez okno na zapleczu swojej 

karczmy. Wóz załadowanymi beczkami i 

skrzynkami stoi od dawna przygotowany, by 

odegrać swoją rolę w całym przedsięwzięciu. Gdy 

gracze przybędą z Koffenem (bez znaczenia, czy 

obezwładnionym, czy współpracującym), okaże 

się, że dyskretny wywóz ludzi z miasta, to dla 

Arina nie pierwszyzna. Jego karczma znajduje się 

tuż przy południowej bramie, wychodzącej na 

szlak, który omija Seva’Kan szerokim łukiem. W 

podłodze wozu karczmarza znajduje się długa 

skrytka (wielkości trumny), w której można ukryć 

Koffena. Oprócz tego Arin przygotował kilka 

pustych beczek, w których bez problemu ukryją 

się BG. Przy południowej bramie stoi dwóch 

wartowników. Strażnicy widząc Arina mogą go 

nawet nie zapytać czemu wyjeżdża o tak późnej 

porze (są przekupieni, albo przyzwyczajeni do 

nocnych wypadów Arina). 

Wóz powinien bez większych problemów 

dotrzeć do Fortu Evendorf. Jeżeli Koffen myślał, 

że BG dla niego pracują, po pewnym czasie 

siedzenia w skrytce może się zacząć niepokoić. Po 

przejechaniu przez bramę fortu, gdzie graczy 

rozpozna Sierżant Egon, wozem zajmą się ludzie 

Kapitana Leonarda. Koffen zostanie wyjęty ze 

skrytki i zapakowany do opancerzonej karocy. 

Generał Frekbar zejdzie na dziedziniec, by 

uczestniczyć w odprawieniu Rhamaura w podróż 

do stolicy. Generał rozkaże, by Koffenowi 

towarzyszyła liczna eskorta, którą Kapitan 

Leonard uformuje ze swoich najlepszych 

żołnierzy. 

Po odprawieniu Koffena, Generał Frekbar 

zaprosi drużynę do swojej kwatery (oczywiście w 

towarzystwie kilku strażników). Tam Generał 

odpowie wreszcie na pytania dotyczące podziemi 

Fortu Evendorf i starych archiwów Maaratniów. 

Rozwinięcie tego wątku znajdziesz w module 

trzecim pt. „Niewypowiedziane Zło” 
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================================== 

KONIEC 

MODUŁU 

DRUGIEGO 

================================== 

Statystyki pod edycję 3.0 i 3.5 

 

Górski baast (bestia Cyriaka) 
Średni humanoid (bestia pyłu) 

Kości wytrzymałości: 7k8+35 (66 pw) 
Inicjatywa: +3 (Zr) 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 17 (+3 Zr, +4 naturalny), dotyk 13, 
nieprzygotowany 14 
Bazowy atak/zwarcie: +5/+11 

Atak: ugryzienie +11 wręcz (1k6+6) lub pazury +6 
wręcz (1k4+3) 
Pełny atak: ugryzienie +11 wręcz (1k6+6), pazury +6 
wręcz (1k4+3) 
Specjalne ataki: Ulepszone chwytanie 

Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: widzenie w ciemności 18m 

Rzuty obronne: Wytrw +10, Ref +8, Wola +3 

Atrybuty: S 22, Zr 16, Bd 20, Int 1, Rzt 12, Cha 2 

Umiejętności: Zauważanie +5, Nasłuchiwanie +5, 
Wspinanie +14, Ukrywanie +11 
Atuty: Czujność, Zogniskowanie umiejętności, Potężny 
Atak 
Klimat/teren: góry, jaskinie 
Występowanie: pojedynczo, banda (3-6), gniazdo (15-
35) 
Skarb: złote zęby (wartość 5-10sz) 
Charakter: chaotyczny zły 

 

Siepacz Czarnej Tarczy  
Średni humanoid (człowiek, Thias) 

Kości wytrzymałości: 3k8+6 (19 pw) 
Inicjatywa: +2 (Zr) 

Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 15 (+2 Zr, +3 ćwiekowana skóra), dotyk 12, 
nieprzygotowany 13 
Bazowy atak/zwarcie: +3/+5 

Atak: długi miecz +5 wręcz (1k8+3/19-20)  
Pełny atak: długi miecz +5 wręcz (1k8+3/19-20)  
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Rzuty obronne: Wytrw +5, Ref +3, Wola +1 

Atrybuty: S 15, Zr 14, Bd 14, Int 9, Rzt 10, Cha 8 

Umiejętności: Wspinanie -2, Zastraszanie 2, Pływanie -
7, Zauważanie +2, Nasłuchiwanie +2 
Atuty: Biegłości wojownika, Potężny Atak, Czujność, 
Zmysł Walki 
Charakter: zwykle neutralny zły 
 

Kusznik Czarnej Tarczy  
Średni humanoid (człowiek, Thias) 

Kości wytrzymałości: 2k8+2 (11 pw) 
Inicjatywa: +3 (Zr) 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 16 (+3 Zr, +3 ćwiekowana skóra), dotyk 13, 
nieprzygotowany 13 
Bazowy atak/zwarcie: +2/+4 

Atak: krótki miecz +4 wręcz (1k6+3/19-20) lub lekka 
kusza +5 dystansowy (1k8/19-20x2) 
Pełny atak: krótki miecz +4 wręcz (1k6+3/19-20) lub 
lekka kusza +5 dystansowy (1k8/19-20x2) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Rzuty obronne: Wytrw +4, Ref +3, Wola +1 

Atrybuty: S 14, Zr 16, Bd 12, Int 12, Rzt 12, Cha 10 

Umiejętności: Wspinanie +6, Ukrywanie +3, 
Nasłuchiwanie +2,  Ciche Poruszanie +4, Zauważanie 
+6 
Atuty: Biegłości wojownika, Czujność 

Charakter: zwykle neutralny  

 

Wartownik Czarnej Tarczy  
Średni humanoid (człowiek, Thias) 

Kości wytrzymałości: 2k8+6 (15 pw) 
Inicjatywa: +3 (Zr) 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 16 (+3 Zr, +3 ćwiekowana skóra), dotyk 13, 
nieprzygotowany 13 
Bazowy atak/zwarcie: +2/+4 

Atak: długi miecz +4 wręcz (1k8+3/19-20)  
Pełny atak: długi miecz +4 wręcz (1k8+3/19-20)  
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Rzuty obronne: Wytrw +6, Ref +3, Wola +0 

Atrybuty: S 14, Zr 16, Bd 16, Int 10, Rzt 11, Cha 10 

Umiejętności: Wspinanie +4, Ukrywanie +2, 
Nasłuchiwanie +4,  Zauważanie +4 
Atuty: Biegłości wojownika, Czujność 

Charakter: zwykle neutralny 

 

Strażnik miejski (z Seva’Kan)  
Średni humanoid (człowiek, Thias) 

Kości wytrzymałości: 2k8+6 (15 pw) 
Inicjatywa: +2 (Zr) 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 15 (+2 Zr, +3 ćwiekowana skóra), dotyk 12, 
nieprzygotowany 13 

Bazowy atak/zwarcie: +2/+4 

Atak: długi miecz +4 wręcz (1k8+3/19-20)  
Pełny atak: długi miecz +4 wręcz (1k8+3/19-20)  
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Rzuty obronne: Wytrw +6, Ref +3, Wola +0 

Atrybuty: S 14, Zr 14, Bd 16, Int 10, Rzt 11, Cha 10 

Umiejętności: Wspinanie +4, Nasłuchiwanie +4,  
Zauważanie +4 
Atuty: Biegłości wojownika, Czujność 

Charakter: zwykle praworządny neutralny 
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