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Przygoda przeznaczona jest do 2 edycji WFRP, jednakże po wprowadzeniu niewielkich 
zmian w statystykach bohaterów niezależnych, da się ją poprowadzić w 1 bądź 3 edycji. 
Najlepiej, aby ilość graczy nie przekraczała 4. Kwestia profesji i jej zaawansowania 
pozostawiam otwartą, gdyż swoje miejsce znajdą tutaj zarówno postacie początkujące, jak 
również te, które przeżyły sporo w świecie Warhammera. Miejscem, w którym osadzona 
będzie akcja przygody jest las znajdujący się w dowolnym miejscu Starego Świata. Może być 
to część większego lasu, na przykład Drakwaldu, bądź też zbiór drzew nieoznaczony na 
żadnej z większych map. 

Co do sposobu opisania przygody – dużo miejsca poświęciłem na monologi Bohaterów 
Niezależnych. Uznałem, że zamiast pisać „Horst przywita graczy, po czym powiem im, że ma 
problem, bo jego wioskę najeżdżają zwierzoludzie…”, lepiej będzie po prostu zapisać kwestie 
poszczególnych BN. Oczywistym jest, że MG nie musi czytać tych kwestii z kartki albo 
uczyć się ich na pamięć. Chodziło mi bardziej o to, aby Mistrz Gry zapoznał się z nimi, po 
czym poprowadził rozmowę z graczami w sposób, jaki uzna za stosowny. Co do mapek 
dodanych do przygody – jest to rzecz opcjonalna, do zmiany dowolnej przez MG wedle jego 
uznania. 

Wstęp 

Niezbędnym do poprowadzenia przygody będzie poznanie tajemnicy Lasu zamieszkałego 
przez tytułowego Króla Olch. 

Początek historii sięga czasów Wojny o Brodę. Wtedy, podczas jednej z niewielkich 
potyczek, karawana elfów wpadła w zasadzkę zastawioną przez krasnoludy. Celem brodaczy 
było zabicie lub pojmanie jednego z magów, którego imię dawno już zaginęło w pomroce 
dziejów. Stało się tak, gdyż dokonywał on krasnoludach rzeczy niegodnych wpisania do 
kronik na Ulthuanie, zaś ostatecznie kara wymierzona przez brodaczy sprawiła, że wymazano 
miano elfa z Wielkiej Księgi Krzywd. Pojmanie maga udało się khazadom tylko z powodu 
niedotrzymanej obietnicy. Otóż dowódcę osobistej gwardii maga brzydziły tortury i inne 
okropieństwa, jakich ten dopuszczał się na krasnoludach. Więc gdy doszło do zasadzki, 
Illareth Lśniący Księżyc, bo tak się nazywał, mimo, iż przysięgał ochraniać elfiego maga, dał 
rozkaz do odwrotu, zostawiając go na pastwę krasnoludów. Ostatnim widokiem, jakim ten 
pamiętał przed uderzeniem o ziemię ze spadającego konia, jest Illareth uciekający wraz z 
większością gwardzistów. 

Maga ocucił kubeł zimnej wody. Zobaczył, że znajduje się w grocie, na podwyższeniu, 
siedząc na czymś w kształcie tronu, przykuty za ręce i nogi tak, że nie mógł ruszyć ani 
jednym palcem. Kajdany wiążące go pokryte zostały runami, jak się przekonał, o wielkiej 
mocy. Wyrwano mu język, aby nie był w stanie sam uwolnić się z więzów. Wolą 
krasnoludów było, aby umierał długo i w męczarniach z głodu i pragnienia. 

Tak się jednak nie stało. Kajdany nadal trzmały maga w miejscu, lecz ten wykorzystał moc, 
aby utrzymać się przy życiu. Czas mijał, Wojna o Brodę zakończyła się a o elfie uwięzionym 
w grocie wszyscy zapomnieli. Więzienie maga porósły z zewnątrz olchy i brzozy. I wtedy 
wszystko się zmieniło. 



Elf zaczął używać swojej mocy już nie tylko do utrzymania się przy życiu, lecz również 
oddziaływania na las wokół groty. Powoli, sprawił, że wnętrze jego więzienia wypełniło się 
roślinnością. Korzenie drzew przebiły się przez sklepienie nad jego głową ukazując, dawno 
niewidziany, błękit nieba. Te same drzewa odwaliły głaz zasłaniający wejście do jaskini i 
pozwoliły swoim korzeniom opleść tron elfa. Mag poczuł, że może widzieć i słyszeć poprzez 
drzewa wokół jego tronu. Z czasem jego wzrok sięgał coraz dalej i dalej. Nauczył się tworzyć 
iluzje w lesie wokół niego. Z początku jedynie rośliny, później zwierzęta, proste budynki aż 
w końcu przestało być istotne czy wśród drzew ma nagle wyrosnąć ogromny pałac, czy też 
miasteczko tętniące życiem. 

Im dłużej elf pozostawał przykuty do tronu z kamienia, tym bardziej się zmieniał. Zapomniał 
imion krewnych i przyjaciół. W końcu zapomniał jak sam się nazywał. Pamiętał tylko o 
jednym – obietnicy, kiedyś złożonej, a niedotrzymanej. Elf nadał sobie miano Króla Olch, 
gdyż faktycznie władał lasem wokół niego. Teraz mógł bez przeszkód tworzyć iluzję samego 
siebie i przechadzać się po swoim królestwie czy to pod postacią dostojnego władcy, czy też 
owrzodziałego żebraka. 

Postanowił też sprawdzić, czy ludzie, elfy, niziołki i krasnoludy potrafią dotrzymać raz 
danego słowa. Kilkakrotnie wymuszał niejako złożenie obietnicy na podróżnikach, 
przechodzących przez jego las. Zaraz jednak podsuwał im pod nos propozycję, sławy i 
bogactwa. Wystarczyło tylko złamać dane słowo. Jeśli podróżnik przeszedł próbę, mógł 
liczyć na nagrodę. Jeżeli zaś nie, spotkała go kara, lub też, co zdarzało się częściej, obietnica 
kary, która być może, nigdy nie miała nadejść… 

Teraz przyszedł czas na Bohaterów Graczy. To oni muszą pokazać, czy są w stanie sprostać 
zadaniom wyznaczonym im przez, niemal wszechmocnego w swoim lesie, Króla Olch. 
Stworzy on trzy sytuacje, w których BG złożą obietnice, zaś później przedstawi im 
propozycje sprzeczne z danym przez graczy słowem. Będą musieli dokonać wyboru – 
dotrzymać, lub złamać obietnicę. Jeśli przejdą przynajmniej dwie z trzech prób – czeka ich 
nagroda, w przeciwnym zaś radzie – jeszcze długo będą budzić się w nocy na myśl o gniewie 
Króla Olch. 

Noc padła na las, las w mroku spał… 

Wprowadzenie do przygody pozostawiam w gestii MG. Ważnym jest, aby BG po 
całodziennym marszu trafili do wioski na skraju Lasu Króla Olch. Zbliża się wieczór, gracze 
są zmęczeni po całodziennej podróży i szukają miejsca na nocleg. Na szczęście natrafiają na 
niewielką osadę. Na pierwszy rzut oka widać, że ludzie tutaj trudnią się wyrębem lasu i 
produkcją węgla drzewnego. Wioska musiała powstać niedawno, gdyż chaty wokół 
wyglądają na nowe a palisada wokół osady dopiero powstaje. Gdy BG wchodzą do wioski jej 
mieszkańcy kończą akurat całodzienną pracę i udają się na spoczynek. Zapytani o karczmę – 
odpowiedzą, że właśnie się buduje a miejsca do spania goście powinni szukać w domu 
sołtysa. 

Chata sołtysa, podobnie jak inne domy w wiosce, zbudowana jest z drewnianych bali. Różni 
się od nich jednak dodatkowym piętrem i podmurowaną piwnicą. Gdy BG zapukają, drzwi 



otworzy im rosły mężczyzna o skołtunionej brązowej brodzie. Na pierwszy rzut oka widać, że 
coś go martwi, jednakże widok bohaterów obudzi iskrę nadziei w jego oczach. „Witajcie 
podróżnicy. Nazywam się Horst i jestem sołtysem Gerndorf. W czy mogę wam pomóc?”. 
Zapytany o możliwość noclegu odpowie: „Tak, myślę, że znajdzie się pod moim dachem 
jeszcze trochę miejsca. Będę miał do was jednak jedną prośbę. Chodzi o dostarczenie jutro 
wiadomości do Lorda Wellferta – pana tej wsi. Co wy na to? Zapewniam was, że nie będzie to 
kolidowało w żaden sposób z celem waszej podróży.”  Jeśli BG przyjmą propozycję (wszak 
perspektywa miękkiego łóżka i ciepłej strawy w zamian za dostarczenie wiadomości jest 
czymś bardzo porządanym) Horst zaprosi ich do środka, pokaże sienniki na których będą 
spać, po czym zaprosi do stołu na wieczerzę. 

Oprócz bohaterów i sołtysa do stołu zasiądzie również jego małżonka (Helga), nastoletni 
syn(Albert) i troje mężczyzn (Diel, Ehrl, Fulko). Po pospiesznie zjedzonej kolacji wszyscy 
prócz Horsta i bohaterów opuszczą izbę, zaś sołtys rozpocznie rozmowę: „Widzicie, chwilę 
przed waszym przyjściem dowiedziałem się czegoś strasznego. Otóż sąsiednia wieś – Winsen 
– została spalona przez stado zwierzoludzi. Diel, Ehrl i Fulko, którzy uciekli z rzezi twierdzą, 
że tych pomiotów Chaosu jest co najmniej setka. Dotrą tu najpóźniej jutro o północy. 
Potrzebuję kogoś, kto ruszy do Lorda Wellferta i przyprowadzi tutaj posiłki. Na nasze 
nieszczęście Lord wyprawia kilkudniowe przyjęcie z okazji swoich urodzin i służba nikogo z 
mieszkańców wioski nie wpuści na teren pałacu, nie mówiąc już o wysłuchaniu nas. Jesteście 
jedyną nadzieją naszej wsi. W 60 dusz nie damy rady oprzeć się zwierzoludziom. Proszę was, 
obiecajcie mi, że sprowadzicie jutro posiłki. Obiecujecie?” 

Horst będzie nieustępliwy i za wszelką cenę będzie chciał wymusić na graczach złożenie 
obietnicy. Gdy BG obiecają, że spełnią jego prośbę, sołtys będzie wniebowzięty i chętnie 
odpowie na dalsze pytania. Jak się okaże, do pałacu Wellferta prowadzi trakt, którym 
bohaterowie przybyli do wsi – ruszą nim jutro bladym świtem. 

Cóż tobie, synku, że w las patrzysz tak?... 

Rankiem, przed wyruszeniem w drogę, BG zostaną poczęstowani śniadaniem i otrzymają 
prowiant na drogę od żony sołtysa. Po wyjściu przed chatę w której spali, zobaczą Horsta, 
który właśnie skończył mówić ludziom, że zamiast wypalania węgla muszą przygotować się 
do obrony swoich domostw. Atmosfera zawrzy, ludzie zaczną przekrzykiwać się między 
sobą. Jakaś kobieta zakrzyknie „Sigmarze, ratuj nas!”. Horst odwróci się w stronę BG i 
poprowadzi ich na trakt, którym przybyli. Powie, że do włości Wellferta powinni dotrzeć 
około południa. 

Droga do pałacu mija bez większych kłopotów. Jedynym problemem jest fakt, że z każdą 
godziną robi się coraz bardziej parno. Zbiera się na burzę. 

Około południa bohaterowie dotrą do niewielkiego rozstaja. Od głównego traktu droga 
odchodzi na prawo. Na skrzyżowaniu, obok ustrojonego drogowskazu wskazującego włości 
Wellferta, stoi herold. Gdy tylko BG zbliżą się do niego, zacznie zapraszać ich na przyjęcie 
jego pana z okazji 50 urodzin. Stwierdzi również, że jeżeli nie są w nastroju do zabawy, to na 
pewno znajdą w pałacu dobrze płatną pracę, zgadzającą się z ich profesją. 



Gdy BG skręcą w boczną ścieżkę, po około 10 minutach ich oczom ukarze się piękny pałac 
usadowiony na niewielkim wzgórzu. U jego stóp widać będzie straszliwą krzątaninę. 
Dziesiątki powozów, drugie tyle koni a wokół tego wszystkiego pełno służby w rozmaitych 
barwach. Widać nowo wybudowane domy dla służby i tymczasowe stajnie dla koni. Na 
pierwszy rzut oka tereny wokół pałacu wyglądają jak mrowisko, pełne łażących bez celu 
mrówek. Sam pałac jednak okala wysoki na 4 metry kamienny mur, zaś bramy pilnuje 6 
dobrze uzbrojonych strażników. Są niezwykle opryskliwi dla służby i za każdym razem, gdy 
ktoś próbuje przejść przez bramę, pytają o powód i żądają przepustki. Gdy BG jednak 
powiedzą, że są gośćmi, lub, że szukają pracy – zostaną wpuszczeniu bez problemu. 

Przed wejściem do pałacu również stoi 6 strażników, zaś w przedsionku czekał na graczy 
będzie majordomus Lorda Wellferta – Ludwig Bauer. Jest to człowiek bardzo rzeczowy lecz 
zawsze uprzejmy dla rozmówców. To on zamknie pierwszą z prób Króla Olch – obiecaną 
pomoc wiosce oczekującej na najazd zwierzoludzi. 

Tam ojcze, on, Król Olch, daje znak… 

Ludwig przyjmie graczy bardzo serdecznie. „Witajcie podróżnicy. Nazywam się Ludwig 
Bauer i jestem majordomusem Lorda Erkerbranda Wellferta. Czego szukacie w skromnych 
progach Jego Lordowskiej Mości? Nie kojarzę, żebyście figurowali na oficjalnej liście gości, 
lecz nie ma strachu! Lord chętnie zaprosi każdego głodnego i spragnionego podróżnego do 
swego stołu, jeśli tylko ten zechce wychylić kielich za jego zdrowie. Niecodziennie wszakże 
kończy się 50 wiosen!” 

Gdy usłyszy, że BG przynoszą wieści z Gerndorf, zaprosi ich do pomieszczenia tuż obok sali 
balowej. Będzie tam suto zastawiony stół przy którym uwijać się będą dwie urodziwe służki. 
Krzeseł jest akurat tyle, by usiedli BG wraz z Ludwigiem. „Usi ądźcie, odpocznijcie. Czego 
byście się napili? Wina, piwa, może miodu? Rosalia! Słyszałaś naszych gości! Przynieś, 
proszę, czego im potrzeba. Na jednej nóżce! Proszę, częstujcie się. Kawał drogi przebyliście 
przynosząc nam informacje. Pozwólcie, że ich wysłucham, po czym przekażę Jego 
Lordowskiej Mości. Jest ostatnio bardzo zajęty, sami panowie (państwo) rozumiecie. Staram 
się go wyręczyć z części obowiązków.” 

Majordomus usiądzie i pilnie wysłucha wieści jakie przynoszą gracze. Po wszystkim powie: 
„Winsen spalone przez zwierzoludzi? Teraz maszerują oni na Gerndorf i dotrą najpóźniej dziś 
w nocy? Potrzebne wsparcie? To straszna nowina! Natychmiast biegnę do Jego Lordowskiej 
Mości. Poczekajcie tu, proszę, niedługo wrócę i powiem, co postanowi Jego Lordowska Mość. 
Dziewczyny dotrzymają wam towarzystwa.”  

Ludwig powróci po około 20 minutach. W tym czasie BG porządnie się najedzą pysznymi 
potrawami, skosztują wspaniałych trunków a także, jeżeli zechcą, namówią niezbyt oporne na 
zloty podróżników służki, na spędzenie miłych chwil sam na sam. Majordomus wejdzie 
zasmucony do pomieszczenia i powie: „Tak jak przypuszczałem, Jego Lordowska Mość 
niezbyt przejął się tragedią, jaka zmierza w stronę Gerndorf. Twierdzi, że dzień jest dzisiaj 
zbyt piękny i okazja zbyt zacna, by przejmować się takimi rzeczami. Wszak już jutro Lord 
kończy okrągłe 50 wiosen! A wieś? Lord ma pół setki innych wsi. Cóż znaczy jedna, zwłaszcza 



nowo założona. Chłopi nie są głupi – uciekną, jeśli do wieczora nie wrócicie z wojskiem. 
Chałupy zwierzoludzie spalą – trudno, odbuduje się. Lecz ostatecznie nikt nie zostanie ranny! 
Jego Lordowska Mość stwierdził, że szkoda waszych nerwów, szlachetni podróżnicy, byście 
się przejmowali takimi drobnostkami. Widzę jednak, żeście są zacni ludzie a takich właśnie 
nam teraz potrzeba! Nie każdy przecież poświęcałby swój czas i zmieniał plany by zboczyć z 
drogi i pomóc bandzie chłopków. Zarówno Lord, jak i ja uważamy, że należy się wam 
nagroda za tak wspaniałe zachowanie. Mam oto zaszczyt zaprosić was na jutrzejsze przyjęcie 
urodzinowe! Lecz to nie wszystko. Dodatkowo, pragnę wam zaoferować dobrze płatną i, jak 
podejrzewam, niezbyt uciążliwą dla was pracę. A mianowicie chodzi o…” 

Praca będzie dobrze płatna - 50 zk od osoby. Jeśli na drużynie kwota ta nie zrobi wrażenia, 
można spokojnie podnieść pensję do nawet 100 koron. Czas pracy trwa do jutra wieczora, gdy 
odbędzie się przyjęcie urodzinowe. Praca będzie zależała od profesji, którą konkretny BG 
wykonuje lub wykonywał. Dobrym pomysłem jest odniesienie się do umiejętności zwykle 
przez graczy nieużywanych. Przykłady: niziołek z umiejętnością gotowania – brakuje 
kucharza; weteran, rycerz etc. – goście pomiędzy kolejnymi popijawami chętnie posłuchają 
opowieści i bitwach, potyczkach, czy też wykładów odnośnie strategii / taktyki; łowca – nie 
zaszkodziłby jeszcze jeden jeleń na lordowski stół; kowal – przyda się jeszcze jeden 
rzemieślnik do kuźni; kapłan – wykłady teologiczne, na pewno słuchaczy nie zabraknie; mag 
– jakieś opowieści odnośnie dziedziny magii, którą się zajmuje np. astronomii, alchemii etc. 

Bohaterowie muszą już teraz dokonać wyboru. Bauer stanowczo odmówi spotkania z 
Wellfertem, wszelkie próby siłowego przedostania się do głównej sali zostaną ukrócone przez 
strażników, a BG, którzy tego próbowali będą wyrzuceni z pałacu. Po pierwsze - przystaną na 
propozycje majordomusa, co będzie jednoznaczne ze złamaniem obietnicy a tym samym nie 
przejściu pierwszej z prób Krola Olch. Druga opcja – nie zgodzą się z Ludwigiem i zaczną 
szukać wsparcia dla wioski na własną rękę. 

W pierwszym przypadku, BG zaraz po obiedzie otrzymają profesjonalnie spisaną umowę do 
podpisania. Będzie w niej zawarty czas pracy wynoszący 2 dni i jeden wieczór, 
wynagrodzenie etc. Udany test nauki (prawo), utwierdzi graczy, że umowa nie zawiera 
żadnych kruczków, prócz łatwo zarobionych dużych pieniędzy. Co do samej pracy – dobrym 
pomysłem jest pozwolenie graczom się wykazać. Kucharza możesz zapytać co upichcił z 
danych przez MG składników; weterana poprosić o fragment historii, którą opowiada 
słuchaczom, zaś rzemieślnika o kształt sztyletu, który miał wykuć na prośbę jednego z gości. 
Nagrodą, za wyjątkowo fajne pomysły graczy, niech będzie 5 – 20 PD. Dodatkowo, jeżeli 
wszyscy gracze zrezygnowali z pomocy Gerndorf, MG może zaaranżować scenę, w której do 
BG podchodzi szlachcic – taktyk amator, przynosi mapę Gerndorf twierdząc, że jest to 
zupełnie inna wieś i prosi, aby pomogli mu ją ufortyfikować na wypadek napadu 
zwierzoludzi. Założenia do obrony tj. ilość ludzi, wielkość stada, materiały do wykorzystania 
etc. podaje takie, jak w niżej opisanym przypadku. 

Gdyby jednak wszyscy, bądź jeden z BG, postanowił uratować zagrożoną wioskę, zaczepi go 
jeden ze strażników stojących przy drzwiach wejściowych. Poprosi, aby zaczekał, zaś sam 
pobiegnie po swojego dowódcę. 



Pójdź chłopcze w las, w ten głuchy las… 

Na pierwszy rzut oka będzie widać, że człowiek, którego przyprowadzi strażnik, widział 
wiele bitew w swoim życiu. Barczysty, lecz niezbyt wysoki. Łysy, pozbawiony połowy nosa i 
jednego ucha, noszący siwą brodę w której widać jeszcze nieco czarnych kosmyków. 
Podejdzie do BG, zasalutuje, po czym powie: „Chwała Sigmarowi! Nazywam się Gregor i 
jestem sierżantem na służbie Jego Lordowskiej Mości Erkerbranda Wellferta. Szeregowy Igor 
powiedział mi, że Gerndorf jest zagrożone przez bandę zwierzoludzi a ten psi syn Ludwig nie 
chce wysłać nikogo z moich chłopaków! Żeby go tak zaraza porwała! Horst – sołtys 
Gerndorf, jest moim kumplem z czasów Burzy Chaosu. Służyliśmy razem i nie pozwolę, aby 
jakieś pokraczne, zmutowane skierwysyny spaliły jego dom! Sam nie mogę iść z wami, lecz 
dam wam 30 ludzi. Obejmiecie nad nimi komendę. Nikt nie zauważy ich zniknięcia – i tak nie 
mają teraz służby. Liczę również, że zajmiecie się odpowiednim ufortyfikowaniem wioski. 
Horst może wam pomóc, ale nie liczbyłbym na zbyt wiele. Czekajcie na rozstaju dróg, za 
godzinę przybędą moi ludzie. Niech bogowie was wspomogą a Sigmar doda siły w walce. 
Muszę już iść, za opuszczenie posterunku mogę mieć problemy. Powodzenia!” 

Jakiekolwiek dodatkowe próby werbunku ludzi do obrony Gerndorf skończą się fiaskiem. 
Jedynymi, na kim mogą polegać BG są żołnierze Gregora oraz mieszkańcy wioski. 

Zgodnie z obietnicą, wsparcie przybyło na rozstaj po godzinie. Każdy z żołnierzy ubrany jest 
w pełną skórznię oraz kaftan i czepiec kolczy. Narzucony jest na to mundur w barwach Lorda 
Wellferta. Uzbrojeni są w kuszę, miecz oraz tarcze. Każdy niesie również kołczan z 20 
bełtami. Razem z nimi idą 2 kapłanki Shallyi, które, jak twierdzą, usłyszały o zbliżającej się 
bitwie i stwierdziły, że mimo zaproszenia na przyjęcie ich powołanie nie pozwala im pozostać 
obojętne wobec cierpienia które ma nadejść. 

Drużyna graczy, powiększona o knechtów i kapłanki, powinna dotrzeć do Gerndorf jeszcze 
przed zapadnięciem zmroku. Na miejscu zobaczą, że przygotowania do obrony nie ustają ani 
na moment. Na głównym trakcie zgromadzono spory zapas drewna przy którym krzątają się 
ludzie. Woły ciągną na składowisko kolejne powalone pnie. Wszystkie prace nadzoruje Horst 
wrzeszczący i poganiający wszystkich wokoło. 

Na widok BG oraz ich nowych kompanów wybuchnie wrzawa. Ludzie zaczną krzyczeć 
„Chwała Sigmarowi! Jesteśmy uratowani!”, „Przybyła pomoc! Teraz zwierzoludzie nigdy nie 
spalą naszych domów!” , „Dzięki wam, bohaterowie, za sprowadzenie odsieczy!”. 

Horst podejdzie do graczy. Na jego zmartwionej twarzy będzie widać cień uśmiechu. 
„Dzi ękuje wam za dotrzymanie obietnicy. Nie wiem, co byśmy bez was zrobili. Lecz to nie 
wszystko, mamy czas do północy. Musimy przygotować wieś na przybycie zwierzoludzi. 
Proszę, przejmijcie dowodzenie. Kazałem zgromadzić tyle drewna, ile się da. Los wsi leży 
teraz w waszych rękach.” 

Mapę wsi można znaleźć na końcu przygody. Od graczy zależy, jakie działania podejmą, aby 
lepiej zabezpieczyć wieś przed atakiem. Stan ludności wynosi w ostatecznym rozrachunku: 
mieszkańcy wsi – 60 osób (35 mężczyzn i 25 kobiet), knechci Wellferta – 30 osób, 2 kapłanki 



Shallyi oraz BG. Uzbrojenie knechtów zostało opisane wyżej, wieśniacy maja do swojej 
dyspozycji 10 łuków i ok. 200 strzał. Ponadto każdy uzbrojony jest w siekierę, widły, może 
jakiś miecz czy młot. 15 mężczyzn służyło w wojsku podczas wojny z Chaosem. W wiosce 
znajduje się również 10 wołów, którymi przeciągane jest drewno z lasu do wsi. 

2 godziny przed północą, nad Gerndorf zaczną napływać burzowe chmury. Powietrze z 
ciężkiego i lepkiego, zamieni się w rześkie za sprawą padającego deszczu. Mrok nocy będą 
rozświetlać błyskawice. Około północy, w jednym z takich błysków, obrońcy dostrzegą 
pierwszych zwierzoludzi. Ich futra będą mokre deszczu, broń w ich łapach mokra od deszczu 
a ich wrzaski będą mieszać się z uderzeniami gromów. Już za chwile ważyć się będą losy 
Gerndorf. 

Przedziwne czary roztoczę w krąg… 

Jako, że WFRP nie jest systemem w którym płynnie i w sposób ułożony dałoby się 
przeprowadzić epizod związany z obroną wsi, zastosować można pewien wybieg nieco 
innego rodzaju, niż narracja w czasie rzeczywistym. 

Na początek należy poczynić pewne założenia (które, oczywiście, są do dyspozycji MG i 
które mogą zostać zmienione w sposób dowolny). Należą do nich: 

- każdy żołnierz Wellferta jest w stanie pokonać w zwarciu 1 zwierzoczłeka; strzelając z 
kuszy trafia raz na 2 oddane strzały 

- 2 chłopów / 3 chłopki / 1 chłop i 2 chłopki – zabijają w zwarciu 1 zwierzoczłeka; strzelając z 
łuku lub kuszy trafia raz na 3 oddane strzały 

- kapłanki Shallyi nie biorą bezpośredniego udziału w walkach, ale w razie potrzeby każda z 
nich jest w stanie zabić 1 zwierzoczłeka 

- ilość zwierzoludzi, których mogą pokonać BG zależy od ich stopnia zaawansowania i 
zostawiam to w gestii MG 

- zwierzoczłek ginie od 3 trafień z broni dystansowej 

- stado liczy 120 osobników 

- zwierzoludzie uciekają, gdy na polu walki zostanie ich 15 albo mniej 

- zwierzoludzie nie używają żadnej broni zasięgowej 

Jak łatwo policzyć, według powyższych założeń, wioska całkowicie nieufortyfikowana jest 
teraz w stanie odeprzeć napaść około 60 zwierzoludzi. Stado jest jednak zbyt liczne, w 
związku z czym osada na pewno zostałaby spalona a ludzie wymordowani. BG jednak, 
poprzez swoje decyzje dotyczące obrony, mogą zmniejszyć ilość zwierzoludzi, którzy wedrą 
się do centrum wsi. Poniżej przedstawiono przykładową tabelę pomysłów, jakie mogą mieć 
gracze podczas obrony, ile zwierzoludzi zginie dzięki takim rozwiązaniom oraz PD, jakie MG 
może przyznać za takie rozwiązanie (im trudniej wpaść na dany pomysł – tym więcej PD). 

 



L.p. Zastosowane warianty obronne Ilość zabitych 
zwierzoludzi* 

Dodatkowe 
PD 

1 Umieszczenie łuczników i kuszników na dachach domów 30 10 
2 Wykopanie wilczych dołów 15 10 

3 
Zastawienie zasadzki na zwierzoludzi na któreś z wolnych 
przestrzeni między domami 

15 15 

4 Wykorzystanie wołów jako przynęty - 15 

5 
Stworzenie barykad w wolnych przestrzeniach między 
domami 

20 10 

6 Skuteczny plan zastosowania taktyki „uderz i uciekaj” 20 20 

7 
Zastosowanie spichlerza i chaty Horsta jako dobrego 
punktu obronnego  

20 10 

8 
Rozkaz zabicia najpierw dowódców stada i największych 
ze zwierzoludzi 

- 15 

* liczby mogą się zmieniać w zależności od ilości ludzi, jakich BG wyślą do wykonywania 
poszczególnych zadań. 

Pomysłów na obronę może być o wiele więcej. MG powinien je rozpatrzeć i stwierdzić o ile, 
dzięki nim, zmniejszy się ostateczna liczebność stada oraz ile PD gracze powinni otrzymać. 
Gracze posiadający umiejętność nauka (strategia/taktyka) czy też wiedza (zwierzoludzie) 
powinni wykonać odpowiedni test. W zależności od stopnia powodzenia, MG może 
podpowiedzieć wykorzystanie któregoś z wariantów obronnych. Również gracze posiadający 
umiejętność dowodzenia powinni być dodatkowo nagrodzeni za wykorzystanie jej podczas 
bitwy. W ferworze walki gracze mogą również zechcieć osobiście zmierzyć się z którymś ze 
zwierzoludzi, być może nawet z dowódcą stada. Jest to jak najbardziej dopuszczalne, a nawet 
wskazane, by BG wykazali się osobistym męstwem i umiejętnościami bojowymi. Statystyki 
przykładowych sług Chaosu zamieszczono na końcu przygody. 

Wioska zostanie obroniona bez większych strat, jeżeli dzięki zastosowaniu rozwiązań 
obronnych, pogłowie stada zmniejszy się do 15 lub mniej osobników. W przypadku, gdy 
zwierzoludzi zostanie 16 – 60, osada również nie podda się najazdowi, lecz nie obędzie się to 
bez śmierci części jej mieszkańców. Jeżeli zaś do centrum Gerndorf wedrze się więcej, niż 60 
zwierzoludzi, sytuacja zmienia się nieco. Ludzie pozostawieni sami sobie nie będą w stanie 
obronić się przed wyznawcami Chaosu i jedynie szybka interwencja BG będzie w stanie 
powstrzymać porażkę. Możliwych scenariuszy jest masa i nie sposób ich wszystkich 
przewidzieć i rozpisać. Jednak szybko i sprawnie wydawane rozkazy o przegrupowaniu się, 
odwrocie na wcześniej upatrzone pozycje czy też osobiste męstwo bohaterów, mogą 
ostatecznie przechylić szalę bitwy na rzecz obrońców. 

Może się zdarzyć również, że BG za mało uwagi poświęcą ufortyfikowaniu wioski, przez co 
zwierzoludzi będzie więcej, niż obrońców. Jedyną nadzieją jest wtedy paniczna ucieczka. 
Wraz z bohaterami uciekał będzie Igor – strażnik, dzięki któremu gracze otrzymali wsparcie 
dla wioski. Będzie on nalegał, aby wracać do pałacu Wellferta i tam powiadomić o 
faktycznych rozmiarach stada. 



Niezależnie od ostatecznego wyniku starcia we wsi – BG dotrzymali obietnicy i przeszli 
pierwszą z prób Króla Olch. Następna z obietnic czeka na nich w pałacu Lorda Erkerbranda 
Wellferta, na przyjęciu z okazji jego 50. urodzin. 

Czy słyszysz, mój ojcze, ten głos w gęstwinie drzew? 

Okoliczności, w jakich gracze znajdą się na przyjęciu zależą od ich wcześniejszych wyborów. 
Jeżeli przyjęli propozycje pracy Ludwiga Bauera, ten przyjdzie do nich godzinę przed 
przyjęciem, podziękuje za wykonanie pracy, po czym pokaże miejsce, gdzie mogą się umyć 
oraz da nowa ubrania, w których mogą się stawić na przyjęciu. Poinformuje również, które 
miejsce za stołem powinni zająć. 

Jeśli BG udało się obronić wioskę przed zwierzoludźmi, będą musieli wypocząć, po czym, 
nazajutrz, wraz z ocalałymi żołnierzami wyruszą do pałacu zdać raport z sytuacji. Służba u 
podnóży wzgórza, na którym znajduje się siedziba Wellferta, będzie rozstępować się ze 
strachem przed ludźmi noszącymi kolczugi poplamione krwią, spod których wystają lśniące 
bielą świeże bandaże. Pochód zostanie zatrzymany dopiero przed wejściem do posiadłości. 
Strażnicy, gdy tylko usłyszą kim są BG, natychmiast poślą po Ludwiga. Ten, na widok 
bohaterów, zapyta tylko czy wracają z Gerndorf i czy udało im się powstrzymać najazd 
zwierzoludzi. Usłyszawszy twierdzącą odpowiedź, nie będzie czekał na dalsze wyjaśnienia 
lecz powie: „Wspaniałe wieści przynosicie! Czy wszyscy słyszeli? Oto powracają 
bohaterowie, którzy uchronili bezbronną wieś Gerndorf, przed najazdem zwierzoludzi! 
Chodźcie, wejdźcie do pałacu. Zaraz każę wam pokazać miejsce do umycia i przebrania się. 
Przyślę też medyka, jeśli to konieczne. Już niedługo zaczyna się uczta z okazji 50. urodzin 
Jego Lordowskiej Mości! Nie może się ona jednak odbyć bez obecności dzielnych bohaterów, 
obrońców Gerndorf! Rozkażę przygotować dla was osobny stół! Nie godzi się, aby 
bohaterowie jadali z byle kim!” Słowa i czyny Ludwiga będą ewidentnym odwracaniem kota 
ogonem. To on przecież odmówił pomocy najeżdżanej wiosce. Teraz jednak jego zachowanie 
będzie świadczyło o tym, że co było, minęło, najważniejsze, że wieś została ocalona a 
powracający bohaterowie powinni otrzymać za to sowitą nagrodę za swoje wysiłki. Pierwszą 
z nich będzie udział w wielkiej uczcie! 

Jeżeli jednak BG uciekną z płonącej wioski tylko w towarzystwie Igora, Ludwig przywita ich 
ze zmartwioną miną. „Przykro mi, że nie udało wam się zapobiec zagładzie Gerndorf. 
Poległych opłaczemy jutro. Dzisiaj jest czas zabawy i radości. Chodźcie, przyjaciele. 
Zmyjecie z siebie smutek porażki i przebierzecie się w nowe stroje. Na uczcie dobre jadło, 
napoje i tańce sprawią, że zapomnicie o tym co się stało. Chodźcie za mną.”  

To Król mnie wabi, to jego śpiew… 

W taki czy inny sposób BG znajdą się na uczcie. Przed wejściem herold zapowie ich jako 
bohaterów, którzy obronili Gerndorf przed plugawymi sługami Chaosu bądź też jako tych, 
którzy ze wszystkich sił starali się tego dokonać. Mogą być też przedstawieni jako wszystkim 
znani wybitni stratedzy, myśliwi czy też rzemieślnicy – mistrzowie w swoim fachu. 



Niezależnie od tego, MG powinien opisać sytuację, jaka dzieje się na sali. Dwie setki gości, 
głównie z wyższych sfer, lecz nie tylko. Kilkanaście stołów ustawionych na kształt podkowy, 
suto zastawionych jadłem i napitkiem. Inne stoły, dodatkowe, ustawione nieco z boku dla 
gości z niższych sfer. Gobeliny na ścianach i stoły przyozdobione herbem Wellferta – 
kroczącym czerwonym smokiem, zaś tłem jest zielony raut, co symbolizować ma odwagę i 
bogactwo rodu Wellfertów. Wydzielony jest również podest, na którym rozstawieni są 
muzykanci, oraz ogromny parkiet do tańczenia, pusty na razie. Wszystko oświetlone jest 
przez kilka ogromnych żyrandoli zastawionych świecami. Na sali panuje gwar, gdy goście 
witają się między sobą a herold co chwila przedstawia nowe osoby. 

W końcu nastąpi moment, gdy kapela na moment zamilknie a wraz z nią wszyscy goście. 
Zagrają trąby, a herold donośnym głosem obwieści: „Powitajmy dzisiejszego jubilata - Jego 
Lordowską Mość Erkerbranda Wellferta, pana na Earlschlossie i okolicznych ziemiach!” 
Lord okaże się otyłym, łysiejącym człowiekiem średniego wzrostu. Twarz będą mu 
pokrywały ślady po ospie, które ten maskował będzie bujną, rudą brodą. Ubrany będzie 
bogato i dostojnie, zgodnie z najnowszymi trendami mody. Szeroki uśmiech nie będzie go 
opuszczał do końca wieczoru a jego donośny śmiech co i rusz będzie rozbrzmiewał nad 
głowami biesiadników. 

Bal rozpocznie się na dobre po uroczystym toaście, przemówieniu Lorda, podczas którego 
będzie życzył wszystkim smacznego, oraz wspólnym odśpiewaniu Sto lat!. Zagra orkiestra, 
gwar głosów podniesie się po raz kolejny a po niedługim czasie na parkiecie pojawią się 
pierwsze pary. MG powinien dać poczuć graczom, że to czas zabawy, śpiewu i tańca. Dobra 
muzyka powinna nadać odpowiedniego klimatu tej części sesji. Jedynym mankamentem tutaj 
jest niemożność porozmawiania BG z Wellfertem z powodu zbyt dużego natłoku gości wokół 
niego. Wszyscy wszak chcą mu złożyć życzenia. Bohaterowie będą musieli poczekać na 
swoją kolej. Gdy już to nastąpi, Ludwig, stojący obok Lorda, przedstawi mu graczy. Jeżeli 
uratowali oni Gerndorf przed złupieniem, nie omieszka nazwać BG bohaterami. Udany rzut 
na spostrzegawczość pozwoli zauważyć zdziwienie Lorda faktem, że jego wieś padła ofiarą 
stada zwierzoludzi. Nie nawiąże jednak do tego faktu, podziękuje tylko za życzenia a Ludwig 
od razu zacznie przedstawiać kolejną osobę. Gdyby BG jednak nalegali na dłuższą rozmowę, 
majordomus odprawi ich twierdząc, że na to przyjdzie czas później. 

To wiatr, mój synku, to wiatru głos… 

Niedługo po tym, jak bohaterowie wrócą na swoje miejsca, przysiądzie się do nich pewien 
młody, niewysoki jegomość o bujnych, kruczoczarnych włosach. „Witajcie – powie – nie 
zostaliśmy sobie przedstawieni. Nazywam się Dirk Veit i pełnię funkcję kogoś w rodzaju 
zarządcy kilku wsi należących do Jego Lordowskiej Mości. Nie uwierzycie, ale kilka chwil 
temu dowiedziałem się, że osady Gerndorf oraz Winsen, będące pod moją jurysdykcją, zostały 
zaatakowane przez zwierzoludzi! Ponoć możecie opowiedzieć mi nieco więcej o tej sprawie. 
Chętnie posłucham.”. Dirk cierpliwie i bez zadawania pytań wysłucha wyjaśnień BG. Na 
wszelkie zarzuty pod swoim adresem, dotyczące braku należytego zainteresowania osadami, 
będzie odpowiadał, że miał inne rzeczy na głowie. Jak stwierdzi, „Mo żliwe, że jedną ze wsi 
czeka los gorszy, niż spalenie z rąk zwierzoludzi…”, nie powie jednak nic więcej. Po 



wysłuchaniu wszystkiego, co mają do powiedzenia gracze, zamyśli się przez dłuższą chwilę, 
po czym z stwierdzi: „Ludwig powinien wysłać do mnie posłańca, gdy tylko się dowiedział, 
co grozi Gerndorf. Zebrałbym wojsko i przybył tam przed północą. Nie zrobił tego jednak – 
doskonale wiem już dlaczego. Wszak nie stało się to pierwszy raz…”. Dirk rozejrzy się 
konspiracyjnie wokoło, po czym zacznie mówić szeptem: „Posłuchajcie. Źle się dzieje na 
dworze Lorda Wellferta. Teraz widzę to dokładnie. Spójrzcie dyskretnie w stronę Ludwiga”. 
Udany test spostrzegawczości pozwoli dostrzec, że majordomus przygląda się graczom w 
zamyśleniu. „Widzicie? Przygląda się nam. Nie spodziewał się mnie tutaj bo faktycznie 
miałem nie przybywać. Lecz do rzeczy. Mówiliście, że informacje o ataku zwierzoludzi 
przekazaliście Ludwigowi. On stwierdził, że poszedł po decyzję w tej sprawie do Lorda 
Wellferta. Kłamał. Wiem to, bo przed chwilą rozmawiałem z Lordem i ten nic nie wie o 
zwierzoludziach plączących się po jego włościach. Co najgorsze, Ludwig przysłuchiwał się 
naszej rozmowie. Wie teraz, że jego kłamstwo wyszło na jaw. Pierwsze z wielu kłamstw, które 
sieje, jak widzę, od dłuższego już czasu. Mamy problem, przyjaciele. Najchętniej 
rozwiązałbym go sam, lecz Bauer ma mnie na oku i potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Bez 
was plany Ludwiga wejdą w życie i jedynie bogowie wiedzą, co będzie następne po 
wyeliminowaniu rodu Wellfertów. Mam plan. Podzielę się nim z wami tylko wtedy, gdy 
obiecacie mi swoją pomoc.” 

Podobnie jak wcześniej Horst, teraz Dirk będzie nalegał na obietnicę. Jest ona wstępem do 
drugiej z prób Króla Olch. Jako motywator dla niezdecydowanych graczy, MG powinien 
przedstawić sceny, dobitnie świadczące o tym, że BG grozi niebezpieczeństwo. Dirk może 
wskazać na Ludwiga, który rozmawia akurat z jednym ze strażników wskazując na bohaterów 
i drapiąc się leniwie po krtani. Strażnik podczas rozmowy spogląda niezbyt konspiracyjnie to 
na BG, to na Ludwiga, chwytając przy tym za miecz. Fakt faktem, ważne jest, aby gracze 
złożyli obietnicę pomocy Dirkowi. Ten, pokrzepiony nieco, odpowie: „Dobrze, bardzo 
dobrze. Słuchajcie, zanim stąd uciekniemy, musimy zająć się majordomusem – Ludwigiem 
Bauerem. Jak widzę, dąży on do przejęcia władzy lordowskiej. Zaczyna od zmniejszenia 
popularności rodu Wellfertów wśród chłopstwa i innych rodów szlacheckich. Fakt, że nie 
powiedział nikomu o zagrożeniu Gerndorfu jest jednym z dowodów. Oczywistym jest, że 
chłopi przestaną szanować pana, który pozwala bezkarnie palić ich domostwa. To jednak nie 
wszystko. Wyobraźcie sobie, że dokładnie 2 dni temu do mego domu przybył chłop. Na wpół 
przytomny i oszalały ze strachu. Kojarzyłem go, był to sołtys Immelsheld – wsi będącej pod 
moją opieką, podobnie jak Gerndorf. Twierdził on, że jego osadę opanowali wyznawcy 
Chaosu! Ponoć przybyła tam banda mutantów, którzy wymordowali ludzi niechcących 
przyjąć ich wiary. Jedynie jemu udało się ujść z życiem. Przed mordem jednak udało mu się 
podsłuchać rozmowę 3 mutantów, którzy twierdzili, że są tutaj przez jakiś czas bezpieczni, bo 
majordomus Wellferta nie dopuści w pobliże wsi ani wojska, ani łowców czarownic. Mimo, iż 
nie chciało mi się wierzyć w takie brednie, sołtys zaklinał się i przysiągł na swoją duszę, że 
usłyszał nazwisko Ludwiga Bauera. To niezbity dowód obciążający winą tego skierwysyna! 
Nie pozwolę, aby ten wrzód wcielił w życie swoje chore plany. Przyjaciele, oto mój plan. 

Musimy zabić majordomusa. Dopiero wtedy będziemy mogli bezpiecznie opuścić rezydencję. 
Nie możemy jednak zlikwidować go tutaj. Wiem jednak jak sprawić, żeby udał się do innego 



pomieszczenia, na piętrze w zachodnim skrzydle. Jedna ze służek jest mi coś winna i to ona 
wyciągnie go w ustronne miejsce. Waszym zadaniem jest zgubienie strażników, którzy na 
pewno będą za wami podążać oraz zabicie Bauera. Ludwig powinien opuścić salę za około 
godzinę. W żadnym wypadku nie opuszczajcie pałacu, strażnicy nie będą wtedy mieli 
skrupułów przed zabiciem was! Jeśli wpadniecie na jakiś lepszy pomysł likwidacji Bauera – 
zróbcie to. Bez litości. Spotkamy się niedaleko waszego pokoju, jak tylko zabijecie 
majordomusa. Powodzenia!” 

Bohaterowie złożyli Dirkowi obietnicę. Sposób w jaki ją wypełnia zależy tylko od ich 
pomysłowości. Tak jak mówił ich nowy znajomy, każdego z BG śledzić będzie strażnik który 
ma za zadanie zabić gracza, gdy ten znajdzie się w miejscu pozbawionym świadków. Ponadto 
pałac otoczony jest przez ludzi na usługach Wellferta, uzbrojonych w kusze, którzy bez litości 
zastrzelą każdego uciekającego przez okno biorąc go za złodzieja. Strażnicy przy bramie 
również mają rozkaz nie wypuszczać BG z pałacu. Bauer, wedle obietnicy Dirka, znajdzie się 
w swoim pokoju, zaznaczonym na mapie, za godzinę i będzie tam przebywał około 15 minut. 
Wszelkie próby rozmowy z Lordem Wellfertem zakończą się fiaskiem – jego przyboczni nie 
dopuszczą BG do swego pracodawcy. Również wzniecenie rumoru na sali balowej i 
publiczne oskarżenie Bauera o planowanie na niekorzyść panującego rodu zakończą się 
niepowodzeniem, gdyż wtedy strażnicy bez skrupułów skrępują i wyprowadzą BG a nad 
tłumem będzie słychać głos majordomusa mówiący coś o zbyt dużej ilości alkoholu. 
Oczywiście nie stanie się to od razu i gracze będą w stanie uciec, tym bardziej, jeśli będzie to 
częścią ich planu. 

Gdy wejdziesz, chłopcze w ten głuchy las, ujrzysz me córki przy blasku gwiazd… 

Król Olch wymusił na BG złożenie obietnicy. Teraz zaś przedstawi im okazję, by tą obietnicę 
złamać. Propozycję niedotrzymania danego słowa złoży graczom pewna piękna hrabianka o 
kruczoczarnych włosach. Podejdzie do nich chwilę po tym, jak miejsce koło przy stole 
zostanie zwolnione przez Dirka. Uśmiechnie się promiennie do graczy po czym powie: 
„Dobry wieczór. Nazywam się Lisbeth Reiss. Wiele się słyszy o was. Ponoć broniliście 
Gerndorf przed zwierzoludźmi / wygłaszaliście piękne wykłady o astronomii / to wam 
zawdzięczam tą wyborną pieczeń z dzika (niepotrzebne skreślić). Miło was poznać osobiście. 
A skoro uprzejmości mamy już za sobą, przejdźmy do konkretów. Widziałam, jak 
rozmawialiście z Veitem. Dirk nie jest chyba zbyt przyjemnym rozmówcą, prawda? Wszędzie 
węszy spisek. Cóż on wam nagadał? Że Bauer celowo nasłał zwierzoludzi na Gerndorf? 
Bzdury. Pewnie chce też, żebyście zabili Ludwiga? Najlepiej tak, żeby wszyscy widzieli? Nie 
musicie odpowiadać, znam Dirka i wiem czego może chcieć. To i tak nieistotne, bo ja mam 
dla was lepszą propozycję. I na pewno lepiej płatną. 

Zrobimy tak, ja powiem co chciałabym abyście zrobili, wy zaś powiecie swoją cenę. Uczciwy 
układ? Dobrze. Krótko więc, chcę, abyście zabili Erkerbranda Wellferta. Dość rzec, że jest on 
jedynym, który hamuje swojego syna przed małżeństwem ze mną. Stary pierdziel rozumie, że 
jego syn jest głupi jak but i ślepo we mnie zapatrzony. Po małżeństwie to ja będę sprawowała 
faktyczną władzę na jego ziemiach. Oj, nie rozglądajcie się. Synalka nie ma, wyjechał na 



jakąś wyprawę rycerską. Tępić zielonoskórych albo coś. Wyjechali w 50 koni na bandę, która 
liczy może ze 30 osobników. Bohaterska wyprawa, phi. Tępaki. 

Ale wracając do interesów. Wy zabijacie Wellferta, ja wam daję co tylko zechcecie. 
Powiedzcie tylko, jaka jest wasza cena. Aha, gwoli ścisłości – Ludwiga Bauera potrzebuję 
żywego. Nie może spaść mu włos z głowy.” 

Co do nagrody – nie powinno być większych problemów. Złoto, broń czy zbroja nie robią na 
Lisbeth większego wrażenia. Podobnie, gdyby któryś z BG zażyczył sobie spędzenia z nią 
nocy. Dopiero, gdy gracze zechcą magiczny topór z wykutą mistrzowską runą Alaryka 
Szalonego, może pojawić się problem. Szlachcianka wtedy zaoferuje im topór najlepszej 
jakości, pozłacany i z drogimi kamieniami. Zamiast niebagatelnej sumy 10 000 zk, będzie się 
targować, aby cena nie przekroczyła 3 000 zk. I tak dalej, i tak dalej. 

Po ustaleniu ceny, BG będą chcieli zapewne znać więcej szczegółów. Lisbeth powie im tylko, 
że Wellfert zmęczy się ucztą i uda się przed jej zakończeniem do swoich komnat na piętrze. 
Wtedy będą mieli dobrą okazję, by go zabić. Gdy Lord zginie, jedyne co muszą zrobić to 
wrócić do niej, na salę. Ona zapewni im bezpieczną ucieczkę z pałacu, wcześniej oczywiście, 
płacąc ustaloną wcześniej nagrodę. 

Jeżeli BG podejmą się właśnie tego zadania, znów pozostaje im tylko własna pomysłowość. 
Nadal muszą zgubić śledzących ich strażników. Prawdopodobnie również dostać się do 
swego pokoju po sprzęt. Wellfert pożegna się ze współbiesiadnikami około 2 godzin po 
północy, po czym ruszy do swoich komnat w towarzystwie dwóch ochroniarzy i jednego 
pazia. Po dojściu na miejsce, strażnicy zostaną przy drzwiach wejściowych do sypialni, zaś 
paź wejdzie wraz z Lordem do jego komnat.  

Jeżeli spróbują, bohaterowie będą mieli jedną tylko okazję na chwilę rozmowy z Lordem. 
Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy BG uratują Gerndorf przed zagładą. Jakiekolwiek 
próby ostrzeżenia Erkerbranda przed Lisbeth i jej planami spełzną na niczym. Wellfert nie 
będzie wierzył w żadne teorie spiskowe ani w to, że są na sali ludzie czyhający na jego życie. 
Bystre oko dostrzeże, że może być to spowodowane zbyt duża dawką spożytego alkoholu. 

Wszystko zależy teraz od graczy. Muszą zadecydować, czy dotrzymają złożonej obietnicy, 
czy też pokuszą się na mały zamach stanu i postanowią zlikwidować Wellferta. Rozpisywanie 
scenariusza nie ma tutaj większego sensu, gdyż tylu, ile jest graczy, tyle różnych będzie 
pomysłów na wykonanie jednego, bądź drugiego zadania. Niżej spisane są tylko rzeczy o 
których MG powinien pamiętać podczas prowadzenia: 

- po wyjściu z sali balowej za BG będą podążać strażnicy – jeden na każdego gracza 

- pałac wydaje się wyludniony, jednak będzie się tam kręciło nieco służby i strażników 
pilnujących porządku. Ci jednak poproszą tylko graczy o przedstawienie się po czym bez 
problemu puszczą ich swoją drogą. Czasem również w którymś z zamkniętych pokojów 
można będzie dostrzec samotną parę zajętą sobą 



- wszystkie cenne rzeczy składowane są w jednej z komnat Wellferta. Gdyby jednak 
bohaterowie chcieli ukraść flakonik perfum, przybory do pisania czy niezbyt cenną książkę, 
nie powinno to stanowić większego problemu. Wystarczy jedynie upewnić się, że nikt nie 
patrzy 

- nie wszystkie pomieszczenia w pałacu są otwarte. Zamknięte na pewno będą drzwi do 
komnat Wellferta i pokoju Bauera. Oprócz tego większość prywatnych pomieszczeń gości lub 
kogoś z członków rodu będzie zamknięta na klucz. Przed niektórymi drzwiami będą nawet 
stali ochroniarze 

- czas jest bardzo ważny. MG powinien poprowadzić odpowiednie fragmenty przygody tak, 
aby gracze czuli upływ czasu i wiedzieli, że muszą działać szybko i zdecydowanie. 
Niedopuszczalne jest przykładowa sytuacja, gdy BG postanowili zabić majordomusa podczas 
jego drogi do pokoju a sami podczas akcji nie będą się spieszyli, zaczną chodzić po 
przypadkowych pokojach czy podrywać napotkane służki. W takim wypadku MG powinien 
stwierdzić, że niestety, ale Bauer dotarł do pokoju przed bohaterami. Takie prowadzenie daje 
dużo frajdy a gracze nie będą się skupiać na rozmowach niezwiązanych z grą, gdy może to 
prowadzić do niepowodzenia ich planu 

- po wykonaniu jednego z zadań, bohaterowie powinni wrócić do pracodawcy – Dirka lub 
Lisbeth. Ci, wykorzystując swoje wpływy i powołując się na Lorda, wyprowadzą BG 
bezpiecznie z pałacu. W przypadku Lisbeth – wcześniej idąc z BG do pokoju w którym 
czekają ich nagrody 

- podobnie jak w poprzednim przypadku – spełnienie obietnicy i zabicie Bauera ucieszy Króla 
Olch, zaś śmierć Wellferta sprawi, że gracze nie przejdą drugiej z prób. Zabicie obu również 
nie zadowoli Króla Olch. 

Czy widzisz, mój ojcze, tam tańczą wśród drzew… 

Trzecia i ostatnia próba czeka na bohaterów w Immelsheld – wiosce, która, jak twierdzi Dirk, 
została opanowana przez bandę mutantów. Graczy pokieruje tam osoba, która wyprowadziła 
ich z pałacu. Dirk powie: „Dzi ękuje wam jeszcze raz za pomoc. Nie wiem co bym bez was 
zrobił! Spróbuję się jakoś odwdzięczyć jak tylko sytuacja, związana ze śmiercią Bauera, się 
uspokoi. Póki co mam do was jeszcze jedną prośbę. Jeśli skierujecie się dalej traktem, 
znajdziecie Immelsheld – wieś opanowana przez mutantów o której wam mówiłem. Niedaleko 
powinien stacjonować oddział pod rozkazami Merkela Heintza. Proszę was, pomóżcie mu w 
miarę możliwości. Może razem z nim uda wam się odbić wieś z rąk mutantów? Dołączę do 
was jak tylko uporam się z całym bałaganem jaki tutaj wyniknie. Czekajcie tam na mnie, 
przywiozę ze sobą nagrodę dla was od Lorda Wellferta! Bywajcie, przyjaciele!” 

Zaś Lisbeth skieruje BG do osady następującymi słowami: „Cieszę się z owoców naszej 
współpracy. Dzięki wam, okoliczne ziemie będą niedługo moje! Lecz mam dla was jeszcze 
jedno zadanie. Immelsheld – mówi wam to coś? To wieś, którą, z powodu nieudolności Dirka 
Veita, została opanowana przez grupkę przeklętych przez bogów mutantów. Nie mogę 
tolerować takiego plugastwa na moich ziemiach! Jakby tego było mało, Merkel Heintz, 



przyboczny Dirka, od jakiegoś czasu stoi ze swoimi ludźmi pod Immelsheld o próbuje je 
odbić. Czuję, że przyda mu się ktoś taki jak wy. Pomóżcie mu, dobrze? W sprawie zapłaty 
dogadamy się, jak tylko mutanci zostaną wytrzebieni. Przyślę tam kogoś z nagrodą dla was. 
Bywajcie!” 

Gdy bohaterowie ruszą dalej głównym traktem, około 4 godzin drogi od pałacu, zobaczą, że 
ścieżka skręca nieco w lewo, zaś na zakręcie rozbity jest zbrojny obóz. Udany test 
spostrzegawczości pozwoli dostrzec krzątających się pomiędzy namiotami i ogniskami 
żołnierzy ubranych w barwy Wellfertów. Ewidentnie nie są to mutanci. Kiedy BG zbliżą się 
do obozu, zostaną zapytani przez strażnika kim są i czego szukaja. Jeśli powołają się na Dirka 
lub Lisbeth i poproszą o spotkanie z Merkelem, zostaną bez problemu wpuszczeni do namiotu 
Heintza. Ten, usłyszawszy kim są BG i kto ich przysłał ucieszy się i powie: „Chwała niech 
będzie Sigmarowi! To na pewno z jego pomocą przybywacie tutaj! W czas i w porę, 
podróżnicy! Cieszy mnie, że nie pozostaliście obojętni na straszny los Immelsheld. Co prawda 
czekamy właśnie na pana Ingwalda Adelhofa, łowcę czarownic, ale wy przychodzicie w 
momencie, w którym najbardziej jesteście potrzebni. Potrzebujemy pomocy kogoś z zewnątrz, 
właśnie was! Sprawa jest najwyższej, boskiej, wagi i musimy się spieszyć. Z chęcią poznam 
was ze szczegółami, jednak jedynie wtedy, gdy obiecacie mi swoją pomoc. Obiecujecie?” 

Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, Merkel będzie nieugięty w próbach 
wymuszenia obietnicy, gdyby gracze nie zgodzili się jej złożyć od razu. W razie potrzeby 
zapewni o dozgonnej wdzięczności pana tej wsi, która będzie się objawiała pod postacią 
złotych monet, czy też o sympatii zmierzającego w tę stronę łowcy czarownic. Gdy już dane 
mu zostanie słowo, rozpocznie swoją opowieść z nadzieją w głosie: „Niech będzie 
pochwalony Sigmar Młotodzierżca, który w tak straszną godzinę przysyła mi was! 
Posłuchajcie, podróżnicy. We wsi znajduje się świątynia Sigmara, największa we włościach 
Lorda Wellferta. W świątyni zaś, na ołtarzu, od dawien dawna ustawiona była figurka 
Pierwszego Imperatora zasiadającego na tronie. I co najważniejsze, figurka owa miała 
cudowną moc, zesłaną nam przez boga! Otóż raz do roku, 18 Sigmarzeit, w największe święto 
Sigmara, Imperator nachylał się ze swego tronu do ucha kapłana i mówił o jednym 
niebezpieczeństwie, jakie miało spaść na okoliczne ziemie. I to właśnie dzięki temu cudowi co 
roku byliśmy w stanie odeprzeć zmasowany atak zwierzoludzi czy orków, uchronić się przed 
zarazą lub też zabić nekromantę, który postanowił pod naszym nosem rozpocząć swoje 
plugawe praktyki. 

Widzicie teraz, że figurka ta jest bardzo ważna nie tylko dla mnie, ale również dla dobra 
całego społeczeństwa! Musimy ją czym prędzej odzyskać z rąk mutantów, zanim ich plugawa 
moc odbierze relikwii jej cudowne właściwości! Problemem jest fakt, że mam za mało ludzi, 
aby zdobyć, otoczoną wysoką palisadą, Immelsheld szturmem. Posiłki przybędą dopiero 
pojutrze, wraz z łowcą czarownic a my nie możemy czekać tak długo. Osady bronią 
nawróceni na wiarę Chaosu myśliwi oraz mutanty. Wiem, bo przeprowadziłem już jeden 
nieudany szturm. Tutaj jednak pojawiacie się wy oraz fakt, że ci plugawi chaośnicy nie wiedzą 
o waszym istnieniu! Oto mój plan: ja i moim ludzie zaatakujemy frontową bramę. Nie uda 
nam się przez nią przebić, lecz przejmiemy na siebie uwagę obrońców na tak długo, jak się 
da. Wy w tym czasie, zakradniecie się na tyły wsi, przejdziecie przez palisadę, niezauważeni 



wykradniecie figurkę po czym tą samą drogą wrócicie do nas. Wszystko wydaje się proste, 
lecz musicie uważać. Część mieszkańców może nie wziąć udziału w obronie, lecz nadal łazić 
między chatami. Nie możecie dać się złapać! Ponadto nie mam pojęcia, gdzie jest figurka. 
Podejrzewam, że ojciec Gilbrecht, świeć Morrze nad jego duszą, ukrył ją, gdy tylko mutanty 
weszły do osady. Podejrzewam, że posążek spoczywa gdzieś w świątyni, w chacie ojca 
Gilbrechta, lub domu wójta. Zaś miejsce, w którym wy przeskoczycie przez palisadę powinno 
się znajdować po drugiej stronie wsi, niż brama.” Tutaj Merkel naszkicuje graczom na piasku 
koło, mające symbolizować palisadę, bramę wejściową do osady, świątynię oraz położenie 
chat kapłana i wójta, po czym doda: „Przepraszam, że nie zaproponowałem wam nic do 
zjedzenia ani wypicia, ale bardzo mi zależy na odzyskaniu figurki. Wybaczcie też, że na was 
zrzucam całą odpowiedzialność za akcję dywersyjną. Wysłałbym kogoś z wami, ale potrzebuję 
tylu ludzi podczas szturmu, ile się da. Odpocznijcie teraz, każę zaraz wam podać coś do 
jedzenia i picia. Zaatakujemy około północy, by ciemność nocy ułatwiła wam zadanie. 
Wieczorem ustalę i powiem wam, ile będziecie mieli czasu na wykradzenie relikwii. Nie jest 
ona zbyt duża, nie większa, niż butelka gorzałki. Ah właśnie, byłbym zapomniał. Powiedzcie 
mi, jakiego sprzętu będziecie potrzebować a do wieczora postaram się wszystko załatwić. Wy 
odpoczywajcie, prześpijcie się.” 

Co do ekwipunku – w obozie na pewno znajdzie się lina zakończona kotwiczką bądź 
sznurowana drabinka do wspinaczki przez palisadę. Jeśli gracze chcieliby się zamaskować, 
również nie będzie problemów z czarnym skórzanym pancerzem czy czymś, czym mogliby 
posmarować twarze i dłonie. Mikstura lecznicza dla każdego z nich również będzie pod ręką, 
podobnie jak niewielka torba przewieszana przez plecy, w której mogliby umieścić 
znaleziony posążek Sigmara. W razie, gdyby BG zapomnieli o czymś niezbędnym do 
wykonania zadania, jak np. linie, MG powinien im to przypomnieć ustami Merkela.  

Obietnica została złożona. Gdy Heintz opuści bohaterów i zacznie nawoływać do swoich 
ludzi, Król Olch przyśle kogoś, kto zaproponuje graczom złamanie danego słowa. 

Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew?... 

Tą osobą okaże się Rufus – żołnierz, który przyniesie bohaterom strawę. Powie: „Smacznego. 
Z rozkazów Heintza wynika, że to wy jesteście tymi, którzy spróbują odzyskać figurkę 
Sigmara. Wspaniała inicjatywa! Cieszy się moje serce na myśl, że są ludzie, którzy stawiają 
na szali swoje życie i zdrowie w imię wyższych celów. Ja jednak przychodzę do was w celu 
nieco innym, niż tylko przyniesienie strawy. Widzicie, nazywam się Rufus i jestem posłańcem 
pana Ingwalda Adelhofa – łowcy czarownic, który zmierza w naszą stronę. Nie musicie się go 
bać, to nasz sojusznik. Wiedzie ze sobą zbrojnych, dzięki którym zrównamy tą więś z ziemią, a 
heretyków spotka słuszna kara za to, że ośmielili się zwrócić swe dusze ku Chaosowi. Jest 
tylko jeden szkopuł. Panu Adelhofowi bardzo zależy, aby to on odzyskał posążek Sigmara z 
rąk mutantów, niezależnie, czy zdążą go splugawić, czy nie. Wystarczy wam wiedzieć, że 
będzie do duży krok na drodze kariery pana Ingwalda, dlatego nie jest w porządku, jeżeli 
figurka zostanie odzyskana już teraz. Jednak sam atak na wioskę dziś w nocy i wasz w tym 
udział, również jest bardzo na rękę. Pan Adelhof planuje spalić całą osadę i wybić bez litości 
wszystkich mieszkańców. Przez niektórych takie zachowanie mogłoby być uznane za 



barbarzyńskie, dlatego waszym zadaniem w wiosce nie byłoby odzyskanie posążka, lecz 
znalezienie dowodów na to, że wszyscy stali się wyznawcami Chaosu. Podejrzewam, że gdzieś 
w światyni albo domu wójta, dowódca mutantów przechowuje księgę, z której odprawia swoje 
mroczne rytuały. Byłoby wspaniale, gdybyście ją znaleźli i przynieśli! W zamian za to, mogę 
was zapewnić o dozgonnej wdzięczności pana Ingwalda. Jestem pewien, że jeżeli 
przyniesiecie mi księgę, zamiast figurki, zostaniecie sowicie nagrodzeni.” 

Nagroda, jaką mieliby otrzymać BG za wypełnienie zadania zleconego przez Rufusa może 
być przeróżna, lecz zupełnie innego typu niż te, oferowane wcześniej przez Bauera albo 
Lisbeth. Wszak swoją wdzięczność ma wyrazić, niebawem wysoko postawiony dzięki 
spaleniu wsi pełnej heretyków, łowca czarownic. Być może ktoś z bliskich lub znajomych 
bohaterów znajduje się w więzieniu, lub też gracze starają się o członkostwo w jakieś 
organizacji. Przychylne słowo Ingwalda niechybnie sprawi, że BG zostaną przyjęci w szeregi 
rycerzy zakonnych, łowców czarownic czy nawet gildii złodziei lub skrytobójców. Oferta 
Rufusa powinna być atrakcyjna i dostosowana do konkretnej drużyny bohaterów. Jeżeli żadna 
z propozycji nie zainteresuje graczy, można zaoferować, tradycyjnie, złoto w dużej ilości.  

Po przedstawieniu oferty, Rufus doda tylko: „Ostateczna decyzja odnośnie tego, co 
przyniesiecie ze wsi należy do was. Mam nadzieję, że nie będzie to posążek Sigmara. Tak czy 
siak – powodzenia!” 

Do wieczora BG mają czas na odpoczynek. Jeżeli postanowią przejść się po obozie, zobaczą 
kilka wojskowych namiotów oraz ludzi nerwowo czekających na mającą nadejść bitwę. Na 
widok bohaterów, będą z aprobatą kiwać głową i pozdrawiać ich, jak również dziękować za 
to, że postanowili podjąć się zadania odzyskania figurki. O zachodzie słońca do BG przyjdzie 
Merkel niosąc sprzęt, którego sobie zażyczyli. Stwierdzi: „Proszę, to wszystko, co udało mi 
się załatwić. Musi wam wystarczyć. Co do samego ataku – nie dam rady szturmować bramy 
dłużej, niż 40 minut. To górna granica, prawdopodobnie już wcześniej będziemy zmuszeni do 
odwrotu. Nastawcie się, że nie zdołam odciągnąć obrońców na dłużej, niż pół godziny. To 
musi wam wystarczyć. Osada leży kawałek stąd w lesie, sugeruję, żebyście wyruszyli tam 
godzinę przed północą. W tym czasie zdążycie okrążyć wioskę i uniknąć wykrycia. Ukryjcie 
się między drzewami i czekajcie do północy na sygnał rogu. To będzie oznaczało, że 
rozpoczęliśmy szturm. Kolejny sygnał da wam znać, że my uciekamy i czas również na to, 
abyście i wy uciekli. Pamiętajcie - macie pół godziny. Później będziecie zdani tylko na 
siebie.” 

Heintz pokaże jeszcze bohaterom drogę, którą mogą obejść osadę. Gdy BG wyruszą godzinę 
przed północą, dotrą na tyły wioski po ok. 40 minutach. Po drodze nie spotka ich nic 
niebezpiecznego. Punktualnie o północy da się słyszeć zew rogu oraz krzyki żołnierzy 
szturmujących bramę. Rozpocznie się bitwa. 

O, synku mój, to księżyc tak lśni… 

Nie da się opisać wszystkich scenariuszy, jakie mogą rozegrać gracze. Dlatego też niżej 
przedstawiono najważniejsze założenie, którymi powinien kierować się MG prowadząc ten 
fragment przygody. 



- odzyskanie figurki Sigmara i odniesienie jej Merkelowi sprawi, że BG przejdą ostatnią 
próbę Króla Olch. Zdobycie zarówno figurki jak i księgi również zalicza próbę. Jeżeli zaś 
gracze wybiorą księgę a posążek zostawią we wsi - nie zadowoli to Króla Olch. 

- ważnym jest, aby tą część przygody prowadzić w sposób dynamiczny. Bohaterowie muszą 
czuć, że nie mają czasu. Jest to nawet lepiej widoczne, niż podczas epizodu w pałacu 
Wellferta. MG powinien wymagać od graczy szybkich deklaracji działań i podkreślać upływ 
czasu, gdy ci się zbyt długo zastanawiają. Sam też powinien udzielać szybkich odpowiedzi na 
pytania dotyczące otoczenia. Gdy nie pozwoli graczom na chwilę wytchnienia, przygoda 
zyska wiele na wartości. 

- cele poszukiwać BG, czyli figurka oraz księga, znajdują się w świątyni. Przywódca 
mutantów – Wiktor Reiss – właśnie odprawia nad nią rytuał, mający splugawić posążek. 
Towarzyszy mu 2 akolitów. 

- w północnej części wsi kręcić się będzie w sumie 5 osób, w tym 2 koło domu wójta. 
Pozostała trójka będzie siedziała w swoich domach – ranna w ostatnim szturmie. Jako 
urozmaicenie podchodów graczy, jeden z nich może dostrzec BG skradających się między 
chałupami. Wtedy spróbuje sprowadzić posiłki. Czy gracze dadzą radę go powstrzymać? 
Pogoń za mutantem kluczącym między domami które zna i próba zagłuszenia jego krzyków 
mogą być bardzo emocjonujące. 

- poza przypadkiem podanym wyżej, BG mogą zostać dostrzeżeni przez mutantów 
walczących przy bramie tylko, gdy miną świątynię i ruszą dalej w stronę południową. Jeżeli 
podejdą do głównych drzwi do świątyni, MG powinien wykonać 3 testy spostrzegawczości 
mutantów, jeżeli któryś będzie udany, dany chaośnik zainteresuje się graczami i zacznie 
podchodzić do drzwi, z każdym krokiem wzrasta również prawdopodobieństwo tego, że 
podniesie alarm. Im dalej na południe od świątyni, tym większą szansę mają mutanty na 
dostrzeżenie graczy (coraz więcej testów spostrzegawczości o coraz mniejszym stopniu 
trudności). Im bliżej bramy, tym częściej mutanty będą od razu podnosiły alarm, bez 
ostrzeżenia. 

- Dom wójta jest miejscem, do którego być może zajrzą bohaterowie. Teren wokół chaty 
patrolować będzie 2 ludzi – jeden z nich chodził będzie wzdłuż ściany północnej i 
wschodniej, drugi zaś stał będzie na ganku. Gdy jeden z nich zauważy BG (udany test 
spostrzegawczości), zaalarmuje najpierw drugiego ze strażników, później zaś zacznie biec 
czym prędzej do bramy – miejsca bitwy. Jeśli mu się uda wróci z posiłkami – 8 mutantami. 
Pochwycenie i próby przesłuchania mutantów jest możliwe, wiedzą oni jedynie, że ich 
przywódca jest teraz w świątyni. Nic nie wiedzą o księdze ani figurce. Drzwi wejściowe do 
domu zamknięte są od środka na skobel. Wyważenie ich potrzebuje udanego wymagającego 
testu krzepy (-10). Wykorzystanie narzędzi takich jak łom, obniża trudność testu o (+10). 
Możliwe jest również wyrąbanie sobie drogi przez drzwi przy użyciu broni konwencjonalnej 
– (Drzwi: Żyw: 12, Wt: 3) – stanie się tak w wypadku ich „zabicia”. Nie jest wymagany test 
Walki Wr ęcz, gracze rzucają tylko na obrażenia, zaś wyważanie potrwa tyle rund, ile rzutów 
wykonają gracze, chyba, że wartość cechy Atak  jest większy od 1, wtedy BG podczas rundy 
rzuca tyle razy na obrażenia, ile wynosi wartość Ataków. Możliwe jest również wejście przez 



okno, lecz okiennice są zamknięte. Ich zniszczenie wymaga udanego testu krzepy, lub też 
wyważenia bronią (Okno: Żyw: 8, Wt: 2). Wewnątrz chaty, w kolejnych pomieszczeniach 
znajduje się: 

Przedsionek – pusto, jedynie okno + dwoje drzwi. 

Spiżarnia – sporo jedzenia, kilka regałów, lekki nieład, jak gdyby ktoś tam buszował, ale po 
sobie nie posprzątał, część jedzenia nadgryzione, bądź też niedojedzone. 

Kuchnia – piec kaflowy w którym płonie palenisko, kilka garnków, 2 stoliki, sztućce. 

Sypialnia – duże łóżko, obecnie leży na nim naga martwa kobieta, całość ubrudzona krwią. 
Do tego resztki mebli, wszystko w drzazgach. 

Duży pokój – w środku jest straszliwie ciemno i okropnie cuchnie. Jedynym źródłem światła 
jest to, co niosą BG, bądź też światło księżyca wpadające przez okno lub drzwi (zależy, 
którędy weszli BG). Z krzesła za stołem podniesie się rosła postać ubrana w zbroję płytową, 
chwyci miecz leżący na stole, warknie coś niezrozumiale, po czym zaatakuje BG. Wojownik 
Chaosu nie będzie skłonny do jakichkolwiek negocjacji, jedynym rozwiązaniem jest walka 
lub ucieczka. W drugim przypadku, mutant będzie gonił BG tak długo, aż ich nie złapie lub 
się nie zmęczy (co nastąpi po 3k10 rundach). Próby przesłuchania mutanta spalą na panewce 
– nie umie on mówić, jedynie warczeć i charczeć. Oprócz wojownika w pokoju znajduje się 
duży stół, 8 krzeseł, kominek oraz kufer, którego strzegł chaośnik. Kufer przed otwarciem 
chroni kłódka (otwieranie zamków lub krzepa (-20) lub broń – Kłódka: Żyw:8, Wt: 3). 
Wewnątrz można zaś znaleźć zestaw amuletów przedstawiających symbole wszystkich 
bogów Chaosu, jak również kilka z ośmioramienną gwiazdą. Jest też pokrowiec, w którym 
była przechowywana była księga. Księgi ani figurki nie ma. BG są zmuszeni wznowić 
poszukiwania. 

- Dom kapłana z zewnątrz wyglądał podobnie, jak reszta chat. Teraz zaś różni się od nich 
nadzwyczaj z powodu zapadniętego dachu i nadpalonych ścian. Bohaterowie mogą 
spróbować szukać czegokolwiek wśród ruin, będzie to jednak od nich wymagać testów 
krzepy tym trudniejszych, im większe elementy będą próbowali odrzucić. Wśród ruin, wśród 
śmieci, będzie można znaleźć również coś cenniejszego: młot jednoręczny należący do 
kapłana, nadpaloną szatę oraz Księgę Sigmara pięknie oprawioną, lecz nieco nadpaloną. Poza 
tym nie ma tam nic więcej, co można znaleźć. 

- Świątynię i jej mapę przedstawiono poniżej. Tron, niegdyś wspaniały, obecnie pokryty jest 
rysunkami przedstawiającymi ośmioramienną gwiazdę oraz inne symbole Chaosu 
Niepodzielnego. Na szczycie tronu przybita gwoździem do oparcia znajduje się przybita łysa 
głowa z wyrytą na czole Gwiazdą Chaosu. Głowa należała do ojca Gilbrechta. Identycznie, 
jak z tronem, ma się sprawa z ołtarzem – zdarto z niego wszelkie insygnia młota czy komety 
o dwóch ogonach a zastąpiono je gwiazdami o ośmiu ramionach. Również wnętrzności 
kapłana posłużyły do ozdoby ołtarza. Oprócz tego wszystkie inne elementy, będące niegdyś 
częścią prezbiterium, takie jak ambona, czy miejsce dla kapłana, zostały zniszczone a ich 
szczątki leżą u stóp schodów. Z podwyższenia, na którym stoi ołtarz schodzi się po 4 



schodkach do miejsca przeznaczonego, pierwotnie, dla wiernych. Obecnie nie ma tam nikogo 
– wszyscy prócz akolitów ruszyli do bramy – można jedynie dostrzec resztki ozdób i fresków 
kiedyś zdobiących ściany, teraz zaś zniszczonych lub zamazanych. Drzwi główne są 
zamknięte, lecz nie broni ich żadna zasuwa – wystarczy popchnąć i bez problemu można 
wejść do środka, lub też wyjść ze świątyni. Drzwi od zakrystii są solidnie wykonane i 
zamknięte na zamek dobrej jakości. Jego otwarcie wymaga udanego wymagającego (-10) 
testu otwierania zamków. Próba wyważenia drzwi gołymi rękami obarczona jest 
wymagającym (-10) testem krzepy w przypadku otwierania od środka, zaś bardzo trudnym 
(-30) testem krzepy w przypadku prób włamania się od zewnątrz. Możliwe jest 
wykorzystanie narzędzi lub wyrąbanie drzwi. Dzieje się to na tej samej zasadzie, jak podana 
wyżej (opis domu wójta), za wyjątkiem statystyk samych drzwi (Dobre Drzwi: Żyw: 20, 
Wt: 5). W zakrystii znajdowały się kiedyś szafy z szatami liturgicznymi oraz kufer, w którym 
przechowywane były naczynia. Obecnie wszystko jest zniszczone i porozrzucane po całym 
pomieszczeniu. Drzwi z zakrystii do głównej części świątyni są szeroko otwarte. Okna w 
całej świątyni znajdują się zbyt wysoko, by przez nie bezpiecznie wejść. Odległość od ich 
dolnej krawędzi do poziomu posadzki wynosi ok. 3,5m. Jedynie ogromny witraż, zajmujący 
większą część tylnej ściany miejsca kultu i przedstawiający Sigmara Imperatora stojącego na 
stosie z trupów orków, stanowi drogę do wnętrza świątyni. Odległość od jego dolnej krawędzi 
do poziomu posadzki prezbiterium wynosi 10cm, zaś do poziomu podłoża – 1,2m. Próba 
przeskoczenia gracza przez witraż kończy się jego wybiciem, zaś spadające odłamki szkła 
zadają 1k10 obrażeń wszystkim w odległości 5m. 

Zachowanie przebywających w świątyni mutantów zależy od sposobu, w jaki BG dostaną się 
do środka. Siłowe wyważanie drzwi do zakrystii na pewno zwróci uwagę chaośników. Każdy 
z nich powinien wykonać test spostrzegawczości. Udany test jednego z nich sprawi, że 
akolici pobiegną do zakrystii wyciągając broń, kapłan zaś rozpocznie inkantować zaklęcie 
przyzwanie pomniejszego demona (Księga Zasad str. 168; wymagany poziom mocy: 12; 
czas rzucania: 2 akcje podwójne; czas trwania – 1k10 minut) po czym razem z nim pobiegną 
na miejsce starcia. Statystyki pomniejszego demona znaleźć można w Księdze Zasad na str. 
242, również może to być któryś z pomniejszych demonów konkretnego boga (krwiopuszcz, 
siewca zarazy, demonetka lub strachulec). To samo stanie się w wypadku, gdy BG 
postanowią wejść poprzez główne drzwi lub wybijając witraż. Wtedy jednak, mutanci nie 
muszą wykonywać testów spostrzegawczości lecz od razu dostrzegają graczy i zaczynają – 
akolici atakować, kapłan zaś czarować. Gdy mag przyzwie demona, zacznie używać 
kolejnych z zaklęć magii Chaosu (Księga Zasad str. 168 lub Księga Spaczenia str. 261). Po 
zabiciu mutantów, BG będą mogli zabrać to, czego szukają. Na ołtarzu leży otwarta księga 
której używał mag, zaś obok niej stoi – wysmarowana krwią – figurka Sigmara Imperatora. 
Jako, że księga jest tylko wytworem magii Króla Olch, nie powoduje ona negatywnych 
skutków na umysły bohaterów, jednak udany test wykrywania magii  pozwoli dostrzec, że 
tomiszcze jest ewidentnie magiczny. Jeżeli któryś z BG spróbuje ją odczytać, powinien 
wykonać trudny (-20) test Siły Woli. Jeżeli test nie powiedzie się – księga zamyka się przed 
graczem a ten, porażony, nie będzie chciał jej już więcej otworzyć. Udany test pozwoli na 
przeczytanie jednej lub 2 stron, na którym opisany będzie, dość pokracznie, rytuał ku czci 
Mrocznych Potęg gdzie głównym składnikiem będzie relikwia Sigmara. Dalsze czytanie nie 



będzie możliwe, gdyż księga się zatrzaśnie i nie otworzy się przed graczem. Tomiszcze jest 
wymysłem Króla Olch i nie działają na nie żadne ze słów w mrocznej mowie lub języku 
tajemnym (demonicznym, magicznym). 

W ramach podkręcenia nastroju, pod koniec walki z magiem i jego pomagierami, przez 
wybite w świątyni okna powinien dać się słyszeć głośny sygnał rogu oznaczającego odwrót 
oddziałów spod bramy. Uświadomi to bohaterom, że ich czas się kończy. Gdy BG zabiją 
mutantów, główne drzwi do świątyni otworzą się a w progu staną inni wyznawcy Chaosu, 
którzy rozpoczną gonitwę za bohaterami. MG powinien po raz kolejny wywrzeć ciśnienie na 
graczach, zmuszając ich do szybkiej ucieczki. Mutanci będą uzbrojeni m.in. w łuki i proce. 
Świszczące nad głowami strzały i kamienie a ponadto wojownicze krzyki wyznawców 
Chaosu powinny sprawić, że bohaterowie nie będą się zastanawiać nad niczym innym, niż 
tylko znalezienie najkrótszej drogi do liny, dzięki której przedostali się przez palisadę. Jeśliby 
jednak zbyt długo czekali, lub postanowili walczyć z przeważającą liczbą wroga, czeka ich 
nieco inny los, który został opisany niżej. 

- Pochwycenie przez mutantów – BG mogą zostać złapani przez wyznawców Chaosu w 
opisanej wyżej sytuacji lub gdy zostaną wykryci w jakiś inny sposób. Wtedy właśnie mutanty 
nie będą starały się zabić graczy, lecz spróbują wziąć ich żywcem poprzez ogłuszenie lub 
obniżenia żywotności graczy do odpowiedniego niskiego poziomu. Zabicie bohaterów będzie 
ostatecznością. Bohaterowie zostaną związani i przeniesieni do domu wójta. Tam kapłan, a w 
przypadku jego śmierci, któryś z mutantów, zacznie przepytywać BG co tutaj robią, czego 
szukają, na czyj rozkaz etc. Zastosują na początku zastraszanie a później tortury . Gdy któryś 
z bohaterów pęknie i powie, że przybyli po figurkę, zastraszający zaproponuje BG układ – 
dostaną fałszywy posążek, identyczny jak oryginał i niemożliwy do pomylenia i jednocześnie 
zostaną puszczeni wolno. Ich zadaniem jest tylko dostarczenie figurki człowiekowi, który 
zlecił jej odzyskanie. To wszystko. Jeżeli zaś wszyscy gracze wytrzymają tortury, oprawca 
sam zaproponuje im układ j.w. Naprawdę, będzie to kolejna z prób Króla Olch. Jeżeli BG 
stanowczo odmówią współpracy z mutantami – przejdą próbę, jeśli zaś zgodzą się na nowe 
warunki – obietnica nie zostanie uznana za spełnioną. 

- Czas półgodziny został dodany jako orientacyjny. Oczywistym jest, iż ze względu na fakt, 
że w świecie rzeczywistym opisanie mgnienia oka potrafi zająć kilka chwil, epizod w wiosce 
trwał będzie dłużej, niż 30 minut odmierzane na zegarze. Głos rogu zwiastujący odwrót 
Merkela i jego ludzi ma znaczenie bardziej klimatyczne, mające dać graczom do zrozumienia, 
że ich czas ucieka i muszą się spieszyć. Niemniej jednak MG nie powinien zbytnio odwlekać 
nadejścia sygnału, jeżeli BG zbytnio się guzdrzą. 

- Po zakończeniu bitwy, połowa obrońców wsi, czyli ok. 35 osób, wróci do świątyni na 
modły, zaś druga połowa, głównie kobiety, zostanie przy bramie opiekować się rannymi. 

- Trzecia próba Króla Olch kończy się gdy: BG zanoszą posążek Merkelowi, księgę 
Rufusowi, lub też zawierają albo odrzucają umowę dowódcy mutantów. Wtedy również 
przyjdzie czas na osąd i wydanie wyroku przez Króla Olch. 

 



Pójdź do mnie, mój chłopcze, w głęboki las 

Ach, strzeż się, bo wołam już ostatni raz… 

Po skończeniu ostatniej z prób, czas stanie w miejscu. Merkel przerwie w pół słowa swoje 
podziękowania, Rufus zapewnienia o wdzięczności łowcy czarownic, zaś mutanty 
zgromadzone wokół torturowanych graczy nagle przestaną się śmiać i zamilkną. Jeśli któryś z 
BG postanowi dotknąć rozmówcę okaże się, że skóra tego przypomina korę drzewa. Nim 
bohaterowie zdążą się całkowicie ogarnąć, w ich polu widzenia pojawią się dwie piękne elfki. 
Każda będzie nosiła długi warkocz srebrnych włosów, zaś ubrane będą w śnieżnobiałą suknię. 
Jedna z nich powie: „Chodźcie z nami. Król Olch was wzywa”, podczas gdy druga podejdzie 
do wszystkich BG leżących bez przytomności i napoi ich wodą z trzymanej miski. 
Bohaterowie natychmiast się ockną i będą mogli pójść za nieznajomymi. W przypadku, gdy 
któryś z graczy nie chciał podążać za elfkami, spomiędzy drzew wysunie się kilkunastu elfich 
gwardzistów dzierżący halabardy i ubranych w lśniące w blasku księżyca zbroje z godłem 
Ulthuanu. Wtedy elfki ponowią tylko swoje wezwanie, i ruszą przed siebie. Na pytania 
odnośnie Króla Olch odpowiedzą tylko, że zaraz wszystko się okaże. 

Po około 15 minutach gracze dotrą do niewielkiej polany u stóp pagórka. Z lewej strony 
widoczny będzie niewielki wodospad spod którego wypływać będzie wijąca się rzeczka. Tuż 
obok widoczne będzie wejście w głąb wzgórza, które przykrywać będzie zwisający z góry 
bluszcz. Elfki rozchylą tylko pnącza, po czym gestem zaproszą BG do środka. 

Jaskinia nie będzie zbyt wielka, co jednak przykuje uwagę bohaterów, to szereg elfich 
gwardzistów stojących w rzędzie po obu stronach BG. Szereg ciągnie się aż do 
podwyższenia, na którym stoi tron, ni to z drewna, ni to z kamienia. Na tronie zaś zasiada 
Król Olch. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Siedzi wyprostowany, spoglądający 
bystrym wzrokiem na graczy. Bosy, ubrany w długą szatę przyozdobioną tak, że przypomina 
nocne niebo, niemal identyczne jak te nad jego głową. Włosy w kolorze kory ma 
rozpuszczone i ułożone na ramionach. Wplecione w nie liście olchy i brzozy nadają mu 
dostojeństwa i powagi. Na jego skroniach spoczywa srebrna korona na środku której tkwi 
szmaragd ukształtowany na podobieństwo liścia olchy. Dopiero po chwili bohaterowie 
zauważą, że jego nogi i ręce przykute są do tronu, a gdy Król się do nich odezwie – nie 
porusza ustami, zaś jego głos odbijał się będzie echem po całej grocie. 

„Witajcie podróżnicy. Witajcie na moich ziemiach. Jestem Królem Olch a las wokół was jest 
moim królestwem. Kazałem was tu przyprowadzić, gdyż chciałbym wam coś pokazać.”  

W tym momencie, z lewej strony, spomiędzy rzędu gwardzistów wyjdzie Horst. Jeżeli gracze 
sprowadzili posiłki do jego wsi, ukłoni się i powie: „Dzi ękuje wam jeszcze raz, przyjaciele. 
Obiecaliście, że mi pomożecie i pomogliście. Dobry Królu! Należy się im nagroda!”. Jeśli zaś 
BG nie pomogli mu, skrzywi się na ich widok i powie: „Zapewniłem wam nocleg i strawę. 
Poprosiłem tylko o niewielką pomoc. Niegodni są Królu Olch, niegodni twej łaski!”. Po 
wypowiedzeniu swojej kwestii, zniknie między gwardzistami po prawej stronie. 



W tej samej chwili, z lewej strony wynurzy się Ludwig Bauer, nietknięty i schludnie ubrany, 
nawet, jeśli BG go zabili. W wypadku, gdy udało mu się nakłonić BG do złamania danej 
obietnicy, uśmiechnie się do nich szyderczo i stwierdzi: „Złamać dane słowo za kilka sztuk 
złota. I jak łatwo było ich przekonać, że obietnica dana chłopu nic nie znaczy! Królu – nie 
miej litości dla krzywoprzysięzców.”. Jeżeli jednak gracze nie dali się omotać jego 
obietnicom, wzdrygnie się z przestrachem na widok graczy i zwróci do Króla Olch: „Królu! 
Próbowałem, naprawdę próbowałem, lecz te kilka sztuk złota nie wystarczyło by ich 
przekonać. Zaiste – dana obietnica jest dla nich cenniejsza, niż błyszcząca moneta!”. Bauer, 
podobnie jak Horst, zniknie między gwardzistami po prawej stronie, zaś z prawej wyjdzie 
następna osoba – Dirk Veit. 

Zachowa się tak jak Horst, podziękuje graczom, jeśli mu pomogli, lub też przeklnie ich i 
nazwie krzywoprzysięzcami, jeśli zabili Wellferta, po czym zniknie po prawej stronie. 

Kolejną postacią jaka się pojawi będzie piękna Lisbeth, śmiejąca się z graczy którzy dali się 
skusić jej namowom i przepraszająca Króla Olch, jeżeli któregoś z nich nie udało jej się 
namówić. 

Po Lisbeth przyjdzie czas na Merkela – będzie dziękował graczom i wychwalał ich odwagę, 
jeśli przynieśli mu kielich lub nie poszli na układ z mutantami, albo będzie przeklinał głupotę 
i rządzę władzy, jeżeli wybrali księgę zamiast kielicha. 

Rufus będzie ostatnią postacią, jaka wyjdzie spomiędzy gwardzistów. Podobnie jak Ludwig i 
Lisbeth, wyśmieje chciwość graczy lub też podziwiać będzie ich poczucie obowiązku.  

Gdy Rufus zniknie między gwardzistami, odezwie się Król Olch. To, co powie, zależne 
będzie od tego, ile obietnic spełnili BG. W przypadku, gdy nie spełnią ani jednego danego 
słowa, bądź, gdy spełnią tylko jedną obietnicę Król powie: „Odejdźcie. Odejdźcie z moich 
ziem i nigdy tu nie wracajcie. Nie ma tutaj miejsca dla takich jak wy. Lecz nim odejdziecie, 
wiedzcie jedno. Kara za waszą chciwość was nie ominie. W godzinie, w której nie będziecie 
się spodziewać, w ciemnym lesie wśród olch i brzóz przyjdę i ukarzę was za to, że złamaliście 
dane słowo. Precz krzywoprzysięzcy!”. Jeżeli gracze spełnią dwie obietnice: „Cieszy się moje 
serce, gdy widzę tych, którzy potrafią dotrzymać dane słowo. Nie zawsze się to udaje, lecz 
widzę, że należy się wam nagroda.”. W wypadku dotrzymania wszystkich trzech obietnic: 
„Obiecaliście, że sprowadzicie posiłki do Gerndorf i zrobiliście to. Obiecaliście, że zabijecie 
tego, który knuje spisek przeciwko Wellfertom i zrobiliście to. Powiedzieliście, że nie 
pozwolicie, by figurka Sigmara pozostała w rękach mutantów i zrobiliście to. Cieszę się 
wielce widząc kogoś tak szlachetnego i nieskłonnego do rzucania słów na wiatr. Należy się 
wam nagroda!”. 

Karą, za niewypełnienie obietnicy będzie wyzerowanie wszystkich PO gracza i zastąpienie go 
chorobą psychiczna (lęk – Król Olch) . Groźba Króla Olch sprawiła, że od tej pory gracz 
będzie czuł lęk przed Królem i karą, którą mu obiecał. Widok pojedynczej olchy lub 
olchowego drewna będzie w nim budzić niepokój i dyskomfort. Prawdziwy problem zacznie 
się, gdy bohater zmuszony będzie do podróży przez olchowy las. Paraliżujący strach sprawi, 
że nie będzie w stanie się ruszyć i za nic w świecie nie będzie chciał znaleźć się w cieniu 



olch. Aby przezwyciężyć lęk i zagłębić się w las, będzie musiał wykonać udany test siły woli, 
lecz nadal będzie odczuwał dyskomfort. Zbyt długie przebywanie wśród olch spowoduje 
kolejny test siły woli, nieudany test spowoduje dodanie 1 Punktu Obłędu. Oprócz tego, 
wszystkie rzeczy, jakie uda się graczom zdobyć podczas przygody, zamienią się w drewno. 
Broń, zbroja, złoto – wszystko stanie się drewniane i nie będzie spełniać swojej pierwotnej 
funkcji. 

Jeżeli MG chce i ma pomysł, w jaki sposób może to wykorzystać w następnych przygodach, 
może nie karać BG chorobą psychiczną, lecz jedynie postraszyć obietnicą zemsty Króla Olch. 
Może, jeśli gracze potrafią odpowiednio odegrać strach, nie ma potrzeby narzucać im to 
poprzez chorobę? 

Nagrodą, jaką otrzymają gracze, będzie broń lub fragment zbroi. Najpierw Król Olch zapyta 
ich, co woleliby otrzymać, następnie zapyta dokładnie czy ma to być miecz, topór, tarcza czy 
coś innego, lub, w przypadku zbroi, czy ma osłaniać klatkę piersiową i głowę, ręce, czy nogi. 
Gdy BG udzielą odpowiedzi, Król zamknie oczy, zaś gracze zauważą, że na ręce w której 
trzymają broń (albo drugiej, jeśli chodzi o tarczę czy lewak) lub obu rękach, nogach albo 
klatce piersiowej (w przypadku wyboru zbroi) zaczyna pojawiać się zawiły tatuaż pełen 
motywów liści olch. Przez około minutę tatuaż pulsuje i wije się układając w nowe wzory. 
Gdy wydaje się, że już przestał się ruszać, na wierzchu dłoni (w przypadku broni i zbroi na 
rękach), w połowie łydki (w przypadku ochrony nóg) albo na splocie słonecznym (gdy 
chroniona ma być głowa i tułów) pojawia się coś w rodzaju ziarna, do którego lgną pnącza 
tatuażu. W miejscu nasiona, BG czują mrowienie, uczucie to jednak znika po chwili. Od teraz 
mogą w dowolnej chwili, w ramach akcji natychmiastowej, sprawić, że w dłoni pojawi im się 
wybrana broń, lub zbroja na wybranej lokacji. Efekt, jaki wywołuje przywołany ekwipunek, 
podobny jest do nagle i szybko rosnącej rośliny. Broń wygląda jakby została wykonana z 
olchowego drewna najlepszej jakości, lecz ostra jest niczym brzytwa. Traktowana jest jako 
broń magiczna najlepszej jakości (obc. 30, siła S, cechy dodatkowe: szybki + dodatkowa 
cecha oręża najlepszej jakości danego rodzaju (Zbrojownia Starego Świata str. 29)). Zbroja 
wygląda, również jak wykonana z drewna najlepszej jakości, przypomina pancerz płytowy i 
zakrywa całą lokację. Wartość pancerza wynosi 3, co nie kumuluje się z żadnym innym 
pancerzem, prócz zbroi skórzanej. Nie powoduje minusów przy rzucaniu czarów. Zarówno 
broń, jak i zbroja przybiera wygląd indywidualny dla konkretnego gracza – czyli sam gracz 
określa, jak wygląda jego nowa nagroda. Po rzuceniu na ziemię oręż traci swoje właściwości i 
w przeciągu 10 sekund rozpada się, jakby zjedzona przez korniki. Do tego czasu gracz nie 
może przyzwać nowej broni lub zbroi. Ponadto, jeżeli BG przeszli pomyślnie wszystkie 3 
próby Król Olch pozwoli im zatrzymać rzeczy, które znaleźli podczas tej przygody – nie 
zostaną zamienione w drewno. 

Nagrodzonych bohaterów Król Olch pożegna jeszcze słowami: „ Żegnajcie, podróżnicy. 
Obiecuję, że nie spotka was więcej już nic złego z rąk Króla Olcha. Teraz odejdźcie. 
Żegnajcie!”. 

 



Więc ojciec syna w ramionach swych skrył  
I konia ostrogą popędził co sił.  

Nie wiedział, że syn skonał mu już  
W tym głuchym lesie wśród olch i brzóz. 

W ramach zakończenia, chciałbym dodać, iż może wystąpić sytuacja, że nie cała drużyna 
będzie zgodna co do tego czy daną przysięgę należy wypełnić lub złamać. Możliwe jest, gdy 
np. 2 graczy spełni tylko jedną obietnicę, 1 zaś spełni wszystkie trzy dane słowa. W takim 
przypadku, sytuację każdego gracza rozpatrujemy osobno i dwóch z nich karzemy, jednego 
zaś nagradzamy. 

Cała przygoda inspirowana była wierszem Johanna Wolfganga Goethego pt. Król Olch w 
tłumaczeniu Wisławy Szymborskiej. Kolejne nazwy rozdziałów są fragmentami z tegoż 
wiersza.
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Zwierzoludzie zaatakują od strony spalonego Winsen. Wymiary pól kratek to 2 x 2 metry. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Plan pałacu został nieco przerobiony na potrzeby przygody, nic też nie stoi na przeszkodzie aby MG przerobił go wedle upodobania. Link do oryginalnego 
obrazu: http://images10.fotosik.pl/1598/74d3085e91c2aefa.jpg \ 
Tutaj zaś link do strony z obrazem: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=498225&page=15 
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W obu przypadkach wymiary kratki wynoszą 2 x 2 metry. 

 

 


