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Wstęp 

Trzeci moduł kampanii „Portal 

Stworzenia” przeznaczony jest dla postaci około 

piątego poziomu. Jest to moduł obowiązkowy, co 

oznacza, że musicie go pokonać, by kontynuować 

kampanię zgodnie z główną linią fabularną.  

Przygotuj się więc do odegrania roli 

prawdziwego Dungeon Mastera albowiem ta 

przygoda będzie się działa głównie pod ziemią, 

gdzie na drużynę będą czekały różne 

niebezpieczeństwa i pułapki. 

 Odświeżenie informacji... 

 W module pierwszym drużyna została 

przeniesiona wbrew swojej woli do innego świata. 

Po rozmowie z Najwyższym Kapłanem Maara, 

dowiedziała się o istnieniu Portalu Stworzenia, 

który jako jedyny może ich przenieść do ich 

ojczystego uniwersum. Później drużyna zwiedziła 

antyczną Wieżę Thiel’Tira, gdzie dowiedziała się 

o istnieniu tak zwanego pierwotnego miejsca 

spoczynku, w którym Portal Stworzenia oczekuje 

na swojego kolejnego użytkownika. Informacje o 

tym miejscu miały znajdować się w rękach 

Maaranitów z klasztoru na wzniesieniu Denel. 

Okazało się jednak, że klasztor ten od dawna nie 

istnieje, a na jego miejscu stoi Fort Evendorf, 

twierdza należąca do regularnej Armii Thiasus. 

 Po rozegraniu modułu drugiego (Krew i 

Złoto), drużyna zasłużyła na otrzymanie 

dokładniejszych informacji z rąk Generała 

Frekbara, będącego zarządcą fortu. Trzeci moduł 

otwiera rozmowa z wojskowym. 

 

 

Główny wątek: jeżeli rozegraliście moduł 

drugi, drużyna powinna wrócić do Fortu 

Evendorf, zdać raport Generałowi, poinformować 

go o sukcesie (porwanie Rhamaura Koffena) i 

zażądać odpowiedzi na wcześniejsze pytania. To, 

co usłyszą od Generała popchnie ich dalej, ale 

patrząc na wagę przysługi, którą wykonali dla 

Majordomusa Fernarda, odpowiedź Frekbara 

może zawieść nieco oczekiwania graczy. Drużyna 

pewnie liczy, że otrzyma wszystko na tacy, 

zostanie zaprowadzona do podziemi, albo 

Generał wyjmie z kieszeni tekę, w której będą 

informacje o Portalu Stworzenia. Niestety nic w 

życiu nie przychodzi łatwo… BG powinni się 

cieszyć, że nie zostaną zamknięci za szpiegostwo. 

Wątek alternatywny: jeżeli nie 

zdecydowaliście się rozgrywać modułu drugiego 

(bo nie lubicie miejskich intryg i wolicie 

przebywać w zatęchłych lochach), obowiązuje was 

następująca wersja wypadków: 

 BG przybyli wraz z karawaną (lub na 

piechotę) do Wolnej Marchii. 

 Skierują się do Fortu Evendorf, gdzie 

otrzymają pisemną zgodę od Sierżanta 

Egona na spotkanie z Generałem 

Frekbarem. 

 Podczas spotkania Frekbar nie 

wspomni nic o poleceniu, które 

otrzymał od Majordomusa i po prostu 

wysłucha BG. 

 Teraz odpowie na ich pytania… 
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I: Krótka lekcja historii 

Generał Frekbar może zdjąć z regału jakąś 

księgę (np. Historia Wolnej Marchii Seva’Kan) i 

przeczytać/pokazać paragraf dotyczący historii 

wzniesienia Denel. Może też sam zacząć snuć 

opowieść, okazując się w ten sposób pasjonatem 

historii. 

 
Historia wzniesienia Denel 

 
Według lokalnych podań, w antycznych czasach 
wzniesienie Denel było wykorzystywane przez 
fałszywych druidów, którzy podszywali się za 
kapłanów natury, a tak naprawdę składali ofiary 
z ludzi, by przypodobać się demonom. W zamian 
za przeprowadzanie krwawych rytuałów, czarty 
przekazywały swoim sługom wiedzę magiczną. 
 
Gdy kult natury został wyparty przez wiarę w 
Maara, a wraz z nim zostali też wyparci fałszywi 
druidzi, sprowadzili się tutaj Maaranici i 
wybudowali na wzniesieniu Denel wielki 
klasztor. 
 
W V wieku Przed Zjednoczeniem klasztor został 

zburzony przez Armię Rodu Selerith, albowiem 
przetrzymywano tutaj selerickiego Księcia 
Aemonda Aedyla (wbrew jego woli). Maaranici 
nigdy tu nie wrócili. Przenieśli się na północ 
Rivengarthu, gdzie wybudowali Klasztor 
Jedności. 
 
W roku 529 Wielki Diuk wykupił te ziemie za 
górę złota od Margrabiego Seva’Kan i za 
następną górę złota wybudował tutaj Fort 
Evendorf. 
 
 

 Generał nie wie, co się stało ze zbiorami 

Maaranitów. Gwałtowny koniec klasztoru 

sugeruje, że Maaranici nie zdążyli ich 

wynieść. W wojskowych archiwach nie 

znajdują się żadne odzyskane zapiski 

kapłanów. 

 Klasztor Maaranitów stał po południowej 

stronie wzniesienia - tam gdzie teraz 

znajdują się place treningowe i brama 

wjazdowa. Lochy Fortu Evendorf znajdują 

się pod częścią zamkową (na północy) i nie 

sięgają tak daleko. Nawet jeżeli stare 

klasztorne podpiwniczenia się zachowały, 

to nie ma do nich dojścia (nie ma 

połączenia nowych lochów ze starymi). 

To właśnie te odpowiedzi mogą rozjuszyć 

graczy, jeżeli uprzednio wykonali dla Generała 

Frekbara ryzykowną przysługę w Seva’Kan. BG 

muszą jednak baczyć na maniery, bo mają do 

czynienia z twardym człowiekiem, który 

przyzwyczajony jest do żelaznej dyscypliny i 

posłuszeństwa – to w końcu wojskowy, a oni 

przebywają gościnnie na jego terenie.   

Jest jednak jeszcze coś, o czym Frekbar 

dotychczas nie wspomniał: 

 Kilka miesięcy temu zgłosił się do mnie 

Maaranita o imieniu Hlevius. Przyszedł z 

listem polecającym od Wysokiego Kapłana 

Domicjana, zarządcy Tedry Lasu w Seva’Kan.  

 Domicjan poprosił mnie, bym pozwolił 

Hleviusowi poprowadzić wykopaliska na 

zachodnim zboczu. Hlevius mówił, że chce się 

wkopać w stare, klasztorne fundamenty. 

 Z szacunku do Domicjana, wydałem jego 

słudze pozwolenie. Szczerze mówiąc, zdążyłem 

już o tym zapomnieć… 

 Być może ten cały Hlevius dowiedział się 

czegoś nowego. Znajdziecie go na zachodnim 

zboczu, w jego chatce, albo kręcącego się po 

okolicy z kilofem w ręku. 

Jedyny słuszny trop prowadzi więc do 

wspomnianego Maaranity/archeologa Hleviusa, 

który prowadzi jakieś wykopaliska na zboczach 

wzniesienia Denel. BG powinni opuścić mury 

twierdzy i wyruszyć do chatki Hleviusa.  

Uwaga! Jeżeli gracze są ranni po starciach z 

modułu drugiego, Generał zaproponuje im 

wspaniałomyślnie darmowy pobyt w koszarach, 

pod opieką wojskowych medyków, aż do 

wyleczenia ran. To bardzo ważne, by drużyna 

była zdrowa, ponieważ każdy punkt życia przyda 

się podczas rozgrywania tego modułu. 

Wkroczenie rannych postaci do lokacji 

przedstawionych poniżej, może się okazać dla 

całej rozgrywki zabójcze – bardzo trudno będzie 

MG dać graczom drugą szansę, uzasadniając ją 

dodatkowo fabularnie. 
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II: Chatka Hleviusa 

Malutka klitka, stojąca na zachodnim zboczu, 

przypomina bardziej wychodek, niż miejsce 

zdatne do zamieszkania (nie posiada nawet okna). 

Z daleka gracze widzą, że przez szpary w deskach 

świeci się światło (preferowana pora rozgrywania 

tej sceny to wieczór/noc), więc Hlevius zapewne 

znajduje się wewnątrz. 

Gdy BG podejdą do chatki, światło 

niespodziewanie zgaśnie (zniknie). Chatka ma 

tylko jedno wyjście, więc niemożliwym jest, by 

Hlevius wyszedł z niej niezauważonym przez 

graczy. BG mogą głośno pukać do drzwi, licząc na 

to, że Hlevius się obudzi (zgasił światło, bo 

poszedł spać?) i im otworzy. Nic takiego się 

jednak nie wydarzy.  

Znając ludzką ciekawość, drużyna zapewne 

będzie chciała się dostać do chatki bez 

szczególnego pozwolenia. Jeżeli w drużynie jest 

łotrzyk, powinien otworzyć zamek bez większych 

problemów (ST10). Jeżeli drużyna okaże się być 

niesłychanie kulturalna i postanowi odejść od 

chaty, by spotkać się z Hleviusem w innych 

okolicznościach (np. rano), MG powinien ich 

poinformować, że ich pukanie w zdezelowane 

drzwi tak osłabiło zawiasy, że te odpadły od 

framugi i drzwi runęły do wewnątrz chatki z 

hukiem. To chyba zachęci ich by weszli do 

środka? 

Wewnątrz klitki znajduje się tylko wysłużone 

łóżko, stoliczek, taboret, krzesiwo, pochodnia, 

kilof, łopata i wytarty dywanik, który częściowo 

przykrywa drewniany właz w podłodze. Hlevius 

prawdopodobnie zszedł gdzieś do podziemi z 

pochodnią w ręku, dlatego w chatce nagle ‘zgasło’ 

światło. Gdy BG spróbują podnieść właz, ten 

drgnie nieznacznie, ale się nie otworzy. Jeżeli w 

drużynie jest łotrzyk, on pierwszy powinien 

wpaść na to, że klapa jest zablokowana od 

wewnątrz zasuwką na kłódkę. Cała konstrukcja 

wygląda jednak tak licho (jak cała chatka), że 

udany test siły (ST18) pozwoli wyrwać klapę 

razem z zawiasami. BG mogą też spróbować 

roztrzaskać klapę kilofem. Ważne jest, by MG 

zarówno przy szarpaniu, jak i niszczeniu klapy 

napomknął, że gdzieś pod stopami BG czują 

lekkie drgania, jakby tunel znajdujący się pod 

nimi nie znosił hałasów. 

Gdy BG pokonają właz i zejdą na dół 

(prawdopodobnie ze zdobyczną pochodnią w 

ręku), ujrzą owalny, bardzo prymitywny tunel, 

którego sklepienie i boki są podparte niechlujnie 

ułożonymi deskami (gdzieniegdzie ze sklepienia 

odrywają się grudki ziemi i piasku). Najwyraźniej 

jego twórca nie był zbytnio uzdolniony i nie znał 

się na górnictwie, ponieważ wszystko wygląda 

tak, jakby za chwilę miało się zawalić (‘trzyma się 

na słowo honoru’). Ciasny tunel ma jakieś 

dwanaście metrów długości. Kończy go wyłom w 

ścianie, będący wejściem do jakiejś starej komnaty. 

Gdy BG wejdą do komnaty, lichy tunel 

powinien się za nimi zawalić. Odetnie im to 

drogę na powierzchnię, zmusi do przejścia całej 

lokacji i zapobiegnie zrealizowaniu pomysłu w 

stylu: Zamiast wchodzić samemu w nieznane, 

zawołajmy tutaj żołnierzy! Gracze mogą wpaść na 

taki pomysł jeszcze przed wejściem do tunelu. 

Możesz z góry przyjąć, że mieszkańców twierdzy 

nie zainteresują rewelacje dotyczące wkopania się 

w stare fundamenty – w końcu Hlevius dostał na 

to pozwolenie od Generała Frekbara. 

III: Katakumby 

BG znajdują się pod starymi klasztornymi 

fundamentami, gdzieś pod południową częścią 

Fortu Evendorf. Teraz czeka ich mały tor 

przeszkód, zanim dotrą do maaranitańskich 

archiwów. 

 1. Wyjście z tunelu: Prowizoryczny tunel 

wykopany przez Hleviusa zapadł się tuż 

za drużyną. Wygląda na to, że BG będą 

musieli znaleźć inne wyjście z lochów. 

 2. Zasypane pomieszczenie: otwarcie drzwi 

związane jest z wysypaniem się gruzu na 

schody. Wszystkie osoby, które na nich 

stoją muszą wykonać rzut na refleks. W 

razie niepowodzenia (ST18), otrzymają 2k6 

obrażeń miażdżonych i będą musieli 

wygrzebać się z gruzów. Przy udanym 

rzucie, otrzymają połowę obrażeń i nie 

zostaną przysypani. 
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 3. Cela: W celi leży jakiś człowiek. Z bliska 

okazuje się, że to urodziwa kobieta, która 

jest nieprzytomna (patrz główny wątek). 

 4. Urwisko: część posadzki zapadła się. 

Przejście po wąskim pasie przy ścianie 

wymaga udanego rzutu na równowagę 

(ST14). Osobom, którym rzut się nie uda, 

ześlizgną się w dół urwiska (4 metry 

głębokości). 

 5. Wejście na górę: pierwsza, zapadnięta 

komnata jest zalana wodą, która wybija z 

ziemi. Druga komnata i schody na górę są 

zasypane gruzem. 

 6. Schron: Wygląda na to, że był to schron, 

w którym podczas oblężenia klasztoru 

ukryło się kilku Maaranitów. Niestety 

przez sklepienie schronu wpadł pocisk z 

katapulty. Odłamki i kawałki gruzu zabiły 

kapłanów. Przy jednym ze szkieletów leży 

podniszczony dziennik (tabela strona 7) 

 7. Podziemna kapliczka: Maaranici 

zapewne wybudowali tę kapliczkę „tak na 

wszelki wypadek”, by móc w spokoju 

oddawać cześć bóstwu neutralności, bez 

względu na to, co działo się na 

powierzchni. Kaplica została jednak 

zbezczeszczona, ołtarz jest splamiony 

krwią, a w kamiennej misie leży ludzkie 

serce (stosunkowo „świeże”). 

 8. Zapadnięta komnata: to pomieszczenie 

najwyraźniej zapadło się podczas 

oblężenia klasztoru wraz ze schodami 

prowadzącymi na górę. Rumowisko ma 

półtora metra głębokości i na jego dnie leży 

jakiś stary szkielet, ubrany w eleganckie 

szaty  (patrz tabela strona 7). 

 9. Zawalony korytarz: Pocisk z katapulty 

przebił się przez sklepienie i zawalił około 

5 metrów korytarza gruzem i ziemią. 

 10. Krwawy znak: Na posadzce 

wymalowano jakiś krwawy znak, który 

mieni się w podejrzany sposób (znaku nie 

da się zmazać). W narożnikach 

pomieszczenia znajdują się cztery misy 

wypełnione krwią. Wylanie którejkolwiek 

z mis, wiąże się z wyssaniem 1k8 pw 

przez znak każdej osobie znajdującej się w 

tym pomieszczeniu.  Wylanie wszystkich 

mis unieszkodliwi na stałe wszystkie 

‘posągi’ z pomieszczenia nr 11. BG mogą 

po prostu przejść przez to pomieszczenie, 

bez uszczerbku na zdrowiu. 

 11. Szachownica: Pomieszczenie wygląda 

tak, jakby zostało odrestaurowane. 

Czarnobiała posadzka świeci się, jak 

wypolerowana, a posągi wyglądają na 

nowe. Przy bliższym przyjrzeniu się 

(Zauważanie ST 20), okaże się, że to 

prawdziwi wojownicy, przemienieni w 

żywe trupy. By przejść przez to 

pomieszczenie nie budząc ich, należy 

stąpać wyłącznie po białych płytach. 

Dotknięcie którejś z czarnych płyt ożywi 

wszystkich wojowników (statystyki 

strona 11). 

 12. Kwatery: w odnowionych kwaterach 

stoi osiem nowych łóżek i kufrów z 

szatami ceremonialnymi, oraz duża 

skrzynia wypełniona dziwnymi ziołami, 

alkoholem i jedzeniem. W dalszej części 

stoi wielki stół zastawiony jadłem, przy 

którym ostatnią wieczerzę spożywa ośmiu 

kultystów (statystyki strona 11). 

 13. Archiwa Maaranitów: na siedmiu 

regałach stoją opasłe księgi i grube teki, 

wypełnione pergaminem, który kruszy się 

w rękach. Większość starodruków, które 

się tu zachowały, to zwykłe teksty 

liturgiczne, dotyczące codziennych 

obrządków, pieśni pochwalnych, 

przypowieści itp. Wygląda też na to, że 

ktoś niedawno przeszukiwał regały  

 14. Tunel: Wyłom w ścianie pomieszczenia 

z archiwami wygląda na świeży. Tak samo 

tunel, który wiedzie w głąb wzniesienia.  
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15. Podziemna rzeka 

16. Starożytna świątynia 

17. Ołtarz 

 

 15. Podziemna rzeka: przejście przez 

rwący podziemny potok nie powinno 

stanowić problemu dla graczy. Wystarczy 

pokonać test na równowagę (ST10). Każdy, 

kto się wywróci, zostanie wciągnięty do 

wąskiego załomu (1k4 miażdżone) i sam 

się z niego nie wydostanie (potrzebna 

pomoc drużyny). 

 16. Starożytna świątynia: To wielkie 

pomieszczenie z pewnością nie było 

częścią klasztornych podziemi. Cztery 

ogromne paleniska oświetlają osiem 

kamiennych postumentów, na których 

spoczywają stare mumie. Środek posadzki 

jest rozkopany. Na dnie niecki spoczywa 

ogromna rogata czaszka i skamieniałe 

kości.  

 17. Ołtarz: Na schodach wiodących do 

ołtarza stoi postać ubrana w 

pomarańczowe szaty (Hlevius). 

Naprzeciw ołtarza unosi się niewyraźne 

widmo, które próbuje przybrać jakiś 

konkretny kształt. 

Główny wątek: Klucz do celi (punkt „3” na 

mapie) wisi na haczyku jakieś trzy metry od krat, 

poza zasięgiem uwięzionej wewnątrz kobiety. 

Jeżeli gracze wejdą do celi i pomogą więźniarce 

(Leczenie ST14) kobieta przebudzi się na chwilę i z 

wielkim trudem odezwie się do graczy. 

Przedstawi się jako Avea, archeolog z Seva’Kan:  

 Hlevius to wielki oszust. Przekonał mnie i 

Wysokiego Kapłana Domicjana, że jest 

archeologiem. Otrzymał od Domicjana list 

polecający i dzięki niemu uzyskał pozwolenie 

Generała Frekbara na przeprowadzenie 

wykopalisk pod twierdzą. Później okłamał 

Domicjana, że Frekbar nie wyraził zgody. 

 Teraz Frekbar uważa, że ma do czynienia z 

wysłannikiem Domicjana, a ten z kolei żyje w 
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przekonaniu, że Hleviusowi nie udało się 

zdobyć pozwolenia. 

 Pomogłam mu przebić się przez fundamenty we 

właściwym miejscu. Gdy nam się udało, 

Hlevius mnie ogłuszył i uwięził tutaj. 

‘Odwiedził’ mnie kilka razy i… [głos grzęźnie 

jej w gardle] 

 Widziałam, jak ten szarlatan wprowadza tu 

innych ludzi. Część z nich weszła tu z własnej 

woli, część została przyprowadzona siłą... 

Przeznaczeniem Avei jest przekazać te 

informacje BG i umrzeć z wycieńczenia. 

Biedaczka miała na głowie głębokie rozcięcie, 

którego oprawca nie raczył opatrzyć. Wygląda też 

na to, że Hlevius upuszczał Avei krew. Śmierć 

urodziwej kobiety powinna zadziałać motywująco 

na graczy. Od teraz będą chcieli zemścić się na 

bezdusznym oszuście. Jeżeli w drużynie jest dr 

House, lub kapłan z działającymi modlitwami 

leczniczymi, MG może oczywiście dostosować się 

do talentu graczy i pozwolić Avei przeżyć. Koniec 

końców - ratowanie pięknych niewiast też działa 

motywująco. 

Kolejny wątek w podróży po starych lochach 

to zapiski kapłana (punkt „6” na mapie) i bogato 

odziany szkielet Księcia Aemonda Aedyla (punkt 

„8”). BG powinni potraktować treść zapisków jako 

ciekawostkę. Okazuje się bowiem, że selericki 

Książę był więziony w klasztorze, ponieważ 

opętał go demon, a tutejsi Maaranici przez długi 

czas próbowali przepędzić złego ducha. Ich 

nieudolność (w przepędzeniach specjalizują się 

Egzorcyści Palącego Znaku) ściągnęła na klasztor 

nieszczęście. Do selerickich generałów dotarła 

wiadomość, że Książę rodziny Aedyl jest więziony 

przez kapłanów wbrew swojej woli (a właściwie 

to wbrew woli demona) i na ich pochopnie 

wydany rozkaz, przeprowadzono oblężenie 

klasztoru. W wyniku ostrzału z katapult, pociski 

Selerithów najpierw trafiły w celę, w której 

przeprowadzano rytuał na Księciu, a później 

zabiły kapłanów,  którzy ukryli się w schronie. 

Zaiste, niefortunna historia... 

 

 

 

 
Dziennik Maaranity 

 
Już drugi tydzień odprawiamy egzorcyzmy nad 
Księciem Aedmondem Aedylem. Przyprowadził go do 
nas wędrowny mnich, który twierdził, że Aemonda 
opętał silny demon, być może nawet któryś z 
Demonicznych Tytanów. Nasze starania, by wypędzić 
ducha niestety nie przynoszą skutków. Zaczynam 
podejrzewać, że mroczna przeszłość wzniesienia Denel, 
jego aura utrudnia nam zadanie… 
 
Brat Gedryk twierdzi, że Armia Selerith zamierza 
zaatakować klasztor! Wysłaliśmy do nich gońca, ale 
selericcy kusznicy zastrzelili go zanim przekazał im 
wiadomość. Musimy czym prędzej dokończyć rytuał 
wypędzenia złego ducha i oddać im zdrowego Księcia, 
inaczej żołnierze rozpoczną oblężenie klasztoru! 
 
Rozpoczęło się oblężenie. Zbłąkany pocisk trafił w celę, 
w której egzorcyzmowaliśmy Aemonda. Książę zmarł 
na miejscu. Wraz z kilkoma braćmi zdążyliśmy uciec z 
pomieszczenia, zanim to uległo zawaleniu. Ukryliśmy 
się w starym schronie, gdzie będziemy czekać, aż 
Selerici zakończą ostrzał z katapult. Oby Maar 
zachował nas w swojej opiece… 
 

 

Po pokonaniu lokacji 10 i 11, gracze trafią do 

odnowionych kwater (punkt „12), w których 

ośmiu kultystów spożywa kolację. Są to 

podwładni Hleviusa, mniej lub bardziej 

wtajemniczeni w szczegóły szalonego planu 

szarlatana. Dotychczas porywali mieszkańców 

okolicznych gospodarstw i składali z nich krwawe 

ofiary. Zajmowali się też oczyszczaniem katakumb 

i odnawianiem pomieszczeń. Tego wieczoru mieli 

nareszcie uczestniczyć w bardziej doniosłym 

wydarzeniu.  

Gdy BG wkroczą do kwater, kultyści nie 

powitają ich przyjaźnie. Wyciągną sztylety i 

zaatakują intruzów. Kultyści to początkujący 

adepci, nie znający się na walce, ani na magii. BG 

powinni sobie z nimi poradzić bez większego 

trudu. Jeżeli przy życiu pozostanie jakiś ranny 

kultysta, przed śmiercią może wyjawić, że Hlevius 

uczyni tej nocy „coś wspaniałego” i będzie się 

skarżyć, że BG niepotrzebnie przeszkodzili im w 

udzieleniu pomocy mistrzowi. W kufrach przy 

łóżkach znajdują się nieużywane szaty 

ceremonialne, które gracze mogą na siebie ubrać 

dla zmyłki. Gdy Hlevius zobaczy ich z kapturami 



9 | S t r o n a  
  

na głowach, może ich wziąć za swoich 

współpracowników. 

Kolejny przystanek czeka drużynę w starych 

archiwach (punkt nr „13”). BG pewnie dostaną 

szału, że nie ma tam nic ciekawego odnośnie 

Portalu Stworzenia. Gracze powinni jednak 

zauważyć, że na podłodze leży kilka starodruków, 

które najwyraźniej zostały zrzucone z regałów, 

przez kogoś, kto w bardzo niechlujny sposób 

przeszukiwał archiwa. Z racji, że wyjście z lochów 

jest zawalone, a w labiryncie przy życiu pozostał 

groźny szarlatan, drużyna powinna iść dalej, 

wejść do tunelu (punkt „14”), przeprawić się 

przez podziemną rzeczkę (punkt „15”) i dojść do 

starożytnej kondygnacji, która zapewne nie była 

znana Maaranitom. 

Antyczne zło… 

W starożytnej kaplicy (punkt „16”) płoną 

dziesiątki pochodni i cztery wielkie paleniska. 

Środek posadzki jest rozkopany, luźne kafle leżą 

porozrzucane dookoła dołu. Wewnątrz pyłowej 

niecki spoczywa wielka, demoniczna czaszka. Po 

obu stronach komnaty znajdują się postumenty, 

na których leżą zmumifikowane ciała. Na 

szczycie schodów stoi Hlevius. Ubrany w 

pomarańczowe szaty, pręży się naprzeciw starego 

ołtarza i próbuje wezwać swojego pana, krzycząc: 

Raythar’Aranth’Rathar! 

Za ołtarzem unosi się niebieska mgiełka, 

która kondensuje się i przybiera kształt rogatego 

biesa. Jeżeli gracze wkroczą do świątyni w 

przebraniu, Hlevius zerknie na nich przez ramię i 

pochwali domniemanych kultystów, że odważyli 

się wreszcie wejść do kaplicy. Podstęp zostanie 

jednak szybko odkryty przez istotę, którą 

Hleviusowi udało się w międzyczasie przyzwać. 

 Ułomny człeku, to nie moi słudzy stoją za tobą! 

[odzywa się przerażający głos] 

Gdy BG zostaną zdemaskowani (lub gdy po 

prostu wejdą do kaplicy bez przebrania) Hlevius 

przy pomocy czarnej magii ożywi osiem mumii 

(statystyki strona 11), które nadspodziewanie 

żwawo rzucą się na intruzów. Widząc, że jego 

kapłan jest w opałach, demon otoczy Hleviusa 

polem energii. Z tej ochronnej bańki kultysta 

będzie kierował mumiami, niczym wprawny 

lalkarz. Gdy wszystkie mumie polegną w starciu z 

BG, demon uratuje swojego kapłana i przeniesie 

go ze świątyni w bezpieczne miejsce. Mgiełka 

przy ołtarzu nie zniknie, ale sylwetka demona się 

rozmyje. Na ołtarzu BG znajdą cztery przedmioty:  

 Akapit wyrwany z jakiejś księgi, z listą 

imion silnych demonów: „Demoniczny 

Tytan Festus i jego sługa, Generał Legionów 

Raythar; Demoniczny Tytan Nulaban i jego 

sługa, Generał Legionów Azallur; 

Demoniczny Tytan Gergath i jego sługa, 

Generał Legionów Kegelor; Demoniczny 

Tytan Deneurus i jego sługa, Generał 

Legionów Omnitus.” 

 Dziennik Hleviusa 

 Okładka starodruku pt. „Portal 

Stworzenia”, wewnątrz której znajduje się 

trochę luźnych stron (z informacjami, które 

gracze już znają). Brakuje reszty stron. 

 
Dziennik Hleviusa 

 
Udało mi się wypełnić pierwsze polecenie mojego 
Pana. Odnalazłem antyczną kaplicę wybudowaną 
przez dawny kult demoniczny. Przywoływanie tutaj 
demonów jest dziecinnie proste. Wystarczyło 
wycisnąć trochę krwi z ludzkiego serca na ołtarz, 
by przyzywany z imienia czart objawił się w 
eterycznej postaci. 
 
Mój Pan przysłał mi na pomoc kilku sługusów, którzy 
nie znają jego pełnego imienia. Pomogą mi w 
oczyszczeniu katakumb i przeprowadzeniu wszelkich 
rytuałów. Mój Pan przewidział dla mnie szereg 
nowych zadań. Raythar chce, bym wzmocnił go 
energią jednego z pierwszych Demonicznych Tytanów. 
Szczątki tego antycznego czarta ponoć znajdują się 
pod posadzką świątyni. 
 
Udało mi się odkopać diabelski szkielet! Dziś w nocy 
odprawię rytuał. Muszę spalić te kości w czterech 
paleniskach, wzywając przy tym godności mego Pana. 
Wystarczy niepełna forma imienia – sługusy będą 
mogły wziąć udział w ceremonii. 
 
Muszę jeszcze zastanowić się, jak spełnić drugą 
zachciankę mego Pana. Raythar chce odwiedzić Stary 
Kontynent w cielesnej postaci. Wydaje mi się, że tylko 
Portal Stworzenia może mu w tym pomóc. Muszę 
znaleźć miejsce jego pierwotnego spoczynku.  
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Po ucieczce Hleviusa wiele zależy od decyzji 

graczy. Z wydartej strony wynika, że demon, 

którego przywołał Hlevius jest jednym z 

najsilniejszych diabłów w Trzech Piekłach 

Zanzeina. Raythar to wysoko postawiony czart, o 

randze Generała Legionów, będący sługą 

Demonicznego Tytana Festusa. Ciekawe, czy 

Festusowi spodobałoby się to, co Raythar 

zamierzał zrobić… 

Uwaga! Gdyby BG przypadkiem polegli w 

starciu z mumiami, MG może dać im drugą 

szansę. Powiedzmy, że po pokonaniu intruzów 

Raythar przeniósł gdzieś Hleviusa, powierzając 

mu nowe zadanie. BG uleczy Demoniczny Tytan 

Festus, który dowiedział się o zamiarach swojego 

podwładnego i pragnie pokrzyżować mu plany. 

Będzie mu zależało na tym, by BG odnaleźli Portal 

Stworzenia przed Hleviusem (rytuał wzmocnienia 

Raythara odbył się, gdy BG byli nieprzytomni – 

demoniczne kości zostały spalone). 

Rozmowa z diabłem... 

Gracze są uwięzieni w lochach pod Fortem 

Evendorf. Cenna wiedza o Portalu Stworzenia 

prawdopodobnie została ukradziona przez 

Hleviusa, który również zainteresował się 

lokalizacją pierwotnego miejsca spoczynku 

portalu. Logicznym wydaje się, że BG zdecydują 

się na przyzwanie demona, nawet jeżeli ich 

drużyna składa się z prostolinijnych postaci, które 

normalnie nie zadają się z ciemnymi mocami. 

Przyzwanie czarta wymaga wycięcia serca z 

piersi któregoś z martwych kultystów, ew. 

przyniesieniem serca ze zbezczeszczonej kaplicy 

(punkt „7”) i spryskania ołtarza krwią. Teraz 

należy tylko wypowiedzieć imię przywoływanego 

biesa. Z punktu widzenia fabuły, najlepszym 

wyborem zdaje się być Demoniczny Tytan Festus, 

zwierzchnik Raythara (sam Raythar nie odpowie 

na ich wezwanie). W tym przypadku wystarczy, 

że BG opowiedzą Festusowi o zamiarach 

Raythara, co wyprowadzi Tytana z równowagi. 

Jego sługa chce się po pierwsze wzmocnić, po 

drugie chce się przedostać do świata ludzi za 

pomocą Portalu Stworzenia. Jakiegokolwiek 

demona by nie przywołano i tak zechce, by BG 

złożyli mu w ofierze demoniczne szczątki 

znajdujące się w świątyni. Z takiego daru nie 

zrezygnuje żaden czart. Gracze będą musieli 

wrzucić kości do palenisk i wypowiedzieć imię 

obdarowywanego diabła. 

W zamian za ten dar, przywołany demon 

odpowie na jedno pytanie i wykona jedną 

przysługę (w granicach rozsądku). Tu oczywiście 

gracze mogą zaskoczyć MG kreatywnością. 

Zgodnie z założeniem kampanii, gracze powinni 

skoncentrować się na odnalezieniu Portalu 

Stworzenia. Mogą więc zadać pytanie, gdzie 

znajduje się pierwotne miejsce spoczynku, mogą 

też poprosić demona, by wydostał ich z katakumb. 

Mogą też poprosić go, by od razu przeniósł ich 

pod Portal Stworzenia. A oto możliwości samego 

czarta: 

 Zna aktualną lokalizację Portalu:                          

Portal Stworzenia/pierwotne miejsce 

spoczynku znajduje się na dnie Srebrnego 

Jeziora rozciągającego się u stóp Wysokiego 

Dębu. 

 Czart może przenieść BG w dowolne 

miejsce w Rivengarcie. Może przenieść ich 

tak blisko Portalu Stworzenia, jak tylko się 

da – aura portalu nie pozwala na magiczne 

przeniesienie w promieniu dwóch 

kilometrów. 

 Może odnowić tunel prowadzący do chatki 

Hleviusa, lub stworzyć nowy wyłom przez 

który drużyna opuści podziemia. 

 Może ich obdarować przedmiotami 

magicznymi (zbrojami, broniami i 

amuletami ochronnymi +2). 

 Nie może ich przenieść do ich ojczystego 

świata (żaden czart nie posiada takich 

mocy) 

Poprawne rozwiązanie: Portal Stworzenia 

powrócił do pierwotnego miejsca spoczynku, na 

dno Srebrnego Jeziora, znajdującego się w Lesie 

Wysokiego Dębu w cieniu mitycznego drzewa. 

Jeżeli gracze każą się przenieść tak blisko Portalu 

Stworzenia, jak się tylko da, demon przeniesie ich 

w najbliższą okolicę samego Wysokiego Dębu. 

Mogą też poprosić o dokładną mapę, która 

zaprowadzi ich na miejsce. 
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Druga szansa Jeżeli gracze bezmyślnie 

zmarnują jedno pytanie i przysługę, czart może 

poprosić ich o kolejny dar, za który ponownie 

odwdzięczy się graczom. Jeżeli MG nie chce 

utrudniać sobie życia, powiedzmy, że czart zechce 

spalenia serc wszystkich kultystów, którzy BG 

zabili w katakumbach. Jeżeli MG chce nieco 

przedłużyć ten moduł, czart może zażądać 

rytualnego zabicia pewnego mieszkańca 

Seva’Kan. Tu otwierają się kolejne ciekawe 

możliwości – powiedzmy, że ofiarą będzie 

Rhamaur Cyriak (Łotrzyk 8), a może Szeryf Straży 

Miejskiej, Wolfgang Neer (Tropiciel 8)?  

 Dalszą część kampanii znajdziesz w 

opcjonalnym module czwartym pt. 

„Niedźwiedzia Przysługa”. Możesz też pominąć 

tę przygodę i od razu przejść do głównego wątku, 

zawartego w module piątym pt. „Próba Czasu”. 

 

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

KONIEC 

MODUŁU 

TRZECIEGO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki pod edycję 3.0 i 3.5 

 
Żywy trup (wojownik)  
Średni nieumarły 

Kości wytrzymałości: 2k12+3k12+3 (35 pw) 
Inicjatywa: +0  
Szybkość: 6m (4 pola) 
KP: 13 (+2 Skórznia, +1 naturalny), dotyk 10, 
nieprzygotowany 13 
Bazowy atak/zwarcie: +3/+4 

Atak: ciężki buzdygan +4 wręcz (1k8+1)  
Pełny atak: ciężki buzdygan +4 wręcz (1k8+1) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: widzenie w ciemności 18m, redukcja 
obrażeń 5/cięte 

Rzuty obronne: Wytrw +6, Ref +1, Wola +0 

Atrybuty: S 13, Zr 10, Bd -, Int -, Rzt 9, Cha - 
Umiejętności: Wspinanie +4, Skakanie +3, 

Nasłuchiwanie -1, Zauważanie -1 
Atuty: Biegłości wojownika, Twardość (+3pw)  
 

Mumia kultysty 
Średni nieumarły 

Kości wytrzymałości: 4k12+3 (29 pw) 
Inicjatywa: +0  
Szybkość: 6m (4 pola) 
KP: 11 (+1 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 11 
Bazowy atak/zwarcie: +1/+4 

Atak: walnięcie +4 wręcz (1k8+4)  
Pełny atak: walnięcie +4 wręcz (1k8+4) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: widzenie w ciemności 18m, redukcja 
obrażeń 5/cięte 

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

Atrybuty: S 16, Zr 10, Bd -, Int -, Rzt 11, Cha - 
Umiejętności: Wspinanie +3, Skakanie +3 

Atuty: Biegłość w broniach prostych, Twardość (+3pw)  
 

Kultysta 
Średni humanoid (człowiek, Thias) 

Kości wytrzymałości: 2k4+2+3 (10 pw) 
Inicjatywa: +2 (Zr) 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 12 (+2 Zręczność), dotyk 12, nieprzygotowany 10 
Bazowy atak/zwarcie: +1/+3 

Atak: sztylet +3 wręcz (1k4+3 19-20/x2)  
Pełny atak: sztylet +3 wręcz (1k4+3 19-20/x2) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Rzuty obronne: Wytrw +1, Ref +2, Wola +1 

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

Umiejętności: Wspinanie +2, Skakanie +2, Rzemiosło 
+5, Nasłuchiwanie +1, Zauważanie +1, Pływanie +2, 
Jeździectwo +4 
Atuty: Biegłość w broniach prostych, Twardość (+3pw)  
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