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Smocza szczodrość

WSTĘP

Smocza szczodrość to krótka przygoda do Savage 
Worlds, rozgrywająca się w Evernight. Przeznaczona 
dla grupy 3-5 świeżo stworzonych Nowicjuszy, 
łatwo jednak może stać się wyzwaniem dla bardziej 
doświadczonej grupy. Jeżeli chcesz rozegrać 
tę opowieść jako jednostrzał, mogą Ci się przydać 
postaci ze strony GRAmela. 

Scenariusz ma otwartą strukturę –  by pokonać 
smoka i uratować porwaną Wandę, gracze muszą 
po prostu zebrać dość bogactw w dostatecznie 
krótkim czasie. "Fabuła" to w dużej mierze spis 
okazji do zarobienia potrzebnych na gwałt słońc.

Gdybyś miał problem z zaimprowizowaniem 
jakiegoś wydarzenia, pomyśl o czymś związanym 
z konwencją Smoczej szczodrości, czyli fantasy 
na opak. W tej przygodzie smok rozdaje 
kosztowności, sfinks każe układać zagadki 
a orkowie tworzą drużynę bohaterów –  jeżeli więc 
musisz wymyślić jakąś komplikację, po prostu 
odwróć któryś ze starych, dobrych stereotypów 
fantasy.
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KROKAWA

Rzecz dzieje się w Krokawie –  małej osadzie 
położonej na wschodzie Waluzji, u podnóży Gór 
Grozy. Poza niewielkim ryneczkiem z kilkoma 
sklepami miejsce to składa się wyłącznie z farm 
i gospodarstw, ale mieszkańcy uważają się 
za "miastowych" i starają się być tak światowi, jak 
się da.

Wszystkie budynki mogące zainteresować 
drużynę znajdują się na rynku. Oto i one:

Ratusz: ładny, piętrowy budynek. Gdy nie zbiera 
się w nim rada miejska (tuzin najbogatszych 
i najbardziej poważanych mieszkańców), ratusz jest 
po prostu domem burmistrza Ilvesa, urodziwego 
elfa, z jakiegoś powodu nie chcącego żyć wśród 
swych ziomków. Długouch nie nadweręża budżetu 
(czyli nie pije), ma gadane i nie wtrąca się w życia 
mieszkańców, a  im w  pełni odpowiada taki 
włodarz.

Makmag: jedyna w mieście gospoda – 
na obrzeżach, co prawda, stoją jeszcze dwie 
karczmy, ale nie oferują noclegu. Jej właścicielem 
jest Jan, emerytowany bohater, elokwentny 
żartowniś i straszny plotkarz. Nazwa jego interesu 
jest inspirowana młodością, za której rzekomo 
"roznosił w drobny mak złych magów".

Świątynia Solariona: przybytek jakich wiele, ale 
kryjący sekret, o którym wnet przeczytasz. Opiekuje 
się nim trójka akolitów i Ulla, Kapłanka Słońca 
wychowana w Białych Miastach. To dumna, surowa 
i muskularna kobieta o gołębim sercu, z chęcią 
lecząca bohaterów za darmo (Leczenie k10, Wiara 
k10, 15 PM, zna leczenie, przewaga Uzdrowiciel).

Faktoria handlowa: rozłożysty, parterowy 
budynek, w którym można kupić wszystkie 
przedmioty z tabeli wyposażenia z Evernight (oprócz 
krwawników). Właścicielem faktorii jest skąpy 
i ponury, ale uczciwy krasnolud Grimli, a oprócz 
niego obsługuje ją dwóch ludzkich pomocników – 
Arno i Misza. W faktorii mieszka też czterech 
strażników i Dratwa, krasnoludzki kowal, mogący 
zdrowo nabroić w trakcie przygody.
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PRZEBIEG PRZYGODY

Znudzony gad
Gracze właśnie przybyli do Krokawy, by szukać 

przygody, bogactw i, oczywiście, sławy. Nim zdążą 
się na dobre rozgościć, okazja do zdobycia tego 
wszystkiego dosłownie na nich wpadnie – w postaci 
Dobrawy, krągłej kobiety w średnim wieku. 
Białogłowa w mig zorientuje się, że ma do czynienia 
z bohaterami, i, nie dając im dojść do głosu, 
wysapie: Solarionowi niech będą dzięki, że Was 
spotkałam, zacni podróżnicy! Miałam znaleźć właśnie 
kogoś takiego, jak Wy. W tym momencie daj graczom 
chwilkę na zadanie pytań –  Dobrawę złapała 
bowiem zadyszka i zmusiła do przerwania tyrady. 
Pytania prawie na pewno będą się sprowadzały 
do "a o co chodzi?". Odpowiedź, wysapana przez 
kobietę powinna brzmieć mniej więcej tak: Smok! 
Vavelicus, stary gad z gór, spadł na mnie i moje 
kumoszki, gdyśmy szły do źródła w górach, ucapił biedną 
Wandę             i uleciał z nią w niebo! Jeszcze się bestia 
odwróciła i wyryczała – mało mi głowa od tego ryku nie 
pękła –  że dziewczynie włos   z głowy nie spadnie, ale 
coby ją uwolnić, to niech się bohaterowie do niego zgłoszą 
i nego... nago... no, gadają o tym, żeby ją puścił! 

Indagowana dalej baba nie powie już nic 
pożytecznego, pożyczy tylko herosom powodzenia 
w nego... nago... no, gadaniu ze smokiem 
i zdradzi kilka plotek o Wandzie – że niby matce jeść 
nie dawała, nim staruszka umarła, że męża nie ma, 
bo        z każdym do łóżka pójść chętna. Wszystko 
to kłamstwa, a jeżeli gracze zapytają kogokolwiek 
z pozostałych mieszkańców, usłyszą, że Dobrawa 
i jej kumoszki to strasznie plotkary1. 

1 Jeżeli po Smoczej Szczodrości chcesz 
poprowadzić kampanię Evernight, możesz zastąpić 
Wandę tropicielką Bareną z Aktu I. Da to lepsze 
zaczepienie w początku kampanii, a na jej końcu 
okaże się ważne –  od wspomnień z niewoli zależeć 
będzie to, kogo „Barena” zechce na męża.

By wzmocnić tragizm finału kampanii możesz 
także zastąpić nekrodraka zahipnotyzowanym 
Vavelicusem. Jeśli tak zrobisz, niech smoka 
kontroluje konkretny Władca lub zamontowane na 
jego ciele urządzenie –  tak, by gracze mogli go 
pokonać, nie zabijając. Nie chodzi tylko o to, by 
mieli szansę uratować starego przyjaciela, ale także 
o to, że walka po prostu zrobi się od tego ciekawsza.

Ponadto, udany test Wypytywania pozwoli 
dowiedzieć się od jednego ze starszych 
mieszkańców, że Vavelicus to całkiem dobry sąsiad, 
który kiedyś nawet pomógł mieszkańcom Krokawy 
odeprzeć najazd orków. Czasami miewa jednak 
swoje humory. Kiedyś, na przykład, trzy dni ryczał 
wniebogłosy, nie dając ludziom spać, gdyż 
wioskowy mędrzec (niedawno zmarły śmiercią 
naturalną, burmistrz szuka następcy) nie zgodził się 
zagrać z nim w szachy. Staruszek jest na swój 
sposób dumny z "ich" smoka i podejrzewa, 
że Vavelicus chce po prostu wymusić spełnienie 
jakiegoś nieszkodliwego kaprysu. Jak się wnet 
okaże, ma świętą rację.

Gracze zapewne wybiorą się do leża smoka – 
każdy heros wie przecież, że gdzie smoki, tam sława 
i bogactwo! Bez trudu dowiedzą się, gdzie znajduje 
się jaskinia Vavelicusa, i bez większych przygód 
dojdą tam w godzinę. W pobliżu groty aż roi się od 
dowodów obecności jej potężnego mieszkańca – 
śladów ogromnych szponów w skale, wypalonej 
dookoła roślinności i szczątków orków, krów 
i czynuków, przypominających, że żyje tu król 
bestii. Sama jaskinia cuchnie siarką, a odór jest tym 
intensywniejszy, im dalej wejdą w nią gracze.

W skalnym tunelu nie ma jednak śladów 
obecności jaszczura –  to niejako wejście dla 
interesantów, smok bowiem opuszcza swoją 
siedzibę innym, większym otworem.

Gdy drużyna zagłębi się w jaskinię na tyle, 
by światło dzienne prawie już do nich nie 
dochodziło, ich oczom ukaże się światełko w tunelu 
– blask złota. Już tylko kilka kroków i ścieżka urwie 
się, otwierając na, mającą dno kilkanaście metrów 
poniżej, kawernę. Na jej dnie usypane są góry złota 
i kosztowności, na nich zaś spoczywa wygodnie 
wyciągnięty dwunastometrowy, czerwony smok – 
Vavelicus we własnej osobie. Z kolei w sporych 
rozmiarów i dość wygodnie urządzonej klatce, 
wiszącej pod sklepieniem groty, znajduje się Wanda 
–  młoda, ładna brunetka, wyraźnie zszokowana 
tym, że jeszcze nie została pożarta.
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Vavelicus
Nietrudno zauważyć, że porywacz Wandy nie 

jest zwykłym smokiem. Vavelicus to inteligent, 
którego wcale nie ciągnie do palenia miast 
i pożerania dziewic – woli mniej brutalne rozrywki, 
które nie tylko bardziej go bawią, ale też nie ściągają 
mu na głowę zabójców potworów. Naczelną 
motywacją tej bestii jest nuda –  smok co i rusz 
odkrywa, że musi szybko zrobić coś ciekawego albo 
oszaleje z monotonii. Jego rasa mierzy upływ czasu 
inaczej, niż my, więc jego "co i rusz" wynosi około 
dekady, ale gdy nuda się odezwie, gad zawsze 
wymyśla coś niezwykłego. Pojedynek na szczodrość 
wydaje mu się ciekawy przez jego naturę 
podglądacza –  dzięki niemu pakuje herosów 
w tarapaty, o których z chęcią posłucha, gdy będzie 
po wszystkim2. Tak naprawdę szuka wrażeń, nie 
bogactw, więc jeżeli gracze czymś go rozbawią lub 
mu zaimponują, może obniżyć wymaganą kwotę – 
powie im o tym jednak dopiero wtedy, gdy 
wyznaczony czas upłynie. Jeżeli chodzi o statystyki, 
Vavelicus to przeciętny smok ze strony 153 
podręcznika podstawowego.

Warto powiedzieć też coś o Wandzie. 
A konkretnie to, że nie warto o niej nic mówić – ot, 
zwykła sierota i do cna pospolita szwaczka. Smok 
wybrał ją właśnie dla tych cech –  nie chce, by jej 
krewni ułatwili graczom zadanie ani by niebanalna 
osobowość więzionej kusiła go, by nie oddać jej 
nawet pomimo wygranej bohaterów.

Mając to na uwadze, wróćmy do przygody.
Widząc swych gości, Vavelicus podniesie się 

i przemówi. Jeżeli chcesz trochę "poaktorzyć" 
i ciekawie odegrać smoka, mów najniższym głosem, 
jaki umiesz z siebie wydobyć, i bardzo wolno – 
nieeeomal taak, jaaakbyś udaaaawał duucha. Gdy 
jednak bestia czymś się zainteresuje i coś ją rozbawi, 
zacznij mówić bardzo szybko, choć wciąż nisko. 
W ten sposób pokażesz stare, znudzone stworzenie, 
które jednak czasami ożywia pasja.

2  Jeżeli gracze nie będą skłonni do zwierzeń, gad 
zacznie indagować miastowych.

Wróćmy jednak do smoczej przemowy: Ach, 
bohaterowie! Wiecie już zapewne, że chcę grać z Wami 
o tę dziewczynę. Prawdę mówiąc, porwałem ją tylko 
dlatego, że potrzebuję chętnych do gry, a mało który 
człowiek zechce grać ze smokiem bez przymusu. Wiecie, 
na czym polega mój przymus? Ta grupka kobiet, 
z której porwałem moją zakładniczkę, to były najgorsze 
plotkary w okolicy. W tym momencie Wanda wtrąci 
cienkim głosem: A żebyście wiedzieli! Co by te puste 
pały o mnie nie mówiły, nie wierzta! Smok lekko się 
uśmiechnie i zacznie mówić dalej: Pewnie już 
wszyscy wiedzą, że macie się układać ze smokiem 
o wolność Wandy –  a jak Wam się nie uda, na długo 
przylgnie do Was opinia nieudaczników. Z taką renomą 
trudno otrzymywać bohaterskie zlecenia, nie mylę się? 
Vavelicus rzeczywiście się nie myli i możesz wprost 
powiedzieć to graczom –  jeżeli zawalą, otrzymają 
punkt Niesławy i Zawadę Niedojdy. No dobrze, ale 
na jaką właściwie grę gad ma taką chrapkę?

Niespodziewany dar
W tym momencie smok otworzy swą lewą łapę, 

na której gracze zauważą krwawniki Sa Karanów – 
po jednym na osobę3! Smok uśmiechnie się na widok 
ich zachwytu i spokojnie wyjaśni: Moim kaprysem 
jest pojedynkować się z Wami na szczodrość. Dam Wam 
te krwawniki, a Wy będziecie musieli w trzy dni 
odwdzięczyć mi się cenniejszym podarkiem. Jeżeli Wam 
się nie uda, dziewczyna zostaje u mnie. Co prawda nie 
pożrę jej –  nie jestem barbarzyńcą, no i nie chcę mieć 
w ludziach wrogów –  ale sporo czasu minie, nim 
zaproponuję komuś grę o jej wolność. Nikt nie może 
przecież pomyśleć, że jestem zbyt miękki, prawda? Trzeba 
Wam jeszcze wiedzieć, waleczni bohaterowie, iz śledzę 
rynek królestwa i bezbłędnie wyceniam towary –  jak nie 
będziecie wiedzieli, ile coś jest warte, możecie po prostu tu 
przyjść. Ponadto, żądam jednego –  przyjmijcie w siebie 
krwawniki tu i teraz. Nie mogę przecież wykluczyć, 
że znajdziecie jakieś inne –  ale jak mógłbym je przyjąć, 
nie mając pewności, że nie zwracacie mi mojego daru?

Jeżeli gracze będą protestować –  krwawniki są 
zbyt niebezpieczne, by "zażywać" ich u wrót 
przygody –  jaszczur zgodzi się je przechować 
do czasu wypełnienia przez bohaterów zadania. 
Smok zachęci ich do wyjścia i rozpoczęcia 
poszukiwań, ale jeżeli zdecydują się trochę zostać, 
nie zaprotestuje i okaże się bystrym, grzecznym 
rozmówcą oraz wielkim amatorem szachów. 
Z chęcią posłucha opowieści z Waluzji, w zamian 

3  Tu pojawia się możliwość skalowania przygody. 
Jeżeli bohaterowie są doświadczeni i bogaci, 
smok może dać im więcej krwawników lub biały 
kamień Sa Karanów zamiast jednego z 
czerwonych, co zwiększy sumę, którą gracze 
będą musieli uzbierać.
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racząc gości historiami o Górach Grozy –  wspomni 
między innymi o orczych łowcach bohaterów, 
co naprowadzi graczy na trop jednego z wątków. 
Możesz też podsunąć im w tym momencie haczyk, 
wiodący do przygody, którą chcesz rozegrać 
po Smoczej szczodrości.

Gra się toczy

Gracze znają więc reguły gry i nie zostaje im nic 
innego, jak tylko zacząć grać. Mogą oczywiście 
spróbować przechytrzyć smoka i wykraść Wandę, 
ale jeżeli mieszkańcy Krokawy dowiedzą się, 
że bohaterowie złamali reguły gry, natychmiast 
zwiążą uratowaną i dostarczą ją smokowi –  nie 
zamierzają ryzykować jego gniewu dla jednej 
kobiety. Bardziej złożony plan –  jak choćby 
osadzenie Wandy w innym mieście –  może się 
sprawdzić, ale nijak nie jestem w stanie przewidzieć 
wszystkich pomysłów graczy, więc ograniczę się tu 
do opisania możliwości uczciwej wygranej.

Nim jednak do nich przejdę, warto wyjaśnić 
jeszcze, jak sprawa się ma z wycenianiem 
magicznych przedmiotów. Vavelicus rzeczywiście 
wycenia towary co do słońca, ale jak Ty masz to 
zrobić? Proponuję, byś w sprawie pomniejszych 
przedmiotów trzymał się ceny z podręcznika 
(wartość niemagicznej rzeczy x10 lub x5, jeżeli 
artefakt nie ma przydatnych właściwości). Z kolei 
potężne cacka można wyceniać na uproszczonych 
regułach z Fantasy Companion, tj. dodawać 2000 słońc 
do ceny za zdolność odpowiadającą Przewadze 
i 3500 słońc + 1000 za Rangę mocy w przypadku 
artefaktu pozwalającego czarować. Klasyczne 
usprawnienia –  premie do ataku bądź obrażeń 
broni, Wytrzymałości zbroi i rozmaitych 
umiejętności – warte są 1000 słońc za każde +1.

Wszystkie pojawiające się w przygodzie 
artefakty są wycenione, więc uwagi te przydadzą się 
tylko wtedy, gdy prowadzisz tę przygodę 
doświadczonej, bogatej drużynie, chcącej oferować 
smokowi coś ze swoich zbiorów. Ale pamiętaj, 
ta przygoda nie ma sensu, jeżeli Twoi gracze są tak 
bogaci, że lekką ręką oddadzą Vavelicusowi po 2001 
słońc na głowę. Jeżeli jednak pokryją sporą część 
okupu dzięki przedmiotom, które są im potrzebne, 
nie ma w tym nic złego –  wszak wyrzeczenie jest 
formą bohaterstwa. A prowadząc krezusom zawsze 
możesz podbić stawkę zgodnie z tym, co napisałem 
w 3. przypisie.

No dobrze, ale jak właściwie mogą zarobić? 
Za chwilę poznasz opisy okazji do zdobycia 
potrzebnych bogactw, ale najpierw mam dla Ciebie 
kilka faktów i plotek, które usłyszą bohaterowie 
wypytujący o okazje do wzbogacenia się. Każda 
postać usłyszy jedną z nich za sukces i każde 
przebicie w teście Wypytywania. Pogrubione słowa 
to nazwy poszczególnych wątków, opisanych 
poniżej.
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• Ten cholerny lichwiarz Grimli udziela pożyczek 
na nieuczciwie wysoki procent i żąda drogich 
zastawów (częściowa prawda, patrz Kredyt);

• Burmistrz Ilves trzyma pod ratuszem skarby ze 
swej młodości i może się nimi podzieli (fałsz, 
choć słysząc o problemie Ilves wspomni 
o Strasnej Zabie);

• Podobno burmistrz szuka kogoś, kto 
wypędziłby potwora ze starego spichrza 
(prawda, patrz Strasna Zaba);

• Pod świątynią Solariona pogrzebany jest mag, 
ale jego grobu strzeże nie tylko Ulla, lecz także 
kamienny golem (częściowa prawda, patrz 
Sfinks na opak);

• Orkowie, co prawda, nie napadają na miasto, ale 
ponoć polują po górach na bohaterów (prawda, 
patrz Poszukiwacze poszukiwaczy przygód);

• Vavelicus nadzwyczaj wysoko ceni sobie 
kosztowności, związane z kultem Solariona 
(fałsz).

Mając choć część tych informacji, gracze mogą 
śmiało ruszać na poszukiwanie bogactwa. Poza 
wątkami, o których sami będą musieli się 
dowiedzieć, opisałem poniżej także jedną okazję, 
która sama do nich przyjdzie (Młodość ma swoje 
prawa) i typka spod ciemnej gwiazdy, który może 
mieszać szyki graczom jeżeli uznasz, że za łatwo im 
idzie (Dobry smok to martwy smok). Poza tym 
gracze mogą oczywiście wymyślić coś na własną 
rękę, a Ty masz święty obowiązek uczciwie 
rozsądzić skutki ich starań.

Spis wątków
Byś nie pogubił się w przygodzie, mam dla 

Ciebie streszczenia głównych wątków:
Poszukiwacze poszukiwaczy przygód: 

orkowie zorganizowali się w grupę, polującą na 

drużyny bohaterów –  czas zapolować na nich 
i odebrać im łupy! To trudne wyzwanie, ale nagroda 
jest większa, niż w którymkolwiek z innych 
wątków.

Sfinks na opak: wyprawa do grobowca 
czarodzieja, którego strzeże sfinks, każący układać 
pytania do dawanych przez siebie odpowiedzi.

Strasna Zaba: zlecenie na płaza, który uwił 
sobie leże w spichrzu Krokawy.

Kredyt: co zrobić, jeżeli gracze zechcą 
pożyczyć pieniądze?

Młodość ma swoje prawa: wuj 
młodocianych poszukiwaczy przygód wynajmuje 
drużynę, by ta wybiła jego krewnym z głowy łowy 
na Vavelicusa.

Dobry smok to martwy smok: Dratwa, 
przyczajony smokobójca, próbuje skłócić Vavelicusa 
z ludźmi – w tym celu psuje szyki graczom.

Poszukiwacze poszukiwaczy przygód
Jeżeli gracze popytają, o co dokładnie chodzi 

z orkami, dowiedzą się, że zielonoskórzy skrzyknęli 
drużynę "bohaterów", mającą za cel polowanie na 
inne grupy! Owa orcza drużyna, każąca nazywać 
siebie Antybohaterami, ma siedzibę gdzieś 
w górach, niedaleko jamy Vavelicusa, skąd 
regularnie wyprawia się w poszukiwaniu herosów 
Waluzji. Inne orkowie nie mieszkają w tamtej 
okolicy –  ani im się śni rywalizować ze smokiem 
o pożywienie. Jeżeli gracze dowiedzą się 
o Antybohaterach od smoka, ten powie im także, że 
dziwaczna ekipa składa się z szamanki, typowego 
orczego brutala i zwiadowcy. Miastowi tego nie 
wiedzą, ale słyszeli, że ofiary Antybohaterów wiją 
się z bólu już po pierwszym ciosie i zwykle nie 
otrząsają się z niego aż do śmierci.

Odnalezienie Antybohaterów wymaga testu 
Tropienia -2 – okaże się wtedy, że obecnie cała trójka 
przesiaduje w swojej siedzibie w opuszczonej chacie 
w górach. Szukająca ich postać musi zdać test 
Skradania -2, by nie dać się przy okazji wypatrzyć. 
To, jak drużyna ich upoluje, zależy tylko od niej – 
może przypuścić szturm, urządzić zasadzkę czy 
nawet poczekać, aż część grupy opuści domek i bez 
problemu wydrzeć pozostałemu na warcie orkowi 
ich łupy. Ważne jest, by gracze poczuli, że naprawdę 
spotkali po stronie Zła swój bliski odpowiednik – 
Antybohaterowie są sobie równi, dobrze się 
uzupełniają i umieją grać zespołowo. Ci orkowie 
myślą –  jeżeli zauważą, że ktoś ich śledzi, same 
zastawią sidła. O ile nie będą świadomi, że coś im 
zagraża, będą po prostu na zmianę siedzieć w chacie 
i patrolować góry w poszukiwaniu bohaterów. Poza 
tym są prawdziwymi herosami dla klanów 
zielonoskórych z wyższych partii gór, które zrobią 
wiele, by pomścić ich śmierć. 
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Przywódczynią grupy jest szamanka Grenna. 
Barbarzyńca Gronan jest obrońcą, zaś zwiadowca 
Griz'zt kręci się kilka metrów od walki z lassem 
i oszczepami.

Statystyki grupy znajdują się na str. 169 Evernight 
–  Grenna to szamanka, Gronan –  kacyk, a Griz'zt – 
zwykły ork. Wszyscy są jednak Figurami, a ponadto:

Gronan ma Walkę na k8 (Obrona 5  - przez broń) 
i nie dysponuje Okrzykiem bojowym, ale ma 
czarodziejski dwuręczny miecz Odgławiacz 
(Si+k10+1, -1 do Obrony) i szalenie groźny artefakt 
na szyi: Bólsztyn, czyli sa karański klejnot 
potęgujący ból, znaleziony przez Antybohaterów 
w górskiej jaskini. W promieniu 4" od niego (Duży 
Wzornik Wybuchu) testy otrząśnięcia się z Szoku 
mają karę -2. Ponieważ jest to umysłowa sztuczka 
Władców, orkowie są odporni na ten efekt.

Griz'zt ma Rzucanie i Tropienie na k8 i k6 
Sprytu, a zamiast krótkiego miecza walczy 
włóczniami (ma dwie –  jedną rzuca, drugą atakuje 
wręcz) bądź lassem. Dzięki tej mocnej linie z pętlą 
na końcu można próbować Chwytu na odległość 6", 
choć nie da się za jej pomocą zadawać obrażeń jak 
dzięki zwykłemu Chwytowi. 

Odgławiacz jest wart 1400 słońc, niemagiczny 
ekwipunek zaś oblicz według cennika (600 słońc 
za całą zbroję Gronana, której nie ma w cenniku). 
Bólsztyn to unikatowy artefakt i jedyna 
w przygodzie rzecz, której Vavelicus nie umie 
wycenić. Smok zaproponuje 1000 słońc, ale jeżeli 
gracze odpowiednio się potargują, uda się im go 
przekonać, że amulet jest wart aż 1500. Orkowie 
przekazywali przydatne łupy braciom z gór, ale w 
ich chatce znajdzie się Opończa Pocieszyciela, 
kolczuga dla niziołka i 200 słońc.

Summa summarum eliminacja wrogów ich profesji 
da bohaterom od 4800 do 5300 słońc –  o ile 
oczywiście zagrabią cały sprzęt orków, ale ten jest 

dobrej jakości, a Vavelicus nie mówił, że nie 
przyjmie kupy niezbyt cennych rzeczy. Mniejsze 
grupy mogą nawet wywiązać się z umowy tym 
jednym łupem, ale w tym nie ma nic złego – dla 2-3 
osób pokonanie Antybohaterów będzie nie lada 
wyzwaniem.

Jeżeli gracze nie są szczególnie poobijani, możesz 
po walce postawić na ich drodze słabą grupkę 
walczących na dystans bandytów –  ot tak, żeby 
zobaczyć, jak bohaterowie poradzą sobie 
z bólsztynem w plecaku.

Sfinks na opak
Około pół wieku temu pod świątynią Solariona 

pogrzebano Vismira, możnego maga. Ostatnią wolą 
czarodzieja było, by kapłani dopuścili do jego grobu 
i skarbów tylko osobę o czystym sercu, którą 
w dodatku mag sprawdzi swoim własnym 
sposobem. Przekonanie Ulli, że wykorzystanie 
bogactw Vismira do wykupienia Wandy jest 
szlachetne nie będzie trudne, ale próba czarodzieja 
okaże się dość nietypowa. Gdy kapłanka wpuści 
drużynę do niewielkiej krypty w podziemiach 
kościoła, bohaterowie zastaną tam kamiennego 
sfinksa, pilnującego wnęki z urną. Zobaczywszy 
śmiałków, stwór otworzy ślepia i stwierdzi: Słońce, 
czas, smok. Nie jestem zwykłym  sfinksem. Daję 
odpowiedzi, wy zaś wymyślcie ładne pytania. Słońce, 
czas, smok. Jestem sfinksem na opak. Jak mi się spodobają, 
dostaniecie skarb.

To raczej sprawdzian dobrej woli graczy, niż ich 
elokwencji. Jeżeli tylko drużyna przysiądzie 
i poświęci trochę czasu i wysiłku na ułożenie trzech 
zagadek, niech sfinks je uzna nawet, jeżeli nie będą 
najwyższych lotów. Tylko wtedy, gdy bohaterowie 
odpowiedzą na odczep się, stworzenie przegna ich – 
a jego władza w grobie jest absolutna i tylko 
mrugnie, a postacie wylądują na posadzce 
w głównej sali świątyni.  

Jeżeli stworowi spodobają się zagadki, zacznie 
mrucz z zadowolenia i...  rozpadnie się w proch. 
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W tym to prochu leżeć będzie zdobiona runami 
laska i dwa bogato zdobione traktaty o magii. Tyczą 
się one odkryć, które od czasu śmierci maga zostały 
już dawno  rozpowszechnione i drużynowy 
czarodziej niczego się z nich nie dowie. Niemniej są 
to kunsztownie wykonane grimuary, warte 250 
słońc za sztukę. Z kolei laska to bezimienny artefakt, 
pozwalający dzierżącemu ją magowi (ale nie 
cudotwórcy) rzucać czary dzięki własnej sile 
życiowej. Działa podobnie do Wyssania duszy, ale 
czarodziej testuje Wigor, nie Ducha, zaś otrzymaną 
w wyniku porażki Ranę uleczy tylko czas. Ten 
przedmiot jest wart 1200 słońc.

Strasna Zaba
Wypytując burmistrza o spichrz lub po prostu 

o pracę, drużyna dowie się o wielkiej żabie, która 
urządziła tam sobie legowisko. Potwora jest wielka 
jak krowa i pożarła już całą drużynę niziołczych 
bohaterów! Kilku ludzi próbowało ją ustrzelić, ale 
bydlę ma tak odporną skórę, że strzały nawet się 
w nią nie wbiły. Gdyby drużynie udało się zgładzić 
bestię, Ilves wypłaci im nagrodę w wysokości 100 
słońc na głowę i jeszcze 500 dla całej drużyny – 
ta druga kwota została ufundowana przez 
krewnych pożartych herosów.

Z tymi informacjami wystarczy test Wiedzy 
Ogólnej -2, by rozpoznać w Żabie... Zabę, 
a dokładnie Strasną Zabę, nazwaną tak na cześć 
sepleniącego maga, który odkrył ten felerny 
gatunek. To magiczny, obdarzony niezwykle 
odporną skórą i zdolny zjeść absolutnie wszystko 
mutant. Szczęściem, nie pochłania on ludzi w całości 
i nie ma zębów, by odgryzać im kończyny, ale 
potrafi zatłuc na śmierć swoimi paskudnymi 
łapskami i pożreć broń, choćby nie wiem jak ostrą. 
Stwora trudno zabić inaczej, niż celując w oczy – 
choć wielka eksplozja czy śmiertelna trucizna też 
mogłyby się sprawdzić.

Spichrz z kolei to wysoka na kilka metrów wieża, 
w której jednak nigdy nie było sterty zboża wyższej, 
niż do pasa. Zaba powoli, lecz konsekwentnie 
pożera ziarno –  obecnie sięga ono co najwyżej 
do kolan. Potwora wyleguje się leniwie na samym 
środku budynku4, a gdy tylko usłyszy intruzów, 
zaatakuje jęzorem i zacznie ku nim człapać. Strasna 
Zaba chce mieć wszystkich wrogów w zasięgu 
swojego wierzgania i stara się pożreć ich 
najgroźniejsze bronie, a także wszystkie niziołki 
i brygary. Płaz jest strasznie upartym bydlęciem 
i nie ucieknie nawet w obliczu śmierci.

Po wygranej drużyna może przeszukać spichrz, 
odnajdując dwa krótkie miecze porzucone przez 

4  Przyjmijmy dla uproszczenia, że wnętrze 
okrągłej wieży ma kształt Dużego Wzornika 
Wybuchu (koła o promieniu 4”)
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pożarte niziołki. Wdzięczny Ilves bez marudzenia 
wypłaci nagrodę.

Strasna Zaba (Figura)
Cechy: Duch k6, Siła k10, Spryt k4 (Z), 

Wigor k12, Zręczność k4
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6
Tempo: 4 (bieg k4)
Obrona: 5
Wytrzymałość: 14 (4)
Zdolności specjalne:
Łapa/cios głową: Si+k6.
Ale toto wierzga: Zaba może zaatakować łapami 

i głową wszystkich otaczających ją przeciwników 
bez kar do testów, ale nie może w tej samej rundzie 
zaatakować jęzorem.

Jęzor: Odległość 8. Zwykłe trafienie oznacza 
chwyt, przebicie –  przyciągnięcie do siebie ofiary. 
Wyrwanie się wymaga udanego testu Siły lub 
Zręczności z karą -2. 

Istoty i przedmioty mniejsze od człowieka – 
niziołki, brygary i wszelaki ekwipunek – trafiają do 
żołądka bestii zamiast zostać przyciągniętym 
i otrzymują tam co rundę 2k10 obrażeń. Z trzewi 
bestii można uciec tylko testem Zręczności lub Siły 
-4 albo wywołując  u niej Szok –  wnętrzności może 
i są twarde, ale mają Obronę 2. 

Można przygotować akcję, by uciąć jęzor 
podczas ataku Zaby –  ma Wytrzymałość 10 
i Obronę 2. 

Rozmiar +2: Strasna Zaba rzeczywiście jest 
wielkości krowy.

Pancerz +4: nieprzyzwoicie twarda skóra, na 
ciele i w żołądku.

 Nietykalna: skóra Zaby i jej wnętrzności są tak 
twarde, że nie można jej zranić –  da się jedynie 
wywołać u niej Szok. Możesz odstąpić od tej reguły, 
gdy gracze wytoczą naprawdę ciężką artylerię, np. 
poczęstują Zabę beczką prochu.

Słabość (oczy): Oczy Zaby nie są opancerzone 
(Wytrzymałość 10), a tuż za nimi znajduje się jej 
mózg –  celny atak w nie może ją zranić. Są jednak 
małym celem (-4 do ataku).

Kredyt
Możliwe, że gracze zechcą zaciągnąć kredyt. Bez 

trudu dowiedzą się, że jedynym operującym 
poważnymi sumami lichwiarzem w Krokawie jest 
krasnoludzki kupiec Grimli, dość uczciwy jegomość 
i zarazem straszny skąpiec. Brodacz przyjmie ich 
uprzejmie, lecz chłodno i od razu przejdzie 
do interesów. Jest skłonny pożyczyć im 
maksymalnie tysiąc słońc, ale tylko pod zastaw 
czegoś wartego połowę użyczanej kwoty 
i z odsetkami wynoszącymi 10% w skali tygodnia. 
Uniżone błagania lub subtelne groźby (co on –  chce, 
by w Krokawie mówili, że Wandy nie chciał ratować?) 
mogą skłonić Grimlego do pójścia na kompromis – 
zastaw może być wart ćwierć wartości pożyczki. 
Tak czy siak, przepada on, jeżeli drużyna nie spłaci 
wszystkiego w dwa miesiące. Wtedy też Grimli 
zacznie ich ścigać mocą prawa – a jeżeli nie rozliczą 
się z nim przez kolejny miesiąc, pociągnie za sznurki 
w gildii kupców i uczyni z graczy Banitów (Zawada 
drużynowa).

Łatwo pójdzie z tym kredytem, ale tak ma być – 
w tym wątku chodzi nie o pokonanie jakiegoś 
wyzwania, ale o przyjęcie na siebie zobowiązania. 
Dzięki umowie z Grimlim drużyna będzie o prawie 
tysiąc słońc do przodu, ale będzie musiała je kiedyś 
zwrócić, co może być świetną zahaczką do kolejnych 
przygód.

Młodość ma swoje prawa
W dzień po rozmowie ze smokiem do Krokawy 

przybędzie inna drużyna bohaterów –  Obnażone 
Ostrza Światłości. Pod tą napuszoną nazwą kryje się 
trójka młodzików z rodu Wistów: kapłanka Sonka, 
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szermierz Fabian i magik August5. Choć dopiero 
ruszyli na szlak przygody, chcą zabić smoka – 
oczywiście nie mają na to najmniejszych szans. 
Dobrze rozumie to ich wuj i opiekun, Gustaw, który 
przybył tu wraz z nimi, by szukać sposobu 
na wyperswadowanie im idiotycznego zamiaru. Pan 
Wist pociągnie za języki i szybko dowie się, 
że drużyna graczy ma jakieś konszachty 
z Vavelicusem –  a gdy się o tym dowie, zaprosi 
naszych bohaterów na spotkanie do  najdroższego 
pokoju Makmaga.

Podczas drogiego i smacznego posiłku 
arystokrata poprosi, by gracze jakoś ukartowali 
"atak" smoka na jego głupiutkich krewnych –  tak, 
żeby najedli się strachu, ale nikomu nic się nie stało. 
W zamian zaoferuje 250 słońc na głowę. 

Rozmowa z Vavelicusem nie będzie łatwa, ale 
jeżeli gracze pamiętają, że gad kocha się bawić, 
mogą go przekonać –  to przecież niezła rozrywka, 
a poza tym chyba żaden smok w historii nie brał 
jeszcze w czymś takim udziału! Drużyna będzie 
musiała tylko wykombinować, jak zaciągnąć 
Obnażone Ostrza Światłości w jakieś odludne 
miejsce –  i wytrzymać ich ciągłe tyrady 
o powinnościach bohatera, w których przoduje 
Sonka. Gdy już znajdą się z dala od zbyt wielu 
wścibskich oczu, Vavelicus spadnie na nich jak 
grom z jasnego nieba, zionąc ogniem i wściekle 
machając pazurami i ogonem –  oczywiście, z takiej 
odległości, by nic im się nie stało.

Jeżeli gracze są już zmęczeni przygodą, niech 
wszystko pójdzie gładko – młodzicy przestraszą się, 
zwieją i nabawią drakofobii, a Gustaw weźmie 

5  Ich statystyki raczej nie będą potrzebne, ale jeżeli 
podoba Ci się krwawe rozwiązanie ich problemu 
(patrz niżej), sięgnij po archetypy     od     GRAmela   – 
wystarczy wydrukować stronę 1. i 5. Jeżeli gracze 
też używają tych postaci, nie szkodzi – nie muszą 
wiedzieć, że BNi mają te same statsy.

na siebie wyjaśnienie im, czemu podążanie 
za zaufaną drużyną powiodło ich w paszczę smoka 
i wypłaci bohaterom obiecane 250 słońc na głowę.

Jeśli jednak na razie nie zdarzyło się nic 
naprawdę dramatycznego, niech wydarzy się teraz – 
uznaj, że Obnażone Ostrza oblały test Odwagi, ale 
w tabeli strachu wypadł Przypływ adrenaliny! 
Panika bynajmniej nie paraliżuje młodzieży, ale 
pcha ją do akcji –  Sonka i August natychmiast 
ciskają w plugawą bestię salwę magicznych 
pocisków. Czując na własnej skórze zagrożenie6, 
smok wzbije się w niebo i ucieknie.

Tym samym wpędzi drużynę w nieliche 
tarapaty – bohaterowie mają na głowie 
rozentuzjazmowanych młodzików, którzy być może 
podejrzewają grupę o wydanie ich na śmierć 
w łapach smoka (zdecyduj na podstawie tego, jak 
gracze zwabili Obnażone Ostrza na umówione 
miejsce). Nasi herosi nie tylko muszą więc teraz 
jakoś się wyłgać z próby spisku na życie młodych, 
ale i powstrzymać drużynę dzieciaków przed 
atakiem na leże smoka. Szlachcice wiedzą mniej 
więcej, gdzie szukać jamy Vavelicusa, i co tchu tam 
podążą. Poinformuj jednak graczy, że jeżeli chcą, 
mogą być tam pierwsi –  byli już w tamtej okolicy, 
więc znają ją lepiej. Do przyszłych smokobójców nie 
przemówi argument "nie poradzicie sobie", 
bo przecież gad już raz przed nimi uciekł, ale poza 
tym pozwól graczom na dowolny rozsądny plan. 
Jeżeli młodzi awanturnicy jednak dotrą do jamy, 
Vavelicus z żalem spali ich w obronie swojej 
siedziby, Gustaw stanie się zaciekłym wrogiem 
graczy (jego zemsta może być tematem dalszych 
przygód), a Dratwa (patrz Dobry smok to martwy 
smok) zacznie podżegać ludzi przeciw gadowi 
i jego "przyjaciołom", czyli naszej drużynie. 
Z zapłaty oczywiście nici.

6  Pocisk na dobrą sprawę ma szanse wywołać Szok 
lub nawet zranić Vavelicusa, ale uznajmy, że atak 
po prostu go zabolał –  mechaniczne rozegranie 
tej chwili grozi śmiercią stwora, a to 
zakończyłoby przygodę.
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Jeżeli gracze nie dopuszczą do walki 
Obnażonych Ostrzy ze smokiem, ale nie wybiją im 
z głowy tego typu eskapad, Gustaw podziękuje im 
za starania i wypłaci połowę nagrody. Ale jeżeli 
drużyna pokaże młodzieży, że smoki jednak są 
straszne, może liczyć aż na 450 słońc na głowę – wuj 
Ostrzy dorzuci bowiem okrągłą premię 
za nieprzewidziane komplikacje. Zaprosi ich także 
na obiad, gdyby bohaterowie zawitali kiedyś 
do Królewskiego Portu.

Dobry smok to martwy smok
Gdybyś uznał, że samo zarabianie jest zbyt 

banalne i pozbawione dreszczu ryzyka, możesz 
trochę skomplikować sprawy. Krasnolud Dratwa, 
kowal z faktorii Grimlego, jest bowiem smokobójcą, 
który przyczaił się w mieście, by pewnego dnia 
zabić Vavelicusa i zgarnąć jego skarb. Brodacz wie, 
że smok jest lubiany w okolicy, i chce to zmienić 
wiedząc, iż broniący gada tłum z widłami 
i pochodniami może być dla samotnego wojownika 
groźniejszy, niż sam potwór. Porwanie Wandy jest 
dla Dratwy doskonałą okazją do podburzenia ludu 
przeciw Vavelicusowi –  a jeżeli bohaterom się nie 
uda i smok nie odda dziewczyny, łatwo będzie 
przekonać ludzi, że gadzina stanowi zagrożenie.

Dratwa chce więc przeszkodzić graczom i nie dać 
się wykryć7. Krasnolud zna się na wielu sprawach, 
od walki przez tropienie po magię, i będzie bez 
skrupułów wykorzystywał swoje umiejętności 
przeciwko drużynie. Brodaty smokobójca to "dzika 
karta", której knowania ogranicza tylko Twoja 
wyobraźnia i zdrowy rozsądek –  przyjrzyj się jego 
statystykom i moim pomysłom spisanym pod nimi, 
a następnie wprowadź w życie jeden z nich lub 
wymyśl własny. Albo nie wprowadzaj żadnego, 
jeżeli samo uganianie się za kosztownościami 
wciągnie graczy na tyle, by nie potrzebowali 
nowych wyzwań.

7  Dlaczego nie spróbuje się z nimi układać 
i wspólnie zabić smoka? Jest na to po prostu zbyt 
chciwy –  wie, że współpracując z całą drużyną 
bohaterów musiałby odpalić im sporą część 
smoczego skarbu.

Dratwa (Figura)
Cechy: Duch k8, Siła k10, Spryt k8, Wigor k12, 

Zręczność k8
Umiejętności: Odwaga k10, Przekonywanie k8, 

Przetrwanie k6, Rzucanie k8, Rzucanie czarów k10, 
Skradanie k8, Strzelanie k8, Tropienie k8, Walka 
k10, Wiedza (magia, smoki) k8, Wyśmiewanie k6, 
Zastraszanie k8

Charyzma: 0
Tempo: 5
Obrona: 8
Wytrzymałość: 12 (3)
Zawady: Arogancki, Chciwy (drobna), Mściwy 

(drobna)
Przewagi8: Charakterny, Nawałnica ciosów, 

Nerwy ze stali, Opanowany, Roztrzaskanie, 
Twardziel, Zabójca olbrzymów, Zaprawiony 
w walce

Sprzęt: Kirys, naramienniki, nagolenniki 
i przyłbica (+3 na całym ciele), berdysz (Si+k10, PP1, 
Obrona -1, dwuręczna), kusza, 20 bełtów, eliksir 
zdrowia 

Moce (20 PM): grom, latanie, niewidzialność, 
przyspieszenie, rozprysk, telekineza 

A teraz kilka pomysłow na intrygi Dratwy. 
Pamiętaj, to tylko plany, które wcale nie muszą się 
udać –  sumiennie wykonuj wszystkie testy 
umiejętności, śledź czas czarów i dawaj graczom 
wskazówki, że coś jest nie tak. Staraj się też wczuć 
w Dratwę i jego Zawady – krasnolud na pewno nie 
zniszczy niczego cennego i gdy gracze raz go okpią 
stanie się niecierpliwy i agresywny. Wątek Dratwy 
nie ma sensu, jeżeli nie może mu się podwinąć noga.

• Za pomocą niewidzialności zaczaja się pod 
świątynią Solariona i telekinezą próbuje wyrwać 
graczom łupy;

• Skrzykuje tłum z widłami, by zabić 
Antybohaterów i zgarnąć drużynie łup sprzed 
nosa –  rzekomo uznał, że dobrze zrobi, gdy 
odsunie orcze zagrożenie od herosów, mających 
tak ważną misję;

• Zaniża cenę pokazanych mu broni   i zbroi, 
oferując ich skup po "zawyżonej" (a tak 
naprawdę niekorzystnej) cenie;

• Widząc, że gracze kierują się do spichrza, 
podrzuca Strasnej Zabie eliksir siły (jej Siła 
wzrasta do k12+1).

Dratwa jest szanowanym obywatelem i usunięcie 
go bynajmniej nie ujdzie drużynie na sucho. Nawet 
z uwięzieniem brodacza będzie problem, jeżeli nie 
znajdą się poważne dowody świadczące przeciw 

8  Dratwa ma dużo Przewag, więc dla 
przejrzystości wypisałem tylko te, które nie są 
wliczone w jego statystyki. 
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niemu. To jednak kolejna z sytuacji, w której 
możliwości jest zbyt wiele, bym przewidział 
wszystkie –  jeżeli gracze zaczną śledztwo, wymyśl 
jakieś poszlaki w oparciu o to, co Dratwa zdążył 
zmalować. Może Ci pomóc to, że w Krokawie 
naprawdę mieszka sporo podobnych Dobrawie 
plotkar.

Gdyby graczom udało się usunąć prześladowcę 
zgodnie z prawem, mogą otrzymać część jego dóbr – 
bronie, zbroje i materiały warte 800 słońc (a także, 
jakże by inaczej, jego osobiste uzbrojenie).

ROZLICZENIE I CO DALEJ?

Jeżeli gracze uzbierają na czas ustaloną kwotę, 
Vavelicus pogratuluje im i bez żalu wypuści Wandę. 
Na cześć postaci urządzone zostanie wielkie święto, 
na którym każdy będzie chciał posłuchać o ich 
czynach i postawić im kolejkę, a Ilves odznaczy ich 
wymyślonym na potrzeby chwili orderem. Na 
uroczystości pojawi się także i sam Vavelicus, który 
w długiej   i kwiecistej przemowie podważy typową 
dla smoków niewiarę w mniejsze rasy i przy 
wszystkich przeprosi Wandę za bycie ofiarą 
w jego grze (Choć przyznaj, o pani, że było Ci u mnie 
wygodnie i spokojnie). Wieści o niezwykłej grze 
i sukcesie drużyny rozniosą się po całej Waluzji, 
gwarantując ekipie punkt Sławy.

Jeżeli zaś graczom się nie udało, Vavelicus 
pożegna ich chłodno, lecz uprzejmie i każe 
przekazać miastowym, że za trzy miesiące mają 
przysłać do niego kogoś, by negocjował wolność 
Wandy. Jeżeli gracze nie wymyślą jakiegoś fortelu, 
plotki wnet przyprawią drużynę o punkt Niesławy 
i Zawadę Niedojdy.

 
Tak czy siak, starcie ze smoczą szczodrością 

może być początkiem całej serii przygód – oto kilka 
przykładowych pomysłów:

• Orkowie stworzą nową drużynę 
Antybohaterów, dowodzoną przez Władcę 
Zimy i uważającą się za mścicieli poprzedniej; 

• Do graczy przypałęta się duch Vismira (maga 
z krypty), prosząc o pomoc w odejściu 
w zaświaty; 

• Gustaw zaproponuje graczom "szkolenie" 
(znaczy się opiekę) jego siostrzeńców; 

• Vavelicus zaprosi drużynę do kolejnej gry, np. 
zaproponuje im cenny artefakt, jeżeli mocniej 
od niego zioną ogniem; 

• Bohaterowie spotkają szalonego alchemika 
hodującego Strasne Zaby; 

• Zły na herosów Dratwa uzna, że zabicie 

i ograbienie smoka może poczekać –  na razie 
chce się zemścić na awanturnikach, którzy go 
okpili; 

• Jeżeli po Smoczej  szczodrości  poprowadzisz 
główną kampanię,  w IV akcie gracze mogą 
uratować Vavelicusa przed Władcami 
i wciągnąć go do przymierza. 

 
Mam nadzieję, że ta przygoda była dla 

Ciebie przyjemną lekturą, a na sesji będzie 
źródłem sporej zabawy – tak dla Ciebie jak i dla 
Twoich graczy. Powodzenia! 

 
Marek „Planetourist” Golonka
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Smocza Szczodrość          Marek „Planetourist” Golonka

DODATEK: ILUSTRACJE

Krokawa zimą (il. Jezebath)

Szczodry Vavelicus (il. Otai)
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Smocza Szczodrość          Marek „Planetourist” Golonka

Strasna Zaba (il. Otai)

Antybohaterowie (il. Jezebath)
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