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Wstęp 

Kampania pt. „Portal Stworzenia” 

przeznaczona jest dla trzech, do pięciu graczy, 

zaczynających grę postaciami trzeciego, 

maksymalnie czwartego poziomu. Kampania 

składa się z pięciu modułów:                                        

„I: Zagadki Żywiołów”, „II: Krew i Złoto”,                                    

„III: Niewypowiedziane Zło”, „IV: Niedźwiedzia 

Przysługa”, „V: Próba Czasu”; przy czym moduły 

II i IV są modułami opcjonalnymi 

(nieobowiązkowymi). 

Pośrednim celem tej kampanii, oprócz 

dobrej zabawy, jest zetknięcie się graczy z realiami 

świata . Fabuła opiera się na przeniesieniu 

postaci z innego uniwersum (co wytłumaczy ich 

brak wiedzy), w skutek jakiegoś magicznego 

incydentu. Sugerowane rozwiązania to: 

 Uciekając przed niebezpieczeństwem, BG 

byli zmuszeni przejść przez nieznany 

portal, który okazał się być jednostronny 

(bez drogi powrotu).  

 Podczas eksploracji nieznanych podziemi, 

natrafili na dziwną anomalię, która 

przeniosła ich do innego świata. 

 
Problem z językiem 

 
Nie zapominajmy, że gracze przeniosą się do 
innego świata, gdzie ludzie używają innej 
mowy. Na potrzeby kampanii należy założyć, że 
drużyna zapuściła się w jakieś podziemia, gdzie 
potrzebna była znajomość dawno wymarłych 
języków i wcześniej zapłaciła, by rzucono na nią 
długotrwały czar rozumienia języków. Czar ten 
utrzymał swoją moc (lub nawet stał się 
permanentny) po nieplanowanej teleportacji i 
dzięki temu drużyna rozumie mowę Tar 
(tutejszy ‘wspólny’). 
 

 

 

Trochę o realiach... 

W dużym skrócie: świat  nie jest 

nastawiony na grę w jednej, słusznej konwencji, 

dlatego każdy MG może samodzielnie 

decydować, jak przedstawiać poszczególne lokacje 

i wydarzenia. Jest to świat niskiej/średniej magii, 

dlatego MG powinien ograniczać do minimum 

pojawianie się osób znających magię i 

występowanie magicznych przedmiotów. Na losy 

świata wpływ mają trzy bóstwa: Maar 

(neutralność, Wielki Stwórca), Roven (pozytywna 

energia) i Zanzein (negatywna energia) – na 

potrzeby niniejszej kampanii warto zaznaczyć ich 

istnienie, nie trzeba ich jednak mieszać do fabuły.  

Akcja dzieje się w Księstwie Centralnym 

(Rivengarth), jednym z trzech księstw 

składających się na Królestwo Maara i jednej z 

trzynastu głównych krain Starego Kontynentu. 

Jest to najbardziej standardowa z krain . 

Odtwarzając jej klimat i realia MG powinien 

kierować się informacjami zawartymi w 

Przewodniku Po Revek oraz zdrowym 

rozsądkiem, wspieranym przez bogatą 

wyobraźnię (którą każdy MG powinien posiadać). 

Drużyna i ograniczenia... 

Rasa: Choć na  nie ma 

tolkienowskich ras elfów, krasnoludów itp., 

scenariusz przewiduje przecież porwanie istot z 

innego świata, więc takie rasy mogą występować 

w drużynie BG. Należy jednak uwzględnić 

nieprzewidywalne reakcje tubylców na dziwnych 

obcych. Dla dobra kampanii i świętego spokoju 

MG, zalecam wykorzystanie rasy ludzkiej.  

http://dnd.polter.pl/Przewodnik-po-Revek-cz-I-c23466
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Klasa: Odradzam granie postaciami 

znającymi czary. Po pierwsze to świat niskiej 

magii, więc wprowadzanie obcych magów 

mogłoby wywołać zamieszanie wśród tubylców, a 

w szczególności wśród tutejszych magów (każdy 

tam zna każdego). Po drugie przeniesienie tutaj 

maga porównać można do wyrwania drzewa z 

korzeniami i próby przesadzenia go do 

piaskownicy. Na  magia działa na zupełnie 

innych zasadach, więc teoretycznie każdy mag z 

zewnątrz powinien utracić zdolność czarowania 

(tyczy się to również zaklinaczy, druidów i 

bardów). Bard (klasowy) na  nie ma racji 

bytu, albowiem nie posiadałby tutaj żadnych 

nadzwyczajnych zdolności i czarów. By stworzyć 

tu barda, wystarczy wziąć łotrzyka i 

zainwestować w odpowiednie umiejętności 

(śpiew, instrument itd.). Co z kapłanami i 

paladynami? Cóż, tutaj pojawia się furtka, 

mianowicie wytłumaczenie, że jakimś cudem 

wpływy ich bóstwa docierają do tego uniwersum i 

ich modlitwy są wysłuchiwane. Oczywiście MG 

może wykorzystać ten fakt do zaskakiwania ich 

postaci niespodziewanymi ‘awariami’ modlitw i 

mocy, co może wprowadzić pewien smaczek do 

rozgrywki.  

Polecam rozegranie tej kampanii jakimś 

ciekawym pomysłem na barbarzyńcę, wojownika, 

tropiciela lub łotrzyka. 

Ekwipunek: zależny wyłącznie od decyzji 

MG. Zalecany podstawowy ekwipunek 

niemagiczny (zwykłe bronie i pancerze, oraz 

sprzęt podróżniczy). Jeżeli lubicie grać z 

utrudnieniami - całkowity brak ekwipunku i 

zaczynanie od zera. 

I : Nieplanowana teleportacja 

Stało się, drużyna graczy została ‘wypluta’ 

gdzieś na nieznanym pustkowiu. BG powinien 

zaniepokoić fakt, iż w momencie teleportacji w ich 

świecie panowała zima, natomiast tutaj 

najwyraźniej króluje lato. Otaczają ich niewielkie 

wzniesienia, porośnięte żółtawą trawą, gdzieś w 

oddali widać wielkie jezioro, mało przyjazne 

mokradła i niewielką osadę, otoczoną palisadą 

(wyrzuciło ich przy Mokradłach Irdenn, Jeziorze 

Irdenn i wiosce Fargoth).  

Jeżeli BG mają skłonności samobójcze, 

wyruszą na bagna, gdzie wejdą na terytorium 

troglodyckich plemion. Jeżeli mają rozum i 

instynkt samozachowawczy, skierują się do 

wioski. 

 Fargoth: mała wioska, charakter ND, 

populacja 160  (straż 8: Zbrojni 2 poziomu) 

Władze: Sołtys Timund, ND, thiaski 

mężczyzna, Arystokrata 3: oddany sługa Lorda 

Larysa Thiasus, Mera Doliny Aliel. 

Ważne osobistości: Starszy Kapłan Albas, PN, 

thiaski mężczyzna, Kapłan 6: Maaranita 

urzędujący w tutejszej kaplicy. Lingrim, PN, 

thiaski mężczyzna, Zbrojny 3: dowódca straży 

wiejskiej. Jarynn Tal, ND, selericki mężczyzna, 

Fachowiec 3: miejscowy kowal. Stella, CD, 

keriańska kobieta, Tropiciel 3: początkujący łowca 

potworów, członkini Trzech Strzał. 

Opis: w Przewodniku nie znajdziesz wielu 

informacji o Fargoth (dowiesz się jedynie, że to 

mała wioska, należąca do gminy Aliel). To 

spokojna i nieco senna osada, której mieszkańcy 

starają się nie wadzić nikomu. Fargoth chronione 

jest wysokim i z pozoru solidnym ostrokołem. 

Wioskę otaczają niewielkie gospodarstwa rolne, 

natomiast okolica jeziora usiana jest małymi 

chatkami rybackimi i zmurszałymi pomostami, 

które sięgają głęboko w tatarak porastający brzeg. 

Fargoth zabudowane jest głównie sfatygowanymi, 

drewnianymi chatami (część z nich kryta 

strzechą), oraz nieco nowszymi budynkami o 

kamiennych parterach i drewnianym piętrach. 

Najważniejsze budowle to kaplica poświęcona 

Maarowi (urzęduje tam kapłan Albas), chata 

Sołtysa Timunda, wiejska strażnica (siedziba nieco 

otyłego dowódcy Lingrima), zakład kowalski 

Jarynn Tala i niewielka karczma „Cicha Nora”, 

prowadzona przez niemego staruszka Taupa 

(Fachowiec 2). 

Główny wątek: Gracze muszą przede 

wszystkim dowiedzieć się, gdzie się znajdują i 

uświadomić sobie, że nie są w swoim ojczystym 

świecie. Po odbyciu kilku rozmów z tubylcami 

(którzy będą patrzyć na nich jak na wariatów), 

powinni szybko poukładać sobie wszystko w 
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głowie. Jedyną podpowiedzią, jaką usłyszą od 

zwykłych wieśniaków, będzie informacja, że do 

pobliskiej twierdzy (Zamek Równowagi) przybył 

właśnie z wizytą Najwyższy Kapłan Maara. 

Tubylcy twierdzą, że zna on wszystkie sekrety 

, więc tylko on mógłby odpowiedzieć na 

nurtujące ich pytania. Niestety, aby spotkać się z 

Najwyższym Kapłanem, najpierw należy zdobyć 

jakieś pozwolenie. Tu pojawiają się dwie opcje. 

Pierwsza alternatywa: Jeżeli chcesz 

oszczędzić graczom walki na samym początku 

kampanii, możesz wykorzystać tę opcję. Po 

wkroczeniu do osady wystarczy, że drużyna 

graczy ‘przypadkowo’ spotka się z tutejszym 

duszpasterzem, Starszym Kapłanem Maara, 

Albasem. Zauważy on, że są ‘jacyś dziwni’ lub 

drużyna sama wytłumaczy mu, że nie jest stąd (w 

mniej lub bardziej dosadny sposób). Albas będzie 

kimś w rodzaju informatora pierwszego kontaktu. 

Załóżmy, że będzie on skłonny odpowiedzieć na 

większość podstawowych pytań. 

 Jeżeli drużyna będzie się składać 

wyłącznie z ludzi, Albas będzie 

przypuszczał, że ma do czynienia z 

wariatami lub ludźmi cierpiącymi na 

amnezję i sam nie wykaże chęci do 

rozwiązania ich problemu. Wszystko 

będzie zależało od ich daru 

przekonywania. 

 Jeżeli w drużynie będzie się znajdował 

przedstawiciel innej, nieznanej Albasowi 

rasy, kapłan niezwłocznie odeśle ich do 

Zamku Równowagi, z listem polecającym, 

który im wypisze. 

Druga alternatywa: Można ją połączyć z 

pierwszą, a można też uczynić z niej jedyny 

wątek. Albas może np. zignorować dziwaków, 

albo w ogóle się z nimi nie spotkać. Druga 

alternatywa przewiduje walkę z przeciwnikiem z 

bagien. Okolice Mokradeł Irdenn są często 

nawiedzane przez troglodytów, którzy są 

zaciekłymi wrogami ludzi. Te oślizgłe humanoidy 

o gadzich paszczach mogą przypuścić nocny atak 

na gospodarstwa, które znajdują się poza palisadą 

Postaraj się, by BG usłyszeli np. że gospodarstwo 

wdowy Heleny jest w opałach (napomknij, że jest 

zamieszkane przez trójkę/czwórkę jej pięknych 

córek). BG nie odmówią chyba pomocy 

niewiastom w potrzebie? W nagrodę otrzymać 

mogą... tu już niech MG połączy fakty. Ilość 

przeciwników musi ustalić sam MG, mając na 

uwadze siłę drużyny (Statystyki troglodytów 

znajdują się na stronie 16). 

Oprócz straży wiejskich, w całe wydarzenie 

należy wpleść dwóch wędrownych paladynów 

Maara (Młotników), którzy ramię w ramię z BG 

odeprą atak troglodytów. 

 Firhelm IV Przeklęty, PD, thiaski 

mężczyzna, Paladyn 10: Młotnik o randze 

Kręgarza (opisany w Przewodniku) 

 Aeram Dast; PD; thiaski mężczyzna; 

Paladyn 9; Młotnik o randze Kręgarza: 

przyjaciel Firhelma. 

Po całym zajściu, w uznaniu za zasługi graczy, 

Młotnicy zaprowadzą ich do Zamku Równowagi i 

załatwią audiencję u Najwyższego Kapłana. 

II: Najwyższy Kapłan Maara 

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z 

odgórnym planem, BG wyruszą w podróż do 

Zamku Równowagi z zamiarem spotkania się z 

Najwyższym Kapłanem Maara. Najszybsza droga 

wiedzie wzdłuż południowego brzegu Jeziora 

Irdenn, przez pastwiska, pola uprawne obsiane 

złocistym zbożem i samotne gospodarstwa. 

 Zamek Równowagi: wielka twierdza, 

charakter PN, populacja +500 (w 

większości Paladyni 2-6 poziomu). 

Władze: Wielki Mistrz Volbast, PN, selericki 

mężczyzna, Paladyn 17: przywódca zakonu 
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Młotników, wierny sługa Najwyższego Kapłana 

Maara, obrońca Króla Renarda II. 

Ważne osobistości: Pięciu Redemptorów 

Palącego Znaku, PN, Kapłani 10-15: elita 

Egzorcystów Palącego Znaku. Ernest, PN, thiaski 

mężczyzna, Paladyn 6: Młotnik o randze 

Kręgarza, zarządca karczmy w Baraniej Bramie. 

Opis: najważniejsze informacje znajdziesz w 

Przewodniku. Ta majestatyczna siedziba 

Młotników i Egzorcystów Palącego Znaku 

powinna zrobić wrażenie na BG, nawet jeżeli w 

ich ojczystym świecie buduje się większe i bardziej 

fantazyjne twierdze. Wewnątrz warowni nie 

panuje cisza, którą BG mogą kojarzyć z 

klasztorami, czy też innymi budynkami oddanymi 

we władanie kleru jakiejś religii. Wyraźnie słychać 

tu odgłosy kucia broni  i pancerzy, na placach 

treningowych ćwiczą się młodzi paladyni, a 

pomiędzy wąskimi uliczkami przemykają 

zakapturzeni kapłani, którzy dyskutują między 

sobą o kwestiach wiary, spierając się głośno, jak 

należy rozumieć dogmat neutralności („Należy 

podążać drogą apatii, czy drogą czynów 

równoważących się nawzajem? Być obojętnym na 

wszystko, czy raz czynić dobro, a raz zło?”). 

Najważniejszym miejscem, jakie powinno 

zainteresować graczy, jest karczma znajdująca się 

zachodniej wieży Baraniej Bramy. 

 

Główny wątek: Po przestąpieniu progu 

twierdzy i wpisaniu się do księgi gości, BG muszą 

zdobyć jeszcze jeden glejt. W karczmie w Baraniej 

Bramie wydaje je Kręgarz Ernest. Tylko za jego 

zezwoleniem, BG zostaną przepuszczeni za drugie 

umocnienia i doprowadzeni przed oblicze 

Najwyższego Kapłana. Jeżeli BG będą kulturalni, 

Ernest wypisze im przepustkę po okazaniu listu 

polecającego od Albasa. Jeżeli drużyna przybyła w 

towarzystwie Firhelma i Aerama, Ernest zacznie 

stwarzać niepotrzebne problemy. Ernest nie lubi 

Firhelma i Aerama i nie pochwala ich 

kontrowersyjnych metod działania (są nieco 

‘niesforni’). Jeżeli ich przyjaciele (BG) chcą dostać 

się za drugie umocnienia, któryś z nich będzie 

musiał pokonać pupila Ernesta, jego bratanka 

Gabina (Wjk 3), w pojedynku na gołe pięści lub na 

tyczki (na ubitej ziemi przed kładką prowadzącą 

do zamku). Gracze powinni wybrać, który z nich 

jest w stanie pokonać Gabina. MG musi się jednak 

zastanowić, co się stanie, jeżeli wyznaczony przez 

graczy bohater przegra bójkę? Ernest może być tak 

uradowany z wygranej bratanka, że ulituje się nad 

nimi? 

Gdy BG otrzymają w końcu przepustkę od 

Ernesta, trafią za drugie umocnienia i zostaną 

zaprowadzeni do wielkiej kaplicy, gdzie będzie na 

nich czekał Najwyższy Kapłan Maara, który 

najwyraźniej przewidział ich przybycie. 

 Najwyższy Kapłan Maara Aziras, N, 

keriański mężczyzna, Kapłan 20: Boski 

Pomazaniec, przywódca kościoła Maara i 

zwierzchnik wszystkich zakonów w 

Królestwie. 

Najwyższy Kapłan Aziras to bardzo mądry 

człowiek. Jest wybrańcem Maara, przed którym 

bóstwo wyjawiło wiele sekretów dotyczących tego 

świata. Tak jak jego boski opiekun, Aziras stara się 

być neutralny. Odgrywając go, MG powinien 

uważać, by Aziras nie okazał się być zbyt 

dobroduszny, ani zbyt obojętny – tylko idealnie 

wyważony (musisz znaleźć złoty środek).  

Gdy Aziras dowie się, że BG pochodzą z 

innego świata, ożywi się nieco i wykaże wyraźne 

zainteresowanie. W tym momencie rozpocznie się 

‘walka na pytania’, która toczyć się będzie zgodnie 

z maaranitańską zasadą równowagi. MG musi 

teraz zdecydować, czy: 
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 Najwyższy Kapłan zada najpierw kilka 

pytań (policz ile). Po usłyszeniu 

odpowiedzi na wszystkie, pozwoli zadać 

dokładnie tyle samo pytań BG? 

 Aziras będzie zadawał jedno pytanie, a po 

usłyszeniu odpowiedzi, sam będzie 

odpowiadał na jedno pytanie? 

Najwyższego Kapłana będzie interesowało 

m.in.: - jak tu trafili; - jak wygląda ich świat; - jakie 

rasy go zamieszkują; - kto stworzył ich świat; - 

jakie bóstwa nim rządzą. To tylko przykładowe 

pytania. Jeżeli BG przez swoją nieudolność nie 

dowiedzą się niczego istotnego, to od Azirasa 

(MG) będzie zależało, czy pozwoli kontynuować 

dyskusję i skieruje ją na właściwy tor.  

Dla przybyszów z Fejrunu: 
 
Aziras może głośno zauważyć podobieństwo 
Lorda Ało do Maara. Skoro gracze przybyli z 
innego świata, który nie został stworzony przez 
Maara, oznacza to, że Materia powołała do 
istnienia innych Strażników Równowagi i kazała 
im tworzyć wszechświaty, by w ten sposób 
obronić się przed Bestią Chaosu. Potwierdza to 
fakt, że nawet w mitologii Fejrunu wspomina się 
o innych odległych bytach, równych siłą z 
Lordem Ało. Maar wydaje się być jednym z 
takich władców Materii. Odkrycie to nie zdziwi 
Azirasa – kapłan potraktuje to jako wiele 
wyjaśniającą ciekawostkę. 
 
(Nazwy przeinaczone ze względu na prawa autorskie) 
 

 

W ogólnym rozrachunku BG powinni 

dowiedzieć się przede wszystkim, jak wrócić do 

swojego świata. Aziras nie może ich przenieść z 

dwóch powodów:  

 Ponieważ  zostało otoczone przez 

Maara ochronną ‘bańką’, która izoluje ten 

świat od wpływów Bestii Chaosu. 

Owszem, gracze jakimś cudem się przez 

nią przebili, ale Aziras nie jest w stanie 

tego cudu powtórzyć (musiałby pokonać 

moc własnego boga...) 

 Gdy Aziras ich przeniesie, skończy się 

kampania!  

Odpowiedzią na najważniejsze pytanie BG jest 

Portal Stworzenia: 

 Portal Stworzenia to wyjątkowa brama, z 

której Maar korzystał podczas tworzenia 

tego wszechświata. Według legend, portal 

ten może przenieść się w dowolne miejsce 

istniejące w przestrzeni. Co za tym idzie, 

prawdopodobnie jest to jedyny ‘środek 

transportu’, który spełnia wymagania 

podróży między światami. Tylko Portal 

Stworzenia może przebić się przez 

magiczną barierę ochronną. 

Lokalizacja Portalu Stworzenia, to jedna z 

niewielu tajemnic, których Aziras nie zna 

(przynajmniej tak twierdzi). Pomazaniec nie 

zamierza prosić o jej wyjawienie Maara. Uważa, 

że „Będzie, co ma być” - jeżeli przybyszom jest 

pisane odnaleźć ten portal, to BG uczynią to 

samemu. Podpowie im jednak, że dawno temu 

Wielki Mag Thiel’Tir interesował się Portalem 

Stworzenia. Niektórzy uważają, że temu 

antycznemu magowi udało się go odnaleźć i to on 

po raz ostatni z niego korzystał. Być może w jego 

wieży znajdują się jakieś wskazówki?  

Pod koniec spotkania Najwyższy Kapłan 

wręczy drużynie BG  ‘symboliczne’ podarki: 

 Dziwna, czarna obręcz. Aziras każe 

paladynom ją przynieść z Trójlochu. 

Wysysa ona czystą energię żywiołów i 

według kapłana, może się im przydać na 

magiczne pułapki i zabezpieczenia (to 

bardzo ważny przedmiot!) 

 Niepełna edycja Przewodnika Po Revek 

(zawierająca opis Rivengarthu i mapę), 

która ułatwi im podróże po Księstwie 

Centralnym.  

 Trochę srebra i złota (20ss i 20sz na głowę). 

Nawet jeżeli mają w ekwipunku pieniądze, 

to ich dziwna waluta może nie być 

akceptowana przez Thiasów, w końcu nie 

ma na niej wizerunków ich władców! 

(Ceny na Revek do ściągnięcia ze strony 

www.revek.cba.pl w dziale Skarbiec). 

 Opcjonalnie: zwykła broń, pancerze i 

żywność, jeżeli drużyna nie jest dobrze 

wyposażona. 

 

http://dnd.polter.pl/Przewodnik-po-Revek-cz-I-c23466
http://www.revek.cba.pl/
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Wizyta w Zamku Równowagi kończy się 

zdobyciem odpowiedzi na większość dręczących 

pytań. Jeżeli gracze chcą wrócić do swojego 

świata, muszą odnaleźć Portal Stworzenia. Jedyna 

wskazówka wiedzie ich do Wieży Thiel’Tira.  

Od tego momentu kampania może się 

potoczyć różnymi torami, ponieważ wiele zależy 

od decyzji graczy i MG. Zamiast od razu 

koncentrować się na wykonaniu zadania, drużyna 

graczy może chcieć zwiedzić Rivengarth, co 

utrudni MG prowadzenie kampanii. Zalecam 

przeczytanie całego opisu Księstwa Centralnego i 

przygotowanie kilku pobocznych przygód w 

głównych osadach. 

III: Wędrówka przez moczary 

 Zakładam optymistycznie, że gracze 

zdecydują się wyruszyć do wspomnianej Wieży 

Thiel’Tira. 

 Aziras ich tam nie przeniesie, bo używanie 

teleportacji w tym rejonie bagien jest 

niemożliwe z powodu starych czarów 

ochronnych rzuconych przez Thiel’Tira. Po 

drugie Aziras to nie wróżka spełniająca 

życzenia! 

Konwencjonalna droga wiedzie przez 

najbardziej zdradliwy odcinek Mokradeł Irdenn 

(patrz Przewodnik), zamieszkany przez groźne 

plemiona troglodytów z podrasy krshan’glug. 

Gdy gracze o tym usłyszą/przeczytają, z 

pewnością będą podejrzewali, że czeka ich 

potyczka na bagnach. Lepiej żeby byli dobrze 

wyposażeni. Wyłącznie od MG zależy, czy BG 

spotkają na swej drodze posterunek troglodytów 

(czy są zdrowi po wizycie w Fargoth?).  

W zależności od decyzji MG i zachowania 

graczy, obie strony będą musiały wykonać rzuty 

na zauważanie, nasłuchiwanie, ukrywanie lub 

skradanie (np. jeżeli gracze postanowią ominąć 

posterunek, albo dyskretnie się do niego 

podkraść). 

 Posterunek troglodytów: prowizoryczne 

obozowisko, charakter CZ, liczebność 4-8 

troglodyckich zwiadowców. 

Opis: By nie wejść przez przypadek na głowy 

troglodytów, BG będą musieli wykonać test na 

zauważanie (ST15/dzień; ST20/noc), albowiem 

troglodyckie posterunki są doskonale 

zakamuflowane. Zwiadowcy krshan’glug budują 

małe, częściowo podtopione szałasy, w których 

śpią na stojąco (woda i wilgoć im nie 

przeszkadza). Wielkość posterunku i liczebność 

wartowników podlega decyzji MG, podyktowanej 

wielkością i siłą drużyny graczy (sugeruję 4 

przeciwników).  

Wątek uzupełniający: Ta typowa lokacja-

przeszkoda ma za zadanie rozruszać nieco 

drużynę, która mogła znudzić się rozmowami z 

przemądrzałymi kapłanami. Troglodyccy 

zwiadowcy nie noszą ze sobą żadnych skarbów i 

nie są wyposażeni w broń godną uwagi. W 

największym szałasie znajduje się jednak 

zakrwawiony tobołek, a w nim: 

 Odcięta głowa: troglodyci najwyraźniej 

zdobyli trofeum, w postaci głowy 

nieostrożnego poszukiwacza skarbów. Z 

miny wygląda na zaskoczonego... 

 Mapa: skórzana mapa, z zaznaczoną krętą 

ścieżką do Wieży Thiel’Tira, omijającą inne 

posterunki troglodytów i zdradliwe 

grzęzawiska. 

 Zakrwawione notatki: wilgotna, 

splamiona krwią kartka zdaje się być 

stroną z dziennika nieszczęsnego 

poszukiwacza.  

 

 
Zakrwawione notatki 

 
Myślałem, że te opowieści o magicznych 
murach to bujda i że włamię się tam przy 
użyciu normalnych wytrychów. Na miejscu 
czekało mnie jednak rozczarowanie. Obie pary 
drzwi, te do wieży i te do piwnicy zdają się być 
nasączone energią żywiołów. Gdyby ją 
wysączyć, dałoby się je pokonać... Niestety nie 
jestem magiem. 
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Dzięki mapie drużyna graczy powinna 

uniknąć kolejnych testów na zauważanie itp. Nie 

zostanie wciągnięta przez bagno i nie natknie się 

na inne posterunki troglodytów. Zapiski 

nieznanego poszukiwacza skarbów być może 

podsuną im pomysł na dostanie się do wnętrza 

wieży. 

 

IV: Wieża Thiel’Tira 

Po przybyciu pod antyczną wieżę 

Wielkiego Maga Thiel’Tira gracze powinni 

wyczuć wokół siebie jakąś energię, zupełnie jakby 

powietrze było naelektryzowane. Wieża wygląda 

tak, jakby dopiero co została wybudowana. Jej 

wygląd jest tak ‘bajkowy’, że wręcz sztuczny, co 

może wzbudzać podejrzenia. 

 Główne drzwi: na pierwszy rzut oka drzwi 

wydają się być stosunkowo łatwe do 

sforsowania. To solidne drewniane wrota, 

o normalnych, żelaznych zawiasach.  

 Wrota do piwnicy: Te wrota wykonane są 

z grubego, ciemnego żelaza i wydają się 

być nie do przejścia. Najprawdopodobniej 

są zablokowane po drugiej stronie jakąś 

sztabą. 

Zdaje się, że główne drzwi da się wyważyć 

prowizorycznym taranem, zrobionym przez 

graczy z pniaków leżących gdzieś na bagnach. 

Szybko okazuje się jednak, że drzwi nawet nie 

drgną (jakby uderzali o kamienną ścianę). Po 

bliższym zapoznaniu się z materiałem, gracze 

powinni dojść do wniosku, że wieża tętni energią, 

która najprawdopodobniej czyni jej każdy element 

niemalże niezniszczalnym. 

Jedynym rozwiązaniem jest użycie czarnej 

obręczy, którą otrzymali od Najwyższego 

Kapłana. Ów artefakt wysysa energię żywiołów, 

która w tym przypadku czyni drzwi odpornymi 

na ciosy. Jeżeli obręcz będzie dotykała 

powierzchni drzwi (np. zostanie zawieszona na 

klamce), gracze zauważą, że wrota jakby ‘straciły 

kolor’. Dobry taran wyważy je przy udanym teście 

siły (ST20), o czym MG powinien dyskretnie dać 

znać, by gracze nie szukali niepotrzebnie innych 

rozwiązań. BG muszą więc tłuc do skutku. Kolejne 

zdziwienie czeka ich w środku. W wieży pali się 

światło (wszystkie kandelabry są zapalone). 

PARTER... 

 

 1. Snop ognia: w centrum pomieszczenia 

na parterze wije się ogromny snop ognia. 

Wyrasta z rozgrzanej do czerwoności 

ziemi i sięga sufitu. Wygląda tak, jakby był 

zasysany w górę. Nie da się do niego 

blisko podejść, a wrzucane do niego 

przedmioty odbijają się od niego i wracają 

nagrzane – patrz rozwiązanie. 

 2. Cztery magiczne znaki: pulsujące 

błękitnym światłem znaki (okręgi zapisane 

runami) najwyraźniej kondensują jakąś 

energię (są niezniszczalne) 
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 3. Posąg z ognistą misą: obsydianowa 

rzeźba przedstawia jakiegoś demona, który 

wpatruje się w płonącą misę z 

pożądaniem. 

 4. Dwa posągi wojowników: kamienne 

posągi wojowników, ubranych w zbroje 

zdobione rzeźbionymi płomieniami, 

dzierżących długie miecze. 

 5. Kamienne drzwi: prawdopodobnie 

zamykają drogę do schodów, które 

prowadzą na pierwsze piętro. Pokryte są 

runami. (są niezniszczalne). 

Rozwiązanie: ognisty snop to jeden z 

elementów zasilających magiczną strukturę 

wieży. Reprezentuje jeden z czterech 

żywiołów, za pomocą których zaklęto te mury. 

Gracze muszą sprawić, by snop wygasł. 

 Jedyny sposób to ugaszenie płonącej 

misy, trzymanej przez obsydianowego czarta. 

By tego dokonać, gracze mogą iść najpierw na 

bagna po wodę. Niestety czeka ich niemiła 

niespodzianka. Ogień płonący w misie to 

ogień magiczny – może zostać ugaszony tylko 

poprzez wysączenie energii, która zasila czar. 

Woda wlana do misy po prostu wyparuje. 

Kluczem do rozwiązania problemu znowu 

okazuje się być czarna obręcz. Gdy gracze 

wrzucą ją do misy, ogień w niej wygaśnie 

(permanentnie). Ręce czarta skruszeją i 

odpadną, a misa potoczy się po posadzce 

(nieuszkodzona! - przyda się im później). 

Ognisty snop niemalże całkowicie wygaśnie -

na środku rozgrzanej ziemi będzie się tlił mały 

płomień (przyda się im później). 

Wtedy też otworzą się kamienne drzwi, a 

kamienne posągi stojące po obu stronach... 

domyślasz się, że nie są tam dla ozdoby? 

Gracze pewnie też już na to wpadli. Czeka ich 

więc pojedynek z ożywionymi posągami. BG 

mogą uciec na piętro, ale tam czeka ich kolejne 

zamknięte pomieszczenie, więc i tak nie 

unikną starcia. Statystyki ożywionych 

posągów znajdują się na stronie 16. 

 

 

PIERWSZE PIĘTRO... 

 

 1. Kamienna fontanna: choć cały czas z 

górnych dyszy nacieka do niej nowa woda, 

w dolnym zbiorniku nic się nie przelewa 

(poziom się nie zmienia). Wybieranie 

wody na dole, nie stopuje wody lecącej z 

góry (nie ma cyrkulacji, albo jest, tyle że 

magiczna) – patrz rozwiązanie. 

 2. Dwie błękitne niecki: w posadzce, po 

obu stronach fontanny, znajdują się dwie 

niecki, które świecą bladym światłem. 

Przyjmując, że na graczach działa zaklęcie 

rozumienia języków zrozumieją jeden z 

napisów wyryty wśród szeregów run: „Nie 

napełniaj mnie!”. 

 3. Cztery magiczne znaki: identyczne 

spotkali na dole. Te mają nieco inne 

ustawienie (są niezniszczalne). 

 4. Żelazne kraty: widać za nimi spiralne 

schody, wiodące na drugie piętro. Gęsto 

rozstawione kraty są wpuszczone w ziemię 

i prawdopodobnie się w niej schowają, gdy 

gracze rozwiążą kolejną zagadkę. (są 

niezniszczalne). 

Rozwiązanie: by przejść przez to 

pomieszczenie należy osuszyć fontannę. Są na to 

dwa sposoby. 

Pierwszy, to wrzucenie do fontanny czarnej 

obręczy. Wyssie ona energię żywiołu wody, która 

zasila górne dysze (przestanie z nich cieknąć) i 
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wygasi czar, który utrzymuje stały poziom wody 

w zbiorniku. Skoro poziom wody ulega teraz 

zmianie, a z góry nic nie cieknie, gracze mogą 

wybrać to, co znajduje się w zbiorniku na dole. Za 

naczynie może im posłużyć misa, która odpadła 

od posągu czarta (w końcu i tak muszą z niej 

wyjąć czarną obręcz). Gdy fontanna zostanie 

osuszona, żelazne kraty schowają się w posadzce i 

gracze będą mogli wejść na drugie piętro.  

Uwaga! Ten sposób zadziała jedynie wtedy, 

gdy gracze będą wynosić wodę z fontanny i 

wylewać ją gdzieś poza drugim piętrem (na 

zewnątrz wieży, lub na parterze)! Jeżeli będą 

wylewać wodę po prostu na posadzkę... patrz 

niżej. 

Drugi sposób, to wylanie wody na posadzkę, 

lub bezpośrednio do niecek (wbrew napisowi: 

„Nie napełniaj mnie!”). Gdy któryś z graczy to 

uczyni, reszta zaobserwuje, jak woda spływa po 

posadzce fugami do niecek, a te zaczną się nieco 

mocniej świecić. Przy tym sposobie BG nie muszą 

wrzucać do fontanny czarnej obręczy - 

wystarczy, że napełnią obie niecki wodą. Gdy 

zaczną się silnie jarzyć, fontanna sama się osuszy 

(woda zostanie gdzieś zassana). Z obu niecek 

wystrzelą wtedy dwa snopy jasnego światła, co 

najpierw może wyglądać ładnie i niewinnie, kraty 

spadną na dół i BG będą myśleli, że zadanie 

zostało wykonane poprawnie. Okaże się jednak, 

że z niecek wyłonią się dwa pomniejsze lodowe 

żywiołaki (woda zassana z fontanny wystrzeli z 

niecek i zamarznie na kształt humanoidów). 

Statystyki żywiołaków znajdują się na stronie 

16.  

Drużynę czeka kolejny pojedynek – oby go 

przeżyła! Żywiołaki będą za nimi gonić tylko na 

górę, nie na dół (nie zejdą na parter). Jeżeli 

drużyna przestanie sobie radzić, będzie musiała 

ratować się ucieczką z wieży. Po podreperowaniu 

zdrowia, będzie musiała wrócić na pierwsze 

piętro i dokończyć bój. Jeżeli MG zauważy, że 

drużynie poszło za łatwo, może zdecydować się 

podkręcić atmosferę. Wystarczy, że z niecek 

wyskoczą dwa kolejne żywiołaki. Wtedy snopy 

wyraźnie zgasną, co będzie wskazówką, że to już 

ostatnia ‘seria’ potworów do pokonania. 

DRUGIE PIĘTRO... 

Wygląda na to, że na drugim piętrze znajdują 

się stare księgozbiory Thiel’Tira. Jeżeli gracze 

zaczną przeszukiwać regały, znajdą część ksiąg, 

które są zapisane runami (język tutejszej magii), 

jakieś księgi czarnoksięskie, bestiariusze, księgi o 

tematyce religijnej i kruszące się w dłoniach 

powieści. 

 

 1. Trzy bariery: trzy ściany z niebieskiej 

energii chronią trzech wejść. Dwa z nich na 

zachodzie i wschodzie (na obrazku: góra i 

dół) wiodą do baszt wyrastających z 

głównej wieży. Północne pole energii (na 

obrazku: po prawej) chroni spiralnych 

schodów prowadzących na szczyt wieży. 

Bariery rażą każdego, kto ich dotknie (1k4 

eteryczne) i nie da się przez nie przejść. 

 2. Cztery ołtarze: Po każdej ze stron, 

znajdują się po dwa ołtarze. Każdy z nich 

zdaje się być przyporządkowany jednemu 

żywiołowi. Na każdym znajduje się 

miedziana misa z symbolem 
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przedstawiającym dany żywioł. Para 

ołtarzy na zachodzie, to ogień i woda. Para 

na wschodzie do ziemia i powietrze. 

 3. Cztery regały: każdy z czterech regałów 

ugina się pod naporem wielkich, starych 

ksiąg. Po teście przeszukiwania (ST10), 

gracze zauważą na jednym z regałów 

przerwę, a w niej kredę i dwie czyste, 

kamienne płytki, które pasują do 

łamigłówki na podłodze. Oprócz tego, na 

jednej z półek znajdą kilka starych mikstur 

leczniczych (1k6). Po udanym teście na 

wiedzę/leczenie (ST12) BG stwierdzą, że 

nadal nadają się do wypicia. MG musi 

zdecydować samemu ile fiolek tam znajdą 

(w ramach pomocy, której może im 

udzielić po starciach na parterze i 

pierwszym piętrze). 

 4. Łamigłówka na podłodze: Na środku 

pomieszczenia znajduje się wielki kwadrat, 

ułożony z mniejszych płytek, na których 

znajdują się liczby. Brakuje dwóch płytek. 

 

Rozwiązanie: by znieść bariery na 

zachodzie i wschodzie (prowadzące do dwóch 

baszt), gracze muszą rozwiązać łamigłówkę na 

podłodze. Należy włożyć brakujące płytki na 

swoje miejsce i narysować na nich kredą 

odpowiednie liczby.  

Jest to „5” (nad 9) i „7” (nad 14). Jest to 

tzw. magiczny kwadrat. Suma wszystkich płytek 

w każdej linii, na każdym boku (np.16+3+2+13) i 

na każdej przekątnej (np.4+6+11+13) wynosi 

zawsze 34.  

BG mogą też zauważyć, że w kwadracie 

znajdują się liczby od 1 do 16. Brakuje tylko piątki 

i siódemki. Jeżeli gracze do tego dojdą, wystarczy, 

że wstawią opisane kafle w dobre miejsce (są tylko 

dwa możliwe ułożenia). 

Mam nadzieję, że gracze mają olej w 

głowie i rozwiążą zagadkę. Jeżeli nie... dolej im 

oleju. Po rozwiązaniu łamigłówki, bariery 

chroniące wejścia do dwóch baszt znikną. 

Zostanie tylko bariera chroniąca spiralnych 

schodów, prowadzących na szczyt. 

Usunięcie trzeciej bariery: By usunąć 

trzecią barierę, należy ożywić wszystkie cztery 

ołtarze, znajdujące się w rogach pomieszczenia. 

Należy jednak zostawić to na później – gracze nie 

pokonali jeszcze żywiołu ziemi i powietrza (w 

basztach). Póki co może się im udać podpalić 

ołtarz ognia (płomieniem, który został po snopie 

ognia, ewentualnie mogą wykorzystać jeden z 

kandelabrów oświetlających pomieszczenia) i 

zapełnić ołtarz wody (wystarczy wlać jedną 

kroplę wody, by misa napełniła się sama). Zwykła 

ziemia i chuchnięcie nie wystarczy, by ożywić 

dwa ostatnie ołtarze! Uczynić to może tylko 

ziemia z zachodniej baszty i wiatr ze wschodniej 

baszty! 

ZACHODNIA BASZTA... 

Wnętrze zachodniej baszty jest 

powiększone magicznie i trzeba być ślepym, żeby 

tego nie zauważyć. Choć z zewnątrz wygląda jak 

ciasna dobudówka, wewnątrz rozciąga się piękna 

polana, porośniętą trawą i kilkoma drzewami. 

Jako MG możesz dodać od siebie, że jak na 

standardy świata nisko-magicznego (jakim jest 

), Wieża Thiel’Tira sprawia wrażenie 

wysoko-magicznej, co jedynie świadczy o potędze 

jej dawnego lokatora. 

 1. Mogiły: na prawo od wejścia znajdują 

się cztery kurhany. Wyglądają na stare, a 

na nagrobkach widnieją jedynie cyfry od 1 

do 4.  Tuż obok nich w ziemię wbity jest 

wysłużony szpadel. Gracze mogą rozkopać 

groby. W każdym z nich znajduje się 

szkielet z długą, siwą brodą. 
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 2. Żelazna skrzynia: wbita w ziemię 

skrzynia jest zamknięta na kłódkę. Jest to o 

dziwo zwyczajna kłódka, którą można 

zniszczyć (KP10,pw15). Wewnątrz skrzyni, 

na brązowej wyściółce, spoczywa 

kryształowa czaszka. 

 3. Kamienny krąg: osiem kamiennych 

filarów, na których spoczywają poziomo 

kamienne bloki. Oczywiście są pokryte 

tajemniczymi runami. 

 4. Kamienny piedestał: niewysoki podest 

stoi pośrodku kręgu. W małej wypustce na 

jego szczycie znajduje się woreczek z 

ziemią. W tę samą wypustkę można 

włożyć kryształową czaszkę. Gdy gracze 

wezmą woreczek z ziemią, nic się nie 

wydarzy. Gdy włożą czaszkę w wypustkę, 

krąg zacznie się świecić – ale nic poza tym 

się nie stanie. 

 

Rozwiązanie: zachodnia baszta nie jest 

niebezpieczna. Graczy nie napadną szkielety 

wygrzebujące się z grobów, nie porazi 

kryształowa czaszka, nie zabije ożywiony przez 

nich kamienny krąg. Założę się jednak, że 

nauczeni poprzednimi wydarzeniami, gracze będą 

wysoce ostrożni, obawiając się, że idzie im za 

łatwo. BG powinni wziąć worek z ziemią, 

ponieważ ożywi ona ołtarz ziemi. Mogą lecz nie 

muszą wkładać czaszki na jej miejsce w piedestale.  

Zachodnia baszta może zostać 

wykorzystana w następnym etapie pobytu graczy 

w wieży. Gdy BG zdobędą wiatr ze wschodniej 

baszty i wejdą na szczyt Wieży Thiel’Tira, 

wszystko się wyjaśni. 

WSCHODNIA BASZTA… 

Wnętrze wschodniej baszty nie zostało 

magicznie powiększone. To zwykła klitka. Z jej 

wąskich okienek widać otaczające mokradła. 

Jedyne, co może dziwić, to fakt że podłoga jest 

zbita z metalowych płyt. Na środku tego 

niewielkiego pomieszczenia znajduje się ciemny 

otwór, z którego wydobywają się odgłosy 

dudniącego wiatru.  

 

Gdy gracze wejdą do wnętrza baszty 

(mogą przez pewien czas stać na kamiennym 

progu), z otworu w podłodze wyleci mocny 

podmuch, z którego uformuje się na ich oczach 

półprzezroczysty żywiołak powietrza. BG 

prawdopodobnie zareagują w gwałtowny sposób 

– ich konwencjonalna broń nie jest w stanie 

zagrozić żywiołkowi (KP20,pw60,redukcja 

obrażeń 10/+1). Skutecznie zaszkodzić może mu 

tylko atak magiczny – to informacja na wypadek, 
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gdyby w drużynie był kapłan z ‘działającymi’ 

modlitwami. Nawet jeżeli drużynie uda się go 

zniszczyć, żywiołak po chwili znów się 

zmaterializuje. Bez względu na wyczyny BG, 

żywiołak nie będzie ich atakował. Gdy sytuacja się 

uspokoi, żywiołak przemówi do nich w 

zrozumiałym języku. Powie im, że tylko on może 

ożywić ołtarz powietrza i uczyni to tylko wtedy, 

gdy odpowiedzą poprawnie na jedną z jego 

zagadek. Muszą wyznaczyć jednego mówcę 

(zawsze mogą go zmienić), który będzie 

odpowiadał w ich imieniu. Żywiołak będzie 

zadawał typowo ‘sfinksowe’ zagadki w stylu 

„Odgadnij co lub kto to jest”: 

 I: Często go słyszysz, choć nic do Ciebie nie 

mówi; Często go spotykasz, choć go jeszcze 

nigdy nie widziałeś. Często Cię dotyka, choć Ty 

go jeszcze nigdy nie schwytałeś... Odpowiedź: 

Wiatr. 

 II: Oddycha, choć nie ma płuc. Karmi się, choć 

nie ma paszczy. Trawi, choć nie ma żołądka. 

Odpowiedź: Ogień. 

 III: Największy zapominalski go nie zgubi; 

największy krętacz go nie oszuka; najszybszy 

biegacz go nie prześcignie... Odpowiedź: 

Cień/Czas(?) 

 IV: Jest tak delikatne, że przerywa się, gdy się o 

tym mówi... Odpowiedź: Cisza. 

 V: Jest tak wielkie, że zajmuje całe niebo i tak 

małe, że wniknie w najmniejszą szczelinę... 

Odpowiedź: Powietrze.  

Rozwiązanie: za każdym razem, gdy drużyna 

odpowie źle, metalowa podłoga rozświetli się 

wyładowaniami, które porażą każdego, kto stoi 

wewnątrz baszty (8 elektryczność). Żywiołak 

wykrzyczy poprawną odpowiedź i nie przejmując 

się stanem graczy, będzie zadawał następne 

zagadki, aż do usłyszenia poprawnej odpowiedzi. 

Podejrzewam, że po pierwszej nieudanej 

odpowiedzi, gracze pójdą po rozum do głowy i 

wyłonią jednego ‘śmiałka’, który da się pieścić 

prądem. Reszta zapewne będzie to wszystko 

obserwowała ze schodów (korytarz), których 

wyładowania nie dosięgają. Drużyna może 

podpowiadać temu śmiałkowi - tylko jego 

ostateczne odpowiedzi się liczą. Jeżeli MG 

przewiduje, że BG nie odpowiedzą na sugerowane 

przeze mnie zagadki, radzę mu przygotować 

uprzednio jakąś łatwiejszą. Jeżeli i to nie pomoże, 

niech żywiołak zapyta zrezygnowany: Jaki jest twój 

ulubiony kolor? (niczym w Monty Python and the 

Holy Grail). 

Gdy BG przełamią intelektualny impas (a 

może odgadną już za pierwszym razem?) 

żywiołak wywoła podmuch wiatru, który 

przeciśnie się przez korytarz i dotrze do ołtarza 

powietrza (ożywi go). 

SZCZYT WIEŻY… 

 Jeżeli gracze ożywili wszystkie ołtarze, 

trzecia bariera zniknie i BG będą mogli wejść na 

szczyt wieży. Gdy podejmą bohaterską decyzję i 

otworzą ostatnie z drzwi, ich oczom ukaże się 

owalny gabinet. Na środku podłogi ujrzą coś, co 

powinno ich zaskoczyć – ciało starca, o włosach 

długich na dwa metry i równie imponującej 

brodzie. Człowiek ten wydaje się oddychać… 

 

 1. Starzec: sparaliżowany, ale żywy (płytki 

oddech, przeszklony wzrok). Ma 

niezwykle długie włosy, brodę i paznokcie, 

które wiją się po podłodze. Jest całkowicie 

bezbronny, więc BG mogą go uśmiercić 

bez większego wysiłku. 

 2. Biblioteczka: tutaj Thiel’Tir trzyma 

najważniejsze z ksiąg, wszystkie są 

zabezpieczone czarami, które nie 

pozwalają ich otworzyć (po przyłożeniu 

czarnej obręczy, ukażą wnętrza zapisane 

runami) 

 3. Biurko: na blacie biurka leży otwarty 

dziennik, postrzępione pióro i 
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przewrócony kałamarz. Biurko pokryte jest 

grubą warstwą kurzu. 

 4. Dziennik: bez zbędnych testów na 

zauważanie, każdy BG stwierdzi, że 

papier, z którego złożony jest dziennik, jest 

zbyt kruchy, by przerzucać jego stronice. 

Po zdmuchnięciu kurzu z dziennika, da się 

odczytać jego ostatnią stronę:  

 
Zbyt długo czekałem! Nie zauważyłem, że tracę 
władzę nad członkami! Dostałem jakiegoś udaru i 
upadłem na podłogę. Nie mogę się ruszać. Pióro notuje 
moje myśli dzięki telekinezie, którą z trudem  
wyczarowałem. 
 
 Nie mogę przenieść się do baszty ziemi, bo sam 
zabezpieczyłem wieżę i okolicę przed użyciem 
teleportacji… Wszystko zwróciło się przeciwko mnie! 
Może gdybym nie zabezpieczył wieży tyloma 
ciekawymi pułapkami i łamigłówkami, ktoś w końcu 
przybyłby mi z pomocą. 
 
Zrobiłem to wszystko tylko po to, by wreszcie doczekać 
się wartościowego ucznia. Myślałem, że pojawi się tu 
jakiś utalentowany adept, który pokona moje ‘zabawki’ 
i udowodni w ten sposób, że jest godzien takiego 
nauczyciela, jak ja.  
 
Zamiast po prostu umrzeć (raz, a dobrze) siedziałem w 
tej przeklętej wieży przez setki lat, wierząc, że słusznie 
zachowuję swoją wiedzę dla potomnych. Świat 
sztukmistrzów pewnie dawno temu o mnie 
zapomniał… 
 
Jeżeli ktokolwiek to czyta, a te mury nadal 
podtrzymują mnie przy życiu, błagam, zanieś mnie do 
zachodniej baszty. Wyjmij ze skrzyni kryształową 
czaszkę (klucz do kłódki wisi mi na szyi). Następnie 
włóż czaszkę w wypustkę na piedestale w kamiennym 
kręgu i połóż na niej me ręce!  
 
A gdy umrę, pochowaj mnie tam, gdzie są stare 
mogiły. 
 
Zostaniesz wynagrodzony, obiecuję! 
 
 

Rozwiązanie: jeżeli drużyna okaże się być 

miłosierna, wykona wolę starca (przejdź do 

Rytuał). Jeżeli będzie się obawiała konsekwencji 

tego rytuału, prawdopodobnie zostawi starca w 

spokoju (leżącego na podłodze) lub nawet dobije 

go, by mieć święty spokój. Jeżeli BG wykażą się 

taką dawką obojętności, połączonej z 

tchórzostwem i przezornością… oczywiście trzeba 

będzie ich za to wynagrodzić.  

Drużyna będzie musiała przetrząsnąć cały 

gabinet w poszukiwaniu informacji o Portalu 

Stworzenia. Po udanym teście na przeszukiwanie 

(ST16) odnajdą księgę pod tytułem „Portal 

Stworzenia” (ustalmy, że odnajdą ją tylko wtedy, 

gdy zdecydują się zabić/zostawić starca). 

Dowiedzą się z niej, że mag rzeczywiście odnalazł 

Portal Stworzenia i korzystał z niego. Przeczytają 

także wszystko to, co zostałoby im wyjawione w 

przypadku odprawienia rytuału zgodnie z wolą 

starca. 

RYTUAŁ W BASZCIE ZIEMI… 

W tym wątku zakładamy, że gracze ulitowali 

się nad starcem (nie ważne z jakich pobudek) i 

zanieśli jego bezwładne ciało do kamiennego 

kręgu. Przypominam, że wolą starca było: 

 Zanieść jego ciało do zachodniej baszty 

(położyć je w kręgu).  

 Umieścić kryształową czaszkę na 

piedestale. 

 Położyć ręce starca na czaszce. 

 Po jego śmierci pochować go obok innych 

mogił. 

Rozwiązanie: Jeżeli BG wykonają te wszystkie 

czynności, podczas nałożenia rąk starca na 

czaszkę, energia kręgu go porazi i zabije. Gdy BG 

wykopią mogiłę (szpadlem) i złożą w niej ciało 

starca, z ziemi wyrośnie nagrobek z numerem „5”. 

MG może potrzymać ich przez chwilę w 

niepewności. Po teście na nasłuchiwanie (ST10) 

BG usłyszą wyraźny, rozdzierający krzyk, 

dobiegający gdzieś z dołu (parter). Gdy zbiegną 

na dół, okaże się, że snop ognia rozpalił się na 

nowo, drzwi wejściowe są znowu całe, tak samo 

czarci posąg i płonąca misa. Kamienne wrota 

zamkną się za drużyną (o ile wszyscy opuszczą 

wyższe piętra wieży). Nagle z ognistego słupa 

wyłoni się krzyczący mężczyzna (na oko 

trzydziestoletni), odziany w dziwne szaty 

ceremonialne. Gdy tylko wyjdzie z płomieni, 

przestanie wrzeszczeć i spojrzy ze względnym 

spokojem na drużynę BG. 
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Tajemnica Thiel’Tira 

 
Jeżeli gracze będą chcieli się dowiedzieć, co tak 
naprawdę się właśnie wydarzyło, Thiel’Tir może 
im uchylić rąbka tajemnicy. 
 
Wieża Thiel’Tira jest tak zbudowana, by karmić 
ducha właściciela, gdy w niej przebywa. Mury 
wieży są zaklęte, więc krąży w nich energia 
żywiołów (jest też przez nie wchłaniana z 
zewnątrz). Tak długo, jak Thiel’Tir przebywa w 
wieży, tak długo nie musi się obawiać, że umrze 
ze starości. 
 
Thiel’Tir odkrył sposób na duplikowania swojego 
ciała, myśli, a nawet duszy. Nie chce się tym za 
bardzo chwalić, bo proces ten niestety opiera się 
na czarnej magii. Za każdym razem, gdy mag 
osiąga wiek starca, dobrowolnie uśmierca się w 
kręgu i odradza jako młodzieniec w płomieniach.  
 
Thiel’Tir zdaje sobie sprawę, że jego prawdziwy 
pierwowzór zginął ponad 2000 lat temu, a on jest 
zaledwie wiernym duplikatem, duplikatu, 
duplikatu, duplikatu, duplikatu prawdziwego 
Thiel’Tira (mogiła numer 1).  
 
Sensem tej katorgi i uwięzienia we własnej wieży 
(której nie może opuścić, bo natychmiast umrze 
ze starości), jest wzięcie pod opiekę 
utalentowanego adepta sztuk magicznych i 
przekazanie całej wiedzy. Thiel’Tir najwyraźniej 
uważa, że skarb, jaki kryje się w jego głowie, nie 
może bezpowrotnie przepaść. 
 

 

 Wielki Mag Thiel’Tir, CN, tarkarski 

mężczyzna, Czarodziej 20: jeden z 

najsławniejszych magów Wortgarthu, 

uważany za zmarłego od blisko 2000 lat.  

BG być może już połączyli fakty, jeżeli nie, 

należy ich szybko uświadomić, że mają do 

czynienia z odmłodniałym właścicielem wieży. 

Młody Thiel’Tir przypomina trochę z twarzy 

starca, którego przed chwilą pochowali. Teraz jest 

jednak w sile wieku, więc BG powinni baczyć na 

słowa. Thiel’Tir wygląda na nieco oszołomionego, 

nie wolno jednak lekceważyć faktu, że jest 

czarodziejem (drużyna zapewne nie włada 

magią), po drugie z pewnością gracze zdają sobie 

sprawę, że Thiel’Tir mechanicznie dysponuje o 

wiele wyższym poziomem.  

Mag powinien im podziękować za 

odprawienie rytuału, albowiem tak się składa, że 

leżał świadomie przez bardzo długi okres (może i 

z 200 lat?) na podłodze, modląc się, by ktoś 

wreszcie sforsował jego pułapki i zabezpieczenia.  

Zgodnie z obietnicą, Thiel’Tir jest skłonny 

wynagrodzić drużynę graczy. O ile nie zaczną od 

razu łasić się na jakieś skarby (potężne artefakty?), 

Thiel’Tir wyjawi im wszystko, co wie o Portalu 

Stworzenia: 

 Tak, odnalazłem Portal Stworzenia. 

Dowiedziałem się kto i gdzie go pozostawił i 

sam skorzystałem z jego mocy. 

 Użyłem go m.in., by przenieść się do Piekieł 

Zanzeina. ‘Pożyczyłem sobie’ stamtąd posąg 

czarta, który stoi na parterze. Był mi potrzebny 

do ostatecznego zaklęcia wieży. 

 Gdy przestałem z niego korzystać, Portal 

Stworzenia spoczął bezpiecznie w Baszcie 

Ziemi… 

Thiel’Tir powinien wytłumaczyć drużynie, że 

Portal Stworzenia przeważnie znajduje się tam, 

gdzie zostawił go ostatni użytkownik, a ostatnio 

używał go właśnie Thiel’Tir. Z racji, że do wieży 

przed BG nikt się nie wdarł, teoretycznie portal 

powinien nadal znajdować się w zachodniej 

baszcie. Niestety Maar skonstruował go tak, by co 

tysiąc lat wracał na swoje pierwotne miejsce 

spoczynku (‘resetuje się’). To zabezpieczenie 

zapobiega przywłaszczeniu portalu lub 

pozostawieniu go w miejscu, gdzie nie jest zdatny 

do użytku (np. gdzieś w kosmosie). Thiel’Tir 

twierdzi, że tylko Najwyższy Kapłan Maara może 

wiedzieć, gdzie znajduje się owo pierwotne 

miejsce spoczynku. 

Oczywiście drużyna zareaguje żywiołowo i 

nie omieszka powiedzieć Thiel’Tirowi, że już 

rozmawiała z Najwyższym Kapłanem Azirasem, 

który twierdził, że nie zna położenia Portalu 

Stworzenia i nie zamierza o to pytać Maara. 

Thiel’Tir jest jednak człowiekiem pochodzącym z 

innej epoki – pamięta czasy istnienia Imperium 

Tarkaru! Skoro obecny Najwyższy Kapłan nie 

zamierza wyjawić im tej tajemnicy, muszą ją 

wydrzeć jego poprzednikom!  
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 Gdy sam szukałem informacji o Portalu 

Stworzenia, dowiedziałem się, że lokalizacja 

pierwotnego miejsca spoczynku jest znana 

Maaranitom z klasztoru na wzniesieniu Denel. 

To pod Lasem Wysokiego Dębu. (Gdy pokażą 

mu mapę, zdziwi się, że aż tyle się 

zmieniło odkąd zamknął się w wieży. 

Wskaże na okolicę Seva’Kan (za jego 

czasów stała tam mała wioska). 

 Informacja ta nie była mi wtedy pomocna, bo w 

wiedziałem, że Portal Stworzenia znajduje się 

gdzieś indziej, albowiem w tamtym czasie 

używał go pewien czarnoksiężnik. 

 Odkąd po raz ostatni użyłem portalu minęło 

tyle lat, że musiał wrócić na swoje miejsce, 

gdzie czeka na nowego użytkownika. Jeżeli nikt 

was nie uprzedził, być może to wy będziecie 

tymi szczęściarzami. 

 Pamiętajcie jednak, by wchodzić do niego 

trzymając się za ręce – Portal słucha tylko 

jednej istoty myślącej. Grupy muszą wchodzić 

jako całość i musi panować wśród was 

jednomyślność, inaczej nie przeniesiecie się w 

wymarzone miejsce! 

Te informacje powinny zaspokoić głód wiedzy 

graczy, ale mogą nie satysfakcjonować ich w 

kwestii obiecanego wynagrodzenia. W ramach 

podzięki mag może nasączyć ich broń energią 

żywiołów (zmieniając ją na umagicznioną broń 

+1). Może ich też wpuścić do 

magazynu/zbrojowni w podziemiach wieży 

(wejście ukryte gdzieś w ścianie na parterze) i 

pozwolić im wziąć sprzęt podróżniczy, mikstury 

lecznicze i inne przydatne przedmioty. 

Thiel’Tir nie nauczy ich magii, bo to proces 

który zajmuje lata szkolenia – a mag szuka 

jednego utalentowanego adepta, który pochodzi z 

tego świata. Nie może też ich nigdzie przenieść, bo 

w obrębie wieży teleportacja nie działa. 

Jeżeli BG zrobią się zbyt nachalni, Thiel’Tir 

powinien dać im delikatnie do zrozumienia, że 

jest im bardzo wdzięczny za pomoc, ale lepiej 

niech już sobie idą, bo powoli zaczynają go 

irytować.  

 

 

VI: Droga do Denel 

Gdzie do cholery jest wzniesienie Denel? 

Gdzieś pod Lasem Wysokiego Dębu? Po dwóch 

tysiącach lat troszeczkę się pozmieniało, 

nieprawdaż? Otóż okazuje się, że wzniesienie 

Denel pojawia się w Przewodniku Po Revek, w 

opisie Seva’Kan, w paragrafie dotyczącym Fortu 

Evendorf. Merlivius Oświecony wspomina, że 

koronna twierdza Armii Thiasus została 

wzniesiona na ruinach starego maaranitańskiego 

klasztoru. Wygląda na to, że graczy czeka teraz 

długa podróż na zachód Rivengarthu. 

Najrozsądniejsza droga wiedzie z powrotem 

do Zamku Równowagi (ścieżką przez bagna, którą 

już znają). Jako wspaniałomyślny MG, możesz 

podsunąć im pod nos karawanę zapakowaną po 

brzegi Młotnikami, którzy wyruszają akurat w 

stronę Alantyru (Księstwo Zachodnie). Jeżeli 

umieścisz w tej karawanie starych przyjaciół BG, 

Firhelma i Aerama, transport (wraz z 

wyżywieniem) powinni mieć jak w banku. 

Inne opcje przewidują długą drogę na 

piechotę, przez Dolinę Aliel, Port Numiz, 

Bos’Eren, aż do Seva’Kan. Oczywiście możesz 

pozwolić na to drużynie BG (bo czy masz inny 

wybór?), ale bądź w takim razie przygotowany na 

zabawianie graczy ciekawymi sytuacjami na 

szlaku (pomysłowi bandyci, ciekawskie potwory, 

zła pogoda, itp.) To dobry moment by wpleść w tę 

kampanię przygody znane z innych scenariuszy. 

Dalszą część kampanii znajdziesz w module 

drugim, pt. „Krew i Złoto”. Możesz też pominąć 

tę przygodę i od razu rozegrać moduł trzeci, pt. 

„Niewypowiedziane Zło”. 

 

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

KONIEC 

MODUŁU 

PIERWSZEGO 

================================== 
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Statystyki pod edycję 3.0 i 3.5 

 
Troglodycki dowódca (podrasa krshan’glug)  
Średni humanoid (troglodyta) 

Kości wytrzymałości: 2k8+1k10+6 (20 pw) 
Inicjatywa: +2 (Zr) 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 18 (+2 Zr, +6 naturalny), dotyk 12, 
nieprzygotowany 16 
Bazowy atak/zwarcie: +2/+5 

Atak: długi kościany miecz +6 wręcz (1k8+4/19-20) lub 
oszczep +4 dystansowy (1k6+3) 
Pełny atak: długi kościany miecz +6 wręcz (1k8+4/19-
20) lub oszczep +4 dystansowy (1k6+3) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: widzenie w słabym świetle 

Rzuty obronne: Wytrw +7, Ref +2, Wola -1 

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

Umiejętności: Pływanie +6, Ukrywanie +8, 
Nasłuchiwanie +5, Zauważanie +5 
Atuty: Czujność, Skupienie na broni (długi miecz) 
Klimat/teren: bagna  
Występowanie: samotnie dowodzi grupami liczącymi 
do 30 podwładnych. 
Charakter: zwykle chaotyczny zły 

 

Troglodycki wojownik (podrasa krshan’glug) 
Średni humanoid (troglodyta) 

Kości wytrzymałości: 2k8+4 (13 pw) 
Inicjatywa: +1 (Zr) 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 17 (+1 Zr, +6 naturalny), dotyk 11, 
nieprzygotowany 16 
Bazowy atak/zwarcie: +1/+3 
Atak: długa włócznia +4 wręcz (1k8+2) lub krótki 
kościany miecz +3 wręcz (1k6+2) 
Pełny atak: długa włócznia +4 wręcz (1k8+2) lub krótki 
kościany miecz +3 wręcz (1k6+2) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: widzenie w słabym świetle 

Rzuty obronne: Wytrw +5, Ref +1, Wola +0 

Atrybuty: S 14, Zr 12, Bd 14, Int 8, Rzt 10, Cha 9 

Umiejętności: Pływanie +5, Ukrywanie +4, Skakanie 
+2, Nasłuchiwanie +3, Zauważanie +3 
Atuty: Skupienie na broni (długa włócznia) 
Klimat/teren: bagna  
Występowanie: pojedynczo, banda (4-9), oddział (10-
15), gromada wojenna (30), plemię (35-200 plus 50% 
niewalczących i kilku dowódców, oraz wódz 6-10 
poziomu) 
Skarb: standardowy 
Charakter: zwykle chaotyczny zły 

 

Troglodycki zwiadowca (podrasa krshan’glug) 
Średni humanoid (troglodyta) 
Kości wytrzymałości: 2k8+2 (11 pw) 
Inicjatywa: +2 (Zr) 
Szybkość: 9m (6 pól) 

KP: 18 (+2 Zr, +6 naturalny), dotyk 12, 
nieprzygotowany 16 

Bazowy atak/zwarcie: +1/+2 

Atak: długa włócznia +2 (1k8+1) wręcz lub oszczep +3 
dystansowo (1k6+1) 
Pełny atak: długa włócznia +2 (1k8+1) wręcz lub 
oszczep +3 dystansowo (1k6+1) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: widzenie w słabym świetle 

Rzuty obronne: Wytrw +4, Ref +2, Wola +0 

Atrybuty: S 12, Zr 14, Bd 12, Int 10, Rzt 10, Cha 9 

Umiejętności: Pływanie +4, Nasłuchiwanie +5, 
Zauważanie +5, Ukrywanie +5 
Atuty: Czujność, Skupienie na broni (oszczep) 
Klimat/teren: bagna  
Występowanie: pojedynczo, patrol (3-4), oddział (6-8), 
banda (10) 
Skarb: standardowy 
Charakter: zwykle chaotyczny zły 

 

Ożywiony posąg wojownika 
Średni kamienny konstrukt  

Kości wytrzymałości: 4k10 (22 pw) 
Inicjatywa: +0 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 18 (+8 naturalny) dotyk 10, nieprzygotowany 18 
Bazowy atak/zwarcie: 

Atak: kamienny miecz +6 wręcz (1k10+4) lub walnięcie 
+6 wręcz (1k8+4) 
Pełny atak: kamienny miecz +6 wręcz (1k10+4) lub 
walnięcie +6 wręcz (1k8+4) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 
Specjalne cechy: konstrukt, redukcja obrażeń 2/- 
Rzuty obronne: Wytrw +4, Ref +1, Wola -4 
Atrybuty: S 18, Zr 10, Bd -, Int -, Rzt 10, Cha 1 
Charakter: zawsze neutralny 

 

Pomniejszy żywiołak lodowy 
Średni żywiołak (wody)  

Kości wytrzymałości: 4k8+12 (30 pw) 
Inicjatywa: +1 (Zr) 
Szybkość: 6 m (4 pola), pływanie 9 m (6 pól) 
KP: 17 (+1 Zr, +6 naturalny) dotyk 11, 
nieprzygotowany 16 
Bazowy atak/zwarcie: +3/+6 

Atak: walnięcie +6 wręcz (1k8+4) lub lodowy pocisk +4 
dystansowy (1k6 zimno)  
Pełny atak: walnięcie +6 wręcz (1k8+4) lub lodowy 
pocisk +4 dystansowy (1k6 zimno) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: żywiołak, widzenie w ciemności 18 m, 
redukcja obrażeń 2/+1 

Rzuty obronne: Wytrw +7, Ref +2, Wola +1 

Atrybuty: S 16, Zr 12, Bd 16, Int 4, Rzt 10, Cha 10 

Umiejętności: Nasłuchiwanie +6, Zauważanie +6 

Atuty: Potężny atak 
Charakter: zawsze neutralny 
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