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I Wstęp 
 

Drogi Mistrzu Gry! 

Oddaję w Twoje ręce krótki scenariusz do II ed. WFRP, który, mam nadzieję, zapewni 

Twojej drużynie kilka mile spędzonych godzin. Przygoda zaprojektowana jest do rozegrania 

na jednej, długiej sesji, ale równie dobrze nada się na dwie lub trzy krótsze. Przeznaczona jest 

dla dość doświadczonej drużyny, zarówno pod względem mechanicznym (siła przeciwników) 

jak i fabularnym (stosunek świata do BG), najlepiej takiej, która przeżyła już w Starym 

Świecie kilka przygód i której imię mogło dotrzeć do kilku (odpowiednich) uszu.  

 

O czym jest ta przygoda? 

 Jego wysokość, margrabia Gotthold Schurz, pan na Essen, organizuje wyprawę, która może 

zmienić losy prowincji. Nieopodal Essen, za Martwym Lasem, wznoszą się ruiny Mordheim – 

dawnej stolicy Ostermarku, zniszczonej w tragicznej katastrofie pięć wieków temu. Twoja 

drużyna musi zatroszczyć się o to, by ekspedycja przebiegła pomyślnie i wróciła obładowana 

skarbami wymarłego miasta – mało tego, by zrobiła to szybko, ma już bowiem konkurencję. 

Bractwo Całunu, morrycki zakon trzymający pieczę nad Sylwanią, również ma plany co do 

tych ruin. Po wyruszeniu sytuacja co i rusz się komplikuje – droga jest trudna, teren nieznany, 

a legendy, którymi straszy się w Ostermarku dzieci, okazują się prawdą. W Martwym Lesie 

mieszka diabeł. BG muszą zmierzyć się z potworem i jego sługami, dać sobie radę z 

zapomnianymi przez bogów bagnami, psującymi się wozami, paniką w oddziale i setką 

innych problemów. Kiedy po kolejnej potyczce odłączają się od karawany, odkrywają 

prawdziwą naturę stwora, który okazuje się być żywym, namacalnym stworzeniem z 

niezwykłymi zdolnościami. Dowiadują się też, że pomysłodawca wyprawy ma nie do końca 

czyste intencje i na „Skarbie” zależy też siłom Chaosu. Jeśli zaryzykują swoje życie, mają 

szansę zawrócić resztę karawany, ocalić życie przynajmniej części jej członków i nie 

dopuścić, by Chaos urósł w siłę jeszcze bardziej. 

 

Umiejscowienie 
 

Czas akcji 

Proponuję, by scenariusz rozegrać w 2515 r. KI, na kilka lat przed Burzą Chaosu, ze względu 

na prawdopodobieństwo zajścia opisanych wydarzeń i możliwość wpływu BG na samą 

Burzę. Scenariusz traktuje o kosztownej ekspedycji do jednego z najmniej gościnnych 

rejonów Imperium – o ile w czasie względnego pokoju ma ona swe uzasadnienie (podane 

nieco niżej), to w czasie Burzy lub tuż po niej, gdy Imperium należy podnieść z popiołów, 

traci ona w dużej mierze rację bytu. Oprócz tego ogranicza to znacznie konsekwencje 

zakończenia – w trakcie scenariusza BG mają szansę pokrzyżowania części planu 

Niszczycielskich Potęg, wyjęcia trybiku z machiny Chaosu, co w efekcie może zmienić bieg 

przyszłych wydarzeń. Przesuwając przygodę dalej, możesz pozbawić graczy tego aspektu 

scenariusza. Mimo tego wszystkiego, nie przejmuj się, jeśli gracie w podręcznikowych 

czasach – sam przebieg przygody nie ulegnie zmianie, musisz jedynie trochę napracować się 

z osadzeniem jej w świecie, tzn. uzasadnić początek i ustalić konsekwencje zakończenia. 

 

Miejsce akcji 

Imperium, prowincja Ostland, Martwy Las i okolice. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 

planem, scenariusz rozpoczyna się i kończy w Essen – niewielkiej mieścinie nad Północnym 

Stirem, gdzie ścierają się wpływy władz świeckich i duchowych. BG wyruszają stamtąd na 

południe, ku ruinom Mordheim. Przedzierają się przez bagniste knieje Martwego Lasu, mają 

okazje zwiedzić porzucone budynki porosłe lasem, a także przeszukać starą pracownię 

uznanego w Imperium astrologa i wynalazcy, od którego cała wyprawa wzięła swój początek.  



II Preludium 
 

Początek 

Cała historia ma swój początek niemal pięć wieków przed narodzinami postaci graczy. Jak 

podają ludzcy kronikarze w Dziedzictwie Sigmara, w 1999 r. KI miała miejsce niezwykła 

katastrofa – bogata stolica Ostermarku, Mordheim została zniszczona przez spadłą z nieba 

kometę o dwóch ogonach. Zginęli wszyscy jej mieszkańcy, a prowincja potrzebowała dużo 

czasu, by podnieść się po takim ciosie. Od tamtego czasu okolice Mordheim, zwane 

Martwym Lasem, są strefą pozbawioną wszelkiego życia. Nie przejeżdżają tamtędy 

karawany, znika słuch o podróżnych, nie widać żadnych śladów zwierząt. Wraz z wejściem 

do zony wokół Mordheim cichnie śpiew ptaków, a jedyny ruch, jaki można zaobserwować, to 

poruszane wiatrem gałęzie drzew. „(…) jakikolwiek ku temu powód, obecnie w lesie nie 

mieszka nic naturalnego.” (DS). Są jednak istoty nienaturalne. W całym Ostermarku znane są 

klechdy o potworach Martwego Lasu, które ciemnymi nocami wychodzą z puszczy i sieją 

spustoszenie. O Diable z Martwego Lasu, straszniejszym niż wszystkie wampiry                            

i zwierzołaki, który nie łaknie ludzkiego ciała ani krwi, lecz który kradnie ludziom dusze. 

Wielu bajarzy przestraszyłoby się jednak, gdyby wiedzieli, że legendy te mają swoje 

potwierdzenie w rzeczywistości. Istotnie, co jakiś czas Martwy Las opuszczają potwory, 

mordując wszystkich napotkanych na swej drodze, póki same nie zostają zabite. Co gorsze, 

czasem w „potworach” udaje się rozpoznać śmiałków, którzy, lekceważąc ostrzeżenia, weszli 

do Martwego Lasu.  

Niklas Gluckner 

Mimo tego wszystkiego, do Martwego Lasu przybywali czasem ludzie. Zuchwalcy, którzy 

chętniej nadstawiali ucha bajaniom o skarbach dawnej stolicy niż o potworach jej 

strzegących. Nikt nie traktował ich poważnie, zresztą nikomu nie udało się z Mordheim 

wywieźć czegoś więcej niż własną śmierć. A jednak komuś się w końcu powiodło. Młody jak 

na swą profesję astronom, Niklas Gluckner, wrócił z Martwego Lasu żywy. Choć na początku 

nikt nie chciał w to wierzyć, a i sam Niklas zbytnio się tym nie chwalił, udało mu się przeżyć 

wyprawę do Martwego Lasu. A potem kolejną. I kolejną. Wkrótce rozpoczął zawrotną karierę 

naukową, stał się wybitnym astrologiem, alchemikiem, wynalazcą. Powiadali, że odnalazł 

legendarny skarb Mordheim, że pozwoliło mu to na sfinansowanie zakrojonych na szeroką 

skalę badań. Rzeczywiście, co jakiś czas wracał on na ziemie Martwego Lasu, rzeczywiście 

widziany był, gdy kiedyś z kufrem pełnym dziwnych klejnotów wracał z Ostermarku. Stał się 

żywą legendą, dowodem na to, że szaleńcza odwaga i śmiałość mogą się opłacić. Jego imię 

rozniosło się wśród wszelkich straceńców, poszukiwaczy przygód i im podobnych 

włóczęgów. Zmarł tej jesieni, w blasku chwały, we własnym łóżku. 

Gotthold Schurz  

Drugą osobą, która w dużym stopniu zaważy na całej opowieści, będzie Gotthold Schurz, 

margrabia Essen, przyszły pracodawca graczy. Essen to małe miasto z dużymi problemami. 

Po pierwsze, za sprawą bliskości Martwego Lasu, Dziwnych Nizin i bagna Hel cieszy się 

opinią najbardziej nawiedzanej ziemi Ostermarku. Drugim problemem jest nierozstrzygnięta 

kwestia władzy – w Essen znajduje się wielka kapituła Bractwa Całunu, zwanego Rycerzami 

Kruka. Jest to powołany do życia w celu walki z nieumarłymi, kontrowersyjny zakon 

wyznawców Morra. Za zasługi w wojnach z wampirami ufundowano im w Imperium dwa 

klasztory na granicach Sylwanii, w Siegfriedhofie, w Stirlandzie, i tu, w Essen. Siegrfriedhof 

jest miastem, które w całości należy dziś do Bractwa, jasnym jest, że Rycerze Kruka chętnie 

w podobny sposób przejęliby władzę nad całym Essen. Ta jednak wciąż oficjalnie leży w 

rękach margrabiego Schurza. Dla Bractwa Essen jest kluczem do opanowania całej Sylwanii, 

dla margrabiego zaś, ostatnią ziemią przynoszącą jakiekolwiek dochody, ostatnią osadą, którą 

może legitymować tytuł. Rozgorzała polityczna gra o pełnię władzy. Zakon ma pewne 

przywileje, duży wpływ na politykę miasta i masę pieniędzy. Margrabia prawnie sprawuje 

nad miastem zwierzchnictwo, ma po swojej stronie okoliczną szlachtę, nie ma jednak dość 



funduszy, by podjąć rywalizację z międzynarodową organizacją, a władza powoli wymyka 

mu się z rąk. Od jego poczynań zależy to, czy jego prastary ród upadnie, czy rozkwitnie na 

nowo. Ma nóż na gardle. 

Ekspedycja 

W tym właśnie momencie do margrabiego zgłasza się młody szlachcic, Michael von Stauf. 

Podaje się on za bratanka Niklasa Glucknera, wspomnianego dwa akapity wyżej. Przedstawił 

on arystokracie śmiały plan na szybkie wzbogacenie – ekspedycję do ruin Mordheim. Według 

tego co mówił, jego wuj rzeczywiście znalazł w Mordheim skarb, a on ma nawet na to 

dowody. Pokazał mu jego ryciny, pamiętniki, które odziedziczył zamiast złota. Opowiedział o 

cennych kryształach, jakie jego wuj przywoził ponoć z Martwego Lasu. Skoro jeden człowiek 

był w stanie w ścisłej tajemnicy wywieźć stamtąd dość skarbów, by całe życie finansować 

swe eksperymenty, to ile może zyskać na tym Essen, jeśli wyśle zorganizowany oddział? Jeśli 

zwyczajnie zajmie Mordheim zbrojnie? Zdesperowany margrabia po wielu rozmyślaniach 

zaakceptował plan. Olbrzymie ryzyko i olbrzymia stawka. Schurz na własne oczy widział 

potworność Martwego Lasu, wie, że ekspedycja będzie bardziej ryzykowna niż zwykła 

wyprawa wojenna. Z drugiej strony, jeśli się powiedzie, odwróci to sytuację o sto 

osiemdziesiąt stopni, Essen ma szansę wysunąć się na czołową pozycję w prowincji. Każdą 

inną inwestycją musiałby się podzielić z Zakonem, mają prawo do części zysków praktycznie 

z każdego przedsięwzięcia, jakie margrabia może zorganizować. Ale nie z wyprawy 

wojennej. To jest właśnie to, czego potrzebował, coś, co może w końcu odwrócić zły los. 

Zapadła decyzja o zorganizowaniu wyprawy w głąb Lasu. Za wszelką cenę. 

 

Istota z Martwego Lasu – na pograniczu nauki i magii 
 

Powyższą historię można usłyszeć w każdej karczmie Essen, nie jest żadną tajemnicą                    

i roznosi się po Imperium wraz z informacjami o wyprawie. Pewne kluczowe dla opowieści 

sprawy pozostają jednak w sekrecie. Po pierwsze, diabeł z Martwego Lasu istnieje naprawdę. 

Od czasu upadku komety Martwy Las zamieszkuje dziwna istota. Ów niezwykły demon, 

zgodnie z tym, co powiadają legendy, nie zabija ludzi, nie pożera ich żywcem. Diabeł zdaje 

się posiadać moc wchodzenia ludziom w dusze. Czym tak naprawdę jest? Zanim odpowiem 

na to pytanie, przedstawię Ci suche fakty.  

 
Tajemnica Diabła 
Z wyglądu Diabeł to humanoidalna istota o wyglądzie faktycznie przywodzącym na myśl 

demona – szarej skórze, suchej, szczupłej sylwetce, przerośniętej czaszce, umięśnionych 

nogach, zginających się w dwóch, przeciwnych stawach, trochę jak u konia czy kozła. 

Wydziela charakterystyczny odór, kojarzący się z siarką. Nie jego ciało jest tu jednak groźne, 

lecz umysł – jego zdolności do złudzenia przypominają moce psioniczne. Nie ma ust ani nie 

mówi żadnym znanym ludzkości językiem, lecz potrafi komunikować się z ludźmi 

pozawerbalnie – za pomocą wizji, myśli, podświadomych przekazów. Najłatwiej 

skontaktować się z nim podczas snu. Obcowanie z nim nie jest miłym przeżyciem, można w 

ten sposób postradać zmysły. Jeśli wędrowiec, który zapuścił się w okolice Mordheim, nie ma 

dość silnej woli, potwór może przejąć nad nim kontrolę. Na tym zapomnianym przez bogów 

pustkowiu łatwo podupaść na duchu, poddać się. Diabeł prześladuje dusze swoich ofiar, 

wyniszcza ich umysły, próbuje złamać wolę. Każdy w końcu mu ulegnie, to tylko kwestia 

czasu. Wówczas wędrowiec dołącza do sług stwora, poddanych w pełni jego woli. W głębi 

Lasu i w samym Mordheim, tam, gdzie nie dociera już nikt, pracują oni w dziwnych obozach. 

Wydobywają i suszą torf tam, gdzie to możliwe, w prymitywnych biedaszybach wydobywają 

spod ziemi różne minerały. Wszystko to zostawiają przed obliczem Diabła, który zdaje się 

potrzebować tych ofiar jak niczego innego. Jego obecność wydaje się być powiązana z 

dziwnymi, owalnymi kryształami, pochodzącymi z przeklętej komety. Oprócz potęgi umysłu, 

Diabeł dysponuje też praktycznie nieograniczoną wiedzą, graniczącą z pełnym oświeceniem.  



 

I jak? Czym jest według Ciebie Diabeł? Tajemniczym demonem, zdolnym opętać dusze 

zwykłych śmiertelników, materializacją szatana (czyt. Niszczycielskich Potęg)? Czy istotą nie 

z tego świata, obcym o umyśle wielokroć lepiej rozwiniętym niż ludzki? Owe kryształy to 

coś, w co Diabeł został zaklęty czy po prostu jaja obcej rasy? Potrzebuje niezwykłych ofiar 

czy po prostu łatwych do przyswojenia pierwiastków? Proponuję byś przez cały czas trwania 

przygody brał pod uwagę obie wersje, byś do końca nie zdejmował z Diabła tej otoczki 

niepewności, tajemnicy. Każdy z faktów, jakie odkryją w scenariuszu BG, będzie można 

tłumaczyć na obydwa sposoby. Jeśli dobrze to rozegrasz, wyobraźnia graczy zrobi resztę – po 

prostu wybiorą wersję, której bardziej się boją. A im dłużej sprawa pozostanie niewyjaśniona, 

tym Diabeł będzie bardziej fascynował, kusił, niepokoił. 

 

Wyjaśnijmy jeszcze historię do końca. Kiedy Niklas Gluckner przybył do Martwego Lasu, 

sprawy potoczyły się inaczej niż zwykle. Po pierwsze, Niklas mógł się poszczycić psychiką 

silniejszą niż przeciętny człowiek, lata ascetycznego poświęcenia nauce zrobiły swoje. Po 

drugie, on zdecydował się z Diabłem rozmawiać, zawarł z nim pakt. Słabe ciało astronoma 

nie mogło przynieść Diabłu wiele pożytku, co innego jednak umysł. Niklas obiecał, że wróci 

do Martwego Lasu ze znacznie większą ofiarą niż byłby w stanie wytworzyć, pracując w 

Martwym Lesie. Diabeł natomiast dostrzegł umysł zdolny choć w niewielkim stopniu 

rozumieć jego przekazy. Choć było to trudne, wraz z każdą wizytą Niklasa przekazywał mu 

część swej niepojętej wiedzy. To był właśnie ów „Skarb Mordheim”, który pozwolił 

Niklasowi na osiągnięcie tak wysokiej pozycji. Nie znalazł w Martwym Lesie funduszy na 

badania, dzięki pomocy Diabła po prostu nie musiał ich przeprowadzać. Tak naprawdę to nie 

bogactwo przyniosło odkrycia, a odkrycia przyniosły bogactwo. A Niklas, by otrzymać 

kolejną porcję nauk, przywoził do Martwego Lasu to, czego Diabeł potrzebował: minerały, 

węgiel, czasem konkretne kamienie szlachetne. W końcu zabrał ze sobą zaklęty kryształ z 

Martwego Lasu, z którego miał przybyć na ziemię nowy Diabeł. 

Nawrócenie 

Jednak Niklas nie zamierzał przyczynić się do opętania kolejnych osób, nie zamierzał dłużej 

służyć Diabłu. W czasie swych wypraw do Mordheim zdążył poznać Diabła na tyle dobrze, 

by wiedzieć, czego się obawia. Choć woda święcona nie robiła na nim wrażenia, Diabłu, 

zgodnie z tym, co powiadają kapłani, wyjątkowo nie podobała się sól, taka jak ta, którą 

odprawia się egzorcyzmy. Zatopił więc czarci kamień w wielkim krysztale soli i oddał do 

pilnie strzeżonego banku w stolicy. 

Michael von Stauf 

Historia kończyłaby się tutaj, gdyby nie trzeci istotny dla sprawy człowiek – Michael von 

Stauf, bratanek Niklasa. Młody szlachcic zawsze bardzo interesował się badaniami wuja, co 

na początku bardzo mu schlebiało, lecz w końcu zaczęło budzić podejrzenia. I słusznie - jest 

on lojalnym członkiem Złotego Kręgu – tajnego kultu Tzeencha, za wszelką cenę 

poszukującego wiedzy, ważnego elementu machiny Chaosu. W końcu siłą wdarł się do 

pracowni astrologa, gdzie zrozumiał, jak cenna dla Chaosu może być istota z Martwego Lasu. 

Może nawet to awatar samego Wielkiego Spiskowca? Młodzieniec uśmiercił swojego wuja, 

licząc na spadek w postaci kryształu, okazało się jednak, że podejrzliwy astrolog nie zapisał 

mu w testamencie niczego, cały swój dobytek przekazując na ręce Imperialnych Akademii.  

Wściekły szlachcic postanowił zdobyć jeden z takich kryształów za wszelką cenę, ułożył więc 

plan ekspedycji do leża samego Diabła. Oczywiście, nie przewidział udziału w tym 

wszystkim graczy. 

 

 

 

 

 



III Prolog 
 

Kilka słów o postaciach  

Jak już napisałem we wstępie, przygoda stawia pewne ograniczenia w doborze postaci. Po 

pierwsze, przeznaczona jest dla raczej doświadczonych bohaterów, kończących drugą lub 

zaczynających trzecią profesję. Co najmniej jeden z bohaterów powinien biegle czytać w 

staroświatowym. Chcący za wszelką cenę zginąć Zabójca Trolli może utrudnić budowanie 

nastroju grozy, choć z tym akurat można sobie poradzić – uświadom mu po prostu, że Diabeł 

go nie zabije, a opęta jego duszę. Nie będzie miał chwalebnej śmierci, Chaos wykorzysta go 

do własnych celów. Przestudiuj jednak uważnie księgi czarów swoich magów i kapłanów pod 

kątem czarów, mogących rozłożyć przygodę – sam nie znalazłem niczego takiego, ale nie 

przeglądałem wszystkich dodatków, lepiej upewnić się, zanim zaczniemy. Ostatnim, 

najważniejszym warunkiem udziału BG w przygodzie jest ich opinia w Starym Świecie – jak 

zdążyłeś się już przekonać, sprawa jest poważna i nie oszukujmy się, byle kmiotów z ulicy 

nikt nie będzie zatrudniał do takiego przedsięwzięcia, nie mówiąc już o składaniu na ich barki 

losów wyprawy (a to właśnie zamierzamy zrobić). 

 

Wprowadzenie bohaterów graczy 

Najlepszą okazją do wprowadzenia BG do scenariusza jest zakończenie ich ostatniej 

przygody – jeśli masz taką możliwość, zrób to właśnie w ten sposób. Kiedy po raz kolejny 

dokonają jakiegoś mniej lub bardziej chwalebnego czynu, wytropią jakichś kultystów, uratują 

wioskę, zabiją mutanta czy co tam jeszcze jest w warhammerowym kanonie, daj im odczuć 

to, że Stary Świat na to reaguje. Niech w okolicy akurat przebywa margrabia Schurz albo jego 

bliski podwładny, niech zwróci się do BG. Niech opowie, że właśnie takich ludzi szukał, że 

ma dla nich bardzo istotną propozycję. Postaraj się sprawić, żeby BG poczuli się ważni, jeśli 

o ich poprzednich dokonaniach mogły rozejść się plotki, niech okaże się, że margrabia je zna. 

Połechtaj ich próżność, przez te kilka chwil wprowadzenia pokaż im jasną stronę bycia 

doświadczonym, ważnym, uznanym (za jakiś czas będą to przeklinali). Powiedz im kilka słów 

o wyprawie, na razie bardzo ogólnie i górnolotnymi słowami – „tam, gdzie nikt jeszcze nie 

dotarł”, „po zapomniane bogactwa zaginionego miasta”, „najwięksi śmiałkowie Imperium” – 

to bardzo ładne sformułowania. „Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc!” – możesz dodać ustami 

kogoś innego. Niech Twoi gracze, czekając na kolejną sesję, mają w głowach jedną myśl: 

Korpus Ekspedycyjny Gwardii Essen! 

 

W murach Essen 

Właściwą sesję rozpocznij od tajnego zebrania w podziemiach esseńskiego fortu. Opisz 

nerwową atmosferę, stare, zatęchłe piwnice, półmrok, jaki stwarzają płonące pochodnie. W 

dość dużej, pozbawionej okien sali skupia się kilka-kilkanaście osób – w migotliwym świetle 

nie sposób rozpoznać twarzy, trudno ich nawet dokładnie przeliczyć. Margrabia Schurz staje 

wreszcie u krańca stołu, jedynego mebla piwnicy, i wita przybyłych. Pora wyjaśnić graczom 

sytuację, opowiedz historię z preludium z punktu widzenia margrabiego. Poświęć kilka 

oddechów na podkreślenie roli chciwego zakonu – opisany poniżej morryta podchwyci temat, 

poprze arystokratę. Przypomnij, że kiedy tylko Zakon dowie się o wyprawie, na pewno nie 

zostawi tego bez odpowiedzi. Wyprawa ma najdłużej jak się tylko da pozostać przed 

Bractwem w sekrecie. Głos zajmie w końcu Michael. Powie zgromadzonym o swoim wuju 

(zdany test wiedzy (Imperium) oznacza, że BG istotnie już o nim słyszeli), o jego sukcesie, 

jaki odniósł dzięki wyprawie do Martwego Lasu. Michael, jak łatwo się domyśleć, podkreśla 

pozytywne aspekty wyprawy, bagatelizuje ryzyko. „Wystarczy mieć w sobie dość 

zuchwałości, by po to sięgnąć”. Po jego przemowie Gotthold Schurz, odczekawszy trzy 

oddechy, powie: „Panowie, niniejszym ogłaszam zawiązanie Korpusu Ekspedycyjnego Armii 

Essen. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się co do was i teraz, kiedy już wiecie wszystko, nie 



braknie wam odwagi!”. Na stole leży pergamin z umową. Zebrani spokojnie, po kolei, 

podchodzą do pergaminu, podpisując go (lub choć stawiając krzyżyk). 

 

Kompania straceńców 

To dobry moment, by opisać członków ekspedycji. Jako że pergamin leży w kręgu 

najmocniejszego światła, tuż pod pochodnią, zyskujesz jupiter, dzięki któremu po kolei ładnie 

opisać możesz uczestników wyprawy. Pokaż graczom Michaela, morryckiego kapłana                

i wszystkich innych z końca tego rozdziału, o nich również zatroszczył się Schurz                        

i ekspedycja może bez nich zakończyć się totalną porażką. W końcu przyjdzie kolej graczy. 

Jeśli tylko nie będzie to całkowicie nielogiczne (zbyt niska pozycja BG?), gdy złożą swe 

podpisy, niech podejdzie do nich margrabia i, ze względu na to, że niemal osobiście widział 

ich męstwo, mianuje ich zastępcami herr Michaela (a ten nie lubi podejmować decyzji. To na 

barki BG spadnie większość wyborów). Niech poczują się odpowiedzialni (jeśli mianowanie 

ich teraz jest niemożliwe, zrób to przy pierwszej możliwej okazji, kiedy tylko zasłużą się 

czymkolwiek). Wróć jeszcze na chwilę do opisywania BNów. 

 

Kto jeszcze? 

Przerwij jednak gwałtownie i spytaj graczy: „A Wy? Kogo jeszcze widzielibyście w tej 

kompanii?”. Możesz rozegrać to teraz na kilka sposobów. Możesz dać graczom chwilę na 

przemyślenie sytuacji i powiedzenie Ci, kto, według nich, może być przydatny w takiej 

wyprawie. Słyszeli, w co się pakują, niech pomyślą teraz jak najlepiej sobie z tym poradzić. 

Odpowiadaj na ich życzenia, kompletując listę zatrudnionych BNów – posiłkuj się Dodatkiem 

I (zawiera najbardziej prawdopodobne w doborze profesje, które już zalałem otoczką 

fabularną – nie będziesz musiał wymyślać 20 ciekawych BNów na raz, wiem, jaka to 

katorga). Możesz po prostu wcisnąć im Dodatek I do ręki jak CV kandydatów i wyjść 

zaparzyć herbaty, dodając, że w razie czego mogą znaleźć jeszcze więcej chętnych, ale muszą 

zaznaczyć dokładnie, kogo potrzebują. W podobny sposób ustalcie, co ekspedycja ze sobą 

zabiera – w następnym rozdziale znajdziesz proponowane przeze mnie reguły podróży przez 

Martwy Las, możesz wyjawić im niektóre zasady, zwłaszcza jeśli w drużynie jest 

traper/ranger. Przygotuj się na to, że jeśli ta mini-gra im się spodoba, może trochę zająć. 

Oznajmij im jasno: „Macie przygotować ekspedycję w najbardziej niegościnny rejon 

Imperium. Przygotujcie się dobrze, od tego zależy Wasze życie”. Stawiam koronę, że się 

uśmiechną. 

 

Możesz oczywiście zrobić to jeszcze inaczej i jeśli sądzisz, że organizacja wyprawy nie 

spodoba się Twoim graczom możesz zwyczajnie zrobić to za nich, dobierając skład według 

własnego uznania. Stanowczo odradzam Ci jednak tę opcję, im więcej spocznie w rękach 

graczy, tym lepiej. 

 

Drobne wyjaśnienie 

Nie, to nie postacie graczy decydują o tym, kto weźmie udział w wyprawie, tym bardziej nie 

robią tego przed spotkaniem w podziemiach fortu. Robi Schurz, ale ku ogólnej radości 

możemy przenieść tę decyzję na graczy, z powodów podanych akapit wyżej. 

 

Ostatnia noc 

Przedstaw wszystkich BNów i zakończ spotkanie, przed BG ostatnia noc pod dachem na 

długi czas. Spytaj graczy, jak ją spędzą – kto porządnie się wyśpi i weźmie ciepłą kąpiel, kto 

upije się w szynku i zwiedzi esseńskie domy publiczne, kto spędzi wieczór na modlitwie. To 

fajna okazja do pokazania charakteru postaci, wczucia się. Rano rozpocznie się ekspedycja. 

 

 

 

 



Margrabia Gotthold Schurz – pracodawca graczy, szlachcic chcący odbudować potęgę 

swego rodu 

„Zobaczycie, kiedyś nawet w przyklasztornych szkołach w całym Ostermarku uczyć będą o I 

Korpusie Ekspedycyjnym. Co dzień się o to modlę.” 

Wygląd: Ktoś obeznany  co nieco w genealogii szlacheckiej łatwo mógłby margrabiego 

pomylić z którymś z jego przodków – każdy portret w Esseńskim forcie nosi jakieś jego 

cechy: wysokie czoło, władcze spojrzenie, szerokie rycerskie barki. Sprawia wyjątkowo 

godne wrażenie. 

Charakter: Jak już wiesz, margrabia popadł ostatnimi czasy w duże kłopoty. Częściej niż 

kiedyś zasępia się, częściej milknie, rzadziej spotyka się z kompanami. Jego myśli krążą teraz 

wokół ekspedycji, zrobiłby wszystko, by zwiększyć szanse jej powodzenia. Poza tym 

wszystkim jest raczej dobrotliwym panem, usiłującym trzymać się zasad etosu 

rycersko/szlacheckiego, choć nie za wszelką cenę. 

 

Michael von Stauf – wyznawca Chaosu, odpowiedzialny za całe zamieszanie, główny 

antagonista 

„Tak, od zawsze marzyłem o tym, by dorównać wielkości wuja, odkryć tyle co on… Właśnie 

tacy ludzie pchają ten świat do przodu.” 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie +20, wiedza (wszystkie +10), znajomość języka (staroświatowy 

+10, klasyczny, tileański, bretoński), gadanina, czytanie i pisanie, jeździectwo, 

przekonywanie +20, nauka (wszystkie), spostrzegawczość +10, wycena +20 

Zdolności: błyskotliwość, charyzmatyczny, etykieta, łotrzyk, intrygant, przemawianie, 

krasomówstwo, broń specjalna (szermiercza) 

Wygląd: Przystojny młodzieniec. Z jego bladoniebieskich oczu aż bije energia do życia                

i ciekawość świata. Szlachecką postawę burzą trochę przygarbione plecy, ślad wielu 

spędzonych nad księgami nocy. Całkiem łatwo go polubić – jest sympatyczny, nie wywyższa 

się, mało konfliktowy. 

Charakter: Człowiek, który postawił sobie jeden cel i podporządkował mu wszystko. Michael 

pragnie wiedzy. Wzorem antycznych filozofów, nie poszukuje sławy, bogactwa czy innych 

przywilejów, które wiedza może zapewnić – do przodu pcha go sama chęć poznawcza. To dla 

wiedzy dołączył do wyznawców Tego, który zmienia drogi. To dla wiedzy gotów był 

zamordować swego wuja. Dla niej będzie nawet służył Chaosowi. Jest niebezpiecznym 

przeciwnikiem. Bystry umysł, nieprzeciętna wiedza i sporo charyzmy są jego bronią. 

Dodatkowo, jako jedyny (oprócz jego sługi, który zna i aprobuje zamiary pana) wie, czego 

może się spodziewać w Martwym Lesie. Zna słaby punkt Diabła, rozkazał więc wykonać dla 

siebie kolczugę, w którą wprawiono stalowe płytki pokryte kryształem górskiej soli (aby 

uniknąć pytań skrzętnie ukrywa ją pod zdobioną jaką). Zabrał ze sobą też odpowiednią jej 

ilość w tradycyjnej, sypkiej postaci – wierzy, że dzięki temu uchroni się przed Diabłem, 

przynajmniej do czasu, gdy będzie mógł z nim porozmawiać, zawrzeć z nim pakt podobny do 

paktu wuja. Jeśli bohaterowie zwrócą przeciw niemu miecze, on sam nie będzie stanowił dla 

nich zagrożenia. Jest jednak spore ryzyko, że osoby postronne staną po stronie młodzieńca.  

 

 

 

 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

42 36 38 42 46 75 58 63 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 13 3 4 4 0 3 0 



Gerhard Grossekirche von Katzeveg – znany w Ostermarku (DS) łowca nieumarłych, 

odrzucony przez Bractwo Całunu 

„Tak, taka wyprawa dobitnie świadczy o wartości człowieka, nie sądzicie?” 

Profesja: Rajtar, Poprzednia profesja: Szlachcic 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: Czytanie i pisanie, dowodzenie, hazard, jeździectwo, mocna głowa, opieka nad 

zwierzętami, przekonywanie, plotkowanie, sekretne znaki (zwiadowców), spostrzegawczość, 

unik, wiedza (Imperium +10), wycena, znajomość języka (staroświatowy) 

Zdolności: artylerzysta, błyskawiczne przeładowanie, broń specjalna (palna, parująca, 

szermiercza), etykieta, odporność psychiczna, silny cios, strzał przebijający, szczęście, 

szybkie wyciągnięcie, widzenie w ciemności 

Wygląd: Postawny i wysoki mężczyzna o szlacheckich rysach. Dość nerwowo gestykuluje, 

wysoko podnosi głowę, można go nawet posądzić o przesadną pewność siebie. Cóż, po 

Gerhardzie widać kilka kompleksów, jakich przysporzyły mu kontakty z Rycerzami Kruka. 

Charakter: Dokładna jego historia znajduje się w Dziedzictwie Sigmara, tutaj wystarczy, gdy 

powiemy o nim, że jest człowiekiem, który w walce z martwiakami odnalazł sens życia. 

Jednak z pewnych powodów, Bractwo Całunu, skupiające ludzi o podobnych ideach, nie 

chciało przyjąć go w swe szeregi. Od tego czasu Gerhard nieustannie próbuje pokazać 

Rycerzom swoją wartość. Choć się tego wypiera, wciąż wstąpienie do zakonu Kruków jest 

jego marzeniem, co doprowadzi do pewnych ciekawych komplikacji w przygodzie. 

  

Roderick Altmann – zaskakująco wytrwały jak na swój wiek Morryta 

„Musisz zrozumieć, mój synu, cały ten ziemski padół sam w sobie jest niczym, jednak jeśli 

połączysz go ze światem boskim, dostrzeżesz sens wszystkiego, co cię spotyka” 

Profesja: Kapłan, Poprzednia profesja: Akolita 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy +10, 

klasyczny), czytanie i pisanie +10, leczenie +10, nauka (astronomia, teologia), 

spostrzegawczość, przekonywanie +10, jeździectwo, spostrzegawczość, splatanie magii, 

wykrywanie magii, język tajemny (magiczny) 

Zdolności:  niezwykle odporny, opanowanie, bardzo silny, charyzmatyczny, przemawianie, 

magia prosta (kapłańska), morderczy atak, pancerz wiary, krasomówstwo 

Wygląd: Siwiejący na skroniach mnich o bladej, ascetycznej fizjonomii. Już na pierwszy rzut 

oka cechuje go stoicki spokój i pobożna, cicha wytrwałość. 

Charakter: Kapłan ten jest byłym misjonarzem, który przeżył wielokrotne wizyty w Sylwanii. 

W swoim długim już życiu widział wiele, choć ta wyprawa jest dla niego wyzwaniem, nie 

dopuszcza do siebie myśli, że mógłby jej nie podołać. Jako że po drugiej stronie Martwego 

Lasu znajduje się Sylwania, jego obecność jest bezcenna. Mnich nie raz stawiał czoła 

nieumarłym, a ci zdają się to już wyczuwać i instynktownie obawiają się mnicha. Jak 

większość zwyczajnych wyznawców Morra, potępia Bractwo Całunu i często o tym mówi. 

 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

48  58 40 36 45 44 43 43 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 4 3 4 0 3 0 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

45  33 38 52 43 48 57 57 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 16 3 5 4 1 2 0 



Sven Diettmann zwany Kretem – zwiadowca II dywizji górskiej Wielkiego Księstwa 

Hochlandu 

„Ta, jak to określiłeś „rura” zdejmie ci głowę z ramion na ćwierć mili. Chcesz się założyć?” 

Profesja: Zwiadowca, Poprzednia profesja: Przepatrywacz 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium +10, Bretonia), znajomość języka 

(staroświatowy, kislevski, bretoński), jeździectwo, nawigacja +10, opieka nad zwierzętami 

+10, przeszukiwanie, spostrzegawczość +10, sztuka przetrwania, tropienie +10, oswajanie, 

sekretne znaki (zwiadowców), sekretny język (łowców), skradanie się, ukrywanie się, unik 

Zdolności: broń specjalna (unieruchamiająca, palna), wyczucie kierunku, bardzo silny, 

błyskawiczne przeładowanie, strzał precyzyjny, strzał przebijający, strzelec wyborowy 

Wygląd: Nietypowy u ludzi lasu sztywny chód łatwo zdradza wojskowego. Nie rozstaje się ze 

swoją Victorią – muszkietem hohlandzkim o łożu z orzechowego drewna, który traktuje 

bardzo personalnie. Często można nawet usłyszeć, jak z nią rozmawia. 

Charakter: Sven spędził w armii pół życia. Nie zrobił jakiejś oszałamiającej kariery, nie miał 

talentów przywódczych, nie brał udziału w spektakularnych misjach. Ale dobrze wykonywał 

swoją pracę. Potrafi świetnie strzelać, wie, jak nie zginąć, pełniąc przednią straż, nawet gdy 

sprawy przybiorą zły obrót. Potrafi podporządkować się dyscyplinie i można na nim polegać 

jak na zawodowym żołnierzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

40 62 50 33 36 44 40 31 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 5 3 4 0 0 0 



IV Ostatnie przygotowania 
 

Podróż przez Martwy Las 

Wszyscy już wiedzą, że główną osią przygody będzie wyprawa, że nie będzie łatwo i że na 

BG czekają setki problemów, którym muszą stawić czoła. Aby wszystko działało i nie było 

wątpliwości co do tego, jak podróż przebiega, proponuje Ci poniższe zasady na temat 

ekspedycji. Nie bój się, to nie gra planszowa, nie będziemy rysowali mapy i pól z napisem 

„tracisz kolejkę”. Postaramy się za to, by decyzje graczy miały realny wpływ na przebieg 

wyprawy i aby nie trzeba było za dużo liczyć i zastanawiać się nad konsekwencjami 

wyborów. Jeśli wolisz, możesz rozegrać to w pełni opisowo i cały poniższy rozdział wyrzucić 

do kosza. 

 

Zasady 
 

Graczy nie ogranicza prawie nic w doborze ludzi, sprzętu, zapasów itp. Możemy uznać, że 

jeśli osiągnięcie tego, na czym graczom zależy, jest w zasięgu wpływowego arystokraty, to 

BG mogą to osiągnąć (Schurz i okoliczna szlachta stawiają wszystko na jedną kartę). Muszą 

jednak pamiętać, że o wszystko, co ze sobą zabiorą, przyjdzie im się troszczyć. 

 

Po pierwsze - Ładunki 

W czasie przygody gracze będą musieli ogarnąć sprawy kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi. 

Aby nie rozdrabniać się z punktami obciążenia opisanymi w podręczniku (liczylibyśmy w 

tysiącach), na skalę ekspedycji przyjmiemy własną jednostkę bagażu – 1 ładunek.  Jeden 

ładunek odpowiada dwóm dziennym racjom przeciętnego jedzenia dla zwykłego człowieka, 

narażonego na nadzwyczajny wysiłek. Odpowiada też np. dwóm racjom pitnej wody, tarczy       

i kilku innym drobiazgom – zerknij na przykłady poniżej. Jeżeli będziesz potrzebował,  na 

końcu Dodatku I znajdziesz jeszcze trochę przydatnego BG ekwipunku, nie bój się jednak 

improwizować. 

 

 Jako że broń ręczną noszą wszyscy, nie wliczamy jej do rachunków 

 Zwyczajny człowiek w takim terenie, nie przeciążając się, może nieść 7 ładunków.  

 Jednokonny wóz jest w stanie zabrać ich 55, czyli pomieści np. jedzenie i wodę na 

pięć dni dla 10 osób (w tym woźnicy i pachołka) i worek obroku dla konia.  

 Koń uniesie jakieś 20 ładunków – czyli jeźdźca (10), jego wyposażenie (7) i jeszcze 3 

dodatkowe. 

 Jeśli chcesz skorzystać z ekwipunku w podręcznika – improwizuj albo załóż, że jeden 

ładunek to około 50 pkt. obciążenia. 

 Można na siebie zabrać więcej – do 10 ładunków, ale za każde 5 godzin marszu 

należy wykonać rzut na odporność (coraz trudniejszy) albo przyjąć 5% wyczerpania 

Towar Ładunki Uwagi 

Dzienna racja zwykłego jedzenia 0,5  

Dzienna racja wody lub innego napoju 0,5  

Tarcza 1  

Broń oburęczna (rusznica, pika, kusza) 2 Wiezione na wozie to tylko 1 ładunek 

Obrok i woda dla koni (na dzień) 1  

Narzędzia górnicze (dla jednej osoby) 2  

Wysuszone racje podróżne (1 dzień) 0,25 Nie psują się, ale jedzenie ich dłużej niż 

5 dni powoduje spadek morale o 5% 

Człowiek (np. ranny) 10  

Antałek wina (jakieś 7 litrów) 2 Z pewnością poprawi morale, choć 

osłabi warty 



Po drugie –morale i wyczerpanie 

Jak już wiesz, w trakcie przygody za sprawą Diabła duże znaczenie będzie miał stan 

psychiczny postaci. Im gorszej kondycji psychicznej znajduje się postać, tym większa szansa, 

że ulegnie kuszeniu potwora. Aby nie rzucać za SW kilkaset razy, uprośćmy to do systemu 

morale oddziału. Oddział wyrusza z Essen w dobrej kondycji, wyposażony, w zdrowiu. To 

mniej więcej 40% poziom morale. Jak już się domyślasz, im dalej w Las, tym więcej 

zmartwień. Wszelkie wydarzenia w przygodzie wpływają na podniesienie lub obniżenie 

morale. Brakuje dziś jedzenia? Spada o 5%. Brakuje wody? Spada o 10%. Forsowny marsz? 

5% w dół. Ktoś zginął? -15% Brzydka pogoda? Odejmij 5%. Etc., etc. Oczywiście morale 

można też podnosić. Odkorkowanie beczułki piwa podniesie je o jakieś 5%. Nabożeństwo, 

mające chronić przed Diabłem? Co najmniej 10%. Gracze starają się podtrzymać dobry 

nastrój, żartują? Plus 5%. Płomienna przemowa BG? Nawet do 10%. Tutaj nie podam Ci 

dokładnych zasad – nie jestem w stanie przewidzieć nawet połowy pomysłów Twoich graczy. 

Reguły są proste – mała rzecz to 5%, coś, co już ma znaczący wpływ to 10%, ważkie 

wydarzenia mogą ruszyć suwak nawet o 20%. Zostawiam to Twojej interpretacji. 

 

Do czego przydaje się morale?  

Do określania nastroju w oddziale i wpływu Diabła na drużynę. 70% morale panuje w 

oddziale, który łaknie krwi wrogów i za nic ma strach, 25% w przeciętnym oddziale na 

spokojnym froncie. Kiedy spadnie poniżej 0% to znak, że wszyscy zaczynają się bać. Od 

morale zależy też, jak skuteczne będą kuszenia Diabła. Gdy morale wynosi 50% nie ma się 

czego obawiać, ale im niżej będzie spadać, tym więcej dziwnych rzeczy będzie się działo. 

Kiedy morale osiągnie 0 to znak, że należy przeliczyć punkty przeznaczenia. 

 

 Morale określa, do ilu „prób kuszenia” ma prawo Diabeł przy każdej okazji. 50% 

morale to brak możliwości opętania, 40% to jedna próba, 30% to dwie, etc. – każdy 

spadek o 10% to jedna próba więcej. 

 „Kuszenie” to rzut k6. Jeśli wynik jest wyższy niż pierwsza cyfra SW ofiary, ofiara 

poddaje się woli Diabła (zazwyczaj znika). Jeśli jest niższy lub równy – nic się nie 

dzieje, ofiarę dręczą po prostu złe sny. 

 Kiedy morale spadnie poniżej zera, traktuje się je jako karę do SW. Jeśli morale 

wynosi -10% to wystarczy, by wynik na k6 był wyższy niż pierwsza z SW ofiary -10. 

 Wybór ofiar: masz dwie możliwości – jeśli jesteś najuczciwszym MG Starego Świata, 

możesz losować ofiary, tak by wszystko było jak najbardziej losowe. Ja jednak radzę 

Ci wybierać cele kuszenia Diabła. Ty myślisz, Diabeł również, kości nie. Dzięki takiej 

zasadzie, nie łamiąc zasad, masz pewne pole do manewru, masz w pewnym stopniu 

możliwość wybierania kolejności ofiar tak, by historia była jak najlepsza. 

 Jeśli Twoja drużyna zorganizowała naprawdę dużą ekspedycję – możesz urządzać 

kuszenia częściej albo zwiększyć liczbę prób tak, by  ofiary nie stały się „stratami,             

z którymi można się pogodzić”. To, że idzie większy oddział, nie znaczy, że jest 

silniejszy psychicznie i że nie poddaje się psychologii tłumu. 

 

Wyczerpanie 

Jeśli jakiś element podróży stanie się tak uciążliwy, że wykracza to poza strefę psychiki, to 

znak, że jest już karany wyczerpaniem. Wyczerpanie to kary, które nakłada się wszystkim na 

wszystko. Jeśli trzeci dzień z rzędu brakuje jedzenia, to również fizycznie wędrowcy stracą 

formę – czyli każdy dostanie -5% do wszystkich testów. Podobnie jest z brakiem wody, zbyt 

długim marszem i większością rzeczy zmniejszających morale. Połóż na stole jakiś duży, 

czerwony znacznik, żeby o tym pamiętać. 

 

 Uściślenie – kiedy mowa o zmęczeniu, chodzi o kary do morale, kiedy o wyczerpaniu, 

o kary do wszystkiego. 



Po trzecie: szybkość i opóźnienia. 

Gdy tylko Bractwo Całunu dowie się o ekspedycji, natychmiast wyśle swoich ludzi do 

„braterskiej pomocy wojennej”, czyli w ślad za BG ruszy chorągiew rycerzy z zamiarem 

uprzedzenia ich i położenia łap na Mordheim. W rzeczywistości nie są to mili towarzysze            

i gdy tylko Rycerze Kruka pojawią się na horyzoncie, BG winni przyśpieszyć albo szykować 

się na kłopoty – dlatego właśnie w przygodzie ważny jest pośpiech. Jak wspomniałem, nie 

będziemy grać w chińczyka i przesuwać pionków po planszy, rozwiążemy to prościej.  

 

Każdy środek transportu ma określoną szybkość: wóz na porosłej lasem drodze reprezentuje 

zazwyczaj prędkość 4, konny to prędkość 5. Pieszy praktycznie zawsze porusza się z 

szybkością 3. Oddział podróżuje z prędkością najwolniejszego członka. Gdy droga będzie się 

komplikować, prędkości mogą ulec zmianie – opisane w odpowiednich punktach przygody. 

 

Opóźnienie to każdy nieplanowany postój, jaki musi wykonać oddział. Jeśli BG chcą 

przeczekać deszcz, policz im jeden punkt opóźnienia. Jeśli przeszukują napotkane budynki, 

również dostaną punkt, podobnie jak przy polowaniu, zbieraniu runa leśnego czy opatrywaniu 

niespodziewanych rannych. 

 

Jak działa szybkość? 

Szybkość to liczba opóźnień, jakie mogą zdarzyć się oddziałowi, zanim zaczną doganiać ich 

Rycerze Kruka. Jeśli oddział maszeruje z prędkością 3, to kiedy trzeci raz zadeklarują 

czekanie, po jakimś czasie okaże się, że Rycerze Kruka powoli doganiają BG. W następnym 

rozdziale są opisane trzy zdarzenia, które mają miejsce właśnie z tego powodu (nie są to 

przyjemne przygody). Za pierwszym razem BG po prostu zdadzą sobie sprawę z ich 

obecności, za drugim będzie kontakt ze zwiadowcą Rycerzy, za trzecim już poważny spór, 

mogący skończyć się rozlewem krwi. Za czwartym razem Rycerze wyprzedzą BG, co 

znacznie utrudni graczom finał.  

 Po zdarzeniu z Krukami usuwasz wszystkie punkty opóźnień 

 Jeśli prędkość oddziału zmaleje tak, że punktów wystarczy do spowodowania 

zdarzenia, zdarzenie następuje 

 Punkty opóźnienia licz w tajemnicy przed graczami, nie wiedzą, jak szybko Kruki ich 

dogonią (chyba że mają w oddziale Olivera i Agathę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Scenariusz 
 

Dzień pierwszy 
 

Wyjazd z Essen 

Jeszcze przed świtem oddział wyjedzie spod fortu margrabiego Schrurza. Przed BG pierwsze 

wyzwanie, Essen najlepiej opuścić, nie budząc podejrzeń Bractwa Całunu. Jeśli ktoś z nich 

spostrzeże taką zbrojną hałastrę, natychmiast będzie domagał się wyjaśnień – ma zresztą do 

tego prawo, Rycerze czuwają nad bezpieczeństwem okolicy. Co w takiej sytuacji zrobią BG? 

Zapytaj ich wprost i czekaj na reakcję. Od teraz przez całą sesję mają myśleć. Jak wywieźć 

karawanę z obstawą z niewielkiego miasta? Może przykryć zapasy i broń sianem? Może się 

rozdzielić? Lepiej powoli i ostrożnie czy szybko, zanim ktoś zdąży zauważyć? Im więcej 

wyborów dostarczysz graczom, tym lepiej (możesz zapamiętać to do końca przygody). „Już 

myśleliście, że wszystko poszło gładko, bramy Essen już się zamknęły, jednak teraz widzicie, 

że z przeciwka nadjeżdża zakonny patrol. Dwóch konnych kuszników, dacie radę z 

zawiązanymi oczyma… Nie, nie, nic nie mówiłem… Przejeżdżają wzrokiem po karawanie, 

podjeżdżają…” Co w takiej sytuacji? Kłamiemy, uciekamy? Może nikt nie zauważy ich ciał 

zanim odjedziecie daleko? 

 

Jeśli Kruki zorientują się w sytuacji jeszcze wtedy, gdy BG będą w mieście, natychmiast 

wyruszą. Jeśli karawana opuści miasto nieujawniona, BG ignorują dwa pierwsze punkty 

opóźnienia – Kruki zostały w tyle i dopiero później zrozumieją, co się dzieje. Wszelkie 

uczynki BG znajdą odbicie w późniejszych kontaktach z Rycerzami i jeśli np. wycięli patrol 

kruczych knechtów, atmosfera późniejszych spotkań będzie sprzyjać wyskakiwaniu mieczy z 

pochew. 

 

Włóczęga 

Kiedy BG opuszczą Essen, przyczepi się do nich jakiś włóczęga. Może szpieg? Zainteresuje 

się kordonem, będzie szedł, pytał, ględził. Po pewnym czasie zacznie to być irytujące. W 

końcu, jeśli dowie się czegoś o karawanie (może gracze wręcz zaczną się chwalić?), poprosi, 

by wziąć go ze sobą, chętnie zakosztowałby przygody i mógłby się przydać. Co na to gracze? 

 

Włóczykij (tak się przedstawi) jest całkiem miłym, choć odrobinę namolnym towarzyszem 

podróży. Faktycznie może się przydać, korzystając z przesądów i wiedzy ludowej ma 60% 

szans na uzdrowienie okulawionego konia. Należy jednak zapewnić mu wodę i jedzenie. 

 

Pola Essen 

Dzień pogodny, niebo jasne, okolica spokojna. Dzień idealny na polowanie. No właśnie, 

kanclerz zakonny Bractwa Całunu postanowił ten dzień wykorzystać. Kiedy BG będą 

przemykać się z karawaną jakąś dróżką pod lasem, usłyszą nagle dźwięk rogu. Z zarośli 

wybiegnie nagle tuzin ludzi, wraz z nimi kilku jeźdźców i psy myśliwskie. Czy BG mają już 

coś na sumieniu? Czy puszczą im nerwy? Jeśli wezmą orszak kanclerza za pogoń i ruszą na 

nią z mieczami, konsekwencje mogą być opłakane. Kanclerz dokładnie przyjrzy się całemu 

transportowi i przepyta graczy. Przed nim nie sposób już czegokolwiek ukrywać, wszelkie 

kłamstwa źle się skończą. Kiedy kanclerz dowie się o celu wyprawy (jeśli BG będą uparci to 

Michael wyzna prawdę), porzuci polowanie i pojedzie do Essen, przygotowywać „pomoc”. 

 

Jeśli Bractwo nie wiedziało o karawanie, to już wie i wyrusza (BG wciąż mają dwa darmowe 

opóźnienia z pierwszej sceny). Jeśli BG zetrą się z kanclerzem, czeka ich masa kłopotów, jeśli 

nie teraz, to po powrocie z ekspedycji. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bractwo Całunu czyli Rycerze Kruka 
 

Organizacja fanatycznych wyznawców Morra, różniących się zasadniczo od stereotypu spokojnego, 

cierpliwego Morryty. Ich świętą misją jest czuwanie nad przeklętą ziemią Sylwanii i walka z 

nieumarłymi, za pomocą wszelkich dostępnych środków. Przy okazji zdobywają w Imperium całkiem 

wysoką pozycję polityczną. Mogą się czasem kojarzyć               z Zakonem Krzyżackim. Dokładniej 

opisani w Dziedzictwie Sigmara. 

 

Kanclerz Konstantin Reichel – dostojnik Bractwa Całunu, mogący kilka razy wejść w drogę graczom 

„Nie lękajcie się, bracia! Bogowie z nami!” 

Profesja: Mistrz zakonny, poprzednie profesje: giermek, rycerz 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

68 36 56 57 46 40 45 48 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

3 18 5 5 4 0 0 0 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy +20, klasyczny), 

jeździectwo +20, nauka (genealogia/heraldyka +20, strategia/taktyka +10), opieka nad zwierzętami, 

przekonywanie, tresura, unik +20, spostrzegawczość, sekretny język (bitewny, rycerzy zakonnych), 

dowodzenie,  

Zdolności: broń specjalna (kawaleryjska, dwuręczna, korbacze), etykieta, silny cios, urodzony wojownik, 

krzepki, morderczy atak, błyskawiczny blok 

Wygląd: Barczysty rycerz, mimo pełnienia wysokiego urzędu, sam w sobie symbolizuje potęgę bojową 

zakonu. Wspaniale wykonana zbroja sprawia, że postawny mężczyzna wydaje się jeszcze większy. 

Wprawny obserwator wyczyta z jego twarzy doświadczenie, męstwo, ale też bezkompromisowość, może 

nawet okrucieństwo. 

Charakter: Kanclerz święcie wierzy w swoje ideały, a przy tym wyznaje zasadę, że cel uświęca środki. Z 

tego powodu postronnym jawi się jako uosobienie bestialstwa zakonu – to on palił w Sylwanii całe 

wioski, to on usuwał niewygodnych mu ludzi na świeckich stanowiskach. Poza tym, kanclerz jest bardzo 

kulturalnym człowiekiem, przestrzegającym wszystkich rycerskich obyczajów. Dopóki nie będzie 

musiał, nie podniesie nawet głosu. 

 

Kawaler zakonu (ok. 4-8) 

Profesja: Rycerz, Poprzednia profesja: Giermek 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

56 27 51 50 46 40 45 38 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 16 5 5 4 0 0 0 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy +20, klasyczny), 

jeździectwo +10, nauka (genealogia/heraldyka +10, strategia/taktyka), opieka nad zwierzętami, 

przekonywanie, tresura, unik +10, spostrzegawczość, sekretny język (bitewny) 

Zdolności: broń specjalna (kawaleryjska, dwuręczna, korbacze), etykieta, silny cios, urodzony wojownik, 

krzepki 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najemny kusznik 

Profesja: Najemnik (ok. 10-16) 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

35 50 38 40 39 29 28 24 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 12 3 4 4 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium, Tilea) znajomość języka (staroświatowy, tileański), 

opieka nad zwierzętami, targowanie, jeździectwo, sekretny język (bitewny), przeszukiwanie, unik 

Zdolności: błyskawiczne przeładowanie, silny cios, szybkie wyciągnięcie, strzał mierzony, strzelec 

wyborowy, niezwykle odporny 

 

Zdarzenia związane z Krukami 

Tak, jak było to opisane w rozdziale IV, jeśli BG będą zwlekać w podróży, po piętach będzie deptać im 

hufiec zakonny. Nieco dokładniejsze opisy tych wydarzeń: 

 

I Czarne płaszcze za nami, co robimy? 

Na razie to jeszcze nic groźnego, ot, tylna straż spostrzegła ich parę razy z daleka. Oni chyba jeszcze nie 

wiedzą, jak bliska odległość dzieli oddziały. BG mogą to wykorzystać, mają przewagę. Może zbrojna 

zasadzka nie wchodzi w grę, ale np. zablokowanie drogi za sobą? Zwalenie na trakt suchego drzewa? 

Może mają więcej fantazji i zechcą spróbować czegoś śmielszego? Ich decyzja. Jeśli będą mieli dobre 

pomysły, mogą, wedle Twojego uznania, zignorować najbliższy punkt opóźnienia albo nawet dwa. 

 

II Psy pańskie 

Pierwszy kontakt bezpośredni, na konwój BG wpadają zwiadowcy hufca. W dowolnej, spokojnej scenie 

przerwij nagle narrację i opisz ciche, agresywne warczenie w krzakach. Po sekundzie wypadnie z nich 

kilka dużych, wypielęgnowanych ogarów – psy myśliwskie kanclerza, z których korzystają zwiadowcy. 

Lepiej niech bohaterowie uważają na konie – psy nie zrobią krzywdy człowiekowi, ale mogą okaleczyć, 

a już na pewno przerazić zwierzęta. Gdy minie chwila zamieszania, padnie komenda „Waruj!”, a psy 

posłusznie się uspokoją. Dołączy do nich dwóch-trzech ludzi zakonu. Ustami Kruków poślij BG kilka 

złośliwości, wyśmiej, zlekceważ. Wymieńcie kilka ripost, kilka nerwowych zerknięć na kolby kusz                

i głowice mieczy. W końcu zwiadowcy wrócą do swoich, pozostawiając po sobie niemiłą atmosferę i, 

być może, zależnie od tego jak poradzili sobie z nimi w słownych potyczkach gracze, karę do morale.  

III Rozprawa na rozdrożu 

Tym razem jest już gorąco. Orszaki dosłownie na siebie wpadają – z odnogi traktu, którym jadą BG, 

wyjeżdża drużyna zakonników. Ludzie mierzą się wzrokiem, kanclerz, uśmiechając się paskudnie, 

wyjeżdża do przodu. Co robimy? Kto jedzie dalej pierwszy? Napięcie udziela się wszystkim. Dłonie 

jakoś same macają rękojeści. Jeśli BG nie utrzymają nerwów na wodzy, może polać się krew. Rycerze są 

wyniośli, dumni, prowokujący. Ile potrafią znieść gracze? Wreszcie, jak rozwiążą kwestie przejazdu? 

Mogą puścić rycerzy przodem, ale to będzie oznaczać utratę opóźnienia, BG zostaną z tyłu. Mogą pchać 

się przed siebie, ale prowokowanie kanclerza może szybko skończyć się starciem, będzie to wymagać 

wiele 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie wsie 

BG powoli zbliżają się do granic Lasu, powoli wszystko cichnie. Przed nimi ostatnia okazja 

na odwiedzenie wsi zamieszkanych przez ludzi. Jak to wykorzystają? Może, choć jeszcze 

wcześnie, pierwszy nocleg urządzić właśnie tu (1 opóźnienie, +5% do morale)? Może 

zagrabić trochę jedzenia, margrabia pewnie nie będzie się gniewał, a kto wie, kiedy 

uzupełnimy zapasy (1 opóźnienie, +10% do morale i dodatkowe racje żywności)? Niektóre 

chłopaki chętnie zapoznaliby się z miejscowymi dziewczętami (Leniwy w oddziale?). 

Przecież to może być ostatnia okazja w życiu (możliwa spora premia lub kara do morale, duże 

ryzyko kłopotów)? Pytaj, każdy BN karawany może mieć przecież propozycję. 

 

Dzień drugi 
 

Brama lasu 

Przed karawaną sioło o wdzięcznej nazwie Brama, za którym Martwy Las się rozpoczyna. 

Kilka drewnianych szałasów i lepianek od czasu do czasu służy drwalom i leśnikom za 

schronienie. Ci ludzie najbardziej ze wszystkich żyjących znają Martwy Las. Jeśli BG na to 

nie wpadną sami, zasugeruj znalezienie przewodnika. Zacznij powoli straszyć graczy. 

 

Muminki – klasyka azjatyckiego horroru 

Wybacz kompletnie nieklimatyczny tytuł ramki, ale techniki, którą chcę Ci zaproponować, 

nauczyłem się właśnie z Muminków. Pamiętasz jak przerażająca była Buka? A zastanawiałeś 

się kiedyś, dlaczego? Przecież nigdy nikomu nie zrobiła krzywdy, po prostu sobie była… 

Ale… Zauważyłeś, że wszyscy się jej bali? Że gdy tylko się pojawiała, nawet poczciwy Tatuś 

Muminka sięgał po strzelbę? Strachem łatwo zarazić. Zacznij właśnie od tych drwali. Niech 

BG widzą, że oni się boją. Że wszyscy leśnicy są pewni, że już po bohaterach. Niech jeden z 

delikatności i talentu do pertraktacji. Chyba największym sukcesem negocjacji będzie ustalenie, że 

na najbliższym rozstaju rozjeżdżają się w różne strony – po kilku milach znajdzie się rozwidlenie, 

którego drogi zmierzają z grubsza w jednym kierunku. Nie zapominaj o BNach, też wdają się w 

konflikty. Jeśli w oddziale są konfliktowe postacie, jeśli BG ich nie upilnują, mogą 

niespodziewanie zacząć okładać się z kimś z oddziału kanclerza, co spowoduje natychmiastowe 

poderwanie się do ramienia wszystkich kusz i rusznic. Duże ryzyko, że skończy się to tragicznie.  

 

Jeśli BG są w tarapatach, brakuje im zapasów, mają rannych, mogą próbować prosić Rycerzy o 

pomoc. Ich reakcja zależy oczywiście od poprzednich kontaktów z BG, ale raczej nie będzie to 

miłosierne ulitowanie. Jeśli BG poważnie narazili się Krukom (zabili któregoś z ich ludzi, okradli 

ich wozy, posunęli się za daleko w słowach), Ci wyśmieją ich, zelżą i odprawią                 z niczym. 

Jeśli niczego takiego nie zrobili, najprawdopodobniej też wyśmieją i zelżą (kary do morale), ale 

pomogą, choćby w symbolicznym zakresie. Dopóki jednak oddział graczy stoi        o własnych 

siłach, Rycerze się z nim nie sprzymierzą, nie zgodzą się na wspólną podróż, wzajemne wsparcie. 

BG mogą liczyć na daną z wielkopańskim gestem jałmużnę, nie na jakiekolwiek partnerstwo.  

 

Za czwartym razem Rycerze Kruka zostawią BG w tyle, pierwsi wjadą do leża Diabła. Problemem 

jednak nie będzie to, że Bractwo pierwsze położy rękę na Mordheim, problemy będą znacznie 

większe. Hufiec zakonny zostanie opętany i stanie w końcu naprzeciw BG, czemu bohaterowie 

mogą nie podołać. 

 

 



nich zapyta nawet o jakąś własność BG, czy mu jej nie odda. „Tobie i tak już się nie przyda, 

szkoda, żeby utonęło w bagnach…” 

 

Jeśli BG przepytają leśników w poszukiwaniu przewodnika, w końcu znajdzie się jakiś. Może 

nawet dwóch? Kogo wybiorą gracze? Młodego pewnego siebie chłopaka czy starszego, 

zrezygnowanego mężczyznę, który absolutnie nie wierzy w powodzenie ekspedycji? 

Obydwaj zażądają kroci za każdy dzień drogi. BG zechcą się targować? A może w ogóle nie 

zaufają pazernym tubylcom? 

 

Przewodnik miał już do czynienia z Diabłem, zapytany opowie graczom co nieco. 

Młodzieniec nie docenia zagrożenia, starzec przeciwnie, radzi się stąd jak najszybciej 

wynosić. Przewodnik nie ma mechanicznego wpływu na rozgrywkę, jeśli uznasz to za 

stosowne, można dzięki niemu raz uniknąć nieprzyjemnego wydarzenia mało istotnego dla 

fabuły. 

 

Źródło 

Karawana przejeżdża przez niewielki strumyk. Niby nic, ale uważać trzeba. Jeśli mają ze sobą 

więcej niż 4 wozy, dostają punkt opóźnienia – trzeba je osobno przeprowadzać. Woda wydaje 

się czysta, przewodnik potwierdzi, że leśnicy biorą stąd wodę. Wydaje się, że można 

uzupełnić zapasy wody – 1 punkt opóźnienia, ale można to robić równocześnie z przeprawą 

wozów. 

 

Kto handluje, ten żyje 

Po chwili drogi w kompletnej ciszy Martwego Lasu BG mogą spostrzec w oddali ruch. 

Strzelą, zanim spojrzą? Ruch to przerażony wędrowny kupiec, żałujący decyzji o wybraniu 

drogi przez Martwy Las. Na szczęście nie zapuszczał się głęboko, nie postradał jeszcze 

zmysłów, choć powrót do normalności zajmie mu trochę czasu i nie znajdzie już raczej swojej 

świty. Co z nim poczną BG? Zachowuje się jak skrajny paranoik, na początku na pewno 

przestraszy się drużyny, może nawet wydobyć pistolet i wymierzyć w stronę postaci 

(nienaładowany, ale czy bohaterowie nie zareagują odruchowo?) Gdy minie pierwszy szok, 

kupiec opanuje się, przeprosi, znormalnieje. Opowie o tym, jak postanowił skrócić sobie 

drogę zahaczając o Martwy Las. Ostrzeże przed czarami tego miejsca, radzi najlepiej w ogóle 

nie spać, szepnie coś o potworach nocy. Jego opowieści na pewno odbiją się na morale. 

Poprosi w końcu o eskortę do domu, obiecując wielką zapłatę i błogosławieństwa bogów. Czy 

BG zgodzą się na osłabienie oddziału? A może jednak go ograbią, wszak trudno tu o świadka 

zbrodni? Uczciwy handel? Kupiec może mieć coś przydatnego. Zerknij do dodatku III                 

i znajdź coś, czego BG nie zabrali. 

 

Zły znak 

No i stało się. Zwiadowca od margrabiego, Sven, zwany Kretem, wpadł do wykrotu,                   

w którym, jak się okazało, czyhały nie wiadomo jak stare, zardzewiałe wnyki. Nie wszedł 

prosto w sidła, ale złamał nogę. Cud, że tylko tyle, ale mężczyzna nie jest w stanie w 

najbliższym czasie iść o własnych siłach. Jeśli jest w drużynie medyk, opatrzy złamanie 

sprawnie i nie będzie zagrożenia życia. Jeżeli go nie ma, stan Svena będzie się pogarszał, wda 

się zakażenie, może nie dożyć końca podróży. Co zrobią z nim BG? Zostawią? Oddzielą od 

oddziału eskortę? Mimo wszystko zabiorą? Jeśli zostanie opatrzony, Sven może wciąż się 

przydać – choć będzie uziemiony na wozie, to ręce ma sprawne, wciąż da radę obsługiwać np. 

rusznicę. Zależnie od tego, jak rozegra się scena, zmodyfikuj odpowiednio morale. Pamiętaj, 

że BNi też mają swoje charaktery i mogą się spierać z BG.  

 

Dobranoc, powiedział Diabeł 

Tego dnia BG będą już na tyle blisko Mordheim, by Diabeł spostrzegł ich obecność. Od tej 

nocy zacznie się horror. Moja propozycja: aż do zmierzchu podsycaj napięcie, zwiększaj 



obawy na temat nocy. Jakieś niedopowiedzenie, delikatne sugerowanie zagrożenia, niepokój 

BNów. Im bardziej BG się zabezpieczą, im lepiej przygotują obóz, warty, tym lepiej. W nocy 

sugeruję wymierzyć wszystkie kuszenia Diabła w sługi i ciury. Mają słabą Siłę Woli, któryś z 

nich ulegnie i zacznie się reakcja łańcuchowa. Dla całej reszty noc przebiegnie bardzo 

spokojnie. Rano, gdy wszyscy wstaną jak gdyby nigdy nic, będzie brakować tych, których 

rzut się nie powiódł. W powietrzu będzie unosił się delikatny zapach siarki (od teraz będzie 

niemal nieprzerwanie towarzyszył postaciom). Jaka będzie reakcja BG, gdy to zauważą? 

Ustalenie wydarzeń pozwoli stwierdzić, że na którejś z kolei warcie jeden z nich poszedł za 

potrzebą, nie wiadomo, czy wrócił. Jedziemy dalej? 

 

Dzień trzeci 
 

Czary skuteczne na swary odwieczne 

Na trasie konwoju znalazł się mały, uwity z dziwnych roślin i oblepiony gliną szałas. Jeśli BG 

pokręcą się w nim chwilę, wróci jego właścicielka. Stara, godnie wyglądająca kobieta zdaje 

się poruszać bezszelestnie, spokojnie stanie w drzwiach swego domostwa i będzie czekać, aż 

ktoś ją zauważy. Kobieta jest mieszkającą w lesie od niepamiętnych czasów guślarką. 

Bogowie jedni wiedzą, czy to właśnie dzięki czarom, czy raczej zwyczajnie z racji jej 

podeszłego wieku i bezużytecznego ciała, Diabeł zostawił ją w spokoju. Mimo tego 

czarownica obawia się go i oddaje mu cześć. W rozmowie sprawia budzące ogromny 

niepokój wrażenie. Może opowiedzieć drużynie kilka słów o Diable – zadbaj, by miały one 

otoczkę tajemnicy, niezrozumiałości, nawet obłędu. Długo będzie przestrzegać graczy przed 

dalszą drogą. „Nikt nie oprze się potędze T’hen Vel’eth. Jego moc nie pochodzi z tego 

świata!” – szepnie przerażona. Jeśli któryś z graczy zna eltharin, może rozszyfrować co 

znaczy elfie określenie potwora – właśnie „Diabeł Z Niebios”. Jeśli BG uszanują starą 

kobietę, otrzymają od niej na pożegnanie kilka splecionych gałązek z tajemniczego krzewu o 

ostrym zapachu i słonym smaku. „Pomaga oczyścić sny!” – wyjaśni wiedźma. Oczywiście, 

BG zawsze mogą ją spalić na stosie i potraktować jak zło wcielone. Tobie zostawiam do 

oszacowania wpływ sceny na morale. 

 

Jeśli ktokolwiek założy plecionkę na głowę (gracze muszą do tego dojść sami, wiedźma 

wyraźnie im tego nie powie), pozwala przerzucić rzut na opieranie się kuszeniu Diabła. Po 

wykorzystaniu lub po kilku dniach gałązki więdną. 

 

Porzućcie wszelką nadzieję… 

Piekło daje o sobie znać, pora dodać nieco akcji. Karawana dojeżdża do niewielkiego 

rozlewiska, zalanej polany. Woda sięga najwyżej po kolona, ale trzeba uważać na nogi, koła 

wozów – nie wiadomo, co kryje się pod powierzchnią brudnej, zielonej wody. Diabeł 

postanawia wykorzystać niepokojący teren. Udany test spostrzegawczości pozwoli na kilka 

chwil, nim wszystko się rozpocznie, wyczuć delikatną woń przypominającą siarkę. Później 

opisz to, jak nagle woda zaczyna się delikatnie poruszać – przyciąga to wzrok, gdyż nie licząc 

owadów, drużyna nie widziała w Lesie do tej pory żadnych zwierząt. Chwila napięcia, cisza, 

wstrzymane oddechy… Po kilku sekundach niech Diabeł uderzy całym arsenałem 

halucynacji. Motyw – topielce i utopce. Opisuj wynurzające się spod wody trupie ręce, 

potępieńcze twarze, które widać, gdy spojrzy się głęboko w toń. Konie się płoszą, ludzie 

wrzeszczą, zgrzytają miecze – chaotyczne opisy, nie wiadomo, co się dzieje. Wykonaj rzuty 

na kuszenie Diabła – w zamieszaniu zniknie kilku ludzi. Teraz wszystko zależy od zdolności 

przywódczych BG – czy utrzymają w całości? Nie rozdzielą się w panice? Nie dadzą się 

ponieść walce, zapominając o ludziach, za których odpowiadają? Jeśli ludzie się rozbiegną, 

Diabeł zyskuje dodatkową kolejkę rzutów. Po chwili wszystko ucichnie. Po topielcach nie 

pozostał żaden ślad, podobnie jak po tych członkach oddziału, którzy ulegli. Gdy BG 

przywrócą spokój, spostrzegą jeszcze jeden ślad dziwnych wydarzeń. Ciało giermka herr 



Michaela von Staffa. Młodzieniec wystaje z wody kilkadziesiąt kroków od miejsca 

„potyczki” – musiał przejść dość daleką drogę. W dłoni dzierży zakrwawioną mizerykordię. 

Jeśli ktoś przyjrzy się zwłokom, bez problemu rozpozna, że chłopak sam pozbawił się życia, 

podcinając sobie żyły, zanurzając sztylet we własnych trzewiach. Trudny test poszukiwania 

pozwoli odnaleźć miecz ofiary. Porzucony w wodzie, tam, gdzie halucynacje się zaczęły. Jak 

BG zinterpretują wydarzenia? Co tu się tak właściwie stało? Dla całego konwoju scena jest 

potwornym wstrząsem, morale na pewno spadnie. Już pierwszy rzut oka na Herr Michaela 

pozwala stwierdzić, że szlachcic jeszcze nigdy nie był tak wstrząśnięty. Co BG zrobią z 

ciałem nieszczęsnego giermka? Pogrzeb trochę zajmie (1 opóźnienie), ale czy godzi się 

zostawiać zwłoki w takim miejscu? Nie zwrócą się za to przeciwko swym dawnym 

towarzyszom?  

 

Co się stało? Giermek von Staufa był wtajemniczony w plan, jego pan opowiedział mu trochę 

o działaniu Diabła. Na rozlewisku zaczął ulegać diabelskiej pokusie, łamać się – już rzucił 

miecz, już szedł w głąb Lasu. Chłopak wiedział, czym skończy się przejście jeszcze paru 

kroków, ulegnięcie potworowi. Gdy odzyskał na chwilę świadomość, nie wahał się – wolał 

śmierć niż magiczną niewolę. Po śmierci podwładnego Michael jest przerażony. Okazało się, 

że wiedza, jaką posiada, może nie uchronić przed mocą stwora. 

 

Morale pada jak śnieg na zimę. Spadek można trochę ograniczyć odprawieniem pogrzebu             

i zaprowadzeniem porządku. Nieudany test SW po tej scenie to Punkt Obłędu. Od tej pory co 

jakiś czas (fałszywe alarmy) i przed każdą sceną, w której Diabeł pojawia się w okolicy, daj 

BG szansę wyczuć jego obecność - siarka ma bardzo charakterystyczny zapach. 

 

Nadciąga burza 

Las trochę się przerzedza, drużyna dociera do większej rzeki. Woda nie jest za czysta, picie 

jej może się skończyć zatruciem (-10% do morale). Jest jednak większy problem – przez 

rzekę trzeba się będzie przeprawić, a pogoda wyraźnie zaczyna się psuć – zaraz lunie jak z 

cebra. Trzeba się zatroszczyć o wozy, czas nagli. Przewodnik, zwiadowca lub BG                        

z odpowiednimi umiejętnościami (sztuka przetrwania, pływanie) może wskazać w miarę 

bezpieczne miejsce do przeprawy, zaś każdy zaznajomiony z wodą lub z długim stażem 

wojskowym przerzucić liny do podtrzymywania, ustawić ludzi. Niech BG zarządzają 

kolejnością przechodzenia – wraz z deszczem rzeka staje się coraz bardziej rwąca, może 

okazać się, że nie wszyscy zdążą na czas. 

 

Zanim rzeka stanie się niemożliwa do przejścia, zdążą przejść wszyscy ludzie i trzy wozy. 

Jeśli drużyna przeprawia się bez przygotowania (losowo wybrane miejsce, brak lin                      

i asekuracji) to tylko 2, a co dziesiąty człowiek musi wykonać test pływania lub utonie. Kiedy 

„bezpieczne” wozy przejadą, oznajmij graczom, że to już zbyt ryzykowne. Mogą 

powstrzymać kolejnego woźnicę przed wkroczeniem w nurt, mogą rozkazać mu próbować. W 

tym drugim wypadku rzeka pochłonie zarówno wóz jak i człowieka. Następne wozy nie ruszą 

się z miejsca. Ulewa się nie kończy, wody w rzece nie ubędzie jeszcze przez długi czas, może 

kilka dni. Nawet jeżeli ktoś został na drugim brzegu, oddział nie ma możliwości czekania na 

dogodniejszy moment do przeprawy. 

 

Opcja: jeśli konwój dysponuje ludźmi, którzy wiedzą co nieco o logistyce i inżynierii (BG lub 

Hans-Jürgen Staab) i odpowiednią siłą roboczą (ponad tuzin ludzi gotowych do pracy) mogą, 

za dwa punkty opóźnienia wybudować most, który pozwoli całkowicie bezpiecznie 

przekroczenie rzeki, ale BG muszą sami wpaść na taki pomysł. Odzyskają jeden punkt 

opóźnienia, jeśli zawalą most za swoimi plecami. 

 

 

 



Nieznana broń 

Karawana mija coś, co kiedyś było przydrożnym targiem. Udany test przeszukiwania lub 

poświęcenie 1 opóźnienia pozwala odkryć w gnijących drewnianych budach kilka ciekawych 

rzeczy. Jedna z budek nie jest w ogóle niczym porośnięta. Po obejrzeniu budki można 

stwierdzić, że jej właściciel handlował solą – widocznie były jej takie ilości, że po 

rozpuszczeniu się wsiąkła w ziemię, skutecznie ograniczając rozwój roślin wokół straganu. 

Trochę jej jeszcze zostało w szczelnych workach, ukrytych w zagłębieniu (będącym pewnie 

kiedyś piwniczką). W pozostałych budkach można znaleźć trochę śmieci, zgniłych 

pozostałości towaru, a przede wszystkim pierwsze w wyprawie „skarby Mordheim” – niech 

BG znajdą kilka naprawdę starych, antycznych przedmiotów. Brązowy krótki miecz                   

o szerokiej głowni, kilka zabytkowych monet, może jakąś zaśniedziałą srebrną zastawę? 

Popuść wodze fantazji. 

 

Jak już wiesz Ty, a jeszcze nie wiedzą Twoi gracze, sól jest świetną bronią w walce                      

z Diabłem – potwora odstrasza nawet jej zapach. Gracze z różnych powodów mogą zabrać ją 

już teraz – później okaże się bezcenna. Nawet jeśli jej nie ruszą, warto, żeby zapamiętali to 

miejsce. Jeśli odwiedzą to miejsce w drodze powrotnej, znacznie zwiększą swoje szanse na 

przeżycie. 

 

Znowu dziś widzę zachód słońca… 

Kolejny nocleg, kolejne koszmary. Dzisiaj nawiedzają też BG – nie, oblany test SW nie 

skończy się utratą postaci, ale koszmarne sny, wizje dają punkt obłędu. Postaraj się je ładnie 

opisać, może trochę jak w opowiadaniach Lovecrafta? Kolejni ludzie zaginą, tym razem niech 

kilka osób ujrzy, jak w szaleńczym pędzie wbiegają w mrok lasu. Poranek to kolejne liczenie 

strat. Jest ich trochę więcej niż powinno – oprócz ludzi skuszonych w rzutach, brakuje też 

przewodnika. I części dobytku BG. 

 

Dzień czwarty 
 

Jeśli BG zorganizowali sprawne, kilkuosobowe warty, mają szanse powstrzymać 

przewodnika, gdy nad ranem będzie próbował się wymknąć – jeśli któryś z wartowników zda 

zarówno SW i spostrzegawczość, dostrzeże uciekiniera. Ludzie Vittoria robią to 

automatycznie. Do BG należy decyzja, co z nim zrobią, ale nawet samo odkrycie niedoszłego 

złodzieja poprawi odrobinę morale drużyny. 

 

Choćbym szedł ciemną doliną 

Kolejna przeszkoda na drodze graczy. Widać coraz więcej śladów cywilizacji, spod kurzu 

wygląda brukowana droga. Pech chciał, że po kilku milach zakręt drogi obsuwa się na dość 

wysokim zboczu. Krótkie oględziny wzgórza pozwalają stwierdzić, co to za wzgórze. Ogrody 

Morra. Co zrobi drużyna? Zdecyduje się jechać przez cmentarz? Czy cofnie się, by go 

ominąć? Objechanie cmentarza to 1 opóźnienie. Przejechanie przezeń to pełna napięcia scena 

dla graczy. Nie, na cmentarzu nic się nie stanie. Ale cały czas mów tak, jakby zaraz miało się 

stać. Opisz rozkopane, być może przez zwierzęta, groby, wiatr, który na gołym wzgórzu czuć 

wiele dotkliwiej niż między drzewami, porośnięte mchem groby zapomnianych ludzi… 

Odrobina ruchu, może szmata na wietrze, może osuwająca się ziemia? Może niech BG 

wpadną na kilka chwil do grobu? Kiedy to wszystko się skończy, jeśli BG zachowali zimną 

krew, możesz nagrodzić oddział 5% do morale. 

 

Na rozstaju dróg 

Kłopotów z drogą ciąg dalszy. Za cmentarzem niemal równolegle biegną obok siebie dwa 

trakty – brukowana droga porozrywana korzeniami i nieco okrężna polna droga. Brukowana 

droga jest sporo krótsza i wydaje się łatwiejsza w przejechaniu, jeśli jednak dalej jest w 



gorszym stanie, to może nawet uszkodzić wóz albo okulawić konia. Na polnej dróżce BG 

pewnie pomęczą się trochę z błotem, nadłożą też trochę drogi, ale wozy powinny to 

wytrzymać. Jaka jest ich decyzja? 

 

Polna dróżka to spadek wszystkich prędkości do 3. Brukowana droga to 10% ryzyka na 

zepsucie każdego z wozów i 5% szans na okulawienie konia. Zepsuty wóz naprawić może 

Regnar albo BG, o ile posiada choć trochę pasujące do tego zajęcia rzemiosło (wymagający 

test kowalstwa, stolarstwa, szkutnictwa albo bednarstwa lub prosty test wytwarzania wozów). 

Koniem z niewielką szansą może zająć się Gregor (30% szans), Włóczykij (60%) albo BG z 

leczeniem (wymagający test). Jeżeli nic z tych rzeczy nie pomoże, niesprawny wóz trzeba 

porzucić, a konia dobić (jeśli w drużynie jest kucharz albo BG ma gotowanie, zostawi on 

drużynie 10 racji żywności – jeśli zdecydują się na test, jedzenie może być nawet smakowite  

i zapewniające +5% do morale). 

 

Cuda wiary 

Las się przerzedza, BG są już blisko, Diabeł staje się coraz bardziej zawzięty, atakuje po raz 

kolejny. Gdy konwój zjedzie do wąskiego jaru, znów zaczną się halucynacje. Tym razem 

proponuję, by były skrzydlate anioły o nienawistnych twarzach. Znów opisz jak powoli 

zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Może na górze  zbocza słuchać mały stuk? Drugi? 

Trzeci… Po chwili pauzy, na BG leci cała lawina, a nad nią widać korpusy złowieszczych 

aniołów, unoszących się w powietrzu, oczekujących na dogodny moment, by runąć w dół. Jak 

zareagują Twoi gracze? Utrzymają porządek, nie dadzą się ponieść? Czy jednak uwierzą w 

wizję i rzucą się na potwory? Od tego zależy, czy po scenie oddział będzie musiał rzucać na 

Punkt Obłędu, czy nie. Niezależnie od tego zdradźmy BG kolejny element układanki: niech 

Morrycki kapłan tym razem wyjedzie na czoło oddziału, wykrzykując modlitwy. BG ujrzą, że 

mary zaczną się przed nim rozwiewać. Podobnie przed każdym kapłanem BG, który zacznie 

się modlić. Co odpędza potwora? Siła wiary, łaska boska? Czy determinacja, silna wola? 

Dzięki kapłanowi scena nie obniży morale, jeśli jest ich w drużynie więcej, może nawet je 

podnieść.  

 

Ślady 

Jeśli w drużynie jest ktokolwiek znający się choć trochę na dziczy, bez trudu dostrzeże, że 

konwój mija świeże ślady zwierząt, po raz pierwszy od wjechania do Martwego Lasu. 

Drużyna może polować, próbując zdobyć zapasy. Jeśli poświęcą 1 opóźnienie, każdy z 

umiejętnością tropienie albo sztuką przetrwania może wykonać test, zdany oznacza 

upolowanie k6 racji żywności w dorodnych jelonkach. 

 

Zwierzęta niedawno przywędrowały do Martwego Lasu, a już są skrajnie wycieńczone – 

Diabeł męczy je może nawet bardziej niż ludzi. Upolowanie ich jest całkiem proste. 

 

Poświęcona ziemia 

Kolejny zapomniany ślad po Mordheim, porosła ze wszystkich stron mchem, lecz całkiem 

dobrze zachowana kaplica. Morryta zaproponuje nabożeństwo. Choć ewentualny obrzęd 

trochę potrwa, chyba nawet najbardziej zatwardziali grzesznicy go teraz pragną. Za jedno 

opóźnienie morale podniesie się o 10% oraz o kolejne 5% za każdego kapłana BG, który 

pomoże je odprawić. BG mogą nawet wpaść na pomysł nocowania w kaplicy – za kolejne 

opóźnienie BG dostaną raz jeszcze 10% do morale i, dzięki zamkniętemu pomieszczeniu, 

szanse na wyrwanie z transu każdego, kto uległ potworowi. Co postanowią? 

 

 

 

 



Dzień piąty 
 

Fałszywy krok 

Rankiem okazuje się, że kolejny odcinek drogi biegnie po nieco pochyłym stoku, a właśnie 

pada deszcz. Przeczekać deszcz czy jechać po spływającym wodą zboczu? Kolejne 

opóźnienie czy kolejna 5% procentowa szansa na zepsucie wozu lub okulawianie konia? Oto 

jest pytanie. 

 

Pompeje Starego Świata 
Przed drużyną największa do tej pory pamiątka świetności dawnego Ostermarku – 

pozostałości całej, rozległej kiedyś wioski. Postaraj się klimatycznie opisać opustoszałe w 

ciągu kilku chwil miasto, przez pięć wieków zdane na łaskę natury. W powietrzu aż czuć 

pustkę. 

 

W wiosce gracze mają okazje znaleźć kilka ciekawych przedmiotów (znacznie więcej niż w 

scenie „Nieznana broń”. Droga biegnie przez środek wioski, BG przysługują dwa darmowe 

testy przeszukiwania, mogą tu poświęcić do dwóch opóźnień na buszowanie po ruinach. 

Każdy zdany test lub punkt opóźnienia to kilka znalezisk – postaraj się, by były to rzeczy 

potrzebne karawanie. Jeśli brakuje im wody, w osadzie znajduje się stara, głębinowa studnia. 

Jeśli nie mają jedzenia niech odnajdą zdziczałe uprawy wioski. 

 

Królewski trakt do piekła 

Przeklęta droga w końcu wychodzi na prostą. Gracze odnajdują niemal nienaruszony odcinek 

starej drogi do Mordheim. Szybkość wozów i koni rośnie chwilowo o 1,  a jeśli oddział 

ostatniego dnia nie głodował, może sobie odjąć 1 punkt opóźnienia i podnieść morale o 5% - 

marsz jest łatwiejszy, rześki, ożywiający. 

 

Zniewoleni 

BG są na tyle blisko zapomnianej stolicy, że czas, by zobaczyli, co się z nimi stanie, jeśli 

zawiodą. Tam, gdzie nad królewskim traktem pochyla się wyjątkowo dużo drzew, BG po raz 

kolejny dostrzegą kontem oka ruch, usłyszą kilka szelestów, może po raz kolejny wyczują w 

powietrzu siarkę. Kapłan po raz kolejny wysunie się na czoło, może razem z BG? Po chwili 

zobaczą, że nadciągają ich przeciwnicy. Wszystko wskazuje na to, że tym razem Diabeł 

zdecydował się na chodzące trupy. Niech napięcie chwilę narasta, opisz modlitwę kapłana, 

wrzeszczący oddział, gotowość do odparcia kolejnych halucynacji. Opisz poszarpane, zgniłe 

ubrania, niezręczny chód i obłąkane oczy widm nieumarłych. A potem opisz, jak jeden z nich 

przeszywa Morrytę mieczem, jak duchowny pana na kolana, brocząc krwią, jak jego twarz 

zastyga z wyrazem niepojętego zdziwienia. Lepiej niech gracze nie zastanawiają się, tylko 

rzucają na inicjatywę. 

 

Te „żywe trupy” to tak naprawdę opętane sługi Diabła. Na pierwszy rzut oka łatwo się 

pomylić, gdyż potwór dba jedynie o to, by byli żywi. Są niedożywieni, schorowani, brudni, 

ale żywi. Postacie szybko zrozumieją swój błąd w walce – wszak zombie nie zwykli tryskać 

krwią i wrzeszczeć, gdy się ich zabija. Jak zareagują BG na to odkrycie? Opisz im tych ludzi 

w miarę dokładnie, powiedz o ich fatalnym stanie, wyraźnie wyczerpanych organizmach, 

śladach ciężkiej pracy, brudzie od węglowego pyłu. Może gracze zaczną się czegoś domyślać. 

Od teraz oprócz magii będą mięli przeciw sobie realnego, żyjącego wroga.  

 

 

 

 

 



„Górnicy” (6-12) 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: zastraszanie 

Zdolności: silny cios, broń specjalna (dwuręczna) 

 

Ostatni bastion 

Gdy postacie dostrzegą wyłaniający się z lasu fort, strzegący niegdyś terytoriów miasta, 

powinni od razu zrozumieć jego zalety. W forcie będzie im łatwiej zarówno bronić się przed 

zagrożeniem z zewnątrz, jak i powstrzymać ulegających mocom Diabła. Mało tego, akurat 

tam wypada im nocleg, nie muszą nawet tracić na to opóźnienia. Jak BG urządzą się w forcie? 

Proponuję rozegrać to taktycznie, narysuj graczom prowizoryczną mapkę grodu i zapytaj, jak 

z niego skorzystają – im bardziej Twoi gracze lubią takie motywy, tym bardziej złożony może 

być plan fortu. Na pozbawionej dachu baszcie znajduje się świetne stanowisko dla strzelca. 

Brama pozbawiona jest kraty, ale BG mogą np. zatarasować ją wozami. Jeśli zabrali ze sobą 

falkonet i wciąż go mają, mogą pokombinować, gdzie go ustawić – kartacz wystrzelony w 

wąskim przejściu może w jednej chwili odmienić losy potyczki. Surowy stołb dobrze nada się 

na schronienie ostatniej szansy. Zapasowy proch można wykorzystać na wiele sposobów. 

Sporo opcji, a wyobraźnia graczy jest nieograniczona. 

 

Wraz z nadejściem nocy przybędzie więcej niewolników potwora, będą też lepiej wyposażeni. 

Tak jak zwykle, liczebność przeciwników sugeruję dostosować do siły zbrojnej drużyny, ale 

niezależnie od wszystkiego, niech mają przewagę liczebną – BG mają po swojej stronie teren. 

Opisz poruszające się w półmroku ciała, odór zgnilizny, błyszczące obłędem oczy, popuść 

wodze fantazji przy opisach walki BG. Do tej pory niemal bez przerwy ich dociskaliśmy, 

gnębiliśmy mrokiem bagien – dla odpoczynku zaserwuj im trochę heroizmu. Jeśli mięli dobre 

pomysły, niech się sprawdzą, niech opętani giną szybko i spektakularnie. Jeśli radzą sobie jak 

należy, niech morale trochę wrośnie – cały oddział poczuje się heroicznie. 

 

„Wojownicy” (8-20) 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: unik, zastraszanie, wspinaczka 

Zdolności: groźny, silny cios, morderczy atak, broń specjalna (różnie) 

 

Dzień szósty 
 

Skrót 

Test spostrzegawczości albo wyczucia kierunku pozwoli zrozumieć, że droga, którą właśnie 

jedzie karawana, robi spory łuk, a zawalonym mostem nad niewielką rozpadliną biegnie skrót. 

Mostem da się jeszcze przejść, choć nie sposób przejechać wozem. Jeśli BG porzucą furgony 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

37 - 41 42 14 - - - 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 14 4 4 3 0 6 0 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

42 42 45 52 35 - - - 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1/2 13 4 5 4 0 8 0 



zyskają 4 ujemne punkty opóźnienia. Jeśli postarają się prowizorycznie odbudować most (Tak 

jak ostatnio, musi to być ich pomysł) nie muszą porzucać wozów i zyskują dwa takie punkty. 

 

Prywatne tajemnice 

Czy gracze nabrali już podejrzeń co do pomysłodawcy ekspedycji? Po tej scenie to zrobią. 

Tym razem walka zacznie się niespodziewanie – przerwij zwykłą narrację stwierdzeniem, że 

w krzakach coś się poruszyło i… Niech na drogę BG wyskoczy niewielka wataha wilków o 

dziwnych, mechanicznych ruchach. Wilki nie są specjalnie wymagającym przeciwnikiem, ale 

na widok bestii konie bardzo łatwo się spłoszą – testy jeździectwa w tej sytuacji są 

obowiązkowe dla każdego konnego. Jeśli Michael von Stauf ma jeszcze konia niech nie zda 

tego testu. Niech znajdzie się przygwożdżony do ziemi przez jednego z basiorów, który 

przewracając go, zedrze mu jakę, odsłaniając białe płytki soli przytwierdzone do kolczugi. 

BG na pewno zwrócą na to uwagę i po walce zadadzą szlachcicowi kilka pytań. Michael 

oczywiście postara się jakoś wybrnąć z sytuacji, tłumacząc dziwną zbroję estetyką i tradycją, 

a przede wszystkim, bagatelizując sprawę. „Ech, głupim, było do tego piekła zabrać porządną, 

zwyczajną kolczugę, bez fircykowatych wstawek. Jak widać, nie dało się tego przed wami 

ukryć, możecie się śmiać…” i faktycznie, jeśli ktokolwiek podchwyci temat żartów z 

kolczugi Michaela, morale wzrośnie o 5%. 

 

Wilki (3-7) 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: - 

Zdolności: broń naturalna 

 

Okna do otchłani 

Czas na trochę niesamowitości. BG odnajdują jedną z „kopalń”, w których pracują słudzy 

diabła – w tej akurat pracowali ci, którzy atakowali ich dwa dni temu. Postaraj się 

zaniepokoić swoich graczy, opisuj wszystko jako dziwne, nienaturalne, obce.  

 

Na skraju zagajnika, na niewielkim podniesieniu terenu widać czarne jamy, którymi 

przeorana jest ziemia. W Martwym Lesie od razu zwraca uwagę to, że dookoła jest pełno 

śladów niedawnej ludzkiej obecności: porozrzucanych przedmiotów, odcisków butów, resztek 

jakiejś roślinnej papki. Biedaszyby są wykonane najprymitywniejszymi możliwymi 

metodami, w okolicy walają się kombinowane narzędzia – tworzone z tego, co mieli przy 

sobie wkraczający do Lasu nieszczęśnicy, znajdzie się może jeden normalny kilof. Mimo tego 

szyby są geometrycznie dokładne, równe, precyzyjne. Jeśli ktoś znający się na górnictwie 

zajrzy do środka, spostrzeże, że miejsce wydobycia wybrano wyjątkowo trafnie, środek 

pokładu. W pustych tunelach wiatr gwiżdże złowieszczo. Choć nie ma zagrożenia, każdy 

czuje się tu nieswojo. 

 

Polana Kruków 

Kolejna scena dla samego klimatu. W pewnym momencie do uszu postaci dotrze dawno 

niesłyszany dźwięk – krakanie kruka. Jeśli bohaterowie za nim podążą, wyjdą na niewielką 

polanę, gdzie zdaje się odbywać kruczy sejmik. To dziwne, ptaki muszą bardzo krótko 

przebywać w okolicy Lasu, wydają się zachowywać… naturalnie. Gdy BG znajdą się na 

polanie, kruki poskrzeczą jeszcze chwilę, po czym nagle zerwą się do lotu. Nic więcej się w 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

30 - 30 40 20 - - - 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 10 3 4 5 0 0 0 



tej scenie nie stanie, lecz stawiam, że obraz posępnych ptaków podziała na wyobraźnię 

graczy. 

 

Zaklęta chorągiew 

Zbliżamy się wielkimi krokami do finału. Czas na nieoczekiwane komplikacje, panikę, trochę 

akcji i pościgu.  

 

 

Umiejętności jeździectwo +10, unik +10,  

Zdolności: broń specjalna (kawaleryjska, dwuręczna, korbacze), silny cios, urodzony 

wojownik, krzepki 

 

Wyprawa graczy nie była jednak pierwszą próbą zdobycia pradawnego Mordheim, okazuje 

się, że również z innych stron przybywały ekspedycje. Po drugiej stronie Martwego Lasu 

znajduje się Wielkie Księstwo Stirlandu, które również kiedyś chciało dotrzeć tam, gdzie 

jeszcze nikt nie dotarł. BG spotkają się ze swymi poprzednikami – Stirlandzką chorągwią 

specjalną, obecnie na usługach potwora. 

 

Opisz ruch w oddali, na końcu drogi, daj BG chwilę na przygotowanie broni, ustawienie się, 

poprawienie szyku. Po kilku uderzeniach serca rozlegnie się donośny dźwięk – ktoś dmie w 

róg. Prawie natychmiast odpowie mu sygnał kilku innych, postacie z końca drogi ruszą przed 

siebie. Na początku lekkim kłusem, w miarę zbliżania się do graczy będą się rozpędzać. 

Niech drużyna stopniowo dostrzega coraz więcej szczegółów swego przeciwnika. To, że 

wszyscy są konno, że jest ich całkiem dużo. To, że spod gnijących jak wystają zaśniedziałe 

fragmenty pancerzy. Że konie są postawnymi, kopijniczymi kastelanami. Że zbrojnych jest 

ponad dwa tuziny, zajmują ławą całą szerokość drogi. Że mają olbrzymią przewagę. Że BG 

nie mają żadnych szans.  

 

Od tego, jak szybko i jak sprawnie BG zadeklarują ucieczkę, zależy to, jakie będą straty. Im 

wcześniej ustąpią tym lepiej, chorągiew wbije się w karawanę, rozpraszając ją na wszystkie 

strony. Opisz panikę, bezsilność i strach BNów, ich desperacką ucieczkę. Oddział przestaje 

istnieć, rozbiega się na wszystkie strony, przeklęci rycerze rzucają się w pościg. Niech BG 

mają przez jakiś czas kilku z nich za plecami, niech póki co skupią się na uciekaniu. W końcu 

źle utrzymane konie, niosące pancernych, będą musiały się zmęczyć, BG zostawią pogoń w 

tyle. Nie wiedząc, gdzie jest oddział i mając przed sobą niezwykły budynek… 

 

Ślady prawdy 

Kulminacyjny moment przygody, pora odsłonić karty i zobaczyć, co zrobią z tym gracze. 

Przed BG stoi właśnie porzucona wieża, nosząca ślady używania mniej niż pięć wieków 

temu. Stoją przed prowizoryczną pracownią Niklasa Glucknera. 

 

Drzwi są otwarte, las w tym miejscu dość rzadki, a wieża całkiem wysoka – BG mają szansę 

wypatrzeć gdzieś kogoś z oddziału z jej szczytu. 

 

Wejście do wieży to niezwykłe zaskoczenie – jeszcze niedawno mieszkał w niej normalny 

człowiek! Są normalne sprzęty, niezapleśniały dywan, nawet obrazy na ścianach (test 

spostrzegawczości albo deklaracja przyjrzenia się im pozwolą rozpoznać wśród 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
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sportretowanych Michaela von Staufa). Jest też bardziej niezwykłe wyposażenie – aparatura 

alchemiczna, przeróżne preparaty w kolorowych fiolkach, przez okno wystaje pokaźnych 

rozmiarów teleskop. Postacie powinny bez trudu domyśleć się, że odnalazły pracownię 

tajemniczego naukowca.  

 

Na ścianach, w szufladach, blatach biurek pełno jest papierów. Niektóre z nich są całkiem 

interesujące. Pora na małe, klimatyczne kalambury. Nie używając współczesnych wyrażeń, 

opisz im kilka nowoczesnych wynalazków, naszkicowanych przez astrologa. Widziałeś 

kiedyś te tajemnicze rysunki w piramidach Majów i Egipcjan? Płaskorzeźby do złudzenia 

przypominające kosmonautę, malunki kojarzące się z wahadłowcem? Wyryte w obelisku 

helikoptery, mozaikę na ścianie wyglądającą jak wycięta z podręcznika do biologii ilustracja 

kodu genetycznego? Jeśli nie, to poszukaj tego w Internecie, takim klimatem spróbuj zarazić 

graczy. Niesamowitość, niemożliwość, spisek. Niech gracze zrozumieją, co im opisujesz, 

niech zestresują się bardziej niż ich postacie. Pod niektórymi rysunkami są napisy. „Nie 

wiem, czy dobrze zrozumiałem przekaz…”, „Wydaje się proste… Może jeszcze zdradzi 

dokładniej jak to działa” i tym podobne, mogące dać graczom do myślenia. Jako ostatni, 

największy, zajmujący całą ścianę, opisz rysunek przedstawiający kometę o dwóch ogonach. 

Tylko czy to na pewno kometa? 

 

Gracze natkną się też na kilka rysunków samego Diabła. Polecam opisać go w 

Lovecraftowskim stylu. Nie „szara skóra”, a „dziwna, okrywająca go tkanka, zdaje się, że o 

szarawym odcieniu”. W każdym zdaniu podkreślaj, że to, co opisujesz, nie jest z tego świata       

i trudno znaleźć odpowiednie, oddające stan rzeczy słowa. 

 

Piętro wieży to już ważniejsze informacje, pokój, w którym Niklas pracował na co dzień. Jako 

że nie chciał budzić podejrzeń Diabła, wszystko wygląda tak, jakby ktoś wyjechał stąd tylko 

na parę dni. Nie pakował się, nie zabierał rzeczy, nie robił niczego, co mogłoby świadczyć          

o tym, że nie planuje tu już powrócić.  

 

W tym pokoju jest znacznie bardziej pusto niż w poprzednim. Na niewielkim sekretarzyku 

spoczywa dziwny, przyciągający wzrok kryształ o obłych kształtach. Jest półprzejrzysty,             

o zielonkawym zabarwieniu. Widać, że w środku gęstnieje, ciemnieje w regularny obły 

kształt. Pod kamień wetknięty jest pożółkły pergamin z niedokończoną notatką – jest 

załączony do przygody, możesz go odczytać lub wydrukować i podać graczom.  

 

Najważniejszy przedmiot w wieży stoi naprzeciw sekretarzyka. Jest to wielka (rozmiarów 

dużej skrzyni), ozdobna klepsydra, wykonana przez świetnego rzemieślnika. W całości 

wypełniona jest białym proszkiem – solą. Napis na piedestale pod nią głosi „Ostateczna 

Broń”.  

 

Czy BG domyślą się, że nie chodzi wcale o czas, tylko o zawartość klepsydry? Podpowiedzią 

do zagadki jest wystająca z piedestału, pod napisem mosiężna rurka – łatwy test 

spostrzegawczości albo deklaracja pochwycenia jej pozwoli stwierdzić, że jest to trzonek 

ukrytego w postumencie, niewielkiego młotka o ostrym końcu – wybijaka do szyb. Oprócz 

tego na ścianie wisi makatka z cytatem jakiegoś świętego: „Zło ciemności pragnie, czerni 

pożąda, lęka się zaś światła, ucieka przed bielą”. Jeśli gracze odkryją ten słaby punkt Diabła, 

będą mieli zapewnioną w miarę bezpieczną drogę do domu. Sam zapach soli odstrasza 

potwora i sprawia, że będzie atakował graczy znacznie rzadziej, usypanie z soli ochronnego 

kręgu całkowicie chroni przed działaniami stwora. Czy BG pamiętają jeszcze białe płytki w 

kolczudze Michaela?  

Ze szczytu wieży BG bez trudu dostrzegą to, czego szukali – ruch między rzadkimi drzewami 

zdradzi pozostałości ich oddziału, jakieś półtora kilometra przed nimi. Niewiele dalej, może 

dwa kilometry przed swymi ludźmi, ujrzą znacznie bardziej przerażający widok – cel ich 



wyprawy, Mordheim. Poświęć chwilę na opis zniszczonego miasta, jesteś to graczom winien. 

Jeśli użyją lunety z niższego piętra, mogą znaleźć potwierdzenie słów z pergaminu. Na środku 

Mordheim dostrzegą zarysy wielkiego krateru, z którego wystaje połyskujący szary kształt 

komety. A dookoła krateru widać dziesiątki zielonych punkcików – czarcich kryształów. Czy 

po tym, czego się dowiedzieli, zaryzykują i spróbują zawrócić oddział?  

 

Miasto nie z tej ziemi - finał 

Jeśli tak, niech dotrą do swych ludzi w ostatniej chwili, wtedy, kiedy zza ostatnich drzew 

wyłaniać się już będzie zarys miasta. Co teraz? 

 

Gdy gracze eksplorowali pracownię astronoma, przeklęta chorągiew nieoczekiwanie ustąpiła. 

Co się stało? To Michaelowi udało się w końcu skontaktować z potworem. Może pod 

wpływem kolejnego przerażenia i silnych emocji Diabłu udało się w końcu poprawnie 

odczytać jego zamiary. Wszystkie wizje odeszły, opętańcy odstąpili, zrobiło się spokojnie, 

udało się zebrać do kupy tych, którzy przeżyli. Przed kultystą wolna droga – wprost do 

Mordheim, zabrać kryształy i z powrotem, roznosząc je na cały świat w zamian za wiedzę. 

 

Do oddziału docierają jednak gracze, znający prawdziwe znaczenie kryształów. Co z tego 

wyniknie? Gdy gracze zaczną opowiadać, co widzieli, Michael na chwilę spanikuje – zacznie 

wszystkiemu gorączkowo zaprzeczać, aż zbyt nachalnie zachęcać do kontynuowania 

wyprawy. Czy gracze podchwycą temat, zdemaskują arcyłotra? Odkryją jego prawdziwe 

motywacje? Przekonają swój oddział do swoich racji czy to Michael wygra i wszyscy zwrócą 

miecze przeciwko BG? Wstań od stołu, zacznij odgrywać jedynie Michaela, wrzeszcz, 

denerwuj się. Niech to będzie emocjonująca scena.  

 

Epilog 
 

Przed graczami wciąż jeszcze kilka problemów… Uda im się wrócić do domu? Starczy im 

zapasów, wody? Uchronią się przed zemstą Diabła? Co, jeśli skończy się sól? A Rycerze 

Kruka? Jeśli zostali opętani, gracze spotkają się z nimi w drodze powrotnej. Jeśli nie, 

szlachetni BG mogą spróbować ostrzec zakonników. Czy Kruki dadzą wiarę niedawnym 

konkurentom? Co, wreszcie, z pracodawcą graczy, margrabią Schurzem? Uwierzy graczom 

czy też zarzuci im spartaczenie roboty? Może BG zabrali z pracowni astrologa jakieś 

dowody? Jeśli nawet uda im się zdobyć wiarę margrabiego, czy uda im się zrobić coś z 

Martwym Lasem? Jeśli otrzymają posłuch u kogoś ważnego, mogą nawet stworzyć plan 

zniszczenia przeklętego miejsca. Może uda się spalić Martwy Las, ostatecznie zabić przeklęte 

istoty. A może sprawy potoczą się zupełnie inaczej? Jeśli nikt nie uwierzy BG będą mieli 

poważne kłopoty i potężnych nieprzyjaciół…  

Jaki kształt przybierze opowieść Twojej drużyny? 

 

 

 

 


