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Słowo wstępu i spis treści 
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wyjadaczy. BG będą mieli okazję odwiedzić tytułowe Karak-Durn, starą 
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Rozdział I: „Kulawiec” 

„Kulawiec” to potoczna nazwa karczmy Bluma Blumensteina – to właśnie 

w niej zacznie się przygoda graczy. To, jak do niej trafią, pozostawiam już 

w gestii MG, ponieważ zależy to od perypetii drużyny.  

Właściciel lokalu jest podstarzałym, lekko kulejącym weteranem 

wojennym, który mniej więcej dwa lata temu odziedziczył w spadku starą 

mordownię, w której codziennie upijało się w sztok niemało miejscowych 

pijaczków. Pragnąc przyciągnąć nieco bardziej wyrafinowaną klientelę, sporo 

zainwestował w swój spadek. Jeśli chodzi o lokalizację karczmy, pozostawiam 

to całkowicie w gestii MG – byle była kilka dni drogi od Gór Szarych. 

Blumenstein dba, aby w karczmie często pojawiali się bardowie, tancerki, 

połykacze ognia, żonglerzy i inni cyrkowcy umilający czas gościom karczmy. 

Ciągle spotkać tu można również stałych bywalców pijących na umór.  
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 Tego wieczora w „Kulawcu” panuje sielankowy nastrój. Jest dość 

tłoczno. Gracze od razu po wejściu poczują woń świeżo pieczonych ciastek, 

która wypełnia karczmę. Czuć też pieczone mięso i placki. Klientów jest 

całkiem sporo, głównie miejscowych. Odpoczynek umila bywalcom wędrowny 

bard, który przy dźwiękach lutni śpiewa pieśń o heroicznych czynach dawnych 

bohaterów.  

Gracze będą mieli okazji spróbować lokalnego, wyśmienitego piwa 

o nazwie „ogier” i pograć w kości z miejscowym szulerem Adolfem (gdy 

odkryją, że ma dociążane kości, może mieć miejsce nawet mordobicie). Niech 

ich uwagę przykuje wyjątkowo piękna karczmarka (młodziutka, o wydatnie 

kobiecych kształtach, najstarsza córka starego Bluma). Jednym słowem niech 

nacieszą się karczmą i wszystkim co im karczma oferuje, bo nieprędko będą 

mieli okazję znowu do niej zawitać.  

Konkurs piwny 

Gracze mają sporo szczęścia, bo tego dnia będzie organizowany konkurs 

piwny. Zasady są dość proste. Wpisowe to dwa srebrniki, wygrać można antałek 

piwa „Ogier” (o mocy dwukrotnie większej od innych, bardziej pospolitych 

piw). Prawdopodobnie gracze wezmą udział w konkursie. Swoich sił spróbują 

na pewno także niektórzy z pozostałych gości lokalu: 

Otto (Odp 42) i Johan (Odp 39) patrz pełne statystyki na str. 29; 

Ditrich Hogen (miejscowy rzezimieszek o zakazanej mordzie, Odp 34); 

Marlena Morton (znana w okolicy pijaczka/żebraczka/ladacznica, Odp 27); 

Hugo von Gertebeken (młody szlachcic chcący się zabawić, Odp 35). 

„Zawodnicy” siadają przy stole i piją jedno piwo na rundę (trzeba opróżnić 

cały kufel w ciągu pięciu minut, w przeciwnym razie dana osoba odpada 

z zawodów). Należy jednak pamiętać, że „Ogier” to wyjątkowo mocne piwo, 

przez co już po drugim kuflu (Otto i inne postaci z Odp powyżej 40 po trzecim, 

Odp 50+ po czwartym i tak dalej) wykonuje się test mocnej głowy. Udany test 

oznacza, że postać trzyma się nieźle. Porażka spowoduje lekkie zawroty głowy 

i modyfikator -20 do testu mocnej głowy po kolejnym wypitym piwie. Warto 

wspomnieć, że gracz, który nie posiada umiejętności „mocna głowa” wykonuje 

test z dodatkowym modyfikatorem -20. 
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Po dwóch nieudanych testach postać czuje, że zbiera jej się na wymioty, 

świat niebezpiecznie wiruje. Wykonuje rzut k100 i sprawdza dodatkowy efekt 

w tabelce „Śmierdzący ochlapus” (Księga zasad, str. 118). Jedynie rzut 

w przedziale 1-30 umożliwi wypicie kolejnego piwa w odmierzanym klepsydrą 

czasie i przejście do kolejnej rundy. W innym wypadku bohater jest zbyt 

skołowany, żeby wypić szybko całe piwo, albo też pijąc je, wymiotuje lub 

zasypia. 

Zwycięzca zostanie nagrodzony antałkiem „Ogiera” i gromkimi brawami. 

Jeśli Ditrich (ubiegłoroczny finalista) przegra, wścieknie się niemiłosiernie 

i, zdrowo przy tym bluzgając, przewróci stół, przy którym toczyły się pijackie 

zawody. Spróbuje też rzucić się na nowego mistrza. Karczmarz poprosi graczy 

o pomoc w wyrzuceniu z karczmy agresywnego osobnika. 

Witaj, przygodo! 

Wszystkie wydarzenia do tej pory stanowiły tylko „smaczki” i nie mają 

znaczenia dla fabuły, ale przyjemnie urozmaicają sesję. Spraw, żeby gracze 

tęsknili za tym miejscem, za ciepłym posiłkiem, doskonałym piwem, wygodnym 

łóżkiem. Opisując „Kulawca” możesz wspomóc się podanymi wcześniej 

sugestiami albo też opracować karczmę według własnego pomysłu.  

Kiedy gracze będą bawili się w najlepsze lub gdy poczujesz, 

że przesadzają i zaraz zostaną wyrzuceni z karczmy (oczywiście jedno drugiego 

nie wyklucza), drzwi otworzą się z hukiem i stanie w nich Helmut. Trzask na 

tyle zwróci uwagę postaci w „Kulawcu”, że wszystkie oczy będą zwrócone 

w stronę przybysza. Korzystając z tej uwagi, von Markvann dumnym, wręcz 

majestatycznym krokiem, z twarzą skrytą pod kapeluszem, bez słowa wejdzie na 

środek, a potem zgrabnym susem wskoczy na stół (może to być oczywiście stół 

graczy). Tak zuchwałe przedsięwzięcie jeszcze bardziej zwróci uwagę gości. 

Stanąwszy na stole, zdejmie kapelusz, ukłoni się lekko i powie: 

Drodzy panowie! Kto z was chciałby zarobić trochę grosza niewielkim 

wysiłkiem? Nazywam się Helmut von Markvann i jestem altdorfskim kupcem. 

Wiozę ze sobą beczki z solą do pobliskiej wsi. Każdemu, kto dołączy do mojej 

eskorty, zapłacę 5 zk teraz i trzy razy tyle po dotarciu na miejsce. Za tydzień 

będziecie w domach bogatsi o 20 zk! A teraz, żebyście wiedzieli, że skąpcem 

nie jestem, kolejka dla wszystkich! 
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Po tych słowach rzuci mieszek (wyraźnie wypchany) na ladę, prawie pod 

nos karczmarza. Drogi MG, jeśli uznasz, że 20 zk to za mało, żeby skusić 

bohaterów, spokojnie możesz zaproponować więcej. Jeżeli pomimo tego twoi 

gracze nie podjęliby wyzwania od razu, powinieneś tak pokierować ich 

wcześniejszymi poczynaniami, żeby teraz przychylnie spojrzeli na ofertę von 

Markvanna – mogą przykładowo pilnie potrzebować pieniędzy lub i tak 

wybierać się do wspomnianej przez Helmuta wioski. Istotne, żeby gracze ruszyli 

z marienburskim poszukiwaczem przygód. 

Jeśli twoi gracze bardzo opornie przyjmują nadarzającą się okazję do 

wykazania się i wzbogacenia, możesz włączyć ich do kompanii awanturnika 

innym sposobem – przykładowo gracze zostaną zaatakowani przez grupę 

banitów i pojmani. Z opresji bohatersko uratuje ich Helmut, który poprosi 

o pomoc w dostarczeniu wspomnianych wcześniej beczek soli. Jeśli gracze 

okażą się niewdzięcznikami, zaproponuje im podwózkę swoim wozem. 

Nie pojadą oni jednak do pierwotnego celu swojej podróży, lecz w zupełnie 

innym kierunku…  

Helmut oczywiście ukrył prawdziwy cel swojej wyprawy. Skłamał 

również co do soli, którą rzekomo przewozi. Tak naprawdę na wozie, którym 

udało mu się uciec z masakry jego ludzi (patrz str. 23), przewozi sprzęt (liny 

z kotwiczkami, czekany itp.), o czym gracze będą się mogli prędzej czy później 

przekonać. 

Poza przystąpieniem do eskorty rzekomego kupca, gracze powinni mieć 

wolną rękę tego wieczora. Niech się zabawią, a gdy już się znudzą, pójdą spać. 

Czeka ich długa i wyczerpująca podróż, której celu na pewno się nie 

spodziewają… 



Karak-Durn  Wojciech ‘Jeni92’ Jenerałek 

7 

 

Rozdział II: W drogę! 

Gracze nie będą musieli długo czekać, żeby przekonać się, jak 

wymagającym pracodawcą jest Helmut von Markvann. Zanim zaświta, 

bohaterów obudzi klepanie w policzek i głośne: „Hej! Wstawać! Za chwilę 

ruszamy! Ruszać się! Szybciej!” Zamknięte drzwi nie stanowią dla niego 

większego problemu (patrz umiejętności Helmuta, str. 24). Szef ekspedycji ostro 

zruga każdego, kto będzie się ociągał. Nie ma mowy o śniadanku czy porannej 

toalecie. Von Markvann zadba, żeby wszyscy byli gotowi do drogi, nim 

wzejdzie słońce. 

Oprócz BG do wyprawy przystąpiło jeszcze dwóch mężczyzn: Otto 

Brunszt i Johan Rugenhof (ich rozpiski znajdziesz wśród charakterystyk 

istotniejszych bohaterów niezależnych na końcu scenariusza, str. 29). Przed 

karczmą stać już będzie gotowy do drogi wóz. Pojawi się również mężczyzna, 

którego Gracze nie widzieli wcześniej (chyba, że kręcili się sporo w pobliżu po 

wizycie niecodziennego gościa) – wysokiego, muskularnego mężczyznę o 

ciemnej karnacji siadającego właśnie na miejsce woźnicy (Abdul Gafur – jego 

statystyki znajdziesz na str. 28). 

Za tym powozem stać będzie jeszcze jeden – dla graczy. Jeśli żaden z BG 

nie będzie miał powożenia, drugim pojazdem powozić będzie Otto. Johan 

natomiast załaduje się na pierwszy wóz. Cały dzień minie graczom na podróży. 

Aż do późnego wieczora żadnych przerw, co może budzić niezadowolenie 

graczy, szczególnie, jeśli wcześniej nie zaopatrzyli się w jakiś prowiant. Tempo 

jazdy jest wyjątkowo szybkie. Wóz co chwilę podskakuje na jakimś kamieniu, 

lub wpada w dziurę. Już po kilku godzinach gracze będą obolali i głodni. 

Helmut opryskliwie zareaguje na każdą propozycję postoju. 

Co bystrzejszy BG po udanym teście Int (-10) zorientuje się również, że 

droga, którą jadą, nie prowadzi wcale do pobliskiej wioski, ale w bliżej 

nieokreślonym kierunku, w stronę gór. Von Markvann zapytany o faktyczny cel 

podróży będzie zapewniał, że jadą musi jeszcze wcześniej odwiedzić starego 

przyjaciela. Twierdzi, że nie opóźni to terminu powrotu o więcej niż jeden 

dzień. 

Późnym wieczorem (naprawdę późnym) w pobliżu przydrożnej kapliczki 

Sigmara Helmut zarządzi długo oczekiwany postój. Po rozbiciu obozu, 

ewentualnej wizycie w kapliczce i wszystkich podobnych czynnościach, do BG 

podejdzie ich pracodawca, weźmie ich na stronę i powie: 
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„Wybaczcie, że bywam czasem nieco ostry, ale bardzo mi zależy, żebyśmy zdążyli 

na czas, żebyście jak najszybciej wrócili do domu z pełnymi sakiewkami… Mam 

nadzieję, że mnie rozumiecie. Wyglądacie na takich, których trudne warunki 

szybko nie zniechęcą – i chciałem wam złożyć pewną propozycję… Jakiś czas 

temu napadła na mnie zgraja krasnoludów i odebrała mi pewną bardzo cenną 

rzecz – starą mapę. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście ją dla mnie, oczywiście 

za dobrą cenę, odzyskali. Nie powinno sprawić to większych problemów. 

Prawdopodobnie będą przejeżdżały tędy jutro koło południa. Możecie poczekać 

na nich tutaj, a po całej operacji dogonić nasz powóz. Będę czekał na was za 

mostem. Pamiętajcie tylko, żeby przekroczyć go szybciej niż krasnoludy!” 

Drogi MG, roztocz przed graczami wizję dłuższej przerwy w podróży. Na 

myśl o kolejnym dniu spędzonym na wozie graczom powinno robić się 

niedobrze. Mają teraz okazję wypocząć, a w dodatku uzyskać premię do 

wypłaty. Jeżeli gracze się zgodzą, będą mieli spore pole do popisu. Sposobów 

na skradzenie mapy jest co najmniej tyle, ilu jest graczy, jednak Helmut odradzi 

rozwiązanie czysto siłowe. 

Jeszcze przed świtem Helmut wraz z Abdulem, Ottonem i Johanem ruszą 

dalej, bohaterowie natomiast prawdopodobnie zostaną, by czekać na krasnoludy. 

W razie gdyby gracze odmówili, Helmut sam wybierze się po mapę na jednym 

z koni, które były zaprzęgnięte do jego wozu. 

Gracze będą mieli kilka godzin, żeby obmyślić jakiś plan. Niestety 

bogowie im nie sprzyjają. Krótko po odjeździe „kupca” zacznie padać deszcz, 

który szybko zmieni się w ulewę. Jeśli będą przygotowywali zasadzkę, będą 

musieli jakoś ukryć też wóz. Deszcz będzie padał dobrą godzinę. Po 3-4 

godzinach od odjazdu von Markvanna usłyszą tętent kopyt i wesołą 

przyśpiewkę. Nie będą to jednak oczekiwani goście, a rozbójnicy, o czym 

gracze nie powinni dowiedzieć się tak od razu. 

Słyszycie tętent końskich kopyt. Widzicie w oddali kilku jeźdźców jadących 

szybko w waszą stronę. 

Jeśli gracze dobrze się ukryją i bystre oko rozbójnika ich nie dostrzeże, 

gracze bez problemu rozpoznają, że żadne to krasnoludy. Być może zastawili 

jakąś pułapkę, w którą wpadnie szajka tutejszego watażki Wesołego Rodgera? 

Może banici wypatrzą gracza niezdarnie schowanego pod krzakiem paproci 

(„Popatrz no Hans, jakiś niziołek kuca pod krzaczkiem… Ranald ci dzisiaj nie 

sprzyja. Dawaj no sakiewkę!”)? 



Karak-Durn  Wojciech ‘Jeni92’ Jenerałek 

9 

 

W opisie rozbójników można dodać, że niektórzy mieli na sobie ślady 

krwi, opatrunki i ogólnie wyglądali na nieźle poturbowanych. Cokolwiek by się 

nie stało, jakiś kwadrans później przejeżdżać tędy będzie ekspedycja Zirdoona. 

W zależności od tego, co się stanie w czasie spotkania z Wesołym Rodgerem, 

brodacze mogą uratować graczy z opresji (krasnoludy mogą się pojawić na 

przykład wtedy, gdy sytuacja graczy zdawać się będzie beznadziejna), 

obserwować ich triumf albo wpaść w przygotowaną zawczasu pułapkę. 

Poszczególne osoby z wyprawy krasnali, wraz ze statystykami, opisane 

zostały dalej (patrz. . Miejmy nadzieję, że gracze pójdą za radą Helmuta i nie 

wybiorą rozwiązania czysto siłowego, bo ich szanse, zwłaszcza jeśli to 

początkujący bohaterowie nie są duże (aczkolwiek są). Jeśli wdadzą się z walkę 

z krasnoludami i ją przegrają zostaną zabrani przez nich jako jeńcy (obudzą się, 

oczywiście rozbrojeni i związani na wozie) i tak kontynuować będą przygodę. 

Przyda się kilka dodatkowych par rąk w Karak-Durn. Jeśli zaś BG spróbują 

wejść w konfidencję z ekipą Zirdoona (patrz str. 25-27). Jeżeli krasnoludy będą 

musiały ratować drużynę z opresji, stary brodacz prawdopodobnie nie będzie 

zbyt chętny do rozmowy o celu swojej podróży, jednak kilka dobrych testów 

ogłady wspomaganych odgrywaniem (sam test to za mało – gracze będą musieli 

fabularnie, a nie tylko mechanicznie przekonać Zirdoona; jeśli będą mało 

przekonujący, odmów im testu) skłoni go do opowiedzenia im całej historii.  

Poznawszy prawdę, gracze prawdopodobnie będą źli na Helmuta, który 

ich oszukał. Pamiętaj, że krasnolud będzie akcentował te aspekty historii, które 

wykazują słuszność działań krasnoludów i ich prawo do posiadania księgi. 

O Helmucie i jego pracodawcy będzie się wypowiadał bardzo obelżywie. z 

Gracze mogą podjąć decyzję, że opuszczą von Markvanna i dołączą do 

krasnoludów (choćby po to, żeby utrzeć nosa wąsatemu poszukiwaczowi 

przygód). Być może – mimo że zostali oszukani – zdecydują się wrócić do 

Helmuta i wyjaśnić nieporozumienie. A może postanowią sami odnaleźć księgę, 

nie dzieląc się z nikim sławą i pieniędzmi?  

Bohaterowie raczej się już nie cofną, ale gdyby o tym myśleli, w lesie 

może rozlec się wycie wilków ze strony przeciwnej niż podążają gracze, 

Zwierzęcy odgłos odpowiednim komentarzem opatrzy krasnoludzki zabójca: 

„Idą za nami… są duże, większe niż w innych częściach Imperium… jak wyczują 

krew, to koniec.”  
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W tym czasie Helmut przygotowywał niespodziankę dla swoich rywali. 

Rozmieścił pod niedużym mostkiem na rzeczce Havel ładunki wybuchowe. Czy 

gracze pamiętali, że mają koniecznie przejechać przez ów mostek przed 

krasnoludami? Gdy Zirdoon przekraczać będzie rzekę, nastąpi eksplozja. Wóz 

wyleci w powietrze, a każda jadąca nim postać otrzyma trafienie z siłą k10+5 

(bez uwzględnienia pancerza) i straci przytomność na 2k10 minut; wszystkie 

osoby znajdujące się blisko wozu otrzymają trafienie z siłą k10+3. 

Jeżeli gracze byli na moście w czasie eksplozji i stracili przytomność, 

zostaną znalezieni – w zależności od tego, z kim postanowili kontynuować 

podróż – przez jednego z ludzi Helmuta lub Zirdoona. Być może będą domagali 

się wyjaśnień od von Markvanna. Nawet jeśli nie, to awanturnik sam uzna, że 

czas powiedzieć prawdę. Będzie przepraszał i tłumaczył, że szybko potrzebował 

ludzi, że popełnił błąd, że żałuje swojej nieuczciwości, że zapłaci podwójnie 

każdemu, kto ruszy z nim dalej. Otto i Johan nie przejmą się zbytnio, że nie 

przewożą worków z solą – wręcz przeciwnie, na ich twarzach pojawią się 

uśmiechy. Jeśli gracze postanowią odejść, Helmut wyceluje w ich stronę 

i zagrozi, że albo pójdą z nim, albo kula w łeb. 

Następnego dnia gracze dotrą do celu. Dotrą do zboczy Gór Szarych, 

których widok towarzyszył im od dłuższego czasu. Przed nimi najtrudniejszy 

odcinek – w górę. Mocno zarośniętą w niższych partiach gór, nieuczęszczaną 

przez ludzi od lat drogą bohaterowie pną się w górę, po sławę i pieniądze, 

napędzani przez ciekawość, chęć sprawdzenia swoich możliwości. Las sosnowy 

powoli ustępuje miejsca niższej roślinności – krzakom i karłowatym drzewkom. 

Zrobi się dużo zimniej, zacznie też wiać silny wiatr. Na szczycie sterczy 

niepokojąco stara wieża krasnoludzkiej twierdzy. Gdzieniegdzie widać resztki 

murów i baszt.  

W końcu, już nocą, oczom bohaterów ukażą się dwa olbrzymie posągi 

krasnoludzkich wojowników – Durina i Karguna, legendarnych braci-założycieli 

Karak-Durn, a pomiędzy nimi otwór, który prawdopodobnie mieścił w sobie 

kiedyś bramę. Nocną ciszę zakłóci niespodziewanie przeraźliwy pisk. Na niebie 

pojawi się cień skrzydlatej bestii z długim ogonem. Dowódca wyprawy rozkaże 

wszystkim się ukryć. Wiwerna (bo o nią chodzi, ale gracze tego nie wiedzą) po 

krótkim locie wyląduje na wieży. Z otworu wysypie się mały, może 

dziesięcioosobowy oddział nocnych goblinów.  
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Jeśli gracze podróżują z krasnoludami, te rzucą się od razu na 

zielonoskórych; Helmut natomiast pozostanie w ukryciu. Po spotkaniu 

z nocnymi goblinami nic już nie będzie stało na przeszkodzie, żeby odwiedzić 

starą krasnoludzką twierdzę… 

Co jeszcze na szlaku? 

Dobrze, jeśli gracze poczują, że podróż trochę trwa. Mało kto podróżuje z 

przyjemności. Zwykle to nieprzyjemna i przede wszystkim niebezpieczna 

konieczność. Tej niewygody na pewno BG nie odczują, jeśli powiesz im: 

„Wieczorem wyjechaliście z Altdorfu, po kilkunastu dniach dojechaliście do 

Bugenhofen”. Wydarzenia w tym rozdziale wydłużają już znacznie podróż. 

Poniżej opiszę jeszcze jedno, które możesz wykorzystać, lub nie, bez straty dla 

fabuły. 

Zaraza 

Kiedy bohaterowie rozbiją kolejny obóz na noc, ostatni już przez Karak-

Durn, usłyszą przeraźliwe ludzkie wycie. Z krzaków w stronę obozu czołgać się 

będzie człowiek dotknięty zarazą. Doczołga się w światło ogniska/pochodni i 

poprosi graczy o wodę. Będzie zwijać się w przedśmiertnych konwulsjach, 

krzyczeć, że boi się śmierci. Jeśli któryś z graczy się zbliży, chory złapie go za 

rękę, ściśnie, wybałuszy oczy i umrze. Zarówno Zirdoon, jak i Helmut zaraz po 

zobaczeniu chorego natychmiast go zastrzeli i każe spalić. Każdy kontakt z BG 

będzie zagrażał zarażeniem (test Odp). 

Choroba może być też bodźcem stymulującym do pozostania przy 

Helmucie, kłamiącym, że ma odtrutkę. Objawy – silny ból brzucha, wymioty, 

gorączka i biegunka  – pojawią się już dwa dni po zarażeniu i będą się 

stopniowo nasilały. Po tygodniu gracz będzie musiał wykonać test Odp -10. 

Jeśli nie zda, wszystkie jego statystyki spadną o 20. Jeśli zda, będzie musiał 

powtarzać ten test codziennie. To będzie już „ostatni gwizdek” na szukanie 

pomocy. Po 10-15 dniach zarażony gracz wykona kolejny test. Porażka oznacza 

utratę przytomności. Ale to będzie inna przygoda… 
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Rozdział III: Karak-Durn 

Historia  

Historia Karak-Durn warta jest przybliżenia, szczególnie dzień upadku tej 

twierdzy. Czyżby nie była przygotowana na inwazję? Czy krasnoludzcy 

stratedzy błędnie oszacowali liczebność zielonoskórych? Wszystko to wyjaśnię 

możliwie krótko. 

Wśród brodatej społeczności Karak-Durn od kilku lat szerzył się pewien 

parszywy kult, nowa objawiona religia. Wyznawcy Szemala – bo tak się nazywa 

bóg, który rzekomo objawił się grupie górników i wskazał miejsce wydobycia 

złota – rośli w siłę z miesiąca na miesiąc. Podobno dochodziło do kolejnych 

objawień. Cała sekta zostawała we względnym ukryciu. Nie było wiadomo, 

gdzie spotykają się kultyści, jak wyglądają ich obrzędy ani jakie mają struktury. 

Każdy w Karak-Durn wiedział za to dobrze, że sekta istnieje. Nie nadciągająca 

inwazja, ale tajemniczy kult był tematem, którym żyła cała twierdza.  

W tej astmosferze dochodziło także do aktów świętokradczego 

okaleczania pomników przodków i Grungiego. Oskarżeni o to wyznawcy 

Szemala szybko zdobyli sobie wielu wrogów – powstało nawet specjalne 

ugrupowanie pod wodzą Zirdoona Długobrodego, który zdecydował się położyć 

kres nowym obrzędom. Zirdoon naciskał na króla, żeby podjął zdecydowane 

działania przeciwko kultystom, ale ten nie reagował. Po cichu mówiono, że sam 

król wstąpił do sekty. Inni twierdzili, że po prostu bał się rosnącego autorytetu 

Długobrodego. A może nie chciał dzielić swoich ludzi przed inwazją orków 

i goblinów? Król Karak-Durn zapewniał w oficjalnych przemówieniach, że 

rzekoma sekta nie istnieje i zamiast szerzyć paranoję, należy zająć się 

przygotowaniami do obrony twierdzy, bo za kilka tygodni u bram pojawią się 

zielonoskórzy. 

Interwencje Zirdoona u króla nie przynosiły żadnych rezultatów, a do 

zdławienia nowego wyznania potrzeba było wojska i dostępu do zamkniętych 

terenów kopalni, gdzie podobno szemalaiści mieli swoją siedzibę; poparcie 

króla było więc niezbędne. Pozbawione wyboru stronnictwo Długobrodego 

zdecydowało się na bardzo ryzykowne posunięcie, która w świecie krasnoludów 

zdarza się nader rzadko. W dzień, w którym zielonoskórzy przystąpili do 

ofensywy, Zirdoon ogłosił króla zdrajcą i wezwał brodatych braci do zamachu 

stanu, licząc że w tak napiętej sytuacji król odda koronę, aby ocalić twierdzę. 
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Plan ten zakończył się kompletną porażką. Król nie tylko nie oddał 

korony, lecz ogłosił Długobrodego zdrajcą i wezwał zarówno swoich 

zwolenników, jak i armię do zdławienia buntu. W tym czasie kultyści Szemala 

zamknęli się w skarbcu i rozpoczęli przygotowania do rytuału zbiorowego 

samobójstwa, po którym (według wizji ich guru) mieli zmartwychwstać i na 

nowo zasiedlić Karak-Durn, oficjalnie wprowadzając tam Szemala do panteonu 

bogów. Żeby tak się stało, pozostałe krasnoludy musiały umrzeć w inwazji 

zielonoskórych.  

Podczas gdy na ulicach Karak-Durn jeden brodacz występował przeciwko 

drugiemu, rodzice przeciwko dzieciom, a sąsiad przeciw sąsiadowi, orki 

i gobliny przełamały linię obrony i wdarły się do środka. Rozpoczęła się rzeź, 

z której nieliczni uszli z życiem. Szemalaiści popełnili zbiorowe samobójstwo 

i zostali wskrzeszeni przez swego guru, nekromantę Ibrahima (który zresztą 

wcale nie był krasnoludem), jednak było ich zbyt mało, żeby odbić twierdzę. Co 

się stało z prorokiem Szemala? Czy dalej ukrywa się gdzieś w twierdzy? Nie 

wiadomo… 
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Mapy i opisy 

Poniżej zamieszczam mapy poziomów I, II i III wraz z opisami. Jeśli 

gracze zdecydują się zdobyć księgę na własną rękę, nie sposób będzie 

przewidzieć ich trasy. Nie podejmuję się wyznaczania takowej – zamiast tego 

opiszę poszczególne lokacje: 

Poziom I 
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1. Przedsionek – pierwsze pomieszczenie, które powita graczy, witało 

niegdyś wszystkich gości Karak-Durn. W świetle pochodni zobaczyć można 

cztery monumentalne kolumny ozdobione niezwykle misternie wykonanymi 

płaskorzeźbami. Przedstawione sceny mają charakter zarówno batalistyczny, jak 

i codzienny (głównie praca górników). Naprzeciw otworu-wejścia znajdują się 

równie duże spiżowe wrota. Jedno skrzydło jest uchylone. 

2. Karczma „Bryłka” – a właściwie sala, która po niej została. Kiedyś 

była chętnie odwiedziona tak przez gości twierdzy, jak i miejscowych. Jedyne, 

co można w niej obecnie znaleźć, to kilka poprzewracanych, połamanych stołów 

i krzeseł, trochę drewnianych kubków i ceramiki. 

3. Posterunek – kiedyś mieścił się tutaj posterunek gwardii 

krasnoludzkiej, pilnującej porządku w twierdzy. Pomiędzy czymś, co mogło być 

kiedyś stojakiem na zbroję a połamaną ławą bije się zaciekle gromadka 

snotlingów. Zobaczywszy przybyszy, przerwą bratobójczą walkę i rzucą się na 

nowych przeciwników z nożami, kamieniami, patykami i innym snotlingowym 

orężem. Zaatakują intruza, który będzie najbliżej, wchodząc mu na plecy, na 

głowę, gryząc w rękę i gdzie się tylko da. 

4. Wieża – przede wszystkim: jest olbrzymia. Spiralne schody 

przylegające do ściany mogą stanowić drogę ucieczki lub zaprowadzić na dół. 

Wieża jest pusta w środku (nie ma tam żadnych pomieszczeń, tylko schody 

szerokie może na metr). Przy schodach nie ma żadnej barierki. Sama wieża jest 

na tyle szeroka, że bez problemu może przez nią przelecieć żyrokopter. Idący po 

schodach będą musieli po paru minutach wykonać test Odp. Nieudany oznacza, 

że postać dostała zadyszki i musi odpocząć, żeby kontynuować drogę. Uparty 

bohater pragnący kontynuować podróż pomimo zmęczenia powinien wykonać 

kolejny test Odp. Nieudany oznacza, że zakręciło mu się w głowie i może spaść 

(test Zr). 

5. Windy i wagonik – po tych starych, drewnianych windach widać, że 

najlepsze czasy mają dawno za sobą. Jeśli jednak gracze zaryzykują, będą mogli 

bezpiecznie opuścić się nimi w dół. Do jednej windy może wejść około 10 osób. 

W kolejce siedzi mały goblin obgryzający rękę swojego pobratymca. 

Zobaczywszy graczy spróbuje uciec, żeby zaalarmować innych zielonoskórych.  
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6. Dzielnica rzemieślnicza – tutaj niegdyś znajdowały się warsztaty, 

połączone z domostwami, najlepszych krasnoludzkich rzemieślników. Oprócz 

przedmiotów codziennego użytku znaleźć tu można kowadła, młoty o różnych 

kształtach i rozmiarach, szkła powiększające, dłuta i przeróżne sprzęty 

niezbędne w pracy dawnych mieszkańców tej dzielnicy. 

7. Biblioteka – kilkadziesiąt lat temu wypełniona wieloma cennymi 

pozycjami, do których każdy mieszkaniec miał dostęp dziś zmieniła się nie do 

poznania, choć gdzieniegdzie walają się jeszcze stare zniszczone książki 

i regały. Nocne gobliny zmieniły to miejsce w istną plantację swoich grzybów, 

spożywanych przez fanatyków i szamanów. Może któryś z graczy się skusi na 

jednego? 

8. Siedziby inżynierów – niegdyś jeden z najważniejszych punktów 

twierdzy. Dziś można tam jeszcze znaleźć koła zębate, uszkodzone silniki 

parowe i temu podobne.  

9. Dzielnica mieszkalna – niegdyś tętniąca życiem. Można znaleźć tu 

sporo przedmiotów codziennego użytku. Gracze mogą się natknąć tutaj na 

olbrzymie szczury, pająki i inne paskudztwa.  

10. Plac królewski – dawniejsze serce tej twierdzy. Tutaj kupcy 

rozstawiali swoje stoiska, a plac tętnił życiem. Dziś jest pusty, ale i tak budzi 

podziw ze względu na swoją wielkość. 

11. Świątynia Przodków – olbrzymia, owalna sala, w której oddawano 

ongiś cześć przodkom. Ściany wyłożone są czarnym marmurem, a sklepienie 

podtrzymują posągi protoplastów rodów zamieszkujących kiedyś Karak-Durn. 

Jest to jedno z nielicznych miejsc, które wyszło z inwazji bez szwanku. 

12. Świątynia Grungiego – mniejsza od monumentalnej świątyni 

przodków, ale nie mniej ważna. Znajduje się w niej zdewastowany przez 

zielonoskórych pomnik Grungiego. Głowa krasnoludzkiego boga została 

odłupana i leży osobno, pod jego stopami. 

13. Sala tronowa – przed pięćdziesięciu laty to właśnie tutaj zasiadający 

na złotym tronie krasnoludzcy królowie podejmowali posłów, dyplomatów i im 

podobnych. Tron stoi dalej, ale niewielu jest śmiałków, którzy zapuściliby się do 

tej izby. Zalęgły się tutaj olbrzymie pająki – pomieszczenie jest wypełnione 

pajęczymi sieciami.  
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Każdy kontakt z pajęczyną oznacza przyklejenie się do niej. Nieszczęśnik 

ma możliwość wyrwania się, za pomocą testu krzepy (-10). Każde szarpnięcie 

zaalarmuje właściciela sieci, który czym prędzej sprawdzi, kogo udało mu się 

złapać. Chyba najłatwiejszy sposób poradzenia sobie z siecią to jej spalenie.  

14. Królewskie komnaty – pomieszczenia zamieszkiwane przez rodzinę 

królewską. Można w nim znaleźć drogie materiały, klejnoty, zniszczone 

gobeliny. Niestety, dotarcie tam nie jest łatwe, bowiem trzeba przejść przez 

zapajęczoną salę tronową.  Ma to też swoją dobrą stronę: pająki są naturalnymi 

strażnikami królewskich komnat, przez co sale te do tej pory nie zostały 

doszczętnie splądrowane przez zielonoskórych. Drzwi oddzielające salę tronową 

od królewskich komnat są do dziś zamknięte na stary krasnoludzki zamek 

(otworzenie go wymaga testu otwierania zamków -10). 
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Poziom II 

 

1. Koszary – obecnie BG odnajdą tam sporo amunicji i broni palnej, którą 

zielonoskórzy uznali za niepotrzebną. Żadnej zbroi czy toporka już tam nie ma. 

2. Prowizoryczny most linowy – wykonany w miejsce tego, który 

zawalił się dwadzieścia lat temu. Przejście przez most wymagać będzie testu Zr. 

3. Sala posiedzeń – Duża okrągła sala, w której zbierały się kiedyś 

najbardziej wpływowe i zasłużone krasnoludy, aby radzić w najistotniejszych 

dla twierdzy sprawach. Król nigdy nie był zobowiązany do stosowania się do 

zaleceń rady, ale zwykle i tak wprowadzał w życie jej postanowienia. Obecnie 

na marmurowych ławach sali posiedzeń legowisko swoje uwiła ulubienica 

orkowego herszta – wiwerna. Wrota do tej sali są otwarte, jednak ciekawski 

gracz może skończyć pomiędzy zębami zielonego potwora. 
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4. Wieża. 

5. Arsenał – zabezpieczony śluzą. To niewiarygodne, ale w arsenale 

(ciągle zamkniętym) utrzymuje się dwóch ostatnich obrońców twierdzy. 

Widocznie zielonoskórzy uznali, że wyłamanie potężnej bramy będzie zbyt 

trudne. Obrońcy przeżyli dzięki wodzie ze zbiornika na poziomie III i mięsu 

goblinów. Gdy usłyszą język staroświatowy, otworzą bramę BG i opowiedzą 

swoją historię. 

6. Most – niestety uszkodzony. Przeskoczenie przepaści wymaga udanego 

testu Zr. Nieudany oznacza, że postać spada do podziemnego jeziora 

z III poziomu. Za mostem znajdują się strome spiralne schody w dół.  

7. Dzielnica złotobrodych – najbardziej ekskluzywny niegdyś rejon 

twierdzy. Tutaj swoje domostwa zbudowały najbogatsze krasnoludzkie rodziny. 

8. Cmentarzysko – ogromny plac z krasnoludzkimi 

nagrobkami/pomnikami zdewastowany przez zielonoskórych. Można się tu 

natknąć na fanatyków nocnych goblinów. 

9. Droga do cmentarzyska – w nawach znajdują się wielkie statuy 

najbardziej zasłużonych krasnoludzkich wojowników. 

10. Siedziba Klanu Żelaznoskórych – najbardziej wpływowego rodu 

Karak-Durn. 
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Poziom III 
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1. Wieża – u dołu tej konstrukcji stoi zdatny do latania żyrokopter. Osoby 

ze znajomością inżynierii po teście Int będą potrafiły jako tako sterować 

żyrokopterem. Wszyscy którym brak tej umiejętności muszą zdać test Int -10, 

aby odpalić maszynę. Każda próba sterowania przez niedoświadczoną osobę 

wymaga rzutu k10, zgodnie z poniższą tabelą: 

2. Hangar – tutaj przechowywany jest 

drugi żyrokopter, umiejscowiony na specjalnej 

platformie, na której dość łatwo go przewieść. 

Jest jednak uszkodzony i, wzbiwszy się 

w powietrze, po krótkim locie spadnie i rozbije 

się z hukiem. 

3. Browar – lata przed pierwszym 

„Ogierem” warzono tutaj mocne krasnoludzkie 

piwo „Jaskier”, popularne w najbliższej 

okolicy. Kilka beczek – to wszystko co ocalało 

z tego starego browaru. 

4. Dzielnica górnicza – aby nie tracić 

czasu, niektórzy z górników osiedlili się na III poziomie twierdzy. Górnicy byli 

chyba najbardziej charakterystyczną grupą społeczną Karak-Durn. Rzadko 

opuszczali ten poziom. W dzielnicy można znaleźć kilofy i górnicze kaski. 

5. Skarbiec – przygotowania do wojny mocno nadwyrężyły finanse 

Karak-Durn. Nie można jednak powiedzieć, że skarbiec świecił pustkami. 

Znaczna część tego, co zostało po ataku orków i goblinów, zostało zabrane 

przez Ibrahima. Obecnie w skarbcu ciągle zamknięte są żywe zwłoki dawnych 

wyznawców Szemala (23 osobniki). W dniu upadku twierdzy było ich więcej, 

ale wielu nieumarłych szemalaitów poległo podczas ewakuacji swojego guru. 

Pozostali będą bronili skarbca przed intruzami.  

Potężne wrota zamknięte są na zamek. Drzwi praktycznie nie można 

wyważyć. Do ich wysadzenia potrzeba naprawdę sporej ilości materiałów 

wybuchowych. Po pozbyciu się krasnoludzkich zombie BG będą mogli dorwać 

się do kufrów, w których zostało jeszcze trochę złota i gablot. Kilka gablot 

będzie pustych, w pozostałych zaś można znaleźć między innymi okuty srebrem  

bawoli róg podarowany oddziałom Karak-Durn przez Magnusa Pobożnego za 

męstwo w walce, złote klamry do brody legendarnych założycieli Karak-Durn 

oraz księgę, po którą wyruszyła ekspedycja. 

 
k10 

 
Zachowanie żyrokoptera 

 
1-2 

 
skręt w prawo 

 
3-4 

 
skręt w lewo 

 
5-6 

 
wyłączenie silnika 

 
7-8 

 
katapultowanie pilota 

 
9-10 

 
pikowanie 
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W momencie w którym von Markvann złapie księgę w swoje łapska, 

dostanie kulę z muszkietu Snoriego, który wraz z pozostałymi krasnoludami 

wpadnie do skarbca. Rozpocznie się decydujące starcie pomiędzy ekspedycjami. 

Kto wygra trudno wytypować. Krasnoludy prawdopodobnie będą ranne po 

eksplozji. Dobrym rozwiązaniem byłaby śmierć dowódcy drużyny bohaterów, 

żeby gracze musieli sami zdecydować, co zrobić z księgą. To może być 

początek nowej przygody.  

Po skończonej batalii spróbuj skierować opuszczających twierdzę graczy 

w stronę wieży (na przykład przez zerwanie się sznura w windzie). Być może 

skorzystają tam z żyrokoptera (a lot takim cackiem na długo pozostaje w 

pamięci). Po wyleceniu z wieży graczy, jeśli nie są już zbyt znudzeni walką, 

może zaatakować wiwerna. Podniebny pojedynek to coś, co z pewnością 

zapamiętają. 

6. Pomost z zacumowaną łódką. Szara przestrzeń to podziemne jezioro. 

7. Legowiska goblinów. Tunele są tam wyjątkowo ciasne, że przez co 

przeciętnej wielkości BG musi się w nim czołgać. Walkę prowadzi się w nim 

z modyfikatorem -20.  

Głębsze poziomy 

Na poziomach IV, V i VI znajdują się legowiska nocnych goblinów oraz 

orków, wyroby skalne i liczne kapliczki. 
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Bohaterowie niezależni 

Helmut von Markvann   

 

Helmut jest postacią typową dla Starego Świata – awanturnikiem, 

poszukiwaczem przygód. Został najęty przez marienburskiego arystokratę 

zafascynowanego kulturą krasnoludów. Przez ostatnie kilka miesięcy wyżej 

wymienionego arystokratę pochłaniała do reszty historia zdobycia przez 

zielonoskórych jednej z krasnoludzkich twierdz. Podobno w rzeczonej fortedzy 

miała się znajdować Księga Niezapomnianych Historii, na którą ostrzy sobie 

zęby bogaty marienburczyk.  

Podczas gdy Helmut kompletował drużynę, o planowanej wyprawie 

dowiedziały się krasnoludy z Marienburga, które za nic nie pozwolą, aby ta 

starożytna księga leżała na półce wśród zbiorów jakiegoś zapyziałego bogacza, 

i natychmiast zorganizowały własną kompanię. Nie cofną się przed niczym, aby 

zdobyć księgę jako pierwsze. To dla nich sprawa honoru, a honor dla krasnoluda 

jest warty więcej niż życie. Aby opóźnić wyprawę krasnoludów, von Markvann 

zlecił pobicie Zirdoona Długobrodego – ich lidera. To był poważny błąd. 

Brodacze potraktowali to jako niebywałą zniewagę i wyruszyli nawet nieco 

wcześniej z pogruchotanym Zirdoonem.  
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Krótko przed spotkaniem Helmuta z graczami doszło do starcia między 

dwiema ekspedycjami. Wszyscy ludzie awanturnika z Marienburga zostali 

wycięci w pień, ale sam poszukiwacz przygód zbiegł. W ręce krasnoludów 

wpadła również mapa Helmuta, którą postara się odzyskać. Na razie musi 

przeprowadzić nowy zaciąg do kompanii. 

Von Markvann zawsze bezwzględnie dąży do celu. Życie jego towarzyszy 

– i, jak się zdaje, nawet jego własne – nie ma dla niego większej wartości. Od 

wielu lat podróżuje po Starym Świecie najmowany przez kolekcjonerów, 

bogaczy czy gildie kupieckie. Charakterystycznym elementem jego wyglądu jest 

zakręcony, czarny wąs. Nosi długi, brązowy płaszcz z głębokimi kieszeniami 

i wysokie buty. 

WW US K Odp Zr Int Sw Ogd 

64 70 62 65 71 52 42 73 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

3 18 6 6 4 0 5 0 
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Zirdoon Długobrody 

 

Zirdoon, przez przyjaciół zwany Zirdem, jest uosobieniem powagi swojej 

starej brodatej rasy. Sporą część jego historii znajdziesz we fragmencie 

taktującym o Karak-Durn. Małomówny, zamyślony, zawzięty, honorowy – taki 

jest właśnie Zird, niemal nieustannie pykający drewnianą, prawie tak starą jak 

on fajkę. 

WW US K Odp Zr Int Sw Ogd 

66 52 61 63 41 75 77 53 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

3 21 6 6 3 0 4 0 
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Durak 

 

Durak podczas obrony Karak-Durn okrył się hańbą, która naznaczyła jego 

dalsze życie. Zamiast walczyć – uciekł ze swojej strażnicy. Przez kolejne lata 

nie mógł się pogodzić z tą chwilą słabości. Nie mógł sobie wybaczyć, że 

zostawił króla i klan. Szukał szybkiej śmierci w boju, żeby udowodnić (przede 

wszystkim sobie), że nie jest tchórzem.  

Pohańbiony strażnik jest przekonany, że powinien zginąć już wtedy, 

podczas ataku zielonoskórych, dlatego zupełnie przestał cenić własne życie. 

Kiedy tylko usłyszał o wyprawie Zirdoona, postanowił ruszyć z nim, aby 

dopełnić swoich dni tam, gdzie powinien był to zrobić kilkadziesiąt lat temu.  

Durak dużo pije. Właściwie ciągle jest pijany. Często też opowiada swoje 

przygody, których miał sporo.  

WW US K Odp Zr Int Sw Ogd 

74 31 68 52 34 23 56 22 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

3 16 6 5 3 0 3 0 
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Snorri i Storii 

Krasnoludzcy bliźniacy, synowie Długobrodego. Mówią szybko, piją 

dużo, często klną. Na pierwszy rzut oka nie można ich rozróżnić. Noszą długie, 

rude brody, a spod gęstych krzaczastych brwi widać małe, zielone oczka. Snorri 

jest doskonałym strzelcem (przez ramię przewieszony ma muszkiet hohlandzki), 

a Storri – zdolnym cyrulikiem. 

Snorii: 

WW US K Odp Zr Int Sw Ogd 

45 53 40 48 59 47 39 34 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 15 4 4 4 0 1 0 

Storii: 

WW US K Odp Zr Int Sw Ogd 

35 38 42 48 59 32 31 35 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 15 4 4 4 0 1 0 
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Abdul Gafur 

Arab. Jako dziecko został wzięty do niewoli przez Tileańczyków 

i nauczony bezwzględnego posłuszeństwa. Służył na dworze jednego 

z tamtejszych arystokratów, przyjaciela Helmuta von Markvanna, któremu to 

został podarowany, jako prezent urodzinowy. Helmut początkowo patrzył na 

młodzieniaszka jako na niepotrzebny problem, ale szybko przekonał się, że się 

mylił. Abdul jest wiernym sługą von Markvanna. Doskonale rzuca nożami. Nie 

pije alkoholu, nie żartuje, nie śmieje się, nie rozmawia z nikim oprócz swojego 

pana, który zresztą po latach służby traktuje Abdula raczej jak przyjaciela niż 

niewolnika. 

WW US K Odp Zr Int Sw Ogd 

45 64 42 48 59 47 43 35 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 4 4 4 0 1 0 
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Otto Brunszt i Johan Rugenhof 

To nieustannie się kłócący, starzy (chodzi o starz swojej przyjaźni, a nie 

o wiek) przyjaciele, którzy pewnego dnia postanowili uciec od swoich 

zrzędzących żon i rozpocząć życie jako wolni poszukiwacze przygód. Otto jest 

sympatycznym, roześmianym, grubym niemiłosiernie, lekko łysiejącym 

miłośnikiem piwa i golonki, a Johan żylastym, dość niskim, małomównym 

byłym kowalem. 

Otto: 

WW US K Odp Zr Int Sw Ogd 

35 24 48 41 31 23 30 35 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 15 4 4 4 0 1 0 

Johan: 

WW US K Odp Zr Int Sw Ogd 

45 44 32 40 39 27 33 35 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 13 3 4 4 0 1 0 
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