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O czym będzie traktował ten scenariusz?

Bohaterowie zostaną wynajęci do ochrony panny Hildy van 
Parten, jedynej i rozpuszczonej jak nieszczęście córeczki 

sławnego bogacza Abelarda van Partena. Razem z nią trafią do 
uzdrowiska Sigmaringen, gdzie bywa śmietanka towarzyska szlachty 
całego imperium. Już po drodze bohaterowie będą mieli okazję 
udaremnić rytuał kultystów Chaosu. Towarzysząc Hildzie oraz 
samodzielnie działając w mieście, bohaterowie uświadomią sobie, że 
nowo powstałe uzdrowisko jest tylko przykrywką dla działania kultu 
Pana Rozpusty. Stopniowo odsłaniając kolejne tajemnice miasta, 
zorientują się, że zaproszenie Hildy van Parten do Sigmaringen 
i zamiar przekazania jej włości też były częścią misternie uknutego, 
okrutnego planu.

Kilka uwag
Zanim przejdziemy do przygody, chcę jeszcze złożyć podziękowanie 
serwisowi Maellus Maleficarum (maellus.dk) za znakomity, 
ogólnodostępny i do tego spolszczony generator rozwoju postaci, 
który wydatnie dopomógł mi w mrówczej pracy spisywania charak-
terystyk potrzebnych do scenariusza. Polecam!

Jeszcze parę słów o prowadzeniu przygody:

Pojawiają się tu wątki, które mogą się wydawać zbyt słabo rozwinięte 
(np. ledwie zaznaczona postać Zmiennopłciowego, na którego przemi-
anach możnaby osadzić niejedną przygodę detektywistyczną). Jednak 
zdecydowałem się ograniczyć je do minimum, żeby nie mieszać 
graczom w głowach za bardzo i nie odrywać ich od głównego tematu 
intrygi. Inaczej zamiast przygody obliczonej na jedno posiedzenie 
powstać musiałaby kampania-moloch której ani ja nie dałbym rady 
napisać, ani wy nie mielibyście ochoty doczytać...

Wpisując się w modny ostatnio temat prezentowania na sesji 
zdarzeń drastycznych, zwracam uwagę, że scenariusz traktuje 

w dużym stopniu o zepsuciu szlachty i ich niecnych zachowaniach. 
Dlatego pojawiają się wątki i sceny nie tylko nieprzyjemne, ale 
wręcz makabryczne. Nie chcę wyjść na takiego, co to lubi się 
wymądrzać... zalecam jednak rozważenie, w jaki sposób opowiedzieć 
rzecz całą z wyczuciem. Tak by gracze nie odnieśli wrażenia, że na 
siłę próbujesz epatować okrucieństwem, krwią i flakami, „coby było 
mrocznie”. Bo od tego już tylko krok do uśmieszków politowania 
u graczy za twoimi plecami.

Złowróżbnych omenów jest bez liku, ale szczególnie 
mocno kobiety obawiają się wróbla, który uwije 
gniazdo na poddaszu, lub pająka zmierzającego 
ku matce, kiedy nastanie dzień narodzin dziecka. 

(Królestwo Magii, s.19)
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Główny przeciwnik: historia księżnej Tekli von Spinnen

Gigantyczna pajęczyca jest faktycznym władcą 
okolicy. To potomkini starodawnego rodu 

Spinneherz, który kiedyś (w okresie Trzech Cesarzy) 
zdołał zapewnić sobie niezależność, jednak później 
został zhołdowany przez Averland.

Długotrwałe zainteresowanie nekromancją oraz związki 
z kultem Slaanesha doprowadziły Teklę do strasznych 
mutacji, które ostatecznie przemieniły ją w coś 
zbliżonego do gigantycznego pająka.

Tekla nie mogła pokazywać się poddanym, wymyśliła 
jednak na to sposób: porywa podobne do siebie 
kobiety, paraliżuje je jadem i używa jako rzekomej 
hrabiny, używając sieci jako linek do sterowania tymi 
„marionetkami”.

Oczywiście musiała więc co kilka lat znajdować sobie 
nowe egzemplarze. Aby podtrzymać wiarygodność 
ludzkich marionetek, dobierała osoby podobne, a na 
dodatek coraz starsze. A potem ogłaszała śmierć starej 
hrabiny i przedstawiała poddanym młodszą „marionetkę” 
— rzekomą córkę i spadkobierczynię dóbr.

2406 Tekla von Spinnen, jedna z najpiękniejszych 
panien w okolicy, obsesyjnie szuka lekarstwa na 
starość — para się nekromancją

2412 w dzień swych urodzin zabija swojego 
kochanka, Roderika van Haals, łowcę 
wampirów, który odkrył jej zainteresowania

2426 oddaje się na usługi Slaanesha w zamian 
za rytuał, pozwalający jej się odmładzać; 
w jej włościach zaczynają ginąć ludzie

2448 coraz straszniejsze mutacje zmuszają ją do 
ukrywania się, wymyśla marionetkę sterowaną 
pajęczymi nitkami

2465 podwładni buntują się, palą jej zamek 
— i marionetkę, myśląc że to ona; Tekla ucieka 
do Sigmaringen i morduje ród von Munsterberg, 
biorąc hrabinę Hermenegildę na nową 
marionetkę

2466 represje elektora; pustoszeją ziemie rodu von 
Spinnen

2471 pierwsze zaginięcie: aranżowana ucieczka 
Saliny Schwalb oskarżonej o czary — w ten 
sposób Tekla zastępuje rozpadającego się trupa 
hrabiny nową marionetką

2474 Tekla zaczyna organizować „Srebrne Nitki” 
— kult Slaanesha działający w Sigmaringen

2475 zaginięcie Idy Behm: Tekla postanawia bowiem 
animować również „córkę hrabiny”, aby 
umożliwić zmianę pokoleń władczyń–marionetek

2476 pierwszy rytuał odmłodzenia z wykorzystaniem 
skazańców zabranych z cel zamku; sukces — 
nie dostrzeżono ich zniknięcia

2515 wieści o Ruprechcie Zinkerze i jego rytuale 
pozwalającym przejąć cudze ciało

2520 Tekla podpuszcza młodego nekromantę Ericha 
Zanna żeby wystawił Zinkera, zabrał mu 
książki i przyjechał do Sigmaringen 
— tam go morduje i zabiera księgi

2520 tropem Zanna przybywają do Sigmaringen 
łowcy czarownic, ale ponoszą klęskę

2521 Hilda van Parten organizuje swoje urodziny 
w Sigmaringen; Tekla znajduje idealną 
kandydatkę na ofiarę rytuału.

2522 Tekla odgrywa śmierć i odprawia uroczysty 
pogrzeb Irminy — marionetki-spadkobierczyni, 
i jako bezdzietna staruszka, hrabina Alexandra 
von Munsterberg, proponuje umowę van 
Partenowi — adoptuje jego córkę w zamian 
za sutą rentę i dworek pod Altdorfem

Intryga pajęczycy

Kilka lat temu do Sigmaringen przybył Ruprecht 
Zinker, nekromanta. Przywiózł ze sobą zakazane 

księgi, w których znalazł się rytuał Życie po śmierci. 
Tekla weszła w jego posiadanie, zgładziwszy 
Ruprechta. Postanowiła użyć rytuału i opuścić 
zmutowane ciało. Na ofiarę — i nową nosicielkę — 
wybrała Hildę van Parten, która niedawno była 
w Sigmaringen „u wód”, i urządzała tu hucznie swoje 
urodziny. Zwróciło to uwagę pajęczycy: Tekla i Hilda 
urodziły się w tym samym dniu roku, co gwarantuje 
sukces transformacji.

Aby jednak nie stracić swoich dóbr ani szlacheckiej 
pozycji, postanowiła Hildę adoptować i przekazać jej 
swój spadek, swoje włości i tytuł, a dopiero potem 
— opanować jej ciało. W tym celu zainscenizowała 
chorobę i śmierć Irminy, swej drugiej marionetki, 
rzekomej córki hrabiny von Munsterberg.

W tym celu nawiązała kontakty z van Partenem, 
i zaproponowała adopcję Hildy w zamian za coroczną 
pensję i rezydencję w Altdorfie, nieopodal cesarskiego 
pałacu. Oczywiście, van Partenowi było w to graj — 
zdobycie dla córki szlachectwa to coś, o czym marzył.
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Tekla von Spinnen
Profesje: Szlachcic — Dworzanin — Guślarz — 
Czarownik — Czarnoksiężnik — Akolita kultu Slaanesha 
— Wtajemniczony kultu Slaanesha

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

47 41 44 51 47 74 53 65

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 15 4 5 4 2 0 0

Zbroja:
G(0), R(3), K(3), N(3) Naturalny pancerz

Uzbrojenie:
Broń naturalna: kły jadowe (jad paraliżujący, Trudny ll

do odparcia)
Broń naturalna: szponiaste odnóżall

Broń naturalna: sieć pajęczall

Umiejętności:
Charakteryzacja (Ogd), Czytanie i pisanie — Reikspiel 
(Int), Dowodzenie (Ogd), Gadanina (Ogd), Hazard 
(Int), Jeździectwo (Zr), Język tajemny (demoniczny 
(Int), magiczny (Int)), Kuglarstwo — muzykalność 
(Ogd), Leczenie (Int) (×2), Nauka (demonologia (Int), 
genealogia/ heraldyka (Int), nekromancja (Int)), Opieka 
nad zwierzętami (Int), Oswajanie (Ogd), Plotkowanie 
(Ogd) (×2), Pływanie (K), Przekonywanie (Ogd) (×2), 
Przeszukiwanie (Int), Rzemiosło — zielarstwo (Int), 
Splatanie magii (SW) (×2), Spostrzegawczość (Int) (×2), 
Targowanie się (Ogd), Ukrywanie się (Zr), Wiedza 
(Bretonia (Int), Imperium (Int), Kislev (Int), Tilea (Int)), 
Wycena (Int), Wykrywanie magii (SW) (×2), Zastraszanie 
(K), Znajomość języka (klasyczny (Int), Reikspiel (Int), 
tileański (Int))

Zdolności:
Błyskotliwość, Broń specjalna (parująca, szermiercza), 
Charyzmatyczny, Czarnoksięstwo, Czarostwo, Etykieta, 
Groźny, Gusła, Intrygant, Krasomówstwo, Niezwykle 
odporny, Odporność na magię, Odwaga, Opanowanie, 
Poliglota, Przemawianie, Uodporniony na Chaos, 
Widzenie w ciemnościach, Zmysł magii,

Magia prosta (gusła, Chaos) 
Magia czarnoksięska (nekromancja, Slaanesha), 
Magia powszechna (Dotyk na odległość, Magiczny alarm),

Mutacje:
nienaturalne łaknienie: pająki (od tej mutacji poszły inne 
związane z pająkiem), ponętny, zwierzęca część ciała 
(korpus i nogi: pająk), kły jadowe, ciernie (w formie 
kolców na pajęczym pancerzu), zła krew (robactwo lub 
wymiociny — wybierz to drugie, jeśli lubisz mutować 
graczy)

Dary Slaanesha:
Chmara pająków, Piżmo, Piersi

Srebrna nitka
Kult wyznawców Lanshora.

To jeden z arystokratycznych odłamów wyznawców 
Slaanesha, czczący go pod tym właśnie imieniem. 

Jego symbolem jest srebrna nitka wpleciona w ubranie 
w charakterystyczny sposób.

Wierni skupiają się w Sigmaringen i okolicach, 
korzystając z zamczyska von Munsterbergów jako bez-
piecznej kryjówki. Są na tyle sprytni, że jak do tej pory 
unikali wykrycia i znaczących podejrzeń. Dopiero 
ostatnio, mając na uwadze zmianę ciała na młode 
i nowe, przywódczyni kultu Tekla von Spinnen rozluźnia 
dyscyplinę i zasady bezpieczeństwa: zamierza zniszczyć 
kult cudzymi rękami (np. poprzez łowców czarownic itp.) 
a sama — rozpocząć nowe życie jako Hilda van Parten.

Wyznawcy są zorganizowani w 3 kręgi wtajemniczeń.

Lubieżne Zgromadzenie
pogardzani przez pozostałychll

uczestniczą w orgiach, które są wabikiem ll

na rozwydrzoną szlachecką młodzież
zobowiązani do tajemnicy, ale nie darzeni zaufaniemll

sekrety kultu są przed nimi ukrytell

ktoś nieobeznany z czcicielami mrocznych bogów ll

uznałby pewnie, że to tylko wyuzadane, „niegrzeczne 
zabawy” arystokracji szukającej dreszczyku emocji

Wysublimowane Grono
spotykają się na zamkull

tam już nie są ukrywane mutacje, obnażanie ich jest ll

formą bezwstydnego ekshibicjonizmu na cześć Pana
znaki kultu Slaanesha są używane dość otwarcie — ll

w postaci kolczyków czy biżuterii
w zsyłanym przez Slaanesha amoku członkowie ll

wysublimowanego grona robią rzeczy nieraz zupełnie 
okropne
część Grona to akolici Slaaneshall

Elizjum Rozkoszy
obecnie jest ich troje: ll

pajęczyca Tekla (przywódczyni), 
Filippo/Filippa — Zmiennopłciowiec 
i Gustav — Zmiennokształtny
wszyscy są wtajemniczonymi kultull

wszyscy są mocno zmutowanill

wszyscy troje znają sekret hrabiny–marionetkill

Zmiennokształtny, posiadając dar ukrywania mutacji, ll

jest zewnętrznym przedstawicielem zamku i hrabstwa; 
uczestniczy też w szlacheckich spotkaniach poza 
zamkiem — czego Tekla bardzo mu zazdrości

Główny przeciwnik: Tekla i jej kultyści
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Gustav --- Zmiennokształtny i Filippo/Filippa --- 
Zmiennopłciowy 
Profesje: Akolita kultu Slaanesha — Wtajemniczony kultu 
Slaanesha

Dwóch (dwoje?) najbardziej zaufanych wspólników 
Tekli von Spinnen. Należą do najwyższego kręgu 

wtajemniczenia kultu.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

46 36 29 41 47 53 59 60

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 16 2 4 4 2 0 0

Broń:
Gustav: Zatruty sztylet (paraliżujący jad pajęczycy, 
Przęciętna trudność odparcia)

Filippo: szpada

Umiejętności:
Charakteryzacja (Ogd), Czytanie i pisanie — Reikspiel 
(Int), Dowodzenie (Ogd), Gadanina (Ogd), Język 
tajemny — demoniczny, magiczny (Int), Nauka — 
demonologia, runy, strategia/taktyka (Int), Plotkowanie 
(Ogd), Przekonywanie (Ogd), Splatanie magii (SW), 
Spostrzegawczość (Int), Wiedza — Imperium, Kislev, 
Księstwa Graniczne, Norska (Int), Wycena (Int), 
Wykrywanie magii (SW), Zastraszanie (K), Znajomość 
języka — klasyczny, norski, Reikspiel (Int)

Zdolności:
Błyskotliwość, Charyzmatyczny, Czarnoksięstwo, 
Etykieta, Groźny, Intrygant, Kontrolowana mutacja, 
Krasomówstwo, Magia czarnoksięska — Slaanesha, Magia 
powszechna (Magiczny zamek, Podniebny chód), Magia 
prosta — Chaos, Medytacja, Morderczy pocisk, Niezwykle 
odporny, Oburęczność, Odporność na magię, Odwaga, 
Opanowanie, Poliglota, Przemawianie, Uodporniony na 
Chaos, Zmysł magii

Mutacje:
Gustav: złudzenie normalności, wieloręki, dodatkowe 
oczy — na dłoniach

Filippo/Filippa: ogon skorpiona, giętkie kończyny, 
zmiennopłciowy — wygląda dość androgynicznie, poza 
tym zależnie od woli w ciągu pojenynczej akcji może 
zmienić płeć. Jako kobieta ma większą zręczność (57), 
zaś jako mężczytzna — krzepę (39); 

Akolita Srebrnej Nitki
Profesje: Akolita kultu Slaanesha

Przykładowy kultysta Wysublimowanego Grona, na 
jakiego bohaterowie mogą się natknąć wędrując po 

zamku Munsterberg.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

37 35 27 22 36 45 51 56

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

1 15 2 2 4 1 0 0

Broń:
Sztylet, jednoręczna

Umiejętności:
Charakteryzacja (Ogd), Czytanie i pisanie — 
Reikspiel (Int), Dowodzenie (Ogd), Język tajemny 
— demoniczny (Int), Nauka — demonologia, runy (Int), 
Plotkowanie (Ogd) (×2), Przekonywanie (Ogd), 
Rzemiosło — zielarstwo (Int), Splatanie magii (SW), 
Spostrzegawczość (Int), Wiedza — Imperium, Kislev (Int), 
Wycena (Int), Wykrywanie magii (SW), Zastraszanie (K), 
Znajomość języka — Reikspiel (Int)

Zdolności:
Błyskotliwość, Bystry wzrok, Charyzmatyczny, 
Czarnoksięstwo, Etykieta, Intrygant, Kontrolowana 
mutacja, Magia prosta — Chaos, Obieżyświat, 
Oburęczność, Odporność na magię, Opanowanie, 
Poliglota, Przemawianie, Uodporniony na Chaos, Zmysł 
magii, Żyłka handlowa

Główny przeciwnik: Tekla i jej kultyści
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Początek ma pokazać graczom stawkę i zagrożenie 
występujące w tej historii. Pamiętasz pierwszą 

sekwencję filmu „Twierdza” (The Rock) w której jeden 
ze zbuntowanych żołnierzy dostaje się pod działanie 
wykradanego, trującego gazu? Taką właśnie miała 
funkcję. Postaramy się to powtórzyć, w formie dostosow-
anej do potrzeb gry fabularnej.

Wstępem do tej przygody będzie atak na zamek nekro-
mantki, przeprowadzony przez grupę łowców czarownic. 
Proponuję na króko (piewrwsze pół–półtorej godziny 
sesji) dać graczom postaci łowców do rąk, niech się 
pobawią w chwytanie czarownic...

Jak przeprowadzić zmianę bohaterów

Zapowiadasz graczom, żeby wzięli na sesję swoje 
lubiane postacie. No więc przytargają swoją 

ukochaną ciężką artylerię. I dobrze. Zostanie użyta.

Jednak na początku sesji powiedz, że zmieniłeś zdanie 
— i rozdaj każdemu po jednej z przygotowanych postaci 
wstępnych. Pamiętaj, żeby ukryty mutant był wśród 
postaci rozdanych na początku.

Już słyszę jęk zawodu... ale nie dawaj czasu na dyskusje, 
tylko od razu przechodź do opisywania ataku na zamek.

Atak łowców czarownic na zamek
Zaczynamy u bramy, gdzie 
zakradli się łowcy. Jaki to 
zamek? O co chodzi? O tym 
później — powiedz graczom. 
Wstęp poprowadź całkiem 
liniowo, prezentując 
graczom tylko trzy 
zdarzenia, jakby filmowo 
wycięte scenki — urywki 
z akcji. Nie ma teraz czasu 

na dysputy typu „którędy idziemy” albo rozważania 
o taktyce. Nie o to na razie chodzi.

Siekanie strażników

Najpierw następuje walka ze strażnikami broniącymi 
bramy i patrolującymi dziedziniec. Użyj dla przeci-

wników charakterystyki strażników miejskich 
z podręcznika — niech gracze poczują siłę swoich 
postaci.

Kultyści: pierwsza krew

Kolejny etap to spotkanie z kultystami: łowcy 
wchodzą do mrocznego wnętrza zamku i napotykają 

grupę pewnych siebie akolitów. 

skradają się przez mroczną ciemność w rozległym ll

pomieszczeniu
słyszą szepty i chichoty w górzell

zapala się światło (lampy naftowe) i widzą grupę ll

akolitów skupionych na galeryjce

wtajemniczony — mutant z przezroczystą twarzą — ll

wskazuje palcem tego z łowców, który ma ukrytą 
mutację i głośno ten fakt oznajmia
chwilę później z galeryjki lecą pociski i magiczne ll

pociski; w tej walce możesz zabijać łowców, dając 
graczowi od razu nową kartę — jedną z jeszcze 
nieużywanych postaci łowców
opisz, jak stoją nad trupami, patrzą sobie w oczy i myślą ll

o jednym — pora na sprawdzenie, czy oskarżony przez 
kultystę łowca faktycznie był mutantem...

Przed obliczem hrabiny

Mroczne pomieszczenie na piętrze, którego sufit — 
ponad ciężkimi kandelabrami — tonie w mroku. 

Na ścianach liczne panoplia — ozdoby w postaci 
zestawów broni.

Wysuszona postać przed nimi. Hrabina.

Oczywiście ataki — obojętne, czy fizyczne, czy magiczne 
— skierowane w rzekomą hrabinę nie przyniosą efektu. 
Można przecież posiekać marionetkę na kawałki, bez 
zrobienia krzywdy faktycznemu przeciwnikowi.

Za to ataki pajęczycy będą robiły z bohaterskich łowców 
krwawą miazgę. Pamiętaj, że może używać zarówno 
magii nekromantycznej, jak i czarów chaosu. Może 
też uderzać w graczy zgoła niemagicznie: panoplia, 
które rozwieszono na ścianie, są oplecione jej nitkami. 
Może więc w pewnym momencie broń z nich wyrwać 
i skierować w powietrzu prosto na przeciwników.

Nie pozwól łowcom zobaczyć nici, które poruszają 
marionetkę hrabiny. Możesz za to wykorzystać ten fakt 
do wywołania atmosfery niesamowietości:

kiedy potężne ataki powalą rzekomą hrabinę na ziemię, ll

podniesie się w niepokojący, zupełnie nienaturalny 
sposób
obcięta ręka marionetki nie poleci w kierunku, ll

w którym by sięspodziewwali, lecz jakby zakręci 
w powietrzu by upaść pod stopy niewzruszonej 
przeciwniczki

Przeciwników zostanie najwyżej dwóch, pajęczyca 
zaatakuje ich podstępnie od tyłu, zadając ukąszenia 
w karki.

ból ukąszeń niemal natychmiast znika, zastąpiony ll

szybko rozprzestrzeniającym się po ciele zimnem
czy możliwe, żeby zrobiło się jeszcze ciemniej?ll

podłoga unosi się do twarzy, zimny dotyk kamieni ll

na policzkach, obserwowanie plamek krwi 
na podłodze: aż tyle jej przelano w walce?
sparaliżowani, usłyszą jeszcze tylko zmysłowy głos ll

zza pleców, wydający rozkazy: 
— Nie dobijać! Przydadzą się do rytuału!

A potem zapadnie ciemność...

Znowu nie dawaj czasu na dyskusję, tylko przechodź 
do pierwszej sceny. Pora wrócić do własnych postaci!

Wstęp: dziewięciu gniewnych ludzi

Uwaga — niech ci się aby 
nie wymknie pajęczyca 
na tym etapie sesji. Łowcom 
nagród pokażemy coś, 
co przypomina raczej 
nawiedzony zamek. 
Gracze mają się o Tekli 
dowiedzieć dopiero w finale.
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Łatwa robota
— Panowie, tylko pokażcie się od jak najlepszej strony 
— mówi wasz stary znajomy i pracodawca, rajca 
Oldenhaller. — Można nie tylko świetnie zarobić, ale 
jeszcze dobrze się ustawić! Robota jest lekka i przyjemna, 
jak to zdobyta po znajomości.

— A co właściwie mielibyśmy robić?

— Ochraniać Hildę van Parten. Tak, TĘ Hildę van 
Parten, córkę i jedyną dziedziczkę TEGO van Partena 
z Marienburga, który utrzymuje pół Imperium ze 
swoich pożyczek dla tego niedoj… khm… to znaczy dla 
miłościwego Imperatora. No co tak wytrzeszczacie gały? 
Pytał się mnie wczoraj na spotkaniu w ratuszu, czy nie 
mam jakichś ludzi do polecenia. Poleciłem mu WAS! 
Słyszysz, Hans? Wiesz co to oznacza dla ciebie i twoich 
kumpli? Taaaka forsa!

Zamiast „Hansa” wstaw imię jednego z bohaterów 
graczy, oczywiście. To dla nich znak, ze powinni 
wydobyć karty postaci, które przynieśli na sesje.

Interludium

No co jest, chłopaki? Wyciągać te karty postaci! 
Sami się dopraszaliście, a teraz się nie kwapicie? 

Ja was zupełnie nie rozumiem. No zmieniają zdanie jak 
flirtujące panienki...

Dla kogo mamy pracować?

Rodzina van Partenów to jeden z najbogatszych 
kupieckich rodów w Starym Świecie. Nie wiadomo 

skąd dokładnie wzięła się fortuna, teraz jednak 
posiadają olbrzymie dobra, udziały w kilku kompa-
niach przewozowych, szereg luksusowych zajazdów 
w największych miastach starego świata i układy 
na wszystkich niemal dworach. Imperium i Bretonii. 
Głową rodu jest Abelard van Parten, kupiec, który 
otrzymał od cesarza dożywotni tytuł szlachecki. 
Teraz jego obsesją jest zapewnienie rodowi dziedzic-
znego szlachectwa. Niestety córka kiepską reputacją 
nie pomaga mu w tym dziele...

Co konkretnie?

Abelard van Parten, zażywny jegomość koło 
pięćdziesiątki, zaciera ręce i uśmiecha się dobrotli-

wie. Ma takie szczere, prostolinijne spojrzenie...

— Moja córka ma dwóch, a może nawet troje ochro niarzy 
— po co wiec jeszcze wy? Otóż dewizą van Partena 
jest „wyjątkowość” — i taką też ochronę postanowiłem 
Hildzie zapewnić. Nie będziecie typowymi osiłkami, 
sterczącymi za plecami dziewczyny — no, to też, jeśli 
sytuacja ma tego wymagać. Ale tak naprawdę potrzebuję 
ludzi, którzy potrafią dać szeroko rozumiane wsparcie 
zaplecza, jeśli wiecie, co mam na myśli. Hilda ustawicz-
nie wpada w tarapaty, pakuje się w skandale i zadziera 
z ważnymi — i nieraz mściwymi — ludźmi. Wyrusza 
teraz do miasta Sigmaringen, odległego o pół Imperium. 
Chcę, żeby miała koło siebie ludzi, którzy są czymś 
więcej, niż tylko ochroniarzami — takich, którzy 
wyszukują zagrożenia, żeby zdławić je w zarodku, 
a nie tylko tępo im się przeciwstawiać. Zadanie jest więc 
takie: tydzień podróży w jedną i tydzień z powrotem, 
plus dwa tygodnie bezpieczeństwa Hildy na miejscu. 
Mam nadzieję, że się rozumiemy? 

— Moi drodzy, jeśli chodzi o zapłatę — najprzyjemniejsza 
część negocjacji, nieprawdaż? — powiedzmy sobie krótko: 
płacę w tysiącach. Przypominam, że „wyjątkowość” 
to moja dewiza. Również w kwestiach finansowych.

Ile zapłacić graczom?

To nie jest przygoda o walce z biedą, a pracując 
przy ochronie ukochanej córuni bogacza, 

gracze nie powinni dostawać ochłapów. Zwłaszcza, 
że dostali tę robotę jako rarytas — po znajomości. 
Sugerowałbym więc wynagrodzenie niemałe.

Z drugiej jednak strony scenariusz przewiduje, 
że mogą dostać ową niebotyczną zapłatę. Gdybyś 
dał im w łapki dziesiątki tysięcy, nie będzie potem 
jak skusić ich do dalszych przygód.

Ponadto, pradaoksalnie, obietnica wielkiej zapłaty 
może bohaterów zniechęcić, bo uznają, że wcale 
nie zamierzasz im dać tak astronomicznych sum.

Sugerowałbym więc około 2-5 tys. złotych koron 
za całe zadanie. Na głowę. Z tego 200-500 może 
być wypłacone jako zaliczka. Niech sobie wreszcie 
kupią te płytowe zbroje, porządne rumaki czy miecze 
najlepszej jakości. No co się takiego stanie? Niech się 
trochę poczują jak ludzie z wyższych sfer — nawet 
jeśli trafili tam zaledwie jako ochroniarze.
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Zdarzenia w drodze do Sigmaringen
Paparazzi

Zdarzy się to w gospodzie w którymś z miasteczek 
krainy zgromadzenia. Niziołki to ludek bardzo łasy 

na plotki i rewelacje towarzyskie, nic więc dziwnego, 
że wieść o podróży Hildy van Parten rozejdzie się 
po krainie zgromadzenia lotem błyskawicy. Wkrótce 
gospoda, gdzie nocowała dziedziczka, będzie pękać 
w szwach od nadmiaru gości. Pośród nich będą 
rysownicy, którzy chcą uwiecznić, jak naprawdę wygląda 
sławna Hilda. Oczywiście ta ostatnia będzie w siódmym 
niebie, mogąc skupiać na sobie uwagę obecnych.

Złodziejaszek

To zdarzenie także poprowadź w czasie przejazdu 
przez Krainę Zgromadzenia. Jego głównym celem 

jest zwrócenie uwagi graczy na pieska Hildy, który 
może odegrać pewną rolę w dalszej części scenariusza.

W pewnym momencie śpiących — bądź czuwających — 
bohaterów podrywa ujadanie pieska Hildy. Wyglądając 
przez okno lub na korytarz, widzą znikającą za rogiem 
(lub w drzwiach wyjściowych gospody) bosą nogę niziołka. 
I pieska, który zeskakuje z okna (lub z galeryjki nad głowną 
salą w gospodzie) i ujadając rzuca się w pościg.

— Był ktoś u mnie w pokoju! — mówi zaspana Hilda, 
wychodząc na korytarz w nocnej koszuli.

— Złodziej! — dodaje B’Amboo. — Ukradł sakiewkę!

To chyba powinno graczom wystarczyć, by ruszyli 
za złodziejem. Okaże się to łatwym zadaniem, biorąc 
pod uwagę jazgoczącego pieska na ogonie uciekiniera.

Schwytany, niziołek z płaczem odda sakiewkę — okazało 
się, że w środku nie ma złota, tylko jakieś metalowe fiolki 
zatkane korkiem, oraz przybory kosmetyczne Hildy: pudry, 
szminki itp.

Co zrobią dalej ze złodziejaszkiem, zostawmy inwencji 
graczy. Najrozsądniej byłoby chyba przekazać szeryfom, 
ale ich biuro jest zamknięte — do rana. Ech te niziołki...

Jeśliby przywlekli go przed Hildę, ta stwierdzi, że należy 
mu spuścić baty, a potem puścić wolno. Po czym idzie spać. 
Jeśli wykonają to gracze, od nich zależą obrażenia halflinga.

Jeśli pozwolą, by biczował Vittorio — jeden z ochroniarzy 
Hildy, który rwie się do tego zadania — będą świadkami, 
jak krew tryska z rozcinanej skóry na plecach niziołka, 
a jego wrzaski sprowadzają okolicznych mieszkańców, 
którzy w posępnym milczeniu będą oglądać okrutny 
spektakl. Złodziejaszek po kilkunastu batach (z dwu
dzie stu przeznaczonych) traci przytomność, a Vittorio, 
zamiast dać spokój, każe go cucić kubłem wody.

Kiedy kara się kończy, złodziej nie jest w stanie 
się poruszyć, nie ma nawet siły jęczeć. Posikał się 
i sfajdał w gacie. Znajomi lub krewni zbierają biedaka 
z zydla na jakąś deskę i niosą w głąb miasta.

Patrzący rozejdą się do domów, a rano nikt nie będzie 
chciał oglądać odjazdu Hildy.

Przerwany rytuał
— Fanny Fae! Pieseczku! — wrzeszczy Hilda. Bohaterowie 
muszą ścigać cholernego pieska, który pędzi 
poszczekując, w dolinkę między wzgórzami. Biegnąc 
usłyszą krzyki i jęki cierpiących ludzi. Prawdopodobnie 
więc zwolnią i podkradną się do źródła odgłosów.

W dolince grupa kultystów odprawiają rytuał — 
ośmiu stoi w kręgu na końcach rozrysowanego piaskiem 
ośmiostrzału, a jeden, pewnie przywódca, chodzi 
po wewnętrznym kręgu z ofiarnym nożem, kalecząc 
kilku cierpiących ludzi, przywiązanych do skośnych 
krzyży. Krzyk cierpiących wznosi się ku niebu na chwałę 
mrocznych bogów. Znając graczy, dojdzie do bitki.

Zachowanie kultystów: kiedy zostają zaatako wani, 
przywódca woła „powstrzymajcie ich” i zaczyna kolejno 
podcinać gardła ofiarom, kontynuując pieśń.

Akolici ofiarnie rzucają się przeciw graczom. Nie są silni, 
ale kilku z nich to początkujący czarownicy, mogący 
dysponować magią chaosu. Pamiętaj, że używają Dhar, 
więc dość duża jest szansa na Manifestację Chaosu.

Przywódca, spowity płaszczem i zamaskowany, ucieknie 
na tyle wcześnie, żeby BG nie mogli go gonić. 

Jeśli gracze poradzili sobie krócej niż w pięć rund, 
ocalili ostatnią z ofiar przezna czonych na rzeź. To młody 
człowiek w podartych i pociętych łachmanach. Krwawi 
z kilkunastu powierzchownych ran.

Ocalały nie chce wracać 
do Sigmaringen — zwłaszcza 
że został tam skazany 
na wieżę „za kradzież 
jedzenia” (tak naprawdę 
za kradzież szlacheckiej 
sakiewki, ale kto by pamiętał 
takie szczegóły?). BG musieliby 
zaciągnąć go tam siłą. Mimo 
to postanawia się naszym 
bohaterom jakoś odwdzięczyć:

— Jakbyście mieli tam jakiś 
problem z miastem, trzeba 
iść do knajpy Grubego Befa 
i powiedzieć, że przysłał was 
Podpłomyk. I że „biała mogiła”. 
Zapamiętajcie: „biała mogiła”.

Osoba obznajomiona z tajemnym 
językiem złodziei będzie 
wiedzieć, że biały oznacza tu 
dług wdzięczności do spłacenia, 
a mogiła — że sprawa była 
gardłowa.

Piesek siedzi u stóp jednej z ofiar — około 30letniego 
człowieka. Piszczy żałośnie. Nie będzie chciał odejść 
z postaciami graczy, trzeba go będzie zabrać na ręce. 
(dla wiedzy MG — ten martwy człowiek to przyjaciel 
poprzedniego właściciela pieska)

Opowieść ocalonego
siedziałem w lochach zamku ll

Morgenstern

zarzucono mi worek na głowę, ll

skuto

przyszedł po mnie jakiś ll

człowiek o władczym głosie, 
którego straż  słuchała bez 
wahania

zabrał on jeszcze kilku innych ll

więźniów — „na egzekucję”

wieziono nas powozemll

przykuto nas do tych ll

ukośnych pali i dopiero wtedy 
zdjęto mi z głowy worek

nie widziałem twarzy ll

przywódcy, nosił kaptur 
i rytualną maskę

a potem zaczął się koszmarll
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Zdarzenia w Sigmaringen

Grobowiec nieszczęśliwego kochanka

Bohaterowie zostają tu „zawleczeni” w ramach 
ochrony Hildy, która postanawia odwiedzić 

pamiątkowe miejsce romantycznej historii. 

Opis miejsca 
Niedaleko Sigmaringen, po drugiej stronie Błękitnego Averu 
leżą bezpańskie dziś włości, które kiedyś należały do rodu 
Von Spinnen. 

Dawne zamczysko to dziś sterta ruin, po wsiach pozostały 
tylko pagórki znaczące, gdzie kiedyś stały domy. 

Młode krzaki i drzewa porastają pola i dawne obejścia, 
uprawy i ozdobne rośliny zdziczały i pokrywają okolicę 
dziką gęstwą. 

Pośród tego wszystkiego wije się wąska scieżka 
od przeprawy — prowadzi wprost na pobliski zamczysku 
cmentarzyk, gdzie tylko jedna mogiła jest zadbana 
i ogrodzona. 

Tam prowadzą przybyłych miejscowi przewodnicy. 

Na wykutej w granicie bramie Morra płoną znicze, 
u podnóża lezą kwiaty. Inskrypcje na płytach głoszą:

Urodziny - ważna wskazówka 
— Ojej! Siódmego Przed Tajemnicą! On umarł w moje 
urodziny! — woła Hilda. 

To ważne, by gracze mogli się później zorientować, 
że skoro Tekla i Hilda urodziły się tego samego dnia, 
to rytuał Życie po śmierci może być w tym wypadku 
bardzo łatwo wykonany.

Zęby na rękach 

Rzecz dzieje się w którejś z knajpek Sigmaringen, gdzie 
wieczorami spotyka się najbogatsza szlachta. 

Bohaterowie zauważą, że Hilda znika w alkierzu razem 
ze służącą i jakimś zakapturzonym mężczyzną. 

Alkierz jest oddzielony od sali głównej tylko zasłoną. 
Bohaterowie mogą zobaczyć, jak Hilda coś niewielkiego 
kupuje, płacąc za to sporą sakiewką złota. Bardziej 
spostrzegawczy rozpoznają metalowe fiolki, które 
wcześniej widzieli w sakiewce Hildy kradzionej przez 
pechowego niziołka.

Hilda jest uzależniona od Eliksiru urody (Królestwo 
magii, s 200) i właśnie postanowiła kupić ów preparat. 

Jej dostawcą jest miejscowy Alchemik (czyli mag złota) 
który specjalizuje się w dostarczaniu szlachcie kilkunastu 
rodzajów magicznych i mniej magicznych mikstur. 

Bohaterowie po jej odejściu mogą poobserwować jeszcze 
owego mężczyznę, który zacznie przeliczać pieniądze. 

Zdejmie rękawiczki i bohaterowie zobaczą, że delikwent 
ma zęby na rękach. 

Alchemik bardzo obawia się, że zostanie wzięty 
za mutanta, i natychmiast zacznie się tłumaczyć 
(to nie mutacja, rozlał mi się Likwor nazębny!)

Jeśli bohaterowie zdecydują się zachować w tajemnicy 
problem alchemika, mogą zyskać dojście do magicznych 
mikstur czy eliksirów — po całkiem okazyjnej cenie. 

Alchemik pochwali się też swoim wynalazkiem: mikstura 
przeciw paraliżowi. Znakomita! 

Złożymy to na karb intuicji bohaterów, ale gracze 
pamiętając klęskę łowców nagród ze wstępu, zapewne 
zechcą takie coś nabyć. 

Nie będzie to miało wielkiego znaczenia, ale może 
dopomóc graczom zebrać się na odwagę tam, gdzie 
zawiedli łowcy nagród, skoro spodziewają się, że mają 
niezwykły sposób zwiększenia swej odporności...

Co przewodnik opowie 
o nieszczęśliwych kochankach

rządził tutaj ród Spinnen, który objął te ziemie za ll

czasów Mandreda Szczurobójcy.
ostatnia latorośl, hrabianka Tekla von Spinnen, była ll

ponoć czarownicą albo — jak inni powiadają — nawet 
wampirzycą
miała ukochanego, który był łowcą wampirówll

w dniu jej urodzin — kochanek przyszedł do niej ll

z kwiatami, a odkrył coś przypadkiem
zrozumiał, kim jest jego miła, musiało dojść do walkill

młodzieniec pokonał swą kochankę, nie zdecydował ll

się jednak zadać jej śmiertelnego ciosu — za to ona się 
zdecydowała: zabiła go ciosem w plecy
Tekla pochowała kochanka z honorami, czego ll

dowodem grób i inskrypcje
Tekla jeszcze wiele lat rządziła okolicą — coraz ll

okrutniej, aż wreszcie okoliczni ludzie zbuntowali się 
i spalili ją razem z dworzyszczem
ci, co widzieli jak płonęła, powiadali, że wyglądała ll

wtedy jak stary trup

Roderik von Haals, 
zabójca wampirów, obrońca Sigmara.

Zginał tragicznie 
7 Przed Tajemnicą 2412 Roku Imperium.

Jedno z nas musiało zginąć, 
ale miłość nie umrze nigdy.
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Zdarzenia w Sigmaringen
Teatrzyk marionetek

Proponuję dwie wersje tego epizodu, zależnie od tego, 
ile chcesz przeznaczyć czasu na sesję.

Wersja krótsza

Hilda zamawia przedstawienie marionetkowe, które 
ma być prezentowane na organizowanym przez 

nią wystawnym przyjęciu. Robi to głównie po to, by 
dokopać towarzyskiej konkurencji. Zamówiła lalkę 
przedstawiającą jej towarzyską konkurentkę, tancerkę 
Brigittę Spirsen, która też przebywa w Sigmaringen i jest 
zaproszona na bal. Nie trzeba dodawać, że rola lalki–
Brigitty w przedstawieniu będzie mocno ośmieszająca.

Wynajęty marionetkarz nocuje w domu van Partenów. 
BG mają okazję pogadać z artystą — np. przy kolacji, 
którą jedzą przy jednym stole w kuchni (patrz rozmowa 
z marionetkarzem).

Hilda była tak zadowolona z pomysłu, że oczywiście 
musiała się nim pochwalić przy najbliższej okazji. Plotka 
dotarła do Brigitty i jej obecnego patrona i kochanka 
— Guntera von Unvermogen. Ten ostatni zlecił swoim 
ochroniarzom zakłócenie planu Hildy. Wynajęli oni 
miejscowego złodziejaszka, żeby wykradł feralną lalkę. 
Przy okazji postanowili też przylać ludziom van Partenów 
— może już mieli z naszą ekipą do czynienia, a może 
po prostu chcą postraszyć Hildę?

Dogadali się ze złodziejem, że umyślnie zaalarmuje 
ochronę Hildy i sprowokuje do pościgu. Czekają za 
rogiem z naszykowanymi pałkami…

Można to zdarzenie połączyć z epizodem Cyga, do nogi 
— wystarczy wprowadzić do akcji Fanny Fae, który 
będzie biegł za złodziejem, ujadając radośnie. Jednak 
BG mogliby wtedy załatwić złodziejaszka niezależnie 
od reakcji psa, nie dając czasu na rozmowę — w końcu 
okazuje się on tu elementem spisku. Dlatego lepiej, 
żeby złodziej widząc zasadzkę zawołał „Panowie, ależ 
żadnych bijatyk nie było w umowie” — i dostał przez łeb 
od jednego z ochroniarzy von Unvermogena. Po walce 
zobaczą, jak Fanny Fae skowycząc z radości liże twarz 
dochodzącego do przytomności złodziejaszka.

Wersja dłuższa

Jeśli bohaterowie wolą skradanki, a ty masz więcej 
czasu na sesję, zorganizuj rzecz odwrotnie:

Brigitta Spirsen zamówiła kukiełkę Hildy na przed-
stawienie wystawiane na uczcie organizowanej przez 
von Unvermogena.

Dzień-dwa przed ucztą marionetkarz przychodzi 
do lokalu, w którym czas spędza Hilda, by ją narysować. 
BG mają wtedy okazję z nim pogadać (patrz rozmowa 
poniżej). Dowiedzą się przy okazji, że artysta nocuje 
w domu wynajętym przez von Unvermogena.

Wkrótce potem czarnoskóra służąca lub któryś z ochro-
niarzy–szlachciców przynosi wieść: Brigitta wygadała się, 
że przedstawienie ma ośmieszać Hildę.

Dziedziczka van Partenów postanawia, że feralną 
lalkę należy wykraść w noc przed ucztą. BG zostajo 
oczywiście wyznaczeni do tego zadania.

Obok znajdziesz mapkę domu, który wynajmuje pan 
von Unvermogen. Natomiast opracowanie planu działania 
— pozostawmy graczom.

UWAGA! Teatrzyk zostaje wprowadzony do 
przygody głównie po to, żeby naprowadzić myśli 
graczy na właściwe tory. Bez tej podpowiedzi — jak się 
przekonałem — jest trudno wpaść na pomysł, czemu 
giną coraz starsze kobiety, nawet znając obie notatki 
Wertera i widząc potem marionetki Tekli. Oczywiście, 
można takie rzeczy wyjaśniać po sesji — ale czyż nie 
lepiej, żeby gracze mogli na to wpaść sami?

Rozmowa z marionetkarzem
Stary lalkarz pokaże im kilka sztuczek z marionetką: 
jak chodzi, jak może gestykulować, a jak mówić. 
Zaś potem powie coś w stylu:

— To pierwsza lalka, jaką zrobiłem. Młoda dziewuszka, 
moja wymarzona dama serca. Miałem wtedy 
czternaście lat, uwierzylibyście? A teraz — proszę, 
jużsiwe włosy, a ona tylko sukienkę ma nową. LUDZIE 
SIĘ STARZEJĄ, A KUKIEŁKI NIE. Takie życie...

Dom von Unvermogena
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Tutaj
pomieszkuje
marionetkarz

Ochroniarze
(u¿yj charakterystyki
najmity z podrêcznika)

Na piêtrze
nad pokojem
s³u¿by — salon

Nad kuchni¹ — sypialnia
Unvermogena i Brigitty
(dla szlachcica u¿yj
charakterystyki
zawadiaki z podrêcznika)
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Zdarzenia w Sigmaringen
Cyga, do nogi

Można ten epizod wprowadzić jako dalszy ciąg akcji 
z kradzieżą lalki z teatrzyku marionetek, albo jako 

osobne zdarzenie — może ono mieć miejsce kiedy BG 
razem z Hildą i jej pieskiem wędrują po Sigmaringen. 
Można też wprowadzić go, kiedy gracze udają się 
do knajpy u Grubego Befa, gdzie zbiera się miejscowy 
półświatek. Jego funkcją jest nie tylko dodanie kolorytu 
zdarzeniom, ale też możliwość stworzenia bohaterom 
graczy kontaktów z przestępcami — alternatywna, 
na wypadek gdyby nie udało im się ocalić żadnej z ofiar 
rytuału na początku przygody.

Fanny Fae wyrywa się Hildzie i biegnie w uliczkę, 
radośnie szczekając. Bohaterowie, popędzani wołaniem 
Hildy „mój pieseczek” — znów rzucą się za nim w pościg.

Terierek obskakuje młodego człowieka, stara się polizać 
go po twarzy, z radości podskakuje — i co chwila wywija 
salta w tył. Młodzian ucieszony głaszcze i tarmosi psa.

— Cyga, co ty tu robisz? — usłyszą. — Aleś ty bialutki! 
Ktoś cię wykąpał biedaku?

Prawdopodobnie gracze zechcą czegoś więcej dowiedzieć 
się o piesku, a młody człowiek całkiem chętnie udzieli 
kilku informacji:

Cyga był pieskiem mojego wuja. To najlepszy pies ll

szczurołapa, jakiego znałem.
wuj zginął jakiś czas temu — coś go dopadło ll

w ciemnym zaułku. Cóż, taka dola szczurołapa 
— jak mawiają.
Cyga wtedy przybiegł do nas po pomoc, ll

ale przybyliśmy za późno — wuj leżał martwy, 
poszarpało go coś z dużymi pazurami.
syn wuja a mój kuzyn, cwana jucha, chwalił mi się ll

jakoś rok temu, że psa umył i uczesał, i sprzedał jakimś 
frajerom jako rasowego — ale mu nie wierzyłem. 
A wy skąd go macie?
nie wiem, co kuzyn porabia, ostatnio bywał ll

w Averheim, zamierzał ruszać do Nuln albo Altdorfu, 
taki z niego światowiec.

Cierpienia starego Wertera

Werter Glock oszalał ze zgryzoty po tym, jak 
kilkanaście lat temu zaginęła jego narzeczona, 

minstrelka Elwynn. Odkrył, że nie była ona jedyną 
zaginioną kobietą w okolicy. Ma obsesję: odnaleźć 
ukochaną lub choćby wyjaśnić przyczynę zniknięcia. 

Obsesyjnie kradnie księgi, zwłaszcza sądowe i należące 
do świątyń Morra, wynotowując narodziny, śmierci 
i — zwłaszcza — zaginięcia. Jego kryjówka, małą 
ziemianka w wykrocie za miastem, jest pełna rozmaitych 
notatek i zebranych zapisków.

Rozkopuje też świeże groby kobiet, żeby sprawdzić, czy 
aby rzeczywiście tam leżą. Śledzi samotne kobiety, licząc 
że będzie świadkiem próby porwania. Nie ma jednak 
pojęcia, kim mogliby być porywacze. Nazywa ich po 
prostu „oni”.

Można na dwa sposoby przedstawić zachowanie 
szaleńca. 

pozwolić mu bełkotać ll

i opowiadać bzdury, 
każąc graczom wyławiać 
z jego mowy strzępki sensu, 
zrobić zeń niemal katatonika, ll

nie reagującego na żadne 
bodźce — zwłaszcza jeśli 
gracze go przestraszyli; praw-
dopodobnie skieruje to uwagę 
graczy na stosy notatek

Wydrapane na ścianie

Niedawno kilku szlachciców zainteresowało się 
Werterem: sprowadzili go do modnej knajpy 

i posadzili przy stole w towarzystwie, częstując piwem 
i zachęcając do wariackich tyrad. Zrobili to po prostu 
dla śmiechu, jako jeszcze jedną ciekawostkę wieczoru.

Werter właśnie wtedy, pijany, miał przebłysk zrozumie-
nia. Odkrył pewną  „falowość” wieku porwanych. 
Niestety, wydrapał notatkę o tym widelcem na ścianie 
w karczmie, wołając najpierw „Wiem, zrozumiałem”. 
Został z karczmy wyrzucony. Potem wytrzeźwiał — 
i jest w rozpaczy. Pamięta, że na coś wpadł, i że to 
zanotował — niestety nie pamięta istoty odkrycia.

Bohaterowie prawie na pewno trafią do modnej knajpki 
razem z Hildą i jej szlachcicami. Wystarczy wtedy 
zwrócić ich uwagę na dziwne znaki na nieskalanym 
tynku — a potem pokazać graczom pomoc Notatka 
ze ściany.

Metody wprowadzenia Wertera do przygody:
Werter kradnie Księgę Słodkich Sztuczek należącą do Hildy. To niestety książka ll

oskarżana o szerzenie  Slaaneshyzmu, będąca na indeksie ksiąg zakazanych, 
a na dodatek z dedykacją dla Hildy od autora: Ralfa Draake (poeta z Altdorfu, 
znany degenerat). No więc trzeba złodzieja dopaść i odebrać mu księgę zanim 
trafi do kogoś, kto mógłby Hildzie poważnie zaszkodzić. Jest prawdopodobne, 
że w tej wersji bohaterom graczy mogliby służyć pomocą przedstawiciele 
półświatka poznani w knajpie u Grubego Befa albo dzięki pieskowi Fanny-Fae 
(epizody U Grubego Befa i Cyga, do nogi)
Werter rozkopuje groby kobiet na cmentarzu. Chce się bowiem upewnić, czy ll

ciało spoczywa w grobie. Akolita Morra, opiekujący się cmentarzem, prosi BG 
o pomoc: niech zaczają się na cmentarzu w nocy… (patrz epizod Wykopki)
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U Grubego Befa

Ta mordownia nazywała się dawniej „Pod Płaskim 
Ryjem” ale na skutek rozporządzeń burmistrza, kótry 

dąży no zamiany Sigmaringen w śliczniutkie miasteczko 
jak z bajki, musiała zmienić nazwę, ba, nawet trochę 
odnowić fasadę.

Ale klientela pozostała.

Kiedy bohaterowie wchodzą do środka, widzą ładną 
scenkę rodzajową: dwie ekipy po kilku ludzi stoją 

naprzeciw siebie pod ścianami, w bojowych pozycjach 
i z nożami w rękach. Barman chowa się za kontuarem. 
Wszyscy właśnie gapią się zaskoczeni na przybyszów 
stojących w drzwiach...

Do bójki pewnie nie dojdzie, ale może być nerwowo. 
Miejscowi oczywiście nabiorą największego szacunku 
dla takich, którzy by poszli wprost pomiędzy 
wyciągniętymi kosami do kontuaru i zażądali piwa. 
Ale czy gracze się na to zdecydują?

W Sigmaringen zawsze istniało kilka szajek, a teraz, 
kiedy miasto się bogaci, rośnie konkurencja o wpływy 
i rewiry.

Posługując się imieniem Podpłomyka i hasłem, zostaną 
skierowani do grupy członków jego gangu. Dowiedzą się, 
że poszedł siedzieć za napaść, bo zawsze był narwany. 

Dowiedzą się też, że hrabina od czasu do czasu wsadza 
kilku ludzi do lochu nawet za drobne przewinienia. 
Pewnie na postrach — mówią sobie.

Członkowie szajki będą skłonni pomóc bohaterom 
w szeregu spraw, takich jak wyszukiwanie powiązań 
w mieście, zlecone kradzieże (np. przy wykradaniu lub 
odzyskiwaniu marionetki), mogą też wskazać kryjówkę 
szaleńca Wertera albo dom, w którym nocowali łowcy 
czarownic. Mogą 
wreszcie służyć 
w akcjach tropienia  
i śledzenia, jeśliby 
w ekipie graczy nie 
było nikogo z takimi 
umiejętnościami. 
Natomiast nie uda się 
złodziejaszków skłonić 
do wspólnego marszu 
na zamek hrabiny, 
a już na pewno nie 
na nocne czyhania 
w ogrodzie Morra.

Wykopki

Akolita Morra przesiaduje w którejś tańszej knajpce, 
rozmawiając ze swoimi znajomymi . Bohaterowie 

słyszą, jak narzeka, iż ktoś (coś?) rozkopuje groby. 
Mogą się tym zainteresować, skoro są prawdopodobnie 
nastawieni na tropienie nekromanty. Co opowie akolita:

tylko groby kobiet są rozkopywanell

następuje to niedługo po pogrzebie, najwyżej kilka dni ll

później
ciało nie znika, z darów grobowych też nic nie ukradzi-ll

ono, jednak mogiły są rozkopywane

dzisiaj był pogrzeb kobiety, która zginęła przygnieciona ll

przewróconym powozem, więc istnieje groźba kolejnej 
dewastacji

Jeśli bohaterowie zasadzą się na cmentarzu na tajem-
niczego wandala, zetkną się z Werterem. Przychodzi 
po północy z łopatą, odmawia modlitwę za zmarłych, 
popluwa w dłonie i bierze się do kopania. Przestraszony, 
z okrzykiem „duchy” albo „nieumarli” rzuci się do 
ucieczki — i ze zdumiewającą chyżością biegnie do 
swej kryjówki, by schować się pod łóżkiem i odmawiać 
pacierze, nie reagując już na żadne bodźce. 

Zdarzenia w Sigmaringen

Nocleg łowców czarownic

Łowcy byli tu jakiś 
rok — dwa lata 

temu. Wynajęli pokój 
na tydzień z góry. 
Zaczęli rozpytywanie 
w mieście. Trzeciego 
dnia wieczorem gdzieś 
poszli — i już nie 
wrtócili.

Właściciel domu, pan 
Klaupsch, jeszcze przez dodatkowy tydzień trzymał ów 
pokój, potem zaczął go znowu wynajmować.

Przeniósł rzeczy 
łowców na stryszek 
do starej szafy 
— na wypadek gdyby 
jednak wrócili.

Zgodzi się dość łatwo 
pokazać bohaterom 
zawartość szafy, ale 
przekonanie go, żeby 
pozwolił coś stamtąd 
zabrać — to trudne 
zadanie.

Przy tej okazji pokaż bohaterom dwie notatki — 
dotyczące Ruprechta Zinkera i Ericha Zanna.

mogli o łowcach słyszeć ll

złodziejaszkowie od 
Grubego Befa
akolita Morra, pytany ll

o cmentarz i nekromancję, 
może sobie przypomnieć, 
że byli tu tacy i zadawali 
podobne pytania

UWAGA!
To zdarzenie zawiera bezpośrednią 
wskazówkę co do planów hrabiny. 
Powinno więc być wprowadzone 
w miarę możności tej nocy, kiedy 
Hilda jest już na zamku, zapro-
szona na ucztę. Prawdopodobnie 
lektura notatek łowców będzie 
stanowić bezpośredni bodziec, 
żeby wyruszyli na zamek, ratować 
dziedziczkę van Partenów.

Uwaga
Możesz przy okazji konszach-
tów z szajką Podpłomyka 
włączyć epizod Cyga do 
nogi, jeśliby nie było po 
temu innej okazji. Znajomość 
z Cygą przysporzy naszym 
bohaterom znacznie więcej 
sympatii wśród złodziei, niż 
dopomożenie Podpłomykowi, 
którego nie wszyscy i nie 
bardzo lubili.



MARCIN CYBULSKI KUKIEŁKI SIĘ NIE STARZEJĄ

13

Zamieszczono tu tylko wydarzenia charakterystyc-
zne, nie opisując rzeczy oczywistych, jak konflikty 

z zamkową strażą, napotykanie zmutowanych kultystów 
i penetrowanie kolejnych sal z ich wyposażeniem. 
Takich rzeczy było już mnóstwo w licznych scenari-
uszach, więc zapewne znasz je niemal na pamięć — 
zostawmy więc tło zamkowe, które poprowadzić można 
z pamięci…

Podpucha

Jeden z zamkowych służących stoi na straży przy 
baszcie. Ma rozkaz zwodzić wszelkich przybyszów. 

Mówi im coś w rodzaju:

— Psst! Znam sekretne przejście! Mogę was zaprowadzić 
prosto do hrabiny! Tylko obiecajcie mi, że jak ona zginie, 
pozwolicie mi chyłkiem odjechać z miasta!

Potem prowadzi graczy do lochu, gdzie próbuje sprytnie 
ich zamknąć. Jeśli rzecz mu się uda — biegnie po straż. 
Plan ilustrujący to zagranie — poniżej.

Ostatnia kolacja Vittoria

Rzecz odbywa się w zamkowej kuchni lub małej 
jadalni, gdzie zaciągnęły go cztery ślicznotki, 

arystokratki-mutantki.

Vittorio jest ll

odurzony silnym 
narkotykiem; 
uśmiecha się 
radośnie, pogrążony 
w ekstatycznym 
transie
brzuch Vittoria ll

jest otwarty, 
ślicznotki wyjadają 
wnętrzności, plamiąc 
suknie
częstują też samego ll

Vittoria
kiedy wchodzą ll

BG, Vittorio 
z uśmiechem zaprasza ich, by przyłączyli się do uczty 
na cześć największego z bogów
ślicznotki też są odurzone, ale zaatakowane, pokażą, ll

że narzędzia do patroszenia i spore widelce do mięsa 
mogą być nieprzyjemną bronią, kaleczącą oczy, dłonie 
czy policzki
prowodyrka ślicznotek to akolitka kultu, która może ll

użyć przeciw bohaterom graczy prostej magii

Uczta u Hrabiny 
Hilda oznajmia naszym bohaterom, że została zaproszona 
przez hrabinę na ucztę do zamku. Wybiera się tam 
w towarzystwie Vittoria i Kurta, zabiera też B’Amboo jako 
osobistą służącą. Odmówi towarzystwa większej grupy: 
zamierza iść tam w gości, a nie ze szturmem. Dlatego 
BG dostają na ten wieczór wolne. Znakomita okazja, 
żeby pomyszkować po mieście, odkryć notatki łowców 
czarownic czy poszukać innych istotnych informacji.

Wieści z zamku
Wieczorem Hrabina wraz z Hildą pojawia się na 
zamkowym balkonie nad miastem i ogłasza, że uznaje 
pannę van Parten za swoją córkę, nadając jej tym samym 
szlachectwo oraz tytuł hrabiowski i prawo do okolic-
znych włości. Zapowiada również swój rychły wyjazd do 
Altdorfu. 

Wieści o tym fakcie rozprzestrzeniają się po mieście 
lotem błyskawicy, i nawet jeśli BG nie znajdowali się na 
miejscu, to usłyszą je wkrótce od przechodniów. 

W międzyczasie bohaterowie powinni dowiedzieć się 
z notatek łowców nagród o istnieniu rytuału nekroman-
tycznego. Pora ruszać do zamku i próbować wydobyć 
stamtąd Hildę. 

Pomysły na sposób wejścia do fortecy: 
trzeba znać hasło, którym obwołują się strażnicy ll

— możliwe byłoby zdobycie go od kilku żołnierzy, 
którzy mają akurat wolne i popijają w jednej 
z knajpek. 
trzeba zdobyć symbol wyznawców kultu Srebrnej ll

Sieci, który otwiera bramę — bohaterowie mogliby go 
zabrać atakując arystokratów zmierzjących na zamek. 
Ale uwaga — jeśliby zostali świadkowie, to marne 
widoki, bo za taki czyn w Imperium grozi stryczek

Kulminacja: ruszamy na zamek

CO ZDARZY SIĘ W ZAMKU? 

UWAGA:
bardzo dobrze działa, jeśli 
wcześniej, jeszcze podczas 
uczt i zabaw w Sigmaringen 
pozwolisz graczowi 
podsłuchać, jak któraś z arys-
tokratek (okazuje się jedną ze 
ślicznotek) mówi do młodego 
szlachcica „Och, Vittorio, 
Vittorio, schrupałabym cię 
całego”. Wtedy wydawało 
się, że to komplemencik bez 
znaczenia...

CELA CELA
CELA

CELA CELA

CELA

CELA

CELA

CELA

1. otworzy
drzwi lochu

2. powie
„Poczekajcie,
rozbrojê pu³apkê”

3. zatrzaœnie
za sob¹ drzwi
„Gnijcie tu, g³upcy”

4. pobiegnie
zamkn¹æ drzwi

Podstęp kultysty
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Szalony prowodyr

Kurta spotkał odmienny los, niż Vittoria. Również jest 
odurzony narkotykiem, ale otoczony wianuszkiem 

adoratorów obu płci.

Kultyści uczynili go „królem tej nocy” — wykonują 
wszelkie jego zachcianki, lecz nad ranem zamierzają 
go uśmiercić w straszliwych cierpieniach, by poznał 
obie strony szalonych doznań boga rozpusty.

Półnagi, uczestniczy w szalonej orgii w sali balowej. 
Jego ciało przekłuto licznymi kolczykami, pokrywają 
go rytualne nacięcia i malunki.

Widząc bohaterów graczy, uśmiecha się radośnie i prosi 
ich do tańca — wołając, by grała muzyka. Faktycznie, 
kultyści zbierają się wokół, szykując różnego rodzaju 
broń — od szlacheckich rapierów, po dziwaczne, pełne 
kolców lichtarze ze stołów.

Zapowiada się taniec śmierci, z którego tylko jedna 
strona będzie mogła wyjść zwycięsko.

Ale zostawiamy tu dla graczy jeszcze jedną niespo-
dziankę — kobieta, która wisiała na ramieniu Kurta, 
całując go namiętnie po szyi — w czasie walki zaczyna 
czarować. To Filippa, kobieca wersja Zmiennopłciowego 
mutanta. Kiedy jednak przejdą do zwarcia, suknie pękną, 
szarpnięte — bo przeszkadzałyby w walce — i odsłonią 
ciało... mężczyzny. To Filippo, szermierz i męska strona 
Zmiennopłciowego. 

Przerwane przesłuchanie

B’Amboo nie poddała się tak łatwo wpływowi 
kultystów. Śledziła hrabinę, prowadzącą Hildę 

wraz z kilkoma akolitami na wieżę. Niestety, tam 
miała nieszczęście zostać pochwyconą przez 
Zmiennokształtnego — prawą rękę Tekli, i jego obu 
przybocznych. Teraz torturują Murzynkę — próbując się 
dowiedzieć kim jest i czemu szpiegowała hrabinę.

Bohaterowie znajdą gabinet Zmiennokształtnego, słysząc 
dobiegające stamtąd przeraźliwe krzyki B’Amboo. Kiedy 
doń wkroczą, spętane ciało ledwie żywej służącej będzie 
spoczywać na podłodze. Pochyleni nad nim dwaj mutanci 
próbować będą kolejnego sposobu — przystawiać 
udo dziewczyny do słoja z rozdrażnionym biczownikiem. 
Z naczynia co jakiś czas wystrzeliwuje czerwonawy 
jęzor, wczepiający się w skórę i wyszarpujący fragmenty 
mięsa. B’Amboo wyje z bólu, dodatkowo pobudzona 
jakimś specyfikiem zwiększającym doznania.

Za biurkiem siedzi sam Zmiennokształtny, w swej 
zwykłej postaci.

— No może sobie jednak przypomnisz, czemu skradasz się 
po zamku jak jakiś szpieg? — pyta. Murzynka uparcie milczy, 
kolejne smagnięcie biczownika wywołuje skowyt bólu.

Zaatakowany, Zmiennokształtny obnaży swe prawdziwe 
oblicze mutanta. Nie zapomnij o testach strachu w tym 
momencie!

Pamiętaj też o zaciętości znękanej B’Amboo. W kry-
tycznej chwili może zdoła się uwolnić i desperackim 
ciosem zaatakuje Zmiennokształtnego, przechylając szalę 
zwycięstwa.

Również B’Amboo wie, gdzie znajduje się Hilda — 
o czym natychmiast po walce powie graczom. 

Gdyby się jeszcze chwilkę rozejrzeli w gabinecie 
Zmiennokształtnego, znajdą notatkę dotyczącą 
wykonywania Rozkoszy Pięciu Cierpień, czyli rytuału 
pozwalającego Tekli odmładzać się regularnie.

Scena walki z hrabiną

Tym czy innym sposobem, bohaterowie winni trafić 
na wieżę, gdzie odbywa się rytuał.

Kiedy bohaterowie tam wejdą, zaprezentuj im pięciu 
stojących w kręgu akolitów — a wśród nich hrabinę, 
która wznosi ręce w magicznym geście.

Na środku salki, na drewnianym stole–ołtarzu leży Hilda. 
Jest sparaliżowana jadem, nieprzytomna. Wokół niej 
płoną znicze.

U stóp ołtarza spoczywa ciało jakiegoś człowieka, 
z rozciętą klatką piersiową (i wyjętym sercem, które 
trzyma pajęczyca, faktycznie odprawiająca rytuał). 

Akolici zaatakują BG, jednak naprawdę groźnym 
przeciwnikiem będzie Tekla. Oczywiście, ataki 
w jej marionetkę nie przyniosą efektu. Tym razem 
jednak pozwól bohaterom w krytycznej chwili zobaczyć 
siateczkę cieniutkich nitek, unoszących się ponad ciałem 
rzekomej władczyni. Może też zdarzyć się sytuacja, 
że „hrabina” pod siłą ciosu ugnie się, ale utrzyma 
na nogach w sposób zupełnie nienaturalny. „Zupełnie jak 
marionetka” — powiedz wtedy graczom. Wreszcie może 
Teklę zdradzić potrzebne do rytuału serce, z którego 
krew może skapnąć na twarz jednemu z bohaterów 
graczy.

Na wieży nie ma panopliów, którymi Tekla mogłaby 
szatkować graczy tak skutecznie, jak to robiła z łowcami 
czarownic. Chcąc nie chcąc, będzie musiała przystąpić 
do walki osobiście. Ma cały repertuar: rzucanie sieci, 
plucie jadem, kąsanie, ostre szpony na końcach odnóży 
i kolce na pancerzu, które mogą pokaleczyć w zwarciu. 
Może wspinać się po ścianach i biegać po suficie, 
unikając ciężkiej broni graczy. Nie zapomnij wreszcie 
o magii nekromantycznej i zaklęciach Slaanesha, które 
może zastosować.

Kulminacja: ruszamy na zamek
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Zakończenie
Wieści od tatusia
Hilda pozostaje otumaniona jadem. Nasi bohaterowie 
odzyskują ją bezwładną, pozbawioną wszelkich funkcji 
życiowych prócz oddychania. Tymczasem w domu, 
który wynajmuje Hilda, czeka na nią (a właściwie na 
graczy) jeszcze jedna niespodzianka. Wieczorem, po 
tym jak wszyscy już wyszli, był w domu pocztylion — 
goniec od gołębiarza. Zostawił list. Abelard van Parten 
postanowił osobiście zjawić się w Sigmaringen, „licząc 
na to, że Cudowny Balsam pomoże mu na rwę kluszową” 
— a tak naprawdę dlatego, żeby doglądnąć ważnych 
spraw osobiście (przecież nie wie, że Tekla już się 
zdecydowała ogłosić Hildę swoją córką). Prosi Hildę, by 
zapowiedziała jego przybycie jutro wieczorem i poleciła 
przygotować nocleg.

No cóż, pora na wojnę nerwów. Gracze być może zdrefią 
i zwieją, zanim przepotężny tatko zobaczy, w jakim stanie 
jest Hilda. Wtedy będą mieli przechlapane. Van Parten 
uzna, że w potrzebie zostawili jego córkę na łaskę losu 
i dołoży starań, żeby uprzykrzyć im życie.

Oskarżonko o konszachty z Chaosem? Banicja w kilku 
elektoratach? Przepadek depozytów bankowych? 
Unieważnienie weksli? Proszę bardzo, dla van Partena 
takie sprawy to żaden problem. Jeśli wolisz klimaty 
skrytobójcze, może nasłać na karki bohaterom graczy 
jakichś dobrze opłaconych (wyjątkowych!) specjalistów 
od robienia krzywdy. Ale to wszystko już powinno być 
wątkiem kolejnych przygód.

Jeśli bohaterowie zostaną — mieli szczęście. Hilda 
zacznie odzyskiwać władzę w ciele już koło południa, 
a wieczorem — mimo osłabienia — będzie mogła się 
swobodnie poruszać. Toteż Abelard właściwie nie 
zobaczy swej córki w złym stanie… Co więcej, być może 
zwolni graczy ze służby, skoro już się pojawił u boku 
córki razem z czeredą ludzi. Wypłaci im pełną pensję, 
wcześniej umówioną.

Hilda czy nie Hilda?
Oczywiście, graczy będzie nurtować pytanie, czy dziedz-
iczka stała się ofiarą rytuału „Życie po śmierci”, czy też 
nie. Słowem — czy to jeszcze Hilda, czy już wcielenie 
pajęczycy?

Założenie jest takie, by bohaterowie mogli uratować 
Hildę, jeśli nie zamarudzą w zamku zbyt długo: jeśli 
dadzą się przechytrzyć słudze (podpucha) a potem 
jeszcze zaczną wymiatanie wszystkich sal (a zwłaszcza 
szabrunek) — no, to przepadło. Jeśli zaś cały czas będą 
mieli na uwadze poszukiwanie Hildy i nie wdadzą się 
z własnej inicjatywy w starcia inne, niż narzucone przez 
ciebie — powinni zdążyć przed rozpoczęciem rytuału.

Możesz też zdecydować, że bohaterowie — zwłaszcza 
jeśli są słabsi i „gonią na ostatnich pepekach” — wejdą 
do sali w czasie odprawiania rytuału. Jeśli w ciągu 
kilku rund zdołają zakłócić działanie rytuału, atakując 
bezpośrednio pajęczycę — mogą pozbyć się jej bez walki 
dzięki skutkom fatalnym rytuału.

Jeśli zaś Tekla opanowała ciało dziewczyny, powinieneś 
jakoś pozwolić graczom się w tym zorientować:

Hilda będzie się wydawała dziwnie radosna jak na ll

osobę, która cudem uniknęła śmierci
będzie... bystra. Błyskotliwa w mowie (choć ogólnie ll

pamięta o odgrywaniu — to nie zawsze się opanowuje)
obojętnie przerzuci na stoliku fiolki z eliksirem urody — ll

wcześniej obchodziła się z nimi jak ze skarbem
można ją będzie zastać czytającą książkę!ll

może wręcz na pytanie tatki o swoją nagłych zmianach ll

obyczajów powie coś w rodzaju „wiesz, tatusiu, tyle się 
zdarzyło, postanowiłam zacząć NOWE ŻYCIE...”

Przydział punktów doświadczenia
za samodzielne (bez przesadnego nękania bezpośrednimi podpowiedziami) odkrycie kwestii 
władczyń-marionetek

50-100 PD

za ocalenie Hildy od opanowania przez Teklę 50 PD

za pomysłowe metody dostania się do zamku 25 PD

za pomysłowe metody wykradzenia lub odzyskania marionetki 25 PD

za nawiązanie kontaktu z Alchemikiem 15 PD

za zdobycie współpracowników „U Grubego Befa” 20 PD

za ocalenie B’Amboo i wydobycie jej żywej z zamku 30 PD

za ocalenie zniziołka-złodziejaszka przed skatowaniem 20 PD

za frajer 50 PD

plus premia za dobrą grę — wedle twego uznania
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ŻYCIE PO ŚMIERCI
Typ: magia nekromantyczna

Język tajemny: nekromantyczny

Magia: 2
PD: 250
Składniki: przynajmniej jedno świeże ludzkie serce; 
wywar z pajęczego jadu i szpiku nienarodzonego dziecka.

Warunki: musi być odprawiany nocą. Nowy nosiciel duszy 
musi być tej samej płci i rasy co rzucający, a próba przejęcia 
może nastąpić tylko wtedy, gdy śpi lub jest nieprzytomny.

Konsekwencje: Jeżeli czarodziej nie osiągnie wymaganego 
poziomu mocy albo rytuał zostanie zakłócony, dusza nekromanty 
natychmiast uchodzi z ciała i — nie mając siły, by przejąć cudze 
ciało — zostaje zrozpaczonym duchem, błąkającym się po okolicy 
bez szans na odpoczynek w ogrodach Morra

Wymagany poziom mocy: 18
Czas odprawiania: 2 godziny

Czas trwania: do wschodu słońca

Opis: Prawidłowo rzucony rytuał sprawia, że jeżeli nekromanta 
zostanie zabity lub umrze, jego dusza uwalnia się i może próbować 
zająć ciało innej, żyjącej i aktualnie nieprzytomnej lub śpiącej istoty. 
Ma na to dokładnie 6 minut.

Niewidzialna dusza ma Szybkość 6 i musi rozpocząć wędrówkę 
od ciała trupa. Wędrującej duszy nekromanty nie można zranić 
fizycznym ani magicznym atakiem, ale nie może ona wchodzić 
do żadnej magicznej strefy, która nie przepuszcza istot eterycznych. 
Jeżeli dusza nekromanty nie zdoła znaleźć nowego nosiciela 
przez 6 minut, pozostaje bezsilnym duchem już na zawsze. Jako 
dusza, nekromanta nie ma żadnej mocy fizycznej, ani magicznej.

Chcąc zamieszkać w innej osobie, duch musi jej dotknąć — ofiara 
wykonuje obronny test SW. Dodatkowo, jeśli nowy nosiciel będzie 
spod tego samego znaku gwiezdnego co nekromanta — jego test 
obronny SW będzie trudny (10). Jeśli będzie urodzony w tym 
samym dniu co nekromanta — przejęcie nastąpi automatycznie, 
bez szans obrony.

Jeśli test obronny się powiedzie, dusza nie może zamieszkać 
w tym ciele.

Jeśli test się nie uda, duch nekromanty zajmuje ciało ofiary. Jaźń 
ofiary nie zostaje zniszczona, lecz stłumiona przez umysł nekroman-
ty, który nie ma jednak dostępu do myśli, pamięci i wiedzy ofiary. 
Po zdobyciu nowego ciała nekromanta odzyskuje swe Int, SW, Mag 
oraz wszystkie umiejętności i zdolności. Pozostałe cechy pozostają 
takie, jakie posiadała ofiara.

Dusza nekromanty opuści ciało ofiary dopiero w chwili śmierci 
albo gdy zostanie z niego wypędzona metodami magicznymi. 
W tym ostatnim przypadku własna świadomość ofiary odzyska 
nad ciałem pełną kontrolę.

OSZUKANIE STAROŚCI
Typ: magia Chaosu (Slaanesh)

Język tajemny: nekromantyczny

Magia: 2
PD: 200
Składniki: kilka ofiar złożonych z istot 
tej samej rasy co nekromanta; najskutecz-
niejsze są ofiary z dzieci i niemowląt oraz 
kobiet w ciąży

Warunki: musi być odprawiany 
pod gołym niebem, przez przynajmniej 
dwóch czarodziejów o Mocy 1. Ofiary 
ustawicznie kaleczone, przypalane i tortu-
rowane na inne sposoby, muszą się powoli 
wykrwawiać aż do śmierci, wrzeszcząc 
z bólu na chwałę Slaanesha — im dłużej 
to będzie trwało, tym silniejszy efekt czaru

Konsekwencje: Jeżeli czarodziej 
nie osiągnie wymaganego poziomu mocy 
albo rytuał zostanie zakłócony, starzeje 
się o kilka lat (dwakroć tyle, o ile lat 
mógłby się odmłodzić przy prawidłowym 
odprawieniu rytuału). Ponadto powinien 
wykonać Trudny test SW, lub dotknie 
go efekt uboczny magii czarnoksięskiej.

Wymagany poziom mocy: 22
Czas odprawiania: tak długo, jak długo 
będą się wykrwawiać ofiary; minimum 
pół godziny

Czas trwania: natychmiastowy

Opis: Prawidłowo odprawiony rytuał 
sprawia, że nekromanta zostaje 
odmłodzony o kilka lat — zależnie 
od liczby i rodzaju ofiar rytuału. 
Generalnie, każda zabita ofiara 
to rok życia. Jednakże jeśli wśród ofiar 
będą dzieci lub kobiety ciężarne, nekro-
manta zyskuje jeszcze dodatkowy rok. 
Jeśli zaś ofiarami byłyby same dzieci 
lub brzemienne kobiety — nekromanta 
odmłodniałby o dwakroć więcej lat niż 
wskazuje liczba ofiar.

Dodatek: nowe rytuały

Założenia przygody opierają się na istnieniu dwóch rytuałów, których opisy mechaniczne zamieszczam poniżej. 
Pierwszy nawiązuje do kapitalnego czaru nekromantycznego z pierwszoedycyjnego Warhammera, który 

w drugiej edycji niestety zaniknął — a szkoda. Drugi zaś to w całości moja licentia poetica.
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Hilda van Parten 
Profesje: Mieszczanin — Paź

Rozwydrzona dziedziczka, córka Abelarda van 
Parten z Marienburga — sławnego kupca, a obecnie 

człowieka dobrze ustosunkowanego na dworze Karla 
Franza. Hilda ma swojego ulubionego terierka imieniem 
Fanny-Fae.

Jest początkującą członkinią Delikatnej Pieszczoty 
— arystokratycznego odłamu kultu Slaanesha, do 
którego wciągnęła się w czasie poprzedniego pobytu 
w Sigmaringen.

Uzależniona od Eliksiru urody (Księga Magii — s. 200) 
i ustawicznie wydaje na niego masę pieniędzy. Również 
z jego powodu jest dość ociężała umysłowo (zgodnie 
z działaniem, mikstura obniżyła jej inteligencję o 5).

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

34 28 28 29 41 28 34 49

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

1 12 2 2 4 0 0 0

Umiejętności:
Czytanie i pisanie — Reikspiel (Int), Gadanina (Ogd), 
Nauka — genealogia/ heraldyka (Int), Plotkowanie (Ogd), 
Powożenie (K), Przeszukiwanie (Int), Spostrzegawczość 
(Int), Targowanie się (Ogd), Wiedza — Imperium (Int), 
Wycena (Int), Znajomość języka (bretoński (Int), 
Reikspiel (Int))

Zdolności:
Charyzmatyczny, Etykieta, Szczęście, Żyłka handlowa

Kurt Wittenbach
Profesje: Szlachcic — Dworzanin

Ochroniarz Hildy, szlachcic ze zubożałej, niegdyś 
bardzo potężnej reiklandzkiej rodziny. Teraz jest 

tylko klientem van Partena, ale liczy, że wreszcie odbije 
się od dna. Zawadiaka, ale w sumie rozsądny gość, 
z którym gracze mogą się polubić.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

43 37 23 37 39 52 49 52

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

1 14 2 3 4 0 0 0

Zbroja: G(4), R(1), K(3), N(1)

Kurta skórzana, Nogawice skórzane, Czepiec kolczy, 
Koszulka kolcza, Hełm

Uzbrojenie:
Rapier

Umiejętności:
Czytanie i pisanie — Reikspiel (Int), Dowodzenie 
(Ogd), Gadanina (Ogd), Hazard (Int), Jeździectwo (Zr), 
Kuglarstwo — muzykalność (Ogd), Plotkowanie (Ogd), 
Przekonywanie (Ogd), Spostrzegawczość (Int), Wiedza 
(Imperium (Int), Tilea (Int)), Wycena (Int), Znajomość 
języka (Reikspiel (Int), tileański (Int))

Zdolności:
Broń specjalna (parująca, szermiercza), Charyzmatyczny, 
Etykieta, Krzepki, Niezwykle odporny, Przemawianie

Vittorio Ronaldino Cristiano del Canto-Kaka 
vel Alfonso Lampuzzero Diego d'Armanini 
Profesje: Szermierz estalijski — Zwadźca

Ochroniarz Hildy (a klient van Partena), pewny 
siebie szermierz estalijski, szlachcic z dobrego rodu, 

niestety najmłodszy w rodzinie, więc bez perspektyw 
majątkowych. Specjalista od pojedynków.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

62 51 46 55 59 47 48 35

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 14 4 5 4 0 0 0

Zbroja: G(0), R(1), K(2), N(1)

Kurta skórzana, Nogawice skórzane, Kurta skórzana 
ćwiekowana

Uzbrojenie:
Lewak, Szpada dobrej jakości

Umiejętności:
Czytanie i pisanie — Reikspiel (Int), Hazard (Int), Nauka 
— matematyka (Int), Plotkowanie (Ogd), Przekonywanie 
(Ogd), Spostrzegawczość (Int), Unik (Zr), Wiedza (Estalia 
(Int), Imperium (Int)), Zastraszanie (K), Znajomość języka 
(estalijski (Int), Reikspiel (Int)), Zwinne palce (Zr)

Zdolności:
Artylerzysta, Brawura, Broń specjalna (palna, parująca, 
szermiercza), Etykieta, Morderczy atak, Rozbrojenie, Silny 
cios, Strzał mierzony, Strzał precyzyjny, Szybki refleks, 
Szybkie wyciągnięcie, Urodzony wojownik
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B'Amboo 
Profesje: Sługa — Szpieg

Czarna niewolnica, służąca Hildy. Jej wioskę 
napadnięto, a ludzi sprzedano w niewolę. Po 

kilkumiesięcznych perypetiach B’Amboo trafiła do 
van Partenów — i tu Hilda wzięła ją pannę służebną, 
po prostu dlatego, żeby mieć wyjątkową, czarnoskórą 
towarzyszkę. B’Amboo jest — podobnie jak Hilda — 
szeregowym członkiem arystokratycznego odłamu kultu 
Slaanesha. Oprócz tego jest informatorem Abelarda van 
Partena: relacjonuje mu zasłyszane plotki i niedyskrecje, 
co staremu kupcowi pomaga w uzyskaniu silnej pozycji 
w rozmaitych targach.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

45 42 35 35 57 51 70 50

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 14 3 3 4 0 0 0

Uzbrojenie:
Tileański puginał (jak sztylet), Dmuchawka 

Umiejętności:
Charakteryzacja (Ogd), Czytanie i pisanie — Reikspiel 
(Int), Gadanina (Ogd), Opieka nad zwierzętami (Int), 
Otwieranie zamków (Zr), Plotkowanie (Ogd) (×2), 
Powożenie (K), Przeszukiwanie (Int), Rzemiosło 
— gotowanie (Int), Sekretny język — złodziei (Int), 
Skradanie się (Zr), Spostrzegawczość (Int), Śledzenie (Zr), 
Ukrywanie się (Zr), Unik (Zr), Wiedza (Imperium (Int) 
(×2), Krainy Południowe (Int)), Znajomość języka (estalijski 
(Int), Reikspiel (Int), tileański (Int)), Zwinne palce (Zr)

Zdolności:
Charyzmatyczny, Chodu!, Czuły słuch, Etykieta, 
Intrygant, Szósty zmysł, Szybki refleks

Fanny Fae 

Dawniej Cyga; kundel, który przez kilka lat służył 
u Bruno Schmeltza, słynnego sigmaringeńskiego 

szczurołapa. Potem piesek został sprzedany Hildzie 
van Parten jako rzekomy idealny przedstawiciel jakiejś 
kanapowej psiej rasy. Cwany i szybko uczący się 
zwierzak. Lubi piwo, co może się graczom spodobać. 
Jeszcze bardziej się spodoba jego czujny sen i obyczaj 
hałaśliwego ścigania złodziejaszków. Świetnie węszy 
i tropi, umie łapać szczury i wystawiać zwierzynę. 
Łatwo zjednuje sobie przyjaźń większości psów, jakie 
napotka.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

33 – 15 15 67 23 17 20

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

1 6 1 1 6 0 0 0

Broń naturalna: zęby

Umiejętności:
Skradanie się (Zr), Spostrzegawczość (Int) (x2), 
Tropienie (Zr) (x2), Ukrywanie się (Zr), Unik (Zr)

Zdolności:
Chodu!, Wyostrzone zmysły, Czuły słuch, Szósty zmysł, 
Szybki refleks

Martin Erlemann
Profesje: Aptekarz — Uczeń czarodzieja — Wędrowny 
czarodziej

Niski i tłustawy jegomość z bokobrodami na modę 
niziołków. Wogóle nie przypomina członka jednego 

z kolegiów. Znak charakterystyczny: zęby na dłoni.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

35 33 30 44 38 52 57 40

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

1 15 3 4 4 2 0 0

Uzbrojenie:
Kij

Umiejętności:
Czytanie i pisanie — Reikspiel (Int) (×2), Język tajemny — 
magiczny (Int) (×2), Nauka (alchemia (Int), magia (Int) (×2), 
matematyka (Int)), Plotkowanie (Ogd) (×2), Przekonywanie 
(Ogd), Przeszukiwanie (Int), Rzemiosło — aptekarstwo 
(Int), Sekretny język — gildii (Int), Splatanie magii (SW), 
Spostrzegawczość (Int), Targowanie się (Ogd), Warzenie 
trucizn (Int), Wiedza — Imperium (Int) (×2), Wykrywanie 
magii (SW) (×2), Znajomość języka (klasyczny (Int) (×2), 
Reikspiel (Int))

Zdolności:
Czarnoksięstwo, Dotyk mocy, Magia powszechna — 
Pancerz Eteru, Magia prosta — tajemna, Magia tajemna 
— Metalu, Morderczy pocisk, Niezwykle odporny, 
Odporność na trucizny, Opanowanie



Bertolf Durrbeiner:
Profesje: Paź — Giermek — Rycerz — Łowca wampirów

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

49 51 46 54 48 46 52 45

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 16 4 5 4 0 0 0

Zbroja: G(5), R(5), K(5), N(5)

Zbroja płytowa

Ekwipunek:
Korbacz, Tarcza, Topór bojowy, Kusza pistoletowa, 
2 kołki

Umiejętności:
Czytanie i pisanie — Reikspiel (Int), Gadanina (Ogd), 
Jeździectwo (Zr) (×2), Nauka (genealogia/ heraldyka 
(Int) (×3), nekromancja (Int), religia (Int), strategia/ 
taktyka (Int)), Opieka nad zwierzętami (Int), Plotkowanie 
(Ogd) (×2), Przekonywanie (Ogd), Przeszukiwanie (Int), 
Sekretny język — bitewny (Int), Skradanie się (Zr), 
Spostrzegawczość (Int) (×2), Śledzenie (Zr), Targowanie 
się (Ogd), Tresura (Ogd), Tropienie (Int), Ukrywanie się 
(Zr), Unik (Zr) (×2), Wiedza (Bretonia (Int), Imperium 
(Int)), Wspinaczka (K), Wycena (Int), Znajomość języka 
(bretoński (Int), klasyczny (Int), mroczna mowa (Int), 
Reikspiel (Int) (×2), Strigany (Int))

Zdolności:
Błyskawiczne przeładowanie, Broń specjalna (dwuręczna, 
kawaleryjska, korbacze, kusze), Charyzmatyczny, 
Etykieta, Grotołaz, Morderczy atak, Niezwykle odporny, 
Obieżyświat, Odporność na trucizny, Odwaga, Silny cios

Edwin Viehstall
Profesje: Cyrkowiec — Łowca nagród 
— Łowca wampirów

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

50 57 37 55 47 54 53 42

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 16 3 5 4 0 0 0

Zbroja: G(2), R(2), K(2), N(2)

Kurta skórzana, Nogawice skórzane, Kurta skórzana 
ćwiekowana, Nogawice skórzane ćwiekowane, Hełm

Ekwipunek:
Noże do rzucania, Topór, Bolas, 2 kołki, woda święcona

Umiejętności:
Kuglarstwo (gawędziarstwo (Ogd), mimika (Ogd)), Nauka 
(historia (Int), nekromancja (Int)), Plotkowanie (Ogd), 
Pływanie (K), Przekonywanie (Ogd), Przeszukiwanie (Int) 
(×2), Skradanie się (Zr) (×2), Spostrzegawczość (Int) (×3), 
Sztuka przetrwania (Int), Śledzenie (Zr) (×2), Tropienie 
(Int) (×2), Ukrywanie się (Zr), Unik (Zr), Wiedza — 
Imperium (Int) (×2), Wspinaczka (K) (×2), Zastraszanie (K), 
Znajomość języka (klasyczny (Int), Reikspiel (Int))

Zdolności:
Błyskawiczne przeładowanie, Błyskotliwość, Broń 
specjalna (kusze, rzucana, unieruchamiająca), Bystry 
wzrok, Grotołaz, Morderczy atak, Odwaga, Ogłuszenie, 
Silny cios, Strzał mierzony, Strzał precyzyjny, Strzelec 
wyborowy, Wędrowiec, Zapasy

Ilsa Hausier
Profesje: Złodziej — Hiena cmentarna 
— Łowca wampirów

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

51 47 44 46 42 50 49 41

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 14 4 4 4 0 0 0

Zbroja: G(2), R(1), K(1), N(1)

Kurta skórzana, Nogawice skórzane, Hełm

Ekwipunek:
Rapier, Sztylet, Kusza, woda święcona

Umiejętności:
Charakteryzacja (Ogd), Czytanie i pisanie — Reikspiel 
(Int) (×2), Hazard (Int), Nauka — nekromancja (Int), 
Otwieranie zamków (Zr) (×2), Plotkowanie (Ogd), 
Przekonywanie (Ogd), Przeszukiwanie (Int) (×2), Sekretne 
znaki — złodziei (Int) (×2), Sekretny język — złodziei 
(Int), Skradanie się (Zr) (×2), Spostrzegawczość (Int) (×2), 
Sztuka przetrwania (Int), Śledzenie (Zr), Tropienie (Int), 
Ukrywanie się (Zr) (×2), Unik (Zr), Wiedza — Imperium 
(Int) (×2), Wspinaczka (K) (×2), Wycena (Int) (×2), 
Znajomość języka (eltharin (Int), khazalid (Int), klasyczny 
(Int), Reikspiel (Int)), Zwinne palce (Zr)

Zdolności:
Błyskawiczne przeładowanie, Broń specjalna — kusze, 
Geniusz matematyczny, Grotołaz, Łotrzyk, Morderczy 
atak, Naśladowca, Oburęczność, Odwaga, Silny cios, 
Szczęście, Szósty zmysł, Ulicznik, Wykrywanie pułapek

dziewięciu gniewnych ludzi



Jorgl Bratenschwein
Profesje: Fanatyk — Biczownik — Weteran — Szampierz 
— Łowca czarownic

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

71 54 50 45 58 35 69 52

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

3 16 5 4 5 0 0 0

Zbroja: G(2), R(1), K(2), N(1)

Nogawice skórzane, Czepiec kolczy, Koszulka kolcza

Ekwipunek:
Korbacz, Tarcza, Sztylet, Sieć do rzucania 

Umiejętności:
Czytanie i pisanie — Reikspiel (Int), Dowodzenie (Ogd), 
Hazard (Int), Leczenie (Int), Mocna głowa (Odp), Nauka 
(nekromancja (Int), teologia (Int)), Plotkowanie (Ogd), 
Przekonywanie (Ogd), Przeszukiwanie (Int), Sekretny 
język — bitewny (Int), Spostrzegawczość (Int), Unik (Zr), 
Wiedza — Imperium (Int), Zastraszanie (K), Znajomość 
języka (klasyczny (Int), Reikspiel (Int))

Zdolności:
Bardzo silny, Bardzo szybki, Błyskawiczny blok, Broń 
specjalna (dwuręczna, korbacze, parująca, rzucana, sz-
ermiercza, unieruchamiająca), Charyzmatyczny, Groźny, 
Morderczy atak, Nieustraszony, Oburęczność, Odwaga, 
Przemawianie, Silny cios, Szybki refleks

Knut Dummkopf
Profesje: Łowca nagród — Śledczy Vereny — Łowca 
czarownic

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

51 48 43 43 52 54 48 46

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 15 4 4 4 0 0 0

Zbroja: G(2), R(2), K(2), N(2)

Czepiec kolczy, Kolczuga z rękawami

Ekwipunek:
Miecz, Sztylet, Kusza pistoletowa, 6 kołków, woda 
święcona

Umiejętności:
Charakteryzacja (Ogd), Czytanie i pisanie — Reikspiel 
(Int), Dowodzenie (Ogd) (×2), Nauka (astronomia (Int), 
demonologia (Int), prawo (Int), teologia (Int)), Otwieranie 
zamków (Zr), Plotkowanie (Ogd), Przeszukiwanie (Int), 
Sekretne znaki — astrologów (Int), Skradanie się (Zr), 
Spostrzegawczość (Int) (×2), Sztuka przetrwania (Int), 
Śledzenie (Zr), Tropienie (Int), Ukrywanie się (Zr), Wiedza 
(Imperium (Int) (×2), Jałowa Kraina (Int)), Zastraszanie 
(K) (×2), Znajomość języka (Cathay (Int), estalijski (Int), 
klasyczny (Int) (×2), Reikspiel (Int)), Zwinne palce (Zr)

Zdolności:
Bijatyka, Broń specjalna (kusze, unieruchamiająca), 
Czuły słuch, Łotrzyk, Odwaga, Strzał mierzony, 
Strzelec wyborowy, Szczęście, Szósty zmysł, Ulicznik, 
Wędrowiec, Wyostrzone zmysły

Paschko Udermann 
Profesje: Giermek — Rycerz — Łowca wampirów

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

54 47 40 49 47 51 50 34

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 14 4 4 4 0 0 0

Zbroja: G(4), R(2), K(5), N(2)

Kurta skórzana, Czepiec kolczy, Kolczuga z rękawami, 
Hełm, Napierśnik

Ekwipunek:
Korbacz, Tarcza, Topór bojowy, Kusza pistoletowa

Umiejętności:
Jeździectwo (Zr), Nauka (genealogia/ heraldyka (Int), 
historia (Int), nekromancja (Int), strategia/ taktyka 
(Int)), Opieka nad zwierzętami (Int), Plotkowanie (Ogd), 
Przeszukiwanie (Int), Sekretny język — bitewny (Int), 
Skradanie się (Zr), Spostrzegawczość (Int) (×2), Śledzenie 
(Zr), Tresura (Ogd), Tropienie (Int), Ukrywanie się (Zr), 
Unik (Zr) (×2), Wiedza — Imperium (Int) (×2), Wspinaczka 
(K), Znajomość języka (khazalid (Int), klasyczny (Int), 
Reikspiel (Int))

Zdolności:
Błyskawiczne przeładowanie, Broń specjalna (dwuręczna, 
kawaleryjska, korbacze, kusze), Etykieta, Grotołaz, 
Morderczy atak, Naśladowca, Odwaga, Silny cios, Strzał 
precyzyjny, Szczęście

dziewięciu gniewnych ludzi



Karl Depp
Profesje: Łowca — Strzelec — Zabójca — Łowca 
czarownic

Ukryta mutacja: dodatkowe oko — na brzuchu

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

50 64 48 48 67 45 44 52

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

3 17 4 4 4 0 0 0

Zbroja: 
G(2), R(1), K(2), N(1)

Kurta skórzana, Nogawice skórzane, Kurta skórzana 
ćwiekowana, Czepiec kolczy

Ekwipunek:
Sztylet, Kordelas, Łuk, 10 metrów liny i hak

Umiejętności:
Charakteryzacja (Ogd), Plotkowanie (Ogd), 
Przeszukiwanie (Int), Sekretne znaki (łowców (Int), 
złodziei (Int)), Skradanie się (Zr), Spostrzegawczość 
(Int), Sztuka przetrwania (Int), Śledzenie (Zr), Tropienie 
(Int), Ukrywanie się (Zr), Warzenie trucizn (Int), Wiedza 
— Imperium (Int), Wspinaczka (K), Znajomość języka — 
Reikspiel (Int), Zwinne palce (Zr)

Zdolności:
Bijatyka, Błyskawiczne przeładowanie, Błyskawiczny 
blok, Brawura, Broń specjalna (łuki, parująca, rzucana, 
unieruchamiająca), Łotrzyk, Niezwykle odporny, 
Odporność na magię, Strzał mierzony, Strzał pre-
cyzyjny, Strzał przebijający, Strzelec wyborowy, Szybkie 
wyciągnięcie, Twardziel

Franziska Hinternzottig 
Profesje: Fanatyk — Zakonnik — Kapłan — Wybraniec 
boży — Łowca czarownic

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

42 43 45 40 41 44 57 44

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 18 4 4 4 2 0 0

Zbroja: G(0), R(1), K(2), N(1)

Nogawice skórzane, Koszulka kolcza

Ekwipunek:
Młot bojowy, Sztylet, Noże do rzucania, symbol Sigmara, 
święta księga , woda święcona

Umiejętności:
Czytanie i pisanie — Reikspiel (Int), Język tajemny — 
magiczny (Int), Leczenie (Int), Nauka (nekromancja (Int), 
religia (Int) (×2), teologia (Int)), Opieka nad zwierzętami 
(Int), Plotkowanie (Ogd), Pływanie (K), Przekonywanie 
(Ogd), Splatanie magii (SW), Spostrzegawczość (Int), 
Sztuka przetrwania (Int), Wiedza (Imperium (Int), Krainy 
Południowe (Int)), Wykrywanie magii (SW), Zastraszanie 
(K), Znajomość języka (estalijski (Int), klasyczny (Int), 
Reikspiel (Int))

Zdolności:
Bardzo silny, Broń specjalna — korbacze, Krasomówstwo, 
Magia kapłańska — Sigmara, Magia powszechna 
(Dotyk na odległość, Magiczny zamek), Magia prosta 
— kapłańska, Obieżyświat, Odporność psychiczna, 
Ogłuszenie, Pancerz wiary, Przemawianie, Twardziel, 
Zmysł magii

Theodoryk Schwaling 
Profesje: Leśnik — Zwiadowca — Łowca wampirów

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

52 48 47 49 45 45 58 28

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP

2 16 4 4 5 0 0 0

Zbroja: G(2), R(1), K(2), N(1)

Nogawice skórzane, Czepiec kolczy, Koszulka kolcza

Ekwipunek:
Topór dwuręczny, Sztylet, Kusza (Dobra), 6 kołków, woda 
święcona

Umiejętności:
Jeździectwo (Zr), Nauka (historia (Int), nekromancja (Int)), 
Nawigacja (Int), Opieka nad zwierzętami (Int), Oswajanie 
(Ogd), Plotkowanie (Ogd), Przeszukiwanie (Int), Sekretne 
znaki (łowców (Int), zwiadowców (Int)), Sekretny język — 
łowców (Int), Skradanie się (Zr) (×2), Spostrzegawczość 
(Int) (×2), Śledzenie (Zr), Tropienie (Int) (×2), Ukrywanie się 
(Zr) (×2), Unik (Zr) (×2), Wiedza (Imperium (Int) (×2), ogry 
(Int)), Wspinaczka (K) (×2), Znajomość języka (klasyczny 
(Int), queekish (Int), Reikspiel (Int))

Zdolności:
Bardzo szybki, Błyskawiczne przeładowanie, Broń 
specjalna (dwuręczna, kusze, łuki), Grotołaz, Morderczy 
atak, Oburęczność, Odwaga, Opanowanie, Silny cios, 
Strzał precyzyjny, Strzał przebijający, Wędrowiec, 
Wyczucie kierunku

dziewięciu gniewnych ludzi



Rozkosz Pięciu Cierpiących 
na chwałę Pana Naszego Lanshora

Ofiarami muszą być ludzie, najmniej dwoje•	
Najlepiej odmładzają dzieci i niewiasty brzemienne, w nich mnóstwo sił •	
życiowych i essencyi młodości
Musi się rzecz cała odbywać pod gołem niebem•	
Najlepiej na odludziu, im głośniey ofiary krzyczą, tem mocniey cieszą uszy •	
najwspanialszego  Lanshora
Nie porywać ludzi z miasta, nie zaś takich, których ktośby mógł szukać; •	
więźniowie i włóczędzy są zwykle starsi i dają słabszy efekt, ale to 
bezpieczniejsze
Nóż musi być wykonan przez osobę, która ma zostać odmłodzoną, jeślić nie •	
może sama uczestniczyć w rytuale; symbolicznie ona sprawcą doznań 
pozostanie
Jeślić odmłodzenie ma być przekazane osobie nie odprawiającey, musi być •	
narysowany ośmiostrzał i na każdey strzale jeden akolita modlący się 
stanąć powinien
Nie waż się rytuału przerwać ani nie pozwól go zakłócić intruzom jakowymś, •	
albowiem miast odmłodnieć, postarzejesz się, smutek uczyniwszy Panu

pomoc dla graczy — notatka Zmiennokształtnego
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14

21 — moja Elwynn

25

??

3serie!!!
zmiana pokoleń?

pomoc dla graczy — notatka ze ściany



Ruprecht Zinker
2320 (sic!)  wzmianki sądowe - wydalony z uczelni; 

wygaszony - nie? - sfałszowane zapiski w kronikach
2340 kradzież książek z biblioteki Morra - czy również tą z rytuałem? 

- gdzieś wtedy musiał wymyślić lub stworzyć
2400 Atak na Solkalten - nieumarli. Przywództwo
2420 Zinker w Marienburgu, czarodziej miejski?
2426 Spalenie Zinkera na stosie. Krzyczy w ogniu, że to nie był on (?!)
2500 kontakt w Sylvanii potwierdza Zinkera z wizytą do Carsteina
2515  na pewno w Sylvanii - potwierdzony rytuał Zinkera
2520 wystawiony anonimowym listem, prawdopodobnie przez Zanna. 

Pochwycony. - Brak ksiąg. 

podsumowanie: 
STOS!!! 

11 Czasu Sigmara 2520 
oddany bogom, rynek Leichebergu, 
w południe. Związany i pilnowany, 
rytuału tej nocy nie odprawił.

Nieważne! - rytuał kończy 

działanie o wschodzie słońca!]

spalony

Rytuał Zinkera ] w opinii Morrytów 
(o. Joachim Burstein)
- potrzebne świeże serce, szpik niemowlęcia i pajęczy 

jad
- rzucany nocą, wschód słońca kończy działanie
- zabity uwalnia duszę, która może przejąć inne ciało
- tylko śpiącego (nieprzytomnego)
- ma na to tylko kilka pacierzy
- łatwiej osoby z tym samym gwiezdnym znakiem
- prawie pewne ] urodzonego w tym samym dniu roku

pomoc dla graczy — notatki łowców czarownic



Erich Zann
Talabheim - 16 Po Tajemnicy 2517 
- oskarżony o czary, skazany na śmierć. Nekromancja

Masakra w Verderbergen - Czas Warzenia 2518 
- żywe trupy zabiły wielu ludzi

Zdarzenie w Langwald - 1 Czasu Sigmara 2520 
- szkielety zabijają 12 ludzi, omijają tego, który nosił amulet ]od Mistrza Adolfa] 
- wkrótce kupiono od ]Mistrza Adolfa] 34 amulety po 2 zk

Leichberg - 10 czasu Sigmara 2520 
- jak Langwald, 6 trupów, 1 nietknięty, 64 sprzedane amulety 
- TAM! Kontaktował się z Ruprechtem Zinkerem!

Hornau - 7 Czasu Lata 2520 
- pyta o dyliżans do Sigmaringen 
- chłopak z karczmy miał przekazać mu wieść od kogoś z Sigmaringen

podsumowanie: 

stos!!!

KSIĘGA! 
Kupił? Wyłudził?

pomoc dla graczy — notatki łowców czarownic



2519	 zaginęła	Anika,	wędrowna	służka	Shallyi	na	drodze	z	Hornau,	już	za	Kaunitz. 
Miała	około	60	lat

2516	 Maglyn	Schwalb,	chłopka.	56	lat	—	w	Pappenheim

2514	 Alfreda	Heinz,	25	lat	zmarła	nagle	w	Sigmaringen. 
Pusty	grób!

2511	 ELWYNN,	21	lat	ZNIKNIĘCIE

2509	 chłopka	z	Kaunitz	—	Osterhilda.	Zaginęła	w	lesie	ok	60	lat

2506	 Gertie,	zakonnica.	Nigdy	nie	dotarła	do	Hardenburga. 
Po	40-ce

2504	 Ermintruda,	14	lat	—	mała	dziwka

2501	 Ottilda,	córka	Hildy	Kuppen.	Utonęła	w	rzece.	9	lat

2499	 Ludmilla	—	kapłanka	Shallyi	z	Ostlandu.	38	lat.	Hornau.

2496	 Bertina	Delfhott	—	36	—	złodziejka	złapana	w	Sigmaringen

2494	lub	2493		 Reikhhilda,	córka	Marii	Bessing	z	Pappenheim.	Zniknęła	z	podwórka

2491	 żebraczka	Frieda.	Była	dośc	stara.	55?

2490	 służąca	kupca	Badena,	Ulrica,	31	lat	(Hornau)

2486	 Ingrid	—	dziewka	od	mamy	Baum	w	Sigmaringen

2484	 bezdomna	staruszka,	Sigmaringen.	Przestali	ją	widywac.	50?

2480	 Margarita	Jochutz	z	Kaunitz.	46	lat

2479	 Fireda	Bischof	z	Wurtbadu.	19.	Znaleziono	tylko	powóz:	Papenheim	—	Hornau

2476	 wygnana	Alfreda	Konigsamen.	Słuch	zaginął.	Cudzołożnica! 
41	lat?	Sigmaringen

2475	 poszukiwania	Idy	Behn	w	Sigmaringen.	5	lat

2471	 Salina	Schwalb	—	39	—	oskarżona	o	czary	w	Sigmaringen. 
Znikła	z	celi,	podobno	uciekła	czarami!

pomoc dla graczy — notatka Wertera
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Tutaj spotyka siê wieczorami
du¿a czêœæ arystokratów — Hilda 

bêdzie tu czêstym goœciem

Tutaj najwy¿sze piêtro 
domu wynajmuje alchemik

Droga gospoda z torem 
wyœcigów dla psów

Dom kupiony przez 
van Partenów. Miejsce 

pobytu Hildy i BG

Stare Miasto
Okaza³e domy 
patrycjuszy

i wa¿niejsze budowle 
miejsckie. Rejon 

patrolowany przez 
stra¿, doœæ bezpieczny 

nawet noc¹.

Nowe Miasto
Rozleglejsza, ubo¿sza 
dzielnica. Domy s¹ 
zró¿nicowane, od 

rezydencji kupieckich
po drobne rudery. 
Wiêkszoœæ lepszych 

domów oferuje kwatery.

Ten dom wynajmuje 
von Unvermogen

Tutaj wynajêli nocleg 
³owcy nagród

Balkon, z którego Tekla
za pomoc¹ marionetki 

przemawia do mieszczan

Siedziba Tekli
i kontrolowanego przez 

ni¹ kultu Slaanesha

Park powsta³ dwa lata temu: 
same m³ode drzewa, krzaczki
i klomby. Pijalniê w centrum 

obs³uguj¹ siostry Shallyi.
Miejsce przedpo³udniowych 

spacerów przyjezdnych. Hilda 
bêdzie tu chadzaæ, by 

„poobracaæ siê w towarzystwie”

Legenda g³osi, ¿e miasto zosta³o 
za³o¿one przez samego Sigmara.
Na rynku stoi, upamiêtniaj¹cy

ten akt, pomnik Sigmara i królowej 
Asobornów — Freyi, wystawiony 

zaledwie parê lat temu przez 
burmistrza. Pod nim heroldowie 

og³aszaj¹ wieœci ze œwiata.

Pomys³, ¿eby zrobiæ tu uzdrowisko na wzór 
Couronne, przyniós³ z Bretonii kupiec
Otto Schmeltz, aktualny burmistrz.

Sigmaringen jest niewielkie, ale powsta³a
tu nieproporcjonalnie du¿a liczba zajazdów

i domów goœcinnych. Z roku na rok 
przyje¿d¿a tu coraz wiêcej szlachty

i arystokratów. Sigmaringen zaczê³o byæ 
modne. Si³¹ rzeczy, do miasta zaczê³y siê te¿ 
garn¹æ osoby ¿yj¹ce z us³ug i dostarczania 

rozrywki. Powsta³ teatr, regularnie odbywaj¹ 
siê koncerty bardów lub kuglarskich trup.

gdzieœ tutaj jest 
kryjówka szaleñca 

Wertera
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Do ruin zamku 
Spinnen i mogi³y 
zabitego kochanka

Swoj¹ s³awê miasto zawdziêcza 
źród³om mineralnym, które 
medycy i cyrulicy nazywaj¹ 

Cudownym Balsamem.
Miejscowi zaœ — mimo oficjalnych 
zakazów — nadal nazywaj¹ wodê
z niego „œmierdzioch¹” a samo 

źród³o „Zbukówk¹”.


