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 - Wyprawa -

Każda przygoda musi się gdzieś zacząć. W tym przypadku miejscem tym jest miasto Norden 

umiejscowione  na  wschodnim  krańcu  zatoki  Drosselpule.  Jego  mieszkańcy  ze  współczuciem 

kierują wzrok ku spustoszonemu wschodowi, zmiażdżonemu naporem krwiożerczych sił Chaosu. 

Dziękują bogom za ocalenie przed śmiercią i poważnymi zniszczeniami. Miasto ucierpiało od ataku 

barbarzyńców  z  Norski.  Długie  łodzie  o  dziobach  wyrzeźbionych  w karykaturalne,  szczerzące 

zębiska bestie jeszcze długo będą prześladować nordlandczyków we śnie i na jawie. Szczęśliwie 

atak został odparty nim najeźdźcy zdołali całkowicie spustoszyć uśpione miasto, gdyż miejscowy 

oddział  przygotował  się  na  taką  ewentualność.  Dwa  stacjonujące  w  porcie  okręty  zostały 

zniszczone oraz spłonął jeden z magazynów na nabrzeżu. Zginęło również kilku pełniących służbę 

żołnierzy. Gdy Burza ucichła życie w Norden powróciło na stare tory.

Miasto  ma  tajemnicę,  która  pozostaje  zasłonięta  nawet  dla  wielu  oczu,  nawet  Książąt-

Elektorów. Z Norden swego czasu wyruszały statki mające za cel Lustryjskie wybrzeże. Imperator 

wiedział o tych działaniach i traktował je jako swego rodzaju ciekawostkę, która w przyszłości 

może przynieść spore korzyści Imperium. Zarządzaniem organizacji przedsięwzięcia trudzi się od 

wielu lat Leopold Kehgold, który przejął „interes” po znajomym ojca. 

W roku 2522 ponownie zebrała się kolejna grupa. Estalijska wyprawa finansowana imperialnym 

złotem została sprawnie wyposażona dzięki wysiłkom Leopolda i wypłynęła w daleką podróż. 

Atak hord Chaosu uniemożliwił wysyłanie kolejnych okrętów. Gdy przeminęła i nastał rok 2525 

dzielni podróżnicy weszli na pokłady okrętów by zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. 

Przed wyruszeniem w podróż należy się zaokrętować

Po Burzy Chaosu w Imperium potrzeba każdego możliwego człowieka zdolnego do pracy 

by przywrócić wszystkim krainom dawny wygląd i obronić przed pozostającymi wewnątrz granic 

niebezpieczeństwami.  Z  tego  powodu  organizatorzy  wypraw  nie  mogą  sobie  pozwolić  na 

przebieranie w potencjalnych pasażerach. Są zmuszeni do poszukiwań odpowiednich kandydatów.

Leopold Kehgold korzysta z pomocy kilku ludzi, którzy poszukują w mieście chętnych do 
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podróży.  Jako  że  same  wyprawy  pozostają  tajemnicą(i  pozostać  powinny)  praca  ta  wymaga 

ostrożności i spostrzegawczości.

Więźniowie 

Nie wszyscy BG zasługują na miano dobrych. Niektórzy wręcz przeciwnie, powinni dostać 

po pięćdziesiąt batów na gołą skórę, a pioruny wszystkie lec powinny na ich głowach.

Rąk do walki z Chaosem nigdy za wiele, więc zawsze można pomyśleć o „resocjalizacji”…

Na trasie Norden-Leopoldheim kursują statki przewożące więźniów, z miejscem wyładunku 

określonym w tym drugim mieście. Wszelkiej maści bandyci i mordercy są najpierw przewożeni do 

Norden, i tam czekają na pojawienie się okrętu transportowego. Co sprytniejsi więźniowie będą 

próbowali wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do ucieczki na wolny świat. Zbierający się do 

odpłynięcia  statek  wydaje  się  takim  właśnie  prezentem  od  losu.  Wystarczy  unikając  wzroku 

strażników przekraść się na pokład,  i  ukryć wśród składowanych pod nim skrzyń i  beczek. Na 

refleksje przyjdzie czas później, najpierw trzeba ochłonąć po wyczerpującym biegu. Zaraz, zaraz. A 

dokąd ta przeklęta łajba w ogóle płynie?

Siedzenie w zawilgoconej celi nie sprzyja zdrowiu, a i nuda dotkliwie dokucza. Odwiedziny 

są nie  lada  wydarzeniem dla  więźnia.  Tym bardziej  jeśli  nieznajomy wizytator  składa  ciekawą 

ofertę. Proponuje skrócenie kary a do tego kilka monet do kiesy na dobry początek To wszystko za 

jeden rejs na pewnym statku, pod warunkiem. Zapomnieć o zbójeckiej przeszłości i powrócić do 

normalnego życia. Kto by nie skorzystał z takiej oferty?

BG który przystanie na tą propozycję zostanie w kajdanach zaprowadzony na okręt, a tam 

uwolniony dopiero  po  odbiciu  od  brzegu.  Cały czas  pozostanie  pod czujnym okiem żołnierzy, 

nawet wtedy, gdy będzie się wydawało, że zyskali co do więźnia pewność.

Ofiary wojny

Burza Chaosu nikogo nie oszczędza. Ci, którzy zdecydują się pozostawić swoje wioski i  

miasta będą poszukiwać miejsca dla siebie w rozmaitych zakątkach Imperium by rozpocząć nowe 

życie.  Bądź jego namiastkę.  Głodni,  brudni,  zmęczeni  i  zrozpaczeni  walczą o każdą okazję by 

utrzymać się na tym świecie. 

Podróż do Nowego Świata, krainy wprost przez nich wymarzonej przyjmą z wdzięcznością. 

Ze łzami w oczach będą wyglądać egzotycznej wyspy. Rozmaite umiejętności, jakie posiadają z 

pewnością przydadzą się w Duero. Szczególnie, jeśli potrafią zajmować się uprawą pól, obradzając 

tam niemal przez cały rok.
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Poszukiwacze przygód

Przed spragnionym nie ukryjesz wody. Poszukiwacz wywęszy okazję bez przeszkód. Nowe 

lądy, morskie podróże i dreszczyk emocji zachęcą ich do podjęcia bardzo ryzykownych działań. 

Byle tylko cos się działo. O punkt zaczepny nie trudno. Wystarczą plotki, urywki zdań, powiązane 

ze sobą spostrzeżenia i zapalony podróżnik będzie wiedział, że znalazł coś dla siebie.

Znudzona  prostym  życiem  szlachta,  niemająca  jednak  wystarczająco  odwagi  by  stanąć 

przeciw zmutowanym zwierzoczłekom, poszuka wyzwań w pozornie spokojnej krainie. Wyruszą do 

raju  by tam oddawać  się  lenistwu,  i  po  powrocie  mieć  co  opowiadać  na  wystawnych  balach. 

Marynarze nie  będą zadowoleni  z ich obecności  i  spodziewają się  że los takiego osobnika nie 

będzie przyjemny.

Ofiary intryg

W obliczu  zagrożenia  ludzie  powinni  się  jednoczyć,  pomagać  sobie  w  każdy  możliwy 

sposób.  Skaza  Chaosu dotyka  umysłu  wielu,  wypacza  je  i  popycha przeciw sobie.  Owładnięci 

gorączką władzy knują jak zbliżyć się do tronu. Niekiedy ich dalekosiężne plany rujnują życia 

praworządnych  obywateli.  Na  to  niestety  nie  ma  co  poradzić,  tylko  pogodzić  się  z  porażką. 

Pozornie nieszkodliwa sprawa rzuci człowieka na koniec świata, skąd raczej nie będzie miała okazji 

zbyt szybko się wyrwać. Jednak czy dotrze tam skuta w kajdany lub z zamiarem objęcia ważnego 

stanowiska zależy wyłącznie od spiskowców.

Taka osoba dogada się z gubernatorem bez problemu. Kto wie, może nawet oboje padną 

ofiarą alkoholowej rozpusty.

Rzemieślnicy

Pomocnicy  Kehgolda  obdarzą  szczególną  uwagą  ludzi  potrafiących  zajmować  się  jakiś 

rzemiosłem.  Wyplatanie  sieci,  kowalstwo,  bednarstwo,  stolarstwo i  każda inna umiejętność  jest 

ceniona, i osoba potrafiąca w jakiś szczególny sposób wspomóc społeczność w Duero będzie mile 

widziana.

Wojownicy/marynarze

Najemnicy chwilowo znajdujący się bez zajęcia mogą skorzystać z okazji do wzbogacenia 

się w odległej krainie. Będą służyć orężem w trakcie rejsu, i już na miejscu, gdzie spróbują dorwać 

się do egzotycznych skarbów.

Poszukiwani są również mężczyźni potrafiący zarządzać statkiem. Okręty mające ruszyć do 
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Lustrii  mają  załogę wystarczającą  do podróży,  ale  kilku  dodatkowych ludzi  nie  zaszkodzi.  Nie 

więcej niż kilku, zapasy żywności nie są nieskończone.

Uczeni

Chętni  do  wzięcia  udziału  w  badaniach,  wysłani  przez  uniwersytet,  bądź  działający  na 

własną  rękę,  ku  chwale  nauki  lub  dla  własnego  zysku.  Nie  znajdując  miejsca  dla  siebie  w 

Imperium,  nad  którym  wciąż  wisi  odległe  widmo  zagłady  wolą  wyruszyć  w  dal,  by  pomóc 

zrozumieć staroświatowcom Lustrię w całej okazałości. 

Stefan Waldstein i jego towarzysze z radością przyjmą każdego, u kogo objawia się chęć 

współpracy, a tym bardziej jeśli posiada akademicką wiedzę, i co za tym idzie będzie pomagał przy 

badaniach zamiast przeszkadzać.

Kapłani

Ich  opiekuńcza  obecność  bardziej  przydałaby  się  w  przepełnionych  bólem  i 

beznadziejnością miastach i wioskach Imperium. Większość rozumie cel powołania, całym sercem 

starając się pomóc potrzebującym.

Jednak mogą uznać, że Lustryjskie kolonie są bardziej wystawione na pokusy mrocznych 

bóstw. Mogą zdecydować się na wsparcie tamtejszych osadników, umocnienie ich w wierze, której 

może brakować żyjącym w wielkim oddaleniu od ludzkości.

Czarodzieje

Potężne Kolegia Magii  mogły usłyszeć wzmiankę o legendach ziem zachodnich.  Magia, 

starożytne  bóstwa,  klątwy i  alchemia  przyciągają  czarodziei  jak  światło  ćmy.  Postanowienie  o 

wysłaniu użytkowników magii w tamte rejony może być silne. Pewne swych wpływów Kolegia nie 

będą miały problemu z dostarczeniem swoich podopiecznych do stóp owianej tajemnicą piramidy.

Czarodzieje mogą sami zdecydować o podjęciu takiej wyprawy, jednak nie będzie mogło się 

to  wydarzyć  bez  wiedzy  Kolegiów.  Wędrowni  czarodzieje  mogą  mieć  problem w  otrzymaniu 

zgody. 

Wiadomo, co i jak? No to…

Wszyscy na pokład! 
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- Rejs -

BG trafili na statek o nazwie ,,Tragen”. Jest to słabo uzbrojony galeon handlowy. Kapitanem 

tej jednostki jest Henrik Lange, żeglarz, który odnalazł swój raj w butelce rumu. Bardzo często jest 

kompletnie pijany, a tylko gdy braknie alkoholu, zupełnie trzeźwy. W praktyce za rejs odpowiada 

Bastian  Reich,  pierwszy oficer  na  pokładzie  ,,Tragena”.  Poza tym kadra  oficerska składa  się  z 

bosmana Tobiasa Kretshmanna i kwatermistrza Maxa Lantza, który pełni dość kluczową rolę, gdyż 

wszelkie sprawy organizacyjnie, od dbania o stan przewożonych towarów, do wydawania posiłków, 

należą do niego.  Poza oficerami,  załoga statku składa się z piętnastu marynarzy.  Ma pokładzie 

,,Tragena” przebywa również dziesięciu żołnierzy,  których zadaniem jest pilnowanie skazańców. 

Sześć armat ma odpowiadać za bezpieczeństwo.

Bohaterowie  będą  mieli  okazję  zapoznać  się  z  wieloma  pasażerami.  Jednak  z  całej 

zbieraniny najbardziej godni uwagi są czterej uczeni i akolita kultu Sigmara, który od pierwszych 

dni rejsu zyskał sobie szacunek towarzyszy podróży. Nikt jednak nie wie o wyniszczającej ciało 

kapłana i jego tajnej misji. 

Rejs z Norden do Duero będzie trwał niemal trzy miesiące. MG powinien skupić się tylko na 

ważnych aspektach podróży, które podamy niżej. Oczywiście inwencja twórcza jest jak najbardziej 

na miejscu, apelujemy tylko o rozwagę w zmianie przebiegu wydarzeń. 

Marynarze i pasażerowie statku wynaleźli kilka sposobów na zabicie nudy. Gdy dni dłużą 

się niemiłosiernie, prawie osiemdziesięciu ludzi musi mieć co robić, by nie doszło do burd, lub co 

gorsza buntu. 

Pierwszy oficer Reich sam zaaranżował turniej bokserski. Rozgrywka jest całkiem prosta. Dwóch 

rywali staje na przeciw siebie, ich pieści się owinięte wełnianymi szmatami, zawodnicy walczą pięć 

rundy,  czas  odliczany  jest  za  pomocą  niewielkiej  klepsydry  (jedna  runda,  to  pięć  tur  walki).  

Obowiązuje również kilka zasad: zakazane są ciosy poniżej pasa, kopnięcia, ugryzienia i inne nie 

do  końca  czyste  zagrania,  nie  zastosowanie  się  do  nich  powoduje  dyskwalifikację.  Nie  wolno 

używać żadnych pancerzy. Walczący muszą stanąć do pojedynku tylko w spodniach, bez butów i 

koszuli. Zawsze jest też możliwość poddania się, a walka może zostać zakończona przez nokaut.

Każdy uczestnik turnieju musi wpłacić bosmanowi, który pełni rolę sędziego, złotą koronę. Zebrane 

w ten sposób pieniądze są główną nagrodą. Walczących obowiązują normalne zasady walki na bez 
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broni. Turnieje odbywają się co dwa tygodnie na głównym pokładzie statku. 

Oprócz tego, marynarze i pasażerowie zorganizowali całkiem nieźle działające kasyno. Oficerowie 

dobrze wiedzą o tej praktyce, jednak przymykają na to oko. Niemal co wieczór można znaleźć kilku 

ludzi, którzy rywalizują ze sobą w kości. Oficjalnie uznaje się cztery stawki: brązową (10 pensów), 

srebrną (10 szylingów), złotą (1 korona) i platynową (10 złotych koron). Na boku, gdy nikt nie 

widzi,  można  oczywiście  grać  o  inne  sumy,  bardziej  lub  mniej  atrakcyjne.  Jednak  w  czasie 

oficjalnych rozgrywek obowiązują tylko te cztery, wymienione wyżej. 

Organizowane są też zawody w siłowaniu na rękę i kilku innych dyscyplin sprawnościowych.

Uczeni

Martin Erhoff 

Martin Erhoff jest wykładowcą historii nowożytnej na uniwersytecie w Altdorfie. Zasłynął 

w  kręgu  imperialnych  historyków  po  opublikowaniu  książki  w  całości  poświęconej  kampanii 

Magnusa Pobożnego. Jego prace nad biografią cesarza przegrała podróż do Lustii, na którą sam się 

zgłosił.  

Martin  ma  trzydzieści  dwa  lata.  W Imperium prowadził  życie  prawdziwego  światowca. 

Zasłynął jako główny bohater kilku skandali obyczajowych. Plotkowano też, że brał udział w kilku 

pojedynkach. Jest wesoły i lubi dobrą zabawę, będąc równocześnie bardzo mądrym człowiekiem. 

Jego największą wadą jest niesamowita skłonność do narzekania, czym bardzo denerwuje ludzi.  

Jest wysoki i trochę zbyt chudy. Ma długie, brązowe włosy i dokładnie ogoloną twarz. Lubi ubierać 

się modnie, jednak wie też jak ważna jest praktyczność.

      

profesja: uczony

poprzednia profesja: żak

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
41 32 33 36 38 56 43 49

Cechy Drugorzędne
A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
1 12 3 3 4 0 0 0

Umiejętności: czytanie i pisanie, nauka (geografia), nauka (historia), nauka (prawo), mocna głowa, 
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plotkowanie,  przeszukiwanie,  rzemiosło  (kartografia),  spostrzegawczość,   wiedza  (Imperium), 

wiedza (Estalia), znajomość języka (estalijski), znajomość języka (staroświatowy) +10, znajomość 

języka (klasyczny)

Zdolności: charyzmatyczny, etykieta, odporny na choroby, obieżyświat 

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: długi miecz

Wyposażenie: dwie księgi, narzędzia (kartografa), pergaminy, przybory do pisania, 10 zk

Stefan Waldenstein

Stefan  Waldenstien  jest  profesorem  historii  dawnej  na  uniwersytecie  w  Altdorfie.  Ma 

czterdzieści trzy lata. Stefan jest tajemniczym mężczyzną, który rzadko bierze udział w dyskusji. 

Lubi samotność. Jest spokojny i umie panować nad emocjami. Jego pociągła twarz zdaje się być 

maską. Rzadko kiedy widać na niej emocje. 

Ma krótko ścięte,  niemal w całości siwe włosy.  Jego bystre,  zielone oczy spoglądają na 

świat z pewnym dystansem. Nie wyróżnia się ani wzrostem, ani posturą.

Ubiera się w raczej ciemne stroje z wyszukanymi ozdobami w postaci haftów i koronek. Jest 

lekko  przewrażliwiony na  punkcie  własne  bezpieczeństwa.  Niemal  wszędzie  widzi  potencjalne 

zagrożenie, przez co bardzo trudno się z nim zaprzyjaźnić. Jest bardzo wierzącym człowiekiem. Nie 

lubi wszelkiej odmienności, chyba, że kapłani powiedzą inaczej.

Jedynymi ludźmi, z którymi utrzymuje bardziej zawiłe kontakty są jego towarzysze uczeni, wśród 

których jest nieco bardziej otwarty.  

profesja: uczony 

poprzednie profesje: żak 

Cechy Główne
WW US    K Odp   Zr Int  SW Ogd
34 37 35 41 34 56 48 47

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt   Sz Mag  PO PP
1 13 3 4 4 0 2 0

Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  leczenie,  nauka  (historia)  +20,  plotkowanie,  przekonywanie, 
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spostrzegawczość,  wiedza  (Imperium),  wiedza  wiedza  (Bretonia),  wiedza  (Estalia),  znajomość 

języka (klasyczny), znajomość języka (estalijski), znajomość języka (staroświatowy),  

Zdolności: charyzmatyczny, etykieta, obieżyświat poliglota

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: długi miecz, szylet 

Wyposażenie: księga, przybory do pisania, 5 zk

Helmuth Vogel

Helmuth  to  bardzo  przyjazny  człowiek.  Na  uniwersytecie  w  Altdorfie  uchodzi  za 

największego  przyjaciela  studentów.  Niemal  zawsze  jest  po  ich  stronie.  Prowadził  również 

stowarzyszenie pomagające ubogim żakom. Oddawał na ten cel ponad połowę swojej miesięcznej 

pensji.  Samodzielnie  utrzymywał  kilku  studentów  z  każdego  roku.  Byli  to  najczęściej  jego 

ulubieńcy.

Vogel jest zafascynowany Kislevem, jego kulturą i historią. W młodości mieszkał osiem lat 

w Erengardzie. Nauczył się tam trudnego języka kislevskiego. Jest również jednym z najbardziej  

znanych  imperialnych  archeologów.  W  czasie  wieloletnich  wykopalisk  w  Kislevie  w  końcu 

skończyły mu się pieniądze, uniwersytet nie zadowolony z wyników jego badań nie zgodził się na  

dalsze ich finansowanie. Vogel bezskutecznie szukał środków finansowych. Gdy siedział połamany 

w jednaj z karczem w Erengardzie dosiadł się do niego tajemniczy mężczyzna. Podał mu naszyjnik 

z kometą z dwoma ogonami i zaproponował układ, na który profesor natychmiast przystał. Dostał 

swoje pieniądze od inkwizycji w zamian dołączył to tajnej organizacji zakapturzonych braci. Gdy 

skończył badania w Kislevie dostał pismo z uniwersytetu, jego przełożeni żądali od niego by ruszył, 

wraz  z  grupą,  innych  uczonych  do  Lustrii  badać  tamtejsze  ruiny.  Niemal  równocześnie  dostał 

rozkaz z inkwizycji by sporządzić dokładny raport z badań i stanu kolonii. 

Profesor jest gruby, lecz trudy podróży sprawiły, że zrzucił kilka kilogramów, co odbiło się 

na tym, że jego ubrania są lekko za duże. Ma okrągłą twarz i niemal zawsze zarumienione policzki. 

Nosi długie blond włosy sięgające do ramion. Ma wąskie, często uśmiechnięte usta, szeroki, lekko 

zadarty nos i małe, niebieskie oczy. Liczy sobie czterdzieści siedem lat. 

Jest  oficjalnym przywódcą grupy uczonych.  Nikt  nie  wie o jego tajnej  misji  i  powiązaniach  z 

inkwizycją Sigmara.
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profesja: zakapturzony brat 

poprzednia profesja: żak, uczony

Cechy Główne
WW US    K Odp   Zr Int  SW Ogd
49 42 40 46 54 61 53 52

  
Cechy Drugorzędne   

A Żyw    S Wt   Sz Mag  PO PP
1 15 3 4 4 0 0 0

Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  nauka  (historia)  +  10,  nauka  (archeologia)  +10,  plotkowanie, 

przeszukiwanie,  rzemiosło  (kartografia),  sekretny  język  (gildii),  sekretne  znaki  (złodziei), 

spostrzegawczość,  wiedza  (Estalia)  wiedza  (Imperium),  wiedza  (Kislev),  znajomość  języka 

(estalijski), znajomość języka (kislevski), znajomość języka (staroświatowy)

Zdolności:  błyskotliwy,  bystry wzrok,  czuły słuch,  etykieta,   obieżyświat,odważny,  opanowany, 

poliglota

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: buzdygan

Wyposarzenie: trzy księgi, przybory do pisania, 12 zk

Eric Shonnberg

Eric  Shonnberg  jest  najmłodszym  z  uczonych  wysłanych  do  Lustrii.  Ma  tytuł  doktora 

historii średniej i religioznawstwa. Jego karierę naukową przerwała Burza Chaosu. Gdy był jeszcze 

żakiem zaciągnął się do wojska jako ochotnik. Uważał to za swój obowiązek. Spędził dwa lata 

walcząc z najeźdźcami na wybrzeżu Nordlandu. Został ciężko ranny tylko raz, w czasie obrony 

rybackiej wioski przed bandą Norsmenów. Szczęśliwie dla  Schonnberga rana została wyleczona i 

została po niej tylko blizna udzie. Po wojnie wrócił na uniwersytet by kontynuować naukę. Musiał 

skończyć  ostatni  rok  studiów.  Zdobył  rozgłos  pisząc  monumentalne  dzieło  o  historii  kultów w 

Imperium. Spędził nad nim ponad rok. Każdego dnia spędzał kilka godzin na pisaniu. Była to praca 

dzięki, której otrzymał tytuł doktora. 

Jeszcze  w  czasie  studiów  zaprzyjaźnił  się  z  profesorem  Vogelem,  który  został  jego 

protektorem i mentorem. 

11



Eric  to  młody  człowiek,  ma  równo  trzydzieści  lat.  Jego  otwarty  umysł  i  przyjazne 

nastawienie  sprawiają,  że  bardzo  łatwo  nawiązuje  nowe  znajomości.  Lubi  rozmawiać  i 

konfrontować swoje poglądy z innymi. Jest wesoły i skory do żartów. Jego  hobby jest hazard. 

Szczególnie upodobał sobie grę w kości, w której jest naprawdę dobry. Często grywa pod pokładem 

statku z marynarzami. Stawką są drobne miedziaki. Jest również abstynentem, co powoduje żarty ze 

strony załogi.  Schonnberg jest  też bardzo uzdolniony plastycznie.  Gdy tylko ka okazję i  trochę 

czasu szkicuje krajobrazu, które uzna za odpowiednie. Eric zawsze nosi przy sobie swój miecz, 

który kupił za pierwsze pieniądze otrzymane za książkę. 

Schonnberg  ma  krótkie,  bardzo  gęste  czarne  włosy  i  szare  oczy.  Jest  przystojnym 

mężczyzną, jednak brak mu śmiałości wobec kobiet.

    

profesja: uczony

poprzedni profesje: żak, ochotnik

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
45 39 38 41 42 58 51 49

Cechy Drugorzędne
A Żyw   S Wt  Sz Mag  PO PP
1 53 48 51 54 45 52 57

Umiejętności: czytanie i pisanie, hazard, leczenie, nauka (historia) +10, nauka (teologia), mocna 

głowa, opieka nad zwierzętami, plotkowanie, powożenie, przeszukiwanie, rzemiosło (kartografia) + 

10,  sztuka  przetrwania,  spostrzegawczość,  unik,  wiedza  (Bretonia),  wiedza  (Estalia),  wiedza 

(Imperium),  znajomość  języka  (bretoński),  znajomość  języka  (estalijski),  znajomość  języka 

(klasyczny),  znajomość języka (staroświatowy)

Zbroja: skórzana kurta

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 1, korpus 1, nogi 0

Uzbrojenie: miecz półtoraręczny, sztylet

Wyposażenie: księga, przybory do pisania, 16 zk

  

Postacią,  która  powinna  zaciekawić  BG  będzie,  wspomniany  wyżej,  akolita  Sigmara 

Maguns Kittel.  Powinni również zapoznać się z nim. Ta znajomość jest  kluczowa dla dalszego 
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rozwoju fabuły. Duchowny cierpi na nieznaną chorobą, która stopniowo odbiera jego siły życiowe. 

W momentach słabość Magnus mdleje. Właśnie w takiej sytuacji BG mogą poznać akolitę. Mogą 

zanieść go do jego koi. Po drodze będzie majaczył. Gracze usłyszą wtedy nieskładny ciąg słów, 

wśród których będzie przewijał się motyw piramidy i listu. Gdy Kittel ocknie się, jeśli zostanie o to 

zapytany, początkowo nic na ten temat nie powie. Dopiero, gdy BG zdobędą jego zaufanie, zacznie 

opowiadać im coraz więcej o interesujących ich rzeczach. Będzie to robił zdając sobie sprawę z 

tego,  że może nie  dotrwać końca podróży,  a  ktoś musi  dostarczyć  list.  Dobre stosunki  między 

bohaterami a Magnusem powinny rozwijać się z dnia na dzień. MG powinien zwracać ich uwagę na 

pogarszający się stan duchownego. Akolita będzie coraz częściej przeżywał napady krótkotrwałych 

omdleń. Będzie również stawał się słabszy. Nieznana choroba będzie powodować, że Kittel będzie 

chudł,  a  jego skóra  stanie  się  blada.  W ostatnim miesiącu  rejsu  będzie  tak  słaby,  że  ogromną 

trudnością  będzie dla niego wstanie z łóżka,  nie  mówiąc o chodzeniu,  które będzie niemal  nie 

osiągalne.  Mimo  okropnego  stanu,  zachował  trzeźwość  umysłu.  Jeśli  BG  zdołali  zdobyć  jego 

zaufanie,  przekaże  im  drewnianą  szkatułkę,  w  której  będzie  znajdował  się  list  do  kapitana 

Halerwordena. Gdy przesyłka znajdzie się w rękach bohaterów, niedługo potem Magnus Kittel uda 

się  na  spotkanie  z  Morrem.  Jeśli  BG  potrafią  czytać  i  jeśli  są  gotowi  złamać  tajemnicę 

korespondencji (list jest zapieczętowany, a na pieczęci widnieje znak kultu Sigmara), dowiedzą się, 

że najwyżsi kapłani, będący również doradcami imperatora, promują Halerwordena na gubernatora 

Isla la Maldita. Zmarły akolita prosił ich o przekazanie listu dowódcy wojsk Duero, ale to co z nim 

zrobią BG zależy tylko i wyłącznie od nich. Wszystko co zrobią w tej sytuacji będzie miało wpływ 

na rozwój ich dalszych przygód. Kittel umrze na tydzień przed dotarciem do Duero, jednak dwa 

tygodnie  wcześniej  będzie  mieć miejsce jedno z wymienionych wyżej  wydarzeń.  MG może je 

wybrać według własnego uznania, może tez w ogóle go nie wprowadzać, lecz odradzamy tą opcję.

Magnus Kittel to dwudziestodwuletni mężczyzna. Został wysłany z misją dostarczenia wiadomości 

do  kapitana  Halerwordena.  Jest  średniego  wzrostu  i  nieco  otyły.  Jak  wszyscy duchowni  kultu 

Sigmara jest łysy. Ma duże, zielone oczy.

Pochodzi z Salzenmund. Na rejs do Lustri wysłał go sam książę-elektor. Magnus nie ma 

pojećia jak ważny jest list, który ma dostarczyć. 

Dwa tygodnie  temu Magnus po raz  pierwszy poczuł,  że  podupada na  zdrowiu.  Napady 

nagłej  słabości  i  dziwne  drętwienie  kończyn  nasilały  się,  jednak  młody  człowiek  nie  mógł 

zrezygnować z powierzonej mu misji. Mimo narastającego osłabienia Magnus stawił się na okręcie, 

który ma zabrać go do Lustrii. Jego stan pogarsza się z każdym dniem, a trzymiesięczny rejs będzie 

dla niego męczarnią. Jednak nie zamierza się poddawać. W ostateczności zamierza poprosić kogoś 

innego o pomoc w dostarczeniu wiadomości. Będzie to ktoś godny zaufania...
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Magnus  wydaje  się  przyjacielski,  jednak  czasami  miewa  skłonności  do  przebywania  w 

samotności.  Razem  z  napadami  choroby  przychodzą  ataki  przygnębienia  i  zdołowania.  Kittel 

zamyka się wtedy w swojej kajucie, by spędzić tam cały dzień. Jednak najczęściej  kręci się po  

statku nawiązując nowe znajomości.

W  sposobie  ubierania  się  niczym  nie  wyróżnia  się  od  innych  duchownych  świątyni 

Młotodzierżcy. Nosi kapłańskie szaty z dobrze widocznymi symbolami swojego boga. Nie rozstaje 

się również ze swoim młotem bojowym, choć używanie go sprawia mu coraz większy problem. 

Magnus szuka kogoś z wiedzą medyczną, by pomógł mu zidentyfikować tajemniczą chorobę. 

Magnus Kittel    

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
31* 27* 28* 32* 30* 41 42 43

Cechy Drugorzędne
A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
1 10* 2 3 4 0 0 0

* cechy obniżone przez chorobę
Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  leczenie,  nauka  (historia),  nauka  (teologia),  plotkowanie, 
przekonywanie,  wiedza  (Imperium),  znajomość  języka  (klasyczny),  znajomość  języka 
(staroświatowy)
Zdolności: szybki refleks, charyzmatyczny, przemawianie
Zbroja: brak
Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0
Uzbrojenie: młot bojowy
Wyposażenie: szaty kapłańskie, symbol Sigmara, 5 zk, list do kapitana Halerwordena

Gromady ciemnych chmur zaczął się zbierać na horyzoncie. Zacznie wiać silny, zachodni 

wiatr. W ciągu kilku godzin, błękitne niebo zmieni się w szarą masę obłoków. Nagle zerwie się 

potężna ulewa, której będzie towarzyszył wiatr wiejący z niesamowita siłą. Rozpocznie się sztorm. 

Jedynym  źródłem  światła,  które  będzie  zdolne  rozświetlić  całą  scenerię,  będą  błyskawice. 

Marynarze na ,,Tragenie” stracą z oczu pozostałe dwa statki. Szkwał będzie trwał kilka godzin. 

Szczęśliwie wszystkie maszty i żagle wytrzymały sztorm. Okaże się, że galeon, na którym będą BG 

zostanie zupełnie sam, nigdzie nie będzie widać innych okrętów. Niebo przybierze dziwny, mleczy 

kolor, a wszelki wiatr ucichnie. Rozszalałe tak nie dawno może, będzie gładkie jak blat stołu. 

1. Coś z głębin
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Niezbadane głębin oceanu są domem dla wielu stworzeń, od dziwacznych ryb, po wielkie 

morskie  bestie.  Nikt  nie  może też  jednoznacznie  stwierdzić,  czy nawet  podwodny świat  został 

skażony przez Chaos. W tawernach całego Starego Świata można usłyszeć o atakach mieszkańców 

tej niedostępnej krainy, na statki i przebywających na nich marynarzy. Opowieści te budzą grozę we 

wszystkich ludziach morza, a wspomnienie choćby o mitycznym Krakenie, uznawane jest za zły 

omen. Obrazuje to strach przed nieznaną głębią. Czy graczy powinno ominąć spotkanie, z któraś z 

mitycznych istot? Odpowiedź jest prosta: nie. 

Woda wokół płynącego ,,Tragena” w pewnym momencie nabierze dziwnego blasku, jakby 

zatopiono w nim tysiące kryształów. Początkowo marynarze wezmą to za chwilową grę świateł. 

Jednak dziwne zjawisko będzie się utrzymywać. Równie niespodziewanie, statek otoczy delikatna, 

mlecznobiała mgła. Ludzie zaczął podejrzewać, że to coś podejrzanego, przecież nigdy mgła nie 

pojawia się tak szybko. Nagle do uszu wszystkich ludzi na pokładzie, dojdzie wspaniały, kobiecy 

śpiew. We wspaniałych głosach będzie coś na tyle  pociągającego, że wszyscy pasażerowie płci 

męskiej zbiorą się przy burcie, by móc lepiej słyszeć niebiański koncert. W tym momencie każdy 

mężczyzna powinien wykonać test SW z modyfikatorem -10. Oczywiście MG nie powinien rzucać 

kośćmi  kilkadziesiąt  razy.  Według własnego  uznania  powinien  zdecydować ilu  podróżnych nie 

zdołało odeprzeć zaklęcia. Gdy słuchacze zajmą miejsca, nastąpi finał opery. Z wody wynurzy się 

wiele syren, bo to właśnie one kusiły marynarzy. Okrążą ,,Tragena” po czy zaczął rzucać uroki na 

bezbronnych marynarzy.  Gdy znajdą ofiarę, będą wyskakiwać z wody by pochwycić ją ostrymi 

zębami i pazurami i wciągnąć w otchłań oceanu. Aby określić ich liczbę, MG powinien wykonać 

rzut pięcioma k10 i zsumować liczby. Zacznie się walka. Syreny będą wyskakiwać z wody starając 

się złapać jak najwięcej ofiar. Marynarze, dowodzeni przez pierwszego oficera, chwycą za kusze i 

muszkiety, by odpowiedzieć ogniem. Starcie będzie trwało długo i z pewnością kilku marynarzy 

posłuży za śniadanie dla morskich bestii (może nawet któryś z BG). MG powinien dopilnować, by 

mimo wszystko, walka zakończyła się zwycięsko dla załogi ,,Tragena”.

Przerażeni i zasmuceni stratą kilku towarzyszy, marynarze ruszą w dalszy rejs.

Syrena

Syreny to mityczne stworzenia znane każdemu, kto choć raz postawił stopę na pokładzie 

statku. Pochodzenie tych istot nie jest do końca jasne. Jeszcze nikt ze staroświatowych uczonych 

nie miał  okazji  zbadać choćby jednej  z  przedstawicielek tego gatunku. Syreny żyją w ciepłych 

wodach z dala od wybrzeży Imperium, Bretonii czy Estalii. Są to niesamowicie piękne kobiety, 

których  nogi  przekształcone  zostały  w  rybi  ogon.  Wielu  dopatruje  się  w  tym  ingerencji 
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wszechobecnego Chaosu, jednak nie udało się jeszcze ustalić co spowodowało tą dziwną zmianę. 

Syreny  żyją  w  dużych  grupach,  zwanych  ławicami.  Żywią  się  niemal  wyłącznie  mięsem,  ich 

ulubionym przysmakiem są nieostrożni marynarze. Kuszą ich pięknem swoich ciał i wspaniałymi 

pieśniami, by w odpowiednim momencie ukazać swoje prawdziwe oblicze. Jednak najczęściej jest 

już za późno. Atakując syrena ukazuje nienaturalnie długie i ostre zęby i pazury. Ujście śmierci jest 

niemal niemożliwe. Syreny niemal natychmiast po złapaniu ofiary wciągają ją w morską głębię 

skąd nie ma już ucieczki.

Cechy Główne

WW  US   K Odp   Zr  Int  SW Ogd
43 0 34 42 53 38 49 62

 
Cechy Drugorzędne   
   A Żyw    S  Wt   Sz Mag  PO  PP

1 13 3 4 7 0 0 0

Umiejętności: spostrzegawczość, pływanie +30, przekonywanie +10

Zdolności: łuki na dolnych partiach ciała (2), wyostrzone zmysły, widzenie w ciemności

Zasady specjalne:

urok – syrena może rzucić urok na każdego przedstawiciela płci męskiej. Mówiąc w czasie trwania 

uroku syrena zna jeden z języków, który zna bohater. Nieszczęśnik jest zahipnotyzowany pięknem 

istoty, którą napotkał, przez co traktowany jest jak bezbronny. Odparcie uroku wymaga testu SW.

Zbroja: brak

Punkty zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 2

Uzbrojenie: kły (S-3) i pazury (S-1) 

2. Bunt

Na pokładzie ,,Tragena” przebywa wielu drobnych kryminalistów. Wśród nich będzie jeden 

charyzmatyczny człowiek,  Ditrich Zuber. Przez cały rejs w jego głowie będzie rodzić się pomysł 

buntu.  Gdy  ,,Tragen”  zostanie  sam,  nastanie  odpowiedni  moment.  W  nocy  on  i  kilku  jego 

zwolenników  podburzą  resztę  więźniów.  Oczywiście  nie  wszyscy  pójdą  za  nim,  uważając  ten 

pomysł  za  z  góry skazany na  porażkę.  Otwarcie  zaatakują  żołnierzy i  załogę.  Kilkudziesięciu, 

uzbrojonych w zaimprowizowaną bron ludzi, ruszy na dobrze uzbrojonych żołnierzy i marynarzy. 

Na pokładzie wybuchnie zażarta walka. Którą stronę wybiorą BG, zależy tylko i wyłącznie od nich. 

Nie powinni  jednak wiedzieć,  że buntownicy przegrają.  Gdy zostanie  już niewielu walczących, 
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Zuber podejmie decyzję o kapitulacji. Czeka go straszy los. Pierwszy oficer Bastian Reich, każe 

powiesić go na najwyższe rei. Reszta otrzyma dwadzieścia batów z ręki bosmana. Ta kara nie jest 

wcale  bardziej  łaskawa.  Mało  kto  wytrzyma  taką  chłostę.  Jeśli  gracze  walczyli  po  stronie 

buntowników, otrzymując karę,  powinni wykonać jest  Odp z modyfikatorem – 20. Jeśli  się nie 

powiedzie, szlachetnego buntownika czeka śmierć przez wykrwawienie.    

Krwawe  wydarzenia  dobiegną  końca,  trupy  wylądują  morzu,  a  ,,Tragen”  będzie 

kontynuował swoją podróż. 

3. Żyjąca śmierć

Siedzący w bocianim gnieździe marynarz, którego zdaniem było wypatrywanie pozostałych 

statków konwoju, w pewnym momencie zawołał, że dostrzegł coś dziwnego. Po chwili wszyscy 

zobaczą dryfujący w oddali,  statek.  Gdy znajdą się bliżej, upewnią się,  że nie jest  to żaden ze 

statków płynących wraz z nimi do Duero. Ujrzą zwisające z rei resztki żagli i zniszczony kadłub. 

Pierwszy oficer rozkaże podpłynąć bliżej i wysłać łodzie na pływający wrak. Wyśle kilku żołnierzy 

i ochotników by zbadali znalezisko. Powinni znaleźć się wśród nich BG. Marynarze z ,,Tragena” 

udadzą się na pokład podejrzanego galeonu. Na miejscu okaże się, że statek jest pływającą ruiną. 

Nigdzie  nie  będzie  widać  szkieletów  złogi.  Wszystkich  ogarnie  strach,  jednak  bosman  każe 

dokładnie przeszukać okręt. Gracze ruszą w jednej z grup. Udadzą się, w raz oficerem z ,,Tragena”,  

na  rufę.  Zaczną  dokładnie  przeszukiwać  kajuty.  Znajdą  tam pięć  szkieletów.  Ich  ubrania  będą 

wskazywać, że to właśnie resztki załogi. Będą mieć przy sobie również przeżarte rdzą kordelasy i 

miecze. Co spotkało tych nieszczęśników? Jaki morski diabeł zabił tylu silnych mężczyzn? Być 

może odpowiedź znajdą w kajucie kapitana. Przy biurku, na krześle będzie siedział szkielet szypra. 

Jego puste oczodoły będą patrzeć prosto w twarze BG. Test spostrzegawczości z modyfikatorem 

-30,  pozwoli  dostrzec  ruch  czaszki.  Jednak  uwagę  poszukiwaczy  przykuje  coś  innego.  Przez 

resztkami, na biurku, leżeć będzie dziwny posążek. Rzeźba przedstawiająca ośmiornicę. Figurkę 

wykonano z dziwnego materiału, przypominającego złoto, lecz podejrzany będzie kolor kruszcu. 

Będzie blady, niemal mleczny, jednak zachowa blask. Bosman weźmie statuetkę do ręki. W tym 

momencie głowa szkieletu kapitana spojrzy prosto na niego, a kościana dłoń złapie za rękojeść 

miecza.  BG  czeka  dość  ciężka  walka.  Nieumarły  szyper  powinien  mieć  statystyki  zwykłego 

szkieletu  zmodyfikowane  o  wszystkie  rozwinięcia  siłacza  (podręcznik  główny).  Powinni  sobie 

poradzić odnosząc niewielkie obrażenia. Dalej czeka ich walka z ożywionymi trupami załogi, które 

łatwo nie wypuszczą śmiałków. 

Po pokonaniu przeciwników BG dostaną się na pokład. W łodziach będą czekać na nich 
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przerażeni  marynarze.  Trzech  z  nich  zginęło,  a  ich  ciała  leżą  w  łodziach.  Pokład  zaroi  się 

nieumarłych. Jedyną rozsądną decyzją będzie powrót na ,,Tragena”. 

Po powrocie i szybkiej relacji z wydarzeń na pokładzie, pierwszy oficer każe odpłynąć jak 

najdalej od statku. 

Czym tak naprawdę będzie tajemnicza figurka? Jaką moc będzie posiadać? Odpoiwedz na te 

pytania zostawiamy kreatywnemu MG. 

Do Duero

Nikt na pokładzie ,,Tragena” nie mógł się domyślić co tak naprawdę się stało. Statek, tuż po 

sztormie, wpadł w zawirowanie wiatrów magii, które sprawiło, że galeon zawisł w czasie. Po trzech 

dniach magia osłabła. Przez cały ten czas marynarze myśleli, że płyną do Duero. Rzeczywistość 

była jednak inna. Wszyscy na pokładzie stali się ofiarami iluzji. Prawda była taka stali w miejscu. 

Dopiero teraz mogli ruszyć dalej, by w końcu ujrzeć na horyzoncie Isla la Maldiata, cel swojej 

podróży. 
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 - Isla la Maldita -

Kolisty,  postrzępiony  zarys  wyspy  zdobi  mapy  z  okresu  Drugiej  Fali  odkryć.  Żeglarze 

zostawili  Wybrzeże Skorpionów za sobą, i ruszyli  wzdłuż Lustryjskiego brzegu, by dalej  badać 

ciągnący się po horyzont tajemniczy ląd. Okolice wielkiego półwyspu nazwano potem Wybrzeżem 

Tarantul.  Miejsce  to,  będące  w  oddaleniu  od  głównych  osad  kolonizatorskich  nie  cieszyło  się 

popularnością, aż do przybycia Estalijskich osadników. Nawet wtedy oddalona od stałego lądu o 

kilka mil wyspa pozostała opuszczona, stanowiąc niejako zasłonę przed hulającymi na Wielkim 

Oceanie  sztormami  dla  rozkwitającego  miasta.  Po  kilkudziesięciu  latach  od  tamtych  wydarzeń 

miasto  zostało  zniszczone  przez  atak  rozgniewanych  jaszczuroludzi.  Niektórzy  wydostali  się  z 

płonących  ruin,  i  skorzystali  z  jedynej  szansy  na  przeżycie,  jaką  oferowała  targana  prądami 

morskimi woda. Po trudnej walce uciekinierzy postawili stopę na wyspie, dziękując bogom za łaskę 

ocalenia.  Niestety,  złudna  nadzieja  zamieszkała  wtedy w ich  sercach,  gdyż  później  na  wyspie 

spotkały ich cierpienie, głód, śmierć. Zagubiony statek, zepchnięty przez sztorm w stronę wybrzeża 

schronił się w osłoniętej klifami zatoce. Doszło do spotkania marynarzy z uciekinierami. Mężczyźni 

byli  przerażeni  widokiem  wychudzonych,  ropiejących  ciał  kierujących  się  w  ich  kierunku, 

oświetlonych  blaskiem dalekich  błyskawic.  Tylko  kilka  osób  zostało  uratowanych.  Na  wyspie 

pozostawiono  wiele  trupów,  i  imię  wyspy.  „To  miejsce  jest  domem  przeklętych”  –  mówili 

marynarze.

Na  wyspie,  wśród  uciekinierów  został  poczęty  Carlos  Martinez.  Wrócił  on  do  miejsca 

narodzin w roku 2522 wypełniając wolę króla Ferdynanda Żeglarza. 

Strome  brzegi  skutecznie  odstraszały  żeglarzy.  Skaliste  wzniesienia  i  wysokie  klify 

bezustannie omywają fale. Pomiędzy kamieniami zwieszają się długie, zielone pnącza. Nad wyspą 

górują  liczne  wzniesienia  i  masywna góra,  we wnętrzu,  której  biją  źródła  tutejszej  rzeki.  Owa 

rozwidla  się  w  środkowej  części  wyspy  i  biegnie  przez  egzotyczny  las  w  kierunku  północno 

wschodnim  i  południowym.  Na  początku  południowego  biegu  znajduje  się  wodospad.  Woda 

opadając  z  wysokości  kilkunastu  metrów,  wyrzeźbiła  u  podnóża  nieckę,  która  ma  intensywną, 

turkusową barwę. Czasem promienie słońca przebijają się przez lejące się z góry strugi, i padają na 

wyrastające ze skał  kryształy.  Spektakl  turkusowego światła  rozlewa się  po pobliskich skałach, 

powalając obserwatorów swym dzikim, naturalnym pięknem. Dżungla skorzystała z warunków do 

rozwoju  i  porosła  głębię  wyspy,  wypełniając  całkowicie  przestrzeń  między  wzniesieniami. 

Zamieszkują ją mięsożerne, dwunogie jaszczury, kapibary i tapiry. Na zboczach góry uwiły gniazda 
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latające jaszczury o błoniastych skrzydłach. W wyjątkowo wilgotnych miejscach natknąć się można 

na jaskrawe żaby, przez piratów zwane „Navaretkami”. Ich skóra wydziela bardzo toksyczny śluz, z 

którym kontakt może się skończyć śmiercią. Zdarzały się też wypadki, gdy nieostrożni ludzie mylili 

smukłe  liany  z  wężami-olbrzymami.  Rośnie  tu  wiele  roślin.  Niektóre  są  jadalne,  ale  sporo 

zazdrośnie strzeże swych owoców przed obcymi.

Nie tylko dżungla zabija. Większość nie jest przyzwyczajona do gorącego klimatu. Życie w 

nim sprawia im wielką trudność, może nawet wypalić organizm.

Wyspa mierzy półtora kilometra z północy na południe i dwa ze wchodu na zachód. We 

wschodniej części znajduje się miasto, Duero. Jest usytuowane w zatoce, między dwoma cyplami.  

Wybudowane  zostało  dzięki  połączonym  siłom  Estalijczyków  i  ludzi  z  Imperium.  Większość 

budynków zaprojektował  inżynier  Gottlieb.  Miasto  otoczone  jest  wałem ziemnym,  chroniącym 

przed ewentualnym atakiem dzikich zwierząt, lub czegoś gorszego, co może wydostać się z głębi 

wyspy.  Pilnują  go  ochotnicy,  czasem  patrolujący  również  wnętrze  miasta.  W  pobliżu  wału 

wykarczowano drzewa, znajdując teren pod uprawy i hodowle zwierząt.  Z północno zachodniej 

bramy wychodzi droga, kończąca się u stóp góry. Przy tej bramie znajduje się również wielki dom 

gubernatora,  przylegający  do  wału.  Budynki  w  mieście  stłoczone  są  w  dwie  większe  grupy, 

oddzielone  główną  ulicą.  Znajduje  się  tu  kilka  magazynów  i  kaplice  poświęcone  Myrmidii  i 

Sigmarowi. Kapłanka Shalyi zadowala się małym ołtarzem przy jej domu. W porcie zawsze można 

spotkać jakiś  większy statek  – Carlosa Martineza  lub Richarda Halerwordena,  który większość 

czasu spędza ze stacjonującymi niedaleko ruin El Espinar wojskami. Spoglądając z nabrzeża na 

wznoszącą  się  ponad  klifem latarnię  morską,  odczuć  można  podziw wobec  jej  budowniczych. 

Drewniana konstrukcja skutecznie opiera się wiatrom.

W północnej części wyspy znajduje się niewielka przystań. W chwili obecnej cumuje tam 

„Negro de Flores”,  duma kapitana Jago de Olivareza.  Statek kilkukrotnie  pływał  po tutejszych 

wodach, czym wzbudził panikę wśród mieszkańców. Narodziło się kilka plotek mających wyjaśnić 

obecność tego statku.  Jedna traktuje o klątwie,  i  jej  ofierze,  jaką jest widmowy statek.  Kapitan 

piratów  przekupił  gubernatora  von  Gessnera  złotem  i  alkoholem.  Ten  pozwolił  jego  ludziom 

rozglądać  się  po  mieście  i  obiecał  nie  informować  Martineza  ani  Halerwordena  o  sekretnej 

przystani.  Jago  jest  świadomy,  że  jego  kryjówka  w  końcu  zostanie  odkryta,  dlatego  stara  się 

wykorzystać każdą chwilę, by wykonać swój plan.

Na wschód od przystani, przy ujściu rzeki,  znajduje się masowy grób uciekinierów z El 

Espinar. Nie rosną tam żadne rośliny. Martinez czasem odwiedza tamto miejsce, by wspomnieć 

ojca, który poświęcił się, by on mógł przeżyć. To dla niego bardzo osobista chwila, nie życzy sobie 

być niepokojonym. 
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W  głębi  wyspy  mieszka  dziwny  pustelnik.  Utrzymuje,  że  przybył  razem  z  wyprawą 

Martineza, ale nikt nie potrafi go rozpoznać. Przemieszcza się często pomiędzy jaskinią, szałasem i 

zbudowanym na pochylonych drzewach szałasem. Potrafi robić użytek z tropikalnych roślin. Często 

zwiedza wyspę, i zna wiele jej tajemnic. Ostatnio w jego ręce wpadł dziwny posążek.

Po wschodniej stronie góry, na najwyższej z półek skalnych znajduje się tajemnicze miejsce. 

Odgrodzone blokami  kamieni  od urwiska  przypomina punkt  obserwacyjny.  Każda osoba,  która 

pokusi się tam wspiąć o świcie, stanie przed widokiem budzącego się z podmorskich głębin słońca. 

Można  stamtąd  objąć  wzrokiem niemal  całą  wyspę.  Ściany  skały  są  ozdobione  niszczejącymi 

znakami. Nie wolno zapominać o mieszkających w pobliżu latających jaszczurach!
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Carlos Martinez, czyli ten, który dał wyspie życie.

Rodzice  Carlosa  nie  mieli  okazji  nacieszyć  się  nadchodzącym dzieckiem.  Brutalny atak 

jaszczuroludzi zmusił ich do ucieczki. Urodził się na wyspie, przy granicy klifu. Otrzymał imię po 

dziadku. Garstka ludzi miała problemy z przeżyciem w morderczych warunkach. Brak jedzenia, 

choroby i robactwo ciągle zabierały ze sobą ofiary z tego piekła. Mimo wszystkich trudności z 

radością patrzyli na malca, który napełniał ich serca nadzieją. Chronili jego i matkę ze wszystkich 

sił. Wszyscy podupadali na zdrowiu i każdy dzień wzmagał niepokój o przyszłość. Starsi ofiarowali 

się dla młodych, robili co mogli by przetrwać. Po dwóch miesiącach nadszedł ratunek. Te ciężkie 

chwile przeżyło tylko kilka osób. Reszta spoczęła w masowej mogile, przykryta grubą warstwą 

ziemi i opłakana przez ostatnich żyjących. Statek zabrał ich do Starego Świata, do Estalii.  Gdy 

przybili  do brzegu została  tylko ich dwójka – matka i  on.  Kapitan zaprowadził  ich do miasta. 

Małego w objęciach wychudzonej matki zobaczył don Miramontes. Obiecał wziąć go pod skrzydła, 

wychować na wzór marynarza. Mimo zapewnień nie pozwolił matce go odwiedzać. Ta umarła z 

żalu i wycieńczenia w nieludzkich warunkach na przedmieściach Magritty. 

Carlos był traktowany jak syn. W hacjendzie Miramontesa panowała ciągła żałoba po jego 

młodo zmarłej żonie. Nie chciał po raz kolejny zdobywać kobiety, nie mógł patrzeć na szczęście 

innych,  dlatego  wychowywał  go  sam.  Posłał  go  do  szkoły,  gdzie  Carlos  nauczył  się  podstaw 

nawigacji, geografii i  historii. Miramontes mówił o rodzinie Martinezów, twierdząc, że wszyscy 

stracili życie w odległej krainie. Gdy osiągnął wiek męski rozpoczął służbę na karaweli „Coral”. 

Morze weszło mu do krwi.  Rejsy w pobliżu Arabii  i  Tilei  były niebezpieczne,  ale dzięki  temu 

zmężniał i wykazał się zdolnościami przywódczymi. Charyzma wyniosła go na stopień bosmański 

już w wieku lat dziewiętnastu. Dwa lata później przeżył trudne chwile w wiosce pustoszonej przez 

piratów. Znienawidził ich wtedy za bezcelowe okrucieństwo, jakim się cechowali. Widok tamtej 

rzezi  staje  mu  przed  oczami  za  każdym  razem,  gdy  słyszy  słowo  „pirat”.  Odniósł  poważne 

obrażenia w bohaterskiej walce. Zwolniono go ze służby na życzenie. Był zmęczony i potrzebował 

okresu wyciszenia. Wrócił do Magritty. Udał się na wystawę zabytków przywiezionych z Lustrii. 

Natrafił  tam na listy i  mapy sporządzone przez jego dziadka,  i  natychmiast zażądał ich zwrotu 

prawowitemu dziedzicowi. Obyło się to bez większych problemów, jako że jego cudowne ocalenie 

stało się pewnego czasu sławne. Tego dnia w jego sercu zapłonął ogień.  Czuł się zobowiązany 

dokończyć  dzieło  pierwszych  osadników.  Chciał  przeżyć  prawdziwą  przygodą.  Zew  morza 
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pociągnął go na kolejny statek. Często wpatrywał się w horyzont,  marząc o wyprawie w tamto 

dzikie miejsce,  którego mieszkańcy tak okrutnie rozprawili  się z ludźmi. Nie czuł żalu do tych 

dziwnych jaszczuroludzi. Rozumiał, że to jego rasa popełniła błąd wkraczając na ich ziemię. Na 

jednej z map, które posiadał widniały rozmaite wyspy. Ten wybór wydawał się rozsądniejszy.

Zdobywał coraz większą sławę, został kapitanem. W każdym porcie, do którego zawinęli, 

mógł liczyć na strawę i gorącą towarzyszkę. Ale w dalszym ciągu nie mógł przestać myśleć o jego 

przodkach.  Udał  się  więc  z  prośbą  do  estalijskiego władcy,  by zyskać  środki  i  pozwolenie  na 

wyprawę. Opowiedział Ferdynandowi o bogactwach tamtejszych ziem, i korzyściach, jakie mogli 

by z tego wyciągnąć. Król nie mógł pozwolić sobie na uszczuplenie skarbca i postanowił poprosić o 

sfinansowanie przedsięwzięcia Imperatora Karla Franza. Martinez w tym czasie pracował dalej jako 

żeglarz i  czynił  pierwsze przygotowania.  Po długich miesiącach nadeszła odpowiedź.  Imperator 

zgodził  się wystawić flotę i  przyjąć estalijczyków w zamian za udział w korzyściach i  oddanie 

władzy w nowej kolonii w ręce urzędnika. Carlos otrzymał królewskie błogosławieństwo i pożegnał 

Miramontesa. Gdy imperialne okręty dotarły z portu Norden do Estalii zabrał przydzielonych mu 

ludzi na statek. Odpłynęli po niecałych dwóch latach od powiadomienia króla.

Trzymiesięczny rejs upłynął bardzo szybko. Korzystając z okazji starał się poznać ludzi, z 

którymi przyjdzie mu przeżyć następne lata. Martinez był niezwykle podekscytowany, i gdy dotarli 

do brzegów Lustrii rozpłakał się. Uzupełnili zapasy w osadach na Wybrzeżu Tarantuli i udali się 

dalej,  według  jego  zaleceń.  Szukali  wyspy,  nadającej  się  do  zamieszkania.  Wbrew  opiniom 

wszystkich Carlos wskazał wyspę otoczoną skalistymi brzegami, znajdującą się bardzo blisko ruin 

El Espinar. Natychmiast zabrali się do pracy. Inżynier Gottlieb wywiązał się ze swego zadania i 

osada  Duero została  zaplanowana z  wyprzedzeniem, uwzględniając  dostępne na  wyspie  środki. 

Martinez  jednak  był  smutny.  Gubernator  Otto  von  Gessner  stawał  przed  coraz  większymi 

problemami i  wyraźnie  sobie  nie  radził.  Mimo tego zgodził  się  tylko  na  wysłuchiwanie  porad 

Carlosa. Martinez wie, że mieszkańcy bardzo mu ufają i szanują go.

Carlos Martinez  

Carlos  Martinez  jest  dość  specyficznym  człowiekiem.  Spośród  innych  wyróżnia  go 

nieprzeciętna inteligencja. Jednak tym co tworzy  jego odmienność jest romantyzm. Carlos jest w 

pełni  oddany swojemu wielkiemu marzeniu i  utworzeniu prawdziwej  kolonii  na tych ziemiach. 

Zdarza mu się spędzać kilka godzin w samotności, jednak najczęściej widywany jest w ratuszu bądź 

na placach budowy, gdzie nadzoruje prace. Często tworzy nowe projekty i plany rozbudowy osady, 

jednak kapitan Halerworden blokuje wiele z nich. Carlosa cechuje również upór, z którym dąży do 
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wyznaczonego sobie celu tak długo, aż argumenty przeciw okażą się bardzo silne. Stara się również 

jak najdokładniej  poznać każdego nowego. Bywa podejrzliwy w stosunku do ludzi z wyższych 

warstw społecznych i  do bogaczy.  Zdaje sobie  sprawę,  że  władza  i  pieniądze  potrafią  zmienić 

przyjaciela we wroga w kilka sekund. Gdy uzna kogoś za przyjaciela, jest gotowy zrobić dla niego 

naprawdę dużo. 

Martinez ma trzydzieści  jeden lat,  jest  wysoki,  a życie  w podróży dało efekt  w postaci 

bardzo  dobrze  wyćwiczonych  mięśni.  Słońce  nie  pogardziło  również  jego  skórze  nadając  jej 

delikatny brązowy kolor. Carlos ma, sięgające połowy pleców, ciemnobrązowe włosy i duże piwne 

oczy. Jest obiektem westchnień nie jednej kobiety.

Martinez na co dzień nosi ciemnobrązowy płaszcz z rękawami spięty pasem, przy nim nosi 

miecz, niemal zawsze gotowy do użycia. Pod spód ubiera prosta koszulę, bez zbędnych ozdób. Nosi 

również zwykłe spodnie i wysokie, sięgające kolan buty.  Gdy opuszcza bezpieczne mury osady 

zakłada swoją zbroję. Nigdy nie rozstaje się z bronią. Idąc spać zawsze ma w pobliżu łóżka sztylet. 

Życie nauczyło go, że nigdzie nie jest w pełni bezpiecznie.

profesja: odkrywca
poprzednie profesje: żeglarz, nawigator

Cechy Główne
WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
51 48 42 45 48 53 49 48

  
Cechy Drugorzędne

A Żyw    S Wt   Sz Mag  PO PP
2 15 4 4 4 0 0 0

 
Umiejętności: czytanie i pisanie,dowodzenie, jeździectwo, mocna głowa, nauka (astronomia), 

nauka (historia),  nawigacja  +10,  plotkowanie,  pływanie,  rzemiosło  (kartografia),  sekretne  znaki 

(zwiadowców), spostrzegawczość +10, sztuka przetrwania, unik, wiedza (Estalia), wiedza (Tilea), 

wiedza (Nowy Świat), wspinaczka, wycena, znajomość języka (estalijski), 

znajomość języka (klasyczny),znajomość języka (staroświatowy), znajmość języka (tileański), 

żeglarstwo

Zdolności: obieżyświat, odporność na magię, silny 

cios, twardziel, wyczucie kierunku, poliglota

Zbroja: skórznia, stalowy hełm, napierśnik, stalowe rękawice, stalowe nagolenniki

Uzbrojenie: długi miecz, sztylet

Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 3, korpus 3, nogi 3
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Wyposażenie: złoty pierścień wart 60 zk, 40 zk

„Navaretki”

Po pewnym czasie nawet dżungla zdaje się tracić kolory. Piękne kwiaty, które wprawiały w 

oniemienie swoją świeżością i delikatnością stają się zwyczajne jak liście na drzewach. Niekiedy 

niknący  czar  objawia  w  dodatku  inne  cechy  jak  na  przykład  obrzydliwy  smród  zgnilizny 

wydzielany przez kielichy wielkich roślin. Bywa, że człowiek przestaje postrzegać tropikalny las 

jako manifestację piękna natury, a miast tego widzi w niej zagrożenie dla zdrowia lub życia, w 

postaci węży, ostrych kolców i gryzących owadów. Wilgoć i gorąco dręczą mieszkańców Starego 

Świata jak najgorsze plagi, i ich ciała nie pragną niczego innego jak tylko wrócić na bezpieczne 

wybrzeże i ukoić cierpiące zmysły rumem, najlepiej pirackim.

Wtedy pojawiają się „Navaretki”

Nie  tyle  pojawiają  się,  co  właściwie  ludzie  nagle  zdają  sobie  sprawę  z  ich  istnienia. 

Jaskrawe  żaby  zdają  się  zupełnie  nie  pasować  do  otoczenia.  Przyćmiewają  okolicę  żywymi 

barwami,  kusząc  człowiecze  zmysły  do  zbliżenia  się.  O  dziwo,  mimo  posiadania  wielu  cech 

sprawiających,  że  wydają  się  dobrym posiłkiem dla  mniejszych  drapieżników,  występują  dość 

licznie. Pechowcy, którzy zostaną omamieni przez te płazy zechcą je złapać i przyjrzeć się im z  

bliska. Nie kończą zbyt dobrze. Jest to kolejny dowód na to, że wiedza ratuje życie.

Wszyscy, którzy dostrzegą „Navaretkę” muszą wykonać prosty (+10) test SW. Możliwe, że 

niektórzy  dowiedzą  się  wcześniej  o  niebezpieczeństwie  ze  strony  żab.  Może  zasłyszą  coś  w 

tawernie  (2  poziomy skuteczności  w  teście  plotkowania),  lub  jakiś  obeznany  z  dżunglą  człek 

ostrzeże przed nimi podczas dłuższej rozmowy. Bardzo lubią o nich wspominać niektórzy piraci, 

przy okazji racząc opowieściami (każda różni się od siebie) o tym jak żaby dostały swą nazwę. W 

takim wypadku test staje się o wiele łatwiejszy (+30), lub w ogóle jego wykonanie jest zbędne 

(decyzja MG). Nieudany sprawia, że omamiona osoba próbuje złapać żabę.

Jeśli  dojdzie  do  kontaktu  żaby  ze  skórą  człowieka,  natychmiast  wydziela  ona  trującą 

wydzielinę.  Człowiek odrzuca  płaza,  który korzystając  z  okazji  czmycha między gęste  rośliny. 

Wydzielina podrażnia skórę zadając 2 obrażenia odejmowane bezpośrednio od żywotności. W ciągu 

następnej doby konieczne jest wykonanie co sześć godzin testu (-20) Odp. Nieudany sprawia, że 

osoba  traci  kolejne  2  punkty  żywotności  i  rana  spowodowana  dotknięciem  żaby  zaognia  się, 

utrudniając poruszanie poparzoną kończyną.

Jeśli  dojdzie  do  kontaktu  wydzieliny  z  oczami,  otwartymi  ranami  lub  co  gorsza  ktoś 
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spróbuje zjeść (!) żabę to po upływie 10 godzin musi wykonać test (-30) Odp, jeśli udany to co 

godzinę  trudność  wzrasta  o  jeden  poziom.  Nieudany  sprawia,  że  postać  umiera  w  wielkich 

męczarniach tocząc żółtawą pianę z ust.

Jaszczury mieszkańcy wyspy

Raptor

Cechy Główne 

WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
35 0 35 37 45 21 32 10

Cechy Drugorzędne

A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
1 9 3 3 7 0 0 0

Umiejętności: skradanie, spostrzegawczość, unik, ukrywanie się

Zdolności: broń naturalna, łuski (1), widzenie w cimności, wyostrzone zmysły

Zasady specjalne: 

Psychologia  stada  –  raptory  polują  w  licznych  stadach.  Przeciętne  stado  składa  się  z  1k10 

osobników.  Otaczają  one  zdobycz  i  starają  się  obebrać  jej  życie.  Każdy  z  drapiezników  ma 

przydzieloną funkcję. Gdy potencjalna ofiara będzie się bronić na tyle skutecznie, że zdoła zabić, 

któregoś  z  atakujących.  Wszystkie  raptory  muszą  wykonać  test  SW.  Jeśli  stracą  jednego 

towarzysza, jest to zwykły test, każdy następny ma modyfikator -10. Niepowodzenie oznacza, że 

atakujący uciekają.

Uzbrojenie: kły i pazury

Latający jaszczur
Cechy Główne

WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
31 0 30 28 46 19 28 18

Cechy Drugorzędne

A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
1 7 3 2 1(8) 0 0 0

Umiejętności: spostrzegawczość
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Zdolności: broń naturalna, latanie, widzenie w ciemności, wyostrzone zmysły

Uzbrojenie: kły i pazury

Pustelnik

Nikt nie wie skąd przybył, nikt nie zna jego imienia. Nawet on go sam nie pamięta, lub 

pamiętać nie chce. Zna wiele sekretów naturalnego leczenia i ciekawe miejsca na wyspie. Oprócz 

tego potrafi  wspaniale opowiadać o rozmaitych wydarzeniach.  Jeśli  BG będą dla niego mili,  to 

odwdzięczy się opowieścią, posiłkiem lub nawet pomocą w potrzebie. Jego wiedza w niektórych 

przypadkach jest nieoceniona. Rośliny porastające las nie stanowią dla niego zagadki, sam czasem 

nazywa  je  „milczącymi  przyjaciółmi”.  Jednak  nie  umie  znaleźć  sposobu  na  przeciwdziałanie 

„Navaretkom”. Czasem ludzie przychodzą do niego po rady. Ma w zwyczaju odwoływanie się do 

boskiej  natury  przy  rozwiązywaniu  codziennych  problemów.  Większość  czasu  spędza  w ciszy, 

ciesząc się pięknem natury i niczym niezakłóconym spokojem. Uważa, że umartwianie ciała może 

przynieść jasność umysłu, jeśli cierpienie jest zadaje się w odpowiedni sposób.

Aktualna profesja: pustelnik

Poprzednie profesje: bosman, żeglarz
Cechy Główne

WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
46 44 46 43 41 48 47 38

Cechy Drugorzędne

A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
2 16 4 4 4 0 4 0

Umiejętności: dowodzenie, hazard, mocna głowa +10, pływanie +10, unik +10, plotkowanie +10, 

wiedza  (Lustria,  Estalia  +10,  Imperium +10),  wioślarstwo  +10,  wspinaczka,  znajomość  języka 

(estalijski,  staroświatowy,  tileański,  bretoński),  rzemiosło (szkutnictwo),  zastraszanie,  żeglarstwo 

+10, ukrywanie się, sztuka przetrwania, spostrzegawczość, skradanie się

Zdolności: obieżyświat, silny cios, bijatyka, odporność na choroby, chodu!, twardziel, odporność na 

trucizny, wędrowiec, odwaga

Zbroja: brak
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Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: włócznia

Wyposażenie: łachmany
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 - Duero -

1. Historia osady

Historia Duero zaczyna się w momencie, gdy w okolicy wyspy Isla la Maldita pojawiła się  

połączona flota Imperium i Estalii. Kolonizatorzy niemal natychmiast zauważyli dogodne warunki 

naturalne  wyspy.  Znajdująca  się  blisko  stałego  lądu,  Isla  la  Maldita  stanowiła  znakomitą  bazę 

wypadową  dla  ekspedycji  na  kontynent.  Nauczeni  przykrym  doświadczeniem  swoich 

poprzedników, koloniści wiedzieli  jak ważne jest  odizolowanie wyspy od zagrożeń Lustrii.  Tak 

więc, w kajucie jednego z galeonów, zapadła wspólna decyzja wszystkich przywódców wyprawy, o 

założeniu osady. Uznano, że najlepszym miejscem będzie zatoka utworzona przez dwa klify. 

Następnego  dnia  po  przybyciu  kolonizatorzy  zeszli  na  ląd.  W tych  czasach  zatoka  była  pełna 

wysokich palm. Wszyscy zdawali sobie sprawę o ogromie czekającej ich pracy. Topory poszły w 

ruch, a drzewa, jedno po drugim spadały na ziemię. Równocześnie zaczęto budować przystań. 

Carlos  Martinez,  kapitan  Richard  Halerworden  i  mający  objąć  funkcję  gubernatora,  Otto  von 

Gessner,  słuchając  rad  inżyniera  Gottlieba  ustalili  kształt  przyszłej  osady.  Nie  obeszło  się 

oczywiście bez kłótni. Każdy z nich miał własną wizję jakiegoś szczegółu i chciał wprowadzić ja w 

życie.  W  podobnych  momentach  sytuację  ratował  Herman  Gottlieb,  który  sam  wydawał 

odpowiednie rozkazy budowniczym, nikt z ,,wielkiej trójki” nie miał mu tego za za złe. 

Minął miesiąc. Palmy niknęły z zatoki, ich miejsce zaczęły zajmować pierwsze budynki. Jeden ze 

statków  odpłynął  do  Imperium by sprowadzić  wsparcie.  Koloniści  zdążyli  już  poznać  dziwne 

zwierzęta  zamieszkujące wyspę.  Kilku nieostrożnych straciło  życie,  a  ich  towarzysze mówili  o 

stadach  dużych  jaszczurek  z  ogromnymi  pazurami  i  paszczami  uzbrojonymi  w  rzędy  ostrych 

zębów.  Plamy  okazały  się  dobrym  budulcem,  a  grunt,  na  którym  wznoszono  osadę  był 

wystarczająco stabilny. Narodził się wtedy pomysł by wznieść wał obronny. Jednak było to bardzo 

wymagające zadanie i brakowało też ludzi by podjąć się tego wyzwania. Zdecydowano, że lepiej 

poczekać na wsparcie, które przybędzie za niecały rok. Osada zaczynała się powiększać, udało się 

również obsiać pierwsze pole. 

Zwiady wysyłane w głąb wyspy donosiły o ogromnej ilości dzikich zwierząt. Opisywano ja 
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jako zupełnie nie znane gatunki.

Minęło  dziesięć  długich  miesięcy.  Kilkudziesięciu  z  osadników  nie  wytrzymało 

nietypowych warunków klimatycznych i ciężkiej pracy. Dzięki ostrożności Carlosa Martineza nikt 

nie zaraził się żadną tropikalną chorobą. Dokładnie badano i nadawano nazwy nowym roślinom i 

zwierzętom. Bogactwo naturalne wyspy zapewniło osadnikom wyżywienie. 

Pewnego  dnia,  ku  radości  wszystkich  kolonizatorów,  na  horyzoncie  pojawiły  się  wypełnione 

wiatrem żagle z  symbolami Imperium i  Estalii.  Wszyscy zebrali  się  na nabrzeżu by podziwiać 

wspaniałe  okręty.  Siedem  jednostek,  które  zbliżały  się  do  Isla  la  Maldita,  miało  na  swoich 

pokładach żony i dzieci osadników, wsparciem w postaci setki silnych, skorych do pracy mężczyzn 

i kilkudziesięciu zbrojnych, którzy mieli wesprzeć swoich towarzyszy na wyspie. Pod pokładam 

okrętów znajdowały się  zwierzęta  gospodarcze,  niezbędne narzędzia  i  nasiona  zbóż.  Ładownie 

galoenów handlowych były po brzegi wypełnione towarami. 

Gdy statki zakotwiczyły przy brzegu wyspy osadnicy spotkali się po raz pierwszy do ponad 

roku ze swoimi rodzinami. Był to najszczęśliwszy dzień w historii Duero. Jednak już następnego 

dnia wszystko wróciło do normy. Praca ruszyła na nowo ze zdwojoną siłą. Rozpoczęto budowę 

wałów obronnych i latarni morskiej. Kobiet zajęły się urządzaniem domów, a radosny śmiech dzieci 

rozbrzmiewał  na  ulicach  osady.  Ojcowie  pokazywali  swym  pociechą  piękno  rajskiej  wyspy  i 

ostrzegali o czyhających w dżungli niebezpieczeństwach. Po czterech miesiącach ukończono wały, 

obsadzono pola uprawne i po raz pierwszy rozpalono latarnię morską. 

2. Czasy obecne 

Obecne  w  Duero  mieszka  około  osiemset  osób.  Osadnicy  stanową  mieszankę  wielu 

narodowości. Najliczniejszą grupą są ludzie pochodzący z Imperium, jednak Estalijczycy prawie 

dorównują  im  liczebnością.  Bretończycy  i  Tileańczy  stanowią  mniej  więcej  taki  sam odsetek. 

Spacerując po ulicach miasta można usłyszeć prawdziwą gamę różnych języków. Ciężko jest sobie 

poradzić władając tylko jednym z języków. 

Domy w mieście są zbudowane z drewna palmowego. Przeważają budynki jednopiętrowe 

jednak w mieście jest też kilka dużych, dwupiętrowych domów. Na nabrzeżu zbudowano wielkie 

magazyny, w których przechowuje się zborze i inne niezbędne dal mieszkańców artykuły, znajdują 

się tam też towary przygotowane na handel. 

Miasto  ma  jedną  główną  ulicę  biegnącą  od  nabrzeża  na  rynek  i  trzy  mniejsze  prowadzące  w 
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podobnym kierunku. 

W Duero  znajdują  się  również  warsztaty drobnych  rzemieślników,  którzy oferują  swoje 

wyroby mieszkańcom. Są to przeważnie cieśle i stolarze, jednak jest też kilku twórców zajmujących 

się  innymi  rodzajami  rzemiosła.  Osada  posiada  również  swoja  własną  stocznie,  jednak  brak 

dobrego drewna zmusza szkutników do eksperymentowania z drewnem palmowym, lecz jad do tej 

pory nie udało się osiągnąć upragnionego efektu. 

Jeden z magazynów został przekształcony w siedzibę miejscowej faktorii handlowej, która 

odpowiada za przygotowanie towarów na przybycie kolejnej ekspedycji. 

Ważnym miejscem jest  też  garnizon,  w którym prócz  siedziby straży znajduje się  mała 

karczma. Jednak najpopularniejszym miejscem rozrywki jest tawerna ,, Biały Kruk”.

Największym budynkiem w mieście  jest  dom gubernatora von Gessnera.  Jest  to  jeden z 

niewielu kamiennych budynków. Właśnie przez tak dużą ilość drewnianych konstrukcji w Duero 

jest dużo studni rozmieszczonych w różnych, najbardziej kluczowych, punktach miasta.

Fortyfikacje miasta stanowi długi wał ziemny. Zaprojektował go inżynier Herman Gottlieb. Jest to 

wysoki  na  trzy  metry  nasyp  ziemny  zakończony  palisadą  wyposażony  jest  w  dwie  wieże,  na 

których ustawiono po cztery armaty wycelowane w morze.  W wale wykonano dwie drewniane 

bramy. Mają one po trzy metry szerokości. Zaprojektowano je tak by zmieścił się w nich jeden wóz. 

Poza obrębem wału znajdują się spore pola uprawne, gdzie hoduje się pszenicę i bardzo cenny 

tytoń. Nieco bardziej na boku znajdują się dwie zagrody, gdzie rolnicy doglądają wartościowych dla 

miasta świń i owiec. Prócz tego wypasa się krowy i woły. 

Na jednym z klifów zbudowano wysoka na siedem metrów latarnię morską. 

Obecnie, to jest w 2525 roku KI, Duero jest całkiem nieźle prosperującym miastem. Mieszkańcom, 

mimo licznych  sporów,  udało  się  stworzyć  naprawdę solidne  podstawy pod dalszą  kolonizację 

Lustrii. Jednak los kolonii leży w rękach wielkich władców Starego Świata.

Prawo Duero nie odbiega niemal w żadnym aspekcie od prawa miast Imperium, czy Estalii.  

Różni je tylko zasada, że przy dużych przedsięwzięciach budowlanych nie ma podziału na bidnych 

i bogatych, każdy pracuje tak samo. Zaostrzono także zasadę o lojalności, każdy przejaw spisku 

wywołuje poważne śledztwo, w które angażują się wszyscy z  ,,wielkiej  trójki”.  Karą za spisek 

przeciw jedności miasta jest śmierć, lub odesłanie do Starego Świata.    

Rzecz jasna nie brakuje w Duero, jak w każdym większym osiedlu ludzkim, ludzi, którzy 

mają nieco inne zapatrywanie na obecny stan rzeczy. W mieście istnieje zrzeszenie uważające, że 

droga  do  budowy silnego  imperium kolonialnego  nie  wiedzie  przez  podbój  zbrojny.  Ludzie  ci 
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twierdzą, że pierwszą rzeczą, którą powinni zrobić kolonizatorzy to zawiązanie bliskiej współpracy 

z tajemniczą rasą jaszczuroludzi. Na czele tych kilkudziesięciu spiskowców stoi Johan Osterstein. 

On i jego towarzysze zdają sobie sprawę jak ważne jest utrzymanie konspiracji. Ich poglądy bardzo 

łatwo mogą zostać uznane za herezję, a wtedy na całą grupę czeka stos. Ludzi ci  prowadzą na 

własną rękę akcję, która ma na celu nawiązanie kontaktu z jaszczurzą rasą. Wysyłają co jakiś czas 

dwu lub trzy osobowe grupy, które prowadzą poszukiwania na kontynencie. Ich celem stała się 

świątynia leżąca niedaleko ruin El Espinar. Jednak gdy pierwsza wyprawa nie wróciła do miasta, 

zaprzestali  poszukiwań  w  tamtych  stronach.  Johan  Osterstein  chętnie  przyjmie  do  swojej 

organizacji nowych członków. Jego ludzie spotykają się za jednym z portowych magazynów, gdzie 

oficjalnie  urządzają  turnieje  boksu  lub  zapasów.  Osterstein  chętnie  odkupi  również  artefakty 

lustryjskiej kultury. BG mogą spotkać go w ,,Białym Kruku”, i jeśli uzna ich za godnych uwagi,  

sam rozpocznie rozmowę. Będzie starał się lekko nawiązywać do swojej działalności, a to czy BG 

zwrócą na niego uwagę, leży tylko i wyłącznie w ich gestii.

Oficjalnie Osterstein jest plantatorem tytoniu. 

W Duero wykształciła się, całkiem naturalna dla miast, szajka złodziei i przemytników. Ci 

pierwsi zgrupowani są w organizację zwaną Łapką, na której czele stoi Rodrigo Mendez. Nie łatwo 

przeniknąć  w  ich  struktury,  jednak  gdy  komuś  się  to  uda  może  liczyć  na  niezawodne  źródło 

informacji i braterską pomoc. Z drugiej jednak strony, gdy ktoś postanowi rozpracować organizację 

i donieść o nich straży może liczyć na napój o dziwnym smaku, jadowite stworzenie pod pościelą  

łóżka, lub nóż między żebrami. Członkowie Łapki są uczciwymi złodziejami, jednak w obronie 

swoich  tajemnic  nie  cofną  się  przed  niczym.  Ostatnio,  wśród  złodziei,  mówi  się,  że  ich  szef 

Mendez,  wszedł  w  posiadanie  dziwnego  pierścienia,  który  jest  jednym  z  artefaktów  tutejszej 

cywilizacji jaszczuroludzi. Jeśli ktoś jest tak naiwny, by wierzyć w ludzie gadanie, zapewne bardzo 

łatwo uwierzy, że pierścień posiada właściwości magiczne i że wykonano go ze złota o dziwnym, 

białym odcieniu.

Obok  złodziei  istnieje  niewielka  grupa  przemytników,  która  również  może  być  dla 

przybyszów  doskonałym  źródłem  informacji  i  nie  do  końca  legalnych  towarów.  Przywódcą 

przemytników  jest  bretończyk,  Jean  Tranceval,  pracujący  jako  kupiec  w  faktorii  handlowej. 

Chodzą plotki o tym, że przemytnicy zbudowali  niewielką przystań w odległym krańcu wyspy. 

Faktem natomiast są kontakty przemytników z piratami z galeonu ,,Negro de Flores”.  

Staroświatowcy  przywlekli  ze  sobą  jeszcze  jedną  zarazę  –  szczury.  Po  miesiącach 

poświęconych  na  rozmnażanie  gryzonie  pojawiły  się  na  ulicach  Duero.  Pełno  ich  również  w 

domach, magazynach. Ich piski dobiegają z ciemnych kątów. Zarazki z ich szarych futer wywołują 
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nieprzyjemne  choroby  u  ludzi.  Obecność  szczurów  zagraża  również  plonom,  uzyskiwanym 

wielkimi  nakładami  pracy.  Z  tego  powodu  mieszkańcy  zdecydowali  by  sformować  specjalne 

oddziały, mające za zadanie oczyszczanie miasta z szarej plagi. 

Od będących w stanie silnego upojenia alkoholowego marynarzy można usłyszeć czasami o 

kulcie istoty zwanej Rybim Bogiem, który rzekomo rozwinął się w mieście już na początku jego 

powstania.

Nie wykryto żadnych oznak działalności Chaosu, jednak każda nowa ekspedycja niesie ze 

sobą zagorzenie sprowadzenia na wyspę wyznawców Mrocznych Potęg. Podobnie jak w El Espinar, 

również w Duero prędzej czy później wykształci się kult Chaosu.        
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3. Ważne lokacje w Duero
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1. Dom gubernatora 

Dom  gubernatora  von  Gessnera  jest  najbardziej  okazałym  budynkiem  w  mieście. 

Zbudowany  jest  z  szarego  kamienia,  ma  dwa  piętra  i  duże  okna.  Dwuskrzydłowe  drzwi, 

prowadzące  do  wnętrza,  są  zawsze  pilnowane  przez  dwóch strażników.  Między nimi,  a  bramą 

znajduje  się  wybrukowany  chodnik.  Dach  pokryty  jest  glinianymi  dachówkami.  Posiadłość 

otoczona jest żelaznym płotem wysokości dwóch metrów. Między nim, a domem znajduje się ogród 

pełen  kwiatów.  Znajdują  się  tu  znane  powszechnie  rośliny  jak  również  egzotyczne  okazy 

pochodzące z wyspy. Żona gubernatora, Anette von Gessner, jest powszechnie znana jako bardzo 

dobra ogrodniczka. Posiada ogromną wiedzę o roślinach. 

Wnętrze domu jest wykonane skromnie, ale z klasą. Na parterze znajduje się przestronny 

hol, duży pokój gościnny i kuchnia. Piętro to prywatne apartamenty Otta von Gessnera i jego żony. 

Państwo utrzymują czterech służących. 

W  domu  znajduje  się  też  niewielki  składzik  gdzie  gubernator  trzyma  wiele  rzadkich 

rodzajów alkoholu.

Otto von Gessner

,, Prościej wykładać wolę Imperatora ostrzem miecza, niźli tracić czas na czcze gadanie. Próba powiadasz? 
Pewne jest, że zawiedziony będzie. Dolej, nie żałuj. W końcu jego... zdrowie pijem”

Otto von Gessner to imperialny szlachcic pochodzący z Ostlandu. Od wczesnej młodości

interesował się wojaczką, jego oczy błyszczały za każdym razem, gdy widział zbrojne oddziały. 

Nikt więc nie był zdziwiony, gdy w dniu, w którym Otto skończył szesnaście lat, został giermkiem 

przyjaciela swego ojca. Przez długie pięć lat podróżował po Imperium nie odstępując swego pana. 

Pewnego dnie, w czasie przeprawy przez las Drakwald, zostali zaatakowani przez zwierzoludzi. 

Obaj zginęli by gdyby nie odważny czyn von Gessnera. Młodzieniec stanął do walki z największym 

z  przeciwników.  Wystarczyła  kilkusekundowa wymiana  ciosów i  przeciwnik  padł  na  ziemię  z 

rozciętą czaszką. Czynem tym zasłużył sobie na ostrogi i pas. Został pasowany na rycerza przez 

samego księcia-elektora Nordlandu, który dostrzegł w młodym człowieku potencjał. Młodzieniec 

stał się dumą calej swojej rodziny. Przez piętnaście lat Otto służył w chorągwi Nordlandu wiele 

razy potwierdzając  swoją odwagę i nieprzeciętny kunszt. Rosło również jego znaczenie na dworze 

Nordlandu.  Chodziły  plotki,  że  książę  zamierza  mianować  von  Gessnera  chorążym  chorągwi 

Nordlandu. Zawiązała się intryga, której ofiarą padł Otto. Zazdrości dworzanie uknuli plan, według 

36



którego von Gessner ma zniknąć z dworu. Tak też się stało. Otto został dowódcą ekspedycji, której 

celem było tajemnicze wybrzeże odległej Lustrii. Wypełnił rozkaz chcą pozostać wiernym księciu i 

ojczyźnie. Wbrew swojej woli wypłyną na morze, by po uciążliwym rejsie zostać gubernatorem 

nowo zdobytych ziem. Jednak nie sprawdził  się na tym stanowisku. Mimo swojego uporu  nie 

zdołał spełnić pokładanych w nim oczekiwań. Von Gessner przegrał walkę z biurokracją. Szybko 

zaczął tracić  władzę na rzecz kapitana Halerwordena.  Otto zaczął  nadmiernie  pić,  popadając w 

alkoholizm. 

Von  Gessner  to  postawy  mężczyzna.  Jest   średniego  wzrostu,  ale  nadrabia  to  posturą 

niedźwiedzia. Ma krótko przystrzyżone, blond włosy. Jego okrągłą twarz szpeci blizna na czole, 

pamiątka po czynie, który otworzył mu drogę do zniszczonej kariery. Na prawej stronie szyi ma 

ślad po oparzeniu, którego doznał jeszcze w dzieciństwie. Ma szare oczy, wąskie usta i szeroki nos. 

Otto  von Gessner,  ubiera  się  w bogate  stroje,  jednak nie  są  to  wyszukane  ubrania,  cechuje  je 

połączenie praktyczności i dobrego gustu. 

Osobą, dzięki której Otto von Gessner nie zrezygnował jeszcze z walki o władzę jest jego 

żona  Anette,  która  stara  podtrzymywać  męża  na  duchu  i  zmuszać  do  działania.  Powód  tego 

zachowania jest  dwuznaczny, niektórzy twierdzą,  że robi to tylko dlatego, by utrzymać pozycję 

najbardziej wpływowej kobiety w osadzie, jednak chodzą też głosy, że robi to z miłości do męża, 

którego bez wątpienia kocha. Para nie doczekała się dziecka.    

Gubernator von Gessner utrzymuje konktakty z piratami z ,,Negro de Flores”.

profesja: urzędnik

poprzednie profesje: szlachcic, giermek, rycerz

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
49 36 43 48 46 57 43 47

Cechy Drugorzędne
A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
2 14 4 4 4 0 0 0

 
Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  dowodzenie,  gadanina,  hazard,  jeździectwo,  kuglarstwo 

(muzykalność), nauka (genealogia/heraldyka), nauka (strategia/taktyka), nauka (prawo), opieka nad 

zwierzętami,  plotkowanie,  przekonywanie,  spostrzegawczość,  tresura,  unik,  wiedza  (Imperium) 

+10, znajomość języka (staroświatowy) +10, znajomość języka (estalijski)

Zdolności:  błyskotliwość,  broń  specjalna  (  szermiercza),  broń  specjalna  (kawaleryjska),  broń 
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specjalna (dwuręczna), etykieta, intrygant, krasomówstwo, przemawianie, silny cios

Zbroja: napierśnik

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 2, nogi 0

Uzbrojenie: rapier, sztylet

Wyposażenie: ubranie dobrej jakości, odezwy polityczne, 20 zk, przybory do pisania

Anette von Gessner – pani gubernatorowa

Anette  von  Gessner  jest  żoną  gubernatora  wyspy.  Wzięli  ślub  bardzo  późno,  dopiero 

dziesięć  lat  temu.  Ze  względów  biologicznych  nie  mogą  mieć  dzieci,  choć  Anette  chce 

wyperswadować na mężu adopcję, jednak ten ma inne problemy na głowe. Gdyby nie Anette, Otto 

zwątpiłby w dalszy sens  walki  o  utrzymanie  władzy.  Właśnie  ona  podtrzymuje  go na  duchu i 

pociesza w najtrudniejszych chwilach, chociaż zaczyna powoli przegrywać z alkoholem. Kobieta 

kocha swojego męża i robi wszystko by mu pomóc. Staje się przez to obiektem niechęci wielu 

mieszkańców osady, lecz nie zwraca na to uwagi. 

Wiek i ciągłe życie w stresie sprawiły,  że Anette straciła wiele ze swojej urody. Długie,  

brązowe włosy posiwiały,  a  piękną  kiedyś  twarz  poznaczyły  zmarszczki,  które,  niczym blizny, 

obrazują to jak ciężkie stało się jej  życie od czasu przybycia na wyspę. Jedynym świadectwem 

dawnej urody są duże, świecące jak szmaragd, oczy. Wrodzona inteligencja i charyzma aż biją z jej 

spojrzenia.  Anette  nie  jest  wysoka,  lecz  mimo  wieku,  zachowała  dumny  krok  godny  córki 

szlacheckiego rodu. 

Anette  von  Gessner  była  dwórką  w  Salzenmund,  stolicy  Nordlandu.  Gdzie  na  wielu 

przyjęciach zabawiała gości śpiewem. W czasie jednego z nich poznała sławnego na dworze Otta 

von Gessnera. Zakochali się w sobie niedługo potem, a po roku wzięli ślub. Prócz tego pani von 

Gessner od czasu do czasu pisze wiersze. Lecz nie ujawnia ich nikomu, nawet mężowi. Interesuje 

się też wieloma dziedzinami sztuki, od malarstwa, po śpiew. Potrafi docenić prawdziwe piękno, 

dostrzega to czego większość ludzi w Starym Świecie nie jest w stanie zobaczy patrząc na obraz, 

lub słuchają pieśni. 

Jej ulubionym miejscem jest niewielki ogród, gdzie spędza dużo czasu. 

profesja: dwórka

poprzednia profesja: szlachcianka
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Cechy Główne
WW US   K Odp  Zr Int  SW Ogd
24 26 27 32 36 51 45 52

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt  Sz Mag  PO PP
1 10 2 3 4 0 0 0

Umiejętności: czytanie i pisanie, gadanina, jeździectwo, kuglarstwo (muzykalność), nauka (sztuka), 

plotkowanie +10, przekonywanie,  spostrzegawczość,   wiedza (Imperium), widza (Nowy Świat), 

znajomość języka (estalijski), znajomość języka (staroświatowy) + 10

Zdolności: błyskotliwość, etykieta, intrygant, przemawianie

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: brak

Wyposażenie: biżuteria warta łącznie 80 zk, przybory do pisanie, pięć strojów szlacheckich dobrej 

jakości 

2. Dom kapitana Halerdwordena

Richard Halerworden jest  znany z zamiłowania do luksusu.  Jego dom niewiele  ustępuje 

rezydencji  gubernatora.  Wykonany jest  tego  samego  budulca  co  dom von  Gessnera,  jednak  w 

przeciwieństwie do niego ma tylko jedno piętro.  Duże, zdobione drzwi prowadzą do gustownie 

urządzonego wnętrza. Znajduje się tu hol, w którym znajduje się kilka znalezionych na wyspie 

rzeźb. Pokój gościnny to największe pomieszczenie w całym domu. Znajdują się tu najlepsze okazy 

mebli wytworzonych na wyspie. Halerworden ma własny pokój, który służy mu za sypialnie. Dla 

służby przeznaczono dwa inne  pokoje.  Dom wyposażony jest  też  w kuchnię.  Pod nieobecność 

kapitana domem zarządza lokaj Bernard Johanson. 

Richard  Halerworden

Richard  Halerworden  to  najlepszy  przykład  karierowicza.  Jego  ojciec  był  znanym 

altdorfskim bankierem. Młody Richard,  od dziecka rozpieszczany,  miał  duży problem ze swoja 

przyszłością,  nie miał pomysłu na życie,  nie nadawał się na bankiera.  Ojciec postanowił wziąć 

sprawę  w  swoje  ręce.  Pewien  pułkownik,  dowódca   elitarnego  oddziału  piechoty  zwanego 

Altdorfskimi  Miecznikiami,  miał  dług,  którego  nie  był  w  stanie  spłacić.  Pan  Halerworden 
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postanowił anulować ten dług w zamian za przyjęcie jego syna do tego oddziału. Tak też się stało.  

Dwudziestojednoletni Richard zaciągnął się do wojska z pominięciem wszystkich procedur. Dwa 

lata  płynęły mu w spokoju.  Jednak czul  pewien niedosyt.  Szczęśliwie dla  niego zmarł  jeden z 

sierżantów w jego oddziale. Przez wstawiennictwo ojca został mianowany sierżantem. Teraz mógł 

pokazać swoją wyższość. Dowodził nadzwyczaj surowo, jednak ciężkie szkolenie wychodziło na 

dobre jego żołnierzom.  Trwało to trzy lata. Ojciec, widząc postępy syna, zainwestował półtora 

tysiąca złotych koron w patent oficerski. Richard został najmłodszym w historii swojego oddziału 

oficerem.  Młody porucznik  stał  się  prawdziwą  gwiazdą  altdorfskich  salonów.  Po trzech  latach 

dostał  rangę kapitana.  Jego droga do dalszej  kariery wydawała się  być  prosta  i  usłana różami. 

Jednak   wybuchła  wielka  wojna  z  Chaosem.  Altdorfscy  Miecznicy  zostali  wysłani  na  front. 

Sędziwy już  pan Halerworden.  Załatwił  dla  syna  przeniesienie  do  wojsk  odpowiedzialnych  za 

zaopatrzenie przebywających z dala od linii frontu. Archaon został pokonany, Imperium zaczynało 

odbudowę, jednak dla Richarda nastąpiła katastrofa. Prosta droga jego kariery zaczęła się wić, a 

wypełniające  ją  róże  zgniły.  Zmarł  stary Halerworden.  Richard  nie  ugiął  się  pod tym ciosem. 

Dopiero wieść o spadku sprawiła, że jego życie zawaliło się. Cały majątek ojca przejęła siostra 

Richarda i jej mąż. Wtedy usłyszał o szykowanej ekspedycji do Lustii. Natychmiast zgłosił się do 

księcia-elektora Nordlandu. Rozpoczęła się wyprawa, która miała odmienić jego życie.

Na  miejscu  okazało  się,  że  Richard  wpakował  się  w  jeszcze  większe  bagno.  Dzięki  swojej 

przebiegłości szybko zyskał ważną pozycję w nowej kolonii. Jego znaczenie rosło z tygodnia na 

tydzień,  razem z kolejnymi porażkami gubernatora von Gessnera.  Aktualnie to właśnie Richard 

Halerworden sprawuje praktyczną władzę, a gubernator jest tylko figurantem. Kapitan musi zrobić 

tylko jeden krok, by pełnia władzy trafiła w jego ręce, jednak na jego drodze stoi nieprzewidywalny 

Carlos Martinez...

Halerworden jest mężczyzną średniego wzrostu i budowy. Ma duże, błyszczące, niebieskie 

oczy. Jego długie blond włosy opadają swobodnie na ramiona. Ma lekko bladą cerę i duży, orli nos. 

Bardzo często, dla okazania swojej wyższości, chodzi w pełnym rynsztunku. 

Dopiero tu,  w odległej  Lustrii,  kapitan Halerworden przeszedł  prawdziwy test  jako dowódca,  i 

mimo  wszystkich  przeciwności,  zdaje  się  zdawać  go  całkiem  nieźle.  Żołnierze  pochodzący  z 

Imperium są mu oddani, problem stanowią ludzie z innych krajów, jednak jak na razie nie buntują  

się otwarcie, stosując się do rozkazów kapitana.

Richard  Halerworden  nawet  będąc  tak  daleko  od  rodzinnego  Altdorfu,  nie  wyzbył  się 

przyzwyczajenia do wygody. Mieszka w najładniejszym domu w całej osadzie. Potrafi być  bardzo 

arogancki, jednak traktuje swoich żołnierzy w miarę dobrze. W kontaktach towarzyskich nie stroni 

od rozmów i zabaw, jednak dobrze wie, że jego najważniejszym zdaniem jest obrona osady. Jest 
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bardzo ambitny, chce również nieustannie powiększać swoje wpływy, jednak obawia się Carlosa 

Martineza, którego popierają wszyscy estalijczycy i reszta obcokrajowców. 

Aktualnie  kapitan  przebywa  na  stałym  lądzie,  gdzie  zakłada  nowy  obóz.  Najważniejszym 

zmartwieniem  kapitana  są  tajemnicze  zniknięcia  żołnierzy.  Mimo  to  nie  podejmuje  żadnych 

działań, licząc na szybkie wyjaśnienie sprawy.   

profesja: oficer

poprzednie profesje: żołnierz, sierżant 

Cechy Główne
WW US   K Odp Zr Int  SW Ogd
62 48 47 52 49 46 48 51

Cechy Drugorzędne 
A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
2 16 4 5 4 0 0 0

Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  dowodzenie  +10,  hazard,  nauka(strategia/taktyka),  opieka  nad 

zwierzętami,  jeździectwo,  plotkowanie,  sekretny  język  (bitewny),  spostrzegawczość  +10,  unik, 

wiedza  (Imperium),  wiedza  (Nowy  Świat),  znajomość  języka  (estalijski),  znajomość  języka 

(staroświatowy), zastraszanie

Zdolności: bijatyka, błyskawiczne przeładownie, broń specjalna (palna), czuły słuch, obieżyświat, 

ogłuszanie, silny cios, strzał precyzyjny, strzał mierzony, szybkie wyciągnięcie

Zbroja: zbroja kolcza, napierśnik

Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 3, korpus 5, nogi 3

Uzbrojenie: miecz póltoraręczny, pistolet, sztylet, 10 kul

i zapas prochu 

Wyposażenie: 20 zk

3. Dom Carlosa Martineza   

Dom należący do Carlosa Martineza z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jest 

to typowy dla  Duero,  parterowy budynek zbudowany z drewna palmowego.  Ma proste  drzwi i 

nieduże okna. 

W środku znajduje się tylko jedna izba, która pełni funkcję sypialni i pracowni. Martinez nie 

należy do ludzi lubiących porządek, dlatego niemal zawsze panuje tu bałagan. Stół zawalony jest 
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pergaminami i narzędziami kreślarskimi. Na łóżku często leżą ubrania. Dom wyposażony jest w 

sporą szafę i kilka skrzyń, w których Carlos trzyma swoje rzeczy osobiste. Na ścianie, tuż nad 

łóżkiem wisi duża mapa Isla le Maldita.  

4. Tawerna ,,Biały Kruk” 

,,Biały  Kruk:  to  centrum  życia  towarzyskiego  Duero.  Jest  to  sporych  rozmiarów, 

dwukondygnacyjny budynek. Parter zajmuje wielka sala i znajdujący się na zapleczu magazyn. W 

sali  jednorazowo  może  przebywać  maksymalnie  sto  pięćdziesiąt  osób.  Na  piętrze  znajdują  się 

pokoje należące do Conrado Alanisa, właściciela tawerny, i jego rodziny. Jest tu również dwanaście 

pokoi trzyosobowych przeznaczonych dla gości, jednak obecnie mało kto w nich mieszka.

W tawernie spotykają się wszyscy, którym zależy na życiu towarzyskim. Alanis prowadzi tu małe 

kasyno,ma  również  prywatny  turniej  w  siłowaniu  się  na  ręce,  który  przeważnie  wygrywa. 

Właściciel pozwala również na organizowanie konkursów picia. 

W karczmie jako ochroniarze pracują trzej miejscy chłopcy, których przełożonym jest syn 

Alanisa. Do poważnych burd dochodzi jednak rzadko. 

W ,,Białym Kruku” serwuje się również miejscowy alkohol zwany ,,Wyspiarką”.  Jest  to 

wódka wytwarzana ze specyficznej rośliny o nazwie  Jutrzenka.  Jest  to mocny trunek, o lekko 

słodkawym smaku. Wypicie 100 ml tego specjału wymaga testu mocnej głowy, każdy kolejny test 

ma zwiększony poziom trudności o jeden poziom. 

Tawerna  słynie  również  z  doskonałego  jedzenia  przyrządzanego  przez  panią  Alanis. 

Conrado  posiada  też  łódź,  którą  z  chęcią  wynajmie  za  odpowiednią  opłatą.  Ma tez  dostęp  do 

ciekawych, niekoniecznie legalnych produktów. Sprzedaje dobrze znany w mieście środek o nazwie 

Gryzol.  Są  to  odpowiednio  zasuszone  liście  pewnego  zioła,  którego  uprawa  jest  w  Duero 

nielegalna. Ziele to, odpowiednio wypalone, początkowo zaczyna bardzo szczypać w gardle (stąd 

nazwa), po czym daje efekt rozluźnienia, który utrzymuje się mniej więcej przez godzinę. Jedna 

porcja Gryzola kosztuje 10 zk.

Conrado Alanis

Conrado Alanis przybył na wyspę podczas pierwszej wyprawy. Był wtedy żeglarzem, miał 

wtedy  czterdzieści  cztery  lata.  Gdy  osada  zaczęła  się  rozbudować  wpadł  na  pomysł  budowy 

karczmy, wyprosił von Gessnera i Martineza o zgodę. Budynek zaprojektował inżynier Gottlieb. W 

zamian za to Alanis odprowadza 20 procent swoich dochodów do skarbu miasta. Conrado spełnił 

swoje marzenia o ustatkowaniu się. W czasie drugiej wyprawy dołączyła do niego jego rodzina: 
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żona Berta, siedemnastoletnia obecnie córka Clara i dwudziestoletni syn Andrea. 

Conrado to towarzyski człowiek z głową do interesów. Swą karczmę ,,Biały kruk” prowadzi 

bardzo dobrze zapewniając zysk sobie i rodzinie. Alanis jest inwalidą, piętnaście lat temu stracił 

nogę w walce z piratami. Jest dość wysoki i ma imponującą muskulaturę. W swojej karczmie raz w 

miesiącu urządza turniej siłowania na ręce. Posiada też łódź, którą w razie potrzeby może wynająć. 

Jego żona, Berta, gotuje słynną w całym mieście zupę z ryb. Pilnie strzeże jej przepisu, wiedząc, że 

dzięki niemu może dołożyć się do dochodu. Inne gospodynie zazdroszczą jej słynnej potrawy i z 

chęcią zdobyłyby przepis. Prócz tego Berta wraz z córką dbają o resztę jedzenia i o obsługę gości,  

natomiast  Andrea  pilnuje  porządku,  choć  jego  marzeniem  jest  zostać  żołnierzem,  ale  ojciec, 

doświadczony  w  walce,  nie  wraża  na  to  zgody.  Młody  Alanis  ma  romans  z  córką  jednego  z 

rolników zajmujących się uprawą tytoniu.    

profesja: karczmarz

poprzednie profesie: żeglarz, mieszczanin

Cechy Główne
WW US    K Odp Zr Int  SW Ogd
42 37 42 39 45 42 39 47

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt  Sz Mag  PO PP
2 14 4 3 4 0 0 0

Umiejętności: czytanie i pisanie,gadanina, mocna głowa +10, plotkowanie, pływanie, powożenie, 

rzemiosło  (gotowanie),  przeszukiwaniem spostrzegawczość,  targowanie,  unik,  wiedza  (Estalia), 

wiedza (Imperium), wioślarstwo, wspinaczka,  wycena,  znajomość języka (bretoński), znajomość 

języka (estalijski), znajomość języka (staroświatowy), żeglarstwo

Zdolności: bijatyka, błyskotliwość, obieżyświat, ogłuszanie, silny cios, żyłka handlowa 

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie pałka, kastet, ukryty pod ladą kordelas

Wyposażenie: 100 zk w towarach,  10 zk w sakiewce, 70 zk w skrytce w pokoju, klucze, przybory 

do pisania, łódź wiosłowa

5. Dom i warsztat Hermana Gottlieba
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Herman  Gottlieb  mieszka  w  niedużym  domu  z  przybudówką,  w  której  ma  w  pełni 

wyposażoną kuźnię. Jego miejsce zamieszkania wyróżnia się spośród reszty budynków ciemnym 

dymem,  który  niemal  przez  cały  dzień  bucha  z  komina.  Herman  zatrudnia  w  kuźni  młodego 

chłopca, którego zamierza wykształcić na kowala, młody ma na imię Eduardo, jest synem jednego z 

marynarzy. Młodzieniec zajmuje się drobnymi naprawami sprzętu, podczas gdy Herman pracuje 

nad projektami lub dogląda swojego czeladnika przy pracy. Chłopiec potrafi zająć się konserwacją 

broni i naprawą pancerzy, jednak sztukę ich wyrabiania ma dopiero poznać. 

Dom Gottlieba składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym znajduje się mała sypialnia. 

Drugie to całkiem przestronna pracownia. Centralną jej część zajmuje wielki, dębowy stół. Herman 

jest  bardzo  pedantyczny.  Wszystko  ma  tu  swoje  wyznaczone  miejsce.  Narzędzia  są  starannie 

poukładane, a zwoje pergaminu pogrupowane co do wielkości i grubości. W pomieszczeniu jest 

również szafa i kilka dużych skrzyń. 

Dom leży nieco na uboczu Duero, tuż pod wałem obronnym. 

Herman Gottlieb – inżynier

Herman ma trzydzieści pięć lat.  Ma długie, czarne włosy i szare oczy. Jest przeciętnego 

wzrostu. Niemal zawsze nosi ochronny skórzany fartuch, robocze spodnie i wygodne buty. 

Jest bardzo energicznym człowiekiem, nie potrafi nic nie robić, nawet odpoczywając rysuje plany 

nowych budowli, czyści swoje narzędzia bądź po raz kolejny rozkłada na części pierwsze swój 

pistolet.  Jego kariera  zaczęła  się  w Nuln kiedy w wieku piętnastu lat  zdał  egzamin czeladnika 

kowala i płatnerstwa. Pracował w swoim zawodzie przez dwa lata. Pewnego dnia do niewielkiej 

kuźni zawitał  pewien nieznajomy,  którzy nie wyjawił swojego imienia.  Po krótkiej  rozmowie z 

Hermanem  kazał  mu  zaprezentować  swoje  wyroby.  Był  po  wrażeniem  jakości  przedmiotów 

wyrabianych przez Gottlieba. Za proponował mu wpisanie na listę studentów pierwszego roku na 

Akademii Inżynierii w Nuln. Herman bez namysłu przyjął  tą propozycję.  Minęło sześć lat,  gdy 

Gottlieb opuścił uniwersytet jak świeżo upieczony inżynier. Dostał zlecenie by udać się do portu 

Norden by pomóc w jego rozbudowie. Przez dziesięć lat mieszkał w mieście projektując nabrzeże i 

fortyfikacje. Gdy rozeszła się wieść o wyprawie do Lustii napisał list do swoich przełożonych w 

Nuln. Wyrazili zgodę na jego udział w ekspedycji.

Na miejscu jego obecność okazała się niezwykle przydatna. Zaprojektował otaczające osadę 

wały ziemne. Prawie wszystkie domy zostały zaprojektowane właśnie przez niego. Gottlieb umiał 

rozwiązać  problem braku  kamienia  dzięki  otwartości  swojego umysłu  i  wyjątkowej  wyobraźni 

przestrzennej. Herman jest wyjątkowo bystrym człowiekiem, a nieliniowe myślenie pozwala mu 

rozwiązywać wiele poważnych problemów. Gottlieba można spotkać przy placach budowy, gdzie 
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wspólnie z Martinezem dogląda prac. Obaj mężczyźni zdążyli się zaprzyjaźnić. Gottlieb uważa, że 

to  właśnie Martinez  powinien  przejąć  władzę,  jest  jednym z niewielu  imperialnych,  którzy tak 

myślą.

Chodzą pogłoski o romansie Gottlieba z pewną bretonką, Ines Charpentier.

profesja: inżynier

poprzednie profesje: rzemieślnik, żak

Cechy Główne
WW US   K Odp  Zr Int  SW Ogd
37 43 38 36 42 51 40 42

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt  Sz Mag  PO PP
1 13 3 3 4 0 0 0

Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  mocna  głowa,  leczenie,  nauka  (inżynieria)  +10,  nauka 

(matematyka), nauka (mechanika),  opieka nad zwierzętami,  plotkowanie,  powożenie,  rzemiosło 

(kowalstwo),  rzemiosło  (płatnerstwo),  rzemiosło  (rusznikarstwo),  sekretny  język  (gildii), 

spostrzegawczość,  targowanie,  wiedza  (Imperium),  wycena,  znajomość  języka   (estalijski), 

znajomości języka (klasyczny),  znajomość języka (staroświatowy)

Zdolności: altylerzysta, broń specjalna (palna), błyskotliwość, geniusz arytmetyczny , poliglota

Zbroja: skórzany kaftan

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 1, nogi 0

Uzbrojenie: długi miecz, pistolet, 10 kul i proc na dziesięć strzałów

Wyposażenie: narzędzia (inżyniera), przybory do pisania, projekty domów

6. Faktoria Handlowa 

Jeden z portowych magazynów, niecały rok temu został przekształcony w siedzibę faktorii 

handlowej. Przebudowano go tak, że na parterze mieszczą się biura, w których kupcy prowadzą 

kalkulacje i  zarządzają  zgromadzonymi towarami  szykując je  na przybycie kolejnej  ekspedycji. 

Znajdują się tu cztery nieduże pomieszczenia wyposażone w stoły, krzesła, kilka skrzyń i kredensy. 

Niemal zawsze są zajęte przez kupców.

Przekształcono w wygodne mieszkanie, które zajmuje Alvaro Fernandez, zarządca faktorii, i 
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jego rodzina. Są tu dwie sypialnie, pracownia, kuchnia i pokój gościnny. W ścianach wykonano 

duże okna, z których rozciąga się wspaniały widok na morze. Właściciele przybytku urządzili go 

tak,  by niewiele  odbiegał  od  standardów domu gubernatora  i  kapitana  Halerwordena.  Rodzina 

Fernandezów  żyje  w  dobrobycie,  którego  mogą  jej  pozazdrościć  niemal  wszyscy  mieszkańcy 

Duero. 

Alvaro Fernandez – zarządca faktorii handlowej

Alvaro Fernandez jest człowiekiem, który napędza całą gospodarkę osady. Odpowiada za 

produkcję na polach tytoniu i za całą resztę zasobów handlowych wyspy. Mimo ważnej pozycji w 

mieście nie pociąga go polityka. Popiera tego, kto aktualnie trzyma władzę. 

Alvaro to niski mężczyzna wieku czterdziestu pięciu lat. Na głowie ma wielką łysinę i pozostałość 

brązowych włosów, Ma ciemną karnację i przykuwające uwagę niemalże czarne oczy. Jest dość 

gruby. Ubiera się w eleganckie stroje stawiając modę ponad praktycznością. 

Alvaro trafił na wyspę wraz z pierwsza wyprawą. Był wtedy szkutnikiem zaciągnął się na 

statek licząc na zysk i nie przeliczył się. Już w czasie podroży udowodnił jak bardzo jest przydatny. 

Uczestniczył w projektowaniu osady i jej umocnień. Bardzo szybko okazało się, że ma ogromny 

talent do interesów. Powierzono mu w zarządzanie faktorię handlową odpowiadającą za handel z 

Imperium i Estalią.  Alvaro stworzył  swoje własne mini królestwo handlowe. Założył  niewielką 

stocznię, gdzie wynajmowani przez niego robotnicy reperują statki, za co Fernandez bierze duże 

pieniądze. Mieszka w dużym domu, który przylega do należącego do niego magazynu. Prowadzi 

tam prywatny sklep, który jest jego drugi źródłem utrzymania. Mieszka na wyspie wraz z żoną i 

córką, które przypłynęły tu w drugiej wyprawie. 

Alvaro  jest  skąpcem,  jednak  czasami  potrafi  okazać  hojność.  Tak  było  gdy  zbierano 

pieniądze na budowę kapliczki Myrmidii.  Fernandez lubi pić, jednak nie jest alkoholikiem. Jest 

częstym gościem w tawernach, gdzie lubi wypytywać żołnierzy o służbę na lądzie. Zależy mu na 

otwarciu punktu handlowego na stałym lądzie. Alvaro szuka ludzi, którzy pracowali by dla niego. 

Chodzi o niezbyt legalne zlecenia szpiegowania trzech głównych pretendentów do objęcia władzy. 

Fernandez szuka także szczególnych zdobyczy (artefaktów, cennych minerałów itp.) za co gotów 

jest nieźle zapłacić. W utrzymaniu faktorii pomaga mu trzech innych kupców, jednak o to on w 

pełni kontroluje handel. Z pewnością jeden z jego pomocników chciałby zmiany tego stanu rzeczy...

profesja: kupiec 

poprzednie profesje: mieszczanin, rzemieślnik
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Cechy Główne
WW US   K Odp  Zr Int  SW Ogd
42 37 40 37 39 57 46 58

Cechy Drugorzędne
A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
1 14 4 3 4 0 0 0

 
Umiejętności: czytanie i pisanie, mocna głowa, opieka nad zwierzętami, plotkowanie, powożenie, 

przeszukiwanie,  rzemiosło  (handel),  rzemiosło  (szkutnictwo)  +  20,  sekretny  język  (gildii), 

spostrzegawczość,  targowanie  +10,  wiedza  (Estalia),  wiedza  (Imperium),  wycena,  znajomość 

języka (bretoński),  znajomość języka (estalijski), znajomość języka (staroświatowy)

Zdolności: błyskotliwość, charyzmatyczny, geniusz arytmetyczny, żyłka handlowa

Zbroja: skórzany kaftan

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 1, nogi 0

Uzbrojenie: kordelas, sztylet

Wyposażenie: tysiąc złotych koron w towarach, 200 zk w skrytce w domu, liczydło, przybory do 

pisania

7. Garnizon

Obecny garnizon miasta  Duero zastąpił  stary,  drewniany budynek,  który zburzono nieco 

ponad  pół  roku  temu.  Siedziba  straży  miejskiej  zbudowana  jest  z  kamienia  wydobytego  w 

kamieniołomie. Ma ściany grubości około metra. Mieści się tu niewielkie wiezienie, z czterema 

celami, w których przebywa obecnie kilku więźniów. Znajduje się tu tez kilka pokoi , w których  

znajdują  się  łóżka.  Ważną  częścią  garnizonu  jest  kantyna,  gdzie  często  przebywają  zmęczenie 

służbą żołnierze. 

Przez siedzibą straży postawiono dwie szubienice. W historii Duero stracono na nich tylko 

trzech przestępców. Pamięć o tamtych wydarzeniach jest  ciągle  świeża i  skutecznie wpływa na 

porządek w mieście. W garniznonie zawsze przebywa minimum pięciu strażników.

Żołnierz kolonialny

Żołnierze kolonialni to regularne oddziały pochodzące z Imperium lub Estalii. Jako, że te 

dwa  państwa  mają  największy  udział  w  kolonizacji  Lustrii  zobowiązały  się  dostarczać 
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pełnowartościowych  żołnierzy.  Różnice  narodowościowe początkowo nie  odgrywały dużej  roli, 

jednak  napięcie  związane  ze  sporem o  władzę,  sprawiło,  że  atmosfera  nieustającej  rywalizacji 

udzieliła  się  także  zwykłym  żołnierzom.  Estaliczycy  stoją  murem  za  Carlosem  Martinezem. 

Imperialni  popierają  kapitana  Halerwordena,  bądź  w  znacznej  mniejszości  gubernatora  von 

Gessnera.  Spora  część  żołnierzy  przebywa  obecnie  na  stałym  lądzie,  gdzie  pod  dowództwem 

kapitana zakładają nowy obóz. 

Można  wyróżnić  dwa  typy  żołnierz:  zbrojnych  i  strzelców.  Każdy  z  oddziałów  ma  po 

jednym sierżancie. 

Zbrojny

profesja: żołnierz

Cechy Główne
WW US   K Odp  Zr Int  SW Ogd
43 32 37 36 38 33 37 30

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt  Sz Mag  PO PP
2 13 3 3 4 0 0 0

Umiejętności: hazard, opieka nad zwierzętami, plotkowanie, powożenie, spostrzegawczość, unik, 

wiedza (Estalia lub Imperium), znajomość języka (estalijski lub staroświatowy)

Zdolności: broń specjalna (dwuręczna), morderczy atak, ogłuszanie, rozbrajanie, silny cios

Zbroja: skórznia, hełm, napierśnik

Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 1, głowa 3, nogi 1

Uzbrojenie: długi miecz, tarcza lub halabarda, sztylet

Wyposażenie: racja żywnościowa na tydzień, bukłak o pojemności 5 litrów, 10 ss

Strzelec

Cechy Głowne
WW US   K Odp  Zr Int  SW Ogd
34 43 34 36 43 32 35 31

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt  Sz Mag   PO PP
1 12 3 3 4 0 0 0
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Umiejętności: hazard, leczenie, plotkowanie, powożenie, spostrzegawczość, unik, wiedza (Estalia 

lub Imperium), znajomość języka (estalijski lub staroświatowy)

Zdolności: broń specjalna (palna), błyskawiczne przeładowanie, strzał mierzony, strzał precyzyjny, 

szybkie wyciągnięcie

Zbroja: skórznia, hełm, napierśnik

Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 1, korpus 3, nogi 1

Uzbrojenie: długi miecz, rusznica, 10 kul i proch na 10 strzałów, sztylet

Wyposażenie: racje żywnościowe na tydzień, bukłak o pojemności 5 litrów, 10 ss

Sierżant

profesja: sierżant
poprzednia profesja: żołnierz

Cechy Główne
WW US   K Odp  Zr Int  SW Ogd
48 42 41 43 42 38 43 44

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt  Sz Mag  PO PP
2 14 4 4 4 0 0 0

Umiejętności: dowodzenie, hazard, nauka (strategia/taktyka), opieka nad zwierzętami, plotkowanie, 

powożenie, sekretny język (bitewny), spostrzegawczość, 

unik, wiedza (Estalia lub Imperium), znajomości języka (estalijski lub staroświatowy)

Zdolności: broń specjalna (dwuręczna lub parująca), morderczy atak lub błyskawiczne 

przeładowanie, ogłuszaniu lub strzał precyzyjny, rozbrajanie lub szybkie wyciągnięcie, strzał 

mierzony lub silny cios

Zbroja: skórznia, hełm, napierśnik

Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 1, korpus 3, nogi 1

Uzbrojenie: długi miecz, tarcza lub pistolet i 10 kul z ładunkiem prochu na 10 strzałów, sztylet

Wyposażenie: racje żywnościowe na tydzień, bukłak o pojemności 5 litrów, 5 zk

Ochotnik

Kapitan Halerworden i Carlos Martinez wspólnie podjęli decyzję o tym, aby przez wyprawą 

na stały ląd utworzyć oddział ochotników, który miałby bronić miasta przed ewentualnym atakiem 
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piratów, którzy pojawili się na tych wodach. Uzbrojono łącznie dwudziestu mężczyzn w wieku od 

szesnastu do czterdziestu lat.  Nie są tak dobrze uzbrojeni jak regularne wojsko, brakuje im też 

wyszkolenia. Lecz to właśnie im i niewielkiemu oddziałowi żołnierzy powierzono obronę osady 

podczas nieobecności Halerwordena i  większości wojska. Dowództwo nad tym oddziałem objął 

gubernator von Gessner.

profesja: ochotnik

Cechy Główne
WW US   K Odp  Zr Int  SW Ogd
36 31 35 33 38 31 33 30

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt  Sz Mag  PO PP
1 12 3 3 4 0 0 0

Umiejętności: hazard, opieka nad zwierzętami, plotkowanie, pływanie, przeszukiwanie, rzemiosło 

(bednarstwo, garbarstwo, gotowanie, kowalstwo, krawiectwo, młynarstwo, rymarstwo, stolarstwo, 

szkutnictwo,  szewstwo  lub  uprawa  ziemi)  spostrzegawczość,  sztuka  przetrwania,  unik,  widza 

(Bretonia, Estalia, Imperium lub Tilea), znajomości języka (bretoński, estalijski, staroświatowy lub 

tileański)

Zdolności: broń specjalna (dwuręczna) lub błyskawiczne przeładowanie, silny cios

Zbroja: skórzana kurta, skórzane nogawice

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 1, korpus 1, nogi 1

Uzbrojenie: broń jednoręczna (topór, młot, kord), halabarda lub kusza i 10 bełtów

Wyposażenie: 3 ss, mundur  

8. Świątynia Sigmara      

Świątynia  boga  patrona  Imperium,  została  wykonana  na  planie  koła.  Jest  to  kamienny 

budynek z dachem w kształcie  kopuły.  Kościół  ma około ośmiu metrów średnicy.  Do wnętrza 

prowadzą duże, drewniane drzwi. W środku ustawiono kamienny ołtarz i kilka drewnianych ław, na 

których  wierni  mogą  spokojnie  przysiąść  i  pomodlić  się  do  swego  boga.  W świątyni  zawsze 

przebywa jeden z duchownych, sam kapłan Rainer, lub jego pomocnik.

Lars Rainer  - kapłan Sigmara

50



Lars to czterdziestoletni mężczyzna. Jest chudy i średniego wzrostu. Jest łysy,  ma długi, 

cienki nos, wąskie usta, lekko wytrzeszczone, szare oczy i wklęsłe policzki. Nosi kolczugę, pod 

którą zwykle ubiera szaty kapłańskie. 

Rainer znalazł się na wyspie w wyniku skandalu, który wybuchł wokół jego osoby, gdy jeden z 

chłopców,  których  nauczał  w  szkole  w  Bogenhafen  wyjawił  prawdę  o  godnych  potępienia 

praktykach  stosowanych  przez  ojca  Rainera.  Sprawa  trafiła  do  Wielkiego  Teogonisy,  który,  w 

ramach kary, wysłał Larsa do Lustri, by tam zadbał o odpowiedni stan wiary osadników. W ten 

sposób pozbył się problemu, dając Rainerowi pole do popisu. Mądry kapłan wykorzystał okazję by 

zdobyć tak bardzo upragnioną władzę. Coś co miało być karą okazało się błogosławieństwem. 

Szybko  zyskał  wpływy wśród  osadników.  Nie  interesuje  go  polityka.  Zależy  mu  tylko  na  jak 

największym  posłuchu.  Został  duchownym  ojcem  wszystkich,  którzy  wierzą  w  Sigmara. 

Powierzono mu pieczę nad niewielkim kościółkiem poświęconym temu bogu. Priorytetem Rainera 

jest nawrócenie jak największej liczby estalijczyków. Uważa, że bracia Rojas, są jego wrogami, 

którzy chcą osłabić kult Sigmara na wyspie. Jednak szanuje Annę Roditi. Ojcu Rainerowi pomaga 

młody  akolita,  Wolfgang  Witt.  Najważniejszym  celem  kapłana  jest  tępienie  wszelkich  oznak 

herezji, jednak, puki co, nie znalazł jeszcze żadnych jej śladów.

Lars  jest  czlowiekiem  pozbawionym  skrupułów.  Bezwzględnie  będzie  podążał  za 

jakimkolwiek śladem herezji. Ma zamknięty umysł, nie potrafi uszanować odmienności religijnej 

estalijczyków,  bretończyków,  czy  tileańczyków,  uważa,  że  jedyną  słuszną  wiarą  jest  wiara  w 

Sigmara. 

Ojciec Rainer nie wyzbył się swojego pociągu seksualnego do dzieci, jednak nie miał okazji 

dać upustu swoim chorym pragnieniom.     

 

profesja: kapłan

poprzednia profesja: akolita

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
51 40 43 42 38 43 47 42

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt   Sz Mag  PO PP
1 14 3 4 4 1 0 0
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Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  język  tajemny  (magiczny),  leczenie,  nauka  (historia),  nauka 

(teologia),  plotkowanie,  przekonywanie,  splatanie  magii,  spostrzegawczość,  wiedza  (Imperium), 

wykrywanie magii, znajomość języka (estalijski), znajomość języka (klasyczny), znajomość języka 

(staroświatowy)

Zdolności:  bardzo  silny,  magia  prosta  (kapłańska),  ogłuszanie,  pancerz  wiary,  przemawianie, 

urodzony wojownik

Zbroja: skórzana kurta, skórzane nogawice, kolczuga z rękawami

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 3, korpus 3, nogi 3

Uzbrojenie: młot bojowy

Wyposażenie: modlitewnik, przybory do pisania, szaty kapłańskie, symbol Sigmara 30 zk

Wolfgang Witt – pomocnik kapłana Rainera

Wolfgang Witt to dziewiętnastoletni młodzieniec. Jest wysoki, lecz brak mu odpowiedniej 

postury. Jest obcięty na łyso, ma dość ładną twarz. Jego brązowe oczy świecą delikatnym blaskiem. 

Ma bardzo proporcjonalny nos i usta. 

Jest miły i rozmowny, najbardziej upodobał sobie rozmowy o astrologii, towarzyszem tych 

dyskusji jest najczęściej Carlos Martinez, który naprawdę polubił chłopca. Wolfgang lubi czytać. 

Często spędza wieczory właśnie na tym. Z chęcią kupi każdą nową książkę. 

Wolfgang trafił na wyspę na rozkaz swoich przełożonych. Ma pomagać ojcowi Rainerowi 

pełnić posługę na na wyspie, a w przyszłości objąć funkcję kapłana. Nie ma pojęcia o psychicznych 

problemach swojego przełożonego.  

profesja: akolita

poprzednia profesja: brak

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
37 33 33 41 40 42 38 42

Cechy Drugorzędne
A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
1 12 3 4 4 0 0 0

Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  leczenie,  nauka  (astrologia),  nauka  (teologia),  plotkowanie, 
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przekonywanie, spostrzegawczość, wiedza (Imperium), znajomość języka (klasyczny), znajomość 

języka (staroświatowy)

Zdolności: szybki refleks, urodzony wojownik, przemawianie 

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: młot bojowy 

Wyposażenie: szaty kapłańskie, symbol Sigmara, 15 zk

9. Świątynia Myrmidii 

Przybytek  poświęcony  bogini  wojny,  jest  bliźniaczym  budynkiem  świątyni  Sigmara. 

Wybrano takie rozwiązanie na drodze kompromisu między wyznawcami dwóch głównych kultów 

w Duero.  Tym sposobem żaden z  bogów nie  został  wyróżniony co pozwoliło  uniknąć  sporów 

religijnych. 

Enrico i Marco Rojas – kapłani Myrmidii 

Enrico i Marco Rojas to bracia bliźniacy pochodzący z Estalii. Zostali osieroceni w wieku 

pięciu  lat.  Po  roku  życia  na  ulicy  zostali  przygarnięci  przez  wysoko  postawionego  kapłana 

Myrmidii, Gustavo da Silvę. Chłopcy do siedemnastego roku życia mieszkali w klasztorze, gdzie 

bili  doglądani  przez  da  Silvę.  Zostali  wysłani  do  wojska  na  półtora  roku,  by później  odebrać 

święcenia wojskowe. Cały czas byli blisko siebie, wedle woli ich wychowawcy. Po trzech latach do 

zarządzanej przez nich świątyni przybył goniec, który przywiózł wiadomość o śmierci i testamencie 

da Silvy. Podłamani smutną wiadomością dwaj akolici udali się na pogrzeb swojego dobroczyńcy. 

Według woli zmarłego bliźniacy mieli udać się do odległej  LustriI,  by tam nieść światło wiary.  

Udali się do Norden by zaokrętować się na statku wyruszającym do tej tajemniczej krainy.

Obaj bracia mają ciemne, krótko przystrzyżone włosy, ciemną, typową dla estalijczyków, karnację i 

brązowe oczy. Nie są wysocy, a ich postura nie imponuje. Mimo to mają duży szacunek wśród 

mieszkańców.

Enrico ma szramę na policzku, jest to jedyny szczegół dzięki któremu można ich odróżnić. 

Marco  jest  bardziej  pewny  siebie  i  charyzmatyczny.  Enrico  natomiast  góruje  nad  bratem 

inteligencją,  jest  też  w  przeciwieństwie  do  Marca  spokojniejszy.  Obaj  bracia  odebrali  pełne 

szkolenie wojskowe. Enrico preferuje miecz, Marco nauczył się strzelać z rusznicy. Bliźniacy znają 

również podstawy magii. W ich kompetencjach jest dbanie o niewielką kapliczkę Myrmidii. Zdarza 
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się też, że jeden z braci rusza z oddziałem ekspedycyjnym na stały ląd. Kapłani znają się też dość 

dobrze na leczeniu. 

Enrico

profesja: kapłan

poprzednie profesje: akolita, żołnierz

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
47 38 43 42 41 52 49 53

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt   Sz Mag  PO PP
2 14 4 4 4 1 0 0

Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  leczenie  +10,  hazard,  język  tajemny  (magiczny),  nauka 

(astronomia),  nauka  (teologia),  plotkowanie,  powożenie,  przekonywanie,  splatanie  magii, 

spostrzegawczość,  unik,  wiedza (Estalia),  wiedza (Nowy Świat),  wykrywanie magii,  znajomość 

języka (estalijski), zastraszanie, znajomość języka (klasyczny), znajomość języka (staroświatowy)

Zdolności: bardzo silny,  błyskotliwy, broń specjalna (dwuręczna),  morderczy atak,  magia prosta 

(kapłańska),  ogłuszanie, pancerz wiary, przemawianie, rozbrajanie, silny cios, urodzony wojownik

Zbroja: skórznia, napierśnik, hełm 

Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 1, korpus 3, nogi 1

Uzbrojenie: długi miecz, tarcza, sztylet

Wyposażenie: narzędzia (medyka), modlitewnik, przybory do pisania, symbol Myrmidii

Marco 

profesja: kapłan

poprzednie profesje: akolita, żołnierz

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
36 43 43 42 46 42 49 53
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Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt   Sz Mag  PO PP
42 43 43 42 41 43 49 53

Umiejętności: czytanie i pisanie, leczenie +10, język tajemny (magiczny), nauka (historia), nauka 

(teologia), plotkowanie +10 , powożenie, spostrzegawczość, unik, wiedza (Estalia), wiedza (Nowy 

Świat),  wykrywanie  magii,  znajomość  języka  (estalijski),  zastraszanie,  znajomość  języka 

(klasyczny), znajomość języka (staroświatowy)

Zdolności:  błyskawiczne  przeładowanie,  broń specjalna  (palna),   pancerz  wiary,   magia  prosta 

(kapłańska),  strzał  mierzony,  strzał  precyzyjny,  szybki  refleks,  szybkie  wyciągnięcie, 

charyzmatyczny, przemawianie

Zbroja: skórznia, hełm, napierśnik

Punkty Zbroi: głowa 3, ręce 1, korpus 3, nogi 1

Uzbrojenie: miecz, rusznica, 10 kul i proch na 10 strzałów, sztylet

Wyposażenie: narzędzia (medyka), modlitewnik, przybory do pisania, symbol Myrmidii 

10. Dom Anny Roditi 

Kapłanka Shallyi zamieszkuje w niewielkim domu niedaleko głównej bramy. Chata została 

urządzona skromnie. Ma jedną izbę, w której znajduje się łóżko i regał, którego półki uginają się 

pod  ciężarem  zebranych  tam  tomów.  Drugi  pokój  został  przekształcony  w  kapliczkę  bogini 

miłosierdzia. Znajduje się tam mały ołtarz i dwie ławki. Pomieszczenie ozdobione jest wieloma 

wiązankami kwiatów, które są stale przynoszone przez mieszkańców Duero. Skromny domek jest 

ważną lokacją w Duero. Tu właśnie BG mogą znaleźć pomoc w postaci leczenia z trucizn, czy 

opatrzenia obrażeń. Anna Roditi udziela pomocy nie żądając w zamian pieniędzy.

Anna Roditi – kapłanka Shallyi

Anna  Roditi  to  trzydziestodwuletnia  kobieta  pochodząca  z  tileańskiego  miasta  Laccini. 

Wywodzi się z rodziny mieszczańskiej. Ojciec planował wydać ją za syna pewnego kupca. Jednak 

Anna miała inne plany. Od wczesnej młodości była bardzo wrażliwa pod względem biednych i 

cierpiących. Gdy skończyła szesnaście lat, gdy dowiedziała się o planach ślubu, nie myśląc wiele, 

uciekła z domu. Ukradła jednego z koni ojca i udała się do Remas. Tam wstąpiła na służbę w 

świątyni Shallyi. Po pięciu latach otrzymała święcenia i rozpoczęła oficjalną działalność. Przebyła 
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góry Irrana by udać się do przeklętego księstwa Mousillon. Na miejscu założyła niewielki szpital 

gdzie pracowała przez dziewięć lat. Gdy usłyszała o szykującej się inwazji wojsk Chaosu wyjechała 

do Nordlandu. Trafiła w sam środek wojny. Jej kapłańskie zdolności okazały bardzo przydatne.  

Uratowała  życie  wielu  ludzi.  Gdy,  będąc  w  Norden,  dowiedziała  się  o  ekspedycji  do  Lustrii  

postanowiła wyruszyć do tej nieznanej krainy.

Na miejscu zamieszkała w niewielkiej  chatce na obrzeżach miasta,  gdzie urządziła małą 

kapliczkę i  punkt medyczny.  Anna cieszy się  szacunkiem wszystkich mieszkańców miasta.  Nie 

miesza się po polityki i tym zyskała sobie sympatię zwykłych ludzi. 

Anna Roditi jest bardzo piękną kobietą, dobrze wie jak taki piękno wpływa na mężczyzn. 

Ubiera się w proste białe szaty. Włosy zakrywa kapturem, twarz ukrywa za chustą. Anna ma długie,  

lekko falowane czarne włosy, ciemną karnację i brązowe oczy. Jest dość wysoka jak na kobietę. 

Dla swoich pacjentów jest zawsze miła i ciepła, ma delikatny głos, którego nigdy nie podnosi. Jest 

spokojna i opanowana.

 

profesja: kapłanka

poprzednia profesja: akolitka

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
36 32 35 41 42 47 53 53

Cechy Drugorzędne
A Żyw    S Wt   Sz Mag  PO PP
1 12 3 4 4 1 0 0

Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  jeździectwo,  język  tajemny  (magiczny),  leczenie  +10,  nauka 

(astronomia),  nauka(teologia),  plotkowanie,  przekonywanie,  splatanie  magii,  spostrzegawczość, 

wiedza  (Nowy  Świat),  wiedza  (Tilea),  wykrywanie  magii,  znajomość  języka  (klasyczny), 

znajomość języka (staroświatowy), znajomość języka (tileański) 

Zdolności:  krasomówstwo,  magia  prosta  (kapłańska),  niezwykle  odporny,  szybkie  refleks, 

charyzmatyczny, przemawianie

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi, 0

Wyposażenie:  modlitewnik,  narzędzia (medyka),  przybory do pisania,  szaty kapłańskie,  symbol 

Shallyii
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11. Nabrzeże  

Na nabrzeżu Duero zbudowano przystań, którą zaprojektowano tak by mogła przyjmować 

duże statki handlowe. Obecnie prócz kilkunastu łodzi, przy nabrzeżu stoją zwykle cztery większe 

jednostki. Największą z nich jest weteran ekspedycji kolonialnych, galeon ,,Tigre”. Jest to stary 

statek liczący sobie pięćdziesiąt pięć lat. Mimo starości, jego dwanaście armat jest nadal groźnych. 

Okręt  obecnie  jest  zakotwiczony  u  wybrzeży  Lustrii.  ,,Tigre”  ,dzięki  swojej  ładowności,  jest 

najczęściej  wykorzystywany  do  transportu  żołnierzy.  Prócz  galeonu  w  porcie  znajduje  się 

karawel  ,,Mirage”.  Jest  to  nieco  młodszy  od  ,,Tigre”  okręt  handlowy,  wyposażony  w  bardzo 

pojemną ładownię i osiem dział. Statek ten obecnie przebywa w Duero. Kolejnymi jednostkami są 

dwie barkentyny: ,,Ludwig” i ,,Ochse”. Są to ośmioletnie statki zbudowane w Imperium, w stoczni 

w Norden. Uzbrojone w sześć lekkich dział  są jednostkami transportowymi. ,,Lidwig” razem z 

,,Tigre”, stoi obecnie u wybrzeży stałego lądu. 

12. Latarnia morska 

Latarnia morska w Duero znajduje się na klifie. Zbudowana została z drewna, góra część 

została  tak  zabezpieczona,  by bez  obaw  można  zapalić  ogień  sygnałowy.  Siedmiometrowa 

konstrukcja  sprawia,  że  w  pogodną  noc  światło  latarni  dostrzegalne  jest  z  odległości  nawet 

dziesięciu mil. Za utrzymywanie ognia odpowiedzialnych jeszcze sześciu latarników, którzy pracują 

według  wcześnie  ustalonych  zmian.  Do  miejsca  ich  pracy  prowadzi  droga,  która  wznosząc  w 

kierunku budowli, przecina pastwiska.

Od niecałe dwa tygodnie temu podjęto decyzję o budowie nowej latarni. Tym razem plany 

przewidują  użycie  kamienia,  a  budowla  ma  być  o  kilka  metrów większa.  Jadnak  zasadniczym 

problemem jest zgromadzenie odpowiedniej ilości kamienia. Za projekt obu latarni odpowiedzialny 

jest Herman Gottlieb.  
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- Negro de Flores -

1. Historia statku

Historia galeonu ,,Negro de Flores” zaczyna się czterdzieści pięć lat temu w mieście Magrita 

w słonecznej  Estalii.  Statek,  bardzo nowoczesny jak na czasy,  w których powstawał,  był  dumą 

pewnego bardzo bogatego dona, o nazwisku de Navarette. Szlachcic ten nosił tytuł wiceadmirała, 

a ,,Negro de Flores” miał być statkiem flagowym jego prywatnej floty. Był pierwszym z pięciu  

bliźniaczych okrętów.  

Początkiem  wiosny  2480  roku  wiceadmirał  de  Navarette  oglądał  wodowanie  swego 

wspaniałego galeonu. Statek został zwodowany na oczach wielkiej masy ludzi. Południowe słońce 

wspaniale oświetliło wszystkie zdobienia,  sprawiając,  że okręt błyszczał jak klejnot.  ,,Negro de 

Flores” ma wykonaną ze złota rzeźbę rufową, która przedstawia godło de Navaretta, biegnącą łanię. 

Na  dziobie  statku  umieszczono  figurę  odlaną  z  wyjątkowo  ciemnego  stopu  brązu.  Rzeźba 

przedstawia  dwie  róże  o  rozłożystych  kielichach,  których  łodygi,  długości  pięciu  metrów, 

udekorowane brązowymi liśćmi, ciągły się wzdłuż burt statku. Wykonany z czernionego, dębowego 

drewna kadłub tworzył imponujące połączenie ze złotem figury rufowej i ciemnym brązem galionu. 

Statek ma zwężającą się ku górze nadbudówkę rufową i nieco niższy, równie wąski forkasztel. Ma 

wspaniałą linię, która wprawia w zachwyt nawet tych, którzy oglądali wiele pięknych okrętów. Na 

rufie  umieszczono kajuty przeznaczone dla  kapitana i  oficerów. Okręt  posiada trzy maszty.  Na 

dwóch  pierwszych,  fokmaszcie  i  grotmaszcie  umieszczono  wielkie  żagle  rejowe,  na  ostatnim 

trójkątny żagiel zwany żaglem tileański. Statek ma trzydzieści pięć metrów długości i siedem i pół 

szerokości. Został uzbrojony w szesnaście dział burtowych i cztery pościgowe umieszczone na rufie 

i dziobie. Na statku jest miejsce dla nieco pond stu członków załogi. ,,Negro de Flores” ma jeden 

pokład działowy i pojemną ładownię. Okręt został wyposażony w innowacyjne, jak na czasy, w 

których był  wodowany,  rozwiązanie.  Zupełnie  nowy projekt  połączenia  płetwy sterowej  i  koła 

sterowego nadał okrętowi zwrotność niespotykaną u jednostek tych rozmiarów. 

Statek nie okazał się szczęśliwy dla swojego właściciela. Wiceadmirał, przepełniony dumą, 

zebrał kilku marynarz z innych swoich jednostek i ruszył na pełne  morze. Ludzi było na tyle mało,  

że mieli  ogromne problemy z zapanowaniem nad rozjuszonym jak dzikie zwierze statkiem. Na 

pokładzie było dwunastu marynarz, wliczając de Navaretta. Po kilku godzinach ciężkich zmagań z 
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żaglami  i  olinowaniem  udało  się   opanować  niepokornego  ,,Negro  de  Flores”.  Płynęli  z 

nieosiągniętą jeszcze nigdy przez estalijski statek wojenny szybkością 15 węzłów. Wiatr wypełniał 

wielkie żagle okrętu, a stojący przy kole sterowym de Navarette czuł wypełniającą jego serce dumę. 

Poczuł szczególną wieź ze statkiem w momencie gdy po raz pierwszy dotknął gładkiego drewna, z 

którego wykonano ster. Marynarze nie mogli wyjść z podziwu nad możliwościami statku.

Pech chciał, że na tych samych wodach znajdował się też inny statek. Jednak ten w niczym nie 

przypominał ,,Negro de Flores”. Była to nieduża i szybka jednostka o nazwie ,, Tiro”. Kapitanem 

statku był mało znany pirat  Bartolomeo Ocasio.  Na pokładzie ,,Tiro” znajdował się też pewien 

marynarz o nazwisku Jago Herrara, który w historii ,,Negro de Flores” miał odegrać najważniejszą 

rolę. 

Oba statki znajdowały się po przeciwnych stronach klifu i  oba pędziły przed siebie pod 

pełnymi żaglami. Zza klifu pierwszy wypłyną ,,Tiro” zmuszając stojącego przy starze ,,Negro de 

Flores”  de  Navaretta  do  nagłego  zwrotu.  Cała  załoga  słyszała  jęk  drewna  i  niemal  wszyscy 

wylądowali na pokładzie nie spodziewając się manewru. Tymczasem oczy kapitana Ocasio zabłysły 

ślepym pożądaniem. Wydał  rozkaz załodze,  by naładować działa  ,,Tiro” kulami łańcuchowymi, 

które miały zniszczyć takielunek ,,Negro de Flores”. Przy jednym z dział stał Jago Herrara. Gdy 

wspaniały galeon wyszedł ze zwrotu i ustawił się niemal równolegle do mniejszej jednostki bosman 

dał sygnał do wystrzału. Jago zapalił lont. Przez kilka sekund patrzył jak pocisk wypluty przez jego 

działo leci w kierunku ,,Negro de Flores”. Kula przecięła grotmaszt niemal przy samym pokładzie.  

Wielki niczym drzewo maszt spadł do wody, a setki metrów lin oplątały kadłub. Wiceadmirał de 

Navarette patrzył na to wszystko ze łzami w oczach. Dopiero co zwodowany galeon odniósł wielkie 

uszkodzenia.  Don Navarette  wiedział,  że  nie ma szans,  jednak chciał  walczyć do końca.  Kazał 

swoim ludziom chwytać za broń i za wszelką cenę nie dopuścić do zajęcia okrętu. Miał za mało 

ludzi,  by mogli  obsługiwać działa  z  wystarczającą  skutecznością.  A celna  salwa ze  wszystkich 

ośmiu dział burtowych posłałaby lichy statek piratów na dno. 

Kapitan Ocasio wydał swoim ludziom rozkaz przeprowadzenia abordażu. ,,Tiro” zbliżył się 

na odpowiednią odległość.  Haki  poszły w ruch  i  oba statki  zetknęły się  rufami.  Marynarze  z 

,,Negro de Flores” odpowiedzieli ogniem rusznic i kusz rozpoczynając długa listę poległych tego 

dnia. Grupy abordażowe z rykiem wpadły na pokład galeonu. Piraci mieli przewagę czterech na 

jednego.  Jednak  mimo  to  załoga  ,,Negro  de  Flores”  nie  zamierzała  tanio  sprzedać  swojego 

wspaniałego okrętu. W ciągu trwającej prawie pół godziny walki zabili lub ranili ponad dwudziestu 

piratów,  w tym samego kapitana.  Jednak w końcu zmęczenie  dało  o sobie  znać.  Piraci  wybili 

marynarzy  co  do  jednego,  a  wiceadmirała  de  Navaretta  wzięli  do  niewoli.  Porzucili  ,,Trio” 

czyniąc  ,,Negro  de  Flores”  swoim nowym domem i  spisując  pierwsze  karty  jego  niechlubnej 
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historii.  

Uciekli  bo  niewielkiej  przystani  na  wyspie  Arrana  gdzie  mieli  swoją  bazę  wypadową. 

Rozpoczęli  naprawę zniszczonego masztu.  Statek  był  bezpiecznie  ukryty w niewielkiej  zatoce. 

Przez niecały miesiąc nikt o nim nie usłyszał. W Magricie rozpoczęto poszukiwania wiceadmirała i 

jego wspaniałego statku. Wysyłano wiele patroli lecz żaden nie trafił na ślad ,,Negro de Flores”.

Tymczasem de Navarette zaplanował ucieczkę. Przetrzymywany w niedużej jaskini na wsypie był 

traktowany  dobrze  jak  na  pirackiego  jeńca.  Kapitan  Ocasio  chciał  dostać  za  niego  okup  w 

wysokości tysiąca złotych monet. Jednak musiał najpierw dokończyć naprawę ,,Negro de Flores”. 

Admirał  nie  zamierzał  czekać.  Wykorzystał  fakt,  że  piraci  uznali  go za zbyt  wystraszonego by 

cokolwiek kombinować. Pewnej nocy de Navarette wymknął się ze swojej jaskini. Znalezionym po 

drodze  kamieniem  powalił  pilnującego  go  zapitego  strażnika.  Niespostrzeżenie  zakradł  się  do 

przystani gdzie udało mu się ukraść jedną z łodzi.  Miał ogromne szczęście, że niemal wszyscy 

piraci  spali  powaleni  alkoholem  lub  zataczali  się  między  drzewami  niczego  nie  świadomi. 

Odpływał  patrząc  na  swój  wspaniały  okręt  teraz  zaniedbany.  Błyszczące  niegdyś  zdobienia 

zmatowiały,  żagle  podarły  się  a   szyby  w  oknach  kajut  w  wielu  miejscach  były  wybite.  De 

Navarette poprzysiągł sobie, że nie ustanie puki nie odzyska swego galeonu. 

Piraci dopiero rano odnaleźli martwego towarzysza. Wiedzieli, że nie mają szans odnaleźć 

zbiega,  a  kapitan  Ocasio  zdawał  sobie  sprawę,  że  załoga  wpadnie  w  gniew  gdy nie  dostanie 

obiecanego łupu.  Tak też się  stało.  Marynarze pod przywództwem bosmana  wystąpili  przeciw 

reszcie oficerów i tej części załogi, która poparła kapitana. Ocasio nie zmierzał puści tego płazem. 

Niewiele myśląc wypalił z pistoletu powalając jednego z buntowników. Tym czynem podpisał swój  

własny wyrok śmierci. Rozpoczęła się bitwa. Kapitan i jego stronnicy nie mieli szans. Rannego 

Bartolomea Ocasia złapano i powieszono na jednym z drzew, reszta jego stronników zginęła. Po 

stronie buntowników również  wielu zginęło.  Uszczuplona do piętnastu ludzi  banda wybrała  na 

nowego kapitana bosmana Hugo Peralesa. Na stanowisko bosmana został wybrany Jago Herrara.  

W tydzień udało im się naprawić maszt. Zabrali wszystkie potrzebne rzeczy i uciekli na 

północ. Nowy kapitan, jak i reszta załogi, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie mogą tu 

zostać.

Tymczasem de  Navarette  wrócił  do  Magrity,  gdzie  czekały na  niego pozostałe  cztery galeony. 

Rodzinna,  która  straciła  nadzieję,  że  ujrzy  go  jeszcze  nie  posiadała  się  z  radości.  Jednak  de 

Navarette nie zmierzał  długo zostawać na lądzie.  Kazał  uzbroić  pozostałe  statki,  zebrał  łącznie 

czterystu ludzi i ruszył na polowanie na znienawidzonych piratów. 

,,Negro de Flores” w ciągu kilku miesięcy stał się postrachem wybrzeży Bretonii. Wszyscy, 

od wybrzeży Brionne do Couronne, mówili o czarnym galeonie, którego piraci plądrowali statki 
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handlowe. Sławę zyskali nietypowym jak dla morskich bandytów zachowaniem. Walczyli tak by 

zabijać  tylko  żołnierz,  darując  życie  kupcom  i  pasażerom  statków.  Brali  ich  w  niewolę 

umieszczając na łodzi po czym pozwalali odpłynąć. Zdobyte i splądrowane jednostki wysadzali w 

powietrze. Statek zaczęto nazywać ,,Cygne Noir”, Czarny Łabędź. 

Wiceadmirał de Navarette wpadł na trop swego statku, jednak nie mógł pod estalijskimi 

banderami wpłynąć na bretońskie wody. Kazał wywiesić na masztach flagę z godłem rodowym 

swojej żony, dwiema czerwonymi różami. Pod przybranym nazwiskiem, udając pirackiego lorda, 

ruszył do Bretonii na dwóch swoich galeonach. By uwiarygodnić się jako człowiek, pod którego się 

podszywał  dopuścił  się  ataku  na  niemalże  bezbronny  konwój  kupiecki.  Puścił  z  dymem  trzy 

jednostki, jedna zdołała uciec. 

Kapitan Hugo Perales usłyszał o silnej konkurencji.  Dowiedział  się też,  że dwa galeony 

rywala są bardzo podobne do ,,Negro de Flores”. Nie było wątpliwości, nieustępliwy wiceadmirał 

wpadł na trop swego wspaniałego statku. Po krótkiej naradzie z oficerami, przystając na propozycję 

bosmana Herrary, kapitan zadecydował, że popłyną na wody należące do Imperium i Kisleva. Rejs 

w tamte  strony był  wyzwaniem dla  załogi  i  statku,  musieli  niepostrzeżenie  wpłynąć  na  wody 

strzeżone przez najpotężniejsza flotę Starego Świata. To samo wyzwanie czekało na de Navaretta i 

jego  statków,  nie  mógł  dopuścić  do  ujawnienia  swojej  prawdziwej  tożsamości,  groziło  to 

wywołaniem skandalu międzynarodowego, wiceadmirał był znany na imperialnych salonach. 

,,Negro  de Flores” przez rok łupił  tylko  niewielkie  jednostki.  Nie było  trudno natchnąć  się  na 

wielkie imperialne galeony patrolujące Morze Szponów. W starciu z tymi pływającymi fortecami 

nawet tak szybki i zwinny statek jak ,,Negro de Flores” nie miał szans.

Imperialne  wody nie  okazały się  szczęśliwe dla  piratów.  Zapadła  decyzja  by wrócić do 

Estalii, gdzie mało kto pamiętał o wiceadmirale de Navarette i jego wspaniałej zgubie. 

Tymczasem,  podający  się  za  Hectora  Quesnela,  wiceadmirał  zaczynał  wątpić  czy 

odnalezienie jednego statku na ogromnym oceanie jest możliwe. W dodatku zimny klimat północy 

sprawił, że de Navarette zaczął podupadać na zdrowiu, zdecydował, ze wrócą na południe i przez 

szpiegów postarają się dowiedzieć czegoś o ,,Negro de Flores”.

Jednak nie dane mu było ujrzeć wybrzeży rodzinnego kraju. Wiceadmirał zmarł nagle w 

swojej kajucie. Jak przyczynę śmierci uznano niewydolność serca. Do Estalii dotarło tylko jego 

zabalsamowane ciało.

Nie wiedząc o szczęśliwym zrządzeniu losu piraci ,,Negro de Flores” kontynuowali rejs do 

Estalii łupiąc po drodze nieostrożnych kupców. Nazwa ,,Cygne Noir” znów pojawiła się na ustach 

Bretończyków. Wyznaczono nawet nagrodę za głowy piratów. 

Nie  natrafiwszy  więcej  na  ślad  ścigającego  ich  wiceadmirała  piraci  niepowstrzymani 
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plądrowali wybrzeże. Ich dobra passa trwała dziesięć lat. Odbudowali swoja kryjówkę na wyspie 

Arrana, gdzie zgromadzili stosy złota, srebra, kosztowności i wartościowych towarów handlowych. 

Jednak przyszedł kres ich złotych dni. Mający pięćdziesiąt sześć lat kapitan Perales znacznie osłabł 

na zdrowiu. Nikt nie potrafił zidentyfikować choroby. Po miesiącu cierpień Hugo Perales opuścił  

ten  świat.  Przez  śmiercią,  zapytany  o  swego  następcę,  wskazał  na  Jago  Herrarę.  Cała  załoga 

uszanowała decyzję ukochanego kapitana. Jago po raz pierwszy ubrał na głowę kapitański kapelusz 

i sam wciągnął na masz banderę z dwiema skrzyżowanymi różami.  

                       

2. Jago de Olivarez
Jago  urodził  się  w  niewielkiej  wiosce  rybackiej  o  nazwie  Acantilado.  Jego  ojciec  był 

rybakiem, a matka zwykłą wieśniaczką. Rodzina żyła bardzo skromnie. Brakowało pieniędzy na 

porządne sieci przez co dochody z połowów był naprawdę niewielkie. Małe poletko dostarczało 

niezbędnego do przeżycia jedzenia, lecz rodzina borykała się z problemami finansowymi. Jago od 

momentu gdy skończył osiem lat wypływał z ojcem w morze gdzie często spędzali całe dnie. Rybak 

chciał przekazać synowi całą swoją wiedzę, by kiedyś mógł utrzymać własną rodzinę. Jago Herrara 

zakochał się w morzu w momencie, gdy po raz pierwszy postawił stopę w łodzi. Od tego momentu 

nie przestawał marzyć, że zostanie kiedyś marynarzem i zwiedzi odległe krainy. Wieczorami, po 

skończonej  pracy,  podziwiał  płynące  po  linii  horyzontu  wspaniałe  żaglowce.  Wyobrażał  sobie 

wtedy siebie stojącego za sterem jednego z nich i stającego do walki z potęgą oceanu. Z pasją  

słuchał również ojcowskich opowieści od dzielnych korsarzach i okrutnych piratach. Opowieści te 

rozbudzały  jego  wyobraźnie,  były  dla  niej  jak  pokarm dla  człowieka.  Pewnego  dnia  chłopiec 

wystrugał z drewnianego pala modelik przedstawiający w dużym uproszczeniu statek. Młody Jago 

nazwał go swoim imieniem. Postawił tuż obok swojego łóżka, by móc co noc żeglować po oceanie 

wyobraźni. 

Rodzice, widząc pasję swojego syna, postanowili poszukać dla niego jakiegoś zatrudnienia. 

W dniu  gdy kończył  piętnaście  lat  ojciec  poinformował  Jaga,  że  znalazł  dla  niego miejsce  na 

galeonie  ,,Tigre”.  Chłopiec  nie  posiadał  się  z  radości.  Następnego  dnia  pożegnał  rodziców  i 

znajomych z wioski, zabrał swoją drewnianą rzeźbę i ruszył do miasta, w którym przycumowany do 

nabrzeża stał majestatyczny ,,Tigre”. Był to zupełnie nowy jak tamte czasy statek. Jego konstrukcja 

znacznie różniła się od używanych powszechnie karak i karawel. Zachwycony Jago zameldował się 

u bosmana. Okazało się, że ,,Tigre” i kilka innych okrętów wojennych ruszają w rejon przeklętej 

wyspy Sartossa, by choć trochę ukrócić piracki proceder.

Jago  został  rzucony  na  głęboką  wodę.  Jego  przygoda  z  morzem  zaczęła  się  od  bitwy 
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morskiej z piratami. Młodzieniec otrzymał do ręki kuszę i marynarski kord. Tak uzbrojony przeżył 

najgorszy  dzień  w  swoim  życiu.  Huk  wystrzałów,  krzyk  rannych,  kałuże  krwi,  wszystko  to  

napawało  chłopca  lękiem.  Nie  wziąłby  udziału  w  walce  gdyby  nie  okoliczności.  Do  jego 

bezpiecznej  kryjówki  wdarł  się  jeden  z  piratów.  Gdy Jago zobaczył  go  poczuł  ogarniający go 

paniczny strach.  Stał  naprzeciw niego ludzki  szkielet  ubrany w strój  marynarza  i  uzbrojony w 

zakrzywiony kord. Jago zaatakował pierwszy walcząc o życie. Nie znał się na walce, lecz poznani 

marynarze  nauczyli  go kilku  szermierczych  sztuczek,  które  teraz  uratowały mu życie.  Pokonał 

przeciwnika rozsypując jego kości po pokładzie statku. Pewny siebie po wygranej walce ruszył tam 

gdzie trwał najcięższy bój. Przemógł strach i odrazę i rozpoczął walkę. 

Walczył aż brakło mu tchu, aż zmuszeni do odwrotu piraci zawrócili swe upiorne statki.

Bitwa była wygrana, połączona flota Estalii i Tileii ruszyła w pościg.

Kilka dni później, w karczmie w pewnym portowym mieście, chłopiec odebrał swój żołd. Zrobił  

dziesięć złotych excelente. Były to największe pieniądze jakie widział w życiu, w dodatku były 

tylko jego. Dostał pozwolenie na opuszczenie floty. Z innymi marynarzami ochotnikami wrócił do 

swojej  rodzinnej wioski.  Rodzice powitali  go z wielką radością.  Oboje płakali  gdy dał im całe 

zarobione pieniądze. Ta suma pozwoliła im na remont rozpadającej się chaty i kupno porządnych 

sieci, co znacznie poprawiło sytuacje finansową rodziny. 

Jago znów wrócił do marzenia o wielkim morzu. Pragnął podróżować do dalekich krain. 

Pewnego dni całe jego życie zostało odwrócone do góry nogami. Doszło do okrutnej zbrodni. Jeden 

z  wieśniaków  zgwałcił  i  zabił  jego  matkę.  Znaleziono  ją  u  podnóża  klifu.  Ojciec  Jaga 

dowiedziawszy  się  o  strasznym  wydarzeniu  gołymi  rękami  zabił  sprawcę.  Jednak  nie  zdołał 

dowieść jego winy. Uznano, że matka Jaga sama spadła z klifu. Miejski sędzia, który specjalne w 

tej sprawie przybył do wioski skazał Herrarę za śmierć przez powieszenie. Jego syn patrzył na to 

wszystko  stojąc  tuż  przy  szafocie.  Z  jego  oczu  lały  się  łzy  i  poprzysiągł  zemstę  na 

niesprawiedliwym prawie.

Uciekł z wioski biorąc tylko kilka drobnych monet i swoją rzeźbę. Udał się do miasta, gdzie 

niewiele myśląc zaciągnął się na statek, który wraz z całą flotą ruszał do tajemniczej krainy, której 

nazwę Jago słyszał po raz pierwszy. Nazwa ta brzmiała Lustria. Szczęśliwie trafił na dobrze znany 

sobie galeon ,,Tigre”. Flotylla składająca się z sześciu statków i ponad ośmiuset ludzi odbiła od 

brzegu i ruszyła w nieznane. 

Jago, miał wtedy siedemnaście lat. Szybko odnalazł swoje miejsce na okręcie, od starszych 

marynarzy  nauczył  się  wiele  o  sztuce  żeglarskiej.  Ze  szczura  lądowego  stał  się  prawdziwym 

marynarzem. Miał okazje posłuchać wielu opowieści o piratach. Już wtedy w jago głowie zrodził 

się pomysł by dołączyć do jednej z wyklętych przez prawo załóg i tam szukać swojej zemsty. 
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Rejs  trwał  trzy miesiące.  Jago podziwiał  przez  ten  czas  piękno morza.  Widywał  wielkie  stada 

wielorybów,  podziwiał  bezkres  oceanu.  Spełniło  się  jego  marzenie  o  wyprawie  do  nieznanych 

krain. 

Pod koniec trzeciego miesiąca rejsu ujrzeli daleko przed sobą zielone wybrzeże. Był to cel 

ich podróż, tajemnicza Lustria.

W tym rejonie istniała całkiem sporych rozmiarów kolonia estalijska o nazwie El Espinar. 

Miasto zostało założone trzydzieści lat temu, niedługo po odkryciu Nowego Świata. Prosperowało 

jako dochodowy punkt handlu z Estalią.

Flota zawinęła do portu. Rozpoczęto rozładunek towarów. Mieszkańcy El Espinar powitali 

przybyszów z wielką radością, urządzając wspaniałą ucztę.    

Niedługo  potem  doszło  do  dramatycznych  wydarzeń  związanych  z  poszukiwaniami  w 

świątyni.  Znalezione tam skarby tak omamiły wszystkich,  którzy je widzieli,  że  bardzo szybko 

doszło do sporów. Jedna ze skrzyń, zupełnie przypadkowo trafiła na pokład niewielkiego statku, 

który  wchodził  w  skład  estalijskiej  floty.  Jednostka  ta  nazywała  się  ,,Tiro”,  jej  kapitanem był 

człowiek o wątpliwej reputacji, Bartolomeo Ocasio. 

Gdy skrzynia  pełna  złotych  monet,  nietypowej  biżuterii  i  innych  wykonanych  ze  złota 

przedmiotów trafiła w ręce marynarzy, ci, wraz ze swoim kapitanem, postanowili uciec. Potajemnie 

załadowali, wykradzione z miasta, skrzynie z prowiantem i pod osłoną nocy ruszyli w kierunku 

dobrze sobie znanego wybrzeża Estalii. Zostali piratami. 

W  czasie  podróży  dokładnie  przeliczyli  skarby,  które  trafiły  w  ich  ręce.  Postanowili 

podzielić  je  między  siebie.  Jago  Herrara  już  wcześniej  zauważył  dziwny  przedmiot.  Była  to 

nieduża, złota tabliczka z wklęsłą płaskorzeźbą przedstawiającą żuka. Zaintrygowany znaleziskiem 

i  wiedziony dziwnym przeczuciem,  Jago wybrał  właśnie  tan  przedmiot  jako swoją część  łupu, 

zabrał też jedną złota monetę.

Jago de Oliverez – kapitan piratów

,,Uczucia są dla człowieka tym samym, czym wiatr dla żagli okrętu”

Jago de Olivarez ma sześćdziesiąt siedem lat. Mimo starczego wieku zachował dawny wigor 

i postawę. Ciężar lat widać na jego poznaczonej bliznami i wieloma zmarszczkami twarzy i siwej 

brodzie i włosach. Jego jest przeciętnego wzrostu i całkiem niezłej budowy. Nosi czarny trójkątny 

kapelusz, pod który zawsze ubiera zieloną bandanę. Ubiera się w zdobione koronkami koszule i 

wykonane z najlepszego materiału spodnie. Jego buty zdobione są haftami. Niemal zawsze nosi 

ciemnoczerwony płaszcz z rękawami, który spina szerokim pasem ze wspaniałą, srebrną klamrą. 
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Przez ramię przewiesza pas, na którym zamocowana jest złocona pochwa rapiera. Jago wygląda 

majestatycznie mimo starczego wieku. 

Tym co wyróżnia kapitana najbardziej  jest  jego przenikliwość i  trzeźwość myślenia.  De 

Olivarez podejmuje decyzje szybko, błyskawicznie rozpatrując każde za i przeciw. Ta zdolność nie 

raz już uratowała ,,Negro de Flores” i jego załogę. Jago wiele razy studził nadmierny zapał swoich 

ludzi, potrafi nad nimi zapanować jednym gestem dłoni. W gruncie rzeczy de Olivarez ma bardzo 

miękkie serce jak na pirata. Ukrywa swoją wrażliwość bardzo dobrze, lecz czasami daje opanować 

się emocją. 

 

profesja: kapitan
poprzednie profesje: żeglarz, bosman

Cechy Główne
WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
61 53 48 51 54 45 52 57

  
Cechy Drugorzędne

A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
2 16 4 5 3 0 5 0

Umiejętności:  dowodzenie  +10,  hazard,  mocna  głowa,  nauka  (strategia/taktyka),  plotkowanie, 

pływanie, rzemiosło(szkutnictwo), rzemiosło (kartografia), spostrzegawczość, tresura, unik, wiedza 

(Estalia),  wiedza(  Imperium),  wiedza  (Nowy  Świat),  wioślarstwo,  wspinaczka,  zastraszanie, 

znajomość  języka (estalijski),  znajomość  języka (staroświatowy),  znajomość  języka (bretoński), 

żeglarstwo + 10

Zdolności:  bijatyka,  błyskawiczny  blok,  brawura,  broń  specjalna  (palna),  broń  specjalna 

(szermiercza), obieżyświat, odporność na choroby, silny cios, szybki 

refleks, twardziel

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: rapier najlepszej jakości, pistolet z 10 

kulami i zapasem prochu, sztylet ukryty w cholewie

buta

Wyposażenie: ubranie najlepszej jakości, trzy złote pierścienie po 50 zk każdy,

w kajucie skrzynia z 100 zk
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3. Czasy obecne
Czarny  kadłub,  ciemnoczerwone  żagle  i  bandera  z  dwiema  różami  stały  się  symbolem 

znanym na całym niemal wybrzeżu cywilizowanych krain. ,,Negro de Flores” rozpoznają wszyscy, 

od  Księstw  Granicznych  po  Kislev.  Piraci  zasłynęli  z  ogromnej  liczby  napadów  i  bardzo 

brawurowych dokonań. Nie wahali się atakować statków wojennych. Ich jedynym zagrożeniem i 

największą  konkurencją  byli  przeklęci  piraci  z  Sartossy,  jednak byli  to  przeciwnicy,  z  którymi 

nawet tak odważny kapitan jak Jago bał się zadzierać. 

Niedługo po objęciu funkcji kapitana Jago zmienił  nazwisko na de Olivarez. Chciał być 

kojarzony ze szlachtą, a nazwisko bardzo się do tego przyczyniło. Od tej chwili wszyscy mówili o  

Jago de Olivarezie, szlachcicu renegacie. 

Obecnie galeon ,,Negro de Flores” pod względem technicznym został znacznie z tyłu. Nowe 

technologie szkutnicze pozwoliły na budowę wielkich galeonów wojennych uzbrojonych nierzadko 

w więcej niż pięćdziesiąt dział. Jednak prawdziwą wartość okrętu stanowi jego załoga i kapitan, a 

piratów  jago  de  Olivareza  nie  można  nazwać  zwykłymi,  mało  zorganizowanymi  morskimi 

bandytami. 

,,Negro de Flores”, mimo niewielkich jak na dzisiejsze czasy rozmiarów, może pomieścić 

naprawdę dużo ładunku. Przestronne ładownie niemal zawsze wypełnione są łupem i niezbędnym 

na otwartym morzu prowiantem. 

Górny pokład okrętu niemal zawsze jest czysty, nie ma na nim choćby śladów zabrudzeń. 

Kapitan de Olivarez bardzo dba o wygląd swojego statku i każde niedopełnienie rozkazu egzekwuje 

w taki sposób, że wszyscy członkowie załogi wolą spędzić kilka godzin na szorowaniu pokładu. W 

tym miejscu ustawione są trzy duże barkasy, stojaki z bronią i sprzętem niezbędnym do obsługi 

kilometrów lin. 

Poniżej  jest  tzw.  pokład  działowy,  na  którym znajduje  się  wszystkie  dwadzieścia  dział 

okrętu. Po dwa strzelające czternastofuntowymi kulami armaty ustawiono na dziobie i rufie statku. 

Są  to  działa  pościgowe,  które  zawsze  są  nabite,  służącymi  do  niszczenia  takielunku  wrogich 

okrętów, kulami łańcuchowymi. Przy burtach ustawione jest po osiem osiemnastofuntowych dział. 

Prócz tego znajdują się tutaj koje i skład z amunicją i zapasem prochu.

Do uzbrojenia okrętu należy również osiem falkonetów, które wykorzystywane są do rażenia załogi 

wrogiego okrętu w czasie abordażu.

Najniższy  pokład  to  niemal  w  całości  ładownia.  Między  różnorodnymi  towarami 

zawieszono kilkanaście hamaków. 
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4. Piraci
                                                                                        

Załoga ,,Negro de Flores” stanowi bardzo barwną grupę. Przeważającą nacją są Estalijczycy, 

jednak na pokładzie są też Tileańczycy, ludzi pochodzący z Imperium i Bretończycy. Niemal tak 

samo zróżnicowana jest kadra oficerska. 

Wśród piratów kwitnie handel wymienny, na co kapitan patrzy z przymrużeniem oka. Piraci 

często wymieniają się swoimi łupami. Ważnym źródłem rozrywki jest hazard. Piraci założyli nawet 

prowizoryczne  kasyno,  na  dziobie  statku,  gdzie  spotykają  się  wieczorem  by  powiększyć  lub 

uszczuplić zawartość swoich sakiewek.

Ludzie  morza  wierzą  też  w  przychylność  ich  boskiego  patrona.  Funkcję  przewodniczącego 

obrzędów ku czci  Mananna  pełni  najstarszy  członek  załogi,  marynarz  o  imieniu  Rodrigo.  Jest 

jedynym człowiekiem, prócz kapitana, który pamięta zdobycie ,,Negro de Flores”. 

Ostatnie  cztery miesiące piraci  nie przeprowadzili  żadnego napadu co wywołało głosy niechęci 

wobec  kapitana.  Jednak  większość  załogi,  mimo że  nie  rozumie  zamiarów kapitana,  pozostaje 

wobec niego w pełni lojalna. Ogniskiem zapalnym buntu jest pierwszy oficer Beauchamp, który 

lekceważąc starego kapitana zamierza przejąć władzę i sprawić, że pod jego rządami piraci ,,Negro 

de Flores” naprawdę zasłużą na miano piratów. 

Jago de Olivares stworzył też pewien rodzaj kodeksu, w którym zawarł prawa i obowiązki 

obowiązujące jego ludzi. 

Estalijski pirat

Piraci  z  ,,Negro  de  Flores”  są  jedną  z  najgorszych  takich  band.  Niemal  wszyscy  są 

zapijaczonymi  obdartusami,  których  jedynym  celem jest  mordowanie  i  rabowanie.  Dowodzeni 

surową ręką kapitana de Olivareza przez lata zdobywali swą wątpliwej wartości sławę. Szczęśliwie 

dla mieszkańców wybrzeży Bretonii, Estalii i Tileii od prawie pięciu miesięcy słuch o sławnym 

,,Negro de Flores” zaginął...

Znaczna  część  piratów,  zachęcana  przez  pierwszego  oficera  Beauchampa,  zaczyna 

spiskować przeciw kapitanowi de Olivarezowi.

 

Profesja: żeglarz 
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Cechy Główne
WW  US   K Odp   Zr  Int  SW Ogd

38 37 36 37 41 30 32 26

Cechy Drugorzędne
A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
1 12 3 3 4 0 2* 0

 
*przeciętnie

Umiejętności:  mocna  głowa,  plotkowanie,  pływanie,  spostrzegawczość,  uniki,  wiedza  (Estalia), 

wiedza  (Bretonia,  Tilea,  Imperium  lub  Jałowa  Kraina),  znajomość  języka  (estalijski),   brak 

znajomości  drugiego  języka  lub  do  wyboru:  bretoński,  tileański,  staroświatowy,  wioślarstwo, 

wspinaczka, żeglarstwo

Zdolności: obieżyświat, silny cios albo brawura, 

twardziel albo bijatyka. 

Dodatkowo jedna do wyboru spośród: urodzony 

wojownik,  strzelec  wyborowy,  twardziel,  bardzo  silny,  niezwykle  odporny,  szybki  refleks, 

opanowany

Zbroja: skórzany kaftan

Punkty zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 1, nogi 0

Uzbrojenie: broń jednoręczna (kordelas, kord, bosak)

niektórzy mogą też posiadać łuk lub kuszę z zapasem 

amunicji

Uwagi: Nieco mnie niż połowa wszystkich marynarzy na statku posiada zdolność broń specjalna 

(palna),  są  to  ludzie,  których  zadaniem,  w  czasie  walki,  jest  obsługa  wszystkich  dwudziestu 

dział ,,Negro de Flores”. Część z nich posiada także pistolety i rusznice.

Lucca Travisso - bosman estalijskich piratów

Lucca to czterdziestodwuletni mężczyzna pochodzącym z Tileii. Na ,,Negro de Flores” trafił 

dwadzieścia  lat  temu,  gdy  uciekł  z  galery,  na  której  odbywał  karę  za  podwójne  morderstwo. 

Travisso dokonał tej zbrodni w zemście. Pewien tileański szlachcic zgwałcił jego siostrę. Lucca z 

zimną  krwią  zabił  gwałciciela,  niestety  swego  pana  próbował  obronić  oddany  sługa.  Travisso 

broniąc się musiał go zabić. Został schwytany podczas ucieczki z pałacu. Sąd, biorąc po uwagę 

okoliczności  zbrodni,  skazał  Luccę na dożywocie na galerach.  Miał  wtedy dwadzieścia  lat.  Po 
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dwóch latach uciekł i spotkał Jago de Olivareza, który rozpoczynał wtedy swoją piracką karierę. 

Szybko zaimponował kapitanowi swoją bezwzględną lojalnością.  Od piętnastu lat  pełni  funkcję 

bosmana. De Olivarez ma do niego ogromne zaufanie, a Lucca Travisso przez wdzięczność dla 

kapitana  stał  się  ucieleśnieniem  jego  woli.  Bosman  jest  człowiekiem,  który  często  unosi  się 

emocjami, jednak zdecydowanie najczęściej jest to gniew. Potrafi być bezwzględny i wyrachowany, 

bywa też okrutny.  Walcząc nie okazuje strachu, przez co zdobył sobie uznanie kompanów. Jest 

grożnym przeciwnikiem,  a  jego kordelas  rozłupał  już  nie  jedną  czaszkę.  Wyglądem Lucca  nie 

odbiega  od  reszty  załogi.  Nosi  marynarską  koszulę,  spodnie  w  biało-niebieskie  pasy i  zwykłe 

skórzane buty. Niemal nigdy nie rozstaje się z czerwoną bandaną, która zakrywa jego przyprószone 

siwizną brązowe włosy. Siwizna ta jest powodem kpin marynarzy, którzy oczywiście nie wyrażają 

jej przy Lucce. Jest raczej średniego wzrostu i budowy. Nosi długą brodę. Travisso jest pokłócony z 

pierwszym oficerem Beauchampem.      

profesja: bosman

poprzednia profesja: żeglarz

Cechy Główne
WW  US   K Odp   Zr  Int  SW Ogd

53 42 41 42 43 35 42 32

Cechy Drugorzędne 
  A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
2 14 4 4 4 0 3 0

Umiejętności:  mocna  głowa,  plotkowanie,  pływanie,  rzmiosło  (szkutnictwo)  spostrzegawczość, 

unik, wiedza (Estalia), wiedza (Tilea), znajmość języka (estalijski), znajomość języka (tileański), 

wioślarstwo, zastraszanie, żeglarstwo

Zdolności: obieżyświat, odporność na choroby, silny cios, brawura, bijatyka, urodzony wojownik

Zbroja: skórzana kurta, kaftan kolczy

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 1, korpus 3, nogi 0

Uzbrojenie: kordelas 

Wyposażenie: srebrny pierścień wart 30 sz, 

sakiewka z 8 zk i 34 ss
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Louis Beauchamp -pierwszy oficer estalijskich piratów

,,Trzynaście dla kapitana, trzy dla mnie,  dziesięć "pod pokład"...  Jaques!  Słuchaj mnie,  do kurw i  piorunów!  

Zaraz, zaniesiesz potem. Posprzątasz sobie tamtą chatę. Z dziewczynki już nic nie wyrośnie... (chichot) może  

chwasty się pożywią”

Louis  pochodzi  z  Bretonii. Swój  związek z  morzem rozpoczął  dwadzieścia  lat  temu,  w 

wieku osiemnastu lat, gdy zaciągnął się na statek handlowy ,,Mondego” jako żołnierz okrętowy. 

Będąc  bardzo zaradnym człowiekiem,  w sposób nie  do końca  legalny dorabiał  sobie  do żołdu 

współpracując z przemytnikami. Po pięciu latach służby został mianowany sierżantem, w miejsce 

poległego w walce z piratami poprzednika. Przez dwa lata dowodził niewielkim oddziałem. Jego 

życie odmieniło się gdy w jednej z portowych karczem w l'Anguille spotkał kapitana de Olivareza i  

przyjął jego propozycję objęcia funkcji pierwszego oficera na ,,Negro de Flores”. Już w pierwszych 

dniach popadł w konflikt kompetencji z bosmanem Travisso, było to zarzewie ostrego sporu między 

dwoma piratami. 

Beauchamp jest bardzo przystojny, ma opaloną cerę i długie, falowane, czarne włosy. Jest 

wysoki i dobrze zbudowany. Ubiera się w najprzedniejsze ubrania. Nosi wąsy i brodę przycięte na 

estalisjką modłę. Ma błyszczące, piwne oczy, którymi spogląda na świat spojrzeniem pełnym dumy 

i  arogancji.  Patrząc na niego można odnieść wrażenie,  że w ogóle nie pasuje do załogi  statku, 

jednak zdążył stworzyć grupę zaufanych piratów, razem, z którymi chce podburzyć resztę załogi i 

przejąć władzę. Kapitan de Olivarez zdaje sobie sprawę z władczych zapędów swojego oficera, 

jednak  nie  podejrzewa  go  o  zdradę.  Louis  jest  pozbawiony  wszelkich  skrupułów  i  wyrzutów 

sumienia,  bez  wątpienia  jest  największym  brutalem  w  całej  załodze  ,,Negro  de  Flores”. 

Mordowanie, gwałty i zadawanie bólu przychodzą mu równie łatwo jak jedzenie czy picie. 

   

profesja: oficer

poprzednie profesje: żołnierz okrętowy, sierżant
Cechy Główne
WW  US   K Odp   Zr  Int  SW Ogd

55 46 48 51 46 41 43 43

Cechy Drugorzędne
A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
2 15 4 5 4 0 2 0
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Umiejętności:  plotkowanie,  wiedza  (Bretonia),  znajomość  języka  (bretoński),  mocna  głowa, 

sekretny język (bitewny), pływanie +10, unik, hazard, wioślarstwo, zastraszanie, dowodzenie,

nauka (strategia/taktyka), spostrzegawczość, wiedza (Tilea), znajomość języka ( tileański),

czytanie i pisanie

Zdolności: niezwykle odporny, ogłuszanie, szybkie wyciągnięcie, silny cios, bijatyka, obieżyświat, 

błyskawiczny blok, broń specjalna (palna)

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: kordelas, pistolet, 10 kul i zapas 

prochu na 10 strzałów

Wyposażenie: ubranie najlepszej jakości, złoty

pierścień wart 50 zk, sakiewka z 20 zk 

Bruno Krupp - nawigator estalijskich piratów

"Spluń na tamto. Nie szczerb korda. Pogadamy, i coś wynajdziemy.”

Bruno  urodził  się  w  porcie  Norden  w  Nordlandzie.  Już  od  dziecka  był  szkolony  na 

marynarza.  Ma dwadzieścia  osiem lat.  Jego saga na  okręcie  ,,Negro  de  Flores”  rozpoczęła  się 

siedem lat temu właśnie w Norden. Bruno był sierotą, od czasu gdy skończył dwanaście lat pływał 

na  wielu  statkach.  De Olivarez,  szukając  nawigatora,  spotkał  Bruna  na  pokładzie  niewielkiego 

statku kupieckiego. Dobre serce starego wilka morskiego dało o sobie znać i kapitan przygarnął 

Bruna jako syna, którego zawsze pragnął mieć. Sam wykształcił go an nawigatora, przekazując mu 

całą wiedzę jaką posiadał. Bruno jest bezkonfliktowy, ma dobre stosunki zarówno z Travisso, jak i 

Beauchampem. Krupp jest wysoki i chudy. Dziwności jego wyglądowi nadaje również nienaturalna 

bladość. Ma krótko przystrzyżone blond włosy i wygolona twarz. Bruno ma dobre serce, przez co 

jest często wyśmiewany przez kompanów. W walce bierze udział tylko wtedy, gdy jest do tego 

zmuszony. Nosi typowy dla żeglarza, bardzo praktyczny strój. 

profesja: nawigator

poprzednia profesja: żeglarz
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Cechy Główne
WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
42 38 37 42 33 54 41 36

Cechy Drugorzędne
A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
1 13 3 4 4 0 1 0

Umiejętności: czytanie i pisanie, nauka (astronomia), nawigacja, plotkowanie, pływanie, rzemiosło 

(kartografia), spostrzegawczość, unik, wiedza (Imperium), wiedza (Estalia), wioślarstwo, 

wspinaczka,  znajomość języka (estalijski),  znajomość języka (staroświatowy),  znajomość języka 

(klasyczny), żeglarstwo

Zdolności: obieżyświat, silny cios, szósty zmysł,

twardziel, wyczucie kierunku 

Zbroja: skórzany kaftan

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 1, nogi 0

Uzbrojenie: kordelas

Wyposażenie: narzędzia( instrumenty nawigacyjne), 

mapy morskie, 10 zk  

Kodeks ,,Negro de Flores”

Roku 2516 Kalendarza Imperium, na wyspie  Arrana, ja, don Jago de Olivarez herbu Dwie Róże, 

ustanawiam poniższy spis praw i obowiązków dla wszystkich nieustraszonych marynarzy, który  

swym domem uczynili wspaniały galeon ,,Negro de Flores”, a mnie don Olivareza, uczynili swoim  

kapitanem i przewodnikiem na bezkresie oceanu. Ogłaszam, że:

1. Każdy marynarz jest zobowiązany do lojalności wobec osoby kapitana i oficerów. Odmowa 

wykonania rozkazu, bez odpowiedniego uzasadnienia, będzie skutkowała chłostą lub brakiem 

udziału w najbliższym podziale łupów (wybór kary pozostawiam w gestii osoby karzącej).

Otwarty  bunt  będzie  karany  w  sposób  jedyny  i  niepodważalny,  powieszeniem  na  szczycie  

grotmasztu.  Wykryty spisek,  jeśli  będzie miał  dobre  podstawy, należy ukarać  większą ilością  

razów,  bądź  brak  wynagrodzenia  przez  okres  roku.  Spisek  bez  podstaw  karany  będzie  jak  

otwarty bunt. Kara za dezercję leży tylko i wyłącznie w gestii kapitana.
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2.  Morderstwo  jest  rzeczą  niedopuszczalną  i  karaną  śmiercią.  W  przypadku  sporu  istnieje 

możliwość  rozstrzygnięcia  go  w sposób  honorowy,  przez  pojedynek  na  ustalonych  wcześniej  

zasadach i na uprzednio wybraną broń.

3. Kradzież karana będzie przez odcięcie mniej sprawnej dłoni (praworęczny straci lewą dłoń,  

leworęczny prawą).                                                         

4.  Nocne  wachty  sprawuje  szósta  część  załogi  ze  zmianą co  cztery  godziny,  od  zachodu do  

wschodu słońca. Grupy wachtowe ustala bosman w czasie postoju. Niestawienie się na swojej  

wachcie skutkuje wykluczeniem z najbliższego podziału łupów.                                        

Za  stosowanie  się  powszechnie  uznanych  postanowień  marynarze  mogą  spodziewać  się 

następujących rzeczy:

1.  Podział  łupu  odbywa  się  w  następujący  sposób:  10%  wartości  całego  łupu  należy  się  

kapitanowi,  po  5  % oficerom,  3% sternikom,  kucharzowi  i  marynarzom,  którzy  pływają  na 

,,Negro de Flores” minimum 10 lat. Reszta, czyli około 50% ma zostać sprawiedliwie podzielona  

między resztę załogi (odpowiada za to nawigator).

2.  Z  momentem  zaokrętowania  członek  załogi  otrzymuje  odpowiednią  dla  jego  umiejętności  

funkcję. W czasem może awansować wyżej. 

3. Zaciągając się na statek każdy marynarz sam wybiera liczbę lat swojej służby (od 1 roku do 20  

lat), zawsze istnieje możliwość przedłużenia służby.

4. Zastrzeżenia marynarze mogą kierować do kapitana za pośrednictwem wybranego wcześniej  

rzecznika.

5.  Marynarz  zawsze  otrzymuje  dodatkowe  wynagrodzenie  za  czyn,  według  kapitana,  wart  

uwagi. 

Ja, Jago de Olivarez, kapitan galeonu ,,Negro de Flores”  
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- Piramida -

W głębi lądu, kilka kilometrów od ruin El Espinar znajduje się tajemnicze miejsce kultu. 

Kierując  się  od  wybrzeża  najpierw  w  kierunku  północno-zachodnim,  a  potem na  południowy 

zachód  dociera  się  po  przeprawie  przez  niebezpieczną  dżunglę  na  dziwnie  opustoszały  teren. 

Daleko  za  linią  drzew  ciągnie  się  wyżarta  do  gołej  ziemi  połać,  rozlana  kręgiem  wokół 

pięćdziesięciometrowej schodkowej piramidy. Piramida wykonana jest z żółtego kamienia, który 

ulega nieubłaganemu wpływowi czasu i zaczyna pękać oraz kruszyć się. Między szczeliny wciskają 

się  zielone  rośliny  wszelkiego  rodzaju,  rozsadzające  kamienne  bloki  od  wewnątrz.  Niektóre 

kamienne kolumny zwaliły się rozsypując swe szczątki po okolicy. 

Na szczyt piramidy prowadzą trzy drogi, ciągnące się przez cztery poziomy. 

Główne schody prowadzą drugi poziom od strony południowo-wschodniej.  Na początku 

znajduje się podwyższenie o szerokich schodach. Po obu stronach czuwają szpalery wysokich jak 

trzech mężczyzn ustawionych na sobie kolumn. Na końcu, przed wejściem na stopnie wiodące na 

górę znajdują się  kolejne dwie kolumny,  wyższe i  masywniejsze od innych.  Podwyższenie jest 

wbudowane w pierwszy poziom, który nie obiega całej piramidy. Podnoszący się teren umożliwia 

wejście na pozostałe drogi poczynając od poziomu drugiego. 

Schody od strony północnego wschodu kończą się na poziomie czwartym małą wnęką, w 

której znajdują się kolejne schodki, pozwalające na zwiedzanie poziomu czwartego. Tam, ponad 

poziom  trzeci  wznosi  się  wsparte  na  grubych  kolumnach  przedłużenie.  Wyrzeźbiono  na  nim 

kamienną  płytę  długości  około  trzech  metrów,  oddzielona  od  reszty  poziomu  ścianą  z 

pozacieranymi rysunkami. Wokół nich są jeszcze pozostałości spalenizny, jakby ktoś osmalił tam 

wielki garnek. 

Po stronie północno-zachodniej  można natknąć się  na tajemnicze kamienne osuwisko w 

pobliżu poziomu czwartego. Części kamiennych bloków tam się znajdujące pochodzą z poziomu 

piątego.  Pod nimi  jest  uwięziony człowiek.  Pamięta  jeszcze  czasy,  gdy ludzie  po raz pierwszy 

przybyli w to miejsce. Ma na sobie części zbroi płytowej i strój typowo w kroju estalijski. Wąsaty 

jegomość ma zmiażdżone przez skały nogi i co chwilę miota przekleństwa w swoim ojczystym 

języku. Przy życiu jest utrzymywany przez mroczną magię wypływającą z głębi piramidy. Czas, 

który spędził na stopniach piramidy, jest dla niego pamiętny głównie przez odczuwany ból. Może 

opowiedzieć o tym, co przeżył, ale tylko ludziom, którzy zechcą go wysłuchać. W jego słowach 

nieustannie wplata się coraz więcej  nienawiści,  sprawia wrażenia nie  do końca panującego nad 
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swoim ciałem. Słuchanie opowieści szaleńca jest okupione pogłębieniem własnego obłędu (MG 

powinien je przydzielić według własnego uznania). Mężczyzna znajdzie wieczny spokój, gdy zginie 

nawiedzający podziemia mag.

Na poziomie szóstym znajduje się kamienny sufit wsparty niegdyś na czterech kolumnach. 

Jedna z nich przewróciła się, zagradzając część przejścia. W podłodze jest wielka dziura. Wokół jej  

ścian wybudowano wąskie schody wiodące głęboko w dół.  Jeśli  ktoś postawi nieostrożny krok 

spadnie  w otchłań.  Schody w pewnym momencie  zakręcają  pod zwieszonym sufitem omijając 

otchłań, i wiodą prosto ku nieznanemu.

Każda osoba próbująca rzucić czar w okolicy piramidy otrzymuje musi wykonać trudny (-

20) test SW inaczej otrzyma punkt obłędu. Poziom mocy za każdą użytą kość zostaje zmniejszony o 

1.
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Podziemia

Długie  tunele  ciągną  się  w  ciemnościach,  przyprawiając  o  klaustrofobię.  Pajęczyny 

zwieszają  się  w  dawno  nieużywanych  zakamarkach.  Zgniłe  powietrze  odstrasza  od  badania 

ponurych korytarzy.  I ciągły,  daleki łomot dobiegający zza ścian przyspiesza bicie serca. Strach 

przed  nieznanym.  Co  można  napotkać  w podziemiach,  jeśli  tylko  znajdzie  się  w sobie  trochę 
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odwagi?

Pułapki!

Budowniczowie  piramid  doskonale  wiedzieli  jak  bronić  swoich  tajemnic  przed 

niespodziewanymi  gośćmi.  Osuwające  się  skały,  wyskakujące  ze  szczelin  w  ścianach  ostrza, 

zapadnie  i  płytki  uwalniające  trujące  gazy  po  nastąpieniu  na  nie  zatrzymają  nieostrożnych 

przechodniów,  zanim  dalej  spotka  ich  cos  gorszego.  Mogą  działać  jak  zasadzki,  wpuszczając 

bezpiecznie  do  ślepego  tunelu,  by  potem  bezlitośnie  zabić.  Można  je  wykryć  testem 

spostrzegawczości, i w miarę możliwości rozbroić lub po prostu ominąć.

Skały: w suficie otwiera się dziura, z której wypadają różnych rozmiarów skały,  zadając 

obrażenia z Siłą 6 (druzgocący). Można uniknąć uderzeń wykonując trudny (-20) test zręczności.

Ostrza: spomiędzy szczelin w ścianach i/lub podłodze wysuwają się długie na metr, cienkie 

kolce lub ostrza tnące ciało z Siłą 5 (przebijający zbroję)

Zapadnia: podłoga nagle lub stopniowo osuwa się spod nóg. Normalne obrażenia od upadku. 

Możliwe umieszczenie w dole kolców ( 70% szans na trafienie na kolec, dodatkowe obrażenia z 

Siłą 7 (przebijający zbroję))

Trujący gaz: uruchomiony mechanizm wydziela gaz, który powoli wypełnia pobliskie tunele 

zadając obrażenia z Siłą 5 (nie uwzględnia się zbroi)

Fałszywe światło: w bocznej odnodze znajduje się migoczące światełko. Jeśli BG będzie 

próbował zbliżyć się do niego spadnie w otchłań, lub dostanie się pod działanie pułapki. Uratować 

go może test spostrzegawczości.

Ogień: ze ścian nagle buchają płomienie, zadając obrażenia z Siłą 5 i podpalając.

Skaveny!

Szczuroludzie  dotarli  wszędzie,  nawet  do  Lustrii.  Mogą  się  gnieździć  w  opuszczonych 

pomieszczeniach,  drążąc głębiej  w ziemi,  by powiększyć swoje imperium i zdobyć władzę nad 

światem.  Albo  po  prostu  zmiażdżyć  konkurentów  po  drugiej  zalanych  szczurzymi  fekaliami 

podziemi.  Skradający  się  skaveni,  bijący  łapkami  o  zimne  kamienie  mogą  napędzić  niezłego 

stracha. Pod warunkiem, że ktoś jest na tyle głupi by w nie wierzyć.

Skarby!

No tak, egzotyczna kraina nie obejdzie się bez pozostałości kulturowych po wyrżniętych w 

pień/zaginionych mieszkańcach. Cokolwiek by to było. Skrzynia z estalijskiego drewna po brzegi 

wypełniona dziwnymi monetami ze szczerego złota. Szkielety niedoszłych poszukiwaczy przygód z 
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rozsypującym się  ekwipunkiem.  Broń  do  człeczej  ręki  niepasująca.  Posążki,  kamienne  tablice, 

rytualne naczynia. Grobowiec ważnego jaszczuroczłeka, zawierający w sobie zasuszoną mumię.

Strażnica

W  tunelach  można  się  natknąć  na 

pomieszczenie,  które  niegdyś  pełniło  rolę 

strażnicy.  W całych  podziemiach  są  takie  dwa. 

Znajduje  się  tam  korytarz  prowadzący  do  sali 

głównej.  W  skalnej  wnęce  znajduje  się  mała 

szkatuła. Przetrzymywano w nich złotego żuka i 

tablicę.

Przeklęty skarbiec 

Podróżnicy, którzy cało przemierzą sieć tuneli pod piramidą staną w końcu przed rozpadliną. 

W blasku latarni i pochodni można dostrzec zwieszający się nad nią most, który sprawia wrażenie 

ukształtowanego  wielkimi  dłońmi  z  półpłynnego  kamienia.  Za  nim  znajduje  się  obszerne 

pomieszczenie.  Jest  w nim pełno na wpół zgnitych zwłok ludzkich,  które powstaną i  zaatakuję 

pierwszą  osobę,  która  się  do  nich  zbliży.  Na  wprost  mostu  ustawione  są  dwa  rzędy  płyt, 

spiętrzonych wprost z ziemi.

W pierwszym rzędzie znajduje się sześć płyt o wysokości około jednego i szerokości pół 

metra:

-  Na pierwszej,  licząc od lewej,  jest  wyryte  słońce wynurzające  się  ponad górę.  Promienie 

przedstawione w formie kilku krótkich linii są nieregularnie rozproszone. Jeden z nich wystaje poza 

płytę w formie żelaznego pręta. 

-  Na  drugiej  dziwny  rysunek  przedstawiający  najprawdopodobniej  rozmieszczenie  części 

pomieszczeń w podziemiach. Jeden z nich zaznaczono wtopionym w kamień złotem. Wokół bryłki 

widnieją ślady prób wydobycia jej. 

- Na trzeciej płycie jest kamienna półka.

- Czwarta i piąta płyta są na wpół zniszczone. Ich kawałki walają się po ziemi.
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- Na szóstej płycie widnieje mały schemat nieznanego pomieszczenia. Droga do niego nie jest 

zaznaczona.

Wielkie płyty przedstawiają postacie jaszczuroludzi. Na pierwszej widać jednego stojącego 

na  wielkiej  stercie,  najprawdopodobniej  złota.  Na  drugiej  przedstawiono  wznoszącego  ręce  ku 

górze jaszczuroczłeka, stojącego przed ołtarzem. Ustawiono na nim małą figurkę.

Po prawej stronie pomieszczenia widać 

wysokie na cztery metry drzwi,  pomalowane 

czerwoną farbą w abstrakcyjne wzory. Prosty 

(+10)  test  spostrzegawczości  pozwala 

rozpoznać, że malunki są wykonane krwią. 

Drzwi  otwierają  się,  jeśli  ktoś  umieści  na 

półce trzeciej  płyty złotą tablicę połączoną z 

żukiem. Podłoga zaczyna drżeć,  a spod wrót 

wzbijają się w powietrze tumany kurzu, który 

po dłuższej chwili opada. Po lewej widać małe 

podwyższenie ze schodkami i cztery kolumny 

tworzące linię prostą z rzędem sześciu płyt w 

poprzedniej  sali.  Po  prawej  jest  tylko 

podwyższenie. W tunelu obok niego spoczywa 

przeklęty  mag,  który  zaatakuje  pierwszą 

osobę, się doń zbliży. W kolumnach znajdują 

się  przełączniki,  jeden  z  nich  jest  wciśnięty. 

Na  wprost  wejścia  znajduje  się  kamienna 

ściana. Ukryto za nią przełącznik, pozwalający 

dostać  się  do  świątyni.  Jego  odnalezienie 

wymaga wykonania bardzo trudnego (-30) testu spostrzegawczości. W pomieszczeniu nie ma ani 

śladu po złocie.

Ożywione trupy (Zombie z bestiariusza)

Przeklęty mag

Przybył  do  podziemi  razem  z  pierwszą  ekspedycją.  Jako  osoba  władająca  magią  miał 
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wielkie  poważanie  wśród  żeglarzy.  Wykorzystał  swoje  wpływy  wydając  rozkaz  przeszukania 

skrzyń i odnalezienia skradzionej tablicy i żuka. Wpadł w gniew. Ukarał jednego z żołnierzy za 

niesubordynację pogrzebując go pod skałami. Kilku odważnych mężczyzn próbowało go zabić, ale 

ostatecznie udało im się go zepchnąć do skarbca, i uwolnić belkę blokującą drzwi. Korzystając z 

mocy mag przeklął ich i całą okolicę. Tereny wokół piramidy są skażone magicznie, dopiero jego 

śmierć pozwala rzucać zaklęcia bez złych efektów ubocznych.

Czas, który spędził w podziemiach złamał jego ducha. Oszalały od nienawiści chce tylko 

zabijać. Rozmowa z nim nie jest możliwa, gdyż zatracił pewne umiejętności do tego niezbędne, jak 

i potrzebne do trzeźwego rozumowania.

Obecna profesja: mistrz magii

Poprzednie profesje: wędrowny czarodziej, uczeń czarodzieja
Cechy Główne

WW US   K Odp   Zr Int  SW Ogd
44 43 35 51 48 64 67 0

Cechy Główne

A Żyw   S Wt   Sz Mag  PO PP
2 14 3 5 3 3 5 0

Umiejętności: splatanie magii +20, wykrywanie magii +20, język tajemny (magiczny) +20, nauka 

(magia) +20

Zdolności:  niezwykle  odporny,  odporność  psychiczna,  czarnoksięstwo,  dotyk  mocy,  magia 

czarnoksięska (nekromancja), medytacja, zmysł magii

Czar z dodatku Night's Dark Masters

Druzgocąca fala

Wymagany poziom mocy: 21

Czas rzucania: akcja podwójna

Składnik: pięć szczypt wampirzego popiołu (+3)

Opis:  Ruchem  dłoni  czarodziej  wyzwala  niszczycielską  moc  Dhar,  która  wysysa  życie  z 

przeciwników, zmienia skórę w suchy pergamin, krew w pył i kruszy ich kości. Czar oddziałuje na 

żywe istoty liczbą równe punktom magii i znajdujące się nie dalej niż 16 metrów od rzucajęcego 

czar. Ofiary tracą 1k10 punktów Żywotności, bez względu na Wytrzymałość i noszoną zbroję.

Zbroja: brak
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Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: miecz najgorszej jakości

Wyposażenie: stare, rozsypujące się listy 

Świątynia

Tajemnicze  miejsce,  zaznaczone  na  jednej  z  kamiennych  płyt.  Niegdyś  próbował  tam 

dotrzeć przeklęty mag, teraz jego wysiłki ponowi Jago de Olivarez. Pod koniec życia chce w końcu 

całkowicie rozwiązać zagadki kryjące się w podziemiach. Jeśli przy okazji wyniknie z tego coś 

dobrego, tym bardziej uraduje się jego niemłode serce.

Do świątyni  można dostać się  podobnie jak do skarbca,  w którym kryje się przełącznik 

zwalniający mechanizm drzwi. Jeśli ktokolwiek przekroczy próg świątyni, aktywuje się uśpiona od 

lat magia jaszczuroludzi, strzegąca tego miejsca. Umysły poszukiwaczy przygód będą nękane przez 

koszmarne wizje, co zaowocuje otrzymaniem 2 PO i dodatkowego 1 PO w przypadku nieudanego 

testu SW. Na nieszczęśników zostanie również nałożona klątwa. Przez następny miesiąc BG nie 

będą mogli korzystać z punktów szczęścia, i będzie ich prześladował ogólny pech. 

Świątynia  jest  kolejnym  miejscem,  które  pozostawiamy  wyobraźni  MG.  Może  być  to 

zwykłe miejsce kultu jaszczuroludzi. Lecz równie dobrze miejsce to mogło być sprofanowane przez 

moce chaosu lub nekromantów. Niewykluczona jest tam obecność Skavenów, które mogły wykonać 

podkop i przeznaczyć salę na składowisko odchodów lub spaczenia.

MG o naprawdę bujnej  wyobraźni  podpowiadamy,  że w świątyni  (z całkowitą  pewnością!)  nie 

zmieści się żaden smok.
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- Złoty problem -

,,Gdy sen  o  bogactwie  ma  szansę  się  urzeczywistnić,  nie  zdajemy sobie  sprawy,  że  to  próba.  

Pędzimy jak ślepcy chcąc uszczknąć choć kawałek. Kawałek? Przepraszam, nikt nie zadowoli się 

kawałkiem. Wszystko. Odpowiedz sobie czy warto. Krew, łzy i pustkę, jaką po sobie zostawimy 

przyjdzie nam opłakiwać po wieczność. Dlatego stosy płoną od wybrzeży Nordlandu, po ściskane 

mroźną dłonią pola Wissenlandu. To próba. Bacz pilnie na swoje czyny. Pożałujesz ich wcześniej,  

niż się tego spodziewasz.” 

- anonimowy łowca czarownic

Nie jest ważne, z jakiego powodu przybyli  do Duero. Wielu zarzuca swoje wcześniejsze 

plany. Wystarczy jedno słowo, jeden ślad by uwolnić drzemiącą w człowieku bestię. 

Ta opowieść nie jest ani miła dla ucha, ani gdy spojrzeć co prawdziwie przedstawia zbytnio 

nie cieszy. Jednak obok bólu i przesyconej pożądliwą nienawiścią zdrady może się znaleźć miejsce 

dla  dobroci.  Ale  czy  wśród  czerni  zapłoną  nikłe  światełka  poświęcenia  i  miłosierdzia  zależy 

wyłącznie od dokonanych wyborów.

Przygoda  nadaje  się  zarówno  dla  początkujących,  jak  i  dla  bardziej  zaawansowanych 

postaci. Trudność scen powinna być dopasowana do poziomu ich umiejętności przez Mistrza Gry. 

Dane dotyczące przeciwników i rozmaitych testów, jakie gracze będą zmuszeni wykonać stanowią 

tylko przykład, a nie sztywną ramę, na której opiera się cała przygoda. Jako, że podczas rozgrywki 
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gracze  będą  kuszeni  do przeciwdziałania  sobie,  najbardziej  kompatybilna  liczba  graczy wynosi 

około 2-3. Ta kwestia również zostaje pozostawiona MG, gdyż sporo zależy od jego wizji przebiegu 

historii oraz układów pomiędzy graczami. Ich motywacji i zgrania podczas sesji nie sposób autorom 

przewidzieć.

Złoto, brudne sprawki, a to wszystko zalać rumem

Wszyscy  na  wyspie  doskonale  zdają  sobie  sprawę  z  pobudek,  jakie  kierowały 

organizatorami wyprawy. Ziemia, okazja do rozwoju i przysporzenia chwały krajowi. Ale przede 

wszystkim  Martinez  obiecał  złoto.  Kruszec  zasili  skarbce  estalijskiego  króla  oraz  wspomoże 

przyjaciół z Imperium. Skoro sam Carlos Martinez złożył taką obietnicę królowi, rzecz musi być 

prawdziwa. Mieszkańcy Duero również chcieliby skorzystać z możliwości szybkiego wzbogacenia 

się,  ale  nie  mają  odwagi  wyruszyć  w  samodzielną  podróż  do  kontynentalnej  dżungli. 

Przyzwyczajają  się  do  trudów  codziennego  życia  w  odosobnieniu  od  reszty  świata,  ale  nie 

zapominają o upragnionych stertach złota. 

W ruinach El Espinar odnaleziono pamiętniki i dokumenty poświadczające o wydarzeniach 

mających miejsce na wybrzeżu podczas penetracji piramidy. Niechlubna historia jest znana tylko 

kilku najważniejszym osobom na wyspie. Ludzie ci zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, i z faktu, 

iż ciąży na nich pewnego rodzaju odpowiedzialność.

Carlos Martinez nie będzie się dzielił wiadomościami na ten temat, chyba, że ktoś wzbudzi 

w nim zaufanie. Razem z Gottliebem próbuje przewidzieć możliwe zajścia, chcąc odpowiednio się 

im przeciwstawić. Żołnierze Halerwordena muszą być czujni, gdyż zdaje sobie sprawę, że chwila 

nieostrożności może pozbawić ich życia. Von Gessner zupełnie ignoruje tę sprawę. Kapłani cały 

czas wznoszą modły o ochronę przed złymi mocami.

Do Starego Świata dotarły listy z El Espinar. Odbiorcami miały być rodziny osadników. 

Imperialna siatka szpiegowska rozciąga się prawie we wszystkich krainach. Początek kolonizacji 

bardzo  interesował  władze  w  Altdorfie,  zdecydowano  więc  o  szczegółowym  obserwowaniu 

poczynań kolonizatorów w Lustrii. Gdy przechwycono listy komórka szpiegowska przesłała je do 

głównej siedziby w Imperium. Tam uznano sprawę za czysto związaną z działaniem nieczystych 

mocy i  oddano sprawę w ręce  Świątyni  Sigmara.  Problem wydawał  się  palący,  gdyż  zagrażał 

fundamentom nowo powstałej osady, a zdobyte doświadczenie mogło okazać się bardzo pomocne 

w przyszłości. W niedługim czasie nadeszła wiadomość o zniszczeniu El Espinar. Sprawa piramidy 

została rzucona w kąt jako nieaktualna. 
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Ale oto nadszedł czas powrotu w tamto miejsce. Placówka na wyspie zaczęła się rozwijać, 

by po roku stać się samowystarczalna. Wtedy przypomniano sobie o zalegającej w pobliżu grozie. 

Obawy  o  bezpieczeństwo  tamtego  miejsca  nawiedziły  umysły  sigmarytów.  Długie  modlitwy 

wspierające  wysiłki  Zakapturzonych  Braci  zostały  wynagrodzone.  Helmuth  Vogel,  archeolog  i 

wykładowca z Altdorfu potrzebował środków do kontynuowania badań w Kislevie. Obiecano mu je 

zapewnić, w zamian za przysługę. Był zmuszony przyjąć ofertę, chociaż udział w wyprawie nie 

napawał go zbytnim entuzjazmem. Jego aktualnym zadaniem jest sporządzenie raportu. Interesują 

go  ośrodki  mrocznych  kultów,  magiczne  zjawiska,  ewentualne  skażenie  chaosu występujące  w 

okolicy. 

Jago de Olivarez sam był świadkiem wydarzeń tamtych dni. Na „Negro de Flores” przebywa 

stary marynarz Rodrigo, który również uczestniczył w potyczkach na brzegu El Espinar. Kapitan 

ma nikłe pojęcie o wydarzeniach z tamtych dni i postanawia zbadać całą historię.. Jest mu ciężko, 

gdyż prowadzi potrójną walkę z czasem. Jego ciało jest zdrowe, jednak czuje, że umysł się starzeje. 

W Duero jego ludzie myszkują po mieście za pozwoleniem przekupionego gubernatora. Nie może 

sobie pozwolić na powiadomienie załogi o fakcie posiadania złotej tablicy z piramidy, gdyż to tylko 

przyspieszyłoby jego śmierć z rąk spiskowców. Beauchamp chce pozbyć się Jago jak najszybciej, i 

każdą zdobytą informacje obróci na swoją korzyść.

Pierwsze znaki

Bohaterowie graczy mogli dowiedzieć się o historii piramidy już w Starym Świecie, chociaż 

jest  to  mało  prawdopodobne.  Taka  sytuacja  jest  możliwa,  jeśli  jeden  z  nich  należy  do 

Zakapturzonych Braci.  MG powinien uwzględnić stosunek Helmutha Vogela do tej  postaci,  ich 

współpracę w głębokiej konspiracji. Jeśli reszta graczy nie będzie wiedzieć o kontakcie tej dwójki, 

to atmosfera tajemnicy będzie odczuwalna w lepszym stopniu.

Podczas  rejsu  BG  będą  mogli  spotkać  Magnusa  Kittela,  który  podróżuje  do  Duero  by 

wspomóc tamtejszego kapłana. Akolita jest chory, jego stan podczas podróży stale pogarsza się. Po 

dwóch miesiącach rejsu jest na tyle osłabiony przez gorączkę, że zdarza mu się tracić przytomność.  

Jeśli stanie się to podczas przebywania na pokładzie, to ktoś będzie musiał go odnieść do kajuty.  

Postać, która zdecyduje się mu pomóc usłyszy jak Magnus majaczy. W zlepku słów wydostających 

się  z  jego  ust  pojawia  się  czarna  magia,  krew  i  płaczące  trupy.  Stale  obecny  jest  też  wątek 

„kamiennej wieży na krwawiącej ziemi”. 

Ta informacja nie mówi zbyt wiele graczom. Mogą zdecydować się na wypytanie ludzi na 
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statku bądź w Duero. Jeśli nie będą ostrożni i wspomną o akolicie, albo, co gorsza o jego wizjach z 

gorączki, narażą się na wielkie niebezpieczeństwo. Vogel z pewnością uwzględni ich w raporcie. 

Każda osoba, który o tym usłyszy może powiadomić kapłana Rainera. Wizje na taki temat mogą 

być uznane za herezję. Martwy akolita nie będzie bronić czystości swojego ducha, więc Rainer 

może  oskarżyć  BG  o  spiskowanie  przeciw  sługom  Młotodzierżcy  i  wyciągnąć  wobec  nich 

konsekwencje.

Kittel w swoich ostatnich godzinach życia prosi BG o dostarczenie kapitanowi Richardowi 

Halerwordenowi listu  od ważnych dostojników ze świątyni  w Altdorfie.  Udzielają oni  poparcia 

kapitanowi.  Chcą,  aby  zastąpił  gubernatora  von  Gessnera  na  stanowisku.  Jeśli  jednak  BG 

wyjątkowo zajdą mu za skórę, lub odmówią jakiejkolwiek pomocy nie otrzymają tego zadania.

Wino i bochenki chleba

Gdy rejs  się zakończy BG będą mieli  sześć dni zanim zaczną się właściwe wydarzenia. 

Mogą je spędzić w dowolny sposób, jednak wybory, których dokonają podczas nich mogą wiele 

zmienić. Postacie mają niemal nieograniczone możliwości. Mogą nawiązywać nowe znajomości na 

wyspie, szukać pracy bądź zwiedzać dżunglę. Jeśli zdecydują się na udział w naprawdę ważnych 

wydarzeniach  MG  powinien  zapoznać  się  z  treścią  działu  „Głosy  w  snach”.  Umiejętnie 

wprowadzone pozwolą zmieścić obie części w czasie trwania przygody.

Miejsce do spania mogą znaleźć w karczmie „Biały kruk” lub zakupić jeden z wolnych 

domów od Alvaro Fernandeza, który kontroluje większość handlu na wyspie. Fernandez ma spółkę 

z gubernatorem, który daje mu piątą część sumy otrzymanej za handel nieruchomościami.

Jeśli  będą  chcieli  się  rozerwać  mogą  zagrać  w  karty  bądź  kości,  siłować  się  na  ręce, 

odpocząć przy muzyce bądź po prostu przepłukać gardło alkoholem,

Podróżnicze  dusze  natrafią  na  mieszkającego  w  głębi  wyspy  pustelnika.  Co  ciekawsi 

odnajdą przystań przemytników, w której aktualnie cumuje „Negro de Flores”.

Kontakt z piratami

Gdy tylko piraci zauważą BG natychmiast zbiorą większą grupę i spróbują ich obezwładnić, 

po czym zabrać na pokład i przepytać. Zechcą upewnić się co do prawdziwości słów i poczekają na  

raport piratów przebywających w mieście, który jest składany co trzy dni. Raport wypada na dwa 

dni po przybyciu BG na wyspę itd.. Beauchamp będzie chciał zakończyć żywot postaci, ale reszta  

rozkaże mu zachować spokój. Jeśli postacie rozsierdzą pierwszego oficera bądź spróbują ucieczki 

zginą.
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Jago de Olivarez oraz jego towarzysze są dość przyjacielskimi ludźmi, którzy cenią pewność 

siebie i lojalność. BG będą mieli szanse ich szczerze polubić. Gracze mogą udawać przyjaźń z 

zamiarem zdrady. 

Jeśli BG zdecydują się na współpracę z nimi Jago poleci im skierować się do Duero, gdzie 

ich zadaniem będzie obserwacja. Dowiedzą się o umowie piratów z gubernatorem von Gessnerem. 

Objaśni im też cel swego przybycia na wybrzeże.  Od tej  pory gracze będą musieli  znaleźć dla 

kapitana informacje na temat piramidy i rzeczy związanych 

Jeśli  nie  będzie  miał  pewności,  co  do  ich  zamiarów zatrzyma  BG na  statku.  Nie  chce 

ryzykować. Każdy fałszywy ruch sprowadzi go i załogę „Negro de Flores” do zguby.

Po otrzymaniu wiadomości o otwarciu skrzyni z ruin zechce zacumować w El Espinar i  

zwiedzić podziemia  piramidy.  Spróbuje posiąść  drugą część  klucza,  wysyłając  swoich ludzi  by 

odebrali  ją  w  dość  brutalny  sposób  lub  skorzysta  z  usług  BG.  Rozmaite  umiejętności,  wśród 

których znajdzie się znajomość złodziejskiego fachu i umiejętność cichego poruszania pozwolą na 

zdobycie trofeum bez uciekania się do przemocy.

Gracze mogą zechcieć powiadomić odpowiednich ludzi o obecności piratów. Von Gessner 

obieca  zrobić  coś  w  tej  sprawie,  po  czym  wyda  rozkaz  ukatrupienia  postaci.  Martinez  lub 

Halerworden powiadomią resztę z zamiarem pozbycia się morskich rozbójników. Żołnierze zbiorą 

się i ruszą na przystań. 

Jeśli piraccy szpiedzy powiadomią kapitana o tych działaniach tamci zdążą się uratować. 

Ich śmierć zniweczy szansę na ucieczkę piratów.  Po burzliwej  walce „Negro de Flores” 

zostanie zdobyty.

BG z pewnością usłyszą o problemach gubernatora. Od ich decyzji w sprawie listu zależy 

utrzymanie się jego władzy. Jeśli nie wiedzą, jakie korzyści może przynieść im dostarczenie listu 

określonej osobie mogą wypytać mieszkańców o opinie. Wysłuchanie kilku historii z pewnością 

ułatwi podjęcie działań. Jednak gdy BG będą zbyt natarczywi zwrócą na siebie uwagę niektórych 

co bardziej obytych z sytuacją w mieście osób. 

Halerworden.

Kapitan  Richard  cieszy  się  popularnością  wśród  żołnierzy  jako  dobry  i  sprawiedliwy 

dowódca. W mieście zaczynają odzywać się głosy, iż jego decyzja co do pozostania na wybrzeżu 

jest  błędem,  ale  są  one  nieliczne.  Część  mieszkańców  sympatyzująca  z  Martinezem odczuwa 

niechęć do Halerwordena, który zawsze wychodzi naprzeciw pomysłom estalijskiego podróżnika. 

Na co dzień jest nieco wyniosły oraz gotów do krytyki i wytknięcia najmniejszego błędu.

Dotarcie do niego może sprawić nieco kłopotów postaciom, gdyż znajduje się on w obozie 
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na kontynencie.  BG mogą wynająć łódkę lub poprosić  dowódcę któregoś ze statków o pomoc. 

Richarda można spotkać w namiocie umiejscowionym pośrodku obozu, bąź gdy wykonuje obchód. 

Strażnik jego namiotu każe odczekać postaciom kwadrans nim wpuści je do środka. Przekazując list 

z pewnością zaskarbią sobie wdzięczność Halerwordena. Kapitan najpierw powiadomi żołnierzy, a 

potem wyda rozkaz powrotu na wyspę, gdzie publicznie ogłosi wiadomość. Wystąpienie odbędzie 

się na placu niedaleko bramy. Otto von Gessner będzie zmuszony ustąpić ze stanowiska pod presją 

tłumu i odejdzie zasmucony do swojego domostwa.

Od tej pory Halerworden będzie przebywał w mieście zarządzając wszelkimi sprawami i 

pozwalając żołnierzom zregenerować siły.

Przybity von Gessner  zdecyduje się  na zacieśnienie  więzi  z  piratami.  Uda się  na statek 

piracki, gdzie spotka Beauchampa. Będą się znakomicie dogadywać, aż w końcu Otto postanowi 

wesprzeć go w wysiłkach przejęcia władzy na „Negro de Flores”. Jeśli BG nakryją go na nocnych 

wędrówkach i udowodnią mu spiskowanie z piratami zostanie powieszony.

Możliwości Carlosa Martineza zmniejszą się. Richard nie będzie raczej zainteresowany jego 

pomysłami, jak i zresztą do tej pory.

Jeśli Martinez bądź von Gessner dowiedzą się, iż to BG przekazali list będą traktować ich 

dość chłodno. Otto zupełnie odmówi kontaktu. Carlos będzie wyrozumiały, i po pewnym czasie 

pojawi się szansa poprawienia relacji.

Von Gessner

Ludzie wiedzą o jego alkoholowym problemie,  lecz pobłażają mu lub boją się mówić o 

sprawie otwarcie. Jest człowiekiem skrytym i nieufnym, co powoduje brak ufności w stosunku do 

niego.  Mieszkańcy  Duero  mają  się  jednak  dobrze,  miastu  niczego  nie  brakuje,  więc  nie  jest 

oczerniany w większości opowieści i plotek.

Przekazując mu list BG przekreślają szansę Halerwordena na awans. Podczas wieczornej 

wizyty  będzie  w  pokoju  gościnnym.  Od  razu  spali  list,  nakazując  zachowanie  tajemnicy  i 

odpowiednio wynagradzając.

Jeśli postacie trafiły już na statek piracki i wiedzą o ich kontaktach z von Gessnerem mogą 

go zaszantażować (skończy się to nasłaniem zabójców na BG), bądź pracować dla niego. Otto jest 

zaciekawiony obecnością piratów, i do końca nie wie, jakie są ich cele. Prosi by BG wyciągnęli tę  

informację od starego kapitana.

Martinez i Gottlieb

Carlos  dużo  czasu  poświęca  ludziom i  ich  problemom.  Nie  mogąc  realizować  się  jako 

pełnoprawny przywódca osadników, stara się zrobić, co może by przyczynić się do rozwoju koloni. 

Mieszkańcy  uważają  go  niemalże  za  bohatera.  Rozpływają  się  nad  jego  mądrością  i  innymi 
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cechami.

Gottlieb jest bardzo bystry, ale jego zachowanie w towarzystwie często pozostawia wiele do 

życzenia.  Lepiej  czuje  się  w  otoczeniu  małej  ilości  osób  niż  rozweselonej  gromadki.  Lubi 

dostrzegać  w  naturze  inspirację  do  budowy budynków  i,  co  niewiele  osób  wie,  czyta  poezję. 

Dlatego też cieszy się zainteresowaniem ze strony dam. Czasem zabiera je na spacery poza miasto. 

Rodzice dziewcząt nie są zachwyceni, ale cóż mogą poradzić. Gorzej z zazdrosnymi adoratorami.

Którykolwiek z tej dwójki otrzyma list natychmiast powiadomi przyjaciela. Uznają, że list 

należy zniszczyć,  gdyż i  tak w razie  konieczności  nie  będą mieli  z  niego pożytku.  Podziękują 

postaciom i  zaproponują  odwdzięczenie  się  w  formie  zapłaty  i  pomocy.  Również  poproszą  o 

zachowanie tajemnicy.

BG mogą zasugerować zaszantażowanie von Gessnera. W takim wypadku Martinez będzie 

mógł realizować swoje cele, aż po pewnym czasie oficjalnie otrzyma władzę. 

De Olivarez

Stary  kapitan  dostarczy  list  von  Gessnerowi.  Stosunki  między  nimi  się  zacieśnią.  Otto 

będzie dbał o zdrowie i powodzenie planów Jago. Jednocześnie, jeśli dowie się iż BG nie przekazali 

listu bezpośrednio jemu, będzie nieustannie obserwował ich poczynania.

Beauchamp

Również przekaże list gubernatorowi. Ten odwdzięczy się poparciem spisku przeciw Jago.

Jaki list? Nie widziałem żadnego listu!

BG mogą wiadomości nie otrzymać, bądź zignorować jej znaczenie i ją zniszczyć. Jednak 

nie polecamy tej opcji, gdyż przekazanie listu z pewnością urozmaici rozgrywkę. Innymi słowy, 

jeśli gracze będą zmierzali ku tej opcji lepiej wybij im to z głowy.

Wśród mieszkańców Duero krąży wiele plotek. 

Jedna z nich pochodzi od żołnierzy, którzy badali kontynent. Umiejętnie odegrana rozmowa 

pozwoli na zdobycie wszystkich informacji. Można też zastosować testy plotkowania (-10)

1 poziom sukcesu:

Podobno na ogołoconej ziemi jest postawiona piramida.

2 poziomy sukcesu:

Żołnierze nie odważyli się zejść po krętych schodach do podziemi.

3 poziomy sukcesu:

Na schodach znaleziono przygniecionego osuwiskiem skalnym człowieka. Ten wciąż żyje… 

i prosi o powiadomienie jego ziomków z El Espinar.

4 lub więcej poziomy sukcesu:
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Owemu mężczyźnie próbowano ulżyć w cierpieniu. Przebito mu pierś sztychem miecza. Ten 

wydarł się „mordercy!” i zaczął ciskać kamieniami w żołnierzy.

2 lub więcej poziomy porażki:

Postać wygadała się. Teraz treść rozmowy z pewnością dotrze do uszu Larsa Rainera jako 

plotka, bądź bezpośrednio.

W mieście można odnaleźć również mapę podziemi. Posiada ją Martinez, Halerworden i 

kapłani-bracia.  Jej  zdobycie  ułatwi  odnalezienie  drogi  w podziemiach,  jako że  są  tam również 

zaznaczone niektóre pułapki. 

Wygląd podziemi zależy od MG. Możliwości zostały opisane w części „Świątynia”.

Mapy można wykraść, bądź poprosić o ich użyczenie. W zależności od pozycji społecznej 

BG, ich stosunku do rozmówców, reputacji w mieście i przydatności przy wykonywaniu zadań jej 

zdobycie będzie miało różny stopień trudności.

Cyrograf

Oddalenie  od  płodnej  w  intrygi  ziemi  Starego  Świata  nie  oznacza  całkowitego 

odseparowania od nich. Mieszkańcu Duero zdają sobie sprawę z niezwykłości położenia i starają 

się  pomagać  sąsiadom.  Jednak  wszędzie  znajdą  się  szumowiny  społeczne,  gotowe  by  zrobić 

wszystko dla swojego zysku. Takimi osobami z pewnością są Louis Beauchamp i Otto von Gessner.

Louis  Beauchamp razem ze swoimi poplecznikami planuje przejęcie  „Negro de Flores”. 

Louis  jest  inteligentnym,  lecz  porywczym  człowiekiem,  o  niejasnej,  wypełnionej  krwawymi 

opowieściami przeszłości. Reszta załogi z kapitanem Olivarezem doskonale zdają sobie sprawę z 

ambicji pierwszego oficera. Ostatnimi czasy Beauchamp przeciągnął na swoją stronę wielu piratów, 

głównie  z  powodu zaoferowania  prawdziwie  pirackiego życia,  zamiast  podążania  za  zakrytymi 

mgłą celami de Olivareza.

BG  wchodząc  między  te  dwie  grupy  mogą  wiele  zmienić.  Skumanie  się  z  bosmanem 

Travisso natychmiastowo powoduje reakcję ze strony Beauchampa, jak i na odwrót. Jago będzie 

niezadowolony widząc, że Louis jest przez nich darzony czymś na kształt szacunku.

Obie grupy w pewnym momencie zaczną snuć plany, mające zaszkodzić przeciwnikom. BG 

mogą zostać do nich dopuszczeni, i swoją postawą oraz aktywnością wpłynąć na rozwój sytuacji. 

Początkowo  wiadomości  będą  przekazywane  w  tajemnicy  z  ust  do  ust.  Później 

organizowane będą „przypadkowe” rozmowy przy np. gotowaniu, które w końcu przerodzą się w 
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wieczorne spotkania. 

Beauchamp jest jak beczka prochu. Wystarczy kilka słów połączonych z dogodną chwilą, a 

rzuci  się  do wykonywania  planu jak demon.  Nie  oszczędzi  cierpień de Olivarezowi  ani  Lucce 

Travisso.  Natomiast  Bruna  w  miarę  możliwości  postara  się  oszczędzić,  by  skorzystać  z  jego 

doświadczenia,  jednak  życie  nawigatora  nie  będzie  specjalnie  zaprzątało  jego  myśli  podczas 

zawieruchy.  Po  przejęciu  dowództwa  spróbuje  wynaleźć  sposób  na  względnie  bezpieczne 

ograbienie Duero.

De  Olivarez  będzie  się  starał  zażegnać  konflikt,  jeśli  to  nie  poskutkuje  to  powiesi 

Beauchampa i  kilku jego najbardziej  oddanych towarzyszy.  Nie chce by załoga podzieliła się i 

zredukowała przez jednego człowieka.

Otto  von  Gessner  stoczył  się.  Ze  szlachetnego  rycerza  przeistoczył  się  w  zapijaczoną 

karykaturę.  W głównej  mierze zostało to spowodowane spiskiem, która rzucił  go na lustryjskie 

wybrzeże. To i wiele innych czynników przyczyniło się do złamania jego silnego ducha. Poddał się 

i zatracił sens. Jedyne, co go teraz interesuje to pozycja gubernatora, która zapewnia stały dostęp do 

alkoholu. Znalazł się na rozstaju, i od najbliższych wydarzeń zależy jego postępowanie. 

BG próbując mu pomóc, przemówić do rozsądku i wartości, które niegdyś porzucił mogą 

rozpalić na nowo płomień rycerskości. Jednak nie jest to takie proste, i będzie wymagało sporego 

wysiłku, a może i potwierdzenia słów czynami.

Pozostawiony sam sobie nie będzie się przejmował ziemskimi sprawami. Ewentualnie po 

czasie jakiś kult zafascynuje jego osoba.

Jeśli jego pozycja, a co za tym idzie dostęp do trunków, zostanie zagrożona, będzie o nią  

walczył. Jeśli nie uda mu się jej utrzymać spróbuje grać nieczysto. Zbrata się z najgorszymi posród 

piratów, będzie zabijał i palił.

Eric Shonnberg nie uważa gry w kości za nic złego. Jednak hazard może wciągnąć go do 

tego  stopnia,  że  skończy  jak  tutejszy  hazardzista.  Borykający  się  z  kłopotami  finansowymi 

mężczyzna zaciągał kolejne pożyczki u Fernandeza, który dość poważnie traktuje sprawy spłaty w 

ustalonym terminie.  Jeśli  będzie  potrzebował  pieniędzy na  spłatę  długów może poprosić  BG o 

uczestniczenie w jego zbójeckich  planach.  Na dłuższą  metę  ten  pomysł  nie  przyniesie  niczego 

dobrego, jakkolwiek by się wydawało. Prawo nie śpi.

Ciekawość
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Dnia czwartego po przybyciu do Duero, z samego rana grupa uczonych wyrusza do ruin El 

Espinar. Na początku zbierają się w porcie razem z żołnierzami mającymi chronić badaczy przed 

ewentualnymi zagrożeniami. Na statek zostają wniesione zapasy żywności. 

Jeśli  BG  zawarli  znajomość  z  uczonymi  mogą  zechcieć  im  towarzyszyć.  Możliwość 

bezpiecznego przeszukania ruin starego miasta nie trafia się codziennie. Całym przedsięwzięciem 

zarządza  Helmuth  Vogel.  Dołączenie  się  wymaga  jego  zgody.  Postacie  będą  musiały  podpisać 

dokument,  w którym zobowiążą się  do kilku  rzeczy:  posłuszeństwa Vogelowi,  poinformowania 

grupy  badawczej  o  znalezisku  posiadającym  wartość  historyczną,  dobrowolnego  poddania  się 

przeszukaniu przy każdym wejściu na okręt.

Statek badaczy opłynie południowy kraniec wyspy i zacumuje w pobliżu El Espinar. Na ląd 

można dostać się przy pomocy łódek. Pierwszego dnia badacze przeczeszą ruiny, ale nie odnajdą 

niczego ciekawego. Na noc, z powodu wysokiego ryzyka zostania zaatakowanym wszyscy wracają 

na pokład. Drugiego dnia, w samo południe zostanie odnaleziona bardzo ciężka skrzynia. Znajduje 

się ona w na pół zawalonym pomieszczeniu, przy szkielecie, wokół którego leżą rozsypane złote 

monety. Podejrzewają, iż w skrzyni również znajduje się złoto, lecz nie potrafią jej otworzyć, a nie 

chcą zniszczyć wieka.  Podekscytowani,  decydują się  dostarczyć  skrzynie Martinezowi,  który w 

końcu będzie mógł  potwierdzić  słuszność tej  wyprawy swojemu królowi.  Wieczorem rozwijają 

żagle i kierują się do Duero. 

Wyruszenie do ruin nie jest obowiązkowe. BG mogą spędzić ten czas na leniuchowaniu w 

mieście, jeśli ich na to stać. 

Postacie mogą usłyszeć o problemach finansowych tutejszego czołowego hazardzisty, a na 

pewno zobaczą jak siedzi przybity w kącie karczmy. Jest dość niesympatycznym człowiekiem, więc 

nikt nie wspomoże go w potrzebie.

Jeśli BG wyruszą do ruin, można dać im szansę na szybsze odnalezienie skrzyni. W takim 

wypadku mogą wrócić do miasta już tego dnia, którego przybyli.

Jeśli zjawią się w El Espinar razem z piratami, będą mogli znaleźć skrzynię jako pierwsi i 

przywłaszczyć ją sobie, bądź będą zmuszeni zaatakować ekipę, by uchronić się przed wykryciem. 

Wtedy skrzynia trafi na pokład, i piraci będą się zastanawiać, co z nią zrobić.

Problem
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W końcu po wielu próbach otwarcia skrzyni łomem udaje się zajrzeć pod wieko. Skrzynia 

jest po brzegi wypełniona złotem. Wśród monet i ozdób znajduje się odlany ze złota żuk, wielkości 

połowy dłoni. Od razu zwraca na siebie uwagę. 

Gdy  ktoś  próbuje  go  wyciągnąć  ze  skrzyni,  MG  powinien  czymś  odwrócić  uwagę 

pozostałych  np.  dziwnym  hałasem  na  zewnątrz.  Wyciągnięty  z  skrzyni  żuk  ożywa  i  gryzie 

trzymającą go osobę. Ta natychmiast ukrywa żuka w kieszeni bądź sakwie/plecaku i zamyka wieko, 

udając, że nic się nie stało. 

Od tej pory obsesją ugryzionego staje się położona w podziemiach piramidy strażnica. Za 

wszelką cenę stara się tam wrócić, przekonuje innych o konieczności podjęcia tej wyprawy, bądź, 

gdy ma szansę próbuje dostać się tam na własną rękę. 

Jeśli  ugryziona osoba utraci możliwość poruszania się albo zginie żuk szuka następnego 

celu. Dopiero zamknięty w skrzyni przestaje stwarzać zagrożenie.

BG siedzący w jakimś  budynku,  podczas  gdy uczeni  otwierają  skrzynię  powinni  zostać 

wywabieni na zewnątrz. Najlepiej do tego celu będzie się nadawał hazardzista z karczmy, który 

okrada postać a potem zaczyna uciekać. Jeśli postacie ruszą za nim w pościg stracą go z oczu i 

zobaczą Martina Erhoffa kierującego się  w stronę portu.  Wygląda na zahipnotyzowanego i  nie 

reaguje na nawoływania. BG mogą powiadomić kapłanów, spróbować powstrzymać go lub śledzić.

Podobna  sytuacja  będzie  miała  miejsce,  jeśli  BG  będą  przy  otwarciu  skrzyni.  Erhoff 

postanowi wyjść się przewietrzyć. Będzie próbował oddalić się od wszystkich.

MG  może  również  utrudnić  życie  bohaterom.  Kiedy  tylko  dojdzie  do  pierwszej  próby 

obezwładnienia, a co za tym idzie do obrania przez żuka kolejnej ofiary, ludzie zauważą, że coś się 

święci. Świadkowie na pewno będą przerażeni tą sceną i zażądają izolacji wszystkich, którzy mieli 

kontakt ze skrzynią. Spróbują złapać BG i zatrzymać ich w jednym z opuszczonych domów pod 

stałą obserwacją. Jeszcze gorzej, jeśli posądzą ich o nasyłanie złych snów (patrz – Głosy w snach).  

W końcu, mogą chcieć się ich pozbyć na zawsze. Kolejna motywacja dla postaci – przeżycie. Będą 

musieli rozwikłać tą zagadkę. 

Sytuacja  może być  odwrotna,  to  BG postanowią  stawić  czoła  problemowi,  samemu nie 

mając nic wspólnego ze skrzynią i jej otwarciem. Mogą decydować o dalszym losie ugryzionych, 

lub wykonywać rozkazy z góry, jak np. pilnowanie niedoszłych ofiar, i przez to samymi skończyć 

jako środek transportu dla żuka.
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BG mogą nie nawiązać kontaktu z piratami.  Jeśli  szpiedzy wysłani z „Negro de Flores” 

dowiedzą się o żuku będą próbowali go zdobyć od razu, lub po złożeniu meldunku kapitanowi. Jeśli 

uda im się go zdobyć wyruszą do piramidy. 

Dołączywszy się wcześniej do piratów BG mogą pomóc im w zdobyciu złotego żuka.

Żuk może trafić na pokład po poszukiwaniach prowadzonych przez bosmana Travisso w El 

Espinar. Pirat ugryziony przez żuka ukradnie w nocy łódź i uda się do piramidy.

De  Olivarez  z  pewnością  skojarzy  żuka  ze  swoją  tabliczką.  Jeśli  odpowiedni  szybko 

zareaguje, uda mu się schować żuka do jakiegoś pojemnika (chociażby manierki). Postanowi udać 

się do podziemi.

Beauchamp może domyślić się, że kapitan Jago coś kombinuje, i postanowi przygotować 

plan,  by  w  każdym  momencie  sprawnie  przeprowadzić  bunt.  Woli  zaczekać  z  działaniem  do 

ostatniej chwili, jednak BG mogą przemówić mu do ambicji.

Jeśli żuk ugryzie BG, ten będzie odczuwał palącą potrzebę udania się do świątyni (nawet  

jeśli dotąd nie wiedział o jej istnieniu). Gdy ktoś będzie mówił niepoważnie o jego planach będzie 

agresywny. 

Możliwe, że BG nie będą mieli pojęcia o wydarzeniach związanych z żukiem. 

Mogą  dotrzeć  do  piramidy  razem  z  piratami,  tam  jednak  będzie  ich  czekało  starcie  z 

żołnierzami Halerwordena, którzy śledzą ofiarę żuka. Jeśli piraci zaczną przegrywać walkę, BG 

dostaną możliwość poddania się.

Podejmując własną inicjatywę zbadania piramidy i podziemi BG natkną się na ofiarę żuka 

szóstego lub siódmego dnia. Będą jej towarzyszyli piraci lub żołnierze, w zależności od tego czy 

obóz wojskowy pusty, losu „Negro de Flores” lub wyniku starcia między dwoma tamtymi grupami.  

Ofiara może podróżować sama, ale wtedy istnieje ryzyko, że zginie, zabita przez dzikie zwierzęta. 

W takim wypadku BG będą mogli znaleźć żuka po drodze, i przy okazji dać się ugryźć. 

Droga

Istnieje spora szansa, że żołnierze Halerwordena nadal stacjonują w obozie na wybrzeżu. 

Ulokowany jest przy najdogodniejszej ścieżce prowadzącej do piramidy.

Ofiara żuka zwróci ich uwagę. Po kilku próbach obezwładnienia pozwolą kolejnej z ofiar na 

93



dalszą wędrówkę. Będą ją śledzić, aż ta dojdzie do strażnicy.

Jeśli do obozu trafi pirat zabiją go i rozstawią wokół obozu dodatkowe straże. Może dojść 

do starcia piratów z podwładnymi kapitana Richarda.

Na stopniach  piramidy czeka  spotkanie  z  szaleńcem.  Niektórzy będą  nieco  przerażeni  i 

zanim uczynią cokolwiek będą chcieli poradzić się kapłanów.

W podziemiach ofiara żuka bez problemu dostanie się do strażnicy.  Odnajdzie właściwą 

drogę między pułapkami. 

Kapitan Jago de Olivarez podzieli się swoimi emocjami. „Czuję, jakby życie powoli ze mnie 

odpływało. Ale nie martwię się. Jestem szczęśliwy.” Z podekscytowaniem będzie badał podziemia i 

napędzał innych swoim entuzjazmem.

Beauchamp  (po  zabiciu  Jago)  będzie  niepewny,  co  do  celu  swoich  dalszych  poczynań. 

Obwini o to BG, przez których pozbył się wcześniej starego kapitana i po utracie kilkoro ludzi 

postanowi ich zabić, lub wykorzystać do odnajdywania pułapek.

Halerworden  będzie  czujny.  Gdy tylko  straci  pierwszego  człowieka,  lub  odnajdzie  ślad 

pułapki będzie ostrożnie przeczesywał korytarze by zminimalizować straty. Strach otrzeźwi go, i 

zmusi do szybkiego reagowania w kryzysowych sytuacjach.

Uczeni będą zachwyceni możliwością kontaktu z pozostałościami po dziwnej kulturze. U 

niektórych jednak naukowa euforia będzie towarzyszyć strachowi o swoje życie.

 

Gdy BG zbliżą się do skarbca, zostaną zaatakowani przez żywe trupy. Po walce będą mogli  

przyjrzeć się kamiennym płytom.

Skarbiec można otworzyć tylko o wschodzie słońca umieszczając tablicę z żukiem na półce 

trzeciej płyty. Kamienne wrota powoli rozsuną się. BG powita panująca wewnątrz martwa cisza. 

Atmosfera niepokoju z pewnością nie zachęca do wkroczenia w głąb skarbca.

Tablicę  początkowo posiada  Jago de  Olivarez.  W późniejszym okresie  może zostać  mu 

odebrana  i  trafić  do  rąk  ważnych  person,  jak  np.  Beauchamp,  Halerworden,  a  to  z  powodu 

wydarzeń mających miejsce podczas przygody.

Walka z przeklętym magiem nie będzie prosta. W przypadku postaci na zaawansowanych 

profesjach można otoczyć go świtą żywych trupów.
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Nie  znalazłszy  niczego  ciekawego  w  skarbcu,  poszukiwacze  przygód  mogą  ruszyć  na 

poszukiwania świątyni. Z pewnością będzie tym zainteresowany Jago de Olivarez. 

Dalsze losy Duero

Jeśli  dane  osoby  przeżyją.  Nici  przeznaczenia,  które  powiodą  je  przez  wydarzenia  nie 

określają jasno celów jakie obiorą.

Piraci

Jago de Olivarez poczuje, że jego czas na tym świecie zbliża się do końca. Skieruje swój 

ukochany statek z powrotem na pełne morze. Umrze, tak jak chciał,  na morzu, wpatrując się w 

rozhukane fale.

- Może również przeżyć jeszcze kilka lat, w końcu piraci to dziarscy ludzie.

Beauchamp:

- spróbuje ograbić Duero, po czym postanowi wrócić do Starego Świata, by tam powiększyć 

swoją sławę

- dalej będzie planował przejęcie władzy na „Negro de Flores”

Bruno Krupp po śmierci Jago postanowi znaleźć dla siebie  miejsce w imperialnej,  bądź 

estalijskiej flocie.

Richard Halerworden:

- zarządzanie miastem nie będzie szło mu zbyt dobrze, w końcu mieszkańcy zaczną narzekać na 

braki w zaopatrzeniu i zapasach, wtedy ucieknie się do użycia siły by utrzymać władzę

-  jeśli  mieszkańcom uda się  go pozbyć ze stanowiska odpowiednio wcześnie,  jego miejsce 

zajmie Carlos Martinez. Oficer wróci do Imperium z większością żołnierzy, zamierzając dowieść 

bezsensowności dalszego wspierania wyprawy

- po utracie większej części żołnierzy wycofa się na wyspę, i poczeka na wsparcie, bądź sam 

popłynie do Starego Świata, gdzie poprosi Imperatora o rozmowę w sprawie utrzymywania koloni

-  jeśli  zbyt  wiele  nie  zmieni  się  w porównaniu do początkowej sytuacji  będzie eksporował 

dalsze partie dżungli w poszukiwaniu złota

Otto von Gessner:

- jego sumienie w końcu się odezwie, postanowi wrócić do Imperium i odpokutować grzechy, 

piraci mogą mu na to nie pozwolić, Beauchamp może spróbować go zabić w napadzie gniewu
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- postanowi żyć jako pirat, zostanie na „Negro de Flores”

-  może  zginąć  podczas  grabienia  Duero  przez  piratów,  lub  sam  będąc  po  drugiej  stronie 

barykady

- jeśli zostanie na stanowisku i jego sprawki wyjdą na wierzch zostanie odesłany do Imperium

- pozostając na dawnym stanowisku nie zrobi zbyt wiele dla miasta,  Martinez nadal będzie 

czekał na łut szczęścia

Carlos Martinez:

- poczyni kilka wędrówek po okolicy, by wykonać mapy i opisać tutejszą przyrodę

- do końca pozostanie na wyspie

- może poprosić króla Ferdynanda o przyznanie mu władzy nad kolonią, jako że imperialni nie  

zarządzają nią pomyślnie

Historycy przeniosą się do piramidy, gdzie będą kontynuować badania, chyba, że zabraknie 

żołnierzy, którzy mogliby ich chronić. Helmuth Vogel po wykonaniu zadania postara się wrócić i 

pozyskać fundusze na wyprawę do Kisleva.

Za ukończenie tej części przygody należy się BG 250-300 PD plus 20-75 PD za odgrywanie 

postaci.  Ewentualnie  MG  może  wykorzystać  podręcznikową  zasadę  100  PD  za  każde  cztery 

godziny sesji. 
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-Głosy w snach - 

Gdy miasto El Espinar zostało zdobyte przez jaszczuroludzi, po trwającej niemal cały dzień 

zwycięskiej bitwie, wielki szaman Tendile i główny wódz Hatuey postanowili przebłagać bogów. 

Liczyli  na  to,  że  odpowiednia  ofiara  odczyni  klątwę  świątyni.  Do  tego  celu  mieli  posłużyć 

mieszkańcy miasta, którzy zostali wzięci do niewoli. W środku nocy, gdy srebrzysta tarcza księżyca 

wyłoniła się zza chmur, rozpoczęto tajemniczy rytuał. Na centralnym placu El Espinar ustawiono 

kamienny blok, który miał posłużyć jako ołtarz. Łączność z bogami miał zapewnić złoty posążek 

boga  wojny.  Szamani  i  ich  pomocnicy  rozpalili  święty  ogień.  Tendile  zaintonował  pieśń. 

Przerażenie  w  ludzkich  sercach  sięgnęło  swego  apogeum  w  momencie,  gdy  jaszczuroludzie 

obnażyli kamienne noże. Po chwili powietrze wypełniły przeraźliwe krzyki umierających. kapłani 

rozcinali  każdemu z  ocalałych  klatkę  piersiową,  by wyciągnąć  bijące  jeszcze  serca.  Po  chwili 

krzyki ustały. Wokół ołtarza leżało dwadzieścia martwych ciał, a przed złotym posążkiem ułożono 

tyle  samo  krwawych  ofiar.  Rozpoczęła  się  druga  część  rytuału.  Tendile  miał  nadzieję,  że 

dwadzieścia duchów zdoła zniszczyć zaklęcie spowijające świętą ziemię. Jaszczurzy szaman ukląkł 

przed posągiem i  przygotował  się  do rzucenia  zaklęcia.  Zebrani  wokół  kapłani  obserwowali  w 

napięciu jak z każdego z dwudziestu serc unosi się maleńki obłok mgły. Po chwili te same obłoki  

zaczęły  krążyć  wokół  złotego  wizerunku  boga.  Tendile  nadal  trwał  pogrążony  w  transie,  nie 

widział, że zaklęcie wymknęło się spod kontroli. Dwadzieścia duchów zwróciło się przeciw swemu 

stwórcy. Uderzyły prosto w jego ciało. Tendile zawył z bólu. Posążek rozżarzył się oślepiającym 

światłem. Kilka sekund później ten sam blask zapłonął w oczach wielkiego szamana. Tym razem, 

zamiast krzyku, z jego pyska wydobył się slup tego samego, rażącego oczy, światła. Jaszczurzy 

kapłan padł po chwili bez życia. Jeszcze przez krótką chwilę wizerunek boga wojny jarzył się jasną 

łuną.  Rytuał  się  nie  udał,  zebrani  wokół  szamani  postanowili  pochować  Tendilego  razem  z 

posążkiem,  w  którym  jak  sądzili  zamieszkał  demon.  Wykopano  grób  gdzieś  pomiędzy 

zniszczonymi  domami.  W  dole  wylądowało  pozbawione  głowy  ciało  wielkiego  kapłana.  

Pochowano tam również złoty posążek. 
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Pięćdziesiąt lat później...

Kapitan Halerworden w czasie swojej pierwszej  ekspedycji  ma stały ląd poprowadził  ze 

sobą pięćdziesięciu żołnierzy,  którzy mieli  dokładnie przetrząsnąć ruiny miasta w poszukiwaniu 

przedmiotów, które  mogły przybliżyć  nieco  ostatnie  dni  dobrze  prosperującego niegdyś  miasta. 

Wśród  dzielnych  wojaków  był  osiemnastoletni  chłopiec  imieniem  Johan  Shoebbl.  Był  świeżo 

upieczonym  żołnierzem.  Wraz  ze  swoim  przyjacielem,  Estalijczykiem  Eduardo  Aguilarem, 

przechodząc obok ruin zachodniego muru El Espinar natknęli  się na dziwne wzniesienie,  jakby 

kurhan.  Wiedząc,  że  nie  należy  zakłócać  spokoju  dawno  zmarłych,  a  jednocześnie  wiedzeni 

młodzieńczą ciekawością,  rozgrzebali  halabardami ziemię.  Pierwsze co zobaczyli,  gdy odsłonili 

warstwę ziemi był  dziwny szkielet.  Kształt  kości w niczym nie przypominał ludzkiego kośćca. 

Przerażeni  odkryciem  zaczęli  zakopywać  dół.  W  czasie  pracy  ujrzeli  błysk  złota.  Zachęceni 

znaleziskiem  rozkopali  grób  ponownie.  Ich  oczom  ukazała  się  nieduża,  złota  figurka 

przedstawiająca  dziwną  istotę.  Rzeźba  przerażała  chłopców,  jednak  jednocześnie  przyciągała 

cieszącym oko błyskiem. Eduardo chciał odłożyć ją do grobu, jednak Johan postanowił zabrać ją ze  

sobą. Doszło do sprzeczki między przyjaciółmi. Mało brakowało, a posunęli by się do rękoczynów. 

W  końcu  Eduardo  dał  za  wygraną.  Odszedł  od  miejsca  dziwnego  znaleziska  pozwalając 

towarzyszowi robić co uważa za słuszne. Ten upchał posążek w swoim plecaku tak by nikt się nie 

zorientował, że coś ukrywa. Wrócił do oddziału nic nie wspominając o swoim znalezisku.

Tego samego dnia,  gdy żołnierze  położyli  się  spać  na  pokładach okrętów,  wielu  z  nich 

nawiedziły straszliwe koszmary. Słyszeli krzyki mordowanych ludzi, widzieli ich umęczone twarze. 

Ukazały im się sylwetki człekokształtnych jaszczurów, które odprawiały jakiś bluźnierczy rytuał.  

Słyszeli słowa w nieznanym języku. 

Rano kilku z  nich narzekało na złe samopoczucie. Czuli się lekko osłabieni i niewyspani. 

Wszyscy myśleli, że to przez aurę miejsca, w którym spędzili cały poprzedni dzień. Nikt, nawet 

Johan i Eduardo, nie podejrzewali, że przyczyną może być ingerencja tajemniczych sił. 

Po powrocie do miasta, gdy Johan spokojnie spał w rodzinnym domu wizje się powtórzyły. 

Wyrwany  se  snu  przez  koszmary  zobaczył  stojący  na  komodzie  posążek,  który  jak  mu  się 

wydawało, błyszczał ledwie dostrzegalną aurą. Usłyszał, dobiegający z sąsiedniej izby, płacz małej 

siostrzyczki. Zdał sobie sprawę, że jego znalezisko jest w jakiś sposób przeklęte. Rano okazało się, 

że rodzice również mieli niespokojną noc. Johan postanowił pozbyć się posążka. Na wyrwanej z 

książki kartce narysował coś co przypomina wodospad. Zamierzał ukryć przeklętą rzeźbę w pod 

Turkusowym Wodospadem w głębi  wyspy.  Zawinął  go  w  stare  szmaty,  schował  do  plecaka  i 
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starając  się  nie  zwrócić  na  siebie  uwagi,  wymknął  się  z  miasta.  Od  tej  pory nikt  nie  widział  

młodego Johana Shoebbl.

Jeśli  BG postanowią wypytać o chłopca jego rodzinę,  państwo Shoebbl  początkowo nie 

będą chcieli udzielić nieznajomym żądnych informacji, jednak po jakimś czasie, jeśli zobaczą ich 

zaangażowanie  zaproszą  ich  do  siebie  na  rozmowę,  w  czasie  której  wyjawią,  że  w  nocy 

poprzedzającej zaginięcie chłopca cała rodzina miała dziwne koszmary senne. Jeśli bohaterowie 

okażą się mili  w stosunku do swoich rozmówców i jeśli  uprzednio zapytają o to,  Shoebblowie 

pozwolą im obejrzeć pokój Johana, w którym, od czasu jego zaginięcia, nic się nie zmieniło. Po 

udanym  teście  przeszukiwania  (z  modyfikatorem  -20),  zauważą  niewielki  skrawek  papieru 

wystający  z  jednej  z  książek.  Po  zbadaniu  znaleziska  stwierdzą,  że  to  jakaś  wskazówka.  Na 

niedużej,  postrzępionej  kartce  narysowany  jest  wodospad.  Jeśli  BG  zwiedzali  wyspę,  od  razu 

przypomną sobie o miejscu zwanym Turkusowym Wodospadem, jeśli nie, żadnym problemem nie 

będzie  wypytanie  mieszkańców  o  wodospad  na  Isla  la  Maldita.  Drugie  potencjalne  źródło 

informacji o wydarzeniach związanych z posążkiem jest, mówiąc brutalnie, nieaktualne. Eduardo 

Aguilar zginął kilka miesięcy temu w świątyni.

Pustelnik

Posążek odnalazł żyjący na wyspie pustelnik.  Było to niemal pięć miesięcy po tym, jak 

zaginął  Johan.  Odnalazł  go  pod  wodospadem  przysypanego  piaskiem.  Obok  rzeźby  leżał 

wysuszony szkielet poprzedniego właściciela. Stary, zdziwaczały człowiek niemal od razu domyślił 

się, że z tajemniczą figurką jest coś nie tak. Domyślał się, że mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią 

tego człowieka. Po odpowiedniej pokucie, by zadośćuczynić bogom za ciekawość, przyjrzał się 

dokładniej  znalezisku.  W swojej  jaskini  ma  kilka  artefaktów  znalezionych  na  Isla  la  Maldita. 

Widząc  bardzo  widoczne  podobieństwo  między  nimi  a  rzeźbą,  stwierdził,  że  wykonali  ją 

jaszczuroludzie. Postanowił zostawić posążek w swojej grocie. Już po pierwszej nocy, gdy w snach 

ujrzał ledwo widoczne, brutalne sceny rzezi, wystraszony zaczął podejrzewać jaki wpływ wywołuje 

bliskość znaleziska. Zaczął podejrzewać obecność jakieś obcej istoty, która zamieszkała w złotym 

idolu.  Powstrzymał  koszmary  wyprowadzając  się  przed  snem  w  trans  wywołany  naparem  z 

miejscowych ziół, na których znał się bardzo dobrze. Sposób zadziałał, a starzec mógł spokojnie 

spać. Nie zamierzał pozbywać się swojego nowego znaleziska, chciał je dokładniej zbadać. Jednak 

złośliwy los miał inne zamiary.

Pewnego dnia, do groty pustelnika zakradły się dzieci z podmiejskich gospodarstw. Eremita 

był  wtedy  poza  swą  jaskinią,  głęboko  w  dżungli.  Ciekawskie  dzieciaki  wykorzystały  okazję. 

99



Znalazły nieduży złoty posążek i kilka kamiennych i drewnianych rzeźb, które wydawały im się 

wyjątkowo zabawne. Zabrały jednak tylko błyszczącą statuetkę.  Gdy uciekały z jaskini,  starzec 

właśnie  wracał.  Pogonił  natrętów  i  jednego  zdzielił  kijem.  Nie  wiedział,  że  dzieciaki  ukradły 

przeklętą rzeźbę. Dopiero, gdy wszedł po groty przekonał się o swojej stracie. Początkowo chciał 

wybrać się do miasta i ostrzec mieszkańców, jednak stwierdził, że za kradzież należy się kara.

Jeśli BG napotkali starca wcześniej, mogą wpaść na pomysł wypytania go o posążek. Ten 

początkowo nie będzie chciał o tej sprawie mówić, twierdząc, że nic nie wie. Jeśli bohaterowie 

zdobędą jego zaufanie, a mogą to zrobić pomagając mu w kilku drobnych sprawach (ustawieniu 

drewnianej palisady przed wejściem do jaskini, zebraniem drewna, czy dostarczeniu mu jedzenia z 

miasta),  pustelnik  opowie  im  o  znalezieniu  posążka,  o  swoich  podejrzeniach  i  kradzieży.  W 

późniejszym etapie może być ważnym źródłem informacji, więc BG nie powinni go lekceważyć. 

Stary  człowiek  potrafi  odwdzięczyć  się  za  dobro  mu  okazanie,  ale  będzie  też  mściwy  za  złe 

potraktowanie. Poza tym ktoś musi opatrzyć rany BG i pomóc im w wypadku ukąszenia przez 

jakieś jadowite zwierze.

Miasto nie śpi

Dzieciaki ukryły posążek w niewielkiej noże wykopanej w wale obronnym. Nie wyjawiły 

swojej tajemnicy nikomu. Pech chciał,  że pracujący na plantacji tytoniu Udo Kirchen, wracając 

wieczorem do miasta postanowił użyźnić wał. W czasie załatwiania swojej potrzeby zauważył błysk 

między trawami porastającymi obwarowanie.  Gdy skończył  przyjrzał się temu miejscu.  Między 

trawami, w niedużym zagłębieniu, dostrzegł złoty posążek. Uradowany znaleziskiem, nie myśląc 

wiele i dziękując Ranaldowi, schował go do plecaka. Zamierzał sprzedać go Alvaro Fernandezowi, 

który jest znany w Duero jak kolekcjoner różnych dziwnych rzeczy, w dodatku płaci za nie całkiem 

nieźle.  Udo udał  się  do swojego domu gdzie opowiedział  żonie,  Gerdzie,  o  swoim znalezisku. 

Kirchenowie,  ucieszeni  łatwym  zyskiem,  położyli  się  spać.  Noc  nie  była  dla  nich  spokojna. 

Początkowo wydawała się zupełnie normalna, jednak wreszcie pojawiły się straszliwe wizje rzezi,  

krzyku mordowanych ludzi, kałuż ciepłej  krwi i humanoidalnych jaszczurów. Wyrywane ze snu 

małżeństwo co jakiś czas ponownie zapadało w sen, lecz kończyło się zawsze tak samo, któreś 

zrywało się z krzykiem budząc partnera. Rano ani Udo, ani Gerda nie domyślili się, że to wszystko 

wina  posążka.  Niewyspany  Herr  Kirchen  udał  się  do  Fernandeza.  Kupiec  przyjął  go  bez 

entuzjazmu. odmówił odkupienia posążka i zajęty pracą, wyprosił Uda. Niepocieszony pomyślał, 

kto zechciałby kupić posążek. Wpadł na pomysł, ze może Carlos Martinez byłby zainteresowany. 
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Udał  się  do  jego  domu.  Niestety  i  tym  razem  spotkał  się  z  odmową.  Postanowił  spróbować 

szczęścia w ,,Białym Kruku”. Spotkał tu, nie będącego akurat na służbie, sierżanta de Morona. 

Pedro de Moron jest w zmowie z przemytnikami, dzięki czemu jego sakwa niemal zawsze jest  

pełna i może pozwolić sobie na drobne szaleństwa. Jednak tym razem miał naprawdę zaszaleć. 

Usłyszał  jak  Udo  wypytuje  karczmarza  czy  nikt  z  jego  gości  nie  szuka  specjalnych  towarów. 

Zagadał  prostego  robotnika,  który  niemal  natychmiast  przystał  na  propozycję.  Osiemdziesiąt 

złotych kron zmieniło właściciela, a uradowany Kirchen  wrócił do domu. Sierżant de Moron dodał 

do  swojej  kolekcji  nowy  eksponat,  który  wyróżniał  się  wśród  kamiennych  i  drewnianych 

płaskorzeźb.  Popołudniu,  tego samego dnia,  szczęśliwy właściciel  złotego idola szkolił  nowych 

rekrutów. W czasie pokazowej walki na kije został uderzony w kciuk. Cios zmiażdżył paznokieć, 

który niemal natychmiast odpadł. Niezrażony sierżant kontynuował trening ochotników. 

Kładąc się  spać przypadkowo zrzucił  z  kredensu posążek.  Podniósł  go prawą dłonią,  tą 

samą,  którą zranił  w czasie  walki.  Niewielka kropelka  krwi spłynęła  na szczerozłotą  rzeźbę,  a 

sierżant udał się na spoczynek. Nieświadom niczego zasnął szybko. Spokój nie trwał długo. Ze snu 

wyrwały do straszne koszmary. Gdy, wyrwany ze snu, spojrzał na kredens, dostrzegł swój nowy 

nabytek.  Przeraził  się,  gdy  ujrzał  świecącą,  niewyraźnym  białym  światłem  figurkę.  Przetarł 

przyćmione snem oczy, a dziwny poblask znikł. Uspokojony zasnął ponownie.

Pedro de Moron nie mógł wiedzieć, że w sąsiednim domu szkutnik Ervin Enke i jego córka 

Lisa, również mieli niespokojną noc. Wyrwali się ze snu niemal w tym samym momencie co ich  

sąsiad. Później, podobnie jak u niego cała sytuacja powtórzyła się ponownie. Po raz kolejny nikt nie 

domyślił się, że to przez posążek. 

W następną  noc  było  jeszcze  gorzej.  Tym  razem  sytuacja  powtórzyła  się  aż  w  pięciu 

domach. De Moron zaczął się domyślać, że może to wpływ posążka. Ervin Enke chciał odwiedzić 

w tej sprawie kapłana Rainera, lecz powstrzymała go jego córka. Sierżant postanowił wyjaśnić tą 

sprawę z Udo Kirchnerem. Podejrzewał  go o najgorsze,  sądził,  że to on w jakiś sposób zaklął 

statuetkę. Wracając ze swojej zmiany, odwiedził rolnika w jego domu. Meżczyźni wyjaśnili sobie 

całą sprawę, a Pedro postanowił poczekać jeszcze jedną noc. 

Tym razem nic się nie stało, jakby posążek sam wyczuwał niebezpieczeństwo. De Moron 

przestał  wierzyć,  że koszmary były wywołane przez  rzeźbę.  Patrolując miasto w czasie  nocnej 

zmiany,  opowiedział  o  swoim  nowym  nabytku  przyjacielowi,  sierżantowi  Runge.  Ten  z  kolei 

powiedział  o  złotej  rzeźbie  karczmarzowi  Conrado  Alanisowi,  który  również  gustował  w 

artefaktach. Szynkarz miał dług u jednego z kupców z faktorii handlowej, zamierzał spłacić go tym 

właśnie  posążkiem.  Wysłał  do  Pedra  swojego  syna,  który  zaproponował  wojskowemu  sto 

imperialnych koron. Ten zgodził się na taki układ, w końcu zarobił dwadzieścia złotych monet. 
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Alanis  został  szczęśliwym,  i  czwartym  z  kolei,  nie  licząc  dzieci,  posiadaczem  złotego  idola. 

Oczywiście nie był świadomy, że rzeźba wywołuje krwawe koszmary. Nie poinformował również 

nikogo z  rodziny o  swoim nowym nabytku.  W nocy posążek  ujawnił  swoją  moc.  Alanisowie, 

ochroniarze i kilku gość, którzy mieszkali w karczmie doznali w czasie snu okropnych wizji. Prócz 

scen krwawej rzezi i krzyku mordowanych ludzi część z nich słyszała szepty w nieznanym, obco 

brzmiącym języku. Koszmary tej nocy miało około piętnastu mieszkańców miasta. Rano, gdy część 

z nich opowiedziała o sennych marach, zaczęto coś podejrzewać. Po kłótni, żona karczmarza udała 

się z tym problemem do zaprzyjaźnionej kapłanki Shalyii, Anny Roditi. Ta kazała wrócić, gdy wizje 

się powtórzą i zagłębiła się w swoje księgi, by znaleźć wyjaśnienie koszmarów. Również doker 

Adrian nie zamierzał tak zostawić tej sprawy, opowiedział wszystko braciom Rojas, którzy wręczyli 

mu  wisiorek  z  symbolem  Myrmidii  i  kazali  stawić  się  w  świątyni,  gdy  wizje  się  powtórzą. 

Tymczasem Conrado Alanis udał się do faktorii handlowej, by spłacić swój dług. Kupiec Adalbert 

Neidhardt okazał się być bardzo zainteresowany układem, który zaproponował szynkarz. Było to w 

dzień  poprzedzający  przybyciem do  Duero  kolejnej  ekspedycji.  Zadowolony handlarz  postawił 

posążek na półce w jednej z izb w swoim domu. Nieświadom niczego wrócił do pracy, a późnym 

wieczorem, kładąc się spać dokładniej przyjrzał się figurce. 

Źródło problemu

Złoty posążek poświęconym jest lustrijskiemu bogu wojny. Rzeźbę wykonano ze szczerego 

złota,  jednak dolano go z  odmiany,  która  różni  się  od powszechnie  widywanej.  Metal  ten  jest 

bardziej połyskujący, i jaśniejszy. Jaszczurzy idol nie jest zbyt dużych rozmiarów. Wysokość nie 

przekracza  połowy  stopy,  miary  używanej  powszechnie  w  Starym  Świecie.  Mimo  niedużych 

rozmiarów, jego waga jest  całkiem spora,  waży trzy funty.  Posążek przestawia demona o ciele 

zbliżonym do istoty humanoidalnej i głową przedstawiającym coś pomiędzy łbem jaguara i wielkiej 

jaszczurki.  Postać  siedzi  na  zdobionym  tronie.  Według  tego  co  stwierdził  kupiec,  rzeźba  jest 

naprawdę bardzo stara. Miejscami szczegóły zostały zatarte, a jeden z rogów nosi ślady zniszczenia. 

Wygląda to tak, jakby statuetka spadła na twarde podłoże. Na spodzie widać, bardzo niewyraźne 

znaki, które są niemal nie do  odczytania bez użycia lupy. Neidhard zamierza poszukać w mieście  

tego przedmiotu, by dokładniej zbadać swój nowy nabytek. Adalbert odnalazł również zaschniętą 

krew, którą natychmiast zmył. 

Kupiec, nie posiadający żadnych zdolności związanych z magią, w żaden sposób nie mógł 

domyśleć się czym posążek jest naprawdę. W złotej rzeźbie zamieszkał duch szamana Tendilego. 
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Stało się to w wyniku nieudanego rytuału ofiarnego. Uwięziona dusza nawiedza ludzkie umysły w 

snach tworząc wizje  tego co działo się  pięćdziesiąt  lat  temu w El  Espinar.  Odpowiednio  silny 

człowiek może nie dopuścić do siebie koszmarów, należy wykonać test SW z modyfikatorem -20. 

należy go wykonać gdy postać próbuje zasnąć w obecności posążka. Gdy test się powiedzie, nie ma 

żadnych efektów, jeśli nie pechowy bohater może liczyć na nieprzespaną noc. Dodatkowo należy 

wykonać podobny test, bez żadnego modyfikatora za każdym razem, gdy BG lub inna postać  nie 

zda tego testu otrzymuje jeden punt obłędu. Klątwę wzmacnia każdy kontakt z nawet najmniejszą 

ilością krwi (niekoniecznie ludzkiej), obszar wpływu rzeźby zwiększa się wtedy o cztery metry. 

Obecnie klątwa działa na obszarze ośmiu metrów, co umożliwia wpływ na kilka sąsiadujących ze 

sobą  domostw.  Magiczne  działanie  posążka  można  wykryć  wykonując  udany test  wykrywania 

magii z modyfikatorem – 10. oczywiście kupiec nie ma pojęcia o tym, że lustrijska figurka jest 

przeklęta. 

Koszmarów ciąg dalszy

Adalbert  Neidhard zasnął, lecz sen nie trwał długo. On i mieszkańcy pobliskich czterech 

domów zostali  obudzeni  przez wspomnienia Tendilego.  Dotyczyło  to dziesięciu ludzi  wliczając 

kupca. Część z nich nie zmrużyła oka aż do świtu, inny jeszcze kilka razy  zrywali  się  z 

krzykiem. Minęła kolejna noc. Rano jednak nikt nie miał głowy do zrobienia czegoś w tej sprawie. 

Razem z  pierwszymi promieniami  słońca,  mieszkańcy Duero ujrzeli  na  horyzoncie  dwa statki. 

Przybyszom  zgotowano  uroczyste  przyjęcie.  Zorganizowano  festyn  na  cześć  gości  ze  Starego 

Świata. Możliwe, że pokładzie któregoś z okrętów był człowiek, który zdoła coś zaradzić w sprawie 

przeklętej rzeźby.

Neidhard nie zamierza rozstawać się ze złotą figurką. Przez następne dwie, z trzech nocy 

koszmary się powtórzą, a kupiec upewni się, że to właśnie on wywołuje wizje. Ludzi mieszkający 

w sąsiedztwie kupca zgłoszą tą sprawę kapłanom. Po raz pierwszy dowie się o tym Lars Rainer,  

kapłan Sigmara, który niemal natychmiast podłapie haczyk. Będzie dostrzegał w tych zdarzeniach 

wpływ sił Chaosu. Za wszelką ceną będzie chciał wybadać sytuację. Otworzy śledztwo, jeśli BG 

będą sympatyzować z kultem Sigmara, mogą się o tym szybko dowiedziec i wyrazić chęć pomocy.  

Rainer początkowo nie będzie chciał się zgodzić, jednak, gdy zacznie sobie nie radzić, poprosi BG 

o  pomoc.  Jeśli  któryś  z  nich  będzie  akolitą  lub  kapłanem  Młotodzierżcy,  dowie  się  o  tych 

wydarzeniach zaraz, gdy dopłynie do Duero. 

Gdy  tylko  wieści  o  śledztwie  dotrą  do  sierżanta  de  Morona,  będzie  starał  się  ukryć 
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jakikolwiek swój udział w tej sprawie. Będzie zatajał swoje podejrzenia co do złotego posążka, 

więc Rainer nie dowie się, że to właśnie tajemnicza rzeźba wywołuje wizje. 

Reakcja  Adalberta  na  plotki  o  działaniach  kapłana  Rainera  będzie  dość  łatwa  do 

przewidzenia.  Kupiec  oczywiście  nie  odda posążka,  będzie starał  się  ukryć,  że posiada  rzeźbę. 

Karczmarz  Alanis  niechętnie  będzie  współpracował  z  kultem Sigmara,  więc  szybko  nie  powie 

nikomu, że to właśnie jemu sprzedał rzeźbę, oczywiście, gdy Rainer dowie się, że to właśnie ta 

rzeźba wywołuje wizje.

A nadzieja przyszła z morza 

Trzy dni później na horyzoncie pojawi się jeszcze jedna jednostka. Będzie to spóźniony, 

trzeci statek płynący z Norden. Na jego pokładzie będą BG. Po przybyciu do portu, wycieńczeni 

podróżą  zapewne  nie  będą  mieć  ochoty  zwiedzać  miasta.  Jeśli  udadzą  się  do  karczmy,  mogą 

usłyszeć  plotkę  o  sennych  koszmarach  nawiedzających  mieszkańców.  Jeśli  będę  chcieli  się 

dowiedzieć więcej, będą musieli wykonać test plotkowania i wtedy odpowiednio:

trzy  poziomy skuteczności: ,,Tak,  panie  słyszałem wiele  na ten  temat...  bla,  bla  … mój  sąsiad, 

Shmidt, i jego żona już trzy razy doznali tych potwornych wizji, porozmawiajcie z nimi, mieszkają 

niedaleko nabrzeża, ludzie pokarzą wam gdzie.”

dwa  poziomy  skuteczności:  ,,  Przykra  sprawa,  podobno  kapłani  od  Sigmara  jakieś  śledztwo 

prowadzą, czy coś.”

jeden poziom skuteczności: ,,No, od trzech dni ludzie, co obok faktorii mieszkają mówią o tym, ale 

ja tam nic nie wiem, idźcie, pogadajcie”

zero poziomów skuteczności:  ,,W zasadzie to nie wiem nic konkretnego, straszy ludzi i tyle, ale 

może w porcie zapytajcie, ale nie ręczę, ze się coś dowiecie”

jeden poziom niepowodzenia: ,,O, przybysz! A siądźmy, postawisz mi panie kufel piwa i pogadamy, 

o suchym gardle to nawet się gadać nie chce, nie?”

dwa poziomy niepowodzenia: ,,E, nie gadam z obcymi, spieprzaj pan.”

trzy poziomy niepowiedzenia: ,, Nie jesteście stąd, prawda? Tak myślałem, więc nie powinno was to 

interesować” w tej sytuacji BG wpadli na człowieka bardzo oddanego świątyni Sigmara. Będzie 

podejrzewał ich udział w tej sprawie, uda się do Rainera i opowie mu wszystko. 

Działania miejskich kultów w sprawie wizji:

104



Kult Sigmara: poczynania kapłana Larsa Rainera zostały opisane wyżej.

Kult  Myrmidii:  bracia  Rojas  będą  pomagać  mieszkańcom  dotkniętym  przez  koszmarne  wizje 

wręczając  im  naszyjniki  z  symbolem  bogini,  jednak  będzie  to  nieskuteczne.  Będą  starać  się 

dokładnie  wybadać  sprawę  i  dopiero,  gdy informacje  będą  niepodważalne,  podejmą  działania. 

Bracia będą działać w sposób daleki od pochopności, w przeciwieństwie do świątyni Sigmara. Gdy 

uznają to za słuszne, otworzą swoje własne śledztwo.

Anna  Roditi:  kapłanka  Shalyii,  jako  jedyna  z  osób  duchownych,  skutecznie  pomaga 

poszkodowanym.  Każe  im  palić  w  domach  specjalną  mieszankę  ziół,  podobną  do  tej,  którą 

zastosował pustelnik. Zapewnia to modyfikator +30 do SW przy odpieraniu wpływu posążka. Poza 

tym,  Anna nie  będzie  mieszać  się  do  całej  sprawy.  Będzie  prowadzić  swoją cicha  działalność. 

Zagłębi się w księgi, by choć trochę rozjaśnić całą sprawę.

Adalbert Neidhard postanowi ukryć posążek w bezpiecznym miejscu, niemal natychmiast, 

gdy dowie się, że świątynia Sigmara rozpoczęła śledztwo. Wieczorem wymknie się z miasta, uda 

się na pastwiska i tam starannie ukryje  rzeźbę pod jednym z głazów. Zadba o to, by dokładnie 

zabezpieczyć to miejsce.  

Następnego  dnia  będzie  starał  się  znaleźć  wśród  przybyszów  ze  Starego  Świata  ludzi 

godnych  zaufania,  którzy  będą  mogli  pomóc  mu  zrobić  coś  w  sprawie  posążka.  W pierwszej 

kolejności jego uwagę będą przykuwać magowie, kapłani i uczeni, lecz nie pogardzi też pomocą 

inteligentnego najemnika, zaradnego rzemieślnika, czy zręcznego złodzieja. Niestety, ponad połowę 

swojego dnia kupiec spędza w faktorii handlowej, gdzie stara się zapanować na stertami papierów. 

Do jego zadań należy też handel z mieszkańcami miasta. Miejscowa placówka handlowa oferuje 

rozmaite towary, które mogą zainteresować BG. MG powinien postarać się, by zwiedzając miasto,  

zechcieli wstąpić do faktorii.  Człowiekiem, który będzie ich wtedy obsługiwał będzie Neidhard, 

który postara się nawiązać z bohaterami rozmowę.  Jeśli  wykażą się choć odrobiną inteligencji, 

kupiec zaproponuje im, by spotkali się z nim wieczorem w tawernie ,,Biały Kruk”. Jeśli BG okażą 

się naprawdę tępogłowi, cały wątek, niemal na pewno, wygaśnie.

Jeśli BG się zgodzą, a powinni, bo przecież nieczęsto kupcy zapraszają nieznanych sobie 

ludzi  na  spotkania,  Neidhard  będzie  czekał  na  nich  w  tawernie.  Postawi  mi  piwo  i  zacznie 

rozmowę,  która będzie miała  na celu bliższe zapoznanie.  Adalbert  to  człowiek,  którego bardzo 

łatwo polubić.  Jest  towarzyski  i  lubi  rozmawiać  z  ludźmi.  BG powinni  szybko  znaleźć  z  nim 

wspólny język. 

Gdy  uzna  to  za  słusznie,  przejdzie  do  sedna.  Opowie  bohaterom  o  posążku  i  swoich 

podejrzeniach  co  o  niego.  Wreszcie  zaproponuje  im,  by  udali  się  na  poszukiwania  pustelnika, 
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którego rozległa  wiedza  na  wiele  tematów,  być  może  rozjaśni  nieco  całą  sprawę.  Przez  swoje 

obowiązki nie będzie mógł im towarzyszyć. Poradzi, by popytali farmerów od dokładną lokację 

pustelni znanego w mieście eremity. Jeśli BG nie zapytają, nie wyjawi, gdzie ukrył posążek. 

Bohaterowie mogą mieć poważny problem, gdy nie będą dość rozważni. Mogą bardzo łatwo 

podpaść, podejrzliwemu do przesady, Rainerowi. Wtedy mogą liczyć na dodatkowe atrakcje. Kilku 

obywateli  Duero  pracuje  dla  świątyni  Młotodzierżcy  jako  szpicle.  Są  to,  mocno  wierzący  w 

Sigmara,  ludzie,  którzy  sami  zaoferowali  swoją  pomoc  nie  licząc  na  nagrodę.  Swoim 

nierozważnym  zachowaniem,  afiszowaniem  się  na  wszystkie  strony  swoim  zainteresowaniem 

sprawą posażka, mogą zwrócić na siebie uwagę owych szpiclów. 

Jeśli  BG  ruszą  na  poszukiwania  pustelnika,  pierwsze  co  powinni  zrobić,  to  wypytać, 

mieszkających za murami miasta rolników. Wystarczy zwykły test, by dowiedzieli się, że należy go 

szukać niedaleko rzeki, gdzieś pomiędzy Turkusowym Wodospadem a największą na wyspie górą. 

Opcjonalnie,  gdy test  plotkowania będzie miał więcej  niż dwa poziomy skuteczności,  rozmową 

mogą podsłuchać  dzieci,  które,  jeśli  tak  sobie  zażyczy MG,  mogą zaprowadzić  BG do jaskini 

pustelnika.  Takie  rozwiązanie  sytuacji  przyspieszy  akcję,  jednak  BG  może  ominąć  ciekawa 

wyprawa w ostępy dżungli.  Dzieciaki  wyjawią po drodze,  że  znalazły niedawno dziwny,  złoty 

posażek, który następnego dnia po prostu zniknął. 

Gdy BG wyruszą w dżunglę na własną rękę, najlepszym rozwiązaniem będzie dotarcie do 

rzeki, a następnie podążanie wzdłuż jej nurtu. Tereny te nie należą do bezpiecznych. W korycie 

rzeki  żyją  krokodyle,  a  w jej  głębinach  mieszkają  groźne  piranie.  Wiele  drapieżnych  zwierząt 

korzysta z rzeki jako wodopoju. Bohaterowie mogą natknąć się na jaguara, czy na stado raptorów. 

Druga możliwość niechybnie będzie oznaczać poważne kłopoty. W przeciwieństwie do żyjących w 

samotności jaguarów, które w normalnych okolicznościach nie atakują ludzi, stado raptorów nie 

będzie  miało  nic  przeciwko  obiadowi  z  ludzkiego  mięsa,  a  grupa  małych,  lecz  zajadłych 

dinozaurów może przysporzyć dużych kłopotów nawet doświadczonym wojownikom. Wreszcie, 

należy wspomnieć, iż dżungla na Isla la Maldita jest domem dla wielu odmian jadowitych pająków 

i  węży.  Szczególnie  groźne  mogą  okazać  się,  wielkie  niczym  konary  potężnego  dębu,  węże 

dusiciele, które z łatwością mogą połamać ludzkie kości i połknąć nieszczęsnego poszukiwacza 

przygód  w  całości.  Jak  widać  wyprawa  nie  będzie  należała  do  bezpiecznych.  Obeznani  w 

polowaniu BG mogą całkiem nieźle wzbogacić się sprzedając nieuszkodzoną skórę krokodyla czy 

wielkiego węża. 

Turkusowy Wodospad  okaże  się  sporym wyzwaniem.  Kaskady wody spadają  z  urwiska 

wysokości dziesięciu metrów, a jedyna droga wiedzie właśnie po stromej ścianie. Jeśli BG zechcą 

obejść urwisko, czeka ich niebezpieczny marsz przez dżunglę, który może potrwać dość długo i noc 
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może zastać ich w środku niebezpiecznego lasu. Po zbadaniu ściany okaże się, że wcale tak źle nie 

wygląda. Liczne wystające kamienie i korzenie drzew znacznie ułatwią wspinaczkę, zapewniając 

+10 do testu wspinaczki. Jeśli BG posiadają linę (a powinni o tym pomyśleć przed wyprawą) i gdy 

uda  się  któremuś  z  nich  uwiązać  ją  na  szczycie  urwiska,  reszta  jego  kompanów będzie  miała 

znacznie ułatwioną przeprawę (+20 do testu wspinaczki). Gdy wszyscy będą na szczycie pozostanie 

tylko ruszać w dalszą drogę. Jeśli BG zechcą, mogą zbadać co wywołuje dziwne zabarwienie wody 

w  wodospadzie.  Wystarczy  test  spostrzegawczości,  by  dostrzec  kryształy  kwarcu  i  innych 

minerałów ukryte za ścianą wody. To one, w połączeniu z wodospadem i światłem słonecznym 

tworzą wspaniały efekt. 

Dalsza część drogi nie będzie pozbawiona, wymienionych wyżej, niebezpieczeństw. Mniej 

więcej w połowie drogi między wodospadem a górą, BG powinni wykonać test spostrzegawczości. 

Jeśli im się powiedzie, ujrzą wyciętą między drzewami i gęstymi krzakami ścieżkę. Udając się tą 

dróżką,  bohaterowie dojdą prosto pod wejście  do jaskini  pustelnika.  W tym momencie eremita 

będzie pracował nad niewielką palisadą przed wejściem do swojej groty. Bardzo się zdziwi, gdy 

ujrzy mieszkańców miasta, mimo to ugości ich najlepiej jak tylko zdoła. Poda im pieczone mięso i 

świeżą wodę. Jeśli BG okażą się dal niego mili, zyskają jego przyjaźń. Wtedy zaproponuje im, że w 

związku ze zbliżającą się nocą,  mogą przespać się w jego kryjówce.  Będzie to dobry czas,  by 

porozmawiać o celu w jakim przybyli bohaterowie. Pustelnik może zająć się również opatrzeniem 

ran.  Początkowo niechętnie  będzie mówił o posążku, jednak, gdy dowie się o wydarzeniach w 

mieście, zmieni zdanie. Cała swoją wiedzę na ten temat przekaże bohaterom. Powiem im, że w 

złotej rzeźbie mieszka duch jakiegoś przeklętego mieszkańca. Będzie przestrzegał ich, by za żadne 

skarby, nie ważyli się rozbijać rzeźby. Wtedy czeka ich niechybna śmierć ze strony istoty, która w 

nim zamieszkała. Zasugeruje, że należy ją najpierw osłabić, jednak nie będzie wiedział jak. Opowie 

także o kamiennym ołtarzu na wschodnim stoku wielkiej góry. Zaproponuje, że następnego dnia 

może zaprowadzić ich do niewielkiej zatoki, gdzie zacumowali piraci, by mogli się poradzić ich. 

Stwierdzi, że ludzie morza, wiedzą dużo na temat klątw, więc może coś poradzą. Pustelnik odkrył 

ich obecność niedawno, jednak oni sami nie mają pojęcia o dziwnym człowieku mieszkającym w 

dżungli. 

BG mogą pomyśleć, że chce ich wystawić piratom i nie wyruszyć z nim na poszukiwanie 

piratów, wtedy zapewne ruszą z powrotem do Duero. Natomiast jeśli  zgodzą się na propozycję 

pustelnika, po krótkim posiłku, udadzą się za swym gospodarzem. Będzie prowadził ich bezpieczną 

drogą. Po dość długim marszu najpierw usłyszą szum morza, a potem ujrzą wspaniały galeon i 

krzątających się na brzegu piratów. W tym momencie pustelnik uzna, że zaczeka an BG w tym 

miejscu, nie da się w żaden sposób namówić, by iść z nimi, będzie chciał ukryć swoją obecność 
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przed morskimi bandytami. 

Gdy BG wyjdą na plażę, piraci wymierzą w nich swe pistolety i muszkiety. Dopiero, gdy 

wyjaśnią po co przybywają, każą im oddać całą broń i zaprowadzą do łodzi, by udać się na ,,Negro 

de Flores” i opowiedzieć o wszystkim  kapitanowi de Olivarezowi. Stary wilk morski przywita ich  

w swojej kajucie. Podejrzliwym graczom zapewne wyda się dziwny, przyjacielski sposób w jakich 

pirat  potraktuje  swoich  gości,  jednak takie  zachowanie  wynika  z  jego charakteru  i  nie  w nim 

żadnego podstępu.  Poda im kubki  pełne wyśmienitego rumu,  a  jeśli  wśród ich  będzie kobieta, 

potraktuje  ją  w  sposób,  którego  nie  powstydziłby  się  żaden  szlachcic.  Gdy  BG  opowiedzą 

kapitanowi  o  złotym  posążku  i  gdy  zwrócą  się  do  niego  o  pomoc,  każe  zawołać  sędziwego 

marynarza  imieniem  Rodrigo.  Człowiek  ten  pełni  funkcję  okrętowego  klechy  i  jest  dobrze 

obeznany z morskimi rytuałami. Z powodu naprawdę podeszłego wieku (siedemdziesiąt dziewięć 

lat), będzie miał znaczne trudności z wysławianiem się, uzna, ze jest gotowy pomóc, jeśli tylko 

kapitan się zgodzi. Ten natychmiast wyda pozwolenie. Rodrigo uzna, że najpierw musi zobaczyć 

posążek. BG będą mieć do wyboru dwie możliwości, mogą wrócić do miasta, poprosić Neidhardta 

o rzeźbę i udać się z powrotem na ,,Negro de Flores”, lub zabrać ze sobą starego pirata. Wtedy 

czeka ich naprawdę ciężka podróż. Będą musieli nieść starca na własnych plecach. Jeśli poproszą 

pustelnika, wskaże im szlak prowadzący na, wiodącą do Duero, drogę. Powinno to znacznie ułatwić 

podróż. Jeśli BG zdobędą uznanie jago de Olivareza, zaproponuje im, że mogą nocą podpłynąć do 

miasta łodzią. Niezależnie od tego, którą opcję wybiorą dzielni bohaterowie, czeka ich powrót do 

miasta. Strażnicy zapewne zapytają ich o towarzyszącego im starca, wszelkie wątpliwości co do 

jego osoby znikną, gdy powiedzą, że jest słynnym pustelnikiem. Natomiast, gdy będą sami, nikt nie 

spotkają ich żadne kłopoty. 

W noc, gdy BG nie było w mieście, nikt z mieszkańców nie miał koszmarów, a cała sprawa 

zaczęła  nieco  przycichać.  Dotrą  do  Duero  wieczorem,  więc  kupiec  Neidhardt  nie  będzie  miał 

żadnych problemów, by się z nimi skontaktować. Bohaterowie i Adalbert w żaden sposób nie mogli 

dowiedzieć się, że nie tylko oni interesują się sprawą koszmarów. Pewna grupa oprychów, o której 

właściwie  pawie  nic  nie  wiadomo,  postanowiła  wybadać  sprawę.  Na  ich  czele  stoi  kobieta 

nazwiskiem Ursula Sauskatt, towarzyszy im sześciu mężczyzn, jeden z nich jest członkiem gildii  

złodziei, co zapewnia grupie duże wpływy w miejskim podziemu. Oczywiście członkowie Łapki 

nie zdają sobie sprawy z obecności podwójnego agenta. Pani Sauskatt uzna, że kluczowe w całej  

sprawie  jest  odnalezienie  złotego posążka,  który niedawno pojawił  się  w mieście.  Jej  oprychy 

zdołały w połowie prześledzić drogę jaką, z rąk do rąk, przebyła rzeźba. Dobrali się już do Udo 

Kirchena, który grzecznie wśpiewał wszystko co wie. Udało się im również wyciągnąć informacje 

od Pedra de Morona, który ze względu an swój udział w przemycie, bał się zgłosić tą sprawę straży. 
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Kwestią czasu jest gdy dotrą do Conrado Alanisa i  Adalberta Neidhardta.  Pora teraz jednak na 

krótki przerywnik.

Adalbert Neidhard 

profesja: kupiec

poprzednia profesja: mieszczanin

Cechy Główne

WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
45 34 30 31 37 48 50 58

Cechy Drugorzędne

A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
1 13 3 3 4 0 0 0

Umiejętności: czytanie i pisanie, jeździectwo, mocna głowa, plotkowanie +10, powożenie +10, 

przekonywanie, przeszukiwanie, rzemiosło (handel), sekretny język (gildii), spostrzegawczość, 

targowanie + 10, wiedza (Estalia) +10, wiedza (Imperium) +10, znajomość języka (estalijski) +10, 

znajmość języka (staroświatowy) +10

Zdolności: charyzmatyczny, geniusz arytmetyczny, odporny na trucizny, urodzony wojownik, żyłka 

handlowa

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: miecz

Wyposażenie: ubranie dobrej jakości, 20 zk

Ludzie i ryby

Ursula Sauskatt i jej towarzysze są członkami kultu istoty zwanej Rybim Bogiem. Czerech z 

nich,  włączając  Ursulę,  znało  się  już  dużo  wcześniej.  Zostali  wysłani  na  Isla  de  Maldita,  by 

odpracować karę za drobne przewinienia jakich dopuścili się w stolicy Nordlandu, Salzenmund. 

Udało im się ukryć, że ich wiara jest daleka od kultów akceptowanych w Imperium. W czasie rejsu 

poznali  trzech  marynarzy,  których wciągnęli  w kult.  Sama organizacja  nie  ma  stałej  struktury. 

Tajemnicze  wyznanie  wywodzi  się  z  Marienburga.  Ponad   sto  lat  temu  jedne  z  miejscowych 
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kapłanów Manana, którego zdrowie psychiczne daleko odbiegało od normy, zebrał wokół siebie 

grupę marynarzy i ogłosił,  że Manan jest tylko uzurpatorem i że to Rybi Bóg jest prawdziwym 

władca mórz. Sprawą szybko zajęła się świątynia. Szaleńca pojmano i wydano Sigmarytom, by 

urozmaicili nieco zapach powietrza w Marienburgu. Nieszczęśnik spłoną na stosie, ale jego chore 

idee przetrwały i zaczęły się szerzyć wśród żeglarzy.  Czasami, w tawernach, można usłyszeć o 

marynarzach,  których  w  niejasnych  okolicznościach  znikali  bez  śladu  z  pokładów statków,  na 

których płynęli. Była to oczywiście robota kultystów, który w tajemnicy, w najniższych pokładach 

okrętów, w bezksiężycową noc, raz na miesiąc, składali ofiarę Rybiemu Bogowi. Liczyli na to, że 

ludzka krew sprawi, iż morze przez cały rejs będzie spokojne, a ich dziwny bóg zachowa ich od 

sztormów i innych nieszczęśliwych wydarzeń. Kultyści, jako znak rozpoznawalny, noszą brosze 

przedstawiające  głowę  ryby.  Zapytani  o  ten  znak,  odpowiadają,  że  to  oznaka  ich  oddanie 

Mananowi. Nigdy jednak nie zakładają tej oznaki przebywając na lądzie. Rybiarze, bo tak zwykło 

się nazywać ich wśród marynarzy, nie mają wielkich aspiracji. Nie są może tak groźni jak inne 

kulty, o których można usłyszeć w Starym Świecie, jednak ofiary z ludzi czynią ich kultystami na  

równi z wyznawcami Mrocznych Potęg.

W Duero jeszcze nikt  nie  zaginął  w niewyjaśnionych okolicznościach,  jednak,  w czasie 

rejsu, dwóch marynarzy znikło bez śladu. Dzień ofiary nastąpi za dwa dni, więc kwestią czasu jest 

kolejne rytualne morderstwo. 

Ursula  Sauskatt  jest  nieformalną  przywódczynią  grupy kultystów,  którzy  przeniknęli  do 

Duero. Wśród masy ludzi łatwo im jest im ukrywać. Planują również ucieczkę z miasta i założenie 

kryjówki  gdzieś  w dżungli.  Sauskatt  została  skierowana do pracy na  farmie,  jej  trzej  kompani 

odrabiają swój wyrok przy pracy na budowach w mieście. Trzech żeglarzy przebywa w ..Białym 

Kruku”. Są ze sobą w stałym kontakcie. 

Ursula Sauskatt interesuje się sprawą krwawych wizji i złotego posążka, gdyż uważa, że 

tajemnicza rzeźba może być przedmiotem magiczny do dużej sile, a sama, znając tajemną sztukę 

czarowania, może ją dobrze wykorzystać. Cała grupa może być sporym utrudnieniem dla BG, lub 

nawet czynnikiem, który uniemożliwi im dalsze działanie w sprawie posążka,  wysyłając ich na 

spotkanie z Morrem.

 

Oprych Ursuli 

Cechy Główne

WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
42 27 34 35 36 27 35 31
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Cechy Drugorzędne

A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
1 14 3 3 4 0 2 0

Umiejętności: hazard, mocna głowa, plotkowanie, sekretny język (złodziejski), unik,  wiedza 

(Imperium), zastraszanie, znajomość języka (staroświatowy)

Zdoloności: morderczy atak, odporność na choroby, ogłuszanie, rozbrajanie, szybko refleks, 

szybkie wyciągniecie, twardziel

Zbroja: skórzana kurta

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 1, korpus 1, nogi 0

Uzbrojenie: miecz, kordelas lub kord

Wyposażenie: symbol religijny, 10 ss

Panie i panowie, posłuchajmy co wydarzy się dalej  

Gdy BG zapukają do drzwi domu Adalberta  Neidharda,  ten zaprosi ich do środka.  Jeśli 

będzie z nimi Rodrigo, od razu przejdzie do konkretów. Zrobi wszystko o co starzec poprosi. On i  

jeden z BG, dowolnie wybrany, udadzą się na pastwisko, by odkopać posążek. Będzie wieczór, 

więc nie powinni mieć kłopotów. Nie mogą się domyślać, że kultyści Ursuli Sauskatt odwiedzili już 

szynkarza Alanisa i wydusili z niego komu sprzedał posążek. Trzech z nich odwiedzi dom kupca. 

BG, którzy zostali w domu, zobaczą zdziwienie na twarzach oprychów, gdy zamiast Neidharda, 

drzwi  otworzy  im  uzbrojony  człowiek.  Kultyści  zapytają  czy  mieszka  tu  pan  Juan  Alberto. 

Oczywiście,  że  nie  mieszka  i  taka  powinna być  reakcja  BG. Marynarze  odejdą,  a  bohaterowie 

zapewne nabiorą podejrzeń. Adalbert i gracz, który udał się z nim na pastwisko, nie powinni mieć 

żadnych kłopotów z tym zdaniem. Powinni  w spokoju wykopać rzeźbę  i  wrócić do domu.  Tu 

dowiedzą się o odwiedzinach. Neidahard zasugeruje, że to pewnie szpicle ze świątyni Sigmara. 

Postanowi działać szybko. Rodrigo obejrzy posążek, dokładne zbadanie statuetki zajmie mu dość 

długo. Ku zdziwieniu wszystkich obecnych powie, że widział już kiedyś coś podobnego, uda mu się 

też odcyfrować kilka znaków, co jak sądził Neidhard, bez lupy było niemożliwe. Znajdzie symbol 

słońca i dziwny kształt przywodzący na myśl obelisk. W tym momencie BG powinni przypomnieć 

sobie co mówił pustelnik. Wspominał o dziwnym, kamiennym ołtarzu na stoku góry. Jeśli żaden z 

bohaterów nie skojarzy symbolu z tym o czym wspominał eremita, MG powinien kazać każdemu z 

nich  wykonać  test  inteligencji.  Jeśli  się  powiedzie,  przypomną  sobie  słowa  samotnika.  Wtedy 
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Adalbert  podejmie decyzję,  że sam, czy w towarzystwie BG wyrusza na poszukiwania ołtarza. 

Gracze powinni się zgodzić. Adalbert zadba o wszelkie potrzebne wyposażenie, od lin, po prowiant 

i wodę. 

Jeśli  bohaterowie  sami  wyruszyli  do  Duero,  wszystkiego  dowiedzą  się,  gdy  wraz  z 

Adalbertem wrócą na ,,Negro de Flores”. Zabiorą ze sobą starego Rodrigo i wyruszą szukać ołtarza. 

Nikt  z  nich nie  zdawał  sobie sprawy,  że dom jest  cały czas obserwowany.  Mimo późnej  pory,  

kultyści  nie  zrezygnowali  z próby zdobycia złotego posążka.  Trzech z nich ruszy za nimi.  BG 

przekroczą bramy miasta tuż przed ich zamknięciem i mimo ostrzeżeń strażników, ruszą w stronę 

największej na wyspie góry. Ich śladem będą kierować się oprychy pani Sauskatt. Gdy tylko wejdą 

w dżunglę, oprychy zaatakują. Będzie ich czterech i lekceważąc bohaterów postanowią odebrać im 

posążek.  Rozpocznie  się  starcie,  w czasie  którego  wszystko  może  się  zdarzyć.  Być  może  BG 

rozniosą  napastników  bez  żadnych  strat,  lub  ci  zdołają  ich  pokonać  i  zabrać  złotą  statuetkę. 

Wszystko w rękach bezlitosnego losu. 

Zależnie od wyniku starcia BG mogą zakończyć swój żywot, lub ruszyć dalej zmotywowani 

zwycięstwem. Gdy wygrają, mogą przeszukać ciała poległych wrogów. Znajdą wtedy trzy symbole 

przedstawiające głowę ryby,  jeśli  będzie z  nimi pirat  Rodrigo,  powiem im,  że to symbol kultu 

Rybiego Boga. W tym momencie cała rozgrywka powinna nabrać dodatkowych smaczków. Mogą 

się  o  tym  dowiedzieć  od  niemal  każdego  pirata,  gdy  odwiedzą  ich,  by  skontaktować  z  ich 

okrętowym  klechą.  Droga  w  góry  powinna  być  dość  prosta,  gdyż  z  Duero,  do  górskiego 

kamieniołomu wiedzie droga.  Marsz będzie trwał około godziny,  stamtąd jest  już niedaleko do 

pirackiej zatoki, jeśli BG musieliby jeszcze porozmawiać z Rodrigo. 

Jakkolwiek będzie wyglądać kontakt ze starym piratem, Rodrigo wyruszy z razem z BG w 

góry. Bohaterowie nie powinni lekceważyć jego pomocy, być może jest jedyną osobą, która zdoła 

im  pomóc.  W  czasie  podróży  opowie  im  historię  upadku  El  Espinar,  której  był  świadkiem. 

Dowiedzą się do niego wiele o jaszczurzej rasie zamieszkującej Lustrię. Gracze powinni polubić 

dość sympatycznego starca, a może nawet, słuchając jego opowieści o życiu piratów, postanowią 

dołączyć  do  załogi  kapitana  de  Olivareza,  którego  Rodrigo  będzie  wychwalał  jako  wielkiego 

bohatera i postrach mórz. Nie będą to słowa rzucane na wiatr, starzec nie będzie przesadzał, to co 

powiem graczom o starym wilku morskim będzie najprawdziwszą prawdą. 

Gdy  BG  ujrzą  szczyt  wielkiej  góry,  zobaczą  jak  ogromne  czeka  ich  wyzwanie. 

Niebezpieczne stoki mogą stać się przyczyną ich śmierci. MG powinien tak zaaranżować sytuację, 

by co najmniej trzy razy bohaterowie musieli  wykonywać testy zręczności,  przy przechodzeniu 

przez wąskie pułki skalne i wspinaczki, gdy będą zdobywać kolejne urwiska. Dobre pomysły, jak 

ułatwić  sobie  wspinaczkę  powinny zostać  nagrodzone  dodatniki  modyfikatorami  przy testach  i 
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dodatkowymi PD. Jeśli gracze grali dobrze, Mistrz Gry może przydzielić dodatkowe modyfikatory i 

ograniczyć testy do minimum, jeśli natomiast ich gra był daleka od ideału, jest to najlepsza okazja  

by im podziękować. Czas utrudnić im życie częstymi testami z ujemnymi modyfikatorami. Może 

właśnie teraz powinni wymigać się Pani Śmierci, tylko dzięki szczęśliwemu losowi poszukiwaczy 

przygód (punkty przeznaczenia)?

Bohaterów zastanie noc i zostaną narażeni na działanie mocy posążka. Wszystko powinno 

odbywać się wtedy według opisanych wyżej zasad. Gracze, którzy nie spali dobrze, powinni dostać 

modyfikator  -5  do  wszystkich  testów  przy  wspinaczce  i  do  testów  zręczności  w  groźnych 

sytuacjach. W czasie poszukiwania ołtarza powinni przespać dwie noce w towarzystwie przeklętej  

rzeźby.

Bardziej podejrzliwi gracze mogą podejrzewać, że kolejna grupa rybich kultystów podąża 

ich  śladem.  Oczywiście  mogą  próbować  dostrzec  czy tak  jest  w rzeczywistości.  Muszą  wtedy 

wykonać test spostrzegawczości z modyfikatorem -30. jeśli się uda, zobaczą trzy postacie, daleko w 

oddali,  które  idą  ich  śladem. Wtedy mogą zastawić na nich  pułapkę i  przyspieszyć  nieco  bieg 

wydarzeń. Powinna w tym momencie odbyć się walka opisana niżej. 

Drugiego dnia wspinaczki, pod sam wieczór, zobaczą wreszcie półkę skalną, o której mówił 

pustelnik. Dojście do niej nie powinno sprawiać problemu. BG ujrzą wreszcie cel swojej podróży. 

Wielki, kamienny obelisk ustawiono w centralnej części. jeśli przyjrzą mu się nieco bliżej, zobaczą 

wyryte na nim dziwne symbole. Będą na tyle dobrze widoczne, by można je odcyfrować. Pośród 

nic  nie  znaczących  kombinacji  poziomych,  pionowych  i  skośnych  linii,  ujrzą  symbol  słońca 

wychylającego się zza chmur. Test inteligencji pozwoli im domyślić się o co chodzi. Żeby ołtarz 

zyskał moc, należy poczekać do wschodu słońca. Oznacza to, że BG muszą przespać kolejną noc w 

górach, w towarzystwie przeklętej rzeźby. Minie około pół godziny, gdy gracze zorientują się, że 

mają towarzystwo. 

Przez całą drogę z miasta, aż do ołtarza, śledzili ich kultyści. Tym razem będzie to sama 

Ursula Sauskatt i jej dwaj towarzysze. Teraz, oprócz chęci zdobycia złotego posążka, motywuje ich 

jeszcze  zemsta  za  zabitych  towarzysz.  Przywódczyni  kultu  zażąda  oddania  rzeźby.  Adalbert 

Neidhard odmówi, a BG powinni go wesprzeć, choć mogą stanąć po stronie Ursuli,  jeśli słowo 

przyjaźń jest da nich tylko nic nie znaczącym wyrazem. 

Rozpocznie się walka. Będzie to ciężkie starcie. Ursula Sauskatt, jako czarnoksiężnik, nie 

będzie wahała się używać swoich zdolności magicznych. Jeśli starcie zakończy się zwycięsko dla 

BG,  mogą  być  z  siebie  naprawdę  dumni.  Przeszukując  martwe  ciało  kultystki  i  jej  dwóch 

towarzyszy, znajdą łącznie 30 złotych koron i 60 srebrnych monet. Powinni podzielić je według 

uznania. 
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Ursula Sauskatt
obecna profesja: czarnoskiężnik

poprzednie profesje: guślarz, czarownik 

Cechy Główne

WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
27 29 36 43 47 46 51 46

Cechy Drugorzędne

A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
1 15 3 4 4 2 5 0

Umiejętności:  czytanie  i  pisanie,  hipnoza  +10.  leczenie,  opieka  na  zwirzętami,  oswajanie, 

przekonywanie  +20.  plotkowanie  +10,  pływanie,  splatanie  magii  +10,  spostrzegawczość  +10, 

wykrywanie magii +10, wiedza (Bretonia), wiedza (Estalia) +10, wiedza (Imperium) +10, znajmość 

języka (estalijski), znajmość języka (staroświatowy).

Zdolności:  bystry  wzrok,  czarnoksięstwo,  czarostwo,  gusła,  magia  prosta  (gusła),  szczęści, 

twardziel

Zdolności specjalne: czary kula ognia i korozja

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0 

Uzbrojenie: miecz

Wyposazenie: mikstura lecznicza, talizman szczęścia, narzędzia zielarskie, ubranie dobrej jakości

Następna noc nie  będzie spokojna.  Posążek da o sobie znać  po raz kolejny.  BG muszą 

wypatrywać pierwszych promieni wschodzącego słońca, dlatego najlepiej  by było gdyby ustalili 

warty.  Gdy tylko  płonąca  korona  pojawi  się  na  horyzoncie,  wszyscy powinni  być  na  nogach. 

Rodrigo weźmie złotego idola, by spróbować zniszczyć jego przeklętą moc. Ustawi go na środku 

ołtarza,  po czy oddali  się.  Promienie oślepią  bohaterów, więc niewiele  będą w stanie  dostrzec. 

Jednak ich słuch pozostanie  sprawny i  to  dzięki  niemu będą mogli  domyślić  się co się  dzieje. 

Usłyszą przeraźliwy ryk. Ryk istoty, której zadaje się niewyobrażalny ból, cierpienie, którego nikt z 

żyjących nie byłby w sanie znieść. Po chwili usłyszą przytłumiony wybuch i poczują uderzające 
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w ich ciała  odłamki,  z których niegdyś składał  się złoty posążek.  Kilka sekund później  słońce 

zostanie zakryte czymś co początkowo bohaterowie wezmą za chmurę. Gdy zobaczą jak bardzo się 

mylili,  ogarnie ich niesamowity strach. Naprzeciw nich stać będzie odrażająca istota. Szkielet z 

kośćmi  obwieszonymi  zgniłym mięsem.  Wielka,  wyższa  od  każdego  człowieka,  humanoidalna 

postać będzie wyglądać jak skrzyżowanie człowieka z jaszczurką. Uzbrojona będzie w kościany 

kostur. Zjawa ruszy do ataku. Jak nie trudno zgadnąć, będzie to wielki szaman Tendile. Statystyki 

tego wroga zostały zaprezentowane poniżej.

Szaman Tendile 
Cechy Główne

WW US K Odp   Zr Int  SW Ogd
52 23 45 45 40 37 42 18

Cechy Drugorzędne

A Żyw S Wt   Sz Mag  PO PP
51 15 4 4 4 0 0 0

Umiejętności: spostrzegawczość

Zdolności: ożywieniec, straszy, wiedznie w ciemności

Zdolności specjalne:

Upiorna broń

Zbroja: brak

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0

Uzbrojenie: kostur

Więc tak właśnie dotarliśmy do końca

Jeśli BG wyjdą zwycięsko z finałowego starcia, należy im się 200 PD i dodatkowe, 

otrzymane od MG, za dobre odgrywanie swoich postaci (od 10 do 50). 

Dalsze  losy  bohaterów  mogą  potoczyć  się  różnie,  mogą  wziąć  udział  w  drugiej 

przygotowanej przez nas przygodzie pt. Złoty Problem. Jeśli zajęli się już tą sprawą, mogą pozostać 

na Isla de Maldita. Wyspa ukrywa jeszcze wiele sekretów, które tylko czekają, aż ktoś wpadnie na  
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ich ślad. Tajemnicza Lustria jest doskonałym miejsce dla bohaterów, więc gracze z powodzeniem, 

właśnie  tu  mogą,  wraz  ze  swoimi  postaciami,  przejść  drogę  od  nic  nie  znaczącego,  zwykłego 

szarego człowieka, do kogoś, którego imię pojawia się w wielu opowieściach. Przestawione przez 

nas scenariusze są oczywiście tylko sugestią, MG może zrobić wszystko po swojemu. Powinien 

tylko pamiętać o zachowaniu umiaru. 

Poniżej przestawimy kilka sugestii,  które mogą przedłużyć nieco pobyt w nieznanej,  i  kuszącej 

wieloma sekretami, krainie jaką jest Lustria. Przygoda czeka!

Wielki plan Martineza

Carlos  Martinez,  ogarnięty  swoim marzeniem o  stworzeniu  potężnego  imperium kolonialnego, 

pewnego  dnia  zgłasza  plan,  by  wyruszyć  na  wyprawę  wzdłuż  Wybrzeża  Tarantul,  by  szukać 

dogodnych miejsc na nowe osady. Wspierany przez Alvaro Fernandeza, wypływa pewnego dnia w 

może  na  czele  trzech  okrętów.  Co  uda  mu  się  znaleźć,  jakie  śmiertelne  niebezpieczeństwa  i 

wspaniałości kryją nieprzebyte dżungle Lustrii? Jaki będzie los wizjonera, jakim z pewnością jest 

Carlos Martinez? Tego wszystkiego i znacznie więcej, mogą się dowiedzieć żeglarze płynący we 

flocie ambitnego Estalijczyka.

Gorączka złota

Kapitan Halerworden pewnego dnia wysłał  do Duero posłańca z wiadomością,  że jeden z  jego 

zwiadów  odkrył,  oddaloną  o  szczęść  mil  do  ruin  El  Espinar  kopalnię  złota.  Wystarczy  tylko 

sprowadzić robotników, by praca ruszyła. Niedługo zostaje odkryte kolejne złoże. Złote sztolnie 

zaczynają przynosić naprawdę spory zysk. Do Starego Świata zostaje wysłany nieduży statek z 

próbkami  cennego  kruszcu.  Estalijski  król,  Ferdynand  Żeglarz,  finansuje  kolejną  ekspedycję. 

Tymczasem rozpoczyna się konflikt między jaszczuroludzmi, a mieszkańcami Duero. Czy i tym 

razem ludzka stal i proch ulegną naporowi mieszkańców Lustrii? Wszystko rozstrzygnie się w głębi 

dżungli, gdzie ludzcy żołnierze, dzień w dzień, będą odpierać coraz silniejsze ataki.

Są na tym świecie rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom

W  głębi  dżungli,  odkryta  zostaje  kolejna  odpuszczona  świątynia.  Ta  jednak  wygląda  na 

nienaruszoną,  mimo  że  może  mieć  kilka  tysięcy  lat.  Co  sprawiło,  że  wielkie  wapienne  bloki 

błyszczą tak samo, jak w dniu kiedy je wyciosano? Czy jakaś kolejna tajemnica spowija to miejsce? 

Co znajduje się w podziemiach wspaniałej  piramidy? Nikt nie  odważył  się do tej  tego zbadać. 

Prędzej czy później znajdą się poszukiwacze przygód na tyle odważni by zbadać jakiż to sekret 

skrywają wspaniałe, bielące się w poranny słońcu, mury. 
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Kłopoty na farmach

Kilka dni temu, na farmach w Duero, kilka owiec i świń podło ofiarą nieznanego drapieżnika. 

Znaleziono martwe, zmasakrowane  ciała. Całkiem niedawno znaleziono również psa pasterskiego, 

któremu wyrwano kęgosłup. Jeden z farmerów mówił również, ze widział jakieś dziwne zwierze, 

które czaiło się za drzewami. Wreszcie, znaleziono ślady, które niczym nie przypominały znanych 

zierząt. Co zaniepokoiło farmerów? Czy nawet do Lustrii dotarła skaza Chaosu? Na pewno znajdą 

się śmiałkowie, którzy podejmą się wyjaśnienia taj zagadki. W szczególności, że zastraszeni 

farmerzy są skorzy zapłacić za zlikwidowanie zagrożenia.

Mamy nadzieję, że niepowtarzalny klimat Lustrii na długo zatrzyma graczy, a aura tajemniczości 

zachęci, by, wraz z kilkoma kumplami, złapać za rękojeść miecza, naładować pistolet, poprawić 

wszystkie paski w zbroi i ruszyć w nieznane.       
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