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1. Wstęp 
Nie jest to typowy scenariusz, opisujący krok po kroku działania Bohaterów. 
Powodem jest fakt, że o ile pierwszy dzień przygody jest jeszcze w miarę 
przewidywalny, o tyle kolejne dni już nie. 

Intryga może być elementem większej kampanii, samodzielnym scenariuszem bądź 
materiałem na tak zwaną solówkę (Mistrz Gry i gracz). Przeznaczona jest dla postaci 
kończących pierwszą profesję, ale prowadzący bez problemu może dostosować 
przygodę do swojej drużyny. Polecane jest stworzenie nowych postaci posiadających 
1100 Punktów Doświadczenia na starcie – 1000 plus jedno darmowe rozwinięcie. 

Zdarzenia scenariusza rozgrywają się w ciągu czterech dni: pierwszy to symboliczne 
zarzucenie haczyka, a kolejne to opis wydarzeń tła działań Bohaterów Niezależnych. 

Przygoda zawiera kilka założeń i elementów liniowości: 

1. Jednym z bohaterów jest złodziej pracujący dla lokalnej gildii złodziei. Jeżeli 
Mistrz Gry wykorzysta sugestię o stworzeniu nowej postaci z 1000 PD na 
starcie i jednym darmowym rozwinięciem, drużynowy złodziej zakończy 
pierwszą profesję i będzie mógł awansować na włamywacza. 

2. Elementy historii postaci złodzieja: 

• W wieku trzech lat Bohater został oddany przez ojca do przytułku 
Shallyi w Nuln. 

• Po dziesięciu latach Bohater uciekł z sierocińca i po półrocznej tułaczce 
dotarł do Stirlandu, do miasta Leicheberg, gdzie wstąpił w szeregi gildii 
złodziei i rozpoczął karierę. 

• Jedyną pamiątką po ojcu jest niewielka książeczka - rękopis zawierający 
kilkanaście sonetów. Jeżeli gracz posiada umiejętności sekretny język 
złodziei oraz pisanie i czytanie lub odnalazł osobę, która takowe posiada 
(istnieje możliwość, że gracz zrobił to przed wydarzeniami opisanymi w 
przygodzie), analiza tekstu wykaże, że w poszczególne wersy wpleciono 
jakiś szyfr. 

3. Przynależność do gildii złodziei ma swoje dobre i złe strony. Mistrz Gry może 
zadecydować o dodatkowym obostrzeniu zasad. W założeniach scenariusza 
najważniejsze są jednak następujące reguły: 

• Gildia powinna otrzymać 30% z zarobku zdobytego na własną rękę. 

• Gildia wypłaca 30% zarobku z prac zleconych przez nią. 

• Gildia użycza kryjówek w mieście, pomaga w zdobyciu nowych 
zdolności, użycza sprzętu na „misje specjalne”. 

• Szefem gildii jest niejaki Ernst, dla wielu osoba tak tajemnicza, że 
uważana wręcz za nieistniejącą.  

• Złapany złodziej, który zaczyna mówić o organizacji, podpisuje na siebie 
wyrok śmierci. 
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• Często w gildii pojawia się rozporządzenie, które mówi o swego rodzaju 
immunitecie dla określonej osoby lub transportu. Członek gildii, który 
mimo to „zrobi” cel, naraża się na śmierć. 

4. Drużyna zdążyła się poznać i przebywa w mieście od dłuższego czasu. Posiada 
własne „cztery kąty” – lokum w dzielnicy cmentarnej zwane „dziuplą” (Mapa 
numer 1). 

5. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że Bohaterom nie żyje się najlepiej. Najbardziej 
dokuczliwy jest głód, który zaczyna zbierać krwawe żniwo w okolicy. 

 

Ernst – szef gildii złodziei - to tak naprawdę Albert Krutzer, majordomus Petra 
von Stolpe’a. 

O tym, kim jest Ernst, wie tylko Max vel „Lewa Ręka Szefa” i Hurth vel „Prawa 
Ręka Szefa”. Wcześniejsze wydarzenia sugerują większą sympatie BG do Maxa. 
Hurth jest bardziej niedostępny i tajemniczy oraz zbyt skryty. Plotka, że można 
spotkać się z nim tylko po zmroku, budzi niepokój u nowicjuszy w gildii. Max zaś 
jest osobą otwartą na członków gildii, mogącą wiele załatwić i często dającą zarobić 
kompanom. Tuż przed wydarzeniami opisanymi w scenariuszu, Max 
poprosił drużynowego złodzieja, by ten zwrócił szczególną uwagę na 
plotki dotyczące Pióra Maga, nie tłumacząc mu jednak co to jest. 

Wybór niektórych profesji może radykalnie popsuć zabawę. W tym scenariuszu 
proponuję nie pozwolić graczom na grę łowcami czarownic i wampirów, kapłanami (z 
wyjątkiem kapłanów Ranalda), stróżami prawa, szlachcicami ani arystokratami. 
Przygoda będzie wymagała pewnych zmian, jeżeli w drużynie pojawi się cyrulik, 
herold, majordomus lub medyk. 

2. Tło 
Czas akcji to rok 2522 K.I. Miejscem akcji jest Leicheberg w Stirlandzie. Pora roku nie 
ma znacznego wpływu na scenariusz, toteż ten element pozostawiam preferencjom 
prowadzącego. Plan przygody wykorzystuje informacje z dodatku „Dziedzictwo 
Sigmara”, podane na stronach 99 – 104. 

W całym Stirlandzie panuje ogólna niechęć do innorasowców. Oprócz nieciekawego 
sąsiedztwa, głównym problemem Leicheberga jest głód i zaraza wybijająca kozy i 
owce. 

Leicheberg to małe miasto liczące około pięciuset mieszkańców. Znajduje się u źródła 
Czarnego Strumienia, u podnóża Nawiedzonych Wzgórz. Miastem zarządza hrabia 
Petr von Stolpe. Ostatnie wydarzenia sprawiają, że żyje on w ciągłym stresie, co odbija 
się na jego zdrowiu. Wielki Książe Stirlandu Alberich Haupt-Anderssen wydaje się 
być głuchy na prośby hrabiego o zwiększenie miejscowego regimentu, głód zbiera 
coraz większe żniwa, zaraza wykończyła prawie całe pogłowie owiec i kóz, a od kilku 
tygodni pod miastem „koczuje” dzikie miasteczko – obóz uchodźców z północy. Na 
dodatek za kilka dni von Stolpe ma wydać córkę Ewaledę za szlacheckiego syna z 
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Wurtbadu, Tybalda von Ouler, i wyprawić bal. Ślub ma być ważnym wydarzeniem w 
Leichebergu i pozwolić Petrowi von Stolpe’owi zdobyć wpływy w stolicy prowincji.  

Nadchodzący bal to coś, o czym ostatnio rozmawia się w okolicy. Zamożna i 
wpływowa ludność dostrzega umiejętną zagrywkę polityczną, natomiast wśród plebsu 
jest on swoistym punktem zapalnym. Ucztowanie szlachty, podczas gdy lud głoduje, 
nie jest popularne. 

Obsesją hrabiego jest von Carstein, a potęguje ją ostatnio brak jakichkolwiek 
informacji o posunięciach księcia wampirów. 

Miasto słynie z Ogrodów Morra ufundowanych przez hrabiego. Są one znacznie 
większe, niż wymagałaby tego liczebność miasta. Został wyznaczony specjalny sztab 
ludzi, który ma dbać o porządek, a główna kaplica, jak i rzeźby na cmentarzu, 
wykonane są bardzo starannie.  

 

Hrabia Petr von Stolpe – mężczyzna po czterdziestce, potomek Asobornów. 
Niski, krępy, o ciemnych włosach i siwiejącej brodzie. Jego prostolinijność, 
bezpośredniość i brak ogłady sprawia, że niechętnie zapraszany jest na dwór w 
Wurtbadzie. Chłodne stosunki ze stolicą Stirlandu powodują, że nie może doprosić 
się zwiększenia regimentu, a jego obsesja – von Carstein - to bardzo realne 
zagrożenie.  
 
Von Stolpe to były łowca czarownic, oddany wyznawca Morra oraz fundator 
przepięknego cmentarza i kaplicy boga śmierci. Jego dom zawsze stoi otworem dla 
łowców wampirów i czarownic. Honorowym gościem w jego progach jest tutejsza 
łowczyni Molly Breetz. Plotka mówi o romansie między nimi. Jednak prawda jest 
taka, że hrabia jest oddany swojej żonie Burgundzie, a dla wszystkich pogromców 
Chaosu żywi głęboki respekt. 

Panujący w mieście głód sprawił, że wartość imperialnych monet została 
zdewaluowana. Handel to przede wszystkich barter – wymiana towaru za towar, a 
zboże jest cenniejsze od złota. 

Pióro Maga. Nóż o dwudziestocentymetrowym złotym ostrzu, srebrnym jelcu i 
rękojeści z masy perłowej zakończonej głownią z rubinem. 

Historia: Jest to artefakt znany i ceniony wśród „ludzi cienia”. Co trzy lata istnieje 
szansa, by wziąć udział w turnieju, gdzie ów nóż jest główną nagrodą. Osoba, która 
wygrywa zawody, przejmuje Pióro Maga na trzy kolejne lata, a po tym okresie 
odpowiedzialna jest za organizację i odpowiednio trudny poziom następnych 
zawodów. 

Posiadanie tego charakterystycznego noża to ogromna nobilitacja w odpowiednich 
kręgach. Obecnie znajduje się on w rękach Ernsta, który wygrał go na ostatnim 
turnieju w Karak Azgal. 

Właściwości: Osoba posiadająca nóż otrzymuję premię +30 do testów Ogłady w 
kontaktach z magami cienia, mistrzami cienia i książętami złodziei. Dodatkowo, 
gdy właściciel trzyma nóż, ten obdarza go umiejętnością wykrycia magii. Na ten 
czas dysponent sztyletu traci zdolność szósty zmysł i możliwość korzystania z 
Punktów Szczęścia.  
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Rdzeniem przygody jest konkurs o Pióro Maga. Turniej sprowadza do miasta kilku 
chętnych sławy i zwycięstwa. Ważne jest, by nie zapominać o innych pretendentach i 
dać poczuć drużynie oddech konkurencji.  

 

Konkurs o Pióro Maga to zawody organizowane co trzy lata. Jeżeli w ciągu 
pięciu dni żadnemu ze śmiałków nie uda się zdobyć artefaktu, ten pozostaje u 
gospodarza na kolejne trzy lata. 

Zawody organizuje ostatni zwycięzca, tym razem jest to szef gildii złodziei z 
Leicheberga – Ernst, osoba osnuta gęstą mgłą tajemnicy. Drużyna raczej nie będzie w 
stanie odkryć, kim tak naprawdę jest Ernst. Bycie majordomusem von Stolpe’a to 
doskonała przykrywka. Albert Krutzer zdobył zaufanie hrabiego między innymi 
świetnymi radami i doskonałym wywiązywaniem się z obowiązków, co dało mu 
prawie nieograniczony dostęp do informacji, dokumentów i zasobów. Krutzer 
korzysta z tych dobrodziejstw z rozsądkiem, często załatwiając sprawy miasta poprzez 
kierowaną przez siebie gildię. Układ działa od długiego czasu, a Albert dba, by to się 
nie zmieniło. Wykorzystując ślub córki hrabiego, Albert „Ernst” Krutzer ogłosi 
rozpoczęcie zawodów. Zwiększenie ochrony dworku hrabiego to doskonałe 
utrudnienie, które ma zostać wykorzystane. 

3. Przygoda 
Przygoda podzielona jest na cztery doby, te zaś podzielone są na pory dnia. 
Wydarzenia opisane w jednej części dnia, ale w różnych miejscach dzieją się niemal 
równocześnie.  

3.1. W skrócie 

Podczas Burzy Chaosu wyznawcy Tzeentcha odprawili rytuał, który miał sprawić, że 
oddziały Pana Dróg będą niezwyciężone. Rytuał się nie udał z powodu zamienienia 
kilku słów w zaklęciu. Zamiast tchnąć w armię ducha walki, czarnoksiężnicy 
przywołali eterycznego demona, członka gwardii samego Pana Przemian, który 
znajdując ciało-żywiciela, wymordował tych, którzy zakłócili jego spokój. Od tej pory 
wędruje po Imperium, co jakiś czas zmieniając ciało. Jego obecnym nosicielem jest 
nieświadomy niczego dwunastoletni chłopiec, który pierwszego dnia trafia do 
więzienia w Leichebergu.  

Młodzieńcem zainteresował się Werner Grossmert, były adept sztuk magicznych, 
który zaraz po zdaniu egzaminu magisterskiego zaznał mocy Dhar i poprzez 
nekromancję oddał się jej całkowicie. Lata praktykowania ciemnej sztuki, 
doprowadziły jego ciało do rozkładu, ale moc Czarnego Wiatru i przychylność 
plugawych bóstw zmieniły go w licza, dając mu prawie nieograniczoną moc. Werner 
wyczuwa potęgę młodzieńca. Podąża w stronę Leichebergu. Dotrze tam czwartego 
dnia. Jeżeli chłopiec będzie jeszcze w mieście, nastąpi atak wspierany przez 
miejscowych kultystów. 

Przygoda rozgrywa się wokół kilku głównych punktów: 

• Niepokoje w Leichebergu, głód, rozgrywki polityczne, podejrzenia o zdradę. 
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• Walka o wpływy w gildii złodziei. 

• Przebywanie w mieście „natchnionego” mocą dziecka i możliwości użycia go. 

• Konkurs o Pióro Maga. 

• Bal, opcjonalne turnieje (pomysły dodatkowe) i finalnie pogrzeb. 

• Powrót ojca złodzieja. 

• Przygotowania i atak nieumarłych na miasto.  

Głównym wątkiem jest konkurs. Mistrz Gry powinien doprowadzić do tego, by 
drużyna – świadomie bądź nie – wzięła w nim udział, gdyż jest to ważne dla przygody. 
Chętnych na główną nagrodę jest więcej, a wśród nich znajduje się ojciec 
drużynowego złodzieja.  

3.2. Dzień pierwszy 

1. Ranek 

Dziupla 

Drużyna budzi się w swojej „dziupli”, mieszkanku niedaleko cmentarza. To parterowy 
budynek z dużą piwnicą, w której znajduje się awaryjne wyjście przez szyb kanału. 
Można nim dotrzeć aż do źródeł Czarnego Strumienia lub wyjść wcześniej na 
cmentarz. Mieszkania użycza złodziejowi gildia. Dodatkowym atutem jest okolica, 
uchodząca dzięki wysiłkom gildii za niebezpieczną.  

Gracz będący złodziejem umówiony jest dziś po południu z paserem Tomem, który 
prowadzi sklep w centrum miasta. Złodziej posiada skradziony naszyjnik – zdobycz z 
ostatnich dni, którą może dziś upłynnić. Głód i brak pieniędzy powinny zmotywować 
graczy, by przed południem spotkali się z Tomem, zaufanym człowiekiem gildii 
(złodziej zna Toma - robił już z nim interesy). Podczas sprzedaży bądź wymiany od 
razu odliczany jest podatek dla organizacji.  

Północna brama 

Do miasta wraz z towarzyszem wjeżdża kolejny pretendent w konkursie: Markus – 
ojciec drużynowego złodzieja - skrytobójca i jego mistrz Jurgen, ponad 
sześćdziesięcioletni staruszek. 

„Szczerbata Zołza” - pojedynek 

Zbliżając się do centrum miasta, gracze zauważą tłum zebrany pod karczmą 
„Szczerbata Zołza”. Do ich uszu dotrą przechwałki wygłaszane z mocnym akcentem 
estalijskim. 

- Ten oto tu pan zwany Jorgiem z ojca Helmuta, w okolicy znany jako „Liczydło 
Żeber”, wyzwał mnie na pojedynek. Mając za świadków zebrany tu kwiat Stirlandu, 
ogłaszam gotowość do pojedynku do pierwszej krwi, a żeby nadać wydarzeniu 
dodatkowych emocji, zapewniam, że jeżeli to ja przegram, zobowiązuję się wypłacić 
memu pogromcy dwie złote korony. 
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Należy sugestywnie przedstawić tę sytuację. Dla złodziei tłum to przede wszystkim 
możliwość zarobku. Gdy awanturnicy podejdą bliżej, usłyszą kolejny monolog 
przybysza. 

- By zapewnić pojedynkowi cywilizowany przebieg, w razie mojej wygranej 
zapewniam pokonanemu opiekę mojego cyrulika. Pojedynki z Mario de Toledo 
odbywają się zawsze z poszanowaniem zasad.  

Mówiącym jest bogato odziany panicz Mario de Toledo, szermierz estalijski, kilka 
kroków za nim stoi Hans Rood, cyrulik, a naprzeciwko nich Jorg, tutejszy zabijaka.  

Szermierz zdaje się w ogóle nie zwracać uwagi na przeciwnika, skupiając ją na 
przemowie. Udany test spostrzegawczości pozwoli dostrzec, że Jorg wcale nie 
zamierza walczyć uczciwie - niby poprawiając buty, wsuwa za cholewę nóż, na lewą 
rękę zakłada kastet, a dopiero wstając, sięga po miecz. Wymachując nim w stronę 
przeciwnika, lewą rękę chowa za plecy. W tym czasie Estalijczyk cały czas przemawia 
do tłumu, nie bacząc na przeciwnika. Zdany trudny test spostrzegawczości pozwoli 
zauważyć, że oczami przybysza w tym czasie jest cyrulik. Gdy Mario ogłasza w końcu, 
że czas zacząć pojedynek, odwraca się do cyrulika, a ten daje mu znaki ostrzegające de 
Toledo przed niespodziankami Jorga. Pojedynek trwa bardzo krótko, a szlachcic nie 
tylko go wygrywa, lecz także ośmiesza przeciwnika, uderzając go płazem rapiera po 
tyłku tuż przed zadaniem ciosu, który daje mu wygraną. Cyrulik natychmiast 
podbiega do pokonanego i udziela mu pomocy. Uradowany de Toledo ponownie 
zwraca się do tłumu: 

- Czy wśród znakomitych wojowników Stirlandu znajdzie się jeszcze odważny pan, 
który stanie ze mną w szranki. Do pierwszej krwi. Nagrodę podwyższam do 5 
złotych koron. 

Mistrz Gry powinien mocno zaakcentować fragment „do pierwszej krwi”. Zasady nie 
mówią o sposobie zadania rany, lecz tylko o samym fakcie jej powstania. Jeżeli 
drużyna zauważyła sposób komunikowania się wspólników, istnieje duża szansa na 
przechytrzenie puszącego się Estalijczyka. Jedną z możliwości jest użycie broni 
rzucanej. Gdy BG (najlepiej złodziej) w słabszą dłoń weźmie miecz, a drugą uzbrojoną 
w nóż do rzucania ukryje pod peleryną, to może przechytrzyć pyszałka. Sposobów 
oczywiście jest więcej, niech gracze pogłówkują, a w rękach Mistrza Gry jest to, by 
przynajmniej jednego Bohatera „zachęcić” do pojedynku. Gdy jednak nie będą chcieli 
wziąć udziału w pojedynku, najprawdopodobniej udadzą się do Toma (punkt 3). Dla 
scenariusza będzie idealnie jeśli pojedynek wygra złodziej i to dzięki swojej 
przebiegłości. 

Przegrana BG również wchodzi w rachubę. 

• Gdy jeden z BG wygra pojedynek, de Toledo zwróci się do cyrulika, by ten 
wypłacił należność i będzie mocno nalegał, by BG zjedli z nim śniadanie – w 
okolicznościach panującego głodu to propozycja nie do odrzucenia. Gdy 
wykażą się przebiegłością i sprytem, a mimo to przegrają, de Toledo również 
poczuje się zobowiązany zaprosić drużynę na śniadanie. 

• Po sromotnej porażce BG de Toledo podziękuje za pojedynek i pożegna się z 
nimi. 
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W przypadku wygranej, cyrulik wypłaci zwycięzcy 5 złotych koron. Problem polega na 
tym, że będą to bardzo dobrej jakości fałszywki. Jeżeli w drużynie nie ma fałszerza, 
bardzo trudno będzie to wykryć (osoby mogące rozpoznać fałszywe monety to Max, 
Tom i Hurth). Po pojedynku BG zostaną zaproszeni na śniadanie w „Szczerbatej 
Zołzie”. Potrawy i trunki podawane do stołu to uczta, jakiej dawno tu nie widziano: 
marynowana dziczyzna, pieczywo, wino bretońskie (wszystko z prywatnych zapasów 
szermierza). W czasie posiłku Bohaterowie będą mieli okazję wypytać swojego 
gospodarza o wiele rzeczy. Poniżej znajdują się założenia, jakie stawia scenariusz. 

• Mario de Toledo jest miłym człowiekiem, mówiącym z mocnym estalijskim 
akcencie. 

• W czasie rozmowy powinno wyjść na jaw, że cyrulik nazywa się Hans Rood i od 
kilku miesięcy podróżuje z de Toledo. 

• Hans Rood nie jest tak skory do rozmów, jak jego pracodawca.  

• W razie swojej przegranej Toledo poprosi o godność zwycięzcy, chcąc ją sobie 
zanotować. Będzie twierdził, że Bohater jest jedną z siedmiu osób, którym 
udało się go pokonać. Podziękuje również za lekcję pokory, bo 
przeanalizowawszy przebieg pojedynku, stwierdził, że zgubiła go zbytnia 
pewność siebie. 

• Jeżeli BG zapytają o Ernsta, Hans uśmiechnie się w znaczący sposób. 
Gospodarze powiedzą jednak, że nic nie wiedzą na jego temat. 

• Z rozmowy wyniknie, że niedługo wyjeżdżają. Nie zdradzą miejsca zatrzymania 
na noc. Tłumaczyć to będą tym, że trochę przebywają w Imperium i znają już 
„tutejsze zwyczaje”. 

• Spytany o Pióro Maga, chętnie opowie historię o sztylecie, który został 
wykonany wieki temu i – jak legenda głosi – zmienia właściciela co trzy lata. 
Opisze sztylet jako matowe ostrze z rękojeścią z kości, ponoć ludzkiej. W tym 
momencie do rozmowy włączy się cyrulik, pytając, po co graczom ta wiedza. 

• Jeżeli tor rozmowy zejdzie na temat pieniędzy, Toledo zaproponuje wymianę 
monetami. Jego złote korony bite były w Nuln, a bardzo mu zależy na jakiejś 
pamiątce ze Stirlandu, więc bardzo chętnie je wymieni na tutejsze. Udany test 
targowania pozwoli na korzystną dla graczy wymianę (10%). Mario wypłaci 
oczywiście podrobione monety. 

• Podczas rozmowy do karczmy wejdzie bardzo barwnie ubrany mężczyzna z 
tubą na pergaminy przy pasie. Ściągając czapkę z głowy, pokłoni się nisko, 
poprosi zebranych o uwagę i ogłosi: Za trzy dni, z okazji wesela córki mości 
panującego hrabiego von Stolpe, na centralnym placu swoją obecnością, 
głosem i poezją zaszczyci was bard Kleofas Ortumer. Zapraszam wszystkich 
spragnionych sztuki na najwyższym poziomie. Na tablicy, na głównym placu 
zawisną po południu próbki talentu mistrza, wszystkich chętnych zapraszam 
do lektury. Pokłoni się i wyjdzie. Chwilę później cyrulik stwierdzi, że jest 
umówiony z tutejszym szefem gildii kupców – Johannesem Sternem - i opuści 
przybytek. 

Hans Rood – cyrulik na usługach szermierza Mario de Toledo; złodziej 
potrafiący zręcznie manipulować swoim panem. Hans chce wziąć udział w 
konkursie, wykorzystując fakt, że jego pracodawca jest zaproszony na ślubny bal. 
Podrobione monety to również jego „zasługa”, o czym nie wie Estalijczyk. 
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Jeżeli gracze zrezygnują z pojedynku i nie znajdą się w „Szczerbatej Zołzie”, natkną 
się na wysłannika barda w innej części miasta. Herold będzie krążył po 
Leichebergu przez jakiś czas, serdecznie zapraszając wszystkich na występ. 

 

2. Przedpołudnie 

„U Toma” - sklep pasera 

Zbliża się czas spotkania z Tomem (należy zasugerować to graczom po opcjonalnym 
śniadaniu i rozmowie). Sklepik pasera jest miejscem, w którym można kupić prawie 
wszystko. Tom jest znakomitym handlarzem. Wyczuwając potrzeby klienta, zawsze, 
niby przez przypadek, wyciągnie coś z zaplecza niechcący podkładając klientowi pod 
nos. Utargowana cena zawsze przynosi mu godny zysk. Po dotarciu do sklepu BG 
będą świadkami transakcji z dwoma szlachciankami z Talabheim, 
zainteresowanymidwoma sukniami, które zostały wykonane w wurtbadzkim 
zakładzie krawieckim. Szlachcianki szykują się na bal i chcą mieć niepowtarzalne 
suknie, ale w wurtbadzkim kroju.  

 

Tutaj pojawia się możliwość załatwienia sobie wstępu na bal. Kobiety są młode i 
samotne, więc jeżeli któryś z BG ma odpowiedni status społeczny lub stosowny 
ubiór, umiejętność etykieta i wrodzony dar przekonywania, czy podrywania, to nie 
ma problemu żeby uzyskał zaproszenie.

Tom oczywiście będzie wdzięczny Bohaterom jeżeli pomogą mu w podbiciu ceny 
(przypominam, że w założeniach scenariusza drużynowy złodziej zna pasera). 
Możliwości jest wiele – na przykład stwierdzenie, że te właśnie suknie Tom miał 
zostawić dla żony BG - choć żadnej z nich sprzedawca nie będzie mógł zasugerować 
(obecność klientek i ich ochrony przed sklepem). Jeżeli gracze przyczynią się do 
podbicia ceny, paser wypłaci im połowę od nadwyżki i zaprosi znajomego złodzieja na 
zaplecze. W zależności od wydarzeń w sklepie, umiejętności targowania się i 
znajomości wyceny, propozycja zapłaty za naszyjnik kształtować się będzie w 
przedziale od 3 do 5 złotych koron (po odliczeniu podatku dla gildii). 

Tom to uszy, oczy i nos miasta. Posiada rozległą wiedzę i jest bardzo oddany gildii. 

• Nie wie, kim jest Ernst i nie chce na ten temat rozmawiać (w jego oczach 
pojawi się strach (prawda); 

• Nic nie wie o „Piórze Maga”, ale bardzo wymagający test plotkowania pozwoli 
na wydobycie pewnej informacji: Słyszałem tylko, że jest to coś, co zginęło 
Maxowi. Ponoć fakt zaginięcia łączy się w jakiś sposób z Hurthem. Ale to już 
rozmawiaj z Maxem. Tylko się na mnie nie powołuj, bo skończą się nasze 
dobre układy (fałsz – nie jest to przedmiot, który zaginął Maxowi); 

• de Toledo i jego kompanie nie wie za wiele. Płotka głosi, że Estalijczyk ma dziś 
audiencję u hrabiego von Stolpe’a. Nie wie, gdzie się zatrzymali ani skąd 
przybyli (prawda); 

• Majordomus hrabiego von Stolpe’a jest eunuchem – stracił męskość w zębach 
wieśniaczki (fałsz); 
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• Przyszły mąż córki hrabiego jest impotentem i podobno nie jest synem 
szlachcica, tylko stajennego (fałsz); 

• Jeżeli Tom zobaczy monety od de Toledo, stwierdzi, że to fałszywki. Spyta się 
ile, na kiedy i przede wszystkim za jaką cenę BG może mu dostarczyć więcej 
takich. Zasugeruje ostrożność w dużych miastach, twierdząc że tam już się 
„wycwanili” na takie sztuczki. Uzna monety za dobrze podrobione; 

• Ktoś poszukuje ludzi „pewnego” pokroju do małej robótki. Tom może 
zorganizować spotkanie. 

Robota, którą może załatwić Tom, to praca na rzecz hrabiny Burgundy. Szlachcianka 
osobiście nie spotka się z Bohaterami tylko wyśle swoją zaufaną druhnę Helgę wraz z 
obstawą. Zadanie będzie dotyczyło udowodnienia niewierności von Stolpe’a. 

 

Spotkanie z Helgą może mieć miejsce najwcześniej popołudniem pierwszego dnia. 
Dopuszczalne jest też dnia drugiego, ale trzeciego dnia sprawa będzie już 
nieaktualna. 

Drużyna dowie się, że hrabina ma dość plotek o romansie jej męża z panną Molly 
Breetz, tutejszą łowczynią czarownic, i potrzebuje dowodu, by z przywilejami móc 
rozstać się z mężem. Jeżeli jeszcze tego nie wiedzą, druhna hrabiny poinformuje 
ich, że pani Breetz wróciła dziś z więźniem do miasta i obecnie przebywa na 
dworze. Jest ranna, ale powinna wydobrzeć, wszak wychodziła już z gorszych 
opresji.  

Zapłatą za wykonane zadanie (Helga da do zrozumienia, że dowody muszą się 
znaleźć) mogą być pieniądze albo dobra posada na dworze dla każdego członka 
drużyny.  

Prawda jest taka, że von Stolpe jest wierny małżonce. Jego uczucia wobec panny 
Molly nie wynikają z relacji damsko-męskich, ale z poszanowania dla łowców 
czarownic, zaś w sercu panny Breetz pali się iskra namiętności do hrabiego, jednak 
tłamszona jest ona rozsądkiem. 

Helga zapytana o możliwość spotkania z łowczynią zorganizuje je pierwszego dnia 
wieczorem (lub drugiego – w zależności od przebiegu Twojej sesji). Jeżeli BG 
udadzą się do Molly, zastaną ją chorą i leżącą w łóżku. Będzie wypierała się 
romansu. Drugiego dnia będzie trudno uzyskać audiencję u chorej. Jeżeli BG będą 
uparci i wykorzystają znajomość z Helgą, uda im się dotrzeć do panny Breetz. Ta 
jednak będzie majaczyć w gorączce. 

Molly Breetz umrze w skutek odniesionych ran w nocy między drugim a trzecim 
dniem. 

3. Południe 

Centralny plac miasta 

Po opuszczeniu przybytku Toma gracze zauważą herolda barda, który zapraszając na 
występ swojego pana, będzie na tablicy umieszczał próbki jego poezji. Po chwili przy 
tablicy zbierze się niewielki tłum, wśród którego gracz-złodziej wypatrzy Maxa. 
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Jeżeli ktoś z drużyny posiada szósty zmysł, zostanie przezeń zaalarmowany. Markus 
wraz z Jurgenem będą kręcili się po placu, by przeczytać, gdzie tym razem znajduje 
się miejsce zawodów. 

 

Markus rozpozna swojego potomka, jednak nie będzie mógł do niego podejść. 
Chwilę poobserwuje swoje dziecko i jego towarzyszy, po czym postara się przekazać 
informację - napisze wiadomość i wynajmie posłańca, by ten podał notkę (Pomoc 
numer 1). 

Pomoc numer 1  

 Drogie Dziecko!!! 
 
Jakże mocno zabiło dziś moje serce, gdy zauważyłem cię wśród tłumu.  
Jak Ranald pomoże, wszystko niedługo się ułoży i znów będziemy razem.  
Do tego czasu, pozostawiam cię w rękach bogów, myśląc o tobie nieustannie.  
Już niedługo ci wszystko wytłumaczę. 
 
Bądź pozdrowiony, 
Ojciec 

 

 

 

 

 

Przeglądając sonety na tablicy, złodziej dojdzie do wniosku, że dwa z nich są podobne 
do tych, które posiada w swoim zbiorze (są to oczywiście wskazówki odnośnie 
tegorocznego konkursu). Istnieje szansa, że gracz-złodziej odkryje (wymagane jest 
posiadanie umiejętności czytania i pisania, sekretnego języka złodziei i udany 
wymagający test na Inteligencję), co owe sonety znaczą i gdzie odbywa się konkurs 
(na dworku hrabiego, przez kolejne pięć dni lub do momentu zdobycia Pióra Maga). 

Max zaczepi złodzieja mówiąc, że ma dla niego pracę. Prosi, by ten spotkał się z nim 
wieczorem na zachód od południowej bramy, przy cmentarzu. Zasugeruje, że do tej 
roboty przyda mu się więcej osób więc złodziej może przyprowadzić swoich zaufanych 
ludzi.  

Północna brama 

Do miasta konno wjedzie Molly Breetz (łowca czarownic). Wraz z nią przybędzie 
dziesięciu najemników i wóz, na którym będzie stała okuta skrzynia o wysokości i 
szerokości 1,5 metra. Molly z eskortą dojedzie do więzienia (łatwy test 
spostrzegawczości pozwoli zauważyć, że kobieta jest wyczerpana), gdzie pożegna się z 
najemnikami, wypłacając im premię. Potem wóz i Breetz znikną za bramą więzienną.  

Zaraz po tym, jak łowczyni wypłaci pieniądze najemnikom, pojawi się sierżant gwardii 
hrabiego i zaproponuje im pracę od zaraz. Chętni znajdą się szybko, ale etatów będzie 
tylko pięć. Reszta najemników ruszy do karczmy „Szloch”, by utopić trochę zarobku w 
miejscowym alkoholu. 

Najemników zatrudni sam hrabia, wysyłając ich jako dodatkową eskortę dla 
transportu żywności przeznaczonej na bal. Transport zmierza już w kierunku 
Leichebergu, a w czasach głodu dodatkowa ochrona nie zaszkodzi. Zadaniem 
najemników jest wyruszenie na spotkanie z wozami i późniejsze ich eskortowanie. 
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Niezatrudnieni udadzą się na „spoczynek” do karczmy „Szloch”. Tam będzie można 
ich spotkać przez najbliższe dwa dni. Pytani o pojmanego będą opowiadać 
niestworzone rzeczy (wiele z tego będzie prawdą) o tym, jak ciężko było go złapać. 
Chłopca opisują jako niezwykle sprytnego i zaprawionego w boju, choć nie będą 
jego mocy wiązać z siłami Chaosu. Uznają go po prostu za wytrenowanego zabójcę 
o twarzy dziecka. 

Molly nie opuści więzienia o własnych siłach. Kilkanaście minut po jej przybyciu 
zostanie wysłany posłaniec, który wróci z nadwornym cyrulikiem, wozem i obstawą. 
Łowczyni czarownic zostanie przewieziona na dwór von Stolpe’a. 

4. Popołudnie 

Północna brama 

Pięciu najemników wynajętych przez hrabiego do ochrony transportu z żywnością 
wyrusza na spotkanie wozom.  

 

Molly Breetz od dłuższego czasu owładnięta jest myślą o odesłaniu pewnego 
eterycznego demona. Zabiła kilku jego nosicieli, ale jego samego nie może 
unicestwić. Za każdym razem demon znajdował nowego żywiciela i stawał się 
mocniejszy. 
 
W końcu łowczyni zdołała uchwycić ostatnie wcielenie demona - dwunastoletniego 
chłopca owładniętego mocą Dhar i błogosławieństwem Tzeentcha. Pierwszego dnia 
w południe dostarczyła go do więzienia, gdzie w specjalnych kajdanach i dybach 
będzie czekał na przyjazd egzorcysty z Altdorfu, po którego pośle kapłan Morra. 
 
Demon jeszcze nie potrafi w pełni wykorzystywać ciała chłopaka i do końca nie 
udało mu się przejąć jego umysłu. W pełni kontroluje chłopca, gdy ten dopuszcza 
do głosu emocje (strach, gniew, smutek, radość itp.). Więzień zakuty jest w 
specjalne kajdany i dyby, które blokują przepływ Dhar, a co za tym idzie, 
uniemożliwiają demonowi przebudzenie. 
 
Molly doznała licznych obrażeń wewnętrznych, stąd jej złe samopoczucie i 
zasłabnięcie w więzieniu. Na dworze hrabiego oddana zostanie w ręce dworskiego 
cyrulika – Ruperta Dhrena. 

Południowa brama 

Przybywa kolejny uczestnik konkursu, wędrowny czarodziej tradycji cienia.  
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Czarodzieje nie są mile widziani w Leichebergu. Po przyjeździe mag wykryje mocną 
aurę Dhar, płynącą z więzienia. Późniejsze poczynania czarodzieja to rozmowa na 
ten temat z kapłanem Morra i próba dostania się na dwór, na audiencję do 
hrabiego. Wszystko to spełźnie na niczym. Gracze mogą być świadkami któregoś z 
tych zdarzeń. 
 
Czarodziej, będąc świadom mocy tu uwięzionej, uda się do Nuln po pomoc. 
Wyruszy o świcie kolejnego dnia, rezygnując z udziału w konkursie. 

„Nora” - siedziba gildii złodziei 

Hurth planuje zamach na Maxa. Postanawia go śledzić i w odpowiednim momencie 
zabić. Nie chce już dzielić się władzą i pragnie powiększyć swoje wpływy. 

Hurth zawiadomił zaufanych ludzi o spotkaniu popołudniu w „Norze”. Drużynowego 
złodzieja traktuje jak poplecznika Maxa, więc nie poinformuje go. Istnieje jednak 
prawdopodobieństwo, że zaproszony kolega z gildii natknie się na Bohatera i da mu 
znać o spotkaniu. Jeżeli BG się na nim pojawi, zobaczy w sali cztery osoby i Hurtha. 
Ten wyprosi go, twierdząc, że zebrał już odpowiednią ilość ludzi do zadania. 

Gdy BG zdecyduje się podsłuchać rozmowę (udany test Spostrzegawczości), usłyszy 
najpierw pretensje Hurtha, zakończone pytaniem: Kto go zaprosił?. Później dowie się 
o tym, że Hurth proponuje ludziom awans w organizacji w zamian za wykończenie 
dziś Maxa.  

 

Max będzie nieuchwytny aż do umówionego, wieczornego spotkania z BG. 
Wszelkie próby odnalezienia go i ewentualnego ostrzeżenia spełzną na niczym. 
W tym czasie będzie u dobrze „ukrywanej” kochanki.

5. Wieczór 

Miejsce spotkania z Maxem – południowo zachodnia część miasta 

Wieczorem drużyna najprawdopodobniej uda się na spotkanie z Maxem. Ten będzie 
chciał rozmawiać tylko ze złodziejem, inni zostaną poproszeni o oddalenie się. Max 
wspomni złodziejowi o zadaniu, zdobyciu pewnego sztyletu z domu hrabiego. Sam 
będąc świadom tego, kto organizuje zawody, boi się wziąć w nich udział. Jego plan 
polega na tym, by wykorzystać do tego graczy i w razie ich sukcesu zabić ich oraz 
zgarnąć nagrodę. Zgodzi się na każdą cenę, w razie potrzeby dla pozorów targując się i 
zastanawiając. Aby dobić targu, użyje dodatkowej informacji – powie, kto może im 
pomóc. Wspomni o pewnym chłopcu zamkniętym w więzieniu, który uwolniony na 
pewno odpłaci się swojemu dobroczyńcy. Plotka głosi, że jego zdolności są niezwykłe.  

Pod koniec spotkania BG i Max zostaną zaatakowani przez ludzi Hurtha. Ilość 
przeciwników i poziom trudności walki pozostawiam Mistrzom Gry.  
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Gdy złodziej wcześniej powie Maxowi o planach Hurtha, ten poprosi resztę 
drużyny by miała oczy dookoła głowy. Istnieje wtedy szansa szybszego wypatrzenia 
przeciwników.  
 
Zmiana miejsca spotkania również doprowadzi do ataku ludzi Hurtha. Jedyne 
bezpieczne miejsce to świątynia Morra, ale Max uda się tam tylko po namowie 
graczy. 
 
Gdy podczas ataku zginie Max, a przynajmniej jednemu z napastników uda się 
uciec, osoby będące obecne przy spotkaniu (drużyna) staną się kolejnymi celami 
Hurtha, który również będzie się starał oczernić gracza-złodzieja w oczach Ernsta. 
 
Jeśli Max przeżyje, poprosi drużynę o wykończenie Hurtha. Zapłaci słono. Jeżeli 
drużyna zgodzi się i uda się jej wykonać zadanie (choć nie będzie go łatwo 
odszukać), przy Hurthcie znajdować się będzie mapa więzienia w Leichebergu 
(Mapa numer 2). 

6. Noc 

Jeżeli drużyna już tej nocy uda się po sztylet, natknie się na rywala – Markusa. 

 

Wiele wskazuje na to, że BG nie udadzą się jeszcze tej nocy włamać się do dworku 
hrabiego. Doświadczenie podpowiada, że poczekają do balu i raczej będą starali się 
szukać sposobu, by się na nim znaleźć. 
 
Markus spróbuje jednak wygrać już tej nocy. Nie wie, że Jurgen podniósł 
poprzeczkę trudności zadania, informując Ernsta o planach swojego 
podopiecznego. Markus wpadnie w pułapkę i zostanie złapany przez majordomusa 
wspieranego strażą. 
 
Organizator turnieju rozkaże zamknąć skrytobójcę w lochach i poleci straży nie 
zawracać hrabiemu głowy przed balem, twierdząc, że sam się wszystkim zajmie.  
 
Ernst rozpozna znak organizacji „Świt” – bransoletę na ręku, którą bez obcięcia 
kończyny może specjalnym kluczem ściągnąć tylko szef gildii skrytobójców, 
Jurgen. Uwięzi Markusa, tylko po to, by ten na torturach zdradził jak najwięcej 
sekretów swojej organizacji.  

3.3. Dzień drugi 

1. Świt 

Jeżeli gracze nie udali się tej nocy po sztylet, niezależnie gdzie się obudzą (nawet 
jeżeli spali w swojej „sekretnej dziupli”) będzie obserwował ich starzec (Jurgen). 
Wyciągnięte do góry ręce dziadka będą świadczyć o tym, że nie ma on złych 
zamiarów. Udany wymagający test na Inteligencję pozwoli Bohaterowi - zabójcy 
stwierdzić, że już gdzieś chyba widział tego starca. Mógł to być żebrak spod karczmy 
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albo handlarz szczurami spod północnej bramy… Jednak pewności nie będzie. Starzec 
złoży im propozycję: 

- Wiem, że chcecie dostać się na dworek hrabiego Petra von Stolpe’a. Proszę, nie 
zaprzeczajcie, to szybciej dojdziemy do porozumienia. Gdybym reprezentował 
tutejszą władzę, już bylibyście martwi lub gnili w lochach. Przyszedłem 
zaproponować wam pracę, w zaistniałych okolicznościach chyba dorywczą, ale 
dobrze płatną. Jeżeli się zgodzicie, trochę wam ją ułatwię. 

Starzec stwierdzi, że skoro i tak już będą w pewnym miejscu, to mogą za dodatkową 
opłatą udać się do lochów dworu, by tam zabić jednego z więźniów. Pieniądze, które 
oferuje są duże, ale jako potwierdzenia wykonanej pracy żąda bransolety z ręki ofiary. 
Dopiero po otrzymaniu przedmiotu zapłaci należność. 

Jeżeli drużyna będzie niezdecydowana bądź dojdzie do targowania, starzec 
zaproponuje ważne informacje w zamian: 

• w więzieniu jest osoba, która może im pomóc, 

• jeżeli Hurth żyje, do wieczora jest w stanie „znaleźć” plany więzienia, 

• jeżeli Max zginął podczas zasadzki, Hurth będzie starał się uciszyć drużynę i 
skompromitować złodzieja. Jurgen zaproponuje rozwiązać ten problem do 
wieczora. 

Jeżeli BG przystaną na propozycję Jurgena, ten da im jasno do zrozumienia, że 
niewykonanie powierzonego im zadania w ciągu najbliższych kilku dni może oznaczać 
ich śmierć. 

 

Śmierć Hurtha – tego dnia Jurgen skupi się głównie na wytropieniu i 
zlikwidowaniu Hurtha. Nie przyjdzie mu to łatwo, jednak do wieczora zadanie 
zostanie wykonane. W ten sposób zdobędzie plany więzienia z zaznaczoną na nich 
„drogą” włamania (Mapa numer 2). 
 
Plan włamania nie zawiera informacji o tym, jak dostać się do więzienia. Do mapy 
dołączona jest jednak notatka o tym, że do lochów można przedostać się poprzez 
szyb latryny. 

2. Ranek 

Południowa brama 

Do miasta przybywa Vigo Scholhager wraz obstawą i własnym zapasem żywności 
(około pięciu kilogramów mięsa). Zatrzyma się w „Szlochu”. Poszukiwał będzie 
dobrego złodzieja, zostawiając informację o możliwości zarobku wszędzie tam, gdzie 
się pojawi. 

Gdy podczas rozmowy wyjdzie na jaw, że kandydat posiada odpowiednie, złodziejskie 
umiejętności, Vigo zleci mu zadanie polegające na wykradzeniu pewnego lusterka z 
dworu Petra von Stolpe’a. Będzie posiadał rysunek zwierciadła. 
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Zwierciadło Obłędu 
Niewielkie lusterko w miedzianej ramie, stworzone w roku 1999 KI przez 
alchemika arabskiego, Umara Alluhra. Na pierwszy rzut oka nie zdradza swoich 
niezwykłych właściwości – osoba, która nie potrafi wyczuć magii wyceni je na 
osiem złotych koron. 
 
Historia. Legenda głosi, że do powstania zwierciadła przyczynił się piorun białego 
maga, który uderzył w plażę. Lusterko zostało stworzone na potrzebę mecenasa 
alchemika, Omara Ibn Hamila. Arabski władyka poprosił swojego podwładnego o 
przedmiot tortur – zwierciadło, które nie będzie odbijać ludzkich twarzy. Umar 
Alluhr pracował nad nim dziewięć lat, a efekt końcowy zaskoczył nawet jego. 
Oprócz wymaganej właściwości, lustro okazało się twardsze od wszelkich znanych 
alchemikowi minerałów. Jego pan używał zwierciadła do łamania woli swoich 
więźniów. Zamykał skazanych w pustych celach, a wodę i jedzenie dostarczał im 
tylko, gdy miał pewność, że śpią. Po kilku tygodniach umieszczał w celi zwierciadło, 
które znacząco powiększało obłęd więźniów. 
 
Pierwsze wzmianki o pojawieniu się zwierciadła w Imperium datowane są na rok 
2106 KI. Emanuel von Ther, łowca czarownic z Arst, w swoich pamiętnikach 
opisuje jeszcze jedną właściwość lustra. Odbija ono wizerunek wampirów, 
wprowadzając je w osłupienie i osłabiając ich magiczne moce. 
 
Właściwości. Każdy wampir, który przejrzy się w lustrze, traci zdolność 
regeneracji, która zostanie mu zwrócona dopiero po zniszczeniu zwierciadła. To zaś 
możliwe jest tylko za pomocą rytuału, na przykład anihilacji. 
 
Przedmiot znajduje się w kolekcji Molly Breetz.

Vigo nie poprzestanie na wynajęciu jednego złodzieja. Istnieje szansa, że zainteresuje 
się całą drużyną, wynajmując pozostałych BG. 

 

Vigo Scholhager – rosły mężczyzna z Hochlandu, najmłodszy syn tamtejszego 
władyki. Mimo jego młodego wieku, bogactwo, wino i kobiety zdążyły już go 
znudzić. Upłynnił swoją część majątku i wyruszył w świat, szukając eliksiru, który 
ma dać mu życie wieczne. 
 
Wszystkie ślady prowadziły go do Sylvanii. Tam, dzięki zdobytym informacjom, 
pieniądzom i własnemu uporowi, zdołał trafić na audiencję do jednego z wampirów 
z rodu von Carstein. Wampir obiecał mu życie wieczne, gdy szlachcic dostarczy mu 
„Zwierciadło Obłędu”, najprawdopodobniej znajdujące się na dworze Petra von 
Stolpe’a z Leichebergu. 

Zapytany o mięso stwierdzi, że zna człowieka, który może je dostarczyć. Może ustalić 
spotkanie z dostawcą, ale w zamian żąda pomocy przy jego problemie. Wtedy 
skontaktuje drużynę z Jednookim Lorenzem. Spotkanie odbędzie się koło 
południowej bramy. 
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Grupa Jednookiego Lorenza to byli najemnicy z Sylvanii. Lata służby 
przypłacili zdrowiem i to zarówno psychicznym, jak i fizycznym. W skład bandy 
wchodzi pięciu mężów i ich dowódca Lorenz.  
 
Wiele lat temu głód zmusił ich do kanibalizmu, który niósł ze sobą obłęd. Dziś 
podobne praktyki przynoszą im zyski i, jak na ich możliwości, w miarę dostatnie 
życie. Podróżując między Grusserl, Texing, Hirtenfeld i Leichebergiem polują na 
ludzi, zbierają świeże zwłoki, oprawiają je i marynują jadalne części. Obóz 
uchodźców pod miastem von Stolpe’a to dobre łowisko, które odkryli niedawno. 
Stacjonują w opustoszałej kopalni na Nawiedzonych Wzgórzach, gdzie prowadzą 
swoją niewielką rzeźnię. Pytani o źródło pochodzenia mięsa nie zdradzają 
tajemnicy, a jedynie opowiadają o doświadczeniu myśliwskim i wyprawach do 
lasów, w których nie obowiązuje jurysdykcja hrabiego.  

Siedziba gidii kupców 

 

Głód okazał się bardziej dokuczliwy dla finansów miasta niż się tego początkowo 
spodziewano, do tego doszły wydatki związane z balem. To zmusiło Petra von 
Stolpe’a do poszukiwań nowego źródła gotówki. Z racji tego, że podniesienie 
podatku dla plebsu nie przyniosło by nic dobrego, hrabia nałożył nowe opłaty na 
sprzedawców, co najbardziej dotknęło gildię kupców. Informacja o nowych 
opłatach dotrze do zainteresowanych rankiem dnia drugiego.

Johannes Stern to szef gildii kupców w Leichebergu. Pogarszające się stosunki miasta 
ze stolicą Stirlandu bardzo źle wpłynęły na jego interesy. Zaraza, która wybiła stada 
kóz i owiec, doprowadziła go wręcz do bankructwa, a owy podatek był przysłowiową 
kroplą przepełniającą czarę.  

Zaraz po tym, jak przeczyta informację o nowych opłatach, wezwie miejscowych 
podżegaczy i swoich ludzi. Rozkaże im iść między lud i podżegać do buntu. Punktem 
zapalnym ma być głód plebsu i bal z suto zastawionymi stołami dla bogaczy.  

Obóz uchodźców 

W tym czasie w obozie uchodźców trzech kultystów Tzeentcha zaczynie ostatnie 
przygotowania do rytuału „Biała Noc”. Przebywają wśród koczowników już jakiś czas i 
nie wzbudzają ich podejrzeń. Rytuał ma się odbyć w starym młynie (Mapa numer 4 i 
Mapa numer 5), na północny zachód od miasta. Jeżeli gracze im nie przeszkodzą, 
tego dnia uprowadzą dwójkę dzieci z koczowiska i zbiorą pozostałe składniki. 
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Rytuał „Biała Noc” rozpocznie się czwartego dnia pod wieczór. Około północy 
zakończy się sukcesem (o ile BG nie przeszkodzą kultystom), zalewając Leicheberg 
gęstą, białą mgłą, ułatwiającą armii licza atak na miasto.

Jeżeli drużyna zabije kultystów, powstrzymując rytuał, armia nieumarłych i tak 
zaatakuje miasto, oczywiście pod warunkiem, że nadal będzie w nim chłopiec 
opętany przez demona. 
 
Obóz uchodźców znajduje się na północ od Leichebergu. Panuje tam głód, choroby 
i coraz większe niezadowolenie. Miasto nie zgodziło się na przyjęcie obcych, którzy 
przybyli tu w liczbie pięćdziesięciu osób. Teraz „miasteczko” liczy około trzydziestu 
dusz, koczujących w szesnastu namiotach rozłożonych wokół paleniska. 
 
Anzelm Broswasser to osoba uznawana za przywódcę, ale jego autorytet i władza 
topnieją z każdym dniem. Dba on o to, by nie dać pretekstu hrabiemu do wygnania 
bądź wymordowania jego ludzi. Z dnia na dzień staje się to trudniejsze. Uchodźcy 
parę razy zostali złapani na próbie wdarcia się do miasta. Kilku z nich oskarżono o 
kradzież i ukarano. Znikanie psów, kotów i innych zwierząt domowych z 
Leicheberga również przypisywane jest koczownikom. Coraz głośniej mówi się 
również o tym, że zaraza trzebiąca pogłowie bydła to również ich wątpliwa zasługa. 
 
Anzelm czeka lepszych czasów i błaga o audiencję u hrabiego. Zbywany jest na 
razie przygotowaniami do balu. Czeka na jego zakończenie, by wspólnie z władyką 
znaleźć rozwiązanie. Chce okoliczne ziemie zamienić na uprawne pola, gdzie 
mieliby osiąść uchodźcy. 

Niezależnie od tego, kiedy drużyna pojawi się w koczowisku, Anzelm Broswasser 
poprosi ich o rozmowę, podczas której postara się zainteresować BG sprawą ginących 
z obozowiska ludzi (sprawka Lorenza i kultystów). Poprosi o to, by wstawiono się za 
nimi w mieście. Stwierdzi, że jego ludzie są porządni i jak tylko dostaną kawałek pola 
pod uprawę, szybko wszystkim polepszy się sytuacja. 

 

Stirlandczycy postrzegani są jako „zacofany lud”. Wszelkie zmiany w tej krainie nie 
są mile widziane. W mieście prawie każdy narzeka na obóz uchodźców, mówiąc o 
nim: „miasteczko syfu”, „obóz brudu”, „przybłędzie gniazdo”. Większość 
mieszkańców opowiada się za siłowym rozwiązaniem, mając nadzieję, że von 
Stolpe w końcu „przynajmniej” pogoni przybyszów.Ginące zwierzęta domowe, 
choroba bydła, a nawet głód przypisywane są przybyciu uchodźców. 
 
Kapłan Morra – Odylon Jurth – również nie jest zadowolony z pojawienia się, jak 
to określa, „przybłęd”. Jest człowiekiem bardzo szanującym porządek, o czym 
świadczy stan prowadzonego przez niego ogrodu ostatniego spoczynku. Nie 
podobają mu się pogłoski o tym, że koczownicy wyrzucają ciała swoich zmarłych do 
lasu bez należnego pochówku. Jeżeli drużyna spotka kapłana, zaproponuje on im 
znalezienie przysłowiowego „haka” na uchodźców, tak by hrabia nie mógł podjąć 
decyzji innej niż wygnanie. 

„Szczerbata Zołza” 

Rupert Dhren, nadworny medyk określi tego poranka stan Molly Breetz jako bardzo 
ciężki. Dotrze do niego pogłoska, że w mieście przybywa inny uczony w naukach 
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medycznych - Hans Rood i że zazwyczaj jada śniadania ze swoim panem Mario de 
Toledo w „Szczerbatej Zołzie”. Pośle do niego prośbę o pomóc.  

Hans oczywiście bardzo chętnie przyjmie ofertę – wszak dzięki temu jeszcze przed 
balem dostanie się na dwór hrabiego.  

Do nocy będzie bardzo zajęty i nie znajdzie chwili na poszukiwania Pióra Maga. Ten 
czas wykorzysta jednak na zdobycie zaufania nadwornego cyrulika. Gdy ciało 
łowczyni zabrane zostanie do kaplicy Morra, wda się w dyskusję naukową ze swoim 
kolegą po fachu, fascynując go swoją osobą. 

Pozostanie na dworze, jako gość. Gdy wieczorem dnia trzeciego wszyscy udadzą się na 
pogrzeb, zostanie na dworze i uda się na „łowy”. 

3. Południe 

W mieście zacznie powoli panować anarchia. Strażnicy miejscy przestają sobie radzić 
z coraz większym tłumem. Goście weselni, którzy przebywają w mieście, zostaną 
eskortowani do domku dla gości, znajdującego się wewnątrz dworku. Później brama 
oddzielająca miasto od dworu zostanie zamknięta i zabarykadowana. 

4. Popołudnie 

Drużyna winna zauważyć, że straże zbierają się na murach wokół dworu i więzienia.  

Jeżeli drużyna nie będzie robiła nic, aby opanować lud, bunt późnym popołudniem 
ogarnie całe miasto. Wtedy z miasta zniknie straż miejska. 

Odylon Jurth będzie nawoływał do porządku i opanowania. Uzyska jedynie to, że 
buntownicy uszanują świętość „Ogrodów Morra”. Nieoficjalnie i po cichu będzie 
sugerował buntownikom, że przyczyną ich problemów nie jest hrabia, czy inni 
oficjele, ale jak to określi „bezbożni dzicy”, koczujący pod miastem. 

By uspokoić bunt hrabia ogłosi, że jeśli ktoś jest w stanie sprowadzić jedzenie dla 
ludu, on gotów jest wyłożyć 60 złotych koron. Poprzez działania swoich ludzi będzie 
próbował część gniewu poddanych skierować na uchodźców. 

Pod wieczór większa grupka buntowników ruszy wymordować koczowników. Nastąpi 
rzeź uchodźców. 

Istnieje wiele sposobów na opanowanie buntu. Oprócz dotarcia do jego źródła, 
czyli Johannesa Sterna, drużyna może eliminować podżegaczy bądź postarać się o 
chwilowe nakarmienie tłumu dzięki dostawcy Vigo – Lorenzowi. Może próbować 
zdobyć pieniądze od hrabiego Petra von Stolpe’a, któremu będzie zależało na 
spokoju podczas ślubu. Hrabia oczywiście nie spotka się osobiście z drużyną, ale da 
pieniądze i wyznaczy ludzi do pomocy. Podczas pobytu na dworze gracze będą cały 
czas pod strażą. 
 
Dotarcie na dwór z propozycją rozwiązania problemu powinno się wiązać z 
wieloma trudnościami, z których największą będzie przekonanie strażników, by 
wpuścili BG na dwór.  
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5. Noc 

Jeżeli gracze będą przebywali w mieście, jak „spod ziemi” pojawi się Jurgen i 
dostarczy im mapę dotarcia do więzienia (Mapa numer 2). Napomknie również, że 
Hurthowi „przytrafił” się wypadek. Gdy BG nie będzie w mieście, zostawi mapę w 
„dziupli”. Należy pamiętać, że jeśli zabili oni wcześniej Hurtha, to są już w posiadaniu 
mapy. 

Tej nocy dociera transport jedzenia na bal. Jeżeli w mieście trwa bunt, to wozy 
podjadą pod najmniejszą, zachodnią bramę bezpośrednio prowadzącą do dworku. 
Towar zostanie przeniesiony do środka przez tragarzy. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by drużyna znalazła przy rozładunku zatrudnienie i w ten sposób dostała się na dwór.  

Jeżeli buntownicy wymordują mieszkańców obozu, kapłan Morra będzie starał się 
zorganizować ludzi do transportu ciał na cmentarz. Tam urządzi masowy pochówek. 

Po północy wskutek odniesionych wcześniej ran umiera Molly Breetz. 

Jeżeli tej nocy drużyna nie próbowała zdobyć Pióra Maga, to i tak przed świtem na 
dworze zostaje złapanych czterech złodziei. Dwóch z nich to uczestnicy konkursu, a 
dwaj kolejni to osoby wynajęte przez Vigo Scholhagera (nawet jeżeli BG wzięli tę 
robotę, to Vigo i tak wynajął jeszcze innych BN-ów). Wszystkimi „zajmie” się 
majordomus, zamykając ich w lochach. Ernst rozpozna wśród złodziei członka swojej 
gildii, którego osobiście będzie przesłuchiwał. Gdy okaże się, że ten został wynajęty by 
zdobyć jakieś stare, miedziane lustro Ernst wyda rozporządzenie członkom gildii – 
Vigo Scholhager ma zniknąć. Złapani złodzieje nad ranem zostaną zabici, a ich ciała 
wywiezione na cmentarz i złożone w zbiorowej mogile, wraz z uchodźcami (o ile 
doszło do rzezi tychże). 

Jeżeli tej nocy to właśnie drużyna będzie „robić” dwór, cała powyżej przedstawiona 
sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Jej przebieg i konsekwencje leżą już w gestii 
MG. Mogą działać na tyle sprawnie, że nie zostaną złapani. Wtedy MG może 
całkowicie pominąć wątek z ogłoszeniem „łowów” na Vigo Scholhagera lub założyć, że 
Ernst i tak tej nocy pojmał jakiś wynajętych przez Vigo złodziei (i będzie postępował 
jak w podanym wyżej akapicie). Należy liczyć się jednak z tym, że BG mogą „wpaść” w 
ręce Ernsta. Wtedy wszystko będzie zależało już od ich poczynań i woli MG. W 
ostateczności przydadzą się Punkty Przeznaczenia. 

3.4. Dzień trzeci 

1. Rano 

Drużynowy złodziej dowiaduje się o rozporządzeniu Ernsta. Nagrodą za usunięcie 
Vigo Scholhagera ma być stanowisko Hurtha. Jeżeli doszło do buntu, poszukiwania 
Vigo w mieście spełzną na niczym. Uciekł on z miasta i udał się do Hirtenfeld. Tam 
oczekuje na rezultaty pracy zatrudnionych przez siebie złodziei. 

Hrabia Petr von Stolpe ogłasza żałobę i na razie odwołuje zaślubiny i bal. Zarządza, że 
pogrzeb Molly Breetz odbędzie się wieczorem. Dostojnicy zaproszeni są na stypę na 
dwór księcia. Na cmentarzu czynione są przygotowania do pochówku. 

Jeżeli bunt trwa, hrabia osobiście przemówi do swoich poddanych, by ci zachowali 
spokój na czas żałoby. Ponowi swoją propozycję, że zapłaci za dostarczone tu jedzenie 
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i obieca amnestię dla tych, którzy zaprzestaną walk. Lud zgodzi się zawiesić broń, ale 
tylko na dzień pogrzebu. 

2. Południe 

Jeżeli BG w tym czasie będą przebywali w „Ogrodach Morra” istnieje szansa, że będą 
świadkami rozmowy kapłana z akolitą. Odylon Jurth węszy spisek. Uważa, że istnieje 
możliwość, iż to Burgunda - żona hrabiego - z zazdrości otruła łowczynię czarownic. 

3. Wieczór 

W Ogrodach Morra odbywa się uroczysty pogrzeb, na którym obecni są wszyscy 
oficjele (łącznie z majordomusem Albertem Krutzerem) i duża część straży dworskiej. 

Hans Rood w tym momencie przeszukuje dwór w celu zdobycia Pióra Maga. Jeżeli BG 
mu nie przeszkodzą, zostanie zwycięzcą konkursu. 

3.5. Dzień czwarty 

1. Rano 

Jeżeli bunt nie został opanowany, na ulicach znów pojawią się niezadowoleni ludzie, 
wzywający do powstania przeciw hrabiemu. Tym razem głównym negocjatorami 
zostaną kapłan Morra i majordomus von Stolpe’a. 

Tybald von Ouler, niedoszły zięć hrabiego, niezadowolony z obrotu spraw w 
Leichebergu wraz ze swoim dworem opuści miasto, udając się do Wurtbandu. Ernst 
ogłosi wśród złodziei immunitet dla stirlandzkiego szlachcica. 

2. Wieczór 

Jeżeli wcześniej nie zostali wykryci i zlikwidowani, kultyści rozpoczynają rytuał 
„Białej Nocy” w opustoszałym młynie. Jeśli drużyna im nie przeszkodzi, rytuał dojdzie 
do skutku, a Leicheberg pokryje gęsta, biała mgła. 

Jeżeli pojmany przez Molly Breetz chłopak nadal jest w mieście, to o północy nastąpi 
atak licza i jego armii. Uderzenie w pierwszym etapie nastąpi na cmentarz. Tam licz, 
dzięki swoim umiejętnościom nekromanckim, zwiększy swoją armię, a później ruszy 
w miejsce przetrzymywania chłopaka. Nie będzie się koncentrował na zdobyciu 
miasta, czy atakowaniu miejsc, w których nie ma chłopca. Cel jest zbyt cenny, a odwet 
ze strony księcia Stirlandu zbyt pewny. 
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4. Podsumowanie 

Hurth kontra Max 

Ten konflikt wisi w powietrzu od pewnego czasu. Założenia scenariusza mówią o 
większej sympatii drużynowego złodzieja do Maxa. Kulminacją konfliktu jest atak 
ludzi Hurtha na Maxa, który ma miejsce wieczorem dnia pierwszego. W zależności od 
zakończenia starcia możliwe jest kilka rozwiązań sytuacji: 

• Max zostaje zabity, a drużyna otrzymuje ostre cięgi i ucieka – Hurth dowiaduje 
się o pomocy, jakiej udzielili jego rywalowi i wydaje wyrok na członków 
drużyny, zaś  BG – złodzieja stara się oczernić w oczach Ernsta. 

• Max przeżywa, a zabójcy zostają pokonani – Max zleca drużynie zabicie 
Hurtha, ten zaś ukryje się i za wszystkie swoje oszczędności spróbuje załatwić 
sobie ochronę i zorganizować ponowny atak na Maxa oraz BG. 

• Jeżeli drużyna mimo wszystko opowie się po stronie Hurtha, ten poprosi ich o 
zabicie Maxa, oferując jego stanowisko drużynowemu złodziejowi. Zapoznanie 
z Ernstem może nastąpić jednak najwcześniej po konkursie.  

Dość ważne jest, by drużyna zdeklarowała się, po której stronie konfliktu stanie. 
Osoby starające się zachować neutralność nie zdobędą nic po rozstrzygnięciu 
„wewnętrznej wojny”. Osoby zdeklarowane dużo ryzykują, ale profity są warte 
zaangażowania. Wszak zwolni się niezła posada. 

Vigo Scholhager 

Znudzony szlachcic zawarł pakt z wampirem. Jeżeli dostarczy mu „Zwierciadło 
Obłędu”, nieumarły obdarzy go nieśmiertelnością. Pewne poszlaki każą wampirowi 
wierzyć, że artefakt znajduje się w Leichebergu, na dworze hrabiego. 

Scholhager przyjedzie do miasta drugiego dnia rano. Zatrudni kilku złodziei, możliwe 
że wynajmie również drużynę. Gdy wybuchnie bunt, uda się do Hirtenfeldu, w 
„Szlochu” zostawiając informację o miejscu, gdzie się zatrzyma. 

Jeżeli w nocy z drugiego na trzeci dzień przygody Ernst złapie kilku pyszałków, to 
okaże się, że dwóch przybyło tam w innym celu niż konkurs. Na torturach zdradzą mu 
swojego pracodawcę i „cel wizyty”. Zaraz później Ernst wyda dekret o pozbyciu się 
„kłopotliwego” gościa. Jeżeli nie byli to BG, to drużynowy złodziej dowie się o zleceniu 
Ernsta trzeciego dnia rano. 

Więzienie i demon w ciele chłopca 

Sposób dostania się do więzienia i uwolnienie chłopca, zostawiam pomysłowości 
graczy i Mistrza Gry. Najprawdopodobniej drużyna wykorzysta podpowiedź zawartą 
na mapie, czyli szyb latryny, który prowadzi do drugiego poziomu więzienia. Tam 
oczywiście trzeba będzie otworzyć najpierw celę, a później uwolnić chłopca z dyb i 
magicznych kajdan, wchłaniających moc. Pomocne może okazać się to, że strażnicy 
nie patrolują często tego poziomu.  

Chłopiec będzie zdezorientowany, a każdy nagły wybuch emocji będzie budził 
demona. Ten zaś stara się zawrzeć pakt z osobą, która go uwolniła i będzie przy tym 
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bardzo drobiazgowy. Jeżeli umowa dotyczy doprowadzenia do dworku hrabiego, 
demon wywiąże się z zadania, po czym zostawi tam BG na pastwę losu. 

Obecność demona zwiększa zdolność ukrywania się osoby, która zawarła z nim pakt o 
+30, a w niektórych momentach sprawia, że jest niewidzialna. Od użycia tej zdolności 
musi minąć przynajmniej pół godziny, by mogła zostać ponownie wykorzystana. 
Spuszczenie kurtyny niewidzialności sprawia, że jaźń chłopca i Bohatera na tę chwilę 
trafia do Domeny Chaosu, kreując okropne wizje, które winny mieć odzwierciedlenie 
w Punktach Obłędu. 

Uwolnienie chłopca nie powinno być rzeczą łatwą, a bez odpowiedniego planu 
przygotowania wręcz niemożliwą do realizacji.  

Jeżeli chłopiec zostanie uwolniony i wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z 
zawartego paktu, będzie starał się opuścić Leicheberg. Jeżeli uda mu się to do 
wieczora, czwartego dnia nie nastąpi atak licza na miasto. 

Dwór, konkurs i ojciec złodzieja 

Ilu graczy, tyle pomysłów na wygranie konkursu, a co za tym idzie, na dostanie się na 
dwór. Scenariusz zakłada zwycięzcę – Hansa Rooda, który cel osiągnie trzeciego dnia 
podczas pogrzebu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by to BG wygrał. 

Pióro Maga ukryte będzie na drugim poziomie piwnic dworku, kilka cel dalej od 
miejsca przetrzymywania Markusa – ojca drużynowego złodzieja. Trudność zamków, 
pułapki i inne niespodzianki zostawiam ponownie inwencji MG, gdyż to on będzie 
najlepiej wiedział, jak mocno może skomplikować graczom zadanie. Ważnym 
elementem jest to, że samo dostanie się na dwór winno być trudnym wyczynem. 

Cela Markusa jest największa. On sam będzie zakneblowany i zakuty w kajdany 
wmurowane w ścianę. W pomieszczeniu znajdują się narzędzia tortur oraz niewielka 
szafka, w której są rzeczy skrytobójcy: ubranie, broń, trucizny, lina oraz zbiór 
sonetów, bliźniaczo podobnych do tych, które posiada postać złodzieja. 

Najbardziej prawdopodobne jest, że BG zabije szybko Markusa, nie wdając się z nim 
dyskusję, później zabierze się za „ściągnięcie” bransolety, a na końcu przeszuka celę. 
Gdy znajdzie pamiętnik, należy zasugerować Bohaterowi, że twarz Markusa kogoś mu 
przypomina i że jest to dalekie wspomnienie z dzieciństwa. To i wcześniejszy list 
(Pomoc numer 1) powinno wystarczyć do uświadomienia BG, że dopuścił jednej z 
najpodlejszych zbrodni – ojcobójstwa.  

Pogrzeb 

Gdy Molly Breetz umrze, dzwon na wieży dworku oznajmi tę wieść okolicy. Po chwili 
odpowie mu dzwon w Ogrodach Morra.  

Stirlandczycy dbają o to, by ich zmarli zostali pochowani jak najszybciej. Wierzą, że 
gdy ciało spocznie w grobie w ciągu najbliższych 24 godzin po śmierci, żadne siły 
nieczyste nie będą w stanie naruszyć spokoju duszy i ciała zmarłego. Sam pogrzeb, 
zwłaszcza szczególnie cenionych osób, to duża uroczystość. 

Ciało zmarłej zostanie obmyte i odświętnie ubrane. Do chwili pochowania pozostanie 
odsłonięte. Stirlandczycy nie używają trumien, a zasypany grób zakrywany jest cienką 
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kamienną płytą, na której wyryte jest imię i nazwisko zmarłego, okoliczności i data 
śmierci. 

Pogrzeb Molly Breetz odbędzie się trzeciego dnia wieczorem. Rano zostanie ogłoszona 
żałoba, w wyniku której: 

• bunt w mieście zostanie opanowany na dzień pogrzebu, 

• zostanie odwołany ślub i bal, 

• jeżeli trwały jakieś turnieje (patrz Dodatkowe pomysły) zostaną one 
przerwane, 

• od rana trwają przygotowania do pochówku; nie będzie problemu ze 
znalezieniem pracy w Ogrodach Morra. 

Na pogrzebie obecni będą wszyscy oficjele i duża część mieszkańców Leichebergu. 
Obrzęd pochówku odprawi kapłan Odylon Jurth.  

Jeżeli podczas pogrzebu demon w ciele chłopca będzie przebywał jeszcze w mieście, 
czarna róża – symbol kultu Morra, zawieszona na łańcuchu nad głównym ołtarzem, 
spadnie i roztrzaska się o posadzkę. Wśród pospólstwa błyskawicznie rozejdzie się 
informacja, że jest to bardzo zły omen, wróżący nieszczęście całemu miastu. 

Stypa wśród ludu stirlandzkiego nazywana jest ostatnią strawą za towarzysza bądź po 
prostu strawą. To uroczysta uczta organizowana z okazji pogrzebu kogoś bliskiego lub 
znanej i cenionej postaci. Tym razem odbędzie się w dworku hrabiego. Zaproszeni 
zostaną oficjele i osoby zasłużone dla Leichebergu. 

Jeżeli drużyna nie zdołała wcześniej zdobyć Pióra Maga, to ta uroczystość i tak już nic 
nie zmieni. Konkurs jest już rozstrzygnięty - wygrał go Hans Rood. 

Atak licza 

Atak nastąpi tylko wtedy, gdy w mieście nadal będzie chłopiec opętany przez demona. 
Jeżeli drużyna nie przeszkodzi kultystom, gęsta mgła sprawi, że armia nieumarłych 
bez problemu podejdzie pod wschodnią i południową część miasta. W tym wypadku, 
dzwon kaplicy Morra zaalarmuje miasto dopiero wtedy, gdy licz będzie przyzywał już 
kolejnych żołnierzy do swojej armii. Po kilku chwilach na alarm odpowie dzwon z 
dworku. Nieumarli praktycznie zaleją miasto, ale koncentrować się będą głównie na 
miejscu przebywania chłopca. Hrabia skieruje swoje główne siły do obrony dworku. 
W mieście dojdzie do rzezi w przypadku trwania buntu oraz nieobecności 
gwardzistów i strażników. Oczywistym jest, że brak magicznej mgły zwiększa 
zdolności obronne miasta.  

Prowadzenie przygody 

Uważam tę przygodę za wymagającą, przede wszystkim dla Mistrzów Gry. Istotny jest 
zarówno klimat miejsca, jak i to, co się dzieje w tle przygody, czyli zdarzenia jakie 
toczą się bez wiedzy graczy. Liczy się również to, w jaki sposób BG wpływają na 
przebieg wydarzeń. 

Zazwyczaj jest tak, że każdy gotowy scenariusz i tak dostosowywany jest do potrzeb 
konkretnej drużyny przez prowadzącego go MG. Dlatego w niniejszej przygodzie nie 
skoncentrowano się na szczegółach, takich jak: ilość armii licza, trasy strażników 
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miejskich, czy system kanałów Leichebergu. Bardzo ważne jest jednak, by MG tchnął 
w miasto życie i w pewien sposób dał poczuć drużynie, że jest ona tylko jednym z 
wielu trybików. 

5. Ważne miejsca 

„Nora” – siedziba gildii złodziei 

Wejście do „Nory” znajduje się niedaleko budynku gildii kupców, w wynajmowanym 
niewielkim magazynie. Odpowiednia kombinacja przesuwania ukrytych dźwigni 
pozwala otworzyć wejście do piwnic, gdzie znajduje się kilka izb. Dwie z nich to 
sypialnie dla nowicjuszy, którym nie przygotowano jeszcze lokum w mieście. Kolejna, 
największa, to sala odpraw, za którą znajduje się doskonale zabezpieczone wejście do 
magazynów gildii. Klucz do tego pomieszczenia posiadają tylko trzy osoby: Hurth, 
Max i Ernst. 

Ogrody Morra 

Kaplica i budynki sakralne. Kaplica to monumentalna świątynia i jednocześnie 
najbardziej rozpoznawalny element architektury Leichebergu. To obiekt znany nie 
tylko w Stirlandzie, ale i w całym Imperium.Główna kaplica zbudowana została na 
planie prostokąta, zamkniętego półkolistymi apsydami, z centralnie usytuowaną 
wieżą dzwonniczą. Wnętrze, mimo dużej ascetyczności, robi wrażenie sklepieniem 
opartym na arkadach oraz czteroma ogromnymi witrażami, które przedstawiają 
wędrówkę dusz do królestwa Morra. Główne wejście to solidne bukowe wrota, 
otoczone z zewnątrz portalem, który stanowią półkoliste archiwolty z kilkoma 
rzędami łuków, chowających się w głąb ściany. Podparcie łuków to dwie kolumny 
ozdobione kapitelami. 

Wokół kaplicy znajduje się jeszcze kilka budowli: domostwo kapłana, niewielka 
noclegownia dla akolitów, pomniejsze kapliczki i budynek, w którym przygotowuje się 
ciała do pogrzebu.  

Cmentarz. Cmentarz jest znacznie większy, niż wymaga tego miasto, dlatego nawet 
najbiedniejsi są na nim chowani. Od zachodu otacza go mur z ciosanego kamienia, 
będący częścią murów obronnych miasta. Od wschodu, od miasta oddziela go 
drewniana palisada i dwa wejścia. Dzieła ludzkich rąk i przyrody na cmentarzu zdają 
się być jednością i wspólnie wpływają na nostalgiczny klimat miejsca. Wolno rosnące 
drzewa i krzewy wtapiają się w groby, sprawiając, że miejsce wygląda bardzo 
mistycznie. 

„Szczerbata Zołza” 

Największa karczma w mieście to dwupoziomowy budynek z szynkiem, kuchnią i 
miejscem do jedzenia na parterze oraz pięcioma pokojami gościnnymi i sypialnią 
właścicieli na piętrze. Przynależą do niej również stojąca obok stajnia i stodoła. 
„Szczerbata Zołza” prowadzona jest przez Fryderyka Vogla, byłego strażnika 
miejskiego, wszyscy mieszkańcy wiedzą jednak, że ostatnie słowo ma zawsze jego 
żona Eva. 
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„Szloch” 

Jednopoziomowa karczma o niższym standardzie niż „Szczerbata Zołza”. Jedzenie tu, 
nawet w czasach urodzaju, jest rzeczą mocną ryzykowną. Podawany alkohol to 
zazwyczaj dwutygodniowy zacier sporządzany ze wszystkiego, co wpadnie 
właścicielowi - Głuchemu Jakubowi – w ręce. Dwa pokoje gościnne znajdują się 
blisko głównej sali, która zazwyczaj cichnie dopiero nad ranem. 

Więzienie 

Wokół murów więziennych jest plac wolny od zabudowań. Same mury są wysokie i 
tworzą kwadrat wokół budynków więzienia. Jeden z nich to kuchnia i budynek 
administracyjny, drugi to tak zwana paka. Na pierwszym piętrze swoje pokoje mają 
strażnicy, na parterze znajdują pokoje przesłuchań, latryny oraz zbrojownia. Dwa 
poziomy piwnic przeznaczone są na cele. 

Dworek 

Dworek otoczony jest kamiennym murem obronnym. Można się do niego dostać ze 
wschodu przez niewielkie wrota, oraz przez bramę prowadzącą do miasta. 

Budynek główny. To reprezentacyjny budynek dworu, mieszkanie rodziny hrabiego 
i miejsce przyjmowania ważnych gości. Zbudowany na planie trzech prostokątów, 
tworzących literę „U” z otwartym dziedzińcem pośrodku. Pełni on funkcję użytkowo – 
reprezentacyjną i z trzech stron zamknięty jest krużgankami. Dwa poziomy piwnic i 
dwa pietra nad ziemią, a wszystko to zwieńczone czterospadowym dachem, 
otoczonym attyką. Z tyłu budynku, centralnie umieszczona jest dziesięciometrowa 
wieża z dzwonnicą u szczytu. Pomieszczenia piwnic i parteru są zwieńczone 
sklepieniem kolebkowym. 

Pierwsza kondygnacja podziemna to osobista spiżarnia hrabiego, gdzie 
przetrzymywany jest przede wszystkim alkohol. We wschodnim skrzydle znajdują się 
suszarnie, krochmalnie oraz urzędują nadworne szwaczki, a w zachodniej części jest 
główna łaźnia. Najniższe piętro było niegdyś więzieniem, obecnie jest jednak 
niezagospodarowane i zamknięte. Klucz do niego ma majordomus, który 
przetrzymuje tam „specjalnych” więźniów. Tam również na czas trwania konkursu 
ukrył Pióro Maga. 

Na parterze znajdują się głównie pomieszczenia gospodarcze i administracyjne, w tym 
gabinet hrabiego, majordomusa, głównego skryby i kasztelana, pokoje służby, 
kuchnia i mała jadalnia. Duży refektarz mieści się na pierwszym piętrze, zaraz obok 
sali reprezentacyjnej. Tam również znajdują się komnaty hrabiego, hrabiny i 
hrabianki, dam dworu i najbliższych członków rodziny von Stolpe. 

Mniejszy dworek, zwany również dworkiem gościnnym, to dwukondygnacyjny 
budynek bez piwnic, w którym przebywają goście rodziny von Stolpe. Mieści kuchnię, 
niewielką łaźnię, małą salę biesiadną, kilka komnat i trzypokojowy apartament, który 
obecnie zajmuje tutejsza łowczyni czarownic, Molly Breetz. 

Czworak. Budynek przeznaczony dla służby dworu, który nazwę zawdzięcza czterem 
izbom. Zwyczaj głosi, że szlachetni mieszkańcy dworu nie mają tam wstępu, a 
budynek jest swoistym azylem dla służby. To główne miejsce schadzek nisko 
urodzonych pracowników dworu. 
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Stajnie. Parterowy budynek z cegły wzniesiony na planie przypominającym literę L. 
Pokryty dwuspadowym dachem. Jedna część budynku to siodlarnia i pomieszczenie 
na siano oraz owies, druga to boksy dla koni. 

Garnizon gwardii dworskiej. Niewielka podpiwniczona baszta, ze stojącym obok 
budynkiem dla oficerów. Służy nie tylko samej gwardii dworskiej, ale używany jest 
również przez strażników miejskich. 

Młyn 

Stary, niszczejący młyn znajdujący się na północny zachód od Leichebergu. 
Zwilgotniałe deski z dnia na dzień stają się coraz bardziej realną pułapką dla 
ciekawskich, a dach już od dawna nie chroni przed deszczem. 

6. Bohaterowie Niezależni 

Max vel Lewa Ręka Szefa 

Profesja: kanciarz 

Poprzednie profesje: rzezimieszek, złodziej 

Rasa: człowiek 

 

 

 

 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

42 39 48 27 54 42 39 37 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 14 4 2 4 0 2 0 
 

Umiejętności: hazard, jeździectwo, plotkowanie (+10), przekonywanie (+10), 
przeszukiwanie, skradanie się, spostrzegawczość (+10), targowanie, ukrywanie się, 
wycena, zastraszanie, unik, czytanie i pisanie, sekretny język (złodziejski), sekretne 
znaki (złodziei), wiedza (Imperium). 

Zdolności: błyskotliwość, bardzo silny, bijatyka, charyzmatyczny, morderczy atak, 
ogłuszanie, rozbrajanie, silny cios, wykrywanie pułapek, łotrzyk, chodu!, 
przemawianie, szczęście. 

Zbroja: lekki pancerz (skórzana kurta) 

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

Uzbrojenie: krótki miecz, sztylet, kusza, bełty 

Historia: Max to rosły dwudziestosiedmiolatek urodzony w Nordlandzie, od piątego 
roku życia przebywający w Stirlandzie. Karierę rozpoczynał w Purgg jako miejscowy 
rzezimieszek i człowiek od wszystkiego. Tam szybko narobił sobie problemów z 
prawem. Uciekł z miasta, ale kilka tygodni później pochwycono go w Wurtbadzie. W 
stolicy prowincji spędził dwa lata, a dokładniej mówiąc, spędził dwa lata w 
tamtejszym więzieniu. Tam poznał Elvyra „Długie Palce”, który ukazał mu arkany 
złodziejskiego fachu i polecił udać się do Leichebergu. Kariera Maxa potoczyła się 

 28



dalej - szybko dostał się do miejscowej gildii złodziei i równie szybko w niej 
awansował. 

Mario de Toledo 

Profesja: szermierz estalijski 

Rasa: człowiek 

 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

51 34 39 41 43 38 30 33 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 3 4 4 0 0 0 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie, nauka (anatomia), unik, czytanie i pisanie, wiedza 
(Estalia), znajomość języka (estalijski), wiedza (Imperium), znajomość języka 
(staroświatowy) 

Zdolności: brawura, broń specjalna (szermiercza), silny cios, szybkie wyciągnięcie 

Zbroja: kurta skórzana (dobrej jakości) 

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

Uzbrojenie: rapier 

Historia: Mario de Toledo to trzynaste dziecko szlachcica estalijskiego. Gdy miał 
dwanaście lat został postawiony przed wyborem: albo zostanie przyuczony do zawodu 
kasztelana albo otworzy własny interes kupiecki albo trafi do szkoły szermierki. 
Wybrał to ostanie, co później okazało się bardzo nietrafnym posunięciem, gdyż po 
śmierci ojca Mario został praktycznie tylko ze swoim rapierem. Chciwe rodzeństwo 
pozbawiło go jakiegokolwiek majątku, więc nie pozostało mu nic innego, jak udać się 
w podróż. Przemierzył Estalię i Bretonię, by w końcu trafić do Imperium, gdzie na 
walkach pokazowych i pojedynkach zaczął przyzwoicie zarabiać. Apanaże znacznie 
wzrosły, gdy do interesu dołączył Hans Rood, napotkany w Nuln cyrulik. Wygląd de 
Toledo od razu zdradza, że nie pochodzi on z Imperium, a już na pewno nie ze 
Stirlandu. Długie, zadbane blond włosy opadają na niemal dziecięcą twarz i 
charakterystyczne niebieskie oczy, które sprawiają, że niejedna dama wzdycha do 
niego po nocach. 
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Hans Rood 

Profesja: włamywacz 

Poprzednie profesje: cyrulik, porywacz zwłok 

Rasa: człowiek 

 
WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

37 36 37 40 58 47 50 29 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 15 3 4 4 0 5 0 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie (+10), powożenie (+10), przekonywanie, przeszukiwanie, 
skradanie się (+10), spostrzegawczość (+20), targowanie (+10), ukrywanie się, 
wycena, wspinaczka (+10), leczenie, czytanie i pisanie, rzemiosło (aptekarstwo), 
sekretny język złodziei, sekretne znaki złodziei, wiedza (Imperium). 

Zdolności: błyskotliwość, wykrywanie pułapek, łotrzyk, chodu!, niezwykle odporny, 
chirurgia, odporność na choroby, ulicznik, oburęczność, bystry wzrok. 

Zbroja: brak 

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

Uzbrojenie: sztylet, ostry nóż 

Historia: Urodzony w Altdorfie, stolicy Imperium, w zamożniej rodzinie 
mieszczańskiej. Rozpieszczany przez całe dzieciństwo, był oczkiem w głowie tatusia. 
Gdy nadarzyła się okazja, rodzice wysłali go na nauki do szkoły dla medyków. 
Pierwsze lata przebrnął jako klasowy prymus, później z każdym semestrem było 
gorzej. Skończyło się na tym, że ledwo otrzymał dyplom cyrulika. Popadł w konflikt z 
rodziną, okradł ją i wyjechał. W tym okresie jego głównym zajęciem było 
przemierzanie pobitewnych pól i okradanie zmarłych. W końcu w Nuln natknął się na 
Mario de Toledo, a Estalijczyk okazał się być „kurą znoszącą złote jajka”. Zdobył jego 
zaufanie i nauczył się zręcznie manipulować swoim kompanem. Hans to niewysoki, 
nienagannie ubrany, łysiejący trzydziestoletni mężczyzna. Bardzo ambitny, ale równie 
cierpliwy. Wierzy, że to okazja zawsze go znajduje, a nie on okazję. 
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Tom „Sklepikarz” vel Tom „Paser” 

Profesja: paser 

Poprzednia profesja: złodziej 

Rasa: człowiek 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

43 46 36 34 56 42 40 49 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 18 3 3 4 0 1 0 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie (+10), przekonywanie, przeszukiwanie, skradanie się, 
spostrzegawczość (+10), targowanie, ukrywanie się, wycena (+10), sekretne znaki 
złodziei, wiedza (Imperium) 

Zdolności: łotrzyk, odporność na choroby, geniusz arytmetyczny, żyłka handlowa, 
twardziel 

Zbroja: brak 

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

Uzbrojenie: sztylet, pałka. 

Historia: Tom to typowy Stirlandczyk, urodzony w Plugg, ale od dawna związany z 
Leichebergiem. Bardzo niski, szczupły, z kruczymi włosami i wiecznym uśmiechem na 
twarzy. Ale wiele osób wie, że wygląd Toma to często jego broń. Niepozorna budowa 
ciała przyniosła wielu jego przeciwnikom zgubę. „Etat” pasera gildii zdobył pół roku 
temu. Poprzedni lichwiarz zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Oczywiście nie 
brakowało głosów, że to sprawka Toma. Te jednak zostawały systematycznie uciszane. 

Odylon Jurth 

Profesja: kapłan 

Poprzednia profesja: akolita 

Rasa: człowiek 

 

 

 

 

 

 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

42 38 44 46 41 45 57 51 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 14 4 4 4 1 6 0 

 

Umiejętności: nauka (astronomia, demonologia, historia, teologia +10), język 
tajemny magiczny, splatanie magii, przekonywanie +10, wiedza (Imperium), 
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plotkowanie +10, leczenie +10, spostrzegawczość +10, wykrywanie magii, czytanie i 
pisanie +10, jeździectwo, język (klasyczny, estalijski, reikspiel), pływanie 

Zdolności: szybki refleks, pancerz wiary, magia prosta (kapłańska), ogłuszanie, 
bardzo silny, charyzmatyczny, przemawianie 

Historia: Urodzony w nieistniejącej już wiosce w Ostlandzie - Vertilgung. Matka 
zmarła podczas porodu, a ojciec zginął niedługo później, staranowany przez lochę 
podczas polowania. Odylona przygarnął zakonnik Morra, z którym podróżował przez 
kilka lat. Gdy osiągnął odpowiedni wiek, trafił do kaplicy boga śmierci w Averheim, 
gdzie rozpoczął nauki jako akolita. Od początku wyróżniał się na tle innych uczniów, 
co po roku przyniosło nagrodę – możliwość służby z osobistością zakonu Morra, 
Dieterem Gesandterem, w największych „ogrodach śmierci” w Leichebergu. Tam 
złożył przysięgę kapłańską i po pięciu latach służby został głównym opiekunem 
cmentarza. Obecnie wymieniany jest wśród pięciu innych kapłanów, jako kandydat 
na arcykapłana i głównego namiestnika kościoła Morra. Czas zdaje się obchodzić z 
kapłanem bardzo łaskawie, co przyjmowane jest przez lud jako namaszczenie przez 
boga przemijania. Jest już po trzydziestce, ale wygląda najwyżej na dwadzieścia pięć 
lat. Oddany pracy, czasami wręcz pedantyczny. Mimo ogromnej ambicji zna swoje 
możliwości. Po przybyciu demona w ciele chłopca, posyła po pomoc do stolicy. Wie, 
że w tym wypadku porażka może przynieść zagładę wielu ludziom. 
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7. Dodatkowe pomysły 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by do przygody dodać własne wątki, wplatając je w już 
istniejące. Poniżej znajduje się kilka pomysłów gotowych do wykorzystania podczas 
prowadzenia scenariusza. 

Turniej strzelecki 

Turniej strzelecki może być kolejnym elementem fabuły, pozwalającym BG na 
dostanie się do dworku. Wszak zwycięstwo ma gwarantować miejsce przy ślubnym 
stole, a po ogłoszeniu żałoby możliwość uczestniczenia w stypie na dworze von 
Stolpe’a. Wygrana niesie też sławę w regionie i możliwość otworzenia własnej szkoły 
łuczniczej bądź dobry kontrakt na dworze. Umiejscowienie turnieju na osi czasu 
przygody jest praktycznie dowolne. 

Regulamin turnieju. Turniej ma charakter otwarty więc każdy może wziąć w nim 
udział. Od uczestników wymaga się nienagannego zachowania oraz posiadania łuku, 
strzał i przyzwoitego stroju. Osoby pijane nie zostaną dopuszczone do turnieju. 

Strzelanie w etapie eliminacji odbywać będzie się do tarczy odległej na 30 jardów. 
Odległość zwiększy się w ćwierćfinale do 32 jardów, a w półfinale uczestnicy mierzą 
już do tarczy ustawionej 35 jardów od nich. W finale strzela czterech zawodników. 
Uczestnik oddaje pierwszy strzał z odległości 45 jardów i przesuwając się ku tarczy, co 
krok oddaje kolejny strzał, aż dojdzie do 30 jardów. Ma na to minutę i może w tym 
czasie oddać dowolną ilość strzałów. Wygrywa osoba z największą ilością punktów. 
Proponowana długość turnieju to przynajmniej dwa dni. 

Turniej pozwala również na wprowadzenie dodatkowych wątków: 

• Dziwna niedyspozycja żołądkowa niektórych zawodników – jednym z 
uczestników turnieju jest złodziej, dla którego zwycięstwo w turnieju to przede 
wszystkim wstęp na dwór von Stolpe’a. Małe zatrucie konkurencji zwiększa 
jego szansę. 

• Gildia złodziei ustawia turniej, tak by „ich” zawodnik wygrał zawody, a 
pieniądze z zakładów dały największe zyski Ernstowi. Czy członek drużyny 
biorący udział w turnieju „podłoży się” dla dobra wszystkich? 

• Gildia zgłasza się do drużynowego złodzieja, by ten w nocy „podreperował” łuk 
faworyta turnieju. Rano okaże się, że ów zawodnik nie żyje. 

Turniej rycerski 

Ważne jest, by dobrze przygotować pole rozgrywki. Taki turniej wcale nie musi odbyć 
się w murach miasta. Turniej może przybrać różne formy, w zależności od 
specjalizacji członków drużyny: 

• Bohurt – stoczenie bitwy konnej lub pieszej przez dwie drużyny turniejowe. 
Drużyna winna mieć dowódcę, który weźmie odpowiedzialność za nią nawet w 
dni wolne od turnieju. Jeżeli bohurt odbywa się na koniach, za pokonanego 
uważa się tego, który spadł z wierzchowca, stracił oręż lub otrzymał 
jakąkolwiek ranę. 
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• Tiost - najbardziej rozpowszechniony turniej konny: dwóch jeźdźców z 
kopiami staje naprzeciw siebie. Celem jest zrzucenie przeciwnika z siodła. 

Polowanie 

Ta część Stirlandu nie obfituje w dziką zwierzynę łowną. Jednak pewne wydarzenia 
mogą sprawić, że zostanie ogłoszone polowanie, a wśród myśliwych znajdą się 
Bohaterowie Gry. 

• Kapłan Morra to osoba, dla której sny mają ogromne znaczenie. W ostatnich 
nawiedza go ogromny jeleń z równie wielkim porożem. Przemyślenia i 
informacje w jego księgozbiorze każą mu wierzyć, że zwierze ze snu to symbol 
urodzaju i płodności. Interpretuje sen jako wyzwanie: należy udać się do lasu, 
odszukać i upolować jelenia. 

• W transporcie żywności zabraknie kilku specjałów na bal. Hrabia poszukuje 
myśliwych, którzy otrzymają tymczasowe zezwolenie na polowanie w 
okolicznych lasach. Zamówienie nie jest małe, a zwierzyna nadzwyczaj 
płochliwa. 

Niezależnie od przyczyny rozpoczęcia polowania daje ono możliwość: 

• odnalezienia bandy Lorenza i przekonania się, czym naprawdę się zajmują., 

• dotarcia do opustoszałego młyna i natknięcia się na kultystów szykujących się 
do rytuału „Biała Noc”, 

• zauważenia maszerującej na Leicheberg armii nieumarłych z liczem na czele, 

• eksploracji Nawiedzonych Wzgórz i tamtejszych starych kopalni. 

Anarchia 

Bunt to doskonała okazja na załatwienie swoich spraw. W zależności od 
wcześniejszych wydarzeń, powstanie może być okazją do ataku na drużynowego 
złodzieja:  

• kolega z gildii, opłacając grupkę oprychów, chce pozbyć się konkurencji do 
stołka Maxa albo Hurtha, 

• jeżeli Hurth dowie się o tym, że drużyna sympatyzuje z Maxem i pomogła mu 
podczas próby jego zabójstwa, będzie starał się, korzystając z buntu, wyrównać 
rachunki, 

• bunt sprawia, że „dziupla” i, co gorsza, „nora”, mogą zostać odkryte; 
członkowie gildii nie mogą do tego dopuścić, ale stanięcie naprzeciw 
rozwścieczonego tłumu nie jest prostym zadaniem, 

• tłum chce dokonać samosądu na właścicielu „Szczerbatej Zołzy” Fryderyku 
Voglu i dobrać się do zapasów karczmy; karczmarz prosi drużynę o pomoc i 
ochronę. 
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8. Pomoce 
Pomoc numer 1 
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Mapa numer 1 
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Mapa numer 2 
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Mapa numer 3 
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Mapa numer 4 
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Mapa numer 5 
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