
 

SŁOŃCE JU

Przygoda do Warhammer Fantasy Roleplay

Wstęp                                              
Przygoda „Słońce już nie za

pisana była z myślą o drugiej edycji 
Warhammera i czterech graczach, których 
postacie wykonują pierwsz
(przykładowe postacie, które posłu
rozegrania testów znajdziesz na ko
scenariusza).  

ŃCE JUŻ NIE ZAŚWIECI
- stary Wissenlandzki toast 
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Część I: Tło Wydarzeń 

                            *  
ż nie zaświeci” 

o drugiej edycji 
Warhammera i czterech graczach, których 

 pierwszą profesję 
(przykładowe postacie, które posłużyły do 
rozegrania testów znajdziesz na końcu 

Akcja scenariusza mocno zwi
jest z historią bohaterów niezale
wydarzeniami, które miały miejsce w 
przeszłości. Przygoda rozgrywa si
Wissenlandzie i dzieli si
Pierwszą, bardziej liniow
pobyt w Meissen oraz podró
Heisenburga. Przebieg cz
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ŚWIECI  

Akcja scenariusza mocno związana 
 bohaterów niezależnych oraz 

wydarzeniami, które miały miejsce w 
ci. Przygoda rozgrywa się zimą w 

i dzieli się na dwie części. 
, bardziej liniową, obejmującą 

pobyt w Meissen oraz podróż do 
Heisenburga. Przebieg części drugiej, czyli 
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wydarzenia w Heisenburgu, w dużo 
większym stopniu zależy od poczynań BG. 

Scenariusz powinno dać się 
rozegrać na jednej sesji. 

 

Tło (przeszłość)                              * 
 Przed kilkoma laty na 
Wissenlandzką wioskę Heisenburg miał 
miejsce atak licznej grupy nieumarłych. 
Mieszkańcy mieli tego dnia szczęście. 
Przez wioskę przejeżdżał akurat pewien 
mag kolegium światła, który pomógł 
przegnać napastników. W pobliżu 
Heisenburga, już u podnóży gór Szarych, 
znajduje się stara krasnoludzka wieża 
(więcej o niej w części IV: Heisenburg). 
Mag na jej szczycie odprawił rytuał, 
sprawiający, że zapalenie tam starego, 
sygnalizacyjnego ogniska odgania 
nieumarłych, oraz więzi demony i ludzi 
posługujących się tradycjami chaosu i 
nekromancji. 
 Nieumarli zostali zwabieni w 
pobliże wieży, a następnie rozpalono 
magiczny ogień. Dzięki temu chodzące 
trupy zostały pokonane. 
 Mag jednak obawiał się 
nadużywania mocy zaklętej w palenisku na 
wieży, dlatego wejście na szczyt zostało 
zamknięte i zabezpieczone. Mag stworzył 
też zaklętą pochodnię. Czary rzucone na 
palenisko i pochodnię sprawiły, że ogień 
rozpalić można było tylko tą jedną 
pochodnią. Następnie zarówno pochodnia 
jak i klucz zostały przekazane 
krasnoludowi, który od lat zamieszkiwał 
wieżę i przyrzekł ją chronić. Mag z 
poczuciem dobrze spełnionego obowiązku 
opuścił wioskę. 
 To jednak nie był koniec historii. 
Kilku miejscowych, z karczmarzem 
niziołkiem na czele, uznali ratunek przed 
nieumarłymi za łaskę Morra. Nie wierzyli 
oni, że mag światła tak przypadkiem zjawił 

się akurat wtedy, gdy był potrzebny. 
Zasługę takiego pokierowania 
wydarzeniami przypisali największemu 
wrogowi nieumarłych, czyli bogowi 
śmierci. Początkowa fascynacja i chęć 
odwdzięczenia się Morrowi przerodziły się 
w fanatyzm. Grupa w tajemnicy przed 
resztą mieszkańców Heisenburga zaczęła 
odprawiać  rytuały ku czci Morra. Gdy 
pewnego dnia przywódca nowo 
powstałego kultu modlił się do swojego 
boga, usłyszał we własnej głowie 
odpowiedź. 
 Niestety, nie był to Morr, a demon, 
do którego przypadkiem trafiły modły. 
Demon postanowił wykorzystać fanatyzm 
wyznawców Morra, podając się za samego 
boga. Początkowo wymagał od 
wyznawców prostych rzeczy, nie będących 
w sprzeczności z ich moralnością. Powoli 
jednak ściągał ich na ścieżkę chaosu. 
Zażądał założenia potajemnego kultu i 
oddawania mu jeszcze większej czci. 
Zaślepieni już fanatycy godzili się na 
wszystko, sprawiając że demon rósł w siłę, 
a oni coraz bardziej zatracali się w chaosie. 
 

Tło (teraźniejszość)                        * 
 Przywódcą nowopowstałego kultu, 
określającego się jako „Wizja Spoczynku” 
został „Wielki Wizjoner”, niziołek 
Thomas Fladen. To z nim kontaktuje się 
demon.  

Obecnie jest zima. W Heisenburgu, 
słynącym z głębokiego czerwonego wina, 
gdzie zwyczaje ludzi i krasnoludów się 
mieszają, krasnoludzkie święto „Ostatnią 
Beczkę” obchodzi się świętując przy 
winie, zamiast przy piwie. Ta regionalna 
odmiana Ostatniej Beczki zbliża się 
wielkimi krokami. W tym roku będzie to 
dla Heisenburga święto wyjątkowe, gdyż 
pojawi się na nim sama księżna elektorka 
Emannuele von Liebowitz. 



 

 Demon jednak ma swoje plany co 
do księżnej. W jednym z narkotycznych 
snów Wielkiego Wizjonera powiedział mu, 
że księżna elektorka powinna nie 
Demon wymyślił historyjk
księżna powinna zginąć kilka dni temu, 
jednak w wyniku knowań mrocznych 
bogów wciąż żyje. Thomas Fladen, jako 
wierny Morryta, wybrany przez samego 
boga na swojego pomocnika, musi 
przywrócić porządek i sprawi
elektorka przeszła do krainy Morra, gdzie 
powinna być już od jakiegoś czasu.
 Thomas wraz ze swoimi kultystami 
zamierza zatruć wino, które przeznaczone 
jest jako podarunek dla elektorki. Przy 
okazji Wizja Spoczynku, tą sam
ma zamiar pozbyć si
nieprzychylnych jej osób. Pomoc
kultystów są także trzy demony, które 
otrzymali od „Morra” jako zagubione 
dusze. 
 Cały plan Wizjonerów ma zi
w dniu obchodów święta. 
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jest jako podarunek dla elektorki. Przy 
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Cały plan Wizjonerów ma ziścić się 

Legenda                    
Jak to w świecie bywa, fakty 

zamieniły się w plotki, a plotki przerodziły 
się w lokalną legendę. 

Przeciętny mieszkaniec
Wissenlandu niewiele wie o prawdziwym 
przebiegu wydarzeń. Każ
magu, który pozostawił skarb. Skrzynia 
pełna karli? Może magiczne ksi
alchemiczne składniki, które pozwol
szczęśliwemu znalazcy wie
życie do końca swoich dni. Kto wie?
 
Gdy ciemność niebo nad miastem spowiła
Wtem z grobów powstała armia przegniła
Przekroczyła Heisenburga palisad
Uderzyła na miasto niosą
 
Lecz pojawił się dla mieszka
Mag przejezdny co miał do ludzi szacunek
Przy pomocy wieży, czarów i alchemii
Światłem potwory te odesłał do ziemi
 
Pozostawił po sobie skrzyni
I opuścił miasto z taką przestrog
A więc pamiętajcie Wissenlandzkie dzieci
Czcijcie Morra, bo słońce ju
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                            * 
świecie bywa, fakty 

 w plotki, a plotki przerodziły 

tny mieszkaniec 
Wissenlandu niewiele wie o prawdziwym 

ń. Każdy za to słyszał o 
magu, który pozostawił skarb. Skrzynia 

e magiczne księgi? Albo 
alchemiczne składniki, które pozwolą 

liwemu znalazcy wieść spokojne 
dni. Kto wie? 

 niebo nad miastem spowiła 
Wtem z grobów powstała armia przegniła 
Przekroczyła Heisenburga palisadę 
Uderzyła na miasto niosąc zagładę 

 dla mieszkańców ratunek 
Mag przejezdny co miał do ludzi szacunek 

y, czarów i alchemii 
wiatłem potwory te odesłał do ziemi 

Pozostawił po sobie skrzynię zdobioną 
ą przestrogą: 

tajcie Wissenlandzkie dzieci 
Czcijcie Morra, bo słońce już nie zaświeci 
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Część II: Opis postaci 

W tej części opisani zostali 
wszyscy BNi którzy są ważni dla 
scenariusza. W tej sekcji znajduje się 
jedynie ich opis fabularny. Statystyki 
BNów z zamieszczone zostały w Części V: 
Statystyki. 
 
 

Konrad Stumm (Wissenschaft) 
 

 
 

Konrad to zleceniodawca BG. W 
zależności od okoliczności zazwyczaj 
podaje się za mieszczanina lub kupca. 
Mieszka w Meissen, rzadko jednak tam 
przebywa. Prawda jest taka, że Konrad to 
Zakapturzony Brat. Należy do tajnej 
organizacji, niezależnej od władzy a nawet 
inkwizycji, choć cele Zakapturzonych 
Braci są podobne do tej ostatniej. Konrad 
przez lata zdobywał informacje i wkradał 
się w łaski różnych kultystów lub 
mutantów. Zbierał informacje, 
rozszyfrowywał zagadki, o których 
przeciętny mieszkaniec imperium nawet 
nie chce słyszeć. Ostatnia sprawa jaką się 
zajmował to niezwykle fanatyczni 
wyznawcy Morra w Heisenburgu. Był 
bliski rozgryzienia sprawy, gdy został 
wykryty. Kultyści nocą podpalili jego dom 

(stąd ślady poparzeń na jego ciele). Konrad 
w obawie o życie musiał uciekać z wioski. 
Pozostawił tam jednak pewną ważną rzecz 
– zdobioną skrzynię (więcej o skrzyni w 
ramce „Historia Konrada”). Ponieważ 
pojawienie się by odebrać ją osobiście 
mogłoby być samobójstwem, Konrad 
zamierza wykorzystać do tego BG. 
 

Thomas Fladen 
 

  
 

Thomas to niziołek, karczmarz 
Wesołego Kubła, jedynej karczmy w 
Heisenburgu. Jest dosyć popularny i 
lubiany. Stanowi kontrast dla typowego, 
poważnego i ponurego Wisslandczyka. 
Thomas jest przywódcą Wizji Spoczynku. 
Zajmuje pozycję Wielkiego Wizjonera i 
używając narkotyków zapada w sny, 
podczas których kontaktuje się z nim 
demon, którego nieświadomy niczego 
niziołek uznaje za samego Morra. 
 Thomas jest mózgiem kultu. To on 
wymyślił plan zatrucia i on pilnuje, by 
został wykonany. Choć na pozór to 
niewyróżniający się niczym niziołek, który 
i BG na pewno wyda się przyjacielski, w 
rzeczywistości jest już sterowaną przez 
demona marionetką, która może 
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spróbować pozbyć się BG, jeśli uzna ich za 
realne zagrożenie. 
 Jest on idealnym narzędziem dla 
demona, gdyż jako niziołek posiada 
wrodzoną odporność na chaos i nie istnieje 
ryzyko, że zdradzi się poprzez otrzymanie 
mutacji lub innego zewnętrznego znaku, 
świadczącego o wspieraniu chaosu. 
 
 

Ralf Unterbaum 
 

 
 

Ralf to kolejny niziołek. Jest prawą 
ręką Thomasa. Pomaga mu 
przygotowywać trucizny, robić wywiad 
oraz służy za zbrojne ramię Wizji 
Spoczynku. Przy pomocy swojej kuszy, 
zdobionej w symbole Morra, wymierza z 
ukrycia źle pojętą sprawiedliwość. 
 Ciało Ralfa pokrywa wiele tatuaży, 
głównie symbole boga śmierci, takie jak 
kruki, czaszki czy dwie monety na 
wisiorku. Niziołek nie mieszka we wiosce, 
a w lesie w jej pobliżu. Ma tam swoją małą 
chatkę, w której nikt go nie niepokoi i nie 
przeszkadza w planowaniu kolejnego 
zabójstwa, zleconego przez Thomasa. 
 Niektórzy mieszkańcy wioski mogą 
pamiętać Ralfa, gdy jako młody niziołek 
przebywał jeszcze w Heisenburgu. 
 

Robert Wissenschaft 
 

 
 

 Robert to młody mężczyzna, który 
dzięki pieniądzom pozostawionym przez 
ojca mógł wyjechać do Altdorfu, gdzie 
odebrał naukę. Obecnie dzięki 
wykształceniu powodzi mu się w życiu. 
Trapi go jednak jedna myśl. O ile jego 
matka umarła naturalnie, o tyle jego ojciec 
popełnił samobójstwo nim Robert się 
jeszcze urodził. Uczony jednak nie wierzy, 
że mężczyzna z rodziną, dachem nad 
głową, wiadomością o zbliżającym się 
dziecku i odpowiednią ilością pieniędzy by 
to wszystko utrzymać, mógł tak po prostu 
pozbawić się życia. 
 Robert jest inteligentny i 
dociekliwy (co niekoniecznie jest 
pożądaną w miejskim środowisku cechą), 
potrzebuje jednak kogoś, kto mógłby 
pomóc mu rozwiązać rodzinną zagadkę z 
przeszłości. 
 W trakcie scenariusza BG 
prawdopodobnie poznają Roberta na 
szlaku do Heisenburga, gdzie zamierza 
odwiedzić siostrę, która przeprowadziła się 
tam po śmierci ich matki. 
 Więcej o rodzinnej zagadce 
Wissenschaftów w ramce „Historia 
Konrada” 
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Greta Wissenschaft 

 

 
 

 Greta to siostra bliźniaczka 
Roberta. Jej życie nie potoczyło się 
niestety tak szczęśliwie jak życie brata. 
Pieniędzy po ojcu starczyło by wysłać 
tylko jedno dziecko na nauki do Altdorfu. 
Przywilej ten przypadł jej bratu jako 
mężczyźnie, który w przyszłości dzięki 
temu miał wspierać rodzinę. Po wyjeździe 
Roberta do Altdorfu Greta pozostała z 
matką sama w rodzinnej wsi. Matka 
niestety niedługo później zmarła, nie 
pozostawiając po sobie zbyt wiele. Greta 
szybko musiała znaleźć sposób na życie. 
Ponieważ nie powodziło jej się w miejscu 
w którym się wychowała, przeniosła się do 
innego, pobliskiego miasteczka – 
Heisenburga. Tutaj wyuczyła się fachu 
cyrulika, co pozwala jej na niezgorsze 
życie. Dodatkowo pomaga przy wyrobie 
wina. Obecnie Greta jest zaangażowana w 
przygotowanie Heisenburga na przyjazd 
elektorki. 
 Dziewczyna jest spokojna i 
pogodziła się z przeszłością. Nie ma za złe 
bratu że wyjechał, nie chce jednak też 
rozdrapywać ran przeszłości. Greta uznaje 
przeszłość za zamkniętą historię i pomysł 
brata by poznać prawdę na temat śmierci 
ich ojca uznaje za niepoważny. 

 
Nargond „Latarnik” Berge 

 

 
 

 Krasnolud, najstarszy mieszkaniec 
Heisenburga. Choć oficjalnie zamieszkuje 
starą krasnoludzką wieżę u podnóży gór, 
dużo czasu spędza we wiosce. Dom 
Nargonda potocznie nazywany jest przez 
tutejszych Latarnią, z powodu wielkiego 
paleniska na szczycie wieży, które służyło 
kiedyś krasnoludzkiemu systemowi 
sygnalizacyjnemu, a przed kilkoma laty 
pomogło w odegnaniu nieumarłych. 
 Latarnik wciąż rozpamiętuje czasy, 
gdy służył jako żołnierz w krasnoludzkiej 
armii. Obecnie osiadł w pobliżu 
Heisenburga ze względu na wiek oraz 
obietnicę złożoną magowi światła, wedle 
której ma pilnować by nikt nie 
wykorzystywał na marnę mocy 
odprawionego przy palenisku rytuału. 
Krasnolud ze względu na posiadaną 
wiedzę i zdolności cieszy się we wiosce 
sporym szacunkiem. 
 
 
 
 
     
 
 
 



 

 
Martin Velierer

 

 
 Martin to młody poszukiwacz 
skarbów i przygód. Do Heisenburga trafił 
zwiedziony legendą o rzekomym skarbie 
pozostawionym przez maga kolegium 
światła. Martin to jeszcze młokos, 
idealista, wierzący że badaj
legendy będzie w stanie wieść godne 
W rzeczywistości nie udało mu si
odnaleźć nic cennego, choć mimo to jest 
pełen uporu i wiary w siebie. 
 Miejscowi niezbyt za nim 
przepadają, uważając za obcego, który 
podchodzi niepoważnie do życia i zamiast 
skarbu może znaleźć jedynie kłopoty.
 Tym razem jednak jego uparcie 
może być przydatne. Może BG zechc
poznać go bliżej i dowiedzieć
Martin, w zamian tracąc jednak w oczach 
mieszkańców Heisenburga?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Martin Velierer  

 

Martin to młody poszukiwacz 
Do Heisenburga trafił 
 o rzekomym skarbie 

maga kolegium 
Martin to jeszcze młokos, 

e badając mity i 
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Miejscowi niezbyt za nim 
c za obcego, który 

życia i zamiast 
 jedynie kłopoty. 

Tym razem jednak jego uparcie 
że BG zechcą 

ej i dowiedzieć się co wie 
c jednak w oczach 

Ludwig Tondigler
 

 
 Łowca czarownic
Wissenlandzie postanowił zjawi
Heisenburgu, gdy do jego uszu dotarła 
legenda o skarbie maga. Powodem dla 
którego obecnie przebywa w miasteczku 
nie są jednak skarby, a fakt 
brał udział mag. Magowie zawsze 
sprawiają tylko problemy i kto wie, czy w 
zwyczajowym straszeniu dzieci 
legendarnymi potworami nie ma ziarnka 
prawdy? 
 Poza tym, do Heisenburga przyby
ma sama elektorka Emannuele. Dodatkowa 
ochrona na miejscu zawsze si
Tym bardziej że podejrzenia łowcy zdaj
się potwierdzać i w miasteczku 
rzeczywiście dzieje się co
powinno. 
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ndigler 

 

Łowca czarownic podróżujący po 
Wissenlandzie postanowił zjawić się w 
Heisenburgu, gdy do jego uszu dotarła 
legenda o skarbie maga. Powodem dla 
którego obecnie przebywa w miasteczku 

 jednak skarby, a fakt że w sprawie 
brał udział mag. Magowie zawsze 

problemy i kto wie, czy w 
zwyczajowym straszeniu dzieci 
legendarnymi potworami nie ma ziarnka 

Poza tym, do Heisenburga przybyć 
ma sama elektorka Emannuele. Dodatkowa 
ochrona na miejscu zawsze się przyda. 

e podejrzenia łowcy zdają 
 i w miasteczku 
ę coś, co dziać się nie 



 

Część III

Meissen                                           
Wszystko zaczyna się w Meissen,

większym Wissenlandzkim mie
zima, być może BG potrzebuj
na jakieś schronienie, być mo
zbadać legendę i zdoby
Niezależnie od motywacji, poznaj
Konrada Stumma. Konrad prz
aktualnie w Meissen. Ma tutaj swoj
niewielką posiadłość, w której przyjmie 
bohaterów graczy. Na ciele Konrada 
widoczne są blizny po poparzeniu. Zwró
na to uwagę graczy, gdyż ta informacja 
okaże się później przydatna. Sam Konrad 
spytany o to będzie zbywał pytania, 
twierdząc że to stare blizny i sta
której nie chce teraz opowiada
któryś z BG zna się na leczeniu, mo
pozwolić mu po odpowiednich testach 
odkryć że Konrad kłamie, a blizny 
powstały niedawno. 

Konrad, o czym gracze oczywi
nie wiedzą, jest zakapturzonym bratem.
Blizny powstały w skutek ucieczki z 
podpalonego przez Wizjonerów domu
gdzie mężczyzna spał. Wię
wydarzeniach w ramce „Historia 
Konrada”. 

Tymczasem opisuj graczom 
posiadłość ich pracodawcy. Wystrój 
wnętrza wskazywałby na przeci
mieszczanina, za którego też
podaje. Niech BG zauważą zawieszone na 
ścianach gobeliny. Przedstawiaj
miecze wbite w ziemi
najprawdopodobniej herb rodu 
Konrada. 

W końcu mężczyzna poprosi BG by 
usiedli i przedstawi im swoją
Zadanie zdaje się być proste. Z jakich
powodów, których pracodawca nie chce 
ujawnić, nie może sam wybra

II : Meissen i podróż do Heisenburga

                                      *  
Wszystko zaczyna się w Meissen, 

kszym Wissenlandzkim mieście. Jest 
e BG potrzebują pieniędzy 

ć może chcą 
 i zdobyć skarb. 

nie od motywacji, poznają 
Konrad przebywa 

aktualnie w Meissen. Ma tutaj swoją 
, w której przyjmie 

bohaterów graczy. Na ciele Konrada 
 blizny po poparzeniu. Zwróć 

ż ta informacja 
niej przydatna. Sam Konrad 

dzie zbywał pytania, 
e to stare blizny i stara historia, 

której nie chce teraz opowiadać. Jeśli 
 na leczeniu, możesz 

 mu po odpowiednich testach 
e Konrad kłamie, a blizny 

Konrad, o czym gracze oczywiście 
, jest zakapturzonym bratem. 

zny powstały w skutek ucieczki z 
podpalonego przez Wizjonerów domu, 

czyzna spał. Więcej o tych 
wydarzeniach w ramce „Historia 

Tymczasem opisuj graczom 
 ich pracodawcy. Wystrój 

trza wskazywałby na przeciętnego 
a którego też Konrad się 

żą zawieszone na 
Przedstawiają trzy 

miecze wbite w ziemię. To 
najprawdopodobniej herb rodu 

czyzna poprosi BG by 
usiedli i przedstawi im swoją propozycję. 

 proste. Z jakichś 
powodów, których pracodawca nie chce 

e sam wybrać się do 

Heisenburga, gdzie w pewnym miejscu 
ukrył skrzynię. To dosyć
w różne wzory skrzynia, maj
Konrada dużą wartość. Wła
BG po prostu pojechali po ni
ją z powrotem. Zaproponuj za zadanie tak
stawkę, która nie wzbudzi podejrze
też na tyle wysoką, by BG zechcieli podj
się wykonania zadania. Niekoniecznie 
muszą być to korony. Zakapturzony brat 
ma spore możliwości je
zdobywanie informacji lub zacieranie 
śladów. Może gracze potrzebuj
jednej z tej usług? 

Jeśli BG nie posiadaj
transportu, możesz pozwoli
z wozu Konrada, który udzieli im on na 
czas zadania. Możesz te
kwestie przygotowania do podró
graczom. W takim wypadku najrozs
dla nich byłoby zabrać si
dróg, gdy będą podró
Heisenburga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zajazd                                             
 Podróż do Heisenburga oczywi
nie minie całkowicie spokojnie. Mniej 
więcej w połowie drogi znajduje si
zajazd, w którym BG by
chcieli przeczekać ciemn
jeśli podróżują ze straż
innym towarzystwem, zostan
zmuszeni). W zajeździe spotkaj
Wissenschaft, młodego uczonego z 
Altdorfu, który jak się
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Heisenburga, gdzie w pewnym miejscu 
. To dosyć ładna, zdobiona 

ne wzory skrzynia, mająca dla 
ść. Właściciel chce, by 

BG po prostu pojechali po nią i przywieźli 
 z powrotem. Zaproponuj za zadanie taką 

, która nie wzbudzi podejrzeń, ale 
, by BG zechcieli podjąć 

 wykonania zadania. Niekoniecznie 
 to korony. Zakapturzony brat 

ści jeśli idzie o 
zdobywanie informacji lub zacieranie 

e gracze potrzebują akurat 

li BG nie posiadają własnego 
zwolić im skorzystać 

z wozu Konrada, który udzieli im on na 
żesz też pozostawić 

kwestie przygotowania do podróży 
graczom. W takim wypadku najrozsądniej 
dla nich byłoby zabrać się ze strażnikami 

 podróżować w stronę 

                                         *  
o Heisenburga oczywiście 

minie całkowicie spokojnie. Mniej 
cej w połowie drogi znajduje się 

zajazd, w którym BG być może będą 
 ciemną, zimową noc (a 

 ze strażnikami dróg lub 
innym towarzystwem, zostaną do tego 

ździe spotkają Roberta 
, młodego uczonego z 

Altdorfu, który jak się okazuje, również 
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zmierza do Heisenburga. Robert poprosi 
BG o pomoc w dotarciu do miasteczka. 
Jeśli będzie trzeba, wysupła jakieś szylingi 
za bezpieczną podróż z zapewne 
uzbrojonymi BG. Pamiętaj jednak że 
Robert nie jest niezwykle bogaty, a i nie 
spieszy mu się tak, by robić wszystko aby 
BG zechcieli go zabrać ze sobą. Jeśli wi ęc 
odmówią, nic nie szkodzi. Robert sam 
dotrze do Heisenburga w późniejszym 
czasie. 
 Jeśli jednak BG zgodzą się zabrać 
go ze sobą, mogą dowiedzieć się kilku 
faktów o nim i o miejscu do którego 
zmierzają. Robert jest przyjacielski i 
otwarty. Nie ma też nic do ukrycia, więc 
BG powinni go polubić. 
 Młody uczony podczas podróży 
opowie o swojej podróży z Altdorfu do 
Heisenburga. O tym jak w dzieciństwie 
został wysłany do stolicy Imperium na 
nauki, za pieniądze pozostawione przez 
ojca, który popełnił samobójstwo. Jeśli BG 
nie byli szczególnie nieprzyjemni dla 
Roberta, podzieli się on z nimi celem 
swojej podróży do Heisenburga. Zamierza 
on spotkać się tam ze swoją siostrą i od 
tego spotkania zacząć dociekanie prawdy. 
Robert nie wierzy, że jego ojciec popełnił 
samobójstwo. Zamierza odkryć kto jest 
winny jego śmierci. Być może BG, skoro i 
tak zmierzają do Heisenburga, pomogą 
Robertowi? W zamian nie otrzymają wiele, 
ale w Heisenburgu pomoc jego siostry 
cyrulicki czy duża wiedza samego Roberta 
może im się przydać. 
 

Umierający niziołek                       * 
 W trzech czwartych drogi BG będą 
świadkami dziwnej sceny. Na drogę 
wyskoczy jakiś niziołek. Widać że biegnie 
już resztkami sił. Zauważywszy wóz BG 
skieruje się prosto do niego. Nim jednak 
dotrze, na kilka kroków przed wozem, 

padnie nagle na ziemię chwytając się za 
brzuch. 
 Niziołek ten jest kultystą Wizji 
Spoczynku, który jednak postanowił 
opuścić kult. Jak jednak widać nie tak 
łatwo odejść od towarzystwa, w które 
zakradł się już chaos. Niziołek został 
postrzelony z kuszy przez ścigającego go 
innego niziołka – skrytobójcę Ralfa 
Unterbauma. Ralf widząc 
nadjeżdżających BG postanowił jednak nie 
wychodzić na drogę i po oddaniu strzału 
natychmiast zawrócił w stronę lasów 
wokół Heisenburga. 
 Uciekający niziołek jednak po 
części dopiął swego. Ukradł kultystom 
pewien ważny dla nich klucz. Teraz 
ostatkiem sił doczołga się do BG i wręczy 
im przedmiot, jako ostatnie słowa mówiąc: 
„wino, elektorka, latarnia”.  
 Klucz zawieszony jest na rzemyku, 
na którym oprócz niego wiszą także dwa 
szylingi. 
 
 
 
O co chodzi z kluczem? 
Klucz, który właśnie dostali BG, otwiera 
wejście na najwyższy poziom 
krasnoludzkiej wieży u podnóży Gór 
Szarych. Do tej wieży, na szczycie której  
mag kolegium światła odprawił kiedyś 
rytuał. Obecnie na usługach kultu są trzy 
słabsze demony, które jednak boją się 
światła. Wielki Wizjoner Thomas ukradł 
klucz Latarnikowi Nargondowi, chcąc w 
ten sposób zabezpieczyć się przed 
możliwością dostania się do paleniska i 
ponownego wykorzystania rytuału. 
Niestety, jeden z kultystów postanowił 
zaprzestać praktyk. Wykradł klucz i przed 
śmiercią właśnie wręczył go bohaterom 
graczy. 

 



 

10 

 
 
Z sesji testowej 
Jeżeli gracze podróżują ze strażnikami 
dróg lub innymi BNami, mogą oni wtrącić 
się w scenę z umierającym niziołkiem. 
Jeżeli chcesz by gracze nie mieli 
towarzystwa w tej scenie, przenieś ją na 
noc spędzoną w zajeździe. Niziołek 
uciekał w stronę zajazdu mając nadzieję na 
ratunek. Skrytobójca śmiertelnie go zranił 
w pobliżu zajazdu a następnie uciekł, bojąc 
się, że któryś z gości karczmy mógłby go 
później rozpoznać. Oczywiście tak się 
złożyło, że wszystko rozegrało się pod 
oknami naszych BG, którzy mogą mieć 
przez to kłopoty. No bo jak wytłumaczą 
karczmarzowi, że pod ich oknami nagle 
znalazło się ciało niziołka? 
 
 
Warto również zwrócić uwagę na ostatnie 
słowa niziołka. Pada w nich wyraz 
„latarnia”. Pamiętaj, że latarnia to tylko 
potoczna nazwa krasnoludzkiej wieży. 
Jeśli boisz się, że gracze mogą wydłużyć 
mocno sesję doszukując się innych 
powiązań niż z wieżą, zamiast „latarnia” 
powiedz po prostu „wieża”. 
 

 
 
 
 
Pierwsza noc w Heisenburgu        * 
 BG do Heisenburga powinni 
dotrzeć gdy będzie ciemno. Najlepiej, 
gdyby byłby to już późny wieczór, chociaż 
może to być też wczesny poranek, gdy 
zimą niebo jest jeszcze ciemne. Jeżeli 
podróżują w towarzystwie kilkukrotnie 
wspomnianych już strażników dróg, teraz 
strażnicy muszą zostawić BG, gdyż dalsza 

trasa ich przejazdu omija Heisenburg. Tak 
więc gracze muszą jeszcze kawałek przejść 
samemu, lub w ewentualnym towarzystwie 
uczonego Roberta. 
 Gdy podejdą blisko palisady, 
usłyszą czyjeś krzyki. To Martin Velierer  
został zaatakowany przez demony służące 
Thomasowi (opis demonów wraz ze 
statystykami w części V: Statystyki). 
Martin jest bezradny. Nie potrafi poradzić 
sobie z napastnikami. Jeżeli BG podeszli 
wystarczająco blisko, młody poszukiwacz 
skarbów zauważy ich i zawoła na pomoc. 
 Jeżeli gracze ruszą na pomoc, nie 
zabrawszy ze sobą światła, może czekać 
ich niemiła niespodzianka. Demonów nie 
można zranić w ciemności! Oczywiście 
nie mów tego graczom wprost, a poprzez 
opisy. Raz demon zdaje się na moment 
zniknąć w mroku gdy pada cios. Innym 
razem wydaje się, że sługa chaosu jest 
jedynie cieniem na ścianie, niewidocznym 
w panującej ciemności i nie dającym się 
zranić. 
 Jeżeli BG zapalą wystarczająco 
silne światło (np. z latarni, ogniska, użyją 
jakiegoś czaru zapewniającego światło), 
demony uciekną. Jeżeli BG jednak nie 
będą chcieli włączyć się w walkę, lub nie 
wpadną na pomysł oświetlenia demonów, 
z ratunkiem przybędzie łowca czarownic 
Ludwig Tondigler . Ludwig oczywiście 
ma swojego przybocznego. Demony 
widząc nadciągające światło uciekną, 
pozostawiając tymczasowo BG w spokoju. 
 Jeżeli BG przegnali demony, to 
Ludwig zaniepokojony hałasami 
przybędzie zaraz po walce. 
 Łowca czarownic oczywiście nie 
będzie zadowolony z zakłócaniem spokoju. 
Heisenburg nie jest wielkim miastem i 
wszyscy tutaj boją się kary, jaką Ludwig 
mógłby wymierzyć nieposłusznym. Martin 
został już przez łowcę przesłuchany, 
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dlatego teraz po ostrej reprymendzie 
słownej Ludwig puści go wolno. Co 
innego BG (i być może Robert, jeśli gracze 
zabrali go ze sobą). Są tu nowi, a swój 
pobyt zaczynają wyjątkowo podejrzanym 
zdarzeniem. Łowca zabierze ich do 
piwnicy swojego domu. 
 Powinieneś uświadomić graczom, 
że w zaledwie stuosobowej wiosce, gdzie 
łowca jest ponad wszelkim prawem, a 
przestraszeni mieszkańcy zrobią wszystko, 
byle nie zostać posądzonym o współpracę 
z chaosem, BG nie mają wielkich szans na 
sprzeciwienie się woli Ludwiga. 
 

Tortury                                           * 
W piwnicy Ludwiga na BG czeka 

mała, widocznie zaimprowizowana 
niedawno salka tortur. BG zostaną 
posadzeni na kamiennej ławie i przykuci 
do ściany. Pomocnik łowcy czarownic 
zacznie rozgrzewać jakiś metal… Sytuacja 
wygląda nieciekawie, ale Ludwig nie 
zamierza robić BG krzywdy (chyba że ci 
będą wyjątkowo niemili dla łowcy, albo 
będą stawiać zbyt zdecydowany opór). 
Łowca czarownic chce jedynie nastraszyć 
BG, by dowiedzieć się skąd i w jakim celu 
przybywają. Jeżeli gracze nie wzbudzą w 
łowcy podejrzeń, to nie skrzywdzi on ich 
nawet, jeżeli uzna że kłamią, zamiast tego 
postanawiając ich obserwować. 

BG mogą oczywiście mówić całą 
prawdę. W ten sposób zyskają trochę 
sympatii Ludwiga, choć wzdrygnie się on, 
gdy usłyszy że przybyli tu po skrzynię. 
Skomentuje tylko, że kolejni idioci 
przybyli szukać skarbu który nie istnieje. 

Jeśli z BG jest Robert, mają oni 
trochę ułatwione zadanie. Uczony przybył 
tu do siostry Grety. Może się na nią 
powołać, by potwierdziła, że Robert nie 
jest żadnym mutantem i powodem jego 
przybycia do Heisenburga nie jest 

wyznawanie chaosu, a spotkanie z rodziną. 
Mogą na tym skorzystać także BG. 
Przybyli w końcu z kimś, kto jest 
wiarygodny. A jeśli gracze zabrali Roberta 
ze sobą, ten odwdzięczy się teraz, biorąc 
ich w obronę. 

W zależności od tego jak 
zachowywali się w stosunku do Ludwiga, 
oraz czy jest z nimi Robert, posiedzą u 
łowcy od trzech - czterech godzin, do 
nawet kilkunastu, jeśli wzbudzili jakieś 
podejrzenia. Później zostaną po prostu 
wypuszczeni. Teraz schronienia mogą 
szukać w „Wesołym Kuble”, lub w domu 
Roberta, jeśli zabrali go ze sobą. 

 
 
 
 
 
Jak wygląda Heisenburg? 
Heisenburg jest średnio zamożnym 
miasteczkiem. Część budynków wykonano 
z powszechnie dostępnego drewna. Jednak 
ci, których na to stać, swoje domostwa 
postawili z błękitno-szarego krzemienia, 
wydobywanego w pobliskich kopalniach 
przez krasnoludy. 
W Heisenburgu wyraźnie mieszają się 
style ludzi i krasnoludów. Wiele tutejszych 
budowli powstało rękoma tych ostatnich, 
dlatego BG krasnolud może czuć się 
prawie jak w domu. 
W mieście brakuje pomników czy czysto 
ozdobnych ogródków a budynki sprawiają 
wrażenie surowych. Te cechy jednak 
zrzucić można na styl bycia 
Wissenlandczyków, którzy zbędne ozdoby 
uważają za wymysł Reiklandzkich 
żołnierzyków, niepotrzebny w dawnym 
Sollandzie.
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Część IV: Heisenburg 
 

Przebieg tej części w dużej mierze 
zależy od poczynań BG. Istotna może być 
kolejność odwiedzonych miejsc czy 
przeprowadzonych rozmów. Gracze mogą 
pewne tropy zbadać dokładniej, a inne 
uznać za nieważne. 
 Ta część opisuje miejsca oraz 
wydarzenia, które pozwolą BG domyślić 
się, że w miasteczku działa kult, który 
próbuje wprowadzić w życie swój plan 
zatrucia elektorki. Kolejne wskazówki i 
miejsca podrzucaj graczom wedle 
własnego uznania. Akcja gry w 
Heisenburgu powinna trwać od dwóch do 
czterech dni, w zależności od tego jak 
dokładnie BG będą badali tropy i czy będą 
chcieli zbadać je wszystkie. 
 Rozdziel opisane poniżej wątki na 
odpowiednio długi czas w grze. Tempo 
akcji zależy od Ciebie i Twoich graczy. 
 

Schowana skrzynia                        * 
 BG przybyli tutaj odnaleźć 
skrzynię, na której tak zależy ich 
zleceniodawcy. Według wskazówek, które 
przekazał im Konrad, skrzynia znajduje się 
niedaleko poza palisadą Heisenburga, 
ukryta w skrytce między skałami. 
 Doświadczeni poszukiwacze 
przygód oczywiście mogą się spodziewać, 
że nic nigdy nie idzie tak łatwo jak 
powinno. Kryjówka wygląda na 
przeszukaną. Nigdzie nie ma śladu po 
skrzyni, a kilka kroków przed skrytką ktoś 
umieścił tabliczkę z wybitą kometą o 
dwóch ogonach. 

Gdzie znajduje się skrzynia? 
Zdobycie odpowiedzi na to pytanie to 
oczywiście rola bohaterów.  
 

 
 
Kto ma skrzynię? 

Skrzynia jeszcze do niedawna spokojnie spoczywała w kryjówce Konrada. 
Odnaleziona została przypadkiem, przez miejscowego złodziejaszka. Pechowo dla niego, w 
tym samym czasie gdy próbował wynieść skrzynię, natknął się na jednego z pomocników 
Ludwiga. Pomocnik łowcy chciał odebrać złodziejowi nowe znalezisko. Po przepychance i 
pechowym pchnięciu, pomocnik łowcy skończył martwy. 
 Ludwig szybko jednak ustalił, kto jest winny śmierci jego sługi. Obecnie złodziejaszek 
czeka w miejscowym areszcie na posterunku straży na egzekucję. Łowca czarownic uznając 
skrzynię za nieważną przekazał ją strażnikom. Ci natomiast, uznając ją za najlepiej zdobioną, 
włożyli do niej najlepsze wina, które chcą podarować elektorce. 
 O co to całe zamieszanie ze skrzynią? Z trzech powodów. Po pierwsze, Konrad w 
zdobienia wplótł tajemne imiona demonów, które poznał jeszcze podszywając się pod 
kultystę (więcej w „Historii Konrada”). Ukrycie ich w zdobieniach wydawało mu się 
bezpiecznym rozwiązaniem. Kto by ich tutaj szukał, prawda? Po drugie, wina dla elektorki 
zostały zatrute, tak więc BG odzyskując skrzynię mogą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu 
– zadać cios kultystom oraz uratować elektorkę. Po trzecie w końcu, kultystom zależy na 
odzyskaniu skrzyni, gdyż imiona służących im demonów nie powinny wpaść w ręce łowcy 
czarownic. Gdy Thomas się dowie, że BG szukają skrzyni (a plotki rozchodzą się szybko), 
prawdopodobnie uzna ich za zagrożenie i może spróbuje się pozbyć. 
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Obiad                                               * 
BG są nowi w Heisenburgu. W 

małym miasteczku wizyta obytych gości ze 
świata zawsze jest wydarzeniem. O ile BG 
nie nadszarpnęli mocno swojej reputacji, 
zostaną zaproszeni na obiad do rodzeństwa 
Wissenschaft. 

Zaproszenie możesz wręczyć 
ustami Roberta, jeśli BG mu pomogli 
dostać się do Heisenburga lub poprzez jego 
siostrę Gretę, która na pewno zechce 
poznać nowych przybyszów. 

Obiad najlepiej rozegrać jako jedną 
z pierwszych scen, gdyż pozwala on na 
poznanie kilku faktów i plotek, mogących 
mieć wpływ na działania drużyny. 
Dodatkowo, jeżeli gracze wcześniej 
odmówili pomocy Robertowi, możesz 
wprowadzić go na obiedzie jako 
spóźnionego gościa („Byłbym szybciej, ale 
tacy jedni nie chcieli, żebym się z nimi 
zabrał”). 

Na obiedzie BG przede wszystkim 
mogą poznać innych zaproszonych gości. 
Będzie tu Thomas Fladen, którego BG 
poznają jako miłego karczmarza Wesołego 
Kufla, który oprócz na gotowaniu, zna się 
też na wszelkiego rodzaju ziołach. Zwróć 
nieznacznie uwagę na rzemyk na szyi 
Thomasa. Niziołek nosi jakiś amulet, 
jednak chowa go pod ubraniem, więc BG 
nie mogą ustalić w tej chwila jaki. W 
rzeczywistości Thomas na sobie rzemyk z 
dwoma nabitymi na niego szylingami – 
jest to znak rozpoznawczy Wizji 
Spoczynku. Wśród gości jest także 
Latarnik Nargond . Jeśli BG będą dla 
niego przyjacielscy, może im zdradzić, że 
ostatnio zgubił gdzieś pewien ważny klucz 
i gdyby bohaterowie przypadkiem go 
znaleźli, może mógłby się odwdzięczyć. 
Jeśli BG nie podpadli zbytnio łowcy 
Ludwigowi , możesz wprowadzić na obiad 
także i jego. Być może w ramach 

puszczania kontrolowanej plotki powie coś 
o aresztowanym złodzieju, czy podpyta 
jeszcze BG o kilka rzeczy. Oprócz nich w 
domu są oczywiście gospodarze (lub 
początkowo tylko jedno z nich, jeśli Robert 
jeszcze nie dotarł do wioski). 

Na obiedzie głównym tematem 
będą przygotowania do obchodów święta 
wina i przyjazd samej elektorki. BG mogą 
też usłyszeć o dwóch wisielcach, 
skazanych niedawno przez Ludwiga i  
pozostawionych na placu ku przestrodze. 
 

Wdzięczność                                   * 
BG mogą spotkać się z Martinem 

Veliererem. W końcu uratowali mu życie. 
Martin wynajmuje pokój w Wesołym 
Kuble i twierdzi, że przybył tu poszukiwać 
legendarnego skarbu maga światła. 

Martin może opowiedzieć BG o 
legendzie i o walce z nieumarłymi, która 
miała tutaj kiedyś miejsce. Łowca nagród 
to jeszcze żądny wrażeń młodzieniec, więc 
jeśli chcesz, wyolbrzymiaj wszystko o 
czym mówi. Kto powiedział, że Martin jest 
w pełni wiarygodny? 

Niechętnie, aczkolwiek czując dług 
wdzięczności, Martin powie BG jak szukał 
skarbu w kryjówce Konrada (którą BG być 
może już odwiedzili). Opowie, że ktoś 
musiał go uprzedzić, bo kryjówka jest 
przeszukana i że tym kimś musiał być 
łowca czarownic – tylko on mógł 
pozostawić tam tabliczkę ze znakiem 
Sigmara. 

Martin może jeszcze opowiedzieć o 
demonach, które go zaatakowały. 
Młodzieniec twierdzi, że demony pojawiły 
się gdy wracał w kryjówki gdzie miał 
czekać na niego skarb. Łowca nagród jest 
przekonany, że ktoś w tym mieście 
naprawdę chce tego skarbu. 

Jest całkiem bliski prawdy. „Skarb” 
odzyskać chce Thomas. Martin jednak nie 
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zdaje sobie sprawy, że skrzynia jest tak 
cenna z powodu demonicznych imion na 
niej wyrytych, a nie ze względu na 
rzekomy stos złota w środku. 
 

Wisielcy                                           *  
BG mogą zainteresować się 

wisielcami, o których pewnie usłyszeli, 
choć zawsze mogą po prostu przypadkiem 
wyjść na miejscowy plac, gdzie ku 
przestrodze wiszą dwa ciała. 

Od pierwszego lepszego 
przechodnia dowiedzą się, że zostali 
skazani przez Ludwiga za pomoc jakiemuś 
kultowi, który rzekomo działa w 
Heisenburgu. Jeśli BG będą dociekliwi, 
niech uzyskają informacje, jakoby dwaj 
powieszeni tutaj sporo czasu spędzali w 
Wesołym Kuble oraz świątyni Morra, 
ponieważ razem z Thomasem i kilkoma 
innymi ludźmi byli zapalonymi 
wyznawcami tego boga. 

Gracze przy okazji mogą się też 
dowiedzieć, że następnego dnia 
powieszona ma zostać jeszcze jedna osoba. 
Nikt jednak nie zna szczegółów, a żaden z 
mieszkańców nie jest na tyle głupi by 
zawracać głowę łowcy czarownic swoją 
ciekawością. 

Jeśli BG będą na tyle odważni żeby 
przeszukać martwe ciała, będą mogli 
znaleźć u nich proste wisiorki, zrobione z 
rzemyka i dwóch szylingów. 
 

Spalony dom                                   * 
 W Heisenburgu stoi jeden spalony 
dom. BG mogą zauważyć go przypadkiem 
lub usłyszeć czyjąś rozmowę o nim. 
Budynek dopiero co spłonął (na oko jakieś 
dwa dni przed przyjazdem BG) i o sprawie 
we wiosce jeszcze się mówi. 
 W domu mieszkał jakiś 
małomówny jegomość, który większość 

czasu i tak spędzał w Wesołym Kuflu albo 
w świątyni Morra. Jednej nocy budynek 
stanął w płomieniach. Mieszkańcy 
oczywiście ruszyli na pomoc, ale gdy 
pożar został ugaszony, w środku nie 
znaleziono Adama (bo takim imieniem 
przedstawiał się mieszkający tu Konrad 
Stumm). Nie znaleziono go żywego, ale do 
tej pory nie odszukano także ciała. Jedni 
twierdzą, że Adam wiedział o tym, że ktoś 
chce się go pozbyć i uciekł, inni uważają to 
za brednie, twierdząc że mężczyzna nie 
miał szans wyjść z tego nieszczęśliwego 
wypadku, a jego ciało spłonęło 
doszczętnie. 
 Gracze mogą przeszukać były dom 
Konrada. Pierwszym śladem, na który się 
natkną, jest przybity na framudze drzwi 
wisiorek z dwoma szylingami. Badając 
wnętrze, bo odpowiednich testach BG 
mogą ustalić, że ogień musiał zostać 
podłożony umyślnie. 
 Na niezbyt stabilnym teraz piętrze 
znajdowała się pracownia Konrada. Na 
biurku leży stempel, którym stawiał 
pieczęcie na swoich listach. Herb na 
stemplu jest taki sam, jak ten, który BG 
widzieli w domu Konrada w Meissen – 
trzy wbite w ziemię miecze. 
 

Świątynia Morra                            * 
 W miasteczku stoi niewielka i 
stosunkowo skromna świątynia Morra. 
Mimo to mieszkańcy, w szczególności 
Thomas Fladen, są z niej dumni – 
świątynia to w końcu więcej niż kapliczka, 
a część tutejszych jest mocno 
zaangażowana w służbę Morrowi, dlatego 
świątynia jest zadbana. 
 Na pozór nie ma tutaj nic 
niezwykłego. Zamieszkuje ją jeden kapłan 
(noszący na szyi rzemyk z dwoma 
szylingami, oczywiście), opiekujący się też 
pobliskim cmentarzem. 
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 Ani w głównej sali świątyni, ani w 
kwaterze kapłana nie można znaleźć nic 
podejrzanego. Co innego, jeśli BG udałoby 
się dostać do piwnicy. 
  Thomas wraz ze swoimi kultystami 
wykorzystują to miejsce do odprawiania 
rytuałów ku czci, jak im się wydaje, 
Morra. Ponieważ jednak wiedzą, że inni 
mogliby tego nie zrozumieć, ukrywają to w 
tajemnicy. 
 BG mogą znaleźć tutaj 
pozostawiony przez kogoś rzemyk z 
dwoma szylingami. Obok leżą ususzone 
zioła. Postacie znające się na tym mogą 
ustalić, że zebrane tu gatunki roślin służą 
do przygotowywania trucizny zwanej 
„Pocałunkiem Morra”. 
 
 
 
 
Pocałunek Morra 
To stara trucizna być. Ludziki nie pamiętać 
o niej już. Kły Morra, co u podnóżu gór 
rosnąć, ususzyć a potem dodać do 
truporośli i wydzieliny z grzbietu ropuchy. 
Silna to trucizna, ale nie śmiertelna. Chyba 
że dodać ją do wina ludzików. 
Odtrutkę w dobę zażyć trzeba, a 
przygotować ją ze sproszkowanego 
spaczenia i nocnego cienia w zawiesinie z 
oleju słonecznikowego należy. 

- Rikkit’tik, „uczony” z klanu Eshin. 
 
Od strony mechanicznej trucizna ta na cały 
dzień obniża o połowę cechy 
pierwszorzędne, szczęśliwie jednak nie 
powoduje śmierci. Jednak dodana do 
czerwonego wina wydziela dodatkowe 
substancje, które są zabójcze. Postać która 
zażyje truciznę zmieszaną z czerwonym 
winem, musi wykonać bardzo trudny test 
Odp. Nieudany oznacza śmierć w ciągu 
k10 minut. 

Jeśli BG uda się to odkryć i zwrócą na to 
uwagę kapłana, ten oczywiście wyprze się 
wszystkiego, twierdząc, że nie wie skąd 
wzięły się tutaj te rzeczy. 
 Następnego dnia piwnica będzie już 
wyczyszczona. 
 Inną rzeczą mogącą zaciekawić BG 
są płaskorzeźby, przedstawiające walkę z 
nieumarłymi. Płaskorzeźb jest kilka i 
przedstawiają historie odegnania truposzy. 
Brakuje jednak jednej planszy. Została ona 
zniszczona przez Thomasa odkąd 
Wizjonerom służą demony. Przedstawiała 
moment rozpalenia magicznego paleniska 
na krasnoludzkiej wieży. Informacje tą BG 
mogą wyciągnąć od kapłana albo innego 
kultysty, jeśli odpowiednio go przycisną. 
 
 
 
Z sesji testowej 
BG mogą nie zwrócić uwagi na kolejną 
świątynię Morra, jakich pewnie widzieli 
już dziesiątki. Jeśli jej nie zbadają, nie 
wahaj się przenosić wskazówek w inne 
miejsca. Przykładowo: Nie weszli lub nie 
udało im się dostać do piwnic świątyni? 
Kultyści wcale nie muszą spotykać się 
tutaj. Może urzędują w piwnicy w ukrytej 
chacie skrytobójcy, i to tam BG odnajdą 
wszystkie opisane tu poszlaki? Twoi 
gracze wykazują zainteresowanie 
spalonym domem? A może kultyści 
przenieśli się tam, uznając piwnice rudery 
za lepsze schronienie? 
 
 
 

Wesoły Kubeł                                 * 
 Jedyna karczma w Heisenburgu ma 
się całkiem dobrze. Przystępne ceny, 
wolne pokoje i lubiany karczmarz – 
niziołek Thomas Fladen – zapewniają jej 
lokalny sukces. 
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 To tutaj mogą się zatrzymać gracze, 
jeśli będą potrzebowali wypoczynku. Tutaj 
się najedzą i umyją. To miejsce jest też 
głównym źródłem plotek. Usłyszeć można 
bardziej prawdopodobne wieści – takie jak 
wiadomości o przyjeździe elektorki, 
rozmowy o spalonym domu czy 
działaniach łowcy czarownic Ludwiga 
(choć te ostatnie prowadzone po kątach i 
przyciszonym głosem), jak i te mniej 
prawdopodobne – jakoby niedawno 

przejeżdżał tędy człowiek ukrywający 
skavena w wozie (a jak wiemy, one nie 
istnieją), czy plotka o elfie, który rzekomo 
po wypiciu krasnoludzkiego piwa zamienił 
się w zwierzoczłeka („Mówiem ci Juruś, ja 
żem widzioł na własne oczy!”). 
 Karczma jednak może pełnić mniej 
przyjemną rolę. Jeśli gracze tu nocują, a za 
bardzo wchodzą w plany Thomasa, nie 
będzie miał on skrupułów by z porannym 
winem podać truciznę. 

 
 
 
 
 
Historia Konrada 

Młodość Konrada nie jest zbyt dobrze znana. Już jako małe dziecko potrafił znikać na 
całe dnie. Ukrywał się tak dobrze, że odnalezienie go często wymagało, oprócz umiejętności, 
dużej dawki szczęścia. Konrad jako młodzieniec imał się różnych doraźnych zajęć, choć z 
obecnej perspektywy nie można mieć pewności co robił naprawdę. 

W pewnym momencie wzmianki o nim się urywają. Przez dwa lata nikt ani go nie 
widział, ani nic o nim nie słyszał. Następnie Konrad pojawił się w okolicach Auggen. Tam za 
jego sprawą w ręce inkwizycji wpadło kilku dobrze ukrywanych mutantów. 

Wkrótce znalazł sobie żonę. Spędził z nią w spokoju kilka miesięcy. Gdy dowiedział 
się, że jego kobieta jest w ciąży, a on będzie miał bliźniaki, postanowił upozorować swoje 
samobójstwo. 

Konrad bał się, że jego wrogowie będą chcieli wykorzystać jego dzieci do walki z 
nim. Tak więc po upozorowanej śmierci opuścił Auggen. Pozostawił pieniądze na kształcenie 
syna po czym słuch po nim ponownie zaginął. 

Kolejne wzmianki to już czasy obecne. Konrad (pod zmienionym nazwiskiem – 
Stumm. Wcześniej nazywał się Wissenschaft) pojawił się w Heisenburgu. Tutaj, jako 
zakapturzony brat, powoli wnikał w szeregi Wizji Spoczynku. Niestety, został wykryty. 
Thomas podpalił jego dom, a on sam odnosząc poparzenia, cudem uciekł do Meissen. 
Wcześniej udało mu się jednak ukryć na pewnej bogato zdobionej skrzyni tajemne imiona 
trzech służących kultowi demonów. Niestety, z powodu wykrycia i ucieczki nie mógł skrzyni 
zabrać ze sobą, a zadanie to zlecił BG już w Meissen. Problem w tym, że Konrad nie zdawał 
sobie sprawy, że ze skrzynią wiąże się legenda i że będzie na nią więcej chętnych… 

Inną ciekawą kwestią jest to, że Konrad przez kilka tygodni mieszkał w Heisenburgu 
obok swojej córki, która przeprowadziła się tu z Auggen po śmierci matki. Oczywiście żadne 
z nich nie mogło się wzajemnie poznać, gdyż nigdy się nie widzieli. Faktem jednak jest, że 
rodzina była bliska połączenia. Być może dzięki pomocy BG Wissenschaftowie dowiedzą się, 
że ich ojciec żyje i bynajmniej nie jest zamożnym mieszczaninem. 
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Zamach                                           * 
 Jest to jedna z dwóch scen 
obowiązkowych w tej przygodzie (kolejną 
jest pogrzeb). Wszystko ma miejsce 
podczas egzekucji złodzieja, który podczas 
próby kradzieży zabił przybocznego 
Ludwiga (patrz „Kto ma skrzynię?”).  
Egzekucji BG na pewno nie przegapią. 
Powieszenie miejscowego złodziejaszka to 
nie lada rozrywka dla mieszkańców i 
któryś z nich na pewno zaprosi BG na to 
wydarzenie. 
 Katem jest jeden ze strażników. 
Nim wykona wyrok nastąpi odczytanie 
zarzutów. Głównym powodem wieszania 
jest oczywiście zabójstwo, choć kat nie 
omieszka wspomnieć i o próbie 
przywłaszczenia sobie skrzyni. Dla BG to 
istotna wskazówka co do miejsca pobytu 
poszukiwanej przez nich skrzyni (choć fakt 
ten odnotuje też Martin, w końcu w 
skrzyni znajdować ma się legendarny 
skarb). Nim jednak dojdzie do wykonania 
wyroku, na placu wybuchnie panika. 
 Łowca czarownic padnie na ziemię 
łapiąc się pod bokiem. Niech gracze 
wykonają odpowiednie testy. Jeśli im się 
powiedzie, zauważą kilkanaście metrów 
dalej niziołka z kuszą. Jest to Ralf 
Unterbaum. Niziołek skrytobójca nasłany 
został przez Thomasa (karczmarz jest 
obecny w tłumie i udaje przerażonego) aby 
pozbyć się łowcy, będącego przeszkodą w 
wykonaniu planu wizjonerów. 
 Rozwiązanie tej sytuacji zależy 
wyłącznie od BG. Być może zechcą ścigać 
Ralfa (co może doprowadzić do sceny 
„Kryjówka”). Istnieje szansa że go złapią – 
tatuaże, rzemyk z dwoma szylingami oraz 
wydobyte zeznania to kolejne poszlaki dla 
graczy. 
 Być może pozostaną na miejscu by 
pomóc łowcy czarownic, pozwalając 
atakującemu na ucieczkę. 

 Lub pozostaną, by dowiedzieć się 
więcej o złodzieju, który miał być przed 
chwilą powieszony – w końcu wie on coś o 
skrzyni, której gracze szukają. 
 To czy łowca przeżyje, zależy od 
Ciebie jako MG. Obecność Ludwiga w 
późniejszych scenach może ułatwić BG 
zadanie (szczególnie, jeśli zechcesz nieść 
pomoc graczom w postaci mechanicznej – 
łowca czarownic jest postacią silną). 
Pamiętaj jednak, że kolejną sceną 
obowiązkową jest pogrzeb – jeśli ocaliłeś 
więc łowcę, przeprowadź do końca 
egzekucje złodzieja. 

 
Pogrzeb                                           * 
 Druga scena obowiązkowa, będąca 
następstwem sceny „Zamach” (choć 
oczywiście nie muszą one następować 
jedna po drugiej). W zależności od 
przebiegu zamachu, chowany jest albo 
łowca czarownic Ludwig, albo do ziemi 
składani są trzej wisielcy. Ceremonia 
odbywa się szybko, jeszcze tego wieczora, 
ponieważ osoba tak ważna jak łowca 
czarownic nie może czekać, lub ciała, 
które wisiały ku przestrodze odczekały już 
swoje i najwyższa pora je pochować. 
Pamiętaj że we wiosce kult Morra ma duże 
znaczenie za sprawą miejscowych i 
kultystów. Odmowa uczestnictwa w 
pogrzebie może skutkować niezwykłą 
podejrzliwością mieszkańców wobec BG. 
 Sprawę do załatwienia po 
pogrzebie ma też rodzeństwo 
Wissenschaft. Ustami Grety lub Roberta, w 
zależności od tego, z kim BG mają lepszy 
kontakt, poproś graczy o towarzyszenie 
rodzeństwu do grobu ich matki gdy 
ceremonia pogrzebu się skończy. 
 Sam pogrzeb to, w zależności od 
tego kto zginął, ceremonia w atmosferze 
smutku i strachu, lub kolejna okazja dla 
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miejscowych do towarzyskiego spotkania. 
Na odprawienie ceremonii poświęć tyle 
czasu, ile uważasz za słuszne. Podczas 
obrządku nie wydarzy się nic 
niepokojącego. 
 Gdy ludzie zaczną się rozchodzić, 
przyjdzie pora by odwiedzić grób pani 
Wissenschaft, matki znanego BG 
rodzeństwa. Po drodze na miejsce 
spoczynku możesz rozegrać małą kłótnię 
między bratem a siostrą i przypomnieć 
nieco BG, że Robert wciąż szuka zabójcy, 
podczas gdy Greta próbuje o całej sprawie 
sprzed lat zapomnieć. 
 Nagrobek jest stosunkowo dobrej 
jakości w porównaniu z innymi. Na płycie 
widnieje herb rodziny Wissenschaftów – 
sześć mieczy wbitych w ziemię. Jeśli BG 
zwrócą na to uwagę rodzeństwa, te 
stwierdzi, że powinny być trzy. Według 
Grety gdy któregoś dnia przyszła na grób,  
herb był zmieniony – ktoś wyrył w 
kamieniu kolejne trzy miecze. Ponieważ 
jednak nie stać ją na nową płytę, nic nie 
zmieniała. Wskazuje to oczywiście na 
ojcostwo Konrada Stumma (herb z trzema 
mieczami BG widzieli przecież u Konrada 
w posiadłości w Meissen), pytanie brzmi, 
czy po kłótni rodzeństwa, której BG byli 
świadkami, zechcą wywracać świat 
Wissenschaftów do góry nogami? 
 Nawet jeśli gracze się na to 
zdecydują, nie wyjawią prawdy teraz. 
Spokój zostanie przerwany przez atak 
demonów. Ich celem są BG. Pamiętaj, że 
jest już ciemno. Jeśli BG nie mają 
wystarczająco dużo światła, mogą mieć 
problemy. W przypadku, gdyby naprawdę 
sobie nie radzili, możesz przysłać im na 
pomoc Nargonda. 
 Po tych wydarzeniach przerażona 
Greta może opowiedzieć BG ciekawą 
historyjkę: 

„Matka! Ona przed śmiercią 
mówiła coś, że ojciec nie był 
mieszczaninem. Że musiał ruszyć w drogę. 
Szukać jakichś demonów. Myślałam że 
bredzi na łożu śmierci! A kapłanom nic nie 
mówiła… bo jeszcze, wiecie, nie chciałam 
kłopotów z inkwizycją. A matka… 
wspominała coś o naszym tacie i jakimś 
bractwie… myślałam że to bzdury!” 
 Być może po tym gracze zaczną się 
mocniej zastanawiać (jeśli jeszcze tego nie 
robili), kim właściwie jest osoba, która 
zleciła im zadanie. 
 
 
 
Z sesji testowej 
Tropów wskazujących na powiązania 
rodzinne między Konradem a Gretą i 
Robertem jest na pewno więcej, niż te 
opisane w przygodzie. Jeżeli Twoich 
graczy interesują takie wątki, być może 
warto dodać rodzeństwu i Konradowi 
jakieś zachowania lub powiedzonka 
charakterystyczne dla tej rodziny? 
Pamiętaj też o pomysłowości graczy. 
Podczas testów scenariusza jeden z graczy 
postanowił sprawdzić grób rzekomo nie 
żyjącego Konrada. Oczywiście brak ciała 
tylko potwierdził jego podejrzenia. 
 
 
 

 
Kryjówka                                        * 
 W lesie otaczającym Heisenburg na 
terenach należących do Imperium swoją 
kryjówkę ma skrytobójca Ralf 
Unterbaum. BG mogą tutaj dotrzeć na 
wiele sposobów (jeśli w ogóle). 
Najprawdopodobniejsze jest, że trafią tutaj 
już po scenie „Zamach”, jeśli jednak 
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przybyli wcześniej, nie będą mieli 
przyjemności spotkania ze skrytobójcą. 
 W chacie, oprócz rzeczy takich jak 
wisiorki, figurki i inne przedmioty 
symbolizujące Morra, można znaleźć 
jakieś proste mapy Heisenburga i okolicy. 
Jeżeli jest już po zamachu, a BG wcześniej 
nie pojmali Ralfa, mogą znaleźć pod ścianą 
narzędzie zbrodni – kuszę z której oddano 
strzał do Ludwiga. 
 Na stole porozrzucano kilka kartek 
z jakimiś przepisami. Jeśli BG mają jakąś 
wiedzę w tym zakresie, szybko domyślą 
się, że ktoś chciał stworzyć tu truciznę. 
Obok notatek stoi Heisenburgskie wino. 
 Wizyta w tym miejscu powinna 
uświadomić BG, że kult ma poważne plany 
i co najgorsze – jest w stanie je spełnić. 
 Jeżeli doszło już do zamachu, a BG 
nie pojmali Ralfa, możesz zdecydować, że 
gracze zastaną go w domu. Ma to sens 
jednak tylko wtedy, gdy BG odniosą z tego 
korzyści. Zabicie skrytobójcy w nierównej 
walce kilku na jednego nic do historii nie 
wniesie. Co innego jeśli BG będą chcieli 
go przesłuchać lub wydać straży albo 
Ludwigowi, jeżeli przeżył. Znasz swoich 
graczy, decyzja więc należy do Ciebie. 

 
„Latarnia”                                      * 
 Latarnia, czyli wieża krasnoludzka 
stoi u podnóża Gór Szarych. Kiedyś 
służyła do alarmowania pobratymców o 
niebezpieczeństwie poprzez rozpalenie 
paleniska na szczycie. Obecnie nikt już z 
niej nie korzysta. Stała się ona domem 
Latarnika, czyli krasnoluda Nargonda. 
 Ze szczytu wieży rozciąga się 
wspaniały widok na Heisenburg i pobliskie 
okolice, dlatego właśnie księża elektorka 
postanowiła odwiedzić to miejsce, gdy 
przyjedzie. 

 BG nie powinno być łatwo dostać 
się do środka. Krasnolud broni swojej 
prywatności, a w dodatku zgodnie z 
obietnicą, którą dał kiedyś magowi, chroni 
szczyt wieży przed obcymi. Najprostszą 
drogą do ochrony góry wieży jest 
odsyłanie wszystkich już na dole, co też 
będzie czekać BG. 
 Nargond jednak ostatnio „zgubił” 
klucz prowadzący na szczyt. BG mogą 
zdobyć jego zaufanie oddając mu go 
(otrzymali go w scenie „Umierający 
Niziołek”). 
 Oczywiście istnieją także mniej 
legalne sposoby dostania się do wieży. 
Latarnik nie upilnuje sam całej wieży i 
jeśli BG się uprą, to dadzą radę się wkraść 
do środka. Gdyby w takiej sytuacji gracze 
udali się do paleniska, pamiętaj że 
wszelkie próby rozpalenia go kończą się 
niepowodzeniem. Ognisko zostało zaklęte 
w taki sposób, że tylko jedna pochodnia 
jest w stanie je zapalić, a która to – to wie 
tylko stary krasnolud. 
 W wieży znajduje się wiele 
pamiątek po walkach i służbie Nargonda w 
armii. Krasnolud z chęcią opowiada o 
swoich dawnych przygodach. BG mogą też 
zobaczyć kilka symboli kolegiów magii 
czy książek o magii traktujących. Jest to co 
najmniej dziwne w przypadku krasnoluda 
wojownika. Sam Nargond zapytany o to 
zacznie robić się nerwowy i wykręcać. 
 Zainteresowanie teorią magii 
wzięło się u niego oczywiście po historii z 
magiem światła. Nargond stara się jednak 
trzymać to w sekrecie. 
 Ze szczytu wieży, gdzie znajduje 
się palenisko, BG mają dobry widok na 
wioskę i okolice. Mogą stąd zauważyć 
wszystkie charakterystyczne miejsca (np. 
świątynię Morra, leśną kryjówkę Ralfa czy 
duży cmentarz). 
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Finał                                                * 
 Wszystko kończy się lokalną 
Ostatnią Beczką, czyli Heisenburgskim 
świętem wina. Księżna elektorka 
przyjeżdża wieczorem. Miasto, ustrojone 
w lampiony, świętuje. Wszyscy rozkoszują 
się winem. Księżna jednak wjeżdża jedną 
bramą a wyjeżdża drugą, udając się prosto 
do wieży Nargonda. Za nią udaje się straż 
Heisenburga. Oprócz ochrony chcą 
wręczyć jej skrzynię z winem. Zdobioną 
skrzynię z zatrutym winem… 
 BG są świadkami tego wszystkiego. 
Jeśli chcesz, niech wino przeznaczone dla 
mieszkańców też będzie zatrute. Gracze 
widzą jak ludzie się krztuszą i padają na 
ziemię, zataczając kręgi. 
 Elektorka wyjechawszy z 
miasteczka szybko ruszy do wieży, gdzie 
zaprowadzona zostanie na szczyt, by 
obejrzeć swoje włości. A tam, oprócz 
zatrutego wina, czekają na nią demony. 
 Czy BG zdążą na czas i 
powstrzymają elektorkę przed wypiciem 
trucizny? Czy już wiedzą, że jedyny 
sposób żeby raz na zawsze pozbyć się 
demonów to pokonać je w świetle 
„latarni”? Czy odkryli tożsamość Konrada 
Stumma i wiedzą, że kontynuują sprawę, w 
której on zawiódł? Czy wszyscy kultyści 
zostali ukarani? 
 Czy pozbyli się skrytobójcy? Jeśli 
nie, czy Ralf nie będzie się chciał w 
przyszłości zemścić? Czy łowca czarownic 
Ludwig żyje? Jeśli nie – inkwizycja może 
chcieć odszukać ludzi, którzy mieli z nim 
do czynienia jako ostatni. A jeśli przeżył – 
czy gracze zyskali nowego 
sprzymierzeńca, czy może wroga? Czy 
wielkie źródło magii, jakim jest wieża, 
może pozostać w rękach jednego, starego 
krasnoluda? 
 Niech BG napiszą zakończenie tej 
historii. Miłej zabawy! 

 
 
 
Z sesji testowej 
Gracze sprawę demonów mogą rozwiązać 
na jeszcze jeden sposób, wymaga on 
jednak odpowiednich umiejętności, które 
musi posiadać w miarę rozwinięta postać. 
Ponieważ imiona demonów są zapisane na 
skrzyni, BG którzy wystarczająco 
wcześnie się o tym dowiedzą i są 
postaciami władającymi wiatrami magii, 
mogą po prostu odprawić rytuały, 
odsyłające demony tam, skąd przybyły. 
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Część V: Statystyki 

 

Łowca czarownic – Ludwig Tondigler 
Człowiek, Łowca czarownic (poprzednio szampierz) 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
63 52 48 41 42 31 47 46 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
2 17 4 4 4 0 2 0 

 
Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium) +20, znajomość języka (Staroświatowy), 
znajomość języka (Khazalid), hazard, opieka nad zwierzętami, jeździectwo +10, unik, 
zastraszanie, mocna głowa, język tajemny (bitewny), spostrzegawczość, przeszukiwanie 

Zdolności: oburęczność, naśladowca, broń specjalna (palna), broń specjalna (dwuręczna), 
broń specjalna (korbacze), broń specjalna (szermiercza), błyskawiczne przeładowanie, 
ogłuszanie, szybkie wyciągnięcie, silny cios, morderczy atak, strzał precyzyjny, błyskawiczny 
blok, nauka (magia), nauka (teologia), przekonywanie 

Wyposażenie: rusznica, lekki pancerz (skórznia), średni pancerz (zbroja kolcza), młot 
jednoręczny najlepszej jakości, korbacz 

 

 

Uczony z Altdorfu – Robert Wissenschaft 
Człowiek, Uczony (poprzednio skryba) 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
30 38 37 27 42 62 43 45 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 12 3 2 4 0 0 0 

 
Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium) +10, znajomość języka (Staroświatowy) +10, 
znajomość języka (Bretoński), znajomość języka (Khazalid), czytanie i pisanie +10, nauka 
(matematyka), nauka (historia), wiedza (teologia), rzemiosło (kaligrafia), język tajemny 
(gildii), język tajemny (klasyczny),  spostrzegawczość, wycena 

Zdolności: bardzo silny, strzelec wyborowy, poliglota 

Wyposażenie: przybory do pisania, ilustrowana księga 
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Miejscowa cyrulicka – Greta Wissenschaft 
Człowiek, Cyrulik 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
39 33 34 36 38 40 44 40 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 13 3 3 4 0 0 0 

 
Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium), znajomość języka (Staroświatowy), czytanie 
i pisanie, leczenie, pływanie, przekonywanie, rzemiosło (aptekarstwo), spostrzegawczość, 
targowanie 

Zdolności: opanowanie, charyzmatyczny, chirurgia, odporność na choroby 

Wyposażenie: narzędzia Cyrulika, jest właścicielką domu w Heisenburgu 

 

 
 
Stary „Latarnik” – Nargond Berge 
Krasnolud, Żołnierz 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
50 35 36 47 29 32 38 13 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
2 14 3 4 3 0 0 0 

 
Umiejętności: rzemiosło (kowalstwo), wiedza (krasnoludy), znajomość języka (Khazalid), 
znajomość języka (Staroświatowy), plotkowanie, opieka nad zwierzętami, jeździectwo, unik, 
wiedza (Imperium), zastraszanie, czytanie i pisanie 

Zdolności: krasnoludzki fach, krzepki, odporność na magię, odwaga, widzenie w ciemności, 
zapiekła nienawiść, broń specjalna (dwuręczna), morderczy atak, ogłuszanie, rozbrajanie, 
silny cios 

Wyposażenie: dwuręczny topór, lekki pancerz (skórznia), pamiątkowy mundur, stara 
krasnoludzka wieża zwana Latarnią. 
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Karczmarz „Wesołego Kubła” – Thomas Fladen 
Niziołek, Kultysta Wizji Spoczynku 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
42 45 32 41 78 60 40 48 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
2 18 3 4 4 0 0 0 

 
Umiejętności: nauka (genealogia), plotkowanie +20, gotowanie, wiedza (niziołki), znajomość 
języka (niziołków), znajomość języka (staroświatowy), charakteryzacja, czytanie i pisanie, 
otwieranie zamków, przeszukiwanie +10, pływanie, przekonywanie +10, skradanie się, 
spostrzegawczość, ukrywanie się +10, unik, wspinaczka, wycena, zwinne palce, śledzenie, 
wiedza (ludzie), wiedza (krasnoludy) 

Zdolności: Broń specjalna (proce), broń specjalna (rzucana), odporność na chaos, widzenie w 
ciemności, odporność psychiczna, brawura, łotrzyk, wykrywanie pułapek, geniusz 
arytmetyczny, morderczy atak, chodu! 

Wyposażenie: dwa sztylety, lekki pancerz (skórzana kurta), karczma w Heisenburgu 

 

 

Skrytobójca – Ralf Unterbaum 
Niziołek, Rzezimieszek 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
35 47 30 20 49 33 35 38 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 11 3 2 4 0 0 0 

 
Umiejętności: nauka (heraldyka), plotkowanie +10, rzemiosło (uprawa ziemi), wiedza 
(niziołki), znajomość języka (Niziołków), znajomość języka (Staroświatowy), jeździectwo, 
unik, zastraszanie 

Zdolności: broń specjalna (proce), bron specjalna (kusze), odporność na chaos, widzenie w 
ciemności, naśladowca, bijatyka, groźny, morderczy atak, ogłuszanie, szybkie wyciągnięcie, 
silny cios 

Wyposażenie: lekki pancerz (skórznia), kusza i 15 bełtów, krótki miecz, tarcza, stara chata 
ukryta w lesie w pobliżu Heisenburga 
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Przykładowy strażnik z Heisenburga 
Człowiek, Strażnik więzienny 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
37 33 38 40 36 30 37 31 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 14 3 4 4 0 0 0 

 
Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium), znajomość języka (Staroświatowy), zwinne 
palce, mocna głowa, przeszukiwanie, dowodzenie, spostrzegawczość, unik, zastraszanie 

Zdolności: oburęczność, odporność na choroby, broń specjalna (unieruchamiająca), 
odporność na trucizny, zapasy 

Wyposażenie: miecz jednoręczny, arkan, trochę podłej jakości wina 

 

 

 

Pierwszy demon – Rhio skryty w cieniu 
Demoniczny sługa 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
42 34 20 25 48 40 40 30 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 6 2 2 4 0 0 0 

 
Umiejętności: język tajemny (demoniczny), znajomość języka (mroczna mowa), unik, 
spostrzegawczość, ukrywanie się +10 

Zdolności: demoniczna aura, widzenie w ciemności, niepokojący, żelazna wola, broń 
naturalna (pazury, ogon), wyostrzone zmysły, straszny 

Mutacje: grzebień kostny, bez rysów twarzy, wychudły wygląd 

Zasady specjalne: 
* Demoniczny byt 
* Z mroku zrodzony – demon nie może być zraniony w ciemności. Aby stał się wrażliwy na 
ataki, ze wszystkich stron musi otaczać go światło. Z mroku zrodzeni w naturalny sposób 
unikają światła i uciekają, gdy większe jego źródło pojawi się w pobliżu 
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Drugi demon – Berg szybszy od cienia 
Demoniczna bestia o wyglądzie wilka 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
40 0 36 37 34 29 31 13 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
2 12 3 3 6 0 0 0 

 
Umiejętności: język tajemny (demoniczny), znajomość języka (mroczna mowa), unik, 
spostrzegawczość, ukrywanie się +10, tropienie, pływanie 

Zdolności: demoniczna aura, widzenie w ciemności, broń naturalna (jak u wilka), 
niepokojący, straszny, wyostrzone zmysły 

Mutacje: dodatkowa głowa 

Zasady specjalne: 
* Demoniczny byt 
* Z mroku zrodzony – demon nie może być zraniony w ciemności. Aby stał się wrażliwy na 
ataki, ze wszystkich stron musi otaczać go światło. Z mroku zrodzeni w naturalny sposób 
unikają światła i uciekają, gdy większe jego źródło pojawi się w pobliżu 

 

 

Trzeci demon – CcQ’Ben’n rozcinający cień 
Pomniejszy demon 
 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
56 44 39 47 44 39 41 17 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
2 15 3 4 4 0 0 0 

 
Umiejętności: język tajemny (demoniczny), znajomość języka (mroczna mowa), unik +10, 
spostrzegawczość, ukrywanie się +20 

Zdolności: demoniczna aura, widzenie w ciemności, straszny, żelazna wola, przerażający, 
morderczy atak, oburęczność, szybki refleks 

Mutacje: k łujący jęzor (Księga spaczenia � str. 43), troje oczu 

Zasady specjalne: 
* Demoniczny byt 
* Z mroku zrodzony – demon nie może być zraniony w ciemności. Aby stał się wrażliwy na 
ataki, ze wszystkich stron musi otaczać go światło. Z mroku zrodzeni w naturalny sposób 
unikają światła i uciekają, gdy większe jego źródło pojawi się w pobliżu 
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Część VI: Dodatki  

Tutaj zamieszczone zostały gotowe do wykorzystania postacie dla graczy, którzy nie mają 
swojego bohatera, a nie chcą tworzyć go od podstaw. Postacie wykorzystane zostały do 
testów scenariusza i każda z nich posiada na koncie rozdzielone już 500pd oraz darmowe 
rozwinięcie. Oprócz postaci dołączamy także prostą mapkę okolic Heisenburga, aby MG 
mógł lepiej zorientować się w przestrzeni. 

 

v przy statystyce oznacza rozwinięcie. 

 

Bardin Groh 
Krasnolud, Mężczyzna, Hiena cmentarna 

Jesteś tylko prostym krasnoludem. Żyjesz w Meissen, między ludźmi, skazany na 
egzystencje na marginesie. Nikt nie zwraca na Ciebie uwagi. Zauważą że istniałeś dopiero 
gdy umrzesz i będzie trzeba pochować Twoje ciało. Czemu masz być inny? Ty też zauważasz 
ludzi dopiero gdy wylądują na cmentarzu. Co więcej, zauważasz też wszystkie pochowane z 
nimi kosztowności. Złote spinki? Szylingi na drogę w zaświaty? Całkiem dobre buty? Ludzie 
nie wiedzą jakimi są marnotrawcami. 

Gdybyś tylko się kiedyś umył, robiłbyś dobre wrażenie. Tymczasem wrażenie robi nie 
Twoja charyzma, bo ta dorównuje trupom, które okradasz, a siła, którą zdobyłeś przez lata 
sprawnego machania łopatą. 

Ostatnio słyszałeś jakieś plotki o legendarnym skarbie, pozostawionym w 
Heisenburgu. Może to tylko plotka, ale warto ją zbadać. Skarb ustawiłby Cię do końca życia. 

Aha, i pamiętaj! W cmentarzu w pobliżu Heisenburga kiedyś powstali nieumarli. 
Może ten jeden raz bezpieczniej będzie sobie dać spokój z grzebaniem w ziemi? 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
vv  34 24 36 30 vv  39 32 24 v    29 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 v    11 3 3 3 0 0 2 

 
Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium), wiedza (krasnoludy), rzemiosło (kowalstwo) 
znajomość języka (Staroświatowy), znajomość języka (Khazalid), czytanie i pisanie, 
otwieranie zamków, przeszukiwanie, spostrzegawczość, ukrywanie się, sekretne znaki 
(złodziei), wspinaczka, wycena 

Zdolności: szczęście, wykrywanie pułapek, czuły słuch, widzenie w ciemności 

Wyposażenie: skórzana kurta, łom, latarnia, olej do latarni, 10 metrów liny, 2 worki, 2zk 
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Klara Kranst 
Człowiek, Kobieta, Uczennica czarodzieja 

Wissenland to Twoje rodzinne strony. To tutaj pierwszy raz rzuciłaś czar. Pamiętasz to 
doskonale. Tak jak dzisiaj, była wtedy zima. Pomagałaś rodzicom – młynarzom, gdy trzeba 
było wyjść nocą z domu. Nie wiesz dokładnie jak to się stało. Być może to przez strach, byłaś 
przecież jeszcze mała, ale siłą woli nagięłaś rzeczywistość. To było niesamowite, gdy z nici 
wiatrów magii utkałaś kule światła. 

Wydarzenie to oczywiście oznaczało koniec dotychczasowego życia. Twoi rodzice 
czy tego chcieli czy nie, musieli oddać Cię w ręce kolegiów magii. Szybko trafiłaś do 
kolegium światła, gdzie odbyłaś stosowne szkolenie. 

Niestety, wszystko kosztuje. Licencja maga chroni Cię przed zbyt podejrzliwymi 
łowcami czarownic, ale jeśli szybko jej nie spłacisz, będziesz mogła się z nią pożegnać. 
Właśnie dlatego przybyłaś do Meissen. To stąd zaczniesz poszukiwania legendarnego skarbu. 
Pozostawił go tu mag z Twojego kolegium. Znasz te tereny lepiej niż inni przyjezdni łowcy 
nagród. Kto jak nie Ty ma zdobyć skarb, spłacić dług wobec kolegium i cieszyć się życiem 
maga, obdarzonego przez naturę szczęśliwca? 

Z wyglądu natomiast prezentujesz się przeciętnie, choć niewątpliwie wyróżnia Cię 
strój. Jesteś dumna z tego że jesteś magiem i nie boisz się z tym obnosić. Szata maga z 
odpowiednimi wzorami towarzyszy Ci zawsze, gdy tylko nie przeszkadza w wykonywaniu 
zadania. Do tego magiczny amulet czy księga, mająca podkreślać Twoje wykształcenie i 
znajomość sztuk magicznych. Obyś w tym wszystkim nie zapomniała mieć przy sobie swojej 
licencji. Niespłaconej licencji… 

  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
31 30 37 31 30 vv  50 vv  46 v    34 
A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 11 3 3 4 v     1 0 2 

 
Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium), znajomość języka (Staroświatowy), czytanie 
i pisanie, język tajemny (magiczny), język tajemny (klasyczny), nauka (magia), wykrywanie 
magii, splatanie magii, przeszukiwanie, spostrzegawczość 

Zdolności: błyskotliwość, magia prosta (tajemna), zmysł magii, bystry wzrok, oburęczność 

Wyposażenie: plecak, księga wiedzy tajemnej, kij 
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Otto Burlitz 
Człowiek, Mężczyzna, Latarnik („Wieże Altdorfu” � str. 13) 

 Zawsze chciałeś być magiem. Ale nie byle jakim. Tylko magiem światła. Rozświetlać 
ludziom mroki Wissenlandzkich lasów. Razić wrogów Imperium promieniami z nieba i być 
światełkiem w tunelu dla wielu zagubionych. 

 Z pewnością spełniłbyś swoje marzenia, gdyby nie to że nie dostrzegasz wiatrów 
magii. Pozostaje Ci jedynie podziwiać magów, a drogę rozświetlać nie magiczną mocą, a 
swoją latarnią otrzymaną kiedyś od ojca. 

 Z biegiem lat uleciał z Ciebie idealizm i młodzieńcze marzenia. Niesienie światła stało 
się codziennością. Wbrew Twoim oczekiwaniom dobrze płatną codziennością. Szczególnie 
jeśli zabierałeś się w trasę ze znajomymi strażnikami dróg. W końcu nikt nie chce 
przemierzać Imperialnych szlaków w ciemnościach, gdy dookoła czają się zwierzoludzie albo 
jeszcze gorsze plugastwa. 

 Ostatnio jednak Twoich uszu dosięgła legenda o skarbie. Skarbie nie byle jakim, bo 
magów światła. Przez chwilę możesz ponownie poczuć się jak dziecko zafascynowane 
wiatrami magii, których nigdy nie widziało. Może jeśli zdobędziesz ten skarb i oddasz go 
prawowitym właścicielom, może wtedy będziesz mógł zamieszkać między nimi? Może Cię 
czegoś nauczą. Oczywiście nie będziesz czarował, ale kto powiedział że Twoje dzieci też 
mają być latarnikami? Los uczonego na pewno jest dużo lepszy. 

 Tymczasem gdy planujesz swoją wspaniałą przyszłość latarnia oświetla Twoją chudą 
twarz. Światło ukazuje zmęczenie w Twojej silnej sylwetce. Zniszczone ręce zamiast do 
czarowania, służą Ci do niesienia swojej latarni. No cóż, przynajmniej jesteś zdrowy na 
umyśle… jeszcze. 

 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
v    31 38 v    43 34 vv  36 28 30 28 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
1 vv  14 4 3 4 0 0 2 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium) +10, język (staroświatowy), mocna 
głowa, spostrzegawczość, sztuka przetrwania, targowanie, wspinaczka 

Zdolności: bijatyka, bystry wzrok, chodu!, odporność na trucizny, geniusz arytmetyczny 

Wyposażenie: latarnia, latarnia szturmowa, zapałki, hubka i krzesiwo, 8 świec woskowych, 
sztylet, olej do latarni, 3zk 
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Jottun, Syn Magnara 
Krasnolud, Mężczyzna, Tarczownik 

 Ludzie myślą że życie krasnoluda jest proste. Dla ludzi góry to bariera zapewniająca 
Imperium bezpieczeństwo, dla Ciebie to dom, o który trzeba było codziennie walczyć. Walka 
jednak nie zawsze jest zwycięska. Twoja twierdza padła, a Ty wraz z przyjaciółmi musiałeś ją 
opuścić. Do dziś pamiętasz wbiegających przez wyrwy w murze zielonoskórych. 

 Robisz sobie z tego powodu wyrzuty, ale wiesz że musiałeś uciekać. To było jedyne 
wyjście. Lepszy żywy krasnolud, który kiedyś zakosztuje zemsty na zielonych, niż krasnolud 
honorowy ale martwy. Od czasu gdy opuściłeś góry włóczysz się jak bezpański pies po 
obrzeżach Gór Szarych. Masz sprzęt, ale nie masz zaufanych towarzyszy, którzy ruszyli by z 
Tobą do boju. Straciłeś wszystkich podczas ataku zielonoskórych. 

 Teraz jednak los się uśmiecha. Ludzie potrzebują pomocy. Twojej pomocy. A w 
świecie nie ma nic za darmo. Nie weźmiesz jednak od nich złota. Wolisz zasadę „przysługa za 
przysługę”. Dzisiaj Ty wykonujesz ich zadanie, bez zadawania zbędnych pytań, jutro oni nie 
pytając o nic pomogą Tobie. Taka jest umowa. 

 I jesteś pewien że jej nie złamią. Sam Twój wygląd powinien budzić w nich szacunek. 
Twarda krasnoludzka skóra przykrywa mięśnie wyrobione podczas licznych walk. Czarne 
oczy nauczyły się obserwować otoczenie w poszukiwaniu najmniejszego goblińskiego ruchu. 
Słuch też masz niezgorszy, mimo blizny na uchu, sugerującej że mógłbyś mieć ze słyszeniem 
problemy. 

 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 
v    48 37 v    33 v    43 v    31 31 38 20 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 
v     2 v    13 3 4 3 0 0 2 
 

Umiejętności: rzemiosło (górnictwo), wiedza (krasnoludy), znajomość języka (khazalid), 
znajomość języka (staroświatowy), nawigacja, spostrzegawczość, śledzenie, unik, wspinaczka 

Zdolności: krasnoludzki fach, krzepki, odporność na magię, odwaga, widzenie w ciemności, 
zapiekła nienawiść, czuły słuch, morderczy atak, ogłuszanie, silny cios, wyczucie kierunku 

Wyposażenie: kusza i 10 bełtów, kolczuga, skórzana kurta, skórzane nogawice, tarcza, 10 
metrów liny z kotwiczką, bukłak z wodą, 1zk  
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